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Rubsiuvių straikas baigiamas
. z

Bulgarija gra
sina Graikijai,

Vokiečiai su Bul
garais nori paim

ti Salonikus.
Laukiamas didelis mušis 

Graikų Makedonijoj.
Amsterdam, gr. 16.—The 

Koelnische Zeitung rašo: 
Bulgarijos valdžia Graiki
jai pranešė, kad Bulgari- 
jos-Graikijos pasienyj neu- 
tralės juostos ilgiau negali 
būti, kadangi talkininku ar
mijos sau laisvai veikia aut 
Graikijos teritorijos.

Iš to pasirodo tas, kad jei 
Graikijos valdžia ir toliau 
leis talkininkams ant savo 
teritorijos veikti, tuomet 
bulgarai pereis per sieną ir 
dar galės kilti karas tarpe 
tų dvieju valstybėlių.

Iš kitos pusės yra žino
ma, kad talkininkai su 
Graikija yra padarę sutar
tį, sulyg kurios jiems atlei
džiama graiku Makedonija 
tolesniam karo vedimui 
Balkanuose.

Vargiai karas Bulgarijos 
su Graikija galės kilti. Prie 
to neprileis vokiečiai. Vo-
kiečiai mano ir be tų kivir
čų su talkininkais lengvu 
bildu ton apsidirbti.

Jie nusprendę užpulti 
Salonikus. Miestą paimti 
ir, talkininkams atkirtus 
kelią juos maišau sukimšti.

Laukiama todėl didelių 
mušiu graikų Makedonijoj, 
nes franeuzai su anglais 
žūt-but turi ginti Saloni
kus.

Kitaip visa kampanija 
Balkanuose niekais nueitų.

Talkininkams kasdien at
gabenami sustiprinimai.

Londonas, gr. 16. — Bul
garijos karo ofisas skelbia, 
kad francuzai-anglai Balka
nuose visu frontu mušami 
ir stumiami atgal. Gi Ber
lyne tvirtinama, kad vokie
čių karuomenė perėjus iš 
Serbijos aut Graikijos teri
torijos jr ten talkininkus 
užatakavus.

Dabartiniais laikais aršus 
mūšiai seka ant Graikijos 
teritorijos. Kadangi talki
ninkai tuo tarpu niekur 
stipriau negali atsilaikyti, 
tatai pasitraukdami paskui 
save viską griauna, naiki
na, degina. Teutonai su 
bulgarais žengia nuteriotais 
laukais.

Tų visu veikimu ženklai 
liudija, kad sekantis dide
lis mušis pietinėj Europoj 
turės atsibūti ant Graikijos 
teritorijos, maždaug tarpe 
Salonikų ir Gievgeli.

Gal ingos anglų-f raneuzų 
armijos prieš bulgarus lai
kosi Vardar-Doiran fronte.

Bulgaru karo ofisas pra
neša, kad minėtam fronto 
franeuzai daug smarkiau 
veikia už anglus ir pirmieji 
už pastaruosius yra daug 
daugiau narsesni ir išlaiko- 
mesni. Bulgarai turi rem- 
ties prieš 97,000 franeuzų ir 
73,000 anglu, ty. prieš 170,- 
000 suviršumi skaitlingą 
armiją. Franeuzai su ang
lais turi 600 lauko anuotu, 
120 kalnu anuotu ir 80 
sunkiųjų hovicerų.

Toliau bulgarų karo ofi
sas sako:

“Į pietų pusę nuo upės 
Struga mes smarkiai užpuo
lėm serbus, paimdami jų 
400 iiėlaištėil ir kėlias au
luotas. Serbai išblaškyti 
link Elbassan, Albanijoj.

“Šiandie (gr. 15 d.) yra 
diena išliuosavimo Bulga
rijos Makedonijai. Prieši
ninko besivijimas sustabdy
tas.”

Taipgi bulgarai pasigiria, 
kad, kuomet jie užėmę Ma
kedonijos miestą Doiran, tai 
miesto gyventojai juos, bul
garus, sutikę, kaipo di
džiausius geradėjus-išgelbė-
tojus, gatvėmis kareiviams 
maršuojant, jiems gėlės po 
kojomis barstyta ir visur 
visų šaukta — lai gyvuoja 
Bulgarijos caras Ferdinan
das!

JERUZALĖ — 
GINKLUOTA 

STOVYKLA.

Milan, gr. 15. — Iš Je
ruzalės Romon sugrįžę mi- 
sionoriai pasakoja, kad teu
tonai su turkais ruošiąsi 
kampanijon prieš Egiptą ir 
tam tikslui vyriausią kari
nę stovyklą pasirinkę Je
ruzalėj, kur esą sutraukta 
jau aplink 100,000 karuo- 
menės.

Visos vienuolijos Jeruza
lėje pakeistos ligoninėmis.

Naujai ruošiamąja! už
pulti Egiptą karuomenei 
vadovaująs vokiečių genero
las Trussemer.

KAIZERIS SUGRĮŽO 
IŠ RYTINIO FRONTO.

Berlynas, gr. 16. — Ofi
cialiai paskelbta, kad kai
zeris po ilgai kelionei ryti
niam fronte sugrįžo namo. 
Aplankė von Hindenburgo 
armijas, Liepoją, Kaimą ir 
kitus Lietuvos miestus.

PERSAI SUMUŠĖ 
RUSUS.

Berlynas, gr. 16.—Over
seas News agentūra iš Kon
stantinopolio praneša, kad 
persų karuomenė ties Ti- 
shidad, Persijoj, buvo susi
rėmusi su rusais ir pasta
ruosius ne tik sumušė, bet 
dar 300 kazokų paėmė ne
laisvėn. Rusams vadovavo 
gen. Samanov.

Ispahane, Persijoj, per
sai atlaikė didelį susirinki
mą, kuriam išnešta protes
tas prieš rusų ir anglų at
kaklų šeimininkavimą Per
sijoje.

VOKIETIJOJE GIMUS 
MAIŠATIS.

Amsterdam, gr. 16. — 
Apturima žinios, kad visoj 
Vokietijoj gimusios viduri
nės gyventojų maišatįs, 
riaušės. Galima laukti ir 
smarkesnių gyventojų suki
limų. Karo cenzūra tečiau 
iš Vokietijos jokių žinių ne
praleidžia. Viskas ten pa- 
brangę. Bėdinesni neturi 
pinigų, nėra už ką nusipirk
ti maisto. Gyvi žemėn ne- 
lys, turi sukilti.

— Petrogradas, gr. 16.— 
Rusai oficialiai skelbia, kad 
Rygos ir Dvinsko frontuose 
smarkiai šaudomasi atileri- 
ja. Austrai rusų fronte dėvi 
rusų kareivių uniforma.

Šis vaizdas daug ką kal
ba. (1) Perstatoma namų 
tipas, kur atrandama ser
ganti džiova; (2) geriau
sias vaikams pasipiankšty- 
mas; (3) sergąs džiova pa
gijus ant šviežio oro. Ka
dangi Amerikoj tarp gy
ventojų džiovos liga dabai 
prasiplatinusi, tai jos nai
kinimu yra užsiėmusi šios 
šalies Raudonojo Kryžiaus 
draugija. Tuo tikslu jinai ______ 
kas metai Kalėdų švenčių 1 aikotarpiu pardavinėja tam tikrus ženklelius lipinti 
ant laiškų. Surinkti už ženklelių pardavimą pinigai sunaudojami naikinti džio

vą, ta liga sergančius gydyti.

Darbininkai grį
sta darban.

J ________ _________

Į dešimtį dienų rubsiu
vių straikas bus visai pa
baigtas ir 15,000 darbinhu 
kų sugrįš į savo darbus. 
Taip vakar vakare pasakė 
straikininkų lyderis Hill
man.

Rubsiuvių straikas Chi- 
cagoj, kuris pasižymėjo 
gausiu kraujo praliejimu, į 
dešimtį dienų visiškai bus 
pabaigtas, anot darbininkų 
ir darbdavių pranešimo.

Policija, visur nuo dirb
tuvių prašalinama.

Straikininkų lyderis, Sid
ney Hillman, tvirtina, kad 
sekančios savaitės pabaigo
je visi darbininkai bus su
grįžę prie savo paprastų 
užsiėmimų.

Vakar daugiau 150. strai
kininkų jau grįžo darban.

Darbininkai vienur-kitu r 
laimėję.

Straikas tęsėsi 1.1 savai 
čių ir tuo metu 2 streikinin
ku mušeikos nužudė. Daug 
darbininkų buvo sužeista, 
gi policija daugiau tūkstan
čio darbininkų buvo arešta
vusi.

Baigiantiės rubsiuvių 
streikui, sustraikavo darbi
ninkai, dirbanti ant preki

nio geležinkelio, vadinamo 
“The Belt Railw. Co.” Dar
bininkai ilgas laikas prašė 
minėtos kompanijos, idant 
jinai ant to geležinkelio į- 
vestų nors vieną pasažieri- 
nį traukinį darbininkams 
veltui į darbą ir iš darbo 
kaliauti, kadangi nėra jo
kios komunikacijos ir jie 
buvo priversti visuomet 
pėsti eiti darban ir iš dar
bo tolimą galą. Kompani
ja tečiau atsisakė darbinin
kų reikalavimą išpildyti. 
Jie sustraikavo. Negelbė
jo prašymai, gal pagelbės 
straikas. Tai geriausias ar
gumentas prieš kietašir
džius kompanijas.

Darbininkai nereikalauja 
nei -trumpesnių darbo va
landų, nei didesnių algų, 

bet reikalauja komunikaci
jos nuo 75-tos ir Halsted 
gatvių ligi geležinkelio sto
ties, iš kurios jie pasiskir
sto į savo darbus.

Straikas sulaikė visus 
prekinius traukinius, ko
kius valdo “The Belt Rail
way Co.” 6,000 prekinių 
vagonų, kurie kasdien bu
vo naudojami, dabar stovi 
be jokios naudos. Visokie 
prieš šveiites skaitlingi 
siuntiniai guli vagonuose.

Stovis taip aršus, kad va
kar iš Washingtono atva
žiavo Hanger, asistentas 
federalio biuro komisoriaus 
streikuose tarpininkauti.

Lietuvių pabe- 
liu likimas.

Riazanė. — Riazanėje, 
kaip ir kiekvienam viduri
nės Rusijos mieste, pabėgė
lių pilna. Pačioje Riazanė
je ligi šio laiko apsistojo 2,- 
500 žmonių, sodžiuose ir ap
skričių miestuose bus ap
link 30,000. Kiek yra ku
rios tautos ir tikybos, lig 
šio laiko tikrai sužinoti ne
teko. Kreipiaus tuo reika
lu į vice-gubernatorių, ku
ris mane pasiuntė į guberni
jos žemietybės valdybą. Bet 
ir ten tas pat. Gubernato
rius kadir įsakęs surašyti 
tautomis ir tikybomis, bet 
žeinietybė nespėjanti to pa
daryti. Ilgainiui padary
sią visa.
Kiek yra lietuvių.

Lietuvių pačioje Riazanė
je gali Imti kokie 700—800. 
Ligšiol surašyta jų ligi 150. 
Rašymas eina palengva, nes 
žmonės išblaškyti po visą 
miestą, sunku surasti. Daug 
lietuvių yra apsigyvenusių' 
už miesto. Kabanovo so
džiuje, kokie 4—5 verstai 
nuo miesto, gyvena 13 šei-i 
myrių, aplink 80 įmonių. Ir 
beveik kiekvienam sodžiuje 
galima surasti bent po ke
lias šeimynas. Į sodžius 
žmonės gabenami dėlto, kad 
mieste labai brangus butai. 
Atvažiavęs Riazanėn, daug 
sugaišti, kol atrandi kokią 
lindynę; net ir ta bus bran
gesnė už pačius pinigus. Vi
si didieji butai užimti karo 
reikalams.
Intaisyta bendrabučiai.

Miesto valdyba intaisė du 
dideliu bendrabučiu, ku
riuose gyvena 195 pabėgė
liai, iš jų 88 rusai, 6 latviai 
ir 101 lenkų; lenkų skaičiu
je dauguma lietuviai, nes 
čia rusai nemoka skirti lie
tuvių nuo lenkų. Jiems bi 
tik- katalikas, tai ir lenkas. 
Visi, kurie gyvena bendra
bučiuose, gauna ir išlaiky
mą. Yra pasamdytas ben
drabutis ir lietuviams pa
bėgėliams — sausas, šiltas, 
šviesus, augštomis lubomis. 
Jei nebus jame intaisyta 
virtuvė, kuriai negalima 
rasti buto, tai bus galima 
sutalpinti aplink 70—80 
žmonių, o jei bus ir virtu
vė, tada mažiau. Dabar 
bendrabutyje yra suvirš 30 
lietuvių, kurie ligi atidarant 
bendrą virtuvę, gauna iš 
Lietuvių komiteto provizi- 
jos ir patįs sau verdasi.

Kiti pabėgėliai gyvena 
privatiniuose namuose. Jie 
gauna mastui iš žemietybės 

valdybos po 20 kap. kas
dien suaugę ir po 10—15 kp. 
vaikai. Lenkų Komitetas 
taippat duoda po 20 kap. 
suaugusiems.
Abelnas lietuvių 
stovis.

Lietuviu inteligentu čia 
visai nėra. Klebonas len
kas, žmogus teisingas; įve
dė lietuviams pamaldas, ku
riomis dabar lietuviai nau
dojasi lygiai su lenkais. Sa
ko, vienai lenkei buvo dyg- 
telėjes širdin pavydas, ėmu
si bėgioti su skundais, bet 
vargšė nieko nepešusi liovu
sis.

Gaila, kad Riazanėje nėra 
lietuvio kunigo, kuris nuo
lat čia gyventų. Ligšiol 
lietuvių pamaldas laikė pa
bėgėlis kun. Markelis, bet 
jisai gali išvažiuoti ir lietu
viai pasiliktų be pamaldų. 
Riazanėn yra atvažiavęs 
jaunas kunigas lenkas; lie
tuviškai nemoka; jis giria
si busiąs paskirtas--visai 
Riazanės gubernijai pabė
gėlių reikalų rūpinti.

Jei taip butų, butų labai 
gaila, nes lietuviai liktų be 
pamaldų. O Riazanėje lie
tuvis kunigas būtinai rei
kalingas. K.

DOVANA.
Rochester, N. Y., gr. 16.

— Eastman Kodak kompa
nijos direktoriai nusprendė 
$1,000,000 išmokėti savo vi
siems darbininkams, kat
rie dirbo vienerius metus 
ar daugiau tai kompanijai. 
Visiems bus išmokėta 31/, ir 
augščiau nuošimčiai sulyg 
algų, kokias darbininkai 
imdavo per pastaruosius 5 
metus dirbdami kompani
jai. 171,A nuošimčių bus 

išmokėta tiems, katrie dir
ba daugiau kaip penki me
tai.

NAUJAS ANGLŲ VA
DAS VAKARINIAM 

FRONTE.

Londonas, gr. 16. — Va
kariniam fronto anglų ar
mijų vyriausias vadas, 
Ąi.cldmaršajlas French, pa
mainytas generolu Sir 
Douglas Haig. Fieldmar- 

šalas French pakviestas 
pas karalių.

DAUGELIS ĮSTOJA 
KARUOMENĖN.

Londonas, gr. 16.— Re- 
krutavimo viršininkas lor
das Derby skelbia, kad dau
gelis Anglijos jaunuolių įsi
rašo karuomenėn. Pereitą 
savaitę rekrutavimo ofisai 
buvo prisikimšę, nesuspė
ta visus nroinčius priimti.
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laikais todėl joje ir darbuo
jasi visokių pažiūrų žmo
nės.

Chicagos lietuvių kairių
jų organas tai paminėda
mas be galo stebisi ir negali 
atsistebėti tuo p. A. Janu- 
laįičio pranešimu. Ir ant 
galo pasisako, kad jei tas 
pasirodys (o juk parodyta) 
tiesa, tai, girdi, gal bus ga
lima ir Amerikos lietuviams 
susiartinti, gal ir čia galės 
įvykti atmainos.

Tikrai, kaip ir botago 
pliaukštelta — kad chica- 
ginis organas vaduojasi 
svetimomis nuomonėmis. 
Kaip iš užjūrio diktuojama, 
taip čia ir elgiamasi.

Italijos skola 
popežiui.

Sulyg Italijos gvarantijos 
savo įstatymais, nuo 1870 
metų Italijos išdas turėjo 
mokėti popežiui kas metai 
po 3,225,000 lirų kaipo atly
ginimą už išveržimą jam

)•_! £T/.‘
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^ANASSCC/^ pasaulinės vadžios. Bet lig- 
šiol nei vienas popežius tos 
algos nepriėmė. Italų val

Bendras veikimas.
Iki šiolei kaip p. Žemai

tė, taip ir kiti to plauko 
žmonės, ypač palikę prie 
kairiojo sparno, visokių ne
būtų daiktų prirašė ant 
Lietuviui Draugijos nuken
tėjusioms del karo šelpti, gi 
pastaraisiais laikais ant tos 
Draugijos centralio komi
teto, kuris šiais laikais Ru
sijoje veikia, ten lietuviais 
pabėgėliais rūpinasi.

Tuos šmeižtus ant Lietu
vių Draugijos nckurie lie
tuvių laikraščiai galvatrūk
čiais gaudydavo ir nesvie
tiškai juos išpuzdavo. Juk 
tai ne juokai, jei Lietuvių 
Draugijos komitetas reika
laujančius . pašalpos “per 
savo rėtį sijojus,” jei vie
šosios aukos “panaudoja
mos bažnyčios,” jei “aukos 
teikiamos tik vienoms da
vatkoms” ir t,t.

Nei vienai tos rųšies dr- 
jai neteko tiek daug berei
kalingai skaudžių priekaiš
tų ir dar skaudesnių šmeiž
tų panešti, kiek teko minė

džiai tuos pinigus reikėjo 
laikyti atsargoje, nes jinai 
nežino, kuomet prisieis
juos išmokėti vienam ar ki
tam popežiui reikalaujant.

Nuo 1870 metų toji alga 
kas metai turėjo būti išmo
kama rugsėjo 1 d. Šiemet 
rugsėjo 1 d. sukako 45 me
tai nuo to laiko. Taigi i- 
mant 45 kartus po 3,225,000 
lirų, priskaitant 4 nuošim
čius, pasidalytų suvirs 
409,700,000 lirų. Gi pridė
jus nuošimčių nuošimčius, 
išeitų aplink 500 milijonų 
lirų.

Tokios pinigų sumos Ita
lija, jei prireiktų, negalė
tų išmokėti, nes jai trūksta 
pinigų. Jei bus pareikalau
ta, tuos pinigus valdžia 
turės pas ką nors skolinti.

Apie tai “Dabartis” pa
minėdama priduria:

“Lai prie didžiosios są
skaitos, kuri po didžiojo ka
ro turės būti vykinama, bus 
atsimenama ir tų pinigų, 
kuriuos Italijos valdžia yra 
skolinga popežiui.”

Tai ve kam rupi Italijos 
valdžios skolingumas.

tai Lietuvių Draugijai ir jos 
centro komiteto pirminin
kui, ponui M. Yčui. Tečiau 
.Draugija gailestinguosius 
darbus nuolat dirbo ir šian
die pagaliau net jos patįs 
didžiausi priešininkai į jos 
veikimą kitaip žiuri, ją pa
teisina.

Lietuvių laikrašti jos dalis 
Amerikoje, kuri visuomet 
skaldė ir skaldo visokią lie
tuvių vienybę, jų norą veik
ti išvien, p. Žemaitės ir ki
tų plepalus priėmė už gry
ną pinigą ir tai paskleidė 
taip, kad net ištikimiausi 
lietuvių tautos sunai buvo 
pradėję abejoti apie tos Dr- 
jos veikimą.

Bet štai “Dilgėlėse” pa
dėta iš Lietuvos p. A. Ja
nulaičio (sukairėjusio) laiš
kas, kuriame kuoaiškiausiai 
nušviečiama, kad Lietuvių 
Draugija del karo nukentė
jusioms šelpti nebuvo ir nė
ra tokia, kaip apie ją bu
vo rašoma. Lietuvių Drau
gija buvo ir yra tąja viena
tine organizacija, kuri rūpi
nosi ir rūpinasi Lietuvos 
reikalais. Minėtai Draugi
jai buvo primetama kleri- 
kalybė, bet istikrųjų jinai 
tokia nebuvo. Dabartiniais

Kaip Japonija 
talkininkams gelbsti.

Havas agentūra iš Tokyo 
praneša štai ką:

“Japonijos ministerių pir
mininkas nekuriam laikraš
čių korespondetui pasakė, 
kad Japonija negalinti sių
sti kareivių talkininkams 
pagelbon, nes neturinti kuo 
nuvežtb kareivius. Bet Ja
ponija, sumobilizavusi savo 
arsenalus, talkininkams su
teikianti karinę pagelbą ant 
sausžemio ir vandens. Ja
ponija turinti sargybą toli
muose rytuose, kad teuto
nai nesukurstytų sukilti 
mahometanų tikybos gimi
nių. Japonija toliaus dabo
janti, kad transsibirinis ge
ležinkelis, kuriuo Rusija 
amunicija ir kitakuo aprū
pinama, nebūtų sugadintas. 
Ministerių pirmininkas dar 
pridūrė, jogei Japonijai e- 
sąs džiaugsmas, kad ji ga
linti nors tokią pagelbą tal
kininkams teikti, nes gal 
tas padės greičiau karą pa
baigti.”

M. Yčas susirgo.
“Lietuvių Balse” rašo

ma:
“Atstovas M. Yčas susir-

Kariaujančios tau
tos ir amerikonai.

Chicagos anglų laikraščio 
“Tribune” korespondentas, 
Richard Harding Ravis, 
aprašydamas savo įspūdžius 
iš Francijos, išsireiškią:

“Prieš karą franeuzų 
draugingumas link musų 
(S. Valstijų) buvo simpa
tingas, bet šiandien, galima 
patėmyti, nors nedaugin- 
gumas dar neapsireiškia, 
bet yra žymių, kurios nu
rodo, kad po karui francu- 
zai bus nedraugingi ir net 
paniekoje mus laikys.

Austrų ir vokiečių link 
musų atsinešimas, be abe
jo bus nedraugingas ir ker
štingas.

Nagrinė j ant kariau j ančių 
tautų ūpą link mus iš gy
venimo praktikos, matome, 
kad jo toks ar kitoks stovis 
yra neišvengiamas delei se
kančių nuotikių:

Dvi žmonijos dali tąsosi 
ir kovoja už likimą arba 
žūtį. Kits kitam stengia
si išdrėksti akis, o savo ap
saugoti, — užduoti mirtiną 
smūgį ir ne kartą jau ap- 
sikrimto ausis, nosis, ap- 
knaibė akis, o kovą dar tu
ri ilgą, nes abi pusi atsar
gios, išsilavinę ir apsisau- 
goja nuo galutino smūgio.

Ant tvoros sėdi jų žino
mas ir prietelingas kaimy
nas ir prisižiūri į mirtiną 
smaugynę. Negali kariau
ninkai išvengti intarimo, 
kad jų žieminis kaimynas 
juos erzina.

O jaigu šis trečias, sėdin
tis ant tvoros, tuos du iš
naudotų savo gerovei, tai 
aišku, kad užsidegimas nea
pykanta kariaujančių tau
tų butų daug didesnis.

Kiekvienas Suv. Valstijų 
žingsnis, kuris išeina, saky
sime, Anglijos naudai, su
kelia trukšmą, didesnį ar 
mažesnį, Vokietijoj, be at
žvilgio, ar tas žingsnis pa
daryta teisingai, ar ne. 
Priešingai dalyką sukant, 
tas pats įvyktų Anglijoje, 
jaigu mes ką nors naudingo 
padarytume del vokiečių. 
Kaž-kaip musų elgimasis 
butų visapusiškas, ty., pasi
rengę būtume vesti pirkly- 
bą lygiomis Sąlygomis — 
apšaukia mus bedušiais, 
turinčiais godumo skonį, 
norinčiais susižerti dolerius, 
kadangi jie neturi progos 
jų žerti, būdami užimti peš
tynėmis.”

Reiškia, ir besipešančius 
ne visada drąsu išnaudoti.

— Washington, gr. 16.— 
Čionai apturėta žinia, kad 
Anglija ir Franci j a vokie
čių play dovani kapitonam 
Boy-Ed ir von Papen leis 
liuosai iš Amerikos parke
liauti į Vokietiją.

go gerkle. Visai uždraustą 
jam kalbėti. Daktarų siun
čiamas lapkr. 2 d. (senojo 
kalendoriaus) jis važiuoja 
iš Petrogrado į Sočį, Kau
kaze, į sanatoriją.

Philadelphia, Pa. — Mie
sto dalyj, vadinamoj Rich
mond, apsigyveno žinomas 
musų kompozitorius p. St. 
Šimkus. Jis tenai įkūrė 
muzikos mokyklą, Lietu
vių jaunimui dabar yra ge
ra proga prasilavinti tos 
dailės šakoj.

Lietuviai
menkoje.

DLK. VYTAUTO DR JOS 
SUSIRINKIMAS;

DARBAI.

Mechanicville, N. Y. — 
Gruodžio 5 dieną DLK. Vy
tauto K. labdaringoji dr-ja 
turėjo metinį susirinkimą. 
Išrinkta sekantiems me
tams valdyba. J. Jakštis 
— pirm., J. Mikalonis — vi- 
ęe-pirm., St. Polonis — f in. 
fast., J. Sarakas — prot. 
rašt., T. Bitautas — iždi
ninkas, mėnesiniais kolek
toriais: A. Pelitis ir J. Mar- 
kutskis; pašelpų komisija: 
V. Mičalskis ir AI. Polonis; 
maršalka — Pr. Sarakas.

Pastaruoju laiku darbai 
vietiniame miestelyje eina 
kuogeriausiai. Dirbtuvėse 
mašinos tik sprangsi, virš
laikio taippat gaunama. Be
darbių, kurių pirma buvo 
ant kiekvieno žingsnio, da
bar jau nesimato. Vietinės 
kompanijos gauna milžinin- 
gus užsakymus. Boston 
and Maine R. R. kompanija 
gavo užsakymą pristatyti 
nuo 30 ligi 40 tūkstančių 
arklių į Bostoną, kurie bus 
pasiųsta Europon del talki
ninkų. Reikalingas skai
čius arklių bus surinktas iš 
visų šalies kraštų.

Šv. Jono (lietuvių ir len
kų) draugija išrinko lotą 
ir pienuoja pasistatyti baž
nyčią. Ligšiol draugauta 
su airiais, kurie nelabai pa
tenkinti atsiskyrimu, mat, 
juos žymiai paremdavo lie
tuviai. Lietuviai daug pri
sidėjo savo lėšomis prie 
statymo naujos šv. Povilo 
(airių) bažnyčios, kuri ne
trukus bus užbaigta. Tai 
bus viena gražiausių šioje 
dalyje šalies bažnyčių. 
Kainuosianti $175,000.

F. Michalisky.

PAVYZDINGA VA
KARIENĖ.

Roseland, Ill. Gruodžio 
10 dieną pas vietinį lietu
vių parapijos vargonininką, 
p. Niekų, buvo parengta 
vakarienė. Susirinko gra
žus būrelis jaunimo iš Lie
tuvos Vyčių 8 kuopos. Per 
vakarienę p. Niekui gra
žius palinkėjimus išreiškė 
vietiiųs klebonas kun. P. 
Lapelis, kuris linkėjo nuo
seklaus pasidarbavimo jau
nimo labui.

PRAKALBOS.

St. Louis, Mo. Čia andai 
atsibuvo prakalbos. Kal
bėjo nekoks M. Minėtas 
kalbėtojas nieko gero lietu
viams darbininkams nepa
sakė, tik kibo prie jų tiky
binių jausmų, niekino tiky
bą.

Perdaug, matyt, buvo už
gauliojanti kalba, kad salė
je pakilo trukšmas. Žmo- 
nės-darbininkai, negalėda
mi iškęsti niekinimo jų ti
kybos, pradėjo prieštarau
ti ir norėjo sustabdyti kal
bėtoją. Atsirado užsisto- 
jančių ir pradėjo šaukti: 
“Išmeskite juos lauk.’-’ Bet 
suerzinti nepasidavė; pra
sidėjo kumščiavimasis ir 
kai-kurie gerokai apsidaužė. 
Muštynes suturėjo policija, 
išvezdama riaušininkus iš 
salės ir tuo viskas užsibai
gė. Minėtas prakalbas su
rengė ir kalbėtoją pakvie
tė vietos “pažangieji.”

Kazio brolis.
Red. prierašas: Tuo tar

pu, kada musų tėvynė mir
ties akiveizdoje dairosi pa
ge] bos, broliai amerikiečiai, 
tartum apkurtę ir apkvai
tę, taip savęs niaujasi. Ga
na tik kam pakurstyti, tuoj 
nesusipratimai kįla. Ar ga
lima, sakysime, pateisinti ir 
tuos, kurie susierzinę už
gaulioj ančia prakalba riau
šes pakelia ir iš to pešty
nės kįla? Juk geriausia bu
tų susipratusioms lietu
viams panašių prakalbų 
vengti, o butų išganingiau
sias daiktas.
susipratįTlietuviai

Pleasant Prairie, Wis. Iš- 
mokesčio alga; dienoje rū
pesčiu p. J. Gužauskio nuo 
vietinių lietuvių parinkta 
nukentėjusioms del karo 
lietuviams aukų. Visi lie
tuviai aukojo, kiek tik čia 
jų buvo.

Po $2.00: J. Gužauskis,
J. Andrekas, St. Gužauskis.

Pq $1.00: J. Gudinonas, 
St. Lisickis, A. Bredekis,
K. Kušlevskis, J. Bručas, 
A. Butautas, J. Kungis.

Po 50c.: R. Gužauskienė,

Toliau sekė p. Jurgio 
Mockaus prakalba. Palin
kėjęs viso gero, jis įnešė 
sumanymą, kad butų neuž
miršti tėvynės reikalai, o 
ypač tie, kurie reiki.’.ingi 
pašelpos. Visi užmanymui 
pritarė ir sudėjo aukų. Au
kojo šie:

Jurgis Mockus $5.00.
Po $1.00: Petras Šatkau

skas, M. Misiūnas, J. Mi
siūnas, J. Karčka, A. Likča, 
V. Niekus, kun. P. Lapelis, 
P. Tilindis, N. Pariešučius, 
S. Piktužis.

Po 50c.: St. Kačinskai- 
tė, J. Siibata ir J. Rama
nauskas.

Viso labo surinkta $16.- 
50. Aukos bus pasiųstos 
Tautos Fondam Butų sma
gu, kad daugiau tokių va
karų butui surengiama.

Korespondentė.

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1015 by A. Kvnsnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirglmuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

Kuomet jokia vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Beumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Bock 
Bemedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Hl. White Bock komų gydy
tojas išnaikya kernus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Bock 
Headache Powders.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Hoisted St

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

Už Sc šia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidumiestyje už 
50c.

Nedaliomis 10c. balkonas, 15c. 
Kainos šiokiomis dienomis Ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. te
mai

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

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN
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8 Tel. Drover 7042. |

i Dr. C. Z. Vezelis "
; LIETUVYS DENTISTAS
| Valandos: uuo 9 ryto iki 9 vak. “ 

Nedėliotus pagal sutarimą. ,n

* 4712 So. Ashland Avė. i
& arti 47-tos gatvės.
i !
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Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, valkų ir 
visų chroniškų ligų.

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

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 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 

Wincenues Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department

Parsiduoda 2 lotai ant 45

R. Gužauskaitė. Viso la
bo — $14.00.

Pinigai pasiųsta “Kata
liko” administracijai del 

persiutimo į Lietuvą nu
kentėjusiems del karo šel
pti. J. Gužauskas.

Red. prierašas: ..Pinigų 
$14.00 (money order’iu) 
priimta ir perduota p. A. 
A. Šlakiui, T. Fondo rašti
ninkui.

Vagis.
Vieną kartą atėjo vagis 

arklių vogti. Mato—žmo
gus aria. Jis priėjo prie 
jo ir sako:

— Ar žinai, tai tamstai 
šiandien linksma diena, 
kaip man vakar!

— Kodėl?
— O-gi aš vakar taippat 

ariau, kaip tamsta. Atėjo 
vagis ir kinko arklį. —\Ot, 
aš parodysiu kaip tai buvo. 
Pirmučiausiai nunėrė vir
ves, iškinkė, paskui numo
vė pavalkus ir bent kiek pa
vedėjęs — strikt užšoko. 
Iškarto jojo pamažu, o pas
kui — ot, taip — zovada — 
ir nulėke.

Žmogus manė, kad tai 
juokai, bet čia ištikro butą 
vagies, kurs ir nebesugrįžo. 
Taip žmogui beariant pa
vogta arklys.

AKIES MIEŽYS.
Jis pasirodo voko kraš

to pavidale uždegimo.
Apsireiškimai. Pradeda 

voko kraštas niežėti, degti, 
vėliau atsiranda ant jo kie
tas, raudonas spuogelis, ku
ris į trečią, dieną tampa gel
tonas ir išauga sulyg mie
žio grūdo didumo, sprog
stant iš jo išbėga balti pū
liai. Liga tęsiasi 4—6 die
nas.

Gydymas. Išpradžių rei
kia dėti šalti kompresai. 
Jaigu nuo jų miežys nepra
nyksta, tai vėliau reikia dė
ti karšti kompresai.

Šokią vakare.
Panelė (į kavalierių): — 

Tamsta dar man patarnau
si prie suktinio?...

Kavalierus: — Jokiuo bu- 
du negaliu, turiu užsiėmi
mą.

Panelė. Koki?
Kavalierius: — Prie bu

feto.

MUŠIS ANT JŪRIŲ.
Amsterdam, gr. 16.—Va

kar Šiaurinėse jūrėse turė
jo būti didelis mušis tarp 
Anglijos ir Vokietijos karo 
laivyną. Ištisią dieną buvo 
girdima anuotu kanonada 
ant jūrių, i šiaurvakarus 
nuo Vlieland salos, netoli 
Holandijos pakraščių.

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

K. J. Fillipovich,
Manager.

Parsiduoda pigiai naujas 
3-jų flatą 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’e. 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.
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Černovicų miesto 
užstovų nuotikiai.

“N .Fr. Presse” kores
pondentas aprašo Černovicų 
miesto bulmistro Dr. Weis- 
selberger’o ir dar keturių 
to paties miesto augštų ir 
intekmingų piliečių nuoti- 
kius. Juos, kaipo miesto 
užstovus, rusai išgabeno į 
Siberijų; paskui gabeno iš 
vietos į vietų. Galų gale 
jiems pasisekę iš sunkios 
rusų nelaisvės pasiliuosuo- 
ti.

Dr. Weisselberger draug 
su kitais savo tautiečiais 
buvo areštuoti nakties lai
ku ir nekurį laikę buvo už
daryti geležinkelio stotyje. 
Toliau buvo uždaryti į ne
valų, tvankų vagonų, ku
riame atliko ilgų ir vargin
gų kelionę per Besarabijų, 
Volynijų ligi Samaros mie
sto. Ten jie buvo užlaiky
ti gan ilgokų laikų; iš jų 
atimta visi pinigai, tiktai 
300 rublių jiems nusidavė 
paslėpti pančiakose. Po 
trumpo palaikymo Celebin- 

sko mieste, kur taippat 
kietai pavarginti: prastai 
buvo maitinami, miegoti tu
rėjo ant grynai plikų len
tų — vėliau nelaisviai nu
gabenta Tomskan.

Tomske rudens drabu
žiuose jie turėjo perkęsti 
53 laipsnių šaltį. Nežiūrint 
į tai, jog po sunkios kelio
nes ir pabadavimo nuovar
gio, jiems neleista ilgiau pa
silsėti Tomske, bet tuojaus 
jie buvo išvežti į Kolpače- 
vo sodžių, Narymo krašte. 
Į minėtų vietų buvo veža
mi rogėmis prie 47 laipsnių 
šalčio. Kolpačevo patalpi
no juos į bjaurių pašiurę ir 
ilgai nedavė nieko valgyti. 
Ten vienas lenkas, politiki- 
nis ištremtasis, juos paval
gydinęs. Neužilgo' Dr. Men- 
čel’į išgabeno į Parabel, ki
tus del ligos ir baisaus nuo
vargio nenorėjo kankinti, 
užtad paliko ant vietos,

Tuo tarpu iš Petrogrado 
gauta telegrama, kurioje į- 
sakoma nelaisvius pristaty
ti į Kievų. Nekurį laikų 
Kieve buvo leista pagyven
ti liuosai, bet Didžiajam 
Šeštadienyje staiga visi a- 
reštuoti ir vėl nugabenti Si- 
berijon į Kalpačevų. Sibe- 
rijos vasaros kaitros irgi 
skaudžiai atsiliepė į nelais- 
vių sveikatų. Karštis pa
siekdavo 50 laipsnių. Rug
sėjo mėnesyje buvo pašauk
ti Petrogradan. Ten išsė
dėję dar keturias savaites 
kalėjime, pakamantinėti ir 
galų gale buvo paliuosuoti 
ir sugrųžinti savo kraštam

Gudrus vagis.
Vagis: — Atsiprašau Ta- 

mistų, ar nematėt kur sar
go?

Ponas: — ne nieko ne
mačiau.

Vagis: — Man rodos, kad 
kas praėjo pro Tamstų?

Ponas: — Gyvos dūšios 
aš nesutinku šitame kampe.

Vagis: — Na, tai duokit 
šen savo laikrodį ir pini
gus.

—o—
Mergaitė (į miestelėnų):

— Ar nežinai, Tamsta, kur 
čia gyvena Šimelis?

Miestelėnas: — O-gi tur
būt ten pat, kur ir bėriu
kas. .>

Juokeliai.
Antros Velykos.

Suvalkietis (į kaunietį): 
—Ko taip pasipuošęs, bene 
kokia didi šventės pas jus?

Kaunietis: — Na, argi ne
žinai? juk šiandien pas mus 
Velykos!

Suvalkietis: — Kokios 
Velykos? Juk Velykos bu
vo penkios savaitės atgal.

Kaunietis: — Tai pas jus, 
kurie nuo Europos išmoko
te skolinties, o mes laiko
mės senojo, rimtojo, kalen
doriaus, todėl ir švenčiam 
Velykas vos tik šiandien 
dar. Jos, tiesa, vėlesnės, 
bet užtai, kaip matai, toli 
gražesnės už jūsiškes. Ir 
oras geresnis ir žalumo dau
giau.

Suvalkietis: — Na, tai ge
rai, eisiu pas jus pavely- 
kauti. Ištikro, tai ne vi
sai blogas daiktas tas jū
sų senasis kalendorius. A- 
čių jam, mes galime turė
ti dvejas užgavėnes, dve
jas Velykas, o gavėnios nei 
vienos. Reikia tik mums 
su jumis arčiaus susigimi- 
niauti.

—o— 
Troškimą, varo.

Žmogus, gatve eidamas, 
sutinka kitų ir klausia:

— Ar nežinai, kur gali
ma buteliukų gauti?

— Meldžiamasi, o-gi mo
nopoly  j.

— Ar jis šiandien atida
rytas?

— Atidarytas.
— Na, tai dėkui Dievui ir 

Motinai Švenčiausiai, bent 
nuvarysiu troškimų.

Senas ūkininkas, jau bis- 
ki įkaušęs tojo skystimėlio, 
atėjo pas laikrodininkų pir
kti laikrodžio. Po ilgų de
rybų nupirkęs už 3 rublius 
didelį sieninį laikrodį, jau 
eidamas per duris pamatė 
ant stalo stovintį mažų auk
sinį laikrodėlį. Atsigrįžęs 
į laikrodininkų sako: “Po
nuli, pirkau tokį didelį laik
rodį, pridėk šitų mažiukų 
man magaryčių, tai bus ma
no vaikams pasibovyti!

—oi— 
Ubagas.

Ubagas: — Nors skatikė
lį, esmi našlaitis, šiandienų 
nieko nevalgiau.

Ponia: — O kur tavo tė
vai gyvena?

Ubagas: — Ugi ant Vil
niaus gatvės.

Tai bus stebuklas.
Kaimynas sako kaimy

nui:
— Man nuostabu, kad jū

sų vištos perlekia per tvo
rų ir mano žolynus apžnai- 
bo.

— Na, kas čia do stebuk
las — atsako užklaustasai. 
Kad jūsų žolynai persineš- 
tų per tvorų ir apžnaibytų 
mano vištas, tuomet tai bu
tų tikras stebuklas.

—o—
Jonavos aptiekoje.

—Prose dač čarnei fonny. 
—Aptiekorius žiuri prašy
tojui į akis, nes jokios “čar
nei formos” jis nežino. At
sako trumpai, kad neturįs, 
o irgi nežinųs, kas tai per 
daiktas. — Co pan chcesz? 
Ja sama undai slyszalam, 
kiedy pan dal klopu, jak 
oh poprosil “jodoformo.” 
Dabar tai aptiekorius su- 

kokių vaistų reika-prato

Bell System

Paskatinkite savo Pardavėjus Var- 
t toti TolimąjąįDistanciją

Daugelis įstaigų stovi už platų vartojimų telefono 
ir apturi puikias pasekmes. Cirkularas, išleistas 
didelės Wisconsin© valstijos ‘staigos savo parda
vėjams, sako:

“Net geriausias pardavėjas nevisada gauna pa
sikalbėti su pirkiku. Žmonės yra expertais iš- 
“ vengimui” pardavėjų. Lenktyniavimas yra di
delis. Budai prieiti prie žmonių turi būti rū
pestingai apsvarstyti. Pačta yra užtvenkta cir- 

j kulariais ir laiškų pamėgdžiojimais.
Į “Kiekvienas yra namie šaukimui Tolimąja Dis

tancija.
‘ ‘ Telefonas yra priėjimo budu, kuris nėra už
verstas. Jisai reiškia svarbų reikalą ir gauna 
net rūpestingesnę atydą, negu telegramas. Jus 
galite tiesiog kalbėti savo manomamjam kostu- 
meriui—gauti pilną išaiškinimą—apturėti atsaky
mą ant vietos.”

Bell Vietines ir Tolimosios Distan
cijos Linįjos Sujungia visas Vie
tas Suv. Valstijose ir Kanadoje.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Official 100
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: P. K. BRUCHASI

Dvi Krautuvės
3248 S. Morgan St. 3323 S. Halsted St.

Nelaukit Paskutinių Dienų

sidabruotų daik-

Pirkit Kalėdų dovanas ank
sti, nes dabar turim krautuves pri
pildę visokiais naujausios mados 
tavorais, kaipo: deimantų, auksi

nių ir paauk
sintų laikrodė
lių, lenciūgė
lių, žiedų, ko- 
lonikų, laketų, 
J a vol erų bran- 
zalietų, albumų, sie
ninių laikrodėlių ir 
visokių sidabrinių ir 
tų.

Taipgi musų naujoj krautuvėj, po 
num. 3323 So. Halsted st. užlaikom 
visokių moteriškų ir vyriškų čevery- 
kų ir visokių auksinių daiktų.

Atsilankykite į musų krautuvę, o 
mes užtikrinam, kad busite užganė
dinti.

Su kiekvienu pirkimu kalendorius 
dykai.

Musų Štorai bus atdari kožną^vakarą ir Nedalioj iki Kalėdų.

Ar žMai kur ateiti nusipirkti Kmjo ir Antrų Rankų Medžio
Darų, lentų, lentelių, rėmų, tanakalTių daigtų ir stogo pepi.roe.

MŲSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Iš mokiyklos palei 
Nemuno krantą.

“Planeta ir kometa.”
Mokytojas: — Vaikai, 

klausykite, aš jums dabar 
papasakosiu apie planetas 
ir kometas, apie kurias jus 
turbut nežnote.

Vaikai: — Ponas moky
tojau, mes jau gerai apie 
jas žinome, nes visi mes 
kasinėtai matome su pasa- 
žieriais ir su tavarnais va
žinėjant, o taipgi botus 
traukiant Nemunu.

—o—
“Dai mnie paraki.”

Žmogus, norėdamas pasi
girti, kad mokus lenkiškai 
kalbėti, nuėjo į krautuvę 
paprašyti žydo lenkiškai, 
kad duotų parako. Krau
tuvė pilna žmonių.

Incidamas į krautuvę, 
jis sako “lenkiškai” žydui: 
—Prašinu, Jeki, dai mnie 
paraki!

Žydas, nesupratęs “po
niškos” kalbos, suriko ant

žmogaus: “Ui, durniau, kad 
aš tau duosiu par aki, tai ir 
par nosį klius.”

—o—
Lietuvis (į lenkų): — Ko

kia tavo pavardė?
Lenkas: — Blažnikiewi- 

cze.
Lietuvis: — O, kad aš to

kių gaučiau kur pirkti. Tur
būt Tamsta nuo Raseinių?

— Lenkas: — Kodėl?
Lietuvis: — Kad čia pas 

mus tokių negirdėt.

vakaras. suteikia Jums Laisvę nuo rakandų augštų kainų.

Didelis Parlorinis Setas— 
drūtas ąžuolinis frėmas, 
aptraukta gražia skūra. 
$65 vertės, nj ir
dabar už .......... w“1 • ®

Priimtina dovana, šis $18 knygy- 
ninis stalas, palituruotas, labai 
sunkus. Spedališkai 
už .............................

Rogutės, padarytos iš kieto medžio, 
turi plieno bėgius, vairą. aa 
Speciališkai už ........................D“ C

Automobilius vaikams, drūčiai su- žaislinis skalbimo setas, kaip ant pa- 
budavotas, su guminiais ra- n aa veikslo, turi reikalingus
tais, vairu. Specialiai už OiSv skalbinius. Specialiai už

ŠIAURVAKARINIAI ŠTORAI: 

1327-29 31-33 Milwaukee Avenue 
Arti Paulina gat.

1014 Milwaukee Avenue 
Arti Noble gat.

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystės
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teistų

, „ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Piliety st6s
,, Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAU PO RIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Ant raudos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite į Tananeviez Savings Bankų, 
3249 So. Morgan gat.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau savo pažįstamos, Antosčs 

Kvietkaitės. Pirmiaus gyveno New 
Castle, Pa. Girdėjau, dabar gyvena 
Chicago, Ill. Jos paeios, ar kas apie 
jų žino, prašau atsiliepti antrašu:

M. Milauskas,
Weiston, W. Va., General Delivery

MM
Tel. Randolph 6246

A. A. Slakls
advokatas

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

Rea. 8256 So- Halsted St.
Tel. Drover 5826

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Kraatave
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 

3252-64 S. Morgan St 
CHICAGO, ILL.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
beivakarais.Rišjkpaaiškiniroiį. Dovanai 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St.

CHICAGO. ILL.

TAUTOS FONDAS -
LIETUVOS VILTIS

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser

gančius viengenčius ir prisidėsite 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES.

O

fURNIIURE to

.9,95 Perdėm ąžuolinė spinta 
knygoms, ruiminga, pa- 
lituruota. Spe- A AE 
daliai už .... viww

Lėlinis Kuparas, pilnas įvairių žais
lų. Spedališka kai- 4>5C
Didesni po 85 centus ir po $1.89.

PIETINIAI ŠTORAI: 
4705-09 So. Ashland Avenue 

Arti 47-tos gat.
3463-65 Archer Avenue 

Arti 35-tos gat.
2028 30 West 35 Street 

Prieš Seeley Ave.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tu kstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpų, vienos savaitė s, laikų, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9% colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymų, mes pasiūlome šitų kningų. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų, kad n e vienų rudens vakarų rymodamas ant 

kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papro čius. Minėtos arabv sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nufir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

šia

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk Šitą Kuponą).

■ 
f

I -
I II i

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

THE AMERICAN TOBACCO CO. J 
t Premium Dept. 490 Broome St, New Ifoilt, N. T. jK 
SS. (Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916). ,

Apskelb imai “KATALIKE” atneša gera pelną.

3
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Chicagos Žinios. Taika! Buk Rainus!

KAIPIR KOKIA PA
SAKA.

Thomas E. Marshell, sa
vininkas anglekasyklos Sal
mon Creek, Alaska, pirm 
poros savaičių pardavė sa
vo kasyklos serus už $250,- 
000 ir šiandie paliko be jo
kio cento. Keliaudamas i 
Lansing, Mieli., per kelias 
dienas, kap pats sakosi, iš
leido $100,000 ir turėjo lin
ksmus laikus, paskui, sudė
jęs depozitą vienan banku, 
atkeliavo Chieagon turėda
mas su savimi 200 dol. pi
nigais ir 21,000 dol. perlai
doje.

“Užvažiavau” — pasako
ja Marshell — “viešbutin, 
kur susiduriau su dailiai iš
rodančiu vyriškiu ir smagia 
mergele, su kuriais leidau
si automobiliu pasivažinė
ti. Andai nakčia išbadau 
Garfield Parko sanitorijoj. 
Gydytojas tvirtina, kad aš 
iš automobiliaus buvau iš
mestas ir neturėjau sąmo
nės. Pinigai ir perlaida iš 
manęs atimta.”

Marshell apalpo baigda
mas savo nuotikių pasakoji
mą.

Jis nugabentas į Iroquois 
Memorial Hospital ir tele
fonu apie tai pranešta jo se- 
serei i Lansing, p. Muriel 
Erb.

Marshell’io kišeniųje at
rasta korčiukė “West Ho
tel, 803 Madison st.”

240.000 ANGLŲ APSIKA
SĘ APLINK SUEZO 

KANALĄ.
Rotterdam, gr. 16. — Co

logne Volks Zeitung iš Ca
iro korespondentas, kuris 
aplankęs Suezo kanalą, pra
neša ,jogei abiem pusėm mi
nėto kanalo kasama apka
sai ligi 7 pėdu gilumo. Tuo 
darbu užimti kareiviai ir 
šimtai tūkstančių vietos gy
ventojų. Vakarinis kanalo 
krantas ypatingai stropiai 
fortifikuojamas. Daug vie
tose fortifikacijos ir apka
sai pabaigta.

Ant rytinio kanalo fron
to apkasai išvedžiojami ant 
viso žemės ploto.

Anglija Egipto apgirtimui 
turi sutraukusi 240,000 ka- 
ruomenės.

Gi kasdien vis daugiau 
karuomenės išsodinama A- 
lexandria uoste.

SUBADĖS ŽMONĄ PATS 
NUSIŽUDĖ.

Patarlė sako, kad gruo
dis su gegužės mėnesiu nė
ra lygu. Taip yra ir tarp 
poru moterystėje. Mikn
ius (?) Dudacek su savo 
žmona Anna negalėjo su
gyventi. Jis turėjo per 60 
metu amžiaus, gi jinai ap
link 38 metus.

Vakar anksti ryte Duda
cek parėjo užsigėręs namo. 
1613 Blue Island avė., ir 
ėmė barties su savo žmona. 
Žodis po žodžio barnis pa
virto i peštynes. Įnirtęs 
vyras nutvėrė dideli peili 
ir savo žmoną, mirtinai su
badė. Kuomet toji be ža
do ant grindų sukrito, Du
dacek nuėjo kitan kamba
rin ir tuo pačiu peiliu pa
sipjovė.

Bildesį ir kliksmą nugir
do tuose pačiuose namuose 
gyvenanti kiti žmonės. Pra
nešė policijai. Policija at
vykus atrado Dudaceką ne
gyvą, gi jo žmona buvo 
bjauriai peiliu suskalpuo- 
ta. Savižudis brutalius nu
gabentas lavoninyčion, gi 
jo žmona — apskričio ligo
ninėn.

SUBMARINO KOMEN
DANTAS PATEISI

NAMAS.
Washington, gr. 16.—Ap

turėta iš Austrijos žinia, 
kad Austrijos valdžia sub
marine komendantą, kuris 
sutorpedavo Ancona, patei
sina, nes jis atlikęs savo 
pareigas sulyg adnųrali ri
jos įsakymo.

Washingtono valdžia da
bar galvoja, kaip tas da
lykas pabaigti, jei Austri
ja Suv. Valstijų aštrią no
tą ignoruoja.

— Londonas, gr. 16. — 
Taikininkus su laivu Oscar 
II anglai sulaikė Kirkwal’e. 
Anglijos valdžia ten per-, 
žiūrės laivą ir visus ant jo 
esančius keliauninkus.

— Paryžius, gr. 16. — 
Per penkis mėnesius, nuo 
rugpjūčio 1 ligi gruodžio 
15 d., š. m., Francijai ka
ras atsiėjo $4,874,800,000.

PAIEŠKO BROLIO.
Kum. D. Mikšys iš Lietu

vos paieško Amerikoj bro
lio Pranciškaus Mikšio. 
Kas apie jį žinotų, ar jis 
pats tegu atsišaukia į “Ka
taliko” redakciją.

Nt. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS ik CHIRURŪAJ

Qy<U ligas vyrų.; moterų ir valkų 
324# S. Morgan St, Chicago, BL 
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KIEK ŠILČIAU, BET MA 
ŽAS DŽIAUGSMAS.

Oras Chicagoj šiandie ir 
rytoj kiek šiltesnis, bet nė
ra ko perdaug džiaugties. 
nes oro pranašas .skelbia, 
kad ateina dideli sniego 
pustymai, pūga iš Rocky 
kalnynų ir šiandie toji vėt
ra gali pasiekti Chicago.

Antai New Yorke nuo 
baisios sniego pūgos 5 as- 
menįs žuvo, geležinkeljiais 
komunikacija sudemorali- 
zuota, nuostoliai aprobuo
jami milijonais.

Taip tai prasideda žie
ma.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

J. A. Ignotas
40 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. Ruohkas

5 Bradys Alley 
PORT GRIFFITH, PA.

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

Paveikslas—
“Taika-Buk Rainus”

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 skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

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

Jus norėsite vieną iš šią pa
veikslą patįs sau. Jąs galite no
rėti keleto jąją savo draugams. 
Mes jąją turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlią. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

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

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

TANANEVICZ PUBL.
COMPANY,

3249 So. Morganst.,
Chicago, Ill.

Kreipties prie p. J. A. 
Chmieliausko.

Extra! Extra!

Didelės dovanos trumpam 
laikui, iki Naujų Metų

Kas prisius $5.00, tas gaus Lietuvių 
Dienraštį! “Katalikę” per metus (kaš
tuoja $5.00), savaitinę “Lietuvę” 
taipgi per metus (kaštuoja $2.00) ir 
Suvalkų gubernijos žemlapį, kuris lie
tuvių kalboje parodo net kiekvienų 
svarbesnį kaimų, sodybų, dvarų, upę, 
ežerų ir 1.1. (Žemlapis Kaštuoja $1.00). 
Viskas kaštuoja $8.00. Kas prisius 
$5.00 iki Naujų Metų, tas sučėdins 
$3.00, tai yra daugiau negu pusę. 
Naudokitės proga. Rašykite adresu:

JONAS KULIS,
GENERAUSKAS AGENTAS,

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

tai ir gerai.
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Kairėie'.pusšje paro- 
jpla Evlmude ledger’- 
io puslapis ir state- 
mento forma. Jūsų 
formos gali būti kito
niškos, tačiau pra Bur
roughs mašina, kuri 
užgančdins kiekvieną 
reikalavimą... .......

Kaip Viena Maža 
Mergaite Su Bur
roughs Laiko “Evin- 1 ” TZ —

TfNYGŲ VEDIMAS tapo svarbia 
užduotim Evinrude Motor Kom

panijai. Atskiri “ledger’io” lakštai, 
bandomojo balanso ėmimas ir state- 
mentą padarymas su ranka užėmė vis 

. dauginus ir (langiaus laiko, kai biz-' 
uis augo ir atskaitos didinosi.
400 Lakštą į Dieną . , , .

Tai buvo vargingas darbas ir užim
davo dviem knygv'edžiam visą, laika. 
Vienok jiedu butu galėję išeiti iš, jojo . 
pasekmingai — jeigu nebūtą kito dar
bo, kuris mėnesio pabaigoje pasirodė 

. dideliu. ’ • .
Suvirs 1000 Statementą

Net dirbant viršlaikį, .negalima bu
vo išvaryti visus šiuos statementus 
pirmai mėnesio dienai. Taip tai dar
bas užsitęsdavo, dažnai iki dešimtai 
dienai. Tečiaus vedėjai žinojo, kad 
ankstyvi statementai buvo tais, kurie 

. atnešdavo pinigus.
Kas nors turėjo būti padarytą.

Jieškojimas išėjimo . . ■ ■ •
Tai buvo Burroughs Posting ir Sta

temen tij Mašina, ką išrišo užduotį. '
Su jos pagelba maža mergaitė gali. • 

atlikti visą darbą—užženklinti. 400 at
skiru daiktą kasdien, gauti naują ba
lansą . kiekvienai permainytai; atskai
tai, išvaryti visus statementus • pirmai 
mėnesio dienai—turint prie to laiko 
ir kitam darbui. Evinrude Kompani
ja sutaupino mašinos lėšas pirmaisiais ' 
metais. . .....

Senasai balansas, diena, memorandumai 
kaip kad PTS dėl dalių, debitas, kreditas ir., 
automatiškai sudėtasai naujas balansas yra 
greitai įrašomi į “ledger’io” lakštų, ir'dar
bas yra automatiškai patvirtinamas . tuom 
laiku, kai jisai yra daromas. Nereikalinga 
jokio speeialio išsilavinimo, kad vartojus 
Burroughs • Mašinų.

Maža Mergaitė Gali Laikyti Jus u
Knygas
šisai pasakojimas apie mažų mergaitę, 

apie Burroughs Mašina ir Evinrude knygas 
yra pavyzdžiu' šimtų kitų, pasakojimų. Ne-' 
žiūrint kokioj srityj jus biznį varote, jus 
galite sutaupinti pinigų, užtikrinti akura- 
tiškumų ir padidinti greitumą, leisdami Bur
roughs Mašinai tvarkyti jūsų knygas ir iš
varyti jūsų statementus greitai. .

Tegul Burroughs atstovas parodo jums, 
. be jokio prižado iš jūsų pusės, 'modelį 'musų 
“98” mašinos, kuri laikys jūsų knygas to
kiu budu. kokiu jus norite. Jūsų telefoninė 
knyga arba jūsų bankininkas parodys jums 
kelių prie artimiausio is 170 Burroughs ofi
sų. Arba parašykite- dirbtuvei. Antrašas: - .- 

- Burroughs, Detroit, Michigan. ' : '

Figuring (j Bookkeeping MacKine^^P125andup

Prevent Costly Errors — SavėValuable,TimG

LEMPA

Rayo Lempa Ilsina Jūsų Akis
C VIEŠI, bet ir švelna šviesa nuo RAYO 

-Lempos ilsina jūsų akis, netaip kaip 
kad kokią aštri šviesa kuri gadina akis.

Kiti parduoda po 30 c

Creamery Sviestas .. ;-----
Geresnis kaip kur kitur.

Šiaur-vakarinč dalis.
1644 W Cnicagc
1373 Milwaukee n ve
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave

710 W North ave

S

Vakarine dalia.
1510 W Madison st
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1211 S Halsted St 
1832 S Halstod st

Mokslinčiai rekomenduoja šviesą aliejinės 
lempos, o RAYO Lempa yra geriausia.
Kląusk savo vertelgos idant parodytų 
Rąyo. Nespindi, netvaksi. Lengvai už
degti ir užlaikyti ją.

STANDARD OIL COMPANY
CHICAGO, U. S. A.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan SI. kerta 32rot, Chicago
Spsciallstas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Xdn

Ofiso valandos: 
iki 8 ryto, Kuo 12 1A 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 6S7.

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

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

BANKES^'
rCOFFEEW

26c vertės Kata su 40 cėntiniu Smpku
Szitą Kavą, gausite Ilk pas Bankas’. Bandyk šiandien
Bankes'puiki Santos 1 Bankes’. Dairy stato O C| į* —■ ... '
Kava l.wG Sbiaetas ■>. “WV Mr ' tįoVahn.- ■ Jeigu

. Kiti parduoda po 30 c Puikiausią Arbata Art r* Jknllll*Kt>lud'pirkti.
Bankes' (erlausis 80c vertes.(tiktai po lįTUUU ^JdniSVlesta
Creamery Sviestas .. Geriausia iš visu. Crtz* Bankes' Kavos salotuose

Arbatų, 60c vertes pb ° —----------------- ' ' 1

Puikiausią Arbata

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

OU-KART OBELINIS

' '..'t ii.

i.

1816 W 12th st 
SUK W 22nd st • •

dietine dalle 
3032 Wentworth ave 
3427 8 Halsted st 
4729 o Ashland ave

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir peWĮą.

i LIETUVIS GRABORIUS .i iGeriausias gra "
boriuB ant Bri
dgeport*). Atlie
ka darbų geriau
siai.
Prie kiekvieno 

pagrabo suteikia 
geriausius likto
rius ir 12 va- 
nų paimu.
TeL Drover 4139

A. MASALSKIS ■
3305 Auburn Ave., Chicago |

I

PRENUMERATA KAŠTUOJA! • - -———

AMERIKOJ fmetams $2.50 
ų pusei matų $1.25ETTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, ■Angliui U -QvT vJ |joj jr ui § Prūsuose 15 tn.

•=» -------- .rai i-- -------- »»***>| ■ '*>' —Į*' —

iRfiiyk taejarn,; © beisią Biamesį dyk-n.

W. D. Boczkauskas & Go.
S2I-SŽ2 W. Soulfr iii,, dihanoy Oltv, Pa,

Pranešimas “KATALIKO” Užsisakytojams.
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