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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie sniegas, rytoj graži 
diena; rytoj kiek šilčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 21, žemiausia 11 laip
snių.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 
4:21.

Mėnuo tekės rytoj ryte 
4:17.
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Vokiečiai briausis Salonikų link
Prieš Salonikus sutrau

kiama didelės jėgos
Teutonai paėmė nelaisvėn 

13,500 Černogorų

Serbų valdžia persikėlė Romon
Rusų veikimas prieš Bulga

riją nežinomas
RENGIASI UŽPULTI 

SALONIKUS.
Atėnai, gr. 19. — Fran- 

euzai vakar per kelias my
lias sunaikino Gievgeli-Ka- 
rasuli geležinkelį, netoli 
Scrbijos-Graikijos sienos, 
kad sulaikyti vokiečių-bul- 
garų briovimąsi link Salo
nikų. Gi vokiečiai link Sa
lonikų briauties nusprendę 
praėjus savaitei.

Prancūzai su anglais sa
vo sunkias anuotas iš Sa
lonikų nugabeno ir sustatė 
ant augštumų palei Sarig- 
niol ir Kilkis, nuo kur gins 
priešininkų ėjimą.

Talkininkai pirmąją savo 
apsiginimo liniją susitaisė 
už kelių mylių nuo Serbijos 
sienos.

Vokietijos pasiuntinys 
Graikijos valdžiai oficialiai 
pranešė, kad vokiečiai įsi
veršiu Graikijos teritorijon 
praėjus savaitei.

Vokiečiai gabena savo 
sunkiąją artileriją į Strum- 
nitza. Į ten sutraukiama 
ir daug karuomenės.

Vokiečių valdžia buvo 
pareikalavusi, idant Grai
kija talkininkų armijas, at
sirandančias ant jos terito
rijų, išginkluotų. Tečiau 
karalius Konstantinas atsi
sakė tai padaryti. Kuomet 
atsisakė, tuomet kaizeris 
nusprendė paimti Saloni
kus.

Jei Graikija nenori iš te
nai talkininkų prašalinti, 
tai padarysią patįs vokie
čiai su savo sąjungiečiais.

VOKIEČIŲ-AUSTRŲ 
PRANEŠIMAS.

Berlynas, gr. 20. — Vo
kiečių karo ofisas skelbia, 
kad austrai-vokiečiai, užim
dami Čerųpgorijos miestą 

Biclopolje, paėmė nelaisvėn 

1,950 kareivių černogorų ir 
serbų. Per penkias dienas 
veikimo Tara apskrityj teu
tonai paėmę nelaisvėn 13,- 
500 černogorų ir serbų.

/Iš Vienuos dar praneša
ma, kad iš Bosnijos išvyti 
visi černogorai.

VOKIEČIŲ ARMOTOS 
SOFIJOJ.

Saloniki, gr. 20. — Iš So
fijos, Bulgarijos sostinės, 
čionai apturėta žinia, kad 
vokiečiai ten sugabenę 
daug sunkiųjų savo armotų. 
Iš ten jos bus gabenamos į 
Salonikų apylinkes.

Be to pranešama, kad So
fija iš visų pusių fortifi- 
kuojama. Darbams panau
dojami serbai nelaisviai.

Salonikų miestas ir apy
linkės taippat fortifikuoja- 
ma. Talkininkai rengiasi 
smarkiai atsiremti prieš 
teutonus, kuomet šitie pa
galiau mėgins miestą paim
ti.

Talkininkams vis dau
giau armotų ir amunicijos 
atgabenama.

SERBŲ VALDŽIA 
ROMOJE.

Roma, gr. 20.— Serbijos 
visa valdžia su karaliumi 
priešakyj buvo persikėlusi 
į Čemogoriją. Kadangi 
Černogorijai taippat grasia 
pavojus, tatai jinai persikė
lė Romon.

Dabar Europoje dvi val
džios yra persikėlusios bū
ti ir veikti svetimose val
stybėse. Seniau belgų val
džia persikėlė į Franci jos 
miestą Havre, gi dabar ser
bų valdžia — Romon.

RUSŲ VEIKIMAS 
NEŽINOMAS.

Londonas, gr. 20. — Rusų 
veikimas prieš Bulgariją

Vokiečių karo lakstytuvas matomas iš kito lakstytuvo ant miesto.

kol-kas nežinomas. Kadan
gi Rumunija rusų armijų 
per savo teritoriją nepra
leidžia, tatai nieko tikro ir 
nežinoma, ką rusų valdžia 
dabar pradės, kaip ims vei
kti.

Spėjama, kad sutrauktos 
Besarabijoj rusų armijos 
bus pasiųstos į Bukoviną 
ir per ten mėgins prasimuš
ti link Bulgarijos.

DU VOKIEČIŲ KARO 
LAIVU NUSKANDINTA.

Amsterdam, gr. 20. — 
Berlyne oficialiai paskelb
ta, kad anglų submarines 
Baltijoj nuskandino vokie
čių skraiduolį Bremen ir 
kitą mažesnį laivą.

VILLA APLEIDŽIA 
MEKSIKĄ.

El Paso, Tex., gr. 19. — 
Villa pagaliau nusprendęs 
nevesti tolesniai revoliuci
jos Meksike ir tą šalį ap
leisti. Jis keliaująs į Suv. 
Valstijas, kur manąs pasi
rinkti sau ramiąją vietą ir 
apsigyventi. Jau pakakti
nai atsilakė žmoniii kraujo, 
tai dabar ieško sau atsilsio.

Kasžin kaip į jį atsineš 
šios šalies valdžia.

PREZIDENTAS AP
SIVEDĖ.

Washington, gr. 19. - 
Vakar vakare prezidentas 
Wilson apsivedė su Mrs. 
Galt ir po vakarienės tuo- 
jaus išvažiavo į Hot 
Springs, Va.

ITALŲ VEIKIMAS.

Roma, gr. 20. — Italija 
dabartiniais laikais karo 
lauke turi 1,000,000 karei
vių ir dar vieną milijoną 
žada parengti, jei austrai 
greitu laiku nebus įveikti.

Italams įąbai sunku ka
riauti kalnuotoj šalyj. Vi
sas laikas kareiviai nei kiek 
nepasivaro pirmyn.

DIDELI VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI.

Petrogradas, gr. 20.—Ofi
cialiai skelbiama, kad į žie
mius nuo ežero Miadziol ni
šų artilerija padariusi vo
kiečiams dideliausius nuo
stolius. Rygos-Dvinsko 
fronte nieko svarbaus neat
sitikę.

POTVINIS KENKIA 
ARMIJŲ VEIKIMUI.
Paryžius, gr. 20.—Šiauri

nėj Francijoj per pastarą
sias kelias dienas smarkiai 
lijo. Nuo gausybės van
dens ir susileidžiusio snie
go išsiliejo upės. Potvinis 
todėl labai daug pakenkė 
armijų veikimui. Daugu
moj vietų išnaikinti keliai, 
paplauti geležinkelių pyli
mai.

DAUG ATSTOVŲ KARE 
ŽUVO.

Paryžius, gi-. 20. — Karo 
metu net 49 Franci jos par
lamento atstovai kare žu
vo. Vieni jų kareiviavo o- 
fieieriais, kiti paprastais 
kareiviais. Jų vieton pri
sieis naujus išrinkti.

Pabėgėlių var
gai Rusijoje.

Dubrovna (Mogil. gub.). 
Medinis miestelis, abiem 
Dniepru krantais išsidrai
kęs, užima gana didelį plo
tą ir turi apie 17,000 gyven
toju. Miestelio gatvės ne
grįstos ir užtat rudenimis 
ar pavasariais gali pasigir
ti purvynu. Vietos gyven
tojai daugiausia žydai ir 
rusai; žydai užsiima pirkly- 
ba, rusai — ūkininkavimu. 
Čionai yra tris cerkvės ir 
katalikų bažnyčia, kadaise 
vienuolynas buvęs. Klebo
nu yra kun. Kudirka, lietu
vis suvalkietis.

Miestelyje yra kelios pra
dedamosios mokyklos ir 
moterių progimnazija, ap- 

1 tieka, tris aptiekos krautu
vės ir pačtas. Aplink Dub- 
rovną ir pačiame mieste tu
ri didelių turtų, dvarų ir 
miškų kunigaikštis Liubo- 
mirskis (lenkas). Kaip žy
dai, taip ir rusai gyvento
jai nepasižymi kultūra: iš 
viršaus ir iš vidaus pas juos 
atrodo prasta, tamsu...

Komunikaciją mieste! is 
turi neblogą: Dniepru vaik
ščioja garlaiviai augštyn 
Smolensko link, žemyn — 
Mogilevan. Be to, septyni 
verstai iki Osinovkos gele
žinkelio stočiai.

Pabėgėlių plaukimas.
Per Dubrovną eina dide

lis vieškelis Smolenskan. 
Tuo vieškeliu visą rudenį 
kasdien plaukte plaukia, 
daugiausia važiuoti, pabė
gėliai, kurie, išsiplėšę iš ka
ro nasrų, nors menką da
lelę savo kruvinos mantos, 
bėga patįs nežinodami kur.. 
Bėga, kad nubėgus toliau 
nuo karo baisenybių!

Kur keliaujat? paklausi. 
“Smolenskan,” atsako.
O paskui?...
“Nežinom”...
Visi perdėm alkani, nu

driskę, suvargę. Ir tokių 
— tūkstančiai!

Visa pabėgėlių paguoda.
Bet jie, rodos, jau nebe

jaučia tos sunkios likimo 
naštos, rodos, jau jie spėjo 
užmiršti savo netolimą lai
mingesnę praeitį ir, po ką 
tik patirtų baisenybių, tar
tum ištikro jie jaučiasi lai
mingi. Jie dabar nebegir
di patrankų griausmų ir, 
lyg miškas po audrai, ilsi
si, ramumu džiaugiasi...

Dubrovuoj prie rinkos in- 
taisyta maitinimo punktas, 
kur per dienų dienas vis 
grūdas pabėgėliai, kad su
griebus kokio viralo ar duo

TURKŲ PASIGYRIMAI.
Konstantinopolis, gr. 20. 

— Čionai oficialiai skelbia
ma, kad . netoli Anafarta 
turkai minomis sunaikinę 
dalį anglų apkasų. Kitoj 
vietoj turkai durtuvais an
glus įveikę ir paėmę apka
sus.

SERBAI PABĖGĖLIAI 
BADUMI MIRŠTA.

Londonas, gr. 20. — Iš 
Salonikų apturima žinia, 
kad serbai pabėgėliai Alba
nijos kalnuose ir miškuose 
badumi miršta. Daug jų 
vilkai sudrasko. Pusė mi
lijono vyrų, moterių ir vai
kų kenčia badą ir šaltį. Tie 
vargdieniai kaip musios 
krinta. Nėra kaip ir kam 
jų gelbėti. Ir pasilikusieji 
tėvynėje ant vietos daug 
bado ir vargo turi pakelti. 
Serbus pabėgėlius, kurie at
vykę į Salonikų apylinkės, 
gelbsti franeuzai su anglais.

VARŠAVOJ SUIMTAS 
S. V. PILIETIS.

Berlynas, gr. 20. — Var- 
šavoj suimtas ir kalėjime 
laikomas Suv. Valstijų pi
lietis Siegfried Paul Lon
don. Jis intariamas šnipi
nėjime. Amerikos konsu- 
lis darbuojasi jį paliuosuo- 
ti.

Geneva, gr. 20. — Nusi
šovęs antrosios Rumunijos 
armijos komendantas, gen. 
Jonesco, anot Municho laik
raščių pranešimo. Jis bu
vęs intariamas eikvojime 
valdiškų pinigų. 

nos kąsnelį. Čia jie gauna 
nukamuotiems arkleliams 
po glėbuką šieno.

Maitinimo punktai yra 
toji vienintelė paguoda pa
bėgėliams, kurie tartum 
paukšteliai, keliauja per 
jūres, ieško, dairosi, nutūp
ti ant kokios nežinomos sa
los pasistiprinti ir pasilsė
ti.

Pabėgėlių vargai ir ne
laimės, be abejo atsiliepė į 
visuomenės širdį, ir nemaža 
radosi geros širdies žmo
nių, kur tie nelaimingieji 
nors valandėlei randa prie
glaudos, pašelpos — ir su
siramina...

Dubrovuoj pabėgėl i a i s 
daug rūpinasi vietos pravo
slavų šventikai, šventiko 
sūnūs ir kun. Kudirka.

.Senelis klebonas daugiausia 
darbuojasi.

Ypatingai reikia paminė
ti senelį kunigą Kudirką, 
kuris nuo karo pradžios iš 
visos širdies rūpinasi pabė
gėliais. Jau pačioje pra
džioje pas jį klebonijoje ga
vo prieglaudą keliolika su
valkiečių ir visus metus tu
rėjo ten ne tik palankią kle
bono širdį, bet ir daug ki
tokių gyvenimo patogumų.

Paskutiniu laiku, kada 
pabėgėlių bangos pasiliejo 
visais kraštais ir visais ke
liais, tai Dubrovnos klebo
nas nepailsdamas nuo ryto 
ligi vakaro bėgioja po mie
stelį, besirūpindamas plūs
tančiais Rusijos gilumon 
pabėgėliais. Ir šiandien kle
bonijoje turi ramią, šiltą 
vietelę keliolika lietuvių su
valkiečių, kurie čia gyvena, 
kaip sako priežodis, kaipir 
pas Dievą užantyje.

Ypatingai lietuviai-pabė- 
gėliai, kol gyvi bus, neuž
mirš “Lietuvos dulkeles,” 
likimo atneštas iš nežinomo 
“panovio” ant garsaus 
Dniepro kranto.

Pačioje Dubrovuoj pabė
gėlių apsigyveno nedaug, 
tarp jų yra apie trįs dešim
tis lietuvių' suvalkiečių. 
Tarp vietinių pabėgėlių 
kol-kas vargo nematyti: vi
si sotus ir apsirėdę. Dar
bo nuolatinio čia nėra, bet 
dabar pradėjo statyti tiltą 
per Dnieprą, tai nemaža 

saujalė darbininkų gavo 
darbo ir neblogai uždirba. 
Dirba ir pabėgėliai.

Butai miestelyje, palygi
namai, nėra perbrangųs, be
veik po senovei, tik maistas 
paskutiniu laiku žymiai pa
brango ir apskritai visokios 
prekės pasiekė negirdėtų 
kainų. Žodžiu, gyvenimas 
Dubrovnojz nepigus ir daž
nai stinga kasdieninių gy
venimo daiktu.

1
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Sulyg senatoriaus Works 

projekto, toji karuomenė 
turėtų susidėti iš kareivių^ 
kolionistų. Kiekvienas jų 
privaląs iš valdžios gauti 5 
akrų farmą su visais intai- 
symais ir gyvenamais na
mais; ant tų faunų karei
viai kas metai per 10 mėne
sių dirbdami galėtų pasida
ryti gerą užlaikymą, gi per 
likusius 2 mėnesiu galėtų 
lavinties karinėj stovykloj.

Apkalbėdamas tą pieną 
senatorius pažymėjo, kad 
Calif orui jo j gyvena daug 
japonų. Jie visi yra prisi
rišę prie savo tėvynės. Ir 
jų dabartinio skaitliaus pa
kaktų, jei jiems iš Japoni
jos butų Įsakyta, perkirsti 
visas komunikacijos linijas 
su rytais, atskiriant aną 
nuo kitų valstijų ir nelei
džiant gabenti karuomenės 
su amunicija. Gi japonų 
iš Meksiko įsibriovimas į. 
Calif orui ją — lengvas daik
tas ir butų pasekmingas.

LAUKIA KARO 
PABAIGOS.

PEIKIA AMERIKĄ.
Retkarčiais ir angliškuo

se laikraščiuose tenka at
rasti karčius išmetinėjimus 
Amerikai ir amerikonams, 
jogei jie neprisideda prie 
dabartinio karo Europoje, 
neprisideda prie imtynių 
kultūros su barbaryste, tik
rosios* laisvės' su kumšties 
teisėmis.

Štai mėnesiniam laikraš
tyj “Nineteenth Century” 
(Devynioliktas Metašim- 
tis) Charles Johnson taip 
ant Amerikos užsipuola:

“Tame milžiniškame ka
re, kulisai vedamas už pa- 
liuosavimą žmonijos iš po 
brutalės tiranijos, kaip ly
giai ne mažiau nuo išdavys
tės ir pasalingumo; toj mil
žiniškoj kovoj už dvasios 
principus ir nuvalymą pa
saulio nuo viduramžių at- 
našų, kuri atspaus savo žy
mę ateities žmonijos histo- 
rijoj, privalome suprasti tą 
faktą, kad ne tiktai maža 
Belgija ir Serbija atlošė to
li didesnę rolę už Ameriką, 
bet dar kuomet laukinių 
gurki), Himalajų gyvento
ju, nigerių iš Senegalo, no
madų iš Siberijos giminės 
liejo savo kraują tą ideą 
gindami, tai galingoji ame
rikonų tauta, Washingtono 
ir Lincolno ideų paveldėto
jai, pasislėpė savo namuose 
kaipo bailiai ir nelais- 
viai...”

Taip tai prikaišiojama 
amerikonams, kad jie ne
stoja karau ir nepagelbsti 
sumušti barbaringuosius 
teutonų ainius, katrie šian
die Europoje baigia naikin
ti ilgų amžių žmonijos tve- 
rybą.

REIKALAUJA 
MILIJONINĖS 
KARUOMENĖS.

Senatorius Works iš Ca
lifornia valstijos reikalauja 
sudaryti milijoninę nuola
tinę karuomenę Suv. Val
stijų apginimui nuo išlau
kinių priešininkų. Jis iš
reiškia nuomonę, kad Paci- 
fiko pakraščiams grasia di
dis pavojus iš aziatų pusės. 
Toji milijoninė karuomenė, 
jo nuomone, turėtų būti su
daryta per 10 metų lėšomis

APALPIMAS IR GAL
VOS SVAIGIMAS.

Šitos ligos nėra pavojin
gos: jos atsiranda iš prie
žasties hygienos Įsakymų 
peržengimo, taipgi jos 
esti pavojingesnių priepuo
lių ženklu.

Priežastis. Vidurių už
kietėjimas, begalinis svai
ginančių gėrimų vartoji
mas, persivalgymas, begali
nis tabako Vartojimas, sė
dėjimas kambaryje, kame 
oras yra sugedęs, arba ku
riame perdaug šalta, yra 
smalkingt) garų nuo lempų 
ir t.t. — tai vis priežastįs, 
kurios gali suteikti apalpi
mą ir galvos svaigimą. Ši
tie apsireiškimai taippat 
praneša apie kraujo muši
mą i galvą ir apie apoplek
siją.

Gydymas. Vidinių iš
tuštinimas, kojų mirkini- 
ihas karštame vandenyje su 
pelenais pašalina šituos pa-1 
minėtų ligų apsireiškimus.

Nesenai “Katalike” buvo 
paskelbta telegrama iš Pet
rogrado, kad visoj Rusi j o; 
gyvuojąs kuodidžiausias 
nepasitenkinimas dabartine 
Rusijos valdžia. Gi toji 
valdžia yra kaip buvus biu
rokratinė. Nepasitenkini
mas, esą, baisiai didis, bet 
gyventojai ramiai užsilaiko, 
nes jiems rupi pirmiau ap
galėti vokiečius ir tik pas
kui tvarkyti vidurinius rei
kalus.

Toksai gyventojų ramus 
pasilaikymas, kuomet juos 
biurokratija glamžo, tikrai 
indomus. Indomus tuo, kad 
jie nenori proga naudoties. 
Nuversti biurokratus ir iš
kovoti sau teises, juk dabar 
ir yra geriausias ir tinka
miausias laikas.

Ne tuomet juk bus laikas 
prieš biurokratus sukilti, 
kuomet jie po karui turės 
liuosas rankas, kuomet ka
ruomenė nebus užimta ir 
galės būti panaudota prie
šais sukilėlius. Tuomet ne
laikąs.

Tatai rusų tautos nusilei
dimas biurokratams gali 
būti priskaitoma tik prie 
saužudystės.

Rūpinimąsi lietu
vių ateitim.

“Lietuvių Balsas” rašo a- 
pie lietuvių ateitį.

Musų, lietuvių gyveni
mas karo metu — skaitome 
ten — ypatingai susidėjo. 
Musų tėvynė dabar nepa
siekiama. Mes, kurie spė
jome iš jos pasitraukti, e- 
same daugiausia pabėgėliai, 
išblaškyti po plačiosios Ru
sijos miestus, miestelius ir 
sodžius. Išmesti iš savo liz
dų, išstumti iš jau susidė- 
jusio arba tebesidedančio 
gyvenimo, netekę savo Į- 
staigų, gauname visa tvar
kyti, visa kurti iš naujo. 
Naujai tvarkantis, naujai 
kuriantis, kįla nauji reika
lai, reiškiasi nauji truku
mai, o ir senieji darosi dau
giau pastebimi.

Pradėjus mums šiokį to
kį kultūrinį gyvenimą, bu
vo ėmę rasties ir musų mo
kyklų. Tada aiškiausiai 
pasirodė didžiausias musų 
neturtingoje literatūroje 
trukumas — mokslo vado
vėlių trukumas. Buvo skel
biami ir konkursai, ir ragi
nimai laikraščiuose, bet vis 
ta spraga nebuvo kaip rei
kiant užkišta. Dabar, ka- 
dauietekome musų kultūros 
centrų — Vilniaus, Kauno 
ir kitų, kada ir tas nedide
lis turtas jau buvo sukrau
tas, paliko ten ir pasida
rė nebepasiekiamas, mo
kyklų vadovėlių trukumas 
jaučiamas dar daugiau, nes 
jų reikalas ne tik nesuma
žėjo, bet, palyginti, gal bū
ti, dar padidėjo.

Reikalingi niokslo 
vadovėliai.

Iš daromų sąrašų maty
ti, kad tarp pabėgėlių yra 
labai didelis nuošimtis vai
kų. Iš jų yra labai daug 
mokslo metų. Visos orga
nizacijos, kurios rūpinasi 
pabėgėliais, neužmiršta ir 
to, kad negalima vaikams 
sugaišinti metų. Tad, kiek 
galint, yra steigiamos viso
kių rusiu mokyklos. Lietu
vių Centralinis Komitetas 
ir Petrogrado Lietuvių Ko
mitetas daug rūpinasi, daug 
energijos deda, kad ir lie
tuvių pabėgėlių vaįkai ir 
mokslo metų jaunuomenė 
nepaliktų be mokslo ir šiuo 
sunkiu laiku. Yra jau daug 
įsteigta ir tebesteigiaina 
visur, kur tik galima, pra
dedamųjų mokyklų. Iš vi
sur dabar girdima: duokit 
mokslo vadovėlių. Be to, 
įsisteigė kelios naujos vidu
rinės lietuvių mokyklos. 
Joms ypač trūksta lietuvių 
kalba rašytų knygų.

Pedagogų pakaktinai.
Lietuvių pedagogų yra 

jau gana daug. Tad jų pir
miausia pareiga yra parū
pinti, kad lietuvių mokyk
lai netruktų kningų. Saky
sime, tokiame Voroneže 
šiuo karo metu yra susitel
kę vienoje vietoje tiek lie
tuvių augštojo mokslo pe
dagogų, kaip nekuomet ki- 
tuomet ir niekur kitur pir
miau, prieš karą. Sąlygos 
dirbti, esant daugeliui krū
voje, yra daug patogesnės, 
negu vienam. Iš kitos pu
sės imant, vadovėlių pa
tiekti turi rūpėti ne vie
niems tik pedagogams, bet 
ir apskritai visiems lietu

viams inteligentams, šio
kios ar tokios šakos mok
slo žinovams. O kningų, 
mokslo vadovėlių lietuvių 
kalba trūksta iš visų mok
slo šakų: geografijos, his- 
torijos bendrosios, Lietuvos 
historijos, gamtos mokslų, 
matematikos, kalbų, gi y- 
pač lietuvių kalbos ir lite
ratūros. Patiekti jų reikia 
ir tait skubinai. Jau greit 
bus pusė mokslo metų, tad 
yra ko skubinties.

Po karo visaip gali 
būti.

Kiek ilgiau taip gyvensi-' 
me, kaip dabar, nežinome. 
Rasi,’ dar teks mums sve
tur glausties ne tik šiemet, 
bet ir kitais .metais, ir dar 
kitais. Tečiau karas šiuo
met ar tuomet vis pasi
baigs. Pasibaigus, grįšime 
'į Lietuvą. Kokios tada bus 
musų gyvenimo sąlygos? 
Į šį klausimą dabar tiksliai 
atsakyti sunku. Galima 
tik spėti, kad po karo jos 
tikrai nebebus tokios, kaip 
prieš karą; galima spėti, jo
gei musų kultūrai bus leng
viau plėtoties, bet ne sun
kiau.

Gyvenant pabėgėlių gy
venimu, rupinanties šios 
dienos vargais, visuomet 
reikia atminti ir aną valan
da, kada mes, sugrįžę į tė
vynės griuvėsius, gausime 
vėl visa statyti. Atmenant 
tą laiką, reikia ruošties į 
jį išanksto. Šalę kitų mu
sų naujo gyvenimo klausi
mų kalbamasis mokyklų ir 
mokslo vadovėlių klausimas 
bus vienas iš svarbiausių;

Dabar, karo metu, įsigi
jome naujų vidurinių mo
kyklų. Po karo mes jų, 
tur būti, ne . tik nebenusto- 
sime, bet dar daugiau įsi
gysime, o įsigytąsias plė
tosime ir tobulinsime. Kaip 
dabar mums ūmai daug ko 
prireikė, taip po karo gyve
nimas taip gali susidėti, jo
gei iš karto visako gali pri
reikti dar daugiau.
Autoriams bus atlyginta.
Žinoma, ir turint ką pa

rašius, prie tokios brange
nybės ir poperio stokos, 
kaip dabar, išleisti yra sun
ku. Šiame dalvke kningų, 
kningelių ir -mokslo vado
vėlių autoriams daug gali 
padėti Centralinis Lietuvių 
Draugijos d. k. n. š. Komi
tetas. Jis gali ne tik pa
dėti išleisti, bet dar ir dar
bą apmokėti. Todėl kas 
tūri ką parašęs, taippat kas 
jaučiasi galįs parašyti, te
gu nesitęzdąmas praneša 
Centraliniam Lietuvių Dr- 
jos Komitetui.

Taippat reikalinga butų, 
kad atsilieptų ir jau esa
mųjų mokslo vadovėliu au
toriai ir leidėjai, nes ir tų 
kningų dabar trūksta: par
sigabenti iš Lietuvos jų ne
galima, o atsispauzdinti rei
kia, kad sutiktų tie žmo
nės, kurie' turi į tas kningas 
šiokių ar tokių teisių.

Bordingauzėj.
— Susimylėk tamsta, jau 

penkis kartus prašiau už
kandžio ir negaliu sulaukti!

— Tuojaus tamstele! Me
ri, Keidi, greičiau, kaip 
jums ne gėda? Kad jau čia 
butų daug žmonių, tai nie
ko nesakyčiau, bet dabar 
čia vienas paikas stalau- 
ninkas taip ilgai turi lauk
ti!

“Draugo” prasi- 
'manimai.

Nors aš per kiek laiko 
buvau “Kataliko” skaity
tojas, bet išsibaigus prenu
meratai diena dienon luke- 
riavau nesiųzdamas naujos 
prenumeratos apmokėjimo. 
“Draugo” 50-tam numeryj 
užtėmijau, kad “Katali
kas” labai “šlovinamas,” 
tai aš ir pasiskubinau su 
$5.00 prenumerata.

“Draugas” savo šmeiži
mu manąs, jog gerai daro, 
bet bešališkam skaitytojui 
išrodo, kad nori tik su
drumsti vandenį ir sau žu
veles sugaudyti. Man ne
apeina nei “Katalikas,” nei 
“Draugas,” nes aš jų nesu 
joks giminaitis. Beje, “Ka
taliką” skaitau nuo 1902 
metų, nors tarpais persi- 
skirdavau, bet aš nemačiau, 
kad “Katalikas” kada nors 
butų rašęs prieš katalikų 
tikėjimą, o jaigu ką nors 
rašė, tai viskas buvo teisy
bė. Tolesniai “Draugas” 
rašo, kad “Katalikas” 
griaunąs S-mą. Jis ne tik 
negriauna, bet daug yra del 
jo gero padaręs be jokio 
pelno ir atlyginimo, ypa
tingai tuo metu, kada Sus
inąs buvo palikęs be orga
no. Tolesniai “Draugas” 
“Katalikui” prikiša, kad 
jis pastaruoju laikui Sus- 
mui netarnaująs. Na, ir 
čia akių muilinimas. “Dr- 
gas” pelną darysis iš Sus
ino, pinigus ims, o jis nori, 
kad kitas laikraštis už jį 
dirbtų. Rašo, kad “Kata
likas” užsipuola ant kun. 
F. Kemėšio, — aš esu užtė- 
mijęs, kad .“Draugas!’ pir
miausiai ant “Kat.” buvo 
užsipuolęs./- Ir, po teisybei, 
“Katalikas” butų apsilei
dėlis, jaigu užpuolančių nė- 
sigintų. Už tai reikia tik 
pagerbti tokį laikraštį. Bet 
smilką akįs, kad “Drau
gas,” kaip ir visuomet, be 
jokios gėdos, kur jam reik
tų sėti meilę ir vienybę tar
pe katalikų, jisai neapykan
tą skiepina. F. L.

Kas yra civilizacija.
Vienoj Šveicarijos mo

kykloj mokytojas aiškino 
mokiniams, kaip seniau dar 
daug meškų būdavo toj ša
lyj, bet — kalbėjo — civi
lizacija jas išnaikino.

— Žinote tatai — paklau
sė pagaliau — kas tai yra 
civilizacija?

— Žinau — atsiliepė vie
nas vaikų — civilizacija y- 
ra sunki liga, nuo kurios 
meškos krinta.

. —00—
Vaiko logika.

Šešių metų Vincukas pats 
ima rengties.

— Kam tu išverti panče- 
ką kita puse? — klausia 
motina.

— Nes iš gerosios pusės 
yra skylė — atsako vaikas.

—oo—
Turi tiesą.

— Kuomet gi tu man ati
duosi šimtą dolerių?

— O ką aš galiu žinoti? 
Juk nesu kokiu pranašu.

Restorane.
Tarnas: — Atsiprašau 

tamstos, bet tasai doleris 
nėra geras.

Svečias:—Žinau apie tai, 
bet ir valgis buvo nekoks.

Juokeliai.
Akis už akį.

Vaistinyčion užeina vir
šininkas ir reikalauja ar
seniko.

— Kam jums reikalinga 
arsenikas? — klausia vais
tininkas.

— Dažui.
— Ne, aš tai negaliu par

duoti, nes galėtumėte dar 
nusinuodinti.

Praėjus kelioms dienoms 
vaistininkas pasiuntė žmo
gų pas virvininką nupirkti 
kelis virvagalius. Virvinin- 
kas tečiau liepė pranešti 
vaistininkui, kad jis- jam! 
jokių virvių negalįs par
duoti, nes bijosi, kad jis 
nepasikartų.

—oo—
Virtuvėje.

Ponia į tarnaitę: — Eik 
tu man šalin tuojaus iš ma
no namų, pasileidėlė šiokia- 
tokia! Ar tu čia man mano 
vyrą prigavinėsi? Išsinešk 
tuojaus laukan!

Tarnaitė: — Tai ve dide
lis daiktas! Ponas ir taip 
yra pasakęs, kad: “Kur O- 
nutė, ten ir aš”...

—oo—
Karštai bučiuoja.

Ponia (nesenai ištekėjusi 
už vyro į savo tarnaitę):— 
Kad tu žinotum, kaip ma
no vyras karštai mane bu
čiuoja!

Tarnaitė: — Taigi, bet
gi kokios minkštos jo lu
pos!

—oo—
Turi tiesą.

Mažas Jurgutis į tėvą, 
kuris jį vedasi teatran: — 
Kaip tai linksma, kad tė
tis nebuvai kare užmuštas!'

Tėvas: — Tai kodėl taip?
Jurgutis: — Na, jei tėtis 

butum buvęs užmuštas, tai 
aš dabar turėčiau eiti ant 
kapinių užuot teatran.
Ne kas pasiliniksminimas.

— Kaip tu, Onei, links- 
minaisi tose vestuvėse?

— E... paikas pasilinks
minimas! Kas gero galėjo 
būti, jei tik tris kėdės liko
si sulaužytos ir septyni 
dantis išmušti. Tikrai ne
buvo kas veikti, nebuvo jo
kio trukšmo...

—oo—
Krautuvėje.

— Meldžiu man duoti 
šliubiiiį šydą.

Krautuvniiikas: — Tar
nauju panelei. Štai goriau
sios rųšies šydas, panelė jį 
gali kelis kartus panaudo
ti.

—oo—
Ką veikia mokykloj.

— Antanei, ką tu veiki 
mokykloj ?

— Nieko, tiktai sėdžiu ir 
laukiu, kaip greičiau su
skambins ir paleis namo.

—oo—
Dvare.

Dvarininkas: — Užėjus 
toms kaitrioms dienoms 
mums dar visi galvijai iš
kris.

Užveizda (nuolankiai):— 
Bile Apveizda mums ger
biamąjį poną sveiką užlai
kytų.

—oo—
Musų vaikai.

— Ar turite gerą tėtį?
— Musų tėtis kaip laik

rodis.
— Tai kodėl?
— Nes per dieną niurna 

ir kas valanda muša.

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
ri 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 
lengjyų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananeviez 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
Tananeviez Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananeviez Savings Bank 
Real Estate Department

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

K. J. Fillipovich,
Manager.

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.

Prasiduoda pigiai 4 šei
mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų, Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananeviez 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 
Tananeviez Savings Bank,

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

JAUNIMO VEIKIMAS.

Roseland, Ill. Gruodžio 
12 dieną Liet. Vyčių 8 kuo
pa Visų Šventų par. svetai
nėje laikė priešmetini su
sirinkimą. Į šį susirinki
mą atsilankė nemažas na- 
rių skaičius, todėl negalima 
intarti musų jaunimo, kad 
jis tik šokiais viliojamas. 
Jo .interesuojamas! visuo
menės reikalais, o šokiai ir 
žaislai, tai tik pridėčkai.

Apsvarsčius kuopos rei
kalus išrinkta ateinantiems 
metams valdyba. Jon pa
teko sekantieji asmenįs: 
kii-n. P. Lapelis — dvas. va
dovas, p-lė S. Kačinskaitė
— pirmininkė, K. Gruzdys
— vice-pirm., O. Drevikaitė
— prot. rast., J. Gridalevi- 
čius — fin. rast., J. Moc
kus — kasininkas, J. Ko- 
reška — kasos globėju, M. 
Misiūnas — maršalka; p-lės 
A. Frajeraitė, O. Dervikai- 
tė ir p. J. Mockus — kores
pondentais.

Gruodžio 12 d. vietinė L. 
Vyčių kuopa turėjo paren
gusi judomuosius paveiks
lus, kuriuos parūpino Chi- 
cagos Liet. Vyčių apskri
tys. Buvo rodomi paveik 
šiai iš karo lauko ir kito 
kie. Žmonių buvo labai 
daug, už tikietus surinkta 
$50.00.

A. Panemunietis.

Gyvuoja čia kelios lietu
vių draugijos. Visų seniau
sia šv. Petro dr-ja, gyvuo
janti apie 13 metų,' nejudi
namojo turto turi apie $1,- 
700.00. Toliau seka SLA. 
105 kuopa. Liepos 4 dieną 
šiais metais čia susidarė šv. 
Mykolo dr-ja. Narių turi 
apie 27, turto apie $80. Mo
teris ir vaikai’ taippat turi 
draugijas.

Lietuvių čia gyvena ne- 
perdaug. Sutartino darbo 
nėra. Lietuvos reikalais, 
ypatingai nukentėjusių del 
karo šelpimu, mažai rūpi
namasi. Nesutikimai gy
vuoja. Teisybę rašantis.

ilgam, nežinia. Balwino lo- 
komotivų įstaigose dirbama 
gerai.

Worcester, Mass. — Lie
tuvos Dukterių dr-ja gr. 
12 d. turėjo šeimininį va
karėlį su užkandžiais. Bu
vo dainų ir deklemacijų. 
Palinkta ir aukų nukentė- 
jusiems del karo lietuviams. 
Tos dr-jos pirmininke yra 
p. M. Jablonskiutė.

Cleveland, O. — Lietuvos

T. FONDO SKYRIAUS 
PRAKALBOS; JAUNI-

dija gr. 5 d. turėjo paren
gus prakalbas p. M. Povi- 
lausko salėje su tikslu su
tverti pulką kareivių. Bu
vo 3 kalbėtojai. Prakalbos 
gerai nusisekė. Publika 
buvo užganėdinta.

Tarpe broliukų.
Pauliukas: — Dabar ei

nu upėn maudyties.
Pranukas: — Na, na, eik 

ir dar ten prigerk, o tuo
met tai jau gautum nuo mo-

Svarbus Pa!siulyma!s Rūkytojams 

3M8SJLK. 
CIGARETTES 

“Amerikos Standards”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ’KUPONĄ)

SUMUŠĖ LIETUVĮ.

Lowell, Mass. Gruodžio 
11 dieną labai skaudžiai su
muštas lietuvis Petras We- 
lickis. ■ Sumušė jį užsamdy- 
ti peštukai už tai, kad jis 
gyrė lietuvių kooperativinę 
krautuvę, kas, žinoma, ki
tiems biznieriams nepati
ko. Pradėjo mušti jį saliu- 
ne, paskui, išsivijus gat
vėn, pargriuvo, tai suspar
dė kojomis. Sulaužyta vie
na koja ir žandas. Nuga
bentas šv. Jono ligoninėn. 
Sako, blogame padėjime e- 
sąs. Policijai mušeikas pa
sisekė sugauti. Jais yra: 
Ad. Zozgosky ir Al. Kozos- 
kv. Teismas atidėtas 10 v
dienų. J. S.

Sūnų šv. Kazimiero Gvar- tinos lupti.

: TAUTOS FONDAS -
I LIETUVOS VILTIS.
I t ------

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
£ o sušelpsite badaujančius ir ser- 
į gančius viengenčius ir prisidėsite 
: prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES, j

Y Šitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- n 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

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

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

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

Setai kokios brangios dovanos^duodamcčuž HASSAN kuponus:

KUPONŲ
........... 25

IŠGELBĖJO NUO 
SMAUGULIO.

Harrisburg, Ill. Gruodžio 
2 dieną gerklės liga (difte
ritu) buvo apsirgusi Jono 
Komendulio,\ lietuvio, dvie-

DR.G. M. Glaser
Gyvenimai ir Ofisas 

3149 So. Morgan SL kario 32cm, Chicago 
Specialistas ant 

Moterišką, Vyrišką ir Vaikiškų 
Taipgi Chron^ką Ligų 

Ofiso valandos:
iki 8 ryto, nuo 12 iA 8 po pieta, 

ir nuo 0 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytai 

Telefonai Yards M7.
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t Dr. T. M. Maturzynska I 
LIETUVE DENTISTS

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- į 
rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

mas- Taipgi tvirtas. ’

| 1151MILWAU KEE Avė. H&»v. |

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, ui
Skutimuisi Šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 

už ,......................................................... ...............................
Skustuvas, -geriausio plieno, už .......................................
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 
Geras “Lastio” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 

nuo 80 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pymn. Visi gydytojai laiko ji ui gerą, ui.. 100

Kišenffiis peliukas, su žemėiuginiu koteliu, dviem 
geleiaitėm ir plelyšiuke nagams, už ............. 125

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

50
50
50

KUFONJĮ
mų daiktas, ui ... ...................................................................... 200

Vyriškas ar moteriškas skėtis, ii amerikoniSkos 
tafetos, mission rankenaitė, ui ........................ 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
są. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmaas, tauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už .............................................................................................. 210

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, ui .................. SS.
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblati,

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

Siųski tarba pristatykit kuponus į Premijų Departmentą, THE AMERICAN 
TOBACCO CO., 166 W. Washington St., arba 1150 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystšs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisią
„ Abelnos Hiatorijoi
„ Suv. Valst. Misterijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimą Valandos;

NUO B RYTO IKI S VAI PO PIET.
VAKARE NUO 7!30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Taika! Buk Rainus!

MO ATBUDIMAS.

Cedar Rapids, Iowa. Gr. 
12 dieną Tautos Fondo sky
rius surengė prakalbas nu
kentėjusių del karo lietu
vių naudai. Kalbėtoju bu
vo pakviestas p. K. Pakš
tas iš Chicago. Kalbėjo a- 
pie reikalą Lietuvos šelpi
mo, apie mokslą ir apie jau
nimo reikalus. Paragino 
jaunimą sudaryti Vyčių kp. 
Taip ir padaryta; į kuopą 
prisirašė 22 nariai. Tai pir
mas čionykščio katalikų 
jaunimo žingsnis.

Gruodžio 10 dieną gyvu
lių skerdykloj patiko baisi 
nelaimė Feliksą Žigą. Te
pant mašinos ratą, pastara
sis jį nutvėrė ir taip pama
lė, kad po keletos valandų 
nelaimingasis persiskyrė su 
šiuo pasauliu. Velionis tik 
ką buvo prisirašęs prie šv. 
Kazimiero draugijos, kuri 
gražiai patarnavo jo laido
tuvėse. Velionis buvo ne
vedęs. Paėjo iš Kauno g., 
Šiaulių apskr., Joniškio pa- 
rap. Teko girdėti, kad ve
lionis čia paliko daug arti
mų giminių, kurie malonės 
atsišaukti kas link velionio 
palikimo išsidalinimo. At
sišaukite prie dr-stės rašti
ninko: Jos. Toleikis, Box 
983, Cedar Rapids, Iowa.

Ten buvęs.

jų metų duktė. Buvo pa
šauktas’ gydytojas,’ bet po 
visų pastangų pagelbėti, 
nieko neišėjo. Pašaukta 
dar du goriausiuoju miesto 
gydytoju. Vienas jų sidab
riniu šaukšteliu įkišęs mer
gaitės gerklėn pakamšė vie
toje užstojimo ir po tokiai 
operacijai mergaitė pasvei
ko. Smaugulio ligomis čia 
serga ir miršta daug vaikų.

J. K.

Worcester, Mass.—-Atei
nančiais metais sausio 23 
d. šv. Kazimiero draugija 
žada paminėti savo 25 me
tų gyvenimo sukaktuves. 
Tuo tikslu parengtas poki- 
lis, kuriu bus pakviestos 
ir kitos vietos pašelpinės 
draugijos. Šv. Kazimiero 
dr-ja čionai yra viena se
niausių ir turtingiausių dr- 
jv

Nashua, Conn. — Vietos 
darbininkai vis dar strai- 
kuoja. Dažnai atlaikomi 
susirinkimai su prakalbo
mis. Aiškinama apie dar
bininkų ištvermę, nes be to 
nebus galima straiko lai
mėti. Gyventojai streiki
ninkus kieku galėdami re
mia.

PARAPIJOS REIKA
LAI; DRAUGIJOS.

Dayton, Ohio. Gruodžio 
12 dieną atsibuvo šv. Kry
žiaus parapijouų susirinki
mas. Buvo išrinkti atei
nantiems metams nauji vir
šininkai. Buvo viskas ge
rai, tik tvarios geros ne
buvo.

Shenadoah, Pa.—Vagiliai 
apvogė p. Miliaucko krau
tuvę prie Cherry ir’ Centre 
gat. Išnešta už $115 viso
kių prekių.

Philadelphia, Pa. — Cuk
raus fabrikuose darbai 
ima kasžin kodėl mažinties; 
ant dokų ir menkai dirba
ma, kadangi garlaiviai re- 
guleriai neplaukioja. Rub- 
siuviams yra darbo, bet ar

Kur galima gauti 
“Kataliką”

J. A. Ignotas
46 S. 22nd st„ 

PITSBURGH, PA.
T. P. Križanauskas

102 E. Centre st., 
SHENANDOAH, PA.

S. Kvietkus
333 Wharton st., 

PHILADELPHIA, PA.
Felix Mitkus

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

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

NEW YORK, N. Y
Hoffman Adv. Agency 

77-79 — 2nd st., 
NEW YORK, N. Y.

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

AMSTERDAM, N. Y.
Jos. Dzikas

FOREST CITY, PA.
John Kavalinskas

41 Mike st., 
Sebastopol 

PITTSTON, PA.
J. Rushkas

5 Bradys Alley 
PORT GRIFFITH, PA.

J. P. Sabel
28 Murdock st., 

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. Sakalauskas

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

P. A. šūkis
2120 St. Clair ave., 

CLEVELAND, OHIO.
F. Milečka 

Box 659 
DONORA, PA.

F. Gaižauskas
E. VANDERGRIFT PA.

V. W. Ambroze
178 Ferry st., 

NEWARK, N. J.
George Sweteli

201 John st., 
HARRISON, N. J.

Walter A. Leszczinskas
196 New York Ave., 

NEWARK, N. J.
A. Atkind

273 River st., 
PATERSON, N. J. 

Frank Chmielevskis
ARGO, ILL. 

CHICAGO, ILL.
M. J. .. Damijonaitis /

901 W’. 33rd st.,
Aut. Jauauskas,

4565 Wenthworth ave.,
C. Globis

3357 Morgan st.,
P. Keuutis

3238 S. Halsted sta.,
A. Dargis

726 W. 18th st.,
F. J. Maliy

Stand 26th and Western ave.

Costino Quartuso
633 W. 18th st.,

J. Zoberis
2503 W. 45th place

Liutkevič Printing House 
1706 Wabash ave.,

J. J. Palekas
4629 S. Paulina st.,

M. J. Tananevicz 
670 W. 18th st., 

M. A. Wabol
1700 N. Ashland ave.,

A. Tverkus
4623 Wentworth ave.,

A. L. Zacharevicz
2300 S. Leavitt st.,

R. Andreliunas 
2852 W. 39th Pl.

B. Janulis
8436 Vincennes ave..

K. Ch. Kazemekas
789 Bank St., 

WATERBURY, CONN.
J. L. Dulbis

895 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Knelzis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN, CONN.

J. V. Kovas
21 Congress ave.,

WATERBURY, CONN,
J. P. Vasiliauskas 

820 Bank st, 
WATERBURY, CONN.

Jos. Matulenas
1408 Lincoln st., 

' WAUKEGAN, ILL.
Jonas J. Merčaitis

1530 S. West St., 
ROCKFORD, ILL.

Juozas DailydS
78 Oak St.

LEWISTON, ME.
S. Buga

14 Hawe st, 
LOWEL, MASS.

B. P. Miškinis
35 Arthur st., 

MONTELLO STA.
BROCKTON, MASS.

P. Adomaitis
654 German st, 

BALTIMORE, MD.
J. Aleknavičius

602 W. Lombard st., 
BALTIMORE, MD.

J. Pilipavičius 
43? 8. Paca, st., 

BALTIMORE, MD.
C. J. Kazlov

229 River“ str.,
HAVERHILL, MASS.

K. Jurgeliunas
283 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
P. P. Mikalauskas

248 W. 4th St.,
SO. BOSTON, MASS. 

Jonas Jarofevičla
1048 Washington st., 

NORWOOD, MASS.
L- Stakeliunas

Box 584
LOWELL, MASS.

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. Ir Dievas 
žino. Karas yra pekla.

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.

gw num1 ito rwfi w w
ToI»|A<m« 6686 I

Lietuviška Drapasii KrautavB |
Užlaikau didžiausiame pasirin- I 

j kime vyriškų apredalų, skrybėlių, J 
S čeverykų. batų del meterų, vyrų ir | 
I vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- • 

kotų. į

JOMS OMAS, sarininkaj
3282-54 S. Morgan St. į 

CIflCACO, ILL.
> /t ... Hilui I

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin- 
gą j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargiatais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9įį colią. Apie 150 paveikslą, 704 puslapią.

TIKTAI $2.25

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 
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
kurią 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.

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

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. MorganISL^^'Chicago,ĮIII.

WORCESTER, Ma^6.
A. Ramanauskas 

99% Oak st., 
LAWRENCE, MASS-

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Iai)ik niaiški nimų. Dovini i 

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

CHICAGO, ILL.

(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomią dalyką, kad ne yieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistą žmonią, o 
dar stebuklingesnius matys ją papročius. Minėtos arabu Wfrtarijw gve- 
timtaučią tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nuęir** 
Reikalaukite “Katalike’' kningyne.

iwiiwwiirwiriBifmiiiaimiaininrimrra^
Ar ibiai kur attiti nusipirkti ttwjo ir Antrų Rankų Medžio

Durų, l*ntų, lentelių, rėmų, tviaakalvių daigtų ir stogo pepieros.
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

3
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Chicagos Žinios.
MIESTO MAJORAS IR 1 

POLICIJA.
Policianto Burke nužu

dymas labai pakratė miesto . 
majorą ir jis galų gale nu
sprendė prieiti arčiau prie 
policijos tvarkos.

Juk Thompson, pastoda- ■ 
mas miesto majoru, apreiš
kė, kad svarbiausiu jojo už
daviniu busią apvalyti Chi- 
cagą nuo visokios rūšies 
nenaudėlių. Tuo tikslu jis 
ir aprinko Healey policijos 
viršininku, kuris taippat 
sušaukė augštesnius oficie- 
rius Į konferenciją ir ap
reiškė, ko jis ir miesto ma
joras nuo jų pageidauja.

Pasirodo gi, kad šiuo me
tu piktadarybės Chicagoje 
labiau prasiplatinę, negu 
kada nors pirmiau. Majo
ras Thompson tuo Įjudintas 
ligi augščiausiojo laipsnio. 
Tai visiškai suprantama, 
nes prie tokių aplinkybių 
administracijos autoritetas 
žmonyse puola vis žemyn. 
Gana tik priminti miestinės 
civilės tarnybos komisijos 
majorui priekaištus delei 
skundų prieš policiją val
stijos prokurorui. Delei tų 
skundų majoras intariamas 
apsileidime. Daug ant sa
vo galvos nesmagumų už
sikrovė miesto majoras, už
darydamas sekmadieniais 
saliunus. O čia ir pati po
licija ji dokčiai kompromi
tuoja.

Neiškentė ilgiau majoras 
ir metė didelį apkaltinimą 
policijai palaikyme ir glo
bojime piktadarių. Aną 
•dieną jis paleido tokį “in
terview.”

“Žinau, kad policijos de
partamentas Chicagoje pa
švinkęs. Žinau, kad poli
cijos departamentas pripil
dytas perdėtiniais, kurie 
kolektuoja pinigus po visą 
miestą. Žinau, kad pikta
dariai, žmogžudžiai, 
plėšikai 
niekšai, 
žinioje, 
gatvėse, 
kliudo.
nau, kad Chicagos policija 
pašvinkus.”

Šalip viso to, majoras ne
žada policijos viršininko 
Healey prašalinti nuo vie
tos, nes juo pilnai pasiti
ki. Kas dedasi pikto tarp 
policijos, tai dedasi prieš 
jo valią.

Majoras- pranešęs, kac 
jis žinąs keletą policijos 
perdėtiniu, kurie renką mie
ste pinigus, tečiau už savo 
nuodėmes pasitikį majoro 
malonės, kada tai visa išei
tų aikštėn.

Majoras taippat dalei- 
džiąs, kad Burke buvo nu
žudytas suokalbininkų, te
čiau apie tai plačiau neno
rįs klabėti.

Tai tokia šiandien Chica
go j e policija ir tvarka.

turą vardu “Shippy, Hunt 
and Dorman.”

Hunt’o paskyrimas iš
šaukta konferencijoje ma
joro ir civilės tarnybos ko
misijos perdėtinio, Coffin. 
Hunt’ui nereiksią kvotimų, 
nei Įstojimo policijon. Da
bar Hunt esąs civilis. Tai
syklės leidžia majorui pa
skirti tą žmogų detektivų 
perdėtiniu. Reikalinga taip- 
pat sutikimo policijos vir
šininko, Gleason’o. Tečiau 
jojo rolė tame dalyke ne
svarbi ir jo pritarimas ar
ba prieštaravimas nepa
kreiptų miesto majoro nuo
sprendžio.
.Hunt bus kapitono P. D. 

O’Brien Įpėdiniu, kuris liko 
suspenduotas už dalyvavi
mą rinkime taip vadinamo 
“slush fund.” Jis pats 
ris rezignuoti. Tokiuo 
du nebus tyrinėjamas, 
vilės tarnybos komisija 
sirengus P. D. O’Brien’o re
zignaciją priimti, jaigu tik 
pastarasis iš savo pusės ne
panorėsiąs negalimų sąly
gą-

Toli važiuoja.
Tėvas (gulėdamas ant 

krosnies): — Su lenkišką
ja kalba žmogus visur tin
ki: ir su ponais, ir su kuni
gais, o iš lietuviškos, vaike
li, nieko nėra: su ja toliaus 
Utenos pauto nevažiuosi.

Sumiš: — Et, tėtuši! Tu 
visą gyvenimą važiuoji, va
žiuoji, o toliaus krosnies 
niekur nenuvažiuoji.

REIKALINGAS VAIKAS 
Baigęs pradinę (grammar) 
mokyklą (8-tą skyrių). Ga
bus, smarkus, darbštus. Ge
ros išlygos. Geram vaikui 
pastovus darbas. Gera atei
tis. Kreipties i

Tananevicz Pub. Co., 
3249 So. Morgan st.,

Chicago, Ill.
Kreipties prie p. A. J. 

Chmieliausko.

no- 
bu- 
Ci- 
pa-

PIKTADARĮ SUĖMĖ.
Policija suėmė in domų 

piktadarį, nekokį Fred Lo
gue, kuris sakosi esąs 17 
metų. Indomus jis tuo, kad 
su stikliniu revolveriu 
(žaįslu) užpuldinėjęs pra
eivius ir juos apiplėšinėjęs. 
Su tuo “revolveriu” jis a- 
piplėšęs 19 žmonių.

PAAUKOJO $25.00.
Šv. Martyno dr-ja, ant 

Bridgeport©, vakar atlaikė 
savo susirinkimą ir paau
kojo $25.00 nukentėjusiems 
del karo.

vagis. 
ir visokios rūšies 
kurie yra policijos 
siaučia Chicagos 
o policija jų ne
pakartoj u — ži-

ATSIŲSTA MILIJONAS 
CENTŲ.

Kadangi Chicagoj pilies 
šventes pritruko apyvartai 
centų, tatai iš Washingto- 
no vienas milijonas centų 
prisiųsta. Pasakojama, jo- 
gei Chicagoj dabartiniais 
laikais esą apyvartoj ne 
mažiau 20 milijonų centų.

REIKALINGAS LAIK
RODININKAS.

Prityręs, pastovi vieta, ge
ram vyrui geros išlygos. 
Kreipties į
N Tananevicz Pub. Co., N
3249 So .Morgan st.,

Chicago, Ill.
Kreipties prie p. A. J.

Chmieliausko.

Extra! Extra!

HUNT BUS DETEKTI
VŲ VIRŠININKU.

Nauju detektivų viršinin
ku žadama nuskirti Nicho
las Hunt, kuris pirm kele
to metų buvo policijos in
spektorium, kada toji val
dinė vieta gyvavo. Kada 
tas skyrius panaikinta, 
Hunt rezignavo ir uždėjo 
privatinę detektivų agen-

POPERINĖ ŽOLĖ.
Naujausiu išradimu, kuri 

atidengė žemdirbystės de
partamentas Suvienytose 
Valstijose, yra žolė Zacatan, 
kuri auga pradedant nuo 
Californijos ligi Texa’so ir 
toliau Į pietus, net ligi Ar
gentinos. Turi jinai valak- 
nas, kurios tinka poperos 
išdirbimui.

Per ilgas metų eiles iš tos 
žolės dirbdinta įvairiausi še
pečiai. Sunaudojama buvo 
tiktai viduriai tos žolės, o 
galai buvo atmetami. Galų 
gale patirta, kad toji žolė 
tinka popero išdirbimui ir 
po išmėginimų ladoratorijo
se galutinai persitikrinta, 
kad chemiškais budais iš 
tos žolės padirbta popera 
yra pigesnė, negu ligšiol 
dirbama iš medžių šiaurinių 
miškų.

Nikstant miškams ir po
peros brangumas nuolat kį- 
la augštyn. Ir naujas išra
dimas, žinoma, bus tuo nau
dingas, kad atpigins popera 
ir miškus sutaupĮs nuo 
spartaus 
nemažai

naikinimo. Tuo 
visi pasidžiaugs.

S.

LD. “KATALIKAS,” gruo džio 20, 1915,

Kaina 25c

Lietuvių
^Parapijų I
( Mokykloms

ŠIAURINĖJE

Didelės dovanos trumpain 
laikui, iki Naujų Metų 

Kas prisius $5.00, tas gaus Lietuvių 
Dienraštį “Kataliką” per metus (kaš
tuoja $5.00), savaitinę “Lietuvą” 
taipgi per metus (kaštuoja $2.00) ir 
Suvalkų gubernijos žemlapį, kuris lie
tuvių kalboje parodo net kiekvieną 
svarbesnį kaimą, sodybą, dvarą, upę, 
ežerą 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,
GENERALIlSKAS AGENTAS, 

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

tai ir gerai.

Ant raudos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite į Tananevicz Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vieną skaitytoją, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Kataliką,” užsimokėdamas $5 už 
vienus metus prenumeratos. Gera pro
ga pasinaudoti tokia spyna, nes ji yra 
labai puiki ir paranki, kadangi jokio 
rakto nereikia ir jos niekas negali 
atrakyti, apart to, kuris ją gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

L. Deltuvas,
168 Conant str., Gardner, Mass.

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

TANANEVICZ PUBL. 
COMPANY,

3249 So. Morgan st.,
Chicago, Ill.

Kreipties prie p. J. A. 
Chmieliausko.

Memorial Bella a Specialty.
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Lėšomis ir spauda^
“Katalikas

3249 So. Morgan St., (h’c^go

TANANEVICZ PUBLISHING CO
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

BANKES', 
-COFFEE

. > ■ 't....................... s

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku | 
Szitą Kavą gąųsite tik,pas Bankes’. Bandyk šiandien “ 
i ’ '■ ' ■'ž'''r- L'*' '

Kava .. q ~
. Kiti parduoda po 30. c

n*' ..-■-t'v '

IŽ6?
alb. 1

• • •■ ■ , į '■ , • ų
Bankas’ puiki Santos 19c Bankes’ Dairy stalo 29c| i

. Kiti parduoda po 30 c' Puikiausia .Arbata AA* JS500 ^lite pirk?!Batikos’ geriausia Oge MiVertes, tįktaipo JVC VyMM'TIukiufBviesta 
CratRisnr SVJestsd ...Vr» Geriausia Ii visų Rflp " '

Geresnis kaip kur kitur. Arbatų, 60c vertes po ** w’*

Puikiausia Arbata

Šiaur-vakarinfi dalis.
i’J.. ~

1373 Milwaukee bv» , 2830 W lįądison st
1045 Milwaukee avi ' 1836 BĮu0 Island ai

1644 TV Cnioągę

2054 M Iwaukae 8V«
1710 W North uve

Vakarine dalia.
IplO.lY Madison st 

t 
_____ _________ avė
1217 S halsted St
1832 ^hąlsted st

■■ ii ■■■'

I ygffu tyni.iįi 'i'*

r Y"“ TAukitii Svies 
Bankes.’ Kavos saldintose

Šiaurine dalis
406 W Division st
720 W North avo
2640 Lincoln avė - <
3244 Lincoln avė
8413 N Clark st ' •

1816 tir IŽtbst ■ 
3102W22hdšt- 
. -:pįeti<ie daile i 

3032 Wehtworth ava 
3427 S Halsted st 
4729 b Ashland ą'va

“ i
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Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyvea pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass. a

Kaina metams tik Sl.SO, pusei metų 75 centai.
Vieną numeri pažiurtu siunčiame už dyką.

Rišant meldžiami paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
15 Military St, : Wercester, Nass
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Tel. Drovei 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DEHTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedalioms pagal sutarimą.Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-toi gatvės.
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Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Susas gydytojas ir chirurgąs, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, valkų ir 
visų chroniškų ligų.

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

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

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TAC "VNEVIČIA, Sav.

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

DUODA cekuj knygeles, sūkuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsmkos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotą Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinįgus visti kitą vlešpatysčią.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visą liniją.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metą sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargą reikalą vedimą, išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koidus nors' bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FLc ’nsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietą.
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7800

PO

E-hone Drover

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyry, Moterių ir Vaikų Ligas

? Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos:

f 3249 S. Morgan SI., Chicago.8

OU-KART NEDELIN1S LAIK^aSTlS

•SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina Kas utarnlnkas ir petnycia.
———PRENUMERATA KAŠTUOSE -

AMERIKOJ fn,eta”8 ®2-s«„- pusei matų $1.25
VJTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- įU AVI V J joj jr §kotįjoj 15 § Prūsuose 15 m.
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Rašyk taojanSo © gansn vieną munerį dykrA,

W. 0. Boczkauskas & Go.
W- Ssuth Alion - Hahanoy Pa*

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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