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Didelis Vokiečių ofen- 
sivas Francijoje

Vokiečiai nori paimti fran
cuzų tvirtovę Verdun

25 mylių ilgio frontu Vokiečiams vadovauja sosto 
įpėdinis.-3,000 Francuzų nelaisvėn paimta

delius nuostolius.
Prieš francuzų pozicijas 

ir prieš tvirtovę vokiečiai 
naudoja savo didžiausias ar- 
motas.

Francuzų karo ofisas ofi
cialiai skelbia, kad despera
tiški mūšiai eina frontu nuo 
Meuse dešiniojo kranto li
gi Herbe miškų. Dideliausi 
susirėmimai seka šiauriuose 
nuo Verdun.

Francuzai prisipažįsta 
prie kai kurių nepasisekimų, 
bet jie turi viltį kaip nors 
atsilaikyti.

Jei jie įstengs atsilaikyti 
iir dabartinis vokiečių ofen- 
sivas, kuris užtemdė visus 
kitus kur-nors buvusius o- 
fensivus, bus sulaužytas, 
tuomet, reik tikėties, vokie
čių galybė bus sutraškinta, 
kadangi jie dabar paskuti
nes savo jėgas kloja.

NAUJAS AMBASADO
RIUS RUSIJOJE.

Washington, vas. 24. — 
Buvęs Missouri gubernato
rius, David R. Francis, ap
siėmė būti S. Valstijų am
basadoriumi Rusijoje vie
ton pasitraukusio ambasa
doriaus G. T. Marye. Pre
zidentas Wilson naujo am- 
ba sa dor ia us n om ii i avimą
pasiuntė senatui patvirtin
ti.

Londonas, vas. 24.—Sep
tyni vokiečių karuomenės 
korpusai (280,000 vyrų), va
dovaujant sosto Įpėdiniui, 
princui Frederick William. 
25 mylių ilgio frontu pašė 
lūšiai gula ant francuzų tvi
rtovės Verdun iš šiaurių pu
sės. Prancūzai prieš tą vo
kiečių desperatišką briovi- 
mąsi negali atsilaikyti ir jų 
apsiginimo linijos kita po 
kitai tik tirpsta, patenka 
vokiečių rankosna. Čionai 
spėjama, kad francuzai prieš 
tą desperatišką vokiečių už
puolimą neįstengs atsilaiky
ti ir tvirtovė turės žūti.

Ant tos tvirtovės pana
šaus vokiečių užpuolimo nuo 
pat pradžios karo nebuvo. 
Per 10 mylių frontu prieš 
tvirtovę, rodos, tik dangus 
su žeme susimaišęs, rodos, 
pragaras atsivėręs.

Vokiečiai stumia batalijo
mis paskui batalijomis i 
francuzų apsiginimo linijas, 
kurios ankščiau sunaikina
mos sunkiąja artilerija. Ten 
vokiečiai naudojasi visais 
savo pragumais, kokius tik 
po ranka turi ir briaujasi 
pirmyn. Kuomet sunkioji 
artilerija apdaužo francuzų 
linijas, tuomet į ten siunčia
mi pėstininkai ir šitie paga
liau priešininkus įveikia.

Trečia diena kaip tas bai
sus ir negirdėtas-neregėtas 
mušis seka.

Ir vokiečiai vietomis lai- 
mėja. Aplink šešias mylias 
francuzų apkasų vokiečiai 
paėmė ir iš tos pusės jie 
tvirtovės link prisiartino tik 
už 8 mylių.

Francuzų artilerija skina 
vokiečių koliumnas kaip ko- 
kiuo dalgiu, bet išmuštųjų 
vieton siunčiamos naujos ko- 
lumnos ir taip per lavonus 
kaip kokia audra verčiasi.

Aplink 3,000 francuzų vo
kiečiai nelaisvėn paėmė, 
anot vokiečių oficialio pra
nešimo.

Bet mūšiai nepertraukia
mi. Francuzai laikosi kiek 
jėgos neša. Mėgina vietomis 
savo prarastas pozicijas iš 
vokiečių atimti, bet jiems 
tai padaryti kol kas niekur 
nepasiseka. Tik paneša di

PASIBAISĖTINOS KA
RO PASEKMĖS.

Roma, vas. 23. — Chica
go Daily News korespon
dentas Mowrer iš vas. 21 
dienos praneša:

“Budapešte, Viennoj ir 
Berlyne ant gatvių vis daž
niau sutinkama būriai lui- 
šų kareivių, kurie po pagy
dymui žaizdų, karo lauke 
apturėtų, paliko ligi gyvos 
galvos paliegėliais-luišais. 
Yra tai kareiviai-invalidai 
be rankų ar kojų, apakę ir 
t.t.

Vienas žymus Rumunijos 
pirklys, Romos universiteto 
profesoriaus M. Pantaleoni 
bičiuolis, nesenai apkeliavo 
Austriją ir Vokietiją mok
sliškais tikslais. Jis taigi, 
kaipo savo akimis matęs, 
pasakoja apie tuos luišus 
kareivius. Slankioja jie 
būriais Budapešto, Vienuos 
ir Berlyno gatvėmis ir pra
šo pas praeivius pašelpos, 
aiškindami, jogei negalinti 
pragyventi iš teikiamos val
džios pagelbos. Akiveizdoj 
baisaus valgomų produktų 
brangumo, mokamos karei- 
viams-invalidams pensijos 
yra pcrmažos, taip kad jie 
su savo šeimynomis jokiuo 
bildu negali prasimaitinti.”

Korespondentas toliau 
pažymi, kad tų luišų karei
vių išvaizda tikrai kiekvie
ną sujaudina. Jie maldau
jančiu balsu prašo pašelpos. 
Praeiviai jokiuo bildu nuo 
to negali atsisakyti. Čia į 
praeivius ištiesia rankas 
jauni vyrai bekojai ir be
rankiai, ten vėl artinasi ne
regių būrys. Rumunas pirk
lys trumpu laiku išdalinęs 
visus savo smulkiuosius pi
nigus tiems nelaimingie
siems. Panašus vaizdai su
tinkami ’ visose centralių 
valstybių sostinėse ir dides
niuose miestuose.

Prof. Pantaleoni tvirtina, 
jogci šis faktas kuoaiškiau- 
siai liudija, kad centralės

NUSKENDO DANIJOS 
LAIVAS.

Rotterdam, vas. 24. — 
Danijos kubilinis laivas La 
Flandre, 2,018 tonų, plauk
damas iš New Yorko į Rot
terdam, turbūt, užplaukė 
ant minos ir nugarmėjo jū
rių dugnan. Du tik iš Įgu
los išsigelbėjo.

TIKRAI MUŽIKIŠKAI 
PASAKĖ.

New York, vas. 24.—Bu
vęs Cincinnati postmeiste- 
ris John L. Shuff čionai lai
kydamas kalbą tarp kitko 
išsitarė, kad pulkininkas 
Roosevelt perdaug turįs 
dramblio kaulo savo vei
duose ir galvoje. Nežinia 
kokiuo tikslu tas pasaky
mas pritaikomas. Anglijos moteris dirba ant farmų. Karo metu vyrų stoka, todėl jų vietą moteris 

užima.

S. V. DIDINA KA- 
RUOMENĘ.

Washington, vas. 24. — 
Kongreso komisija, tvar
kanti inilitarinius reikalus, 
sutiko su biliumi, kuriuomi 
patariama padidinti S. V. 
nulatine karnomenę iki 
147,000 kareivių. Karuo
menės skaitlius kas metai 
turi būti didinamas, taip 
kad po 10 metų pasiektų 
milijoną kareivių.

Tuo tarpu sulyg komisi
jos plono nuolatinę karume- 
nę turi daryti 147,000 karei
vių ir 275,000 atsarginių. 
Milicija turi būti sufede- 
ruota taip, kad prisiėjus 
reikalui galėtų būti panau
dota kaipo regulerė karuo- 
inenė, kuri paliktų visiškoj 
prezidento valdžioj ir kon
trolėj. Prie tokių išlygų 
tečiau ir miliciantams turė
tų Imti mokamos tokios pat 
algos, kai]) ir nuolatiniams 
kareiviams.

Toliau komisija pasiūlo 
padidinti skaitlių kadetų 
karo akademijoj West 
Point, kad turėti daugiau 
pralavinįų oficierių, kurių 
dabar trūksta. Tam tiks
lui reikalaujama akademi
jai kas metai $260.000 dau
giau skirti.

Paskui komisija pataria 
paruošti valdiškas lakū
nams stotis ir Įsteigti arse
nalus, kur pati valdžia be 
privatinių kompanijų galė
tų dirbdinti ginklus ir amu
niciją.

valstybės neturi pinigų. Ka
ro lėšos kas savaitė vis di
dinasi, užtrauktos paskolos 
veikiai išsisemia. Todėl 
nelaiminguosius kareivius 
nėra kuo ir kaip prideramai 
aprūpinti.

Kaip Vokietijoj, taip ir 
Austrijoj todėl finansų sto
vis atsiradęs kritiškam pa
dėjime, paskui kurį seka 
nepalaimos.

Tai pirmieji Dėdės Šamo 
ginklavimosi žingsniai. Ri
lius apie karuomenės skait
liams padidinimą kongrese 
jokio pasipriešinimo nesu
tiko. Sulyg to pieno valsti- 
jinė milicija turi būti re
krutuojama šešiems me
tams, ty. kiekvienas milici- 
antas turi tris metus tar
nauti regulerėj karuomenėj 
ir tris metus būti milician- 
tu-atsarginiu.

Tokią miliciją turi kon
troliuoti prezidentas ir ka
ro sekretorius, o kongresas 
turi užgirti reikalaujamas 
išlaidas.

Karo laivynas taippat 
turįs būti padidintas, bet 
tai jau yra skirtingas rei
kalas.

Padidintos karuomenės 
užlaikymas aprobuotas ant 
$174,000,000 per metus.

ANGLIJOS FINANSŲ 
STOVIS.

Londonas, vas 24.—Pre- 
mieras Asquith parlamen
tai! įnešė du paskolos pro
jektu. Pirm to jis pasakė 
ilgoką kalbą. Kalbėjo tik 
apie finansinius reikalus, 
nepaliezdamas militarhiių. 
Vienu projektu reikalauja 
paskirti 600 milijonus dole
rių, su kuriais šių fiskalinių j 
metų išlaidos padarys lygiai' 
7 milijardus. Antruoju 
projektu reikalauja pusan
tro milijardo dolerių pir
mutiniams mėnesiams atei
nančių fiskalinių metų, ku
rie prasidės balandžio 1 d. 
Anglija savo talkininkams 
ir dominijoms yra paskoli
nusi $844,500,000.

Baronas Lydenham 
ruošia Įnešimą kas link blo
kados sustiprinimo aplink 
Vokietiją. Jis pareikalaus, 
kad Vokietija iš visų pusių 
kaip bonkoj butų uždaryta. 
Jo nuomone, reikia tik ka
ro laivynui daugiau turėti 
energijos, o Vokietija vei
kiai liktųsi prismaugta.

Prusianizmas turi būti 
sutraškintas -- Sazonov

Rusijoje matosi pažangumas 
durną atidarant

Reakcijai pramatomas galas. Karas bes vedamas, 
kol Rusija neišeisianti pergalėtoja

Petrogradas, vas., 24. — Tasai faktas yra laiko-
Atidaiius Rusijos durną, už
sienių reikalų ministeris Sa
zonov pasakė kalbą. Kal
bėjo apie karo stovi ir la
bai optimistiniai išsireiškė. 
Rusai, pasakė, nepaliausią 
kovoję, kol nebus pagaliau 
sutraškintas prusianizmas, 
kuris yra be žmoniškumo 
jausmų. Taigi tasai prusi
anizmas, kuris naikina žmo
nijos per amžius sudorotą 
civilizaciją, turi būti su
truškintas — šaukė Sazo
nov — ir rusai nemosią gin
klų, kol tasai tikslas nebus 
atsiektas.

Tolįąus Sazonoy prisimi
nė Lenkiją ir pakartojo pa
žadėjimus jos suvienijimo 
ir autonomijos. Kas karo 
pradžioje buvo žadama, tas 
turės būti ateityj ir išpildy
ta.

Prisiminė ir Švediją, su 
kuriąja Rusijos santikiai 
esanti kuogeriausi. Tik vo
kiečiai sėjanti intrigas. Bet 
yra viltis, kad tos intrigos 
neatneš blogų vaisių, nesu
drums tarpe tų valstvbių 
gyvuojančių kuogeriausių 
santikių. Rumunija irgi 
prielanki Rusijai ir išmuš 
valanda, kuomet jinai, gin
dama savo tautos teises stos 
rusų pusėn prieš teutonus.

Sazonov nuolankiai atsi
nešė i Ameriką, būtent į S. 
Valstijas, su kuriomis Ru
sija rišanti industrialius 
reikalus.

Durnos posėdžiai atidary
ta po pamaldų stačiatikių 

.sobore. Paskui specialės 
pamaldos laikyta durnos sa
lėj, kur visi atstovai buvo 
susirinkę. Šitose pamaldo
se ir caras dalyvavo.

Caro durnoje pasirody
mas — tai nepaprastas ap
sireiškimas. Jis juk visuo
met nuo durnos šalinosi ir 
tolinosi, nenorėdamas tos 
valstybės įstaigos tiesiog 
pripažinti.

Rusijos spauda tą apsi
reiškimą su entuziazmu pa
mini. Sako, caras pagaliau 
durną pripažino neatskiria
ma valdžios dalimi, kad 
liaudies išrinktiniai, durnos 
atstovai, šiandie yra kimu, 
kuris privalo valstybei tei
kti Įstatymus ir su kuriuo 
reikia rokuoties. Ne durna 
nuėjo pas carą, bet caras 
pas durną.

mas kaipo pradžia naujos 
eros Rusijoje, kadangi val
džia ištikrųjų vienijasi su 
tautos atstovais. O to se
nai ir pageidavo progresi- 
viškieji durnos atstovai. Gi 
dabar jų tie pageidavimai 
dalimis ir išsipildys.

Dūmą atidarius pirmiau
sia kalbėjo naujas preinie- 
ras Stunner.

“Rusija jau buvo pradė
jus darbuoties apie savo vi
durinio gyvenimo perorga
nizavimą — kalbėjo Stur- 
mer, — dabartiniam karui 
kilus. Bet ir karo motu tas 
pradėtas darbas turi būti 
pirmyn stumiamas. Rusi
ja turi atgyti, turi pajaunė
ti. Rusijai artinasi švieses
nė ateitis. Ir i tai musų 
pasitikėjimo mumyse nie
kas negali sunaikinti.

Toliaus Stunner kalbėjo 
ape reikalingiausias refor
mas Rusijoje. Bet dabarti
niais laikais svarbiausia iš
rišti dvi problemi: kai]) iš
maitinti gyventojus karo 
motu ir kaip išnaikinti vi
soj valstybėj vokiškuosius 
gaivalus, kurie kenkia ša
lies vystymuisi.

Rusų spauda dar pridu
ria, kad tauta durną remian
ti, kad biurokratija iš val
džios jau prašalinama ir 
kad tolesniai šalies valdy
mas išdalies busiąs paves
tas tautos atstovams.

POPEŽIUS PRIEŠ LA
KŪNŲ VEIKIMĄ.

Roma, vas. 24. — Pope- 
žius Benediktas NV ener
gingai ėmė veikti, idant 
Austrijos lakūnai pagaliau 
jau liautųsi savo bombomis 
žudyti nekaltus gyventojus 
ir griauti bei naikinti baž
nyčias ir kitus bažnytinius, 
historinius paminklus ir na
mus. Tuo tikslu bus kreip
tasi i pati Austrijos impe
ratorių, idant jis uždraus
tų visokį lakūnų veikimą 
Italijoje ir jos pasieniais.

Apleton, Wis., vas. 24.— 
August Zitlow, susibaręs už 
kokį tai menkniekį su savo 
žmona, įsidėjo burnon dina
mitini šovini, uždegė knatą 
ir po žmonos akių susiplai- 
šino galvą. Turėjo 55 mo
tus amžiaus.
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“GABIJOS” DR JOS 
VAKARAS.

da pasiūlyta sudaryti kor
poraciją su $10.00 Šerais. 
Ir pastarasis užmanymas 
nerado tarpe platesnių mi
nių pritarimo ir tokiuo ba
du žlugo. Žlugo ir svetainės 
įsikūrimo Įdea. Pasirodo, 
kad lietuviai prie savisto
vaus darbo dar nepriaugę.

žinomas.

rateliuose viešpataująs įsi
tikinimas, jogei Vokietija 
be jokios atodairos turi pra
dėti aplink Angliją savo blo
kadą, skandinti kur papuo
lė jos garlaivius ir tuo kė
niu Angliją priversianti vei
kiau susitaikinti.

Vokietijoje prisilaikoma 
tos nuomonės, kad norint 
geri santikiai su Suv. Valst. 
esą ir dabar geistini, tačiau 
delei tų santikių Vokietija 
daugiau jau negalinti nusi
leisti ir tam tikslui save au
koti. Ir jei Suv. Valst. ir to
liau norinčios vokiečiams 
kare trukdyti, tai verčiau 
jau pertraukti visokius ry
šius ir stoti atviron kovon.

“Žymus vokietis — rašo 
korespondentas —su ku

riuo šiandie man teko kal
bėti, man sakė, jogei Vokie
tija jau nori tą karą būti
nai pabaigti ir todėl negali 
tolesniam laikui atidėlioti 
submarinų veikimo prieš 
Angliją. Kiekviena kadangi 
lukeriavimo valanda, ką ta
me reikale amerikonai nori 
išsiderėti, atitolina taiką, 
kurios vokiečiai ištroškę.”

Kad Vokietija taikos iš
troškusi, tai liudija ir tas, 
kad cenzūra tokį indonių 
korespondento pranešimą 
praleido.

Bet iš tų jos troškimų tur
būt nieko gero nebus.

ba bloko reikalais su Tautos Ta
ryba, arba kad stačiai išrinktų 
savo atstovus į Tautos Tarybą, 
prisilaikant jos konstitucijos.

7) Pagal Tautos Tarybos nu
statytų susitvarkymo pamatų, or
ganizacijos, turinčios įvairiose 
valstijose nemažiau kaip 1,000 
narių, renka dviem metam po 
vieną atstovą į Tautos Tarybą, 
gi organizacijos, turinčios nema
žiau, kaip 5,000 narių — po du 
atstovu. Jeigu Am. Liet. San
dara taps pastovi organizacija, 
tai, žinoma, ir ji gales dalyvauti 
Tautos Taryboje viršiau paminė
tomis sąlygomis.

8) Hutų pageidaujama, kad 
tuojau po abiejų Susivienijimų 
seimų galėtų suvažiuoti arba į- 
galiotiniai nuo Tautos Tarybos 
ir tautininkų didžiųjų organiza
cijų, arba, dar geriau, Naujoji ir

Tautos Taryba naujoje 
sąstatoje.

Tie nutarimai nusiųsti Amer. 
L. T. Sandaros Koalicijos Komi
sijai p. J. O. Sirvydo vardu į 
IJrooklyną.’’

To bent ir laukta.

UŽLAIKYMAS SURINK
TŲ AUKŲ.

I
pilnoji 
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PO “KOALICIJAI.”
Tautininkų (sandariečių) 

su katalikais koalicija išėjo 
fiasco. Tautos Taryba A- 
merikos Lietuvių Sandaros 
(tautininkų naujai suorga
nizuotos organizacijos) kol- 
kas nepripažįsta savistovia 
organizacija ir todėl jai pa
taria išgauti sau įgaliojimus 
iš SLA. ir TMD., jei nori 
tarties bloko reikalais su 
Tautos Taryba.

Tuo tikslu Brooklyne va
sario 22 dieną turėjo atsi
būti suvažiavimas, kuriu 
buvo pakviesta Tautos Ta
rybos atstovai. Bet Tautos 
Taryba atsisakė dalyvauti 
suvažiavime ir užuot to L. 
T. S. Koalicijos Komisijai 
pasiuntė savo nutarimus.

Štai tie nutarimai:
•■1) Visi Tautos Tarybos nariai 

norėtą, kati santlariečiai stotų į 
bendrą darbą su lietuviais kata
likais.

2) Mažne visi T. T. nariai 
yra tos nuomonės, kad bendras 
veikimas išpradžių teturėtą būti 
politikos dirvoje kovoje už Lie
tuvos politišką laisvę.

3) Pasekmingai tarties apie 
bloką tautininką su katalikais 
galėtų iš tautininkų puses tik 
įgaliotieji didžiąją tautininką or
ganizaciją, k. a. SLA. ir TMD.

41 Koalicijos komisija, išrink
toji suvažiavime Pliiladelphijoje 
sausio 30 d., neturi Įgaliojimo nei 
SLA., nei TMD. Ta koalicijos 
komisija išrinkta liuosai suvažia
vusiųjų tautininkų, neturėjusią 
tikrų įgaliojimų nuo tautišku or
ganizacijų, ypač nuo SLA. ir 
TMD.

5).Minėtoji Koalicijos Komi
sija negali daryli jokią nutarimą, 
prie kurių turėtą paskui taikia 
lies didžiosios tautininkų orga
nizacijos. nesą tos organizacijos 
nėra davusios Koalicijai tam tik
rų Įgaliojimą. Tuo tarpu Tau
tos Taryba turi Įgaliojimą veikli 
politikos srityje vardu visų di
džiųjų lietuvių kataliką organi
zaciją. Taigi ir pasitarimas T. 
Tarybos įgaliotinių su Koalicijos 
Komisija neturėtą įvirtą pasek
mių, kadangi vienų 
nėra lygios

6t Del išdėstytą priežasčių nu
tarta (mažne vienbalsiai i nesiųs
ti savo atstovą į Brooklyno su
važiavimą vasario 22 d., o tik 
nusiųsti laišku Tautos Tarybos 
nuomonę tame dalyke, kartu iš
reiškiant pageidavimą, kad Am. 
Liet. Sandara pasistengtų pada
ryti intekmę į didžiąsias tauti
ninkų organizacijas: SLA. ir T. 
MD., kad šios duotą reikalingus 
Įgaliojimus Am. L. Sandarai, ar-

A. A. ČESLOVAS 
SASNAUSKAS.

Sausio 5 (18) d. 1916 
Petrograde mirė pagarsėjęs
musų kompozitorius Česlo
vas Sasnauskas.

“Naujoji Lietuva” apie jį 
šitaip atsiliepia:

“Sausio 5 d. 716val. rytą 
po ilgos širdies ligos Petro
grade mirė musų kompozi
torius Česlovas Sasnauskas. 
Kas musų nežino jo kompo
zicijų, kurias tekdavo girdė
ti tur but visuose lietuvių 
vakaruose. Daugiau ne 20 
metų atgal baigęs Petrogra
do konservatoriją liueso me
no dailininko laipsniu ir bū
damas gerai prisirengęs 
kompozicijos ir dainavimo 
srityje, a. a. Česlovas Sa
snauskas netrukus prie šv. 
Kotrinos bažnyčios gavo 
vargonininko vietą. Tą vie
tą jis užėmė ir iki paskuti
niųjų savo gyvenimo dienų. 
Beto a.a. Č. Sasn. buvo ilgus 
metus šv. Kotrinos gimna
zijoje muzikos ir dainų mo
kytoju. Č. Sasnauskas yra 
parašęs nemaža bažnytinės 
muzikos veikalų, kuriuos 
žinovai labai brangina.

Mums lietuviams jis yra 
brangus tuo, kad tai buvo 
vienas pirmųjų ir geriausių
jų musų kompozitorių, kurį 
Vydūnas pripažįsta talen
tingiausiu.

Paskutiniaisiais metais a. 
a. Č. S. buvo pradėjęs leisti 
rinkinį, kuriame turėjo būti 
išspauzdinti geriausieji jo 
darbų tvariniai.

Petrogrado lietuvių vi
suomenės gyvenime pasku
tiniais metais Č. S. mažai te
dalyvavo: kliudė sunki li
ga, kuri jį jau senai kanki
no. Gi 10 metų atgal a.a. Č. 
S. veikliai dalyvavo vietos 
lietuvių gyvenime ir jų ren
giamuose vakaruose tai so
listu, tai choro vedėju. Č. 
Sasn. mirė dar palyginti 
jaunas, tur būti neturėjo 
net 50 metų.”

vaite kongresas ims svars
tyti pagarsėjusį kongresma- 
no Burnette antiimigraciji- 
nį bilių. Biliaus autorius 
tvirtina, kad kongresas di
džiuma balsų jį priimsiąs. 
Matysime.

Pietinėse valstijose pasek
mingai platinamas judėji
mas, idant jaunimas ne tik 
nestotų karuomenėn, bet ir 
neitų kareiviauti ir tuomet, 
kuomet koks priešininkas 
Suv. Valstijas užpultų. Ti
kras vargas su tomis pieti
nėmis valstijomis.

Rochester, N. Y. Vasario 
20 dieną vietinis klebonas 
pabaigęs sakyti pamokslą 
priminė susirinkusiems, jo
gei kovo 4 dn. pripuola šv. 
Kazimiero ir draug Lietuvių 
diena. Tad pranešė, kad tą 
dieną rytmetyj atsibus baž 
nyčioj už žuvusius kare ir 
už geresnę Lietuvos ateiti 
pamaldos. Kvietė draugijas 
dalyvauti pamaldose su 
uniformomis, taippat ragino 
žmones kuoskaitlingiausiai 
lankytis ant pamaldų ryt
metyj, o vakare ant prakal
bų, kurias rengia vietinis 
Tautos Fondo komitetas. 
Iš to aišku, kad Tautos Fon
das darbuosis del didesnio 
aukų surinkimo, kurių ir 
dabar apsčiai turi surin
kęs—apie $600. Darbuo- 
ties labui nukentėjusių del 
karo musų brolių yra tai 
prakilnus darbas, bet nesu
prantama, delei kokios prie
žasties surinktos aukos ne- 
siunčiama Tautos Fondo 
centran iš kur, be abejo, 
draug su kitomis aukomis 
butų pasiųsta į Lietuvą ba
daujantiems. Juk $600.00 
jau galima butų sušelpti ke
liolika šeimynų.

Butų daug nuosekliau 
jaigu surinkti pinigai butų 
siunčiami kur reikią, o ne 
į banką dedami ir ten lai
komi. Kiekvienas aukauja
me ne del sudėjimo į banką 
ir rėmimo vietinio biznio, 
bet su mintimi, kad veikiau 
priduoti pagelba vargstan
tiems broliams. Tad butų 
labai pageidaujama, kad 
komitetas surinktas aukas 
veikiai priduotų centrui, tas 
paskatins aukotojus 
gausiau aukauti.

An. Zimnickas.

Boston, Mass. Vasario 
15 dieną “Gabijos” dr. pas
tatė scenoje “Blindą”. Ar
tistai savo roles puikiai iš
pildė, nors šio, tai to kiek
vienam visgi truko. Ypač 
gerai išsirodo razbainin- 
kai. Publikai begalo patiko 
prie veikalo pritaikintos ir 
jų (razbaininkų) dainos, 
suharmonizuotos plačiai ži
nomo lietuvių tarpe kompoz. 
M. Petrausko —“Gabijos” 
vedėjo. Nesmagų darė įspū
dį tik nemandagus publikos 
užsilaikymas ir neperma- 
nymas dailės ypatybių. De
koracijos tai jau išties buvo 
perprastos. Gražesnis sce
nos parėdymas ir veikalo 
vertę pakelia. Publikos 
sil'ankė skaitlingai.

Blindos Draugas.

SAUŽUDYSTĖS AUKA.

ii- kilii teisės

dar

ArSNUDIMAS.

ap

Manchester, N. H. 
tuvių kooperacija apsnūdo 
nežinia ar atgis ir pradės 
veikti, ar nuvažiuos į pail- 
sio kapus. Snaudimui duota 
tris mėnesiai. Abelnai, pas
taruoju laiku manchesterie- 
čių tarpe apsireiškė apsilei
dimas tautiniame veikime.

Petr.

Lie-

GRAŽI IDEA SUNYKO.

Baltimore, Md. Čia bu
vo užmanyta pasistatyti sve
taine. Ivvkinimui to tikslo 
buvo paduota užmanymas 
sudaryti korporaciją su šim
tą doleriniais Šerais. Tam 
užmanymui nepritarta, ta-
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News”

NUSIBODO 
JIEMS KARAS.

“Chicago Daily 
specialis korespondentas
Swing šiomis dienomis savo 
laikraščiui iš Berlyno pra
nešė, jogei vokiečiai labai 
Įnirtę ant Suv. Valst. val
džios reikale vokiečių sub
marinų veikimo. Jie tvirti
na, kad tai naujas Suv. 
Valst. pasikėsinimas ant 
Vokietijos. Visuose Berlyno

Palvinis Holandijoj.
Didelę nelaimę atnešė llo- 

landijai potviniai. Iš prie
žasties nuolatinių lietų pa 
tvinko upės ir išėję iš kran
tų jūrės išgriovė užtvankas, 
rūpestingai sudarytas dar
bščių ir energingų holandų 
ir užliejo didele krašto dalį. 
Airį Marken salos potvinis 
ir audra kone visiškai su
naikino žuvininkų laivyną.

Užpi'autas kraštas pers
tata liūdną reginį. Akia ne
apmatomame vandens ap
semtame plote šen ten styro 
bažnyčių bokštai, rūmų sie
nos ir medžių stiebai. Žem
dirbystė ir žuvininkystė tur
tingos Zuiderz apielinkės su
naikinta ir per ilgą laiką 
reiks gaivinti, ligi atsieks 
to paties išsivystymo laip
snio; gražios lankos, užlie
tos jūrių vandeniu, per ke
letą metų neišduos žolės,. 
Galvijų ir avių, Holandijos 
didžiausio turto, žuvo tūk
stančiai. Amsterdame jau 
ai jaučiama stoka pieno ir 
sviesto; javų kainos smar
kiai kyla. Valdžia apreiškia 
viršžmogines pastangas, kad 
tik pagelbėti nukentėju- 
siems. I Amsterdamą nuo- <- V
lat atplaukia benamių žmo
nių minios su bandomis gy-|

EXTRA SUSIRINKIMAS.

Sheboygan, Wis. Vasa
rio 21 dieną Jaunuomenės 
Dramos dr-ja laikė extra 
susirinkimą, kuriame tik 
buvo svarstyta apie perkė
limą vakaro, rengiamo kovo 
5 dieną, mat, tą dieną yra 
rengiamas didelis Lietuvių 
Dienos apvaikščiojimas, ku
riame dalyvaus visos vieti
nės lietuvių draugijos. Svar
styta Tautos Fondo Komite 
to atsišaukimas kaslink pri- 
siuntimo susirinkimai! su 
mandatais dviejų delegatų. 
Jaunuomenės Dramos dr-lf’ 
su mielu noru pristojo ir iš
rinko delegatus: p-le O. Či- 
žauskaitę ir p. J. Mickeliu- 
ną.

Jaun. dr-jos narys.

vulin. Iš Amsterdamo iš
plaukia pagelba į tas vietas, 
kurias užklupo potvinis.

Pastarosios žinios iš Ho
lam! i jos praneša, kad įvai 
riose vandens pasemtose vie
tose vanduo palengva y r? de
da atslūgti. Nuostolių kol- 
kas negalima esą apskait- 
liuoti. Nuo 1889 metų Hol- 
andijoj nebuvo taip baisaus 
potvinio.

D.

Waukegan, Ill. Vasario 
15 dieną ryte patsai save 
nusišovė Povilas Vaitiekus, 
38 metų amžiaus. Velionis 
paeina iš Kauno gub., Pan. 
pav. Velionis dar buvo neve
dęs ir mėgdavo degtinę; 
kaip kada lietuvių tautą pei- 
bpifz snd sėsjidisnjsi •oabun 
revolverį ir penkis šūvius 
paeiliui suvarė sau krūti
nėn. Tas viskas atsitiko po 
num. 136 10th gat. No. Chi
cago, HL W. Gasscow krau
tuvėje. Saužudįs buvęs soci
alistas.

Waukeganietis.

3 BANDITAI SUIMTI.
Policija suėmė 3 jaunus 

banditus, norėjusius Įsilauž
ti grosernėn po num. 1926 
W. Van Buren gat.

Policijai pasisakė esą: 
Ray Marshall, 19 metų; Ri
chard Robertu 19 m.; Frank 
Evans, 20 m.

RED. ATSAKYMAS.

V. Beisogaliu. Mielai 
Imtume panaudoję Tamstos 
rašinėlį, jaigu apie tai auk 
ščiau nebūtume patalpine 
kito koresp. pranešimą.

Chicagos Transporta 
cija Strytkariais.
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Eletrikinių strytkarių patarnavi
mas yra vieną pažįstamųjų mies
to gyvenimo ypatybių, viena būti
nųjų gyvenimo dalių, apie kurią 
mažai kas tikro žinama.

Chicago Surface Linijos gali veikti pasek
mingai tiktai tuomet, kai visuomenė indomau- 
ja jomis ir bendrai su jomis dirba. Visuomenė 
turi teisę žinoti ką nors tikro apie šią įstaigą 
— ką jinai bando daryti, kokios yra kaikurios 
josios užduotis ir kaip jinai stengiasi pagerin
ti savo patarnavimą.

Geras visuomenės noras yra svarbus kiek
vieno darbo pasisekimui, ir šioje vietoje laikas 
nuo laiko tilps informacijų su viltimi, kad tos 
informacijos plėtos gerą norą, tarpsavinį susi
pratimą ir suveikimą tarp visų trijų veiksnių 
strytkarių aptarnavime — Visuomenės, Karų 
Tarnautojų ir Kompanijos.

Sekančiame straipsnyje bus kalbama apie 
didumą didžiausios Paviršiaus Linijų or- 
ginzacijos pasaulyje.

CHICAGO SURFACE LINES
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Parsiduoda automobilių 
Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis Į 
Tananevicz Savings Bank.

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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

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

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės Į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Ilal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti bizni, 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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Suomius suma
nė versti karei-■ gn viauti.

(Vokiečiu žvilgsniu.)
Laikraštis “Frankfurter 

Zeitung” rašo: Jaigu teisy
bė, kad rusai nori ir Suomi
joje padaryti visuotiną mo
bilizaciją, tai reikės klaus- 
ties, ar jau Rusijos žmonių 
išteklius taip išsemtas, kad 
jam papildyti reikia 
griebties paskutines priemo
nės, ar, gali būti, kad Pe
trograde šitą karą laiko tin
kama proga nuleisti šitiems 
“svetimtaučiams” kraujo. 
'Kareivišką vertę tokių žmo
nių, kurie visados yra neap
kentę valdančiosios valsty
bės, kuriuos prievarta kiša 
karuomenėn, tur but ir ru
sų vyriausiasis štabas ne- 
perlabai brangins; be abejo 
rusai galėtų tuos kelis šim
tus tūkstančių “nekareivia
vusių”, kuriuos jie surinks 
Suomijoje, surasti ir kituo
se Rusijos kraštuose. Bet 
rusų biurokratija visas ki
tas tautas, dagi žydus la
biau užkenčia, negu suo
mius, kurie atkakliau jiems 
prešinasi už visas kitas pa
vergtas Rusijos tautas ir 
daug metų Petrogrado val
džios ketinimus yra kėlę ai
kštėn visame pasaulyje. 
Rusams negaila savo žmo
nių, tai kodėl jie negalėtų 
susidaryti keleto divizijų iš 
neapkečiamų suomių ir ka
zokų kančiais suvaryti juos 
į vokiškųjų anuotų pragarą?

Bet suomiams bus dabar 
sunkiausias mėginimas, ka
da priverčiamoji rusų poli
tika reikalaus iš jų kraujo 
aukų. Suomių patraukimas 
karuomenėn nėra teisėtas. 
Nors suomių konstitucija ca
rui suteikia teisiu, kokiu 
šiaip valdovai konstitucio- 
ninėse valstybėse dažniau
siai neturi; bet sudaryti ka- 
reivijai jis privalo veikti 
drauge su suomių atstovų 
seimu. Nuo anų metų, kada 
caras, sulaužęs savo prisie- 
ką, norėjo sunaikinti duoto 
savo pranokėjų ir savo pa
ties patvirtintą prisieką 
vienu plunksnos brūkštelėji
mu, suomiai nekados neno
rėjo priimti nei vieno Įsa
kymo, kursai ėjo iš Petro
grado. Jau vien del šitos 
priežasties jie turės priešin- 
ties ir šitam nedėsniškam 
pasikėsinimui, jei norės li
kučius jų konstitucijos išlai
kyti iki geresnės ateities.

Bet ne tik vien dėlto ši
tas rusų grūmojimas, kur
sai, kaip metėme, atkreip
tas labiau prieš suomius, 
negu prieš vokiečius, turės 
pasilikti neįvykęs. Mums, 
rodos, kad, jei suomiai karo 
laukuose turėtų grumties 
prieš vokiečius, tai butų to
kia baisenybė, kad šitos 
minties nenorėtume sekti iki 
galo. Suomiai geriau žino iš 
skausmingo prityrimo, kaip 
keturių talkininkų grupa 
grumiasi už kultūrą ir lai
sve. Rusų laimėjimas, cariz
mo laimėjimas —tai butų 
galas suomiams, ką Rusi
jos durnoje vienas pansla- 
vistų grupos vadų jau ma

žumą peranksti yra apreiš
kęs. Bet reikalavimas, kad 
suomiai patys kastų savo 
laisvei duobę, nėra kas kita, 
kaip skaudus pasityčioji
mas.

Jaigu caras ištikrųjų pa
tvirtintų aną įsakymą, ta
da jisai suomiams užduos 
klausimą: žūti ar būti. 
Jaigu jie nori toliau gyvuo
ti, kaipo tauta, tai jie nega
li jo paklausyti. Jaigu jie 
tai darytų, tai atsisakytų 
ant visados nuo laisvo v.al- 
dymosi. Caro prisiekos su
laužymo metus yra įbrėžęs 
augštai pakilusis kiekvie- 
stačiuosius krantus. Žmonės 
nam suomiui švento gai
nios ežero vanduo į savo 
tą vandens įbrėštą krante 
bruki vadina “prisiekos su
laužymo linija” ir sako, jog 
jis išdils tiktais metais, ka
da Suomijai vėl bus pagrą
žintos teisės. Gali būti, kad 
rusai patys priartins; aną 
dieną, kada kįlančios Suo
mijos laisvės vilnys nuskan
dins aną brūkšnį. (“D.”.)

Bulgarų narsumas.
Korespondentas laikraš

čio “N. R. Courant” iš So
fijos parašė straipsnį: “Tre
tysis Balkanų karas”. Tame 
straipsnyje štai kas para
šyta:

Bulgarai ne taip kovoja, 
kaip pirmuosiuose karuose; 
dabar jų nauja taktika. Pir
ma jie šaudydavo priešo sto
vyklas anuotomis, o dabar 
jie to nedaro, bet stačiai jas 
paima durtuvais. Ir raitieji 
jiems padėdarSuprUntama, 
jog, taip mušantis, esti did
žių nuostolių. Bet tai niekis. 
Jie neprivalą gabenties di
džių arm otų, kurių gabeni
mas esąs sunkus ir trukdi- 
nąs ėmimą tolyn per Make
donijos kalnynus. Gi bulga
rams rupi urnas veikimas ir 
staigus priešo užpuolimas. 
Įvykusiosios pasekmės at
sveria padėtąsias aukas. To
liau sako korespondentas: 
Stebėtinas nesuardomas bul
garų ramumas. Kitose že
mėse sukeltų tokie 
svarbus ir pasekmin
gi laimėjimai didį džiaug
smą tarpe gyventojų. Gi 
čionai to nėra. Nematyti iš
kištų vėliavų ir negirdėti 
linksmu šukavimu. Valdiš-V V
kuosius paskelbimus skaito 
didžiai ramiai ir tik ramiai 
pasako: “Taip tai gerai”. 
Bulgarai yra ypatinga žmo
nių padermė. Jie nesikarš- 
čiuoja, bet ir nenuliūsta. Jie 
turi stiprų ir tvirtą būdą, 
geležinį norą ir geležinę iš
tvermę. Tą gerai žino ir ca
ras Ferdinandas. Jis ne
kados nelaukė populerišku- 
mo tarp bulgarų, kuriems 
jis yra tiek gero padaręs. 
Sugriuvus puikiems ir vil
ties pilniems laukimams, 
kuriais bulgarai tikėjosi po 
karo su turkais, atsitraukė 
caras Ferdinandas į savo 
tumus. Sunkiai buvo jis pri
einamas ir nesirodė viešai. 
Bulgarai tuo nesirūpino. 
Jie suprato, jog to Ferdi
nandui reikia. Bet artinosi 
laikas, kada Bulgarijai pa
rupo prarastasis kraštas 
1913 metais. Tada pasirodė 
caras Ferdinandas atvirai

n

Geriausis Tabakas Geriausiame pakelyje

t
u

;rn

G.W.GAI1&M
BALTI MORE, MD.

padarytas iš minkšto, tyro 
Burley lakšto, rūpestingai 
nunokinto ir sumaišyto. 
Paskui jisai yra sudeda
mas į garsingąjį pakelį, 
su keturiais viršeliais, kad 
užlaikius tabake jojo sko
nį ir gardumą.

Pamėgink NAVY vie
ną savaitę ir jį rūkysi 52 
Savaites į metus.

NAVY padaro saldų, pilno skonio cigaretą. Jisai 
drūčiai susikemša pypkėje ir suteikia Jums vėsų, sma
gų rūkymą.' Jisai turi skonį ir gausius, saldžius sy
vus, ko Jus norite kremtamajame tabake.

Jokis kitas tabakas neturi stebėtino NAVY skonio. 
Taip yra todėl, kad NAVY

ft Reikalaukite i.y savo krautuvninko už- 
B i n 1 B sr fB <l.vką knygelės “Popierėliu,” kurios 
W A Jjk JHL kėlu US kiekvienu 5centl3 NAVY pa-

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

o
0
0

bl

Tiesog į Tik 
rąją Vietą

Sveiki, veiklus vyrai, kurie vartoja NAVY Ilgai Su
pjaustytą Tabaką visą dieną, žino, kad šisai tyras, mink
štas, sveikas tabakas pataiko visada tiesiog į tikrąją 
vietą. Jie mėgsta jojo turtingą, gardų skonį. Jie žino, 
kad jisai yra raminantis ir atgaivinantis—jisai didelį 
darbą padaro išrodančiu mažu ir ilgas valandas trum
pomis.

GAIL & AX 

NAVY 
Long Cut Tobacco

iII

nonn 
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| PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ BALIUS! >
<   DRENGI A ^==-  >

> SUSIVIENIJIMAS BROLIŲ LIETUVIŲ <
> Subatoj, Vasario-Feb. 26d. 1916 m. <
< PULASKI SVETAINĖJE, 1711 So. Ashland Ave. CHICAGO. <

Pradžia 7 vai. vakare Tikietas 25c porai. C
C Šisai balius bus vienas iš puikiausių, kokį Chicagos lietuviai kuomet nors
> matė, nes prie jojo labai rūpestingai ir uoliai prisirengta. Kieekvicnas at- « 

silankęs bus, be abejonės, pilnai užganėdintas ir ilgai atsimins šį puikų ir < 
smagų balių. Tat, lietuviai ir lietuvaitės, visi ura i šį sukaktuvių pasi- C

C linksminimą! Visus kviečia KOMITETAS. >
C Prie baliaus bus gražus ir indomus programas.

AAA AAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAt

ir darbuojasi drauge su pla
čiuoju pasauliu. Vos bulga
rų karuomenė buvo peržen
gusi Makedonijos ribas, ca
ras Ferdinandas užmiršo sa
vo sausgėlą ir apmaudus ir, 
lydžiamas savo dviejų sūnų, 
išjojo frontan, idant ištartų 
Makedonijos laimėtojams 
savo linkėjimus ir juos to
lyn vestų.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
gių kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimtį. Dovanai

American School of Languages 
731W. 1 SIU St. 1741W. 47th St-

CHlCAGO.ILu.

Tel. Yards 5194.
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Kaina

Lithuania
Special

$19.50
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GROJAMOJI mašina pasirodė krautuvėse del to, 
kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri tal

pina savyje pamatinius principus geriausią instru
mentų, bet parduodama už kainą, kuri visiems priei
nama, “LITHUANIA” groja rekordais visokiausio 
išdirbinio ir visokiausio didumo ir groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, 
malonus, tyri.

Eclipse”
Kaina 

$25.

SIAME “Eclipse” už $25.00 mes pasiūlome ge
riausią žema kaina instrumentą, koksai tik 

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe 

“Eclipse” yra Columbia ir tokis, kuri mes dedame 
su pasididžiavimu šiame kataloge, iš dalies ačiū jo
jo kainai ir iš dalies, kadangi mes gėrimės juom.

■BBaiKinBBBaBBJH'IMIIWm
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“Betrubinis”

Kaina

$15

SI “Betrubinė” kalbamoji masinti 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- 
-—____ a  a’i___ i___ i*  _ •nutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi 
orą švelniu, maloniu akordu.
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Jewel”
Kaina

$35.
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DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan 'Šf. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moterišką, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valajidos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare. 
Nedčliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

^mi'Mii!iw:*ii»Kii:W!3WiE*i»«Mii»iw»:iniiii:V:tii" 
B Phone Yards 2063 |
8 Mos parduodamo ir mainome E 
8 Singer, Wheeler & Wilson, Whi- | 
? te, New Home ir kitas geriausias į 
■ siuvamas mašinas pigiausia kai- | 
g na. Visos gvarantuojamos. Taip- s
I gi pataisome senas mašinas. j

i THE BREMER COMPANY I 
, 5345 S. Halsted St. Chicago, Hl. !

AKUSERKA 
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimų moterių ligo

se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3136 W. 39-ta gat., Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

T«lenh*n» Yards 8U8C |

Užlaikau didžiausiame pasirin- t 
khne vyriškų aprėdalų, skrybėlių. 
čevtsrykų. batų del moterų, vyrų ir i 
vaikit; taipgi vyriikų siūti] ir ever- ‘ 
kotų. L

ms BUDUKAS, RmsiniM į 
3252-54 S. Horgan St I

CHICAGO, lUL
uiiwiiMiiMWi*iiiiiwaTiMBr.nn[iTWi jrifin7_TirTiinrriTjjiT >
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GALOP jus galite pirkti tikrą Columbia grafo- 
uolą, 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, skambų ir natūrali. Jisai duoda tikrą daini
ninko balsą, tikrą orkestros toną.

TANANEVIGZ PUBLISHING COMPANY
3249 SO. MORGAN ST.

I | I

i

CHICAGO, ILL

Parsiduoda: — grasernė ir bueerne 
lietuvių apgyventoj vietoj, senas ir 
gerai išdirbtas biznis; parsiduoda drau
ge ir arklys su vežimu; barnė, dide
lis kiemas; randos tiktai $30 į mė
nesį. Pardavimo priežastis: nesveika
ta. Gera proga. Atsišaukite į: 
2438 W. 45th Place, Chicago, Ill.

Reikalaujama 50 moterių cibuliams 
rinkti, mes mokame $6.50 į savaitę, 
geležinkelio išlaidas mes apmokame, 
tiktai pusvalandis važiuoti nuo Union 
stoties. Traukinis apleidžia Union 
stoti, Canal ir Adams sts., 6:55 vai. 
iš ryto. Nulipkite Morton Grove sto
tyje.

Vanghans Onion House, 
Morton Grove, Hl.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Arittnetikos
„ Knygvedystšs
„ Stenografijos

Typewriting
„ Pirklyboe teisiu
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietyetšs
„ Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystes

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAU PO RIET.
VAKARE NUO 7!3O IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

į Tel. Drovey 7043.

■ Dr. C. Z. Vezelis 1
■ LIETUVYS OEHTISTAS •
" B

Valandos; nuo 9 ryto iki 9 vak. “
® Nedelioms pagal sutarimą. j|
! 4712 So. Ashland Ava. s
M arti 47-tos gatvii. g

$

A. VITKAUSKO teatrale kuopa

WEST SIDE AD1T0KIUM
Talor ir Kacine gatvių kampas

Nedelioje, Vasario 27 d„ 1916 m.
• n-j i- it - SCENOJE STATOMA

nil] Spektaklį-Balių ‘TILES KUNIGAIKŠTIS”
5 veiksnių, 8 atidengimų iš Lietuvos historijos veikalas. Vei
kale dalyvauja apie 80 ypatų, tame skaičiuje Lietuvos Krivė- 
Krivaitis, yaidylos, vaidelytės, kareiviai, teutonų rieieriai ir t.t. 
Rolę Jurgio (Margio) loš A. Vitkauskas. Pradžia lygiai 7 vai. 
vak. Po spektaklio šokiai-Balius. šokiai tęsis iki 2 vai. nak
ties. Laike šokių skrajojanti krasa, konfetti, serpautiu, žais
lai ir t.t. Kainos tikietų nuo 25e. ir augščiau
Tikietai parsiduoda: J. M. Tananevičiaus, A. Olševskio ir Ber- 
žinsko bankuose ir “Naujienų” redakcijoje.

M
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4   LD. ^KATALIKAS,” vasario 24, 1916.Iš Chicago.
NĖRA JUOKAI MOTE

RIŲ VAIDAI.
Mrs. Eaton su Mrs. Rowe 

vaidai — nėra jokie šposai. 
Tikrai paaiški, kad Mrs. 
Howe su grasinimais imda
vo iš Mrs. Eaton jos dali 
algos. Kam jinai tuos pini
gus panaudodavo, šiandie 
sužinos miesto tarybos ko
misija, kuri tuo reikalu 
pradės tardymus. Kad ma
joro žmonos seserei tie pi
nigai iš algos butu buvę tei
kiami, tai beveik netikėti
na, nes majoro svainė yra 
pasiturinti, nereikalaujanti 
jokios pašalinės pašelpos ir 
jinai jokiu pinigu nėra ga
vusi iš Mrs. Rowe.

Spėjama, kad pinigai kit
kam buvo imami, kad mie
sto valdyboje buvo Įsigyve
nę papirkimai, ar kas tokio 
panašaus.

Taippat spėjama, kad tan 
skandalan bus Įveltas ir pat
sai majoras ir jo visi pata
rėjai su savo šalininkais. 
Kam nors juk reikėjo pini
gu. Jų surinkimui panau
dota lengva tik ė moteris.

Kaip matyt, labai negra
žus darbai bus eikštėn iš
vilkti.

ATIMTA SALIUNU 
LICENCIJOS.

Majoras Thomson už sek
madienio Įstatymo laužymą 
atėmė galiūnams licencijas:

Joseph Kurpiewski, 2113 
North Latrobe avė.

Leon C. Pranz, 4970 Mil
waukee ave.

Maria Polerecky, 4556 N. 
Crawford ave.

Michael Kenney, 3749 S. 
Halsted st.

Leo Barizek, 5762 Grand 
ave.

DARBO FEDERACIJA 
PRIEŠINGA VOKIEČIUI.

Paskutiniam Chicagos 
Darbo Federacijos susirin
kime priimta rezoliucija, 
kurtąja protestuojama prieš 
norėjimą paskirti Chicagos 
postmeisteriu W. F. Schla
ke. Schlake yra žinomas or
ganizuoto darbo priešinin
kas. Kuomet jis buvo moky
klų tarybos nariu, balsavo 
prieš mokytojų prigulėjimą 
į profesionales sąjungas. 
Prie kitų aplinkybių ir gi vi
suomet darbininkų priešinin
ku pasirodydavo. Todėl Fe
deracija ir protestuoja prieš 
jo skirimą į Chicagos post- 
meisterius.

Kuomet mokytojų organi
zacijos reikalas mokyklų 
taryboje buvo apkalbamas, 
organizacijos priešininkai 
rėmėsi ant Federacijos tylė
jimo, stengdamies tuo budu 
nukalti argumentą, jogei 
net ir “patįs darbininkai” 
nieko nesako prieš mokytojų 
federacijos panaikinimą.

Taigi, idant ateityj ir vėl 
kas negalėtų naudoties pa-

našiu argumentu, Chicagos 
Darbo Federacija dabar de
da protestą priešais Schla
ke nominaciją.

Schlake pirm kelių ar 
keliolikos metų yra buvęs 
kukliu mokytojumi. Bet 
paskui apsivezdamas Įgijo 
plytnyčią ir nuo to laiko jis 
paliko aršiu darbininkų or
ganizacijų priešininku.

Dabartiniais laikais Schl
ake yra Chicagos plytnyčių 
trusto galva.

Darbo Federacija savo 
rezoliucija į Chicagos post- 
meisterius pasiūlė paskirti 
Oscarą F. Nelsoną, prigulin
ti i krasos darbininku uni
jas. Nelson dabartiniais lai
kais yra fabrikų inspekto
riumi ir toj valdvietėj būda
mas išparodo daug taktin
gumo ir išminties. Be to Nel
son, kaipo buvęs ilgus metus 
krasos valdininkas, su tuo 
darbu plačiai apsipažinęs, 
gi Shlake’ui to viso trūksta.

PAJUNKIMO VERGAI.
Nuo to laiko, kuomet Chi- 

cagoje aštriai uždrausta 
pardavinėti be tam tikro rei
kalo visokius padilginančius 
vaistus, sveikatai kenkian
čius, pradėjo vis dažniau 
platiuties prasižengimai tų 
žmonių, kurie nuo pajunki- 
mų negali atprasti.

Nesenai du žmogų, nau
dojančiu tokius padilginan
čius vaistus, George Leo
nard ir Harry Wright, buvo 
suareštuotu už įsilaužimą 
vaistų krautuvėn, iš kur 
jiedu buvo pasėmę žymią 
kiekybę opiumo, morfinos 
ir kokainos.

Leonard už tai teismo pa 
smerktas trims metams ka
lėjimai! gi Wright, prieš ku
lį neatrasta reikalaujamų 
prirodymų, buvo paliuosuo- 
tas.

Tečiau tas paliuosavimas 
jo nepamokė . Dabar jis sto
jo federalin teisman. Kal
tinamas už suklastavimą 
recepto su vieno daktaro 
parašu. Su tuo receptu jis 
apturėdavo sau padilginan
čių vaistų.

Jo byla atidėta ligi kovo 
1 dn. Tuo tarpu po paranka 
paleistas.

, RYTOJ ATSIBUS 
RISTYNĖS.

Rytoj vakare Juozo Orin- 
to svetainėje, 1036 E. 93 gt., 
kampas Dabson ave., atsi
bus didelės ristynės. Prasi
dės 8:30 vakare. Žinomas 
lietuvis ristikas Petras Ka- 
tauskis risis su Young Sam
son iš New Yorko; M. Po- 
dubno iš Wisconsino su Chas 
Calmer iš Kentucky.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie išdalies debesiuota 
ir kiek šilčiau; vakare bet 
vėl šalčiau. Rytoj gražus 
oras, bet šalčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 37, žemiausia 32 1.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 
5:34.

PAVALGĖ IR API
PLĖŠĖ.

Vakar ryte restorane po 
num. 2832 W. Madison gat. 
du vaikėzu, 16—17 metų, už
sisakė valgyti ir valgė sau 
kuoramiausia, kol restora
nas pratuštėjo.

Kuomet paskutinis kostu- 
meris iš restorano išėjo lau
kan, jaunikliu išsitraukė re
volverius ir Miss May Wen- 
nerston, tarnaitei, liepė pa
kelti rankas.

Vienas jų su revolveriu 
laikė tarnaite, kitas įbėgo 
dar virtuvėn. Tenai iš val
gių gamintojos paėmė $3, 
sugrįžęs atgal iš registerio 
$15 ir po abudu pabėgo.

išrausta

WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR 

ji REUMATIZMO VAISTAI 
Copyright 1915 by A. Kvasnicka 

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabi} palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokie vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekoriue negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Hl. White Rock kornų gydy
tojas išnaiky* kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders
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LIETUVIS GRABORIUS j
Geriausias gra-f 

borius ant Bri- (į 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbą geriau-įį 
šiai. ,
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto- _ 
rius ir 12 va- B 
nų paimu. 5
Tel. Drover 4189 a

A. MASALSKIS i 
s 3305 Auburn Ave., Chicago |

MILDA
TEATRAS
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriančią pasisekimą. Km 
aakt punas Amonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda gerlauMna 

vaidinimus ui plgiaturiM kai- 
naa.

Ui •« ėia pamatysi graieMį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje ui 
50c.

MedėUomis 10c. balkonaa, 16c.
Kainos šiokiomis dienomis Ir 

subatomia 5c. balkonas, 10c. to- 
zui

Prisideda 7 vai. kas vakaras. 
Bubatomi ir nedėliotai 2 vai p« 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Parsiduoda drapanų krautuvė ir 
kriaučių šapa prie pat lietuviškos baž
nyčios. Atsišaukite adresu:

F. Pieža, 
4436 So. Fairfield ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy
ventoje apielinkėje, tiktai vienas blo
kas nuo lietuviškos bažnyčios, gerai 
išdirbtas biznis. Pardavimo priežas
tis: savininko liga. Atsišaukite: 
1737 So. Union ave., Chicago, Ill.

TOWN OF LAKE LIE
TUVIŲ ATYDAI.

T. M. D. 27-tos kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadie
nyje, vasario 27 dieną, ly
giai 8 vai. vakare, p. A. J. 
Bierzynskio svetainėje, 4602 
So. Paulina gatv. Pribuvi
mas kiekvieno nario yra bū
tinas, nes yra naujos knin- 
gos prisiųsta nariams ir 
reikalinga rimtai apkalbėti 
kiti kuopos reikalai.

Valdyba.

NUO A. VITKAUSKO T. 
KP. ADMINISTRACIJOS.

Žinomi pranešame gerb. 
artistu žiniai, kad šendien v z
atsibus “Pilėnų Kunigaik
ščio” repeticijos. Visų prašo
me nesivėlinti. Repeticijos 
atsibus Mildos svetainėje 
lygiai 8 vai. vakare.

26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’ puiki Santos IQa Bankes'Dairy stalo O "7 r* 
Kava Sviestas .. c

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausia **
Creamery Sviestas

Geresnis kaip kur kitur-
Vakarine dalis. 

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

COFFEE
BANKES’

Sviestas .. “ ■ w (hrnnD
Puikiausia Arbata Afte* \hllll g: 

OO- 60c vertes, tiktai pu ^UC V v U U į. O O V Ce.................... — —

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

Geriausia iš visų Cflr
Arbatų, 60c vertes po

” Dovanu. Jeigu 
;nlite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

3244 Lincoln ave
’413 N Clark st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

Bukite Surišti su Na
mais-Per Telifoną

Kuomet reikalai priverčia jus praleisti 
vieną naktį ar daugiaus laiko ne namie, 
tai paranku yra žinoti, kad jus galite 
greitai susinešti su savo namais pa- 
gelba Bell apmokamųjų linijų, nežiū
rint, kaip toli jus batute.

Laikykite šeimyną žinioje apie savo bu- 
, vimo vietą, idant svarbiuose ir greituo

se reikaluose jus galėtute būti pasiekti.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

' Ar Mi kur ateiti mipirkti ir Antrų Hanky Medžio
Dorų, lentų, tentalių, rtmq, švfnckalvtų daigtq ir stogo pepieroe.

musu Dienios yra žemiausioj

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED 8T. CHICAGO, ILL.

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

H

ta v

Į

J Dfi. A. J. TANANEVICZE
f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
> CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

Valandos:
8 Iki 10 ryto — 1 Iki 3 po piet

7 iki 9 vakare

Ofisas ant E KARA Aptiekęs 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną — 3 iki 5 po piet 

ir vakarais

Tananevicz Savings I

BANK
JONAS M. TAU ANEVIČIA, Sav.

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

Maloni Naujiena!
Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 

muzikos veikalas

MEILE
Vienam Balsui ir Pianui

Parašė ji A. Aleksandravičius, žinomas ir ga
bus jaunis lietuvių muzikas. Šisai veikalas yra 
skaitomas vienu geriausiai nusisekusių A. Alek
sandravičiui muzikos tvarinių. Kiekvienas lie
tuvis vargonininkas, šiaip muzikantas ir muzi
kos mylėtojas privalėtų ŠĮ veikalą turėti.

Kaina Tiktai 40c.
Veikalo vertė yra daug didesnė, vienok jisai 

parduodamas taip pigiai, nes norima, kad jįjį 
lengvai galėtų įgyti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvaitė. “Meilė” yra atspausdinta apru- 
bežiuotame skaitliuje, ir todėl pasiskubinkite su 
užsakymu, nes paskui gali pritrukti.

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siųskite 
šiuom adresu:

Tananevicz Publishing Go.
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.

I
&
k
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į

>

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 buikos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirldmui namų ir lotų Chicagos mieste.

I PERKA ir parduoda nanus ir lotus.
! ATVAŽIAVUSIEMS Chicagos iškolektuoja jų pinįgus pa- 
! liktus kitose bankose

IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš
kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių, 

į SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 
į parduoda šiikortes ant visų linijų.
i PADARO Dovierennastis, Affidavits ir visokius kitus 
i 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.
į ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
: teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į
j žymę instituciją. Todėl, turinti koidus nors bankinius 

reikalus, kreipldtės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FL-; Tnsnrance) 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 3 ryto iki d vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

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

SKAITYKITE

SAULE’
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA

Prenumerate Kaštuoja: 
fiMEDĮI/C j Ant viso meto - $2.50 
FtmLilmL į Ant puses meto - 

ir i Rosijoje ir Lietuvoje -
H ISrI irI Isli Anglija ir Skstlandija - 15 Sh., EaWaSUI UvL į Prosuose 15 Mar., Kanadoj $3.50

$3.50

Užsirašant “SAULE” reikia drauge ir Pernume- 
rata siusti per pačto Money- Orderi arba pinigus re
gistruotam Laiške:

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimui viena numeri dykai

W. D. BOCZKOWSKI-CO> Mahanoy City, Pa.
ir:
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