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_______ “Tėvynė” __ ______ ___:wth at- ® i j ® n ®Rusij a pasirengus užpulti Bulgarij ą
Italija į Balkanus pa
siuntė 40,000 kareivių
Vokiečiai paėmė 17,000 

Serbų nelaisvėn
Prancūzai bombarduoja Prilepą

LONDONAS, lapkr.' 26. 
— Daily Telegraph kores- 
pondenetas iš Saloniki pra
neša, jog jis sužinojęs iš 
tikru šaltiniu., kad vokiečiu 
fieldmaršalas von Macken- 
sen pasiuntęs savo įgalioti
nius su taikos vėliava i ser
bu mūšio liniją pas Serbi
jos sosto Įpėdini, pasiūlyda
mas jam atskirą susitaiky
mą su Vokietija, reikalau
damas atiduoti šiaurrytinę 
Serbiją ir visą serbams pri
klausančią Makedoniją, 
Serbijos įpėdinis atsisakęs 
taikinties ir pasiulijimą at
metė.

ROTTERDAM, lapk. 26. 
— Vokietijoj pusoficialiai 
paskelbta, kad Besarabijo
je, ant upės Dunojaus, prie 
pat Rumunijos sienos, di
di daugybė valčių surengta, 
kuriomis rusu kareiviai 
ruošiami perkelti i Rumu
niją, gi iš ten i Bulgariją.

COPENHAGEN, lap. 26. 
— Iš Berlyno pranešama: 
Į Odessa kasdien atgabena
ma daug japonu armotu, 
kurios skiriamos kampani
jai Balkanuose. Rusu ka- 
ruomenė pasirengusi mar- 
šuoti per Rumuniją tiesiog 
i Bulgariją.

SIUNČIAMA SERBAMS 
PAGELBA.

Londonas, lapkr. 26. — 
Rusijos caras asmeniškai 
pasiuntęs Serbijos ministo- 
rių premjerui Pasičiui tele
gramą pranešdamas, kad už 
savaites laiko rusu armijos 
ateisiančios serbams pagel- 
bon. Jos užpulsiančios 
Bulgariją.

Italijos valdžia anot pra
nešimu i Serbiją siunčianti 
40,000 kareiviu. Serbams 
bus žymi pagelba.

VOKIEČIŲ 
PRANEŠIMAS.

Berlynas, lapkričio 26.— 
Vokiečiai oficialiai praneša^ 
kad gen. von Koevess ar
mija palei Mitrovitza paė

musi nelaisvėn 10,000 ser
bu ir 19 armotu; gi palei li
pę Sitnica vokiečiai paėmę 
7,400 serbu ir 6 armot. Be 
to vokiečiams tekę daug a- 
municijos ir šiaip karo me
džiagos.

KĄ AUSTRAI SAKO.

Vienna, lapkr. 26. — Au
strai oficialiai skelbia, kad 
į rytus nuo Foca jie atmu- 
šę černogorus. Pietvaka- 
ruose nuo upės Sitnica jie 
perėję Černogorijos sieną.

PRANCŪZŲ
PRANEŠIMAS.

Paryžius, lapkričio 26. — 
Lapkr. 23 d. francuzai bu
vo smarkiai susirėmę su 
bulgarais arti Brusnick, i 
rytus nuo Krivolak. Bul
garu visos atakos atmuštos. 
Anglu karuomenė dar nie
ko neveikianti.

SERBAMS TRŪKSTA 
MAISTO.

Monastir, lapkričio 26. — 
Į čionai pribuvo Serbijos 
užsieniu reikalu ministerio 
Gronitcho žmona ir kiti pa
bėgėliai, kurie pasakoja, 
kad serbams visa nelaime— 
tai stoka maisto. Serbai 
visur prieš savo priešinin
kus stipriai atsilaikanti, 
bet neturinti pakaktinai 
maisto ir drabužiu.

Monastirio bulgarai ne
užėmė ir nelengvai jiems 
teks užimti tas miestas, ka
dangi tenai susikraustė 
francuzai. Serbai su fran- 
cuzais todėl neatiduos mie
sto.

— Paryžius, lapkr. 25.— 
Roolincontro apskrityj, 
Francijoj, vokiečiai savo 
artilerija mėgino sunaikin
ti franeuzu apkasus, bet 
franeuzu batarejos nutildė 
vokiečiu artileriją. Tarp Ai- 
sne ir Argonne franeuzu 

pozicijos randasi geram 
stovy j.

Madison Square Garden, New Yorke, parengta karo ginklu ir amunicijos paroda. 
Ant vaizdo matoma, kaip lankytojams apie visa aiškinama, viskas parodoma.

ATMUŠTA TURKŲ
ATAKOS.

Paryžius lapkr. 26. — 
Smarkus mūšiai eina ant 
pusiausalio Gallipoli. Tur
kai vakar buvo mėginę sto
ti ofensivan, bet su dide
liais nuostoliais atmušti. 
Talkininku lakūnai iš oro 
bombardavo geležinkeli, ei
nanti iš Konstantinopolio i 
Dedeagatch. Karo laivai 
apšaudė Mažosios Azijos 
pakraščius.

VOKIEČIAI NUSIMINĘ.

New York, lapkr. 26. — 
Čionai danų laivu “Noor- 
deryk” atkeliavo vokiečiu 
kareivis Karl Schultz, ku
ris iš karo lauko pabėgęs. 
Jis pasakoja, kad vokiečiai 
vakariniam fronte labai nu
siminę, neturinti pakakti
nai maisto, o todėl ir ka
riauti jiems esą nesiseka. 
Daug kareivhj iš karuome- 
nės pabėganti, nes nepake
liamoji tarnyba, skurdas, 
vargas.

— Londonas, lapkr. 25.— 
Automobiliu išdirbėjus 
Ford Detroite, Mich., buvo 
priešingas skolinti pinigus 
Anglijai ir Francijai Ame
rikoje. Dabar Anglijos laik
raščiai boikotuoja Fordo 
automobiliu paskelbimus, 
kurių nepriima i savo skil
tis.

Miesto valdymo 
posėdis Vil

niuje.
Karo korespondentas R. 

Brandt praneša vokiečių 
laikraščiams apie Vilniaus 
miesto valdymo posėdi. Ja
me dalyvavo vokiečių bei 
lenkų, tarp jų vyriausias 
Vilniaus burmistras Pohl, 
miesto sargybos pirminin
kas, miesto kamarninkas, 
miesto gydytojas ir t.t. Tū
las oberstleutnantas atidarė 
posėdį. Jis tat jau buvo 
pratęs Kaune bei Antver
pene. Iš dienotvarkės pa
minėtini šie punktai: pros
titucijos klausimas Vilniuj. 
Šiame gana svarbiame klau
sime vokiečių valdžia bei 
Vilniaus valdžios įstaigos 
veik sutaria. Sunkiau iš
rišti yra klausimas, ar in- 
taisyti vėl arkliais traukia
mąjį tramvajų. Yra nuo
monių, jog nėra reikalo, i- 
dant tramvajus važiuotų. 
Smagu tat ir pirma nei vie
nam nebuvo. Vyriausio gy
dytojo nuomonė atsveria: 
“Mano nuomone, tramva
jus reikalingas bei naudin
gas ypač sužeistiesiems ga
benti.” — Toliau sutarta 
uždrausti spaliu 1-mą dieną 
mainyti gyvenimus. Tik 

svarbesniuose atsitikimuo
se ketinama daryti išėmi
mas. — Pasitariant apie 
darbus, kuriuos reikėtų su
rasti, kad prašalinus var
gą, užmanyta tūkstančius 
pabėgėlių iš Kauno guber
nijos bei Kuršo kuoveikiau- 
siai siųsti namon. Tat ir 
pabėgėliai patįs nori. Bet 
dalykas atidedamas vėles
niam laikui, kada trauki
niai galės vežti pabėgėlius. 
Toliau dar pasitariama apie 
kibitkų tarifą, apie ginklų 
atidavimą ir apie kitus dau
giau arba mažiau svarbius 
klausimus. Vienas jų pa
lyti šunis. Nes šunis regi
mai dieną nuo dienos dau
ginas, nors įsakyta visus 
šunis, savininko neturin
čius, naikinti, kadangi jie 
gali padaryti daug pikto, 
platindami užkrečiamas li
gas, sirgdami pasiutimo li
ga ir t.t. Įvairios miesto 
dalys tiesiog yra šunų glo
bos vietos. Sutariama, pri
statyti šunų gydytojus. An
trą dieną jau galima maty
ti tuos beveikiančius.

VOKIEČIŲ
SKRAIDUOLIS 

NUSKENDO.y
Londonas, lapkričio 26.— 

Iš Berlyno pareina žinia, 
kad Baltijoje, aplink Lie
poją, rusų submarines nus
kandinęs vieną vokiečių 
skraiduoli.

Vokiečiai pasi
traukia nuo

Rygos.
Londonas, lapkričio 26.— 

Iš Petrogrado apturima ži
nia, kad vokiečiai esą su
manę apleisti Mintaują 
Kurše, kadangi nei Rygos, 
nei Dvinsko jokiuo budu 
negalinti paimti. Vokiečiai 
pastaraisiais laikais buvo 
mėginę per Dauguvą persi
kelti ties Janopoliu, bet ru
sai juos atmušę ir patį Ja- 
nopolį užėmę. Tai buvęs 
paskutinis vokiečių mėgini
mas tame fronte. Kadangi 
rusai visu frontu vokiečius 
be jokio atsižiūrėjimo spau
džia, todėl vokiečiai ir atsi
sakę ilgiau Rygos-Dvinsko 
fronte laikyties. Spėjama, 
kad jie bus priversti pasi
traukti iš Kuršo, o gal ir iš 
Lietuvos.

RUSŲ PRANEŠIMAS.
Petrogradas, lapkr. 26 — 

Vokiečiai atkakliai vėrėsi 
palei Kemmern, Kurše, bet 
buvo atmušti. Palei Ber- 
semuende eina didelis mu
šis. Rusai paėmę nelais
vėn daugiau 100 vokiečių ir 
6 kulkosvaidžius.

Į pietvakarus nuo ežero 
Šventojo rusai sumušę vo
kiečius ir paėmę iš jų ne- 
kurias apkasų dalis.

Į pietvakarus nuo Pinsko
Į pietvakarus nuo Pinsko, 

ant dešiniojo upės Stru- 
men kranto, vokiečiai ata
kavo Komora, bet buvo at
mušti.

Palei Semikovitze, prie 
upės Stripa, austrai-voke- 
čiai sugyti tiesiog upėn. 
Daug jų nuskendę, daug 
užmušta.

Kitur Galicijoje artileri
ja veikia.

PRANCŪZAI BOMBAR 
DUOJA PRILEPĄ.

Amsterdam, lapkr. 26. — 
Franeuzu artilerija bom
barduoja Prilepą. Francu
zai labai smarkiai veikta 
pietinėj Serbijoj. Bulgarai 
daug nuo jų nukentėję.

Čionai apturėta žinia, kad 
italų karuomenė išsodinama 
į Scutari ir iš ten siunčia
ma serbams pagelbon. Ita
lai susivieniję su čeroogo- 
rais ir serbais, neleis teu
tonams toliau briauties.

Paryžius, lapkr. 26. — 
Franeuzu artilerija sudau
žė vokiečių kulkosvaidžių 
pozicijas arti Roye ir Ben- 
vraignes.

Žymios atmai
nos Rusijoje.
Petrogradas, lapkr. 26. — 

Iš rusu šių dienų pasilai- 
kymo surinktos žinios liu
dija, kad rusų valdžia ir 
gyventojai yra nusprendę 
taip ilgai vesti karą, kol ne 
tik priešininkai nebus iš
vyti iš visų provincijų, bet 
dar ir skyriumi, bet talki
ninkų, jokiuo budu nesilai
kiusią su ’ savo priešinin
kais. Rusų tauta nesibijo 
ilgo karo, nes tam tikslui 
turima pakaktinai ištek
liaus.

Daugelį Rusijos vietovių 
patiko nelaimės, bet klau
simas su pabėgėliais šiandie 
yra sunkiausias išrišti. Ru
sija panašaus atsitikimo 
dar nėra mačius, kad tūks
tančiai iš karo lauko pabė
gėlių apgultų miestus ir so
džius.

Rusijos politikai šiandie 
rokuojasi su tautos norais. 
Seniau to nebūdavo. Ir pat- 
sai caras šiandie gyventojų 
balso daugiau klauso, kaip 
dar nekuomet. Visokių pa
šalinių patarėjų jis neturi.

Reakcionistai dar gyvi ir 
jie savo veikia, bet didžiu
ma valdininkų jau visai ki
taip dalykus supranta ir 
Rusijos išganimą mato tik 
konstitucionalizme. Reak
cija todėl savaimi laikui bė
gant turės galą gauti.

Visa tauta, visi luomai ’ 
susivieniję ir išvien darbuo
jasi šalies gelbėjime nuo 
priešininkų.

“LAISVES VARPAS” 
NAMIE.

Philadelphia, lapkr. 26.— 
Vakar pagarsėjęs “Laisvės 
Varpas” pargabentas namo 
iš San Francisco ir bus pa
dėtas savo vieton.

KAIP SUSIŽINOTI 
SU PABĖGUSIAIS 

LIETUVIAIS.

Kadangi daug žmonių at
sikreipdami teiraujasi, kaip 
susižinoti su giminėmis, pa
žįstamais pabėgusiais iš 
Lietuvos, tai dar sykį pri
menamo visiems, kad ge
riausias būdas paieškojimo 
— atsikreipti į “Pabėgėlių 
rašomąjį ir žinių teikiamą
jį biurą”: Russia, Petro
grad, Baskov pereulok 29. 
Biuro vedėjas p. Šalkaus- 
skas. Toje pat įstaigoje iš
leidžiama “Lietuviu Bal
sas,” kurs talpina įvairius 
paieškojimų paskelbimus. 
Reikia tik paduoti kas pa
ieško ir pilną adresą.
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Vokietijai trūksta mais
to, trūksta visokiu valgiu. 
Taip praneša telegramos iš 
Europos. Kad tdš tiesa, pa
tvirtina ir pati kaizerio 
gerbėja Nauja Lietuviška 
Ceitunga. Tam laikraštyj 
rašoma, kad valdžia visoj 
Vokietijoj nustačius vieno
dą del sviesto kainą. Svie
sto spekuliantams pagra
sinta aštriomis pabaudomis 
ir kalėjimu. Už svarą svie
sto negalima daugiau imti 
kaip 2 marki ir 80 p f.

Be to valdžia mananti už
drausti (o gal jau ligšiol ir 
uždraudė) parduoti grieti
ne, išėmus skiriama svies- 
tą daryti; uždrausti grieti
nę ir pieną panaudoti dir
bimui čekolado, grietine ir 
pienu šerti veršiukus ir 
paršiukus, vartoti prie duo
nos kepimo ir t.t. Mums 
išrodo, kad tai t vis menk
niekiai, bet atsiminkime, 
kaip tai baisiai gyventojai 
suvaržomi tai visokiais už
draudimais ir Įsakymais ir 
podraug kokios nelaimės 
tų pačių gyventojų laukia, 
jei valdžia griebiasi pana
šių priemonių.

Nereikia tatai ir stebė- 
ties, jei, anot pranešimų, 
kaizeris noris taikinties su 
ka r ia u j ančiomis valstybė
mis. Kaizeris, būtent, no
rįs nukeliauti Konstantino
poliu ir iš tenai, kaipo per
galėtojas, noris viešai pa
siūlyti taikos išlygas savo 
priešininkams. Taikon ji 
spiria, žinoma, ne kas ki
tas, kaip tik bado šmėkla, 
kuri grasia jo imperijai ir 
talkininkei Austrijai. Su 
kitkuo dar galima rokuo
ti es, bet priešais badą nega
lima pasistatyti.

Iš Laikraščių
APIE SUNKIUOSIUS 
LAIKUS.

“Išeivių Drauge” kun. 
A. Šveistrys rašo apie sun
kiuosius • laikus, kokie da
bartinio karo metu Įvyko 
Lietuvoje, o ypač Anglijo
je, kur žmogui labai sunku 
koją iškelti, jei nori į kur 
kitur, pav., iš vieno mies
to į kitą, keliauti.

“Mainosi laikai, maino
mės ir mes su jais, sako se
na romėnų patarlė. Žmogus 
auga, stiprėja, sensta, že
myn slenka—mainos. Svei
kas Įgauna ligą, mainos. 
Turtingas virto neturtėliu, 
persimainė. Tą daro laikas. 
Laikas lyg upės vanduo te
ka, neša savo paviršium 
žmogų kaip kokį laivą. No
rom ar nenorom žmogus ir
gi plaukia per šio svieto 
marias, o plaukdama s-ke- 
liaudamas patenka į viso
kį padėjimą. Taip, laikai 
mainosi, mainomės ir mes 
su jais.

Kad ištikrųjų taip yra, 
parodo tokie didžiausi pa
saulio sumišimai, kaip ir 
šitas karas. Kiek atmainų 
.padarė šis karas? Su to
mis atmainomis turėjo at
simainyti ir mainos žmonių 
reikalai, o sykiu ir patįs 
žmonės.

Kas tikėjosi Lietuvoj su
laukti tokių dienų, kaip da
bar sulaukė? Ne vienas di
džiavos gal ir išsikalbinėjo, 
tarės visuomet nepakruti
namu liksiąs kaip uola, bet 
laikas atsimainė ir atmainą 
į visą gyvenimą Įnešė. Ne 
vienas gal Lietuvos dvarpo
nis, kuris del botkočio su 
kaimiečiu bylinėjosi ir jį 
smaugė, viską likimui pali
kęs bėgo tuo pačiu keliu ir 
į tą pačią pusę su savo ku
mečiais ir sustojęs prie vie
nos ugnies pamiškyj su jais 
šildėsi. Bent taip rašė Lie
tuvos laikraščiai. Ne viena 
motina-tėvas, kuris niekam 
vieno žodžio nepraleido, jei 
kas jo vaikui ką pasakė, 
dabar perskirti, išsiblaškę 
turi vieni vienur, kiti kitur 
gyventi, nesusižino. Šim
tus paveikslų ir palygini
mų, šviežių ir tikrų, iš mu
sų net lietuviško gyvenimo 
paimtų, galima šiandien su
rasti, kaip su laiko atmai
nomis ir žmogus mainosi. 
Kaip viesulas įsisukęs iš- 
vartalioja, kas pastatyta, o 
suneša ir supila kalną te
nai, kur buvo duobė ir slė
nys, taip užstojus karui 
daug kas atsimainė iki ne
pažįstant. Apskritai, už
stojo sunkus lakais.

Tų laikų sunkumą gali
ma labiaus atjausti iškėlus

Andai mes dienraštyj pa
minėjome, kaip vokiečiai 
šeimininkauja Lietuvos so
stinėj. Tą žinią paėmėm iš 
prisiųsto mums angliško 
laikraščio. Sužinojome, 
kad vokiečiai Lietuvos sos
tinę Vilnių vadina , lenkų 
karalijos žemčiūgu. Taip 
jie rašo savo atsišaukimuo
se Į Vilniaus gyventojus. 
Vokiečiai ten ir kitur nieko

lietuviško nemato ir apie 
lietuvystę nei neužsimena. 
Argi jie yra tokie žiopliai, 
ar lietuvius visai ignoruoja.

Butų pravartu išgirsti, 
ką į tai atsakys ponai Gai
galaičiai ir kiti. Jie juk 
sakosi, kad esą lietuviai, 
tatai ar kartais nenurodys 
vokiečiams jų- tokio žioplu
mo ar nepasistengs prieš 
tokį nepaprastą lietuvių 
tautos ir Lietuvos ignoravi
mą užprotestuoti. Lauksi
me, ką Į tai atsakys “Da
bartis” ir visokios Prūsų 
lietuvių 41 Ceitungos. ’ ’

koją iš namų. Pirmai u bū
davo važiuok, kur nori, ke
liauk į svieto kraštą, nie
kas tavęs nesulaikys, ne
paklaus, kas ir iš kur, bei 
kur keliauji? Kaskita da
bar, karo laiku. Seniaus 
juokaudami sakydavo, kad 
Rusijoj žmogus susideda iš 
kūno, dūšios ir... pasporto. 
Bet dabar ir Anglijoj tik 
neįsėsi į laivą, negausi pir
kti laivakortės, važiuot kur- 
nors, jei neparodysi pas
porto, rusų konsulio išduo
to, žinoma, jei rusas? kito
kio, jei kitos valstijos pa
valdinys.

Su tų pasportų išdavimu 
taipgi pasidarė visi begalo 
atsargus. Pav., rusų kon
sulas Glasgowe Mr. Den
ham visai neišduoda tiems, 
kurie neturi iš Rusijos jo
kių raštų: paso, metrikų ar 
kitko. Newcastilio konsu- 
lis duoda, bet užtikrinant, 
kad prašantis ne vokietis. 
Sakoma, kad konsuliai ga
vę įsakymą iš savo atsa
kančios valdžios neduoti 
pasų neturintiems doku
mentų.

Iš musų žmonių kas turi 
tuos dokumentus. Pas- 
portas brangus, todėl retas 
kuris iš Lietuvos važiuoda
mas jį ima. Kas norės mo
kėti 15 rb. už vieną tik pus
metį ? Kitokių dokumentų, 
kurie nieko nekaštuoja, su 
savimi imti nemada. Tesą, 
daugeliui nėra nė laiko ko
kių nors raštų ieškoti, nes 
tėvynę prisieina apleisti 
slapta ir striukais.

Delei tų sunkių laikų 
prisiėjo važinėjant nemažai 
sugaišti, laukti, grįšti ir t.t. 
Vienur koksai policijos ser
žantas kopijuoja visas 
“štampas” nuo pasporto, 
kuris nepasitiki, trečioj 
vetoj prie žemlapio atsi
stojęs prašo išrėdyti, kur 
yra “Lithuania.” Arba 
vėl kitas užsigeidė net mo- 
kinties lietuviškai!

Pav., Widness buvo tok
sai atsitikimas, kad neno
rėjo leisti apsistoti. Mat, 
Glasgow’o rusų konsulas 
patsai anglas, visiems pas- 
portus vienodai rašo “from 
examination I believe,” 
kad tas ir tas rusas. Vadi
nasi, iš pasiteiravimo tik 
“mano,” nežino tikrai. Ži
noma, kiekvienas vokietis 
ar kas kitas, visai nebūda
mi Rusijos pavaldiniu, ga
li gauti tokį paliudijimą. 
Užtad anglų policija ne vi
suomet nori tikėti panašiai 
rašytiems pasportams. Im
damas pasportą, nors ro
džiau ir musų gubernijinį 
pasą, konsulis vis užrašė 
angliškame pasporto taip 

man, kaip ir visiems. Del 
viso ko važinėdamas paė
miau su anglišku drauge ir 
rusišką pasportą. Nors an
glai jo nesuskaito, bet yra 
atspirtis. Tas mane dau- 
gclyj vietų gelbėjo. Tuo 
tarpu mano kelionės drau
gas Širmulis, kurs tik pana
šiai rašytą anglų pasportą 
teturėjo, iš Widness gavo 
ne laiku išvažiuoti. Ir ki
tur tokių nepatogumų pri
siėjo patirti. Gerai dar, 
kad visa kelionė nesutruk
dyta.”

APIE PRIVERSTINĄ 
KAREIVIAVIMĄ.

Tame pat “Išeivių Drau
ge” rašoma apie priversti
ną kareiviavimą Anglijoje.

Suraminama lietuviai, i- 
dant jie to priverstino ka
reiviavimo nesibijotų, nes 
dirbantiems kasyklose ir ki
tokius sunkius darbus ne
reiksią kareiviauti. Gi lie
tuviai kaip tik tokius dar-; 
bus ir dirbą. Tokie darbai 
yra lygus kareiviavimui.

Skaitome:
‘ ‘ Britain j o j nesiliau  j a

kalbos apie priverstiną ka- 
ruomenėje tarnavimą. Dau
gel kam tos kalbos įvarė 
baimės. Sakoma, Britani
joj gana žmonių, kurie už
vis labjausiai bijo reikalo 
karuomenėje tarnauti. Y- 
pač nenorį karuomenėn sto
ti airiai. Airiai numaną, 
kad geriausiai kol dar lai
kas prasišalinti į Ameriką, 
kur valdžios įsakymai sto
ti į karuomenę nepasieks. 
Todėl dabar iš visur jauni, 
tinkami tarnystei airiai-vy
rai bėgą į Ameriką. Liver- 
poolio ir Glasgow’o laivai 
į Ameriką būdavę prisikim
šę pabėgėlių. Patėmijo tą 
Glasgow’o ir Liverpool’io 
gyventojai ir sukėlė suka
toj, lapkričio 6 d., riaušes. 
Ėmė lojoti, stumdyti ir net 
laidyti bonkomis į laivus, 
kuriais airiai manė važiuo
ti į Ameriką. Prie riaušinin
kų prisidėjo laivų tarnai, 
kurie atsisakė idrbti ant tų 
laivų, kurie apsiima išvež
ti į Ameriką “nepatriotiš
kus bailius, nenorinčius rei
kale gelbėti tėvynę.” Grei
tai veik visos laivų kompa
nijos sutarė pačios nepri
imti ir nevežti į Ameriką 
bei Kanadą nei vieno tin
kančio karuomenei vyro, 
kuris neturi iš Home Office 
(naminių dalykų ministeri
jos) tam tikro pavelijimo 
išvažiuoti.

Dabar ir valdžia paaiški
no, jog Britanijos pavaldi- 
niai-vyrai nuo 19 m. am
žiaus pradedant, jei nori 
kur išvažiuoti laivu į užru- 
bežį, turi gauti tam tikrą 
pavelijimą iš užrubežinių 
dalykų ministerijos (Fo
reign Office). Bet ir tu
rinčius tokius paliudijimus 
laivo oficieris galįs nepri
imti, neleisti išvažiuoti, jei 
manoma, kad kelionės prie
žastis — baimė kareiviavi
mo. Foreign Office išdavi
nės pavelijimus tik tiems, 
kurie arba netinka karuo
menei, arba turi tikrai ko
kį nepaprastą reikalą. Be
je, jau nuo senai svetim
taučiai be tam tikro pave
lijimo negali išvažiuoti iš 
Britanijos kitur. Bet sve
timtaučiui į dantis niekas 
nežiūrėdavo, neklausdavo 
apie sveikatos stovį, visad 
leisdavo, jei tik neintarda- 
vo šnipinėjimuose. Gi Bri-' 
tanijos pavaldiniui sveikam 
ir jaunam vyrui visai nega
lima bus į užrubežį išva
žiuoti.

Kas indomesino mums, 
tai kad baimė kareiviavi
mo ir konskripeijos užsi
krėtė net... lietuviai. Juk, 
rods, baimė be pamato: ko
kis gi lietuviams bendru
mas su Britanijos pavaldi
nių priverstinu bei nepri- 
verstinu kareiviavimu? Kol 
-kas visai jokio ir, tur but, 
nebus niekad.

Anglekasių karuomenėn 
stojimą, nelab ragina val
džia. Bijosi likti be angle
kasių, kurie šaliai nema
žiau reikalingi, negu karei
viai, be kurių karas nebūtų

Lietuviai
Amerikoj.

TINKAMA LIETU
VIAMS MOKYKLA.

Valparaiso, Ind. šį ber- 
tainį Valparaiso mokykloje 
yra mažesnis skaičius lietu
vių moskleivių, negu perei
tą rudeninį bertainį.

To priežastimi gali būti 
tai: kai-kurie gamina me
džiaginį išteklių ir laukia, 
kada užeis dar prastesnės 
bedarbės, tada jie važiuosią 
mokyklon; kiti persikelia Į 
kitas mokyklas, kam kur 
parankiau. Bet mums, lie
tuviams, reikėtų siekties Į 
tokią mokyklą, kur gali
ma pramokti ne tik anglų 
kalbos, bet ir lietuvių. Pa
sitikima, kad ateinantį ber
tainį lietuvių mokinių skai
čius pasidaugins.

Šion mokyklon atvažia
vus galima prie mokslo pri
eiti bile kada, nepaisant 
bertainio pradžios, bet jo 
pradžioje, žinoma, yra pa
togiausia įstoti. Tada vis
kas naujai prasideda, mat, 
metuose esama keturių ber- 
tainių ir kiekvienas bertai- 
nis užsibaigia kvotimais. 
Taigi, išsirinkti tinkamą 
subjektą visuomet yra pa
togiau pradžioje bertainio.

Šis bertainis pasibaigs 
gruodžio 9 dieną, naujas 
prasidės gruodžio 14 d.

Vyturys.

DRAUGIJOS; PARA 
PUOŠ REIKALAI.

Kenosha, Wis. Nors re
tai tenka matyti laikraš
čiuose žinių iš Kenosha, 
Wis., tečiau negalima sprę
sti, jog čia lietuviai sėdi su
dėję rankas, arba miega. 
Ne. Čia darbuojasi visi, 
kas tik gali. Draugijos, o 
jų, rodos, yra šešios, daro 
susirinkimus, rengia vaka
rus, prakalbas ,į kurias 
kviečia gerus kalbėtojus: 
žodžiu: visas veikimas tik 
džiugina kiekvieną.

Lapkričio 21 dieną “Bi
rutės dramos ir dainos dr- 
ja“ statė scenoj “Genovai
tę.” Veikalą gana gerai at
vaidino. Po vaidinimui pa- 
rapojos choras, vadovau
jant vietiniam vargoninin
kui, p. V. Nekrašui, sudai
navo penkias dainas. Žmo
nėms labai patiko ir plojo 
gausiai.

Lapkričio 25 dieną šv. 
Benedikto draugija rengia 
vakarą su programų, susi
dedančiu iš prakalbų, dai
nų, deklamacijų. Pelnas 
sk iriama nukentė  j usiems 
del karo lietuviams.
z Parapijos reikalai irgi ei
na kuogeriausiai. Atvykus 
pereitą pavasarį Kenoshon

klebonauti gerb. kun. A. 
Balinskui ir paėmus jam į 
savo rankas parapijos va
deles, parapijos reikalai 
virto geron pusėn. T trum
pą laiką atmokėta su vir
šum tūkstantis dolerių sko
los, vietoje senų gazo lem
pų pravesta clektrikos 
šviesa į bažnyčią ir klebo
niją.

Parapijos žiedas — tai 
katalikiškoji mokykla. 
Rugpjūčio 29 dieną apsi
lankė Jo. M. antvyskupis 
S. Messmer iš Milwaukee ir 
suteikė padrutinimo Sakra
mentą. Per pamokslą, tarp 
kitko, ragino žmones įstei
gti katalikišką parapijinę 
mokyklą ir Jo Malonybė 
teikėsi padovanoti pradžiai 
mokyklos šimtą dolerių. 
Šiandien ir turime savą mo
kyklą, kurioje lankosi 110 
vaikų. Mokytojomis yra 
Notre Daine vienuolyno se
seris, viena jų lietuvaitė, 
kita anglė. Mokykla turi 
viešųjų mokyklų teises.

Lapkričio 6, 7, 8 ir 14 d. 
mokyklos naudai buvo su
rengti fėrai. Pramoninin
kai ir “biznieriai” sudova- 
nojo fėrams nemažai daik
tų. Taippat ir lietuvės mo
teris atsižymėjo savo duos- 
numu — paaukojo daug sa
vo rankų išdirbinių. Kas 
vakaras per fėrus svetainė 
buvo kimšte prikimšta 
žmonių. Darbininkės lietu
vaitės ir moterįs taip gerai 
darbavosi foruose, jog ver
tos yra viešo pagyrimo. 
Gryno pelno nuo f erų para
pija gavo $1,159.34. Daug 
daugiau galima parašyti a- 
pic Kcnoshos lietuvius, bet 
tegu liks kitam kartui.

Parapijonas.

LINKSMAS VAKARAS.
Lapkričio 21 dieną Liet. 

Vyčių 4 kuopa Dievo Ap
vaizdos parapijos svetainėj 
surengė žaislų ir šokių va
karėlį. Žmonių atsilankė 
pilna svetainė, skatlingai 
pribuvo svečių iš kitų vy
čių kuopų.

Linksmai pažaista, pa
šokta; buvo ir skrajojanti 
krasa; daugiausiai atviru
čių laimėjo ir pirmą dovaną 
gavo p-lė A. Bereckaitė, 4- 
tos' kuopos vytė; antrą do
vaną gavo p-lė D. G. Šulc- 
kaitė, irgi 4-tos kuopos vy
tė; trečią gavo taippat 4-

tos kuopos vytė, p-lė Lau- 
rinaitė. Vakaro tvarka bu
vo pavyzdinga. Tokie pa
silinksminimai jaunimui 
labai pageidaujami.

Genovefa.

PAIEŠKOJIMAS.

Reikalaujame 2-jij gerų vaiki; ant 
Town of Lake del pardavinėjimo pa
vieniais numeriais LD. “Kataliko.” 
Vaikai liuosu laiku gali gerai uždir
bti, netrukdydami savo mokslo lai
ko. Atsišaukite į LD. “Kataliki” 
generališkŲ agenutrų, 4629 So. Pauli
na str., J. J. Palekas.

Ant išrandavojimo: — du šviesiu, 
čystu fliatu, po 4 ir 5 ruimus, $10 
ir $12, ant Auburn avė. ir 37 gat. 
Atsišaukite pas:

P. Mattys,
832 W. 37th str., Chicago, Ill.

, Tel. Drover 7042.

2 Dr. C. Z. Vezelis '
■ LIETUVYS DEHTISTAS ■
i iValandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
jį Nedalioms pagal sutarimą. g

3 4712 So. Ashland Avė. ■
a arti 47-tos gatvei. B

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; taipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ai 
rašyk platesnių žinių.
Amorlean School of Languages

1741 W. 47th Street. : : Chicago, 'ft,

731 W. 18th Street

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuvi'.ūos 

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

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

DR.ta. i a. wLASER
Gyvenimas ir Ofisai

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliojus vakarais ofisas uždarytu. 

Telefonas Yards 687.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Ricbter’to

mEXPELLEIS
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba 

stačiai nno
P. AD. RICHTER & CO.

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

galimas. Esą daug angle
kasių jau stojo į karuome
nę, likę praverčia pilnai 
darbams, tai net tuos, ku
rie norės stoti į karuomenę, 
valdžia gaus palikti bent i- 
ki laikui kasyklose, kad ne- 
sustotų darbai. Be anglių 
karas visai negalimas. Da
bar anglekasiai lygiai tar
nauja tėvynei anglį kasda
mi, kaip kad stotų į fron
tą ginkluoti

Tą patį galima pasakyti 
ir apie fabrikų darbinin
kus. O lietuviai kaip tik 
prie tokių darbų dirba.”

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Bes. 8255 So- Halslod St.
Tel. Drover 5826

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučo- 

dysito 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. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Ncdėldicuiais nuo 10 iki 2 po 
pietą.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

Extra
Didelis Bargenas.

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į 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.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kcrfut 
avė. Raudos neša Į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės Į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Telephone Yard* 6683 |į

Lietaviška Drapanų Krautuve |
Užlaikau didžiausiame pasirin- » 

kime vyriškų apriidaių, skrybėlių, 4 
i Severykig. batų del moterų, vy.rų ir į 
| vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
| kotų.

JONAS 3UDR1KAS, savininkai 
j 3262-64 S. Morgan St 

CHICAGO. ILL.
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Rusijos 
paskolos.

Nesenai Rusijos finansų 
ministeris Bark aplankė 
Londoną ir Paryžių. Jo ke
lionės tikslas labai aiškus: 
gauti Rusijai paskolos ir 
palaikyti žemai nupuolusio 
rublio kursą.

Anglų dienraščiai išpra- 
džių rašė, kad Anglija Ru
sijai paskolinusi 500 milijo
nų koronų, dabar-gi tie pa
tįs dienraščiai praneša, kad 
Rusija iš Anglijos gauna 
kreditą 2 milijonų svarų 
formoje trijų mėnesių vek
selių.

Toji paskola Rusijai la
bai sunkiai atsieina. Ang
lija, nors ir savo talkinin
kę, skuta negailestingai, 
imdama didelius procentus 
ir reikalaudama kontroles 
ant visokių išdirbinių, už
sakomų Rusijos iš užrube- 
žio. Sąlygos, kokias išsi
derėjo Anglija, Rusijai, 
kaipo didžiulei valstybei, 
labai nemalonios. Tiesa, 
Rusija jau pernai rudenį 
paėmė paskolą, sumoje 12 
miijonų svarų, tečiau kon- 
trolevimo teises pasisekda
vo užmesti nebent Azijos 
kai-kurioms tautoms, kaip 
Chini j ai, arba tokiam Mek
sikai, tik ne Europos val
stybei.

Pirmais karo metais Ru
sija gavo iš Anglijos tris 
paskolas: pirmą sumoje 12 
milijonų svarų su 8 milijo
nais svarų kaucijos; antrą 
ir trečią trumpam laikui, 
sumose 40 ir 50 milijonų 
svarų. Abelnai, Rusija iš 
Anglijos paėmė kreditą su
moje milijardo rublių. Mi
nėtos trįs paskolos buvo 
laikas išlyginti, tečiau Bar- 
ko apsilankymas Londone 
paskolų grąžinimo laiką pa
ilgino, o be to dar vėl gauta 
20 milijonų svarų ir išside
rėta po 2 milijonu svarų 
kas.x mėnuo. Tokiuo budu 
Rusija iš Anglijos per du 
karo metu gaus 3 milijar
dus rublių.

Iš Frau ei jos pereitais 
metais Rusija gavo 200 mi
lijonų rublių paskolos. Va
dinasi, pirmais metais pas
kolos, imtos iš Anglijos ir 
Francuos siekia vieno ir 
pusės milijardo rublių. O 
jaigu prisieis suvartoti pa
žadėti dar 3 milijardai rb., 
tai per du karo metu Rusi
ja iš savo talkininkų užims 
4 ir pusę milijardus pasko
los.

Rusijos rublio kursas la
bai nupuolęs. Pav. Pary
žiuje dabar rublio kursas 
lygus 177 frankams už 100 
rublių poperiniais, gi pirm 
karo šis kursas buvo lygus 
26G frankams.

Didžiausiu rusų finansų 
smugiu yra vis nuolatinis 
mažėjimas aukso sandėlio 
valdžios bankuose. Mat, 
laike karo Rusijai prisiėjo 
daug aukso užstatyti Angli
jai, kaipo kauciją už pasko
las.

Neaiškiu klausimu palie
ka, kum Rusijai buvo rei
kalinga paskola pirmais 
metais milijardo ir pusės 
rublių, o antrais 3 milijar
dų rublių. Valdininkai sa
ko, kad apmokėjimui už ga
benamus iš užrubežio daik
tus, ginklus, amuniciją ir

IŠPARDAVIMAS
Didis Vynų ir Likierių

Didžiausis ir P niausiąs Vynų ir 
Likierių Namas Chicago].

. . .... .. ..................... . ..........■■■■■•■■■■■■■■i

HYK AI Nuo dabar iki po Padė
si i .I1A1 kavones dienai, taipgi 
Subatoj, Lapkričio 27 d., mes duosi
me dykai su kožnu pirkiniu 75c. ar 
daugiau didelį artistišką stiklinę to- 
rielką.

Mes užlaikome daug rinktinų California vy
nų, brendės, Kentucky Bourbons, Pennsylvania 
Ryes ir taipgi turime dideliame pasirinkime vynų 
ir likierių iš visų Europos šalių už negirdėtas kai
nas.

Kelios iš musų kainų del šio išpardavimo:
Diamond Star Whiskey but. in Bond, butelis.. .63 
Kentucky Whiskey butelis in Bond, kvorta .. .73 
South Shore Club Whiskey, 6 metų senumo, 

butelis in Bond, kvorta..  ................   $1.00
Sunny Brook Whiskey 7 metų senumo, kvorta .85 
3 Star California Brandy, butelis 
Old Taylor Whiskey, butelis ... 
California Port, galionas ...........
Russian Vodka, butelis 75c.,. 6 gbteliai už .. $4.00 

Whiskey, Brandy ir Riim, galionas $1.50, $2.00, 
$2.50, $3.00 ir augščiau.

Taipgi turime - visokių Kummel, Orange, Ro
sen, Apricot ir kitokių, kurių čia del vietos sto
kos negalima išvardinti.

Atdara dienomis ir vakarais, išimant nedėldie- 
nius. Pirkinius pristatome į visas dalis miesto, 
arba siunčiame į visas Suvienytas Valstijas.

Sekančios karų linijos siekia musų štorą: Hal- 
sted, Wentworth, Clark, Blue Island ir Van Buren 
gatvės.

IRA ROSENZWEIG & CO.
109-111 West Van Buren gatve
Trįs dnrįs j vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

i

.75

.69

.95

PRIIMK M U-l 
SŲ PASIU- j

LIMA I
. .. , iir įsigyk sau musų nau- g 
ją eilę drabužių ir ap-■ 
siaustų. Del nešiojimo | 
mes turime visokių rūšių I 
pasirinkimui. Švariai pa- j 
siūti musų drabužiai turi g 
puikią švaizdą. Panašios f 
rūšies drabužių niekur N 
kitur negausi. ...------ -— g

$20.oo | 
Ir kitokhi’nuo $10.00 iki $35.00 g 

. . . . . . -

ANDERSON & DREW I
COMPANY |

11200-4 Michigan Ave., Roseland 0 
3023-5-7 — 92nd St., So. Chicago a■
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“Amerikos Lietuvis” i
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi-1 

kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. Į 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa-1 

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais ;
Worcester, Mass.

----- I
Kama metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną numerį pažiurflti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adrosus. I
M. PALTANAV1CIA I

15 Millbury St, : Worcester, Mass.

Tegul Jinai Sustabdo nuostolius Tavo 
Skaitliniu Klaidose

Jus žinote, kad klaidos nuolat atsitaiko 
jūsų pardavimų suskaitliavimuose, kuriuos 
skubiai sudeda jūsų klerkai. Jie skubinasi 
patarnauti kostumieriams, ir nestebėtina, 
kad jie turi padaryti klaidą arba skaitlines neaiškiai 
parašyti. Net jus patįs darote klaidas — mes visi 
jas darome.

Tegul šioji Burroughs mašina sustabdo nuosto
lius tavo skaitlių klaidose. Jums lengva turėti jąją, 
nes jinai greitai apsimokės išvengtais nuostoliais. Ir. 
jaigu jums geriau, jus galite pirkti jąją ant lengvų 
išmokėjimų.

Pasirūpinkite, kad Burrroughs agentas atneštu jums 
mašiną ir parodytą, kaip jinai gali būti panaudota prie 
jusij skaitliavimo darbo. Jus galite susinešti su prusą 
agentu per telefoną arba adresuodami laišką antrašu, kuris 
žemeiaus yra paduotas. Reikalavimas parodyti jums maši
ną jokiuo budu neuždeda ant jusą pareigos, kad jąs turite 
jąją pirkti.

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

Marquette Building,
1 Chicago, Ill.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktą ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin- 
gą į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x924 colią. Apie 150 paveikslą, 704 puslapią.

TIKTAI $2.25

t.t. Tečiau tam prieštarau
ja statistika, kuri parodo, 
jogei už visas įvežamas 
prekes ir visaką išlaidų pa
daryta tik 140 milijonų 
daugiau, negu tuo pačiu 
metu 1913 metais. Be to 
Rusijos importas buvo 
daug didesnis, negu kitados 
ir aišku, kad ir pelno dau
giau turėta. P.

STUDENTO PJOVIMAS.

Vieną kartą parvažiavęs 
studentas pasiėmė dalgį ir 
ciną į lauką. Ūkininkas, 
nepažinęs studento, sako:

— Gal pas mane eisi pa
pjauti vasarojaus, taip at
silikau nuo kitų1?

— Gerai, — tarė studen
tas, — kiek duosi?

— Pusę rubliaus už die
ną. Sulygęs nusivedė į lau
ką. Šeimininkas priėjo ir 
varo pradalgį per visą dir
vą, o išvaręs ateina vėl nuo 
galo. Ogi žiuri, kad jo 
samdininkas braido po avi
žas, nepjauna, tik akmenis 
renka.

— Ar' tu padūkai, tarė 
supykęs, — aš tave sam
džiau pjauti, o ne akmenis 
rinkti.

— O kai pjausi neišrin
kęs akmenų, — atsakė stu
dentas, — gali ir dalgį iš
daužyti.

— O kodėl aš Beišdau
žau?

— Mat, tu papratęs.

SAULĖS UŽTEMIMAS.
Jonas (į Baltrų): — Ar 

matei balandžio 4 d. saulės 
užtemimą ?

Baltrus: — Labai norė
jau pamatyti — ir net bu
vau prikalbėjęs Miką Srė- 
balį eiti draug saule žiūrė
tų. Bet kadangi saulė il
gai nenorėjo temti, tai mes 
užėjom pas Mauškį. Aš 
stiklelį, jis stiklelį. Taip ir 
susilaukėm vakaro. Mikas 
tai patėmijęs ir sako: žiū
rėk, jau saulė temsta. Bet 
kai su vargu išėjom iš 
smuklės, tai pamatėm, kad 
tai buvo saulės nusileidi
mas...

Tai, mat, taip ir neteko 
pamatyti, kaip saulė tem
sta.

Jonas: — Užtai patyrėt, 
kaip protas jums temsta.

KAIP GELBĖTI PA
SIKORUSĮ.

Pirmiausiai paliuosuoja 
gerklę iš smaugimo, o kūną 
išvelka iš rūbų ir deda ap
mirusį ant augštesnės vie
tos, supurkščia burną ir 
duobelę vandeniu, įpučia o- 
rą, atsargiai trina kaklą 
kampariniu spiritu, kojų a- 
pačias trina šepečiu, pano
sėje turi ėdantį amoniaką ir 
guldo į šiltą patalą. To
kiuose atsitikimuose reika
lingas taippat levatyvas. 
Jei galima pažinti, kad li
gonis gyvas, įpila biskį jam 
vyno-uksuso arba gero vy
no.

(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomią dalyką, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistą žmonią, o 
dar stebuklingesnius matys ją papročius. Minėtos arabu sve-
timtaueią tarpe labai išsiplatinusios ir labiAUUMH 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

geiiiHiiKMiiiamaiiimiaiffinniaiMiiiBw

Atsakanti gyduole del Reumatizmo ■

■
B

. L., t sveikais,
Slogiausiame sveika- 

kentėdami ru- 
tikėjosi 

išsigydyti, 
parodyta 

Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumų. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. P d į|!&

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 agentavimni. Norėdami plačiau žinoti, rąžykite:

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

Tukstaiičia tapo 
žmonės 1 
tos padėjime, 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

H

■

■

i 
■

B 
■ I
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Chicagos Žinios. Taika! Buk Rainus!

TMD. 8 KP. VAKARAS.
Lapkričio 21 diena TMD. 

8 kuopa, Brighton Parke, 
surengė pirma savo gyvavi
me vakarą.

Programas buvo gana i- 
vairus, susidedantis iš kal
bų, deklamacijų ir kitokių 
pamarginimų. Pirmas kal
bėjo Kleofas Jurgelionis a- 
pie dešimtmetines sukaktu
ves nuo pirmojo politiškojo 
lietuvių seimo Vilniuje. An
tras kalbėjo vietinis advo
katas Jonas Kučinskas: 
paskutinis kalbėjo centro 
TMD. pirmininkas — Dr. 
Zymontas. Jo kalba buvo 
labai indomi. Nupiešė TAI. 
D. naudingumą ir ragino, 
kad visi prie tos draugijos 
prigulėtų.

Pasibaigus programui 
buvo dalinamos nariams 
kningos. Tas labai dideli 
padarė Įspūdi i svečius, kad 
narys, užsimokėjęs 60 cen
tų i metus, gauna už 4 ap

duoti dabar. Jo adresas: 
Kriegsgefangenen - Lager, 
Buetow Pommern, No. 
17768, Juozas Rimša, Ger
many. Vincas Merkevičia 
iš Šunskų, Suvalkų gub., 
prašo greitos pašelbos pas 
kun. Joną Žilinską, kaipo 
savo brolėną. Taippat pra
šo pagalbos ir nuo savo bro
lių: Stasio ir Mykolo Mer
kevičių. Laiškus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu: Vin
cas Merkevičia, No. 17767. 
Kriegsgefangenen-Lag. Bue- 
tow-Pommern, Germany. 
Petras Ašmonas, kaimo Aš- 
momi, nuo Šunskų, prašo 
greitos pinigiškos pagalbos 
pas savo brolius ir seseris: 
Jurgi Daugėlą, Pijnšą Le
lešių, Izabelę Daugeliutę ir 
Izabelę-Kurmečaiti ana. Pi
nigus ir laiškus siųskite se
kančiu adresu: Petras Aš
monas, No. 17779 Kriegsge- 
fangenen-Lager, Buetow- 
Pommern, Germany

s Iškirpk šitą ir nunešk į bile ku- 
rį musų štorų ir gauk

s RVI/ 1 I puikią kala-■ IJ I 11 fl I dę kazyrų su 
$l.oo vertes 
tavoro.B

ii

ba 5 dolerius vertės knin- 
gų. Po to prie kuopos pri
sirašė apie 10 naujų narių.

Abelnai, šiame kaminėly
je apšvietimas tarpe lietu
vių žymiai kįla Tik vieno 
dalyko čia stokuoja — tai 
patogios svetainės rengimui 
vakarų. Esant svetainei 
panašus vakarai butų ren
giami kuodažniausiai.

Meištų Justinas.

PRAKILNIOS 
KRIKŠTYNOS.

Pereitą sekmadienį, lap
kričio 21 d., šv. Mykolo pa- 
rap. pas Telesforą ir Ka- 

. taring Brazius atsibuvo 
krikštynos sūnaus, kuriam 
duota Algirdo vardas. Po 
bažnytinių apeigų namuose 
padaryta linksmybė; daly-, 
vavo daug svočių; per pie
tus tarp visokių kalbų p. 
D. Žutautas priminė apie
tėvynės nelaimes ir apie 
vargus nukentėjusių del ka
ro musų brolių-lietuvių.
Užsiminta apie aukas ir 
svečiai mielai pritardami
prakilniam sumanymui su
dėjo aukų. Aukojo:

Po $1.00: M. Vilkavičiu-
tė (kurna), —. Valiulis (kū
mas), D. Žutautas.

J. Valasinas 75c.
Po 50c.: Algirdas Brazis 

(tik ką pakrikštytas tau
tietis), P. Jušauskas, J. 
Jankauskas, J. Brazis, P. 
Kaziulis, J. Valiulis, P. 
Brazis.

Viso labo $7.00.
Tie visi pinigai pasiųsta 

per Tautos Fondo raštinin
ką, adv. A. A. Šlakį, T. F. 
išdininkui, p. Vaišnorai.

Tėvynės Mylėtojas.

BELAISVIAI IŠ VOKIE 
TUOS ŠAUKIASI 

PAGELBOS.
Juozas Rimša, Suvalkų 

gubernijos, prašo greitos 
pinigiškos pagelbos nuo ku
nigo Stanislovo Matulai
čio, kaipo artymo savo gi
minaičio (švogerio). Taip
pat prašo ir tolimesnius gi
mines, kurie pašelpos dar 
nedavė, kad butų malonus

Phase Braver IBM

DR. A. J. TANANEVICZE
6YPYTBJAS IB CHIRUBCAfl

Šyde ligas vyrų.:moterų ir valkų 
3249 S. Morgan St, Chicago, HI.

■MOHaMMWMBWrr*

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas— 
“Taika-Buk Ramus”

buvo dabartinio karo Įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis

Kada Jus perkate iš musųf 
! vynus ar likierius, tai Jųs| 
g esate užtikrinti, kad gau-« 
’ nate geriausį tavorą. ■ 
| Senas Port arba Henry Vynas Į 
* Yz galiono.................................55c g
I G metų senumo Anderson Bour- _ 
| bon, pilna kvorta................... 95c "
I Jamaica Romas, bonka................ 75c Į
sSena Konjakinė Brande, bonka... $l.ool 
f Yz galiono..................... $1.50 a
■ Stalavas Alus, geros rųšies 2 tuz.
g keisas..................................... 70c P

■ Export Alus, geros rųšies 2 tuz... $l.oo|
Į Malt Stout, geros rūšies 2 tuz..... $1.70 g
n
■ Mes savo kostumeriams duodame g 

puikų setą torielkų.
ČEDYK MUSŲ KUPONUS.

■
i

CZ

OHNSTON

CHICAGO.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, DI. ' .
Yra musų agentu hoselande, 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.

Lapkričio 17 d., 5 vai. po 
pietų mirė lietuvis Jonas 
Savickas, 47 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno gubernijos, 
Šiaulių apskr., Triškių mie
stelio. Amerikoj išgyveno 
14 metų. Velionis prigulė
jo prie pašelpinės šv. Kazi-i 
miero dr-jos, liko gražiai 
palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis. Paliko jo žmo
na dideliame nubudime. Lai 
buna lengva šios šalies že
melė jam ilsėties.

Del platesnių žinių mel
džiu draugų ir giminių at
sišaukti šiuo adresu:

Antanina Savickienė, 
815 Park Ave., Racine, Wis.

nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

veidais žiuri į savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c

a 7 ŠTORAI ■
I 724 Milwaukee avė. ■
_ 514 Milwaukee avė. g
" 1588 Milwaukee avė.
■ 522 So. Halsted str. ■
g 4701 So. Ashland avė. g

. 3196 Elston avė.
P 1724 Loomis st. f

Mes pristatome tavoms j visur. 
■ Iu ■ . a ■ o ■ ..  . .......

kuriu 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 speeiališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šią pa
veikslu patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
kr ąsos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. Mtrjan St. Chicago, III.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moterišką, vyrišką, vaiką ir 
visą chronišką ligą.

Valandos: 10—12 ryte, 2—4 po pie
tą ir 6—8 vakare; nedėliomie 10—1 
po pietą.

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

JONAS KULIS,
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko.“ Dabar lankosi po Michigan 
valstiją ir tenai užrašinėja “Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas, rekordus del gra
mofoną ir t.t. Už jį atsako

‘ ‘ Kataliko ’ ’ admin.

a ---------------- —

GYVULIŲ PROTAS.

BANK
JONAS M, TAr MMEViČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, GHIGAGO, ILL.
----- 1 El:   - I □ 1— -  1S v - ■ - I □

« ■■ as nnaa a s a a vntva c a t<a!E!anMRB|

: 9-tas Iškilmingas Metinis :
I BALIUS I
■ '* 
" Dr-stes Palaimintos Lietuvos *
» ATSIBUS ®

■ Sub., Lapkričio-Nov. 21, ISIS ■ 
” Pulaski Svetainėje į 
5 1709-15 So. Ashland Avenue ■

Pradžia 7-tą vai. vakare Įžanga 25c Porai B
■ - ---------------—------------- |
a Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites ant to s 
i musų, iškilmingo baliaus. Taipgi bus skrajojanti |
■ krasa su dovanomis. 1-ma dovana — vienas iš Clii- g 
I cagos dienraščiu, 2-ra — skėtis del merginos vertės | 

B $5. Brolių Sarpalių orkestrą grajins naujus lie- g
■ tuviškus šokius. Kviečia KOMITETAS. ■
»asaxaaaiiiiiBii«

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvią 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapią. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musą kalboje, 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulią protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokią 
gyvulią ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tą papročią pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

yra tokią šuną ir žvėrią, kurie išpasalą užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musą ranką baidosi, nors žino, kad ranka ją nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šuną, kačią, bizoną, dramblių, 

arkleną, mešką, šerną, visokios rąšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinią baidyklių, kokia yra 
gyvulią krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo kfasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma. 
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

BANKES Vt

W Šitas specialia KUPONAS vertas lt
i Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-| 
’ damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan | 
j Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas | 
' THE AMERICAN TOBACCO CO. Jį
K Premium Dept. 490 Broome St., New Y^rk. N. T. jfSi

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

-COFFEE I 
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smaku 
Szltą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’puiki Santos-f Bankes* Dairy stalo
Kava I^V Sviestas - ..

Kiti parduoda po 30 c ................................
Bankes* geriausia
Creamery Sviestas ..’7”-'

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

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

y264
Dovanu. Jeigu 
(alite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Puik’au’ia Arbata R'
33c 60vertes, tiktai po ^ | | V*UU rp.

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

Geriausia iš visų O rt/* 
Arbatų, 60c vertes po _

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland ave

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- Į 
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 pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų 'dtij viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vkas 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.

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

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

APSAUGOJA (F... Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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DIT-h ART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas irtarninkas Ir pctnįčla

.----- — PRENUMERATA KAŠTUCJA - -------- -------—

AMERIKOJ i m I j Epušei matų į
: EUROPOJ CRosiįJ if Lietuvoj $3.50, AnglL

u ’ (joj ir Škotijoj 15 š Prusnose 15 m,

IRi^yk taojauso © gaass soinetį £yk-’n,

| W. D. Boczkauskas & Go.
j VM’Stt W. South M. Bubunoy Cttjt, h,

-TW—mi. W.-IUMMI.I ■ i i <«■» m1,'

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Rankų Medžio
IDnrų, lentų, lentelių, rėmų, šviną kalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.

' 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

| Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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