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Prancūzai užėmė Anti- 
philo M. Azijoj

Austrai, vadovaujant vo
kiečių gen. Koevess, mar

guoja Durazzo link
Graikai su atsidėjimu temijasi į Bul

garų veikimą
Talkininkai nusprendę ginti uostą Avloną

Vokiečiai smarkauja Ry- 
gos-Dvinsko fronte

Kurše ir Lietuvoje prasidės 
dideli mūšiai

Rusai smarkiai veikia Užkaukazėj; Turkai į visas 
puses blaškomi

Paryžius, sausio 29. — 
Depeša į “Matin” praneša, 
kad francuzų jurininkai už
ėmė turkų miesteli Antiphi- 
lo Mažojoj Azijoj, gulinti 
priešais salą Kastelorizo.

Havas agentūros depeša 
iš Salonikų tvirtina, kad 
francuzų jurininkai ten nuo 
karo laivų išlipę ir veikiai 
paėmę miestelyj atsiran
dančia turku i gula, suside- 
dančią iš vieno kapitono ir 
25 kareivių. Įgula paimta 
nelaisvėn.

Paskui franeuzai sugadi
no bevielio telegrafo apara
te*), paėmė ten atrastus vi
sus valdiškus dokumentus 
ir miestelin įleido graikų 
šeimynas, kurios iš ten bu
vo išvytos.

Bulgftrų veikimas pieti
nėj Albanijoj grasia ten 
Graikijos interesams. Todėl 
Graikijos valdžia į ten pa
siuntė savo kelis būrius ka- 
ruomenės, kuriai Įsakyta 
kiekvienas bulgarų žingsnis 
tėmyti, kad jie kartais ne
imtų ant Graikijos teritori
jos šeimininkauti.

Iš Milano depešuojama, 
kad austrai, vadovaujant 
vokiečiu generolui Koevess, 
iš San Giovanni di Medua 
briaujasi tiesiog ant Du
razzo. Jų pirmutinės sar
gybos jau pasiekusios Kro- 
la.

Gen. Koevess albanus 
kalbina įstoti austrų karuo- 
menėn. Bet kuomet tie at
sisako, jis siūlosi iš jų nu
pirkti ginklus. Tokiuo 
klastingu budu norima al
banus išginkluoti ir pada
ryti juos sau nekenksmin
gais, apsisaugoti jų pasalin- 
gų užpuldinėjimų.

Tečiau retas kuris albanų 
pasiduoda pagundai ir su
tinka ginklus teutonams 
parduoti.

Roma, sausio 29.—Talki
ninkų armijos, veikiančios 
Albanijoje, nusprendžiusios 
uostą Avlona ginti iki pas- 
kutinųjų. Manoma kaip 
nors atsilaikyti prieš aus
trus. Tam tikslui tas uos

tas ir apylinkės fortifikuo- 
jama, visur kasama kelios 
eilės apkasų ir bus stengia
masi austrams nepasiduoti. 
Aplink tą uostą susispies 
serbai, černogorai ir italai 
ir bendromis jėgomis veiks. 
Į Avlona be to bus atga
benta serbų ir černogorų ar
mijos, kurios teutonams ne
pasidavė ir buvo nukeltos 
ant graikų salos Korfu.

Durazzo tuo tarpu aplei
džiama ir austrai tą uostą 
netruks užimti.

Gi Berlyne savo keliu 
kalbama, kad austrai su 
černogorais susitaikę.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
BELGŲ SOCIALISTO 

NAMUS.
Paryžius, sausio 29. — Iš 

Havre į “Petit Journal” 
pranešta,, kad vokiečiai Bel
gijoje įsilaužė į namus bel
go patrioto, buvusio Belgi
jos ministerio, socialisto 
Vandervelde, kuris prieš 
užplosiant vokiečiams pabė
go Francijon ir savo namus 
be nieko paliko. Jo namai 
randasi Yxelles. Vokiečiai 
išlaužė duris ir ten ieškojo 
kokių nors paliktų doku
mentų. Tečiau jokių raš
tų, nei kitko ten nesurado. 
Šį kartą jiems nepasisekė.

1,365,000 AKRŲ ŽEMĖS 
FARM0MS.

Washington, sausio 29.— 
Sekretorius Lane paskelbia, 
jogei So. Dakota valstijoj 
valdžia naujoms farmoms 
skiria 1,365,000 akrų žemės. 
Kas nori įgyti žemės, turi 
įnešti aplikaciją pradedant 
kovo 10 d. š. m.

Be to Idaho valstijoj iš 
valdiško miško išskiriama 
del farmų 7,920 akrų.

Michigan City, Ind., sau
sio 29. — Ateinantį pirma
dienį sulyg teismo nuspren
dimo elektrikinėj kėdėj bus 
nužudytas nigeris Kelley 
Robinson, kuris kituomet 
nužudė John Roe mieste 
Indianapolis už tai, kad ta
sai jam atsisakė paskolinti 
5 centus.

Prezidentas Wilson važinėja po rytines valstijas su kalbomis. Ant žemlapio pa
žymėta miestai, kur jis pa sakys kalbas. Šį pirmadienį vakare bu.s* Chicagoj.

IŠ DIPLOMATINIO 
STOVIO.

kad “Lusitanios” sutorpe- 
davimas buvo beteisis pasi
elgimas, tatai linkėtina, i- 
dant tasai reikalas galuti
nai butų pabaigtas ir už žu
vusius amerikonus butų su
teiktas atlyginimas. Nes 
tai vilkinti toliau nėra jo
kio reikalo.

Vokietijos ambasadorius 
išsireiškė, jogei “Lusitani
os” sutorpedavimas ne tik 
buvo beteisis, bet dar per
žengiąs tarptautinius įsta
tymus. Ir apsiėmė tą savo 
nuomonę inteikti savo val
džiai »ir pareikalauti, idant 
jinai su tąja jo nuomone 
sutiktų ir Amerikos reika
lavimus išpildytų.

New Yorko uostau at
plaukė dar vienas Italijos 
garlaivis, aprūpintas mažo 
kalibro armočiukėmis.

S. V. valdžia dar neži
no, kas reikia su tokiais 
“ginkluotais” laivais pra
dėti. Didesnių rupesnių ir 
nesmagumų neturėta, kaip 
tokie “ginkluoti” laivai.

Nuginkluoti laivus Itali
ja nesutiks, nes tuomi ne
peržengiama tarptautiniai 
įstatymai. Bet teutonai to
kius laivus gali be jokio 
persergėjimo skandyti. O 
kas bus paskui, jei su lai
vais nuskandins dar ir ame
rikonus?

Dėdei Šamui tiesiog plau
kai ant galvos šiaušiasi.

Washington, sausio 29.— 
Valstybės sekretorius Lan
sing nuo ambasadoriaus Pa
ge Londone apturėjo įžen
giamąjį D. Britanijos atsa
kymą į Suv. Valstijų notą, 
kuria buvo protestuojama 
prieš neteisišką cenzūrą ir 
konfiskavimą laiškų ir pir
mos klesos krasinių siunti-! 
niu, siunčiamu iš Amerikos- 
į Europą, ypač į Holandiją 
ir Švediją ir atgal. Atsa
kyme pažymima, kad D. 
Britanijos užsienių reikalų 
ministerija pirmiau tame 
reikale turi susinešti su 
Anglijos talkininkais ir tik 
paskui bus galima duoti 
pilnas atsakymas.

Kiek suprantama ir nu
manoma, D. Britanija sten
gsis save pateisinti tąja 
aplinkybe, kad provokiški 
šalininkai peržengia krasos 
įstatymus ir privilegijas, 
nes per krasą siunčia ka
rinę kontrabandą, kis y- 
pač dabartiniais laikais yra 
neleistina. Todėl D. Brita
nija militariniais žvilgsniais 
yra priversta krasą kon
troliuoti.

Valstybės sekretorius 
Lansing Vokietijos amba
sadoriui inteikė memoran
dumą, nuskirtą pasiųsti 
Berlynan. Memorandume 
pabrėžiama, jogei iš Vokie
tijos pusės prisipažinimas,

VOKIEČIAI IMA 
VEIKTI.

Petrogradas, sausio 29.— 
Kaip žinoma, pastaromis 
dienomis Rygos-Dvinsko 
fronte visas laikas vokiečių 
lakūnai oru nardė. Tasai 
nepaprastas lakūnų veiki
mas išaiškinamas tuomi, 
kad jie stengėsi apžiūrėti 

[rusų pozicijas ir ją stovį. 
Jie veikė kaip prieš kokią 
netikėtą audrą. -

Iš suimtų Galicijos fron
te austrų uelaisvių rusai su
žinojo, kad vokiečiai jau 
prisigaminę ar dar gami
nasi stoti generalin atakan 
prieš Rygą ir Dvinską. 
Nors rusai Galicijos fronte 
ii* aplink Pinsko pelkes teu
tonus spaudžia, bet teuto
nai to nežiūri. Jie žymias 
dalis savo karuomenės iš 
ten perkelia Rygos-Dvins
ko frontan ir ten ant rusų 
mano pulties visu savo pa
šėlimu.

Kiek tame gali būti tei
sybės, artimiausios dienos 
parodys.

Rusai oficialiai skelbia, 
kad Rygos-Dvinsko fronte

4 SUV. V. KAREIVIAI 
PRIGĖRĖ.

Brownsville, Tex., sausio
28. — Rio Grande upėj nu
skendo 3 S. V. artileristai 
ir 1 kavaleristas, kuomet 14 
kareivių vadovaujant trims 
poručninkams puolėsi upėn 
plaukti, kad gelbėti du sa
viškiu kareiviu, kuriuodu 
besimaudydamu perplauku
siu upę ir anuodu meksiko- 
nai nugriebę.

Tuo pačiu metu iš abiejų 
pusių prasidėjo šaudymai. 
Majoruf-generolui Funston 
įsakius tie tris poručninkai 
laikinai suimta ir bus pa
traukti Atsakomybėn už ve
dimą kareivų} pavojum

Be to pranešta meksiko- 
nų komendantui ir papra
šyta, kad jis paleistų suim
tu kareiviu. Gal tuomi vis
kas ir pasibaigs.

NENORI STRAIKUOTI.
Indianapolis, Ind., sausio

29. — AngTekasių organiza
cijos United Mine Workers 
of America konvencijoje 
suvažiavę delegatai pasi
priešino straikui ir nu
sprendė nestraikuoti, kol y- 
ra kokie nors budai ir ke
liai taikinties su darbda
viais.

Iš 1,300 delegatų prieš 
straiką balsavo daugiau 1,- 
000.

Todėl šiemet anglekasių 
straiko nebus. Norima su
sitaikinti gražiuoju. 

iš anuotų šaudoma. Vo
kiečių aeroplanai vis dar 
skraido ir bombos mėtoma. 
Dvinsko apylinkėse skraido 
zeppelinai ir taippat bom
bas mėto. Rusų artilerija 
palei ežerą Šventąjį atinu- 
šus vokiečių atakas.

Galicijos fronte eina 
menkesnės svarbos susirė
mimai. Rusai vietomis pa
naudoja rankines granatas, 
kitur plaišina po austrų po
zicijomis minas.

Taip viskas po senovei 
ir velkasi. Nei viena, nei 
kita pusė pirmyn nepasiva
ro.

Kas kita rusams Užkau- 
kazyj. Jie tenai pataikė 
silpnon turkų pusėn aplink 
Erzerumą ir juos visu fron
tu kaip šluota šluoja. Tur
kai niekur negali atsilaiky
ti ir dumia savais keliais 
Turkijos gilumom

Rusams lygiai taippat 
gerai sekasi ir Persijoje. 
Jie mano greitu laiku susi
jungti su D. Britanijos vei
kiančiomis armijomis ir su
daryti vieną neperlaužiamą 
frontą.

RUSAI PAĖMĖ ER- 
ZERUMĄ.

Londonas, sausio 29. — 
Iš Petrogrado pranešama, 
jogei rusų armijos Užkau- 
kazyj, kurioms vadovauja 
didkunig. Nikalojus, galu
tinai sumušė ir išblaškė 
turkus. Aplink Erzerumą 
rusai leido turkams stoti o- 
fensivan. Ir kuomet jie 
pilnai susitaisė, rusai visu 
smarkumu puolėsi ant tur
kų ir pastaruosius privertė 
bėgti ir jų tvirtovė Erze- 
rum pateko rusams.

Tečiau oficialių žinių a- 
pie tai dar neapturima. O 
gal dar tvirtovė ir laikosi.

PROF. MEČNIKOV 
MIRŠTĄS.

Paryžius, sausio 29. — 
Pasteuro instituto viršinin
kas, garsus prof. Mečnikov, 
tam pačiam institute gulįs 
ant mirtino patalo. Trečia 
savaitė kaip sunkiai sergąs.

— Berlynas, sausio 29.— 
Sausio 27 d. buvo kaize
rio varduvių diena. Visoj
Vokietijoj tą dieną atlaiky
ta iškilmingosios pamaldos.

AUGŠČIAUSIAN TEIS
MAN TEISĖJAS PA

SKIRTAS.
Washington, sausio 29.— 

Prezidentas Wilson augš- 
čiausian teisman vieton mi
rusio teisėjo Lamar teisė
ju paskyrė advokatą iš Bos
ton, Mass., Louis D. Bran- 
deis. Šis nuskyrimas va
kar perstatyta senatui ir 
kiekvienas tai nugirdęs la
bai nusistebėjo. Advoka
tas Brandeis yra didis ge
ležinkelių monopolių prie
šininkas.

Advokatas Brandeis yra 
žydas. Tai pirmu kartu 
Suv. Valstijų historijoj pa
sitaiko, kad tokion augšton 
vieton butų skiriama žydas. 
Turi 60 metų, gimęs Ken
tucky valstijoj.

Seniau jis norėta paskir
ti prez. Wilsono kabinetan. 
Buvo manoma, kad jis bus 
nuskirtas generalin S. V. 
prokuroru. Bet dabar jam 
šlovingesnė vieta gal teks. 
Tik klausimas, ai* senatas 
jį patvirtins.

— Paryžius, sausio 29.— 
Šveicarijoj smarkiai plati
nasi antivokiškas judėji-

Ypač čionai labai iškilimu- mas. Kai kur vokiečių vė- 
gai apvaikščiota varduvių liavos draskomos, vokiečiai 
dieną. užpuldinėjami.
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PERVERSMĖS 
PRAMATOMOS.

Dirbanti prie visų gele
žinkelių Suv. Valstijose or
ganizuoti darbininkai paty
lomis, be jokio trukšmo su
manę balsuoti straiko rei
kale. Straikas, jei jis bus 
nubalsuotas, turėsiąs apim
ti visų šalį. Tame reikale 
visos atskirtos geležinkelie
čių organizacijos išvien vei
kia. Visokie savitarpiniai 
nesutikimai pamesta šalin, 
Visi darbininkai bendrai 
ėmė, veikti kaip dar nekuo- 
met.

Tatai nujaučiama toks di
delis straikas, kokio ši šalis 
dar nėra mačiusi. Ir tas 
straikas gali pagimdyti ne- 
girdėtų-nematyta katastro
fa. '

Darbininkai reikalauja 
8 vai. dienos darbo su ta 
pačia mokestimi, kokia da- 

< bar apturi už ilgesnes va
landas. Už viršlaikio 
bų reikalauja specialės 
kesties.

Darbininkų lyderiai
neša, joge i jiems jau galu
tinai ir atsibodo klausyti 
apie visokius tarpininkus, 
santaikos teismus ir arbi- 
tracijas, kas darbininkams 
ligšiol nieko gero nesutei-

kad sausio 8 dienų Berlyne : 
buvusios labai kruvinos 
riaušės, taip kad valdžia 
prieš riaušininkus panaudo- i 
jusi net kulkosvaidžius.

Tas žinias Paryžiun pra
nešę keliauninkai, riau
šių metu buvusieji Berlyne. 
Štai ką. jie pasakoja:

Sausio 8 dienų į priemie
sčius ėmė rinkties didelės 
žmonių minios, daugiausia 
moterįs. Iš ten minios pa
sileido bulvaru Unter den 
Linden tiesiog link kaizerio 
rūmų. Bet raiti policiantai 
suspėjo minių sulaikyti ir 
išskirstyti į pašalines gat
ves.

Valdžia nujauzdania, kad 
riaušės gali atsikartoti, iš 
Postdamo patraukė du 
pulku karuomenės, kurių ja 
apstatyta kaizerio ir sosto 
įpėdinio rūmai ir aplinki
nės gatvės.

Sausio 12 žmonių minios 
ii- vėl ėmė maršuoti rūmų 
link nešinos juodas vėlia
vas su baltais parašais: 
“Norime duonos!”' “Nori
me taikos!” “Atiduokite 
mums vyrus ir tėvus!” ir 
tp.

Minias mėgino sulaikyti 
raiti policiantai. Bet nieko 
negelbėjo. Tuodu karei
vių pulku, kuriems liepta 
minias sulaikyti šaudymais, 
atsisakė klausyti. Tuomet 
ant greitųjų nuo rūmų at
gabenta du kulkosvaidžiu ir 
atidaryta ugnis ant minių. 
60 asmenų ant vietos už
mušta ir keli šimtai sužeis
ta. Daugiausia nukentėjo 
moterįs ir vaikai.

Ant rytojaus Berlynan 
pašaukta dar 3,000 pėsti
ninkų, nes prijaučiama, kac 
gyventojai surengs naujas 
mieste maišatis.

Tokie tai vaizdai Berly
ne.

Matyt, ten badas viršų 
ima. O su badumi kovoti 
beveik negalima. Nenuo
stabu tatai, jei Vokietijos 
agentai visur už taikų dar
buojasi.

raštininkystės archivą. Pas
kui viso pasaulio vysku
pams įsakė rinkti įvairius 
spauzdinius, turinčius bent 
kokių liistorinę vertę, ir sių
sti Vatikanan. To pasekme 
buvo tas, kad Vatikanan 
spauzdiniai imta vežti tie
siog vežimais.

Tas pat veikiama ir'lig- 
šiol.

Prisiųstus 
spausdinius

atsidėjimu
bibliotekininkai

su
žiuri

laikraščius, 
pirmiausia 

per
il*

mokslininkai ir, juos pa
skirstę, padeda tam tikrose 
vietose.

Nėra abejonės, jogei ir 
dabartinio karo metu Vati
kane tas pat veikiama, uo
liai visokie laikraščiai ir 
spauzdiniai renkama.

Po karui historikai ten 
atras sau medžiagos tiek, 
kaip niekur kitur. Visose 
pasaulio kalbose atras me
džiagos tiesiog neišsemia
mus šaltinius.

Ir žmonija už tai Vatika
nui bus labai dėkinga.

H H

I

dar-
mo-

pra-

Straikų pradėsią netikė
tai ir tik paskui geležinke
lių kompanijoms pastatysią 
savo išlygas-reikalavimus. 
Sustraikuosių ne anksčiau 
gegužės mėnesio. Antkart 
3,000,000 darbininkų iš dar
bo pasitrauksią.

Geležinkelių kompanijos 
savo keliu tikrina, kad šian
die darbininkai gerai apmo
kami ir nėra reikalo jiems 
straikuoti arba joms nusi
leisti.

Netoli pavasaris, pamaty
sime. Kartais gali ir įvyk
ti ant geležinkelių didelės 
perversmės, kuomet- darbas 
su kapitalu susirems.

RIAUŠĖS 
VOKIETIJOJE.

Ne viskas Vokietijoj tai]) 
gera ir gražu, kaip neku
riu. manoma ir kaip vokie
čių laikraščiuose skelbiama. 
Antai angliški laikraščiai 
skelbia iš Paryžiaus žinių,

VATIKANO 
ARCHIVAS.

Nekartą įvairiose žmonių 
sferose buvo statomas klau
simas, kas visam pasaulyj 
yra didžiausias laikraščių 
šalininkas? Kas daugiausiai 
laikraščius renka? Kas la
biausiai juos gludena? Visi 
vienodai atsako, jog laik
raščių ir kningų didžiausiu 
šalininku yra Vatikanas, 
kurio bibliotekon iš senų- 
senovčs uoliai renkami iš 
viso pasaulio laikraščiai ir 
visokios rųšies spauzdiniai. 
kurie turi bent kokių nors 
historinę vertę. Vienas uo
liausių tuo žvilgsniu Vati
kano sądarbininkų buvo 
kardinolas Bauer. Abelnai 
imant, nerasi visam pasau
lyj tokios vietos, kur taip 
su atsidėjimu ir uoliai hu
tų renkami ir gludenami į- 
vairiausi dienraščiai, perio
diniai laikraščiai, visokie 
spauzdiniai ir brošiūros, 
kaip Vatikane.

Jau popėžius Pius IX ne
paprastai didžių domų at
kreipdavo į dienraščius ir, 
apkainuodamas laikraštijos 
galybę, per metus aplanky
davo aplink 36,000 dienraš
čių ir . savaitraščių iš viso 
pasaulio visokiausiomis kal
bomis. Popėžius Leonas 
XIII tuo tikslu įsteigė laik-

ExtraJuokeliaipasiliaus ir jo kaltininkai 
turės atsakyti prieš musų 
tautos teismų, nežiūrint ko
kio jie luomo, padėjimo, vi
suomeniško stovio butų.

Paskiausiuoju laiku, bū
tent, sausio 29 dienų, “Ga
bijos” draugija vėl stato 
scenoje, Lietuvių Salėje, 2- 
jų aktų veikalų su chorale 
“Pabaigtuvės.” Šitas vei
kalas labai gražus ir, kaip 
matot iš užvardijimo, paim
tas iš lietuvių gyveninio.

Lietuviai, kuriems rupi 
musų tautiška dailė, tie tu
ri paremti šių draugijų ir 
padėti musų tautos dvasių 
auklėti šioje svetimoje ša
lyje. Buvęs svečias.

ėmė musų gyvenime. Bet ] 
šiandien turbut jos “kon- i 
nirentės” irgi pripažįs pir- i 
mąją vietų “Gabijai,” nes i 
ji turi turtingiausių histo- i 
rijų su įvairiausiais prieti
kiais.

Čia mes nekalbėsime apie 
atskirus “Gabijos” pergy- i 
veidus epizodus, bet pami- , 
nešime bendrai. Ji turi 
skurdžių, varge išaugintų 
kilių metų praeitį. Vėliau, 
atgijimo ir bijojimo lai
kus, kurie prasideda nuo to 
momento, kuomet joje pra
dėjo darbuoties visų myli
mas tėvinainis Mikas Pet
rauskas.

Lig Petrausko persikėli
mo “Gabijai” buvo sunkios 
dienos. Ji buvo ujama iš 
vienos pusės, vadinama 
“tautininkų” dr. ir jai bu
vo kišama koja vietos spau
doje. Jos veikimas tuomet 
negalėjo pasirodyti, nes, 
nors geriausius darbus bu
tų padarius, vis, būdavo, ne 
taip gerai atlieka, kaip vie
tos Liet. Socialistų Są-gos 
kuopa. Tai]> buvo pradžio
je. Bet, išėjus “Ateičiai,” 
kurių išleido arti “Gabi
jos” stovinti žmonės, jos 
veikimas jau pradėjo smar
kiau rodyties. Mes tuomet 
“Gabija” pamatėme jau di
dele ir veiklia draugija.

Dabar “Gabijos” veiki
mui kenkiama iš kitos pu
sės. Vėl jai statoma viso
kių pinklių, klinčių, apšau
kiama bedieviška ir t.t. Tie
siog vėl prasidėjo prieš 
“Gabiją” kova. Vienok ši
ta kova del sutvirtėjusios 
draugijos yra menka, nie
ko nereiškianti. Ypač tos 
kovos lengvumas del “Ga
bijos” yra tame, kad jos 
priešai negali jai nieko juo
do, negražaus, nedoro, prieš 

• tikėjimų einant prirodyti. 
“Gabijos” draugija auklėjo 

i žmones sulyg krikščionybės 
principų ir dailės pagelba. 
Ji auklėjo artimo meilę* tau
tiškumų, tobulino žmonių 
sielų ne kokiais šlamštais, 
bot geriausiais musų tautos 
tverybos veikalais.

Nežiūrint į ta aršia kovų 
prieš “Gabijų,” kuri pakel
ta ne krikščionybės princi
pais vadovau j anties, bet 
jau paprasto žmogaus noru 
būti autoritetu del visų, bū
ti visiems paliepiančiu, o 
kiti jo klausančiais. Del 
tokio viršininkystės urėdo 
ir užvesta ta kova prieš 
“Gabijų,” nes pastaroji ne
norėjo jo autoriteto dides
niu už savo vedėjų, tokių 
pat katalikų, pripažinti ir 
jam teikė paprastai visiems 
turimas teises, kuriomis 
mėgstąs vadovauti kunigas 
neužsiganėdino.

Šioje valandoje, nežiūrint 
į nekrikščioniškus, netau- 
tiškus darbus, trukdy
mus ir persekiojimus,1 “Ga
bijos” dr-ja visgi sugeba 
savo darbų toliau varyti, 
nes? geri ir teisingi, sulyg 
krikščionybės įsakymų el- 
giantiesi žmonės, mato iš 
tos draugijos tik naudų, ma
to gerą iš jos ne tik sau, 
bet ir visai lietuvių tautai. 
Vienok negalima nepatėmy- 
ti, kad įvairus nžsiva-Lie
jimai iš kunigų pusės ken
kia jos veikimui ir visam 
musų tautiškam brendimui. 
To turbut niekas ir neuž- 
ginč.ys. Bet mes liekame su

Vokiečiai pergalėti 
ant vandens.

ga- 
gy- 
lai-

to

Apskelbimas.
Reikalingos merginos siū

ti sagutes... ant trečio augš- 
to...

Reikalingos merginos dė
lei... kočėjimo.

Gražus .sutikimas.
Žmona (į tarnų): And

riau, parnešk buteli • alaus, 
tik nepaduok vyrui, o man!

Tarnas: — O-o-o! lyg aš 
nežinau, ponas kada tik 
mane siunčia irgi taip įsa
ko.

Vienodas gyvenimas.
— Ko taip giliai užsi- 

mųstęs?
— Mąstau apie tai, kaip 

šis gyvenimas vienodas: va
kar neturėjau nei cento ir 
šiandien neturiu nei cento.

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.

*

Jei jus, sutikę bostonie- 
tį, paklausite apie draugi
jas So. Bostone, Mass., tai 
jis jums pirmiausia nuro
dys į “Gabijų.” Šitų dr- 
ją žino ne vien veikėjai bos
toniečiai, bet ir šiaip žmo
nės, 
žino 
lis 
prie

Jaigu jums teko išvažiuo
ti dar iš Bostono į apylin
kę, tai ir tenai visur pati
kote žmones, kurie gerai ži
no “Gabijos” draugijų, pa
pasakos jums apie jos su
rengtus vakarus, 
draugijos malonų ir 
draugiškų vedė j ų, 
M. Petrauskų. »Ir visur a- 
pie “Gabijų” atsilieps la
bai puikiai: ja pagirs, jos 
veikimų išaugštins ir t.t.

Bet apie “Gabijų” žino 
ne vien tik bostoniečiai ir 
Bostono apylinkės gyvento
jai, — apie “Gabijų” pui
kiai žino ir kitų miestų lie
tuviai. Veikėjai "(rimtesni) 
seka tos dr-jos veikimų, jos 
darbus registruoja... Saky
sim, kam nežinomi pereitų 
metų garsus pikninkai, 
“Gabijos” parengti vaka
rai, pagalios vaikų choras.

Jaigu musų užklaustų, 
kokios veikliausios šiuo lai
ku lietuvių draugijos, arba 
jaigu paklaustų, kurios ge
riausia vedamos, daugiau
sia pasidarbuoja tautos nau
dai, tai, be abejo, turėtume 
pradėti nuo “Gabijos” iš 
So. Bostono ir tęsti tokį pa
pasakojimų paeiliui: “Bi
rutė” iš Chicago, “Siety
nas” iš Shenandoah (buvo 
garsus ir darbštus, bet jau 
pailso), “Živilės” choras iš 
Scranton, Pa., ir daugiau 
chorų, chorelių, choryčių.

Mes čia tik minėjom tas 
draugijas, kurios jau turi 
šiokią-tokių savo historijų, 
jau šiuom-tuom pasirodė.

Jaigu būtume mes rašę 
apie “Gabijų” keli metai 
atgal, tai būtume jai turė
ję labai maža vietos paves
ti. Tuomet Chicagos “Bi
rutė” kuone tokių vietų už-Į viltim, kad tokis trukdymas

net seni. Labai gerai 
jų vaikai, kurių dide- 
choras suorganizuotas 
“Gabijos.”

Geras būdas.
— Kam užšovei šunį?
— Gi dėlto, kad nuolat 

išbėgdavo ir nedabodavo 
namų. Norėjau jį nuo 
atpratinti.

to

Paaiškėjo.
— Vyre, ant tavo žipono 

šiandien radau moteriškės 
plaukų.

Vyras: — Tai, be abejo
nės, iš vakarykščios zupės, 
kurių man pagaminai.

apie tos 
' labai 
būtent

gar
bu vo 

miož- 
tero-

Vandenų ir pirklybinė 
lybės vokiečių nustojo 
vuoti. Tiesa, vokiečių 
vynas nuolat rengiasi ata
kon, tečiau bijo išplaukti, 
kadangi gerai numano, kad 
su talkininkų laivynu nesu- 
sistatyti. Anglai tai tik ir 
laukia to išplaukimo skir
dami jam likimą, kokio su
silaukė hispanų laivynas 
ties Santiago. Vokiečiai 
prieš anglų vandenų galybę 
bespėkiai. Mėgino jie ka
riauti prieš Angliją povan
deninėmis valtimis, torpe- 
duodami pirklybinius 
laivius. Savo darbą 
užvedę su negirdėtu 
niurnu, mat, tikėjosi
rizuoti visą pasaulį, o ypa
tingai Angliją, kad tik pas
taroji neišdrįstų išpildyti 
savo pasikėsinimą, užvesti 
stiprią blokadą Vokietijos 
krantų ir palikti vokiečius 
be maisto.

Nepaisant vokiečių veik
lumo torpedavime laivų, 
nuo kurio žuvo tokie jūrių 
milžinai kaip “Lusitania”, 
“Arabic’’, “Persia”, “Anco
na” ir daug kitų,su kuriais 
jūrių dugnan nuburbėjo 
tūkstančiai nekaltų žmonių 
gyvasčių, vokiečiai neatsie
kė tikslo, nes neįstengė su- 
paraližuoti anglų pirklybos 
su užrubežiu.

Viso talkininkų prieplau
kos knibždėte knibžda, ju
da, gyvuoja. Laivai kasdien 
atplaukia ir išplaukia. Va 
žioja maistą, ginklus, amu
niciją ir kitokius rekal in
gus daiktus, be kurių Ang
lija butų šį karą pralošus 
ir be kurių vokiečiai turi 
prakišti. Nuo pasaulio pra
džios dar niekadosAiei vie
na valstybė tokios vandenų 
galybės neturėjo, kai]) da
bar Anglija ir jos talkinin
kai. Nėra galybės, kuri ga
lėtų pasilyginti su keturių 
talkininkių valstybių galy
be. Kaip vokiečiai sausumo
je pasirodo viešpačiai kari
nio gudrumo ir, ačiū tam, 
užgrobė plačius priešininkų 
plotus, tai]) vandenų viešpa 
čiu paliko Anglija. O Ši 
Anglijos ypatybė ir išmuša 
iš po kojų vokiečiams tvir
tą papėde.

Kas spręs karo likimą.
Šis karas tęsis ligi išsisė

mimo vienos ar kitos pu" 
sės galutinų pajėgų. Ir iš to 
atžvilgio Anglija vis vien 
viršija Vokietiją. Nuosto
liai, kokius paneša Angli- 

; ja, prie Vokietijos nuosto-

Rūpestingas vyras.
Vyras: —Ar mano seno

ji atlaikys ligų?
Daktaras: — Padaryta 

viskas kuogeriausia ir yra 
vilties, kad pasveiks.

Vyras: — Ir vėl barškės!

Laiškas virėjos i 
mylimąjį.

— Mielasis. Joneli! Dedu 
tau kąsnelį veršienos. Jis 
yra mažas, bet užtad paei
na nuo širdies tave mylin
čios Onytės.”

— Tėte, čia parašyta, kad 
ant vagies kepurė dega... 
Ar tas visados?

— Visados, vaikeli.
— O kai vagis be kepu

rės?

lin prilygsta, kaip vienas 
prie septynių. Anglijos pir- 
klyba ir gyvenimas stovi 
kaipir normalėse vėžėse, 
o vokiečiai liūdnai žiuri 
ateitin, kadangi visos gįs- 
los, kurios davė jai gyvybės 
sultis, likosi atkapotos. An
glija ir žmonėmis mažai 
nustojo, o tuo tarpu vokie
čiai ir žmonių geriausias 
pajėgas jau atidavė ant ka
ro aukuro.

Visais atžvilgiais, kai]) 
matome. Anglija galingesnė 
už Vokietiją. Ačiū vandeni
nei galybei, Anglija drąsiai 
gali žiūrėti ateitin ir mažai 
skaitysis su pastaraisiais 
vokiečių smarkavimais vi
suose frontuose. Ne Suezo

pręs karo likimą, bet anglu 
laivynas ir jūrinė galybė, 
kuri yra nepergalima ir 
kaipo tokia paliks visados. 
Be Anglijos noro ir sutiki
mo vokiečiai taikos nepa
darys, o kad ir padarytų, 
tai be pasekmių, o kadan
gi (Anglija yra pasiryžusi 
vokiečių militarizmą sutru
pinti, tai vokiečių, ar šiaip 

taip, laukia pažeminan- 
likimas.

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 trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
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, said v r L "i i” gntvė 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 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. Ta namų galima įgyti 
ii- 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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Lietuviai
Amerikoje.

LIET. DRAMOS DR JOS 
VAKARAS.

E. St. Louis, Ill. Sausio 
23 d. Liet. Dramos dr-ja 
statė scenoje dvieju veiks
mų komedijų iš Amerikos 
liet, gyvenimo — “Mulki
nę ir Mulkintojai.” Nuo 
nekuriu išgirsta pastebėji
mai, kad tas veikalėlis sce
nai nelabai tikęs, dėlto, kad 
jame Įvesti ligoniai perdaug 
atvirai atėję pas stebuklin- 
gųjį daktarų pasakoja sa
vo ligas. Na, vis viena, ko
kis tai veikalėlis nebuvo,, 
bet kaipo žmonių darbinin
kų, atvaidintas gan gerai ir 
juokų buvo ligi sočiai. Po 
pirmo veiksmo, bernaitis ir 
mergaitė, vienas po kito pa- 
deklemavo “Šauksmas Tė
vynės” ir “Augšto oro de
besiuose.” Atliko gana ge
rai.

Pasibaigus komedijos an
tram veiksmui, “Žiburio” 
choras, susidedąs iš apie 20 
asmenų, padainavo tautini 
himnų ir “Birutę.” Toliau 
dvi mergaiti, viena po kitai 
padeklemavo “Pasislėpė 
vakarėlis” ir “Tėvynės var
gai.” Atliko labai gerai. 
Sekė vėl mišras choras; su
dainavo : ‘ ‘ Kur banguo j a 
Nemunėlis,” Sudiev Lietu
va.” Dainos išėjo puikiai, 
kų ir publika paliudija rau
kų plojimu, nors pastaroji 
daina (Sudiev Liet.) pra
džioje kaž-ko užkliuvo ir 
reikėjo išnaujo pradėti. Už
baigiant, vienas musų tau
tietis parodė keletu magiko 
šposų, kuriam galima pasa
kyti ačiū, o kaipo ne iš to 
darančiam gyvenimų, tai 
reikia pripažinti nemenkas 
gabumas.

Paskelbimuose buvo pa
sakyta, kad vakaras prasi
dės 5 vai. vakare, o prasidė
jo keletą minutų po 6 vai. 
Įžanga — 25c., publikos bu
vo vi^š 200 ir visi užsilai
kė gražiai. Šokiai vėlai 
užsitęsė.

Už išanksto išpirktus ti- 
kietus buvo pažadėtas auk
sinis žiedas dovanoms. Te
ko poniai Ant. Toleišienei.

Tautietis.

rių draugijų sųjungų. Šis 
sumanymas priimtas.

Kitas užmanymas — tai 
įsigijimas lietuviams daržo, 
kur vasaros metu galėtų 
surengti pasilinksminimus. 
Sekmadienio vakarais kliu- 
bo rūmuose laikoma prakal
bos ir diskusijos. Tais va
karais gali dalyvauti na
riai ir nenariai; visi gali 
išreikšti savo nuomones. 
Tada kalbama apie įvairius 
lietuvių reikalus. Pradeda
ma rupinties, kad Baltimo- 
rėje įsteigus daugiau lietu
viškų krautuvių. Girtuok
liavimas nupeikiamas, ko- 
liojimasis žmonių ant kam
pu irgi pasmerkiamas.

Labai gražu ir gera, kad 
jaunimas šitaip susitvarkė. 
Smuklės jau nusiskundžia, 
kad biznis gęsta. Dabar 
kiekvienas to kliubo narys, 
neturėdamas darbo, ateina į 
kliubų ir čia praleidžia nau
dingai laikų: pasiskaito į- 
vairių kningų, laikraščių, 
pažaidžia, paskambina, jai- 
gu moka pianu ar kitokiais 
instrumentais. Kliube yra 
nesva iginančių gėrimų. 
Kliube nepaisoma narių pa- 
žvalgų bei krypsnių; gali 
čia prigulėti katalikai, tau
tininkai, socialistai ir kito
kie — vis viena, bile tik 
gražiai elgiasi. Narių kliu
bas jau turi 200, o metų 
dar nesuėjo nuo jo įsikūri
mo. Pavarius agitacijų — 
dar viena šimtinė prisidė
tų.

Kovo 11 diena minėtas 
kliubas Banys Hali, 741— 
747 W. Baltimore st., rengia 
balių.

Rubsiuvių darbai labai 
pigus ir mažai jų yra. Ke
lios didesnės dirbtuvės pu
sėtinai dirba ir darbininkai 
ten neprasčiausia apmoka
mi, o kitos mažesnės dirbtu
vės, kaipir uždykų dirba. 
Dėlto ir subruzdo darbinin
kai reikalauti 8 vai. darbo 
dienos ir 10 nuoš. algos pa
kėlimo, manydami, jog 
trumpiau dirbant užteks 
darbo visiems. A. K.

kurios padarė didelį įspūdį. 
Toliau padainavo “Liros” 
choras. Sekė kalba p. Liut- 
kausko. Įspūdingai kalbė
jo apie nuvargusių Lietuva 
ir kvietė jos reikalais gyvai 
rupinties.

Antgalo “Liros” choras 
vėl gražiai padainavo. Tuo- 
mi ir užbaigta vakaro pro-
gramas.

Aukas davė šie asmenis: 
J. M. Leonas ir Julius Kar- 
sokas po $3.00; P. Kulikau
skas — $2.00; po $1.00; K. 
Mateckis, G. Lope, K. Li- 
žiunas; po 50c:: P. Kireilis, 
B. Smith, Br. Miliutas, J. 
Kipotis, Latvis; po 25c.: K. 
Karalienė, K. Barnatavičie- 
nė, O. Kaminskienė, A. Na
vickas, M. Išmalovič, V. 
Talušis, B. Jasiukaitis, AL. 
Sadauskas, St. Šiaučiūnas, 
J. Razminas, Br. Sarapinas. 
P. Sretak, Al. Paškevičia, 
S. Vaineckis, B. Vaičaitis, 
P. Sočis, S. Kilis.

Viso labo $20.07.
P. Kireilis.

KRIKŠTYNOSE PARIN
KTA AUKŲ.

Shenandoah, Pa. Arti 
Yatėsvillės traukinis užga
vo du išdarbo einančiu lie
tuviu: Jonų Jurkų, 25 me
tų amžiaus, ir Augusta Ra
manauskų. Jurkų ant vie
tos užmušė, o Ramanauskų 
sunkiai sužeidė, Nuvežtas 
ligoninėn, gal ir pagis. Abu 
yra nevedę.

Montello. Mass. — Eve
rett dirbtuvėje betaisant 
mašinos diržų, buvo pagau
tas ir apsuktas aplink šaf- 
tų Jonas Tavolkis. Nete
ko rankos ir kojos.

Hartford, Conn. — Sausio 
9 dienų pas p. J. Bagdonų 
ir V. Kelniutę-Bagdonienę, 
paminėjimui 5 m. sukak
tuvių nuo jų apsivedimo, 
buvo surengtas balius. Už
kviesta gražus lietuvių bū
relis. Linksmai svečiams 
besikalbant ir besilinksmi
nant, užsiminta apie Lietu
vos nelaimes ir nukentėju
siems del karo lietuviams 
sumesta aukų viso labo 
$11.50.

Niagara Falls, N. Y. Sau-
Kewanee, Ill. Oraas šiuo šio 1 dienų TMD. 68 kuopa

LIET. AM. TAUTINIO 
KL. VEIKIMAS;

DARBAI.

Baltimore, Md. Pasta
ruoju laiku vietiniai lie
tuviai subruzdo veikti tau
tinėje dirvoje. Nors pas 
mus nėra tiek inteligentų, 
kiek reikėtų, bot nenusime
name, o triūsiame, kiek pa
tįs išgalime.

Liet. Am. Atletinis kliu- 
bas pereitais metais suor
ganizuotas tuo tikslu, kad 
išmankštinus kūnų ir supa
žindinus lietuvius vienų su 
kitu. Pastaruoju laiku At
letinis kliubas, pasijutęs tu
rįs didelę talkų narių ėmė 
plačiai plėtoti savo veiki
mų: organizuoja dainininkų 
chorų, muzikantų benų, Įve
da lietuvių laikraščių agen
tūrų; delei susižinojimo ka
da, kur, kokia draugija ren
gia vakarų, paskaitas, pra
kalbas, koncertų, balių ir t. 
t., užmanyta sudaryti įvai

SLA. 250 KP. PRA
KALBOS.

Maspeth, N. Y. Sausio 
22 d. atsibuvo SLA. 250-tos 
kuopos prakalbos su kito
kiais įvairumais.

Kadangi oras buvo ne
gražus, tai ir žmonės ne- 
tvarkiai susirinko. Prakal
bos prasidėjo, vėliau, negu 
buvo garsinta. Pirminin
kas, atidarydamas vakaro 
programų, paaiškino, kam 
tas visa surengta. Po to 
“Liros” choras užtraukė 
tautinį himnų, kuriam visi 
atsistoję pritarė. Tada bu
vo perstatytas vakaro kal
bėtojas, p. J. O. Sirvydas iš 
Brooklyno — “Vien.. Liet.” 
red.

Žmonės jo klausėsi su a- 
tyda. Jis aiškino, kokia y- 
ra nauda iš prigulėjimo 
prie organizacijų, kaip SL, 
A. Taliau priminė apie 
Lietuvos padėjimų ir ragi
no kiek galint gelbėti tėvy
nę, kad jinai nežūtų.

Tada pirmininkas persta
tė P. Kireilį parinkti aukij 
nukentėjusiems del karo 
lietuviams. Renkant aukas 
buvo deklemacijų, pianu pa
skambinta ir smuiku pagro
ta. Visa tai atliko jaunos, 
išsilavinusios lietuvųitės,

tarpu labai šiltas, gražus, 
tarsi pavasaryje. Sniego 
nėra nei kiek.

Darbai eina gerai ir iš ki
tur atvažiavę darbų gali 
gauti. Kaip girdėti, darbi
ninkams bus pakeltos mo
kestis, tik nežinia po kiek 
ir nuo kada.

Sausio 16 dienų pas Au- 
linskus buvo krikštynos. 
Šiose krikštynose svečiai 
apsiėjo labai gražiai. Per 
pietus užsiminta apie Lie
tuvos nelaimes ir kentėji
mus musų brolilų bei sesu
čių. Tada vienas iš svečiu, 
p. Astrauskis, įnešė užma
nymų parinkti nukentėju
siems del karo aukų. Tam 
visi mielai pritarė. Auko
jo:

Po $1.00: A. Aulinskas, 
E. Piliponis, V. Kazlauskas, 
T. Pociūnas; po 50c.: B. 
Valančiunas, J. Piliponis, 
J. Aulinskis, P. Astrauskis, 
A. Mikienas; B. Kačiukas- 
— 40c.; po 25c.: J. Orvikis, 
J. Piliponis, A. Stankus, M. 
Valančiunicnė, J. Jasaitis, 
J. Melienas, J. Nusiedas, J. 
Baltrušaitis; K. Piliponis— 
10c. Viso labo $10.00.

Aukos liko pasiųsta per 
“Katalikų” Tautos Fondan. 
(Aukų $10.00 iš p. F. B. 
Valančium) priimta, ir bus 
pasiųsta T. Fondui. Red.).

Geistina, kad kewanieciai 
per balius, susirinkimus ir
visur rinktų aukas nuken
tėjusiems del karo lietu
viams. B. Valančiunas.

BLAIVININKU SU
SIRINKIMAS.

Roseland, Ill. Sausio 16 
dienų Visų Šventų par. sve
tainėje SLRKPBA. 2-ji kp. 
laikė mėnesinį susirinkimų. 
Atsilankė, nežinia delei ko
kios priežasties, mažai na
rių.

Susirinkime buvo duotas 
įnešimas surengti vakarų 
su prakalbomis. Tas reika
las galutinai neišrišta, li
kosi atidėtas ant sausio 30
dienos. Toje dienoje bus 
padarytas nepaprastas su
sirinkimas išrišimui vakaro 
rengimo klausimo.

Tėvynes Mylėtojas.

surengė vakarų su vaidini
mu. Aktoriai parsikviesta 
iš Rochesterio. Vaidinimu 
visi buvo patenkinti. Nors 
oras buvo blogas, bet pub
likos apsilankė apsčiai.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

„ Lietuviškos kalbos
,, Aritmetikos
,, Knygvedystėa
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
,, Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
i, Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystšs 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAU PO PIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemių ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingai* farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaustro Listuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras a<*was:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

Pilni Namai®Linksmybes 

Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia
. . mašinos gali groti Victor rekordus.

E — 1161

E — 1163

E — 1164
E — 1165
E — 1166
E — 1167
E — 1168

E — 11G9

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. , 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda.

ašE — 1170
E — 1245

E — 1246

žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus.
Siuntė mane Motinėlė.

E — 1247
E — 1248
E — 1249

E — 1250

Kur bakūžė samanota.
" Velnias ne Boba.
Batų čistytojas.
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Ave Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. ..
Plauko žąselė per Nemunėlį.

3136 W. 39-ta sat.. Chicago, III. 
arti Kedzie ave.

Brighton Park
MRS. ANTONINA SHUSHO

Turiu patyrimą moterių ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

Tel. Yards 5194.

REGISTRUOTAAKUŠERKA

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.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu- 
' zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-S3 So. Morgan St., : CHICkuv, ILL.®

Tttk phone Yards 66S6

Lieta?i&a Pranami Kraštavę
Užlaikau didžiausiame pasirin- 

I kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
I čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 

vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų. ■

JONAS BUDRIAS. saviainkas | 
3252-64 S. Morgan St. į 

'į CHICAGO, ILL.
?«siisBniisiinintirr-it-rmiiiiiiirįsmr-in-’ •

■JllfaiCllflinillBlIliHHiillhBlllllilllIllMIIIIIBlIlllMhhiMHIMIlHIIIIlia 

“ Dr. T. H. Maturzynska " 
" LETUVE DENTISTE į 
S Atlieka visokį darbądentisterijos sky- | E rium įeinanti- Darbas gvarantoja-

mas. Taipgi tvirtas. 2
I 1151MILWAUKEE Ave. Hapd«v. I 
B š

_______ i-----------------------------------

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

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

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

CASH NO CREDIT C., 
3246 So. Union ave., Chicago, Ill. 
Headacho Powders.

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,

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt

Turi geriautią p**i*eki*ą, Kas 
nakt pilna* žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda gerlMudn* 

vaidinimus ui plgiautia* kai
na*.

Ui #e čia pamatyti graioaaj 
Teatrą, kaip vidumiertyje ui 
60c.

Nedalomi* 10c. balkouaa, 15c.
Kainos Mokiomis dluncola ir 

subatomii 5c. balkonas, 10c. Ba
niai.

Prisideda 7 vai. kas vakarai. 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai pa 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai attik.

MILDOS-TEATRAN

liliM;!lll;HHIillHlll!!:H:illllHll!IIH1IIIIBlllklHllllinillliailllliHllllllHllllliM 

' LIETUVIS GRABORIUS į 

I
Geriausias gra- 

borius ant Bri- 
dgeporto. Atlie
ka darbą geriau
siai.
Prie kiekvieno 

pagrabo suteikia 
geriausius likto
rius ir 12 va- 
nų paimu.
Tek Drover 41391

’ A. MASALSKIS j 
|3305 Auburn Ave., Chicago I 
įiiiiiim:iiiiimiiiiiimiiiiiimiiiii:miiiiiim:iiuin:iiiiimiiiiiimii!iiimiiiiiimiiiiiim!iiiii

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

Tananevicz Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago, Hl.

Kaina 25c 
"TANANEVICZ PUBLISHING CO. 
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ui.

f Apskelbimai “KATALIKE” atneša
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Pabėgėlių var 
gai Rusijoje.
Permė. Rusijoje nuobo

du gyventi, o labiausiai vie
nam atsiskyrus nuo savųjų. 
Labai pradžiugome ir taip 
nušvito musų akįs, kaip po 
kokio ruko, kada pamatėm 
lietuvišką laikraštį, kurio 
nebetikėjomės niekados pa
matysią, bet iš netyčių at
važiavo iš Petrogrado vie-i 
nas žmogus ir atvežė kelius 
numerius “L. B.”.

Permėje pabėgėlių lietu
vių kas kart vis daugiau 
atvažiuoja. Tik visa mums 
bėda, kad nėra lietuvio ku
nigo. Tiesa, pas mumis ku
nigų yra 12, bet visi lenkai 
jš Galicijos. Klebonas yra 
kilęs iš Kauno gub. ir, sa
ko, lietuvis, bet bijąs žod
žio ištarti lietuviškai. Jau 
5 mėnuo, o lietuviškai baž-' 
hyčioje nei vieno žodelio ne
girdėjome; dar didesni sj 
vargas, kada reikia eiti iš
pažinties.

lijonus belgų ir francuzų.
Faktas, kad taip didelės 

daugumos belgų ir francu
zų likimas yra musų ranko
se, duoda progos mums iš
gauti taiką. Įgaukime tiek 
energijos ir pavartokime 
tą metodą netęsdami toliau 
karo.”

Ar Keller’io užmanymas 
ras atbalsi karo įkaitintoj 
vokiečių tautoj, negalima 
visgi tikėti.

Tambovas. Vietiniai lie-' 
liraščiai pažymėjo energin-’

Centralinio
darba-

Rundanai, Vitbsk. gub. 
Čion atvažiavo keli vežimai 
pabėgėlių lietuvių. Visi 
gavo vietas per vietinį kle
boną kun. Pranckietį. Keli 
jų čia gyvena ir ikišiol, ki
ti — gavę vietas apsigyve
no čia pat apylinkėse. Iš
viso lietuvių pabėgėlių pri- 
skaitoma iki 25 žmonių, jų 
jeletas mokslo metų vaikų, 
curie lanko čia esančią že- 
mietybės 2 kl. mokyklą, kur 
kun. Pranckietis aprūpina 
jų dvasios reikalus, kaip ir 
visų kitų čia esančių lietu
vių. Norintieji pasiskaity
ti lietuviškų laikraščiu, ga- 
Ii juos gauti pas minėtą 
kunigą, tik gaila, kad visai 
nėra norinčių skaityti.

nio Komiteto įgaliotiniui, J. 
Savickiui, ir pasitarus su 
vietiniais lietuviais, įgalio
tiniu pabėgėliams šelpti Ka
zanėje buvo paskirtas Jaro
ševičius, jo gi padėjėju — 
Valeika. Juodu tat, Jaro- 
ševičienės, Žilinskaitės ir 
šiuos žodžius rašančio pa
dedamu, pradėjo rinkti pa
bėgėlius, steigti bendrabu
čius, dalinti pašelpas ir t.t. 
Nusamdyta 12 butų ir pri
glausta 307 pabėgėliai. Šel
pimo reikalams išleista per 
200 rub. Daugiausia, ir tai 
dykai, pabėgėlių šelpimui 
besidarbuoja p. Jaroševi
čius, už ką jam turime bū
ti dėkingi. Vaikų bendra
butį steigiant, nemaža triū
so padėjo Jaroševičienė ir 
Ra jute. Vaikų priglausta 
joje virš 40. Darbo pabė
gėliams užtenka iki valiai, 
kad tik butų kam dirbti. 
Pragyvenimas—labai bran
gus. Per Kalėdas ketina- 

, ma suruošti pabėgėliams 
lietuvių vakarėlį su daino
mis ir žaislais. Ketinama 
suvaidinti Vydūno “Piktą
ją gudrybę.” Bažnyčioj bu- 

■ vo lietuvių pamokslas, žada
ma lietuviškai giedoti.

karo pėdsakais, kur kelia 
dideles kruvinas puotas, 
kokių nuo senai neturėjo.”

Tėviškas patarimas.
— Sunau, tad rengiesi 

vesti, bet atmink du daly
ku: tavo busimoji turi bu- 
ii taip graži, kad panorėtu
me! imti už žmoną, nors 
ėraičio nei cento neduotų, 
na ir taip turtinga, kad pa
norėtume! vesti, nors ir ne
graži butų.

Kotelyje.
Keliauninkas: - 

kainuoja nakvynė?
Šeimininkas: Keturiasde- 

šimts centų.
Keliauninkas: — Aš tu

riu tik trisdešimts, paliepk 
tad tarnui už tuos trisde
šimts centų anksčiau mane 
prikelti.

Kiek

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

S. L. A.

siuvy-

gą Lietuvių 
Komiteto skyriaus 
vimos Tambove.
Jau darbuojasi
kla ir skalbykla, šiomis die
nomis laukiama atidarant 
arbatinės ir valgyklos, li-> 
goninės ir pradedamosios’ 
mokyklos su bendrabučiu 
50 vaikų. Užmegsta santy
kiai su apskrities ir guber
nijos komitetais, iš kurių 
tikimasi gauti šiltų rūbų 

į pabėgėliams. Pasirūpinta 
taippat papiginti kainas1 
malkų išgauti, kadangi/ 
malkos esančios labai bran
gios; suorganizuota lietu
vių ir kitų arkliai malkoms
gabenti iš miškų. Lietuviai,' 
gyvenantieji kaimuose al
kiluose miestuose, savo no
ru, kad ir neleidžiami, po 
keletą slenka arčiau Tam- 
bovo, norėdami būti arčiau 
savųjų, bažnyčios, ir, prirei
kus, pasinaudoti pašalpa. 
Manoma sutaisyti lietuvių 
vakarą.

Uralskas. Bažnyčios ka
talikams čia nėra, kunigas 
atvažiuoja iš Saratovo sykį 
per metus, jaigu atsiranda 
katalikų, kurie jį pakviečia.

Butai brangus ir jų sun- 
<u gauti; pragyvenimas ne
brangiausias.

Nesenai priplūdo pabėgė
tų iš Ukrainos. Talpina 
juos barakuose. Suradau 
tik dvi šeimyni pabėgėlių 
lietuvių ir 4 šeimynas len
kų. Tamsus vietiniai gy
ventojai pabėgėlius katali
kus maišo su vokiečiais ir 
nenoriai juos bepriima. Ne
patarčiau nei vienam lietu
viui čion važiuoti.

Kazanė. Rugpjūčio mė
nesį Kazanėje atsirado lie
tuvių pabėgėlių. Jaroševi
čiaus rupesniu vietinis Lat
vių Komitetas ėmė juos sa
vo globon, bet jau tuomet 
buvo manyta apie Lietuvių 
Komiteto skyriaus steigi
mą, atvažiavus gi Centyali-

Austrų parlamento na
rys, valdiško lakraščio Pra
ger Tageblatt redaktorius, 
Rudolf Keller, išleido bro
šiūrą, kurioje tarp kitko 
štai kas pasakyta:

“Vokiečiai ir austrai da
bar laiko užėmę plačias 
priešų teritorijas, prigulin
čias franeuzams, belgams 
ir rusams, o neužilgo prisi
dės ir Serbija. Galime pa
vartoti savo priešininkų pa- 
bauginimui aštrias meto
das. Reikalinga kuogrei- 
čiausia užgrobtų kraštų 
žmonės palikti be maisto 
ir nedaleisti įvažiojimo.

Esame tikri, kad toks pa
sielgimas francuzų, anglų 
ir rusų spaudoje iššauktų 
triukšmą prieš vokiečių bar
bariškumą, bet ką tas ken
ktų : vokiečių oda užtekti
nai stora ir mes ramiai 
išklausytume triukšmą.

Šis būdas priverstų grei
tu laiku Franci ją ir An
gliją prieiti prie taikos 
klausimo apkalbėjimo, 
prieš jų didelį nenorą, nes 
suprastu, kad negalima pa
stumti pražūties glėbin mi-

Šeimynoje.
Vyras: — Gražus šeimi

ninkavimas! Vieni marški
niai be kairės, kiti be deši
nės rankovės!

— Žmona: Didelis 
daiktas! Apsivilk abiem ir 
;urėsi abi rankovi!. ..

— Einant gatve, vaikeli, 
aids reikia nuleisti žemyn: 
;aip pritinka išauklėtiems 
žmonėms daryti, o kaikada 
ir pinigų pasiseka rasti.

KARAS IR JUDVARNIAI
“N. Zuericlier Ztg.” ra

šoma : “Reikią pažymėti 
gan indomus apsireiškimas 
paukščių pasaulyje, kurie 
atsiranda tiesioginiuose są
ryšiuose su dabartiniu euro
piniu karu. Metai į metus 
užplustantieji šveicarų lan
kas juodvarniai ‘“corvus 
corax” pereitą rudenį vi
sai nepasirodė. Abelnai to
se lankose susilėkdavo ne
išpasakytos' daugybės juod
varnių ir ten atlikinėdavo 
savo seimus. Šiais metais 
ir vaistiniams tikslams ne
galima juodvarnio užeiti. 
Priežaščių to apsireškimo, 
rodos, ilgai nereikia nei ieš
koti. Yra, žinoma, kad juo
dvarniai apdovanoti nepa 
prastai jausliomis uoslėmis 
Jie užuodžia dvėseną iš la
bai toli. Iš to galima sprę
sti, kad dabartinis karas 
paviliojo mėsaėdžius pauk
ščius, kurie pulkais eina

bet
ne-

Vokiečių šnipas, kurs New Yorke buvo suimtas, 
pabėgo ir pražuvo. Federaliai agentai niekur jo 

suranda.

Mokykloje.
Profesorius: -----  Šuo iš

mokinama šposų, bet nesu
pranta protiniai ką daro. 
Ar gali, sakysime, šuo su 
žmonėmis groti kortomis?

Mokinys: — Ne!
Prof.: — Kodel-gi?
Mokinys: — Todėl, kad 

pinigų neturi.

Veltui džiaugsmas.
— Ko taip džiaugiesi?
— Mokykla sudegė!
— Mokytojas taipgi?
— Ne!
— Turi iš ko džiaugtis!

Tananevicz Publishing Co., 3249 So. Morgan st., Chicago, HL

Beirubinis” 
Kaina 
$15.

SI “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujau
sio išradimo su puikiausiais pagerinimais. Jos 

balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato ei
na tiesiai per tam tikrą vamzdelį į apačią skry
nutės ir iš jos 
orą

per tam tikrus 
švelniu, maloniu akordu.

langelius liejasi i

Columbia grafo-ALOP jąs galite pirkti tikrą
notą, pilnai apdarytą, aprūpintą dangčiu, su 

visomis moderniškomis skritulinės Grafonolos Įren
gimo smulkmenomis, už $35.00.

Šioji nauja Grafonola “Jewel” turi tikrą Co
lumbia toną, kuris padarė Columbia .garsinga — 
pilną, skambu ir natural}. Jisai duoda tikrą daini
ninko balsą, tikrą orkestros toną.

jįg 
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E—2339 ( šėriau žirgelį, duetas.
Į Dėdukas, Poika, Princo vaiskava kapelija.

E—2340 ( Vilniaus rūta.
( “Drinopolis.” Maršas. Columbijos orkestrą.

E—2341 ( Kas subatos vakarėlį.
(Nuostabu. Maršas. Rcpublik. Gvardijos orkestrą.

Monologai. Atliko Glemžti Pranė.

E—2342 ( Siuvėja, monologas.
I Po dvigalviu ereliu, Maršas, Princo vaisk. kap.

- E—2343 f Ant vienos galvos, monologas.
Į žuavų maršas. Princo vaiskava kapelija.

Padainavo A. Kvedaras, baritonas, pianui lydint.

Pamylėjau vakar.
E—2223 Draugė, Polka-Mazurka, griežė Republikonų Gvar

dijos orkestrą.

E—2224 ( Mano laivas.
Į Į sveikatą. Maršas. Princo vaiskava kapelija.

Padainavo Brooklyno kvartetas, pianui lydint.

f Einu per , dvarelį.
E—2225 į Gaila, tėvynės, Maršas, griežė Republikonų Gvar- 

( dijos orkestrą.

E—2226 ( Per girią girelę.
) Linksminkimės, Polka, Princo vaiskava kapelija.

E—2227 ( Per šilą jojau.
į žydas statinėje, Polka, Columbijos orkestrą.

E—2228 ( Saulelė nusileido.
į Maršas. Princo vaiskava kapelija.

Rekordai kitose kalbose taip-pat pas mus
Įima gauti. Norintieji pirkti rekordus, malonėkite 
kreiptis laišku į musų kningyną ir mes išsiųsime 
jums pilnus rekordų katalogus. Adresuokite:

ga-

Tanane vicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, 111., U.S.A.

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S. L. A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

Susivienijimas lietuvių Rymo Katalikų Am
Yra tai organizacija, kuri: —

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 
$50.00, $750.00, $1,000.00.

2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaite po $3.50, $7.00, 
$10.50, $14.00.

3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininkų

J. S. VASILIAUSKA
112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MD.

Telephon es Yards | 5946
Drover j 3582Drover | 3582

M M. J. MANKOWSKI 
APTIEKA

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

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

“MUZIKA”
“Muzikoje’’ telpa apart 16-kos puslapių teksto, 8 puslapiai gies

mių, dainų ir pianui gaidų.
“Muzikoje’’ išguldoma teorija ir historija muzikos.
“Muzika’’ bus kelrodžiu ne tiktai tiems muzikams, kurio dau

giau pasimokinę, bet ir tiems,kurie dar tiktai pradeda interesuoties 
lietuviškąja muzika ir daina, o ypatingai chorų vedėjams ir choris
tams.

“Muzika’’ eina sykį į mėnesį.
“Muzikos” kaina metams $3.00, pusei metą $1.50., atskiras nu

meris 40 centų.
Muzikos adresas: “'f’ . '•%

Redakcija: 3214 Cedar st., Philadelphia, Pa. ,
Administracija: P. O. Box 172 Brooklyn, N. Y.

Išrausta
WHiTE ROCK Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo afišą po numeriu:

3325 S&, Halsted SL

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI j
Copyright 1915 by A. Kvasnicka |

Si 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 
įsigyja paplotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

‘ Telephone Yards1546

• W. J. Stankūnas |
6eriausias i|e~ t
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y- 
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ir 
pagal 
madų, 

atliekame 
fotografijų 
kuogeriau-

3315 S. HalstedSt 
kamp. 83 PI.

Kuomet jokie vaistae nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, DI. White Rock komą gydy
tojas išnaikyg kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock

Dr O. C. HEINE 1
DENTISTAS j

OFMS-Kampas 31 ir So. Haltied gat. I 
(Gyvenimas viis aptiekęs) CHICAGO, ILL Į

Skaitykite L. D 
“Kataliką.’4

'EVESKIO 
^=MOKYKIA I 3106 So.Halsted St.,Chica^i 

Čia gali išmokti angliškai
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