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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie bus lietaus ar sniego; 
sniegas ir daug šalčiau va
kare ir rytoj. Smarkus rytu 
vėjas.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 37. žemiausia 31 laip
snis.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 
4:19.
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Prancūzai su Anglais iš 
Serbijos suvaromi 

Graikijon
Ar tik neįsiveis karau 

ir Graikija

Anglai prarado 10 savo armoty
Francuzai-Angiai nusprendę aplink Salonikus už

silaikyti, bet ar atsilaikys ir kaip ilgai - nežinia
LONDONAS, gr. 11. — 

Vokiečiai su bulgarais su 
didžiausiu pašėlimu stumia 
pirm savęs francuzus ir ang
lus iš pietinės Serbijos Sa
lonikų linkon. Anot parė
jusių šiandien anksti ryte 
žinių iš Atėnų, talkininkai 
jau išvyti iš Serbijos ir su
burbėję ant Graikijos teri
torijos. Paskui juos užgulę 
seka priešininkai. Graikijai 
galutinai prisiartino krizis. 
Jei ji mėgins kokiuo nors 
budu ginti savo neutralybę, 
bus priversta formaliai sto
ti karan. Žinomas dalykas, 
stos teutonų pusėn ir tuo
met talkininkams bus dar 
blogiau.

Čionai ir visose kariau
jančių valstybių sostinėse 
su didžiausiu nekantrumu 
laukiama, kaip ten pasi
baigs kariniai žygiai.

TALKININKAI GENAMI 
IŠ SERBIJOS.

Berlynas, gr. 11. — Anot 
apturėtų čionai iš Serbijos 
žinių, francuzų-anglų ka- 
ruomenė Balkanuose pri
verčiama nuolat traųkties 
atgal iš Serbijos ir veikiai 
iš tenai bus išmesta, ty. 
prievarta turės apleisti pie
tinės Serbijos teritorijas.

Pranešimas oficialiai ši
taip skamba:

Generolo von Koevess ar
mija (vokiečiai) per pasku
tines porų dienų paėmė 1,- 
200 kareivių nelaisvėn.

Su gen. von Gallowitz ar
mija jokių atmainų neįvy
ko.

Į pietus nuo Strumnitza 
bulgarai iš anglų atėmė 10 
anuotų.

LONDONAS PAINFOR
MUOTAS APIE PA

SITRAUKIMĄ.
Londonas, gr. 11. — Čio

nai iš Salonikų apturėta ži
nia kad francuzai su ang
lais tikrai traukiasi šalin iš 
Serbijos. Tečiau tai daro 
ne delei bulgarų ir vokiečių 
smarkaus veikimo, bet del 
sau žinomų strateginių žvil
gsnių.

TALKININKAMS DIDIS 
PAVOJUS.

Londonas, gr. 11.—Pran
cūzų ir anglų armijoms Bal
kanuose grasia neišvengti- 
nas pavojus. Vokiečiai, atė
ję bulgarams pagelbon, mė
gins talkininkus ne tik iš 
Serbijos išvyti, bet taippat 
pulties ant Salonikų, kur 
jiems tikrai pasidaryti! an
kšta. Tuomet talkininkai, 
jei suspėtų, butų privers
ti suburbėti į laivus, arba 
savo priešininkams pasiduo
ti.. ’ i '

Taip bent manoma Ber
lyne ir Sofijoj. Ir norima 
taip padaryti. Sumanymas 
gražus, bet praktikoje ne
žinia kaip gali išeiti. Pie
tinėj Serbijoj ir aplink Sa
lonikus randasi aplink pus
antro šimto tūkstančių tal
kininkų, Toksai skaitlius 
tikrai gali ilgai laikyties, 
kol ateitų sustiprinimai.

Taipgi reikia nepamiršti, 
kad be jokio apgalvojimo 
apie pasekmes talkininkai 
negalėjo į Balkanus keliau
ti. Jei jie ten keliavo, iš- 
kalno žinojo, kokias kliūtis 
jie ten galės kartais sutik
ti ir kaip anas apgalėti.

Kaip ten nebūtų, tečiau 
i talkininkams pavojus visgi 
[grasia ir prisieis daug pa-

Transatlantica Italiana linijos garlaivis išplaukė iš Jersey City uosto i Neapoli su 
2,200 italais atsarginiais. Parodoma laivas prieš savo išplaukimą.

stangų pakloti, kad priešais 
savo skaitlingesnius prieši
ninkus atsilaikyti.

Kiek ligšiol žinoma, tal
kininkai per keturias die
nas atgal aplink 30 mylių 
pasitraukė ir stovi jau be
veik palei pačią Graikijos 
sieną.

Talkininkai Gveghli patįs 
apleido, gi iš Krivolak ir 
Demir Kapų buvo išmušti.

Iš Salonikų pranešama, 
kad tenai talkininkai ren
giasi prie apsiginimo. Mie
sto apylinksėe skubiai tai
soma laikini fortai, prave
dama kelios eilės apkasų, 
tiesiama visur vielinės tvo
ros, kasama vilkduobės ir 
t.t.

Tik dar vienas klausimas 
kol-kas neišaškintas. Jei 
vokiečiai su bulgarais tal
kininkus išvarys iš Serbi
jos, ar jie paskui drįs 
briauties per Graikijos te
ritoriją? Bet manoma, kad 
jie taip ir padarys. Nes jei 
Graikija leido talkininkams 
ant savo teritorijos veikti, 
tai kodėl vokiečiams su bul
garais butų uždrausta ten 
pasisukti? Todėl jie nebrei- 
kalaus iš Graikijos del to 
specialio leidimo ir darys 
taip, kaip jiems geriau iš
eis. Graikija prieš tai ne
protestuos. Ji dar labiau 
pradžiugs, kuomet vokie
čiai ten gaus viršų.

Kitas kausimas betgi ir 
svarbus, ką Graikja pasa

kys ir kaip ji elgsis, kuo
met ant jos teritorijų pra
sidės mūšiai.

Kuomet mūšiai ištiks, 
tuomet, be abejonės, Grai
kija nusitrauks nuo savo 
veido kaukę ir pasirodys, 
kuo jinai ištikrųjų yra — 
arba stos talkininkų arba 
vokiečių pusėn. O, rasi, ji
nai mėgins ir toliau neu
traliai užsilaikyti. Visgi 
negalės ilgiau paslėpti savo 
tikrojo veido.

Tai parodys trumpoji a- 
teitis ir pasaulis išgirs, kaip 
tenai dalykai stovi.

Talkininkai vien tik pa
sitraukimu nepasiganėdins. 
Užims atsakančias pozicijas 
ir ims ginties.

RUSAI UŽĖMĖ BULAKĄ
Petrogradas, gr. 10. — 

Rusų karo ofisas oficialiai 
skelbia, kad rusų karuome- 
nė, veikianti Persijoje, užė
musi Sultan Bulak perėji
mą, kuriuomi bus galima 
lengvai pasiekti Hamadan. 
Turkai iš ten į visas puses 
išblaškyti.

— Konstantinopolis, gr. 
U. — Turkai oficialiai pra
neša apie savo pasisekimus 
Mesopotamijoj, kur jie an
glus nuolat pliekianti.

— Londonas, gr. 11.
Nuskandinta Italijos gar
laivis Dante Alighieri ir 
Norvegijos Nerens ir.Ing- 
stad.

Riaušės
Berlyne.

Paryžius, gr. 11. — Per 
Šveicariją apturėta žinios, 
kad Berlyne užvakar buvo 
kilusios smarkios riaušės 
su taikos reikalavimais. Po
licija turėjo daug energijos 
pakloti, kol pasisekė minias 
išskirstyti ir išvaikyti. 
Krautuvių ir restoranų lan
gai išdaužyti. Riaušėse da
lyvavę ir daug kareivių.

Kituose didesniuose Vo
kietijos miestuose ir tas 
pat atsikartoją. Visur tik 
girdžiusi šauksmai: “Gana 
to karo, duonos duokite!”

Daug kalbama apie abel- 
ną Vokietijos gyventojų su
kilimą, jei karas tolesniai 
bus vedamas. Daug kal
bama apie revoliuciją.

Šveicarijos socialistai dar
buojasi priversti Vokietiją 
taikinties.

VENGRAI NORI TA- 
KINTIES.

Londonas, gr. 11. — Iš 
Geneva į Exchange Tele
graph Company depeša 
skamba:

“Vengrijos valdžia nu
sprendė skyrium, be Aus
trijos ir Vokietijos, susi
taikinti.”

PINIGYNO SEKRETO 
RIUS APIE MOKESČIUS.

Washington, gr. 10. — 
Suv. Valstijų pinigyno sek
retorius McAdoo kongresui 
išdavė savo metinį raportą, 
kuriuomi tarp kitko reika
lauja radikalių atmainų mo
kesčių sistemoje.

Arart pareikalavimo pa
didinti skaitliaus valdinin
kų ir kitko, sekretorius rei
kalauja uždėti mokesčius 
ant visų vedusių, kurie tu
ri daugiau 3,000 dol. meti
nių ineigų, gi ant nevedu
sių, kurie turi daugiau 2,- 
000 dol. metinių ineigų. Lig
šiol yra norma vedusioms 
$4,000, gi nevedusiems $3,. 
000.

Dar pirm ateinančių šven
čių demokratai stengsis 
kongrese pravesti rezoliu
ciją apie panaikinimą klau
zulės, kuri parodo, kad kon
greso praėjusioj sesijoj už- 
girti kariniai mokesčiai tu
ri baigties su kalendoriniais 
metais.

Tame reikale pinigyno 
sekretorius kalbėjosi su de
mokratų atstovų lyderiu ir 
šis pasakė, kad tokią rezo
liucija nebus sunku praves
ti. Jo nuomone, demokra
tai atstovai norį, idant ant. 
svaro cukraus butų uždėta 
1c. mokesties, bet sumano
mos naujos mokestįs už ke- 
rosiną ir gazoliną, toliau už 
bankinius čekius ir kitką, 
sutiksią smarkią opoziciją.

PASKUTINIS LIUOSA- 
NORIŲ ĖMIMAS.

Londonas, gr. 11. — Ang
lijos rekrutų rinkimo virši
ninkas Derbeya ndai paskel
bė, kad liuosanoriai karuo- 
rnenėn bus imami lig šiądien. 
Vakar daug liuosanorių į- 
stojo karuomenėn, tečiau ne 
tiek, kiek valdžiai norėtųsi 
gauti. Tatai nuo šios die
nos bene ar nebus paskelb
tas priverstinas kareiviavi
mas. Darbininkų organiza
cijos priverstinam kareivia
vimui labai priešinasi. Ir 
nežinia, kas Anglijoje atsi
tiks, jei valdžia mėgins sa
vo sumanymą įvykdinti.

TURKAI SUNAIKINO 
AMUNICIJOS SANDELĮ.

Konstantinopolis, gr. 11.
Ant Gallipoli pusiausalio 
turkų artilerija sunaikino 
vieną talkininkų amunicijos 
sandelį. Apie tai praneša 
turkų karo ofisas.

— Christiania, gr. 11. 
Non\ gijos parlamentas pa
skelbė, kad šiemetai Nobe
lio dovanos mokslininkams 
nebus skiriamos.

Talkininkai už
gina melagin

gas žinias.
PARYŽIUS, gr. 10. — 

Pastaraisiais laikais buvo 
paleista pasaulin daug ne
teisingų žinių apie talkinin
kų veikimus ir gyvuojan
čius santikius tarp Franci- 
jos ir Anglijos. Todėl kaip 
vienos, taip ir kitos valsty
bes valdžios oficialiai skel
bia, jogei yra pramanyta ir 
tikra melagystė, kad Ang
lija norinti apleisti Balka
nus. Taippat yra neteisy 
bė, kad fieldmarš. French 
turėjęs talkininkų karo ta
rybai pasakyti, jogei ekspe
dicija i Salonikus niekais 
nuėjusi. Taippat neteisy
bė, kad tarp Francijos ir 
Anglijos karuomenės vy
riausių vadų buri? gyvavę 
kokie nors nesutikimai.

Kaip francuzai, taip ir 
anglai suvienytomis jėgo
mis laikysis Salonikų .ir 
teiks Serbijai pagelbą.

Talkininkų ekspedicija 
Balkanuose nebus atšaukta 
ir veikimas ten vos tik da
bar prasideda.

VOKIEČIAI NEMANO 
UŽIMTI JOKIŲ TE

RITORIJŲ.

Berlynas, gr. 11. — Vo
kietijos parlamento atsto
vas Scheidemann savo part, 
vardu parlamente paklausė 
kanclieriaus, ar valdžia ma
nanti po karui pasisavinti 
bent kurias dabar užimtas 
svetimas teritorijas. Kanc- 
lieris atsakė — ne. Todėl 
Berlyne vakar socialistai 
atlaikė susirinkimą ir iš
reiškė valdžiai savo pasiga- 
nėdinimą.

ELEVATORIUS SU JA
VAIS SUDEGĖ.

Erie, Pa., gr. 11. — Čia 
sudegė Anchor Line Com
pany elevatorius su javais. 
Sunaikinta aplink 840,000 
bušelių kviečių. Nuostoliai 
siekianti $1,000,000; Kvie
čiai buvo skiriami talkinin
kams Europoje. Gaisro 
priežastis nežinoma. Bet 
abelnai spėjama, kad tai 
bus vokiečių suokalbininkų 
darbas.

— Paryžius, gr. 11. — 
Temps praneša, kad vyriau
sias vakariniam karo fronte 
francuzų-anglų vadas, gen. 
Joffre gavęs sau žymų pa- 
gelbininką, kurio pavardė 
tečiau nežinoma.
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Musų vienybės 
žiedas.

Amerikon atkeliauja tau
tos reikalais p. J. Gabrys. 
Jis čionai siunčiamas Lie
tuvių Draugijos nukentėju
sioms del karo šelpti eentra- 
lio komiteto, kurio pirmi
ninku yra žinomas tėvinai- 
nis p. M. Yčas.

Kuomet p. Gabrys pasi
rengė kelionėn, Lietuvių 
Draugijos centralio komite
to pirmininkas Yčas pri
siuntė p. Šimkui, minėtos 
Dr-jos įgaliotiniui Ameriko- 

»-je idant-jis pribuvusiam 
čionai, Amerikoje, p. Gab
riui inteiktų $800 iš surink
tų aukų nukentė  j tįsiems del 
ikaro.

Bet p. Šimkus i tą Yčo 
telegramą per “Ateitį” štai 
ką atsako:

“Yčas ir visas komitetas 
gali man duoti dešimtį to
kių telegramų, o aš darysiu 
taip, kaip man protas ir są
žinė liepia. Kokiems rei
kalams aš pinigus renku, 
tokiems aš ir atiduosiu 
juos.”

Tai puikiausias musų 
“vienybės” žiedas tekis at
sakymas. Jaigu musų in
teligentija panašiai elgiasi, 
tai kogi reikia laukti iš 
prastuolių darbininkų.

Žinoma, negalima iš to p. 
Šimkaus atsakymo padary
ti jokių išvadų, nes neži
nia, kodėl ir kokiam tikslui 
iš jo tie $800 reikalaujami. 
Tai paaiškės atvykus Gab
riui. Bet visgi stebėtina, 
kam ant įkaitusio pečiaus 
liejama... žibalas“?

Ir vėl priešimigracijinis 
bilius.

Pasinaudodamas tuomi, 
kad prezidentas Wilson sa
vo pranešimu kongresui 
stojo prieš vokiečių ir aus
trų agentus ir provokato
rius, kurie šioj šalyj taiso 
suokalbius ir kitką prieš a- 
municijos dirbtuves, garlai
vius ir t.t., kongresmanas 
Burnett, imigracijinių rei
kalų komisijos pirmininkas 
ir žinomas antiimigracijinio 
biliaus sumanytojas, vėl sa
vo tą bilių kongresai! įnešė 
ir išnaujo stengsis jį pra
vesti.

I Kaip jau žinoma, tasai bi- 
liūs reikalauja neįleisti į S. 
Valstijas tų ateiviu, kurie, 
nemoka skaityti ir rašyti.

Užsidegėlis šovinistas 
Burnett pamiršta, kad suo
kalbių ir pasikėsinimų čio
nai nerengia nemokanti 
skaityti ir rašyti žmonės, 
bet tai rengia baigusieji 
mokslus, kaip, pav., Boy- 
Ed, von Papen ir kiti teu
tonų apsišvietę ainiai.

Bet pasakysime, kad ta
sai pagarsėjęs bilius šian
die lietuviams jau nėra bai
sus, nes po karui iš Lietu
vos nebus kam keliauti į 
Ameriką laimės ieškoti. Li
kusieji gyvais ir sveikais 
savo tėvynėje, ant vietos, 
ieškosis laimės. Po karui 
Suv. Valstijoms gali pri
trukti darbininkų, nes di
džiuma ateivių trauks at
gal į savo gimtinius kraš
tus.

Tečiau amerikoniniai šo
vinistai į tai neatsižvelgda
mi savo veikia. Nežiūrint 
pasekmių, jie stengiasi savo 
sumanymus pravesti.

Vokiečiai tiesiog šėlsta.
Suv. Valstijų įvairių sro

vių ir pakraipų laikraščiai 
apie prezidento Wilsono 
pranešimą kongresui nuo
lankiai atsiliepia. Nekurie 
tą pranešimą pavadina pil
nu proto ir jėgų dokumen
tu, su kurio turiniu kiekvie
nas šios šelies pilietis turi 
sutikti. Ypatingai pilie
čiams ir nepiliečiams patin
ka prezidento aštrus pasi
statymas prieš suokalbinin
kus ir provokatorius.

Tečiau Amerkoj leidžian
tiems vokiečių laikraščiams 
,tasai pranešimas toli gražu 
nepatinka. Tie laikraščiai 
net mėgina grasinti prezi
dentui už tai, kam jis “pa- 
rinktiniausią” ir “kultūrin
giausią” pasaulyj tautą 
(suprask: vokiečius) šmei- 
žiąs.

Tai kaip elgiasi vokiečiai 
ir dar S. Valstijų piliečiai!

Pasižymėjusieji kare 
mokytojai.

Dabartiniais laikais fran- 
cuzų karuomenėje lošia gar
bingą ir svarbią rolę fran- 
fuzų mokyklų mokytojai. 
Sulyg Franci jos mokslo mi
nisterijos pranešimų vei- 
kiančion armįjon įstojo 30,- 
000 mokytojų. Iš tų 2,057 
karo lauke jau paguldė sa
vo galvas. 8,000 mokytojų 
arba sužeista arba paimta 
nelaisvėn. 700 jų gavo ka
ro viršininkų viešuosius pa
gyrimus, 45 atžymėti Pa
garbos Legijos ženklais, 52 
suteikta kariniai medaliai ir 
9-niems šv. Jurgio Orderiai.

* * *
Šidlavoje susirenka dau

gybe elgetų pėr didesnius 
atlaidus. Taip, per Šv. Pa
nos atlaidus susirinko dau
gybė elgetų, tarpe jų vie
nas elgeta lenkas, nemokąs 
lietuviškai: —- rėkia jis vi
sa kakarine, šaukia, bet 
lenkiškai, užtat niekas jam 
nieko ir neduoda. O lietu
viai elgetos prisidėjo visa- 
ko. Įsiklausė gudrus elge
ta, kaip lietuviai meldžias: 
“Duok dūšioms pagelbą.” 
Kad pradės rėkti: “Duok 
dūšioms per galvą.” Žmo
nės nieko jam nedavė, bet 
dar ir išpeikė.

Kas kaltas kad An
glai lietuvių 

nešelpia.
Tokiup vardu “Išeivių 

Drauge” padėta kun. K. 
Matulaičio straipsnelis. Jis 
rašo: . * 1 *

Pereitą vasarr nuo at
stovo p. M. Yčo, Lietuvių 
Draugijos nuo karo nuken
tėjusius šelpti pirmininko, 
gavau laišką, kuriame įga
liojo ir ragino mane su
tverti Londone komitetą, 
kaipo Lietuvių Draugijos 
šaką, o per tą komitetą jau 
rinkti aukas lygiai lietuvių, 
lygiai anglų tarpe, kaip 
tai daro belgai, lenkai, ser 
bai. Pasakyti visados leng
viau, negu išpildyti.

Tariausi apie tai su pa- 
rapijonais, tariausi su ne
skaitlingais musų inteligen
tais lietuviais: dr. Marti
šium ir p. M. Narjaucku. 
Neturint tarpe anglų savo 
vardo, kaip kad turi belgai 
ir lenkai, neturint iš savo 
tarpo žymių užtarėjų, nors 
tokių, kurių vardas bent 
vienoj gatvėj butų žinomas 
visiems, užmanymas neįvy
kinta. Abudu p. Yčo nuro
dytu anglų universiteto pro
fesorių, pp. Nouville ir Fab
res atsisakė šiame dalyke 
ką nors padėti, musų komi
teto pasigarsinimą vargiai 
bepriimtų koks anglų laik
raštis iš baimės susikompro
mituoti, o jei ir priimtų, tai 
vargiai toks apsigarsinimas 
aukotojų bepritrauktų, pa
galios policija į dalyką žiū
rėti! su nepasitikėjimu.

Apsvarstę tą nusprendė
me kreipties į rųsų ambasa
dorių, prašydami patarimo. 
P-nas Martišius atlankė 
ambasadorių ypatiškai. 
Ambasadorius Dr. Martišių 
priėmė maloniai, užmany
mui išreiškė užuojautą, net 
patsai apsiėmė sutverti ko
mitetą. Sakė tik pasikal
bėsiąs su Britanijos kabi
neto ministeriais, o aukų 
busią gana. Tik prašė d-ro 
Martišiaus tuoj aus parašy
ti p. M. Yčui laišką, kad 
gavus iš jo aprašymą Lie
tuvos vargii.

Dr. Martišius tuoj aus 
džiaugsmingai pasiuntė p. 
M. Yčui ir telegramą, ir 
laišką, pranešdamas apie 
dalykų stovį. Po nekurto 
laiko aš irgi pasiimčiau p. 
Yčiu net du laišku. D-ras 
Martišius buvo kelis kartus 
pas ambasadorių, bet šis sa
kėsi negavęs nuo p. Yčo jo
kios žinios. Ir musų klau
sė, ar mes iš p. Yčo laiškų 
negavome. Iki šiol nė Dr. 
Martišius, nė aš nesulau
kėm iš p. M. Yčo jokio at- 
sakvmo.

Ir taip musų geri norai ir 
daug žadėjusi viltis liulėjo 
vėjais. Kas čia kaltas? Ne
galim kaltinti savęs, rodos, 
darėme, ką tik galėjome, i- 
dant tik užmanymas įvyktų. 
Nekaltas nė p. M. Yčas, a- 
pie tą negalima abejoti: ga
vęs bent vienas iš musų pra
nešimų butų bent šį tą atsa
kęs. Tikriausiai musų laiš
kai ir telegrama iki jo ne- 
daėjo.

Ar tik nekalta čionai cen
zūra: Rods, ne kas daugiau, 
kaip jinai, tik kuri: rusų ar 
anglų — neapsiimu spėti. 
Tą rašau, kadangi gal nors 
per laikraštį ši žinia daeis

Saloniki miesto 
Historija.

Daug viso pasaulio domos 
atkreipė uostinis miestas 
Saloniki, per kurį talkinin
kai skuba traukti į Balka
nus karuomenę, idant su
turėti vokiečių ofensivą ir 
išgelbėti nuo išnaikinimo 
serbų tautą.

Saloniki miestas yra lyg 
sostapilis senosios Makedo
nijos, ir šalip Konstantino
polio sudaro vieną svarbiau
si j į pirklybinį punktą toj 
dalyj Europos. Saloniki 
užtaka yra plati ir gili,taip, 
jog sudaro patogią vietą 
laivams įvairaus didumo.

Miesto pakilimas.
Historija pakilimo šio 

miesto siekia gilių metų' 
prieš Kristaus gimimą, te
čiau, kaipo pirklybinis mie
stas, Saloniki XVI amžiu
je buvo nuvytęs. Vadina
si, tuo laiku, kada jį užval
dė venecijiečiai.

Miestas kįla iš kranto te- 
resais viršun ir turi trikain- 
pą išvaizdą. Senovėje mie
stas buvo apvestas muro 
tvora. Dabar iš tos muri
nės tvoros paliko tik pėd
sakai iš rytų ir vakarų, o 
iš pietų, ty. iš jūrių pusės, 
kur laikui bėgant išsivystė 
pirklybinis ir pramoninis 
judėjimas iš tų mūrų nei 
pėdsako nebeliko. Senovėj 
tuos murus puošė puikus 
bokštai, paeinantįs iš šešto 
šimtmečio prieš Kristaus 
gimimą; abelna skaitlinė jų 
buvo 162 ir turėjo apsigini- 
mo charakterį. Šiandieni
niuose laikuose miestas ap- 
stiprintas dviem fortais, 
kurie intasyti vakarinėje jo 
pusėje.

Gyventojų stovis.
Gyventojų priskaitoma 

apie 150,000, kurios skait
linės pusę sudaro žydai, ku
rie 16 šimtmetyje atsikrau
stė iš Hispanijos. Likusią 
skaitlinę sudaro graikai — 
25 nuoš., turkai — 15 miš., 
bulgarai, serbai ir kiti — 
po 5 nuoš. Puikiausiai mie
sto dalimi skaitoma Kala- 
marija, kur randasi patogus 
vasarnamiai. Dabartinis 
valdymas miesto paeina nuo 
sutvarkymo po turkų-grai- 
kų karo 1897 m.

Gyvena visokie žmonės.
Siaurose miesto ga tvėse 

išsiliejęs margas suskretęs 
rytiečių gyvenimas. Visas 
miestas sudaro lyg turga
vietę, išraižytas skersai ir 
išilgai siaurutėmis ir neva
liomis gatvėmis ir užkabo
riais. Gatvėse matai įvai- 
rių-įvairiausių rytiečių ti
pų: graikų, bulgarų, alba
nų, serbų, žydų, italų, či
gonų, rumunų, turkų ir ki
tų. Ačių tokiam įvairumui 
ir santikiai ne visada ra
mus, ypatingai del to, kad 
žymus gyventojų elementas 
susidaro iš tamsių gaivalų.

Geležinkelio linija Salo
niki miestą jungia su Mit- 
rovicais, Nižinu ir Bielgra- 
du. Tečiau ligšiol neišsi
pildė viltis, kad Saloniki pa

iki p. M. Yčo. Numesti da
lyką šalin, nustoti vilties jį 
įvykdinti dar nesinorėtų, 
juk vargai Lietuvą nepalio
vė slėgę, jie dar vis tebe
auga ir vis labiau musų tė
vynę slegia.

liks svarbiausiu pirklybi- 
niu punktu tarp Europos ir 
Azijos.

Po prašalinimui veneci- 
j iečių, Saloniki nuo 1430 li
gi 1898 metų buvo turkų 
rankose. P.

Bernardas Show 
apie karą.

Žinomas Anglijoje rašyto
jas, G. B. Show, kuris ka- 
daisia visu smarkumu 
priešginiavo prieš susidrau
gavimą demokratinės An 
glijos su autokratine Rusi
ja, ir tą savo priešingumą 
apreiškė straipsnyje “Svei
ka mintis apie karą”, dabar 
atsivertė savo mintimis ir 
užatakavo Berlyną.

Londono sufragisčių susi
rinkime savo paskaitoje 
štai ką išreiškė:

—Visa Britanijos tauta 
nusprendė nedaryti taikos, 
Les tokia taika šiuo mo
mentu reikštų vokiečių per
galę ir jų priestižo triumfą. 
Galite dar užsimiršti apie 
taiką, nes lig jos, rasite, 
dar keletą kartų gėrėsimės 
vasaros padangėmis.

Net ir tada jeigu vokie
čių imperatorius susiglaustų 
už savo rubežių ir apreikštų, 
kad parodęs pasauliui vo
kiečių tautos galybę ir gabu
mą, jis pasirengęs užbaigti 
visą kompliktą trečiųjų tei
smu, — net ir tada mes ne
atstosime nuo minties pra
mušti kelią link Berlyno, 
kad parodyti teutonams, jog 
mes juos galime sumušti.

Kariaudami su vokiečiais 
mes turime reikalą su nuo
stabiai gudriai sudaryta or
ganizacija, bet mes tuo tar
po kovojame prieš ramanti- 
nę svajone, iš kurios būtinai 
reikia išvesti vokiečių tauta. 
Karas tęsis taip ilgai-ligi ši 
svajonė nebus sumušta. Di
džiojoj Britanijoj nėra no
ro taikos”.

P.

IR VĖL ŽIEMA.
Ir vėl išaugo

Vėtrų užimąs,
Ir vėl nebsaugo 

Nusiminimas.
Peržengti ribų

Šalyn ramumo...
Nebėr ankstybų

Rytų švelnumo...
Ir vėl jaunybė

Sudrumsto vieko...
Pikta galybė

Varo ant nieko.
Viską, kas buvo

Visiems meilinga...
Vasara žuvo...

Oi, nelaiminga
Žiema atėjo,

Visoms gražybėms,
Šalčiai pradėjo

Keistoms žiaurybėms.
Viską žudyti

Ant plačios žemės...
Gėlės suvytę...

Dangus aptemęs,
Debesiai plauko

Juodai niuringi...
— Vėjai ant lauko

Yra šiurkštingi.
Ir rodo savo

Šaltąsias jėgas—
Kad — atvažiavo!

Ir byra sniegas...

DANIJOS LAIVAS NU
SKANDINTAS.

Londonas, gr. 11. — Šiau
rinėse jūrėse submarine nu
skandinta Danijos garlaivis 
Minsk. Įgula išgelbėta.

Juokeliai.
Kaimietis ir bajoras.

Tą pačią dieną pasimirė 
paprastas kaimietis ir ba- 
joras-dvarininkas ir abudu 
draug nuėjo prie dangaus 
vartų. Pirmutinis prie 
dangaus vartų priėjo kai
mietis. Šventas Petras pra
gėrė trupučiuką vartus, tik 
tiek, kad kaimietis vos-ne- 
vos galėjo įlysti į dangų. 
Tečiaus, kuomet šventasis 
dangaus raktininkas pama
tė bajorą, tai atkėlė dan
gaus vartus iki galui, ir ba
joras tapo priimtas ir su 
dangaus aniolų muzika Vi
sas dangus labai džiaugėsi 
ir linksminosi. Iš to musų 
kaimietis labai stebėjosi. 
Paskui susitikęs kokį tai 
pirmąjį dangaus gyventoją, 
pasivadino jį nuošaliai ir 
kukliai užklausė, kodėl dan
guje bajorus sutinka taip 
iškilmingai; juk ir jis ne
blogiau už bajorus ant že
mės gyvenęs. — Tai tiesa, 
mano prieteliau, — atsakė 
dangaus gyventojas, — te
čiau juk atsimeni prilygi
nimą apie palaidūną sūnų, 
kuris sugrįžo pas tėvą: pa- 
galiaus lietuvių kaimiečių 
danguje nesurokuoja ir kas 
miliutą jie vis du ateina, 
net po tris, o bajorų mes 
tiktai gal per šimtą metų 
vieną susilaukiam.

Tėtuš, sušvilpk dar sykį.
Iš Kaišėdorių važiavo į 

Vilnių tėvas su vaiku, kurs 
nuolat galvą iškišęs pro 
langą žiurėjo. Kadangi tė
vo draudimas nieko negel
bėjo, tėvas slapta brūkšt 
vakui kepuriukę nuo galvos 
ir laiko paslėpęs: “Žiūrėk, 
tavo kepuriukę vėjas nupū
tė.” Vaikas verkti. Tė
vas raminti: “Cit, neverk, 
sušvilpsiu, ir vėl atsiras ke
puraitė. Švilpt, sušvilpė, ke
puraitę užmovė ant galvos 
vaikui. Šis tuojaus paliovė 
verkęs. Tėvas tuo tarpui su 
kažkuo užsišnekėjo, o vai
kas grybšt tėvo kepurę ir 
švyst pro langą ir šaukia: 
“Tėte, sušvilpk dar sykį!”

Išėjus iš bažnyčios.
(Vilniaus vyskupijoje).
— Ar tas pats jus kuni

gėlis?
— Tas pats, ačių Dievui.
— Žiūrėk, nors vienus 

metus prabuvo.
— Turime viltį, kad jis 

pabus dar ir ilgiau.
Iš kur ta viltis?

— Mat, dabartinis musų 
kunigėlis yra labai didelis 
politikas. Šventai pildo pa
liepimus vyriausybės ir 
kiekvienam mano intikti. 
Girdėjau, kaip skaitė užsa
kus: “Baltrus Nabagas 
Vargdienių ir Anna Vargo
nų iš Šudabrišek, — abu 
šios parapijos, — užsakąs 
pirmas.”

— Delko gi taip skaito
ma?

— Dėlto, kad berniukas 
lietuvis, mergaitė Vargaitė 
— lenkė (kaipgi!), klausy
tojai gi visi lietuviai.

— Argi tai jaunikiams 
skaitosi užsakymai?

— Tai jau ne musų daly
kas, — dvasiškija geriau ži
no, ką daro.

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Busas gydytojas Ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—4 po pie 
tų ir 6—8 vakare; nedėliotais 10—1 
po pietų.

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

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

Vlado Leščinsko 
galima gauti pirkti pavie
nius numerius “Kataliko,” 
užsiprenumeruoti ir apskel
bimus duoti.
EUREKA RED CROSS 

PHARMACY,
314 Walnut st.,

Newark, N. J.

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 Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kirti $1.900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į . ..
Tananevicz Savings Bank»

K. J. Fillipovich,1
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda 2 lotai ant 45 

gat., arti Western avė. Kai
na tų lotų tik po $350. Kas 
pirma atsišauks, tas pigiai 
(už minėtą kainą) tuos lo
tus įgys. Del platesnių ži
nių kreipkitės į

K. J. Fillipovich,
Manager.

Parsiduoda pigiai naujas 
3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, Ilk, arba 
Grant Work’c. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Paieškau darbo. Gerai patyręs bar- 
zdaskutis. Jaigu kam butų reika
linga Chieagoje, ar apylinkėje, mel
džiu atsišaukti laišku i

Tananevicz Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago, II}.
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LD. “KATALIKAS,” gru odžio 11, 1915.

Lietuviai 
Amerikoje.
40 VALANDŲ AT

LAIDAI..

Pittsburg, Pa. Lapkričio 
27, 28 ir 29 š. m. atsibuvo 
40 valandų atladai šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Per vi
sas tris dienas bažnyčia bu
vo pripildyta maldingais 
lietuviais, siunčiančiais 
Augščiausiajam savo ato
dūsius.

Vietiniam klebonui, ku
nigui J. J. Sutkaičiui, ir jo 
vikarui kun. J. Pikučiui 

pribuvo pagelbon kun. J. F. 
Halaburcla iš Cleveland, O., 
kun. V. T. Abromaitis iš 
Bridgeville, Pa. ir kun. J. 
Vaišnoras iš McKees 
Rocks, Pa.

Nors nekuriuose laikraš
čiuose tvirtinama, kad kata
likų upas einąs vėžio žingi
ne bei visai nupuolęs, tečiau 
faktas liudija priešingai. 
Pilnutėlės bažnyčios lietu
vių minios, darančios atgai
lą ir susiartinančios su Aug- 
ščiausiuoju, liudija kilimą 
katalikų sąmonės—ne puo
limą.

Iš geriausiai patikėtinų 
šaltinių sužinota, kad ir šv. 
Kazimiero bažnyčioj, Pitts
burg’e, daugelis lietuvių pa
sinaudojo Dievo malonėmis 
laike šios 40 valandų iškil
mės, nes net 2,300 asmenų.

Atlaidų iškilmę puošė dar 
naujai priruošti nekalti vai
kučiai prie pirmosios Ko
munijos. Jų buvo 101. Di
delį įspūdį vaikeliai darė. 
Vaikelių papuošimas at
kreipė domą ir kitatikių.

Viena moterėlė, protes
tantė, pamačiusi vaikučių 
procesiją einant iš mokyk
los į bažnyčią, prasitarė į 
šalę stovinčią savo draugę: 
“I hate go to the Catholic 
Church, but sa nicely ar
ranged childrens parade 
just draws me to look into 
it.” (Aš bjauriuos eiti ka
talikų bažnyčion, bet ši dai
liai įrengtoji vaikų proeesi-, 
ja traukia mane pasižiūrėti 
jon).

Be lietuvių kunigų pribu
vo pagelbon apie penki ki
tų tautų kunigai, bet jų 
tautybės, apart vieno, nei 
vardų neteko patirti.

Užbaigiant atlaidus pra
lotas Gorzinskis suteikė šv. 
Tėvo palaiminimą. Tiek a- 
pie atlaidus.

Girdėti, tariamasi pitts- 
burgiečių suruošti “fėrus,” 
tuoj aus po Kalėdų, Tautos 
Fondo naudai. Kantrusis.

tumą, per visus vakarus ir 
dienomis daugelis žmonių 
atsilankė prie išstatyto šv.į 
Sakramento maldaudami į- 
vairių sau malonių. Labai 
malonų įspūdį darė visa 
bažnyčios išvaizda, bet ypa
tingai dailiai papuoštas ir 
elektros šviesomis apšvies
tas didysis altorius, kame 
randasi dailiausia N. Pr. 
Šv. Marijos Panos stovyla; 
už intaisymą tos stovylos 
tegu buna garbė ir ačiū mo
terių ir merginų N. Pr. Šv.
M. P. dr-jai.

Ši iškilmė šios parapijos 
katalikus padrąsino dar 
prie didesnio gausumo ir 
darbštumo katalikiškoj dir
voj pasidarbuoti. Garbė ir 
ačiū priguli tiems parapi- 
jonams, kurie veltui sušilę 
darbavosi prie sustatymo 
sėdynių, ypatingai p. R. 
Andreliunui, p. J. Juciui ir 
kitiems gerų norų žmonėms.

A. Kurzemnieks.

BANKS'

SLA. 178 KP. SUSI
RINKIMAS.

Mason City, Iowa. Gruo
džio 5 dieną SLA. 178 kuo
pa laikė mėnesinį susirinki
mą. Po apsvarstymo rei
kalų p. Juk Vainekis įnešė 
sumanymą, kad kuopa iš
rinktų komitetą rinkimui 
aukų nukentėjusiems del 
karo lietuviams. Į komite
tą išrinkti šie asmenis: F. 
Vaičius, žvirždis, Jul. Vai- 
niekis ir F. Šaknis. Jie 
rinks aukas per ištisą mė
nesį ne tik nuo vietos lietu
vių, bet ir nuo svetimtau
čių. Tuo tikslu nuo mies
to majoro gauta leidimas.

Per susirinkimą kuopos 
nariai sudėjo $8.00 Mano
me, kad ir kiti lietuviai ne
atsisakys aukoti savo varg
stantiems broliams. Su
rinktos aukos bus priduo
tos kuopos susirinkime, ku
ris atsibus sausio 2 d., 1916 
m. ir bus pasiųstas į Lietu
vių Gelbėjimo ir Autonomi
jos Fondą. Čia turiu pri
minti, jog pereitą metą Ma
son City lietuviai pasižymė
jo aukomis, nes iš mažo lie
tuvių būrelio surinkta 46 
dol.

Darbai čia pradėjo eiti 
geriau. Bedarbių nesimato.

J. H. Mikonis.

Oregon City, Ore. — Čio
nai gyvuoja prohibicija. 
Tečiau nekurie lietuviai pa
sistengia degtinės ir alaus 
prisigabenti iš kitur. Vie
ną lietuvį J. K. policija už 
miesto sutiko gabenantį į 
savo namus alų ir gėralą 
konfiskavo. Be to J. K. 
buvo už tai dar areštuotas 
ir turėjo bausmes užsimo
kėti. ‘

BAŽNYTINĖS IŠ
KILMĖS.

Lapkričio 28, 29 ir 30 d. 
Nekalto Prasidėjimo para
pijoj atsibuvo 40 valandų 
atlaidai, į kuriuos vietiniui 
klebonui, kun. A, Briškai, 
atsilankė su dvasiška pa- 
gelba sekantieji kunigai:

Sioux City, Iowa. — Vie
nose lietuv. krikštynose už
sitraukę svečiai susivaidijo, 
paskui ištiko peštynės ir 
muštynės. Pasekmės pasi
rodė baisios: Adomas Kati
nas užmuštas, gi Jonas Ka
tinas 1 ir Juozas Venciunas 
sužeista. Kiti keturi lietu-

džiakonas M. Kraučunas, A. viai suimti už tą galvažu-
Skripka, M. Krušas, F. Se
rafinas, A. Petraitis, Vaiču- 
nas, Albavičius, Statkus, A. 
Ežerskis ir P. Lapelis. Per 
visus tris atlaidų vakarus

dybę.

Gardner, Mass. — čionai 
ir apylinkėse dažnai lanko
si nekoks kun. Delianis. Jis

daugelis žmonių atliko šv. 
išpažintį ir tapo sutvirtin
ti savo dvasiškame gyveni-
me. Nežiūrint į oro pras- parapiją. Gal kas iš skai-

-COFFEE
Tel. Randolph 5248

A. A. Slakis 
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Ill. 
Res. 3255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5326

Telephone Yards 6688 | 

Lietuviška Drapanų Krautuve į 
Užlaikau didžiausiame pasirin- Į 

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, I 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir I 
vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- •“ 
kotų. |

JONAS BUDR’KAS, savininkas j 

3252-54 S. Morgan St Į 

CHICAGO, ILL. "

GYVULIŲ PROTAS.

26c vertės Kava su 40 centiniu Smnku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos Bankes* Dairy stalo
Kava Sviestas rhrnrt D

Puikiausia Arbata \hllll tn??___ .js, tiktai po VUUU
Geriausia iš visų P
Arbatų, 60c vertes po v __

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

nava .. - —
Kiti parduoda po 30 c _______

Bankes* geriausis O C ft 60jverte.- 
Creamery Sviestas . . Geriaush

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

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

Dovanu. Jeigu 
ralite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc i 
1373 Milwaukee &ve 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ava 
3427 S Halsted st 
4729.b Ashland avė

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
l Premium Dept. 490 Broome St., New N. T. A 

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

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimu. "r/anai 
American School of Languages 

731W. 18th St. 1741 W. 47th St.
CHICAGO, ILL.

&5:
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Tą kningą vokiškai yra pa- ' 
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo. '

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

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti '
papročiai. O tą papročių 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 tokių šunų- ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arkleną, meškų, šerną, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį 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:

tytoju paaiškintų, kas jis 
per vienas, kokio jis moks
lo, kokios “vieros,” iš kur 
jis paeina ir kokia jo para
pija. UI.

Wilkes-Barre, Pa.—Gat- 
vekarių tarnautojų straikas 
vis dar nepasibaigęs. Daž
nai mieste sukeliama riau
šės , muštynės. Policija 
tuomet daug nekaltų žmo
nių apdaužo, uždaro į kalė
jimą. Kuomet straikas pa
sibaigs, sunku sužinoti.

Baltimore, Md. — Stron- 
ke Br. Co. drabužių siuvyk
loje sustraikavo 1,600 dar
bininkų. Sustraikavo už 
vieno mašinisto paleidimą. 
Dirbo daug lietuvių. Be a- 
bejonės, jei veikiai nesu
sitaikys, tai ir kitų dirbtu
vių darbininkai išeis strai- 
kan.

Hanover, Pa.-Pašventin- 
ta naujai pastatyta lietuvių 
bažnyčia. Buvo didžios iš
kilmės. Daug lietuvių at
silankė iš aplinkinių mies
telių.

ANT GRIUVĖSIŲ 
TĖVYNĖS.

Ko Lietuva, mano brangi, 
Tunai tarp laukų platybės? 
Kodėl širdis tavo skaudi
Neparodo mums galybės?...

Kur tie laikai prosene
lių —

Meile surišti gentos... *• 
Gražios dainos mus sese

lių —
Aidas skambantis tautos? 

Kur paklydot saldžios die
nos — 

Šiandien šaukia jumis žmo
nės... 

Nyksta gal apleistos vienos 
Tarp svajonių ir vilionės.

Nebešlamščia taip mums 
girios,

Nebedžiaugias jomis mi-
nios...

Žmogaus kirvis jas iškir
to —

Šiandien į laukus pavirto.
Ir išnyko mus didvyriai

perdaug sėbraujasi su rhusų Su miškų galybe.. Riogso 
socialistais. Pasakojama, Baisus tik pilių griuvėsiai, 
kad jis Worcester’y j turis Kur naktis baidyklės kuk-

so...

Extra! Extra!

DR.G. M. Glaser
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 iA 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytai 

Telefonas Yards 687.

Kalėdoms Dovana

Tananevicz Publishing Company
3249 Sc. Morgan St Chicago, III. U. S. A.

Geriausia dovana Kalėdoms, — tai 
šv. Raštas (Biblija). Parsiduoda labai 
pigiai, tik už $2.50.

Taipjau parduodu ir kitas kningas. 
Atsišaukite pas:

G. K. STASEVICZ,
3239 So. Halsted str., 

Chicago, Ill.

Dideles dovanos trumpam 
laikui, iki Naujų Metų

Kas prisius $5.00, tas gaus Lietuviu 
Dienrašti “Kataliką.” per metus (kaš
tuoja $5.00), savaitinę “Lietuvą” 
taipgi per metus (kaštuoja $2.00) ir 
Suvaiką gubernijos žemlapj, kuris lie
tuviu kalboje parodo net kiekvieną 
svarbesnį kaimą, sodybą, dvarą, upę, 
ežerą ir t.t. (žęmlapis Kaštuoja $1.00). 
Viskas kaštuoja $8.00. Kas prisiąs 
$5.00 iki Naują Metą, tas sučėdins 
$3.00, tai yra daugiau negu pusę. 
Naudokitės proga. Rašykite adresu:

JONAS KULIS,
GENERALIŠKAS AGENTAS,

3259 So. Halsted st., Chicago. Ill.
Prisiųstieji orderiai išpildoma grei

tai ir gerai.
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- LIETUVIS GRABORIUS Ha ■ ;Geriausias gra-F 
borius ant Bri-j 
dgeporto. Atlie-1 
ka darbą geriau-1 
šiai. H
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto-1 
rius ir 12 va-g 

i 5nų paimu.

■ A. MASALSKIS .
b3305 Auburn Ave., Chicago!

Q

Ant pardavimo automobi
lius “Rambler.” Kreipkitės 
sekančiu adresu:

Petras Bridikis, 
3249 So. Morgan str., 
Chicago, Ill. Tel. Yards6870

Iš liūto... asilas.
Tūlas ponaitis mane, kad 

jis yra labai, labai gražus, 
ir kad kur tik jis pasipai
nioja, visos moteriškės tik 
i jį žiuri ir gėrisi. Užtat 
jis, norėdamas būti dar gra
žesniu, tepliodavo veidą, 
raitydavo plaukus ir t.t. 
Kartą pakviestas į kokį ten 
vakarą, jis išsitėpliojo ir, 
žiūrėdamas į veidrodį, gė
rėjos savimi. Ineina tar
nas.

— O ką, Jonai- ar aš gra
žus?

— Taip, jūsų, sveikata!
— O į ką aš dabar pana

šus?
— Į liūtą, jūsų sveikata!
Dar labiau nudžiugo po

naitis. Liūto juk išvaizda 
rimta.

— O kur, tu, Jonai, ma
tei liūtą?

— Gi ant paveikslo: — 
Viešpats joja į Jeruzolimą.

— ?!!...

Off so Residencijos g
g Tol Monroe 5622 Tel Haymarket 1027 ■ 
Ž ANTON A. TOCHA 0 

ARCHITECT & ENGINEER B 
D Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir Į 

rezidencijoms ir tt. už labai žemas kainas. I
Room 207 Home Bank Bldg. _ 

_ N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė. ■ 
- Res. 1431 Holt St Chicago, Ill. |

" Dr. T. M. Maturzynska |
* LIETUVĖ DENTISTE e

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- ■
I rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

mas- Taipgi tvirtas. I
f 1151MILWAUKEE Ave. Hapdr&. i

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystšs
„ Stenografijos
,. Typewriting
., Pirklybos teisią
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
,, PilietystSs
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Paieškau savo brolio, Pranciškaus 
Geležinio. Paeina iš Kauno guberni
jos, Šiaulių pav., Triškių par., Balsių 
kaimo. Kas apie j; žino, meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

Dominikas Kaulavicz, 
1443 So. 49 Ave., Cicero, Ill.

Lietuvių Teatras
3214 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Subatoje ir Nedėlioję
Gruodžio 11 ir 12 d.

Vaidinama bus labai juokingas ir pamokinantis 
Veikalas

“Kurčias Žentas”
Krutomi paveikslai iš dabartinės kares

Kada Vokiečiai Ateitie f rzemyslį Nuo Rusu ‘
Teisingiausas paveikslas, iki šiolei nuimtas

Įžangą 10c

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gu į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vįr- 
šais. Didumas kningos 6%x9Į4 col ių. Apie 150 paveikslą, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(kfes užmokame nusiuntimo kaštus), t

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
Čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabu k’-tsriiog eve- 
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiv.uMsi nugir*« 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.
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Karo scenos 
lies Loss.

Anglas P. Gibbs “Reichs- 
post’e taip aprašo didįjį 
talkininkų ofensivą ties 
Loss:

Dviem dienom prieš su- 
plenuotą didžiąją ataką mu
sų kanuolės atkakliai ir nuo
lat griovė su tokia spėka, 
jog priešams buvo aišku, 
kad prasidedanti abelnoji 
ataka. Vokiečiai buvo gerai 
apsitaisę ir prisirengę ir vi
siškai netikėjo, kad jų fron
tas gali būti perlaužiamas. 
Penktadienio vakare bom
bardavimas vokiečių linijos 
pasiekė augščiausio laip
snio. Traukinis paskui trau
kinį vežiojo ginklus ir amu
niciją iš naujai uždėtų Lloy- 
do George’o dirbtuvių. Ga
na, kad užsilaikymas ant 
vietos prieš tokią altilerijos 
ugnį jokiu budu negalimas. 
'Aršiausia ugnis siautė ties 
Yser kanalu. Visi ligtol 
ten atsibuvę veikimai pasi
rodė tik vaikų žaislais, su
lyginant su pastaruoju vei
kimu.
Intempimo valanda.

Šeštadienio vakare įvyko 
tai, ko niekas nelaukė. Bai
singa ugnis dar du kart pa
stiprinta. Vokiečių karuome- 
nė susiprato, kokia svarbi 
valanda artinasi. Anglų 
kareiviai tūnojo apkasuose 
ir dideliame nervų intem- 
pime laukė signalo į ataką. 
Per dvi dieni tarp tokio ug
nies siautimo niekas negalė
jo sumerkti akių; kareiviai 
stovį apkasuose, akis įrėmę 
į priešo apkasus, nuolat tė- 
mijo. Oficieriai dėjo dide
les pastangas, kad suturėti 
savo kareivius, kurie neži
nomos pajėgos stumiami 
veržiasi be paliepimo iš ap
kasų.
Į ataką!

Galų gale atėjo baisioji 
valanda. Staiga nutilo ka- 
nuolių trenksmas ir pasi
girdo įsakymas “Į ataką!”.

Kaip audra pakilo musų 
pulkai. Rodos, nėra tokios 
pajėgos, kuri butų galėjus 
sulaikyti kareivius nuo ver
žimosi link priešo pozicijų. 
Į rytus nuo Vermelles, į 
pietus nuo La Basse kanalo, 
ties Lens—visur kaliumnos, 
kai vėjas, siūbavo prieš.

Dvi vokiečių linijos, sti
priai apkastos, išpintos dy
gliuotomis vielomis buvo 
visiškai sunaikintos. Nuo 
lietaus pabliurusi žemė bu
vo apversta skeveldromis ir 
sutrupintomis vielomis.

Pirmą smūgį uždavė vo
kiečiams priešakiįiiai ško
tų pulkai, paskui juos nau
jai suorganizuoti Kitchene- 
rio pulkai. Iš karto vis
kas ėjo laimingai, bet tuo
jau mūsiškiai sutiko smar
kią ugnį iš mašininių šau
tuvų. Jokių pasislėpimų 
nebuvo. Tečiau nesustojo, 
nei nesvyravo kareiviai, ma
tydami kaip jų draugai o 
gal ir kurio brolis išvirsda- 
vo iš eilės. Visi tik vieną 
mintį turėjo, kad laimėti 
Loss.
Tikslas atsiekta.

Apie aštuntą valandą 
Loss pasiekėme, tečiau toje 
taip trumpoje kelionėje 
daug išplūdo anglu kraujo.

Miesto gatvėse užvirė ar
šiausioji, daug lemiančioj! 
kova ir mums pasisekė mies
tą apsupti.

Kokios scenos įvyko Los
se, tikrai pasaulis nėra ma
tęs nei girdėjas ir vargiai 
tokios dramos turės progos 
kada nors atsikartoti. Pats 
Zola neįstengtų nupiešti 
scenų, kaip vienas paskui 
kitą buvo užimami namai. 
Daug nelaisvių buvo pamišę, 
o kai saviškio kareivio pa. 
klausi apie kovos stovį, at
sisuka. ir nieko neatsako, 
vien galva palinguoja.

Ne kitaip dėjosi ir kituo
se frontuose. Visur įvyko at
kakliausios kovos. Laidoji
mas kritusiųjų prasitęsė vi
są mėnesį.
Tolesnis veikimas.

Užėmus Loss veikimas bu
vo nukreiptas link kalno 70. 
Losse viename užsilikusia- 
me name apsistojo pulki
ninkas su savo štabu. Už ke
lių valandų ant to namo pra
dėjo kristi vokiečių šoviniai. 
Po paieškojimo vienoje ali
nėje atrasi a vokiečių oficie- 
ris ir tris kareiviai. Praves
tu telefonu jie susižinojo su 
saviškių batarėjomis ir už
vedė ugnį. Tas oficieris ži
nojo, kad šūviai pražudįs ne 
tiktai anglų pulkininką ii' 
visą jo štabą, bet ir jį patį, 
bet jo narsumas ir pasišven
timas tėvynei buvo stipres
nis už gyvybę.

Keletą batalijom) spėjo 
pereiti per Loss ir nueiti pu
sę mylios prieš, su tikslu, 
kad atrasti tą punktą ir ji 
išnaikinti. Tečiaus kelias 
vadas prie tos vietos pasiro
dė beveik neprieinamas per 
tankių mašininių šautuvų 
ugnį, kuri pilėsi iš Cite St. 
Auguste gulinčio tarp kal
nų.

Priešakinė anglų kariuo
menės linija apie 10 valandą 
užėjo kalną 70, ir turėjosi 
ten but ligi 11 v. nakties. 
Jos vietą vėliau užėmė kitos 
linijos, kurios tęsė tolimes-i 
nį užpuldinėjimą.

Pieno varto
jimas.

Dauguma žmonių pripra-' 
tę manyti, kad kasdien pri
statomas naujas suvartoji
mui pienas yra tyras ir 
sveikas. Ypatingai moti
nos kūdikiams tokį pienų 
parenka. Tečiau dažnai 
klaidingas esti toks daleidi- 
mas.

Labai dažnai pristatomas 
naujas pienas, perėjęs iš 
rankų į rankas yra netyras, 
suterliotas ir pagadintas. 
Netikęs būdas melžimo, pas
kui supilstymo į indus pa
daro pieną pavojingu svei
katai, o paverčia priežasti
mi įvairių pavojingų ligų. 
Šiltine, uždegimas gerkles, 
skarlatina ir kitomis ligo
mis užsikrečiama pienu, jai
gu su juo žmones apsieina 
taip, kaip netinka.

Jaigu pageidaujama tu
rėti sveiką, nepavo jungą 
pieną, reikia atkreipti dau
giau domos į karvių užlai
kymą, melžimo ir išpilsty
mo budus. Karvės turi bū
ti tyriuose tvartuose; indai, 
į kuriuos pilstoma pienas, 
turi būti valus. Reikia pri
žiūrėti, kad buteliai, ku-
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Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerą gyduolių.

EVERA’S
Balsam for Lungs

(Severas Salsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krupus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25e. ir 50e.
“Aš turėjau baisą kosulį,“ rašo Frank Vacha iš Eik 
River, Minn., “tai aš gavau butelį severa’s Balsam 
for Lungs ir'pirm, negu suvartojau visą, butelį, kosu
lis visai prapuolė. Aš esu 
čiuosi gana sveikas.“
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TAIKOS LAIKU.
Puikus paveikslas gamtos 

turtų ir gausumo taikos lai
ku, piešiantis žemės pro
duktų atgabenimą sausže- 
miu ir vandeniu į pasaulio 
turgavietes ir piešiantis gy
venimo linksmybes, yra 
produktas Trinerio Kalen
doriuje už 1916 metus. Jai
gu jus norite turėti vieną 
kopiją, tai pasiųskite pačta 
10c. antrašu: Mrs. Jos. Tri- 
ner, 1333-339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill.
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Pilni Namai’Linksmybes

63 metų amžiaus ir jau-

Užkietėjimas, IALuj’ 
mas, jaknų trukdėsiai, gelta ir 
nerviškumas greitai pagydoma.

Severa’s Liver Pills 
[Sevi ros Pigulkos nuo kepenų] 

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

Gauk Severas gydue’lu preparacijas 
pss savo aptiekiuinlg.

Nepriimk kitokių. Jei jūsų ap- 
tiekininkas jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iš

W. E SEVERĄ CO.,

i TAUTOS FONDAS - j
I LIETUVOS VILTIS. ■
B _________
M . ,-------------- • "a Siųskite aukas Tautos Fondui, ■
a o sušelpsite badaujančius ir ser-
a gančius viengenčius ir prisidėsite ■ 

prie išrupimmo LIETUVAI LAISVES. "
n S
e: ■- s a Era. a ■...e san

;j Tel. Drovei 7042. į
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Kada juose yra GRAFOFONAS j
Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias, smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

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

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $1S.OO
Sis bet'riubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli l apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi ( 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.
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Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
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finose pienininkas pristato 
pieną, butų, gerai uždaryti, 
jaigu ne, tuoj reikia pieni
ninkui tą pastebėti. Jaigu 
pieną perkame iš pieniny- 
čios, tai visupirma dirstelė
kime į tuos indus, kuriuo
se pienas užlaikoma.

Viršuj išvardinome kele
tą ligų, kuriomis galima už
sikrėsti iš netyro pieno. Ap
lenkėme vieną, ligą — džio
vą — kuri bene baisiausia, 
ir norime apie tai plačiau 
prasitarti. Šiąja liga gali
ma užsikrėsti ne tiktai iš 
priežasties to, kad pienas 
netikusiai buvo sudarytas, 
bet ir delei karvių kurios 
serga džiova ir imant iš jų 
pieną galima perimti užkra
tas, bakterijas, ir įgauti li
gą. Dideliuose miestuose 
labai sunku pieno kursą 
kontroliuoti, mažesniuose 
miesteliuose tas daug leng
viau atlikti.. Sveikatos val
džia daboja, kad į miestą 
neįvežtų nesveiko pieno, 
džiova sergančių karvių, 
bet ir valdžia dažnai apsi
leidžia. ir nerūpestingai 
kontroliuoja.

Žiemą, kada temperatūra 
žemai stovi, pavojus daug 
mažesnis, negu vasarą. Te
čiau kiekviename atsitiki
me atsargumas būtinai rei
kalingas ir kiekviena '' šei
myna, ar vasarą ar žiemą, 
pieną turi perdirbti. Yra 
žmonių, ką to nemėgia pri
silaikyti. Pieną reikia at- 
virinti, tik perdaug neper- 
virinti, nes nuo ilgo virini
mo netenka daug skonio.

P.

Bulgarijos karinės 
spėkos.

Laike Balkanų karo Bul
garija, sulyg nuoseklių ap- 
skaitliavimų po ginklu bu
vo patraukusi 10 nuošimtį 
visos savo valstybės žmonių, 
kas parodo, kad buvo in- 
intemptos visos pajėgos ir

suorganizuota. Viso tada 
Bulgarija išstatė 350,000 
tikrosios karuonienės ir 
50 tūkstančių nepriauglių 
atlikimui įvairių patarna
vimų. Nuostolių tame kare 
Bulgarija turėjo gana daug. 
Žmonėmis neteko 70 tuks- 
stančių. Kasmetinis prie
auglis jai duoda po 35 tūk
stančius kareivių, tai po 
dviejų metų Bulgarija da- 
pildė žuvusių kareivių skait
line ir dabar tiek turi ka-v .i.ruomenės, kiek ir prieš Bal
kanų karą. Nežinoma te
čiau, kiek sustiprino karuo- 
menę padaryta reorganiza
cija, bet trumpu Miku, be 
abejonės, negalėjo žymiai 
sustiprėti.

Yra žinoma, kad prie 9 
divizijų sudarytų taikos me
tu, dasidėjo nauja 10-toji 
divizija prisirengus karau

Prie šitų 10 divizijų jun
giasi 10 kavalerijos brigadų 
ir sudaro veikiančią spėką. 
Sumobil izuotoj i karuomenė 
skiriami į tris dalis. Į kiek
vieną dalį įeina nuo trijų 
ligi keturių divizijų pėsti- 
jiinkų. Kiekviena divizija 
sulyg Velte almanacho, su
sideda iš trijų brigadų pės
tininkų po 24 batalijonus, 
2 eskadronų ir. nuo 13 ligi 
15 baterėjų, kas sudaro ka
rinį stovį 24 tukstan., šau
tuvu, 24 mašininius šautu- 
vus, 200 raitelių, 72 laukų 
kanuolių, 4 sunkiąsias ka- 
nuoles ir sulyg aplinkybių 
nuo 8 ligi 12 kalnų kanuolių. 
Kavalerija be eskadronų, 
pasiskirstytų tarp pėstinin
kų divizijų, jungia vieną di
viziją ratelių. 50 tūkstan
čių suorganizuotos karuome- 
nės iš silpnųjų ir jaunuolių 
ginimui valstybės, turi pil
dyti visokius patarnavimus. 
Priverstinoji kareiviavimo 
tarnyba Bulgarijoje tęsiasi 
nuo 20 ligi 46 metų, gyvuo
ja taippat tesės, jog kritiš
kame del valstybės momente 
galima patraukti į kareivia
vimo tarnybą jaunuolius
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Išrasta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų 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 neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
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Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite 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.

Cysčiausios

Pluksnos
ir Pūkai

Mes parduodame už pigiausia prekia
Visos musų plunksnuos, ir pūkai yra 

išeistytos puikiausia su “(Steam’’ maši
nos.)

Pirkite nuo mus ir sutaupinkite pu
sę išlaidų.

Adara Nedelion Vicją Dieną.

H. RUBENSTEIN & CO.
640 W. 14th St., arti Halstad st.

nuo 17 liki 20 metų. Balka
nų kare prie didžiausio in
tempimo jegu Bulgarija su- 

idarė 15 divizijų tikrosios 
karuomenės ir 2 korpusu 
liuosuorių.
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“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stv.mbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška ~ ” 
Gražybe 
Jurgiuko 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Stikruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Polka. 
Lietuvos, 
kazokas.
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Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas.
Rūtų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hnngarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plauko žąselė per Nemunėlį.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KMNGYNAS
CHICAGO, ILL.’3249-53 So. Morgan St.

Telephones Vards Į 5946
Drover ■ 3582

t
 Drover '

M. J. MANKOWSKI 
AP TIEKA

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

mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musą aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musą ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
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f .Susivienijimas Lietuvių Rymo Kataliku Am,
Yra tai organizacija, kuri: — į

1. Apsaugoja narią gyvastis ir inoka pomirtinės $150.00, $250.00, 
$50.00. $750.00, $1,000.00.

2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50. $7.00, 
$10.50, $14.00.

3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietę, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvią Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuviu kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininką

J. S. VASILIAUSKA
^112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MD. J

On
Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. Į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

LIGONIO ŠEIMYNOS PUEJIIUS JEI JISAI NEPGIGOLI PRIE ,
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