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METAI XVII (Vol. XVII)

REIKALAUJA SUŠAUKTI DŪMĄ
Svarbios atmainos

Rusų karuomenčje.
Vokiečiai daužo Dvinsko 

tvirtovę.
Rygos apylinkėse nesama 

svarbiu atmainų.
x ATMAINOS RUSŲ AR- i RUSŲ PRANEŠIMAS. 

MIJOJE.
BERLYNAS, rugs. 24. —

Iš Petrogrado per Stockhol- 
mą čionai apturėta žinia, 
kad rusų armijų vadovavi
me Įvyksiančios naujos 'at-
mainos. Caras vyriausiuo 
ju vadu pasivadinęs tik iš 
vardo. Armijomis vadova
vimas busiąs pavestas pri- 
tyrusiems generolams, bū
tent: karo ministeriui Poli- 
vanovui ir generolui Kuro- 
patkinui. Be to ir civilėje 
valdžioje busią Įvykintos žy
mios reformos.

DVINSKO KELI FORTAI 
SUGRIAUTI.

Londonas, rugsėjo 24. — 
Kuomet Petrograde tvirti
nama, kad vokiečiai, norė
dami apsupti vilniškes ar
mijas, prarado savo 250,000 
kareivių, apie ką jau va
kar buvo paminėta, Berlyne 
skelbiama apie vokiečių di
delius pasisekimus aplink 
Dvinsko tvirtovę, gulinčią 
ant Dauguvos. Sakoma, jo- 
gei Dvinsko nekurie fortai 
jau sudaužyti. Dabar vo
kiečiai didžiulėmis savo ka- 
nuolėmis verčia baisiausius 
šovinius pačian miestan. 
Von Hindenburg tikisi 
trumpu laiku Dvinską pa
imti. Kuomet Dvinskas 
pulsiąs, vokiečiai pereisią 
ten per Dauguvą, tuomet ir 
Rygos valandos busią su- 
skaitvtos. «/

Petrograde vis dar giria
masi ir rusų utilitariniai ži
novai negali atsidžiaugti, 
kad rusų vilniškės armijos 
laimingai išsisukusios iš vo
kiečių taisomų tinklų. Lon
done ir kitur rusų armijų 
vadai išgiriami už mokėji
mą bėgti nuo vokiečių. Gir
di, toksai rusų iš Vilniaus 
apylinkių pasprudimas, tai 
brilijantinis laimėjimas, ko
kio historija dar nežymėju
si.

Petrogradas, rugs. 23. —
Į šiaurvakarus nuo Fried

richstadt, Biršalen apygar
doje, mes užėmėme sodžių 
Stryg, kur mums teko daug 
vokiečių nelaisvių ir karo, 
amunicijos.

Į vakarus nuo Dvinsko se
ka dideli mūšiai, kur rusų 
kareiviai dažnai panaudoja 
durtuvus.

Kai kuriose vietovėse vo-. 
kiečių artilerija smarkiai, 
veikia.

Į rytus nuo Oginskio ka
nalo mes atmušėm vokie
čius nuo sodžiaus Getcki. 
Ten paėmėme daug nelais
vių ir kelis kulkosvaidžius.

VOKIEČIŲ PRANEŠI
MAS.

Berlynas, rugsėjo 24. — 
Rygos apylinkėse eina mū
šiai be žymių atmainų. Į 
vakarus nuo Lennewada 
mes paėmėme 150 rusų ne
laisvėn.

Į vakarus nuo Dvinsko 
mes užėmėm naujas pozici
jas ir mums pateko rusų 17 
ofįcierių, 2,105 kareiviai ir 
4 kulkosvaidžiai. Rusų 
kontratakai atmušti pietva- 
karuose.

Ant dešiniojo linijos spar
no mūšiai su pasisekimais 
eina palei Novogrodek.

Rusii pozicijos į vakarus 
nuo Wolowka paėmėm. To
ko keli šimtai nelaisvių.

Toliau visa mušiij linija, 
pasibaigiančia Galicijoje, 
nėra svarbių atmainų.

RUSŲ LAIMĖJIMAI.
Petrogradas, rugs. 23. — 

Oficialiai generalio štabo 
skelbiama keli rusų laimė
jimai Vilniaus apylinkėse. 
Rusai atgal nuo vokiečių, 
durtuvais pasinaudodami, 
atėmė Lebedevo sodžių, gu
lintį Į vakarus nuo Molo
dečno; paimta 10 kulkosvai
džių. Rusai taippat atsiė
mę Smorgno sodžių, paėmę 
nelaisvėn 350 vokiečių ir

Z./O/Y /?T HER BIRTHDAY PARTY
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Miss Isla Tudos pataisius pietus liutui Prospect parke, Brooklyn, N. Y. šis liū
tas pramintas Baltimore. -Miss Isla Tudor pirm 12-kos metų narve pas tą liūtą 
buvo apkrikštyta, todėl savo varduvių dienoj ji del Baltimore, ir kitų liūtų pa

taisė puotą.

kelis kulkosvaidžius su ka
ro amunicija. Rytuose nuo 
Lydos vokiečiai atgal at
mušti. Dvinsko apylinkėse 
eina baisiausi mūšiai.

VOKIEČIAI PAIMSIĄ 
DVINSKĄ.

Berlynas, rugsėjo 24. — 
Čionai pilnai užsitikima, 
kad vokiečiai Dvinską į po
rą dienų paimsią, nes jiems 
nieko nestovi rusų atkaklus 
priešinimąsi. Vakaruose 
nuo Dvinsko dideli pusių 
miškai deganti. Miškus pa
degę rusai, kad butų leng
viau atmušti vokiečių ver
žimosi. Negi lysi gyvas 

žmogus Į žėruojančius miš
kus.

UŽĖMĖ 65,000 KETVIR
TAINIŲ MYLIŲ.

Berlynas, rugsėjo 24. — 
Vokiečiai nuo karo pradžios 
jau užėmė savo priešininkų 
teritorijų 65,000 ketvirtai
nių mylių. Gi talkininkai 
tuo pačiu laiku tik 4,266 
ketvirtaines mylias. Tuo 
aprokuojama didelė vokie
čių energija ir galingumas.

%

DAUGIAU KAREIVIŲ Į 
DARDANELLES.

Berlynas, rugsėjo 23. — 
Iš Atėnų apturima žinia, 
kad talkininkai dar 110,000 
kareivių daugiau siunčianti 
į Gallipoli pusiausalį paimti 
Dardanelius.

REIKALAUJA MILIJO
NO NIKELIŲ.

Windom, Minn., rugs. 24. 
— Rev. Samuel H. Krik- 
bride iš Chicago, “The A- 
merican Bible” dr-jos re
prezentantas, čionai meto
distų episkopalų konferenci
joje pareikalavo surinkti 1,- 
000,000 nikelių, už ką butų 
galima pasiųsti 1,000,000 bi
bliją kareiviams, kariaujan
tiems Europoje.

REIKALAUJA SUŠAUK
TI DŪMĄ.

PETROGRADAS, rūgs 
24. — Žemietijų atstovų 
kongresas durnoje nuspren
dė išrinkti komitetą ir pa
siųsti aną pas carą, pas ku
ri pareikalauti, idant durna 
išnaujo tuojaus butų su
šaukta ir nuskirta nauja iš 
visų srovių ministerija. Nu
tarta taippat carui praneš
ti, kad premieras Goremikin 
esąs priešingas Rusijos kon
stitucijai ir todėl veikiąs 
valstybės nenaudai. Spėja
ma ir jau visur plačiai kal
bama, kad nauju ministerių 
pirmininku vieton Goremi- 
kino busiąs nuskirtas Kry- 
žanovskis. Tuo budu nori
ma visgi išnaikinti biuro
kratus. Tik nežinia, ką Į 
tuos nusiskundimus caras 
pasakys.
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KAIZERIS SUTRAUKĖ 
DIDELĘ ARMIJĄ.

Nish, rugs. 24. — Vokie-; 
tijos kaizeris palei Serbi
jos pasienį sutraukė 800,- 
000 karuomenės, kuriai bus 
įsakyta per Serbiją prasi-’ 
piušti ir traukti turkams 
pagelbon.

Bulgarija tuo tarpu savo 
armijas mobilizuoja. Bul
garijos valdžia uždraudė iš 
savo šalies išgabenti valgo
mus produktus, visokį me
talą ir kitokias prekes.

Uždrausta bulgarams ap
leisti savo šalį.

Visi bulgarai atšaukiami 
iš kitų valstybių.

Serbija savo karuomenės 
dalį pasiunčius link Bulga
rijos sienos.-

Balkanais krizis artina
si.

TEATRAS SUDEGĖ.
Montreal, rugsėjo 23. — 

Gaisras čionai sunaikino 
“Princess’ teatrą ir padarė 
$200,000 nuostolių. Begesi- 
nant liepsnas keli gaisrinin
kai sužeista.

VOKIETIJA NETEKO 67 
SUBMARINŲ.

Providence, R. I., rugs. 
24. — “Providence Jour
nal” skelbia, kad Vokietija 
šiame kare yra netekusi 67 
savo submarinų, kurių an
glai daugiausia nuskandinę.

į Rygos aplei
dimas.

Štai kas rašoma “N. L. Z.” 
apie rusų iš Rygos kraustė- 
mosi.

Gatvės pilnos pabėgėlių, 
miestelėnų ir sodiečių. Jie 
paeina iš tų kraštų, kuriuos 
vokiečiai yra jau užėmę. 
Jie velka paskui save visus 
savo galvijus, kokius suspė
jo pasiimti. Iš Rygos pir
miausiai darbininkai išga
benti. Prie geležinkelių sto
čių tiesiog negalima prieiti. 
Gatvės užkimštos vežimais 
'ir visokio didumo skrynio
mis. Visur tik vienos dulkės 
ir nešvarybės.

Kai kurie pabėgėliai su 
savimi atsivilkę kėdės, ant 
kurių susėdę laukia, kas to
liau nusiduos. Visi suvargę 
ir atsidavė savo nelemtam 
likimui.
— Kas po daug vargų ir 
'stumdimosi pagaliau išva
žiavimo raštelį įgįja, tai vis- 
vien priverstas per dienų 
dienas laukti, kol galės iš
važiuoti. Kasdien trauki
niais išgabenama po 10,000 
žmonių. Gabenami daugiau 
šiai į Petrogradą, Maskvą, 
Oriolą. Skrynių ir visokiu 
našulių nešiotojams — tik
rai auksinės dienos. Už pa
tarnavimą paskutinius ska
tikus iš žmonelių išlupa.

Sidabriniu ir smulkių pi
nigų kai]) ir nėra. Už viską, 
mokama imperiniais.

Visi fabrikai, pirmoj eilėj 
tie, kuriuose buvo dirbami 
karo reikmenys, Rusijos gi- 
linnon išgabenti. Mašinos, 
visokia medžiaga, aliejus ir 
tt. dalimis išgabenta į Vil
nių, Minską ir Rusiją. Baž
nyčių varpai ir bankai išga
benti Maskvon. Išgabenta 
ir arklinyč‘a, taipgi neku 
rios svarbesnės stovylos.

Šimtai tuksiančių pabė
gėlių parplusta iš Lenkijos, 
Lietuvos, Kuršo, Liflandijos 
ir iš Kaukazo—ir tai visa, 
kaip vilnys liejasi į Rusiją. 
Per Kievą kasdien perke
liauja 3,000, per Tūlą 35.000 
pabėgėlių. Odessa yra liuosa 
nuo pabėgėlių, nes ten įves
ta karo stovis ir todėl paša
liniai žmonės miestan neįsi- 
leidžiami.

Londonas, rugsėjo 24. — 
Londono lordas majoras iš
leido atsiliepimą nešti pa- 
gelbą belgams, kurių 1,500,- 
000 grasia badas.

da duoti voki.etį princą už 
karalių. Bet lenkai ištolo 
nenorinti prisiimti. Jie pa
geidaujanti iš Rusijos ap
turėti autonomiją, kaip bu
vo pažadėta ir dar žadama.

Rygos apylin
kėse vis

kas dega,
Lenkai nepatekin

ti Vokiečiais 
Varšavoj.

Petrogradas, rugs. 24. — 
Rygoje dienomis ir naktimis 
girdimi armotų baisiausi 
trenksmai, gi naktimis iš 
žiemių pusės padangės tik 
žėruoja nuo degančių mies
telių ir sodžių. Vokiečių 
aeroplanai ir orlaiviai nuo
lat skraido ant Rygos, kur 
dabar susitelkę aplink 300,- 
000 gyventojų, daugiausia 
pabėgusių iš apylinkių. Pra
gyvenimas sunkus, kadangi 
valgomi produktai labai pa- 
brang£,,gi cukraus visai ne
galima gauti nei už pini
gus.

Gatvekariai Rygoje ne
bėgioja, kadangi visi stulpai 
ir vielos išgabenti Rusijos 
gilumom Vidurinių reika
lų ministeris įsakė iš Ry
gos išgabenti 14, 13 ir 12 
šimtmečių Livonijos bran
gintinus archivus iš miesto 
namų.

Vokiečių aeroplanai nuo
lat skraido ant miesto ir 
Rygos užlajos. Jie tik ap
žiūrinėja rusų pozicijas ir 
bombij nemėto. Miestas 
Kreuzburg jau apleistas ir 
ten nieko neliko. Daug vo 
kiečių nelaisvių gabenama 
per Rygą ir daug vežimų su 
vokiečių šautuvais ir amu
nicija vežama toliau, kas 

Irusų dažnai paimama palei 
Tukumą, kur vokiečiams 
neleidžiama nei atsispirti.

Sodiečiai pabėgėliai nuo 
Muna salos, kurie atplaukė 
Rygon mažu laiveliu, pasa
koja, kad pirm kelių dienų 
jie girdėję smarkius šaudy
mus ant jūrių, Gothland pu
sėj. Paskui jie matę zcp- 
pcliną skriejantį Rygos už
lajos link.

Petrogradan atkeliavę ke
li pasiturinti lenkai iš Var- 
šavos. Jie pasakoja, kad 
vokiečiai lenkus iš ten lei
džianti ir dar liepianti ke
liauti į Rusiją. Vokietijos 
generalis gubernatorius 
Varšavoj gyventojus labai 
aštriai prižiūrįs. Žydų ir 
rusų iš Varšavos visai ne
išleidžiąs. Mokyklose įves
ta Vokietijos historija ir 
geografija ir pertaisoma 
lenkų mokslo kningos.

Iš Varšavos atkeliavusie
ji lenkai taippat pasakoja, 
jogei vokiečiai Lenkijai ža-
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Labai dažnai tenka išgir
sti atkartojamas klausimas: 
“Kodėl franeuzai ir anglai 
beveik nieko neveikia, kuo
met vokiečiai karšia ru
sus?” Karo stovio žinovai 
į tai sekančiai atsako: 
Francija ir Anglija veikia 
ir net perdaug veikia. Pran
cūzai su anglais laiko vokie
čius suspaudę kaip kokiomis 
geležinėmis replėmis ir tuo 
savo pasielgimu mažina 
jiems jų jėgas. Talkininkai 
išpradžių buvo mėginę 
smarkiai veikti, bet tasai 
veikimas pasirodė perdaug 
jiems lėšuojantis, Prancū
zai su anglais, jei norėtu 
tuojaus pasivarytu pirmyn, 
bet tasai pasivarymas bran
giai jiems atsieitu, reikėtų 
daug kareiviu paaukoti.

Antai ir franeuzu vyriau
sias vadas Joffre yra pasa
kęs: Perdaug reikia žmonių 
'auką, gi Franci j ai žmonių

Kariaujančių pu
sių fizikinės 

spėkos.
Didysis karas, kuris da

bar išsivystęs, yra kova už 
būvį rasių ir tautų. Kas 
laimės, to rubežiai prasi
platins kaimyno išlaidomis, 
to kalba, kultūra, produkci
ja ir pramonė įgis privilegi
jas; gi pergalėti bus paže
minti ir nusilpninti kokiam 
amžiui, jei ne ant visados.

Todėl šiame kare daly
vauja visi sveiki vyrai, o 
apgalėta bus ta pusė, kurios 
išsisems pirmiau žmonės ir 
materijaliniai ištekliai.

Žmonių, be abejonės, 
daugiau turi talkininkai, bet 
ačiū vokiečių tobulam prisi
rengimui, talkininkai kol 
kas linksta prieš teutonus.

Žemiau paduodama spė
kos abiejų pusių su smulk
menomis, kiek kuri viešpati
ja nuo pa't pradžios karo 
turėjo kareiviavimui tinka
mų žmonių, kiek jų išstatė 
į karo lauką, kiek rengia
ma išstatyti ir t.t.
VOKIETIJOS, AUSTRI
JOS IR TURKIJOS SĄ

JUNGA.
Vokietija. Vokietijoje 

tinkamų nešti šautuvą skai
toma buvo 8,500,000, iš to 
skaičiaus 5 miijonai turėjo 
reikalingą išsilavinimą. Li
gi rugpjūčio 1 d. pereitų 
metų po ginklu pašaukta 
septyni ir pusė mil. žmonių. 
Iš tos skaitlinės ligšiol iš
lūžo užmuštais, sužeistais, 
nelaisvėn paimtais ir neži
nia kur dingusiais — 3 mik; 
du ir pusė mil. dabai’ atsi
randa vakarų fronte, vie
nas ir pusė mil. Rusijoje — 
viso karo lauke 4 milijonai.

Likusieji pusė milijono ir 
tokia pat skaitlinė nepilna
mečių atlieka prirengimus 
veikiančiai karuomenei; jie 
lavinami ir dalimis bus iš
siuntinėjami į karo lauką.

Palieka Vokietijoj dar 
pusė milijono senų žmonių, 
kurie rengiama ateinantį 
pavasarį išlavinti ir pasiųs
ti draug su nepilnamečiais į 
lagerius.

Tokiuo budu Vokietija 
tuoj išims paskutines karei
vių spėkas, o sykiu išsisems

visi sveiki vyrai. Tokio 
skaičiaus žmonių Vokietija 
niekados negalėti! išstatyti 
į karą, jaigu ne tai, jog vi
sus darbus atlikinėja mote
ris ir nelaisviai.

Austrija. Iškarto pašau
kė po ginklu 5 mil. Iš tos 
skaitlinės jau išgriuvo 2,- 
300,000; pusantro milijono 
kariauja prieš Rusiją, 350 
tūkstančių prieš Italiją ir 
100 tukst. prieš Franciją; 
150,000 saugoja serbų-rumu
nų rubežių. Viso veikian
čių kareivių turima 4,400,- 
000; likusieji 600 tukst. dau
giausia pasenusių žmonių ir 
nešlavintų. Žinoma, jie 
rengiama ir ateinantį pa
vasarį prisieis juos panau
doti. Austrija gali dar su
rinkti 400,000 nepilname
čių ir tąsyk butų išimtos vi
sos žmonių spėkos.

Turkija. Konstantinopo
lio ir Dardanelių apylinkė
se Turkija turi 300,000 ka
reivių; Armėnijoj 150,000; 
Mezopotamijoj 50,000; vi
so labo — pusę mil. Žuvo 
ir nelaisvėn pateko apie pu
sė milijono. Turkai dar gali 
suorganizuoti atsakančios 
karuomenės 300,000 karei
vių, jaigu tik jie turėtų pi
nigų ir laiko.
TALKININKŲ SPĖKOS.

Rusija ligšiol yra pašau
kus po ginklu 9 mil. Iš 
fronto neteko 3 mil. 9 šim
tus tukst.; kariaujančių 
prieš vokiečius ir austrus 
skaitoma 2,800,000, o prieš 
turkus 200,000.

2,100,000 yra puikiai pri
rengti, tik laukiama gink
lų ir amunicijos. Abelnai, 
Rusija žmonių, tinkamų ka
reiviauti, turi dar 6 mil.

Francija yra pašaukus po 
ginklu 4,700,000 žmonių. Iš 
fronto išmušta 1,650,000. 
Likusieji veikia apkasuose, 
kurie prasideda Belgijoje ir 
tęsiasi ligi Šveicarijos ir 
Dardaneliuose. Francija 
prieš pavasarį gali suorga
nizuoti 300,000 nepilname
čių.

Italija po ginklu pašaukė 
viso 800,000; 75,000 išmuš
ta iš fronto; 500,000 kariau
ja prieš austrus, 100 stovi 
ant upės ir 125,000 siunčia
ma prieš turkus. Italija 
ūmu laiku gali padidinti sa
vo karuomenę 400,000.

|«rw>TOM
Carnegie instituto Washin
gtone prezidentas, kurs nu
skirtas karo laivyno pageri

nimo komisijon.

kaip tik trūksta. Tą pasaky
mą parėmė visa franeuzu 
tauta. Tiesa, Francija ka
rei viii karo lauke turi pa
kaktinai, bet negali tų ka
reivių masėmis skersti, kai 
kad vokiečiai elgiasi. Lu- 
keriavimas yra tikresnis ir 
ramesnis prie tikslo sieki
mas.

Gali būti, kad po metų, 
kitų, arba anksčiau ir bus 
galima visu smarkumu ant

kad ne kitaip apie tuos da
lykus visapusiai svarsto ir 
patįs vokiečiai. Kaip vie
ni, taip ir kiti tikisi galu- 
gale viršų gauti. Ir neži
nia, katroj pusėj gali būti 
daugiau teisybės ir tikru
mo. Visgi atrodo, kad vo
kiečiams kuomet nors pri
sieis nuilsti. Perdidis jų 
šiais laikais smarkavimas 
ne kitką liudija. Jie per
daug karščiuojasi ir todėl

Mark Twain.

Princas ir Elgeta.]
Sulietuvino Padauguvietė.

vokiečių pulties ir galutinai 
juos parblokšti. Franeuzai 
su anglais įšrokuoja, kad 
vokiečiai neilgai galėsią 
prieš savo priešininkus lai- 
kyties prie dabartinio savo 
jėgų intempimo. Jiems pri
truksią galų-gale ne tik ka
reiviu, bet ir amunicijos. 
Kuomet talkininkai sužino-

energija su jėgomis mažė
ja. Talkininkai tuo tarpu 
veikia šaltai, su giliais ap
galvojimais.

Lietuvių Draugijos nu- 
kentėjusiems del karo šelp
ti pirmininkas kun. Doge
lis rašo p. S. Šimkui (“Liet. 
Žiu.” No 39), kad minėta

šią, kad vokiečių apkasuo
se kareiviai gerokai bus pra
retėję, tuomet surengsią ge- 
neralę ataką ir viršų -im
sią.

Taip mano franeuzai su 
anglais. Bet indomu ir tas,

Draugija apturėjusi dau
giau jėgų, nes visi lietuviai 
inteligentai atskilę nuo Su
valkų piliečių komiteto sky
riaus, kuris priklausė Len
kų Piliečių Komitetui. Gal 
ne visiems yra žinoma, kad 
Lenkų Piliečių Komitetas

jau daugiau nebeveikia ir 
negyvuoja. Kuomet vokie
čiai užėmė Varšavą Lenku 
Piliečiu Komitetas buvo pa
likęs ant vietos. Vokiečiai 
pagaliau intarė tą komite
tą politikos veikime ir Var
šuvos generalio gubernato
riaus (vokiečio) įsakymu 
Lenku Piliečiu Komitetas 
panaikintas ir surinktos 
aukos konfiskuotos. Tas 
atsitiko pirm kokios savai
tės laiko.

“Laisvė” sužinojusi, kad 
Amerikon žada atvažiuoti 
aukų rinkti buvęs antrosios 
ir trečiosios Rusijos durnos 
atstovas A. Bulota. Bet 
jei jis del kokiu nors prie
žasčių negalėtu važiuoti, tai 
jo vietoj atvažiuosianti ra
šė j a Žemaitė.

Amerikon be to atkeliau
ja antras Lietuviu Draugi
jos nukentėjusiems del ka
ro šelpti atstovas, dailinin
kas A. Žmuidzinavičius.

Anglija paskelbus karę 
Europoje turėjo 150,000 ge
rai išlavintu kareiviu, iš ku
riu 85 tukst. išsiuntė į Bel
giją, o likusius paliko masi
nimui savanoriams. Sulyg 
Kitchenerio ir Asquito iš 
lordu ir valsčių luomo atsi
rado 3 mil. savanoriu. Tai 
tiek susidarė metropoli
joje. Kolionijos ir Indija 
taippat sušelpė gausiai žmo
nėmis. Iš to skaičiaus 400 
jau išlaužta iš fronto; 300,- 
000 kariauja prieš vokie
čius Belgijoje ir Francijoje; 
100,000 ant Gallipoli, 50,- 
000 Egipte ir 50,000 Mezo- 
potamijoje, 2 mil. organiza
cijoje. Iš jų 1 mil. jau pil
nai prirengtas. Anglija 
lengvai gali surinkti jauna- 
mečių 600,000 iš Anglijos, 
Kanados, N. Zelandijos ir 
Australijos.

Tokiuo budu sąjungiečiai 
karo lauke dabartiniu laiku 
turi 6,600,000; talkininkai— 
6,800,000; organizacijoj są
jungiečiai turi 1,800,000; 
talkininkai org. — 5,000,- 
000. . Į'tO

Sąjungiečiai 1916 m. gali 
pašaukti 2,300,000 žmonių, 
o talkininkai 8,000,000.

Iš skaitliniu matyti, kad 
abi pusi karo lauke turi ly
giai kareiviu. Tečiau atei
tyje talkininkai kur kas 
perviršys savo priešininkus 
žmonėmis.

Jaigu dabar sulyginsime 
technikinę karuomehių pu
sę, tai pamatysime, kad 
Francijos karuomenė nei 
kiek neprastesnė už vokie
čiu, augią bent kiek pras
tesnė, O'rusu tuo tarpu gan 
prasta. Už kelių mėnesiu 
gal ir pastarųjų pasitaisys, 
nes rusu visuomenė nukrei
pė didžiausią dorną, kad pa
taisyti tą spragą.

Sulyginus ekonominį ir 
finansinį padėjimą sąjun
giečiai toje srityje daug 
prasčiau stovi. Išrodo lyg, 
kad laikas lemia talkinin
kams laimikį. Gal Kitche
ner ir liekai dingai išsireiš
kė, kada lordų minuose pa
sakė, kad vokiečiu paskuti
niai perkūnai jau sutrenkė.

P.

šelpkim Lietuvą, au
kodami “TAUTOS FOK- 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

I.
Elgetos ir princo gimimas.

Anglijos sostinėj Londone, pirm 300 metų, var
gingoje šeimynoje Konti gimė bernaitis; apkrikštijo 
jį Tomu. To kūdikio gimimas nelinksmino motinos šir
dies: beturtei moteriškei ką tik ištekdavo maisto 
dviem mergaitėm, kurios pirmiau Tomo gimė. Kaip 
čia išmaityti ir išauklėti dar trečią?...

• “Nelinksmas gimimas to kūdikėlio!” pasakė moti
na -sunkiai atsidusus.

Suvystė kūdikį sudriskusiais storais vystyklais, pa
guldė suskilusion, pusiau supuvusion geldutėn ir to
kiu budu pradėjo jį auklėti, maitinti savo menkom, ma
žai maisto turinčiom, krutini. O elgeta tėvas suvis ne
sirūpino apie- vaikelį: jis kartą į kūdikį žvilgterėjo ir 
paskui visai apie jį pamiršo.

Tą pat dieną puikiuose karaliaus rūmuose, puikiai 
ir minkštai išklotoje lovoje gulėjo karaliaus Henriko 
VIII žmona, o šalę jos paauksuotam lopšyj gulėjo nau
jai gimęs princas Edvardas. Kambaryje viskas buvo 
parengta taip, kad butų smagiau sergančiai karalienei: 
buvo neapsakoma tyla; grindys nuklotos storais, minkš
tais kaurais; o tarnai, kinių buvo prie karalienės dau
gybė, vaikščiojo ant galų pirštų; langai buvo pridengti 
gražiais uždangalais ir šviesa kambaryj buvo neaiški, 
bet maloni. Gimęs kūdikis buvo tai laukiamas ir “nuo 
Dievo išprašytas” karaliaus sosto įpėdinis. Karalius- 
tėvas jautėsi laimingiausiu žmogumi visam' pasaulyj, 
o motinos širdis buvo pripildyta neišpasakytu džiaugs
mu ir pasididžiavimu: nes štai ji išdavė tokį brangų 
vaisių, princą, sosto įpėdinį ir busimąjį turtingos, di
džios ir galingos valstybės valdovą! Gatvėse pasitikę 
pažįstami ir nepažįstami sveikino kiti kitus, bučiavosi 
ir net verkė iš tos didžios laimės; turingųjų rūmuose ir 
neturtingųjų grintelėse linksmintasi, dainuota, šokta,— 
taip per tris dienas ir naktis pas visus ir visur skambė
jo puotos. Greit po visą Anglijos šalį pasklydo toji 
linksma naujiena ir visur kalbėta tiktai apie naujai gi
musį princą Edvardą. O princas Edvardas gulėjo sau 
suvystytas šilkiniuose vystykluose ir visai nejautė, kad 
jis savo gimimu tiek suteikė džiaugsmo ir laimės visai 
Anglijos tautai.

II.
, . Vaikas Tomas. I

Londonas tais laikais buvo jau didelis miestas; ja
me gyveno jau aplink šimto tūkstančių gyventojų; bet 
gatvės jame buvo kreivos, siauros, purvinos; namai vis 
buvo mediniai ir nedailus, nes antrieji augštai jų buvo 
ilgesni ir platesni už pirmuosius, o vėl tretieji už an
truosius. Tomo tėvas gyveno menkiausioje miesto gat
vėje; savos grintelės jis neturėjo, o tik samdė susmir- 
dusį, surukusį kambarėlį nedideliam pusiau sugriuvu
siam namelyj; daug neturtėlių gyveno tame namelyje; 
visados girti vyrai ir moterįs rėkaudavo ir bardavusi, 
o jų balsai buvo girdžiami visoje gatvėje. Alkani, nu
driskę vaikai iš šitos gatvės eidavo elgetauti į kitas 
turtingesnė miseto gatvės. Tomo motina ir seserįs buvo 
gero budo, bet tėvas ir močiutė turėjo ne žmonišką, bet 
gyvulišką būdą: jie dažnai gerdavo iki pasvaigimui, o 
girti būdami bardavosi ir pešdavosi tarp savęs. Tėvas 
vogdavo, ką pagriebdavo, o močiutė elgetaudavo: ką 
tik surinkdavo, tuoj pragerdavo. Iš jaunų dienų ir 
Tomą paleido elgetauti. Per kiauras dienas jis išalkęs 
turėdavo valkioties po miestą, o vakarais viską na
mo nešdavo, ką gaudavo. Nelaimė jam, jaigu kurią 
dieną jis turėdavo grįsti tuščiom rankom, — tada jam 
prisieidavo išklausyti bjaurius barnius tėvo ir močiu
tės ir dažniau iškentėti stumdymus, kumščiavimus, tą
symus už ausų, už plaukų... Tik motina jo gailėda
vosi: ji, būdama pati alkana, užlaikydavo savo mie
lajam Tomukui plutelę duonos, katra ji pati maitinda
vosi. Vagis-tėvas norėjo savo amato išmokinti ir vai

skus, bet jam tas nepasisekė. Tuose pat namuose gy
veno senas kunigas, Andriejus. Vaikai dažnai nubėg
davo pas mylimąjį vadovą. Jis juos mokindavo viso 
gero ir dalindavosi su jais savo pietumis. Nuo to ku
nigo Tomas išmoko skaityti, rašyti ir pagaliau latinų 
kalbos. Didžiausiu palinksminimu Tomui buvo pasa
kos ir kningos kunigo Andriejaus. Nekartą jis negalė
davo ilgai vakarais užmigti, mąstydamas apie girdėtus 
kunigo pasakojimus, arba apie kitokius daiktus, išskai
tytus taringose. Gulėdamas ant grynų šiaudų Tomas 
mąstydavo apie princo, karaliaus sūnaus, gyvenimą, 
apie jų linksmybes, apie karaliaus rūmų turtus ir gra
žybes, apie didžturčių gyvenimą, apie puikiai pasi
puošusias moteris... ir daug-daug panašių paveikslų 
slankiodavo tuokart Tomo vaidentuvėje. Dažnai mąs
tydamas apie princo gyvenimą, jis taip prie to pri
prato, jogei pats panorėjo juonii būti, o kad išpildyti 
tą savo norą, surinko savo draugus, tokius pat, kaip 
jis apdriskusius, išalkusius vaikus, ir jiems pasisakė,

10 
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 
, arba į vertas dovanas.

(Šį dovanu bus duodama iki Dec. 31. 1615)

Helgoland.
Prieš 2-5 met. Helgoland 

buvo prijungta prie Vokie
tijos. Šioji mažytė sala gu
li labai svarbiame punkte. 
Ji saugoja priėjimą į vidu
rį ekonominės Vokietijos. 
Helgoland guli šiaurių-va- 
karuose nuo intakos upių 
Elba ir Wezcrd, prie kurių 
guli svarbiausios vokiečių 
prieplaukos — Hamburg ir 
Bremen. Sala užima pusę 
kv. kilometro plotą su 2,500 
gyventojų. Iš senų laikų 
toji sala ėjo iš rankų į ran
kas. Galų gale Anglija 
1890 atidavė apmainais vo
kiečiams, įgydama rytinėje 
Afrikoje Zanzibarą.

Išrodė, kad toks apsikei
timas išėjo Anglijai ant di
desnės naudos, bet vokiečių 
kanelieris Caprivi buvo 
daug apsukresnis už Salis- 
burgą, Anglijos premierą. 
Vokiečiai, kurie siekėsi van
denų galybės, pasinaudojo 
taja sala savo tikslams į- 
kunyti.

Gulinti Vokiečių juroje 
trupėjo nuo jų vilnių. Vo
kiečiai užliejo cementu, ap
kalė geležimis ir padarė ne
prieinamą tvirtovę. Vėliau 
vokiečiai užmanė išvesti 
Kiloninį kanalą, kurio vien 
gyvavimas dvigubai sustip
rino vokiečius vandenyse. 
Tas kanalas atidarė vokie
čių laivynui spragą plaukio
ti vidurinėse linijose. Hel
goland tvirtovė ne tik sau
goja upių intakas, bet taip
pat gina krantus ii-, kas 
svarbiausia, vakarinį Kilo- 
ninio kanalo išėjimą ties 
Brunsbuttelem.

Išsivystymas jūrinių o- 
peracijų laike dabartinio 
karo parodė didelę strategi
nę svarbą Helgoland’o tvir
tovės. Žinoma, Anglija gai
lisi išleidus iš savo rankų 
tokį svarbų punktą, ant ku
rio priešas parėmė savo ga
lybę. S.

Telephone Yards 6686 J

Lietuviška Drapanų Krautuve į
Užlaikau didžiausiame pasirin- f 

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, ! 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir | 
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JONAS BUDRIKAS, savininkas 1 
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v tytl ir rašyti labai trumpamo laiko už še- M 
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Karo aukos Vokiečių kareiviai.

(Tąsa).
Tur but, nuvertus nuo ko

jos sunkumą leitenantui pa
lengvėjo, nes jis neužilgo 
pravėrė akis. Bet pama
tęs aplink save svetimus 
sau sodiečių veidus, prisi
minė sau netikėtą iš pasa
lų užpuolimą. Pirmiausio- 
ji mintis jo buvo, jog tai 
tie patįs sodiečiai iš užkam
pio pasitiko šūviais, todėl 
vos taręs “verfluchte 
Schwcin,” griebės revolve
rio. Nespėjo sodiečiai nu
tverti jam už rankos, kaip 
pasigirdo šūvis. Laimei 
silpna leitenanto ranka vos 
pajėgė traukti' revolverį, 
neįstengė jo pakelti, ir ku- 
lipka įsmigo čia pat į že
mę. Tuotarpu išnaujo pra
rado sąmonę.

*
Išsigandę ir įpykę sodie

čiai griebės už ko pakliuvo, 
kuolo, šakės, pikos ar šiaip 
jau plytgalio ir keikdami 
“nevieronį prūsoką, page
dusi liuterį,” taikėsi jį pri
baigti. Bet čia tarp jų ir 
apsilpusio leitenanto atsi
stojo senis Grinius. — “Žeg
nokitės, — suriko jis, — ką 
manote daryti? Ar jums dū
šia nebrangi, ar jus savo 
kailio nesigailite. Juk ga 
ateis paskui vokiečiai, ar 
manot jie paglostys už to
kį jus darbą? Ir ar negėda 
žmogų tarsi kokį gyvulį pri
baigti?” Sodiečiai susigėdę 
nuleido rankas ir vos vienas, 
karštesnis, dar mėgino atsi
liepti: — “O ko jis šaudos, 
nevidonas!” Bet senis, pa
ėmęs leitenanto revolverį, 
metė prie krūvos kitoniško 
grobio ir pasilenkęs pakėlė 
sužeistąjį už galvos. — Pa
dėkit jį man įnešti į trobą,” 
tarė. Keli vyrai atsargiai 
paėmė leitenantą ir paleng
va įnešė jį į Griniaus sek
lyčią.

GU2M ANjlANDSTQgW OK EASTERN FRONT

Vokiečių seni kareiviai arba “landsturm,” kurie kariauti netinka, bet tik saugoja 
užimtus Rusijos miestus ir tvirtoves.

vieną didelę žaizdą. Urnai 
sužeistas kareivis sugriuvo 
ir numirė. Pasirodė, kad 
žaizda buvo krutinėję.

Iš kitos pusės, dažnai ka
reiviai manų, kad jie sužei
sti. Vienas paryžietis gvar- 
distas laike kovos pajuto, 
kai kraujas tekėjo kunu. 
Nuėjo prie daktaro. Dakta
ras apžiūrėjęs nerado jokios 
žaizdos, net odos nebuvo 
niekur uždrėksta. Indo- 
miausią pavyzdį panašios 
rųšies papasakojo vienas 
pirmų Napoleono karų his- 
torikas. Vienas kareivis 
ties Wagram sukrito apal
pęs, kada — kaip vėliau pa
pasakojo — jis juto, kad 
kanuolės kulka nutraukė su- 
lyg kelių abi koji. Atėjęs 
į atmintį nedrįso paliesti 
kojų, bijodamas, kad neiš
bėgtų visai kraujas. Ant 
rytojaus lauke jį užėjo sa
nitarai. Užklausus, 
jam yra, atsakė:

— Kanuolės
traukė man abi koji.

Pasirodė, kad esąs visiš
kai sveikas. Vėliau supras
ta, kad kulka pralėkė sale, 
o tiktai galinga oro srovė 
užgavo jo kojas. Be to jis 
stovėjo arti grabės, į ku
rią sukniubo ant abiejij ke
lių. Visa tai iššaukė persi
tikrinimą, kad jis neteko 
kojų.

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

yra žinomas puikus daržas pik
nikams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas 
ARBA 

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta-lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Avė.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama: 

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj 
3249 So. Morgan St, Chicago, Iii.
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*
Griniaus anūkas 
akimis žiurėjo į

Mažas 
plačiomis 
nepaprastą kruviną svetį, 
persigandęs nė neverkė, tik 
įsikibęs rudą katiną laikėsi 
arčiau užpečkio. Gi tas ka
tinas purpė prisimerkęs, 
matyt, jam jau jokie sve
čiai nerūpėjo. Daugiausiai 
rūpesčio buvo pačiai Gri
niaus marčiai, kuri be pa
liovos sukinėjosi apie sužei
stojo koją: apiplovė per di
delį vargą nutraukus batą 
ir užraičius kelnių blauzdą, 
atrado Ir perplėšė senus sa
vo vyro drobinius, pagalios, 
kiek mokėdama, jais per
rišo žaizdą. Leitenantas il
gainiui vėl atgavo jausmus 
ir ėmė liuosiau kvėpuoti. 
Pravėręs akis pamatė prie 
savęs malonius senio Gri
niaus ir jo išblyškusios mar
čios veidus, tarsi ką prisi
minė ir ramiai nusišypsojęs 
užmigo. Turbut, sapnavo
si jam tolima Bavarija, mo
linė grįtelė, seni tėveliai, 
gal savo paties šeimyna. O 
tuo tarpu ir pati Grinienė 
išrodė ne ką kitai]), kaip 
ką tik butų grįžus iš karo: 
apsiraišiojusi ir apsivaržiu- 
si didžiai geliančią galvą, 
išblyškus ir suvargus.

gulėjo čia pat ra

Jei vytis smagiau, negu 
bėgti, tai iš kitos pusės be
veik visados bėgančiam ko
jos geriau tarnauja. Ar tai

baimė už gyvybę palengvi
na, ar kas kitas, tik žinoma, 
jog pavyti bėgantį retai pa
siseka. Prie to kazokai be
sivydami turėjo bent iššovi- 
mui staptelėti kur-ne-kur, 
todėl neužilgo luanai visai 
pranyko jiems iš akių. Tik 
ką pakeliuje likosi tie, ku
riuos kulkos pasivijo, bet 
kazokams prie jų nebuvo 
jau ką veikti: kuris nuo kul
kos nevisai žuvo, tas virzda- 
mas nuo arklio gyvenimą 
savo užbaigė. Toliau vytis 
nebuvo atsargu, kazokai at
suko arklius ir vėl leidosi 
atgal ant Juškaičių. Neuž
ilgo jie pasibeldė į Griniaus 
grįčią.

“Ei, clioziain, otvori, vpu- 
sti,” nekantriai jie daužė 
kolbomis duris, kol senis 
svyravo atidaryti jiems, ar 
ne: ir gaila sužeisto vokie
čio ir gaila savęs. Pagalios 
nenoromis atitraukė sklan- 
stį ir į seklyčią tuoj aus įsi
verpė keli kazokai. “Ei, mu- 
žik, u tebia busurmaniec, 
švab proklatyj!” Gintis ne
buvo kaip, nes tas “busur
maniec
miai. — “Vąše sijatelstvo, 
ėmė maldauti senis Grinius, 
prisimindamas sau gudiš
kus ir lenkiškus, žodžius, 
darujeie, nie zabijajeie jego, 
on i tak j už ne budėt voje- 
vat: bez nogi on i tež če- 
loviek, i krest on ma na 
piersi.” Kazokai netikėda
mi pažiurėjo į senį, bet tas 
priėjęs prasegė leitenanto 
antį ir ant kaklo pasirodė 
gražus auksinis kryžiukas, 
o šalip jo mažas medalijo- 
nas su Panelės Šv. paveiks
lėliu. Kazokai plačiai per
sižegnojo ir jau ne taip aš
triai atsiliepė: “Dobro, sta- 
rik, dorbe, nė nemanom jo 
užmušti, tik turim ji načal- 
stvai pristatyti belaisviu. 
Senis dar mėgino prašyti 
palikti leitenantą Tol page
rės, vadino kazokus ir bla- 
gorodijomis, ir prevoschodi- 
;elstvo, ir svietlostemis, nie
kas betgi negelbėjo. Vie
nas kazokų supykęs net su
riko: — Poviesit reiktų ta
ve patį, seni, ar tai tau ger
man’ai tokie giminės?...” 
Senis, išgirdęs žodį “povie
sit,” nenoromis bailiai nu
tilo, o Grinienė ėmė siūly
ti kazokams užkandą. Te-

Tarp kulkų.
Daug pripasakojamą, ra

šoma apie karo baisenybes. 
Yrą net ištisi tomai kningų 
iš karo scenų. Žmogus, įsi
skaitęs į karo vaizdus, pasi- 
baisėji dalykų stoviu, o ypa
tingai užsiinteresuoji karei
vio role. Kareivio ūpą ge
riausiai žino tas, kuris tu
rėjo progos dalyvauti mū
šyje ir pildyti kareivio ro
lę. Vienas vokiečių laik
raštis talpina aprašymus 
karo vaizdų, pačių liudinin
kų tų visų vaizdų. Tie ap
rašinėjimai paliudija, kad 
kareivis karo ugnyje neturi 
baimės, nes neturi laiko bi
joti. Mušiu karšty j ir skau
di žaizda dažnai neatkreipia 
domos.

Nekuris oficiėris taip ap
rašo laike karo vaizdus.

“Pirmiausia kiekvienas 
užimtas pat.? savimi. Di
delis subruzdo j imas, įsitem
pimas užkurtina anno tų 
trenksmą. O tečiau tokia
me sumišime išduodama pa
sekmingi paliepimai. Ne
kuris pagelbininkas, užklau
stas, kaip jis išpildo savo 
pareigas išdavime paliepi
mų, atsakė: “Sunku duoti 
teisingą atsakymą. Tvarka 
pati darosi. Kas link abel- 
nų įspūdžių, galiu pasakyti, 
kad, pavyzdin, kai išgirdau 
pirmus kulkų žviegimus ir 
pamačiau kai du mano drau
gu išgriovė iš eilės prie pat 
manęs, nejaučiau nieko, 
nemaniau taippat ir apie 
sekančius galimus atsitiki
mus. Paskui pasistumėme 
su batarėja pirmyn. Gra
natos vėl pasisuko. Keletą 
kareivių vėl išrovė. Toj va
landėlėj pamaniau: “Lai vi
si velniai užpuola,” ir pasi
darė lyg liūdna, bet atsimi-

čiaus kazokai nedrįso gaiš
ti: išmaukę pieno puodynę 
įsikišo į tarbą bakaną duo
nos ir šmotą lašinių, susirin
ko likusį po ulainj grobį, už
sidėjo ant paimto iš so
džiaus arklio sužeistą ir vėl 
apalpusį leitenantą, pagalios 
taisėsi joti savais keliais, 
nes numanė,
turės čia grįsti 
tit 
je.

jog neužilgo 
vokiečiai, 

jau didelesniame bury-

(Seka toliau).

niau, kad ne laikas liūdė
ti, reikia elgties;- reikia iš
vesti arkliai. Paėmiau ran
ka pavadį ir išvedžiau ark
lius. Paskui šokau prie 
sūdymo. Tada jau viskas 
kai sviestu ėjo.”

Tas pats pagelbininkas 
tokiais žodžiais nupiešia sa
vo rolę mūšyje:

“Rėkia veikti sparčiai. 
Tai taikai šuvius, tai dedi 
lornetką prie akies, sukiesi 
apie amuniciją, tai velki iš 
ugnies rato sužeistuosius ar
ba lavonus. Apie nieką ne
turi laiko mąstyti. Po ka
rui pajunti, kaip nežmoniš
kai nusikankinęs.

Yra faktas, kad kovoto
jas nesiorentuoja laiko 
slinkimu. Dažnai, kai kova 
tęsiasi penkias arba šešias 
valandas, spėja ,kad ne il
giau ugnyje dalyvavo kai 
kokią penkiolika miliutų. 
Vieną kartą generolas Bu
low užklausė oficierio kuri 
valanda. “Septinta” — 
skamba atsakymas. — “Jau 
septinta?,” atsiliepė nuste
bęs generolas. “Nesitikėjau, 
kad kova tiek daug užėmė 
laiko, kurio, maniau, prabė
go ne daugiau, kaip valan
da.”

Nekuris kunigas,, užklau
sė kareivių, kaip ilgai mu
šėsi ties Gravelotte.

— Nuolat bėginėjome pir
myn ir atgal ligi nepašaukė 
.prie valgio — atsakė vienas 
iš užklaustųjų.

Buvo, mat, vienintelis į- 
spudis, kuris paliko iš kru- 
vienos dienos įspūdžių. Ki
ti gi, ačių daugybei ir ste
buklingai veikmei išdulkėjo 
iš atminties.

Rūpintasi ištirti, ar karei
vis laike mūšio atjaučia 
žaizdą. Kariautojų prisipa
žinimai liudija, kad žaizda 
duodasi pajausti tik po va
landai laiko. Indomų pa
vyzdį paduoda vienas his- 
torika s f raneuzų-v okiečių 
karo 1870 m. Nekuris ka
reivis drauge su kitu drau
gu buvo priešo atkirstas iš 
pulko, abu pakliuvo į ne
laisvę. Prisakyta tiems, 
kaipo Belaisviams, eiti į 
priešų stovyklas. Eidami 
tarp savęs rainiai sau kal
bėjosi. Paskui jiedu buvo 
nuvestu į ligoninę, kur dak
taras apžiūrėjęs rado pas

PROF. TAFT NEKANDI- 
DUOSIĄS.

Denver, Colo., rugs. 24.— 
Senator. Burton iš Ohio čio
nai turėjo kalbą, kurioj tarp 
kitko pranešė, jogei profe
sorius Taft ateinančiais 
prezidento rinkimais nebu
siąs kandidatu į preziden
tus.

BEPROČIAI SIUNČIAMI 
ATGAL.

Stockholm, rugs. 24. — 
Daug senelių, kuriuos vo
kiečiai pagrobė įsiverždami 
Rusijon ir kaipo Belaisvius 
pasiuntė Vokietijon, išėjo iš 
proto ir dabar tie bepročiai 
siunčiami atgal į Rusiją per 
Švediją.

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—4 po pie
tų ir 6—8 vakare; nedaliomis 10—1 
po pietų.

3358 S. Halsted St., arti 34, Chicago,

li

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės.

j AVI. AVUUUUipU

I A. A. Slakis
j ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Ill. 
Res. 3255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5326

Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETVVYS ADVOKATAS 

1666 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatvei 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:80 — 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 8. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Tel.

8

GYVULIŲ PROTAS

GYVO PROTAS

Lxtuviu Uib«i «rtt 
rtOZAJ LAUKIS

Tų kningų vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo- 
kietis gamtininkas, lietuvių 

. kalbon- Vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 

: 212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie kų toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai', joge! ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protų, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintų, kaip žmo
gaus. ■■

Plašiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai danę. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ko, kam jie nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

išpasalų užpuola, kodėl naminiaiyra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerų uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvMžlai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia vra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingų savo kraslnį susine
šim;}), kodėl šud loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

“Amerikos Lietuvis”
Į Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- 
: kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis.

Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa
siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 

Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
IS Millbury St, : Worcester, Mass

3
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Chicagos Žinios-
KOVA “ŠLAPIŲ” SU

“SAUSAIS.”

viena bomba palietę ir S. 
Valstijų konsuliato bustą. 
Karaliaus rūmai esą labai 
bombų sunaikinti.

Piliečių Lygos advokatas 
W. C. Dumi patraukė atsa
komybėn daug saliunininkų ; 
Cook apskrityj, pareikalau- 1 
damas iš jų aplink du inili- i 
jonu dolerių atlyginimo 
toms šeimynoms, kurių na- . 
riai salimiuose prasigėrę ir 
pavirtę nepagydomais gir
tuokliais.

Tos bylos paremtos ant 
valstijinio Įstatymo, kuriam 
pasakyta, kad žmona, arba 
giminėr, kuriu užlaikymas 
priguli nuo girtuoklio, gali 
pareikalauti pas saliuninin- 
ką, idant jam nebūtų par
davinėjami svaiginami gė
ralai. Jei saliunininkas to 
reikalavimo nepaklausytų, 
namiškiai saliunininką gali 
patraukti teisman ir parei
kalauti atlyginimo už nuo
stolius, kokius ji paneša dė
lei saliunininko.

Piliečių Lyga surenka vi
sus atsitikimus, kur saliu- 
nininkai nėra'paklausę šei
mynų reikalavimų, idant 
girtuokliui nebūtų pardavi
nėjami svaigalai. Ligšiol 
surinkta aplink 200 tokių 
atsitikimų. Už tai saliuni- 
ninkai patraukti atsakomy
bėn ir iš jų kiekvieno rei
kalaujama nuo .$10,000 li
gi $25,000 atlyginimo.

Toliau Piliečių Lyga jau 
mėgina patraukti atsakomy
bėn pati Chicago majorą, 
kuris nepildo valstijinių Į- 
statymų Įpizdamas saliuni- 
ninkams šinkuoti svaigalus 
sekmadieniais. Antisaliu- 
niinė Lyga tvirtina, jogui 
panaudosianti visas savo 
jėgas ir priemones, kad ma
jorą už tai patraukti teis
man, ty. pastatyti po “im
peachment” už nepildymą 
savo pareigų.

Jei valstijos prokuroras 
Hoyne nenorės tos bylos 
vesti, tai Lyga gausianti 
speciali prokurorą, kuris ir 
pati Hoyne už tai patrauks 
atsakomvbėn. •/

Ot, “sausieji” užsimanė 
Chicagą susausinti ir gana! 
Bet ir kitoj pusėj turima 
ne mažos jėgos. Ir “šlapie- 
ji” nemiega.

per ave., ir John Halecki, 
3042 E. 91 gat.

Vienas dar ieškomas.
Techny, III. sudegė 

Mary’s Mission House nuo 
benzino ekspliodavimo. 
Nuostoliai siekianti $20,000. 
Vienas vaikas baisiai apde
gęs.

St.

Sol Buckles, 6733 So. A- 
da gat., vakar municipalia- 
me teisme pas teisėję, pra
šėsi pasiusti ji kalėjimai!, 
nes jis nenorįs gyventi su 
savo žmona, kuri jį mušanti. 
Kalėjimas man butu tikras 
rojus, pasakė teisėjui į a- 
kis. Byla nepabaigta.

Aš. Elzbieta Petrovskienė, paeinan
ti iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Klovainiti miestelio, paieškau savo 
brolių Antano ir Ignaco Laurikečių, 
paeinančių iš Panevėžio pav., Klo
vainių miestelio. Kaip Amerikoj pir
mas bus kokie 8 metai, antras 4. Gir
dėjau, seniaus gyveno Springfield, 
Ill. Aš atvažiaiku į ■ Ameriką jau 
čieli metai ir atgaliu sužinoti savo 
brolių. Jų pačių,. ar kas apie juos 
žino, meldžiu man pranešti, nes tu
riu labai svarbų reikalą. Už tai la
bai busiu dėkinga. Mano antrašas:

Mike Petrowski, 
Genoa Junction, Wis., Box 218

TIKRA “SVIETO PA
BAIGA.”

PUIKUS ŠEIMININIS 
VAKARĖLIS.

Šeštadienyje, rugs. 25 d., 
Tėvynės Mylėtoju 22 kuo
pa rengia puikų vakarėli su 
prakalbomis. Paskui bus 
skani užkanda. Bus ir šo
kiai. Įžanga tiktai 25c.

Vakaras prasidės apie 8 
vai. vakare naujoj “Auš
ros” svetainėj, 3001 S. Hal
sted gat.

Maloniai visus užkviečia
TMD. komitetas.

PRANEŠIMAS.
Sekmadienyje, rugs. 26 d., 

Nekalto Prasidėjimo šv. 
M. P. parap. svetainėj, prie 
44 ir Fairfield ave., 4 vai. 
po pietų atsibus išleidimas 
dovanoms 2 didelių laikro
džių. Galus serijų esate 
meldžiami tuojaus sugrąžin
ti kun. A. Briškai, nes ma
žai laiko liko jų sutvarky
mui. Visiems tuo reikalu 
besirūpinantiems ir rėmė
jams nuoširdžiai ačiū.

K. A. B.

LBKPB. 21 kuopa turės 
nepaprasta savo susirinki
mą rugsėjo 28 diena, 8 vai. 
vakare, šv. Kryžiaus parap. 
svetainėje.

Susirinkiman yra kvie
čiami nariai ir geros valios 
žmones. Priežastis netikėto 
susirinkimo tame: spalių 
9 d. Chicago j e atsibus blai
vininku paroda, į kurią mes 
pakviesti dalyvauti, z

Vine. Paukšta, pirm.

Paieškau jauno vyro, kuris moka ge
rai dirbti prie vyriškų kostumieriškų 
drabužiij siuvimo.

Darbas ant vięados, gera užmokes
tis del atsakančio vyruko. Atsišauki
te tuojaus.

S. Rutkauskas, 
2153 St. Clair ave., N. E.

Cleveland, Ohio

LD. “KATALIKAS,” rugs. 24, 1915.

Ik

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

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wentworth ave 
3427 S Hulsted st 
4729 S Ashland ave

Paieškau Antano Burnevičiaus, tu
riu labai svarbų reikalą. Jis pats, 
ar kas kitas, tegul suteikia jo antra
šą:

Antanas Kabelis, 
20372 Moskegan ave., So. Chicago, Iii.

Phans Drsver 7M0

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gyds ligas vyrų.’, moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, DI.

Tananevicz Savings

BANKI

Y.

Šiaur-vakarinč dalis.
1044 W Cnicago ave 
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

I 
■ 
■

REIKALINGI
jauni vyrai mokyties barberysties* Ke
leto savaiezia užtenka del užbaigimo 
kurso* Inrankiai duodami. Vietos lau
kia. Geras mokesnis. Visados gal ti- 
kietis dirbsiąs. Uždarbis yra besimo
kinant.
MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Fifth five., Chicago, III.

SUČEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 6c sv. sviesto.

Geriausia kava 
- kokią pinigai 

gali pirkti

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertės kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 31.00.

' Bankes’ Kavos Krautuves

Aš, Barbora Bartkienė, paieškau sa
vo vyro, Juozapo Bartkaus, paeina iš 
Kauno gub., Raseinių ap., Tytavėnų 
miestelio. 13 meti) kai atvažiavo j 
Ameriką ir apsigyveno Chicagoj. Taip
gi paieškau savo brolio, Petro Šim
kaus, paeina iš Kauno gub.,' Šiaulių 
ap., m. Radviliškiu. Jie patįs, ar kas 
apie juos žino, malonėkite atsišaukti 
šiuo adresu::

B Bartkienė,
722 Broadway., Watervliet, N. Y.

Parsiduoda pigiai kampinis lotas, la- 
geras del biznio, prie pat nau- 
statomos lietuviškos bažnyčios, 

44 gatvės. Atsišaukite į
Tananevicz Savings Bank, 

3249 So. Morgan str., Chicago, UI.

bai 
jai 
ant

A. Ramanauskas 
99^ Oak st.,

LAWRENCE, MASS.
J. J. Bajorlnas

176 Carddni st,. 
DETROIT, MICH.

C. Ken trait is
448 Leonard st., 

GRAND RAPIDS, MICH.
Zyg. Lukaševič 

201 E. Mai st. 
AMSTERDAM, N.

Jonas Mikėnas 
235 E. Main st. 

AMSTERDAM,
M. Balauskas 

119 Grand st., 
BROOKLYN,

B. Juozapavičius
222 Berry st., 

BROOKLYN,
Alex Ragačev 

166 Grand st., 
BROOKLYN,

šilkas ir Bagdonas
31 Hudson ave.,

BROOKLYN,
John Spurga

184 Grand st.,
B. Vaičaitis

32 Remsen Pl.
BROOKLYN,

MASPETH, L. I. N.

Frank Mlchalisky 
MECHANICCSVILLE, N. Y.

B. Palšunas 
Box 58

E. YOUNGSTOWN,
J. P, Sabel

28 Murdock st., 
YOUNGSTOWN,

J. Sakaląuskas
8406 Pulaski Ave., N. E. 

ęLEVELAND, OHIO.
P. A. Sukis

2120 St. Clair ave., 
CLEVELAND, OHIO.

F. MileCka 
Box 659 

DONORA, PA.
F. Gaižauskas

; ■ E. VANDERGRIFT PA.
V. W. Ambroze 

, 178 Ferry st„ 
Newark, n. j.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

Y.

Y.

Y.

Y.

Y.

F .K. Bataitis, keliaujantis agentas 
ALD. “Kataliko” šiomis dienomis 
lankosi Wisconsin valstijoj. Dabar 
šią savaitę bus Kenoshoj, Sheboyga- 
ne ir apylinkėse. Jaigu kas turėtų 
kokį reikalą, gali kreipties prie jo.

ALD. “Kat.” Admin.

i Dr. S. A. ŠLAKIENE
SPECIALISTE

S MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
I 32S5 90. HALSTED ST.
jTel. Brover5328 CHICAGO. ILL.
iicm lUwsxaMi'UKnBfanitiauxMiH

JONAS M. TAL ANEVIČiA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IEJ 33E □Ell □El

Geriausia proga del 1 arba 2 vyrų 
pirkti pirmos klesos krautuvę “gro
cery” lietuviij apgy ventoj apylinkėj 
už" $900. Duos ant išmokėjimo. Ran
da $33 su 5 dol. kambariais ir stai- 
ne. ši vieta pinigų dirbėja, dabarti
nis savininkas jau 7 metai kaip ją 
laiko. Priežastis pardavimo — savi
ninkas nemoka kalbėti lietuviškai.
2901 Emerald ave., Chicago, Ill.

Y.
Y.

OHIO.

OHIO.

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, Knfngvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30.
3360 Emerald ave., Chicago, Ill.

Pigiai parsiduoda saliunas labai ge
roje vietoje, tarp lietuvių, ant Brid- 
geporto. Savininkas nori greitai"' pra- 
duoti iš priežasties ligos. Atsišaukite: 
3301 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Mrs. Bosina Greenberg 
pirm 7 mėnesių apsivedė su 
Isaac Kahn. Ji turėjo 60 
metų, gi “jaunikis” prieš 

, apsivedimą pasakęs turįs 
68 metus ir esąs sveikas 
“kaip krienas.” Po 7-nių 
mėnesių poroje sugyvenimo 
senė patyrė, kad Kalni turis 
ne 68 motus, bet 80 ir be to 
dar nesveikataująs. Kas gi 
daryti? Nagi persiskirti. Ir 
senė Įnešė teisman prašymą 
persiskirti.

Argi tai negali būti “svie
to pabaiga?”

POPEŽIUI VAŽIUOJANT 
ARKLYS KRITO.

Roma, rugs. 23. — Kuo
met popežius Benediktas 
XV vakar per Vatikano 
daržą karieta važiavo, stai
ga karieta straktelėjo ant 
vietos ir. abudu arkliu kri
to. Vienas jų tuojaus nu
gaišo. Popežius labai su
sirūpinęs. Tą porą airiši- 
nių arklių jam buvo dova
nojęs kardinolas Bauer.

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbls

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT,

A. F. Knelzis
23 Sheldon St., 

HARTFORD,
T. Kazlauskas
425 Grand Ave.,

NEW HAVEN,
Ch. Kazemekas
789 Bank St.,

WATERBURY,

V. Kovas
21 Congress ave.,

< WATERBURY,

J. P. Vas’Uauskas
820 Lank st.,

WATERBURY,
Jos. Matulenas 

1408

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai 

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 68".

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 bankos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

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

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

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai |- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti. 1

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

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.

J.

K.

J.

Jonas J.
1530

CONN.

CONN.

CONN.

CONN,

CONN

CONN.

ILL.

ILL.

TRIS GALVAŽUDŽIAI 
SUIMTI.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuos? kogeriausiai ir teisineiaus ai. Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgičių. KreipkitCs pas

K. J. Fillipavičių
—*— Offisas —

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čla gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedelio, seredos ir pCtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

XMM«

Atsakanti gyduole del Reumatizmo I
Tukstaučia tapo sveikais, B 

žmonės slogiausiame sveika- ■ 
tos padėjime, kentėdami ru-|g 
matizmo skausmais, tikėjosi U 
jogei nebegalima išsigydyti. E 
Vienok gi buvo parodyta f 
Jiems, kad jų kentėjimai bu- " 
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- R* 
dai kraują išmirkė stiprumą. |) 
Jie ištikro buvo menki, kur ■ 
neperstojama skausmas ruma- p 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. 4 .j

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsią Chicogo’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekoso. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimni. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

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

II |

■I I s■I I 
■
I B 
I i

■

Lincoln st., 
WAUKEGAN, 

Merčaitls 
S. West St., 

ROCKFORD,
Juozas Daily<16 

78 Oak St. 
LEWISTON,

Buga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.
Adomaitis
654 German st., 

BALTIMORE,
Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE,
Pilipavičius 
437 S. Paca st., 

BALTIMORE,
C. J. Kazlov

80 River st., 
HAVERHILL,

K. Jurgellunas
233 Broadway

SO. BOSTON,
P. P. Mikalauskas

248 W. 4th St.,
SO. BOSTON,

B. P. Miškinis 
35 Arthur st., 

MONTELLO STA. 
BROCKTON, MASS.

Jonas Jaroševičia
1048 Washington st., 

NORWOOD, MASS.
L. Stakeliunas

Box 584 
LOWELL, MASS.

M. Paltanaviče
15 Milbury st.

WORCESTER, MASS.

ME. DU-KART NEDELIN1S LAIF^hSTIS
S.

p.

MD.
“SAULE

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

J.
RUBSIUVIAI SUSTRAI- 

KAVO.
New York, rugs. 23. — 

Tris tūkstančiai vyrų ir ke
li šimtai moterių siuvėjų, 
dirbančių prie 5 ave. dirb
tuvėse, vakar sustraikavo, 
reikalaudami geresnės už- 
mokesties ir kitokių darbo 
sąlygų. Kas svarbiausia, 
kad dabar yra rubsiuvių 
darbo sezonas.

MD.
J.

MD.

MASS.

MASS.

Išeina kas utarnlnkas ir petnnčla. DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).
——PRENUMERATA KAŠTUOJA? —

AMERIKOJ f”e^al$M?2SV pusei matų «pl.Zs 
EUROPOJ CRosii2J ir Lietuvoj $3.50, Angli-

A Į joj ir Škotijoj 15 š Prusnose 15 m
MASS.

Rašyk taojavSo o gaass. vieną Qnmerj dykr^

Tris iš keturių galvažu
džių, kurio andai nušovė sa- 
liunininką Zborcl jo saliu- 
ne po num. 9301 Vaughan 
ave., jau patekę į policijos 
rankas.

Jais yra: George Ely, 
Oak Park; Edward alias 
Elliott Sheehan, 9328 Har-

S. V. KONSULIATAS PA
LIESTAS.

Washington, rugs. 23. — 
Prancūzų lakūnai bemėty
dami bombas ant Stattgarto,

W. D. Boczkauskas & Go.
S2I-S22 W. S«uth III Hahanoy City, Pa

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas l 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New V'-rk, N. Y.
(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1916.)
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