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Geležinkelio savininkai traukiami tieson. Rusai Vokiečius atgal atmuša
Labai smarkiai veikia Rusų raitarija.

Rusija pareikalavo, kad Bulgarija į 24 vai. atsakytų.
Rusija reikalauja, kad Ferdi

nandas pertrauktų ry
šius su Vokietija.

Pasiuntiniai pasirengę ap
leisti savo vietas.

HEW HAVEN OFFICIALS ancL GKANP CENTRAL STATON, NEW YORK OFFICE ^F ROAP

Londone girdžiama, kad 
Ferdinandas Rusijos 

noro neišpildys.
PETROGRADAS, sp. 4. 

— Krizis Balkanuose galu
tinai prisiartino.

Rusijos valdžia pasiuntė 
Bulgarijai ultimatumą ir 
pareikalavo pas carą Ferdi
nandą, idant jis per 24 va
landas pertrauktų visokius 
ryšius su Vokietijos kaize
riu ir su visais teutonais, 
arba bus pertraukti ryšiai 
su Rusija ir pastaroji pas
kelbs Bulgarijai karą.

Rusija reikalauja, kad 
Bulgarija iš savo armijos ir 
caras Ferdinandas iš savo 
rūmų prašalintų visus vo
kiečių ir austrų oficierius 
ir visokios rūšies patarėjus. 
Rusija panašiai elgdamosi 
užstoja už sau giminingus 
serbus.

Rusijos pasiuntinys Bul
garijoje gavo nuo savo val
džios instrukcijas tuojaus 
apleisti Bulgariją, jei pas
taroji neišpildytų reikalavi
mų.

.BULGARIJOS CARAS 
SAVO LAIKOSI.

Londonas, sp. 4. — Kaip 
čionai, taip Petrograde ofi
cialiai rateliai yra vienos 
nuomonės, kad Bulgarijos 
caras Ferdinandas savo nu
sprendimo jau neatmainy
siąs ir nepertrauksiąs ryšių 
su teutonais.

Paskiausios iš Sofijos, 
Bulgarijos sostinės, parėju
sios žinios liudija, kad ca
ras Ferdinandas savo rūmų 

komendantu nuskyręs vo
kiečių pulkininką von Tar- 
lovą. Taippat prisiėmęs 
sau patarėjais kelis vokie
čių ir austrų oficierius.

Bulgarijos premiero Ra- 
doslavovo rezidencija taip
pat saugojama teutonų a- 
gentų. Visokie bulgarų ka
ro ministerijos Įsakymai 
vokiečių ir austrų oficierių 
pirmiau peržiūrimi ir tik 
paskui paskelbiami.

Žodžiu .sakant, Bulgarija 
visai parsidavusi teutonams 
ir su talkininkais nenori 
nieko bendro turėti.

Depeša iš Atėnų liudija, 
kad Bulgarijos karuomenės 
mobilizacija jau pabaigta. 
Viso sumobilizuota 350,000 
kareivių.

Italijos armijų vyriau
sias vadas atlikęs konfe
renciją su Italijos ministe- 
riais. Apkalbėta pasiųsti 
dalis armijų prieš Bulgari
ją, jei pastaroji užpultų 
Serbiją.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
PRIGĖRĖ.

Amsterdam, spalių 4. — 
Traukinis, vežantis 40 ofi
cierių ir 188 kareivius, su 
tiltu tarp Heyst ir Zeebru- 
gge pereitą šeštad. sulužo 
ir visi kareiviai su oficie- 
riais nuskendo.

Zeebrugge visos šviesos 
panaikinos, kadangi perdaž- 
nai Anlgijos laivynas ant 
to miesto užpuldinėja.

VOKIEČIAI SUMUŠTI 
PALEI VILNIŲ.

Petrogradas, spalių 4. — 
Rusai vokiečius sumušė ir 
stumia atgal Vilniaus apy
linkėse. Rusų generalis 
štabas skelbia, kad vokiečių 
veikimas Į pietus nuo Vil
niaus dar nepasibaigęs, bet 
dabar jiems bus užduotas 
paskutinis smūgis. Ties Vi
leika vokiečiai mūšio metu 
apturėjo labai didelius nuo
stolius ir turėjo atgal trau
kies. Vokiečių ofensivas 
Lietuvoje pasibaigęs.

KUNIGIJOS ATSIŠAU
KIMAS.

Baltimore, Md., sp. 3. — 
S. V. katalikų kunigija iš
leido atsiliepimą Meksiko 
gyventojų sušelpimo reika
le. Po atsišaukimu pasira
šę keli kardinolai vardan 
Suv. Valstijų 3 kardinolų, 
14 arei vyskupų, 100 vysku
pų ir 18,000 kunigų.

Tuo reikalu pas vietos 
kardinolą Gibbons atsibuvo 
konferencija, kurioje daly
vavo žymiausieji katalikų 
dvasiškiai ir veikėjai. Įvai
riais budais patariama rin
kti aukas ir kitokiais keliais 
darbuoties, bi tik šiek-tiek 
nelaimingiems Meksko gy- 

• ventoj ams butų palengvin
ta.

New York, New Haven ir Hartfod geležinkelio kompanijos oficialistai, kurie trau
kiami teisman už peržengimą Shermano antitrustinio Įstatymo.

PAGERBĖ VON HIN- 
DENBURGĄ.

Berlynas, sp. 3. — Vakar 
ficldmaršalui von Hinden
burg suėjo 68 metai. Jis 
labai iškilmingai pagerbtas. 
Tam tikslui buvo padirb
dinta milžiniška medinė 
von Hindenburgo stovyla. 
Tūkstančiai vaikų jon suka
lė auksines, sidabrines ir 
geležines vinis. Valdžia tas 
vinis panaudos Prūsijos gy
ventoji! sušelpimui, kurie 
nuo rusų nukentėję.

BANDITAI UŽPUOLĖ 
TRAUKINĮ.

St. Paul, sp. 3, — Keturi 
banditai užpuolė traukini 
Chicago, Milwaukee and 
St. Paul arti Glencoe, Minn. 
Iš keliauninkų atėmė $250 
ir pabėgo.

Du keliauninku į bėgan
čius banditus šovė, bet nie
kas negelbėjo. Visgi spė
jama, kad vienas banditų 
sužeistas.

1,000,000 ASMENŲ TUR
KAI DEPORTAVO.

New York, spalių 4. — 
11 American Armenian Re
lief” draugija paskelbė, 
kad Turkijoje milijonas ar
mėnų arba ištremta arba iš
žudyta. Sakoma bet, kad 
jų daugiau išskersta, negu 
ištremta.

SKIRS $25,000 PER 
METUS.

New York, sp. 4. — Miss 
Virginia Bruce Loney, 16 j
metų, paliko našlaitė, kuo-į 
met jos tėvas su motina nu
skendo vokiečiams sutorpe- 
davus Lusitanią. Tuo lai-! 
vu ir šita mergelė važiavo,! 
bet buvo išgelbėta. Likęs j 
tėvų visas turtas vertės $1,-] 
000,000 teko jai. Nuskirti 
turtų globėjai. Teismas pri
pažino jai kas ineai duoti 
po $25,000, kol ji nepasieks 
pilnų metų. Paskui jai bus 
pavesti turtai.

RUSAI PAĖMĘ TURKŲ 
POZICIJAS.

Petrogradas, spalių 4. — 
Rusijos generalis štabas 
skelbia,, kad užkaukazyj 
Van ir Vastan. apylinkėse 
rusai sumušę turkus ir pa
ėmę jų pozicijas. Turkų 
ofensivas Olti fronte sutraš
kintas.

D AUG ^ŽMONIŲ SU
ŽEISTA.

Vakar vakare 26-tos gat. 
gatvekaris susidaužė su In
diana avė. gatvekariu. A- 
biejuose karuose buvo pilna 
žmonių. Po susidaužymui 
šviesa užgęso ir tarpe žmo
nių kilo panika. Keliolika 
asmenų sužeista. Abudu 
gatvekariu sugadinta. Kal
tinami perslidųs bėgiai.

LONDONAS, sp. 4. — 
Depeša iš Petrogrado i Reu
ter’s Telegram Company 
praneša, kad Rusijos Rau
donojo Kryžiaus draugija 
paskelbė 46 slaugotojų se- 
serių pavardes, kurios žuvo 
vokiečiams ir austrams 
bombarduojant vieną ligo
ninių karo lauke.

RUSAI PRADĖJO OFEN- 
SIVĄ.

PETROGRADAS, sp. 4. 
— Rusų armijos pagaliau 
pradėjo ofensivą prieš vo
kiečius Vileikos apylinkėse. 
Apie tai oficialiai praneša-,, 
ma iš karo lauko. Iš kitų 

! šaltinių sužinoma, kad ru
ošai veikiai atsiims iš vokie- 
■ čiu Vilnių.«• *• *•

—
Petrogradas, spaliu 4. — 

Dvinsko apylinkėse rusai
atmušė visus vokiečių už
puolimus ir išstūmė vokie- 

jčius nuo geležinkelio piet- 
! vakaruose nuo Illokaut. Vo- 
I kiečiai be to neišlaikė rusu I . c
kanuolių šaudymo ir pasi
traukė iš Tilja.

Daug vokiečių rusų raita-

Pergalė yra 
tikra-sako 

French.
Londonas, sp. 4. — Tal

kininkai savo didžiuliu o- 
fensivu tikrą pergalę lai
mėjo Francijoje, kaip pra
nešama iš vyriausios anglų 
stovyklos. Anglų karuome
nės vvriausias vadas, gen. 
French, taip tvirtina. Jis 
sako, kad Flandrijoje ir ki
tur iš vokiečių atimti pas
kutinieji jų apsikasimai. 
Daug vokiečių paimta ne
laisvėn. Atimta daug ka
nuolių ir karo amunicijos.

Prancūzams ofensivas 
palei Vimy labai puikiai 
nusisekęs.

Vokiečių nuostoliai neap
sakomai dideli.

Gen. French tvirtina, jo- 
gei talkininkai po tokių pa
sisekimų galutinai karą lai
mėsią.

Vokiečiai prieš talkinin
kus vis dažnai pavarto ją 
bombas su nuodingomis 
dujomis. 

rija kardais iškapojo palei 
Deviatinki sodžių. Palei 
Stakovitzy dvarą rusai dur
tuvais atėmė iš vokiečių jų 
stiprias pozicijas. Tenai 
rusai iš vokiečių paėmė 8 
mortiras.

Stiprius vokiečių apkasus 
palei Baltaguzy sodžių ru
sai paėmė durtuvais. Du 
vokiečių užpuolimu Virodo- 
vichi apylinkėj rusai su di
deliais nuostoliais atmušė.

Vokiečiai, perėjusieji Ne
muną arti Lubec, Į šiaur
ryčius nuo Novogrodek, iš- 
naujo nuginti atgal per Ne
muną.

Į čionai atkeliavusiji iš 
.Rygos pasakoja, kad Rygo
je gyvenimas normaliai 
plaukiąs. Gatvekariai bėgi
nėja, teatrai atviri. Mies
tan daug pabėgėlių sugrįš- 
ta. Kanuolių šaudymas 
negirdimas. Turbūt rusai 
vokiečius tolokai atgal nu
stūmė.

Durna busianti sušaukta 
lapkričio 8 d. Jai busiąs 
perstatytas valdžios biud-
žetas.

Taip skelbia Rusijos fi
nansų ministeris Bark, ku
ris dabar viešįs Londone.

Talkininkų ofensivas ne
pertraukiamas ir kruviniau
si mūšiai eina visu frontu. 
Labiausia kovojama Flan
drijoj, Artois ir Champag
ne apskričiuose. Vietomis 
vokiečiai pradeda imti vir
šų, bet talkininkai juos at
gal atmuša.

Talkininkų lakūnai bom
bardavo Lusemburgą, tuo 
vardu kunigaikštystės sos
tinę.

Vokiečiai todėl skundžia
si pasauliui, kad talkininkai 
laužą Luxemburg! jos “neu- 
tralybę.” Gi jie patįs iš 
pat karo pradžios ten šei
mininkauja ir dar kalba a- 
pic “neutralyh.”

ŽEMĖS DREBĖJIMAI.
San Francisco, sp. 3. — 

Vakar per nekurias dalis 
valstijų Utah, Nevada, Ca
lifornia, Oregon ir Idaho 
prasinešė smarkus žemės 
drebėjimas. Drebėjimas 
prasidėjęs Wasatch kalnuo
se, Utah. Ir čionai atjau
sta menkutėlis sudrebėji- 
mas. Tuo tarpu apie nelai
mes ir nuostolius nieko ne
žinoma.

1
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Kaip vokiečiai pa
ėmė Novogeor- 
gievsko tvirtovę.
Petrogrado dienrąštis 

1 ‘ Rn ssko j e Slovo ’ ’ aprašo 
kaip buvo paimta ir apgi
nama Novogcorgievsko tvir
tovė:

“Ciesorius ^Vilhelmas, su
žinojęs, kad palikusi tvirto
vėje apsauga žada ligi pas- 
kutinosios ginties, kad to- 
kiuo budu prie savo sienų 
sulaikyti ant ilgiau skait
lingą vokiečių karuomenę 
įpuolė į nepajudinamą pasi
ryžimą. Įsakė savo genero
lams, kad kiek ten nekai
nuotų, vis vien paimti kuo 
greičiausiai Novogeorgievs 
ko tvirtovę. . t

Vokiečiai, paimti nelais 
vėn, užklausti, kam jie už 
mušinėja sužeistuosius ka 
reivius, aiškina sekančiais 
žodžiais: Gavome įsakyim 
nepalikti užpakalyje ne 
vieno gyvo ruso, užtat už

Anglijos kareiviai.

Anglijos kareiviai ant Gallipoli pusiausalio.

dėkingumą už tokį gausų 
aukojimą ir ištarė visiems 
padėkos žodį. Atsisveikino 
su savo viengenčiais malo
niais žodžiais, o žmonės pa
rodė savo prielankumą gau
singu rankų plojimu.

Tokiuo budu prakalbos 
užsibaigė. Žmonės sau ra
miai išsiskirstė į savo na
mus.

Gi padavėjas neteisingos 
žinutės, p. M. C., p. S. Šim
kaus prakalbas aprašo ši
taip: Prakalbas surengė 
kliubas (koks kliubas?); 
prakalbos įvyko bažnytinėje 
svetainėje (kokioje bažnyti
nėje svetainėje?); laike pra
kalbų dainavęs šv. Jurgio 
para]), choras. Tas, kai]) 
augščiau paminėta, yra ne
teisinga. P-nas M. C., ma
tyt, tą dieną nebuvo Phila- 
delphijoj, jei nežino, kokiuo 
budu atsibuvo p. St. Šim
kaus prakalbos. Taigi tą 
klaidą mes, Tautos Fondo 
skyriaus valdyba, šiuomi a- 
titaisome.

Tautos F. sk. valdyba:

"DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas 4c plnloais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi ta 
pači? vertę.. Gali būti išmainomi j pinigus 

. arba į vertas dovanas.
(Sį dovana bus duodama iki Dec. 3|, 1615)

B. Garnert, išrado būdą pa
dauginti tą tautinį turtą. 
Minėtas, profesorius išrado 
vieną kukuruzų rūšį, kuri 
pasirodė turtingesnė mais
to substancijomis už visas 
kitas jos atmainas.

Minėtos kukuruzų atmai
nos padaryta daug maistin- 
gesnės ir tinkamos vartoti 
lie tik žmonėms, bet ir gy
vuliams. Šitas atmainytas 
maistas moksle yra pava
dintas “Zea ramosa.”

“Dabartis” paskui vokie
čių. laikraštį “National Zei- 
tung” praneša, kad rugpjū
čio pabaigoje Vilniuje atsi
buvęs slaptas lietuvių politi
kų susirinkimas, kur esu ap
tarta, kaip lietuviai turėtų 
atsinešti r dabartinį karo 
stovį. Susirinkusieji nuta
rę nepraleisti šito momen
to neišsirupinus kiek galint 
tautai naudos iš dabartinio 
politikos stovio. Esą, vo
kiečiai, kurie jau dabar di
džiausią Lietuvos dalį užė
mė, visą Lietuvą užimsią. 
Susirinkusieji nutarę Lietu
vos gyventojus kiek galint 
supažindinti su dabartinio 
stovio svarbumu. Pirm vi- 
sako reikia tuomi rupinties, 
kad lietuviai rusų agentų 
kiršiu imams pasipriešintų ir 
vokiečių kareivius visoje 
Lietuvoje maloniai sutiktų. 
Susirinkime skaityta atsi
šaukimas, kuriuomi žmonės 
prašomi nebėgti nuo vokie
čių, bet likti savo vietose 
ir turtą ir dagą išgelbėti 
nuo rusų sunaikinimo. Lie
tuvių atstovams durnoje iš
tarta didžiausias nepasiten
kinimas, kad jie neužtarią 
lietuvių tautos reikalų. Nu
tarta dar daugiau lietuvių 
sušaukti didin susirinkiman, 
kaip veikiai karo stovis dar 
labiau paaiškėsiąs.

Apie tą susirinkimą, kurs 
galėjo ir atsibūti, mums 
pirmu kartu tenka išgirsti.

inušinėdavorne sužeistuo
sius.”

Pasakoja jie taippat, kac 
kaizeris įsakęs savo artile
rijai apipilti Novogeorgiev- 
ską šoviniais, paversti mie
stą į pelenus ir griuvėsiuose 
palaidoti tvirtovės apsaugą.

Baisios scenos.
Laike atakavimo fortų vo

kiečiai puldavosi suspausto
mis kolonomis, nors tvirtovė 
jau buvo tik už mylios tolu
mo.

“Suspaustas mases — ra
šo vienas dalyvavęs apsau
gos eilėse — apliedavome 
kanuolių šoviniais. Šrapne
liai plyšdavo ir susukdavo 
visa išvien. Trynė kaulus 
ir mėsą į kasimus. Mūšio 
lankas išrodė lyg kandžių 
suėstas drabužis, kada jis 
išmuštas lazda.

Kiekvienas kanuolės šovi
nys išplėšdavo žmogaus mė
sas ir išmezdavo draug su 
Žeme ir smėliu oran. Ne
padėjo nieko nei vokiečių 
kareivių paklusnumas; ko- 
lumnos ardomos musų ka-

Vienas vokiečių laikraš
čių korespondentas rašo a- 
pie Kauno paėmimą. Vo
kiečiai Kauno tvirtovėj at
radę kanuolių ir iš Franci- 
jos. Vokiečiams ten tekę 
daugybė šautuvų, visokios 
rūšies aprėdalų, tarp jų 
daug iš Japonijos atgaben
tų; įvairios amunicijos, kul
kosvaidžių ir kitko begalė 
daugybė. Maisto dalykų, 
konservų, arbatos, cukraus, 
miltų 
tuomi 
ilgus 
Be to
naujų automobilių ir 70,000 
litrų benzino.

taip daug radę, kad 
galima visą armiją 
mėnesius aprūpinti, 
atradę didelį sandelį

Kitoj vietoj “Dabartis” 
rašo apie talkininkų didį ne
rangumą, kuomet vokiečiai 
juos visus pliekianti. Gir
di, Rusijoje tikima, jogei 
Anglija vokiečių karo lai
vyną sutikti vengia vien to
dėl, kad Anglijai jos laivy
nas dar labai reikalingas 
busiąs po karui — Baltijos 
j’irėje priešais rusus.

Toksai išvedžiojimas yra 
daugiau kaip juokingas. 
Kalbama apie vokiečių lai
vyną, kurio tik vienos lie
kanos tetikusios.

Stockholme iš Petrogrado 
apturėta žinia, kad rusų val
stybės taryba slaptam pil
nam posėdyj priėmusi val
džios paduotus užmanymus, 
kuriais prašyta, kad Rusijos 
apsiginiino įstatymai butų 
įvesti ir Finlandijoje. Tatai 
suomiams prisieis. Rusijoje 
kareiviauti.

Vokietijos valdžia užim
tojoj Lenkijoj įvedusi mo
nopolijas miltų, duonos, mė
sos, anglių ir paperosų. Iš 
to vokiečiai/žinoma, apturi 
sau daug pelno.

nuolių pakrikdavo, pamez- 
davo ginklus ir bėgdavo į vi
sas puses, mat, panašus re
ginys — buvo neišturimas.

Vokiečių generolai su- 
mišdavo ir nežinodavo ką 
daryti; tečiau kaizerio įsa
kymas nuolat jiems skambė
davo ausyse: “Paimti Novo- 
georgievską, kiek jis nekai
nuotų!” Nutarta pildyti į- 
sakymą ligi galo, o karei
vius sumanyta apgirdyti 
stipriąja degtine.

“Kai jūrių bangos.”
Kiekvienas vokietis ka

reivis, kuris pakliuvo į ne
laisvę, pasirodė apsigėręs. 
Ištisas dienas ir naktis vo
kiečiai, tarytum, vilnįs ban
gavo prie fortų į atakas... 
Atsimušdavo jie į tvirtovės 
sienas lyg į kokiąr uolą, bet 
vėl urnai atsisukdavo. Ka
da vienas eiles atlauždavo- 
ine, užvirzdavo kitos, vis j 
naujos ir mums išrodė, kadi 
nėra jų pabaigos. Iškirstos! 
eilės nuklodavo lauka, iš ku- 
rio pasigirzdavo vis atkak
lesni ir baisesni rėksmai ir 
atplaukimai prieš mus nau
jų vokiečių bangų. Kaize
rio kareiviai svyravo ant ko
jų, o ant lupų matėsi putos 
nuo padūkusio įsikarščiavi
mo.

Vieną fortą musų tvirto
vės vokiečiai atakavo net 24 
valandas. Pirma ataka pra
sidėjo ryte bebrėkštant au
šrai, o paskutinė nutilo se
kantį rytą, toje pat valan
doje. Ne tiktai musų ka
reiviai, bet ir kanuolės jau 
buvo pavargę. Kanuolės, 
paraudonavę nuo nuolatinio 
šaudymo, ekspm įduodavo 
šaunant į priešą.

Turėjome pakeisti kelioli- 
ką kanuolių ir jų patarnau
tojus. Tečiau kas kartas vis 
naujos vokiečių pajėgos už- 
atakuodąvo musų pozicijas. 
Vokiečių kareiviai skverbė
si per lavonus priekyn, kad 
tik pasiekti mus.

Jei kurie prisiartindavo 
artyn, mezdavo į mus šau
tuvus ir, it pašėlę, šaukda
vo: “Atiduokite Novogeor- 
gievską! Kraustykitės sau 
namo! Atiduokite Novoge- 
orgievską!”

Karo laukas nuklotas 
lavonais.

Kada anksti ryte musų 
| kareiviai išvydo mūšio lau-

kų reginį, be galo nustebo. 
Milžiniškas žemės ratas: 7 
mylių ploto ir 2 mylių ilgio
— buvo nuklotas vokiečių 
kareiviais. Šen ir ten vėp
sojo augštos suvirtusių lavo
nų krūvos.

Sujudo naujos vokiečių 
minios į ataką. Lipo per la
vonus užmuštų savo drau
gų. Prisileidome tiek at
stumo, kokį išneša šautuvo 
kulipka ir tąsyk sukriokė 
musų kanuolės ir subarškė
jo mitralijezos. Durnai už
klojo mūšio lauką; atsiliepė 
vokiečių pusėje ekspliozija 
ir juodi stulpai stiepėsi dan
gun. Dabar prasidėjo ko
va durtuvais. Girtos vo
kiečių masės kovėsi pev mu
sų pilimus iv lyg-lava užlie
jo musų pozicijas.

Įnivšę vokiečių kaveiviai 
dvaske, kvimto iv spavdė vu- 
sų kaveivius, o mūsiškiai 

'kvotė juos šautuvų apsodo- 
Įmis.

— Namo, vokiečių šunes!
— šaukė vusų kaveiviai. — 
Paimsite tvivtovę, bet jūsų 
čia užmigs tūkstančiai!”

Atmušta vokiečiai; iš tir
štų iv ilgų linijų sugvįžo tik 
neskaitlinga kuopelė 
nių.

Tečiau tvankia vėl 
jos vokiečių minios.
Sužeistieji grįsta į mušiu 

linijas.
Užmuštieji iv sužeistieji 

abiejose pusėse guli po ty- 
vuini dangumi. Sužeistuo
sius apžiuviuėja ligoninių 
skyriai. Po apžiuvėjimo 
dauguma sužeistųjų, jaigu 
jiems tik' leidžia spėkos, ei
na vėl į mūšių tavpą. T i - j, 
kurie nepajėgia, sanitarai 
nuveda į saugesnę vietą.

“ Vistiek dabar del manęs, 
kur dingsiu” — kužda su
žeistasis. — Geriaus žūti 
nuo kulipkos tarp savųjų, 
negu laukti ligi vokietis 
pribaigs šautuvo apsoda. 
Šautuvą dar išlaikau ranko
se ir galiu taikyti ir šau-

Lietuviai
Kun. J. Zimblys, pirm.,
Kaz. Driža, rast., 
G. Pranckunas, išdin.

zmo-

nau-

SELPKIM LIETUVĄ, A'J 
KODAM! “TAUTOS FOK 

DUI” BENT VIENOS 
dienos uždarbi.

Į ui

ATITAISYMAS.

Philadelphia, Pa. Mes, 
Tautos Fondo skyriaus val
dyba, sumanėme atitaisyti 
klaidą, kuri taip neteisingai 
buvo patalpinta į “Katali
ko” 196 num., apie p. St. 
Šimkaus prakalbas, kurios 
atsibuvo rugpjūčio 17 d.

Prakalbos įvyko šitokioj 
tvarkoj: prakalbas surengė 
Tautos Fondo valdyba, rug
pjūčio 17 d. pietinėje Phi- 
ladelphijos dalyje, šv. Ka
zimiero parap. svetainėje, 
Warton gat. Kalbėtojumi 
buvo p. St. Šimkus, atsto
vas iš Lietuvos. Atstovas 
buvo priimtas tautiškomis 
dainomis, kurias dainavo 
šv. Kazimiero parapijos dai- 
noriai, vadovaujant vieti
niam vargonininkui, p. J. J. 
Hodeliui. Dainuota p. St. 
Šimkaus kompozicijos. Lai
ke prakalbų dalyvavo ir vi
są tvarką vedė Taut. Fon
do skyriaus valdyba ir p. S. 
Kvietkus. Žmonių buvo pri
sirinkus pilna svetainė. Vi
siems buvo malonu išgirsti 
iš p. St. Šimkaus apie Lie
tuvos' vargus, kuriuos ken
čia musų tėvai, broliai, sese
lės nuo karo baisenybių. 
Žmonių užsilaikymas buvo 
labai pagirtinas. Publika 
visą laiką tyliai užsilaikė, o 
buvo tokių, kurie išgirdę 
jautriai nupiešiant, kas de
dasi jų tėvynėj, braukė aša- 

iras.
Gerb. svečias, išaiškino, 

kokiuo tikslu jis atvyko į 
Suv. Valstijas. Po valandos 
pradėjo rinkti aukas. Žmo
nės pasirodė labai duosnųs. 
Aukų laike p. St. Šimkaus 
prakalbų surinkta $334.76.

Po rinkiniui aukų prakal
ba Vėl tęsėsi toliau ir kal
bėtojas ragino kiekvieną 
grįšti į Lietuvą be skirtumo, 
ar turtingas, ar pavargęs. 
Užbaigdamas savo prakalbą 
p. St. Šimkus pabrėžė savo

LIETUVIAI KĮLA.
Spring Valley, Ill. Rugsė

jo 27 d. Liet. Vyčių 28 kp. 
surengė prakalbas. Kalbė
tojais buvo pakviesti šv. 
Bodo kolegijos moksleiviai: 
A. Linkus ir J. Poška. Su
sirinkimą pradėjo kuopos 
pirmininkas, perstatydamas 
kalbėtojus.

Pirmas, p. A. Linkus, kal
bėjo apie jaunimo reikalus. 
Pastebėjo, kad žmogaus gy
venimo pamatas turi susi
daryti tada, kada jauns te- 
bėr. Aiškino, kaip reikia pa
daryti gyvenimo pamatą.

Antras, p. J. Poška, kal
bėjo apie tėvynės meilę. Pa
vyzdžiais, privezdamas ke
lis apsireiškimus gamtoje, 
priparodė, kode! reikia my
lėti savo tėvynę.

Antru kartu p. A. Linkus 
kalbėjo apie moterių reika
lus ir apie Moterių Sąjungą. 
Dar p. J. Poška pridėjo ir 
apie reikalingumą moterių 
apšvietos.

Ant prakalbų buvo prisi
rinkę ne mažai publikos. 
Pažymėtina, kad publika 
pavyzdingai užsilaikė ir ati
džiai klausėsi prakalbų. 
Jauni ar seni, moteris ar 
vyrai atidžiai klausėsi kal
bėtojų žodžių. Matyt, kad 
Spring Valley’je yra su ge
rais norais lietuvių, kurie 
nori kultūriškai veikti, tik 
trūksta jiems gerų veikėjų, 
kurie galėtų nurodyti kas ir 
kaip reikia veikti.

Ligšiol lietuviai neturėjo 
atsakančios vietos susirinki
mams. Bet dabar bai
giama tašyti salė parapi
jinėje mokykloje. Turėda
mi patogesnę vietą susirin
kimams, galės dar daugiaus 
veikti. Subatenas.

“Zea ramosa” varpų visiš
kai neturi, odelės taip men
kutės, kad galima jas visai 
sumalti į miltus. Malimas 
taippat lengvutis, galima 
apsieiti be tam tikrų girnų. 
“Zea ramosa” užima svar
biausią vietą tarpe kitų mai
sto augalų ne tiktai iš at
žvilgio lengvo auginimo, bet 
taippat ir didelio maistin
gumo. Be to “Zea ramosa” 
miltai lengvai pasiduoda 
chemiškiems perdirbimams; 
iš jos galima atimti, arba 
pridėti nukalimu’ elemen

tai. D.iurra ' ‘ Zea ramo
sa” yra ne ti|< pigesnė, bet 
gardesnė ir tinkamesnė, ne
gu iš kitokių javų. P.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

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

Tel. Randolph 5246

ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE ST. 

(Room 815) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

iii..»įi 

Telephone Yards 6686 B

| Lietuviška Drapanų Krautuve į
Užlaikau didžiausiame paeiti n- t 

f kime vyriškų apredalų. skrybėlių, j 
g čeverykų, batų del moterų, vyrų ir ę 
B vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
B kotų- ' p
■ JONAS BUDR1KAS, savininkas | 
! 3252-54 S. Morgan St. ! 

! CHICAGO. ILL.
B »
waiwoiMHwagMianwM'^^ •

YPATINGAS JAVAS.

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

dyti. Prieš mirtį dar no
riu užmušti keletą vokiečių, 
o tada jau ramiai ilsėsiuos.”

Panašiai dėjosi kuodaž- 
niausiai.”

Kukurūzai jau nuo kele- 
tos amžių plačiai žinomi, y- 
patingai čia, Amerikoje, pa
starieji labai išsiplatinę, 
kaipo maistas. Daug kuku
rūzų (komų) augina ir su
vartoja Illinois valstija. 
Chicagos rinkos taippat ]da
riai užkrautos kukurūzais ir 
jais vedama didelė prekyba.

Vienas Chicagos universi
teto profesorius dr. Warner

$ 
irti

iX 
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IŠMOK
Angliškai kalbėti 

skaityti ir rašyti Iii

Išmokinsime jus Angliškai kalbėli, skai- 
tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- 
šis dolerius ($6) tiktai. Šia mokslas yra X 
labai parankus kiekvienam, nes mokina- B“ 
me naujausiu budu per korespondencija C 
jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. X 
Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- IS 
dėkyte mokinti! tuojaus, prisiųsdami pi- H 
nigus: 7/i.

XNfRICAN SCHOOL of LANGUAGES v 

1741 W. 47th st., Chicago, Ill.
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!LD. ‘‘KATALIKAS,” spalių 4, 1915.

I Princas ir Elgeta

~~ ~~~

Mark Twain.

Sulietuvino Padauguvietė,

nu-

jau 
ge-

5

Džonas Kauti 
mylėk!” Tuoj aus 
‘‘ Greitai rengkitės

(Tąsa).
pašoko ir sušuko: “Viešpate, su8i- 
prikėlė visų šeimynų ir atsiliepė: 
kelionėn!”

Po penkių minučių visa Kauti šeimyna bėgo tam
sia gatve. Džonas Kauti pagriebė už rankos princų ir 
tempė su savim. Jisai kalbėjo: “Laikyk liežuvį ant 
virvutės, kvaily! Nevadink mane vardu. Aš pasirink
siu sau kitų pavardę. Jaigu persiskirsiu ir nesurasiu! 
kiti kitų — ateik ant Londono tilto.”

Greitai visa šeimyna atsidūrė šviesioj gatvėj prie 
upės Temos. Čia liepsnojo daugelis laužų, o aplinkui 
sukinosi minios žmonių: šoko, dainavo ir šukavo. To
mo motina ir seseris atsiliko ir pakliuvo į didelę žmo
nių minių. Princas norėjo pabėgti nuo Kauti, bet tas 
drūčiai laikė jo rankų ir nešinusi vis tolyn.

Tik štai stipri ranka jį sulaikė. Žmogus, kurio 
ranka sulaikė Kauti, jo paklausė: “Kur tave taip sku
biai neša, drauge?” Kauti rūsčiai atsakė: “O kas tau 
galvoj! Leisk!” Bet žmogus užstojo jam kelių ir rik
telėjo: “Neleisiu! Išgerk pirmiau su manim už Vali- 
jos princo sveikatų!” Kauti sakė: “Gerai! Duok tau
rę, tik greičiau!” Jį apsupo minia ir padavė didelę 
taurę. Žmogus, jį sulaikęs, laikė rankoj taurę. Kauti, 
pagal senų paprotį, turėjo viena ranka paimti taurę, o 
kita atidaryti uždengtuvų. Bet dėlto Kauti urėjo pa
leisti princo rankų. Tas tuomi tuojaus pasinaudojo ir 
pabėgo. Didelėj minioj jis sunku buvo surasti. Prin
cas bėgo sau vienas gatve. Greit jis patyrė, kad Londo
nas švenčia šventę Valijos princo pagerbimui. Jis su
prato ,kad elgetų Tomų visi laiko tikruoju princu. 
Jam pasakyta, kad Valijos princas su didžiūnais ran
dasi pirklių susirinkimo puotoj. Skubiai nuėjo prin
cas link tų namų, kad tenai pačiam visiems pasirodyti 
ir tuomi išduoti Tomo netikrumų.

Puota pirklių susirinkime.
Karališkas luotelis su Tomu ir su princesėmis pa

sileido Temza žemyn. Šimtai kitų luotelių jį lydėjo. 
Muzika puikiai grojo. Ant upės krantų degė laužai. 
Visas miestas buvo apšviestas visokiais žibintuvais. 
Patrankos gaudė. Minios žmonių linksmais balsais pa
sitikdavo princų. Tomas Kauti nežinojo, ar ištikrųjų, 
ar tik sapne tai visa mato. Karališkas luotelis pri
plaukė pri pirklių susirinkimo.

Didžiūnai, auksu blizganti, išėjo pasitikti Tomų su 
karaliaus dukterimis. Juos įvedė į gražiausių salę. 
Tomų pasodino už didelio stalo po karališku baldaki- 
nu. Greta su juom atsisėdo princesos. Daugelis šlo
vingų vyrų susėdo už to stalo. Kiti didžiūnai atsisto
jo už Tomo ir princesių kresių; jie tarnavo Tomui ir 
princesėms. Kunigas perskaitė maldų. Tomas atsi
stojo (jau jį išmokino taip daryti), o paskui jį ir visi 
susirinkusieji. Po maldai Tomui padavė didelę auksi
nę taurę. Jis truputį iš jos nugėrė ir padavė prince
sėms. Tos padavė jų toliau iki taurė apnešta aplin
kui stalų: — puota buvo pradėta.

Pusiaunaktyj salėn inėjo persirėdę lordai ir ricie- 
riai. Stalus nukraustė. Prasidėjo linksmi šokiai. To
mas iš savo vietos žiurėjo į šokančius.

Gi tuo metu pas namų vartus buvo susirinkusi di
delė minia žmonių ir minioj buvo apdriskęs, nuvargęs 
princas Edvardas. Jis garsiai šaukė, kad jį, Valijos 
princų, įleistų salėn. Minia garsiai juokėsi iš .tų jo 

_kalhų ir pradėjo jį erzinti. Princo akis apsiašarojo; 
jis išdidžiai pakėlė augštyn galvų ir pasako: “Sakau 
jums, pikti nedorėliai, aš esu Valijos princas! Aš vie
nas, visų apleista, bet aš nestosiu kalbėjęs apie tai, jo- 
gei aš esu princas ir laikysiuosi tos teisybės.”

Po tų žodžių dar labiau pradėjo erzinti princų. 
Koks tai augštas žmogus prisiartino prie princo. Jo 
drapanos buvo suterštos, plunksna ant skrybėlės buvo 
nulaužta ir sudraskyta. Iš visako matyt buvo, kad tai 
jis kareivis. Jis pasakė princui: “Tu, matau, esi nar-- 
sus vaikas — aš už tave užtarsiu. Neduosiu daugiau 
skriausti. Aš, Mailsas Raudonas, pakalbėsiu su jais 
saviškai. Minia juokėsi iš jo kalbos. Kas-toks atsilie
pė: “Tai koks parėdytas princas atsirado! Žiūrėkit, 
koks jis piktas. Atimkim nuo jo vaiką ir sumuškim 
kaip šuniukų.”

Jau viena ranka griebėsi už vaiko. Bet kareivis 
išsitraukė iš ilgų makštų savo kardų. Akies mirksny
je nedorėlis, kuris griebė' princų, jau gulėjo ant že
mės ir kareivis mušė jį kardu. Minia sušuko: “Už
mušk, kaip šunį! Užmušk jį!” Apnyko kareivį iš vi
sų pusių. Jisai prisispyrę prie sienos ir pradėjo gin
ties kardu. Žmonės krito ant žemės, kaip musios. Bet 
minia vis augo, mindžiodama sužeistuosius, kurie gulė
jo ant žemės; minia vis artinosi prie kareivio. Nebū
tų kareivis atsigynės nuo minios; jis butų buvęs į 
šmotus sudraskytas!...

Tik, štai subaubė trubos. Pasigirdo skardus bal
sas: “Duokit kelių karaliaus pasiuntiniui!” Būrys rai
tų kareivių įsimušė į minių. Žmonės išsisklaidė į vi
sas puses — kelias liko liuosas. Tada kareivis, kuris 
gynė princų nuo minios, paėmė jį aut rankų ir nusi
nešė.

Tuo tarpu karaliaus pasiuntinys veikiai inėjo sa
lėn, kur buvo puota. Jau Tomui buvo nusibodėjus puo
ta.

Pasigirdo triubos balsas. Tuojaus visi nutilo. Pa
siuntinys garsiu balsu atsiliepė: “Karalius numirė!” 

(Seka toliau). *
F j _ ■«

Antanas Besperai- 
tis.

Labai dideliam baltam 
name, ant baltos ir baltai 
paklotos lovos tebeguli iš
balęs, didelėmis, mėlynomis 
akimis jaunikaitis.

Guli jis ten per kiauras 
dienas, per kiauras savai
tes belaukdamas. Ir ko jis 
laukia? Ar kad greičiau 
mirti, ar pasveikti?...

Beje, jis ten laukia 
11 savaitė ir vieton eiti 
ryn — eina blogyn.

Man bestovint ir teinijant 
į ligonį, pamačiau, kad jis 
į ką ten su didele doma žiū
rį. Priėjęs artyn pamačiau, 
kad drūčiai tarp rankų su
spaudęs “Kataliko” num. 
Dar arčiau priėjau ir už
klausiau, ar lietuvis esąs1? 
Jis pakėlė dideles niėlinas 
akis ir iš žvilgsnio galima 
buvo įspėti, kad jis nepap
rastai pradžiugo išgirdęs 
prigimtų kalba. Prisipaži
no, kad galįs skaityti ir my
li, tik galva drūčiai skau
danti.

Paklausus iš kur, kas, jis 
taip pasipasakojo: tris me
tai atgal, dar būdamas 17 
metų, apleidau savo tėviškę 
ir atvažiavau į Mass, valsti
jų. Ten suvalkiečių mažai 
buvo; jis norėjo nuvažiuo
ti prie brolio į St. Louis, 
Mo. Ten pabuvęs trumpų 
laikų atvyko į Chicagų, kur 
jo 3 dėdės gyvena: Juozas, 
Antanas ir Petras Tampau- 
skai. Nesurado savo dė
džių, nei darbo. Buvo pri
verstas važiuoti į farmas ir 
krypinėdamas iš vienos vie
tos į kitų dirbo, bet mieste 
darbo nerazdavo, užtad ir 
su lietuviais nesusipažino.

Tris menesiai atgal apsir
go ir tapo paimtas į Coun
ty ligoninę. Ten jau ir vi
sai apie jį užmiršta. Liūd
na jam ten gulėti ir dilti sa
vo jaunystoj. Taigi jo no
ras yra, kad parašyti į laik
raščius, gal tokiuo budu dė
dės, ar kiti pažįstami ir at
sišauks.

Kas pažįsta Antanų Bes- 
peraitį: Suvalkų valsčiaus 
ir Mažų Zuriškių sodžiaus, 
lai apsilanko į Cook county 
ligoninę, ward 42, o ten ras 
savo kaimynų, jaigu nebus 
pervėlu! S. C.

FRAULEIN .FREDA MULLER,-*.

Vokiečių kareivių slaugoto- 
ja su kaliniu šunim.

Skutimuisi muilus, geriausios rųšies, už .................. ..
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į Kietą gumą, 

už .......................................................... *.......................
Skustuvas, geriausio plieno, už .................................
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už
Geras “Lastie” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pymų. Visi gydytojai laiko ji už gerą, už..

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ...........

Šakočka, su keturiais plieniniais peiliais; lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY
Į Drawer L, 484-490 Broome Street New York Cityi N.Y. ||
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tumėm užtektinai tinkamų 
paskaitų.

Aš esu priruošęs eilę pa
skaitų, kurios, jas gaminant, 
bus, pritaikomos prie musų 
lietuvių gyveninio ir žmo
nių. Paskaitų priruošiman 
buvo indėta daug darbo ir 
žiūrėta, kad jos apimtų 
svarbiausius musų kasdieni
nio gyveninio reikalus. Tos 
paskaitos visiškai neliečia 
politikos nei tikybos reika
lų, ir todėl jos tinka kiek
vienam, be pažiūrų ar tikė
jimo skirtumo. Ir aš ma
tau, kad jos lietuviams bus 
naudingos.

Gamindamas paskaitas aš 
turėjau omenyje musų ko- 
lionijų reikalus ir viltį, kad 
man pasitaikys proga supa
žindinti kiekvienos musų 
kolionijos lietuvius su šio 
mano darbo vaisiais.

Tuom vadovaudamasis, 
kreipiuos į Tamstas ir pra
šau padėti man, kad Tam
stų kolionijosc butų proga 
surengti paskaitas. Mel
džiu susinešti su vietos de
jomis bei šiaip intekinin- 
gais lietuviais irt pasitarti 
apie paskaitų surengimų. 
Pasitarus vietos lietuviams 
tarp savęs, meldžiu pranešti 
man apie nusprendimų, ir 
jaigu nutarta rengti paskai
tas, kas butų labai reikalin
gu dalyku, tai meldžiu pra
nešti man, apie kokį maž-Į 
daug laikų paskaitos galima 
butų laikyti.

Už prigelbėjimų šiam dar
bui ir patarnavimų musų 
visuomenei bei apšvietai aš 
Tamstoms busiu labai dė
kingas.

Dr. A. L. G-raičunas, 
3310 S. Halsted str.

Chicago, Ill.

D

Atsišaukimas
Neabejoju, kad Tamstos 

tėmijot straipsnį, kuris til
po LD. “Katalike” liepos 24 
d. 1915 m. 137 numerio edi- 
torialuose. Meldžiu tų 
straipsnį atidžiai ir atsidė
jusiai perskaityti. Tams
tos ir patįs, be abejonės, 
suprantat, kaip svarbu yra 
mums, Amerikoj lietuviams, 
turėti kaip galint daugiau 
rimtų, turiningų, nuodug
nių ir pamokinančių pas
kaitų. Dabar mes jųjų vi
sai neturime. Rimtų ir nau
dingų paskaitų vietų užima 
prakalbos, kurios, neskai
tant labai retų išskyrimų, 
neatneša klasytojams jo
kios naudos ir dažnai yra 
net kenksmingos, nes pake
lia neapykantą nesutikimus 
ir tuom įneša blogų musų 
gyveniniam Daug šių die
nų nesusipratimų, nesma
gumų ir net skurdo mes, A- 
merikos lietuviai, nematy- 
tumėm pas save, jaigu turė-

JAUNIMO PASILINKS
MINIMAS.

Šeštadienyje, spalių 2 d., 
Mark White Square salėje 
atsibuvo jaunimo pasilink
sminimas, kurį surengė 16- 
toji Liet. Vyčių kuopa.

Ačiū gražiai tvarkai ir 
rimtam jaunimui, kurio bu
vo susirinkęs skailingas bū
rys, pasilinksminimas išėjo 
labai smagus. 'Šokta dau
giausia tokie šokiai, kurie 
be didelio vinguliavimo lei
džia išvystyti gracijų is vi
sus etiketes pasigėrėjimus. 
Reiškia, šoka ii1 žaista tas, 
kas mums daugiau sava.

. ... M. ■■ . 1 1 .

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

CIGARETTES 
“Amerikos Standards”

10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

z Šitas specialia KUPONAS vertas 
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO. 
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5)

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:

i KUPONŲ
25

50 
50 
50

KUPONŲ
mų daiktas, už................ ..................................... 200

Vyriškas ai- moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission ratakenaitč, už .................... 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
są. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo aknons, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ............................     ao«

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už   ........... 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ................ 8000

Pageidaujama, kad pana
šus pasilinksminimai atsibū
tų kas šeštadienis, tai susi
pratęs ir blaivus jaunimas 
turėtų progos praleisti sma
giai laikų. .. Br.

piiBiiiBiiiaiiiiBiiEaiiiiHKiiiiBiiiauaH

I '

MOTERIŲ VAKARAS.
Vakar šv; Jurgio parap. 

svetainėje ALRKM. Sąjun
gos 1 kuopa turėjo viešų 
vakarų.

Pirmiausia atvaidinta vie
naveiksmė komedija “Bran- 
gusai pabučiavimas.” Visi 
aktoriai savo roles atvaidi
no labai gražiai, taip, kad 
neprisieina nei vieno pa
peikti.

Toliau sekė kun. Vaičiū
no kalba. Aiškino, kokių 
svarba turi moterių susi
pratimas ir apsvieta. Nu
rodė, kokia rolę turi susi
organizavę ir susipratę mo
teris kitų tautų, ypatingai 
vokiečiu. Lietuviu moterių 
judėjimas musų suvargusiai 
tautai taippat žada švieses
nę ateitį. Susipratę inoterįs 
įneš geresnę tvarkų šeimy- 
non ir į visuomeninį gy
venimų indės daugiau pul
so. Kun. Vaičiūnas skatino 
moteris dėties prie Moterių 

(Tųsa ant 4 pusk).

i 
■

| 
f

išsigydyti;
parodytą

Atsakanti gyduole del Reumatizmo ■
Tukst.'^ia tapo sveikais,, H 

žmonės slogiausiame sveika: ■ 
> tos padėjime, kentėdami i 

matizmo skausmais, tikėjosi p 
jogei nebegalima :x":—“ 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad jų kentėjimai bu- 1 
vo' niuo kraujo sugedimo. Nuo- ■ 
dai kraują, išmirkė stiprumą. ■ 
Jie ištikro buvo menki, kur įį 
neperstojama skausmas ruma- įį 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich1 g 
mond’o Rheumatic’r Gydyklų I 
ik tdumpu laiku kraujas liko- f 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 1 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- ■ 
giškumo. p « M'* i

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

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. ? 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa: ■
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO. j 
3247 So. Morgan St. Chicago, Hl. ■

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio į 
j Durų, lentų, lentelių, rėmų, BTinakalvią daigtų ir stogo popieros.Durų, lentų, lentelių, rėmų, BTinakalvių daigtų ir stogo popieroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING GO.
3003-3039 g. HALSTED ST. CHICAGO, HL.

Amerikos Lietuvis”

Rišant meldžiama paduoti aiškius pdrosus.

Apskelbimai "KATALIKE” atneša gera pelną..

B 
B

B
| 
B

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

b Dr. T. M. Mafurzynska
LIETUVĖ DENTISTĖ

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

mas. Taipgi tvirtas.
1151MILWAUKEE Avė.

AMERIKOS 
GERIAUSI 

CIGARETAI.

Dirbėjai geriausių Tųrkisz 
Rų ir Egiptiszkų Cigaretų '

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

M. F ALTANA VICIA
15 Millbury St

3
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Chicagos Žinios
DEŠIMTS METŲ SU

KAKTUVIŲ VAKARAS.
Spaliu 3 d. A. Mickevi

čiaus salėj, ties So. Mor
gan gat. sv. Mateušo Apašt. 
draugija iškilmingai ap
vaikščiojo dešimts metu gy
vavimo sukaktuves ir 18 
nariu, kurie neėmė pašal
pos per ta laiką, gavo at
minčiai po žiedą.

Pirmiausia vakaro vedė
jas p. B. Butkus įįavo pra
kalboj papasakojo apie dr- 
jos gyvavimą, stovi ir kai]) 
laimingai sulaukė dešim
ties metą jubiliejaus. Už 
kalbėtoją perstatė J. Bag- 
džiuna, West Side banki- 
ninką. Šis jausmingai nu
piešė šv. Mateušo Apaštalo 
gyvenimą ir liepė visiems 
sekti ir eiti jojo pėdomis. 
Toliaus priminė, kad mums, 
lietuviams, reikia įsilaužti 
politikon, tat gulėsime dau
giau nuveikti viešame gyve
nime, ir ragino visus lietu
vius likti piliečiais. Paskui 
skambino pianą p-lė Urbiu- 
tė. Pagaliaus p-lės Tana- 
nevičiutės skambino pianą. 
Po to sekė p. Jono M. Ta- 
nanevičiaus kalba; kalbėjo 
apie draugijos gyvavimą. 
Vėl skambino pianą p-lė 
Radavičiutė. Paskutinis 
kalbėjo p. S. P. Tananevi- 
čius apie lietuviu vienybę 
ir karą. Gražiai padeklema- 
vo Antanas Kasparavičius.

Ant galo p. B. Butkus, 
vakaro vedėjas, padėkojo 
svečiams už mandagu užsi
laikymą ir po to prasidėjo 
smagus vakaras su lietuviš
kais šokiais. Žmonių buvo 
pilnutė svetainė.

NAUJA TMD. KUOPA.

TMD. 28 kuopos rupes
niu likosi sutverta nauja 
TMD. kuopa Brighton 
Park apylinkėj. Tam tik
slui buvo parengta prakal
bos spaliu 2 d. p. J. Vez- 
džiuno svetainėj. Pirmiau
siai kalbėjo A. Climieliaus- 
kas, “Lietuvos” redakcijos 
narys. Jis plačiai išdėstė, 
kokį nemalonumą turi nu
kęsti žmogus beraštis — ne
apšviestas. Trumpai pra
bėgo Lietuvos historiją, ku
ri praeityj buvo prakilni; 
kalbėtojas pagaliau ragino, 
kad nesigirti su historijos 
praeities prakilnuinu, bet 
dirbti ir dirbti išsijuosus, 
kas yra šiandien reikalinga 
pakėlimui apšvietus savo 
broliu ir tautos. Geriau
sios pasekmės gali būti tai 
susiorganizavus. Čia reikia 
patėmyti, kad vienas čiagi- 
mis tyčia nesuprato žodžio 
“distrika” ir laike kalbos 
.darė trukšmą, daužydamas 
buože į grindis. Bet tuoj 
nabagas likosi nuslopintas.

Sekantieji iš eilės kalbė
jo: ]). Mickevičia, advoka
tas J. Kučinskas; pastara
sis smarkiai paagitavo su
sirinkusius ir patsai priža
dėjo dirbti šioje kuopoje. 
Pagaliau kalbėjo TMD. 
centrai, prezidentas, Dr. A. 
Zimontaš.

Susirinkusiems minėtos 
prakalbos labai patiko ir 
tuoj po prakabu prasidėjo 
isirašinėjimas. Brightonie- 
ciai pasirodė geroje švieso
je-

Visi beveik prisirašė prie 
TMD. Pradėjus įrašinėji- 
mą nauju nariu, komitetai 
tvėrėsi prie darbo ir trum
pu laiku gavo 28 narius. Čia 
šauniai sukosi žinomas vie
tiniams lietuviams advoka
tas J. Kučinskas, na, ir mo
kėjo savo gabumą parodyti. 
Nekurie visai nemanė pri
sirašyti, bet čia tuoj nei 
nepasijuto, kaip jau ir mo
ka prigulinčią duokle. Ne
atsiliko ir merginos; atsi
lankė ją dvi ir abidvi pri
sirašė prie naujos kuopos. 
Tai puikus pavyzdis kitoms 
sesutėms.

Tuoj tą patį vakarą atsi
buvo susirinkimas. Prieš 
pat susirinkimą atsilankė 
Lietuviu Dienraščio “Ka
taliko” vedėjas p. S. P. 
Tananevičius, ir, užkvieeius 
vakaro vedėjui ši tą pakal
bėti, neatsisakė.

Susirinkime pirmiausiai 
išrinkta valdyba. T pirmi
ninkus pateko Just. Gustai
tis, jo pageli). J. Zalato
rius. Už raštin. ir kuop. ko- 
resp. J. Balčiūnas, tin. rašt. 
Pov. Balčiūnas, išd. Jurgis 
Veizdžiunas. Toliaus .nuta
rė išrašyti už pinigus iš 
kuopos išdo organą “Vie
nybę Lietuvninku.” Susi
rinkimus nutarta laikyti 
kas trečią sekmadieni kiek
vieno mėnesio, pirmą valan
dą po pietą. Pagaliaus 
nauja valdyba užėmė savo 
vietas. Ji išreiškė savo kar
štą norą dirbti ii* kvietė vi
sus tau darban.

Čia negalima praleisti ne
pažymėjus, kad naujas kuo
pos pirmin., Just. Gustaitis, 
kuopai paaukojo $1.00.

Įspūdis buvo gana malo
nus. Eskulapas.
IŠ RUBSIUVIŲ STRAI-

KO.
Rubsiuviu straiko vado

vas Hillman praneša, kad 
straikininkai ramiai strai- 
kuoja, tik dažnai juos po
licija ima provokuoti, labai 
brutaliai apsieina su strai- 
kininkais. Prieš toki bru
tali škumą pienuojama dar
bininką didelis mitingas, 
kuriuomi bus užprotestuota 
priešais policiją.

Unijos viršininkai pas
kelbė, kad finuos Majestic 
Tailoring Co. ir Hollenback 
and Estabrock susitaikiu
sios su savo darbininkais.

BRANGIUS GALVIJUS 
NUŽUDYS.

Ant Arcady fanuos bus 
užmušta brangiąją 170 gal
viją, pas kuriuos susekta 
nagu ir snukiu epidemija ir 
kuriuos nebuvo galima pa
gydyti. Galviju vertė siek
sianti $20,000. Ją savinin
ku yra Arthur Meeker.

Sutartinai ir skambiai 
sudainavo duetą p-lės B. 
Buziutė ir M. L. GurinskaL 
;ė. P-lė A. Jakavičiutė ne
blogai atliko monologą 
“Ant vieną pečiu.” Pui
kiausiai pataikė apsiraudo- 
;i.

Trialogas “Kūmutės ant 
gatvės” priguli prie gra
žiausiu vakaro dalykėliu. 
Čia ir publika • rado dau
giausia sau skonio. Veika
lėlyje išvesta vaizdelis, ko
dą ir ant paties Bridgepor- 
;o neretai gali pastebėti, 
;ik neturi progos prisižiū
rėk Gi parodoma, kai mu
są apsileidusios, girtuok- 
iaujančios moterėlės apsi

eina. Iš ją kalbos pasikal
bėjime su susipratusia mo
torą, kuri peikia ją pasiel
gimus ir apsileidimą, paaiš- 
ki taippat savotiškas jąją 
dalyki], išsiaiškinimas. Vis
gi, po pasikalbėjimo su ap
sišvietusią moteria, viena 
pasirįšta mesti netikusį į- 
protį ir užvesti kitokį gy
venimą: gražesnį ir prakil
nesnį. Tokie vaizdeliai, be 
abejonės, turi naudingą ver
tę. Susipratusias moteris
papurto ir dar labiau užde
ga darbuoties, kad apsilei
dusias ‘1 kūmutes ’ ’ kuospar- 
čiausia atitraukti nuo neti
kusio ir žemo įpročio. Be
je, vaizdelis ir atvaidintas 
gerai.

Ant galo vakaro vedėja, 
poni A. Nausiedienč,. nuo
širdžiai padėkojo publikai 
už pavyzdingą užsilaikymą. 
Be to pranešė, kad moteris 
daugiau veikia, negu vaka
rą rengimas. Jos uždeda 
kursus, kur moteris ir mer
ginos turės progos lavin- 
ties skaitymo, rašymo ir ki
tą dalyką.

Publikos buvo vidutiniai. 
Tvarka buvo pavyzdinga, 
nors ją retkarčiais pagadin
davo nusilupę musą spor
tai, kurie išsiskyrę prie du
riu apsirenka ten sau kam
pelį. Gerai butu, kad va
karą rengėjai įsitėmytu, 
kas daro betvarkę ir pas
kelbtą laikraštyje, kad kiti 
žinotu, kokią asmenų į va
karą neįsileisti, nes betvar
kę kelia vienas arba du as
meniu. p.

Phene Dravar 7M0

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Parsiduoda galiūnas ir namas, arba 
tiktai vienas galiūnas; saliuną galima 
išrandavoti ir del kito biznio, nes 
laisnis baigiasi ateinantį mėnesį.
840 W. 33rd str., Chicago, III.

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

GYVULIŲ PROTAS.
Tą kningą 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 ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobūlintą, kaip žmo
gaus.

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

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kode! naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą 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 gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kode! gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatiflgą savo krasinį susinė
simą), kode! šuo 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.

8, ............. .... .. . L

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams 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, Ill.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikišką 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

■ Tel. Drover 7042. I

J Dr. C. Z. Vezelis j
• LIETUVYS DEHTISTAS [

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
■ Nedelioms pagal sutarimą. ■
B B
_ 4712 So. Ashland Avė. a

arti 47-tos gatvės.

Parsiduoda pigiai kampinis lotas, la
bai geras del biznio, prie pat nau
jai statomos lietuviškos bažnyčios, 
ant 44 gatvės. Atsišaukite į 

Tananevicz Savings Bank,
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

ir*-

OU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
1S iki 40c svaro arbat 3 iki 5c sv. sviesto.

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicaeo avė 
1'473 Mikv ukt'e avo
1045 M ii\v;t •;!«•*• e 
2054 M lw nkt-i* avė 
2710 \V North u ve

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wontworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 & Ashland avo

Vakarine dalis.
151P W Madison st 
2ft30 W Madison st 
I83C» Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Mal.sted st

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 10c vertės kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Tananevicz SavingsI

BANK
JONAS M. TA'' "VNEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
ID □EJE 3EJE

DUODA čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namu ir lotu Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįguc ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visą Mtų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vigas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavits ir visokius kitus 

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo i 
žymę instituciją. Todėl, turinti koįrius 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.

MOTERIŲ VAKARAS.
(Pabaiga nuo 3 pusk).

Sąjungos, kuri rimčiausiai 
apima visus moterių reika
lus.

Po prakalbai p-lė B. Nau- 
siedaitė paskambino piano 
solo du veikalėliu. Ši p-lė 
savo Simpatišku skambini
mu moka patraukti publi
kos domą. Klausai ir džiau
giesi, kad prie neskaitlin
go būrio musą artistą pri
auga, vystosi nauji talen
tai.

Parsiduoda geras mūrinis namas, ne
toli Apveizdos Dievo bažnyčios. Tu
ri būti parduotas į 30 dienų. Parsi- 
duos labai pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. Tananevicz,
670/ W. 18th str., Chicago, Ill.

$700 “cash,” likusius ant lengvų 
išmokėjimų nuperlft, 8 kambarių cot
tage su 8 pėdų augščio beismantu. 
Vana, gazas. ištaisytos gatvės. Dide
lis lotas. Kaina $2,200.

McDONNELL,
3622 So. California avė., Chicago, Ill.

$100 “eash,” o likusius ant lengvų 
išmokėjimų, nuperka 8 kambarių na
mą su storu. Vana, gazas ir elektros 
šviesa. Kaina $1,600.

McDONKELL,
3622 So. California avė., Chicago, Ill.

■ REIKALINGI j 
j| jauni vyrai mokyties barberysties* Ke- g 

1 lėto savaieziu užtenka del užbaigimo g 
f kurso- Inrankiai duod. mi. Vietos lau- = 
g kia. Geras mokesnis. Visados galt ti- g 
g kietis dirbsiąs. Uždarbis yra besimo- = 
B kinant?
■ MOLER BARBER COLLEGE B 
j 105 So. Fifth five., Chicago, 111. |

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Uelna kas utarnlokas ir petnydla. į
------------ n HIM■_"■'■■■ ■»..................... nri.niMi.eBMMĮĮ n iinij .

1

PRENUMERATA KAŠTUOJA — -——f

AMERIKOJ' t pusei matą $L2S
« EUKOPOJ ir Lietuvoj $3.50, Anglį-

J U V L [ joj ir Škotijoj 15 s. Prūsuose 15 m
r — _ ■ ■ —— ■■ ■ ■—į i ■ — > w- 7.--—- —•- -r—. :

Kaiyk 4®©ja®s0 © gavsn wšeaą ssumerjį dyk™,

W. D. Boczkauskas & Co.
SŽI-SŽ? w South o Kahanoy City, Pa '

.,1 , ., ,

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

Nekėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

3E

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farinas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgieių. KreipkitOs pas

K. J. Fillipavičių
—Offisas —

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris pakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., paneddio, seredos ir pBtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

I
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