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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie ir rytoj iš dalies de- 
besiuota; nepramatoma tem
peratūroje atmaina.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 35. žemiausia 26 laip
sniai.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 
4:21.

Mėnulis rytoj leisis 5:52 
ryte.
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Ruošiamasi dideliu mu
šiu Balkanuose

Austrai užėmė Bielopolje
Cernogorijoj

Vokiečiai šaudo žmones Lenkijoj
Berlynas, gr. 18. — Iš 

austrų vyriausios stovyklos 
apturėta oficialė žinia, kad 
austrų armija, kuri įsibrio- 
vė Černogorijon, užėmė 
Bielopolje palei upę Lim, 
aplink 20 mylių į vakarus 
nuo Serbijos sienos.

Marseilles, gr. 18. — 750 
bulgarų, vokiečių ir austrų 
oficierių ir 40,000 kareivių, 
kuriuos serbai paėmė ne
laisvėn, pribuvo čionai, i 

Marseilles, Franci joj, iš kur 
bus nugabenti nelaisvių 
stovyklom

Berlynas, gr. 18. — Ren
giamasi prie vieno didžiau
sių šiame kare mušiu, ku
ris gal nusvers visų stovį 
Balkanuose. Vokiečiai su 
bulgarais ruošiasi paimti 
Salonikus ir užduoti pasku
tini smūgį talkininkams. 
Francuzai su anglais, turė
dami kuosas rankas Make
donijoj ir Salonikuose, taip- 
pat ruošiasi ir mano nepa
siduoti savo priešininkams.

Yra žinių, kad graikai 
taippat stos karau teutonų 
pusėj, kadangi jie ilgiau ne
gali pakęsti po savo nosi
mi svetimžemių šeiminin
kavimo ir tai dar ant jįj 
nuosavios teritorijos.

Iš Salonikų apturima ži
nios, kad tenai talkininkai 
vis daugiau savo karuome- 
nės gabena, kuri taisosi 
ginti miestą. Aplink Salo
nikus keliomis eilėmis su
daryti apkasai ir ant grei
tųjų paruošti fortai. Te
čiau vokiečiai to nelabai 
žiuri. Jie nusprendė ne tik 
Salonikus paimti, bet ir tal
kininkų armijas iš ten išvy
ti arba sunaikinti. Ir savo 
tikslų atsieks.

Apturima žinia, kad jei 
talkininkai Salonikų neiš
laikys, tai jų armijos bėgs 
tiesiog per graikų Makedo- 
nijų i Albaniją, kad ten su
sivienyti su serbais ir ita
lais. Gi italų Abanijoj jau 
yra per 30,000.

Vokiečiams yra svarbu 
talkininkų armijas praša
linti ne tik iš Balkanų, bet 
ir nuo Gallipoli pusiausalio. 
Nes kaip ilgai talkininkai 
ten veiks, taip ilgai vokie
čiams prisieis daug savo 

jėgų eikvoti Viduržemių 
jūrėse.

Gi kuomet talkininkai iš 
vienur ir iš kitur bus pra
šalinti, vokiečiams-turkams 
bus lengviau įsibriauti E- 
giptan ir Anglijai skaudų 
smūgį užduoti.

(Taip praneša Chicago 
Daily News koresponden
tas Schuette, kuris randasi 
veikiančioje vokiečių armi
joje Balkanuose. Žinoma, 
jo pranešmai yra vokiško
sios spalvos. Bet jis daug 
ir tiesos pasako).

23 LENKAI SUŠAU
DYTA.

Petrogradas, gr. 18. — 
Lodžiuje vokiečių genera- 
lio gubernatoriaus paliepi
mu sušaudyta 23 lenkai po 
didelių riaušių, kokios bu
vo sukeltos prieš vokiečius. 
Riaušių metu keliolika vo
kiečių kareivių ir du oficie- 
riu buvo užmušta. Apie 
tai pasakoja iš ten pabėgu
sieji lenkai. '

Šiandie Suv. Valstijų prez identas Woodrow Wilson apsiveda su Mrs. Galt, past arosios namuose, Washing tone.

Lodziuj vokiečių valdžia 
uždėjo labai augštas kari
nes mokestis ant gyvento
jų. Už teatrų biletus ima
ma net 60 nuoš. Labai di
delės mokestįs uždėta ant 
alaus. Vyriausias mokyk
lų inspektorius, Herr von 
Taier, mieste uždarė 6 len
kų mokyklas, kurios turėju
sios priešteutoninę tenden
cijų. Piotrkovo gubernijos 
gubernatorius von Preuss- 
ler miesto Lodziaus tarybai 
uždraudė mokėti pašelpą 
žmonoms, kurių vyrai tar
nauja rusų karuomenėje. 
Tas pat uždrausta ir visoj 
gubernijoj.

Tas pat vokiečių guber
natorius į lenkų mokyklas 
įvedė vokiečių kalbos išgul- 
dinėjimų ir ištrėmė į Vo
kietiją daug kunigų.

Toksai vokiečių aštrus 
pasielgimas sukiršino len
kus. Iš to Lodziuj dirbtu
vėse darbininkai sustraika- 
vo ir gimė riaušės, kurios 
tai]) liūdnai ir pasibaigė.

Kitur lenkai taippat riau
šes kelia ir vokiečiai riauši
ninkus šaudo.

Taip tai vokiečiai valdo 
užimtuosius. kraštus. Neži
no dar, ar tie užimti kraštai 
kaizeriui teks, tečiau gy
ventojams neduoda ramy
bės, antmeta bent kokį jun
gą, lenkia prie savo prūsiš
kos kultūros ir nepaklusnus 
žudo.

TRAUKINIAI SUSIDAU
ŽĖ ANGLIJOJ.

Newcastle, Angį., gr. 18. 
— Tarpe Jorrow ir South 
Schields susikūlė pasažieri- 
nis traukinis su darbinin
kišku. 5 asmenis užmušta 
ir keliolika sužeista.

S. V. gelbsti 
Serbus.

Suv. Vals. ir 
Austrija.

Roma, gr. 18. — Iš Du- 
razzo apturima žinios, kad 
serbų pabėgėlių stovis Al
banijoje — tikrai pasibaisė
tinas. Keli šimtai tūkstan
čių vyrų, moterių ir vaikų 
palikę be jokio maisto, ku
rio iš niekur negali gauti.

Suv. Valstijų valdžia to
dėl savo ambasadoriui Ro
moj įsakė kuogreičiausia 
pasiųsti į Albanijos pak
raščius garlaivius ir visus 
pabėgėlius Suv. Valstijų lė
šomis nugabenti į Italija.

Serbų karuomenės stovis 
Albanijoje yra geras. Ka- 
ruomenė kuogeriausioj e
tvarkoje per Černogori- 
jų atkako į Albanijų. 
Tris serbų armijos, suside
dančios iš 50.000 kiekviena, 
atsiranda tarp Scutari, Du- 
razzo ir L. Bassan. Kita 
50,000 armija randasi šiau
rinėj Albanijoj.

Kol serbų armija nesu
naikinta, tol Serbijos ne- 
prigulmybė nesutruškinta.

•Londonągr. 18. — 
Belgijos pagelbos komiteto 
laivas Levenpool, kuriuomi 
iš Amerikos gabenama nu
kentėjusioms belgams mai
stas, drabužiai ir kitkas. 
Anglijos kanale užplaukė 
ant minos ir nežinia, ar pa
sieks uostų.

— Petrogradas, gr. 18.— 
Rusų armija užėmė Persi
jos miestą Hamadan ir 
kurdus Užkaukazyj išblaš
kė.

Vienna, gr. 17. — Vienas 
Austrijos valstybės žymus 
vyras sutorpeduoto garlai
vio Ancona reikale sekan
čiai išsireiškė:

Alano stovis leidžia man 
stovėti labai arti su vie
šuoju sentimentu ir neturiu 
mažiausios abejonės kas 
link to, kokiuo tasai senti
mentas yra.

Taigi, ar Austrijai pri
sieis diplomatinius santi- 
kius pertraukti su S. Val
stijomis, ar ne, tai tas pri
guli išimtinti nuo Suvieny
tų Valstijų noro ir pasielgi
mo.

Amerika neprivalo mus 
daugesniai skriausti, negu 
tai daro atviras priešinin
kas, kaip tai ligšiol daryda
vo. Gelbėjo jinai musų 
priešininkams, siųzdama 
jiems amunicijų ir kitokias 
karo reikmenas, kuo, be a- 
bejonės, prailgino karų, ku
ris be to senai butų buvęs 
pabaigtas.

Musų diplomatiniai ir 
konsuliariai vaidininkai be- 
gėdingu budu persekiojami 
ir Amerikos laikraštijos 
niekinami.

Aliantai rekrutavo karei
vius Amerikoje; tenai buvo 
dirbdami musų priešinin
kams submarinai. Tiesa, 
tenai buvo padirbtos tik 
sudedamosios submarine 
dalis, bet tas nepakeičia da
lykų stovio.

Daug amerikonų kariau
ja anglų ir franeuzų eilėse.

Negalime susinešti su sa
vo ambasadoriumi Suvieny
tose Valstijose šifruotomis 
depešomis, nes Amerika 
tai mums uždraudė daryti, 
nors Amerikos ambasado
rius kaip tik priešingai pa
sielgia ir yra nevaržomas.

Musų pusės tame reikale 
neišklausyta ir pasiremta 
tik ant musų priešininkų 
pranešimų.

Dabar Amerika prisiuntė 
mums notą, kuri tiesiog 
musų tautą įžeidžia. Ame
rika tvirtina, kad seniau 

pasiųstas Vokietijai perser
gėjimas, turėjęs palytėti ir 
mus.

Austrija-Vengri  j a 11 ėra 
kokia tai Vokietijos atža
la, ar koks prie Vokietijos 
priedas, bet nepriguhuinga 
valstybė.

WILSON DUODA PRO
GĄ AUSTRIJAI PA

SITEISINTI.
Washington, gr. 18. — 

Prezidentas Wilson jau ap
turėjo iš Austrijos atsaky
mą į savo notą. Atsakymo 
turinys dar nepaskelbtas. 
Tečiau spėjama, kad atsa
kymas yra aštrus. Prezi
dentas visgi dar nemano už 
tai pertraukti ryšių su Au
strija. Pasiųs antrą notą 
Ancona reikale. Austrijai 
duos progą pasiteisinti ir 
kalta pripažinti už ame
rikonų žudymą.

— Londonas, gr. 18. — 
Laivą Oscar II, kuriuo ke
liauja milijonierius Ford su 
savo partija, Anglijos val
džia paleido plaukti į Nor
vegiją. Bet dalis gabena
mų prekių turi likti Angli
jai.

Karas brangiai 
atsieina, 
f

Berlynas, gr. 17. — Eu
ropinio karo vedimui abel- 
nos išlaidos per dieną sie
kia $82,000,000, pasakojo 
parlamente Vokietijos fi
nansų ministeris Dr. Kari 
Helfferich, reikalaudamas 
daugiau pinigų karo vedi
mui. Ir tos išlaidos nuolat 
didinasi, taip kad po pusei 
metų gal jau nei 100 mili
jonų dolerių neužteks per 
dieną.

Finansų ministeris prie 
tos progos nupasakojo da
bartinį karta stovį, visa sa
vo energija gindamas Vo
kietijos pasilaikymą. Aiš
kiai pasakė:

Ant D. Britanijos valsty
bės auksinių piliorių blizga 
ugninėmis raidėmis žodžiai:

“Mane, tekel, unphar- 
sin,”—

Tai yra: atsverta, atma
tuota ir parokuota yra ta
vo viešpatavimo dienos, ku
riuos žodžius įskaitė Babi- 
lionijos karalius Nąbuclia- 
danazoras, Sirijos ir Pales
tinos -■ užgrobėjas, km'is su
naikino Saliamono šventy- 
nę, o žydus 70 metams ne
laisvėn paėmė. — sutuok
tuvių puotos .metu.

Atsakomybė už kraują, 
kuris dabar tolesniai liesis, 
už' skriaudą ir vargą, kurio 
nuo to laiko atsiras pasau
lyj, už pavojus civilizacijai 
kris ne ant Vokietijos, bet 
ant visų tų, kurie narnate 
ir nenori matyti ligšiolaiki- 
nių vokiečių visuose fron
tuose pasisekimų, kad Vo
kietijos valstybė nekuomet
negalės būti sutrinta. At
sakomybė kris ant tų, kurie 
aklai mano, kad bus gali
ma Vokietiją visai sunai
kinti, jei šis karas bus ve
damas ilgus metus iki galu
tinam vokiečiu nuilsimui ir 
visų jų jėgų išsėmimui.

Mes stovime ir stovėsime 
ant savo tėviškės žemės 
kaip nepakrutinamoji uola 
ir priešininkai nekuomet 
mus negalės įveikti

Po tokiai patriotinei ir 
karštai kalbai reichstagas 
(parlamentas) dar 10 mili
jardų markių paskyrė toles
niam karo vedimui.

RYTINIAM FRONTE VO
KIEČIAI BLAŠKOMI.

Petrogradas, gr. 18. — O- 
ficialiai pranešama, kad į 
žiemius nuo ežero Drisvia- 
ty buvo keli rusų su vokie
čiais susirėmimai, kuriuose 
rusai laimėjo. Paėmė jie 
nelaisvėn ne mažą skaitlių 
vokiečių kelis kulkosvai
džius.

Kitur visu frontu vokie
čių atakos taippat atmuš
tos.
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Liepia tokius niekus 
atšaukti.

, “Keleiviui” kasžin kas 
■pakišo išleistą pirm pusan
tro šimto metu S. V. įstaty
mą, kuris sekančiai skam
bąs:
Valstijų pilietis, visviena, 
ar jis gyvena Amerikoj, ar 
kitur, jaigu tik neturėda- 

.mas iš savo valdžios tam 
tikro leidinio ar įgaliojimo,

ją pranešimą kongresui 
perskaitysiąs. Prezidentas 
pareikalausiąs išleisti įsta
tymus, kokie būtinai bus 
reikalingi apsaugoti Suvie
nytų Valstijų priklybą ir 
pramonę pasibaigus karui 
Europoje. Pranešimas bu
siąs paremtas raportais a- 
pie santikius, kokius pa
gimdė karas ir kokie tie 
santikiai įvyko po karui.

S. Valstijų konsuliatai ir 
specialiai agentai uoliai 
renka visokias informaci
jas apie ekonominius ir 
pramoninius santikius. Tos 
informacijos bus suteiktos 
valdžiai.

Kokie santikiai įvyks Eu
ropoje po dabartinių! karui, 
to niekas negali žinoti. Tė
čiai! visgi galima šis tas 
spėti apie ateitį. Ir kad 
geriau apie tai visa sužino
jus, prezidentas Wilson yra 
sumanęs pasiųsti Europon 
specialę komisiją, kuri vi
są stovį ten ant vietos ištir
tų ir savo nuomonę kongre
sui išreikštų.

Paskutiniam savo prane
šime prezidentas buvo pa
žymėjęs, kad po karui rei
kia laukti Europos p± įmo
nėje ir pirklyboje kolosa- 
lio judėjimo, kuris ims gra
sinti net amerikoninėms 
turgavietėms.

Kaip tam užbėgti, tiesiog 
sunku atsakyti, bet priemo
nė būtinai turės būti suras
ta.

Gal bus pamėginta pada
ryti bent nekurtos atmainos 
muitų tarifo j e, idant ši ša-

veda su svetima valdžia ko
kius nors reikalus raštu ar 
žodžiais, norėdamas pada
ryti kokią nors intekmę į 
jos darbus bei žingsnius, 
kurie lytisi Suv. Valstijų 
reikalų,. o r taipgi kiekvie
nas žmogus, vistick ar jis 
bus šios šalies pilietis ar tik 
gyventojas, kuris tik be 
tam tikro valdžios leidimo 
ar įgaliojimo prisidės prie 
to savo darbu, patarimais 
bei nurodymais, bus bau
džiamas pinigais, ne dau
giau kaip $5,000, ir kalėji
mu, nemažiau kaip 6 mė
nesiais ir ne daugiau, kaip 
3 metais.”

“Kel.” todėl iš to išveda, 
kad Amerikoj gyvenantiems 
lietuviams negalima rupin- 
ties savo tėvynės Lietuvos 
likimu, nes už tai šios šalies 
valdžia gali peržengusius tą 
įstatymą nubausti.

Kadangi tame įstatyme 
kuoaiškiausiai pasakyta, 
kad Suv. Valstijų pilietis 
negali nieko be valdžios į- 
galiojimo veikti tik to, kas 
palyti Suv. Valstijų reika
lus, tatai “Ateitis” “Kelei
vį” sugėdina dalykų neži
nojimu ir liepia tokius nie
kus atšaukti, neklaidinti 
visuomenės tokiais savo 
žioplumais.

Amerikos lietuviai visuo
met gali rupinties savo tau
tos ir tėvvnės reikalais, nes 
tasai jų rupinimąsis kaip 
tik ir nepaliečia šios šalies 
reikalų.

“Ateičiai” už atvirumą 
reikia pasakyti ačių. Bet 
ar “Keleivis” atšauks sa
vo klaidą ,tai jau kitas da
lykas.

Rūpinamasi šios šalies 
ateitimi.

Washingtone plačiai kal
bama, kad po Kalėdų pre
zidentas Wilson savo nau-

lis po karui nebūtų europi
nėmis prekėmis užlieta. Gal 
kitokios priemonės bus su
galvota.

Kaip ten nebūtų tečiau 
kongresas išanksto turi ru
pinties šios šalies ateitimi 
ir vystymąsi.

Apsunkino pasportų 
išdavimą.

Prezidentui įsakius Suv. 
Valstijų valstybės depar
tamentas apsunkino užsie
nių pasportų išdavinėjimą. 
Tuomi norima padaryti ga
las visokioms pasportų fal
sifikacijoms. New Yorke 
be to busiąs įsteigtas speci- 
alis biuras,' kurio viršinin
ku busiąs valstybės depar
tamento tarybos narys 
Polk.

Nuo šio laiko pasportų 
gavimui aplikacijos turi 
būti inteikiamos penkiomis 
dienomis pirmiau prieš iš
keliavimą iš Suv. Valstijų. 
Prie aplikacijos turi būti 
pridėta fotografijos ir pa
žymėta, kuomet, kokiuo lai
vu, iš kokio ir į kokį uostą 
aplikantas mano keliauti. 
Viena fotografijų bus pa
siųsta miesto valdybai, kur 
aplikantas mano išlipti. Tas 
palengvįs asmens identifi
kaciją ir neleis niekam nau- 
doties svetimais pasportais.

Kaip daug pamilo 
popežių.

Kuomet kaizerį prispy
rė prie sienos nelaimės, 
kuomet jam norisi kuogrei- 
čiausia su kariaujančiomis 
valstybėmis susitaikinti, ta
tai jam ir pats katalikų 
Bažnyčios galva pasidarė 
malonus.

Kaizeris žada popežiui a- 
tiduoti Palestiną, sugrąžin
ti jam pasaulinę valdžią, bi 
(/ik popežiųs uoliau pasi
darbuotų taikos reikalais.

Koks likimas lau
kia Lietuvą. .

Lietuvą yra užėmę vokie
čiai. Ką jie mano su Lietu
va daryti, apie tai rašo “Lie
tuvių Balsas” štai ką:

Vokiečių visuomenė, taip 
grieštai pasidalinusi į dvi 
priešingi srovi Belgijos pri
jungimo klausime, daugiau 
susitaria kalbėdama apie ry
tų sieną, apie Lenkiją ir Lie
tuvą. Vokiečiai labai daug 
dėjo vilties, Varšavą užim
dami. Jų tikėtasi, kad užėmę 
Varšavą, o paskui ir Vilnių, 
žymiai nusilpninsią savo 
priešininką ir sudarę du po
litikos kurni, galėsią jais at
siremti.

Vokiečių troškimai 
neišsipildė.

Bet, užėmus Varšavą, o 
paskui ir senovės Lietuvos 
sostinę Vilnių, pamatė, kad 
jų troškimai neišsipildė. Juo 
didesnių plotų žemės nus
tojęs jų priešininkas juo 
danginus energijos deda vo
kiečiams atremti, ir vokiečių 
karuomenės “drang nach os- 
ten”, galima sakyti, sulaiky
tas.

Bet užimtieji žemės plo
tai duoda jiems medžiagos 
galvoti, ką su jais daryti. 
Užėmimas per karą sveti
mos žemės plotų dar nereiš
kia, kad tie plotai galutinai 
perėjo jas užėmusioje nuo
savybėn. Historija duoda 
mums daug pavyzdžių, kurie 
rodo, kad karo metu užim
tos šalys grąžinamos tuo
pačiu keliu, arba po karo 
taikos derybose. Dažnai at 
sitinka, kad užėmęs prieši
ninko teritoriją po karui 
tiek nusilpnėja, kad buna 
priverstas ne tik užimtąsias 
žemes grąžinti, bet ir dalies 
savosios netekti.

Svarsto apie užimtas 
šalis.

Bet vokiečiai jau dabar 
galvoja, svarsto ir rašo apie 
užimtųjų šalių prijungimą. 
Yra žymi vokiečių visuome
nės dalis, kuri norėtų iš 
Lenkijos sudaryti autonomi
nę valstybę, sujungtą su Au 
strija. Tą mintį gaivindami 
jie numano, kad Lenkija at
skirta nuo jūrių, negalėtų 
būti stipri ir jiems pavojin
ga. Atbulai: jiems aišku, 
kad tokiai politikinei situa
cijai susidarius, Lenk, eko
nomijos srityje butų vokie
čių paglemžta. Dar reikia 
pridurti, kad vokiečiai, kal
bėdami apie autonominės 
Lenkijos sudarymą, visai 
bemano prie busimosios Len
kijos prikergti lenkų gyve
namų žemių, kurios iki šio
lei buvo vokiečių valdžioje. 
Jie galvoja tik apie sujungi
mą — Austrijos ir Rusijos 
lenkų.

Apie Lietuvą skyrium 
svarsto.

Del Lietuvos, tai vokie
čiai svarsto šį klausimą vi
sai skyrium nuo lenkų. Kaip 
matyti iš laikraščių, jie ge
rai pažįsta lietuvių tautinį 
judėjimą.

Yra vokiečių visuomenės 
dalis, kuri nori prikergti

Lietuvą prie Vokietijos ir 
sudaryti autonominę val
stybę, surištą su Vokietija. 
Oficialinių prižadėjimų jie 
neduoda. Bet tarp jų pačių 
eina ginčai, ir užgrobti Lie
tuva jie, žinoma, norėtų. Iš 
kitos pusės lietuvių klausi
mas pats savaime keliamas, 
kada svarstoma lenkų klau- 
mas. Čia, kalbant apie Len
kijos sudarymą, iškįla klau
simas, kokias nustatyti sie
kias, lenkai patįs jau sutinka 
kad jiems butų duota Len
kija etnografinėmis sieno
mis, bet kada imama svars
tyti, kur baigiasi jų etnogra
fijos sienos ir prasideda ki
tų tautų gyventojai, tai čia 
kaip tik ir iškįla Lietuvos 
klausimas. Lenkai visur ir 
visados skelbia Lietuvą 
esant lenkų apgyventą. Pa
siremdami istorijos faktais, 
kad Lietuva ir Lenkija bu
vo viena valstybė, kad Lie
tuvos didžponiai sulenkėję 
ir norėdami operuoti šiais 
pastaraisiais , lenkai Lietu
vą ir Lenkiją skelbia esant 
ta pat. Nors Dmovskis, o 
paskui ir Jankovskis, išleiz- 
dami savo etnografijos žem- 
lapius kad ir su paklaido
mis, savo naudai padaryto
mis, aiškiai pažymėjo tiktai 
pačią Lenkiją, bet nėra tad 
dar visos lenkų visuomenės 
nuomonė.

Lenkų pastangos.
Ir dabar, mums beesant 

Stockholme, teko sužinoti, 
kad lenkai įteikę vokiečių 
Vyriausybei platų memori- 
jalą. Jame nurodą taippat

Neveltui juk ir “Dabar
tis” popežių taip giliai įsi- 
garbino, kad jį vadina ro- 
mybės ir šventos taikos a- 
paštalu.

Dar ko, kaizeris gali pa
galiau ir kataliku virsti...

ir savo Lenkijos busimąsias 
sienas. Tarp ko kito jie nu
rodą, kad Gardino, Vilniaus 
ir didžioji dalis Suvalkų gu
bernijos esančios lenkų ap
gyventos, ta^i, autonominę 
Lenkiją sudarant, vokiečių 
vyriausybė turėtų pasirū
pinti, kad šios vietos butų 
prikergtos prie Lenkijos. 
Kaip gi žiuri vokiečiai į šį 
lenkų reikalavimą? Žinoma 
sunku ką-nors tikrą tarti, 
bet mums teko sužinoti, kad 
šis klausimas kol kas vokie
čių vyriausybės dar neap
svarstytas. Vokiečių užsie
nių reikalų ministeris pasa
kęs, kad šis raštas esąs 
svarstytinas, bet jis nema
nąs, kad lenkų reikalavimai 
butų teisingi ir kad juos 
reiktų patenkinti.

Visaip galvojama.
Apie Lietuvą vokiečiai 

galvoja dvejopai. Vieni no
ri Lietuvą užimti ir prikerg
ti prie Vokietijos, kiti vėl 
numanydami, kad jiems tai 
nepavyks, nori sudaryti sa
vistovią valstybę, kuri bu
tų sąjungoje su Vokietija ir 
nuo jos priklausytų. Girdi, 
ir jie tikrai kariaują už pa
vergtųjų mažųjų ta"“X:j 
paliuosa vilną ir nei vie
na kariaujančioji valstybė 
negalėsianti jiems priešta
rauti sudaryti Lietuvių val
stybę. Čia, vadinasi, lietu
viais norima pasinaudoti, 
kaipo etnografine mase sa
vo siekimams. Kaip vieni, 
taip ir kiti, matyti, turi ome
nyje vieną ir tą patį: pri
kergi Lietuvą prie Vokieti
jos, tiktai pažangioji visuo
menės dalis norėtų duoti 
gražią formą ir uždėti sa
vo geležinę leteną, gražia 
pirštine apmovę.

Socialdemokratai 
priešingi.

Tik vien socialistai de-

mokratai, kaip savo pirma
jame straipsnyje minėjome, 
eina prieš užgrobimą sveti
mų žemių ir protestuoja 
prieš dešiniųjų ir liberalų 
sumanymus. Tas pats prof. 
Brentanas, kuris taip smar
kiai protestuoja prieš Bel
gijos prijungimą, užėjus 
kalbai apie Lietuvą, visai 
priešingai riša šį klausimą. 
Prieš mane jo straipsnis, in- 
dėtas “Berliner Tageblatt’e” 
spalių 11 dieną vardu: “De- 
utschlande zukumftige An- 
bauflache”. Jame Brentanas 
išdėsto savo pažiūras į Vo
kietijos ekonominį stovį ir, 
remdamasis statistikos ži
niomis, išrodinėja, kad Vo
kietija turinti užkariauti 
naujus žemės plotus, nes, 
taip dalykams stovint, ji 
negalėsianti išmainyti savo 
žemės produktais visų gy
ventojų.

Jei Lenkija ir bus prie 
tnusų prijungta (kaipo au- 
tominė valstybė), tai mums 
dar to neužteks, nes ir da
bar Lenkijai neužtenka jos 
pačios išaugintų javų ir jie 
gabenasi jų iš kitų Rusijos 
vietų. Kas kita Lietuva ir 
Pabalijurio provincijos. 
Kaip rodo rusų vyriausybės 
išplatinta Kovalevskio kny
ga per Paryžiaus parodą 
1900m. parašyta: “La Rus- 
sie a lafin du 19-me siecle”, 
Kauno gubernijoje esą tik
tai 44, Gardino 51, Vilniaus 
41, Kuršo vos 27, Lyvų gub. 
31, estų tiktai 23 gyventojai 
viename ketvirtainiame kilo
met., tuo tarpu vokiečiuose
1914 metais viename kilo
metre 123 gyventojai.

Lietuva—vokiečiams 
pažadėtoji šalis.

Atsiminus, kad per 30—35 
metus Vokietijos gyventojų 
skaičius bus 100 milijonų, 
tokiu budu yra pagei
daujama Lietuva, kuri turi 
tokiu dideliu neišnaudotu 
žemės plotų, prijungti prie 
Vokietijos. Ta pat pataria
ma padaryti ir su Pabaltju- 
rio provincijomis.

Prikergus prie Vokietijos 
Lietuvą, tuos žemės plotus, 
kurie yra neišnaudoti, apso
dinti vokiečiais, pargaben
tais iš Rusijos, ir sudaryti 
iš jų germanizatorių kadrus. 
Tai yra ne jo vieno nuoino- 
tiė. Ji plačiai pasklidusi 
tarp vokiečių visuomenės. 
Yra net socijalistų tarpe, 
kurie pataria spaudoje, pa- 
vyz. Zudekum’as, kad never
ta esą priešinties svetimos 
žemės užėmimui, kad nepa- 
sunkinus vyriausybei taikos 
sąlygų.

Bet reikia pažymėti, kad 
šie socijalizmo atstovai yra 
iš partijos išstoję.

GUBERNATORIUS PA
LAIKYTAS BAR- 

TENDERIU.

Indianapolis, Ind., gr. 17. 
— “Tamsta esi bartenderis, 
ar ne?” paklausė barzda- 
skutis stuomeningo vyriš
kio.

“Ne, atsako vyriškis, sėz- 
damas kresėn.

“Man taip rodosi, bet te
gu aš , pirmiau tamstą ap
skųsiu,” tęsė barzdaskutis.

“Ne, aš nemanau,” atsa-- 
kė kostumeris.

Šiandie barzdaskučiui 
pranešta, kad tuo jo kos- 
tumeriu buvo gubernato
rius Ralston.

Paskutine nota.
Suvienytų Valstijų val

džia andai paskelbė notą, 
kuri buvo induota Austrijos 
■valdžiai Ancona laivo mi- 
skandinimo reikale, su ku
riuo nuskandinta ir kelioli
ka Amerikos piliečių. Tas 
nuskandinimas buvo ne su- 
lyg valstybių teisių. Suvie
nytos Valstijos, kaip minė
ta, tame reikale pasiuntė 
aštrią notą Austrijos val
džiai ir nuo pastarosios at
sakymo prikalusys tolimes
ni šių dviejų valstybių san
tikiai.

Suv. Valstijų valdžia pa
siųstoje notoje pažymi: 
“Tarp vienos ir kitos val
stybių gali patverti ramus 
santikiai, kada bus pager
biamos tarptautinės teisės 
ir prisilaikoma žmogišku
mo, todėl S. Valstijų val
džia reikalauja, kad Anco- 
na’os paskandinimas, kaipo 
beteisis aktas, butų atlygin
tas, kad viršininkas, kuris 
tą piktadėjystę papildė, bu
tų nubaustas, kad butų at
lygintos skriaudos už žu
vusius ir sužeistus Suv. V. 
piliečius.”

Kaip matoma iš notos 
teksto, Suv. Valstijų val
džia tik reikalauja atlygini
mo už nuskriaustus pilie
čius ir prisilaikymo tarp
tautinių teisių. Nota ga
na stipri, kokios dar Suv. 
Valstijos laike karo ligšiol 
nepagamino, ir su jąja ar 
šiaip ar taip Austrijos val
džia turės skaityties. Čia 
jau nelaukiama pasiaiškini
mų ir ne perspėjimai duo
dami, kaip buvo rišami ne
susipratimai su Berlynu 
del Lusitanios nuskandini- 
mo, bet tiesiog reikalauja
ma užganapadarymo.

Tokiame atvejyje Austri
jos valdžiai palieka du ke
liu: arba sutraukyti diplo
matiniai ryšiai su Suvieny
tomis Valstijomis ir suig- 
noruoti pastarąją preziden-i 
to Wilsono notą, arba pri
imti atsakomybę ir žudyto
jų vardą, atlyginti nuoskau
dą ir susitaikinti su šios ša
lies valdžia. Kaip pasielgs 
šiame atvejyje Austrija — 
artimų dienų žinios praneš. 
Jau atėjo žinių; kad Aus
trijos valdžia pateisino lai
vo kapitoną, kuris paskan
dino Anconą, vadovauda
mosi tuo, kad jis pildęs ad- 
miralicijos įsakymą. Reiš
kia, vienas punktas Suv. 
Valstijų notos jau suigno- 
ruotas. Kaip 'bus toliau, 
tai dar nežinia. P.

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

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

Extra
Didelis Bargenas.

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.

Parsiduoda pigiai: —
2 mediniai namai ir lotas 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department

Parsiduoda 2 lotai ant 45 
gat., arti Western avė. Kai
na tų lotą tik ;o $350. Kas 
pirma atsišauks, tas pigiai 
(už minėtą kainą) tuos lo
tus įgys. Del platesnių ži
nių kreipkitės į r

K. J. Fillipovich,
Manager.

VAKARŲ FRONTE LAU
KIAMA MŪŠIŲ.

Londonas, gr. 18. — Čia 
apturėta žinia, kad vokie
čiai iš visų pusių, iš kitų 
frontų sutraukia dideles ar
mijas vakariniu frontam 
Be abejonės, jie ruošiasi 
naujau ofensivan. Tan 
frontan, apart kareivių, ga
benama daug visokios rų- 
šies anuotų ir amunicijos 
su provizija.

Tuo tarpu visu frontu se
ka, kaip ir paprastai, men
kesnės svsarbos susirėmi
mai. Bet laukiama ko ar
šesnio, ko tai netikėto. 
Talkininkai taippat taisosi, 
nes jie painformuojami a- 
pie visus vokiečių judėji
mus.

Parsiduoda pigiai naujas 
3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklo
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 
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.

Parsiduoda pigiai lotas 
ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st. 
K. J. Fillipovich. 
Real Estate Mgr.
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Lietuviai | 
Amerikoje.

JAUNIMO VEIKIMAS.

Easton, Pa. Nesenai čia 
prasidėjo Vyčių gyvavimas, 
bet jis jau žymus. Gruodžio 
13 dieną vietinė 34 Lietuvos 
Vyčiij kuopa užsidėjo knin- 
gyną su Įvairaus turinio 
kningomis. Juo galės nau- 
doties visi be išimties, tik, 
žinoma, turės užsimokėti 
paskirtą mokestį. Be to 
prie kuopos likosi sudaryta 
teatralinis skyrius, kuris 
ims rūpestingai darbuoties 
scenos srityje. Žadama 
taippat sudaryti ir chorą iš 
vyčiu ir nors šis sumany
mas turi daug kliudytoji], 
bet jis bus įvykdintas.

Gyvuoja čia ir Socialistu 
Sąjungos 42 kuopa. Lap
kričio 21 dieną ji buvo pa
rengusi vakarą. Progra
mai! inėjo gražus kąsneliai, 
bet atlikta prastai. Pelnas 
nuo vakaro buvo pažadėtas 
nukentė j usiems del karo 
lietuviams. Tik nežinia, 
kiek to pelno liko. O tikietij 
daug parduota.

Šiaip čia įvairumu viso
kių, ypatingai nuostabių 
nuotikių atsitinka su mu
sų taip vadinamais “pažan
giaisiais.” S. A. S.

PRAKALBOS.
St. Charles, III. Andai 

vietinė socialistų kuopa 
buvo parsikvietusi kalbėto
ją ir surengė jam prakal
bas. Jujomi buvo M. X. 
Mockus. Nuėjome pasiklau
syti, ką gi gero išgirsime iš 
darbininkų draugų.

Mockus kalbėjo iš kaž
kokios ten biblijos prieš 
katalikų tikėjimą. Nieko 
tokio pamokinančio del 
žmonių nepasakė, o tik ap
juokė visus darbininkus, 
sakydamas, kad jie nieko 
nesupranta, taip tamsus, 
kaip pečiaus vidus. Vieni 
iš tokios prakalbos juokavo, 
kiti supykę ėmė nerimauti. 
Buvo ir “dėdė” pakviestas, 
kad laikop neiškiltų koks 
nesusipratimas.

Beje, vietiniai' socialis
tai per savuosius laikraš
čius nugyrė M. prakalbas, 
kad gerai pasisekė, pamo
kino žmones. O ištiktųjų 
kitaip buvo. Žmonių nepa
mokino, tik jų jausmus pri- 
spjaudė. Ten buvęs.

“PAŽANGIŲJŲ“ VAKA 
RAS; KOOPER. DR-JOS 

KRAUTUVĖ.

' Lowell, Mass. Gruodžio 
5 dieną vietinė Socialistų 
Sąjungos 203 kuopa suren
gė vakarą. Vakaras buvo 
nerimtas; neapsieita be pa
šiepimo katalikų ir tauti
ninkų.

Gruodžio 4 dieną buvo a- 
tidaryta kooperativinės dr- 
jos krautuvė, įkorporuota 
ant $25,000. Šėrininkų tu
rinti 114 narių. Šerai po 
5 dolerius.

Kooperacijos narys.

todėl patartina, kad į čia 
niekas nevažiuotų. Buvau 
čia vienas, bet gyventi bu
vo smagu. Yra naujas uni
versitetas. Teko susidurti 
su vienu lietuviu kunigu, 
mokančiu gimtąją kalbą. 
Labai jis meilus ir svetin
gas.

Čia dar šilta, sniego nei 
pūkelio neiškrito. Po lau
kus galima vaikštinėti va
sariniais drabužiais.

V. Gaižauskas.

Lawrence, Mass. — Po 
num. 23 Carrier gat. na
muose atrasta nušautas Mi
kas Zizlepskis, 23 metų am
žiaus. Policija suėmė Jo
ną Petrikį ir jo žmoną. Juo
du tvirtina, kad Zizlepskis 
pats nusišovęs. Liko mote
ris su vienu kūdikiu.

Madison, Wis. — Steinle 
Machine kompanijos maši
nistai sugrįžo darban. Kom
panija pasižadėjo sutrum
pinti darbo valandas nesu
mažindama darbininkams 
dabartinių algų.

Shenandoah, Pa. — Ash- 
lande ligoninėj pasimirė 
Mikolo Ciulkausko 4 metų 
dukrelė. Bežaizdama brie- 
žukais užsidegė drapanėles, 
baisiai apdegė ir nuo to mi
rė.

Hazleton, Pa. — Angle- 
kasykloms pritruko geležin
kelio vagonų anglims krau
ti. Todėl 14 kasyklų susto
jo. Turi daug užsakymų, 
bet del vagom] stokos, nie
ko negali išdaryti.

Mahanoy City, Pa.—AIo- 
rėbs kašyktoše užmuštas J. 
Gildą, 24 metų amžiaus. 
Amerikoj išgyveno penkis 
metus. Paliko du broliu di
deliam nubudime. Palai
dotas su bažnytinėmis apei
gomis.

Newark, N. J. — Lietu
vių parapijos šv. Rožan
čiaus vaikų draugija antrą 
dieną Kalėdų rengia didelį 
“vaikų vakarą.”

tiško išvesti. Juk dainos ir 
legendos, laikui bėgant, 
trynėsi ir mainėsi ne tik 
forma, bet ir turiniu. Su- 
lyg padavimo, serbams gel
bėjo liuosanoriai iš Bosni
jos. Lazario žentas, neku
ria Miloš, gavo prisiskverb- 
ti į vietą, kur stovėjo sul
tanas, ir jį. nužudė. , Tuo 
tarpu apšauktas sultanu jo 
suims Bajazet, kuris paė
mė vadovavimą ir išlaimė- 
jo kovą.

Caras Lazarius pateko 
nelaisvėn ir draug su kitais 
karuomenės vadais buvo 
nužudytas. Kiti padavimai 
kovos pralaimėjimą prime
ta išdavikui Wukai Brau
ko vičiui — kitam Lazario 
žentui.

Kitas didelis mušis Koso 
vo lauke atsibuvo tarp tur
kų ir vengrų, spalių 19 die
ną, 1448 metais. Turkai ir 
šiuo atveju liko pergalėto
jais ii’ sugriebė nelaisvėn 
vengrų vadą Hunyady.

Kosovo laukas yra iškili 
lyguma, perjuosta upe Sit- 
nica ir apriesta iškilmingai 
besistiepiančiais augštyn 
kalneliais. Apylinkė pri
guli prie pukiausių pasau
lio vietovių ir čia išsivystęs 
tirštas gyvenimas. Apgy
venta mahometanų skipet- 
rų (albaniečių), kurie į čia 
parėjo XVII šimtmetyje.

Kaipo kelių susimezgimo 
punktas, Kosovo laukas tu
ri didelę strateginę reikš
mę.

ABYSINIJA EINA TAL
KININKAMS PA- 

GELBON.
Paryžius, gr. 18. — Aby- 

sinijos jaunas imperatorius, 
Lidj Jeassu, nusprendė tal
kininkams pagelbėti sumuš
ti vokiečius. Tuo tikslu 
Europon jis pasiusiąs 200,- 
000 savo karuomenės.

BANKER
coffee;

26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku |
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien ®

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

TIKTAI $2.25

NĖRA DARBŲ.

Shawnee, Okla. Teko pa
tirti, kad Oklahomos mai- 
nose dirba keliolika lietu
vių. Shawnee darbų nėra,

Kosovo laukas.
Karo nuotikiai ant serbų 

žemės priminė pasauliui 
Kosovo lauką, vieną kruvi
niausių vietų Balkanų šaly
je, kuris, kaipo tokis, inė
jo ne tik į historijos lapus, 
bet ypatingai jis plačiai įsi
spraudė į liaudies dainas ir 
legendas.

Kosovo lauke, birželio 15 
dieną, 1389 metais, įvyko 
kruviniausias mušis tarp 
serbų karuomenės, vedamos 
caro Lazario, ir turkų ka
ruomenės, vedamos sultano 
Muralo 1-mojo. Mušis, su- 
lyg padavimo, užsibaigė žu
vimu abiejų vadų ir turkų 
pergale. Šis kruvinas mu
šis tai buvo serbų valstybei 
didelis smūgis, užkirto jos 
plėtojimąsi ir nulėmė ilgam 
laikui visų krikščionių ne
laimingą likimą Balkanų 
pusiausalyje.

Historinių žinių apie mi
nėtą nuotikį užsiliko visai 
mažai; kaip minėta, jis pla
čiai perduodamas iš kartos 
karton liaudies dainomis ir 
legendomis, bet šitais doku
mentais nedrąsu vadovau- 
ties ir iš jų ką nors auten

ITALIJOS LAIVAS NU
SKANDINTAS.

Roma, gr. 18. — Kadangi 
austrų artilerija karo fron
te visai be jokio reikalo 
naikino italų vasarnamius, 
sumanyta austrams už tai 
atkeršyti.

Pereitą trečiadienį 40 ita
lų aeroplanų pakilo oran ir 
pasuko Chipovano klonio 
linkon. Tenai užlėkė tie
siog ant austrų apkasų lini
jos ir bombomis viską su
naikino. Su žeme sumaišė 
ir pačią austrų stovyklą, 
kuri kiek tolėliau stovėjo.

Be to visi aeroplanai su
grįžo savo vieton. Visi 
džiaugėsi ir krikštavo, kad 
daug austrų užmušta, daug 
kraujo pralieta.

ROOSEVELT NENORĮS 
BŪTI KANDIDATU.
New York, gr. 18.—Pul

kininko Roosevelt arti
miausieji bičiuoliai kalbina 
jį pasiduoti kandidatu į 
prezidentus republikonų 
konvencijoj, kuri ateinan
čiais metais atsibus Chica- 
goj ir prasidės birželio 7 
d. Tečiau pulk. Roosevelt 
nepriima kandidatūros. Jei 
jo anais metais sutvertoji 
progresivinė partija turėjo 
sunykti ir dalimis susilieti 
atgal su republikonais, tai 
pats Roosevelt visgi neno
ri sugrįsti republikonų par
ti j on.

Bankes* puiki Santos 1 Bankes* Dairy stalo *5 
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausia
Creamery Sviestas .. •—

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

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

.. i piikSiauSsia Arbata $600
603 vertes, tiktai po ŲuUU
g€................. ......Geriausia iš visų £2 A/* 
Arbatų, 60c vertes po ” " —

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

1816 XV 12th st
3102 XV 22nd st

Pietine dalis
3032 XVentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 b Ashland avė

Šiaur-vakarine dalis.
1644 XV CnicagC^/
1373 Milwaukee &ve
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
‘-710 W North avė

■ TAUTOS FONDAS - | 
I LIETUVOS VILTIS. ■
a Siųskite aukas Tautos Fondui, | 
I o sušelpsite badaujančius ir ser- ■ 
į gančius viengenčius ir prisidėsite I 
I prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES. |

Taika! Buk Ramus!

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 vyną, žino. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas— 
“Taika-Buk Ramus” 

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutjla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

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

$2 Paveikslas už 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. Jus galite no
rėti keleto jąją savo draugams. 
Mes jąjį] turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. 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.

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystės
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelaos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
,, Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7į30 IKI 9;30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Išrausta

WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.

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

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo sfizą po numeriu:

3325 Su. HaJs-teč St

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.

Telephone Yards 6886

I
s LictuvĮška Drapanų Kiwtm

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir

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

!
 JONAS BUDNIKAS, savininkas j

3252-54 S. Morgan St. |
CHICAGO, ILL. *

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.RaŠyk paaiškinimų. Dovanai 
American School of Languages 

731W. 1 Sth St. 1741W. 47th St.
CHICAGO, ILL.

(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas aut 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papro čius. Minėtos arabu ’’'•T’-rrija, sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausi*! ni>^>-*« 
Reikalaukite “Kataliko“ kningyne.

Pilni Namai’Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias sm :umas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patį“ 
linksminsites, dainuosite ir šoksite.

kaina $15.00BETRIUBINIS GRAFOFONAS’
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

• LIETUVIŠKI REKORDAI *
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

E — 1161

E — 1163

E — 1164

E — 1165

E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškią polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežlaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

ašE — 1170

E — 1246

E — 1247

E — 1248

E — 1249

E — 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batą Cistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę Švenčiau
sią.
Ave Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigoną orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.*3249-53 So. Morgan St

^nwwswaiiiiHiiirifl>rriiiH7riroytinrBiiT"i-rirwiriTtriBrrgw‘-n«^nn'-r-<r-«w-«

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Hau)o ir Antri] Ranki] Medžio
S Durų, lentų, lentelių, rėmų, š'rioakalvių daigtų ir stogo popieros.
| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. Į

I CARR BROS. WRECKING CO.
I 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. Į
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Vaizbosir koopera
cijos svarba darbi
ninkų gyvenime.
Jei jau kitose tautose yra 

stoka nusimanančiu vaizbos 
dalykuose žmonių, tai musų 
tautoje tokių žmonių tikrai 
nedaug. Lavinimasis vaizbo
je, reikia pasakyti, kiekvie
nam reikalingas, net ir pa
prasčiausiam darbininkui 
toje srityje reikia lavinties 
ir išsigudrintti.

Vaizbos žinojmo nauda.
Beje, prasti darbininkai i 

tokią mintį paprastai prieš
tarauja. Jie sako, kad nieko 
nei perką nei parduoda; nuo 
ryto ligi vakaro dirba fabri
kuose ir kokia nauda jiems 
iš to. Panašiai manydami 
labai klysta. Darbininkai 
ypač turi lavinties vaizbos 
dalykų sulyg naujausio bu
do štai del kokių priežas
čių:

Darbiunkas, sakysime, 
dirba sunkius ir pel
ningus darbus, kaip antai: 
kasyklose, prie gelžkelių ve
dimo. Ligi jis sveikas ir stip
rus, viskas eina gerai ir lai
mingai. Tečiau laikas vis 
sriovena tolyn ir darbinin
kas sęsta ir jo sveikata dį- 
la. Galų-gale jį, kaipo netin 
karną darbininką prašalina 
iš dirbtuvės.

Ką tada jis turi daryti?
Jeigu per ilgus sunkaus 

darbo metus darbininkas 
susitaupė pinigų, tai senat
vėje gali pradėti kokį nors 
interesą: užsidėti krautuvę 
arba agentūrą. Tik, žinoma, 
tada jis įstengs tą padaryti, 
jaigu iš jaunystės bus pri
sirengęs.

Nereikia laukti ligi dai’- 
bfninkas sunkų darbą dirb
damas visai sudribtų. Tu
rime jaunų, sveiku, energin
gų ir susitaupusių pinigo 
darbininkų, kurie gali mesti 
sunkų ir pavojingą sveika
tos žvilgsniu darbą ir palik
ti lengvo pelnymosi žmonė 
mis.

Organizavimosi laikai.
Eikime dar toliau. Gyve

name vienijimosi į bendro
ves ir kooperatorių organi
zacijas laikuose. Supranta
mu yra dalyku, jog bendro
ve ar kooperacijos org. tik 
tada turi užtikrintą ateitį, 
jaigu į savo organizmą su- 
spiečia žmonės nusimanan
čius vaizbos vedimo daly
kuose.
Kooperacija—musų tautos 

išganymas.
Lietuvoje prieš karą koo- 

peratyvinė idėja buvo spar
čiai pradėjus platintis. Bet 
karas žalią jos atžalą lyg 
žirklėmis nukirpo. Jinai po 
karui vėl atgis, bet jos pa- 
sekmingumas, žinoma, pri
gulės nuo žmonių. Jaigu 
bus, kas žinos, kaip sistema- 
tingai ir pasišventusiai ves
ti kooperaciją, tai atsiras 
vilties, kad mus krašto tur
tai eis per musų rankas, o 
ne per svetimų gaivalų, kaip 
kad buvo ligi-šiol.

Užtad, jau pati musų kra
što meilė ragina skatinti 
tautiečius, kad lavintųsi vai
zbos srityj ir užkirstų kelią 
išnaudojimui musų krašto 
turtų visokiems nepašauk- 
tims gaivalams. Be to, kas 
suima į savo rankas turtus, 
tas užsitikrina sau ateitį. 
Jaigu lietuviai savo tėvynė

je apvaldys visomis gyslo
mis, per kurias teka turtai, 
tai galima bus užtikrinti, 
kad musų tauta išliks am
žinai. Užgrobus ten turtus, 
pirklybą ir visą pramonę 
svetimiems, musų tautai 
prisieis slysti į visus kraš
tus, pakrikti ir išnykti.

Žmogus bestudijuodamas 
vaizbos dalykus gauna daug 
šiaip jau abelnų žinių.
Kooperacija ir darbininkų 

išganymas.
Jaigu Amerikos darbi

ninkų luomas butų pribren
dęs prie kooperacijos, tai jo 
gerbūvis butų daug laimin
gesnis ir užtikrintas. Dar
bininkai prieš turčių ir ben
drovių kapitalą išstatytų sa
vo kooperaciją ir tada nepri
klausytų, taip kaip šiandien, 
nuo turčių kapitalistų ma
lonės ar nemalonės. Kaip 
skriudu matyti, kaip, šian
dien darbininkų luomas tur
čių išnaudojamas. O dėlto, 
kad darbininkai nesusiorga
nizavę, pliki. Kada toki nu
plikę darbininkai pareika
lauja geresnių sąlygų ir iš
eina į streiką, tai jiems pri
sieina badauti, nuolat riog
linėti apie dirbtuvių kiemą, 
kad kiti neužlįstų į jų vie
tą ir nepaardytų jų viso rei
kalo. O darbdavių pakvies
ta policija bei visokį latrai 
apdaužo vargšams darbi
ninkams galvas, šonkaulius 
palamdo. To niekados ne
būtų, jaigu darbininkai rem
tų kooperacijos mintį ir to
je prasmėje organizuotųsi.

X.

Anglų humoras.
Gyvuoja abelnas įsitikri- 

nimas, kad anglai humoro 
nemėgta. Tečiau tokio įsi
tikimu imo nepamatingumą 
išrodo “National Review” 
red ak torius, paduodamas 
sekančias taikos sąlygas su 
kuriomis anglų visuomenė 
sutiktų taikinties su vokie
čiais.

1. Priešininko karuome- 
nė turi gražumu prasišalin
ti iš visų užimtų teritorijų.

2. Belgija turi būti pa- 
liuosuota ir apmokėta už 
skriaudas 500 mil. sterlin
ga.

3. Francija turi gauti 
taippat tokį patenkinimą, 
kaip ir Belgija.

4. Francija turi teisę 
atsiimti Elzas ir Lotaringi
ją ir tuos kraštus, kurie jai 
patiktų.

5. Rusijai ir-gi turi būti 
atlyginta: sugrąžinta Lie
tuva, Lenkija ir be to dar 
turi būti užleistos kai-ku- 
rių vokiečių-austrų provin
cijos.

(>. Turi būti išpildyti 
Serbi jos reikalavimai.

7. Italai turi atsiimti 
Triest’ą ir Trydent’ą.

8. Japonų norai taippat 
turi būti patenkinti.

9. Austro-Vengrija turi 
būti pavesta Rusijai, kuri 
sulyg savo išrokavimo, kaip 
norės taip pasielgs.

10. Turkija būtinai turi 
būti išskaidyta ir išdalinta.

11. Laike karo užimtos 
vokiečių teritorijos nebus 
jiems sugrąžintos.

12. Vokiečių laivynas tu
ri būti nuginkluotas ir pa
vestas talkininkų pasidali
nimui.

13. Visi vokiečiu pirkly- 
biniai laivai turi būti sukon-

i
H
H

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerą gyduolių.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronehi- 
tį, krupus ir kokliušą nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25c. ir 50c.
“Aš turėjau baisą kosulį,“ rašo Frank Vacha iš Eik 
Biver, Mina., “tai aš gavau butelį Bevera’s Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, kosu- 
lis visai prapuolė. Aš esu 
čiuosi gana sveikas.”

TAIKOS LAIKU.
Puikus paveikslas gamtos 

turtų ir gausumo tiakos lai
ku, piešiantis žemės pro
duktų atgabenimą sausže- 
miu ir vandeniu į pasaulio 
turgavietes ir peišiantis gy
venimo linksmybes, yra 
produktas Trinerio Kalen
doriuje už 1916 metus. Jai
gu jus norite turėti vieną 
kopiją, tai pasiųskite pačta 
10c. antrašu: Mrs. Jos. Tri- 
ner, 1333-1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill.

63 metų amžiaus ir jau-

Susivienijimas Lietuviu Rymo Katalikij Am.
Yra tai organizacija, kuri: —

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 
$50.00, $750.00, $1,000.00.

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

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

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

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

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininkų

J. S. VASILIAUSKA
112 N. 6REENE STREET, BALTIMORE, MD.

Gauk Severos gyduolių preparacijas 
iį pas savo aptiekiniuką.
J Nepriimk kitokių. Jei jūsų ap: 

tiekininkas jų neturi, tai užsi- 
orderiuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO.,
H

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

Severn's Liver Pills
[Sev< ros Pigulkos nuo kepenų]

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

❖
I Telephone Yardsl546

: W. J. Stankūnas
Geriausias Lie

fiskuoti, kaip ir pati pirk- 
lyba.

14. Kyloninis kanalas 
turi palikti tarptautiniu.

15. Vokiečiai turi būti 
apvaržyti ir prispausti, kad 
daugiau neįstengtų ir nebe
drįstų kenkti ir arziuti. 
talkininkus.

16. Generolas you Bia
sing turi būti nužudytas.

17. Talkininkai turi gan 
ti pilną valdžią vokiečiais.

18. Berlynas turi būti 
užimtas talkininkų karuo- 
menės.

19. Anglijoje turi būti 
užgintos vokiečiams visos 
teisės. Pilietybės teisės, iš
duotos nuo 1900 metu, turiv 7

būti atimtos. Vokietis, nu- 
tautes arba dar ne, kuris pa
sirodytų Wowning gatvėje, 
Londone, turi būti sušaudy
tas. Kiekviena vokietis, ku
ris nusidėtų iš t politikinio' 
atžvilgio arba rašinėti! 
straipsnius turi būti nubau
stas 10 metų kalėjimam

Nors minėti punktai tai
komi kaip humoras, bet juo
se atsispindi ir tyro tikru
mo. Kad anglai tik svajoti 
ir kalbėti moka, tą kiekvie
nas, imant karo bėgi nuo 
pat pradžios lig pastarųjų 
laiku, turėjo progos pažinti. 
Daug kalba apie milžinin- 
gas armijas, apie triuškini* 
mą priešo galybės, o kaip 
nėr nieko, taip nėr.

Aukos Tautos 
Fondui.

Kum D-ro Maliausko 
prakalbose, laikytose gruo
džio 7 d. Visų Šventų para
pijoje, Roseland, Ill., auko
jo Tautos Fondui sekantie
ji asmenis:

Po $5.00:
Kum P. Lapelis ir And

rius Malkevičius.
Po $2.00:

Kaz. Strumila ir Jozefą 
Mitkienė.

Po $1.00:
J. Zubra, A. Latonis, Br. 

Stankevičius, J. Ličkus, M. 
Šlikas, M. Šlikienė, F. Šed- 
vilienė, EI. Žukienė, P. Šat- 
kauskis, S. Penkauskis, M. 
Globienė, A. Jasulevičia, D. 
Fabijonavičia, J. Simana
vičius, K. Jokšaitė, J. Pe
čiukaitis, J. Grigula, K. 
Klimavičia, J. Stonkus, K. 
Dagys, L. Kungys, J. Serei
ka, A. Zulkienė, V. Černa, 
A. Čaglys, J. Samulionis, J. 
Plerpa. J. Šokas, N. Parieš- 
čius, K. Kasimavičius, P. 
Žiaunis, St. Piktužis, D. Ju-

revičius, A. Vaitkus, J. 
Bernotas, K. Jurevičia, J. 
Paukštis, K. Julijonas, Pr. 
Paldavičia, Adomas Gautis, 
Balt. Rekoše, Jonas Ember- 
kas, Kaz. Kainauskas, An
tanas Parkevičia, Jon. Gri- 
gulis, A. Likša, St. Gusčius.

Viso labo su smulkesnė
mis aukomis surinkta $93.

Čekį nuo 93 dol. intei- 
kiau gerb. adv. A. A. Šia- 
kini, Tautos Fondo sekreto
riui.

Labai širdingai ačiū vi
siems parapijiečiams už 
gausią auką nukentėju- 
siems del karo lietuviams.

Kun. P. Lapelis,
Visų Švęntų parapijos 

klebonas.

NUO TOWN OF LAKE.
Nedėlioj, gruodžio 5 d., 1915 

m., J. J Elias svetainėj prakal
bose, surengtose Tautos Fondo 
skyriaus nukentėjusienis del ka
ro lietuviams aukojo šie asme
nį*:

Po $5.00:
Kun. Al. Skripka, Julijonas 

Sliekus. .
Po $4.00:

Kun. A. Statkus.
Po f-’.OO:

Juozapas Dudiovicz. Elzbieta 
Sereikaitė, Ignacas Bečelis.

‘ Po $1.00:
Jonas Adus, Mateušas Švei- 

kauskis, Antanas Zdanavičia, Jo
nas Kenčiąs, Petronėlė Pilkaitė. 
Bronis Tiškevičia, Stan. Norvai
šaitė, August, Černauskis. Jonas 
Baltutis, Steponas Mažiulis, Bar
bora Jonikienė, ■ Jurgis Kamins
kis, Ant. Beinoraitė, Rozalija 
Naujokiem?, Joz. Padrožaitė, Ona 
Einikaitė, Praną. Laurinavičaitė, 
Juozas Jačinskas, Salv. Paukštis, 
Ona Apirubaitė, Bol. Maciulevi
čius, Felex Norvaišas, Marijona 
Mačiulienė, Damicė Mažrimaitė, 
Kaz. Paronavičienė, Pranas Rač- 
kauskis. Step. Nutautienė, Fab. 
švikčšius, Kaz. Kušnerevičius, J. 
Mažintas, Liudv. Jakimauskas, 
Stan. Baltaduonis, Nik. Mikala
jūnas, Jurgis Brazauskis, Mot. 
Randis, Jonas Purtokas, Jonas 
Juška, Jonas Rudis. Marė De- 
mereckaitė, Vine. Petkevičia, Jo
nas Kriaučiūnas; Juozapas Po- 
cevičia, Kaz. Tamoševičia, Pra
nas Šimėnas, Edvardas Ragaišis, 
Povylas Gudžiūnas, Marė Elvi- 
kaitė, Pranas Joliušis, Ona Sa-

♦ ♦ 
❖

❖

lovys Fotografas
Musų galerija y- 
rs didžiausia ant 
Bridgeporto ir 
parengta pagal 
naujausių madų. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 
darbų kuogeriau- 
siai.
3315 S. HalstedSt

kamp. 33 PI.

Cysčiausios

Pluksnos
ir Pūkai

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

iščistytos puikiausia su “(Steam” maši
nos.)

Pirkite nuo mus ir sutaupinkite pu
sę išlaidų.

Adara Nedėlion Via? Dieną.

H. RUBENSTEIN & 00.
640 W. 14th SI, arti Halstad st.

dauskienė, Petras černauskis, 
Uršulė Žioberikė, Justinas Ča- 
liauskas, Jonas Čepulis, Alex. 
Stirbis, Antanas Pietaris, Juo
zas Mačiulis, Kazimieras Venc
kus, Jonas Stoškus, Jonas Moc- 
kevičia, Antanas Jaugelis, Jonas 
Kazakauskas, Juoz. Vaišvilas, J. 
Kuzas, Mikas Paukštis, Pranas 
Balnis, Mikas Baktis, Teodora 
Baktailė, Petras Bursa, Stanis
lovas Petrauskis, Mikas Rama
nauskas, Juozas Raštutis, Juozas 
Drokšas, Silvestras Drošis, Juo
zas Buvickis, Juozas Kybartas, 
Jonas Kumpikas, Jonas Padruš- 
tis, Pranas Grigoravičia, Mikas 
Krauklis, Jonas Čekauskas, K. 
Jasiulaitis, Karolis Trakšelis, K. 
Repečka, Stanį Žalandauskis, St. 
Tamošaitis, Antanas Liaudans- 
kas, Sofija Gričaitė, Jonas Se
bastijonas, Antanas Ramanaus
kas, Dominikas Šimkus, Jonas 
Lapinskas, Barbora Katrošaitė, 
Antanas Pocius, Praauš Sarokas, 
Pranas Vendzis, Marė Grinčiaus- 
kaitė, Antanas šikšneris, Anta
nas Bernotas, Uršulė Puidokai- 
tė, Paulina Zakarauskaitė.

Viso stainbesnią auką surink
ta $121.00. Smulkesnią auką, 
mažiau kaip po $1.00, $37.95.

Viso $158.95.
Aukas priėmė Tautos Fondo 

skyrius, kurios buvo pasiąstos 
į Centro valdybą.

Visiems, kurie aukojo, nors ir 
mažiausią auką, tariame širdingą 
ačią.

Vardan Tautos Fondo
J. J. Palelius.

❖
❖
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❖ 
❖

LIGONIO ŠEIMYNOS PAOEJIMAS JEI JISAI NEPHiOULI PRIE

a

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

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

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

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 rašoma! 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 

išpasalų užpuola, kodėl naminiaiyra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

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

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:

Tanaaevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, UI. U. S. A.

DR G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofinu

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 0 ryto, nuo 12 ilA 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 807.

■
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Tel. Randolph 6246

A. A. Siekis
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5826

$100.00 DOVĄNA. 21 Akmens 14K $6.4S;’

$100.00 duodame kiekvienam, kuris prirūdys, jogei kiti parduoda ant 21 akmens 14K paauksuotą, gvarantuotą ant $20 metų laikrodėlį, kad mes par
duodame ūž $5.45, ir duodame 35 augščiau padėtus prezentus DYKAI. Mes norime • išplatinti tarpe visų ant 21 akmens laikrodėlius, todėl padarėme di
džiausi nuleidimą kiekvienam, kuris prisius mums ši apgarsinimą ir 20 centų, mes utojaus pasiųsime per krasą arba ekspresu ištyrimui ant 21 akmens 
14K. Gold Filled laikrodėlį trimis viršais, gražiai graviruotą, gvarantuotą ant 20 metų, kuriam nupiginiome kainą iki $6.45. Ir . priedo prie to laikrodė
lio duosime 35 prėzentus dykai. Retežėlį su kabliuku, 32 cal. Revolverį-model, Durtuvą, Pypkę, žiūrom;, Peiluką; Fontaniflę plunksną (Miniaturą), Bu- 
dilninką laikrodėlį, Britvą, Puoduką. Kyržiuką, žiedą, Branzalietą, šliubiniųs žiedus, laikrodėli su spilkute. laikrodėli branzaliote, Spilkutę mankietains ir 
kalnieriams GUzikučius, Kišenini laikrodėlį su šukomis, Kriukutį ir Krapštuką. Kada laikrodėlį ir tuos 35 prezentus atneš j jūsų namus ir jaigu jmns 
patiks, užmokėsite likusius. Tas Laikrodėlis gvarantuotąs ant 20 metų ir per tą laiką mes taisome arba apmainomo, ant naujo dykai. Tik reikalaujame 
prisiųsti mums 20 centų stampomis su laikrodėliu, apmokėjimui lėšų. Jaigu Jus norite turėti gerą laikrodi, tai pirkite tikrą anį 21 akmens, 14K. Gold 
Filled, gvarantuotą ant 20 metų. Iš Kanados visi pinigai turi būti prisiųsti iškalno. Naudokitės šiuo pasiulymu ir prisiųskite kuogreiėiausiai užsakymą 
Adresas toks: UNION SUPPLY COMPANY, DEP. 155, ST. LOUIS, MO.
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