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Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj nepastovus 
>ras; apie temperatūros at 
nainą nieko nežinoma. ’

Temperatūra vakar augš- 
čihusia 35, žemiausia 31 laip- 
nis.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 
4:28.
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Rumunija susivieny 
su Rusija

Prancūzai su Anglais pasitrauks iš Makedonijos, 
kuomet Rusai užatakuos Bukoviną

■ Gerb. Skaitytoįams, Priedeliams, Ben- 
| dfadarbiams ir visiems Lietuviams kuo- 
I širdingiausius su Nauįais Metais veliįi- 
1 mus siunčia

L. D. “Kataliko” Redakcija ir Administracija.

PRAMATOMA REVO
LIUCIJA ANGLIJOJE.
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Anglai bombarduoja Westende; 
išsodinti karuomenę

non
jurėse nuskandinęs austru 
submariną.

Kita depeša praneša, kad 
talkininkų karo laivai nu
skandino du austrų minų 
naikintoju.

_ . — ----------------------- -if-—----------------

VonHintaburg 
keliauja j Bal-

Gemogerai sumušė Austrus; Salonikuose 
suareštuoti konsul ai

31. — 
prane-

palie-

Kuomet rusams ant 
kairiojo sparno sekasi, 
anot vokiečių rusams nesi
seka veikti Rygos-Dvinsko 
fronte. Aplink Rygą rusai 
buvo stoję ofensivan, bet 
vokiečiai juos išblaškę. Ir 
šiandie Berlyne skelbiama, 

Į kad rusų ofensivas minė-

iv 
tai

LONDONAS, gr. 
Iš Salonikų į Times 
šama:

Generolui Serrail
pus Salonikuose suareštuo
ta Vokietijos, Austrijos, 
Turkijos ir Bulgarijos kon- 
suliai su jų štabais ir šei
mynomis ir paimti ant vie-i 
no franeuzų karo laivo. Tai-! tam fronte jau pasibaigęs, 
kininkų karo žinyba konsu- - Bet iš kitos pusės imant, 
liatus paėmė į savo rankas, vokiečiai taippat nieku ne- 

_____ _ ■ . gali pasigirti tame fronte.

AUSTRIJA NUSILEI
DŽIA AMERIKAI.

Londonas, gr. 31. — Čia 
iš Vienuos apturima žinia, 
kad Austrija jau surengusi 
atsakymą į antrąją Su v. 
Valstijų notą garlaivio 
Ancona nuskandinimo rei
kale. Austrija Amerikai 
nusileidžianti. Prižadanti 
nubausti submarino komen
dantą ir duoti atlyginimą 
už žuvusius su Ancona Suv. 
Valstijų piliečius.

Londonas, gr. 31.—Aptn- Apturimą žinios, kad itą-
lai jau užėmę ir kitą Alba
nijos uostą, būtent Duraz- 
zo. Ligšiol, kaip, žinoma, 
italai savo rankose buvo 
laikę - tik,, uostą AyĮonąr. To-, 
dėl iš Durazzo Austrijos ir 
Vokietijos konsuliaf šų,, šu
to štabais ir šeimynomis 
pasprūdo į Šveicariją, iš 
kur keliaus į savo šalis.

■ Prancūzai su anglais tuo 
metu užėmę dar du Graiki
jos uostu Salonikų apylin
kėse. Be to franeuzai užė
mė salą Castellizo, gulinčią 
ant Viduržemės jūrių. Už
imta tuo tikslu, kad per
kirsti turkams, ir,. vokie- 

rusais stojanti ne iš šimpa- ()’ains koniunil<ącij.ą^tarp 
.tijos talkininkams, bet kad I^onstantinopolįo ii^jĘgipto. 
iš Austrijos atimti” savo- už- ; Anglijos karo laivai bom- 
grobtas. teritorijas — Buko-i^ai^l10ja Belgijos; pakraš- 
viną ir Transylvaniją?/ Ru
sai rumunams pagelbės tą 
tikslą atsiekti ir , paskui 
jiems priedan pridės dar 
Besarabijos dali. Tuomet 
Rumuniją paliks erdvinga 
valstybė?

Kuomet 'rusai su rumu
nais ims veikti Bukovinoje 
ir Traiisylvanįjoję, tai 
franeuzai su anglais pradės 
ofensivą pietuose ’Balkanų 
pusiausalio. Jiems suskubs 
pagelbon serbai su italais ir 
černogo rai.

Tokiuo budu pasitikima 
inimti teutonus su bulga
rais Balkanuose.

Rusai Besarabijos fronte 
nuolat varosi pirmyn. Daug 
rusų "karuomenės skubiai 
suflaukiama palei "Tiręlį, 
pietinėj Galicijoj, iš kur 
bus pradėta general is ofen
sivas.

rimą žinios, kad pietinėj 
Rusijoj rusai stoja gėnera- 
lin ofensivan, kad įsibrio- 
vus Bukovinon, gi iš tėn 
Bulgarijon. Rasi delei to 
ir fieldmaršalas von Hin
denburg veikiai iš rytinio 
fronto nukeliavo Bulgari
jon. Mat, jisai Įpratęs jau 
rusus mušti kaip Lenkijoj, 
taip ir Lietuvoj, todėl ma 
nąs rusus sutruškinti ir Bu
kovinoj.

Pall Mall Gazette iš Pet
rogrado apturi žinią, kad' 
Rumunija vienijasi su Ru
sija ir bendrai ims Veikti

KAIZERIS JAU 
PAGIJĘS.

Amsterdam, gr. 31. — Iš 
Berlyno apturima žinia, 
kad Vpkįptijos. kaizeris jau 
pasveikęs. Oficialiai skel
biama, jogei jis turėjęs kur 
tai votį. Tečiau kol-aks vis 
dar lovoj pasiliekąs.

3 AVIATORIAI PAIMTI.
Bucharestas, gr. 31. — 

Austrų aeroplanas su tri
mis aviatoriais nusileido 
ant Rumunijos teritorijos. 
Rumunijos valdžia visus 
juos suėmė.

cjams

( Anglijos karo laivai bom-

iijiųs aplink Westende, kur 
norima išsodinti karuome- 
nė ir ten vokiečių fronto de
šinįjį sparną apsupus su
taupyti.

pranešama, kad
karuomenė, su-

— South Bend., gr. 31. — 
Čia nesuimti banditai nužu
dė turtingą bravarninką 
Henyy Muessęl, gi jo šofe
rį Chobot mirtinai sužeidė. 
Bravaro ofisas apiplėšta.

Londonas, gr. 31.
maršalas von Hindenburg, 
vokiečių tautinis idolas, 
kaip pranešama, keliauja 
i Balkanus iš rytinio karo 
fronto. Iš Bucharesto ap
turima žinia,- kad jis arti
muose rytuose ims veikti 
išvien su fieldmaršalu von 
Mackensen. Juodu abu 
bendrai išdirbs turkų-vo- 
kiečių veikimo pienus.

Toji žinia kaip kartas 
parėjo tuomet, kuomet aus 
trai liko suintVAtinčeriiogo-r, 
rijoj ir pagadinta jiems pie
nai užpulti Albanijos uostą 
Scutari.

Jei austrai mėgintų savo 
pienus atnaujinti ir būti
nai pasiekti Scutari, tai 
jiems dabar prisieitų per
eiti Albanijos Alpus, /kur. 
tiesiog pavojinga keliauti.

Iš Atėnų depešos tvirti
na, kad Scutari apylinkėse 
sukoncentruota 75,000 ser
bų ir aplink 20,000 italų.

Iš Geneva į Paryžių atei
na žinios, kad bulgarai pa
sekmingai veikią Albanijo
je. Viena bulgarų kolium- 
na išblaškiusi ten serbus. 
Bulgarai pasitiki greitu lai
ku pasiekti Albanijoje jū
rių pakraščius ir tuo budu 
serbų armijas pusiau per-

Field-

kirsti. Kita bulgarų ko- 
liumna, veikianti pradėjus 
ežeru Ochrida, jau perėjusi 
Elbassan. Ana traukianti 
Tirana linkon. Dar kita 
bulgarų koliumna veikianti 
Mati klonyj, kuriuo mar- 
šuojanti link Alessio.

Vokiečiai su bulgarais 
vis dar ruošiasi užpulti Sa
lonikus. Tuo tarpu iš Atė
nų apturima žinios, kad 
Graikija leidžias bulga
rams pereiti Graikijos sie
ną ir talkininkus ten užpul
ti.

Gi iš Sofijos tvirtinama, 
kad jei Bulgarijos karuo- 
meiiė pereis sieną, tai tą 
darys Graikijos gerovės 
žvilgsniu. Bulgarai pagel
bės graikams išvyti iš Sa
lonikų neprašytus svečius— 
talkininkus,,-kurie ten susi
suko lizdą "'kaip pas ..save 
namie.

Londonas, gi-. 31. — Ne- 
kurie Anglijos laikraščiai 
tvirtina, kad kuomet val
džia praves priverstiną ka
reiviavimą, Anglijoj turės 
gimti delei to revoliucija. 
Laikraščiai žodžio “revo
liucija” nevartoja, nes tai 
draudžia cenzūra, bet apie 
tai kitais žodžiais išreiškia, 
kas tečiau turi tą pačią pra
smę.

Tarpe ministerių nesuti
kimai vis dar nepasibaigė. 
Kalbama, jogei pats kara
lius noris tan reikalan įsi
maišyti ir abi pusi sutai
kinti. Kadangi ne laikas 
kivirčyties, kuomet prieši
ninkas pašones daužo.

Pabėgėlių var
gai Rusijoje.
Saratovas. Spalių 30 d. 

Liet. Dr-jos įgaliotinio, p. 
Grinkevičiaus, bute įvyko 
steigiamasis Liet. Dr-jos n. 
d. k, šelpti skyriaus susi
rinkimas. Pradėjo jį Grin
kevičius, kuris trumpai nu
pasakojo, kokiomis sąlygo
mis prasidėjo pabėgėlių šel
pimo darbas. Slaptu balsa
vimu į skyriaus prezidiumą 
išrinkti: pirmininku inži
nierius Grinkevičius, jo pa
dėjėjais — inžinierius Mor
kūnas ir daktaras Ralys, iš- 
dininku advokatas K. Grin
kevičius ir sekretorium stu
dentas Dailidavičius.

800 CARRANZISTŲ 
ATKELIAVO, Ą

El Paso, Tex., gr. 31. — 
Aplink 800 Carranzo, lai
kino Meksiko prezidento, 
kareivių atkeldavo, į.Jųą.ręz. 
.Jiems vadovauja' gėn.' Elį- 
zonda. Nebuvo jokių de
monstracijų.

TURKAI SKOLINA 
PINIGŲ.

Londonas, gr. 31. — Cen
tral News depeša iš Kon
stantinopolio praneša, kad 
Turkijos valdžia pasiklau- 
sianti savo parlamento lei
dimo pasiskolinti $87,000,- 
OOO Vokietijoje.

10,000 AUSTRŲ ŽUVO.

Roma, gr. 31. — Iš Čer- 
nogorųos sostines Cetmje 
oficialiai 
černogorų
stiprinta serbų korpusais, 
visų karo frontu pradėjo 
ofensivą prieš austrus, ypač 
Sandžako apylinkėse.

Austrai liko nustumti 
nuo Černogo rijos teritori
jos ir pagaliau iš Sandžal’o. 
Austrų nuostoliai, aprokuo- 
jaini ant 10,000 žmonių.''

Havas News agent, pra
muša iš .Cetinje, kad vienus, 
Černogorų ginkluotas 'arm'd-pėduotas naujas Japonijos 
tomis laivas Viduržemių garlaivis Yasaka Maru.

BAISENYBES ALBA
NIJOJE.

Paryžius, gr. 31. — Aptu
rima žinios, kad Albanijoj 
tikros . baisenybės dedasi. 
Visais pakeliais sutinkama 
serbų pabėgėlių lavonai ir 
skeletai (grobai). Vis tai 
badumi mirusių serbių mo
terių ir vaikų. Albaniečiai 
tiesiog šykštus teikti pašei- 
pą badmiriaujantiems ser
bams pabėgėliams. Už 
menkiausią duonos kąsnelį 
reikalauja augšfo užmokes
čio.

Pusė serbų tautos 
bado žuvo Albanijos 
liuose ir miškuose. O 
jų dar turės žūti?

nuo 
kal
ki ek

IŠRADO NEPERŠAUJA-
- MĄ AUDEKLĄ.

Roma, gr. 31. — Romon 
iš provincijos atkeliavo 
kun. Ariano Destro. Jis su 
savimi atsigabeno ir karo 
mini'steriui perstatė savo iš
rastą neperšaujamą apsiau- 
stą-audeklą, padirbdintą iš 
augalų valaknų. Regis, ka
ro ministerija padarys iš
mėginimus.

Teutonų $ submarine sutor
« -y t- '

STEAMER YASAKA MARU, 
SMOKING ROOM amQ&ALON _
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ATRADO LAZDĄ, PA
MESTĄ 1885 M.

Syracuse, N. Y., gr. 31.-- 
A. Gillette’ 1885 metais, ty. 
prieš 30 metų, Watertown, 
N. Y., buvo pametęs savo 
lazdą. Vakar jo pamesta 
lazda atrasta, kuomet su
griauta senas mūras Wa
shington Hall, kur bus pa
statytas Y. AĮ,. C. A. bus
tas. ’ '■

OHIO UPĖ KĮLA.
Cairo, Ill., gr. 31. — Čio

nai siautė baisi viesulą. Te
legrafų ir telefonų vielos 
vietomis sunaikintos. Smar
kus lietus lijo, nuo ko upės 
Ohio vanduo ėmė kilti. Pa
kilo 4- colius augščiau. Ap
linkiniai farmeriai buvo 
priversti išsikraustyti iš sa
vo namų.

s* • ■
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West Frankfort, Ill. — 
Čia lietuviu gyvena aplink 
pora, šimtų šeimynų. Dar
bai vidutiniai slenka, bet 
darbas gauti yra sunku.

Saratovan lietuviai pra
dėjo plaukti vasaros pabai
goje, kada vokiečiai vis to- 
liaus ir toliaus grūdosi Lie
tuvos širdin. Pirma nebu
vo kam rupinties pabėgė
liais. Esant Grinkevičiui 
vasaros metu Lietuvoje, į 
jį buvo kreiptasi, kad jis 
apsiimtų tvarkyti Saratovo 
pabėgėlius lietuvius. Jis 
buvo Centralinio Lietuvių 
Kntniteto įgaliotas ir atvy
kęs tuojaus pradėjo tyrinė
ti, ai* nėra vietiniuose ben
drabučiuose lietuvių. Pasi
rodė, kad jų esama. Paga
lbaus pasisekė Grinkevičiui 
išgauti iš miesto valdybos 
vienus namus, kuriuose ap
gyvendino apie 108 lietu
vius. Apie šiuos namus: 
plačiau buvo rašyta “Liet. 
Balse” num. 12.

Ilgainiui pabėgėlių skai
čius ėmė didėti. Atsirado 
ir daugiaus inteligentų, ku
rie, kiek galint, prisidėjo 
savo darbu. Buvo pasam
dytu du vyruku registruoti 
mieste pabėgėliams. Iki šiai 
dienai jų užregistruota 540 
žmonių, kurie šiaip skiria
si: vyrų 144, moterių 195, 
vaikų 202 (berniukų 106, 
merg. 96). Iš šių žmonių 
100 gyvena augščiaus minė
tuose namuose, 30 žmonių 
Komiteto bendrabutyje ir 
apie 80 žmonių kitų tauti
nių organizacijų bendrabu
čiuose. Likusieji, apie pus
ketvirto šimto žmonių, gy
vena įvairiose miesto daly
se; jie gauna pašelpą pini
gais. Išviso pašelpomis 
naudojasi 58 šeimynos, su
darančios 225 žm., ir 19 at
skirų žmonių. Pašelpų iš
dalyta spalių mėnesyje 697 
rub., 35 kap. Iki šiam lai
kui maž-daug buvo duoda
ma maistui ir kambariui. 
Dabai’ pašelpų skirstymas 
labiau tvarkomas. Geriaus 
yra šelpti pabėgėlius įkū
rus bendrabučius, bet Sa
ratove sunku rasti bendra- 
bučiams butų. Tikimasi po 
savaitės atidaryti bendra
butį 100 žm. už miesto. Bet 
valgiu ir butu dar nepa- 

(Tąsa ant 2 pusk).
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Lietuviai
- Amerikoje.

DIDIS VEIKLUMAS;

" 1 ■■■■ •• - ——~—r;— 
ma skaitymo; rašymo ir 
rankų darbo) (Valinį veikli 
moterių kiibpąl

Štrfragietė

SLRKA? 33KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Pabėgėlių vargai 
Rusijoje.

(Pabiiiga nuo 1 p.).

num. 14, jogei galima susi
rašinėti su Lietuva. Kiek
vienas nori rašyti. Brangi
na dabar visi tėvynę ir nei 
vienas nesiskiria su viltimi

RENGIA PASILINK
SMINIMĄ.

' - Cicero, III. Šis miestelis, 
, stovėdamas pašonėje di
džiulio Chicago miesto, iš- 
rodo Jahar .iųažasf-bet lietin 
vių via; iinant abėlną skait
lių gyventojų, yra didelis 
pųpšimtis. ,.p

Vietiniai lietuviai apreiš
kia nemenką Veiklumų. Tali 
tos Fondo skyrius, įdirba iš-, 
si juosęs; vyčių kuopa augą 
ir plėtoja savo gražų veiki
mą; Pilnųjų BĮ.- kuopa vis 
didinasi. Žodžiu sakant,- 
ęią, ątsira,do- puiki (liiya ide- 
JniČms draugijoms ir jų gy
vavimai yra d žtifalritaš. •'■

Visų draugijų daugiausia 
yra nuveikusi ŠJaldž. iširdi, 
V. J. Jinai ne tik Cicero’ 
je, bet ir plačioje Chicago - 
je keliose vietose surengė 
vakarus ir parodė , scenoje 
savo gabius aktorius. Da
bar, sausio 2-rą dieną, įren
gia puikų kankini balių, 
Jukniaus švet., 4834 W. 14 

~ ,“gat., Cicero, III.
J. Antanaitis.

: CLT. CHORO VAKARAS,

* t; Cleveland, O. — Gruodžio. 
-26 d. Cleveland* i Lietuvių

- ; Teatrališko Choro dr-ja bu- 
“ ’Jo surengus gražų vakarėlį
* 'su Įvairiu programų, kas
* gerai pavyko išpildyti.
__ . Scenoje statyta “Švarkas 

ir milinė.” Lošimas gerai 
atliktas. Tik'- kai-kUTiFfflJF 

f. lošėjams reikėjo’:. btltiy'gųy 
ii vešniais, parodyti daugiauš' 
i- energijos, savo judėjiniuo- 

se.
i!

Gražiai padainuota. Tik 
B kvartetas kiek silpniau pa
is sirodė. Ypatingai publiką 

užžavėjo ponia St. Gręičic- 
’’ nė. Ji dainavo solo “Sira- 
e tos dainą.” Trukšmingii
• -rankų plojimu buvo atšauk- 
jgj'ta atgal ant scenos. ’
; I Reikia pažymėti, kad po- 
i ’nia Greičienė vra didi dai- į » . * •
; ;nn mylėtoja. Savo puikiu 
’ I balsu visuomet publiką pil-

Inai patenkina.
; • Mišrus choras gerai išla- 
’ J vintas. Jį veda gabus mu- 
i Izikas p. V- A. Greičius, Tik 
Į ’pačiam chorui stinga sopra-
• jno ii- tenorų baigų. . Butų
• Jgėistina daugiau tų .balsų 
Į Įturėti. ’ ■ ■ r
s » Ant galo jaunos mergai- 
« dės dailiai padeklamavo.
į ; Vakaras kuogražiausiai 
■ Jpasibaigė. Ten buvęs;

į ‘MOTERIŲ VEIKLUMAS.
• f iuv- .?• a .
į ’ Baltimore, M d. Moterių 
! JSąjįmgos 8 kuopa paskyra 
» ’4 Moterių Kalėdinį Fondą 
J ‘$25.00. ; ’
i • •». ■ - - -
j ; Dar nėra nei metų, kaip 
’ iminėtoji kuopa užsidėjo, o 
i įau pasižymėjo savo veiklu-
• imu. Surengė keletą gražių
• vakaru su prakalbomis, de- 
’ Jklemaci.jomis ir yaidini- 
; Jnais. Pirm adventų atvai-

baigtas pabėgėlių aprūpini
mas. Artinasi Saratove
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Roseland, III. Gruodžio 
19 dienų SLRKA. 33 kuo
pa Visų ■ Šventų parap.’ sve
tainėj laike priešmetinį su
sirinkimą. Buvo renkama 
y|l|Į^hą fiip dĮųlegatai |Į ap
skričiu į, ®dyMžia vinių, j, Iš
rinkta šie: Kazimieras Bu- 
binas, Izid. Čepulis. ‘ Kuo
pos- Varayboh Išrinkti šie : 
Kazę Bilbiiiašr*—pirm., jJuoz.

Čepuiiš — fui, rast., K. Kli
mavičitiš '^kasininkų, A. 
Liška ir J. Naujokaitis — 
kasos globėjais; Izid. Čepu-

^ko^o^gtuį Pet.: 
Vaitekhhaš’ ‘ ' "niai^jalka.
Wyg į į apskri ws iifeik|lay i- 
ino, susirinkimas nutarta 

sekmadienį 
kiekvieno incn'esio. ,

® įi? Baltasparnis, r $ 11 .
s Lilicolii. N;'H. —įitas, 

nrięšteliųį tar$ ^dilelių
kalnų ir girių. Čia yra vie- 
na poperos dirbtuve, kurioj 
dienomis dirbama po 10 va-1r -Į3| :< X-» ii. ^7- M Ci'
landų, o naktimįs—po .13 v. 
Mokama už dail^AiuO va
landų;- algų d<‘Wiinkamš 
išmoka sykį į mėnesį. tDar
bai- einąAgcrki Iii ■ iš kitur 
pribuvusiems lengva gauti 
darbų. ,/ ,? s

Čia dauginusia Jgj^veiia 
mažarušįįi, Hęttiviai ir* kdli 
įsimaišę’ lenkai.' Viši ‘ dar
bininkai neorganizuoti, dil
ba
ūžmokejstl fj | H j.

Gruodzip 2? r dieįių ^darbi
ninkai ‘ *5 A patbikaldvo'- ■ pųo 
kompanijos didesnės įnė- 
kesties, apie ką užverda 
kompanijai ir pranešė. 'Di
desnės mokesties pareikala
vo medžio skyriaus datbį-1 

’iihikhi/katilų dirbėjai irPki-j 
ti. Kompanija r pradėjo, 
prašyti darbininkų, kad jie 
dirbtų ir prižadėjo padidiiį- 
ti mokestį. i ;

Gruodžįo 16- d. pranešei 
darbininkams, kad jie gaus 
po 1 centų daugiau už va
landų, bet darbininkai su 
tokiu mokesties padidinimu 
nebuvo patenkinti. Todėl 
gr. 17 d. „ryte. šusiriiil<ę -įį 
dirbtuvę pranešė- užyeįz4ab 
kad permažai miikestie? pa
didinta; . užvaizdą’ liepė i dni| 
bininkains palahkti. į Ųž 
valandėlėj, atėję sųperiiij 
teridentasur užrejškg: “Jai- 
gu nenorite dirbti, tai eiki
te ?į ofisą, kur jums užmo
kės už jūsų darbą.”: Darbi
ni n kai- nenusigando, nu ė j o 
į ofisą; kur jiems ik; apmo| 
kūjo. Bėt: Už '- valandėlėj 
prado j 0. ■ kviestidarbinjrp 
kus, kad grįstų prie darbo> 
nes duosią- po-1 į4c. daujgihų 
už valandų. -Darbininkai šip 
tiko ir į)o pietų Viši su^rįžd 
prie darbo. Tud bildu dar-" 
bininkai laimėjo loc. dieno
je viršaus. A-

' —j ė 
Shenandoah, Pa. — Aną

žiema. Daugumas pabėgė
lių . nuplyšę ir dėvi vasari
nius rubus. Aprėdyti rei
kės mažiausiai pustrečio 
šimto žmonių ir- iš jų pir
miausiai visi beveik vaikai, 
nes, neaprėdžius jų, negalės 
pradėti veikti ir mokykla. 
Vaikai basi laksto po kam
barius ir po laukų ir, jaigu 
ir toliaus, jei taip bus ne- 
aprėdyti, žiemų galima lau
kti visokių ligų. Vaikų 
dauguma sėdi be jokio už
siėmimo ir laksto po gat
ves. Apie 30 vaikų lanko 
lęijkų mokykla, kur lietu
viai lenkinami labai malo
nia. forma. Mokytojos vi
sus lenkės. Yra tarp jų 
viena šiek-tiek mokanti lie
tuviškai bei latviškai, tai ji 
ir moko lietuvius. Didžiu
ma vaikų I skyriuje, kuria
me yra skiriami po dvi die 
ui. rusų, lenkų ir lietuvių 
kalboms. II ir III skyr. 
viskas mokoma lenkiškai ir 
sunkų žiūrėti, kada vaiku
tis, ; nekalbėjęs nekados na
mie lenkiškai, nieko nesu- 
prazdamas, kankinasi, mo- 
kydapąasįs. kas užduota. Iš 
pasikalbėjimų su vaikučiais 
yięn tik ir girdėti jų skun
dai kad sunku lenkiškai 
mokyties.-

Tad,., kaip ..mųtomc, lietu
viams mokykla būtinai rei
kalinga, ..Tam jau daug yra 
padaryta ir/ stengiamasi 
kuogreičiaiis; ‘ihel- painiau
sias dalykas—butas. Jau 
6iiG>‘ ^gai^fa Vieiioje gimna
zijoje po pi et vieta, bet pas
kui vėl atsakyta. Išviso vai
kų užregistruota mokyklon 
70 su viršimn

Medicinos pagalbą pabė
gėliams minėtuose namuo
se teikia miesto gydytojai, 
o Komiteto bendrabutyje ir 
inipste.. gyvenantiems teikia 
daktaras Ralys ir felčeris 
Bajorukas. Vaistai kol-kas 
apmokami Komiteto, bet il
gainiui gal pasiseks gauti 
miesto yiastinėje veltui. 
Pirmutiniai žingsniai jau 
daromi.

Pabėgėlių dvasios reika
lai visai mažai aprūpinami. 
Rutinai- reikalingas kunigas 
lietuvis. Tuo reikalu buvo 
kreiptasi į vietinį kleboną 
kun.- lMocki,: an-jis negalė- 
tų,:Įųjfcytb!,b.et .; gąutąs: malo
nus atsakymas. Tiesa, yra 
čionai kun. Razutis, bet ser
gąs. Nesenai dar pakilęs 
iš patalo, pradėjo lankyties 
bažnyčioje ir klausyti no
rinčių išpažinties, bet varg
šas kunigėlis, kaip jis ne
norėtų, negali visų paten
kinti.

Vienatinis daugumos pa
bėgėlių skundas, tai kad 
nėra kunigėlio, kuris pasa
kytų pamokslų ir t.t. Be 
Lietuvos pabėgėlių yra dar 
clang lietuvių katalikų iš 
Prūsų Lietuvos, ištremtų 
iš savo tėvynės. Tad kuni
gas, jei ne nuolat, tai bent

kuogreičiausia grįsti į tų ša
lį, nors akmenėlių išbučiuo
tų; bet... tarp kviečių yra 
ir kūkalių. Paskutiniomis 
dienomis 4 moteriškės pa
kėlę sparnus išlėkė į Kau
kazą, nes, girdi, ten šilta, 
vynuogės, vynų tik gerti ir 
tt. Paklausus ir bandžius 
įkalbinti grįšti Lietuvon, 
gavau atsakymų: “plevat 
man ant tos Lietuvos.” Gai
la, kad yra jmionių, kurie... 
klauso visokių, kaip anoji 
“viena,” o apšviestesnių 
žmonių patarimus laiko 
niekais.

Tiek maždaug žinių apie 
pabėgėlius Saratove. Be 
pabėgėlių Lietuvos, yra dar, 
kaip minėjau, ir lietuvių iš 
Prūsų Lietuvos. Teko kal
bėti su keliais apie vargą 
jų kenčiamą, bet apie juos 
parašysiu plačiaus, surin
kęs daugiau žinių.

Dar yra viena pabėgėliu 
rųšis Saratove—tai Kievo 
augštųjų mokyklų studen
tai. Jų “kolionija” iširo, 
nes medikai ir politechnikai 
likosi Kieve, o čionai atsi
kėlė tik 6 žmonės. Kiti, 
prisiskaitę Saratovo “bai
senybių,” pabijojo važiuoti 
ir nutarė sau tūnoti ar tai 
Kieve, ar kitur, turėdami 
tarnybų. Studentai visi 
gauna pašelpos iš Centrali- 
nio Lietuvių Komiteto. 
Tenka sutikti studentų iš 
Vilniaus gubernijos, žino
ma, lietuviška pavarde, bet 
paklausus tautos, atsako e- 
sųs “žmogus.” Pašalinių 
darbų Saratove studentijai 
nėra ir pertai daugumas 
griebiasi juodo darbo. Įsi
kūrė “artelės” malkakir- 
čių, vagonų kraustymo ir 
tp. Lietuviai kol kas tose 
“artelėse” nedalyvauja, nes 
tini darbo su savaisiais pa
bėgėliais. Saratovo Lietu
vių Komiteto adresas: Sa
ratov, Aleksandrovskaja 88 
n. Maslenikovo. Pašelpos 
duodamos kas vakaras. Ten 
pat dalinami laikraščiai ir 
duodamos kningos skaityti.

I. D.

L’D.į “KATALIKAS, ” ‘grudaži^-Slrmo.

• įDOVANA.
1 ■ Puįkl ,bera;ktit|ė spyha tam»
kas prikalbins vieną skaitytoją, arba 
pats užsifašys" 4>as mime dienrašti 
.“KataKlįąj/ iižstrtol^dainas $5 už 
I vienus, pctuf/iTenįimpsatos. Gera pro- 
!ga pašiltau’dcft'i to'liih'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. Del turas,' '■
168 Conant str., Gardner, Mass.

Diįėlis ^apgenąs.'

' Parsiduoda, pigiai namas 
ir staldas su • 6 ir pUSe’ loto 
už $2,500..mo >oi>it.oi

Tas . namas: ir itie lotdi tu
ri būti parduoti (' trumpų 
laikų., t. Kas <pirmiau* *atsi-

I ilino “Verpėja po kryžiu- 
! ini” ir “Tai politika.” Pa
sisekė kuopuikiausiai. Tuos 

-pačius veikalus dabar žada 
^=vėl pakartoti, o pelną pa- 
” skirtį pavargėlių naudai^ 
” Kiidpn ; taif)]»at Įsteigė va- 
□sarinius kursus; kur moko-

dienų prieš Kalėdas7 čia per-toks, kuris važinėtų, labai
šauti keturi asmenįs: Juo* reikalingas.

. -BoHnskis, Antanas' 
Kupstas, Jonas.. Narick-a^
ir Viktoras Tefaindtaš.- Ji| 
'tečiųų |i6sifi 
'ghiėj(r‘ratsii:'‘

žas r .Kningos ir laikraščiai pa
bėgėlių labai skaitomi ir 
kiekviena žinelė apie Lietu- 
yį|jSu didžiausia atida skai- 
twha1. ^^pdtihgai subruzdo 

! ' “L. B. ’ ’

LAIŠKAS IŠ VOKIEČIU 
UŽIMTOS LIETUVOS.

Marijona Akromienė bir
želio 24 dieną, 1914 m., 
prieš pat karui prasidėsiant 
apleido, savo vyrų So. Oma
ha, Nebr., ir su vaikučiais 
išvažiavo Lietuvon senų tė
vų atlankyti. Laiškas ra
šytas lietuviškai. Apie bai
senybes kaipir nieko, ma
tyt, vokiečių cenzūra kie
ta. Rašo:

“...Duodu žinoti, kad c- 
same sveiki ir gyvi išlikę 
iš tų gaisrų, trukšmų, bai
senybių, tik labai yra ne
ramios dienos ir naktelės. 
O! nelaimingos buvo dienos, 
kurias jau praleidome, o 
dar nelaimingesni jaučia
mės, kam susimanėm ke
liauti į nelaimingų Lietu
vos kraštų! Ak, mielas vy
reli! Verčiau būtimi mane 
su vaikeliais palaido!es S:>. 
Omahos šaltuose kapuose, 
ne^gu mus butum paleidęs į 
i?ią nelaimingų Lietuvos že
melę. Nematytų musų akįs 
tokių baisenybių, nekęstu- 
me tokių su'ifl^nybių. Kad

Šiuomi prųnešu savo Gerb. Tautiečiams Kostume- 
riams, kurie atsilankydavo į mano aptiekę iki šiolei, 
kad aš dabar perkėliau savo aptiekų iš senosios vietos 
prie 31-mo Place ir Morgan gat. į naujų .vietų prie 31- 
mo st. ir Morgan st., į namą, kurį matote‘ant šio pa
veikslo. Drauge su pranešimu meldžiu, kad kaip ki 
šiolei senoj viėtoj atsilankydavote su reikalais, kaip 
tai: su receptais; reikalaudami įvairių gyduolių, taip 
ir toliau malonėkiteųiepamiršti naujos vietos, nes dabar 
turiu didesnę vietą ir daug .geriau aprūpinu visokiomis 
gyduolėmis ir kitokiais ta vorais, kaip'tai: cigarais, ci- 
garetais, akiniais, kvepalais; paiideriais, saldainiais, vi
sokiomis guminėmis prietaįsomis, diržais, maišeliais 
del vandens, pančekomis ir visokiomis kitokiomis prie- 
tiasomis. Musų kainos (čienios) labai žemos sulygi- 
nart su kitomis aptiekomis, nes dabar viskas labai bran
gu, ir mes duodame geriausius vaistus teisingai.

Adresas dabar:

F. A. P0S1KA Pharmacy ■
LIETUVIŠKA APT1EKA ■ ■

3101 So. Morgen St. ^sigat. Chicago, Iii.

šauks, tas - įgis -puiki/ turtų 
už pigių kainų. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai- turint 
pinigų^ neš parsiduoda ant 
lengvų: išmokėjimų.; i Kreip- 
kitėsų :■ im.iiit.' '"i- 
Tananevicz Savings Rank, 

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. Kuiną $l?900. Cemen
tai, said vokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz,. Savings Bank>

K., J. Filįippyięh,
Real Estate, manager.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department

2-as Didelis Balius su Perstatymu
* —Parengtas—

ŠV. KAZIMIERO BROLIŲ IR SESERŲ DR JOS
Nedėlioję, sausio (January) 2 dieną,' 1'^16"in'."' 

MELDAŽIO SVET., 2242-44 W. 23rd Pl., Chicago, Ill.
Scenoje statoma dviejų veiksmų drama 

“GUDRI NAŠLĖ”
(Iš tikro atsitikimo lietuvių gyvenime).

Be to dar bus dainos, puiki muzika ir rožiniai šo
kiai. Toms ypatoms,'kurios turės daugiausia rožių, bus 
suteikta tokios dovanos, kokių už rožes niekas dar nėra 
gavęs.

Pradžia 5 vai. vakare; įžanga ant perstatymo 25c. 
ir 35c. ypatai; po perstatymui —25c. porai.

Todėl kviečiame Gerb. Visuomenę atsilankyti į 
musų viršminėt'i Balių ir perstatymą, o mes stengsi
mės kuopriclankiausia svečius priimti.

Kviečia Rengimo Komitetas.

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth a ve 
3127 S Ilalstod st 
4729 o.Ashlund avo

Dovanu.. Jei«u 
ATMlite pirkti 
Taukini Sviesta 

Baukes’ Kavos sztoruosc

Puikausią Arbata ZLAe ^5(10
603 vertes, tiktai pu ^JUU

WvJV Geriausia iš visų C
Arbatų, 60c vertes po v ** -

Šiaurine dalis
406 W Division st 
72Q W North avė 
2640 Lincoln avo 
3244 Liucoln avo
3413 N Clark st

0 Šiaur-vokarinė dalis.
I 1611 W Ciiicagc u »
I 1373 Milwaukee n re
J I 45 Milwaukee avė 

2054 M Iwaukee avo 
2710 W North avė

’ifWllWiirW

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos IQ#* Bankes’ Dairy stalo O
Kava Ivv Sviestas

Kiti parduoda po 3Jc_ r
Bankes* geriausis
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

1510 W Madison st 
2830 W Madison st
1836 Blue Island avo 
1217SHalsted St
1832 S Halstod sc

galėtume virsti bitelėmis ir 
atskristi į So. Omalią, daug 
papasakotume naujienų 
broliams ir sesėms lietu
viams, kas dedasi musų 
gimtinėje. Važiuočiau, bet 
be pinigų niekur negalima 
išeiti, vaikams reikia šiltų 
apdarų ir t.t.

Lietuvoje krasa nejuda, 
turime patįs eiti ir klausi
nėti, ar vra koks laiškas. 
Adresas dabar tokis: in 
Kurpikų, Kreisamt Kibar- 
ti bj. Ejdkunenį Deutsch
land (seniau buvo:. Suval

kų gub., Vilkaviškio apsk., 
Kupiškiu giri., Kurpiškių 
kaimo).
Kurpiškiai, lapk-r. 2, 1915.

IŠGELBĖJO VIIKUS IŠ 
UGNIES.

Po. mini. 1457 So. Union 
avė. užvakar nakčia kilo t
gaisras. Policiantas Behr
ends nuo antrojo augšto iš. 
liepsnų išgelbėjo kelis mie
gančius vaikelius, kurių tė
vai, kilus gaisrui, buvo ne
tekę sąmonės, t . .

Parsiduoda 2. lotąį ant 45 
gat., art; ^?''‘L/"”;\ąvę, Kai
na tų lutų,tik po.$350. . Kas 
pįjęgia ų^įšųųįys, ( fas,.^^iai 
(už Tniųėtų (Įiaiiiąj).j Įup^. lo
tus įgys. Del pjatcsųių ži
nių kreipkitės į r ,

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 daugiauš, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, Ill., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

'' r Mhnager.
. f ’ . - J ■'d - • ’■ i ■* ,■ ‘ *. i J !

Prasiduodąf, pigiai -4 ;šei
mynų medinis narnai rant 
Atlantifeo, ty^: 43; gąL ir 
Fifth, avc. Šįs namas, atne
ša raudos į. metus ..$400, o 
jo kaina tiktai. $3,000. Šis 
namas parsiduoda ųž. cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galįma<įgyti 
ir mažai pinigų: turint,...Del 
platesnių žiliui,kreipkitės į 
Tananevicz. Savings ■ Bank

Real Estate Department 
u K. J. Fillipovich,

.:. 'ut Manager.

Parsiduoda pigiai lotas 
ir medinis narnąs ant lĮal- 
sted gatvės, labaį geroje, 
biznio, vietoję. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi, būti 
parduota į 30 dienų. r ...pd 
platesnių žinių krcipĮJtęs į
Tananevicz Savings .Bank, 

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

2
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S. L. A. 1915 į 
metais.
(Prisiųsta.)

Neturėdami daug lako ir 
vietos, žvil'gtelsime trumpai 
į S.L.A., ką jam davė pra
bėgusieji 1915-ieji metai.

Šie metai Susivienijimui 
buvo labai našus. Lietuviu 
organizavimos dirvoje išdy
go daug naujų diegų. Aud
ros, kurios siautė 1911 ir 
1912 metais, aprimo; apsi
niaukęs dangus nušvito. 
Musų darbininkai, nors tš- 
lengvo, per visus metus nie
kelio netrukdomi, ramiai ga
lėjo darbuoties, po tyru 
dangaus skliautu, labui mu
sų organizacijos ir kartu 
labui musų visuomenės: sa
vitarpiam medžiaginiam su
si šelpimui ir dvasiškai lietu
vių stiprybei, žmogaus pro
to pakėlimui, iskiepijimui į 
minti vienijimosi reikalin
gumo.

Tiesa, šiuose met. ir svar
bių permainų padarė,-—tai 
išrišo klausimą senų narių 
mokesčių išlyginimo. Prisi
artinant tam svarbiam mo
mentui, buvo tikėtasi, kad 
organizacijoje pakils, didele 
audra, nešanti nuostolius, 
bet ačiū musų darbštes- 
niems veikėjams, su jų pa- 
gelba ir nuodugniu dalykų 
nušvietimu tas žygis atlik 
ta be jokių nuostolių. Kaip 
tik priešingai — su didele 
nauda organizacijai ir, abel- 
nai, visiems nariams. Mo
kesčių klausimas palietė 
apie tris tūkstančius narių. 
Iš kalno buvome manę, jog 
pusę jų turėsime nustoti, 
bet dabar, pabaigoje metų, 
musij užrašai parodo, kad 
mušti narių nedaugiau išsi- 
braukė iš organizacijos, 
kaip ir paprastai būdavo. 
Mat, vieni paėmė pirmą, ki
ti — antrą propozicijas; 
didelė-gi dauguma persikė
lė ant augštesnių apsaugos 
laipsnių ir taip viskas gero
je ir rimtoje formoje susi
tvarkė. Dabar galime tik 
džiaugties iš to, nes laikui 
bėgant, liksime užregistruo
ti ir tose valstijose, kur bu
vo daromos kliūtis del e i se
nų narių mokesčių.

Nemažas “ačiū” priklauso 
ir musų laikraščiams, ku
rie pagelbėjo mums tą klau
simą visuomenei išaiškinti. 
Kurie-gi nepadėjo aiškinti, 
lai bent užsilaikė neutrališ- 
kai, nekurstė žmonių prie 
sukilimo. Tiems taippat pri
klauso padėka. Varde Pild. 
Tarybos ir visų S.L.A. na
rių meldžiu priimti nuošir
dų ačiū. Tiesa, turime to
kių ypatų, kurios ne vieną 
popieros lakštą sudarkė, be- 
rašinėdami laiškus i kp. vir
šininkus, gundydami juos, 
kad patrauktų teisman P. 
Tarybą už išlyginimą senų 
narių mokesčių, bet musų 
žmonės jau ant tiek yra pra- 
si žiūrėję, kad moka atskirti 
blogą nuo gero ir niekur ne
pasisekė sugundyti žmonių 
prie suirimo. Mat, sėkla, 
kuri, anais metais berta 
sauson dirvon, nešė gausų 
vaisių, šiuose metuose iš
džiuvo; derlingon-gi dirvon 
rūpestingai pasodinta ir lai
stoma sėkla išaugo ir jau 
neša pageidaujamą vaisių. 
Turime ir laikraštį, kuria
me buvo pradėta skelbti vie-

* vs NvWvQz..

Kun. Jono Kloro pagerbimui po jo primicijų atsibuvęs pokylis šv. Jurgio K. pa
rapijos salėj, Chicago, gruodžio 25 dieną, 1915 m. >

neužsiima;
būti, tik patįs 
keletas bendra- 
burelis narių

sios kuopos nėra skaitlin
gos savo nariais, bet — tai 
tik pradžia: sekančiuose 
metuose, tikimasi, jų narių 
skaitlius pasidvigubins. 43 
naujos kuopos bėgyje metų,

liė..... . .. /v. $^3i959.33 
Spaustuvė, redakcija, 
literatūra ir Š.L.A., 
ženkleliai, kuopų 
kniugos.... ....7.914.71 

Pinigu buvo..........38.496.20
Visas turtas. .$80.370.14 

30 d. lapkričio, 1915 m.,
S. L. A. turtas:

i Nejudinamoji nuosavybė 
......... .................  .$33.959.23 
Lankose padėta ant 4 nuo
šimčių .............    40.421.11
Pas iždininką bėgantiems 
reikalams .......... 10.000.00
Ant 1-mo mortgage pasko
linta ..................... 10.500.00
Inventorius, spaustuvė, lite
ratūra,etc............. 11.925.00
Pas administratorių 500.00 

Visas turtas. .$107.305.34 
Kaip matote, organizaci

jos abelnas turtas per vie
nus metus laiko užaugo ant 
$26.935.20. Suvedus visų 
metų atskaitas, skaiEnėš 
bus dar iškalbingesnės.

Geros valios lietuviai, jau- 
čiantieji reikalingumą vi
suotinos lietuvių vienybės, 
rėmė ir remia šią bepartyvę 
organizaciją, nes žino,kad 
liktai ii musų lietuvius ga
li surišti į vieną kūną: čia 
gerbiama kiekvieno lietuvio

Ateik Praleisti Senus Metus Linksmai
Naujų Metų Vakaras 

Petn., Gruodžio 31 d., 1915 m.
■ DOUGLAS PARK AUDITORIUM, : Ogden ir Kedzie Avenues

;■ Vakaras surengtas Sąjungos Lietuvių Kliubų.
® Pradžia 7:30 vai. vakare, : Inž^nga 25c Ypatal
Į Solistai, duetai, kvartetai ir Sarpalių orkestrą palinksmins Jus.
? Draugijos, Kliubal ir pavienės'ypatos yra širdingai kviečiami atsilan-
I kyti į šį vakarą, nes panašaus pasilinksminimo ehieagiečiai nėra rengę,

. i t

“Amerikos Lietuvis”
! Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi

kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.60, pusei mėty 75 centai.
Vienui numeri pažiurtu siunčiame už dyką.

šas boikotas musų organiza- mokėta $13.914.49; pomirti- 
cijai, — tik laimė, kad to nių — $6.600.00; našlių ir 

skaitymu plačioji našlaičių pašalpai—$102.00. 
jį Abelnai, pašalpai išmokėta 

'— $20.916.49. Kiek tai aša
rų ir sielvartos prašalinta
iš biednų našlių su našiai- —tai naujas Susivienijimas, nuomonė, — buk kuomi lie
teliais gyvenimo! Tai vis organizacija pati per save.jri, bile esi lietuviu, glauskis 
organizatyviškas lietuvių Viso nauju narių prisirašė!prie S. L. A. 
darbas! Jaigu ne p rakiŲ2.658; I

_ „___ ______ ___________ nesniųjų musų tautiečių gštesnius apsaugos laipsj janiškas ir politiškas pas
veikę daugiau, negu kitais • pasišventimas organizacijos nius 451 senas narys.

1 d. sausio 1915 m. Susi- prižada — visuomet atiduo- 
skaitlį- vienijimo turtas buvo:

Ne j u d in amo j i nuosavy-

Rišut mtldžlimi paM aiškius adresus.

M. P ALTANA VIČIA
IS Mūry St, : Worcester, Mass.

organo 
visuomenė 
skaito, tur 
redaktoriai, 
darbių ir
priešingosios musų organi
zacijai sriovės.

Apšvietos srityje Susivie
nijimas šiuose metuose nu-

ar mes galėtumėmmetais nuveikdavo. Išleido darbui 
savo lėšomis veikalą “LIE-: pa rod vt i' panašias 
TUVIŲ TAUTOS KLAU- nės? 
SIMAS EUROPOS KARĖS 
METU” ir savo KALEN
DORIŲ 1916 m. Pirmojo skvi.įus se]-an£.jose lietuviu 
veikalo jau nemažai išpla
tinta. “Kalendoriaus” pir- , , ,v. ■ i n x i 4. v tos paduodame tik kuopos mo mušimo 10 tukstanciu 1 . . . . . A,... numeri ir miestą, neminėdami baigiame siuntmeti; . , .‘s;.; • . .

, , t-- i nn, kiek lošė pTisjrase parengiama antra laida. Kiek . \ ■’ t 1 1 . •
buvo galima susekti, kuopos j - ‘ 
surengė viešų susirinkimų' 
su prakalbomis, paskaito * 
mis ir prelekcijomis įvairio
se lietuvių kolonijose—193.

Labdarybės darbu Susi
vienijimo Centras ir kuopos 
ir-gi atsižymėjo: paaukavo' 
nukentėjusiems nuo karės 
$9.836.15. Prieglaudos na
mo fondui pinigais paukau- 
ta$10.00 ir p. F. Kibortas 
paaukavo visą laidą veika-i 
lo “AMERIKA”. — par
duodamąja čienia rokuojant 
vertės — $2.250.00. Našlių 
ir našlaičių sušelpimui S. L. 
A. nariai sudėjo $500.00 pi
nigais ir P. Mikolainis 
paaukavo smulkių knygelių 
vertės $101.00: Autonomijos 
fondui suaukauta $72.50. 
Viso paskelbtų aukų, — ne
turime rekordų, tad ir ne
galime nurodyti. Tečiau 
mums linksma pasakyti, 
kad ir šiame darbe musų 
organizacija užima, pirmą 
vietą, nes nėra kitos orga
nizacijos, kuri galėtų paro
dyti tokią skaitlinę labda-| 
ringųjų darbų. Manau, kad j 
ir tie, kurie mums pavydi 
gero pasisekimo ir prikiša 
mums tai partyviškumą, tai 
buk S.L.A. niekuom nesąs, 
kaip tik biznio įstaiga, su
sigės, pamatę musu nuveik
tą darbą apšvietos ir labda
rybės srityse bėgyje viene- 
rių metų.

Tai dar ne viskas. Pa
žiūrėkime, kiek savitarpinės 
pašalpos darbo atlikta. Vi
su metų skaitlinių dabar 
nebuvo galima suvesti, tad 
imame skaitlines tiktai vie
nuolikos mėnesiu. Nuo 1 
d. sausio, iki 30 d. lapkričio 
1915 m. pašalpų ligoje iš-

Per šiuos metus ‘ Susivie
nijimas Įsteigė savo naujus

kolonijose (del stokos vie

/: >. --

Pa.
Pa.

Iowa.

8. —Astoria, N. Y.
9. —Divernon, Ill.

73.—Painesdale, Mich.
89.—Sugar Notch, 

120.—Arnold. City, 
131.—Clifford, Ill. 
164.—Easton, Pa. 
178.—Mason City,
186.—Alliance, Ohio. 
191.—W. Frankfort, TH
195. —Cedar Point, Til.
196. —Riverton, Ill.
197. —Monessen, Pa.
202. —Portland, Ore.
203. —Oelwein, Iowa.
205.—Grant Town, W.V: 
208— Chicago, Ill.
210. —Williamstown, Pa.
211. —Mahanoy City, Pa.
214. —Pittsburgh, Pa.
215. —Pool ville, N. Y.
220. —Universal, Ind.
221. —Duryea, Pa.
222. —Thomas, W. Va.
223. —Westville, Ill.
224. —Bulpitt, Ill. 
231.—Easton, Pa.
233.—Sparrows Point,

Md.

a

234.—Hudson, N. Y.
236. —Blanford, Ind. j
237. —Camden, N. J.
238. —Belle Valley, Ohio. į
241.—Kulpmont, Pa.
247. —Woodlawn, Pa.
248. —Branford, Conn.
249. —So. Brooklyn, N. Y.i
250. —Ma spetli, N. Y.
253.—Kansas City, Kan. i
255. —Arnold, Pa.
256. —St. Charles, Ill.
257. —Peoria, Ill.
258. —Grandvile, TH.
Viso 43 kuopos.
Tokio naujų kuopų skait-Į 

liaus Susivienijimas niekuo
met vienais metais nebuvo 
pasiekęs. Nors tos naujo-

5 ___ Čion tavęs
be to persikėlė į au- Į niekas nepersekios už tikę-

valgas, o ką organizacija

da.
A. B. STRIMAITIS.

MART OBELINIS LAIKYTIS

TftA TA’/ViENATINlS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE KURIS IŠEINA DU KARTŲ

ANT NEDĖLIOS

itrtua tas atarninlcas ir pswia
. nrr.-TW tu—nii ui • .į

------------- raKNUMERATA KAŠTUOJA' -  -----------------•—

AMERIKOJ f“8 ' T( pusei matų •> .
yiTOflPOI f Rosijoj Ir Lietuvoj $3.50, AnglL

, 'Škotijoj 15 š. Prusnose 15 tn

taojunusn ® vieną ©asnerį

f. 0. Boczkauskas & Go.
Sitti-SŽ? W. Šerife , Masty OilMo fe,EXTRA! EXTRA!

Didelis išpardavimas kalėdinių 
dovanų, kaip tai: auksinių daiktų, 
deimantų, žiedų, visokių puikiausių 
laikrodėlių naujausios stailos. Pil- 
niausis štoras yra užkrautas įvai
riausiais, geriausiais daiktais. Už- 
kviečiu visus draugus ir pažįstamus

atvažiuoti arba ateiti ant didelio kalėdinio išpar
davimo. Praisai (kainos) yra ant visų daiktų nu
mažinti, taip, kad niekur negali gauti už mažesnę 
kainą tokį pat daiktą, kaip pas mane pirksit. Taip
gi, katriem reikalingi akiniai del nešiojimo, jeigu 
Jūsų akis skaudamos arba pavargusios, taipogi jei
gu turite galvos skaudėjimą, aš parinksiu Jums 
akinius, taip kad Jums galvos skaudėjimas tuoj 
praeis ir ant akių lengviaus pasidarys iš pirmos 
dienos. Aš esu senai apsigyvenęs Chicago j, ir kat
rie pas mane pirko, tie kiekvienam gali patikrinti, 
kad aš buvau teisingas ir geriausis Jūsų draugas 
lietuvis.

PETER MILLER
2256 W. 2 2 nd St. Phone Canal 2941 ChlCljG , III

Telephones Yards | 5940 S 
. Drover j 3582 I,W M. J. MANKOWSKI !APT1EKA j

4503 So. Wood Street, :: ** Chicago, Ill. ■
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia neląi- | 

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas- kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Drover> M. J. MANKOWSKI
■ 
■

■

LIETUVIU TEATRAS
3214 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Pėtnyčioj, subatoj ir nedėlioj, gruodžio 31 ir sausio 1 ir 2 die
nose, Lietuvių Teatras bus atdaras nuo 7 vai. vakaro ligi 12 vai. 
nakties. Bus lošimas komedijos “Abejotina Ypata.’’ Iš krutamu 
paveikslų “Stoka karo reikmenų.. Nedėlioj lošimas — ‘‘Dzūkas 
Grinorius. Krutami paveikslai—Carley Chaplin.

ĮŽANGA 1OC.

GYVULIU PROTAS,

yra toldų tunų ir žvėrių, kurie

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 kningoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš- 
aiškiaama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protų, nors toli gražu tiek 
daug neiitobulintą, 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 prieė atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę «kabo, kam

išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerų uoslę ir t.t.

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

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinę- 
Šimą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma. 
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

J Apskelbimai “KATALIKE” ameša gera pelną.
"—lllll............................ r-T|lr,. .... . .............. ... .
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j KATALIKAS ?
■ Leidžiamas kasdien, išėmus sekma- g

dieniais ir šventadieniais, į
Tananevicz Publishing Co., t

I J. M. Tananevičius, prezfdentas, Į 
| S. P. Tananevičius, vedėjas.. g 

Dienraščio prenumerata: g
Metams ................... $5.00

■ šešiems mėnesiams.. 3.00 0
Trims mėnesiams .... 1.75 
Užsieniuose ............... 7.00

I Laiškus siunčiant visuomet reikia g 
| adresuoti: |

i Lietuvių Dienraštis Katalikas i
■ 3249 S. Morgan St., Chicago, III. s
| Telephone Yards 6870—6871. g

’’ LITHUANIAN DAILY ;

Į KATALIKAS '
J Published Daily except Sunday B 
f and Ho lidays h

by h
I Tananevicz Publishing Company, B 
įį J. M. Tananevicz, President,^
g S. P. Tananevicz, Manager. B
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| One year ............................... $5.00 fl
| Six months ........................... $3.00 ™
t Three months ........................... $1.75U
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■ Q

BAIGIANTIES
SENIEMS METAMS.

Šiandie baigiame 1915 
metus. Rytoj sutiksime 
Naujuosius, 1916 metus. Be 
jokio gailesio šiandie atsi
sveikiname su senaisiais 
metais, kurie pasaulio his- 
torijoj tikrai*bus pažymėti 
kraujo raidėmis. 1915 me
tai pasirodė kruviniausiu 
laikotarpiu, kokio musu že
mė nebuvo dar mačiusi, ir, 
rasis, negreitai, o gal jau 
nekuomet ko panašaus neb- 
matyg, - *'

PeAiai, įžengdami į šiuos 
besibaigiančius metus, iš
reiškėme viltį, kad 1915 me
tai bene ar nebus tais me
tais, kuomet musu tėvynė 
Lietuva, būdama dar be
veik mažai šio karo palytė
ta, turės sulaukti sau lai
mingesnių dienų, šviesesnio 
laiko.

Tečiau karčiai apsiriko
me. Kadangi šie praeitieji 
metai ant musų brangiosios 
tėvynės užsiimto baisiau
sias nepalaimas. Lietuva 
virto karo lauku ir visti ša
lis su žydinčiais sodžiais 

pavirto į tyrynus, kurių 
šiaurės vėjai tik nuodegų 
liūs ir pelenus nešioja.

Nei vienam, nei kitam 
priešininkui nerupi lietu
vių, kaipo tautos ir žmonių, 
likimas. Jiems rupi tik su
sidraskyti Lietuvos žemės 
derlingus plotus ir pasidali
nus pasisavinti.

Rusai nėra geresni už vo
kiečius ir pastarieji už pir
muosius. Prakeiksmus siun
čiame ant vokiečių, bet dar 
labiau turime kaltinti ru
sus, kurie neprisirengę sto
jo šin baisiau karau ir leido 
savo priešininkui persikel
ti Lietuvon ir anų lig pa
matų nuniokoti.

Šiandie Lietuva jau ne
beturi savo senobinio vaiz
do. Lietuvių tauta išblaš
kyta po visa plačiųjų Rusi
ją ir Serbija. Šeimynų na
riai kas sau pakrikę. Šian
die tėvai nesuranda vakų, 
gi vaikai nežino, kur jų tė
vai apsiverčia, ar jie yra 
dar kur gyvi, gal kur bad- 
miriauja. Vyrai nesuranda 
savo žmonų, pastarosios sa
vo vyrų, motinos mažulyčių

vakelių, gi šie vėl savo mo
tinų. ’Visas gyvenimas su
iręs, žmonės iškrikę.

Tegu šis karas veikiai ir 
pasibaigs, bet kiek tai už
ims laiko pabėgusiems iš 
tėvynės lietuviams sugrįsti, 
kitiems kitų susiieškoti. 
Daug žmonių nesugrįš iš 
Rusijos, nes jie ten bus pa
smaugti vargo ir bado, pa
pjauti ligų. Jų paliktieji 
ūkiai tuomet pateks sveti
miems — vokiečiams ar ru
sams. Kiek tai užims laiko 
sugrįžusiems išnaujo susi- 
gludenti, kiek reiks išlie
ti prakaito, kad prasigyven
ti. Gi čia dar ant jų gal
vų kabos praėjusių prajo
vei ir baisenybių šešėliai, 
katrų taippat bus labai sun 
ku nusikratyti.

Kas praėjo nebesugrįš, 
bet nenorėkime, kad 1916 
metai sektų savo pranokė
jo, 1915 metų, pėdomis. 
Tiesa, kad Lietuvai ir pa
čiai musų tautai kas jau 
buvo, aršesnio nekuomet 
negalės būti. Aršiau nebū
tų, nors tenai dangus su 
žeme maišytųsi. Nes ište- 
riojimo darbas atliktas.

Vienų vienas daiktas 
šiandie mums turi rūpėti, 
idant musų tauta nepražū
tų, idant jos nariai, išsi
sklaidę po visų Rusija, ne
išnyktų ant visados.

Musų svarbiausias noras 
ateinančiais metais turi bū
ti tas, idant kuo veikiausia i 
pasibaigtų šis baisus karas, 
idant išsisklaidžiusioj i lie
tuviai sveiki sugrįžtų į sa
vo sodybas ir Lietuva už 
paneštas kančias ir aukas 
apturėtų šiokia-tokių lais
vę. Žmonės tuomet nors 
susiramintų, jogai ne vel
tui tiek vargo kentėta, tiek 
kraujo pralieta ir skausmų 
panešta.

To viso mes trokštame 
susilaukti iš ateinančių 
Naujų Alėtų, ant kurių 
slenksčio jau stovime.

Viltis yra kaip pavienių 
žmonių, taip ir tautų gai
vintoja. Tatai turėkime 
viltį.

LAUKIAME
LIETUVIŲ VIENYBĖS.

Žinome visi, kokius šian
die vargus velka musų tė
vynė. Žinome, kaip musų 
broliai ir seseris liko šio 
karo po visų Rusiją išblaš
kyti. Žinome likusių ant 
vietos ir pabėgėlių vargus. 
Visa tai žinant musų pir
mutinė pareiga kieku ga
lint ir kai]) galint juos šel
pti, idant jų vargai ir skur
das nepasmaugtų. Gi to
kiam šelpimui mums, Ame
rikos lietuviams, būtinai 
yra reikalinga vienybė ir 
susiklausimas. Pernai ir 
žiemotai tos vienybės pas 
mumis nebuvo. Viešpata
vo baisus susiskaldymas.

Pageidaujama todėl, i- 
dant ateinanti 1916 metai 
Amerikos lietuvius suvie
nytų bendrai! kunan tėvy
nės ir savo brolių šelpimo 
reikale.

Su ateinančių metų pra
džia meskim šalin visokius 
partijinius nesutikimus ir 
stokime bendran darban— 
tėvynės gelbėti.

Apeliuojame į tautinin
kus, kurie rytoj ir užporyt 
turės savo suvažiavimų 
Philadelphijoj, idant jie, 
metę šalin visus asmeniš

Išhaikinam iš žmonijos, 
Tvankom pančius tos vergijos, 
Kuri slėgė ilgus laikus...
Ales paguosiu) Jus, mus vaikus:

Atakviesim čia liuosybę 
Ir sužadinsim lygybę 
Būvį teiksim ištekliuje — 
Tversim žemėj, kaip danguje!

l i
1

kumus, pirmieji išskleistų 
lietuvių vienybės papartį 
ir pagal išminties nurody
mų visas sroves trauktų 
bendrai! ryšiu.

Apeliuojame į tuos musų 
tautos gerb. veikėjus, idant 
jie savo tuo suvažiavimu 
pagaliau visų srovių nesuti
kimams padarytų galų.

Antai rusų tauta šio ka
ro metu nusileidžia biuro
kratijai, bi tik savo išlau
kinį. priešininkų butų ga
lima įveikti.

Tautininkai! Nusileiski
te ir jus kiek tik yra gali
ma* ir susivienykite su ki
tomis srovėmis. Susivienv- 
kite nors tuo svarbiuoju 
momentu, kuomet tauta ir 
tėvynė šaukiasi pagelbos.

Išreiškite norų ir paduo
kite susitaikymui prieina
miausias išlygas, ir jaign 
tos išlygos bus atmestos, 
tautos prakeiksmas kris ant 
kaltininkų nenorėjusių ben
dro veikimo tautos gelbėji
mo reikale.

Nors ateinantiems me
tams palaidokite savo sro
vės ambicijas ir pasidar
buokite lietuviu vienybės 
labui.

Atminkite: tėvynė ir tau
ta šaukiasi pagelbos!

Atminkite: jei su 1916 
metų pradžia Amerikos lie
tuviai pakrikai kas sau elg
sis — historija tų nelemtų 
pasielgimų per amžių am
žius minės.

Su ateinančių metų pra
džia mes trokštame, idant 
visi lietuviai, kokių jie pa
žiniai nebūtų, susivieniję ei
tų pagelbon tėvynei ir tau
tai.

Ir tegu taip bunie!

Lietuviams reika
linga vienybe.

“Lietuvių Balsas” rašo:
“Kaip atskirų žmonių, 

taip ir tautų gyvenime yra 
kartais tokiu valandų, ka- 
da reikia atsidėjus žvalgy- 
ties aplinkui, kad. nebūtu
mei užkluptas netikėtai, 
kad reikia intempti visos 
pajėgos visos išgalės, jej 
nenori nuslinkti, arba ir vi
sai žūti. Šie metai yra to
kia valanda. Vienos tau
tos, tokios, kurios turi sa-

vo rankoje valstybės orga
nizacijų, su kardu rankoje 
stojo ginti savo teisių žmo
niškai gyventi, net savo gy
vybės gelbėti, kitos, kurios 
to neturi, intrauktos į val
stybių organizacija, gauna 
eiti su anomis; dar kitos, 
godžios ir žiaurios, tyko pa
vergti, prislėgti už save 
silpnesnių. Kova pasibai
gia vienais tik kardais, šau
tuvais, kulkosvaidžiais, au
luotomis. Ji užgriebė visas 
sritis, net tokias, kurios, ro
dos, turėtų stovėti toli ša
lę kovos, visai' į jų nesikiš- 
damos, kaip, sakysim, li
teratūra.

Dabar visame pasaulyje 
taip yra visa sumišę, jog 
niekas nežino, kas bus ry
toj, tik visi stengiasi taip 
susitvarkyti, tai]) atsistoti 
kitų tarpe, kad iš to neži
nomojo rytojaus jam iš
plauktų nauda. Tautos, 
kurios turi išsiplėtojusį e- 
konomijos gyveninių, ku
rios turi tvirtas kultūros 
organizacijas ir nusistovė
jusių tautinę mintį, ir tos 
nesitenkina vien tuo, ką 
jos turi pačios, bet, remda
mosi tuo, kuo turėdamos, 
stengiasi išlysti aikštėn, 
kad visi jas matytų ir skai
tytus! su jų reikalavimais. 
Kad ir kaž-kokius turėtu
me reikalus, kad ir kaž
kaip jie butų tikslus ir tu
rėtumei kuo juos paremti, 
bet jei niekas jų nežinos, 
kas galės juos patenkinti. 
Tad ir norima viešai paro
dyti ir pasisakyti, ko kas 
ieško, ko kam reikia. Len
kai, čekai ir kiti nesiten
kina vien darbu namie, bet 
steigia svetiniuose kraštuo
se komitetus, biurus ir kito
kias įstaigas, kurių tikslas 
paskelbti pasauliui, ko jų 
tautos nori, be ko jos nega
li gyventi. Lenkai turi ko
mitetų Švedijoje, Šveicari
jos Lozanoje, jų žymieji vy
rai, kaip Padarevskiai, Sen- 
kevičiai, važinėja po Ang
lija, Francijų, Ameriką, 
skelbdami lenkų tautos 
troškinius ir .neatidedamus 
reikalus. Taipat daro ce
chai. Be įvairių komitetų, 
jie įsteigė Londone prie 
universiteto Slavių Institu

O Prūsų lietuviai? Juk 
jie taippat tikra, gryna mu
sų tautos dalis.

Lenkai, kaip rašo “Dzien- 
nik Petrogradzki,” dabar 
galį bendrai susieiti ir ben
drai tarti savo mintį. Tarp 
jų nesą dabar nei poznanie
čių, nei Galicijos, nei kara
lijos lenkų su ypatinga ku
rio krašto orientacija, esą 
tik lenkai su lenkų orienta
cija. Jų, tų orientacijų, jie 
turį gerai išsiaiškinti ir, 
laikui atėjus, pasakyti vie
šai, kur reikia.

Ales, lietuviai, juk gyve
name taippat panašiose są
lygose, kaip ir lenkai. 
Alums taippat turėtų rūpė
ti, kad ir musų nebūtų skir
tingų orientacijų, bet butų 
viena lietuvių orientacija, 
viena . mintis, ar kas butų

i

Alažosios, ar Didžiosios, ar 
pagaliaus Amerikos. “Lie
tuvių Balse” jau ne vieną 
kartą buvo aiškinta, kad 
dabar svarbus metas, kad 
reikia ruošties, rinkti sta
tistiką, intempti visos pajė
gos, kad, atėjus reikalui, 
turėtume kuo pasirodyti ir 
kuo paremti savo reikalavi
mus ir pageidavimus. Bet 
to negana. Reikia dar, kad 
mes, visi lietuviai, turėtu
me vienoda tautos sąmonės 
mintį, vienodų lietuvių ori
entacija. Tat reikalinga 
tam, kad mes visur, kur tik 
gauname pasirodyti, pasiro- 
dvtunie tikri lietuviai, te- 
gu su įvairiais krypsniais, 
viena tautos sąmonės ir, 
kiek galima, sąvokos min
timi.

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gėry gyduolių.

tų, kuriame profesoriai, ce
chai, rusai ir net slaviai, 
garsina slavių literatūra, 
historija, ypatingų kultūrą, 
slavių tautų uždavinius pa
saulyje. Lenkai, ir tiek tu
rėdami, skundžiasi dar ma
ža teturi, maža tedarą. Vi
ši numano, kaip svarbus 
šis metas. Praleisi nesu
naudojęs tinkamai vienų 
valandėlę, nebegrąžinsi jos! 
Historija nesikartoja. Toks 
padėjimas, kaip dabar, atsi
tinka be galo retai, rasi per 
kelis šimtus arba tūkstan
čius metų.

Toje srityje ką mes, lie
tuviai, esame padarę"? Ar 
dirbame visa, ką turėtume 
dirbti? Ar bent suprantame 
valandos svarbumą? Ir į 
šiuos klausinius keblu tik
sliai atsakyti.

Ales, lietuviai, ypač da
bar, gyvename ne krūvoje, 
gyvename taip, kad susiži
noti sunku. Nemaža ir 
svarbi tautos dalis gyvena 
Amerikoje. Kaip darbuo
jasi Amerikos lietuviai, ne
daug težinome, nes retai 

kada tepakliuna mums į 
rankas vienas kitas ameri
kiečių laikraštis. Kiek ži
nome, matyti, Amerikos lie
tuviai yra supratę šio his- 
torinio momento svarba. Jie 
iš pat karo pradžios yra 
įsteigę ne tik fondų nuken
tėjusiai Lietuvai šelpti, bet 
ir Tautos Tarybą, kurios 
uždavinys aiškinti ir skelb
ti lietuvių tautos reika
lus visuomet ir visur, kur 
tik reikia ir galima. Kaip 
darbuojasi1 Tautos Taryba 
ir ar daug jau ji yra pada
riusi, mes taippat maža te
žinome. O dirva jai veik
ti yra tikrai labai plati. Ji 
yra vienintelė tos rųšies lie
tuvių įstaiga, greta infor
macijų Biuro Paryžiuje.

Mažne visa Lietuva yra 
vokiečių užimta. Ką vei
kia ten pasilikusieji lietu-i 
viai, mes dar mažiau teži 
nonie, negu apie Ameriką. 
Ar leidžia jiems gyveninio, 
sąlygos bent kiek viešai 
darbuoties? Jų balsas yra 
pats svarbusis, bet ar gali 
jie liuesai pasisakyti ko no
rį.'

Lungs

K

’’*

(Severas Bftlsemas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krapus 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 
River, Minti., ‘‘tai aš gavau butelį eovcra’B Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, kosu- 
lis visai prapuolė. Aš esu 
čiuosi gana sveikas.”

Gani Sc7$r;s gyteliij preparacijas 
pas savo aptickimnką.

Nepriimk kitokią. Jei jusi? ap- 
tiekininkas jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iš

W. E SEVERĄ CO., .

63 metų amžiaus ir jau-

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

Severn's Liver Pills 
[Savi ros Pigulkoa nuo kepenų J

Vartok pagal nurodymus. 25c, 

Cedar Rapids, Iowa.

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertas lt \ 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-

■ damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., Now V-'-k. N. T 

(Verto kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

Jei nerila turėt gera IJkraštl, tai užslsalųklta

“ATEITĮ”
“ATEITIS” išeina 3 kartus į savai

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tumisir darbo žmonėms pilnai atsto
ja dienraštį.

“ATEITIS” eidama 3 kartus į sa
vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje.

“ATEITIS” yra vedama gabių re
daktorių, kuriai sandarbininirauja vi
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų.

“ATEITIES” kaina tik $2.50 me
tams ir $1. 50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir $2 50 pusei metų. 
Norintiems “Ateitį”- pamatyti,, vie
ną numerį siunčiame dykai. Airosas:

ATEITIS publishing go.,
366 W. Broadway, So. Boston, Mars.

1 i ■'..............--------------------

) Tel. Randolph 6246 -I

I A. A. Slakls Ij ADVOKATAS
19 SO. LaSALEE ST. <

- (Room 815) Chicago, Ill. | 

Bee. 3256 So. Uatsted Bt. |
a . . Tai. Drover 5326 . |

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

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

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuoso, 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 jokia vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Retimatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jąigu jūsų aptickorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, , Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornns per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powder*.
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