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OF THE

LITHUANIANS

RVokieciai apsidrutina Rusų fronte
1.500 Anglų pateko ne 

laisvėn Bulgarams.
Teutonai gabena didžiu 

les arnotas bombar
duoti Salonikus.

Von Mackensen su dviem pulkais 
ir artilerija nukeliavo Turkijon.

Londonas, gr. 13. — Iš 
Salonikų pranešama, kad 
francuzai su anglais prieš 
teutonus ir bulgarus kovo
janti aplink Graikijos sie
ną ir nepasakoma, ar talki
ninkų armijos jau perėju
sios Graikijos sieną, ar ne. 
Gi iš Berlyno tvirtinama, 
kad talkininkai jau esą su
burbėję ant Graikijos teri
torijos.

Londone patvirtinama ži
nia, kad bulgarai paėmę ne
laisvėn 1,500 anglų ir 8 ar
batas. Oficialiai sakoma, 
kad anglams buvo neišveng- 
tina pasiduoti arba lig vie
nam žūti. Jie buvę atsira
dę tokiam padėjime, iš ku
rio pasprusti nei ginties ne
buvę galima.

Reuterio Telegramų kom
panija iš Salonikų apturėjo 
žinią, kad tenai talkinin
kams pagelbon vis daugiau 
karuomenės ir amunicijos 
prisiunčiama.

Londonas, gr. 13.—Pran
cūzų ir anglų armijoms 
Balkanuose pavojus kas va
landa didinasi, anot apturė
tų čionai žinių iš Atėnų. 
Austrų-vokiečių korpusai 
siunčiami į Philippoppolis, 
į pietinę Bulg., iš ten jie bus 
pastumti į Makedoniją, kur 
veikia bulgarai prieš talki
ninkus.

Austrai-vokiečiai nuspren- 
' dę Balkanus apvalyti nuo 

francuzų ir anglų ir todėl 
priešais juos iš visų pusių 
sutraukiamos armijos. . Iš 
Bulgarijos gabenama gar
sios 42 centimetni vokiečių 
anuotos griauti Salonikus.

Pietinėj Serbijoj aplink 
Graikijos sieną visu fron
tu eina dideli mūšiai. Bul
garai su vokiečiais užgulę 
stumia francuzus su ang
lais ant Graikijos teritori
jų. i

Iš Salonikų pranešama, 
kad bulgarai jau užėmę De- 

mir Kapu perėjimą palei 
upę Vardar, į vakarus nuo 
Strumnitza. Talkininkai iš 
ten traukia pašaliais gele
žinkelio Nish-Saloniki, ku
ri paskui save naikina. Pas
taromis dienomis sunaikinę 
daug tiltų ir svarbų tunelį, 
kas bulgarams visgi apsun- 
kįs briovimąsi.

Strumnitza fronte, anot 
žinių iš Atėnų, bulgarai vie
nu žygiu atakuojanti fran- 
cuzus ir anglus.

Anglai apturėję naujai 
daug sau sunkiųjų armotų, 
kurias veikiai panaudos 
prieš bulgarus ir vokiečius.

Teutonai-bulgarai oficia
liai skelbia, kad jiems pieti
nėj Serbijoj labai gerai se
kasi, talkininkai niekur ne
galinti atsilaikyti.

Graikija vis dar nenu- 
sprendžius, katron pusėn 
krypti ir kaip pasielgti. 
Korespondentai ne vienodai 
praneša. Vieni tvirtina, 
kad graikų valdžia po seno
vei tarybas vedanti su tal- 
kininkų atstovais. Kiti ko- 
respondetai vėl tvirtina, 
kad Graikija sutikusi savo 
karuomenę iš Makedonijos 
prašalinti.

Iš Romos apturėta žinia, 
kad fieldmaršalas von Ma
ckensen su dviem bavarų 
pėstininkų pulkais ir kelio
mis batarėjomis nukeliavęs 
i Konstantinopolį.

Paryžiuje susirinkę kon- 
ferencijon anglų ir francu- 
zų karo ministerial ir vy
riausieji karuomenių vadai. 
Nuspręsta neužsileisti teu
tonams Balkanuose ir į ten 
pasiųsti daugiau karuome- 
nės.

Apie Rusijos veikimą Ru
munijos pasienyj nieko ne- 
girdžiama.

— Petrogradas, gr. 13. — 
Juodose jūrėse rusai nu
skandino du turkų mažo ti
po karo laivu.

KAIZERIS ATŠAUKĖ 
PALYDOVUS IŠ S. 

VALSTIJŲ.

Washington, gr. 12. — 
Vokietijos ambasadorius S. 
Valstijų valstybės sekreto
riui Lansing pranešė, kad 
imperatorius Wilhelmas at
šaukęs iš Amerikos kapito
nu Boy-Ed ir von Papen. 
kurie vokiečių ambasadoje 
tarnavo kaipo militariniai 
palydovai. Taipgi ambas. 
Bernstorff prašė Suv. Vals
tijų valdžios, idant jinai pas 
Angliją išreikalautų kapi
tonam liuoso pravažiavimo 
Į Vokietiją gvarantijos, taip- 
pat tokios gvarantijos anų 
vieton paskirtiem, kuriuo
du veikiai keliausią.

Dabar nuo Anglijos pri
klauso, kaip jinai pasielgs 
tame klausime. Abu kapi
tonu priklauso vokiečių re- 
guleriai kareiviai ir abu
du iš Amerikos gali parsi
vežti daug svarbių informa
cijų. To labiausia prisibi- 
joma.

Į šios šalies valdžią tasai 
atšaukimas malonų įspūdi 
padarė, nes pirmiau buvo 
manoma, kad iš to turės 
gimti bent kokie su Vokie
tija nesutikimai.

— Konstantinpolis, gr. 
13. — Turkai oficialiai pra
neša, kad jie Dardaneliuose 
vieną anglų karo laivą ge
rokai apdaužę.

Desėtkai tukst. vagonų su javais ir kitokiomis prekėmis laiko užblokavę geležin
kelius, einančius iš visų pusių i New Yorką. Nėra laivų tas prekes gabenti. An
glija daug šios šalies garlaivių internavo ir todėl del laivų stokos geležinkeliai 

vagonais užblokuojami.

LONDONAS, gr. 13. — 
Iš Petrograd pareina žinios, 
kad vokiečiai su austrais 
rusų fronte pasitraukia iš 
mušiu linijos atgal ir apsi- 
drutiną ant upės Bugo lini
jos. pasilaikydami svarbią 
geležinkelio Lida-Baranovi- 
či-Rovno liniją. Be to gele
žinkelio vokiečiams nebūtų 
galima priešais rusus spir- 
ties.

Teutonai apleidę Slonimą 
ir pasitraukę į vakarus, ant 
linijos Barancvičiai-Kobrin, 
rytuose nuo Lietuviškos 
Brastos, ir pastarąjį miestą 
padarę savo apsiginimo li
nijos centru. .

Išilgai upės Bugo vokie
čiai taiso fortifikacijas, 
dirbdina apkasus, anot Reų- 
terio kompanijos depešos.

Aplink Lietuvišką Brastą 
daugiau 100,000 darbininkų, 
kurių tarpe randasi mote
rių ir vaikų, kasa apkasus, 
taiso fortifikacijas. Visi 
aplinkiniai gyventojai su
varyti darban. * Ir už tą sun
kų darbą jiems duodama 
tik pavalgyti: Tarpe tokios 
darbininkų armijos platina
si visokios ligos, 
vokiečiai tuojaus 
juos i Baltstogę.

Tuo pačiu laiku 
atnaujina Lietuviškos Bras
tos tvirtovę. Aplink tvirto
vę fortai perdirbami sulyg 
vokiečių generalio štabo nu
rodymus.

Teutonai ten apsidrutina 
ne tik del žiemos, bet ir nuo 
rusų apsiginti. Jie labai ge-

Susirgus 
gabena

teutonai

GALI BŪTI PERTRAUK 
TI RYŠIAI SU AUS

TRIJA.

Washington, gr. 12. — 
Valdiškuose rateliuose gy
vuoja persitikrinimas, kad 
jei Austrija nesutiks su S. 
V. pasiųstos jai notos reika
lavimais, idant jinai pas
merktų barbaringą garlai
vio Ancona sutorpedavimą 
ir žuvusių su tuo laivu S. V. 
piliečių šeimynoms duotų 
atlyginimą, tai su ja gali 
būti pertraukti diplomati
niai ryšiai.

S. Valstijos reikalauja, i- 
dant Austrija į pasiųstą no
tą kuoveikiausiai atsakytų, 
bet Austrijos užsienių mi
nisterija pranešė S. V. am
basadoriui Penfield, idant 
jis palauktų atsakymo kiek 
ilgiau. Kodėl Austrija at
sakymą nori sutrukdyti, vi
sai nesuprantama.

Spėjama, kad Vokietija 
privers Austriją kuovei
kiausiai atsakyti į notą, nes 
teutonams butų labai nepa
ranku turėti bent kokius 
aštresnius kivirčus su Suv. 
Valstijomis.

rai numano, kad rusai dar 
pirm pavasario visu frontu 
pradės ofensivą.

Iš Rygos fronto jokios ži
nios nepareina. Tik pamini
mi menkesnės svarbos susi
rėmimai Galicijoje, kur ru
sai paėmę nelaisvėn kelis 
desėtkus austrų.

Iš Vitebsko
Indomios žinutes “R.G.” 

korespondento iš 
to miesto, 

Vitebskas. Karo audros 
varomas patekau Vitebs
kan, tik ne kaipo pabėgėlis, 
bet vienas iš daug milijonų 
didžios Rusijos apgynėjų. 
Kad mane kas paklaustų, 
kaip patinka Vitebskas, — 
atsakyčiau, kad ne, nors 
patsai miestas ir guli gana 
puikioje nelygioje vietoje, 
ant augštų abiejų Dauguvos 

i krantų. Senų historinių 
'paminklų čia, kaip va: pi
lies griuvėsių, stovylų—jo
kių. Puikiausiose vietose 
išblaškyta daugiau, kaip 
dešimtis dideliausių stačia
tikių bažnyčių, kaikurios iš 
jų pagal architektūros pa
našios į katalikų, o vietos 
gyventojai pnsfkcja, kad 
jos kada tai ir buvo katali
kų bažnyčiomis. Pagal sta
čiatikių kryžių ant bažny
čių bokštų, tai grynai rusiš-.randasi ir inteligentiškų pa
kas miestas, bet pavaikšti- jėgų, mokytojų, valdininkų 
nėjus gatvėmis, persitikrin- (jr iš Rygos), bet, deja, 
si, kad tai teisingas žydiš- įr jįe gyvena iškrikę ir jo- 
kas miestas. Nežinau dar 
kito miesto, kur žydai bu
tų sugrobę visą prekybą Į 
savo rankas, kaip čia, Vi
tebske. Kada žydams “ša
bas,” tada miestas kaip iš
miręs ir vargu ar ką gau
si nusipirkti. Net vie
tos elektriškasis tramvajus 
ir tai žydų rankose ir su žy
diška tvarka: nei kiek nesi
skubina ir apsistovinėja del 
kiekvieno įlipančio ar išli
pančio, vagonai pigus, pras
ti. Rusų inteligentija čia 
tik valdininkai (cenzur. iš
braukta).

Vitebske išeina du rusų 
laikraštėliu: “ Vitebsk) j
Viestnik” ir “Zapadn. Ka
peika.” Tik pirmasis per
daug dešinys, o antrasai 
perdaug žydiškas (duokim, 
rašo daugiausia apie žydus 
pabėgėlius, negu apie ru
sus). Tie laikraštėliai va
karais ir rytais dažnai iš
leidžia ir extra telegramas. 
Kol Vitebske gausi laikraš
tį nusipirkti, reikia gerai 
kojas padaužyti: laikraščiai 
po visą miestą čia parsiduo
da tik keliose vietose: di
džiojoje gatvėje ir geležin
kelio stotyje. Vietos gy
ventojai rusai, matyt, nėra 
įpratę laikraščių skaityti, 
politika jiems nerupi ir 
laikraščių pardavėjai čia to
dėl didelė retenybė. Rusų 
juodašimčių laikr. “Zems-

ciną” Vitebske galima’ gau
ti veltui skaityti.

Ramiame laike Vitebske 
gyventojų esą apie 90 tūk
stančių, bet dabar busią 
virš 250,000, žinoma, be ka
ruomenės. Per Vitebską 
plūdo gilumon Rusijos dau
gybė lietuvių pabėgėlių ir 
dabar dar neretai sutinki 
nusukant ant Smolensko 
plento ratus su būdomis 
lietuvių pabėgėlių. Kiti sa
ko važiuoja iš Lietuvos jau 
trečias mėnuo. Nemažai jų 
yra apsistojusių ir tebegy
venančių Vitebske. Lietu
vių kalbą ant gatvių gali 
dažnai girdėti, dažnai ir pa
gal apdarų ir viršutinės iš
vaizdos matosi einant gat
vėmis musų moteris ir mer
gaitės. Keletą dolerhj mu
su moteriškių esu pasitikęs 
nešant palaidoti mažus gra
belius. Vaikų mirtingumas 
tarp pabėgėlių esąs labai 
didelis. Jaunos lietuvaitės 
tarnauja pas žydus ir kitos, 
sako, už valgi ir butą.

Lietuvių pabėgėlių, apsi
stojusių Vitebske gyventi, 
bus kokie 2,000; tarp jų 

kių ryšių tarp savęs nepa
laiko. Vitebske dvi dide
lės katalikų bažnyčios ir 

prie vienos (šv. Barboros) 
klebonauja kun. Rudis, lie
tuvis (nuo Žeimelio). Ne- 
dėldieniais abi bažnyči pri
sirenka pilnos žmonių, tarp 
jų daug kareivių. Buvau ir 
aš vienoje ir kitoje, bot iš
ėjau labai nelinksmas, nes 
lietuviai katalikai čia už
miršti ir viskas atsibuvo tik 
lenkiškai, lyg kad Vitebs
kas butų tik koks lenkų 
miestas... ik paskutiniame 
laikė nedėldieniais šv. Bar
boros bažnyčioje po visam 
apie 2 vai., kada žmonės 
baigia išsiskirstyti, įlipęs 
sakyklon koksai tai pabėgė
lis drąsuolis lietuvis klieri
kas, perskaitąs Evangeliją 
ir pasakąs trumpą lietuviš
ką pamokslą, bet ir del to 
lenkai ūžia.

Paskui teko girdėti, kad 
Vitebske buk gyvuoja ir lie
tuvių komitetas suteikimui 
pagelbos pabėgėliams, liet 
kodėl šis komitetas bijo pa
siskelbti viešai, tad jau jo 
paslaptis...

Sukrutus čia lietuviams 
butų galima vienas kitam 
paduoti draugišką ranką, iš
gauti sau priderančią vietą 
bažnyčiose, įsteigti prie
glaudą bei mokyklėlę vai
kams pabėgėlių ir dar ką 
savo laban nuveikti.

(Tąsa ant 3 pus].).
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Gi su socialistų srove, 
kaip sakėme, neužsimoka 
nei derybas pradėti, nes jie 
žengia svetimais keliais įr 
jie nesutiks išvien veikti.

Majoras nesimaišo 
straikan. T*?

Chicago majoro Thomp- 
sono nuo pat pradžios rub- 
siuvių straiko žvilgis tikrai 
indomus. Išpradžių jis vei
kiai buvo paskyręs iš al- 
dermanų komitetų, kurio 
pareiga buvo kokiuo nors 
budu pabaigti straikų, ty. 
darbininkus su darbdaviais 
sutaikinti... tėčiam pats as
meniškai nieko neveikė.

Paskiau, kuomet tas al- 
dermanų komitetas jo pra
šė imti dalyvumų to komi
teto konferencijose, majo
ras ir vėl komitetų paska
tino, kad jis rūpintųsi kuo- 
greičiausiai pabaigti strai
kų, bet pats nei puse žo
džio neprasitarė, kokiuo bu
du galima straikas pabaig
ti.

Kaip suvesti lietuvius 
vienybėn.

Dabartiniais laikais daug 
kalbama, bet dar daugiau 
musu laikraščiu rašoma, 
kaip čia butų parankiau A- 
merikos lietuvių visas sro
ves suvienyti vienan kunan 
ir pradėti rimtesnį darbų 
Lietuvos gelbėjimo ir liki
mo reikale. Visokie recep
tai siūloma, bet tikrai ir at
virai nepasakoma, kiek mes 
tų srovių turime, kurias bu
tų galima vienan kunan su
glausti.

Aplamai jmant, mums y- 
ra žmbmos tik tris sroves: 
katalikų, tautininkų ir so
cialistų. Socialistų srovė 
susidaro iš tokių elementų, 
katrie viskam yra priešin
gi, kas tik nėra socialistiš- 
ka. Socialistai mažiausia, 
ir tai visai menkai, darbuo
jasi tautos arba tėvynės la
bui. Jie viskam priešgi- 
niauja, jei tik ne sulyg jų 
smuiko šokama.

Bet iš socialistų nieko ge
ro negalima laukti ir nega
lima jų už tą tautos reika
luose atsilikimų kaltinti, ka
dangi jie yra tarptautiniai 
svajotojai. Gi visiems sva
jotojams, kaip žinoma, vie
nybė ir rimtesnis darbas vi
suomet rodosi atkaklus.

Todėl socialistų srovę 
traukti arba kalbinti lietu
vių vienybėn, išeitų kai kąd 
kulti tuščius šiaudus ir iš 
jų norėti grudų.

Susivienyti bendrai! dar
ban gali tik dvi srovi: ka
talikų ir tautininkų. Kadan
gi katalikų srovė toli ne
palyginamai yra didesnė už 
tautininkų srovę, todėl pas
tarąja! prisieina glausties 
prie pirmosios.

Gi tam tikslui pradžia jau 
padaryta. Katalikai turi 
savo Tautos Tarybų. Tegu 
tautininkų srovė pasiunčia 
jon reikalaujamų skaitlių 
savo atstovų ir tuomet bus

Nesenai majorų aplankė 
straikininkų unijos pirmi
ninkas, su kuriuo majoras 
ilgai apie straikų kalbėjosi; 
dabar pasirodė, kad majo
ras jau tikrai tuo straikų 
užsiinteresuos ir tikslas bus
atsiektas. Bet po to pas ji 
atsilankė aldermanų strai- 
kinio komiteto pirmininkas, 
aldermanas Utpatel. Šis 
vos tik prisiminė apie strai
kų, majoras atrėžė:

“Nenoriu turėti jokio rei
kalo su tuo straikų.”

Indomus majoro pasista
tymas.

Prieš konspiratorius.
Suv. Valstijų kongresai! 

sumanyta įnešti bilius, rei 
kalaujųs kuoąštriausiai bau
sti visus asmenis, kurie šioj 
šalyj taiso vosokius suokal
bius, daro visokius ant fab
rikų, laivų ir kt. pasikėsini
mus. Dabartiniai Įstaty
mai apie tos rųšies prasi
žengėlius yra labai neaiš
kus, todėl tuo biliumi nori
ma juos pataisyti.

Visas tas bilius, žinoma, 
atkreipiamas prieš teuto
nus.

LAKŪNAI IŠGELBĖJO 
LAIVĄ.

Paryžius, gr. 13. — Vie
nas Anglijos prekinis gar
laivis pasisuko Belgijos pa
kraščiuose. Veikiai jį ap
spito vokiečių hydroplanai, 
norėdami bombomis nu
skandinti. Tečiau laivui 
pagelbon nudardėjo keli 
talkininkų aeroplanai- ir 
privertė vokiečių hydropla- 
nus pabėgti šalin. Paskui tų 
laivų ėmė apšaudyti vokie
čių pakraščio batarėįos. Bet 
pastarąsias nutildė atplau
kęs vienas franeuzų karo 
laivas ir minėtų prekinį gar
laivį nuo pražūties išgelbė
jo.

Visam vakariniam fronte 
eina tai mažesni, tai smar
kesni ir didesni apmotomis 
apsišaudymai. V ogezuose 
veikimas delei sniego pus
tymo apsistojęs.

pabaigtas kriukis — bus su
darytas vienas stiprus lie
tuvių kūnas.

Tai lengviausias ii' gra
žiausias susiartinimui pie
nas.

Gal kas žino geresnį tam 
tikslui pienų. Tegu tatai 
pasako.

2,300,000 GYVENTOJŲ 
PETROGRADE.

Petrogradas, gr. 13. — 
Čia atlikta gyventojų cen
zus ir patirta, kad miestas 
turįs 2,300,000 gyventojų. 
Gyventojų skaitlių padidinę 
iš Lietuvos ir Lenkijos pa
bėgėliai.

Kaip vokiečiai Su
valkų guberniją 

valdo.
Apie tai “Dabartyj” skai

tome:
Vokiečiai intaisė civilį 

valdymų ir Suvalkų guber
nijoje, kaip tat jau žinoma 
apie buvusiųjų Kauno gu
bernijų. Civilis valdymas 
turi uždavinį žmonių suiiąi- 
sį gyvenimų vėl atitaisyti ir 
patarimais bei darbais 
jiems padėti. Pirmininkas 
Suvalkų civilio valdymo y- 
ra Oberpraesidialratas von 
Haugvitž. Jis gyvena Su
valkų mieste. Visas kraš
tas padalytas į įvairius ap- 
skričius, kuriems pirminin
kauja viršininkai. Gyven
tojai gali į juos kreipties 
su visokiais reikalais. Vie
tovėse (gminose) tųjų gero
ve rūpinasi vaitai bei jų 
padėjėjai. Jie veikia dar 
iš rusų laikų, tik vokiečių 
apskričio viršininkai pasky
rė juos išnaujo.

Labai svarbus valdymo 
darbas — tai atitaisymas 
krašto ramybės; mat, karo 
laikais randasi daug valka
tų, nuo kurių policijos vei
kimui sustojus, ramieji tei
singieji žmonės turi daug 
nukentėti. Jiems pašalinti, 
arba jų veikimui kiek su
siaurinti, veikia policija bei 
žandarai. Rodos, bus pa
čių žmonių nauda, kad jie 
šitų sunkų valdžios darbų 
kiek galint pašelps, ar tai 
pranešdami apie sunkius 
prasikaltimus arba padėda
mi surasti prasikaltėlį. Po
licijos valdininkams reikia 
ir pranešti apįe kiekvienų 
mirimų laike 12 valandų.

Nesmagus gyventojams 
padėjimas, tai gydytojų bei 
aptiekų stoka. Iki šiol vei
kusieji gydytojai mat dau
giausiai apleido kraštų. Bet 
ir čia vokiečių kareiviai bei 
valdininkai—kaip girdėties 
—kiek galėdami rūpinasi 
spragų užkišti.

Vokiečių kareivijos gydy
tojai stropiai darbuojasi. 
Jiems pagelbsti keli ru
sų kareivijos gydytojai, ku
rie yra pakliuvę vokiečių 
nelaisvėn. Suvalkuose, Ky
bartuose ir Rakiškyj yra į- 
steigta pasikalbėjimo valan
dos, kurias daug žmonių 
lanko. Velytina gydytojų 
patarimus pasekti, nes tuo- 
mi užkirstų kelių užkrečia
moms ligoms, kuriomis 
daug miršta. Vokiečiai tei
kia vaistų ir medžiagos 
žaizdoms aptverti. Jųjų 
gaunama visose prieinamo
se aptiekose. Kibartuose 
įsteigta nauja aptieka. Ne
užilgo busiu jųjų ir kitose 
vietose.

Prieš javus suvalant, bu
vo atsiradusi keliuose ap- 
skričiuosė maisto stoka. 
Vokiečių valdininkai ir čia 
pagelbėjo. Jie dykai pada
lino daug vietose bėduo- 
liams maisto. Pirkliai gali 
prekių (tavoro) užsisakyti 
prie apskričio viršininko, 
kuris užsakymus paduoda 
toliau. Kainų iškalno už
mokėjus, prekės pirkliams 
prisiunčiamos. Idant ap
gynus gyventojus nuo be- 
sųžiniškų pirklių, tapo pa
skirta tvirtos kainos už rei
kalingąjį maistų.

Be to apsčiai žmonėms 
bus išrūpinama proga už

darbiauti. Vyrams bus 
duodama taisyti kelius ar
ba atatinkamo darbo ukė- 
je kartu su moterimis 
ir vaikais, kuomi galės už
sipelnyti kiek pragyveni
mui reikalinga.

Kadangi ypačiai gimdy
tojų kartotinai pasiguosta 
dėlto, kad jų kūdikiai, mok
slo metuose būdami be mo
kyklos priežiūros galėtų iš
tvirkti, tail mokyklos, kur 
tik galima, buvo vėl atver
tos. ,

Matoma, kad viešojo gy
venimo visuose skyriuose 
vokiečių valdžios pasisten
gta rupinties užimtojo kraš
to labu.

VOKIEČIAI ŽUDYSIĄ 
KARO NELAISVIUS.

Laikraštyje “Deutsche 
Kreigschriften” Dr. Pot- 
hofff štai ką rašo:

“Nėra jokios abejonės, 
jog generalis štabas yra nu
sprendęs griebties žiauriau
sių priemonių,, idant išeiti 
iš pavojingo padėjimo. Ka
da visa Vokietija pasijus 
prieš bado šmėklų, kada vi
sas' pramonės 4 ir pirkly bos 
gyvenimas nustos judėjęs 
delei stokos maisto išlaiky
mui darbininkų, yra užtik
rintu dalyku, kad vokiečių 
štabas padarys visa, kas 
tik. jo galėję yra, bet neat
šauks savo armijų iš Rusi
jos; Francijos, Belgijos ir 
Balkanų, vien tik . delei sto
kos maisto del civilių val
stybės gyventojų.

“Generalis štabas tada 
pamėgins visokius budus, 
kuriuos valdo ir nedasileis 
prie taikos iš priežasties at
kirtimo privežiojimo vokie
čiams maisto iš kitur ir iš 
priežasties batjo civilių gy
ventojų.

“Jaigu bus .reikalas, yra 
pasitikimu daiktu, kad ge
neralis štabas įsakys surin
kti visus civilius gyvento
jus užimtų kraštų, tai yra: 
Belgijos, Lietuvos, Lenki
jos ir t.t. ir prašalinti juos 
iš vokiečiais užimtų žemių 
už karo linijos į priešininkų 
teritorijas.

“Jaigu bus reikalas, jai
gu vokiečių visuomenė ne
turės ką valgyti, busime pri
versti žudyti karo nelais
vius: franeuzus, anglus, bel
gus, rusus ir serbus, kurie 
suvalgo maistą, paskirtą gy
ventojams.

“Yra tai vienintelis ke
lias, kuriuo vokiečių valdžia 
eis, kada užeis visiškas ba
davimas. Kito kelio nėra, 
gi valanda visuotino bada
vimo sparčiai artinasi.”

Kad vokiečiai gali pada
ryti tai, ką žada, visai ne
abejojama. Gali jie, be a- 
bejonės, persekioti, žudyti 
ir t.t. Bet kitas klausimas: 
ar toks būdas išgelbėtų juos 
nuų pavojaus? Nei nedvejo
jant galima atsakyti, kad 
ne. Jau ir šiandie visas pa
saulis uja vokiečius už 
silpnesnių tautų teriojimus. 
Ant jų sprando jau susikro
vė sunki našta šauksmų at
keršijimo. Viešoji pasaulio 
opinija juos smerkia už tai. 
Negirdėtas pasaulyje ne
žmoniškas pasiryžimas žu
dyti karo nelaisvius, vokie
čių priešininkų eiles dusyk 
sustiprintų. Prisidėtų tada 
ir japonai ir kitos valstybės 
korėti vokiečius, kad šiaip 
ar taip sulaužyti jų galybę.

Lietuviai 
Amerikoje.

DARBAI GERĖJA;
MENKAS TAUTINIS 

SUSIPRATIMAS.
Hoosick Falls, N. Y. Dar

bai pradėjo geriau judėti ir 
darbininkai išsisilsėję ir iš
sibūdavę spraudžiasi prie 
darbo.

Prasidėjus uždarbiams, 
prasidėjo ir įvairesnis lie
tuvių gyvenimas. Lapkri
čiu. 25 dienų čia atsibuvo 
vakaras, tik, pažeminimui 
musų vietinio jaunimo, ak
toriai dalyvavo iš kito kai- 
miningojo miestelio. Vaka
ras pavyko.

Kai kitų kolionijų lietu
viai juda, darbuojasi/ ren
ka nukentėjusiems del karo 
lietuviams aukas, galvoja a- 
pie Lietuvos ateitį, — tuo 
tarpu vietinis jaunimas 
liuosas nuo visokio tautinio 
darbo ir rūpesčių kas link 
Lietuvos likimo. Laikas 
butų ir mums prisidėti prie 
darbo! Brolis lietuvis.

SOCIALISTU 
PRAKALBOS.

Binghamton, N. Y. Lap
kričio 30 d. Socialistų Su
ges 30-toji kuopa surengė 
prakalbas. Kalbėtojų par
sikvietė nekurį Kučinskų, 
kuris storai ir trukšmingai 
kalbėdamas ‘ ‘ socialistiško- 
je” dvasioje, nemažai pri
melavo nebūtų daiktų. Nie
kino kunigus, tikėjimų ir 
giedojo apie revoliucijas. 
Žmonės, pasiklausę tokios 
prakalbos, gavę pirmininko 
leidimų, ėmė barti kalbėto
jų už tokius niekus. Tos 
prakalbos taip ir nuėjo.

Binghamtonietis.

Philadelphia, Pa. — čio
nai visi laukia pasirodant 
laikraščio vardu “Muzika,” 
kurį redaguos žinomas mu
sų kompozitorius, p. Stasys 
Šimkus.

Rochester, N. Y.—Smar
kiai ima darbuoties vietos 
TMD. 52 kuopa. Lapkr. 26 
d. kuopa atlaikė susirinki
mą ir nutarė uoliai darbuo
ties Lietuvos autonomijos 
reikale, kviečiant visas lie
tuvių organizacijas susivie
nyti. Tų tikslų atsiekti iš
rinkta du delegatu.

Brooklyn, N. Y. Brookly- 
no priemiestyj Maspeth’e 
įkurta oreivystės mokykla. 
Raudasi Washington Par
ke. Kadangi nebrangiai už 
kursų imama, gal ir iš lie
tuvių tarpo atsiras drąsuo
lių pasimokinti, kaip pa
skrajoti padebesiais.

Pittsburg, Pa. — Čionai 
darbai eina gerai. Kas no
ri dirbti, tas ir darbų gau
na. Dirbama visose dirb
tuvėse, kaip didžiausiose, 
taip ir mažiausiose. Dau
giausia dirbama karo reik
menis.

Wilkes-Barre, Pa.—Gat- 
vekarių darbininkų straikas 
vis dar tęsiasi. Dažnai mie
ste ant gatvių įvyksta muš
tynės.

Burner, W. Va. — Vietos 
anglekasyklose ištiko smar-

DUMBOS VIETININKAS 
TAIPGI KONSPIRA

TORIUS.

Providence, R. I., gr. 12. 
— Vietos dienraštis “Pro- 
ividence Journal” ligi gy
vam kaului įsiėdė teutonų 
suokalbininkams ir šnipams 
Amerikoje. Tas dienraštis 
jau daug teutonų veikimo 
paslapčių aikštėn išvilko ir 
nuolat vis dar išvelka.

Pastaromis dienomis 
“Providence Journal” ir 
vėl apturėjo prirodymus, 
kad dabartinis Suv. Valsti
jose buvusio Austrijos am
basadoriaus vietininkas, ba
ronas Zwiedinek, taippat y- 
ra konspiratorius. Apie tai 
Suv. Valstijų valdžiai in- 
teikta kuoaiškiausi prirody
mai. Baronas Zwiedinek 
aplaiko tiesiog iš buvusio 
ambasadoriaus Dumbos in
strukcijas ir pinigus toles
niam propagandos vediniui 
Suv. Valstijose.

“Providence Journal” 
apturėjo gera pluoštų val
diškų dokumentų, kokius 
Austrijos generalis konsulis 
von Nuber, New Yorke, no
rėjo pasiųsti Austrijos už
sienių ministeriui, per Mar- 
kusų Braun, “Fair Play” 
redaktorių, kuris iškeliavo 
Europon garlaiviu Oscar II 
birželio 10 d. š. m.

Tų garlaivį anglai Kirk
wall’ė j sulaikė ir anglų in
spektoriai pasirengė visus 
keliauninkus perkratyti. 
Braun matydamas, kad su 
jo vežamais dokumentais 
gali būti blogai, dokumen
tus pametė kaimininėj ka
jutėj ir be nieko išėjo ant 
garlaivio denio, kur turėjo 
atsibūti visų keliauninkų 
krata. Kuomet paskui'' su
grįžo kajuton, pamestų do
kumentų nebrado. Tik pas
kui jis sužinojo, kad kuo
met visi keliauninkai buvo 
ant denio, kiti inspektoriai 
perkrėte visas kajutas, pa
mestus dokumentus pasiė
mė ir nuo to laiko Angli
jos valdžia sužinojo apie 
vokiečių-austrų suokalbius 
S. Valstijose.

Braun sugrįždamas iš Eu
ropos, su savimi iš Vokie
tijos parsigabeno daug kra
tomųjų paveikslų ritinių, su 
kurių pagelba buvo norėta 
Suv. Valstijose teutonų pro
pagandų platinti.

Kuomet apie tai sužinojo 
baronas Zwiedinek, tuojaus 
parašė konsulini von Nuber 
laiškų, reikalaudamas to 
fakto smulkmenų. Dabar 
“Providence Journal” pa
skelbė tų barono Zwiedi
nek’o laiško turinį, iš ko 
patiriama, kad ir jis prigu
li prie konspiratorių gaujos.

ki ekspliozija. Buvo užside
gusios anglies dujos. Tuo 
metu kasyklose buvo 228 
darbininkai. Jų keliolika 
žuvo.

Waterbury, Conn.—SLA. 
kuopos čionai lapkr. 28 die
nų buvo surengusios pra
kalbas. Tarpe kitų kalbėjo 
ir Dr. J. Šliupas. Kalbėjo 
apie Lietuvos praeitį ir da
bartį. Nepamiršo paliesti 
ir lietuvių kunigų. Keista, 
kad geri). daktaras kviečia 
visus lietuvius vienybėn ir 
čiappat nepatinkamų sau 
srovę išbjaurioja. Todėl ir 
vienybės nebus galima su
silaukti.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

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

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 trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
už pigių kainų. Šį turtų ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananeviez Savings Bank, 

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

pardavėjas.

Parsiduoda pigiai: —
2 mediniai namai ir lotas 

Wincenuę* Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saįdvokai ir -gatvė ištai-. 
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananeviez Savings Bank»

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananeviez 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 minėtų kainų) tuos lo
tus įgys. Del platesnių ži
nių kreipkitės į

K. J. Fillipovich,
Manager.

I

Parsiduoda pigiai naujas 
3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šių madų, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja dauginus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, Ilk, arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananeviez 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. Tų namų galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
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Arbatos didis 
išsiplatinimas.
Arbata prieš šimtą metą 

Europoje buvo kaipir neži
noma, o šiandien nėra to 
kampučio, kur ji nebūtą ži
noma ir vartojama. Rusijoj, 
Anglijoj ir Amerikoj ne tik
tai daugiau pasiturintieji 
žmonės negali be jos apsiei
ti, bet ir pats vargingiau
sias žmonią sluogsnis ją 
vartoja. Vokietijoj ir Fran- 
cijoj arbata išstumia kavą, 
Italijoj jos prasiplatinimas 
taippat didėja, kraustosi į 
Turkiją ir Arabiją. Austra
lijoje jinai vartojama jau 
nuo seno.

Budai jos prirengime pri
klauso nuo geografinio pa
dėjimo šalies. Paimkime, 
pav., Chiniją—teisingą ar
batos gimtinę. Ciecoriškoji 
arbata, vartojama išimtinai 
tik monarchą dvaro ir augš- 
tu valstybės asmenų, pap
rastame šlyniniame indely
je užpilama karštu vande
niu, iš uolos šaltinėlio, iš
duoda tada malonu kvapą 
ir skanu gėrymą. Japonijo, 
kiekvienas apsirūpiną ar
bata, jos prisidžiovina ir su
vartoja. Visa tantalą labai 
gerbia. Japonijoj nėra kam
pelio, kur nerastumei arba
tinės, kurioje patarnauja 
tam tikri tarnai. Japonietis 
taip mėgia ardatą, kad nie
kad jos neužvadina tiesiog 
arbata, bet gerbiamoji ar
bata.

Ten jinai turi baltai gelto
ną spalvą ir gardžiai kve
pia. Europiečiams retai ku
riam tinka į skoni, kadangi 
atmerkta į drungną arba 
net vasaros vandenį.

Kuo Rusijoj verdulys (sa- 
mavoras), tuo japoniečiams 
taip vadinami hibač’ai. Tur
tinguose namuose jie labai 
dailus, varginguose prasti, 
kaikur padaryti iš medžio 
ir aptraukti skarda. Į to
kią prietaisą įdedama in
das, pastatoma ant trikojo 
ir per visą dieną randas po 
ranka šilto vandens. Japo
nijoj ir Chinijoj arbatą ge
ria be jokiu pridėčką, net be 
cukraus.

Kitaip vartojama arbata 
Rusijoj, kur ją atmiešia vi
sokiais prieskoniais. Deda 
gretinęs, arako, juodojo vy
no, dadeda citrinos arba 
konfitur’o. Vieni geria su 
saldainiais, kiti užčiulpdami 
paperosą. Per ištisą dieną 
ten geriama arbata.

Anglijoje arbata mėgia
ma labai stipri. Prie jos de
dama daug visokią priesko
niu.

Visur arbata geriama 
puodeliuose, o Rusijoj sti
klais. Chinijoj ir Japonijoj 
arbata niekados nenukošia- 
ma.

Kaip minėta — arbata 
plačiai visame pasaulyj 
vartojama. Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose jos 
vartojimas taippat didelis, 
bet sodiečiai dar retai kuris 
ją dažniau vartoja. Nebent 
ypatinguose atsitikimuose: 
ar tai, sakysime, susilau
kus svečią, per vestuves, 
per krikštynas ir kito
kias apeigas. Šiaip jau,, mu
su žmonės, turinti į valias 
visokią gėrybių, neturėjo 
progos su nuolatiniu arba
tos vartojimu apsiprasti.

P.

Priverstinas apsivedimas 
po karo senuose 

laikuose.
Visuomet ir visur valsty- 

nu politikai ■' auklėdavo 
mintį, jog kuo tirščiau ku
ris kraštas yra apgyventas, 
tuo didesni jo turtai. Todėl 
įstatu davėjai po karui rū
pinosi išleisti tokį įstatymą, 
kuris verstu poruoties, i- 
dant kuoveikiausiai užpil
dyti žuvusiąją eiles.

Senojo testamento moky
tojai aiškino, kad vedimas 
yra kiekvieno vyriškio prie
dermė, kurią jis privalo 
pradėti vos tik sulaukęs 18 
metą amžiaus. Camilluso 
laikuose, 365 metais prieš 
Kristą, nevedusieji buvo 
apsunkinti mokesčiais.

Daug žiauresni toje pras
mėje įstatymai buvo išduo
ti ciesoriaus Augusto. Jie 
versdavo kiekvieną vyriškį 
vesti tarp 25 ir 50 metą am
žiaus, o moteris tarp 20 ir 
50 metą amžiaus. Našlys 
arba našlė turėdavo vėl su
sirišti apsivedimo ryšiais.

Francijoje, Calberto lai
kuose, kiekvienas pilietis, 
kuris apsivesdavo prieš 20 
metą amžiaus, būdavo pa- 
liuosuotas nuo įvairią mo
kesčiu ligi pabaigia 25 me
tus.

Rusijoje 1607 metais bu
vo išleistas valdžios įstaty
mas, idant žemės savinin
kai apvesdintą savo tarnus: 
vaikinus prieš 20 metą, o 
mergeles prieš 18 metą am
žiaus. Už nepildymą įsaky
mo buvo baudžiami.

Indomiausiu tečiau įstaty
mu, pasirodo, buvo tas, jog 
prasikaltėlis ar prasikaltė
lė būdavo paliuosuojami 
nuo mirties bausmės, jaigu 
atsirasdavo 'asmuo, kuris 
pasirenka jį arba ją į porą. 
Panašus įstatymas veikė 
Šveicarijoj 1725 metais.

Už visokias šelmystes 
$en buvo nuteista myrop 
mergelė. Kada buvo išskai
tomas mirties nuosprendis, 
atsiliepė nekuria kailedirbis 
berniukas, kad jis norįs ją 
vesti ir mergelė liko paliuo- 
suota. Jis prieš tai jos bu
vo niekad nematęs nei kal
bėjęs ir tik iš pirmo dirste
lėjimo jinai jam patiko.

Teismas sutiko paliosuo- 
ti. Tuoj ant vietos buvo 
sujungti ir — kaip chroni- 
kos paduoda — jaunoji po
ra gyveno ilgus metus lai
mėje ir ištekliuose. P.

IŠ VITEBSKO.

(Padaiga nuo 1 p.)
Kaip kitur, taip ir Vi

tebske, dabar labai didelė 
brangenybė ir kai-kurią 
maisto produktą (kaip cuk
raus, miltą, žibalo) visai 
negalima gauti: Ir už bu
tą vietos gyventojai iš pa- 
bėgėlią brangiai lupa.

Ką tik gavau laišką iš 
Orio, kuriame mano drau
gas taip kitko apie lietu- 
vią pabėgėliu reikalus ši
taip rašo: “Orle prie Tat
janos komiteto prisidėjo ir 
lietuviai ir dabar renkama 
po visą miestą surašai lietu- 
vią pabėgėlią. Senai jau 
paduota prašymas Petro
grado lietuviu pabėgėlią ko
miteto 'skyriaus Orle, tik, 
deja, atsakymo dar vis ne
sulaukiama.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpų, vienos savaitės, laikų, išsiuntėm daugybę šitų knin* 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9įį col ių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje salyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabu w^*rrij«s sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labinusi** nurir*»e 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Būtinai reikėtą ir vitebs- 
kiečiams lietuviams pasekti 
savo brolius orliečius. Daug 
šiam dalyke galėtą padėti 
lietu vią kataliką dvasiški j a.

Per lekciją.
— Jei tavo tėvas išeina 

6-tą valandą iš namą su 
reikalais ir per dvi valandi 
atlieka, tai kelintoj valan
doj sugrįsta?

— Ketvirtoj iš ryto!
— Kaip tai, — juk išėjo 

iš namą 6 valandą, o per 2 
valandi atliko reikalus.

— Taip, bet tėtis kiek
vieną reikalą vis turi gerai 
aplieti...

Ligonis.
(Po Velykų).

Petras (į Joną): — Ko 
taip išblyškęs. Ar neser
gi?...

Jonas: — Sirgti nesergu, 
bet ką tik buvau nenumiręs 
po Velyką.

Petras: — Kas do prie
žastis?

Jonas: — O-gi, mat, su- 
kirtau tris Velyką bobas ir 
tris mozūrus. Tai, brač, 
pasidarė pilve tikra revo
liucija, kuri maž ką mani 
galo nepadarė.

— Londonas, gr. 13. — 
Prancūzą submarinas Mar
mora jūrėse nuskandino 
turką transprotą Rechid 
Paša.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

J. A. Ignotas
46 S. 22nd st., 

PITSBURGH, PA.
T. P. Križanauskas

102 E. Centre st., 
SHENANDOAH, PA.

S. Kvietkus
333 Wharton st., 

PHILADELPHIA, PA.
Felix Mitkus

303 N. 6th st., 
PHILADELPHIA, PA.

American Ass. of Foreign News.
912-926 Woolworth Bldg.

NEW YORK, N. Y
Hoffman Adv. Agency

77-79 — 2nd st., 
NEW YORK, N. Y.

A. J. Kubilius
127 E. Main st., 

AMSTERDAM, N. Y.
Jos. Dzikas

FOREST CITY, PA.
John Kavalinskas

41 Mike st.,
Sebastopol 

PITTSTON, PA.
J. Rushkas

5 Bradys Alley
PORT GRIFFITH, PA.

J. P. Sabel
28 Murdock st., 

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. Sakalauskas

8406 Pulaski Ave., N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

P. A. šūkis
2120 St. Clair ave., 

CLEVELAND, OHIO.
F. Milečka

Box 659
DONORA, PA.

F. Gaižauskas
E. VANDERGRIFT PA.

V. W. Ambroze
178 Ferry st.,

NEWARK, N. J.
George Swetell

201 John st.,
HARRISON, N. J.

Walter A. Leszczinskas
196 New York Ave., 

NEWARK, N. J.
A. Atkind

273 River st.,
PATERSON, N. J.

Frank Chmielevskis
ARGO, ILL.

| TAUTOS FONDAS — !
I LIETUVOS VILTIS.;
* =====
“ Siųskite aukas Tautos Fondui, 
| o sušelpsite badaujančius ir ser- 
i gančius viengenčius ir. prisidėsite 
| prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES.

Svarbus Pa’siulymas RūkytojamssassMi 
CIGARETTES 

“Amerikos Standards”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ^ KUPONĄ)

y Šitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretą kuponą, kada y- 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
rišką Hassan Cigaretą kuponą, bile vieno
je Dovaną Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St.. New York, N. Y. 

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

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanosfduodanufuž HASSAN kuponus.
KUPONŲ

25Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .......................
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 

už ................................................................................................
Skustuvas, geriausio plieno, už ......................................
Skustuvui diržas, del šveitimo ’>■ galandinimo, už 
Geras “Lastic” diržas, kurs T-liMl-P-I-A-S-I, šisai

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pyinu, Viai gydytojai laiko ji už gerą, už..

Kišenffiis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už .............

Šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

50
50
50

100

125

KUPONŲ 
mų daiktas, už .................     300

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission rankenaitš, už ........................ 250

Virtuvės setas. 10 daiktų, su pakabinimui prietai
są. Setas susideda iš mėsinio peilio, mšsinin- 
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmans, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ..........................................  ... 800

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už .................. 650
Vyriškas ar moteriškaa laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už .................. 8900

Siųskit arba pristatykit kuponus
TOBACCO CO., 166 W. Washington St., arba 1150 S. Halsted St., Chicago, Ill.

į Premijų Departmentą, THE AMERICAN

Extra! Extra! DR.G. M. Glaser
Gyvenimai ir Ofiaaa

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonai Yards 887.

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

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

Didelės dovanos trumpam 
laikui, iki Naują Metą

Kas prisius $5.00, tas gaus Lietuvių 
Dienraštį “Katalikų” per metus (kaš
tuoja $5.00), savjaitinę “Lietuvą” 
taipgi per metus (kaštuoja $2.00) ir 
Suvalkų gubernijos žemlapj, kuris lie-
tuvių kalboje parodo net kiekvieną 
svarbesnį kaimą, sodybą, dvarą, upę, 
ežerą ir t.t. (žtemlapis Kaštuoja $1.00). 
Viskas kaštuoja $8.00. Kas prisius 
$5.00 iki Naują Metų, 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.

ABELIS
Memorial Bells a Specialty. 

MaShaae MI rOoadry CfeBaltiKora.MiUUJBX

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystės
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teistų
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Vaisi. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9,30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

įimaimmmHMiiMimm

" Dr. T. M. Maturzynska ■
“ LIETUVĖ DENTISTĖ ■
® ———————————————

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- B
■ rium įeinant i- Darbas gvarantoja-

mus. Taipgi tvirta?. B
J 1151MILWAUKEE Ave. H^ddonAv. j 
iiiiiiMiiiiiMiiiiiMiitiMiiiiiMaiiiiMiiiiiiMiiiihMimiiMiiiiiiMiiiiiMiiuuM

|iniiiiaiiiiiiK!iiiiaiiiiiiaiiiiraiiiiiMiiiiiMain*:ii*ii"*ii*i"B^

U Tel. Drovei 7042. |

■ Dr. C. Z. Vezelis!
‘ LIETUVIS DENTISTAS ■
. Valandos: uuo 9 ryto iki 9 vak. 1
" Nedelioms pagal sutarimą. K

’ 4712 So. Ashland Avė. ■
’ arti 47-tos gatvė*. g

iiiiii*iiiiiiiMiiiiuaaiiuiiMiiiiiiHiuiiiiaiiiiniaiiii:i*iiiMiiiiiiMi:iiiMHiirmiiiiiiiM ■

Ant randos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite į Tananevicz Savings Bank:}, 
3249 So. Morgan gat.

n
gtMWMMBIRIKMMaBaaMBIBMBk 

Tel. Randolph 5846

L A. SlakisADVOKATAS19 SO. LaSALLVfST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Res. 3255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5326
S-ILlLLWimMSUMMUILlWHI *l»l m» nut

Telephone Yards 6688 

Lietuviška Drapanų Kraatave
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių. ’ 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 

g vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
| kotų.

i JONAS BUDR1KAS, savininku 
į 3262-54 S. Morgan St 

CIMCAGO, ILL.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovini I 

American School of Languages 
731W. 181h St. 1741W. 47th St.

CHICAGO, ILL.

GYVULIŲ PROTAS.
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
delėj khingoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama 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 tų 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 «kabo, kam

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kode! naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, norš 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, 

arklenų, meškų, šernų, 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 susinę- 
Šimą), 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, III. U. S. A.
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Chicagos Žinios.
ATSIŠAUKIMAS.

Kapitalizmo letena spau
džia visus darbo žmones be 
maži a usi o pa si ga ilė j i mo.
Šios tvarkos sargai vargšus 
žmones priverčia badauti, o 
pa sidid imi s var gams—strai- 
kuoti už geresni duonos ką
sni.

Chicagos siuvėjai jau ke
lintas mėnuo veda atkaklią 
kovą su darbdaviais^ Žmo
nių dvasia pakilus ir jie ti
kisi laimėti, nors kova yra 
labai sunki ir kas dieną da
rosi vis sunkesnė ir žiaures
nė.

Draugai! Jus gerai žino
te, kad darbininkai papras
tai mažai uždirba ir kad jie 
negali tiek pinigų susitau- 
pinti, kad be darbo galėtų 
ilgą laiką išgyventi. Mes 
jau kelis mėnesius kentėjo
me, kelis mėnesius straika- 
vome ir išleidome visus sa
vo sutaupintus pinigus. Da
bar jau alkis pradeda ro
dyti savo dantis. Mums 
reikalinga pinigiška pagel- 
ba. Ir jaigu šioje kritiško
je valandoje jus, draugai, 
mums nepagelbėsite, tai bo
sai pasinaudos proga ir dar 
su didesne prievarta, dar 
su žiauresne policija pradės 
mus persekioti, ir mes bu
sime priversti pasiduoti...

Todėl, dr-gai darbininkai, 
atsišaukiame i jus šioje va
landoje ir meldžiame mums 
pagelbėti. Atminkite, kad 
jaigu mes laimėsime, tai ir 
jums ateityje bus lengviau 
savo darbo sąlygas pagerin
ti, o jaigu mes busime pri
versti pasiduoti, tai jūsų 
darbo sąlygas bosai greitu 
laiku padarys blogesnėmis. 
Draugai, mes ant jūsų pa
sitikime.

Aukas siųskite sekreto
riui J. Vaišvilai, 1685 Mil
waukee avė., Chicago, Ill. 
Money order’į pirkite ant 
vardo P. Galskio, 1327 No. 
Robey str., Chicago, UI.

Spaudos komitetas:
J. Kurlikauskas,
A. Ripkevičia,
P. Švelnis.

Taigi jiiomi ir pasitenkin
ta, o visi kiti: kai-kurie 
buvo pakenčiami, o kažku
rie beveik tik publiką var
gino.

Publikos buvo apsčiai. 
Užsibaigė šokiais. Dailio
sios Jyties buvo maža.. Už
tad vyrams, šokių mėgė
jams, prie dailiosios lyties 
prisiėjo taikyties kai ka
tėms prie pelių. Iš to ap
sireiškimo lengva suprasti, 
kad moteris bei merginos 
bažnyčios Įsakymus dau
giau gerbia, negu vyrai. Juk 
adventai. P.

Vakar ant Madison gat. 
gatvekario vagiliai ištraukė 
iš kišeniaus $80 nekokiam 
Isaac J. Mahler, 4919 Indi
ana avė.

Ties Paulina gat. ir Wa
shington blvd. banditai už
puolė Frank Miller, 1630 
Park ave. ir iš jo atėmė $15.

8

Puikausią Arbata 4Qe $R(1(I
60= vertes, tiktai po vUC I? U U U

Taika! Buk Ramus!

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland avė

Geriausia iš visų C
Arbatų, 60c vertes po ° W

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

LD., ° KATALIKAS,” gruoudžio 13, 1915.

Dovanu- Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

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

TANANEVIGZ SAVINGS

Musas*

BANK
JONAS M. TAU ANEVIČIA, Sav.

Sulyg policijos tvirtini
mų, vakar sekmadienio Įsta
tymą 20 keli saliunininkai 
peržengę.

W. L. Bodine, priversti
no mokinimo departamento 
superintendentas, tomis die
nomis miesto valdybai in- 
teiksiąs Įvairiu draugijų ir 
organizieijų protestus prieš 
tuos saliunus, kurie perarti 
mokyklų atsiranda. Tokius 
saliunus norima panaikinti.

IŠ BRIGHTON PARK’O 
APYLINKĖS.

Gruodžio 5 dieną DLK. 
Keistučio kliubo pastango
mis buvo surengta antra iš 
eilės prelekcija, kurią skai
tė medicinos studentas S. 
Biežis. Prelekcijos tema 
buvo apie jaunimo nuodė
mes. Trumpai pastebint, 
prelekcija buvo labai indo- 
mi ir pamokinanti, tik gai
la, kad musų apylinkės 
žmonės mažuma naudojasi 
tokiomis pamokomis. Ap
silankė tik apie 30 asmenų.

B.

JOANNA VAIŠIENĖ.
Trečiadienyje, gruodžio 
dieną, 8 valandą ryto, St. 

Mary’s ligoninėj, persisky
rė su šiuo pasauliu a. a. Jo
anna Vaičienė. Velionė pa
ėjo iš Kauno gub., Raseinių 
apskričio, Girdiškės parapi
jos, Somių sodos; atvažiavo 
i Ameriką rugpj. 15 d., 1903 
metais, po to ištekėjusi ir 
su vyru pragyvenusi 5 me
tus ir 1 mėnesi, po trumpos 
ligos, apleido ši pasaulį. 
Sekmadienyje, gruodžio 12 
d., šv. Kryžiaus bažnyčioj 
atsibuvo iškilmingos pamal
dos ir po visų ceremonijų 
likosi palaidota ant šv. Ka
zimiero kapinių. A. a. ve
lionė prigulėjo prie SLR. 
KA. 85 kuopos, prie dr-stės 
šv. Agotos ir prie šv. Pran
ciškaus 3 zokono. Paliko 
dideliame nuliudime savo 
vyrą, Tamošių Vaičą.

KUN. DR. A. MALIAUS- 
KO PRAKALBA.

Vakar šv. Jurgio parapi
jos svetainėje kun. Dr. A. 
Makauskas laikė jaunimui; 
parinktą prakalbą. Iš jo, 
kaipo augšto mokslo, dide
lio išsilavinimo vato, pla
čiai apsipažinusio su visuo
menės reikalais, jaunimas 
daug ko indomaus ir pamo
kinančio išgirdo. Išaiškino, 
kokiuo turi būti jaunimas, 
idant jame tauta turėtų tik
rą viltį savo ateities. Iš
aiškino, kas yra tikrieji tau
tų veikėjai, į kuriuos gali
ma nusižiūrėti ir juos sek
ti, o kas jais nėra, nors 
stengiasi nuduoti. Nurodė 
jaunimui, kaip šviesties, la- 
vinties, auklėti būdą ir t.t.

Jaunimui tokios prakal
bos •— tai retenybė. X-

Šv. Jurgio K. parapijoje, 
ant Bridgeporto, vakar pra
sidėjo 40 valandų atlaidai. 
Pasibaigs ryt vakare.

SUVIENYTŲ CHORŲ 
VAKARAS.

Vakar p. Meldažio svetai
nėje suvienytų choni atsi
buvo vakaras. Programas 
buvo sudalytas platus ir 

Įvairus, tik, deja, išpildant 
gerokai sutrumpintas. Ne
atsilankė, užtad ir nepasi
rodė trįs p. Katiliaus auk
lėjami chorai. Priežastis, 
—kaip paaiškino vakaro ve
dėjas, ,/— nespėta išlavinti. 
Apleista ir daugiau kąsne
lių. Iš to, kas atlikta, gerai 
pasirodė vyrų kvartetas.

PADĖKONĖ.
Nuoširdų ačiū kunigams, 

grabininkui, gentims ir vi
siems draugams bei draugi
joms, kurie ir kurios šio- 
kiuo ar tokiu budu prisidė
jote prie iškilmingo palai
dojimo mano mylimos mo
ters, a. a. Joannos Vaičie
nės. Ačių visiems! Lieku 
nusliudęs

Tam Vaičas, jos vyras.

BANKES' 
-COFFEE 
26c vertos Kava su 40 Gentiniu Smoku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes* puiki Santos 1 Q a Bankes* Dairy stalo 9Qr 
Kava .. I3C Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c r_2_2___
Bankes’geriausia f) S C 603 vertes,-------
Creamery Sviestas . w w Geriausia iš visu 

Geresnis kaip kur kitur. 
Šiaur-vakarlnė dalis.
1644 W Cnicagcu; 

z 1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W NortĘ avęt

26?

Lietuvių (.

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

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.

Paveiksiąs— 
“Taika—Buk Ramus

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
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 
kuriu dalis yra skiriamą šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

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

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

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. Morgan St. Chicago, 111.

3 ANGLŲ BATALIJONAI 
TURKAMS PASIDAVĘ.

Berlynas, gr. 13.— Over
seas News agentūra iš Kon
stantinopolio praneša, kad 
palei upę Tigris, Mesopota
mijoj, trįs anglų batalijonai 
pasidavę turkams nelais
vėn.

REIKALINGA
Mergina ofiso darbui; turi 
mokėti gerai lietuviškai bei 
angliškai .ir gerai vartoti 
typewriter’!. Atsišaukite 
greitai į

TANANEVIGZ PUBL.
COMPANY,

3249 So. Morganst.,
Chicago, 

Kreipties prie p. J. 
Chmieliausko.

III.

IzESOMIS IR SPAUDA
Katalikas

3249 So. Morgan St., (Į

Kaina 25c
IliaVM PUBLISHING CO

3249 Soi Morgan Street, Chicago, Ill.

DUODA čekių knygeles, su kuriate tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Banko j e, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti. į

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

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

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

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

. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Phone Drover 7800 -į

DR. A. J. TANANEV1CZE
’ Gydo Vyrų, Moterių Ir Valkų Ligas

Ofisas ir .gyvenimo vieta

3249 S. Morgan Si., Chicago.

Ar žtoiii kur ateiti nusipirkti žiujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, iviukalTlų daigtų ir stogo pepieros.

MUSU ČIgNtOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

1 sjgjM—gmujii n ■nJ..*

Į5TValandos:
8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po j 

>let ir 7 lig 9 vakare

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOSAmerikos L
Naujas, bepartyvee pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metinis tik $1.60, pusei metą 76 centai.
Vieną numeri pažiurtu siunčiame už dyką.

Riliai msldllimi paduoti aiškius itas.

M. F ALT AN A VIČIA
IS Military St, : Worcester, Mass

0U-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

SAULE

išeina Kas utarniite ir peuiyCIa
— — PRENUMERATA KAŠTUOJA- --------——■

AMERIKOJ fmetams $2.50**"*••*-*■"*■*■“■''" Epušei matų $1.25

EUROPOJ r ioi ir^Škotiioi 15 š Prusnose
L joj ir Škotijoj 15 s. Prūsuose 1b tn.

KSPv •' .-»»-v**^’ Z.r**** ~ v . i ■ M.—■ a, m ri Baa ■ - i.r

Halyk taojawa, o gansž vaeną mnsneri Ayk-l

W, D. Boczkauskas & Co.
uŽt-52? W, South Ilk * Mahanoy City Pae

hį Tl i1 1 l.k,5SmgSngaEEBEg5S^»^BEg5ggEgi

J Apskelb imai “KATALIKE" atneša gera pelną
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