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Austrai-Vokiečiai pane 

ša didelius nuosto
lius Serbijoje.

Bulgarija perkirto Saloniki- 
Nish geležinkeli.

Kaizeris iškeliavo Ser
bijos frontai.

Busimoji “first lady”. $8

Londonas, sp. 11. — Ser
bai priešais teutonus tuo 
tarpu 'niekur negali atsilai- 
ky'ti. Teutonai užėmė bu
vusią Serbijos sostinę Biel- 
gradą ir visu front.u varo
si pirmyn. Serbai pasi
traukę pietų link į kalnuo
ta šąli. Teutonu nuosto
liai tečiau baisiai dideli.

Bielgradas mažai nuken
tėjęs . nuo austrų-vokiečių 
bombardavimo. Keli priva
tiniai bustai sugriauta. 
Menka dalis civilių gyven
tojų mieste palikus. Visi 
kiti laiku išsikraustė Ser
bijos gilumom

Bulgarijos karuomenė 
nesiveržia i Serbiją, išėmus 
serbų Saloniki-Nish gele
žinkelio perkirtimą. Bul
garijai sava karuomenė 
reikalinga namie, kadangi 
rusai yra sumanę išsodin
ti savo armiją nuo Juodųjų 
jūrių pusės.

Graikija su Rumunija 
kol-kas užsilaiko neutraliai. 
Ar kada nors pakryps ku
rion pusėn, nežinia.

Berlyne iškilmingai šven
čiama Bielgrado paėmimas.

TEUTONAI PAĖMĖ 
BIELGRADĄ.

Berlynas, sp. 10. — Aus
trų-vokiečių generalis šta
bas oficialiai vakar prane
šė, kad austrai-vokiečiai 
antpuoliu užėmę buvusią 
Serbijos sostinę Bielgradą. 
Didesnė miesto dalis jau 
patekusi teutonams.

Šį karą jau antru kartu 
tasai gražus serbų miestas, 
gulintis ties upių Danube 
(Dunojaus) ir Save susi
jungimu, teutonų užima
mas. Karo pradžioje jį bu
vo užėmę austrai, bet serbai 
juos išvijo.

Vokiečių armija, vedama 
generolo von Koeveso, tu

rėjo smarkiai kauties su 
narsuoliais serbais, kol už
ėmė Konaką, karaliaus rū
mus. Serbai mušė pašėlu
sius teutonus ir ant gatvių 
ir nuo namų stogų. Bet 
kadangi austrai-vokiečiai 
buvo skaitlingesni, tai ir 

viršų gavo. Gatvės nuklo
ta lavonais, nes durtuvais 
skerstasi.

Austrų armija šturmuoja 
citadelę, kurią kanuolėmis 
serbai gina. Tas aplink ci
tadelę kanuoles serbams 
sustatė franeuzai ir anglai 
inžinieriai.

Regis, austrai-vokiečiai 
dabartiniu laiku jau . visą 
miestą turės savo rnakose 
ir maršuos rytų geležinke
liu tiesiog į Nish ir į Bul
garijos pasienį, kas jiems 
svarbiausia apeina.

Austrų-vokiečių įsibrio- 
viinas Serbijon užima 250 
mylių ilgio frontą.

Generolo von Gallowitz 
armija pirm Bielgrado pa
ėmimo buvo užėmusi Zigen- 
ner salutę ir augštumas į 
pietvakarus nuo Bielgrado.

Oficialiai pranešama, jo- 
gei kaizeris keliaująs Serbi
jos karo frontam

Bulgarijos karuomenės 
vyriausiuoju vadu yra pasi
skelbęs patsai caras Ferdi
nandas.

Bulgarijos didesnėj i ar
mijų dalis sukoncentruota 
palei Kostendil, 15 mylių 
atstumo j nuo Serbijos sie
nos.

Fieldmaršalo von Mack- 
ensen vyriausioji dviejų 
naujų armijų dalis paruoš
ta veržties tiesiog Konstan
tinopolio link. Toji dalis 
taippat perėjo Save ir Da
nube upes.

Generolo von GaGllowitz 
armija perėjo Danube ke- 
turiose vietose žemiau Se-

Prezidento. Wilsono sužadėtinė. Mrs. Norman Galt.

mendria ir serbus stumia 
pietų link.

Apturėta žinia, kad bul
garų kavalerija perkirtusi 
Saloniki-Nish geležinkelį, 
kuriuomi franeuzai su ang
lais skubinosi serbams pa
galbon.

TALKININKŲ ARMIJOS 
SERBIJOJE.

Londonas, sp. 10. — Bul
garija drauge su teutonais 
puolėsi ant serbų ir pir
miausia jos kavalerija per
kirto Saloniki-Nish geležin
kelį, suplaišindama daug 
tiltų. Prancūzų ir anglų 
armijoms, einančioms pa- 
gelbon serbams, liko todėl 
perkirstas kelias. Bet 
svarbiau yra patiems ser
bams, nes tuo geležinkeliu 
jiems buvo pristatinėjama 
amunicija. Dabar galės a- 
municijos todėl ir pritruk
ti, Franeuzai su anglais 
pasiekę Gjevkeli ir ten ap
sistoję, kadangi toliau gele
žinkeliu nebuvo galima lei- 
sties.

Daug serbų karuomenės 
sutraukta į pietus nuo 
Nish, kur saugoja geležin
kelį nuo bulgarų pasikėsi
nimo.

Prancūzų ir anglų armi
joms todėl prisieis veržties 
Bulgarijon ir tenai su lai' 
kyti teutonų briovimąsi.

Kaip iš Berlyno, taip ir 
iš Nish pranešama, jogei 
kaujasi visur tik pirmuti- 

SUTORPEDAVO VOKIE
ČIŲ LAIVĄ.

Londonas, sp. 11. — Iš 
Copenhagen pareina žinia, 
kad anglu submarinas su- 
torpedavo vokiečių garlai
vį Lulea of Lubeck arti 
Giedser. Įgidos 21 asmuo 
išsigelbėjo valtimis, nes an
glai pirm torpeduosiant ją 
persergėjo.

POPEŽIUS Į SULTANĄ 
APELIUOJA.

Roma, sp. 11. — Pope- 
žius per savo delegatą Kon
stantinopoly,], Mgr. Dolci, 
šaitanui pasiuntęs autogra- 
finį laišką, prašydamas 
perstoti persekioti vargin
guosius krikščionis armė
nus.

PRANCŪZŲ LAKŪNO 
LAIMĖJIMAS.

Londonas, sp. 11. — Pa
ryžiuj oficialiai paskelbta:

“Puvenelle miškan fran- 
euzų lakūnas numušė vo
kiečių aeroplaną. Du vokie
čių lakūnu žuvo.

“Vienas musų (francu- 
zų) lakūnų būrys išmetė 
aplink 100 diedelių bombų 
ant geležinkelio stoties, 
Champagne apskrity j, kur 
vokiečiai koncentravo savo 
karuomenę.

nes sargybos, didžiulės ir 
svarbiosios arimjos dar nie
kur nesusirėmusios.

VOKIEČIŲ PRINCAS 
MIRUS.

Londonas, sp. 11. — Vo
kiečių Thurn ir Taxis prin
cas Frederic rusų ligoninėj 
nuo žaizdų miręs. Jis bu
vęs Sužeistas Vilniaus apy
linkėse, kaip tvirtinama iš 
Petrogrado.

GRAIKŲ KARALIUS 
VĖL SERGĄS.

Londonas, sp. 11—Grai
kų karalius Konstantinas 
išnaujo susirgęs ir niekur 
nepasirodąs iš savo rūmų. 
Susirgęs kabineto krizio 
metu. Vokiečių laikraščiai 
tvirtina, kad jam padary
ta operacija.

NAUJAS KARO LAIVAS.
New York, spalių 11. — 

Ateinantį ketvirtadienį čio
nai vandenin bus įleistas 
milžiniškas karo laivas Ca
lifornia. Iškilmybėje ims 
dalyvumą ir karo laivyno 
sekretorius Daniels.

VIENUR IR KITUR RE
VOLIUCIJA.

NEW YORK. sp. 11. — 
Iš Christiania čionai atke' 
liavo Aleksandra Kollon- 
tay, kuri kituomet gyveno 
Petrograde.. Ji pasakoja, 
kad Rusijos ir Vokietijos 
socialistai išvien darbuoja
si ir rengiasi prie didelės 
revoliucijos, kuri sugriau’ 
sianti kaip Rusijos caro, 
taip Vokietijos kaizerio so
stus.

Vokiečiai ata
kuoja Dvinską. 
Atmainos Rusijos 

ministeriioje.
Londonas, sp. 10. — Vo

kiečiai pradėjo smarkiau 
atakuoti Dvinską iš dviejų 
pusiu, nuo Garbanovka ir 
Ilhikšto, kaip pranešama 
iš Berlyno. Jie paėmę ne
laisvėn 5 rusų oficierius ir 
1,356 kareivius.

Princo Leopoldo armijos 
atmušusios rusų užpuoli
mus. Generolo von Linsin- 
gen armijos paėmusius Ko- 
mory ir Przykladniki, piet- 
vakaruose nuo Pinsko, ir 
nuviję rusus skersai upę 

Styr.
Rusijos karo laivai iš Ry

gos užlajos imtildę vokie
čių batarėjas, veikusias va
karuose nuo Rygos. Taip 
pranešama iš Petrogrado. 
Be to sakoma, jogei rusai 
paėmę 4,000 austrų ir vo
kiečių kareivių.

Rusai tvirtina, kad ap
link Dvinską vokiečiai nors 
smarkiai veikianti, bet ne- 
simatąs joks pažangumas.

Ant kairiojo savo fronto 
sparno rusai paėmę irgi dar 
kelis šimtus nelaisvių.

ATMAINOS RUSŲ MI
NISTERIJOJE

Londonas, sp. 11. — Vi
durinių reikalu ministeris, 
kunigaikštis Ščerbatov. 
prašalinamas iš užimamos 
vietos. Jo vieton skiriamas 
Aleksiei Chvostov. Chvos- 
tov busiąs pirmuoju durnos 
nariu, ministerių nuskirtu. 
Jis buvo kituomet dešinė- 
sės partijos durnos lyderiu.

VOKIETIJA SUBMARI- 
NŲ TURINTI.

Londonas, sp. 11. — Ne
senai Anglijos valdžia buvo 
paskelbus, kad Vokietija 
šiam kare praradusi aplink 
60 submarinų ir todėl jai 
menkai jų belikę. Tuo tar
pu iš Berlyno dabar prane
šama, jogei Vokietija savo 
submarinų nesanti prara
dusi nei 4-tos dalies, kai]) 
kad Anglija skelbia, ir kad 
ji submarinų turinti dabar
tiniais laikais dar daugiau, 
negu kituomet.

DR. LIEBKNECHT SU
ŽEISTAS.

Bernas, sp. H- —• Vokie
čių socialistą lyderis, dr- 
Karl Liebknecht, kurs tar
nauja inžinierių korpuse 
vakariniam karo fronte, su
žeistas galvon krintant me- 
džiui.

AMERIKONE IŠTREM
TA IŠ VOKIETIJOS.
Geneva, sp. 10. — Viena 

amerikone moteris. Mrs. 
Merrick Hildebrandt, kuri 
sakėsi paeinanti iš Louis
ville, Ky., ir turinti 18 me
tų amžiaus, keliavo iš čio
nai į Vokietiją ir Lorrache 
buvo suareštuota vokiečių 
oficieriu. Iš ten nugaben
ta Į Munichą ir uždaryta 
kalėjimam Kiek palaukus 
tečiau vokiečiai ją paleido, 
palydėjo atgal per sieną iš 
Vokietijos ir uždraudė ne
grįsti daugiau į Vokietiją, 
nes busianti už tai sušau
dyta.

UŽMUŠTAS.
Berlynas, sp. 11. — Vo

kiečiu ulonų leitenantas, 
baronas von Wangenheim, 
likęs užmuštas karo lauke 
Rusijoje.

MINISTERIO SŪNŪS 
KALĖJIME.

Berlynas, sp. 11. — Fran- 
euzų leitenanto Delcassee. 
Francijos ministerio suims, 
kurs pateko vokiečiu nelai
svėn, vokiečių karo teismo 
už ncpaklusnybę pnsmerk- 
tas vieniems metams tvir
tovė!).

KONFISKUOJA GUMI
NIUS RATŲ LANKUS.
Zurich, sp. 10. — Austri

jos karo ministerija sukon- 
fiskavo visoj valstybėj vi
sus guminius ratų . lankus, 
kokie tik kur randasi. Vi
sitelis, tokius lankus turin
tiems. Įsakyta į 24 valan
das visus lankus sugabenti 
paskirtosna vietosna. Už 
nepaklausymą grasinama 
pabauda arba kalėjimu.

ABATAS UŽDARYTAS 
KALĖJIMAM.

Paryžius, sp. 11. — Al- 
zase vienas abatas, Wan- 
zel, susirinkime bažnyčioj 
buvo atsiliepęs: “Tegu gy
vuoja Francija!” Už tai 
vokiečiai jį uždarė 18-kai 
mėnesiu kalėjimai!. Kas' ki
ta butų buvę, jei jis butu 
pasakęs: “Lai gyvuoja Vo
kietija arba kaizeris!”

GOLGOTA — KARINĖ 
VIETA.

PARYŽIUS, sp. 11. — 
Golgota. Kaukolių Kalnas, 
arba paprastai vadinamas 
Kalvarija. Šventoje Žemė
je, taipgi neišliko be kari
nio sutepimo.

Ant to kalno turkai da
rą mėginimus su plyštan
čiomis bombomis.

Aplink Išganytojo Gra
bą ant lygumų turkai lavi
na savo artileriją.
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“Kataliko” pastabėles a- 
pie dr. Gaigalaičio laiško 
vertę musų spaudoje sukė
lė daug audros. Nekuriu 
laikraščiai, kuriu tarpai! nu
eina ir naujuoju rubli apsi
taisiusi “Ateitis,” ne dr. 
Gaigalaičio laišku piktina
si, bet... “Kataliku.” Gir
di, dr. Gaigalaičio laiškas 
“...matyti, rašytas ant grei
tųjų ir ne spaudai ir prie 
tani dideliam sujudime del 
Amerikos lietuvių laikraš
čių germanofobijos...” Ži
noma, ne visi mes esame 
vienodos nuomonės, ne visi 
vienodas pažiūras turime i 
tų laišką. Ir iš to dažniau
sia išeina nesusipratimai ir 
dar kas aršesnio.

Tečiau mes turime at
krauti (lomą į vieną daly
ką, būtent, kad “Ateitis” 
vartoja ne vienodą saiką 
visokių apsireiškimų ap- 
sprendimui. “Ateitis” dr. 
Gaigalaitį už jo laiško tu
rinį teisina jo susijaudini
mu (sujudimu), bet kodėl 
tuo patim nepateisina ir 
“Kataliko”? Atrodo, kad 
“Ateičiai” arba dr. Gaiga
laitis yra daugiau artimes
nis už ką kitą, ar ji pati, 
pasak jos, užsikrėčius ru- 
sofobija. Kitaip negalima 
išmanyti’ “Ateities” pasi
elgimo.

“Ateities” saiku saikuo
jant mes visi privalome ma
tyti tik Prūsų lietuvius la
bai susijaudinusius nuo A- 
merikos lietuvių spaudos 
palinkimo rusų pusėn., Bet 
kuomet Prūsų lietuvių laik
raščiai nuolatos garbina 
germanų narsiąsias armijas 
ir net patį turkų padišachą, 
tuomet mums uždrausta ne 
tik “susijaudinti,” bet ir 
vieną, kitą tiesos žodį pasa
kyti.

Tiesa, kaip jau seniau 
buvome prasitarę, gal kiek 
ir peršiurkščiai atsiliepėme 
apie dr. Gaigalaičio laišką- 
atsiliepimą į Amerikos lie
tuvius, bet pasakėme tei
sybę. Žmogus, kuris dega 
tokia neapykanta link ru
su, nieko gero jis negali ve
lyti D. Lietuvos lietu
viams, nes jis žino, kad tų

Iš Laikraščių
“Ateitis” rašo apie Lie

tuvos inteligentijų štai ką:
“Mums praneša iš Rusi

jos, kad nuo vokiečių pabė
gusioji lietuvių inteligenti
ja nesnaudžia, bet rengia
si prie ateities svarbesnių 
atsitikimų. Daugelis jau 
apsiprato su mintimi, kad 
gali prireikti po vokiečių 
Lietuvai ir pasilikti. “Kad 
ir po vokiečiu — bile iš
vien su Prūsų lietuviais” 
— rašoma viename laiške. 
Mus, amerikiečius, ragina, 
kad stengtumės patiekti li
teratūros žmonių politikinei 
sąmonei sukelti. Pataria
ma užmeg'sti ryšius su Prū
sų lietuviais ir per Tilžę ar 
kt. pradėti veikti, arba bent 
viską prirengti taip, kad 
patogiai valandai atėjus bu
tų viskas po šonu.”

Iš tos žinutės paaiški, 
kad lietuviams jau neverta 
nei svajoti išsprųsti kuomet 
nors iš po vokiečių globos. 
Gerai dar, kad yra žmonių, 
turinčių daug sveikesnę są
monę.

Prusnose išeinantis laik
raštis “Dabartis” rašo, kad 
Šveicarijoj gyvenanti lietu
viai ir latviai protestuojanti 
prieš rusų valdžią.

“Latvių ir lietuvių gru- 
pa Šveicarijoj šaukiasi į 
civilizuotąją žmoniją, idant 
protestuotų prieš išnaikini
mą visos tautos, kuri, ne
paisant persekiojimų, ko
kius visuomet po rusų val
džia kentėjo, reikalauja su
grąžinimo savo teisių, ir vi
somis jėgomis priešinasi, 
kad ji barbariškiausiomis 
prie moiiėmis, kurios vien 
gėdą daro žmonijai, butų iš
braukiama nuo ■ Europos 
žemlapio.

Svetimi ano krašto žmones 
juos laiko svetimais. Pa
vyzdžiui 10,000 latvių iš 
Kuršo nugabenta, rusų val
džiai paliepus, į rytų guber
nijas. Užuot .aprūpinę ne
laiminguosius, nuvarė juos 
miestuosna, kurių valdžia, 
pavadindama juos vokie
čiais, be jokio gailesčio juos 
palieka vargams...”

“Dabartis’ apie protes
tus prieš vokiečių žiauru
mus nieko nerašo.

“Keletas milijonų žmo
nių iš Latvijos ir Lietuvos 
krašto liko nustumti į to
limąsias valstybės guberni
jas (į Archangelską Kaza- 
nių ir Siberiją), ten, kur la
bai žiaurus ir nesveikas o- 
ras, tarp .svetimos kalbos 
ir svetimo budo žmonių.

lietuvių milžiniška didžiu
ma stovi rusų pusėj. Vie
natinis jo velijimas — tik 
matyti visą Lietuvą Vokie
tijos globoje. Jei d-rui 
Gaigalaičiui rūpėtų D. Lie
tuvos musų brolių likimas, 
jokiuo budu jis už savo pa
tarnavimus iš kalno nerei
kalautų jokios “dėkingys- 
tės” iš Amerikos lietuvių. 
Jei jam pagaliau rūpėtų ne 
germanizmas, bet išalkusių 
lietuvių pavalgydinimas, jis 
Dciižganliotų Lietuvių I)r- 
jos nukentėjusioms del ka
ro šelpti.

Bet dr. Gaigalaitis vis 
darąs iš didelio susijaudini
mo, kad lietuviai nelenkią 
savo galvų prieš “angštą- 
ją” teutonų ir Prusą lietu
vių kultūrą. Gi mums ne
galima nei pamąstyti apie 
kokius ten “susijaudini
mus,” kuriuos gimdo kadir 
pati “Ateitis” užtardama 
arogantišką pastoriaus Gai
galaičio- pasistatymą. Ne
pavydime. Mes žengiam 
vienodais keliais, bet, deja, 
ne link vieno tikslo. O tas 
taigi ir įspraiuia “Ateičiai” 
rankosna kelis saikus.

Po vokiečiais visai gerai 
esą, kaip rašo kun. J. Tu
mas “Rygos Garse.”

“Vokiečių užimtoji Lie
tuva susitvarkiusi: žmonės 
doroją javus nuo laukų, 
mokyklose prasidėjęs mok
slas. Iš valstiečių esą pa
imta galvijų, bet palikta 
trims žmonėms po karvę.

Paimama ir grudai, bet 
paliekama ir žmonėms, o to
linus pavilgai gauti dalija
ma “bonai” — tam' tikri 
lapeliai.

“Iš Prūsijos vokiečiai 
tiesia kelią per Jurbarką, 
gretimai Tauragės šasiejui. 
Geležinkelis jau nutiestas 
ligi Kelmės ir toliau dirba
ma į Šiaulius.

“Šiaulių pakraščiai be
veik visai sudegę. Ūkusie
ji gyventojai persikraustė į 
miesto vidurį. Tvarką pa
laiko miesto miliciją, kurios 
žemesnės vietos apmoka
mos. Miesto reikalais rū
pinasi miesto piliečių komi
tetas vokiečių komendanto 
prižiūrimas. Užimta vokie
čių reikalams varis, plienas, 
benzinas. Vyriškieji — 17 
—50 metų išvaryti prie 
tranšėjų kasimo. x Baigia
ma taisyti geležinkelis Lie
pojon, kur įkurta visa Lie
tuvos ir Kuršo užimtų kraš
tų valdžios sostinė. Trūk
sta žibalo, kurį pakeičiama 
atgabentomis iš Liepojaus 
žvakėmis. Duonos svaras 
12—15 kapeikų, mėsa 35— 
60 kap., sviestas 1 rublis. 
Mieste leidžiama vokiškas 
laikraštėlis,11 kurs nesenai 
rašęs, kad Ryga, jau esanti 
vokiečių paimta...”

Baseball žaismes.

Tautiniai Legijonai
Šalip regulerių armijų 

Europos kare įvairiuose 
kraštuose dalyvauja tauti
nės grupės susiorganizavu
sių liuosnorių, vadinamų 
legijonais.

Indomus apsireiškimas, 
kad tokie legijonai susior
ganizavo visuose frontuo
se išimant teutonų.
Italų liuosanorių legijonus 

suorganizavo garsus Gari
baldi sūnūs ir posūniai. 500 
laisvanorių italų kariavo 
prie šono franeuzų karuo- 
menės ligi Italija pati ne
prisidėjo karau. Tada le
gijonai pasklijo ir prisidė
jo prie savųjų vėliavų.

Apart italų legionų Fran- 
cijoje susiorganizavo lenkų- 
čekų-alzasiečių legijonai, o 
vėliau alzaso-lotaringiečių, 
kurie ir šiandie kariauja 
prieš vokiečius. Po mūšiui 
ties Arras šitie legionai la
bai praretėjo, bet baiiga 
naujų liuosanorių vėl pa
state ant kojų, tečiau šitie 
mišrų tautų legijonai kur
kus žemiau stovi už tauti
nius legionus, kur susibū
rę vienos tautos drąsuoliai.

Labai galingi legionai 
buvo susidarę lenkų ir rusų 
Galicijoje. Lenkų legijonas 

į susidėjo iš 6 pilnų pulkų. 
I Tečiau lenku ir rusimi le
gijonai nėjo išvien su vo
kiečių armijomis, bet veikė 

i tuo tikslu, kad atsispirti 
prieš rusų valdžios suvar
žymus.

Rusijoje taippat nemažai 
lenkų legionų veikia. Vie
ni kovoja' prieš vokiečius, 
kiti rūpinasi išgelbėti tur
tus.

Rusijoje dabar atsiranda 
nauji latvių legijonai. Lat
viai, gyvendami pabaltijoje, 
kur raitosi rusų ir vokiečių 
armijos, sudarė legijoną, 
liuosanorių, kuris stojo 
draug su rusų armijomis 
prieš vokiečius.

“Novoje Vremia” paduo
da ] egi jono atsišaukimą, 
prie kurio prisidėję valsty
bės dūmos latvių atstovai 
Goldmanas ir Salita. Tas 
atsišaukimas šitaip skam
ba:

Lietuviai 
Amerikoje.

JAUNIMAS DARBUO
JASI.

Athol, Mass. Pastaruo
ju laiku subruzdo vietinis 
jaunimas. Laukiama visur 
eilės gražių vakarų. Pir
miausia pradėjo ruošties 
D. S. IV kuopa pastatyti 
scenoje “Švarkas ir mili
nė.” Kadangi kuopoje 
trūksta sceniškų pajėgų, 
tai apsiėmė padėti vietinė 
Lietuvos Vyčių kuopa, kuri, 
turėdama nuolatinį teatra
linį skyrių, turi daugiau iš
lavintų pajėgų.

Vyčiai taippat rengiasi 
prie atvaidinimo net dviejų 
veikalėlių: “Užburtas kuni
gaikštis” ir “Žilė galvon — 
velnias uodegon.” Taigi 
dabartinis jaunimas taip 
pasikinkęs darban, kad 
liuoso laiko nei valandėlės 
surasti negali. Dauguma 
dirbtuvių dirba vakarais ir 
naktimis, tai kiti negali at
sitraukti nuo darbo nei va
karais. Užtad prisieina nu- 
girti vietinį jaunimą už vei
klumą.

Vasaros metu įvairios dr- 
jos, ypatingai jaunimo, ren
gdavo kuodažniausia pasi
linksminimus tyrame ore. 
Nebuvo to šventadienio, 
kad tokia ar kitokia drau
gija nesurengtų pikninko. 
Reikia džiaugties, kad jau
nimo ir kitokios draugijos, 
rengdamos pikninkus, ne
nusidėjo prieš blaivybę. Čia 
nėra to negražaus įpročio 
rengti pikninkus su svaiga
lais. Beje, tą išimtį kartą 
buvo padaręs nekuris vie
tos kliubas, bet daugiau to 
neatkartojo.

Žmonės į pikninkus labai 
noriai lankosi. Vaidinimų 
gi nemėgsta. Pamato ap
garsinimus ir numoja ran
ka. Sako, kad jis jau ži
nąs, kas ten bus. O kiti sa
ko geriau už tuos pinigus iš” 
sigersiu. Taip sako senes
ni, o dalis jaunimo lankosi 
po galiūnus arba kinemato
grafuose kaitina akis. Nie
ko žmogus nesakytum, jai- 
gu lietuvių vakarai butų 
brangiai prieinami. Kainos 
vis mažos; nors seniau bū
davo rengiami tik mažes
nieji veikalai, bet dabar 
atsiradus daugiau ir pasi
tobulinus scenos mylėto
jams, rengiami turininges
ni vakarų programai.

Linkėtina, kad susipratęs 
jaunimas nenuleistų rankų, 
matydamas apatišką visuo
menės atsinešimą link jo 
darbo. Artistas.

“Gavome leidimą organi
zuoti liuosanorių legijonus. 
Legijonus tvarkys latvių 
vadai. 700 metų praėjo ir 
vėl sprendžiamas latvių li
kimas. Po 700 metų ken
tė j imu ir vilties išsipildo 
svajonės apie atgimimą mu
sų kultūros.

Dabar, arba nekados. Lat
viai Kurlendijos ir Liflen
di j o s, kurių arklas rūdija 
apleistoje tėvų žemėje, atė
jo laikas pakeisti arklą ir 
dalgę kardu. Teisę savisto
viai organizuoti legijonus 
latviai įgijo ne tiktai savo 
patriotizmu, savo išmėgin
ta ištikimybe bendrai Rusi
jos viešpatijai, bet taippat 
savo karžygiškumu kovoje 
su amžinais priešais.”

“Novoje Vremia” paduo
da latvių laikraščių pasta
bas link atsišaukimo, kuris 
kvietė visus latvius nuo 17 
ligi 35 metų stoti į latvių 
legijonų eiles ir susirinkti 
svarbiausiame punkte Ry
goje. Legijonams leista į- 
sitaisyti vėliavos su rusų ir 
latvių spalvomis ir para
šais.

Latviai apsigyvenę Pabal- 
tijos krašte skaitliuje 2-jų 
milijonų. (Rodos, latvių 
vienų tiek nėra. Gal čia 
priskaitomi draug lietuviai? 
Tada reikėtų spėlioti, kad 
lietuviai su latviais veikia 
išvien). Tauta gimininga 
su latviais yra po germani
zacijos intaka net nuo 700 
metų.

Latviai, pilni keršto prieš 
teutonų gaivalą, kuris už- 
plovė jų dirvonus ir intur- 
tėję skriaudžia demokra- 
tingą tautelę, gavę dabar 
progos rauti nepageidauja
mus diegus iš savo dirvonų, 
uoliai organizuoja liuosano
rių legijonus ir prjsijungę 
prie rusų karuomenės išpila 
savo kerštą prieš amžinus 
skriaudikus.

Ir taip visuose frontuose 
veikia tautiniai legijonai; gi 
pietų frontuose serbams ei
na į pagelbą bosniečiai ir 
hercogoviniečiai, kurie išti
somis miniomis įstoja į 
eilę serbų armijų. Vien tik 
vokiečiai' neturi legijoną.

Visa tai liudija, kaip vo-

TMD. PRAKALBOS.
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kiečiai yra neapkenčiami 
visų tautų. Liudija, kad 
talkininkų pusėje simpati
ja tautų, nes talkininkai 
eina su pasiuntinyste pa- 
liuosuoti Europą iš teutonų 
rankų, ypatingai paliuosuo- 
ti silpnesnes tauteles, ku
rios, negalėdamos atsispir
ti prieš vokiečių gaivalą, 
šluojamos nuo žemės pa
viršiaus. Nenuostabu, kad 
mažosios tautelės organi
zuoja lęgionus ir padeda 
talkininkams greičiau at

siekti tikslo. P.

"DIDELE DOVANA”!
Nebo pakelio prldSakys vertas į c pinigais I 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi ta 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

, arba į vertas dovanas.
(Sį dovana bus duodama iki Dee. 31, J6i5>

d. TMD. 30-ji kuopa su
rengė prakalbas. Kalbėjo 
p. Z. Jankauskas iš Law
rence, Mass.

Pirmoje kalboje aiškino 
apie lietuvių pradėjimą or- 
ganizuoties į draugijas. Pla
čiai apkalbėjo TMD. ir jos 
naudą. Minėtoji draugija 
daug patarnavo visuomenei 
pagamindama naudingų 
kningų.

Antroje kalboje palietė 
viešus lietuvių reikalus, nu
plėšdamas visą dabartinį 
padėjimą. Apipasakojo la
bai teisingai. Tarpo kalbų 
buvo deklemacijų. Deklc- 
mavo vien vyriškiai. Tas 
gerb. svečiui krito į akį ir 
jis užklausė, kodėl tik vie
ni vyrai yra mylėtojais ei
lių ir t.t. Tada p-lė P. Ša- 
pranauskaitė, neslėpdama 
teisybės, pasakė, kad musų 
mergaitės labai patingu- 
sios.

Butų gerai, kad ir lietu
vaitės pradėtų draug su vy
rais darbuoties, lavinties, 
nes jos L 11 g mažiau nau" 
dingas tautos elenjęntas.

Padengimui kelionės* lė
šų suaukota $2.40.

Kalbėtojas matydamas, 
kad publika noriai klauso
si prakalbų ir pavyzdingai 
užsilaiko, papasakojo daug 
ko apie dabartinį karą. Vai
zdžiai nupiešė musų tėvy
nės, musų broliii likimą. 
Ragino šelpti kiek išgalint 
nukentėjusius brolius. Po 
šitai kalbai vėl deklemuo- 
ta. P-lės M. Vinauskaitė 
ir A. Dalukutė padainavo 
“Pasakyk mano mielas 
krašte,” o p-lė A. Naivai- 
ka “Paukšteliai mieli.”

Aukų nukentėjusioms del 
karo surinkta $4.25.

Mums, gardneriėČiams, 
reiktų pratęsti aukų rinki
mą, nes pradžia jau pada
ryta. P. S. Remeika.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakls 
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill. i

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

siei3Į0iBS(sieĮe(8«ei8»esg^^

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos. abel- 
nos historijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilietystčs, dailarašystės.

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

M

I rtn IŠMOK
iron AnSli^ai kalbėti 

X skaityti ir rašyti už

Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, akai* 
tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- 

l«l šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra 
labai parankus kiekvienam, nes mokina- 

y/ me naujausiu budu per korespondencija 
jjl jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 

Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
v dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- 
i«l nigus:

AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES

1741 W. 47th st, Chicago, Ill.
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Mark Twain.

Princas ir Elgeta
Karo frontas ir 

atakos.

Sulietuvino Padaūguvietė,

(Tąsa).
mai. Džonas Kauti pasakojo, kad jis užmušė kunigą ir 
dabar slapstosi nuo policijos; dėlto jis vėl pristojo prie 
jų draugijos. Valkatos linksmai išklausė Kanto pasa
kojimo ir išgėrė už jo sveikatą. Kauti arba Gobbsas, 
kaip jis dabar save vadino, paklausė vyresniojo iš mi
nios: “O kiek išviso asmenų jūsų draugijoj?” Vyres
nysis atsakė: “Dvidešimts penki be mergų ir bobų. Pii<( 
ma buvo daugiau, bet kiti jau prapuolė.” Pradėjo mi- 
navoti prapuolusius draugus. Vienus iš jų užmušė peš
tynėse, kitus pagal teismo nutarimą sudegino ant laužo, 
kitus pakorė už užmušimą arba už vagystę. Vienas iš 
valkatoj pasakojo: “Bloga gyventi Anglijoj. Aš bu
vau seniau ne visai neturtingu nuomininku. Turėjau 
gerą pačią ir vaikučių. Dabar aš jau visai kitoks. Pa
ti su vaikais prapuolė. Lordui buvo reikalinga žemė, 
kurią aš nuomavau del ganyklos: jis priveisė daugybę 
avių del vilnų. Pagal įstatymus — jis teisus — jo že
mė ir gali daryti su ja ką nori. Savos žemės aš neturė
jau. Išėjau aš elgetauti su pačia ir alkanais vaikais. 
O žinot, kokie aštrus Anglijos įstatymai ųž elgetavimą? 
Mus, elgetas, vaikė ir plakė rykštėmis. Rykštės nu
kankino mano nelaimingą Marę ir mažus vaikelius, nors 
jie niekam nieko blogo nepadarė. Nebuvo kuom mai- 
tinties, o del to vėl aš išėjau elgetauti. Mane sugavo, iš
pėrė kailį ir nutraukė ausį. Štai, žiūrėkite, ausies nė
ra. Trečią kartą sugavo — įspaudė ženklą ir pardavė 
piktam žmogui. Jis mane mušė ir kankino be galo. 
Aš nuo jo pabėgau. Jei dabar mane sugaus — neišbėgti 
man torturų. Prakeikta šalis, kur tokie bjaurus įsta
tymai!”

— “Palauk, nekeik! Šiandien bus panaikinti tie 
bjaurus įstatymai!” sušuko kas-tai patamsyj. Visi at
sigrįžo link to balso ir pamatė mažą apdriskusį vaiką. 
Jis greitai pribėgo prie ugnies. Aiški liepsna jį apšvie
tė. Iš visų pusių pasigirdo riksmai: “Kas čia per apuo
kas? Iš kur atsirado? Kas per vienas?” Vaikas pasakė: 
“Aš — Edvardas, Anglijos karalius.” Valkatos gar
siai pradėjo juokties. Vaikas supyko ir suriko: “Jus 
sąžinės neturite! Aš jums prižadu karališką susimylėji- 
iną — panaikinti aštrius del jus įstatymus, o jus dar 
iŠ' manęs juokiatės!”' Visi dar balsiau nusikvatojo; 
pasigirdo Kauti balsas: “Broliai! Tai mano suims! Jis — 

. beprotis. Persistato sau, kad jis esąs karalius!” Ed
vardas pašoko prie jo ir suriko: “Aš ne beprotis, aš 
tikras karalius!” Vyresnysis iš minios sakė: “Gali bu
to kokiu nori karaliumi, jaigu tau užėjo noras, bet neva
dink savęs Anglijos karaliumi. Mes turime tik vieną 
karalių Edvardą. Mes, elgetos, liksim savo karaliui iš
tikimais. Na, draugai, su manimi: — Lai gyvuoja Ed
vardas, Anglijos karalius!”

Jauno karaliaus veidas paraudonavo nuo linksmu
mo. Jis linktelėjo galva ir pasakė: “Ačių jums, ma
no ištikimi tarnai!” Valkatos vėl nusijuokė. Kada 
nutilo, vyresnysis pasakė: “Pamesk šposus, vaike! Ro
dyk savo kvailumą kiek nori, tik nevadink savęs “Ed
vardu.” Pasirink sau kitokį vardą.” Vienas valkata 
pasakė: “Praminkim jį “Fu-fu I-mas” komedijantų 
karalius!” Visi rusiko: “Lai gyvuoja Fu-fu I-mas- 
Duokit jį čion! Uždekit jam vainiką! Duokit skipetrą! 
Pasodinkit ant sosto!” Ant karaliaus galvos užmovė 
vieton vainiko molinį puodą; pasodino ant statinės vie
ton sosto; vieton skipetro davė ilgą pypkio kotą. Pas
kui visi valkatos puolė prieš jį ant kelių; trynė akis 
purvinomis rankomis ir žiurstais; tyčia verkė ir šau
kė: “Pasigailėk mus. karaliau! Atverk savo gailes
tingas akis ant musų, vargdienių!” Mažas karalius 
apsiašarojo ir mąstė: “Aš jiems gerai padariau atmai
nydamas aštrius įstatymus ir užtai jie iš manęs tyčio
jasi. Už ką jie mane kankina?” Ir meilingas kara
lius pradėjo graudžiai verkti.

XVII. ' 
Karalius ir arkaniolas.

Ilgai dar valkatos tyčiojosi iš karaliaus, ant galo 
nuilsę ir visai nusigėrę jie sumigo. Pailsęs ir nuka
muotas Edvardas įlindo į šiaudus. Greitai visi kluone 
sumigo. Vaikas atsargiai išėjo iš kluono. Jis atidžiai 
klausė, bet niekas kluone nesijudino. Naktis buvo šal
ta. Lietus apsistojo. Dangus išsiblaivė. Užtekėjo 
mėnulis. Nelaimingas Edvardas ką-tik galėjo paeiti. 
Bet jisai kiek galėjo, ėjo tolyn mąstydamas: “Geriau 
užmigti kur nors girioj, negu būti kankinamu tų pik
tadarių.” Baisu jam buvo eiti. Kartais jam rodės, 
kad jis girdi kokius tai balsus; jis pamanė, kad jo ieš
ko po girią valkatos ir tada jis bėgo, kiek galėjo, to
lyn. Greit jis atsirado girioj. Už girios buvo girdėtis 
skambėjimas varpelių, bliovimas avių, lojimas šunų. 
“Turbūt už girios kaimas!” Linksmai pamanė vai
kas ir pasirįžo eiti per girią. Girios krašte jis sustojo 
ir paklausė: nebuvo nieko girdėti, bet grįsti pas savo 
kankintojus buvo dar baisiau. Del to jis drąsiai inč-

(Seka toliau),

Dalyvavimas skaitlingų 
armijų dabartiniame kare 
atmainė senobinį kariavimo 
būdą, kaip iš strateginio, 
taip ir iš taktingumo at
žvilgių. Tai galima buvo 
pastebėti japonų-rusų ka
re, bet šiandieninis karas 
dar aiškiau parodė.

Frontų atakos visados 
buvo sunkios, gi šiandien 
prie galingos ugnies ir ki
tokių kliūčių, pasidarė dar 
sunkesnės. Užtad atakų 
išsilenkiama, jaigu tik prie 
jų neprispiria kokios nors 
aplinkybės. Tvirtovių pa
ėmimas be atakų, žinoma, 
negalimas, užtad priešas 
prie tvirtovių arti susidaro 
del atsargumo apkasus ir iš 
pastarųjų nuolat mėgina 
daryti atakas.

Atakos reikalauja daug 
aukų. Žudoma žmonės ir 
materij aliai dalykai. Paim
ti tvirtovę reikia visados 
turėti daugiau pajėgų už 
priešą. Priešą gina sienos 
ir pastovi vieta, atsakantis 
prisitaisymas.
h Šiandieniniame kare kiek
viena pusė stengiasi apsup
ti priešą iš visų pusių. Bet 
apsupimas pasitaiko tik iš 
priežasties, jaigu viena pu
sė yra daug stipresnė. 
Froidas besiplodamas išsi
driekia į ilgį ir ta pusė, ku
ri mažiau turi spėkų, palie
ka plonesnė ir turi sulūžti. 
Gerai, jaigu tas lieka pa
stebėta ir vikriai mokama 
pataisyti. Tokiame atve
jyje lieka geriausia takti
ka traukties atgal, kad prie
šas, perskilęs pusiau armi
ją, neatlaužtų jos dalį, ar
ba ir visos neapsuptų.

Dėjosi ir šiame kare 
taip. Vakarų frontas yra 
nusidriekęs 950 kil., o ry
tų — 1,500 kilometrų. Prie 
tokhj frontų ta pusė pra
dės greičiau trupėti, kuri 
greičiau pritruks žmonių.

Br.

NEGRAŽUS ATSITI
KIMAS.

Scranton, Pa. Rugsėjo 
30 d. M. Smith ir J. Vąi- 
činlevičia parėjo girti ir už
puolė savo šeimininką ir 
šeimininkę ir juos sumušė. 
M. S. peiliu apdalinėjo šei
mininkus. Pribuvus polici
ja nuvežė M. Sm. ir J. V. į 
belangę, o šeimininkus į li- 

M. S. reikia 500 
55 dol. teismo

goninę.
kaucijos ir 
lėšoms.

Nesmagu, 
taip elgiasi.

kad lietuviai
Ten buvęs.

Humoras.
SUMANUS DAILI

NINKAS.
Vienas turtuolis užsakė 

dailininkui padirbti pavei
kslą, reiškiantį žydų perėji
mą per Raudonąsias jūres.

Dailininkas vienok dau
ginus mėgo žaisti, negu 
dirbti. Kuomet atėjo pa
veikslo užbaigimo terminas, 
dailininkas spėjo tik vieną 
sienos dalį nupaišyti rau
donais dažais. Jo nelaimei 
sutartoje dienoje atėjo tur
tuolis, paveikslo užsakyto
jas, o, matydamas ant sie
nos vien tik raudonų dažų 
dėmę, klausia: { į

FROM AFRICA WFLRHDERS ’
WITH R THIRST

Šitą beždžionę anglų karei
viai parsigabeno iš Afrikos, 
atkeliaudami karan i Eu
ropą. Beždžionė prijaukin
ta ir gyvena su kareiviais 
apkasuose karo fronte.

— Kas tai yra?-
— Tai Raudonosios 

rėš!
— O kur žydai?
— Jau perėjo!

O kur Faraonas?
— Atsiprašau Tamstą, 

jau prigėrė.
• —0—

NEVYKĘS PAMOKSLI
NINKAS.

Vienas vokietis pamoksli
ninkas turėjo silpną galvą 
— nabagas negalėdavo iš 
atminties pasakyti pamoks- 
lužių. Nenorėdamas kom
promituotos, jisai -visada 
pasirašydavo ir nusinešęs 
bažnytužėn parapi joninis 
perskaitydavo savo pamok
slą. Vieną nedėldienį iš
puolė jam sakyti apie pra
džią ir išsiplėtojimą pasau
lio. Atėjus laikui pasilipo 
vargšas į sakyklą, išsitrau
kia raštą ir skaito: “Išpra- 
džių Dievas sutvėrė dangų 
ir žemę...”

Skaito visą pasaulio įkū
rimą. Parėjus apie- žmo
nes, skaito: “antgalo sutvė
rė Adomą, bet negerai bu
vo vienam žmogui... sutvėrė 
jam pagelbon moteriškę 
vardu Jieva... (Čia per apsi
rikimą verčia 2 lapu susyk 
ir toliaus skaito), kuri bu
vo 300 .sieksnių ilgio, 50 
sieksnių pločio ir dar liepė 
ją viduryj ir iš viršaus iš
tepti smala...”

Parapijonįs, išgirdę apie 
tokią milžinišką ir dar sma
la išteptą Jievą, pradėjo 
prunkšto į saujas...

Pamokslininkas, patėmi- 
jęs klaidą, tarė: “Ach, ver- 
zeien Šie” (atsiprašau), čia 
jau pradėjau kalbėti apie 
arką, o ne apie Jievą...

—0—
AR NEVERTAS PAPEI

KIMO.
Skystimų senis, pasiti

kęs kaimyną, pradeda ai
manuoti:

— Ak, Jonuti, kokie da
bar čėsai, koks dabar 
tas. Geras žmogus 
per duris neiškiši... 
gaunie tie pijokai.

— Kas tau, kūmai, kad 
taip, ruškaunas? — užklau
sė kaimynas.

— Et, po galų, ir kan
trybės trūksta. Žilo plau
ko sulaukiau, dar man nie
kad taip nesitropijo.

ju

svie- 
nosį 
Galą

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams 

IHJIS.SJLK 
CIGARETTES 

“Amerikos Standards”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

>
Y Šitas specialis KUPONAS vertas

10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 
ra priduodamas su 90 ar daugiau regule-|| 
riškų Hassan Cigaretų kuponu, bile vieno- 
je Dovanų Stotyje arba pas ‘ g

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

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

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:
KUPONŲ 

25

50 
50 
50

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už ...................
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietą gumą, 

už ...........................'................................................
Skustuvas, geriausio plieno, už .............
Skustuvui diržas, del Šveitimo ir galandinimo, už
Geras “Lastic” 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.. 100

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ............... 125

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

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

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

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission rankenaitė, už .................. 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
są. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ......   300

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

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ............... 8900

— Na, tai kasgi tau pasi
taikė? Papasakok.

— Matykis kaip buvo, 
nueinu per atlaidus karče
mon su savo dukrele alaus 
išsigerti. Kur buvęs nebu
vęs Paibelio pusbernis su 
stiklu tik pykšt tiesiog man 
į snukį. Ir kaip čia nepyk
ti: pasenau, pražilau, tiek 
svieto perėjau, . tiek karče
mų išvaikščiojau, ir niekad 
o niekad man taip nesitro
pijo... kibą pabaiga svieto... 
Kad primanyčiau, visus 
girtuoklius išmuščiau, iška
počiau.

— Liaukis, kūmai, žmo
gus — ne višta, — galvų 
nenukirsi, — draudė Jonas.

— Na tai ką tu su tokiais 
nevidonais darysi? Ar ne 
navatna — pusbernis turi 
seną žmogų išnevožyt. Ne 
jis man dantis sudėjo — 
tegu ir nedaužo. Nesulauki- 
mas — nedovanosiu... rai
žėsi Skystimas.

— Ne, kūmai, nesikauk, 
dar į Ciberiją papulsi. Ap
šauk velyj per gazietas, tai 
nors žmonės ■žinos, kokio 
Miroslave sutvėrimo yra.

— Gerai sakai — tarė 
atsidusęs senis. Na, ale 
kaip rašyto?

— O kad ir šiaip: Aš, 
Matas Skystimas, Samti- 
niškių diedas, su baisiau
siu pasibjaurėjimu išpei
kiu pusbernio Mikės Šuns
nukio pasielgimą. Ant to
liau pranešu, kad jisai po 
karčemas nesivalkįoių ir 
senų žmonių negurintų...

Nežinau, ar tasai senis 
rašys į gazietas, ar ne, bet 
aš, nugirdęs -tau, “Garne- 
li,” imu ir pranešu, mi- 
teisk, katras juodu kaltes
nis?

NUŠOVĖ BROLIUKĄ.
Rocky Mount. Va., sp. 10. 

i— Farmerio Buckner 17 
i metų sūnūs William susi
vaidijo su savo 14 metų 
broliuku Hodie, pastarąjį 
nušovė, ir paskui pats nusi
žudė.

ni Atsakanti gyduolė del Reumatizmo 
.įjia tapo sveikais, 
o)ogiausiame’ sveika- 

kentėdami ru- 
tikėjosi 

išsigydyti, 
parodytaft

ft

ft

ft 
■

-f Tukst 
žmonės

> ' tos padėjime, 
\ mutizmo skausmais, 

jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
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. >•' h j! >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.
3247 So. Morgan St.. Chicago, III.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Ranki) Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, šviaakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
I CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuvis”
v

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
15 Millbury St, : Worcester, Mass

u
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Chicago^ Žinios
“SAUSAS” SEKMADIE

NIS BUVO RAMUS.
Pirmasis Chicagos “sau

sas” sekmadienis perėjo 
rainiai. Bet šeštadienio va’ 
kare visi saliunai buvę 
kimšte prikimšti, kap prieš 
Naujuosius Metus. Visi 
saliunai, išėmus kokius 30, 
duris uždarė lygiai 12 vai. 
šeštadienio vakare. Su už
darymu nebuvo policijai 
ne;smagumu.

Policija tvirtina, kad gy
ventojai net i kitur iš mie
sto nebuvo išvažiavę Salin
iui lankyti. Bet tik taip 
sau tvirtina. Yra “slapių
jų,” kurie už nieką nebūtų 
galėję apsieiti be galiūno.

Carl Peterson ties Kim
ball ir Fullerton avės, au
tomobilius partrenkė ir 
sunkiai sužeidė.

“SAUSŲJŲ” PARODA- 
VIMAS.

Pereitą šeštadieny,] po 
pietų viduiniestyj atsibuvo 
didis “sausųjų” gatvėmis 
paroda vilnas. Parodavime 
dalyvavę aplink 60,000 
žmonių iš įvairiu tautu. 
Buvo ir lietuvių. Koks di
dis skaitlius jų buvo, nete
ko sužinoti. Angliški laik
raščiai tvirtina, kad lietu
vių buvęs koks tūkstantis.

Parodavime dalyvavę ir 
Įvairių protestantų sektų 
pastoriai.

rodos, iš Waukegan, Ill., vi
sai prastai pasirodė. Bal
sų disharmonija ir tie girg
žda. Buvo ir daugiau ne
tobulai atliktų dalykėlių, 
bet apie tuos pačius asme
nis neužilgo gal teks geriau 
spręsti.

Abclnai, programas pa
tenkino kiekvieną. Jaigu 
vakaro vedėjas butų mokė
jęs vesti tvarką tinkamai, 
kaip viešame vakare prigu
li: neužgaudinėti ir neiš
juokti kaikurių luomų, bū
tum išėjęs iš vakaro tikrai 
su patenkintu skoniu ir ge
rais įspūdžiais. Gerą įspū
dį gadino ir publikos ne
mandagus užsilaikymas.

Br.

LD. “KATALIKAS,” spalių 11, 1915.

SUČEDYKPINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki Be sv. sviesto.

Šiaur-vakarinė dalis.
1344 W Cnica-o avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee are 
2054 M Iwatikee avė 
2710 W Jiorth avė

Vakarine dalia.
15'f \V Madison st
1730 \V Mudison ?t 
1836 Blue Island avė
1217 S Halsted St
1832 S Halstad sc

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 Ashland avė

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

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

' Bankes’ Kavos Krautuves

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

“Sausiesiems” tas pui
kiai nusisekę, kadangi die
na buvo tikrai ideale, gra
žus oras, kokio šį rudeni 
dar nebūta.

LIET. JAUNIMO RATE

Nelaiminguose atsitiki
muose su automobiliais va
kar mieste 2 asmeniu už
mušta ir keliolika sužeis
ta.

Krautuve atdara 
Utarninko ir

Subatos vaka
rais.

9| ____ __ _________—— — ------ - _ - a
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L CANALPORT AVE te
LIO VAKARAS.

118 VOKIEČIŲ PABĖ
GĖLIŲ.

Vakar per Chicago pra
važiavo 118 pabėgėlių vo
kiečių iš Tsing Tau provin
cijos, kurią karo pradžioje 
japonai yra užėmę. Tame 
skaitliuje randasi 75 mote
ris, 35 vaikai ir 7 vokiečių 
Raudonojo Kryžiaus dr-jos 
daktarai, kurių priešakyj 
stovis dr. von Mueller. 
-Juos visus paleido namo 
važiuoti Japonijos valdžia. 
Jiems kelionės i Vokietiją 
netrukdys nei Anglija.

Tarpe vyriškių yra ir ne
koks Ludwig Wittich, ku
riam koja nupjauta. Jis 
reporter ia m s papa sako j o, 
jogei jis prigulėjęs prie vie
no zeppelino įgulos. Zep- 
pelinu jų skridę išviso 15 
vyrų. Rusai tą zeppeliną 
Lenkijoj pašovę. 7 krizda- 
ini užsimiršę, gi jis su ki
tais 7 draugais palikes svei
kas. Rusai juos visus su
ėmę ir kapo Belaisvius iš
varę Siberijon. Iš ten Wit
tich su keliais savo drau
gais pabėgęs Japoniion. 
Per didelius šalčius nušalęs 
koją. Kiti mirę Siberijos 
snieguose.

IŠ RUBSIVIŲ STRAI- 
KO.

Vakar LJR. Columbia sa
lėj turėjo koncertą. Pro
gramas platus ir įvairus — 
susidedąs iš 20 kąsnelių. Iš 
tokio skaičiaus dalykų vie
ni atlikta gerai, kiti pras
tai.

Prie gerai atliktų reikia 
priskaityti p-lės J. Urbiu- 
tės deklemacijas. Artistiš
ki gestai ir balsas užki rėjo 
ir patraukė domą ilgai ne
nurimstančios publikos. P- 
lė Urbiate savo deklamavi
mu moka ne tik užžavėti, 
bet ir giliai jausmus su
trenkti, kada jinai kalba 
apie jausmingesni dalyką, 
pavyzdin apie lietuvių liki
mą karo metu. Rodos, ro
dyte parodo, kaip išrodo 
musų broliai ir kokie var
gai juos patiko. Toks de
klamavimas, be abejo, vaiz
džiau nupiešia, perstato pa
dėjimą karo kankinių, ne
gu kaikurių kalbėtojų kar
štos prakalbos. TTžtad pa
tartina, kad tokios dekla
muoto jos butų kviečiamos 
visur.

Čia dalyvavo ir dažniau 
musų scenoje pasirodanti 
dafhininkė p-lė A. Brazau
skaitė. Ši gabi -dainininkė 
kaž-kodel skupi lietuviško
mis dainelėmis. Beje, kąi- 
kurioms, ar kaikuriems dai-

Ph.nc Drvv.r 7*00

DR. A. J. TARANE VICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydę ligas vyrų.; moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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Mes turime lietuvius pardavėjus. Kiekvienas iš 
iš jų prielankus Jums patarnauti. Atsilankę pas 
mus reikalaukite idant jie Jums patarnautų.

Parsiduoda 120 akrų farma, 80 ak
rų išdirbta, geros trobos. 5 arkliai, 17 
galvijų, visokios ūkės mašinos ir kiti 
reikalingi padargai. Parsiduoda pi
giai, arba mainysiu ant propertės mie
ste. Atsišaukite antrašu:

W. Czaplinski, 
Necedah, Wis.

Parsiduoda kepykla (pekarnė) su 
visais intaisymas ir su namu. Atsi
šaukite šiuo adresu:
2315 So. Leavitt str., Chicago, Ill.

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

M. J. Tananeviez,
670 W. 18th str., Chicago, Ill.

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

Tananeviez Savings Bank, 
3249 So. Morgan str., 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.

ILLINOIS PRIĖMĖJŲ (AKUŠERIŲ) 
KOLEGIJA (THE MIDWIFE COL

LEGE OF ILLINOIS).
Vienatinė savo rųšies kolegija šia

me mieste. A’isos pamokos, išdėstymai 
ir klinikos atsibus špitoles wardose ir 
operacijos kambariuose, šita kolegi
ja suteikia pamokas pagal Illinois 
Board Health reikalavimus. Rašyki
te ir klauskite katalogo po antrašu:

Midwife College of Illinois, 
460 E. 32 str., Chicago, Ill.

i Moterių ir Merginų labai puikus 
į Seal Plush Kotai tiktai už $25.00

štai apsiautalas- kurs yra geras net 
ir karalienei dėvėti. Yra pagal ma
dą padirbtas iš tikro ronio [seal] plu
šo su kailiu ant kalnieriaus 
ir rankovgalės ir linijuotas
apie guzikus žibančiu satinuM*'^3’^

Wilf

a
I

gelumbės, akso- 
ir kitokios ma
sintai, padaryti

Motesių ir I^er- 
ginų Rudenines 
Suknes $10.50
Plonos 
m i nes 
terijos
pagal vėliausios mados. 
Juodoj, rudoj, žalioj ir 
kitokiose spalvose. Vi
sokio saizo.

Moterių ir Mer
ginų Siutai tik
tai po $15.00 
Nepaprastai puikios 
suknios moterių ir mer
ginų gero puikaus ma- 
terijolo. sn 25 stailom 
žaliose,* mėliuose ir ki
tokiose spalvose.

Vyrų Puikus Blue Serge Siutai
Blue Serge siutai visuomet yra užvis geriausiai pirkti 

a dėlto, kad jie ilgoką laiką išrodo naujai, ir duoda pilną 
' užganedininią. Jie yra padaryti iš vilnos, niekad 
1 nenubluks, parsiduos po 
l 
B 
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B 
B 
B 
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Angliški laikraščiai pra
neša, kad rubsiuvių straiko 
bėgyj nieko svarbesnio ne
atsitikę per tą porą praė
jusių dienų.

Šiandie streikininkai stos 
prieš aldermaiių komitetą 
ir papasakos jam apie po
licijos brutali apsiėjimą su 
streikininkais, ypač mote
rimis.

ROSELANDE NAUJAS 
KLEBONAS.

Rosclandau klebonauti 
atvyko kun. P. Lapelis. Pa- 
rapijonįs jį iškilmingai su 
tautiniu himnu pasitiko.

Stankus.

$400,000 NETEKO.
“Sausasis” sekmadienis 

saliunininkams padarė 
daug nuostolių. Aprokuo- 
jama, kad jie netekę $400,- 
000, kokio butų per dieną 
jiems įplaukę už svaigina
mus gėralus.

18,000 bartenderių su
mažėjo uždarbis.

Elektros ir gazo kompa
nijos taippat paneša dide
lius nuostolius.

miliukams prikiši, jog 
skriaudžia lietuvių publiką, 
neduodami tautinio meno, 
nusiskundžia, kad neturį ką 
dainuoti, o su mielu noru, 
girdi, ištesėtų. Toks pasi
teisinimas, rodos, nevisai 
teisingas. Tiesa, mes netu
rime tokio gausaus krovinio 
dainų, kaip anglai ar kiti, 
bet tos, ką turime, tai vis 
arčiau prie širdies.

Duetas “Mano gimtinė” 
padainuotas p-lin Margari
tos ir Aldonos Viščiuliučių. 
Padainavo ir,. sulyg publi
kos noro, atkartojo, žino
ma, kad labai gražiai.

Prie geresnių dainininkų 
drąsu priskaityti p. J. J. 
Zolp. Jis ir p. F. K. Strzy- 
neckis pasižymėjo duetu. 
“Miegok saldžiai” kvarte
tas taippat atliko gerai.

Keletą muzikalių dalykė
lių išpildė broliai Sarpaliai. 
Kaipo profesionaliai muzi
kantei tobuli toj srityj.

LJR. choras neprastai 
susidainavęs, tik nepažan- 
gus, tas pačias dainas ten
ka girdėti jau ne kartą.

Simų ir Dukterių choras,

.... ............................. ..... ''B:.lwm’''kai:l'>s:'!i

■ REIKALINGI *
0 jauni vyrai mokytiem barberysties- Ke- B 

lėto savaicziu užtenka del užbaigimo |
J? kurso* Tarankiai duodami. Vietos lau-
H kia. Geras mokesnis. Visados gal ti- H 
_ kietis dirbsiąs. Uždarbis yra besimo- jj 

kinant.
■ MOLER BARBER COLLEGE f
| 105 So. Fifth flve., Chicago, 111. R 
" S ■IMKIIIKLBMMB*SiBiSB'IIIIM

1 ■ ■ ■a* BiaWianB CBj

■ Dr, T, M. Maturzynska j
* LIETUVE DENTISTE b

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- S 
| rium įeinanti. Darbas gvarantoja-

mas. Taipgi tvirtas. B
1 1151 MILWAUKEE Ave. HspŠav. ■

E Tel. Drover 7042. !

I Dr. C. Z. Vezelis
. LIETUVYS DENTISTAS
B Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. I

Nedelioms pagal sutarimą.

■ 4712 So. Ashland Avė. ■
g arti 47-tos gatvės.
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Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TA'ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
10! 30E I0E 101

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 benkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Ohicagos miėste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ii’ pinigus visu, ’dtų. viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus >į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Doviereanastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

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

ŠITA PANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per, 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo i 
žymę instituciją. Todėl, turinti koinus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.
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PENINSULAR PE
ČIUS — didelio sai
zo, su naujausiais 
pagerinimais. Yra 
didižausias kuro
taupintojas ant mar- 
keto.

Vyry Overkotai
Naujos mados — padary- 

gero vilnnio materi- 
po

Kuppauheimer Siutai
Puikiausia vyru drabužis, 
padarytas — mes jo turi-

Kaurai ir Pečiai
ant lengvų išmokėjimų.

šis anglinis bei ga- 
zinis pečius, 18 eo- 

^lių kepykla (oven), 
4 degėjai del gazo. 
Gerai, tvirtai pada
rytas. šis pečius 
parsiduoda už

$46.50

■llig;BIIIIIIBIIIIIIB<IIIIIBIIIIIIBllllllBIIIIIIBI»IIIBl»IIIBlllliail»nBIIIIIIB!lĖii
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I Telephone Yards 0086 |

J Lietuviška Drapanų Krautuve į 
rl Užlaikau didžiausiame pasirin- f 

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, ? 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir { 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- [ 

kotų. g
JONAS BUDRIKAS, savininkas | 

3252-54 S. Morgan St. į 
CHICAGO, ILL.

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros, Glicigo
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. .
Nedėliotus vakarais ofisas uždaryta* 

Telefonas Yards 687.

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—4 po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
i

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 goiiausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgičių. Kreipkitės pas

—Offisas —

Tananeviez Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

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

S32.50

i.sninu Kas otarnlnKas IrjotntĮtila.

tojam, o gaasS steną smmerį dyk'

~PRENUMERATA KAŠTUOJA: ---

AMERIKOJ f $? 2spOsjCl

KI1BOP0J f Rosijoi ir Lietuvoj $3.50, AnglįAl VI L »! ų joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m

M -ORT NEDELIMS LAIKYTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

AMERIKOS 
GERIAUSI 

CIGARETAI.

Dirbėjai geriausių Turkisz 
kų ir Egiptiszku Cigaretų'

Ws 0. Boczkauskas & Co.
W, tenth lik •=■ lihanoy Cltj, Pa.
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