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Šelpkite 
nukentėjusius 

. del karo 
Lietuvius!

No. 22 (423)

Bulgarai su Austrais 
briaujasi Albanijos 

gilumon
Berlyne tvirtina, kad Gernogo 

rija sustojo kariavus
Rusijos caras skatinęs

Graikijos padėjimas nuolat blogėja
ALBANIJOJE VEIKI 

MAI PRASIDEDA.

Londonas, sausio 27. — 
Bulgarai ir austrai iųia ver- 
žties Albanijos gilumon ir 

• iš Aka jau susirėmimai su 
albanais, kuriems vadovau
ja Essad-paša, kuris pasi
skelbęs Albanijos valdovu 
ir stojo talkininkų pusėn.

Iš Albanijos miesto Ti
rana į Brindisi, Italijoje, 
pranešama, kad bulgarų 
pirmutinės sargybos arti 
Elbasan sumušta. Tai pa
darę Essad-pašos kareiviai. 
Tečiau tie menkos svarbos 
nepasisekimai bulgarų ne
sulaikys ir jie, kaip ir aus
trai, nusprendę visą Alba
niją užkariauti ir paverg
ti.

4

BERLYNE SAVAIP 
TVIRTINAMA.

Berlynas, sausio 27. — 
Iš austrų karuomenės vy
riausios stovyklos praneša
ma, kad černogorų įgalioti
niai užvakar vakare ten su
tikę ir savo parašais patvir
tinę, jogei černogorų karuo- 
menė tolesniai nekariaus 
prieš austrus ir todėl padės 
ginklus. ,

(Dabar taigi apie černo
gorų kariavimą pasirodo 
prie šginiauj anti praneši
mai. Iš Italijos andai bu
vo pranešta, jogei esanti 
neteisybė, kad černogorai 
padėtų ginklus. . Gi iš Ber
lyno, . kap matome, visai 
priešingai skelbiama. Ma
tyt, kad su černogorais vis
gi yra kas blogo. . Matyt, 
jie ištikro jau senai su aus
trais taikosi, tik kol-kas ne
gali susitaikinti. Bet da
bartinė žinia liudija, 
černogorai jau pabaigė 
riauti. Matysime, ką į

- pasakys Londonas).

i

kad 
ka- 
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CARAS SKATINA 
SERBUS.

Berlynas, sausio 27. — 
Iš Budapešto pranešama, 
jogei bulgarai Serbijos so
sto įpėdinio Aleksandro ar- 

chivuose atradę du laišku, 
po kuriais pasirašęs Rusi
jos caras. Abudu laišku ra
šytu dar pirm karo.

Tuose dokumentuose esą 
pažymėta, kad Serbija į 
Austrijos prieš karą pasiųs
tą jai ultimatumą visai nei 
domos neatkreiptų, kadan
gi Rusija serbus visuomet 
remsianti " kaip....ginklais,
taip amunicija ir karuome- 
ne ir atvirai stosianti prieš 
Austriją. ,

GRAIKIJOS PADĖJI
MAS EINA BLOGYN.

Londonas, sausio 26. — 
Iš Atėnų pranešama, kad 
sausio 24 dieną tenai susi
rinko naujas Graikijos par
lamentas, tečiau ne visi dar 
atstovai pribuvę. Pirmu 
kartu Graikijos historijoje 
karalius nepasakė sosto kal
bos atidarant parlamentą, 
taippat jis anan nei neatsi
lankęs. Iš užsienių diplo
matų pribuvęs tik Suv. Val
stijų pasiuntinys.

Kokia baisi betvarkė par
lamento ir valdžios rate
liuose viešpatauja liudija 
kadir tas, kad parlamentas 
neatlaikė jokio posėdžio. 
Susirinkusieji atstovai pri
siekė ir parlamentas paliuo- 
suotas neapribotam laikui.

Tos betvarkės priežasti
mi yra tas, kad Graikijos 
padėjimas neturįs sau jokio 
išėjimo. Sulyg talkininkų 
Graikijai inteikto ultimatu
mo valdžia arba turi savo 
sumobilizuotą karuomenę 
paleisti, arba stoti talkinin
kų pusėj, nes kitaip talki
ninkai užblokuos visus 
Graikijos pakraščius ir ims 
ją badumi marinti.

Karuomenės paleidimo, 
kiek sužinota, reikalauja 
pati graikų liaudis, kuri ne
mato jokios šaliai naudos 
užlaikant tiek daug karuo
menės, nes tas daug lėšuo- 
ja. Ir liaudis griežtai rei
kalauja karuomenę demobi
lizuoti.

Karalius tečiau ’ nenori

liaudies klausyti ir todėl 
net parlamentan nepasiro
do. Gi parlamento atstovai 
be karaliaus galutino nu
sprendimo nežino nei kas 
pradėti. Jiems butų pra
vartu pirmiau išgirsti ka
raliaus nuomonę.

Bet karalius turbūt, kaip 
paprastai, turėjo susirgti.

Jei per kelias dienas da
lykų stovis neatsimainys, 
turės kilti revoliucija.

ANGLIJOS* DARBININ
KAI REIKALAUJA 

TAIKOS.
Bristol, Anglija, sausio 

27. — Pravestas parlamente 
konskripcijos bilius sujudi
no visas Anglijos darbinin
kų unijas. Darbo partija 
čionai tuo tikslu sušaukė 
savo atstovų suvažiavimą. 
Suvažiavime dalyvauja ir 
socialistų delegatai. Ka
dangi parlamentas užgyrė 
pTi vetrstin ą karei viavim ą, 
tatai darbo partija dabar 
darbuojasi už taiką, kad 
veikiau karas pasibaigtų. 
Tečiau tarp delegatų nėra 
sutikimo. Vieni stovi už 
taiką, kiti palaiko valdžios 
pusę. Ir nežinia, kaip tas 
suvažiavimas gali pasibaig
ti.

PERSISTATĖ PO- 
LICIANTU.

Dominick Pagliaru, 3213 
So. Michigan avė., pranešė 
policijai, kad keturi bandi
tai iš jo atėmę $15 ir auk
sinį laikrodėlį. Vienas ban
ditų persistatęs policiantu, 
net parodęs žvaigždę, ir ė- 
męs jam kraustyti kišenius, 
buk tai ieškodamas uždrau
sto ginklo.

VOKIEČIŲ OFENSIVAS 
SULAIKYTAS.

Paryžius, sausio 27. — 
Vokiečių ofensivas šiauri
nėj Franci jo j ir Belgijoj,, 
kurs buvo pradėtas perlauž
ti talkininkų frontą ir pa
siekti Galais, niekais pasi
baigė, kadangi talkininkai 
atgal vokiečius atmušė. Vo
kiečiai tose atakose prara
dę 10,000 kareivių.

AUSTRAI ŽUDO PA
BĖGĖLIUS.

Roma, sausio 27. — Kuo
met austrai užėmė San Gi
ovanni di Medua, jie atkir
to kelią didesnei daliai čer
nogorų pabėgėlių, kurie ne
šinos! Albanijos gilumon. 
Dabar tuos sulaikytus pa
bėgėlius austrai tiesiog ba- 
dumi marina ir žudo. Iš 
niekur nėra jiems pagelbos.

SOCIALISTAI RŪPINA
SI TAIKA.

Washington, sausio 27.— 
Amerikos socialistai rūpi
nasi, kad prez. Wilson pa
siūlytų kariaujančioms Eu
ropos valstybėms taiką ir 
patarpininkautų susitaiky
me. Prez. Wilson apie tai 
nenori nei klausyti.

Lietuvių vargai
Smolenskas. Smolensko 

gubernatorius įsakė polici
jai ir kitoms Įstaigoms ne
beleisti Smolenskan iš ki
tur pabėgėlių, bet vežti juos 
tolinus. Tiktai tie pabėgė
liai bebusią leidžiami Smo
lenskan, kurie čia važiuoja 
prie giminių ir prie sutar
to darbo.

Tuo tarpu važiuoja Smo
lenskan pabėgėliai, tarp 
jų ir lietuviai: 1) išvaryti 
iš dvarų laukų darbininkai,
2) pasilieka Smolenske pa
leistieji iš ligoninių, 3) gy
venę savo lėšomis ir jas pa
baigę Smolensko apygardo
se ir 4) pabėgėliai klajūnai, 
kurie niekur nenurimsta ir 
vis kažinko ieško. Su jais 
šelpiamieji komitetai turi 
keblumo. Kartais iš ligo
ninių paleidžia pasveikti 
siuosius vasaliniais suply
šusiais rubais.

Lietuvių Draugija taiso 
medinių padų avalinės dir
btuvę. Avalinės klausimas 
labai sunkus: odos kainos 
neįkandamos, gt rūbai delei 
tankių atlydžių labai nesti
prus ir pavojingi sveikatai.

surasti

Ramzajus, Bonzos gub.
Ramzajus tai didelis ru

sų kaimas, kur apsigyveno 
apie 500 žmonių lietuvių 
pabėgėlių. Daugumas jų gy
vena drauge su vietiniais 
gyventojais ir tik keletai 
šeimynų pasisekė 
atskirus butus.

Visi pabėgėliai gauna pa- 
šelpos iš vietinio Lietuvių 
Komiteto: butą, kurą, su
augusieji po 20 kap. dienai, 
vaikai iki 13 metų—po 
10 kap.

Lietuviams įsteigta prade
damoji mokykla. Mokslas 
jau prasidėjo spalio 2G d.; 
mokyklon įsirašė -88 vaikai, 
lanko ją 79.

Darbštumu kun. Povilo- 
nies, Lietuvių Komiteto įga
liotinio, daugumas mokinių 
gavo batus ir drabužį. 
Skaitome “Lietuvių Bal
są”. Pabėgėlių dvasios 
kalai kaip ir aprūpinti, 
kun. Povilonis dažnai 
atvažiuoja ir vietinėje 
kykloje šventadieniais 
ko pamaldas, sako pamok
slus, klauso išpažinties ir 
t.t.

Gydo pabėgėlius dr. Gar
mus ir felčeris — pabėgėlis 
Picevičius. Vaistų gauname 
dykai. Pabėgėliams, ser
gantiems užkrečiamomis li
gomis, intaisyta ligoninė.

Be lietuvių pabėgėlių, 
Ramzajuje yra keletas šei
mynų rusų, latvių ir lenkti.

rei- 
nes 
čia 

mo
lai-

— Londonas, sausio 27.— 
Priverstino kareiviavimo 
bilių priėmė ir-lordų rūmai.

TURČIAI TURI MO
KĖTI MOKESTIS.

Washington, sausio 27.— 
Augščiausias federalis teis
mas, prieš kurio nusprendi
mą jau nėra jokios apelia
cijos, nusprendė, jogei tur
tingi žmonės privalo mo
kėti mokesčius, kokius val
džia ant jų uždės šios ša
lies apginklavimui ir ap
saugojimui nuo išlaukinių 
priešininkų. Turtingieji 
kadangi pašoko su protes
tais prieš sumanomus kari
nius mokesčius ir tai pava
dino ‘ ‘ nekonstitucijiniu ’ ’ 
pasielgimu.

Bet augščiausias teismas 
pasirodė kitokias nuomones 
turįs ir liepė milijonieriams 
mokėti mokesčius šalies ap- 
ginimui. Jei jie įstengia 
šioj šalyj sau surinkti mi
lijonus ir milijardus, tatai 
to pelno dalį tegu sunaudo
ja šios . šalies labui.

Gi milijonierių šioj šalyj 
yra daug.

AMUNICIJOS DIRBTU
VĖ IŠLĖKĖ ORAN.

Amsterdam, sausio 27.— 
Offenbach’e, Vokietijoj, a- 
municįjos dirbtuvėj ištiko 
baisi ekspliozija. 11 vyrui 
ir moterių užmušta ir ap
link 200 sužeista. Kaip 
dirbtuvė, taip dalis mieste
lio paversta griuvėsiais.

.. — Londonas, sausio 27. 
— Iš Romos pareina žinia, 
kad ten nieko negirdimo a- 
pie Černogorijos karaliūnę, 
Mirko. Spėjama, ar jis li
ko užmuštas, ar gal pateko 
austrų nelaisvėn, pastarie
siems užimant Scutari.

— Londonas, sausio 27.— 
Valdžia išleido paliepimą, 
kad visose amunicijos dirb
tuvėse sekmadieniais visoks 
darbas butų sulaikytas. Tuo- 
mi darbininkams suteikia
ma atsilsis.

— Berlynas, sausio 27. — 
Iš Sofijos apturima žinia, 
kad už dabartines suirutes 
Graikijoj kaltinamas buvęs 
premieras Venizelos. Jis 
traukiamas tieson už šalies 
išdavimą. Jei kviečiamas 
prieš tardytojus nestosiąs, 
busiąs areštuotas.

— Berlynas, sausio 27.— 
Iš Konstantinopolio apturi; 
ma žinia,- kad turkai įveikę 
Anglijos karuomenę Meso
potamijoj. Bet Londone 
kaip tik priešingai tvirtina
ma.

—Vienna, sausio 27.— 
Austrai po mušiui ties Os- 
lavia paėmė dalis italų po
zicijų ir nelaisvėn 1,197 ka
reivių. Tame skaitliuje yra 
45 italų oficieriai. Isonzo 
fronte eina dideli mūšiai.

S. Valstijos ir vėl perserg 
sti D. Britaniją

Turkija nori taikinties su 
talkininkais

Rytiniam karo fronte vokiečių laku 
nai smarkiai veikia

pat teises būti pilk
apy varto j, kai kad 
amerikonų išdirbtos, 
notos suredagavimą 
diplomatai prikergia

IR VĖL D. BRITANIJAI 
PERSERGĖJIMAS.

Washington, sausio 27.— 
Valstybės departamentas 
sutaisė į Didžiąją Britaniją 
notą, kuriąja persergsti ją, 
jogei jinai atsakysianti už 
visus nuostolius, padary
tus Amerikai naujos vokie
čių pakraščių blokados žvil
gsniu. Norėdama Vokietiją 
badumi numarinti, Britani
ja dabartiniais laikais sten
giasi kuone visai panaikin
ti neutralę pirklybą ir tuo 
tikslu išleido įsakymą, 
draudžiantį savo gyvento
jams turėti bent kokius 
pirklybinius santikius su 
asmenimis ar korporacijo
mis, jei pastarosios turi 
santikius su centralėmis 
valstybėmis.

V ir šm inė ta s p er ser gė j i -
mas nėra joks protestas, 
bet tiktai pranešimas, 
kuriuomi neatmainomai pa
brėžiama, jogei tos rųšies 
blokada ir išleistas viršmi- 
nėtas įsakymas yra nukrei
ptas link neutralūs pirkly- 
bos, gi tas kaip kartas prie
šinasi tarptautiniams įsta
tymams. Pabrėžiama ypa
tingai tas, jog išdirbtos vo
kiečių ar austrų piliečių 
prekės Su v. Valstijose turi 
tokias 
lybos 
pačių

Tos 
vietos 
tai aplinkybei, jogei Vokie
tijos ambasadorius tomis 
dienomis valstybės sekreto
riui Lansing’ui inteikęs sa
vo valdžios komunikatą, 
kuriuomi išpildomi S. Val
stijų valdžios reikalavimai 
‘ ‘ Lusitanios ’ ’ nuskandinimo 
reikale.

Komunikatas tas dar vie
šai nepaskelbtas ir todėl iš
tisas jo turinys dar neži
nomas, tečiau tvirtinama, 
jogei Vokietija prisiėmusi 
ant savęs dalį kaltės už 
‘ ‘ Lusitanios ’ ’ sutorpeda vi
lną.

Už garlaivių ginklavimą 
pagaliau turės kilti 'nesuti
kimai. Antai New York o 
uostau atplaukė ir kitas I- 
talijos garlaivis “Verona,” 
kurs aprūpintas dviem ar- 
motom.

Jei Suv. Valstijų valdžia 
tokius apginkluotus garlai
vius reaguos, tuomet iš Au
strijos ir Vokietijos gali su-

$

silaukti notos, kurioj bus 
pasakyta, kad tokie gink
luoti garlaiviai be perser
gėjimo bus torpeduojami.

Bet kas padaryti su tuo 
faktu, jei tarptautiniai Įsta
tymai kayo metu leidžia 
garlaiviams ginklus turėti?

Tame atvėjyj nieko nega
lima padaryti, nes ne dabar 
laikas tarptautinius įstaty
mus taisyti.

TURKIJA NORI 
TAIKINTIES.

Paryžius, sausio 27. — 
Čionai išnaujo apturėta ži
nia, kad Turkija nori tai
kinties su talkininkais ir 
tai skyrium, be Centralių 
valstybių. Matyt, turkų 
susitaikymą paremia ir pats 
kaizeris, nes tuomet ir Vo
kietijai butų viltis veikiau 
pabaigti karą. Turkija no
ri taikinties ypač del šių 
svarbiausių priežasčių.

1) Kadangi turkų-vokie- 
čių ekspedicija į Suezo ka
nalą nepasisekusi, nes šie
met pirm ateinančių karš
čių nebus galima per tyry- 
nus pratiesti geležinkelis, 
kuriuomi butų galima ga
benti karuomenę ir amuni
ciją;

2) Kadangi turkai su bul
garais ir vokiečiais negali 
užpulti ir paimti Salonikus;

3) Kadangi Vokietijos fi
nansai labai blogam stovy j 
atsiradę, gi kur kitur tur
kai pinigų pasiskolinti ne
gali gauti.

4) Kadangi pačioj Turki
joj gyventojai nerimauja ir 
gali kilti revoliucija preš 
dabartinę valdžią. Turkų 
valdžios apsaugojimui Vo
kietija pasiunčius į Kon
stantinopolį savo 50,000 ka
ruomenės.

Tuo pasiremiant ir nori
ma susitaikinti.

v

VOKIEČIŲ LAKŪNŲ 
VEIKIMAS.

Petrogradas, sausio 27.— 
Rusai oficialiai skelbia, kad 
Rygos-Dvins. fronte, abiem 
Dauguvos pusėm, smarkiai 
veikia vokiečių lakūnai. 
Vienas zeppelinas nuo Ja- 
cobstadto pakilęs nuskrido 
Riežica linkon ir per Dvin- 
ską atgal sugrįžo. Visur 
iš aeroplanų mėtomos bom
bos.

Besarabijos fronte eina 
mažesni susirėmimai.
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kitus kaltina ir... matysime, 
kaip tas galų-gale ir šiaip 
sau bus pamiršta.
• Menkesnės svarbos pik
tadariai kuoaštriausiai bau
džiami. Nuo aštrios baus-, 
mes ‘negali išsisukti neiį, 
koks bėduolis, pavogęs ka- 
me-nors kepalėlį duonos del 
savo išlikusių vaikų. Bet 
didžiuliai piktadariai ir va
gis dažniausia paliuosuoja- 
mi, nes jie turi pinigų.

Tai kame gi čia gali būti 
teisybė ?v

Antai vienan Chicagos 
kalėjimai! buvo uždaryta 
nekokia. Mrs. Margaret 
Jewell iš Terre Haute, Ind., 
kuri siuvėjai už drabužius 
neprimokėjusi $2.75.

i Bet jei ta pati Mrs. Jew- 
I ell butų kam nors išplėšus 
1 kelis šimtus tūkstančių, ka- 
I Įėjimai! gal nebūtų buvus 
| patekusi.

Tokia tvarka ir teisybe 
ištikro reikia tik stebėties 
ir neatsistebėti.

Karas ir nekal- Karo vaizdeliai

Iroquois, 
metu ap- 
žuvo ir to

KAME ČIA 
TEISYBĖ.

Kuomet Amerikoje kas 
nors nužudo vieną kokį 
žmogų, tai tokį žmogžudį 
teismai sulyg įstatymų pa
smerkia miriop, arba ligi 
gyvos galvos kalėjimai!. A- 
nais metais už vieną far- 
merį Guelz Chicagoj pa
karta net keturi banditai. 
Bet kuomet iš piktadaringo 
kompanijų ar jų valdininkų 
apsileidimo žųsta kasyklose 
keli šimtai darbininkų, o 
fabrikuose, ai’ ant geležin- 
iįęlių po kelioliką ir kelis 
desėtkus, tai įstatymai tuo
met tikruosius piktadarius 
dažniausiai paliuosuoja nuo 
visokios atsakomybės, nes 
kaltininkų nesurandama ar
ba jų nematoma.

Antai teatre 
Chicagoj, gaisro 
link 600 asmenų
teatro kompanijos kaltė ir 
perdaug visiems buvo aiški, 
o tečiau kaltininkai liko ne
nubausti ir aukų šeimynos 
net jokio atlyginimo nega
vo už savo žuvusius namiš
kius.

Ant upės Hudson, New 
Yorke, anais metais taippat 
iš kompanijos kaltės sude
gė pikninkinis garlaivis 
“General Slocum”; su lai
vu žuvo aplink 1,200 asme
nų, ypatingai moterių su 
vaikais. Ir tenai įstatymai 
neįstengė surasti kaltinin
kų ir juos prideramai nu
bausti. Tik vienas laivo 
kapitonas buvo nubaustas 
kalėjimu.

Chicagoj niekingoj upėj 
prie pat krašto pervirto 
pikninkinis garlaivis “East
land” ir žuvo aplink 800 as
menų, kuone išimtinai vie
nų moterių. Vedami dabar 
tardymai, patraukiami už 
tai atsakomybėn kompani
jos valdininkai. Žodžiu ta
riant, ieškomi tos nelaimės 
kaltininkai ir, be abejonės, 
nebus surasti, viskas be nie
ko pasibaigs. Nes noi'ints 
kaltė krinta ant federal ių 
garlaivi!! inspektorių ir ant 
kompanijos, taip kad nėra 
jokių sunkenybių kaltinin
kus surasti, tai tečiau vi
sas reikalas painiojasi, kiti

ATEIVIŲ 
REIKALE.

S. Valstijų kongrese šių 
savaitę prasidėsianti smar
ki kova už bilių, kuriuomi 
norima apribuoti imigraci
ja šion šalin. Tas Burnet- 
to bilius išdalięs palyti ir 
lietuvius, nes norima už
drausti šion šalin atkeliau
ti analfabetams, ty. nemo
kantiems nei skaityti, nei 
rašyti. Be to biliuje pažy
mėta, jogei į Suv. Valsti
jas turi būti visai uždraus
ta keliauti chiniečiams, ja- 
poniečiams, hindusams, ma
lajams ir, abelnai, visiems 
geltonveidžiams aziatams. 
Gali būti įleidžiama tiktai 
tų rasių studentai, pirkliai, 
gydytojai, bankininkai, tu
ristai, mokslininkai ir ki
tos rūšies žmonės, bet su iš
lyga, kad jie čionai ant vi
sados apsigyvens.

Tokiuo savo pasielgimu 
Suv. Valstijų valdžia žai
džia su ugnimi, nes: nieko 
negali padaryti su Meksi
ku; yra kantri ir. palanki 
Vokietijai ir Austrijai, ku
rios tai valstybės ameriko
nus žudo; prisibijo net An
glijos; o tuo pačiu metu 
geltonąjį vilkų šaukia iš 
miško ir naujus nesmagu
mus gimdo su Japonija, ku
ri kelinti metai tik progos 
laukia, kad kibties prie S. 
Valstijų už savo rasės že
minimų.

Bet šios šalies šovinistai 
to viso pasekmių, rodos, ne
nori nei matyti.

Japonai, tai ne slaviai. 
Su pastaraisiais visaip ga
lima elgties. Gi japonai 
kas-kita.

Žinomas Rusijos revoliu- 
cionistas Burccv, kuris pas
taraisiais laikais gyveno 
Petrograde, karo ministe- 
riui padavęs prašymų, kad 
jam butų leista pasišvęsti 
skrajojimo mokslui. Pra
šymas nuolankiai priimtas. 
Taip tai dabartinio karo 
metu keičiasi žmonės ir jų 
pobūdžiai

Lenkų laikraščiai prane
ša, kad Austrijos valdžia 
kareiviauti šaukianti visas 
be išimties moteris nuo 18 
ligi 40 metų amžiaus. Vy
riškiai senesni 60 metų jau 
kareiviauja.

i Kiekvienas karas, kaipo ‘ 
šaltinis nęįaimių ir mite- ' 
rįojimų, pridaro pikto ne 
Įktai kariaujančioms pu
sėms, susikirtusioms už 
ambiciją tautoms, bet ir 
suvis nieko bendro neturin
čioms tautoms su tais tik
slais, delei kurių kariau
jama, tenka jei ne lygiai, 
tai net ir daugiau nuken
tėti.

Dabartinis karas, kaip 
tik ir paliko skaudžiausia 
rykšte nekaltų tautų. Ji
nai nuplakė Lietuvą ir jos 
žmones. O už ką? Juk lie
tuviai su politika, kuri pa
gimdė karą, nieko bendro 
neturėjo, kitiems skriaudos 
nedarė, užgrobimo neieško
jo. Musų tėvynė nukentėjo 
tik dėlto, kad jai lemta 
buvo atsidurti tarpe dviejų 
alkūnių išaugusių milžinų; 
kuriuodu besižvairuodami 
viens į kitą galų gale susi
rėmė ir nusprendė arba žū
ti, arba priešą pargalėti.

Europinis karas tuo blo
gesnis, kad jis išsivystė to
kiame plotyje, kokiame De
kados nesiautė ir abelnai 
turi kitokias formas, negu 
Įigšiol atsibuvę karai.

Nėra abejonės, kad karas 
perstatys senąją Europa. 
Abiejų pusių pienai, pasi- 
rįžimai bei prisirengimai 
taip dideli, jog katastrofa 
turės ištikti negirdėta. 
Karo frontai išsivystė 
milžinišką, ratą, kuris tai 
plečiasi, tai siaūrinasi. 
Kai kurie kraštai to rato 
buvo po keletą sykių už
griebti. Palytėti karo aud
ros dejavo nuo nelaimų ir 
skausmų Apsiblaivius, 
džiaugėsi ištikę žmoneliai 
ir netikėjo, kad audra dar 
kartą gali paliesti. O au
dra ir užeidavo ir praeida
vo. Žodžiu sakant, esame 
liudininkais nuolatinių už
plūdimų, atslūgimų ir vėf 
užpludimų.

Tokiose sąlygose joks 
strategikas negali būti nuo
seklus savo pranašavimuo
se. Kada telegramai iš karo 
lauko neša žinias, kad ta
me ir tame fronte išsivystė 
daug sprendžiantis mušis, 
visų donia ten ir pakrypsta, 
o tuom tarpu sekančios te
legramos praneša, kad ne 
toj, tik kitoj vietoj įvyko 
kruvinas mušis. Urnai . ir 
čia apsistoja kova, užvieš
patauja ramybė, o išsivysto 
veikimas kitoj vietoj, kur 
buyo tyla ir kur to nelau
kta. Bėga savaitės, mėne
siai ir metai praeina, o nie
kas negali atspėti, kur 
įvyks galutinas, sprendžian
tis karo pabaigą mušis; 
kur atsitiks smūgis, nuo 
kurio viena kariaujančių 
pusių apsvaigs ir netekus 
pajėgų paprašys pasigailė
jimo kitos pusės.

’ Karas kada nors pasi
baigs, bet kuo virs musų tė
vynė, kiek paliks musų tau
pos gyvybės, ar bus iš ko 
sudaryti gyvenimą, užsi
tikrinti ateitį,-— štai, šitie 
klausimai kiekvieną gyvą 
lietuvį apeina.

Italų korespondentas Sar- 
:i rašo: Arti Vereddes ke
lias eina tarp dviejų kal
nų. Čia klopyje ir įvyko 
:oji baisi tragedija tarp 
‘raneuzų ir vokiečių karuo- 
menių. Viena pribuvo iš, 
Paryžiaus pusės, o kita iš 
Senlis.

Kruvinasis mušis atsibu
vo trumpoje, 20 kilometrų 
išsidriekusioje, linijoje. 
Clay’je stovėjo anglų ka- 
ruomenė, kuri, atstume vo
kiečius į rytus. Visupirma 
ties Vareddes, o paskui ties 
Lizy vokiečiai buvo pagau
ti tarp dviejų ugnių. Pas
taroji tada dėjo visas pas
tangas, kad iš kritikinio 
padėjimo kaip nors išsisuk
ti. Prasidėjo negirdėta 
skerdynė. Čia žuvo žmo
nės, trupėjo uolos, griuvo 
medžiai ir po tos baisios 
kovos apylinkė turėjo vi
sai kitokių išvaizdų. Išro
dė, kad uraganas ar didi 
audra nuužė per tų apylin
kę. Abišaliais kelio matė
si baisiai nuteriota apylin
kė, namai sugriauti ir su 
deginti.

taikėsi vis išeiti kareivis ir 
pagelbėti sužeistų j am. Te
čiau kulipkų lietus iš musų 
pusės jį vis nugųzdindavo, 
o- galų-gale ųžkliudę gyvas
tį paėmė.

— Sufurėfi ugnį! — stai
gų sušuko musų oficieris. 
Nustojome šaudę ir labai 
visi nustebome pamatę, kad 
musų oficieris išėjo iš ap
kasų. Vokiečiai paleido di
delę ugnį, bet oficieris dar 
drąsiau traukė link prieši
ninko apkasų. Staiga iš a- 
biejų pusių pasigirdo šauk
smai ir abi pusi paliovė šau
dyti. Oficieris, nutvėręs su
žeistąjį vokiečių kareivį nu
tęsė į vokiečių apkasus ir, 
pavedęs jį savųjų globai, 
sugrįžo į savo apkasus. Ne
liko be dovanos. Vienas iš 
vokiečių oficierių iššoko iš 
apkasų ir atnešęs puošnų 
kryžių užkabino musų did
vyriui ant kaklo. Abi pu
si vėl trukšmingai pašuka
vo. Kai tarpe apkasų ne
liko nei vieno žmogaus, vėl 
prasidėjo atkaklus šaudy
mais!, vėl durnai ėmė ga
ruoti, o kareivių aptemę a- 
kįs vėl įsibedė į tų pusę, iš 
kur gulintieji tų pat 
kė.

nuo 18 ligi-22 ir pusės cen
to. Darbininkai ant ryto
jaus grįš darban. L. A. Extra

yei-

PRAKALBOJ BYLA.

Cambridge, Mass, Sausio 
23 dienų kooperatįviiiė val
gomų daiktų krautuvė pa
rengė prakalbas. Publikos 
buvo apje 200. Kalbėjo an
glas p. Gerry, kun. F. Ke
mėšis ir p. Kneizis. Pas
tarasis kalbėjo apie 2 va- 
landi, labai nuosekliai iš
dėstė kooperacijos naudin
gumų. Vartojo grynų ir 
;aisyklingų kalbų.

Turime visokių draugijų 
ir visos gerai gyvuoja. Vi
si juda-kruta tautinėje dir
voje. Darbai eina gerai.

Vietos lietuvis, Z. Kaz
lauskas, turtingas žmogus, 
apskundęs policiantų, kuris 
jį, kaip pats Kazlauskas sa
ko, sumušęs ir suareštavęs. 
Teismas policiantų išteisi
no, bet dabar p. Kazlauskas 
išnaujo bylų užvedė ir teis
mas atsibus sausio 27 dienų. 
Byla bus akyva ir cambrid- 
giečiai lietuviai yra užsiin
teresavę. S. Bartkevičia.

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Sekmadienyje po pietų 
daug dar lavonų kėpsojo 
kovos lauke. Ant iškilumos 
ir kairėje kelio pusėje al
mėjo vokiečių tankiai su
griuvę lavonai. Jie visi bu
vo arti savo šaudomųjų ap
kasų ir išrodė, tartum, per
kūno nutrenkti. Gulėjo 
kniūpsti ir nesimatė jokių 
žaizdų. Lavonai tie išgulė
jo penkias dienas. Lietus 
juos švelniai prausė, saulu
tė meiliai šildė... jie puvo, 
dvokė. Nei vienas neturė
jo kepurės, nei batų, nei 
ginklo. Atlikp savo parei
gas link tėvynės ir tiek.

Apkasai darė liūdnų įspū
dį. Iš ten dvelkė jausmus 
marinantis oras, akįs matė 
krūvas negyyų žmonių. 
Šen-ten gailestingieji žmo
nės atėję taisė duobes ir lai
dojo užmuštuosius.

Kitoje pusėje kelio buvo 
plotas, nuklotas f raneuzų 
kareiviais. Ačiū patoges
nėms pozicijoms čia ir karo 
aukų ne tiek butą ir ne to
kiame liūdname stovyje pa-

Šiedų kapinynai užėmė 
neapimamų plotį. Viena 
pusė nuklota palšais lavo
nais, kita juodais. Tylu, ra
mu... jie ilsis... Tas regi
nys darė baisų, liūdnų įspū
dį. Saulutė jau nusileido. 
Juoda tamsa apklojo kapi
nynų. Jie ramiai ilsisi, bet 
ką veikia jų mielieji namiš
kiai?...

Prancūzų laikraščiai iš 
karo lauko ties Ypcrn pa
duoda sekančių sensacijinę 
žinutę.

Lietuviai
Amerikoje.
RENGIAMA PRA

KALBOS

Harrison, N. J. Rugpjū
čio m. pereitais metais čia 
susiorganizavo SLRKA. 
165 kuopa. Kuopų mums 
padėjo suorganizuoti atvy
kę iš Newark© N. J. sve
čiai: p. M. Akelis ir K. Vaš
kevičius. Narių dabar to
je kuopoje yra 17. Dauge
lis iš Harrison ir Kearney 
lietuvių priguli prie 36 kp., 
gyvuojančios Newarke. 6 
nariai jau persikėlė vieti
nei! kuopom Susirinkimai 
atsibuna kas antrų trečia
dienį kiekvieno mėnesio.

Sausio 1 dienų buvo lai
kytas metinis susirinkimas. 
Nutarta surengti prakalbas, 
kurios atsibus sausio 30 
diena. Kalbėtoju kviečia
ma p. K. Krušinskas, S-mo 
centro pirmininkas.' Bus 
progos norintiems susipa
žinti su Sus-mu ir prie jo 
prisidėti.

Jurgis Svetųlevičius, 
raštininkas.

Baltimore, Md. Lietuvių 
konferencija su anglų pa- 
gelba rengiasi surengti va
karų naudai nukentėjusių 
del karo. Bus atvaidinta 
V. Nagurnauskio veikalas 
“Rutvilė.” Liet, konferen
cija turi surinkus antrų 
tūkstantį dolerių nukentė- 
jusiems, kurie prie progos 
bus pasiųsti Europon reika
lingiems pagelbos lietu
viams.

Sausių 6 dienų atsibuvo 
susirinkimas, kuriame da
lyvavo šiaip jau. žmonių .ir 
delegatai, dalyvavusieji 
tautinįnkų srovės suvažia
vime sausio 1 ir 2 dienose 
Philadelphia, Pa. Išdavus 
delegatams raportus ir pla
čiau apkalbėjus suvažiavi
mo veikimų, buvo užmany
ta sudaryti vietinė ALTS, 
kuopa. Ne tik užmanyta, 
bet ir įvykinta. Į valdybų 
pateko: M. Kurelaitis — 
pirm., B. Vencius — rast., 
E. Čepaitis — fin. rast., J. 
Mačiulis — išd.

Naktis su tamsa nyko, o 
sa nušvietė visų 

Vokiečiai su-
ryto šv' 
mnšio lauką.
grįžo į kovos lauką, idant 
paimti sužeistuosius. Ko
vos lauke jau nebuvo nei 
sužeistųjų, nei užmuštųjų, 
tik vienų-vienas pažeistas 
kareivis raitėsi kaukkikaų 
agonijoje viduryje tarp ko
vojančių apkasų. Musų ka
reiviai dar atkakliai šaudė, 
bet nei vienas netaikė į ne
laimingąjį. Nekartą paste-

Br. j bėjome, kaip iš vokiečių

STRAIKAS GREIT PRA
SIDĖJO IR PASIBAIGĖ.

E. Chicago, Ind. Sustrai- 
kavo E. B. Lemon Co. dar
bininkai, dirbanti prie štam
pelių . mašinų. Reikalauja 
pakėlimo mokestięs po du 
ir pusę cento už valandų. 
Pirmiau gaudavo 22 ir pu
sę cento į valandų. Kom
panija iškarto nenorėjo nu
sileisti, bet vėliau, sausio 
24 d. (straikas prasidėjo 22 
dienų), .susirinkus darbi
ninkams prie dirbtuvės var
tų, pribuvo keletas polici- 
antu, kurie su darbininkais 
nuėjo į ofisų ir ten įvyko 
susitaikymas. Kompanija 
sutiko pakelti mokesčius. 
Tiems darbininkams, kurie 
minėtoje dirbtuvėje išdir
bo imdus, bus mokamų’po 
25c. į valandų, o tiems, ku
rie neišdirbo metų laiko, —

Taylor Springs, III. Per 
Kalėdas pas Juozų Kudir
kų atsibuvo net trejos krik
štynos. p. Kudirka ant kar
to susilaukė net tris kūdi
kius, vienų bernaitį ir dvi 
mergaiti. Užtad ir atsibu
vo garsios krikštynos iš tri
jų pokumių. Per pokylį 
buvo užsiminta, apkalbėta 
Lietuvos nelaimės ir musų 
tautiečių vargai, ir, išreiš
kimui tiems nelaimingiems 
žmonėms užuojautos, su
mesta aukų viso labo $7.85.

Brooklyn, N. Y. Sausio 
5 dienų TMD. naujai susi
dariusi kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimų. Kuopa per 
trumpų laikų jau priaugo 
iki 24 narių. Per susirin
kimų nariams buvo padalin
tos organizacijos nesenai 
išleisti raštai “Širdis” ir 
“Strazdelio” raštai. Na
riai žada ne tik patįs pel
nytis iš TMD., bet varyti 
ųgitącįjų, kad kuodaugiau- 
sia narių pritraukus prie 
apšvietų platinančios orga
nizacijos. Be kitų reikalų 
aptarimo ar užmanymų li
kosi nutarta vasario 22 čįie- 
nų surengti agitatyvines 
prakalbas.

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 narnas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu- s 
ri būti parduoti į trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų s 
už pigių kainų. Šį turtų 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<.k°i ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank>

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šių madų, 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 gdt. 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. Tų namų 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 goresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich,
Real Estate Mgr.
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Lietuviai
Aleksandrovskas, Jekat. ’ 

gub. Yra tai apskrities . 
miestas, kuriame prieš karą ' 
buvo apie 65 tukst. gyven- < 
tojų, dabar gi ligi 100 tukst. 
Jau nuo senai gyveno čia 
kelios liet, šeimynos, sulen
kėjusios, kiti net savo kal
bą užmiršę. Jau keliolika 
metų yra čia katalikų 'kop
lytėlė, bet kunigo, kuris čia 
gyventų, nebuvo. Rugpjū
čio 24 dieną atvažiavo čia 
kun. Julijus Narkevičius iš 
Žemaičių vyskupijos nau
josios parapijos klebono pa
reigų pildyti. Jau truputį 
anksčiau pradėjo čia plūsti 
lietuviai, bet pradžioje re
tai kam pavykdavo apsigy
venti Aleksandrovske, visus 
grūdo toliau. Visų jų pa
dėjimas buvo baisus, pašel- 
pa būtinai reikalinga. Kle
bono rupesniu šių metų rug
sėjo 27 dieną čia atsidarė 
Lietuvių Draugijos nuken
tėjusioms del karo šelpti 
skyrius. Pradžioje, beveik 
visą mėnesį, vienintelė dar
bininkė komitete buvo Ju
zė Šmigelskytė nuo Kauno, 
kol, klebonui prašant, Cen
tralinis Komitetas atsiuntė 
skyriaus vedėją, kun. Sima- 
ną Draugelį, iš Seinų vys
kupijos. Tuodu nenuilstan
čiu darbininku dieną ir 
naktį pasišventę dirbo Liet. 
Dr-jos naudai, kur reikiant 
klebono patariami ir pade
dami. Skyrius greitu lai
ku susitvarkė ir padarė 
daug naudos pabėgėliams. 
Mieste surašyta daugiau 
kaip 200 lietuvių, bet yra 
tikrų žinių, kad jų yra li
gi 300, o artimuose sodžiuo
se ligi 200; išviso apie 500 
lietuvių, kuriuos globia A- 
leksandrovsko skyrius. Val
dybą sudaro šie žmonės: 1) 
pirmininkas — įsteigėjas 
kun. klebonas; 2) pirminin
ko padėjėjas — skyriaus 
vedėjas diakonas Simanas 
Draugelis; 3) kasininkas — 
bendrabučio priveizėtoją ir 
šeimininkė Juze Šmigelsky
tė; 4) sekretorius — moky
tojas Jonas Pupkis, baigu
sis Veiverių seminariją. Re
vizijos komisiją sudaro dvi 
mokytoji, gavusi skyriaus 
rupesniu vietas Aleksandr, 
apskrities vienasėdžiuose 
pas vokiečius kolonistus: 
Vanda Koreniauskaitė ir 
Magdalena Mačytė, o kan
didatu Jokūbas Valkiunas, 
kurpius nuo Biržų.

Skyriaus rupesniu pabė
gėliams išdalinta daug ava
lines, drabužių ir skalbinių, 
duodama butas ir malkų 
kurui. Tuo tarpu įsteigta 
savo reikalams dailidžių 
dirbtuvė ir siuvykla, kurio
je darbas duodamas siuvė
jams namo. Manoma steig
ti siuvyklą-mokyklą, arba 
moterių darbų mokyklą, 
nes suaugusių mergaičių be 
darbo ir užsiėmimo skaito- 

*ma čia ligi 50.
Svarbiausia lietuvių ko- 

lionijai diena buvo tai š. m. 
lapkričio 30 diena. Tą die
ną, po iškilmingų pamaldų 
bažnyčioje, 53 vaikai su tė
vais ir giminėmis nuvyko iš 
bažnyčios mokyklon. Kle
bonui pašventus mokyklą, 
gražiai prabilo į jaunuome

nę skyriaus vedėjas ir mo
kytojas Pupkis, ragindamas 
šviesties, kad sugrįžę Lie
tuvon taptų naudingais tė
vynei piliečiais. Pasibai
gus mokyklos atidarymo iš
kilmėms, gyvenanti mieste 
vaikai sugrįžo namo, o vai
kai, atvykę iš dviejų so- 

■ džių, nuėjo bendrabutin, 
kuriame jie gyvens. Pirmą 
dieną buvo 53 vaikai, bet 
kadangi iš tolimesnių so
džių vaikai dar negalėjo at
vykti ir dar atsiranda nau
jų pačiame mieste, tai spė
jama, kad jų prisirinks ne 
mažiau, kaip 70. Tada bus 
ir antras mokytojas reika
lingas, pageidaujamas ir to
dėl, kad mieste • nėra kitų 
lietuvių inteligentų, kaip 
tik keturi valdybos nariai. 
Bet kadangi trįs iš jų jau
ni, darbštus žmonės, kurie 
visą laiką be poilsio dar
buojasi pabėgėlių ir tėvy
nės naudai, tai galima bijo
ti, kad jie lig laikui savo 
jaunas jėgas išaikvos ir pri
trukę sveikatos nebegalės 
dirbti... Todėl dideliai pa
geidaujama daugiau inteli
gentų, juo. labiau, kad ir 
tinkamo darbo čia lengvai 
galimą butų rasti. Tuo tar
pu karšta ačiū užsitarnavu
siai valdybai, ir tegyvuoja 
kuoilgiaųsiai.

rybos apsvarstytos. Taryba 
nusprendė išrinkti tam ti-z 
krą recenzentu komisiją: 
latviu kalbai — prof. Oze, 
igauniu kalbai — prof. Ma ■ 
zįngą, lektorių Egeverą ir 
mokytoją Kallasą. Komisi
ja turi teisę kooptuoti žino
vus. Komisijos nutarimai 
dar kartą bus apsvarstyti 
Globėjo Tarybos ir įduoti 
žmon. šviet. ministeriui pa
tvirtinti.

Galima 
1916 — 17 
pradžios 
ir igauniu mokymas 
pradedamosiose, bet 
dūrinėse mokyklose.

Iš ra. st a
WHITE ROCK fl **>4^
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tikėties, kad nuo 
mokslo

prasidės
metiĮ 

latviu
ne
ir

tik
vi-
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Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
sigyja paprotis ir nėra alkoholio. To

dėl jis yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

• Atidaryk keturis viršelius to garsingo 
Gail & Ax NAVY pakelio. Pamatyk, kaip 
šviežias ir kvapus jis yra. Susuk sau saldu, 
skaningą NAVY cigaretą. Prikimšk senąją 
pypkę ilgam, užganėdinančiam rūkymui. 
Arba užkimšk jo pluoštą už lupos skaniam 
kramtymui. Nežiūrint, kokiu budu bandy
si, jį mylėsi labiau, negu bile kokį kitą ta
baką, Jiurį kuomet nors vartojai.

Maskva. Prie Maskvos 
pabėgėliams šelpti Komite
to rugpjūčio 11 d. susior
ganizavo Mokytojų Sekcija, 
kurios nariais tuoj aus įsto
jo esantieji Maskvoje taip 
liaudies, taip gimnazijų mo
kytojai. Šiems išvažiavus, 
beliko vieni liaudies moky
tojai.... Sekcijos vyriausias
uždavinys yra. šviesti pabė
gėliai: steigti vaikams mo
kyklos, suaugusiems vaka
riniai kursai, paskaitos ir 
t.t. Tais dalykais rūpinda
miesi mokytojai padarė 18 
susirinkimų. Įsteigta yra 
Maskvoje ir kitur 8 mo
kyklos, kuriose dirba 15 
mokytojų ir mokinasi apie 
600 mokinių. Suaugusiems 
vyriausybės jau leista va
kariniai kursai, ir patvir
tinti mokytojai; neišrištas 
lieka tiktai butų klausimas. 
Mokytojų Sekcija sutvarkė 
ir išskirstė pabėgėliams 7 
kningynėlius. Kaip jau vi
siems žinoma, iš Vilniaus 
vadovėlių neteko išvežti, o 
tų, kuriuos turėjo Vitkaus- 
kytės kningynas, išvežta iš 
Kauno, toli gražu neužte
ko. . Del to atsirado reika
las spauzdinti nauji vado
vėliai. Mokytojų Sekcija 
nutarė atspauzdinti Kl.
Skabeikos elementorių — 
“Kas skaito, rašo—duonos 
neprašo” ir “pataisius, Va
siliausko “Musų Dirva.” 
Pasirodė, kad antriems me
tams kningos neturime, dė
lei to nutarta sudėti nauja 
kninga. Tam dalvkui at- 
likti išrinkta komisija, kuri 
savo darbą jau padarė: ati
davė spauzdinti ne tik se
nus vadovėlius, bet ir nau
jai sudėtą “Vainikėlį.”

Kazane. Lietuvių pabė
gėlių vilnis pasiekė ir Ka
zanę, kur jų privažiavo 
daugiau ne 3000 žmonių, 
daugiausiai moterų ir vai- 

Kiek lietuvių dabar 
randasi aplinkiniuose so
džiuose, nežinia.. Turbut, 
tiek pat. Valstiečiai gyvena. 
Lietuvių Komiteto bendra
bučiuose, gi inteligentai 
nusamdytuose savo butuose. 
Išskiriant Komiteto narius, 
inteligentai pabėgėliai, gy
vena nuošaliai nuo kitų 
musų pabėgėlių.

Komitetas rūpinasi musų 
pabėgėliais5 jo įsteigta pra
dedamoji mokykla musų 
vaikams. Bent atsigaus mu
sų vaikeliai nuo dvasiško 
skurdo! Komiteto nariai, 
kurių yra tik keletas, ne
spėdami duona 
musų pabėgėlių, 
negalėjo rimtai 
pabėgėlių dvasios
Reikalingi inicijatyvos ir 
darbo žmonės, suprantą ir 
pajaučia pabėgėlių vargus, 
mylį artymą nelaimėje.

Labai reikalinga, kad 
dažniau lankytųsi apšvie
stieji žmonės pas pabėgė
lius. Gerai butų, kad vienas, 
ar kartu bent keli žmonės 
apsiimtų žiūrėti kokį vieną 
pabėgėlių butą ir jaigu ne 
kas dien, 
kartų per 
kyti.

Kur tarp
giau jaunimo, ten 
sutraukus jį buryn, padai
nuoti, šį-tą paskaityti, kuin- 
gučių padalinti, pamokyti 
vaikus žaislų, rašto.

Dabar mergaitės, net 
moters draugauja su viso
kias nedorėliais praeiviais 
vyrais, nuslysta, niekais 
nueina.

Musų inteligentams rei
kia rupinties ne tik duona 
pabėgėliams, bet ir jų dva
sios reikalais, kad po karo 
sugrąžintume juos namon 
ne išdykėlius — nedorėlius, 
bet žmonės.

aprupinti 
iki šiolei 

užsiimti 
reikalais.

tai bent porą 
savaitę jį lan-

pabėgėliu dau 
galima

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

Jaigu jūsų aptickorius negali jums 
■luteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, DI. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Bock
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i LIETUVIS GRABORIUS Į
!A Geriausia* gra-1
■ boriu* ant Bri-jj 

dgeporto. Atlie-|
1 III JjjRa1 ka darbų geriau- k

B Bm WWa; *111, Prie kiekvieno g
# lllh pagrabo suteikia į
■ geriausiu* likto-
B ' r*UB ' v*‘ * 
B į nų paimu. s
t Tel. Drover 41391

| A. MASALSKIS I
13305 Auburn Ave., Chicago!
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Dorpatas. Šių metų pra
džioje Rygos mokslo apy
gardos globėjas sutaisė 
tam tikras komisijas, ku
rioms pavedę apsvarstyti 
latvių ir igauniu kalbų mo
kymo programas.

Programos jau buvo maž
ne pabaigtos ir Globėjo Ta-

Kamenskas, Jekaterino- 
slavo gub. Šiame bažnyt- 
kiemyje yra geležies fabri
kų, kuriuose dirba apie po
ra šimtų lietuvių darbinin
kų. Dabar pas juos atva
žiavo apie šimtas pabėgė
lių. Visi šitie lietuviai gy
vena čia be jokios paguo
dos.- Kunigo lietuvio nėra. 
Katalikų bažnyčia, tiesa, y- 
ra, bet visi kunigai lenkai. 
Nėra nei inteligentų lietu
vių, todėl vargšais niekas 
nesirūpina. Labai butų ge
ra, kad Lietuvių Draugijos 
Centralinis Komitetas at
siųstų savo įgaliotinį jų pa
dėjimui vietoje ištirti.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasosc dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovana; 

American School of Languages 
731W. 16th Si. 1741W. 47th St 

CHICAGO.ILL.

Telephone Yards 6686

Lietevžška Drapanų Kratstevč
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

J6HAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedystšs
„ Stenografijos
*• Typewriting
„ Pirklybos teisiu
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valet. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystšs
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAU PO PIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 0130.

3360 Emerald Ave., Chica

Beikalaujama: — knygų apdarytojo 
(bookbinder), pagyvenusio žmogaus; 
geros išlygos; pastovi vieta tinka
mam žmogui; kreipties į

Tananeviez Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago, DI.

GAIL & AX 

NAVY 
Long Cut Tobacco

“Geriausias Tabakas Geriausiame Pakely j'
Męs darome NAVY tabaką iš prinoku

sio, minkšto, Kentucky Burley^ tabako — 
rūpestingai išnokinto ir sumaišyto, idant 
sudaryti skanų Burley minkštumą, kvapu
mą ir saldumą. Tame yra priežastis, kodėl 
stebėtino NAVY skonio negalima rasti jo- „ 
kiame kitame tabake.

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.

Reikalingas vaikinas: — Turi būti 
baigęs pradinės mokyklos (grammar 
school) 8-tą skyrių ir “business col
lege,” taipgi turi mokėti vartoti . ty
pewriters ir žinoti lietuvių ir anglų 
kalbas. Gabiam ir darbščiam vyrui 
užtikrinta vieta ir gera ateitis. Kreip
tis tiktai laišku (angliškai ir lietuviš
kai rašytu, j

Tananeviez Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago, Ill.

Reikalingi vyrai:— gabus, darbštus; 
gali uždirbti iki $100.00 ir daugiau 
į mėnesį. Kreipties į

Tananeviez Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago, Ill.

Reikalaujame moteries arba mergi
nos prie namų darbo. Gerai moteris 
kei darbas ant visados, ir geras už
mokestis, taipgi ir gyvenimas, 
šaukite šiuo adresu:

Kostantas Cikauskas, 
4324 So. Hermitage avė., Chicago, DI,

Atsi-

Paieškiau savo giminaičio, Antano 
Geizo, Kauno gub., Vilkmergės pa
vieto, Alantos volosties, Skemanių pa
rapijos, Sariekų sodos. Jaigu kas jį 
žino, ar jis pats, malonėkite duoti 
žinią šiuo adresu:

B. S., •
68 Glen-Ridge avė., Glen-Ridge, N. J.

Yra lengva 1 /** 
išmokti susuk
ti NAVY į apvalus, drutus, 
tobulus cigaretus, nes NA-
VY Tabakas yra Ilgai Pjaustytas. Nei 
viena dalelė neiškrinta ir nenusipučia. 
NAVY Tabake nėra jokio eikvojimo, P

Jus rasite, kad NAVY yra “Visuotinu Tabaku.” Ji
sai netiktai padaro tobulus cigaretus, bet taipgi rukosi 
vėsiai bei skaniai pypkėje; ir kuomet Jus norite saldaus, 

. ilgai tęsiančio tabako kramtymui, tai pabandykite NĄ- 
-VY.

k

reikalaukite iš savo krautuvninko < 
UŽDYKĄ knygeles “Popierellų”. ku-t > 
rios eina su .kiekvienu 5c pakeliuj 
NAVY tabako. <

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt

Tari geriausią pMŪeknką. Km 
saki pūna* žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriauatn* 

weldHnhmii ui plytinti m k*ir 
QM.

UI Se Šia pamatysi gražesni 
Teatrą, kaip vidunūestyje ui 
6O0. ■

NedUlomis 10c. balkonas, Ifie. 
Kainos ttoMomis dienomis te 

subatomis 5c. balkonas, lOe. te
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaran 
Bubatomi ir nedėliojai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liueso laiko, tai ateik.

MILDOS-TEATRAN

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimą* ir Ofisai 

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

Moteriškų, Vyriškų ir Valkliką 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valahdoi:
ik) B ryto, nuo 12 il& 2 po pietą 

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedėlioja* vakarai* ofisą* uždaryta* 

" Telefoną* Yard* 817,

I Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
‘ LIETUVYS DENTISTAS
i Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-to* gstvž*.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Bel1 w M te System
&

Du Pirkliai ir 
TelefonasVienas pirklys turi telefoną, bet nevartoja jojo, kad gavus biznio. Jojo kostu- merių būrelis apsirubežiuoja artimąja jojo apielinke.Kitas pirklis, turintis tokį pat biznį* vartoja savo telefoną, kad gavus biznio, ir skatina savo kostumerius užsisakinėti per telefoną. Mojo biznis siekia toli už artimosios jojo apielinkes, yra daug didesnis ir auga greičiaus negu pirmojo pirklio.

Kurioje kliasoje jus esate ?

“AUSROS” DIENINE IR VAKARINE
MOKYKLA

Geriausia ir seniausia iš lietuviškų mokyklų.
Mokinama (nuo pradinio mokslo ir augščiau, kiek kas nori) kalbos: 
anglų, lietuvių ir kitos, rokundų mokslai, prekybos ir technikos ša
kos.
Mokytojai patyrę, nes yra mokytojavę augštesuėse anglų mokyklo
se.
Mokestis maža.
MOKINIMO VALANDOS: dienomis nuo 9 vai. išryto iki 4 vai. po 
pietų; vakarais nuo 7:30 iki 9::30.
Prisirašyti galima visada

“AUŠROS”. SKAITYKLOJ, ’
3001 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gerą pelną,1

3



• v'?.’’ y

Iš Chicago.
NEPASISEKĘS BANDI

TIZMAS.
Lottie Rosie, 147 West E- 

rie gat., kur senina turė
jo užisėmimą šv. Luko li
goninėj, andai vakare atė
jo ton pačion ligoninėn, nu
sidavė ant viršutinio- augš
to, kur tarnyba gyvena, už
rakino visus kambarius, 
kur buvo suėjusios visos 
kambarininkės ir kitos tar
naitės ir tuojaus ėmė plėš
ti likusius kambarius. Iš- 
pradžių buvo manoma, jo
gei tai šposaujama, tečiau 
viena tarnaičių suprato, 
kad tas neatrodo į šposus. 
Kuomet į jos šauksmą jai 
duris neatidaryta, tarnaitė 
geležinėmis kopėčiomis nu
lipo žemyn ii* pataikė taip, 
kuomet bandite nežinosi 
laukan iš ligoninės, 
duryj pametė dvi 
Ant kampo 14-tos 
Michigan ave. ją 
policiantas Wiles.
se buvo sukrauta daug dra
bužių ir visokių daiktų ver
tės kelių šimtų dolerių.

valizi. 
gta. ir 
sulaikė 
Valizo-

POLICIANTAS PAŠOVĖ 
COWBOY’Ą.

Ties Coliseumo durimis, 
kur atsibuna automobilių 
paroda, su sargu susikivir 
čijo cowboy Buffalo Hoo- 
rner. Pašaukta policiantas 
Herbert Schneider. Žodis 
po žodžiui, cowboy tuoj aus 
puolėsi ant polieianto. Pra
sidėjo tarpe abiejų imtynės 
ir pagalinus muštynės. 
Cowboy policiantą ant ša
ligatvio parsimetė ir jau 
buvo betraukęs iš kišeiiiauš 
peilį, kad policiantą durti. 
Tečiaus pastarasis staiga 
pašoko ir, išsitraukęs revol-i 
veri, coįvboy’ą pašovė.

Toms imtynėms prisižiu- 
rinėjo žmonių minia ir nie
ko neveikė.

MIESTO SĄMATA.
Pasirodo, kad miesto kon

trolierius Pike, kuris andai 
miesto tarybai perstatė są
matą (biudžetą) šiems me
tams, apturėjo neužtarnau
tus liautus. Buvo manoma, 
kad sąmata aprobuota į- 
plauku ribose, ty. išlaidos 
sutaikinta su įplaukomis, ir 
todėl stebėtasi dideliu mie
sto kontrolieriaus sumany
mu.

Aldermanas Merriam fi
nansiniam miesto tarybos 
komitetui pranešė, kad kon
trolierius Pike neatsiekė 
savo tikslo per $1,641,000. 
Jis kontrolierių intaria, kad 
šis savo sustatytoj sąmatoj 
yra apleidęs daug pozicijų 
išlaidose, kurių miesto ta
ryba be nieko jokiuo budu 
negali praleisti. Pike be to 
dar kaltinamas, jogei jis 
nekuriu reikalų atlikimą 
tiesiog suverčiąs ant mies
to tarybos, nors tas jam pri
klauso atlikti.

Tik patsai sąmatos apdir
bimo susivėlinimas miestui 
atsieis ne mažiau $100,000. 
Pirmesniais metais miesto 
kontrolierius sąmatą turė
davo parengęs dar gruodžio 
pirmomis dienomis. Gi da
bar dar kelios savaitės pra
eis, kol sąmatą miesto ta
ryba galutinai priims.

Tuo pačiu reikalu kaltina
mas ir pats miesto majoras, 
kuris apsunkinąs sąmatols 
komiteto veikimą.

Be to sąmatoj daug bū
tinų išlaidų po kelis šim
tus ir kelis desėtkus tūk
stančiu dolerių visai nepa
minėtos.

Taika! Buk Rainus!

ko- 
esa- 
Mo-

Mrs. Augusta Miller, 78 
metų, 3338 North Hamil
ton ave., iškrito per langą 
nuo antrojo augšto ir po 
kelių valandų mirė.

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
kurių 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 speeiališkos 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 tuojaus. 25e. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

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

' '
■

LD. *4KATALIKAS,” saus io 27 1916.

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukiui Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave

! CARR BROS. WRECKING CO
I 3003-3039 8. HAL8TEB ST. CHICAGO, ILL. BANK

JONAS M. TAC^NEVIČIA, Sav

CHICAGO. ILL. t

BANKES- 
COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo 
Kava Sviestas V ihrnn

Puikiausia Arbata \hllll
6(h vertes, tiktai po iPUUU

****** Geriausia iš visų C G r* 
Arbatų, 60c vertes po " ** 4*

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

Bankas’ geriausia n 
Creamery Sviestas .. —

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc „ ;
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

3244 Lincoln ave 
M13 N Clark st

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

Ar italai kur atolu miflrktl Hw)o Ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, ivreekelvlų daigtų ir stogo pepieroa. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tūkstančiai tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveikatos 
padėjime, kentėdami reumatiz
mo skausmus, tikėjosi, jogei 
nebegalima išgydyti. Vienok 
gi buvo parodyta jiems, kad jų 
kentėjimai buvo nuo kraujo 
sugedimo. Nuodai nuo krau
jo atėmė stiprumą. Ligoniai 
ištikro buvo menki, kuomet ne
perstojamas skausmas kanki
no juos.

Pagalios jie bandė Richmon- 
d’o Rheumatic’s Gyduolių ir 
trumpu laiku kraujas liko iš- i 
valytas nuo visų nuodų, ir, ii 

įgijo sveikatos, tvirtumo ir ener- ■tyram kraujui plaukiant,
giškumo.

Ši gyduolė buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicagos gy 
dytojų, kuris lavinosi virš 15 metų toje profesijoje.

Kaina $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose.SARSAPARILLA
... Odos ir Kraujo Valytojas

TANANEVICZ SAVINGS

3249-53 So. Morgan Street,

Oak Parko milijonieriaus 
Updike sunn, Irving ir 
Herbert, paluosuoti iš ka- 
Ijėimo po kaucijomis. Tėvas 
ant jų susimylėjo. Tečiau 
neleista jiedviem namo pas 
tėvą gristi, tik nugabenti 
pas pažįstamus. Kaip žino
ma, jiedu buvo sudarę suo
kalbį nužudyti savo tėvą, 
motiną ir seserį. Spėjama 
kad tėvas jiedviem atleis ir 
byla bus panaikinta.-

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 visti lutų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vigas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes 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 Bankoje, 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 ko mus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FL; 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 pietų.

i

• Tikras, saugus ir nuolatinis vaistas, specialiai nuo užnuo- 
dinto kraujb, skropulos, pučkų, plotinų, vočių, skaudulių, 
opų, dedervinių, sutinimų, gličių, nušutintos galvos ir visokių 
odos ligų.
Galima pinigus tiesiog siųsti pas:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St., Chicago, III.

I
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B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, III.
Yra musą agentu koselande, Ken- 

singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį "Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. ’‘Kat.’’ Administracija.

CHICAGIEČIŲ LIETU
VIŲ ŽINIAI.

Sausio 28 ir 29 dien. An
tanas Kundrotas, lietuvis 
stipruolis-ristininkas, iš 
Brooklyn©, dalyvaus Chica
go je ristynėse su ameriko
nais stipruoliai. Antanas 
Kundrotas yra pirmtaku- 
nas lietuvių stipruolių ris
tynėse. Pastaruoju laiku 
p. Kundrotas labai atsižy
mėjo tarpe amerikonų ris- 
tikų ir apie jį anglų spau
da plačiai kalba, p. A. Kun
drotas daug amerikonų ris- 
tikų parmetė paskutinėse 
Hartford, Conn., ristynėse, 
sausio J9 d., 1916 m.

Reporteris.

■
| 
imu

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. Puikiąi apdaryta audekliniais išmargintais vir
bais. Didumas kningos 6%x9% colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

A

Phone Dntw 7800
Parsiduoda greitai ir pigiai nauji 

rakandai (forničiai) iš priežasties iš
važiavimo į kitą miestą. Rakandai 
del pamatymo randasi po sekančiu 
adresu:
1700 N. Ashland ave., Chicago, Ill.

, Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: y

į 3249 S, Morgan SI., Chicap.8 ’ !

tselna Kas otarnlokas ir petnyčia.
O Oi

K&iyik toojaosn © $a«sa irmsaeiąi

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

Ateinantį pirmadienį 
Chicagon atkeliauja prezi
dentas Wilson. Jo paties ir 
jo partijos apsaugai bus 
pristatyti raiti policijautai, 
kurie svečius ‘nuo geležiu 
kelio stoties lydės į Black
stone viešbutį, kur prezi 
dentas laikinai apsistos. 
Tą pačią dieną vakare lai
kys kalbą Auditoriume.

Didelis ginkluotas ban
ditas vakar apiplėšė resto
raną po num. 938 W. Madi
son gat. Bet nedaug tepel- 
nijo. Paėmė $ 3.60.

ORAS-
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie lietus, po pietų šal
čiau; rytoj sniegas ir daug 
šalčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 55, žemiausia 49 1.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 
4:58.

PERMAINA “LIETUVIŲ 
TEATRE.“

II. Mockus pardavė V. 
Stankevičiui savo dalį “Lie
tuviu Teatro,“ kurisai ran
dasi po num. 3214 So. Hal
sted gat. Tokiuo budu ar
tistai ir šiaip visi turintieji 
reikalu turi kreiptis prie H. 
T. Pakalinskio, ten pat te
atre.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS.

šiuomi pranešu, Kad žemiaus pasi
rašęs įgijo grosemės ir bučernės biz
nį adresu: 3348 So. Morgan gat., Chi
cago, III. Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti į musu štorą. Mandagus, 
greitas ir teisingas patarnavimas. Pre
kės kuopuikiausios. Viskas užlaikoma 
šviežiai, švariai ir sveikai.

John Leipus & Co., 
3348 So. Morgan st,, Chicago, Ill.

likstotisNakta
irMena

DU-ORT NEDEIOIS LAIK^mS

ATSKAITA UŽ VAKARĄ 
“GENOVAITĖ.“

Šis vakaras buvo sureng
tas p. A. Vitkausko sausio 
23 d. 1916 m., Pulaskio sve
tainėje. Įplaukų už tikin
tus, bufetą, skrajojančią 
krasą, garderobą —$456.00. 
Išlaidų įrengimui $386.00. 
Gryno pelno

Viršmineta

KAS PRISIUS 10c. krasos ženkle
liais ir penkis adresus, tik ne iš Chi
cagos, tam prisiųsiu puikią dolerio 
vertes dovaną.

CASH NO CREDIT CO., 
3246 So. Union ave., Chicago, Ill.

NAUJAS IŠRADIMAS prieš vagis. 
Galite sau ramiai miegoti, niekas į 
jūsų namą neineis. Ant kiekvieno pa- 
krutinimo klemkos skambina visame 
name. Gvarantuotas daiktas ir tik 
$1.50. Indėkite kiek rankpinigių, li
kusius atsiimdamas. Speciališka kai
na agentams.

Del chicagiečią ir apylinkės: Kas 
nori ypatiškai pasikalbėti, priimame 
subatomis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 3 iki 6 vai. p. p. ,

CASH NO CREDIT C., 
3246 So. Union ave., Chicago, HI.

"SAULE’
YRA TAI Vix^aIINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

$70.00.
suma per p.

A. Olševskio banką nusiųs
ta Maskvos Komitetui pa 
bėgėliams lietuviams nuo 
karo lauko šelpimui vardu 
Komiteto pirmsėdžio, p. J.
P. Leono.

A. Vitkauskas, artistas, 
J. Bružinskas, manadž.

... , PRENUMERATA KAŠTUOJA?-----------------—t

AMERIKOJ fmetams $2.50 i |
(pusei matų $1.25 į «■'KTTUOPOI f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- | 1« ŠkotiĮoj 15 Prūsuose 15 J !

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome Šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomią dalyką, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistą žmonią, o 
dar stebuklingesnius matys ją papročius. Minėtos arab ............
timtauėią tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nuą^r** 
Reikalaukite "Kataliko” kningyne.

W. 0. Boczkauskas & Go.
SŽi-SŽt W. Soulh III Nihanoy C!t». h.

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

