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Trukšmas An
glijos parla

mente.

Austrai ata- Kap. von Pa
kuos Durazzo. pen skundžiasi

Londonas, sausio 6. — 
Anglijos parlamente seka 
didelis trukšmas priversti
no kareiviavimo reikale. 
Panašaus trukšmo Anglijos 
parlamente nebūta.

Vakar premjeras Asquith 
parlamentui perstatė bū
tent priverstino kareiviavi
mo projektų. Jo autoriumi 
yra lordas Derby, rekruta- 
vimo ofiso viršininkas. Su- 
lyg to projekto visi vyriš
kiai nuo 18 ligi 41 metų ne
vedė,liai, našliai, bevaikiai 
turi priverstinai įstoti ka- 
ruomenėn. Nuo to paliuo- 
suojama Irlandija.

Tam projektui labai prie
šinasi darbininkų organiza
cijos ir pačių airių atstovai, 
nors airių projektas visai 
nepaliečia. Vienas minis- 
teris Simon delei to projek
to jau atsistatydino.

Kuo pasibaigs toji parla
mento atstovų kova, kol- 
kas nežinia.

Tik žinoma, kad valdžia 
jį būtinai nori pravesti, nes 
D. Britanijai trūksta karuo- 
menės, be kurios nebus gali
ma tolesniai kariauti.

Roma, sausio 6.—Čionai 
atvykusieji pabėgėliai iš 
Albanijos pasakoja, kad 
austrų-bulgarų užpuolimas 
ant Durazzo, svarbiausiojo 
Adriatikos uosto, yra neiš
vengiamas.

Miestas ginamas serbų, 
italų ir albanų žandarmų. 
Essad-Pasa pasiskelbė Al
banijos valdovu. Jis savo 
ramus turi Durazze. Savo 
žmonų išsiuntęs Italijon.

Vietos Suv. Valstijų am
basadorius, Thomas Nelson 
Page, prašytas gelbėti alba
nus, kurių desėtkai tūks
tančių badauja.

Italijos valdžia atsisakė 
nešti pagelbą nukentėju
sioms del karo albanams.

Londonas, sausio 6. — 
Buvęs Washingtone vokie
čių kaizerio militarinis pa
lydovas, kapitonas von Pa- 
pen, anglų vyriausybės su
laikytas Falmouth’o ir jo 
visas bagažas iškrėstas. 
Von Papen todėl kreipiasi i 
savo ambasadorių Washing- 
tonan, prašydamas pagel- 
bos. Anglija Suv. Valsti
joms buvo pasižadėjusi at
šaukto iš Amerikos palydo
vo kelionėj netrukdyti, gi 
dabar su juo kaip tik prie
šingai apsieinama.

6. — 
vyriau- 
J offre, 
išleido

AUSTRIJA NORI TAI
KOS SU ITALIJA.

Paryžius, sausio 6. — Vo
kietija Austrijos vardu siū
lo Italijai taikos išlygas, 
anot pranešimo i Petit 
Journal. Italijai siūloma 
kaikurios Austrijos provin
cijų dalįs, kur gyvena išim
tinai italai. Tečiau Italija 
negali taikinties be talki
ninkų sutikimo, nes pada
ryta sutartis pavieniui ne- 
sitaikinti.

UŽ METŲ KARAS 
PASIBAIGSIĄS.

Paryžius, sausio 
Francijos ■ armijų 
siasis vadas, gen. 
per Naujus Metus
į savo armijas karštą atsi
liepiama, kuriam tarp kit
ko pažymima, kad už metų 
karas pasibaigsiąs, nes ligi 
tam laikui priešininkas bus 
sutraškintas. Dar pasaky
ta, kad kuomet priešininkas 
nuolat mintija apie taiką, 
francuzų armijos nuolat tu
ri mintyti apie karų ir gar
bingą pergalę.

TAFT PERSTATOMAS 
Į TEISĖJUS.

Washington, sausio 6. — 
Andai mirė viršiausio S. 
Valstijų teismo teisėjas La
mar. Atsirado tuščia vie
ta. Dabar, kaip demokra
tų, taip ir republikonų par
tijų lyderiai sutinka, kad 
prezidentas Wilson teisėju 
paskirtų buvusį S. Valsti
jų prezidentą Taftą. Kita 
srovė stengiasi įstatyti vi
durinių reikalų sekretorių 
Lane. Bet Lane paeina iš 
Californija valstijos, gi iš 
tos valstjos vienas teisėjas 
jau yra viršiausiam teisme.

Londonas, sausio 6. —• 
Kuomet iš Paryžiaus, Ro
mos, Amsterdamo ir iš ki
tur pranešama apie sunkių 
kaizerio ligą, buk jis turė
siąs prarasti kalbų ir kit
ką, iš Berlyno tie praneši
mai užginčijami. Sakoma, 
kaizeris lengvai sirguliuo
jąs ir jam todėl jokio pa
vojaus nesama.

Apie Černovicų užėmimų 
nieko negirdima.

Austrai oficialiai prane
ša kaip tik priešingai. Jie 
sako, "kad rusų visos ata
kos visu frontu pasekmin
gai atmušamos.

VOKIEČIAI DAUG KEN
ČIA NUO ŠALČIŲ.

Berlynas, sausio 5. — 
Vienas geriausių vokiečių 
karo kritikų, majoras Mo
rat, kuris nuolat rašinėja į 
Berliner Tageblatt, pasta
romis dienomis per tų laik
raštį atsiliepia į vokiečių 
visuomenę su persergėjimu, 
idant jinai nebūtų perdaug 
tokia lengvatikė ir netikė
tų dailioms iliustracijoms 
ir korespondencijoms iš ka
ro lauko, kurios tik speci
aliai 
mos. 
rašo
kareivių kentėjimus visuose 
frontuose, ypatingai Rusi
joj.

“Daug lakoninių laiš
kų — rašo majoras — ap
turėjau nuo kareivių iš vi- 
sų frontų su velijimais ar- 
tinanties šventėms. Tie
si velijimai į mane padarė 
baisiausią įspūdį savo kuk
lumu. Moku viską išskai
tyti tarp eilių.

“Tiesiog nežmoniškai ka
reiviai turi kentėti kovoda
mi su šalčiais, sniego pus
tymais ir viešniomis. Tar
pe kareivių juk yra 
stančiai tokių žmonių, 
rie pirm karo tik savo 
tu uždarbiavo. Tokie
niausią ir krinta aukomis 
nuo nepakeliamų sąlygų.

“Visuose karo frontuose 
sąlygos musų kareiviams 
taip pasibaisėtinos, kokių! 
historija dar nėra mačius.”

Matyt, vokiečiams žiemos 
metu prisieina kentėti pra
garines kančias, jei viešai 
apie tai užsimenama.

Tasai aprašymas, rasi, 
nekurtuos karštuolius vo- 

prablai-

laikraščiams sutaiso- 
Majoras Morat ap- 
baisiausius vokiečių

vi-

6. —
nuo

— Paryžius, sausio 
Hispanijos karalius 
mirties bausmės išgelbėjo 
7 rusus nelaisvius Austrijo
je asmeniškai kreipdamasis 
i Austrijos imperatorių.

— Londonas, sausio 6. — 
Vokiečiu vienas aeroplanas 
skraidė ant Boulogne. Iš
mesta kelios bombos. Jo
kiu nuostolių nepadaryta.

SU LAIVU NUSKENDO 
40 ŽMONIŲ.

Parkersburg, W. Va., sau
sio 6. — Upėje Ohio nu
skendo garlaivis Kanawha, 
kuriuomi keliavo 81 asmuo. 
40 asmenų nuskendo. Gar
laivis susikūlė atsitrenkęs 
į stulpų prieplaukoje. Nu
skendo 30 pėdų upės gilu
moje.

ANGLIJOJE AŠTRI CEN
ZŪRA ĮVESTA.

Londonas, sausio 6. — O- 
ficialiai paskelbta, kad vi
sokie siunčiami laiškai iš 
Amerikos į D. Britanija, 
arba iš ten į Ameriką bus 
aštriai cenzūruojami.

— Berlynas, sausio 6. — 
Ant Vokietijos gyventojų 
valdžia sumanius užkrauti 
naujus mokesčius. Bet nau
ji mokesčiai nepalies valgo
mų produktų.

— EI Paso, Tetf., sausio
6. — Gen. Huerta po trečiai 
operacijai pasijutęs svei-

vargus, medžiaginius ir 
dvasinius. Niekuo negalė
damas jųjų paguosti, atsi
miniau lietuvišką laikraštį 
turįs. Tad ištraukęs, sa
kau: “rasit, norėtumėt pasi
skaityti.” Su didžiausiu 
džiaugsmu paėmė laikraštį, 
nes jau antras mėnuo, kaip 
nieko nebuvo girdėję apie 
savo žmones ir apie tai. kas 
dedasi karo laukuose. Baž- 

vietų, dabar gi beskurstan- nyčioje taipgi nuo pat pa- 
Kiek vasario nėra buvę, nei Die

vo žodžio girdėję. Žmonės 
nuo bažnyčios ir nuo savų
jų atsitolinę, klaidžiodami, 
kaip kokie čigonai po lau
kus ir miškus, virsta patįs 
kasžin kokiais laukiniais 
sutvėrimais: nieko nebežiū
ri, jokių įstatų neprisilaiko, 
nustoja sarmatos, sutingsta, 
visi geresni jausmai atbun
ka. Kiek teko matyti mer
gaičių vienturčių, visiškai į 
niekus išėjusių. Šventas 
dienas praleidžia jos nei ant 
Dievo garbės, kur su karei
viais besidovydamos, ne tik 
dienomis, bet ir naktimis. 
Darbo nebenori dirbti, ir 
taip galima prie kareivių 
pramisti. Kas gi bus iš to
kių išklydėlių, kad jie ir 
tėvynėn sugrįš. Nesenai 
buvo rašyta “Rygos Gar
se,” kad reikia pasisaugoti, 
kad kokių bjaurių ligų ne- 
parsinešti Lietuvon iš toli
mos kelionės po svetimus 
kampus; bet man matos, 
kad nemažiau reikia saugo- 
ties. kad dorišku ištvirkimu 
neužsikrėstų musų žmone
lės, kaip pabėgusieji, taip 
ir tėvynėje likusieji. Rei
kia tatai, kad musų pabė
gėliai, kurie jau krito į ta 
sriaunų pabėgėlių srovę, 
spiestųsi didesniais būriais 
vietose, kurias Centrali- 
niain Lietuvių Komitetui 
reikėtų parūpinti ir iškalno 
nurodyti, skelbiant laikraš
čiuose. Komitetų skyriams 
reikėtų pasirūpinti, kad bu
tų lietuvių pabėgėlių būriai 
aprūpinami ne tiktai mais
to reikaluose, bet taipgi ir 
dvasios, kad kunigai lietu
viai galėtų tuos būrelius 
lankyti ir stiprinti juos 
Dievo žodžiu ir Sakramen
tais; padėtų laikraščių, 
kningelių prisiųzdinti.

Lietuviams kvotimas.
Lietuviams dabar sunkus 

kvotimai. Jei ištvers neiš
irę ir neišsklydę tarp sve
timų, parodys — kad verti 
geresnės ateities ir jos be 
abejonės sulauks. Ne ma
žesnį džiaugsmų ir pagarba 
gaus tie visi, kurie savo 
tautiečiams padės sunkiame 
laike ištverti tikėjime, tau
tystėje, kurie nušluostys 
jiems nors vienų ašarėlę ir 
palengvins jų būvį...

gyvenimo.
Besivažinėdamas karo pa

lankiais, rašo mums S. Šar
ka, teko prisižiūrėti, kaip 
skursta ir vargsta musų 
žmonės pabėgėliai ir iš
kraustyti iš savo gimtinių.

tieji karo palankiais.
labiaus pasiturintieji ir 
šviesesnieji pabėgėliai, pra
lenkę kitus, sustoja toli
muose miestuose prisiglau
dę po komitetų sparnais. 
Bailesni ir menkesni žmo- 
neliai sulindo į miškus, ar
ba susimetė kokiuose už
kampiuose, kur nei vėjas 
neužpučia, nei niekas apie 
tuos pabėgėlius neatsimena. 
Lyvžemio gubernijoje be
veik kiekvienam namely
je galima užeiti pabėgėlių 
būreliai, laukiantis išauš
tant geresnės ateities. Va
saros ir rudens laiku pabė
gėliai dar šiaip taip mizda- 
vo po laukus ir pievas patįs 
ir jų gyvuliai; bet kas bus 

irtuk- prasidėjus žiemai 
ku- čiams užstojus?

pro-
daž-

šal-

Baisus vargas.
Jau keletą kartų 

man sutikti pabėgėlių šei
mynas, kurios tiezdavo ran
kas prie praeivių, maldau
damos pagelbos. Syki ei
nu pro šalį pabėgėlių bure-' 
lio, kuris šalyj kelio kūrino 
ugnelę ir prie jos džiovino 
savo ašarotus skruostus. 
Arčiausiai prie ugnelės su
sodinti vaikai ir kūdikėliai, 
kurie verkia iš alkio ir šal
čio. Antra eilė vyresniųjų 
ir senelių. Einu arčiaus: tik 
patėmijus mane mergytė, 
kokių penkių metų, bėga 
man už akių ir prašo duo
nos. Atsakiau neturįs. Prašo 
kiaušinių — taipgi sakau 
neturiu. Tuokart, rodyda
ma piršteliu į mano ryšelį, 
kuriame buvo pirktas svie
stas. sako: o čia kas?

Sakau — sviestas.—Duok 
man, sako, o pati kuone 
verkia. Pagailo man kūdi
kio, ištraukęs portmaniukę 
atidaviau paskutinį skatiką, 
tuokart tik nurimo ir su
grįžo prie savųjų.

Nekuriu pasilaikymas.
Kitus radau miške besi

šildančius. Priėjęs artyn, 
klausiu: kaip galite išturėti 
tiek laiko alkani? O-gi, sa
ko, kaip tik naktis užstoja, 
einame į laukus, kasame 
bulves ir renkame miežius, 
avižas ir vežamės čia į liz
dų; iš to mintame patįs ir 
galvijai...

Bet ką-gi toliaus darysi
te, kaip laukuose nieko ne
beliks. Tai ką gi, gyvensi
me, kol, numirsime, o gal 
pavyks kuomet nors ir tė
vynėn sugrįsti. Skurdu
mas mane paėmė, žiūrint 
į tų nelaimingų žmonelių

teko

kesnis ir valandžiukei net kiečius pagaliau
iš lovos išlipęs. vins.

Skouloudis namus,

Demonstracijos ir

Iš to skaitliaus ne
visai mažai paim-

TIES LOOS ŽUVO 
60,000 ANGLŲ.

Londonas, sausio 6. — 
Pereitų rugsėjį buvusieji 
mūšiai ties Loos, kur ang
lai mėgino perlaužti vokie
čių frontų, dabar pasirodo, 
jogei buvę kruviniausi. 
Tuose mūšiuose į kelias 
dienas anglai netekę 60,000 
kareivių užmuštais ir su
žeistas, 
laisvėn 
ta.

KAREIVIS NUSIŽUDĖ 
ŠV. PETRO BAŽNYČIOJ.

Roma, sausio 6. — Žino
moj visam pasauliui šv. 
Petro bažnyčioj vakar vie
nas italų kareivis nusišovė. 
Kadangi ant aslos bazilikoj 
pasiliejo kraujas, veikiai 
bazilika ištuštinta ir užda
ryta. Kiek palaukus bazili
ką perkonsekravo kardino
las Merry del Vai. Tečiau 
po to šventynė tik šiandie 
bus atidaryta.

r 4 
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RIAUŠĖS ATĖNUOSE.
Atėnai, sausio 6.—Čia mo- 

terįs buvo sukėlusios de
monstracijas priešais pre- 
miero
paskui ant miesto gatvių 
riaušės.
riaušės keliama delei truku
mo duonos, cukraus ir ang
lių. Premiero namuose ke
li langai išmušta. Be to 
valdžiai antmetama, kad ji
nai moterims pašelpą nere- 
£ul oriai išmokanti.

PRANCŪZAI IŠRADĖ
JAI, VOKIEČIAI PA

DIRBĖJAI.
Paryžius, sausio 6. — Du 

francuzų lakstytuvu tipo 
Taubes skraidė ant Com- 
piegne ir išmetė kelias bom
bas, taikant į ambulansą. 
Paskui išmesta aplink 100 
vilyčių. Ant kiekvienos vi- 
lyčios buvo išspaustas pa
rašas—ant vienos pusės: 
“francuzų išrasta,” ant an
tros: “vokiečių padirbta.

Kitas vėl lietuvis berniu
kas rašo mums iš Minsko:

“Einu gatve ir sutinku 
4 mergaites beverkiančias.

(Tąsa ant 3 pusi.).Indėnų raitarija; (4) Indėn ai oficieriai egzaminuoja šovini.
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SUSIRINKUS
KONGRESUI.

Po poros savaičių šven
čių Suv. Valstijų kongresas 
išnaujo susirinko ir pradė
jo savo posėdžius.

Kongreso lyderiai nus
prendę kuogreičiausiai ap
sidirbti su meneksnės svar
bos reikalais taip, idant di
desnę dalį laiko, koks kon
gresui šiame sezone palie
ka, pašvęsti svarbesnių 
reikalų aptarimui. Gi tarp 
tų svarbesnių reikalų svar
biausiuoju yra šalies gink- 

_ lavimąsi. Paskui seka val
stybės išdan įplaukų klau
simas ir kt.

GALI IR TAIP 
BŪTI.

Angliškas laikr. “West
minster Gazette” padėjo 
braižinį, perstatantį kaize
rį ^Vilhelmą, kuris užlošęs 
gaivų išdidžiai sako:

“Mano priešininkai da
bar privalo kreipties į ma
ne ir maldauti taikos išly
gų.”

Už kaizerio stovi Napole
ono I šešėlis, kuris su pa
nieka jam atsako:

“Ha! Panašiai kalbėjau 
ir aš, kuomet 1812 metais 
Maskvon įsikrausčiau, o tė
čiai! jie (priešininkai) į 
mane nesikreipė...”

Tai visa nurodo į tai, kad 
kaip Napoleoans pralošė 
kampanijų Maskvoje ir jo 
žvaigždė užgeso, taip ir kai
zeris praloš dabartinį karų, 
o Balkanai bus jam jo mili- 
tarinės galybės karstu.

Gali taip ir būti.

KLAIDINGAS 
HUMANITARIZMAS.

Pastaraisiais metais Chi- 
cagoj baisiai ėmė platinties 
jauni piktadariai. Vaikai, 
keliolikos metų bernaičiai, 
imasi į rankas ginklus ir 
organizuoja piktadarių gau
jas, kurių akiveizdoj polici
ja tiesoig nieko negali iš
daryti.

Gi tarpe tų nepriauglių 
piktadarių yra žymus nuo
šimtis paliuosuotų iš kalė-
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Prieš svarstant pienus 
apie šalies ginklavimąsi, ša
lies administracija regis 
įneš pataisymus prie dabar
tinio muitų tarifo įstatymo. 
Tais pataisymais norima 
šią šalį apsaugoti nuo euro
pinių prekių užliejimo pa
sibaigus dabartiniam karui.

Kaip senatan, taip ir at
stovų butan įnešta rezoliu
cija visuotinos prohibicijos 
reikale. Proliibicionistai

jimo.
Įstabu, kad amerikoninis 

liumanitarizmas taip dažnai 
išsisuka teisingojo kelio ir 
padaro nedovanotinas klai
das, kurios paskui gula ant 
visuomenės.

Iš vienos pusės be reikalo 
perdaug žmonių baudžiama 
kalėjimais, iš antros — pa- 
liuosuojami iš kalėjimų to
kie, kurie del saugumo te
nai turėtu būti laikomi.

gas “Rusijos republik. le
gionas,” bet neužilgo šis le
gionas suvienytas prie t. v. 
svetimžemių lygos.

Toji svetimžemių lyga 
kaip žinoma, yra sudaryta 
iš įvairių tautybių ir visuo
menės atmatų, kuri taikos 
metu buvo panaudojama 
kovoje prieš Afrikos tubil- 
cus, o laike europinio karo 
likosi perkelta Francijon. 
Tokiuo tai būdu, draug su 
įvairiomis visuomenės pa- 
gramdomis, sunkią discip
linų, nepakenčiama milita- 
rinį jungų turi imti ant pe
čių dideli vyrai, politikos 
ir kultūros šulai, prie ku
rių priguli dauguma Fran
ci jos imigrantų. Šalip to 
viso, minėtos svetimžemių 
lygos pulkai kovose pasižy
mėjo dideliu narsumu.

Vienas tokių liuosanorių 
savo laiške, patilpusiame 
minėtoje brošiūroje, apipa
sakoję savo padėjimų se
kančiai:

“Jus atėjote, idant mus 
nuėsti!” — taip kalbėjo 
liuosanorių perdėtinis fran- 
euzas.—Jus, pabėgėliai-ka- 
reiviai, pastojote liuosano
riais, idant išsisukti iš kri- 
minalio nusikaltimo ir nuo
sprendžio, kuris jus laukė.”

Tie perdėtiniai su tokiais 
liuosanoriais elgiasi visai 
negailestingai. Už mažiau
sių pasistatymą arba pasi- 
purtymą nubaudžia mirti
mi.

Birž. 24 dieną 8 Rusijos 
pavaldiniai, liuosanoriais į- 
stojusieji į svetimžemių ly
gą buvo sušaudyti, 8 nu
teisti penkiems metnis prie 
sunkių darbų, 10 nuteista 
dešimčiai metų prie sunkių 
darbų, o visi tokio liki
mo susilaukę tik už tai, jog 
pasikivirčiję su savo perdė- 
tiniais oficieriais. Jaigu 
dar prie to viso pridėsime, 
jog svetimžemių lyga nuo
lat siunčiama į pavojingiau
sias pozicijas, tai suprasi
me, koks nelaimingas liki
mas sutiko liuosnorius, ku
rie turėjo — savo suprati
mu — ginti ideas laisvos 
respublikos.

Nuožmus santikiai taip 
surėdė dalyką, kad 80 nuo-

tikisi, kad rezoliucija bus 
priimta ir paskui seks at- 

- skiriose valstijose piliečių 
~ balsavimai.

Sulyg tos rezolicijos vi
sose S. Valstijose turi bū
ti uždraustas svaiginamų 

■■ gėralų išdirbimas, pardavi- 
nėjimas ir naudojimas.

_________
J TAIKOS “KARALIUS” . 
J NAMIE.

Amerikoninis milijonie- 
rius Ford, kuris norėjo at- 

” lošti taikos karvelio rolę 
ir tuo tikslu buvo suorga
nizavęs talkininkų ekspedi
cijų į Europą, pagaliau su
grįžo namolei, į savo rū
mus Detroite. Mat, Ameri
koj yra kur-kas lengviau 
milijonai dolerių rinkti, rie- 

_ gu Europoje kovojančius 
kareivius išvesti iš apkasų 
ir juos intikrinti, kad jie 
nereikalingai kraują lieja 
ir skerdžiasi.

Fordo ekspedicija Euro
poje tik išjuokta ir paže
minta. Tečiau jinai For
dui atsiėjo daugiau milijo
no dolerių. Niekniekiams 
išleisti milijonas dorelių, 
tai ne bile kaip skamba.

Jei milijonierius Ford tą

Rusijos pavaldinių 
vargai Francijoje.
Šiomis dienomis Haagoje 

išleista holandų kalboje 
brošiūra “De tragedie der 
vry williges ’ ’ (Liuosanorių 
tragedija). Yra tai verti
mas rusų kalboje išleistos 
brošiūros. Toje brošiūroje 
aprašoma, į kokį padėjimą 
pateko Rusijos pavaldiniai, 
apsigyvenę Paryžiuj e. 
Prancūzų valdžia ir miesto 
gyventojai iš moralinio ir 
ekonominio atžvilgių darė 
kuodidžiausią intaką į Ru
sijos pavaldinius, kad pas
tarieji stotų armijon liuo
sanoriais.

Dauguma buvusių Rusi
jos pavaldiniais senai jau 
apsigyveno Paryžiuje ir 
faktiškai sutraukė visokius 
ryšius su Rusija. Jų tarpe, 
mat, yra daug politikinių 
prasikaltėlių, kurie pabėgo 
delei valdžios persekiojimų. 
Dabar iš tokių tremtuolių, 
prisiglaudusių po .svetimu 
stogu, reikalaujama, kad jie 
stotu armijon. Tšanksto 
buvo suorganizuota skirtin-

šimčių liuosanorių, paliku
sių gyvais, užsimaldavo, 
kad juos perkeltų į rusų ar
miją. Str.

BERLYNE TRŪKSTA 
KEROSINO.

Amsterdam, sausio 6. — 
Iš Berlyno praneša, kad 
tenai trūksta kerosino. Ke
rosi na s bus pardavinėjamas 
tik su specialėmis kvitomis 
ir tai tik tiems, kurie savo 
namuose neturi nei gazo, 
nei elektros apšvietimo.

Vokietijoj visako ima 
trukti.

TURKAI AUSTRAMS 
PAGELBON.

Paryžius, sausio 6. — Iš 
Romos į Petit Journal pra
nešama, kad 10,000 turkų 
pasiųsta Italijos frontai! 
austrams pagelbėti.

— Londonas, sausio 6. — 
Anglų lakūnai subombarda
vo vokiečių orlaivių stotį 
Donai’e.

Paryžius, sausio .6, — 
Talkininkų lakūnai bom
bardavo GJievgeli, pietinėj 
Serbijoj.

Gripo epidemija pasibai
sėtinai veikia.

Pastaruoju laiku Suvie
nytose Valstijose, kuone vi
same jų plotyje, išsiplati
no gripo liga.

Iš Detroit’o ir Clcvelan- 
d’o pranešama, kad ten gri
pas priėmė pavojingas for
mas. Serga 100,000 žm. 
Daug darbininkų negali ei
ti darban.

Chicagoje per pastarąją 
savaitę įvyko nuo gripo 57 
mirites atsitikimai. Gruo
džio mėnesyje toji liga Chi
cagoje pasmaugė 666 asme
nų, daugiausia jaunų vaikų.

Didieji miestai labiausia 
nukentėjo ir tebekenčia nuo 
epidemijos. Tokie miestai, 
kaip, pav., New York, Phi
ladelphia, Boston, San Fran
cisco, Seattle. Cleveland ir 
Detroit atsirado didžiausia
me pavojuje.

Federalis sveikatos de
partamentas negali priduoti 
pagelbos visame krašte, 
nors generalis gydytojas 
Blue renka raportus ir sta
tistiką iš visų didžiųjų mie
stų, idant bendrai pasigel- 
bėti.

Didelių miestų raportai.
New York. — Epidemija 

sparčiai platinasi, daug į- 
vyksta mirtingų nuotikių iš 
priežasties plaučių uždegi
mo, kasdien miršta po 65 
asmenis. Sveikatos depar
tamentas energingai dar
buojasi.

San Francisco. — Tokios 
gripo epidemijos nebeat
menama nuo 1891 metų.

Philadelphia, Pa. — Gri
pas baisiai siaučia. Pen
kiomis pastaromis savaitė- 
bis įvyko 141 mirties nuo- 
tikis, gruodyje plaučių už
degimu apsirgo 881 asmuo, 
o pastarojoje savaitėje 284 
numirė.

Cleveland, Ohio. — Epi
demija apsireiškė gruodžio 
10 dieną; apsirgo apie 100,- 
000 žmonių, uždegimas 
plaučių siaučia.

Detroit, Mich. — Priskai- 
toma apie 100,000 apsirgu
sių gripu. Ligoninės kimš
te prikimštos sergančiais; 
numirė 25 asmenis.

Boston, Mass. — Gripo 
epidemija platinasi. Užde
gimas plaučių dvigubai pa
sididino.

New Orleans. — Lapkri
tyje nuo gripo mirė 11 žm., 
o gruodyje 66 žmonės.

Seattle. — Visame Wa
shington© valsčiuje siaučia 
gripo epidemija. Mokyklos 
daugelyje vietų uždaryta. 
Daug serga ir miršta.

Los Angeles, Cal. — An
tras mėnuo siaučia gripo 
epidemija ir nei kiek nesi- 
mažina.

Toliau ateina žinių iš 
Baltomore, Pittsburgh, 
Memphis, Providence ir ki
tų miestų apie pasibaisėtiną 
gripo epidemijos išsiplati- 
nimą ir pasekmes.•

Persitikrinus.
— Tai, mat, ištekėjai už 

Povilo? Patiko jis tau.
— Ne. Tik kada pradė

jau išdėsti uėti priežastis, 
kurių delei aš jo nenorių, 
kalbėjau apie valandą lai; 
ko, o jis nei kartą mano 
kalbos nepertraukė... tai 
mane tas pertikrino.

Lietuviai 
Amerikoje.
JAUNIMO KRUTĖ

JIMAS.

Roseland, Ill.—Gruodžio 
31 d. per. metais, 8 valandą 
vakare buvo vakarėlis vie
tos 8 kuopos vyčiams, pa
rengtas klebono kun. P. La
pelio jo namuose. Pats 
klebonas padengė ir vaka
rėlio iškaščius. Buvo žai
smės, vakarienė ir progra
mas. Laikas labai linksmai 
praleista Naujų Metų be
laukiant.

Už tai labai ačių gerb. 
klebonui!

Naujų Metų dieną 8-tos 
kuopos vyčiai 2 vai. po pie
tų išvažiavo į West Side, 
pas Aušros Vartų parapi
jos kleboną, kun. F. B. Se
rafiną. Ten vyčiai gražiai 
priimti. Išvažiavimo tiks
las — atsisveikinti su buvu
siu Roselando klebonu, kun. 
Serafinu, ir vargonininku 
p. A. Pocium, kuriuodu 
daug pasidarbavo budamu 
musų kolioriioje.

Sausio 2 dieną toji pati 
vyčių kuopa čionai buvo 
surengusi iškilmingą vaka
rę. Publikos prisirinko la
bai daug, pilnutėlė svetai
nė. Buvo atvaidinta vie
naveiksmė komedija “Kū
mutės.” Buvo solų, dekle- 
macijų ir t.t. Ant galo va
karas pabaigta žaismėmis ir 
šokiais. Korespondentė.

bet pakol kas veikalo var
das mums dar nežinomas.

“Lietuvių Mokslo Kliu- 
bas” žymiai pradėjo augti. 
Ateinančiais metais gal 
daug daugiau nuveiks, negu 
šiemet.

Musų mieste kaip kitais 
metais rudenio laike darbai 
sumažėdavo, taip ir šiemet 
silpnai eina. Kalbama, kad 
po Naujų Metų pradėsią ge
riau dirbti. Kaštanas.

(“T.”)

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vienų, skaitytojų, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Katalikų,” 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 jų gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

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

Nashua, N. H. — Vietos 
audiminėse dirbtuvėse jau 
trįs mėnesiai kai darbinin
kai straikuoja. Išviso strai- 
kuoja per 2,500 darbininkų. 
Jų tarpe bus ne mažiau 1,- 
500 vienų lietuvių. Neku- 
rie darbininkai atlikinėja 
strąiklaužių rolę. Bet iš 
lietuvių tokių nėra nei vie
no. Straikininkai pilnai 
įsitikinę, kad kompanija pa
galiau turės nusileisti ir jie 
straiką laimes. Darbinin
kai reikalauja didesnių al
gų ir trumpesnių darbo va
landų.

Baltimore, Md. — Čia su- 
straikavo^ keliolika lietuvių 
moterių, kurios iš vienos 
kompanijos ima namo žipo- 
nus atsisiulėti. Reikalauja 
didesnės mokesties.

LIETUVIŲ VEIKIMAS.

Racine, Wis. — Gruodžio 
5 d. SLA. 100 kuopos susi
rinkime įstojo į 100 kp. 3 
merginos, į abudu skyrių; 
labai džiaugiasi Susivieniji
mu ir žada daugiau mergi
nų prikalbinti, — tai tei
singai galima ištarti garbę 
tokioms merginoms.

Bet atsirado ir tokių fi
losofų, kurie vargais nega
lais kas žiu lig penkikės ar 
galėtų suskaityti, bet gi 
pradėjo išguldinėti vienai 
SLA. 100 kp. narei, jog S. 
LA. esąs negeras, jos nariai, 
girdi, neina išpažinties ir 
neina į bažnyčią ir taip to- 
liaus. Juokai ima iš tokių 
filosofų. Jie rūpinasi ne 
apie save, bet apie kitus. 
Ar-gi mes klausiame tų 
žmonių, kurie iš musų drau
gijos SLA. 100 kuopos na
rių yra prisirašę į bažnyti
nę draugiją, ar jiė eina į 
bažnyčią ir kiek sykių per 
mėnesį, ar per metus eina 
išpažinties? Ne! Mes to ne
klausiame, ir tas ne musų 
dalykas. Jei narys nori, 
tegu eina ,tai jo sąžinės da
lykas. Musų užduočia yra 
tiktai sušelpti savo drau
gą, ištikus ligai, arba mi
rus jam aprūpinus jo šei
myną. Taigi reikėtų to
kiems žmonėms pirma pa
tiems save pažinti, o pas
kui apie kitus rupinties.

Kas link visuomeniško 
veikimo, tai jau pas mus 
maža, kas veikiama.

Šią žiemą gal but ir mu
sų miestas susilauks dviejų 
perstatymų: SLA. 100 kuo
pos nariai žada statyti sce

noje Br. Vargšo dramą: 
“Lizdas naminio liūto.” O 
parapijonįs taipgi žada sta
tyti kokį tai perstatymėlį,

Detroit, Mich. — Ameri
can Car and Foundry kom
panijoj dirbą darbininkai 
iškovojo sau augštesnes al
gas. Aplink 2 mėnesiu 
straikavo. Pirmiaus jiems 
buvo mokama po 37Į4c. už 
darbo valandą. Dabar gaus 
45c. per valandą.

Mahanoy City, Pa. — 
Middleporte mirė Juozas 
Katinskas, 64 metų senas. 
Iškilmingai palaidotas ant 
vietos lietuviškų kapinių.

Pas daktarą.
— Ponas daktare, aš dir

bu visą dieną, tarsi jautis, 
valgau kaip vilkas, o vaka
re jaučiuosi nežmoniškai 
pavargusiu.

— Tai eik tamsta pas 
veterinorių.

Piršlys ir jaunikis.
Piršlys: — O . ką, ar ne 

tiesą tamstai pasakiau, kad 
puiki mergele.

Jaunikis: — Labai puiki, 
bet vieną koją jinai turi 
trumpesnę...

Piršlys: — Pertrumpą! 
ką tai reiškia, pertrumpą? 
Priešingai, jinai turi vieną 
koją perilgą...

Vokiečių apkasuose.
Fricas: — Kaip sprendi 

Hans, ar apsimoka ilgiau 
statyti keterą už kaizerį?

Hans: — Žinoma, ligi tol, 
ligi prisieis šituose apka
suose sustingti!

— Na, o kaizeris ar ap
kalimos mudviejų pasišven
timą.

— Tai jo dalykai...

Taip buna dažniausia.
— Rodos, apsivedei jau?
— Taip, koks pusmetis 

atgal.
— Kraitis didelis.
— Milijonas!
— Dolerių, ar centų?
— Kapryzų (oželių).

— Kodėl tamsta taip at
kakliai žiuri į mano ranką.

— Nes nusprendžiau jos 
paprašyti sau.

Extra
Parsiduoda pigiai fanuos 

Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Ste
ger, Ill. Kas nori įgyti ge
ros žemės, kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.
Didelis Bargenas.

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, said vokai ir gatvė ištai
syta ir vLsl.ao apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank.

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
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, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

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

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich.
Real Estate Mgr.
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Karo peržvalga
Abelnas žvilgsnis į 

situaciiją.
Pabaigoje gruodžio mė

nesio sukako 17-sis kruvino 
karo mėnesis, o pabaigos 
vis dar nepermatoma. Į- 
vairųs pranašavimai, bei 
spėliojimai, kad karas ta
da ir tada užsibaigs, pasi
rodė be vertės, nes karas, 
persiritęs per apribotus ter
minus, dar plačiau išsivys
to, dar baisesnes įgįja for
mas.

Trumpai kalbant, dabar
tinė karo situacija persista- 
to taip, jog centrlės kariau
jančios valstybės, ty. Vo
kietija, Austrija, Turkija ir 
Bulgarija laikinai išėjo per
galėtojomis ant sausžemio, 
gi talkininkai, ty. Anglija,

&

paliko neperskiriamais van
denų viešpačiais, kaip lygi
nai ir visomis vokiečių ko- 
lionijomis, išskiriant dalį 
Kamerūno rytinėje Afriko
je.

Vokiečių užgrobtą laimi
kį sudaro kuone visa Belgi
ja; piet-rytinė dalis Fraii- 
cijos, visa Lenkija, Lietu
va, Latvija, Baltgudija, o 
bendrai su Austrija ir Bul
garija užimta visa Serbija.

Vokietija ir Austrija, pa- 
viliodamos savęspi Bulga
riją, atidarė sau kelią ir už
vedė komunikaciją su tur
kų sostine—Konstantinopo
liu ir tolimais lytais, kas 
davė progos jiems užata- 
kuoti anglų interesus tose 
apylinkėse.

Austro-Vengrija atsidūrė 
teritorialio žvilgsnio 

prastesniame padėjime, ne
gu Vokietija, kadangi ryti
nę dalį Galicijos laiko užė
mę rusai, o Tyrelio, Istri- 
jos ir Goricijos teritorijų 
parubežius užėmė italai.

Italijos prisidėjimas 
karan.

Italija po ilgų diplomati
nių pertraktacijų, ilgų de
rėjimus! su Austrija kas 
link kaikurių teritorijų, ga
lų gale, gegužio 24 dieną, 
1915 metais, paskelbė karą.

Kodėl italai ligšiol dar 
nepaskelbė fomalio karo 
Vokietijai — nepaaiškėjo. 
Tuo nuostabiau išrodo daly
kų susidarymas, kai atsime
ni, kad Vokietija paskelbė 
Rusijai karą, kaip tik pas
taroji pagrasino Austrijai, 
o visai kitaip atsinešė link 
Italijos, kada pastaroji at
virai stojo karan prieš jos 
talkininkę — Austriją.

Laikas išpainios viršpa- 
minėtą mįslį ir pasaulis su
žinos, kokios joje tūnojo 
paslaptįs.

Ačių gamtinėms Italijos- 
Austrijos rubežiaus sąly
goms, austrai, sulyginant, 
daug mažesnėmis spėkomis 
įstengė atsilaikyti prieš ita
lus o pastarieji, išeikvoję 
milžinįngą skaičių amuni
cijos, energijos ir žmonių, 
padarė tik menką pažangą. 
Tečiau dalykų stovis paro
dė, kad italų narsumas ver
tas atydos, kadangi jie jau 
įstengė pergalėti nežmoniš
kas klintis ir atsiekti, nors 
ne galutino, nemenko laimė
jimo. Galias 1915 metų ta
me fronto neatnešė jokių 
sprendžiamų j ų pasekmių.
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Paskutinis užsimaldavimas.
— Ar nuteistasis žadi 

valgyti paskutinius pietus 
ir ko reikalauji?

— Budelio.

gi nuveiktų prie gerų norų 
musų apšviestesni tautie
čiai, jei tik norėtų, savo 
vargšams pabėgėliams.

Telephone Yard* 8686

Lietuviška Drapanų Kraštavę
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

ms BUDR1KAS, savininkai į 
3231-54 S. Horgan St !

CHICAGO, ILL.

‘i.8
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T.

s.
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'hapelle ir Champane.
(Seka toliau).

Br.

Nedidelės permainos j
vakaruose. i

Šalip skaitlingų ir žiau- ' 
rių kovų, vedamų per išti
sus 1915 metus vakarų 
fronte, Francijoje ir Belgi
joje, šito fronto linija per
eitais motais labai mažai 
atsimainė.

Šen-ten franeuzai ir ang
lai pasistūmė keletą mylių 
pirmyn, bet toji menka pa
žanga atsiėjo tūkstančiais 
užmuštais ir sužeistais, dau
gybė išeikvotos amunicijos. 
Keliuose atvejuose ir vo
kiečiams pasiseko panašių 
rezultatų atsiekti; šiaip jau
— nei vienai pusei nepasi
sekė atsiekti daugiau nule
miančių laimėjimų, nei vie
na n (‘turi kuo džiaugties.

Atkakliausi susirėmimai 
vakarų fronte Įvyko sekan
čiose vietose ir laiku: sau
sio 8—13 d. — ties Sois- 
sons; kovo 10, 11 ir 12 d.
— ties Neuve Chapelle; ba
lam! žia 23 ir 24 d. — ties 
Ypres; rugsėjo pabaigoje ir 
spalio pradžioje — Cham
pane. Vokiečiai laimėjo 
ties Soissons ir Ypres, gi 
franeuzai ir anglai ties Neu
ve

Teisybės žodeliai.
— Ponaitis! Dykaduonis 

koks! Valgyti ir gerti jis 
žino, o dirbti nenori. Kas 
tai? Kaip matau neklau
sai, ką tau meisteris sako?

— Kaip-gi, klausau — 
bet maniau, kad ponas mei
steris pats su savimi kal
basi.

Iš pabėgėlių gyvenimo.
(Pabaiga nuo 1 p.).

Matau, kad lietuvaitės, aš 
jų ir klausiu: Ko verkiate? 
Kai]) tik prakalbinau lietu
viškai, apkabino man kak
lą, ėmė balsu šaukti: iš kur 
gi atsirado lietuvis kareivė
lis; ir pardėjo apsakinėti 
savo vargus, kaip negali nei 
su kilo sufeikalbėti, nei nie
ko krautuvėse nusipirkti. 
Padėjau joms ko apsipirkti. 
Nors Lietuvių Komitetas ir 
rūpinasi savo pabėgėliais 
daug jiems padėdamas, bet 
taip esą ilgu ir sunku be 
savo kalbos, savo žmonių, 
kad nebeišmanai žmogus 
nei kur dingti. Daugiausiai 
čia yra suvalkiečių lietuvių. 
—Dabar tai, esą, kvepia 
mums Lietuvos kraštas; sa
vo kalba, savos kningelės, 
laikraščiai dabar rodos 
brangesni už viską. Kaip 
pamatom paukštelį, nors ir 
varną, tuoj pamislijam — 
ar nebuvai tu ir musų kraš
te, ar netupėjai kur nors 
musų laukelyj ai) girelėj. 
Kad mokėtum—tuojaus už
kalbintum. Išsišnekėjome 
apie savo kraštą, apie tai, 
kaip tenai viskas buvo pra
dėję kilti, visokių draugijų, 
įstaigų buvo atsiradę po so
džius ir po miestus, nau
dingų laikraščių ir kninge- 
lių. Susiėjo ir daugiau tau
tiečių. Atsiminėm ir apie 
“R. Garsą,” kiek mums vi
sokiu žinių suteikdavo ir 
naujų klausimų išrišdavo. 
Pasirodė — daugumos žino
ta apie kun. Tumą, matyta 
jo kningelės, kurios labai 
patikdavusios... Raminau, 
kiek galėdamas, kad Lietu
va nežus ir sugrįžę tėvynėn 
tolinus galėsime varyti sa
vo darbus. Lietuviškų gi 
laikraščių, kaip “Rygos 
Garsą” ir “Lietuvių Balsą” 
galima visur gauti, kur dar 
yra Lietuvių Komitetas, 
arba galima per juos užsi
sakyti.” Taip tai paprastas 
vaikinas galėjo suraminti ir 
pagelbėti pabėgėliams. Ką

Isra.sta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo- 
I da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
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.

“Stono” permaina.
— Matyt, dėlto skubinai 

apsivesti, kad nepatiko res- 
tauranuose valgyti.

— Taigi taip, o dabar vėl 
geriau patinka restorane.

Rytoj išlėks.
— Mamute, kas tai 

aniolas?
— Tai toks, vaikeli,

tvėrimas, kuris turi spar
nus ir lekia...

— Taip... O tėtis vakar 
tarnaitei kalbėjo, kad ji 
aniolas...

— Palauk! rytoj... išlėks.

! ■

Nesusipratimas.
— Maldauju gerbiamos 

špimiįlinkės, kare netekau 
štai savo kojos (kalbėjo 
raišas elgeta i besitriusian- 
čią šeimininkę).

— Taip... bet tamstos ko
jos man neteko surasti—ir 
vėl kibo prie"' darbo.

Kur galima gauti
B HUnUlil/nH

A. Ignotas
46 S. 22nd st., 

P1TSBURGH,
P. Križanauskas 
102 E. Centre st., 

SHENANDOAH,
Kvietkus 
o33 Wharton st., 

PHILADELPHIA,
Felix Mitkus

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

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

NEW YORK, N.
Hoffman Adv. Agency 

77-79 —■ 2nd st., 
NEW YORK, N.

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

AMSTERDAM, N.
Jos. Dzikas
John Kavalinskas

41 Mike st., 
Sebastopol 

PITTSTON,

J. Rushkas
5 Bradys Alley 

PORT GRIFFITH,
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. Gaižauskas
E. VANDERGRIFT PA.

V. W. Ambroze
178 Ferry st.,

I LIETUVIS GRABORIUS 
i

I 
■

Geriausias gra-f 
borius ant Bri-1 
dgeporto. Atlie-1 
ka darbą geriau-1 
šiai. |
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto-1 
rius ir 12 va-» 
ną paimu.
Tel. Drover 4139

’ A. MASALSKIS 
83305 Auburn Ave., Chicago!

Kuomet jokis vaistai nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą,

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

DR.G. M. GLASER
Gyvenimai ir Ofisai

3149 So. Morgan SI. karte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moterišką, Vyrišką Ir Vaikišką 
Taipgi Chroniškų Ligą 

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

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedėliotai vakarais ofisas uždarytu 

Telefonu Yards 817.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

„ Lietuviškos kalbos l 
„ Aritmetikos
„ Knygvedystės
,, Stenografijos

Typewriting 
,, Pirklybos teisių
M Abelnos- Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
,, Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystšs 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO RIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9J30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Jodinėti Gele
žiniais Rąstais 

—sukti plaktuką, vąrtoti tonus plieno angš- 
' tai ore—reikalinga vyrų., kurie galėtų išsi-t 
laikyti tokios rųšies darbe. Ir reikalinga 
šviežio, saldaus, minkšto "NAVY tabako, kad 
padarius taip, kad šisai didelis darbas išrū
dytų švente. Rūkykite tą tabaką senoj pyp
kėj, susukite jį į cigaretą — kramtykite 
tarp rūkymų.

GAILl&AX

Long Cut ^Tobacco
“Gėriausis Tabakas Geriausiame Pakelyje

NAVY yra tyras, 
spalvos, nunokęs, minkštas Burley Tabakas t 
—rūpestingai užlaikytas iki trijų metų, kad 
suteikus smagų Burley minkštumą ir skonį.

auksiniai-durpinčs |)
TA mil /•» -r-r If! *-» 1a n 1 ro ,

nūs, nei nepatenkins. Jūsų tabakinio skonio.
Yra lengva išmokti susukti ši 

šilkinį NAVY tabakų į ei-1 
garėtus — jisai visai 

neišpuola, nei ne- 
nusirita tolyn.

NAVY yra 
“visuotinu taba- 

/ ku”—jis padaro 
tobulą cigaretą, ji
sai yra skanus ir 

kvapus pypkėje; ir 
yra skaniu ir ilgu 

kramtiniu.

VŽDYKA knygute “paperiu" 
su kiekvienų 5c pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

TAUTOS FONDAS - 
LIETUVOS VILTIS

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser

gančius viengenčius ir prisidėsite 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St

Turi geriausią paiiiekimą. Kas 
nakt punaa žmouią.

Kodėl?
Todėl, kad duoda reriaustna 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

UI Se šia pamatysi gražosaj 
Teatrą, kaip vidumiestyje ui 
50c.

Mediumais 10c. balkoua, 15c. 
Kainos Mokiomis dienomis is 

subatomis 5c. balkonas, 10c.

Prisideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliojai 2 vai pa 

po pietą.
Jei nori linksmai praleidi 

valandą liueso laiko, tai ateik.

MILDOS-TEATRAN

3. 
G 6

Lietuvių 
^Parapijų J 
fe Mokykloms 

ŠIAURINE JeW^HIKOJE
Dar yra proga!

Matydamas, kad paskutinėmis die
nomis, jau po paskirto laiko, daugelis 
žmonių prisiunčia man laikšus su pra
šymu prisiųsti jiems dovanas, nuta
riau laiką truputį prailginti.

Todėl tėmykite!
Kas iki sausio 15 d., 1916 metų pri

sius man $5.00, tas gaus:
1) Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 

per visus metus.
2) Savaitinį laikraštį “Lietuva” 

per visus metus.
3) Didelį naują lietuvišką žemla- 

pį (mapą) Suvalkų gubernijos, kuris 
parodo viską lietuviškoj kalboj: visus 
miestus, kaimus, kelius, upes ir upe
lius, ežerus, balas ir t.t. -Puiki ma- 
pa kolioruose (spalvose).

“Katalikas” kaštuoja metams $5.00; 
“Lietuva” — $2.00, žemlapis—$1.00. 
Išviso $8.00. Visą tą gausi tik už 
$5.00, jaigu juos prisiusi greitai — 
ne vėliaus sausio 15 d., 1916 metų. 
Nepraleisk šios progos. Sėsk ir tuo- 
jatis rašyk, o viskas bus išsiųsta tuo- 
jaus be jokio trukdymo. Adresuokit 
šitaip:

JONAS KULIS,
GENERALIŠKAS AGENTAS, 

3259 So. Halsted st., Chicago, Hl. Kaina 25c
Tel. Randolph 624«

A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. LsSALLX ST. 
(Boon 815) Chicago, III. 
Bea. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5828

TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3 249 So. Morgan Street Chicago, Ill.

Apskelbimai “KATALIKE” ameša gera pelną

3
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Sviestas .. ArAft D
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Uulna kas iitarnlnKas ir pawia,
Bell b System

Shfyk toojaw © ga®s? ffjgHą sinmerį

kon-

Jai

1846 W.

|

tlllllMIIIIIIMIIIIIMmilllllMtlUIIHIUIIUMIII'linilHHBUIIMIIIIIIMlinWIlIlH

Phone Drover 7800

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland ave

, . Bell Vietines irrTolimos Distanci
jos Linijos Suvienija Visas Vietas 
Suvienytose Valstijose ir Canadoje.

ko- 
esa- 
Mo-

Chitugos municipalis tei
sėjas Olson sergąs gripit|. 
Daug žmonių serga ta epi
demija.

"SAULE
— Dovanu. Jeigu 

ralite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Parsiduoda grosernė, tinkama ir bu- 
černei, labai geroje vietoje, ant Town 
of Lake, 
sišaukite

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

m •< Official 100

Reikalingas bučeris: — turi kalbėti 
lietuviškai, lenkiškai, angliškai. Ge
ras vyras tegul atsišaukia adresu:

I. LYON,
1731 So. Union ave., Chicago, Ill.

Tel. Drovei 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS OENTISTAS

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

4712 So. AsNand Ave. 
arti 47-tos gatvės.

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po ” W _

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

Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos:

3249 S. Morgan St., Chicago.8

Reikalaujantis, tuojaus at- 
adresu:

K. D.,
46th str., Chicago, Iii.

.. .. ----
Kiti parduoda po 30 c

LIGONINĖS BANDITAI 
SUIMTI.

Pereitą pirmadienį po 
pietų St. Luko ligoninėn 
banditai įsibriovė su revol
veriais ir iš kasierės atėmė 
$3,500, kurie buvo paskirti 
ligoninės tarnams apmokė
ti.

Vakar policija tris ban
ditus suėmė. Jais yra:

Sidney McGuire, 22 m., 
buvusio saliunininko sunūs.

Paul Fox, 23 m., italas.
Charles Searles, 25 m., 

buvęs keltuvo 1 operatorius 
St. Luko ligoninėj.

Pastarasis plėšime neėmė 
dalyvumo, tik pirmiem 
dviem suteikė pilnas infor
macijas, kur kaip ir kuo
met galima pinigus paimti. 
Gal ir jis butų ėjęs plėšti, 
bet bijrtjos, kad jį galės pa
žinti.

Saerles yra inžinieriaus 
Edwardo sūnūs. Tėvas per 
20 metų dirba iminėtoj ligo
ninėj.

Plėšikus pažino automo- 
biliaus šoferis Bollman, ku
ris juos vežiojo.

Thomas F. Hawkins, de
puty klerkas, $1,200 alga.

Frank Walinski, deputy 
klerkas, $1,200 alga.

Jie pasisavinę ne daugiau 
$80. Mat, veikiai jų darbas 
susekta.

IŠALKUSI MOTERIŠKĖ 
UŽMUŠTA.

Norėdama savo vaikučius 
išgelbėti nuo badmirio, ka
dangi vyras nelamingam at
sitikime buvo sužeistas ir 
nedirba, Mrs. Peter Woicik, 
East Chicago, nuėjo palei 
Standard elevatorių pasi
rinkti grudų, pribertų ten 
ant geležinkelio bėgių,
grūdus semiant užbėgo an 
jps Jokomotivas ir ant yįę- 
tos užmušė.

Pranešta apie tai polici
jai. Patrolvežimas su tri
mis policiantais susidaužė 
su gatvekariu. Visi polici- 
antai liko sužeisti.

Prisiėjo šaukti daugiau 
sveikos policijos.

“BIRUTĖS” KONCERTO 
PAKARTOJIMAS.

“Birutė” žada pakartoti 
savo koncertą, kurį jinai 
davė gruodžio 26 dieną, 
1915 m. šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. Pakartoja- 
masai koncertas rengiama 
sausio 14 d. Mark White 
Square svetainėje. Šio kon
certo programas buvo pub
likos labai prielankiai su
tiktas. “Birutė” koncertą 
atkartoja atsiliepiman Į 
skaitlingus prašymus. Pa
minėtina rengiamojo kon
certo ypatybe yra tai, kad 
koncertas bus liuosa įžan
ga, tai yra uždyką. Kon
certo tikslu yra suteikti ge
ros muzikos visiems bridge- 
portiečiams.. Pirman kon
certai!, gruodžio 26 d., dau
gelis žmonių turėjo grįšti 
nuo svetainės durių, nes 
vietos svetainėje neužteko. 
Šie ir kiti sausio 14 dieną 
galės pasiklausyti to 
certo.

PRANEŠIMAS.
SLA. 109 kuopa penkta

dieny.], sausio 7 d., 1916 m., 
8 vai. vakare, Meldažio sve
tainėje laikys savo metini 
susirinkimą. Meldžiame vi
sus kuopos narius atsilan
kyti, nes dienos tvarkoje 
yra daug svarbių reikalų, 
kuriuos turėsime išrišti. 
Taipgi meldžiame atsilan
kyti šin susirinkiman ir no
rinčiuosius prigulėti prie 
Susivienijimo, kame galėsi
te prisirašyti.

Kuopos rast.

Creamery Sviestas .. ; 

Šiaur-vakarinė dalis. 
1644 W Cnicagc „7 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

BANKES';
COFFEE

26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos 1 Bankes* Dairy stalo —
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’geriausia O K f*
Creamery Sviestas ..'*'*'*

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

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

26«
alb. 1

DR. A. J. TANANEVICZE
I Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiki; Ligas

SUSIDAUŽĖ GATVE 
KARIAI.

Vakar ryte vidumiestyj 
ant State gatvės susidaužė 
du gatvekariu delei perdi- 
delio bėgių slidumo. Iš gat
vekariu visi langai išbirėjo. 
Anais važiavo daug darbi
ninkų. Bet tik 4 merginos 
sužeista.

Vieno gatvekario motor- 
maną policija buvo nusiga
benusi nuovadon, bet pas
kui paleido.

ATRASTA PAMESTAS 
KŪDIKIS.

Namų prieangyj, po nu
meriu 2009 Monroe gat.,' 
Edward Bruneau su savo 
žmona, tuose namuęse gy
venanti, atrado kudikį-mer- 
gaitę kokių 10-ties dienų 
senumo. Kūdikis šiltai bu
vo apvyniotas ir gražiai ap
taisytas.

Atiduotas į prieglaudos 
namus, 15 So. Wood gat.

PRAŠALINO TRIS 
KLERKUS.

Municipalini teismų vy
riausias klerkas Danish 
prašalino iš teismo tris 
klerkus už pinigų pasisavi
nimą priimant iš nubaustų
jų pabaudas.

• Prašalinta: James M. 
Murphy, supervisorius, kurs 
gavo $1,500 algos per me
tus.

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

žino. Karas yra pekla.

Paveikslas—
“Taika-Buk Ramus” \ 

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

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

$2 Paveikslas už 25c 
kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

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

Jus norėsite vieną iš 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 tūojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

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

Paimkite didelį viršų ant savo 
konkurentų — “nuvykite te

nais” pirmutinis.
Vartokite Bell telefoną—tai yra lengviausias 
ir greičiausias kelias į bile kokia vietą.

Bell Patarnavimas netiktai suteikia jums 
galę “Nuvykti Tenais” greičiaus negu le- 
tesnieji konkurentai, bet jisai taipgi pagelbs
ti jums “Ineiti Vidun” be jokio sutrukime ir 
užtikrina atydų išklausymą.

»

; Af žhhi kur ateiti nusipirkti SmJo ir Antrų Rankų Medžio
< Darą,' l«ntą; h»ntAlią, rėmą, ivįaakalvtų daigtų if stogo popisros. 

rW ŽEMIAUSIOS.
GARR BROS. WRECKING CO 
3^8-8089 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
i HiįiUBiiiMMiiįįiiiii Tiiuiį Bi'eji

PRENUMERATA KAŠTUGU: -AMERIKOJ «Į jpHSCl ITltXlVj

S'lTHOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
XslLU'VJ. vJ ijoj jf is g, Prūsuose 15 m,

W. D. Boczkauskas & Co.
62M27 W. Soutn *iu , tlahanoy Oh, Pa

KONSULIAI Į FRAKCI
JĄ GABENAMI.

Paryžius, sausio 6.—Sa
lonikuose suimti vokiečiu, 
austrą, turku ir bulgaru 
konsuliai su savo šeimyno
mis nugabenti i Franci ją.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

Vlado Leščinsko 
galima gauti pirkti pavie
nius numerius “Kataliko,” 
užsiprenumeruoti ir apskel
bimus duoti.
EUREKA RED CROSS 

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

B
išęjo'išspaudOB kninga: .“‘Tūkstantis paktų ir viena,” arabiškos 
•i -į* trumpą, vienos? Savaitės, lajką, ■.iŠšĮuniėm daugybę šitų knih- 
gų p■^šak“ šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais.-yk Didumas kųingos 6%x9Į4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

S TtKTAI$2.2S
(Mes uimokame nusiuntimo kaštus).

A. D. STEPONAVIČIENĖ
Vakar šv. Kazimiero ka

pinėse palaidota Agota Da
rata Steponavičienė. Mirė 
sekmadienio rytą, sausio 2 
dieną, 1916 m., gimė vasario 
5 d., 1825 m. Kaimo gub., 
Šiaulių apskrityje, Gragai- 
čiu kaime. Iš tėvu paeina 
Mickevičiūtė. (Adomas 

Mickevičius, garsus poetas, 
buvo jos dėdė ).

Paliko tris sūnūs: Zig- 
muntą, Aleksandrą, kun. E. 
Steponavičių ir dvi dukte
rį: Joanną ir Prancišką.

Lai ramiai ilsisi svetimos 
šalies žemelėj!

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

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

| 
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ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.8a5»k paalškinimų. Dovanai

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

CHICAGO. ILL.

REIKALINGAS PARDAVĖJAS.
Reikalingas pardavėjas visiems de

partamentams. Turi mokėti kalbėti 
angliškai. Atsišaukite:

THE 12th STREET STORE, 
Kampas Halsted ir 12 g., Chicago, UI.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalyką, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningoj savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistą žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys ją papro čius. Minėtos arabu bearti#* sve
timtaučių tarpe Ubai išsiplatinusios ir labiausiai nu^ir*“ 
Eeikaląukite "Kataliko” kningyne.

Tananevigz Savings 

BANK 
JONAS M. TAI’ ANEVIČIA, Sav.

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

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

parduoda šii'kortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fi.'C ’nsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

Nedėliotais nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.
n 'ijM ^1
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