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Vokiečiai apleidžia Dvinsko frontą
Traukiasi ant Šiau

lių ir Liepojos
17 Amerikonų Meksike sušaudyta; juos sušaudė 

Vilios kareiviai

Prancūzai atsiėmė iš Vokiečių savo 
apkasus Champagne

Airių lyderiai sutinka su priverstinu kareiviavimu
i

APLEIDŽIA DVINSKO 
FRONTĄ.

Londonas, sausio 12. — 
Morning Post koresponden
tas iš Petrogrado praneša, 
kad vokiečiai apleidžia 
Dvinsko frontą, kur per il
gus menesius nieko gero ne
galėjo laimėti. Jie pasitrau
kia šalin iš kitu frontu. Iš 
Korelio vokiečiai savo di
džiulius amunicijos ir pro- 
vizijos sandelius perkelia 
Cholman, gi iš Vladimir- 
Volynski-Sokolan. Tas liu
dija, jogei jie jaučiąsi ne- 
perdaug stipriais atsilaiky
ti prieš rusu ofensivą.

Bourse Gazette korespon
dentas iš Dvinsko praneša, 
kad vokiečiai apleidžianti 
ir Panevėžį. Iš ten viskas 
automobiliais ir paprastais 
vežimais gabenama i Šiau
lius, Liepoją ir į Prūsiją. 
Aplink Dvinską jau net ir 
zeppelinai daugiau nepasi
rodo.

Kam vokiečiai taip daro, 
kol-kas sunku išaiškinti.

17-KA AMERIKONŲ 
SUŠAUDYTA.

El Paso, Tex., sausio 12. 
— Iš Chihuahua čionai ap
turėta žinia, kad tenai vil- 
listai užvakar sušaudė 17- 
ką amerikonu, kurie dirbo 
Cusihuiriachic mainose ir 
traukiniu buvo keliavę į 
Chihuahua. Villistai trau
kinį sustabdę, regis, apiplė
šimui, bet kuomet ameriko
nai pasipriešino, jie išvesta 
iš vagono, sustatyta eilėn 
ir visi sušaudyta.

Tą egzekuciją matęs Tho
mas M. Holmes iš šito mie
sto, kuriam patamsyj pa
sisekė pabėgti.

Tarp sušaudytą esą du 
ehicagiečiu.

Traukinį paskui villistai 
apiplėšę. Gi juo gabenta 
keli tūkstančiai doleriu pi
nigais.

Iš Washingtono pareina 
žinia, kad valstybės sekre
torius Lansing tuo labai su

sirūpinęs ir nusprendęs 
veikti. Tik laukiąs iš kon
solių platesniu apie tai ži
nią.

Taip tai visomis pusėmis 
amerikonai žudomi, gi da
bartinė administracija vis 
(( VCTKl’h.

PRANCŪZAI ATSIĖMĖ 
APKASUS.

Paryžius, sausio 12. — 
Pereitą sekmadienį pradė
tas vokiečiu ofensivas 
Champagne apskrityj nie
kais nuėjo, anot francuzą 
oficialio praneišmo. Vokie
čiai, kaip žinoma, su savo 
sunkiosios artilerijos ir nuo
dingąją dują pagelba buvo 
užėmę galą francuzą apka
su. Tečiau francuzai kiek 
palaukus stojo kontratakon 
ir visus apkasus atsiėmė.

Vokiečiai apie tai nei ne
užsimena.

AIRIAI SUTINKA SU 
KONSKRIPCIJA.

Londonas, sausio 12. — 
John E. Redmond, airiu 
parlamento atstovą lyderis, 
vakar parlamente pranešė, 
jogei nuo šiolei airiai naci
onalistai daugiau nesiprie- 
šįsią valdžios biliui apie 
konskripciją arba privers
tiną kareiviavimą, bet dar 
tą bilią paremsią.

Dabar todėl pasitikima, 
jogei bilius veikiai parla
mento bus priimtas ir pa
liks įstatymu. Šiandie ar 
rytoj bus balsuojama po an
trajam biliaus skaitymui.

Augustine Birrell, vy
riausias Irlandijos reikalą 
sekretorius, sako, jogei pa
likus tam biliui įstatymu, 
Anglija iš Irlandijos susi
lauksianti ne mažiau 400,- 
000 nevedėlią kareivią.

Dabar biliui priešinasi 
tik darbo partija. Šitos 
partijos lyderiai tvirtina, 
kad valdžia su tuo bihumi 
sulauksianti daug nesmagu
mą iš darbininką pusės.

REIKALAUJA TAFTĄ i 
PASKIRTI TEISĖJU.

New York, sausio 12. — 
American Bar Association 
lyderiai ir žymiausieji šios 
šalies republikonai ir demo
kratai advokatai reikalauja 
pas prez. Wilsoną, kad jis 
augščiausian teisman teisė
ju nuskirtą buvusį Suv. V. 
prezidentą profesorių Taf
tą vieton mirusio teisėjo 
Lamar.

— Londonas, sausio 12.— 
Austrai oficialiai skelbia, 

kad palei Cattaro uostą jie 
užėmę Lovcen kalną ir ten 
visos černogorą pozicijos 
jiems tekusios.

ANT KUBOS SUSEKTA 
SUOKALBININKAI.

Havana, sausio 12. — Ku
bos valdžia pradėjo tardy
mus reikale daugybės dina
mito žuvimo iš 'Mariposa 
Key, kur valdžia turi di
namito sandelį. Spėjama, 
kad tai bus teutoną suokal
bininką darbas. Dinamitas 
jiems reikalingas plaišinti 
garlaivius, kuriais nuo Ku
bos aliantams į Europą cuk- 
krus gabenamas.

PADIDINO DARBININ
KAMS ALGAS.

Baltimore, Md., sausio 
12. — The Maryland Steel 
Co. paskelbė, kad nuo va
sario 1 dienos š. m.„ pake
lianti algas savo darbinin
kams 10 nuoš. Tuomi pasi
naudos aplink 4,000 darbi
ninku.

Garsus vokiečiu mokslininkas Haeckel ir beždžionės grobai.

PENKIS KARTUS ŠIR
DIS SUSTOJUS

, PLAKUS.

New York, sausio 12. — 
čia susirgo nuo perdidelės 
dozos kokaino suvartojimo 
Raymond McKay. Vakar 
poros valandą bėgy j penkis, 
kartus jam širdis buvo su
stojus plakus. Kiekvieną 
kartą panaudok pulmoto- 
rius ir jis atgaivinta. Gy
dytojai tvirtina, kad ligonis 
pasveiksiąs.

MALDOS UŽ KAIZERĮ.
Roma, sausio ,12. — Agen- 

zia Nazionale tvirtina, jogei 
Vatikane apturėta žinia, 
kad Cologne, Vokietijoj, 
kardinolas Hartman įsakęs 
visiems savo arkivyskupi
jos kunigams, atlaikyti pa
maldas už kaizerio pasvei
kimą.

Iš Berlyno praneša, kad 
kaizeris po operacijai gerk
lėje žymiai sveikstąs.

BOMBARDAVO SOFIJĄ.

Londonas, sausio 12. — 
Francuzą aeroplaną flotilė 
bombardavo iš oro Bulgari
jos sostinę Sofiją, kur pa
daryta dideli nuostoliai. 
Mieste gimusi pasiauba. -

— Roma, sausio 12. — 
Amerikonas Porter Charl
ton, kurs Italijoj nužudė 
savo žmoną ir už tai buvo 
pasmerktas kalėjimai!, pa
baigė savo bausmę ir iške
liauja Amerikon.

HANS SCHMIDT BUS 
NUŽUDYTAS.

Albany, N. Y., saus. 12.— 
Apeliacijinis teismas atme
tė Hans’o Schmidt’o pra
šymą atnaujinti bylą ir pra
ilginti jam gyvastį. Hans 
Schmidt, buvęs, katalikiškas 
kunigas, teismo pasmerktas 
miriop už savo mylimosios 
Anna Mueller nužudymą. 
Jis turės žūti elektros kre- 
sėje gal dar šią savaitę.

— Indianapolis, Ind., sau
sio 12. — Big Four geležin
kelio kompanija prašalino 
iš tarnybos 7 klerkus, gi 
Kankakee, Ilk, 5. Delei to 
sustraikavo 1,500 klerku.

Paryžius, sausio 12. — 
Ant Serbijos-Graikijos sie
nos susirėmė bulgarai su 
graikais. 2 graiku kareiviu 
užmušta, keli sužeista. Bul
garą nuostoliai didesni.

— Londonas, sausio 12.— 
Dar vienas Anglijos garlai
vis Clan McFarlane Vidur
žemiu jūrėse sutorpeduota. 
13 asmenų žuvo.

— Springfield, III.—Val
stijos agrikulturinė komisi
ja svarsto, ar nebūtą kenk
sminga Illinois valstijoj 
maistui vartoti arklieną.

— Chicago Medical dr-ja 
paskelbė, jogei dabartiniais 
laikais Chicagoj siaučianti 
ne gripo epidemija, bet per
sišaldymo ir plaučiu užde
gimo epidemija.

PIRMAS SUFRAGIEČIŲ 
LAIMĖJIMAS.

Washington, sausio 12.— 
Senato komisija, perkrati- 
nėjanti moterių lygiateisės 
reikalus, išdavė savo prie
lankią opiniją apie moterių 
reikalavimus lygią teisią su 
vyrais politikoje ir senatui 
patarė užgirti pataisymą S. 
Valstiją konstitucijoje apie 
moterių lygiateisę.

Komisija savo nuspren
dimą paremia moterių di
džiu veiklumu. Primena be 
to ir dabartinį karą Euro
poje, kur vyrai be moterių 
nežinotą kas veikti. Tenai 
dabartiniais laikais vyrai 
kariauja, gi vyrą darbus 
namie moteris atlikinėja.

Todėl sufragietės pirmąjį 
žingsnį jau laimėjo.

JAPONAI ATSARGINIAI 
AMERIKOJE.

New York, sausio 12. — 
Republikoną kliubo susirin
kime kalbėjo senatorius 
Chamberlain, kariniu reika
lą komisijos pirmininkas. 
Jis taią) kitko pasakė, jogei 
Suv. Valstijose randasi 
daugiau japoną atsarginiu, 
negu pačią Dėdės Šamo ka
reiviu. Pabrėžė, jogei tie 
atsarginiai tyčiomis perkel
ti Amerikon, idant, ištikus 
karui Suv. Valstiją su Ja
ponija, atlikti antkart ne
atmainomą žingsnį, užduo
dant Amerikai galutiną 

smūgį.

BULGARIJOS REIKA
LAVIMAI.

Saloniki, sausio 12. — Iš 
Bulgarijos sostinės Sofijos 
čionai apturima žinios, jo
gei Bulgarija už pagelbą 
vokiečiams atakuoti Saloni
kus reikalauja sau Graiki
jos uosto Kavala. Vokie
čiai su tuo reikalavimu ne
sutinka ir todėl bulgarai 
nenori atakuoti talkininką.

Bulgarija kare su serbais 
neteko 120,000 kareivią. 
Kad tuos nuostolius kaip 
nors atpildyti, sumobiliza
vo 90,000 18-kos ir 19-kos 
metą jaunikaičiu.

PRAŠO JAPONŲ 
PAGELBOS.

Paryžius, sausio 12. — 
Iš Geneva į Temps prane
šama, jogei Rusijos didku- 
nig. Nikolai Nikolajevič su 
Japonijos kariniu palydovu 
iš Petrogrado iškeliavęs į 
Tokyo. Didkunig. nuvėię 
Japonijos mikadui caro 
laišką. Caras tuo laišku 
asmeniškai prašąs Japoni
jos stoti karan Europoje 
talkininką pusėje ir pagel
bėti įveikti teutonus.

Kaip Vokie
čiams teko lie
tuviška Brasta.

Rugpjūčio 26 d. rusai ap
leido Lietuvišką Brastą, pa
darydami jame nuostoliu, 
abelnai imant už $100,000,- 
000. susprogdindami viską 
dinamitu, kuris irgi kaina
vo keletą šimtu tūkstančiu 
rąblią. Kuomet dar tris da
lis to miesto tvirtovės na
mą degė, vokiečiu armija 
jau vairiniu tiltu per upę 
Bug ėjo į miestą, o už sa
vaitės laiko grafas W. pri
buvo su kaizerio Wilhelmo 
pasiuntinyste kaipo milita- 
rinis gubernatorius. Jis 
ii- jo pagelbininkai dirbo po 
18 valandą dienoje, kad 
privesti miestą prie tvarkos 
ir pakelti iš griuvėsiu vis
ką dar naudingą, ka jie ten 
užtiko. Tvarką jie vėl įve
dė, bet ims daug laiko at
statyti visus griuvėsius ir 
atnaujinti miestą — bene 
lai tvirčiausią ir svarbiau
sią Rusijos toje pusėje tvir
tovę.

Gyventojai ėmė atgal 
grįsti.

Kaip ir visada — ir dabar 
civiliai miesto gyventojai li
ko rusu išvežti ir išvaryti 
Rusijon su pasitraukiančia 
armija. Tik pirm, negu vo
kiečiai suspėjo pradėti at
naujinimo darbą, būriai iš
vežtieji ir pabėgę žmonės 
ėmė grįžti atgal. Pabėgėliu 
daugybė buvo tai žydai, ku
rie visą laiką slapstėsi po 
pelkes ir girias; daugelis ją 
buvo ligą apimti ir pirm, 
negu prieita prie geros tvar
kos, tūkstančiai ją mirė 
nuo įvairią ligą.
žmonėms uždrausta ineiti 

miestan.
Grafas W. ant visko už

dėjo savo geležinę ranką. 
Žuliką gaujos, beslampinė- 
ję po miesto gatveles, tuoj 
išnaikintos. Sugrįštantįs 
žmonės, jei tik buvo sveiki, 
tuoj apgyvendinti priemies
čiais, palatkose; net ineiti 
miestan arba jame gyventi 
buvo uždrausta. Tūkstan
čiai apylinkės vyru, mote
liu ir vaiką išsiųsta į va
karus, po priežiūra keleto 
kareiviu, duota jiems per
vežamos virtuvės, kuriose 
virė sau maistą kelyje. Pa
silikti Lietuviškoje Brasto
je negalima buvo, nes žmo
nėms grasė badas, kadangi 
maistas iki paskutinio buvo 
jau išnaudotas arba suge
dęs.

(Tąsa ant 3 pusk).
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principus- Lietuvos liuosy 
bes. Ir dėlto, susinėsime su 
musu si'bvėmis šitame rei
kale suvažiavimas išrenka 
komitetą, kuriam paveda 
tuojaus pradėti darbą ir vi
są jo bėgį nuolatos praneš
ti Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros centro val
dybai.

“Tarimaisi su kitomis 
srovėmis delei koalicijos iš
rinkta komisijajš J. O. Sir
vydo, A Rimkos ir Dr. 
Dambrausko.

“Daug kalbėta apie ben
drą Amer. Lietuvių Tarybą 
ir pagaliaus išnešta sekan
ti rezoliucija:

Įvykus Amerikos Lietu
vių srovių koalicijai, ar 
bent blokui, prireiks, vieno 
bendro išpildomojo komi
teto. Tam tikslui vidurinės 
srovės lietuvių suvažiavi
mas paduoda sumanymą 
įsteigti visoms srovėms 
bendrą įstaigą vardu Ame
rikos Lietuvių Taryba.

“Lietuvos šelpmo fondus 
sujungti krūvon tinkamo
mis išlygomis.”

Iš viršpaminėtos rezoliu-

DAR APIE 
TAUTININKŲ 
SUVAŽIAVIMĄ.

Nesenai šioj vetoj buvo
me minėję apie tautininkų 
arba vidurinės srovės su
važiavimą, kuris atsibuvo 
sausio pirmomis dienomis 
Philadelphijoj, Pa.

Tuomet mes minėjome, 
jogei lietuviai tautininkai 
sutvėrė sau partiją vardu 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara. Taippat minėjo
me ir apie išdirbtą tautinin
kų platformą.

Dabar paminėsime, kaip 
tautininkai savo suvažiavi
me atsinešė į kitas lietuvių 
sroves.

Cituojame iš “Vienybės 
Liet.”:

“Kįla daug ginčų delei 
rezoliucijos, išrišančius A. 
LTS. atsiliešimus link A. 
tų srovių. Rezoliucija du 
kartu perduodama į komisi
ją, taisoma, pagaliaus pri
imama:

“Am. Lietuvių Tautinė 
Sandara, pradedant svars
tyti šių dienų tėvynės pa
dėjimą, gėrėdamasi veikimu 
didžiausios šiandien Lietu
vio organizacijos — Lietu
viu Draugijos nukentė j il
siems del karo šelpti ir ki
tų organizacijų bei įstaigų 
panašiu veikimu, kaip va: 
“Globos” — išreiškia jų 
veikimui ir darbams pil
niausi užsitikėjimą ir pasi
žada karštai remti jų pra
kilnius ir naudingus tėvy
nei darbus bei sumanymus.

“Delei koalicijos su ki
tomis srovėmis vėl daug 
kalbama, bet pagaliaus iš
nešama sekanti rezoliucija:

“Mes pripažįstame, kad 
pa sėkmingiausiam darbui 
šelpimo Lietuvos žmonių, 
nukentėjusių nuo karo, ir 
kovojimui už Lietuvos liuo- 
sybę, reikalinga yra visų 
lietuvių vienybė. Todėl at- 
siekimui šių dviejų didelių 
tikslų mos esame pasirįžę 
dėtis į koaliciją su visomis 
mus politiškomis srovėmis, 
kaipo lygus su lygiais. Jei 
koalicija su visomis srovė
mis pasirodytų negalima, 
tai ant tų pačių išlygų mes 
dėsimės į bloką su bile kuria 
musų srove, kuri pripažįsta

eijos matome, kad tautinin
kai turi gerus norus su ki
tomis srovėmis vienyties. Ir 
todėl labai pageidaujama 
butų, idant nors kartą pa
galiau įvyktų taika ir bu
tų pradėtas bendras darbas 
Lietuvos šelpimo reikale. 
To ne tik mes, bet visi lie
tuviai pageidauja.

NEPAPRASTAS 
ATSITIKIMAS.

Cook apskrityj, taip va
dinamame apgštesniame 
teisme nesenai pasibaigė 
bylą apie atlyginimą labai 
indomiu budu: geležinkelio 
kompanija liuosu ir nepri- 
verstinu noru užmokėjo 
$21,500 atlyginimo skun
džiančiam ją asmeniui.

Geležinkelio kompaniją 
“Chicago, Milwaukee and 
Paul” apskundė Bert Ow
ens iš Laredo, Mo. Jis dar
bo metu per minėtos kom
panijos kaltę traukinio su
žeistas; turi abi koji ir strė
nas suparaližuotas.

Advokatai ir geležinkelio 
viršininkai sutikimai pripa
žįsta, jogei ligšiol Ameriko
je dar nekuomet neišmokė
ta tokio augšto atlyginimo 
už sužeidimus, nelaimingam 
atsitikime paneštus — be 
bylos pravedimo per visas 
teismo instancijas.

Kįla klausimas, argi šiam 
atsitikime kompanija paro
dė savo gailestingumą, jei 
liuosu noru tokį augštą at
lyginimą išmokėjo?

Kaikurie laikraščiai sako 
taip. Bet mes norėtume 
pasakyti, kad ne.

Jei kompanija liuosu no
ru tai padarė, tai, matyt, 
jinai nujautė sau prastesnes 
iš bylos pasekmes.

Visgi tą kompanijos pa
sielgimą reikia parokuoti 
nepaprastuoju.

Kas pagimdė Ame
rikonų neužsitike- 
jimą vokiečiais.

i Vokiečiams, rodos, jau tu
ri būti aišku , kodėl ameri
konai žiuri į juos su neužsi- 
tikėjimu, ypatingai ameri 
konai su neužsitike j imu žiu
ri į kiekvieną vokiečių su
manytą pieną arčiau kame 
nors susieiti su ameriko
nais.

y
Viešpatauja čia isitikrini- 

mas, kad vokiečių veikimas, 
gal ir be kreivų intencijų, 
tečiau su tikslingu išrokavi- 
mu, visuomet amerikonams 
gali būti nepageidaujamu ir 
net pavojingų. Jau keli toki 
atsitikimai Suvienytas Val
stijas paragino prie dides
nio atsargumo susidėjime 
su vokiečiais.

Apart aktualio karo, jokis 
incidentas butų neišaukęs 
tokio įspūdžio į amerikonus, 
kaip nuotikis Manilos užta
koję, kur generolas Dewey 
sunaikino liispanų laivyną.

Suvienytos Valstijos prieš
norą įsimaišė pasaulinei! 
politikon, paieškodamos to
limuose rytuose teritorijų.

Tuo metu, kada ameriko
nų tauta buvo karo ūpo pa
gauta,- vokiečių laivynas įsi
maišė į svetimas bilas. Ad
mirolas Dewey nutėmijo vo
kiečius netyruose sieki
niuose, jis nutėmijo1, kad vo
kiečiai savo už jūriniuose 
siekimuose pasirengę net ka
rą užvesti. Konfliktas tečiau 
po įžymių padrebinimų vi
suomenės užsibaigė ir užsi- 
glostė taika. Bet amerikonų 
atmintyje jis paliko gilią 
žaizdą.

Tame nuotikyje vokiečių 
laivynas pasižymėjo bruta- 
liškumu iit neprietelingomis 
demonstracijomis. Apkal
bėtas incidentas ir daug jam 
panašių., įvykusių vėliau, 
intikrino amerikonus, kai 
vokiečiai, paieškodami sau 
žemių, visuomet laiko at
gniaužę stiprias rankas 
įr jomis skleidžia sau takus 
nepaisydami kokios kliųtįs 
jiems užstotų kelią prieiti 
tikslo. Ir ten, kur vokiečiai 
ieško sau tikslo, su kitų rei
kalais mažai, arba visai ne
siskaito.

Amerikonai ilgai gyven
dami su vokiečiais šioje ša
lyje turėjo progos įsitikrin, 
ti, jog pastarieji jokiam inte
rese nepasižymi jautrumu. 
Vokiečių mintis yra mecha
niška.

Vokiečiai pakenkė Suvie
nytoms Val'st. įsigyti vaka
rų Indiją, kuri buvo rei
kalinga del uždėjimo ten an
glių stoties. Žinoma yra, kad

DARBAS
TIK VERDA.

Skaitlingos Su v. Valsti
jose korporacijos savo įstai
gas pakeitė amunicijos 
dirbtuvėmis, kad tik suspė
ti išpildyti reikalavimus iš 
Europos. Gi tie reikalavi
mai vis didėja. Į Angliją, 
Franciją ir Rusiją išsiun
čiama tikra galybė ginklų, 
amunicijos ir sprogstančios 
medžiagos.

Federalis pramoninis biu
ras skelbia, kad per vieną 
tik mėnesį, pereitą lapkritį, 
iš Suv. Valstijų Europon 
išsiųsta kartečių ir šovinių 
vertės $11,757,064. Arklių 
ir mulų Europos valsty
bėms parduota už 12 milijo
nų dolerių. Kariaujančioms 
šalims išsiųsta 158 aeropla
nai vertės $880,836. Dina
mito parduota už $100,899, 
gi parako už $4,567,929.

O tečiau Suv. Valstijose 
aimanuojama, kad stoka 
darbo, kad “sunkus laikai” 
esanti.

Jei visur dirbtuvėse tik 
pyška, tai tas neatrodo į 
sunkius laikus.

vos neprieita prie karo už 
Samoa salą. Iš pastarųjų at
sitikimų persitikrinta, kad 
vokiečių intrygos Meksike 
buvo daug piktesnis už ja
ponų, jog to viso pasekmė 
buvo paskelbimas preziden
to Wilsono proklemacijosĮ, 
rekliamuojančios Monroe 
doktriną. ,

Nėra taip pat paslaptimi, 
kad vokiečių pirklybinės ir 
pramoninės įstaigos, ban- 
kieriai ir misionieriai remia 
vokiečių laivyną ir kariuo
menę. Pavyz. Haiti’je vokie
čių pramonininkai bei pirk
liai išpirko bevertės obliga
cijas nuolat besimainančios 
valdžios tos murinų respu
blikos, nepaisant, kad Suv. 
Vai., turinčios globą ant tos 
salos, persergėdavo ir pro
testuodavo prieš išpirktoji
mą tų obligacijų.

Prieš pat prasidėjimą eu
ropinio karo vokiečiai pa
reikalavo bendro kontrole- 
vimo su Suv. Vai. Haiti re
spublikos įplaukų, kad iš
rinkti vokiečių bankierių 
išlaidas už obligacijas. Su
prantama. S, V. su tuo grie
žtai nesutiko, rasite, tik ne
tikėtas karas paliuosavo S. 
Vai nuo stambesnių kivir
čų su vokiečiais. Spėlioja
ma, kad išpirkiojimas virš- 
minėtų obligacijų vokiečių 
išanksto buvo sugalvotas.

Jeigu tad vokiečiai nesu
pranta, kodėl amerikonai 
žiuri į juos su lieužsitikėji- 
mu, lai pernagrinėja visus 
incidentus ir įvairius prieš
giningus bei nedraugingus 
šiai šaliai savo darbelius, o 
sužinos aiškias to apsirei
škimo priežastis.

Lietuviai
Amerikoje.

PRISIDĖJO PRIE ALTS.; 
NELAIMINGI NUO- 

TIKIAI.

Philadelphia, Pa. Po Am- 
Liet. Tautinės Sandaros su
važiavimui, sausio 5 dieną, 
rytinėje miesto dalyje dr- 
ja “Lietuva” turėjo susi
rinkimą, kuriu atsilankė p. 
R. Karuža su tikslu, kad 
prikalbinti minėtą draugiją 
prie ALTS. Jis pasakė 
trumpą prakalbą apie tos 
organizacijos naudingumą, 
tai vienbalsiai nutarta pri
gulėti ir mokėti po 5 cen
tus mėnesinės mokesties į 
centro išdą.

\ Taippat buvo nutarta su
rengti vakarėlį naudai nu
kentėjusių del karo lietu
vių. Tuo tikslu išrinktas iš 
dešimts asmenų komitetas.

Sausio 2 dieną laiptais 
krizdama 19 metų mergina 
taip smarkiai susikūlė, kad 
nuvežta ligoninėn tuoj nu
mirė. Taipgi atrasta per
šautas vienas lietuvis. Ne
gali niekas patirti, ar jis 
pats sau gyvastį atėmė, ar 
kitas jį nušovė. Policija 
areštavo jo draugą, bet dau
guma žmonių tvirtina, kad 
jis pats sau gyvastį atėmęs.

Kaip tad pasirodo, Nauji 
Metai pas mus nelabai sma
gias naujienas iškrėtė.

Darbai eina gerai, uždar
biai kįla. S. P.

Pranešimas “Kataliko” Skaitytojams.
Daugelis “Kataliko” skaitytojų prisiunčia mums 

laiškus, prašydami prisiųsti šių metų kalendorius arba 
klausdami, kodėl iki šiolei jie kalendoriaus dar nėra 
gavę.

Atsakyman į visus tuos pranešimus skaitome rei
kalingu pranešti, kad šiemet delei nepermatytų prie
žasčių kalendoriai iki šiolei dar nėra išėję iš spaudos. 
Tečiaus, kaip tiktai jie ..bus užbaigti, tai kiekvienam 
“Kataliko” skaitytojui jie bus išsiuntinėti.

Prie šios progos pranešame, kad šiemet “Kataliko” 
skaitytojai apturės dvejopo s rųšies kalendorius: sieni
nius ir pavidale (kningelės. Kalendoriai-kningelės trum
pu laiku bus užbaigti ir tuo jaus išsiuntinėti. Sieniniai 
kalendoriai bus truputį vė liaus gatavi.

mo.
tas.

Todėl nuožemiai prašo me skaitytojų turėti kantru- 
Nei vienas “Kataliko” skaitytojas nebus aplenk-

Su tikra pagarba,
“KATALIKO” ADMINISTRACIJA.

MOTERIŲ DRAUGIJOS 
PRAKALBOS.

Lowell, Mass. Sausio 2 
dieną P. Šv. Aušros Vartų 
moterių dr-ja surengė pra
kalbas. Kalbėtojas buvo 
K. Šeštokas iš Worcester, 
Mass. Pirmiausia jis kal
bėjo apie draugijų naudin
gumą ir pabrėžė, kad mote
ris bei merginos nesusior
ganizavę nieko negali nu
veikti; toliau, kad tamsios 
moteris, palikę motinomis, 
negali tinkamai išauklėti 
savo vaikų ir kad tokios 
raoterįs palaiko tamsybę. 
Kalbėjo dar apie šį-tą, kas 
neužsitarnauja reikalingos 
domos. Nors moterių buvo 
nedaug, bet ir tos liko ne
patenkintos. Prie dr-jos 
prisirašė dvi naujos narės. 
Lėšų padengimui surinkta 
$2.94.

SLRKA. 85 KP. METINIS 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 9 dieną SLRKA. 
85 kuopa šv. Kryžiaus par. 
svetainėje turėjo metinį su
sirinkimą.

Susirinkimas buvo labai 
skaitlingas, ilgas ir ramus. 
Pirmininkui paaiškinus a- 
pie šių metų mokesčius ir 
naująsias reformas, nariai 
su jomis sutiko ir pradėjo 
mokėti duokles. Išviso mo
kesčių buvo surinkta $250. 
Naujų narių prisirašė 6, į 
augštesnius skyrius persi
kėlė 3 ir į ligos pagelbinius 
skyrius prisirašė tris.

Atstovais į Chicagos ap
skritį vienbalsiai likosi iš
rinkti p. J. J. Palekas, p. 
St. Marcinkevičius, p. M. 
Šaučiuvėnas, K. Varanavi
čius, A. Genčiauskis, o ki
tų vardų nesužinota. Pa
sirodo, kad SLRKA. įsto
ja į geras vėžes, kuriose 
stovėdamas gvarantuos sa
vo nariams rimtą aprūpini
mą. Reporteris.

Nenori praleisti 
GINKLAVIMOSI 

PROGRAMO.

Washington, sausio 12.— 
Būdami persitikrinę apie 
tai, kad republikonai kon- 
gresmanai ims solidariai 
remti sumanymą apie Suv. 
Valstijų ginklavimąsi, anti- 
militariniai demokratai kon- 
gresmanai nusprendė prieš 
ginklavimosi programą ne 
tiktai debatų metu pasista
tyti, bet paskui ir balsuo
ti prieš kitus projektus, su
rištus su tuo programų. Gi 
Visais kitais projektais yra 
naujos mokestįs ir įvairus 
kreditai.

Demokratams kongres- 
manams tasai jų pienas ga
li nusisekti, kadangi ir re
publikonai prieš tuos nau
jus mokestimis , apsunkini
mus mano pasistatyti. Sa
vo pasipriešinimą republi
konai kongresmanai pare
mia tuo, jogei demokratai 
kalti yra už “dabartinę su
kliurusią muitų tarifą. Jei 
tarifa butų stovėjusi be at
mainos, kai kad buvo prie 
republikonų administraci
jos, tada toli gražu neprisi
eitų mokesčių didinti, nes 
butų pelno iš muitų.

To akiveizdoje visam gin
klavimosi programui kon
grese grasia neišvengtinas 
pavojus, kadangi be jokių 
fondų nebus galima ko gero 
atsiekti.

Išnaujo Suv. Valstijos 
paliks svetimų valstybių 
malonė j e-ncmalonė j e.

Matyt, prie to prisideda 
ir buvęs Valstybės sekre
torius Bryan, kuris baisiai 
priešingas Suv. V. ginklavi
muisi.

DIDELĖS RISTYNĖS 
IR BALIUS.

Šeštadienyje, sausio 15-tą 
dieną, Antano Vasiliausko 
svetainėje, 8134 Vincenes 
Road, tarpe 81 ir Went
worth, atsibus didelės ris- 
tynės ir balius. Risis gar
sus lietuvis stipruolis Pet
ras Katauskas su garsiu če
kų stipruoliu M. Podubno 
iš Wisconsino valstijos. An
tra pora ristikų susidarys 
iš gerai žinomo kumštinin
ko ir stipruolio P. Gaušio 
(vietinis) ir vokiečių stip
ruolio Ch. Coulon. Abi pori 
risis ligi persigalės. Po ris- 
tynių atsibus didelis links
mas balius. Reporteris.

Tas negelbsti.
Gydytojas (į pacientą): 

— Tiesa, tamsta esi truputį 
nusilpnėjęs, bet ne taip jau 
sergąs, kaip tamstai išsi
rodo. Suvalgyk tamsta 
vieną kiaušinį ir išsigerk 
vieną stiklelį vyno, tai tam
sta tuoj pasistiepsi ant ko
jų.

Pacientas (su raudona no
simi): — Ką gi, ponas gy
dytojau! Vakar aš suval
giau ne vieną, bet 12 kiau
šinių, išgėriau 40 stiklelių 
vyno ir tada negalėjau pa
sistiepti ant kojų.

Gatvekaryje.
Konduktorius į keliau

ninką, kuris įlipo gatveka- 
rin, pilnan žmonių:

•— Ar turi tamsta sėdy
nę?

— Sėdynę tai aš turiu, 
(ik neturiu vietos kur j;,i 
įsprausti.

Extra
Parsiduoda automobilių 

Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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 kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

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

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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Karo peržvalga.
(Pabaiga).

DARDANELIAI.
Pradžioje pereitu metų 

talkininkai užatakavo tur
ku tvirtoves, ginančias Dar- 
daneliu siauruma su tikslu, 
kad praskleisti kelią del 
Rusijos ineiti į Viduržemi- 
nes jūres. Pirmas bombar
davimas tu tvirtovių prasi
dėjo kovo 19 dieną ir tęsė
si su mažomis pertrauko
mis kelias savaites.

Tuo pačiu metu talkinin
kai pradėjo išsodinėti savo 
karuomenę ant Gallipoli 
pussalio, tečiau mažai ten 
ką galėjo pelnyti, ačiū ne
patogioms pozicijoms ir ge
rai apsiginklavusiu vokiečių 
kanuolėmis turkų atkakliam 
ginimuisi. Užtad talkinin
kai ir neįstengė giliai pasis
tumti teritorijom Anglų ir 
francuzų šarvuotlaiviai su 
naikino keletą turkų fortų, 
o dalis siaurumos liko išva 
lyta saugojančiomis įėjimą 
minomis; anglų submarinai 
net buvo įsigavę į Marmoro 
jūres ir priplaukę Konsta
ntinopolio sienų skandin
dami transportus ir pirkly- 
binius turkų laivus.

Nežiūrint to viso, talki
ninkų kompanija ant Galli
poli ir prie Dardanelių ne
nusisekė. Apturėta dideli 
ne tik medžiaginiai nuosto
liai — prarasta milžiniški 
laivai, kaip tai: “Irrestibi- 
le, “Ocean”, “Bonvet”, “Go
liath,” “Triumph,” “Majes
tic”, bet ir žmonių ten pra
žudyta daugybės. Su tuo tal
kininkai, matyt, rimtai ap- 
sirokavo ir nutarė apleisti 
Dardanelius ir Gallipolio 
apgulimą. Paskutinės žinios 
praneša, kad talkininkai iš 
ten galutinai jau pasitraukė 
ir kad tas jiems laimingai 
pasisekę padaryti.

SERBIJOS LIKIMAS
Pereitų m., liepos ir rug

pjūčio m. Turkija atsidūrė 
kritiškame padėjime — pri
truko jinai ginklų, amunici
jos. Šaukimasis į vokiečius 
pagelbos kaskart vis darėsi 
dažnesnis. Tuo tarpu vokie
čių diplomatijai pasisekė 
apsukti bulgarų galvas ir 
jie nutarė susidėti su vo
kiečiais, idant išlieti ap
maudą, kuria degė prieš ser
bus už antrame Balkanų 
kare padarytą jiems me
džiaginę ir moralę skriaudą. 
Atkeršijimui proga atsirado 
kuopuikiausia ir bulgarai ją 
išnaudojo. Spalių mėnesyje 
paskelbė serbams karą. Ser
bija jau gerokai buvo išsisė
mus kare su austrais ir nu
varginta epidemijomis. 
Tečiau, nepaisant i tai, lai
ke kelių mėnesių pailsio, 
kada teutonai visas pajė
gas buvo atsukę prieš ru
sus, įstengė suorganizuoti 
miklią ir veiklią armiją, 
tinkamą grumtis su lygiu 
priešu ir jo niekados nepa
būgti. Bet serbus ištiko 
netikėtas likimas. Trigubai 
skaitlingesnis priešas: vo
kiečiai, austrai ir bulgarai, 
puikiai aprūpinti ginklais 
ir amunicija iš kelių šonų 
pradėjo laužti serbų spėkas 
ir po nelygiai, bet atkakliai 
kovai, galų bale 200 tūkstan
tinė serbų armija buvo pri
versta sulinkti ir sulūžti. 
Tad po šešių savaičių didvy
riško gini mosi Serbija buvo

užimta teutonų ir kitų jų 
talkininkų. Išdriskusi armi
ja pasklijo po Albanijos ir 
Cernogorijos teritorijas ir 
ten susiorganizavę pulkais 
pasistato prieš priešininkus 
Serbų karalius Petras,nete
kęs sosto, glaustosi svetimo
se valstijose.

Anglai ir francuzai sku
bėjo serbams pagelbon, tik 
jau buvo pervėlu. Jie išsodi
no savo karuomenę Saloni
kų uoste,' Graikijoje, tečiau 
permažos pribuvo spėkos, 
idant apgalėti bulgarus, ku
rie užstojo jiems kelią ir ne
leido laiku paskubėti ser
bams pagelbon. Pastaruoju 
laiku, talkininkai gavę ge
rus pastiprinimus, stipriai 
apsitaisė Salonikuose ir re
ngiasi prie atkaklaus gini- 
mosi. Tuo tarpu černogorai 
draug su išsklaidintais ser
bais smarkiai kariauja su 
austrais ir pastaruosius 
skaudžiai pliekia.

Grekija ir Bulgarija lig- 
šiol dėjo visas pastangas, 
idant išlikti neutralėmis, 
bet dalykai taip keičiasi, 
taip vystosi, jog ryt-poryt 
nejučiomis gali įsivelti ka
ro sukuriu, žodžiu sakant, 
karas nesilpnėja, dėt dar 
stambesniais sūkuriais besi
sukdamas išsirita plačiau, 
ir tik vienas Dievas težino, 
kada jis paleis žmones iš 
savo baisenybių chaoso ir 
duos ramiai atsilsėti ir ap
galvoti visus įvykusius nuo- 
tikius.

Br.

KAIP VOKIEČIAMS 
TEKO LIETUVIŠKA 

BRASTA.

(Pabaiga).
Po keleto savaičių grafo 

W. su jo padėjėjais pasi
darbavimo, buvo atnaujinta 
ir elektros šviesos įstaiga, 
kuri buvo sunaikinta ru
sams apleidžiant miestą.

Tvirtovė buvo labai 
stipri.

Dvi dieni prieš vokiečių 
mojimą į tą miestą, didkun. 
Nikalojus, sakoma, buvęs 
apskelbęs, jog tvirtovės 
niekad vokiečiai nepaimsiu, 
jog ta tvirtovė negalima yra 
užimti. Net ir patįs vokie
čiai netikėję galėsią ją taip 
greitai užimti. Šalip savo 
nepaprasto tvirtumo, šis 
miestas yra svarbus dar 
tuomi, kad čia sueina dau
gybė geležinkelių linijų.

Originaliai ši tvirtovė su
sidėjo iš paliukui apjuostų 
fortų, pastatytų apie 1870 
metais. Su dabartinės ar
tilerijos pagerinimu ji pa
liko nepaprastai tvirta. 1900 
metais naujas fortų lankas 
pastatyta aplinkui miestą, 
o 1912 metais dar 10 nauų 
ir gerų fortų pridėta.

Rusai viską degino.
Kuomet rusai nutarė ap

leisti Lietuvišką Brastą sis- 
tematiškai jie sugriovė vi
sus fortus, tik vieną palik
dami. Sunaikinę fortus, 
rusai griebėsi už namų, su- 
hiistydami viską kerosimi ir 
padegdami. Vyresnieji ru
sų oficieriai gyveno t. va
dinamoje citadelėje, aplink 
mylią ar daugiau nuo mies
to centro. Tą jie nesunai
kino, net 400 kaimelių ir 
daug tūkstančių patronų 
paliko ; kaimelių didesnė 
dalis buvo seno modelio;

DR. A. L. GRAIČUNAS,
SLA. Antrojo Apskričio rekomenduojamas į centro d- 

ro-kvotėjo vietą.
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Teleph on es Yards | 5946

Drover | 3582

□ M. J. MANKOWSKI 
APTIEK A

4503 So. Wood Street, :: Chicago, III.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesiilaukti, 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- 
tiekos. Kalbame visokiomis dalbomis, taipgi ir lietuviškai.
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Į TAUTOS FONDAS - I 

: LIETUVOS VILTIS. | 
~ Siųskite aukas Tautos Fondui, | 
į o sušelpsite badaujančius ir ser- j 
i gančius viengenčius ir prisidėsite f 
| prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES. I

naujos ir vertesnės visos 
matomai išgabenta.

Žmonės pristatyta 
dirbti.

Grafo W. pagelbininkas 
Gisevius pirmiausia apgy
vendino žmones į kolionijas, 
paskui pristatė juos prie 
kūlimo javų bei kasimo bul
vių, kurios ežmėje net pra
dėjo puti. Dalis maisto 
žmonėms buvo iš to, ką jie 
sukulė ir prisikasė.

Vokiečių gudrių 
esama.

Tarp kitko rusų nesunai
kinto vokiečiai mieste at
rado daug rusų paliktų 
žemlapių ir karo braižinių, 
kurie, vienok, pasirodė esą 
negeri — tuomi rusai ma
nė turbūt suvedžiosią vo
kiečius, nes tie gal imsią 
pagal tų pienų vadovauties, 
bet vokiečiai į tuos pienus 
neatkreipė domos.

Dabar, kaip ir visose už
imtose vokiečių vietose, yra 
įvesta geroka tvarka.

(V. L.).

Prie ligoninės.
Du sidiečiu Lietuvoj at

ėjo ties ligoninę ir užvedė 
sekantį pasikalbėjimą:

— Kūmai, — o kas ten?
— Žinote, tai ligoninė. /
— O ką gi ten ana jie 

veikia?
— Ugi ten mokiniai, gy

dytojai...
— Tai ką gi tie daktarai 

veikia?
— Žinote, kūmai, kai 

žmogus apserga, tai jį atga
bena čion, o kada numirš
ta, tai guldo jį ant stalo 
ii“ apvagia; išima plaučius, 
širdį ir kitus kūno sąnarius.

— Na, o kam gi tas visa 
daroma?

— Gi kad pažinti, į kokį 
valsčių velionis priguli, 
idant iš ten išrinkti gydy
mo lėšas.

Juokeliai.
Padėkojo.

Petrukas: — Mamute, 
nuo tos pukios panelės ga
vau dvi dėži saldainių.

Motina: — Ar padėkojai 
už tai'i?

Petrelis: — Žinoma, sa
kiau, kad labai , gailiuosi, 
kad mano tėtė jos anksčiau 
nepažino, gal butų ją ve
dęs.

Ypatingas arklys.
Bill pardavė savo arki 

farmeriui. Anksti rytą at
bėga išsigandęs farmeris ir 
sako: Žinai, arklys, kurį 
nuo tavęs nupirkau, šiąnakt 
nudvėsė!

Bill į tai atsako: Tai y- 
patinga; per visą laiką, ka
da tas arklys buvo pas ma
ne su juomi nei kartą to
kio nuotikio ne buvo.

Skolininko sąprotavimas.
— Kai palyginu tuos ke

lis desėtkus žmonių, ku
riems kaltas esu, su tais 
milijonais žmonių, iš kurių 
nieko neskolinau, tai net 
nuostabu, kam tos pretenzi
jos ir priekaištai, kad daug 
skolos prisidariau.

trobų statymo stovyklose pažįsta tikrą vyriš
ką tabaką, kada jie jį pamato.

Jie daro savo cigaretus iš Gail & Ax NAVY 
Ilgai Pjaustyto Tabako. Jie-.ruko NAVY sa
vo pypkėse. Jie kremta NAVY kiekvieną mi- 
nutą, kai jie jo nerūko.

GAIL & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausias Tabakas Geriausiame Pakelyje”
NAVY yra minkštu Burley Tabaku, išnokin

tu ir priruoštu, idant duoti minkštą, turtingą, 
malonų skonį. Paskui jisai yra didėdamas į 
garsingą NAVY pakelį su keturiomis apvynio

tomis popieromis, kurios tabaką už- 
laiko šviežiu, švariu, saldžiu ir 

. maloniu.
Męs padarome NAVY Ilgai 

Pjaustytą, idant jis 
gerai susisuktų į ciga- 

t retą, lygiai degtų ir 
vėsiai rukytųsi. Taba
kas visiškai neišpuola 
-4-nesieikvoja NAVY. 

Tai yra ‘“Visuotinas” ta- 
bakas—padaro puikų eiga- 

7 retą, yra kvapiu ir maloniu 
niu pypkėje; ir skaningu, il

gai užsitęsiančiu kramtiniu.

UZDYKĄ kningutė “Popierė
lių" su kiekvienu 5c pakeliu

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Ant pardavimo Ladies and Gents 
Tailoring lietuvių ir svetimtaučių ap- 
gyventoj vietoj. Vieta labai gera del 
lietuvio. Su informacijomis kreipki
tės šiuo adresu:

P. LIESIS,
3616 S. Halsted st., Chicago, Ill.

Telephone Yards 6686 
!

Lietuviški Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apr'čdalų. skrybėlių, 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
ketų.

JONAS BUDNIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystšs
„ Stenografijos

Typewriting 
„ Pirklybos teisių
„ Abeinos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimo Valandos;

NUO B RYTO IKI S VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7J3O IKI #;3O.

3360 Emerald Ave., Chicago.

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.

[
KiliieeiiillliaB ............................................................................................. -

Tel. Drover 7042. |

Dr. C. Z. Vezelis ’
; L1ETUVYS DENTISTAS ' 
» Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. r’

Nedalioms pagal sutarimą. g

4712 So. Ashland Ave. I 
' arti 47-ior gatvša.

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

| Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną. |
’iTB— i • ".... .. r ii -- - ----------- _ .m
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LD. “KATALIKAS,” sausio 12. 1916.

Iš Chicago.
ROOSEVELT ATAKUO
JA DABARTNNĘ AD

MINISTRACIJĄ.
Tautinis progresistų par

tijos komitetas turi savo 
suvažiavimą Chicago j. Tau
tinė konvencija nutarta lai
kyti čionai, pradedant bir
želio 7 diena. Iš visako pa- 
aiški, kad progresistai savo 
busimoje konvencijoje iš- 
naujo be jokią kalbą kandi
datu į prezidentus pastatys 
pulkininką Roosevelt. Pil
nai tikima, jogei ir repu- 
blikoną konvencija tą patį 
padarys, nuskirs pulkinin-

Pulk. Roosevelt vakar pri
siuntė suvažiavimui savo 
velijimus telegramos for
moje. Telegramoj labai a- 
takuoja dabartinę preziden
to Wilsono administraciją, 
kuri, jo nuomone, S. Valsti
jas pakeitė kaipir kokiuo 
prie kelio nusuktu medžiu, 
ant kurio visos 'oškos lipa. 
Dabartinė administracija S. 
Valstijas pasaulio akyse pa
statė ligi zero, taip kad da
bar svetimos valstybės su 
šia šalim nenori daugiau 
nei rokuoties. Amerikonai 
visomis pusėmis žudomi, gi 
dabartinė administracija iš 
to nieko nedaranti, išėmus 
tuščias savo notas.

Tąja telegrama demokra
tu partija ligi gyvam kau
lui užgauta.

Visi pripažįsta, jogvi pul
kininkas Roosevelt turi tie- 
liesą.

— pirm., A. Kundrotas — 
nrm. pagalbininkas, Pr. 
Gerbenis — prot. rast., V. 
Lenkauskas — fin. raštinin
kas, Z. Mickevičius — or
ganizatoriumi, 'Dr. A. L. 
Juška — daktaru kvotėju, 
AL Konopeckas — kasiu., 
B. Šimelis — tvarkos dabo
toju, J. Palionis, St. Žeb
rauskienė ir J. Valonis — 
kasos globėjais.

Iš kuopos metinės apy
skaitos pažymėtina tai, kad 
nariu skaičius pasidaugino 
45 nariais; viso kuopoje 
esama 70 nariu. Pinigą ka
soje yra $84.90. Pereitais 
metais kuopa yra surengusi 
keletą paskaitą, prakalbą 
ir įvairiems labdarybės rei
kalams yra paaukojus apie

Taika! Buk Rainus!

COFFEE
26c vertės Kava so 40 Gentiniu Smoki)
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo F
Kava Sviestas Arno’ ’ “3 Puikiausia Arbata Afir. \nnil

OK/v 60c vertes, tiktai po tpuyUGer-— .....

Phone Drover 7800 d

DR. A. J. TANANEVICZE
gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų LIgas

v Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos:

f 3249 S. Morgan St., Chicago.8 1

itava , :• ...Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausia f“ "" 
Creamery Sviestas . . ~

Geresnis kaip kur kitur.
Šlsur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc ■„ v 
1373 Milwaukee are
1045 Milwaukee ave 
2054 M Iwaukee ave 
2710 W North ave

Geriausia iš visų C f) f* 
Arbatų, 60c vertes po ** v

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

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ava 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland ave

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose RJ-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

"SAULE

Peržiūrėjimui SLA. įstatu 
iko išrinkta komisija iš 3 

asmenų. Nominacijos kan
didatu į SLA. centro val
dybą liko atidėtos kitam 
susirinkimui.

Nutarta susidėjus su TM. 
I. 28-tą j a kuopa surengti 
draugišką vakarą del geres
nio apsipažinimo ir ryšiu.

Vienbalsiai nutarta prisi
dėti prie Antrojo SLA. ap
skričio ir bendrai darbuo- 
ties. Daug dar ir kitokiu 
reikalu buvo apkalbėta.

Verta pažymėti, kad nau
joji kuopos valdyba yra 
pasirįžusi stropiai darbuo
tes, kad kuodaugiausia 
čionaitinių lietuviu prisira
šytą prie Susivienijimo. 
Gero pasisekimo!

“KOSTUMERĮ” KAL
TINA.

United Cigar krautuvėj, 
556 West Madison gat., va
kar ryte iš geležinės spin
tos pražuvo $90. Krautu
ves klerkas štai ką policijai 
papasakojo:

“Kuomet atidariau krau
tuvę ir nespėjau užžiebti 
šviesą, krautuvėn inėjo vie
nas “kastumeris” ir, išsi
traukęs iš po skverno ga- 
zinės dūdos galą, pareika
lavo atidaryti spintą, gi jei 
ne, jis man sutraškinsiąs 
makaulę. Aš jam atsakiau, 
kad tamsu ir prie spintos 
nieko nematau. Tuome: 
“kostumeris” mane pri
traukė prie spintos ir bre- 
žnkais pašvietė, kol aš ati
dariau spintą. Po to iš 
spintos paėmė $90 ir išbė
go.”

Policijai nesinori tikėti 
tokiems klerko pasakoji
mams ir jinai nusprendė 
padaryti tardymus.

SLA. 109 KP. METINIS 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 7 dieng, SLA. 109 
kuopa p. M. Meldąžio sve
tainėje laikė metinį susirin
kimą.

Visupirma išrinkta šiems 
metams valdyba iš sekan
čiu asmenų: J. A. Kriukas

Chicago ir apylinkės. —
Šiandie lietus ar sniegas: 
po pietą šalčiau; nakčia ar
ba rytoj sniegas.

Temperatūra vakar augš- 
čiausią 33, žemiausia 21 1.

Saulė teka 7:17, leidžiasi
4:40.

Mėnuo leidžiasi 1:29 ryt gerklę. Nugabentas ligoni- 
ryte.

PRANEŠIMAS CHICA- 
GIETĖMS.

Didumai yra jau žinoma, 
kad Chicagos liet. mot. “Ap- 
švietos” dr-ja nuo keleto 
metą kiekvieną žiemos se
zoną steigia moterims vo
kalines mokyklas, kaip tai: 
skaitymo, rašymo virimo, 
siuvimo ir t.t.

Viršminėta draugija ir 
šiemet atidarė savo vakari
nes moterims mokyklas 
Mark White Square parko 
salėje, prie S. Halsted ir 
30-tos gatvės (pirmas na
rnas nuo 30-tos gatvės). Vi
rimo mokykla atsibuna 
kiekvieno ketvergo vakarą 
nuo 8 vai. Įžanga 10c. ypa- 
tai.

Šioje virimo mokykloje 
gerb. d-rė A. Z. Šlakienė 
pasižadėjo porą vakarą aiš
kinti mokinėms apie valgiu 
sveiką užlaikymą.

Ranką darbo mokykla 
atsibuna kiekvieną pirma
dienio vakarą nuo 8 ligi 10 
vai. toje pat vietoje, kur 
ir virimo kursai. Šioje mo
kykloje mokinama: skaity
ti, rašyti, kirpti (drabu
žius), sinti, mėgsti ir siu
vinėti.

Taigi, mokinės, norinčios 
iš viršminėtą darbą kurį 
nors šioje mokykloje iš
mokti, privalote tam darbui 
reikalingą medžiagą ateida
mos atsinešti, o mokytojos, 
pagal j ūsą reikalavimą, su
teiks pamokinimą.

Nuoširdžiai kviečia visas 
nares ir nenares kuoskait- 
lingiausiai lankyties.

Liet. Mot. “Apšv.” dr-ja.

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

Paveikslas—
“Taika-Buk Rainus” 

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

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

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

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

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

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. Morgan St. 'Chicago, III.
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Ar ttobi kur ateiti nwijiirkti ŽMjo ir Antrų Rankų Medžio 
Durą, Untą, tattulią, rėmų, ivuakalvią daigtą ir stogo popiiros. 

MŲSU ČIĘNIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-8039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

—■

“Amerikos Lietuvis”

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarnlnkas ir pstnuGia.
— PRENUMERATA KAŠTUOJA;---------------—-AMERIKOJ f “e!a.ms iĮpUSel Hjatų $1.25

PiTTROPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
Jis U JAVA v J Škotijoj 15 š. Prosuose 15 m.

—— - — - —. — ------ ■ f _rr - — - .r A— -r— - - it- -n i- ■ .. m r

Rjiiyk &s©jam;. © gausa vieną saumerįj dyiM

W. D. Boczkauskas & Go.
|Sžl-Btt W. South Mi. Mahanoy City, Pa.

Patrich Wash, 3136 Nor
mal ave., vakar papjovė sa
vo žmoną ir pats mirtinai 
susižeidė persipjaudamas

nėn.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

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

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

Alus Nedeldieniams i

■
|

Dabar, kada saliunai 
yra uždaryti nedėldie- 
niais, Jus turite pasirū
pinti turėti užtektinai 
alaus namie.

Mes pristatysime bi
le kur mieste du tuzinu 
bonkij alaus už 70c.
Telefonuok West 2087

Fisher Bottling Co. [inc.]

920 S. Ashland Ave. Chicago.

Į
I 
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Dr.G. M. Glaser
Gyvenimai ir Ofi«*i

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

Moteriikų, Vyrišką ir Vaikižki 
Taipgi Chronišką Ligi

Ofiso valandai:
iki B ryto, nuo 12 il?i 2 po pietą, 

ir nuo 0 iki 8:80 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisai atdarytai. 

Telefonai Tardė M7.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike* 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovini! 
American School of Languages 

731W. 18th St. 1741W. 47th St.
CHICAGO. ILL.

REIKALAUJAMA DARBININKŲ.
Reikalinga merginą dirbti prie 

mašinų. Kreipkitės išsyk į 
Western Cooperage Co., 
Wallace st., Chicago,

vimo

2449

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

t-H—

■

m

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos.' Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais yir- 
šais. Didumas kningos 6%x9įį colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Dr. T. M. Maturzynska
LETUVE DENTISTE

Atlieka visokį darbądentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

mas- Taipgi tvirtas.
1151MILWAUKEE Ave. HaPmsv.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numeri pažiurtu siunčiame už dyką.

M. P ALT AN A VICIA
Mary St, Worcester, Mass

Ant pardąyimo automobi 
liūs ‘ ‘ Rambler? ’ Kreipkitės 
sekančiu adresu: 
į Petras Bridikis, 

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

Tananevicz Savings

siu

k

III.

lakstantis Naktį
H irViena ®
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Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
5ia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesniu! matys jų papročius. Minėtos arabv fc,**arų#i sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

BANK
JONAS M. TAU ANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
IB i OBE OBE

DUODA čekiu 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 čekią šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

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

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

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

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

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

APSAUGOJA (FiiC Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

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