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tirta slaptu bildu, kadangi čhinijai monarchiją ir pats

apsiša ūkti i mperator i ūmi.

(Tąsa ant 3

MONARCHIJOS ŠALI
NINKAS PAŠAUTAS.

k .
i

BUS PASKELBTAS 
PREZIDENTU.
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— Roma, sp. 18. — Ita
lams pasisekę pramušti ke
lią Tiroliaus link. Palei I- 
sonzo austrai laimėję.

. Čia einanti mo
kslus chiniečiai labai įnir
tę ant prezidento Yuan-Sln- 
Kai, kuris nori sugrąžinti

Higginson and Co. 
Yorke ir Bostone.

nas Grahame-White, spėja
ma, Londone i
kaipo vokiečiu šnipas, o jo 
žmona uždaryta 10-čiai me
tą kalėjimam Tai esą pa-

apsi gyvenę 
su lenkais 

1899 m.
nuo

aotH
No. 246^i’;;; „•

liūs. Antroji žinia iš Pet
rogrado sako, kad vokiečiu 
užpuldinėjimai ant Dvinsko 
visai nenusisekę.

I Chinijai sugrąžinti
— Garsus pasaulyj laku- 2.

■ - t. čionai pašautas ir mirtinai
sušaudytas su^eistas.

į Teismo romai ir oficialistai N, Y„ N. H. & H. geležinkelio Į 0018 LOUflOIlO LlStlMUS

GARSUS LAKŪNAS 
ŠAUDYTA.

Winnipeg, Man., sp. 17

OF THELITHUANIANS Chicago ir apylinkės. — 
šiandie nepastovus oras; ry
toj išdalies debesiuota ir ga
li būti lietaus.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 67 1.. žesmiausia 57 
laipsniai.

Saulė teka 6:06, leidžiasi 
5:04.

Mėnulis leidžiasi 2:36 ry 
toj ryte.

3249 S. MORGAN ST.
Tel. Yards 6870

Franeuzai sulaikę Bul- v® * O 1 ®® * garų veržimosi Serbijoj
Caras paskelbė karo stovi 

. Maskuos apskritoj
Vokiečiai paėmę nelais 

ven 10,000 rusą
Italai eisią pagelbon talki

ninkams Balkanuose
Londonas, sp., 18. — Čio

nai iš Berlyno laikraščio 
Times korespondentas pra
nešė apie paskalą, kad tarp 
Berlyno ir Londono prasi
dėję susinešinėjimai kas 
link taikos. Bet Times edi- 
torialiu straipsniu tą pas
kalą užgynė. Anglijos val
džia dabartiniais laikais a- 
pie taiką nenorinti nei gir
dėti.

visur didvyriškai
Iš Nish serbu 

štabas oficialiai 
kad priešininką
jie visur sulaiko ir užduoda 
tokius smūgius, kokią visai 
nesitikėję.

Iš Paryžiaus apturima ži
nia, kad talkininkai siun
čianti daugiau karuomenės 
į Serbiją.

ginasi.
general i s 
praneša, 

veržimosi

Teismo rūmai New Yorke, 
kur teisiami New York, 
New Haven and Hartford 
geležinkelio oficialistai už 
antitrustinį įstatymu per

žengimą.

ITALIJA SKOLINA 
PINIGUS,

New York, sp. 18. — Čio
nai paskelbta, jogei Italija 

. nusprendžius paskolinti 25 
i milijonus doleriu Ameriko
je. Tai busianti jiirmoji 
jis paskola šio karo metu. 
Tąja paskola rūpinasi Lee, 

ew

SULAIKĘ BULGARŲ . 
VERŽIMOSI.

Londonas, sp., 18.—Fran- 
ci ja paskelbė karą Bulgari
jai ir po to franeuzą karuo- 
menė, išsodinta Salonikuo
se, susirėmė su bulgarais 
palei Saloniki-Nish geležin
keli, ties Gherghei,- Serbijo
je, 9 mylios nuo Graikijos 
sienos. Prancūzai bulgarą 
briovimąsi sulaikė.

Už keliu mylią toliau į 
šiaurius, 40,000 bulgarą už
puolė geležinkelio tiltą Hu- 
dovo-Vilandova, bet fran
euzą armija ten veikiai at
sirado ir prasidėjo mušis, 
kuris ir ligšiol tęsiasi.

Neoficialiai iš Atėnų pra
nešama, kad franeuzai be to 
atakuojanti Bulgarijos 
tvirtovę Strumnitza, kuri 
veikiai turėsianti pulti. 
Bulgarai tuo tarpu visur 
atmušami.

Iš Saloniki traukiniai pas
kui traukinius seka su fran
euzą ir anglą karuomene ir 
amunicija ir, spėjama, jo- 
gei ana suskubs serbams 
pagelbon, kol bulgarai į- 
stengs visai suparaližuoti 
geležinkelius Serbijoje. 
Kaip teutonai, taip ir bul
garai palengva Serbijos gi- 
lumon veržiasi, bet visais
frontais jie paneša didelius j kas ir paėmę nelaisvėn ru- 
miostolius, kadangi serbai są 440 kareiviu ir 4 oficie-

VOKIEČIAI PAĖMĘ 
10,000 RUSŲ.

PETROGRADAS, spalią 
18. — Rusijos caras išleido 
ukazą, kuriuo paskelbia ka
ro stovį Maskvos apskrity  j. 
Karo stovis paskelbta todėl, 
kad tenai darbininkai buvę 
kėlę maištus prieš valdžią, 
pirm nekurio laiko ant 
Maskvos gatvių atsibuvę 
kruvini susirėmimai (Mat, 
vieton kokią ten reformą, 
caras įveda karo stovį).

Londonas, sp. 18. — Iš 
Berlyno apturima žinia, jo- 
gei vokiečiai Rygos apylin
kėse paėmę 10,000 rusu ne
laisvėn. Tas atsitikę palei 
upę Ekau, keliose myliose 
nuo Mintaujos. Dabar mū
šiai einanti aplink Mintau- 
ją-Ryga geležinkelį.

Iš Petrogrado tuo tarpu 
praneša, kad vokiečiai upę 
Ekau buvę perėję, bet tuo- 
jaus buvę atmušti. Be to 
pranešama, kad vokiečiai 
apturėję didelius nuosto
lius susirėmimuose aplink 
Dvinską ir ežerus Demmen 
ir Drisiaty.

Iš Berlyno vėl tvirtina
ma, kad palei Dvinską vo
kiečiai šį-tą laimėję. Atmu- 
šę ten smarkias rusą ata-

Tokyo, sp. 18. — Chan- 
Tzuri, Chinijos prezidento 
Yan-Shi-Kai einisorius, ku-1 ’

į ris platino propagandą, kad
i monar- 

studento chiniečio

Anglijos valdžia visą su
šaudomu šnipu pavardes 
laiko paslaptyj. Jos busią 
paskelbtos tik karui pasi
baigus. Tuo savo pasielgi
mu valdžia nenori sugadyti 
sau pasaulio opinijos šau
dant garsingus žmones.

ITALAI EISIĄ PAGEL
BON TALKININKAMS.
Roma, sp. 18. — Italijos 

užsieniu reikalą ministeri
ja paskelbė, jogei Italija 
pasiusianti savo karuome- 
nę į Balkanus talkininkams 
pagelbon.

GRAIKIJOS KARUOME- 
NĖ BUS PALEISTA.

Londonas, sp. 18. — Iš 
Atėną apturėta necenzu- 
ruota žinia, kad Graikijos 
sumobilizuota armija bu
sianti paleista, kadangi 
trūkstą lėšą jos užlaikymui. 
Kadangi Graikija laikosi 
neutralybės, tatai iš nie
kur pinigu negalį gauti.

Washington, sp. 18. — 
Suv. Valstiją valdžia šian
die ar rytoj oficialiai pa
skelbs ir gen. Carranzą pri- 
panžins Meksiko preziden
tu.

Buvo pasklydęs gandas, 
kad žinomas avanturistas 
Vida esąs nušautas, tečiau 
ligšiol tas gandas nepatvir
tintas.

Pereina žinios, kad Villa 
savo vyresniuosius genero
lus šaudąs be jokio pasi
gailėjimo, kuomet tie pasi
priešina jam tarnauti.

HISPANIJOS KABINE
TAS REZIGNAVO.

Madridas, sp. 18. — His- 
panijos ministerią kabine
tas savo paskutiniam posė- 
dyj nusprendė rezignuoti. 
Premieras Dato apie tai 
pranešė karaliui Alfonsui.

DAUGIAU 6,406 PRARA 
DO.

Londonas, sp. 18. —- An
glijos karo ofisas toliau 
skelbia apie savo žuvusius 
kareivius visuose karo fron
tuose. Paskutiniu kartu 
pažymima 6,406 kareiviai 
ir oficieriai, iš kurią 
užmušti.

TURKAI SUMUŠĘ 
SUS.

Konstantinopolis, sp. 18. 
Turką generalis štabas ofi
cialiai skelbia, kad Kauka
zo fronte turkai rusus su
mušę vakaruose nuo Ken
tėk. Rusai panešę didelius 
nuostolius.

— Londonas, sp. 18. — 
Daily Mail praneša, kad 
už keliu dieną turėsiąs sek
ti Anglijos ministerią kri- 
zis. Parlamentas labai ne
užganėdintas valdžios neti
kusiu veikimu aplink Dar- 
danelius.

— Londonas, sp. 18. — 
Iš Berlyno pranešama, jo- 
gei vokiečiu armijos vaka
rą karo fronte apleidžinsios 
nekurias svarbias augštu- 
mas Vogezuose, kur negalė
jusios atsilaikyti.

Kaip parodė šią metą pa-juią. 
vasario statistika, Londone ■ 
esama 2,010 lietuviu Iš ją
l, 560 asmenų priguli prie* 
lietuviu parapijos (čia pri- 
skaityta ir maži vaikai): 
262 (irgi priskaitant vai
kus) gyvena priemiesčiuo
se ir nepriguli prie parapi
jos; 128 — negali prigulėti 
delei nepadoraus gyvenimo 
ir kitą priežasčių (24 po
ros be šliubu); be to 20 žmo
nių yra protestoną; taigi 
viso labo apie 2,010 žmonių. 
(Šeimyną — 294, vaiką — 
424, mergaičių -- 386, ne
vedusiu vyru — 115; nete
kėjusi merginą — 51; ve
lykinę šiemet atliko 620 
žmonių; neatliko velykinės 
— 116 žmonių; vaikai eina 
išpažinties į anglą kataliką 
bažnyčias).

Išpradžią čia 
lietuviai tvėrė 
vieną parapiją, 
lapkričio 26 d. gavo 
dvasinės valdžios užtvirtini
mą savo parapijos. Skyrė
si nuo lenką delei nesusi
pratimą ir nesutikimą; at
siskyrimas neapsiėjo be 
kaikurią “skandalu.” 1912
m. lietuviai pabaigė statyti 
savo bažnyčią (kovo 10 d. 
įšventinta). Bažnyčia ne- 
perdidelė, bet graži, patogi 
ir stovi parankioj vietoj; ji 
atsiėjo apie £4,000; per tris 
metus lietuviai suskubo iš
mokėti didesnę pusę, ir da
bar tebliko tik £1,989 sko
los. Pamaldų šiokia tvar
ka: šventadieniais 9 vai. iš 
ryto pirmos šv. Mišios, 11 
valandą — suma ir pamok
slas; 4 vai. po pietą — kri
kštai; 6 valandą (vasarą 
7) vakarinės pamaldos; 
mišparai arba litanija su 
kaikuriomis giesmėmis; ga
vėnioj “stacijos” arba 
“graudus verksmai” ir pa
mokslas. Šiokiomis dieno
mis Mišios 8 v.; išpažintis, 
ligoniai ir tp. pagal reikalą.

Londone gyvuoja šios dr-j duodama 
jos: šv. Kazim, (be pašel- 
pos), “Ūkis” (pašelpinė), 
Blaivininką —- abstinentu, 
“Rūta” (apšvietos. šv. 
Vincento (našliu ir našlai
čiu aprūpinimui) ir “Biru- 
ta” (kooperativinė). Lie
tuviai turi taipgi savo kliu- 
bą, kuriame daro susirinki
mus, teatralius lošimus, pa
silinksminimus ir t.t. Pa
stebėtina, kad draugijas ve
da patįs žmonės: klebonas 
tik ištolo tėniija dalyki] bė
gi-

Parapijos piniginiai rei
kalai taipgi vedami žino-

Patįs žmones renka 
kolektas, prižiūri pinigus ir 
moka algas: klebonui ir ki
tiems bažnyčios tarnams.

Klebonui moka po 3 sva
rus 10 šilingą kas savaitė. 
Bet iš to klebonas parūpi
na visa, kas reikalinga al
toriui: uždangalus, žvakes, 
vyną etc. Šliubai, krikštai, 
kelionės pas ligonius, lai
dojimai viskas dykai, ne
bent kas savanoriai ką duo
da.. Liejimas ir vieta (sė
dynės) bažnyčioj dovanai. 
Velykines išpažinties klau
soma veltui, net neatsižiu- 
rint, ar jis moka bažnytinę 
mokestį, ar ne. Geresniam 
velykinės aprūpinimui kle
bonas parsikviečia kasmet 
svečią iš kitur. Mišią sti
pendijos po 21/o šilingo. Pa
rapija parūpina klebonui 
kambarį, baldus, šviesą ir 
kurą. Parapijos ineigos: 
nedėlinė kolekta po 2—3 
penus (bet ši mokestis grei
čiau palikta žmonių gera- 
širdingumui, negu griež
tam reikalavimui) ir bažny
čioj per Mišias ir Mišparus. 
Kunigas prie pinigu nė ran
kos neprikiša, net kolek- 
tuodamas pas žmones del 
bažnyčios reikalu, jis užra
šinėja gautus pinigus ir 
kvitas išduoda, pinigus gi 
renka kolektorius, kuris ei
na drauge su juo.

Nedėlines mokestis ir ko
lektas bažnyčioje kasierius 
priima zokristijoje ant sta
lo; jas kiekvienas ir kada 
tik nori gali kontroliuoti.

Tu kningu duplikatą ka
sierius turi pas save. Ka
sierius gvarantuoja save 
tam tikra kaucija; jis ne
turi teisės laikyti pas savo 
daugiau pinigą, negu išne
ša jo kaucija: juos sudeda 
kason ant globėjo vardo.

Tneigą ir išeigą atskai
tos su visomis smulkmeno
mis (net iki šilingui) iš- 

parapijos 
susirinkimą kas metą ber- 
tainis. Revizoriams čia 
tenka pasidarbuoti. Para
pijos komitetas susideda iš 
12 nariu; pirmininku pats 
klebonas (susirinkimus te
čiau veda vice-pirminin- 
kas), tik jam nebesant, su
sirinkimus veda pirminin
kas. Vice-pirmininkas, ka
sininkas ii- raštininkas ren
kami kasmet slaptu balsa
vimu. Revizoriai ilgi ren
kami tik metams (jie nega
li prigulėti prie komiteto).

1
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farsas-satyra ži-

Franci jos užsienių rei
kalų xininisterio Delcasse 
pasitraukimas iš užimamos 
vitos pagimdė daug viso
kių kalbų politikiniam pa
saulyj. Yra žinoma, kad 
Delcasse yra baisiausias ir 
nepermal dau jamas V okie- 
tijos priešininkas ir tik jo 
pasidarbavimu Francija su 
Anglija susiartinusi. Tasai 
susiartinimas baisiai pa
kenkė Vokietijai. Dabar 
jo pasitraukimas yra riša
mas su Rusijos didkunig. 
Mikalojaus pašalinimu iš 
vyriausiojo rusų armijų va
do vietos. Tuo pasielgimu 
norima Berlyną intikrinti, 
kad talkininkams jau norė
tųsi taikinties su Vokieti
ja. Tečiau pareinančios iš 
karo lauko žinios kitką liu
dija. Apie taiką talkinin
kai visai nemano. Delcas
se pasitraukęs iš savo vie
tos del sumenkę j usios svei
katos.

Ant Balkanų pusiausalio 
kraujas latakais liejamas. 
Tenai ima veikties tokie da
lykai, kurie trumpoj atei
tyj pasidarys šiame kare 
svarbiausiais ir indomiaus- 
siais. Atsitikimai seka 
pastebėtinai greitai, politi- 
kinis stovis visur intemp- 
tas, artinasi baisus krizis 
Europai. Ką padarys 
Graikija? Ką pradės Ru
munija? Kai]) pasielgs Ita
lija? Kas bus su Bulgari
ja? Tie ir šimtai kitų svar
bią! klausimų nuolat kry
žiuojasi ir į juos neatran
dama tikro atsakymo. Šian
die tvirtinama vienaip, ry
toj vėl kitaip.

Ties Michigan avė, Chi
cago j, “Fine Arts” buste 
dabartiniu laiku kasdien 
perstatoma dvi angliški 
drami, kurių viena užvar
dinta ‘ ‘ Lithuania ’ ’ (Lietu
va). Iš pavadinimo kiek
vienas gali pamanyti, 
tai tikrai ten parodoma 
tas apie Lietuvą ir jos 
ventojų papročius,
taip nėra. Kad jis sveikas 
butų, p. C. Kasputis tan 
perstatyman atsilankęs ir 
tiesiog pasipiktinęs. Apie 
tai jis rašo “Amerikos Lie
tuvoj” štai "ką:

“Little ’Theatre,” 
Michigan avė
namuose dabar 
dramos
(Lietuva), baisi ir liūdna 
tragedija,
R. Brooks 
binietės,”
nomo rusų rašytojo Leoni
do Andrejevo.

Mums, lietuviams, ypa
tingai yra žingeidi pirmoji 
“Lithuania.” Laukiau su 
nekantrumu tos valandos, 
kad pamatyti “Lietuvą” 
žinomame Chicagos teatre 
ir lošiamą gerų artistų, 
prie to žingeidavau žinoti, 
ką anglas rašytojas galės 
parašyti apie Lietuva arba 
lietuvius, musų kraštų ir 
žmones, kurie jiems yra be
veik nežinomi.

Kaipo lietuvis, tuojaus 
sunkiai nukentėjau. Ta 
tragedija baisiai erzino ma
no jausmus visų laiką — ir 
nors artistai atliko savo už
davinį labai gerai — visų 
laiką turėjau žiūrėti su pa
sibjaurėjimu, nes neva Lie
tuva ir lietuviai buvo per
statomi, kaipo kraštas ir 
žmonės žemiausios rūšies iš 
doriškos, intelektuališkos 
ir ekonomiškos pusės.

Nežinau, ar autorius tik
rai taip manė apie Lietuvą 
ir lietuvius, arba tiktai už- 
vadino savo ' karštą, trage
diją! “Lithuania,” ot, tai]) 
sau, kad priduoti jai dau
giau žingeidumo, nes Lietu
va anglams yra kraštas, ko- 

‘ kis labai tolimas ir neaiš
kus. Tragedija yra trum
pa ir susideda iš vieno ak
to.

Ant scenos matosi skur
dus tamsus kambaris, jame 
tris sklirdingi, išnikusieji 
ir atbukusio proto žmonijos 

, išmatos: girtuoklis tėvas, 
ligota motina ir bjauri pa
žeista ir drūta duktė. Į 
grintelę ateina jaunas kelei
vis, kurs paklydo miške, ir 
prašo nakvynės. Jisai su 
savim turi daug pinigų. 
Nakvynė jam yra suteikia
ma. Kada jisai nueina į 
viršutinį kambarį miegoti

DUFFY LEWIS , MRSTER BBTSMRN O IM MFMSE. CROWD RT BOS TOFf ORME. 

Vaizdelis iš baseballininkų žaismių Philadelphijoj.

Ar Švedija kariaus?

riksmas žmogaus, 
savo gyvastį, ir 

kapojimas kirvio.
darbas atliktas.

sunu, kuris kitų 
išbėgo iš namų ir ku- 

bųvo manoma yra mi- 
Jisai nori jį pamaty- 

Čia motina ir duktė su- 
užmušė 
Motina

yra 
ser- 

Savo 
barbarn

Tik vienas daiktas 
tikrai žinomas, būtent 
bų didis narsumas, 
gimtinę šalį nuo 
užplūdimo gina visi be jo
kios išimties, net sene
liai, moterįs ir vaikai prieš 
teutonus kariauja kaip liū
tai. Kariauja visi. Visi 
gina savo tėvynę ir visi įsi
tikinę, kad priešininkus, 
kadir galingiausius, turės 
įveikti. Tokia tauta, žino
ma, pagarbos verta ir ki
tos valstybės turėti! ją rem
ti, kaip moraliai, taip ir ma- 
terijaliai.

Visi slavini ligšiol vie
nybėje laikosi prieš teuto
nus. Tik viena Bulgarija 
iš slavių šeimynos išsisky
rė ir nusisamdę tarnauti 
teutonams. Bet už tai bul
garų tautos negalima kal
tinti. Už tai kaltas bulga
rų earns, kuris savyj netu
ri nei lašelio slavių kraujo. 
Ir toksai nedoras žmogus 
ten dar ant sosto laikomas. 
Teeinu nemezis nemiega. 
Dabartinis bulgarų caro nu- 
sisamdymas teutonams jam 
suteiks karstų. Slavių tau
tos jam už tai neatleis.

—prasideda visas tos tra
gedijos bjaurumas. Gir
tuoklis tėvas, spiriamas sa
vo išgamos dūktos užmušti 
keleivį su pinigais, vis svy
ruoja — ir išeina į karčia- 
mą išsigerti degtinės, kad 
gauti daugiau drąsos. Ne
sulaukus tėvo grįštant, duk
tė painia kirvį ir nueina į 
viršų, kui* keleivis miega. 
Girdisi 
ginančio 
sunkus 
Bjaurus
Duktė nulipa žemyn su kru
vinu kirviu rankose, ir pra
taria, kad dabar turį pini
gų ir galėsianti palikti tą 
skurdų ir vargingų kraštų, 
ir ieškoti laimės kitur. Tuo 
tarpu keletas vyrų atveda 
visai girtą! tėvų, kuris jau 
nepastovi ant kojų. Vienas 
iš ateiviui pasakojo, kad ji
sai šiandien sutiko tos šei
mynos 
syk 
ris 
ręs. 
ti.
sipranta, kad jie 
savo sunu ir broli, 
virsta ant žemės ir miršta. 
Tuom ir pasibaigė ta niek
šiška ir baisi tragedija 
“Lithuania.”

Jei tas veikalas butu už
vardintas nors “In Lithua
nia” (Lietuvoje) arba kai]) 
nors kitai]), tai visgi nebū
tų tai]) bloga, bet dabai1, tai 
meta labai blogą šešėlį ant 
visos Lietuvos, nes čia kai]) 
ir manoma perstatyti visą 
kraštų ir žmones tokioje 
bjauri! > j e šviesoj e.

Kostiumai buvo greičiau 
rusiški, taipogi ir vardai. 
Teko girdėti keletą sykiui 
Ivan.”

Ištikro reikia pasipiktinti 
tokiuo “veikalu.” Tai jau 
išrodo ne “.Lithuania,” bet 
greičiau Brooksiadija. Ver
tėtų per angliškus laikraš
čius visuomenei paaiškinti 
apie tų dalyką. Nes be to 
amerikonai ir pamanys, kad 
lietuviai tikrai yra kokie 
tai priešhistoriniai sutvėri
mai.

“Vien. Lietuvninkų” L. 
Pruseika, “Laisvės” redak
torius, ir P. Norkus, 
L.” redaktorius, štai 
praneša:

“Pranešame,

Paskutinės žinios atei
nančios iš Švedijos padan
gės praneša labai neramius 
dalykus. Švedijoj!1 jau nuo 
senai drumsčiasi karingas 
upas, o pastaruoju laiku 
karingoji srovė tai]) įsiga
lėjo, kad maža abejonės pa
lieka, jog ši viešpatija pa
siliks ilgai neutrale.

Švedijoj apsireiškia sim
patija link vokiečių ir gai
vinama neapykanta link 
Rusijos, švedai svajoje at
griebti iš po Rusijos Fin- 
landijų ir prijungti jų prie 
Švedijos. Karingoji parti
ja ragina valdžią, prie iš
pildymo tokios minties, o 
fabrikantai ir pirkliai re< 
mia, turėdami vilties iš ka
ro pasipelnyti.

Labai daug' veikia Stock- 
holme vokiečiui agentai, ku
rie gundo tautą ir valdžių 
prieš Angliją, kuri parali- 
žuoja Švedijos prekybą, 
konfiskuoja prekes, išveža
mas iš Švedijos į Vokieti
ją. Vokiečių ir karingosios 
srovės intaka labai didele, 
tečiau vieną dalyką reikia 
imti atydon, kuris į visą 
tokią, situaciją! turi nemažą 
svarba. c

Skaitlingame su si r i 11 ki
mo karingi! lengvatikių 
Stockholme, buvusis mi- 
nisterių pirmininkas Staff, 
pasakė rimtą prakalbą. Jis 
nurodė, kad Švedijai nialo-

tarpe “Vienybės Lietuvnin
ku” ir “Laisvės” bus per-, 
kratinėjania ne valdiškame, 
bet trečiųjų teisme, kas jau 
galutinai nutarta, abiem 
pusėm sutikus.

Perkėlus dalykų į trečių
jų teismų, kurio nuospren
dis bus galutinas, patsai sa
va imį atpuola reikalas val
diško teismo, kuris todelei 
ir panaikinamas.

Apie trečiųjų teismo ,sų- 
statų bus pranešta savo lai
ku.”

Mayt, “laisviečiai” susi
prato, kad iš šiaudų nepri- 
kulsi grudų, tatai ir sutiko 
prisiimti trečiųjų teismų, 
žinožia, nereikės iškaščių, 
bet taippat žinoma, kad ta
sai nesusipratimas Įvyko be 
jokio reikalo ir be reikalo 
kitų prie kitų kabinėjimo
si.

nu ištikti neutralų viešpa
tija. Pastebėjo, kad Švedi
ja jau 80 metų išlaiko neu
tralų politikų ir pasirem
damas aut minties užrube- 
žinių reikalų ministerio 
Douglas iš 1889 m., išsitarė 
kad nei vienas sveiko pro
tavimo švedas neprivalo 
pasmerkti neutralės politi
kos.

Staff išsitarė, kad nerei
kia atkreipti mažiausios 
domus į tuos karštuolius, 
kurie nori intraukti tėvynę 
į kruvinų karų. Mažuma 
šydų žino apie tai, jog mu
sų konstitvicijoje 74 para
grafe valdžiai daleista pra
dėti rekvizicijų valsčiuose 
ir pas privatinius žmonės 
tiktai tokiame atvėjuje, 
jaigu Švedijos neutraliam 
užsilaikymui grasia pavo
jus iš kitų valstijų pusės, 
arba jeigu Švedijai prisi
eiti! atremti užpuolimų.

Šis paragrafas 1893 me
tais mėginta atmainyti, bet 
įnešimas buvo atmestas. 
Be to, 74 paragrafas reikia 
suprasti kaipo protestų 
prieš įvairių evanturistinę 
politikų. Tauta privalo 
rimtai apgalvoti padėjimų.

Tiesa, švedų karalius 
gali pradėti užgrobimo ka
rą, nepaisydamas 74 konsti
tucijos paragrafo, tečiau be 
rekvizicijas teisių toks ka
ras neturėti! jokios reikš
mės. Taigi, kurie pageidau
ja užgrobiamojo karo ne
paiso konstitucijos ir stu
mia valdžią! prie peržengi
mo įstatymų. Staff dar 
smarkiai nupeikė karštuo
lius už nenaudingų šaliai 
agitaciją! ir pastebėjo, kad 

I visus nesusipratimus, del 
kurių norima karo, galima 
ramiai ir pasekmingai iš
rišti.

Iš to išeina, kad valdžia 
nėgali pradėti karo be vi
sos tautos sutarimo. Gį šve
dų tauta nemato reikalo 
pradėti bereikalingų karų, 
kuris pastūmęs šalį į var
gus, nežinia kuo užsibaig
tų, jei dar kaip, tai visiš
kai pražudytų šalį. Kol 
kas švedams nėra jokio pa
vojaus: jų neutralybė nė
ra laužoma, nei ant jos ren
giasi kas nors pasikėsinti.

Intraukti švedus 
vok i ečiains va rgia i 
seks. Švedai tauta

Medicinos pionie
rės Amerikoj.

Visuose kraštuose yra 
moterių gydytojų, kurios 
džiaugiasi puikia klientėle 
ir pagodone. Amerikoje e- 
sama apie 8,000 moterių, 
praktikuojančių medikių. 
Jos turi pagarbą ir gerą 
pragyvenimą.

Tečiau ne visoms gydy
tojoms likimas taip malo
niai šypsojosi. Amerikietės 
medicinos pionierės turėjo 
pergalėti tūkstančius įvai
rių klinčių ir sunkenybių 
ligi iškovojo toje srityje 
tinkamas teises.

1832 metais iš Anglijos 
Amerikon pribuvo pramo
nininkas Samuel Blackwell 
su žmona ir devyniata vai
kučių. Apsigyveno Cincin
nati ir po kelių metų darbo 
numirė varge. Po mirčiai 
žmona ir dukrelės darbavo
si, kad padaryti pragyveni
mą. Trečia iš eilės dukrelė, 
Elzbieta, buvo gabi ir gi
liai mąstanti mergaitė. 
Svajojo apie augštą išsila
vinimą, o gaili gale panorė
jo pasišvęsti medicinoje. 
Nepertraukdama savo mok
slo, paprastai trusdamosi, 
Elzbieta padavė net 12 mel
dimų į tiek pat universite
tų, bet iš visur gaudavo 
griežtą atsakymų.

Gaili gale nuoširdi! jos 
palinkimų link medicinos 
pastebėjo rektorius medi- 
kalės kolegijos Geneve, 
New Yorko valstijoje, ir, 
sutinkant visai mokyklai, 
jinai tapo priimta. Moki
niai vienbalsiai nugyrė pri
ėmimą jaunos mergaitės. 
Elzbieta, prileista prie stu
dijų, rimtumu ir taktu įgi
jo tarp profesorių ir drau
gų didelę pagarbą.

1849 m. panelė Blackwell 
laikė paskutinius gydyto
jos kvotimus. Prisirinko 
daug žingeidžių klausytojų. 
Paskui Elzbieta išvažiavo 
Europon užbaigti augštą- 
sias medicinos studijas. 
Darbavdfci Londono, Edin
burgo ir Paryžiaus ligoni
nėse ir su tobula praktika 
1851 metais sugrįžo į New 
Yorkąi ir pradėjo prakti
kuoti. Čia reikėjo grumties 
ne tik su neužsitikėjimu, 
bet taippat ir su pikta kon
kurencija.

Šešiais metais jaunesnė 
sesutė, Emilija Blackwell, 
pasekė tais pačiais keliais 
ir 1954 metais, išlaikius 
kvotimus, pradėjo darbuo- 
ties New Yorke ligoninėje. 
Paskui, gavus medicinos 
daktaro laipsnį, išvažiavo 
Europon del platesnių stu
dijų.
Tuo tarpu medikalis vyrų 
išsilavinimas stovėjo labai 
žemai. Kandidatas į gydy
tojus turėjo tris metus mo
kslo, tečiau du metu pra
leisdavo pritapęs prie tik
rojo gydytojo ir prisižiūrė
damas į pastarojo darbus 
su pacientais. Gi pasku
tinįjį metą per 8 mėnesius 
klausydavo i šgul di nė j in i ų 
ir be jokios praktikos gau
davo gydytojo laipsnį.

Abi sesutės Blackwell at
jautė stoką tokio mokslo ir 
pasirūpino įgyti platesnes
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi ta 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

studijas. Nesuprantamos 
šiandien mums priežastis, 
kurios statė klintis pirmo
sioms medicinos pionie
rėms. Seniau remtasi tuo, 
kad moterims vaikščioti a- 
pic žaizdas negalima.

Pergalėti visas klintis, 
žengti neišmintais takais, 
įgyti studijas ir praktiką, 
paskui uždėti ligonines, — 
štaį pirmųjų moterių medi
kių pasišventimo vaisiai.
Uždėtos ambulatorijos 

vargingoms moterims ir 
vaikams davė pradžią stei
gimui globojimo ir auklėji
mo įstaigoms.

1869 m. Elzbieta Black- 
well išvažiavo poilsiui An- 
glijon ir ten galutinai apsi- 
liko, o sesutė Emilija pali
ko ambulatorijos perdėtine 
ir ilgus metus buvo pavar
gėlių globėja ir mažųjų rū
pestinga auklėtoja.

Išlėto atkovodamos sau ir 
kitoms moterims dirva, dvi 
pionierės sulaukė savo gar
bingos senatvės. Ir štai po 
šešiasdc' liiivC :. ; ?ą lyg į ai
dų minėtų, giliai mąstančių 
merginų, šiandie jų pėdo
mis pasekė apie 8 tūkstan
čiai moteriii gydytojų.

Neišdils vardas darbščių 
pionierių moterių, nedings 
galingas jų pavyzdis, jog 
pasišvenčia nt galima su
trupinti visas priešingas 
klintis ir atsiekti tikslo. 
Jų pėdsakai, lai sekančioms 
moterių kartoms aiškiai ro
do kelių. Zyle.

Tel. Drover 7042.

; Dr. C. Z. Vezelis;
■ LIETUVYS DENTISTAS ■
® Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ®
,, Nedelioms pagal sutarimą.

■ 4712 So. Ashland Avė. H
□ arti 47-tos gatvės. !

Tel. Randolph 524

A. A. Stakis
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5326

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelč mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia^ metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; taipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languatfea

1741 W. 4Zlh Street, Chicago, 'A,

Oleko-Mokykia
Mokinama: angliškos Ir. lietuviškos 

kalbi;, aritmetikos, knlngvcdystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
si ų, Suv, Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystčs, dailarašystės.

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

karau 
pasi- 

šaltai

galvojanti, o nepasiduodan
tį vien intakai karštos ne
apykantos.

2
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Mark Twain.

Princas ir Elgeta.
Sulietuvino Padauguvietė,

(Tąsa). • 
Ii u: tas mane prapuldys-” — “ 
nuo tavęs pabėgo, arba, kad aš.nuo tavęs jį atėmiau. 
Argi tu man galėtum pasipriešinti — žiūrėk, koks aš 
didelis ir stiprus. Kad norėčiau, tai ir tikrai atimčiau 
vaiką.” — “Eikit sau su Dievu! Tik greičiau, kol jud
viejų niekas nemato.” — “Širdingai ačių, kad pasigai
lėjai našlaičio! Iš to nieko blogo neišeis. Pats matei, 
jog ir teisėjas vaiko gailėjosi; jis ir dabar nieko nesa
kys, kad iš tavęs jį atėmė.” Policiantas nuėjo į vie
ną šalį, o Mailsas su karalium — į kitą.

XXII.
Mailsas savo namuose.

Viešbutyj Mailsas pavalgydino vaiką ir leido jam 
pasilsėti. Paskui jį aprėdė naujomis drapanomis ir 
nusipirko du asilu. Praėjus dienai, jiedu jau jojo ant 
savo ilgaausių arklių į Mailso ūkį, Gendoną. Jojo iš
lėto. Mailsas nesiskubino, kad nekankinti sergantį vai
ką. Viešbučiuose jiedu sustodavo, pasilsėti. Visur 
Mailsas, po senovei, stovėdavo užpakalyj karaliaus kre- 
sės, kuomet tas valgydavo pietus. Dar patarnaudavo 
jam. Taippat išrengdavo jį gulant; visuomet guldy
davo jį į lovą, o pats guldavo ant grindų pas duris. 
Kelionėj Edvardas pasakojo viską, kas su juom atsiti
ko tarpe valkatų ir pas senąjį arkaniolą. Mailsas taip
pat pasakojo, kaip jį arkaniolas nereikalingai vadžiojo 
po girią, ir ant galo vėl parvedė į stubelę; kaip jis stu- 
belėj laukė visą dieną ir nesulaukęs sugrįžtant kara
liaus, leidosi toliau jo ieškoti.

Trečią dieną jiedu prisiartino prie Gendono. Ma
ilsas nesustojo kalbėjęs apie savo seną tėvą, apie brolį 
Jašą, apie pusseserę Duną ir dargi apie piktą brolį Gju. 
Ant galo nuo vieno kalnelio jiedu pamatė eilę stubų. 
Mailsas sušuko: “Štai ir mus kaimas! Gendono dva
relis čia-jau. Nuo čia matyti jo bokštai. O štai ir mus 
giraite.! Pamatysi, kaip pas mus gerai ir gražu! Na- 
muse 70 kambarių! Tarnų 27! Jokim gi greičiau!”

Jiedu varė asilus, kiek galėjo, bet vos už trijų 
valandų įjojo į kaimą. Toliau jiedu jojo siauru kele
liu su tvoromis -iš abiejų pusių. Paskui įjojo į didelį 
sodą, pilną įvairių gėlių. Iš sodo pakliuvo per plačius 
vartus su akmeniniais stulpais į kiemą ir čia pamatė 
visą Gendono dvarą. Prijojo prie duriu. Mailsas 
nušoko nuo asilo, nusodino karalių, pagriebė už ran
kos ir tropais įbėgo į namo vidų. Jiedu inėjo į didelį 
augštą kambarį. Už stalo sėdėjo ir rašė koks tai jau
nas žmogus. Mailsas pasodino karalių ir puolėsi prie 
žmogaus: “Štai mes matomės. Apsikabinkim, mano 
mielas broli Gju! Pašauk skubiai tėvą! Aš noriu grei
tai jį pamatyti ir išgirsti jo balsą. Gju pasitraukė, 
kaip ir ko nusigandęs. Paskui didžiuodamasis pažiu
rėjo į Mailsą ir pasakė: “Tavo protas ne suvis sveikas! 
Tu daug iškentėjai šiame gyvenime — tai matyti iš 
tavo veido ir tavo drabužių. Lyg tu mane pažįsti?”' 
Mailsas sakė: “Kaip tai aš tavęs nepažinčiau! Tu 
Gju Gendonas.” — “O tu kas per vienas?” — “Kas 
aš? Ar nepažįsti? Aš tavo brolis Mailsas.” Gju iš
rodė, kad nusidžiaugė, ir sušuko: “Ir tu nemeluoji? 
Ačių Dievui, kad ir numirėliai atgįja. Tik aš maau — 
tu neteisybę kalbi. Eikš į šviesą, duok man save gerai 
apžiūrėti.”

Jis sugriebė Mailsą už rankos, patraukė prie lango 
ir pradėjo žiūrėti jį iš visų pusių. Mailsas šypsojosi 
ir lingavo galva. “Taip, taip, žiūrėk, brolau! Aš — 
Mailsas, savo tikras brolis. Pasibučiuokim iš linksmy
bės. Mailsas norėjo apkabinti brolio kaklą. Gju iš
traukė ranką, nuleido galvą ant krutinės ir sakė liūd
nai: “Ne, tu ne mano brolis.” — ‘Kaip tai ne brolis?” 
— “Tame laiške buvo rašyta tikra teisybė.” — “Ko
kiame laiške?” — “Laiške iš tolimos šalies, gautam 
septyni metai atgal: jame buvo rašyta, kad mus brolis 
užmuštas kare.” — “Jus brolis gyvas! Pašauk tėvą — 
jis mane pažins.” — “Iš numirusių niekas negali atsi
kelti.” — “Tai tėvas mano numirė? Nelaimė, mano ne- 
liainė!” Lupos Mailso sudrebėjo ir jis vos galėjo iš
tarti: “Tai pašauk mano brolį Jašą!” — “Ir to jau 
nėra gyvo.” — “O, Dieve mano! Abudu numirė. Galbūt 
ir pusseserė Ona numirė” — “Ne, ji gyva.” — “Ačių 
Dievui! Eik, brolau, ir atvesk ją čionai. Jinai mane 
pažins. Pašauk taippat senus tarnus — jie mane irgi 
pažins. Gju pasakė: “Visi seni tarnai išiųirė; liko 
penki: Jurgis, Bazilius, Jonas, Jokūbas ir Marė. Aš 
juos pašauksiu.”

Gju išėjo iš kambario. Jis inėjo pas Oną ir pasa
kė: “Mailsas sugrįžo. Tave prašo. Aš ji nepripažinau 
už broli. Aš jam sakiau: brolis kare užmuštas. Mums 
apie tai parašė. Ir tu turi nuduot nepažįstanti. Jei 
nepaklausytum — užmuščiau!” Leidi Ona išpradžių 
nusigando rūsčių kalbų vyro, bet tuojaus apsidrąsino ir 
tvirtai pasakė: “Užmušk, jaigu nori. Jau man pasi
bjaurėjo su tavim, apgaviku, gyventi. Aš Mails", bran-

Pasakysi, kad vaikas

ANTANAS AČAS. DARBININKŲ STRAI- 
> KAS.

LIETUVIAI DRUTUO 
LIAI.

Bevažinėjant po Illinois 
valstiją, man teko susitik
ti su keliais lietuviais dru- 
tuoliais. Įžymesniuosius iš 
jųjų norėčiau čia trumpai 
aprašyti. Vieną jų susiti
kau, lankydamasis Spring
field’e, Illinois valstijos so
stinėje. Jojo vardas ir pa
vardė: Pranas Juškauskas. 
Tai yra vyras dar tiktai 23 
metų. Jisai dirba: anglių 
kasyklose. Pažiurėjus į 
Juškauską, rodosi, kad ma
tai prieš save geležinį vy
rą — taip tvirtai ii’ gerai 
jisai yra sudėtas. Jisai len
gvai, tarsi plunksnas, kilno
ja, paėmęs nuo žemės gele
žinkelio reles. Didumo to
kio, kaip žinomasai lietuvių 
ristikas Žilinskas, tik sun
kesnis, nes sveria 240 svarų 
(Žilinskas sveria apie 220 
svarų). Jisai yra labai dik- 
tas,'tečiaus neriebus. Dik- 
tumą sudaro raumenis. Juš
kauskas yra tokio tvirto su
dėjimo, kokį tarp lietuvių 
sunku užtikti. Antras pa
žymėtinas lietuvis drutuo- 
lis-ristikas Antanas Ačas. 

.Į jįjį vertėtų atkreipti aty- 
dos. Tarp amerikonų ji
sai yra žinomas vardu “lie
tuvių galijotas.” Jisai yra 
taipgi tokio didumo, kaip ir 
Žilinskas. Kaipo ristikas, 
jisai pasižymi dideliu tei
singumu. Jojo jokiu budu 
nepapirksi. 
konai jįjį 
wrastler”
kas). Jisai kadaisia ritosi 
Coliseum svetainėje, Cbica- 
goje, su garsiu italų ristiku. 
Niekas iš lietuvių tečiaus 
apie jį tuomet nežinojo, nes 
jisai buvo pasislėpęs po 
vardu G. Minner Vietos 
ristikai nelabai nori eiti ris
tis su juom, nes išveržti iš 
jojo pergalę yra labai sun
ku. Jisai sutinka ristis 
kiekvienu, nežiūrint, ar 
priešas butų lengvesnis, 
sunkesnis už jį.

Antanas Ačas yra kilęs 
iš Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Skaudvilės parapijos, 
Angladegių kaimo. Jau iš 
mažens jame apsireiškė ne
paprasta jėga. Amerikon 
atkeliavo 18 metų amžiaus. 
Išpradžių apie 5 metus dir
bo skerdyklose E. St. Louis. 
Paskui 4 metus jis dirbo 
anglių kasyklose. Po to ji;

Nashua, N. H. čia kilo 
straikas, kokio šis miestas 
nematė. Svetimtaučiai sa
ko, kad prieš 25 metus 
čia buvo straikas, tečiau 
nei dalelės to nebuvo, kas 
dabar.

Straiką pagimdė mažas 
užmokestis. Straikininkai 
reikalauja pakėlimo 15 nuo
šimčio nuo kiekvieno dole
rio. Komitetas buvo nuė
jęs pas agentą, bet agen
tas šaltai atsinešė, mat, ti
kėjosi, kad su gaujomis 
skebų apgalėsią ir nugązdi- 
sią darbininkus. Bet išėjo 
kitaip. Kaip tik skebai 
pradėjo eiti, prasidėjo muš
tynės. Iš vienos pusės sto
jo kapitalistai, jų sūnūs ir 
bernai, o iš kitos — musų 
tautiečiai, ir lenkai. Lietu
viai ir lenkai drąsiai atsi
laikė, vienas policmonas li
ko sumuštas. Vienas lietu
vis suareštuotas, bet užsta
čius $200 kauciją liko pa- 
liuosuotas.

Šiame straike vadovauja 
musų tautietis S. L. Zapė- 
nas, padeda jo brolis S. A. 
Zapėnas ir P. Karlanas.

Visas miestelis liko išju
dintas ir simpatizuoja 
straikieriams. Musų gerb. 
klebonas, kun. L. Tyllo, atė
jo i darbininkų susirinkimą 
ir pakalbėjo apie darbinin
kų reikalus. Buvo priim
tas ir išlydėtas labai nuo
širdžiai.

. Tai taip mes, vargo žmo
nės, reikalaujame laimin
gesnio gyvenimo. J. A.

JAUNIMO DARBAVI
MASIS.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

CIGARETTES
“Amerikos Standards”

10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

7 Šitas specialis KUPONAS vertas N&
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. V. A 

N Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 1S» 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:

KUPONŲ
25Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .....................

Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 
už ..............................................................................i...

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 jį 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-

50
50
50

100

125

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

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

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

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

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

250

300 
650

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

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapana Kraatuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siūtį ir over- 
kotų.

JONAS RUBRIKAS, savininkas
3252-54 S. Morgan St

CHICAGO, ILL.

|
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Už tai aineri- 
vadina “fair 

(teisingas risti-

Roseland, UI. Vietinė 
Liet. Vyčių VTII-ji kuopa 
gana gerai gyvuoja ir dar
buojasi, nors ir buvo joje 
kokia ten suirutė. Jau ati
darė vakarinę mokyklą, ku
rioje mokinama lietuvių ir 
anglų kalbos, o taippat a- 
ritmetika ir gramatika. 
Mokestis labai mažą. Už- 
tad vietiniai lietuviai turi 
gerą progą pasinaudoti, 
kad prasilavinti ir ne tik 
anglų kalbos, bet ir savo 
prigimtos.

Spalių 19 d. Vyčių kuopa 
rengia diskusijas. Verta 
visiems atsilankyti.

Komitetas.

ŠIS-TAS APIE LONDO
NO LIETUVIUS.

(Pabaiga nuo 1 p.).

Toks parapijos sutvarky
mas, bent man, labai patin
ka, nes jokių nesusipratimų 
piniginiuose dalykuose tarp 
klebono ir parapijonų ne
gali būti. Be to, kiek pa- 
tėmijau, ir vieni, ir kiti tuo- 
mi patenkinti. Klebonui 
toks sutvarkymas, tai gy
va laimė: parapijonįs var
gsta, trasia, bevezdami vi
sokias skaitlines, o jis tik 
žiuri ir skambina gautais 
be jokių intarimų pinigais.

Kun. A. Steponavičius.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
- , ■ p-5 Tukstajįpia tapo sveikais,

~ 2^ žmonės nlogiausiame sveika-
> tos padėjime, kentėdami ru- 

matizmo 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. p !į ■

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:
Beikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

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

tikėjosi 
išsigydyti, 

parodyta

III.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio Į
< Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
1 MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

sai sugrįžo į anglių kasyk
las, kame turėjo gerą dar
bą. Jisai yra 6 pėdų augš- 
čio ir sveria 23 svarus. Da
bar yra 34 metų amžiaus.' 
Pirmu kartu jisai ritosi 
1913 m. Jisai yra labai lė
tas ir niekam į akis nekini- 
ba. Tai mandagus vyras, 
kurisai visuomet šypsosi. 
Ristynėse jisai pasižymi, 
tarp kit-ko, ir tuom, kad 
nckuomet nesupyksta.

Po Kalėdų 1916 metais 
žada atvažiuoti Chicagon ir 
persiimti su Chicagos lietu
viais ristikais, jaigu tiktai 
bus proga. Iš pasikalbėjimo 
su juom sužinota, kad jisai 
su mielu noru pasiristų ir 
su kitais įžymiais lietuviais 
ristikais. Ypatingai jisai 
norėtų kuomet nors susi
griebti su Žilinsku, jei pro
ga pasitaikintų. Angiii 
spauda labai daug apie jį 
rašo ir priskaito jį prie ge- 

sai apie 5 metus laikė saliu- riaušių apylinkės ristikų.

su 
jo 
ar

Šita 9 metų mergaitė nušo
vė savo tėvą Edvardą Tice, 
kuris mušė motiną. Teisme 
ji paliuosuota nuo atsako
mybės. Tas atsitiko Oro-

rr: i i m Mill ■■H

I “Amerikos Lietuvis”
| 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.

Rišant meldžiam# paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass.
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Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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ry • • 'Chicagos Žinios.
PASMERKTA MAJORO 

PASIELGIMAS.
Vakar Sokol salėj, 24 g 

ir Kedzie avė., United So
cieties organizacija atlaikė 
politikini mitingą reikale 
saliunu uždarymo sekma
dieniais. Svarbiausiuoju 
kalbėtoju buvęs miesto ma
joras Harrison, kurs nupei
kė majoro Thompsono pa
sielgimą. Jis pažymėjo, 
kad Tompson elgiąsis prie
šais žmonių norą. Žmonės 
nenorinti, kad saliunai bu
tu uždaromi ir' jis pats 
prieš rinkimus buvo paža
dėjęs tuo klausiniu neužsi
imti. Sumažės saliunu 
skaitlius ir tas veikiai atsi
lieps i “propertininku” ki- 
šenius.

Buvo ir daugiau kalbėto
ji!. Fred Hoppe, kurs re
prezentavo cigaru dirbėju 
uniją, savo kalboj apreiškė, 
kad jei jis turėtu šunį, ku
ris balsuotu už Thompson^ 
tą' šuni tuojaus nušauti!.

Toks išsireiškimas, žino
ma, buvo ne vietoj. Bet, 
matyt, visi sukilę prieš ma
jorą už jo netaktinguiną, 
duoto žodžio laužymą.

NUŽUDYTAS JUBILIE 
RIUS.

Buste Buckley, 1352 W. 
Madison gat., pereitą šeš
tadieni atrasta nužudytas 
jubilierius Harry Phillips, 
kurs gyveno po num. 951 
West Madison gat. Polici
ja. suėmė kelias moteris ir 
vyrus, intariamus toje gal- 
važudystėje. Tečiau ligšiol 
tikras žmogžudis nesušok
tas. Policija visaip spėja, 
bet tie spėjimai kol-kas ne
atneša jokiu vaisiu,

KŪDROJ ATRASTA 
MERGINOS LAVONAS.
Pirm kokio laiko iš na

mu buvo pražuvus Miss 
Auna Dūda, gyvenusi pas 
tėvus po numeriu 1250 W. 
50 gat. Dabar jos lavonas 
atrastas Sherman Parko 
kūdroj. Tuo pačiu metu y- 
ra pražuvusi ir jo draugė, 
15 metu Alice Mitchell. 
Spėjama, jogei ir jinai bu
vo patekusi kudron. Miss 
Duda lavonas buvo atras
tas iškilęs ant vandens pa
viršiaus. Lavonas apdras
kytas, drabužiai apiplėšti. 
Policija tvirtina, jogei ji 
buvus užpulta ir prigirdy
ta. Spaliu 5 d. ji išėjusi i 
darbą ryte ir nesugrižusi.

KARBOLIAUS RŪGŠTI 
MI APLIEJO.

Mrs. Agnes Rock, rubsiu- 
vė, kuri ligi pereitam šeš
tadieniui nebuvo sustreika
vusi, bet pagaliau nuspren- 
džius streikuoti, jai grįš- 
tant namo iš darbo kokiote 
tai dvi moterjs ją užpuolu
sios ir kaklą karboliam ap
liejusios. Nudeginta kaklo 
dalis ir plauku nemažai. Ji 
sakosi, kad tai padarusios 
straikininkės. Policija ieš
ko prasižengėli!!. Bus joms 
blogai, jei suseks, nes tok
sai kovojimo būdas neleis
tinas ir nedoras.

liunai peržengę sekmadie
nio uždarymo įstatymą. Vi
si prasižengusieji busią 
įerstatyti majorui, kuris 
rytoj sugrįšiąs.

VAIKAI APIPLĖŠĖ 
SALIUNĄ.

Penki italukai 8 ligi 11 
metu amžiaus vakar po nu
meriu 411 Plymouth Court 
:siplėšė saliunan ir išjregis- 
;erio pasiėmė $93. Pinigus 
visi pasidalino. Policija jii 
•ris jau suėmė, pas kiniuos 
atrado pinigų dalį. Saliu
nan įsilaužę per langą.

SIMANO DAUKANTO 
DR JOS VAKARAS.
Sekmadienyje, spaliu 17 

d., Simano Daukanto dr-ja 
atminčiai dienos gimimo 
garbingo lietuviu historiko 
—Simano Daukanto — su
rengė vakarą su prakalbo
mis ir kitais įvairumais.

Pirmiausia vakarą atida
rė dr-jos pirmininkas' p. J. 
Aleksandra vi čius, trumpa 
prakalbėle. Toliau Jaunu 
Liet. Tautiškas Kliubas iš
ėjo su dainomis. Paskui se
kė p. J. Chmieliausko — 
‘ ‘ Lietuvos ’ ’ redaktoriaus— 
kalba. Kalbėjo apie sroviu 
santikiuis. Nupeikė nepa
geidaujamus pasekmingam 
tautiniam darbui srovinius 
kivirčus. Paskui vėl daina
vo Jaunu Liet. T. Kliubo 
choras. Po dainų kalbėjo 
adv. F. A. Bradchulis.

Vakaro programas užsi
baigė vedėjo prakalba.

Beje, ant pabaigos už
traukta tautinis himnas. 
Himno melodiją vedė be- 
nas. Choras tylėjo. Kodėl?

Publikos buvo pilna sve
tainė. Y.

WIH IMI IBUf-0

Vakariniam karo fronte vokiečiai iš namų per langus
šaudo i savo priešininkus.

Cysčiausios Pluksnos
Mes parduodame jas už žemiau

sias kainas Chicagoje.

640 W. 14th Street, arti Haisted St.
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Telephone Drover 9C93.

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. Haisted St., arti 34, Chicago,

B1 Dr. T. M. Haturzynska i
LIETUVĖ DENTISTĖ i 

B
Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- Į 

| rium įeinanti. Darbas gvarantoja-
mas. Taipgi tvirtas. .1

; 1151MILWAUKEE Avė. ■
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,LD. “KATALIKAS,” spalių 18, 1915.

Tananevicz Savings

72 SALIUNAI PERŽEN
GĘ ĮSTATYMUS.

Vakar ir užvakar sulyg 
policijos aprokavimo 72 sa

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Gkicago
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 uždarytai 

Telefonas Yards 687.

blausioji priežastis, kodėl 
minėtas aktorius buvo taip 
surambėjęs; o jam labai 
reikalingi buvo miklus ges
tai.

P-nas J. Zalaginas Jur
gio Spurgio rolėje buvo iš
rinktas. Nedrąsu nei pri
dėti ką nors, nei atimti. Jo 
susidūrimas su dėde buvo 
puikiausia komedijos vieta. 
Čia ir prisijuokta ligi so
čiai.

SLA. 74 KP. VAKARAS.
Vakar p. F. Aršanskio 

svetainėje, 8756 Houston a., 
74 kuopa SLA. turėjo sma
gią pramogą. Buvo ir pra
kalbu. Ponas Jonas Saka
las kalbėjo apie SLA. rei
kalus ir apie dabartinį ka
rą. Paskui kalbėjo p. J. 
Trijonis ir p. P. Šimaitis. 
Publika užsilaikė pavyzdin 
gai. S

BLAIVININKŲ VAKA
RAS.

Cicero, III. Vakar šv. 
Antano par. svetainėje SL. 
RKPB. 37-ji kuopa turėjo 
viešą vakarą.

Labai gyvai atvaidinta 
vieno akto komedija “Dė
dė atvažiavo.” Simano Viii 
giro rolę atliko p. K. Mika
lauskas. Geresnį tipą tvir
to dėdės vargiai parinksi. 
Jis ir elgties taip mokėjo, 
kad nenoroms vaidentuvė
je turėjai persistatyti jį 
kaipo tikrą dėdę, miklinan
tį savo broliavaikį ir kitus 
jaunuosius.

Adomo rolę atliko p. A. 
Zdonis. Truputį pasuki- 
nus, kad butu miklesnis nu
duodamoj artisto rolėje, ir 
iš jo butu atsakantis akto
rius. Gal nesuspėta to pa
daryti, nes patėmyta, kad 
ir žodžiu labai atidžiai iš 
už kulisų klausėsi. Žinoma, 
tokiame atvejyje, kaip pri
sieina visą domą atkreipti 
į sufliorį, nėra progos iš
vystyti savo judėjimus. Iš
rodo, kad tame bus svar-

Nuskriaustam ir p-lę B. 
Šatkaitę, jaigu nepripažin- 
tum jai tiek sceniškų .ga
bumu, kiek viršpaminė- 
tiems. Bent šiuo tarpu a- 
pic ją prisieina panašiai 
spręsti. P -lė B. Šatkaitė 
labai puikiai sugeba ir be 
žodžių vaidinti. Judėjimai, 
poza reikalingame momente 
tikri ir puikus.

Netoli nuo p-lės Šatkaitės 
atiliiko ir p. M. Kurzakai- 
tė. Žodžiu sakant, išvar
dintą trupą, artistų galė
tum drąsiai pakviesti į pla
tesnę sceną ir prieš skait- 
lingesnę publiką.

Po vaidinimo sekė dr. A. 
K. Rutkausko kalba. Kal
bėjo, kaip visada,, rimtai, 
nuoširdžiai ir pamokinan
čiai. Išrodė, kokią blėdį 
neša alkoholis žmonijai ir 
skatino blaivininkus, kad 
gyvai darbuotųsi savo
tautos labui — beplatiiida- 
iiii išganingą blaivinimo i- 
deą. /

Toliau sekė V. Paškaitės 
deklemavimas “Blaiva 
Mintis.” Atliko nei šio, 
nei to.

Ant galo scenoje pasirodė 
blaivininku kuopos choras. 
Išanksto spėliota, kad dar
bščiu blaivininku choras 
užžavės trukšniingn himnu. 
To nepadarė. Teko nugirs
ti, kad choras prieš pasiro
dymą scenoje tik dvi repe
ticijas turėjo.

Po viso ko — žaismės. 
Senesni tuoj išnyko, liko 
tik jaunimas. Kodėl senes
ni nesusideda, negalima at
spėti. Juk taip švelniai ir 
mandagiai ciceriečiai moka 
linksminties prie žaislu, jog 
visiems gali patikti.

Publikos buvo pilna sve
tainė. - G.

PILN. BLAIV. APSKRI
ČIO SUSIRINKIMAS.
Ateinantį nedėldienį, sp. 

24 d., 4 vai. po pietų šv. 
Jurgio parapijos svetainėj, 
ant Bridgeport©, atsibus 
Pilnųjų Blaivininkų apskri
čio susirinkimas. Taigi vi
sos Chieagos kuopos malo
nės atsiųsti savo delegatus.

Su pagarba
Apsk. valdyba.

BAHES?&
r~C@FF

26c vertės Kava su 40 centiniu Smoke
Szitą Kavą gausite lik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos *1 Ch/* Bankes’Dairy stalo
Kava Sviestas

Puikiausia Arbata A, ft f* 
60c vertes, tiktai po 
Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po w

Šiaurine dalis.

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausia ~
Creamery Sviestas

Geresnis kaip ku: kitur.
Vakarine dalis.

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

Ortjn 60c vertes
Geriausio

3 Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago ave

1 1373 M i 1 w.i u k ee a ve
Į 1045 Milwaukee ave

H 2054 M dwaukco ave
M 2710 W North ave

BANK
JONAS M. T Ar "VNEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
IE IŽDE ISC IBI

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 bc.nkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
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 ir pinįgus visą kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Banko j e, 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 į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koraus 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 morgičlus suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

M Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviestu 

Bankes’ Kavos sztoruose

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Haisted st 
4729 o Ashland avė

i Ant išrandavojimo 10 akrų žemės 
prie pat stoties nuo miesto. Geras 

1 oras ir gražiausia vieta. Atsišaukite 
tuojaus j Lietuvių Dienraščio “Ka
taliko ’ ’ administracija.

Kas nori darbų turėti ant visados, 
parsiduoda šiaučių šapa, kas norite, 
galite pirkti ant išmokėjimo. Jei 
kas nemokate to darbo, tai aš iš
mokysiu ir turėsite darbų ant visa
dos.

Paieškau dviejų pusseserių: Viktori
jos ir Petronėlės Peeiuliukių, paeinan
čių iš Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Dumsiškių kaimo. Jaigu kas žino
tų, arba jis pačios, teiksis atsišauk
ti, ues turiu labai svarbių reikalų.

Antanas .Savickas,
3605 S. Marshfield ave., Chicago ave.

Z

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisinuiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
k m tanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgieių. KreipkitCs pas

K. J. Fillipavičių
Offisas —

Tananevicz 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., panedOlio, seredos ir petnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

M. Malinauskas,
3343 So. Morgan str., Chicago, III.

Reikalauju kriaučių prie moteriško 
kostumieriško darbo. Geram kriau- 
čiui gerai mokėsiu. Atsišaukite grei
tu laiku pas:

C. K. Awgaitis, 
3130 Harrison str. Chicago. Ill.

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

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

Paieškau Antano Dulkio, iš Vanagių 
ir Stanislovo Gedemino iš Girininkų, 
abudu Naumiesčio parapijos, Rasei
nių pavieto, Kauno gub. Jaigu kas 
žinotų, ar jie patjs, tegul atsišaukia.

Jieva Lecattė,
821 N. Kolin ave., Chicago, Ill.

Paieškau savo draugo, Antano 
Skryta, gyvena Chicagoje. Paeina iš 
Kauno gubernijos, Ežerėlių pavieto, 
Rimša parakvija. Jis pats, arba kiti, 
kurie žino, ^kur jis yra, malonėkite 
pranešti.

Antanas šarka,
4548 So. Wood str., Chicago, Ill.

B. PAPLAUSKAS, 
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, Ill.

Phone Drover 7D00

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

Gydo ligas vyrų.’, moterų ir vaikų
3249 S. Morgan SL, Chicago, Ill.

Yra musų agentu hroselande, Ken- 
singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Katalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratų ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

MTTOIIIIII'M     . in..

IH -KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Ufilna kas utarnlukas ir petnyda.

------------- -- PRENUMERATA kaštuos A --------- - -------- -

AMERIKOJ f XTmSal2s? 2s 'j lų pusei jEUEOPOJ f RosiJ\oj ir Lietuvoj $3.50, AnglL
I V l joj h Škotijoj 15 Prūsuose 15 m.

IRašyk © g&xxsii beisią mmerjį dyk'1’,

W. D. Boczkauskas & Go.
SZMtt W South *|į.„ . Kihanoy C!t» Pa.
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