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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie ir rytoj gražus oras; 
maža temperatūroje atmaina.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 73. žemiausia 53 laip
sniai.

Saulė teka 6:19. leidžiasi 
4.48.

Mėnulis teka 9:32 vakare.
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Serbijos karalius apleidžia tėvynę
Bulgarai jau arti Ser

bų sostines Nish.
Serbai iš Bulgarų atsiėmę 

Uskubą.
Karines riaušės Rumunijoje.

Vokiečiai sako veikiai apsi= 
dirbsią Balkanuose.

AMSTERDAM, spal. 29. 
— Iš Budapešto į Cologne 
Volks Zeitung pranešta, jo- 
gei Serbijos karalius Petras 
turbut savo šąli apleis ir 
persikels i Italiją.

Londonas, sp. 29. — Su- 
lyg pranešimų iš Berlyno, 
bulgarų armijos, paėmusius 
serbų svarbių tvirtovę Pi
rot, perėjusios Tūnok klonį 
ir užėmusios miestus Knia- 
sevatz ir Zaitcliar. Ir ten 
matuojančios i serbų sos
tinę Nish.

Taippat iš Berlyno prane
šama, kad turkai palei 
Strumitza sumušę anglo- 
francuzus. Iš kitų šaltinių 
tečiau sužinoma, kad tam 
apskrity j francuzai. išėję 
pergalėtojais. (

Iš Berlyno apturėta ži
nia, kad rusų karo laivynas 
Juodosiose jūrėse buvęs at
naujinęs Bulgarijos pakraš
čių bombardavimą. Uos
tams daug nuostolių pada
ryta. Bet platesnių žinių 
negaunama.

SERBAI ATSIĖMĖ 
USKUBĄ.

Londonas, sp. 29. — Aus- 
trai-vokiečiai ir bulgarai iš 
žiemių ir rytų padūkusiai 
spaudžia serbus, bet pietinėj 
Serbijoj serbams, kuriems 
eina pagelbon francuzai ir 
anglai, viltis dar neužge

sus.
Apturima žinia, kad ser

bai atsiėmę iš bulgarų Us
kubą, kuris randasi ant ge
ležinkelio Saloniki-Nish li
nijos. Žiemiuose serbai la
bai palengva traukiasi per 
kalnus neatsilaikydami 
priešais teutonų briovimąsi.

Anglijos karuomenė taip
gi pribuvus serbų žemėn ir 
pagelbės serbams ir francu- 
zams apvalyti šiek-tiek 

Nish-Saloniki geležinkelį 
nuo bulgarų antpludimo.
Pirot tvirtovė pasidavė.

Austrų-vokiečių su bul
garais susijungimas žiemi
nėj Serbijoj dabar aplink 
Serbiją padarė frontą, pa
našų į pusratį, ilgio 300 my
lių, pradedant upe Drina 
ir baigiant pietuose Strum
itza.

Po paėmimo Kniache- 
vatz ir po atakavimo Dre- 
noaglava, bulgarai atsirė
mė net ligi serbų tvirtovės 
Pirot, kuri bulgarams, sa
koma, pasidavus. Pirot 
buvo svarbiausioji serbų 
tvirtovė ant geležinkelio 
Nish-Sofia.
Karinės riaušės
Rumunijoj.

Iš Bucharesto apturima 
žinia, kad tenai kilusios 
karinės demonstracijos ir 
riaušės.

Rumunijos parlamento 
atstovas Iliesco paskelbė 
aštrų straipsnį prieš pre- 
mierą Bratiano, grasinda
mas jam mirtimi, jei Rumu
nija nestos karau Serbijos 
apginimui.

Graikija dabartiniais lai
kais atsirado tarp dviejij 
ugnių. Bulgarija Graikijos 
valdžiai pranešė, kad jei 
anglai-francuzai su serbais 
norės slėpties ant Graikijos 
teritorijos, tuomet bulgarai 
savo priešininkus vysią 
pirm savęs ir per Graikiją.
Berlynas mato 
laimėjimus.

Austrai-vokiečiai yra jau 
užėmę serbų geležinkelio 
tarp Bielgrado ir Nish 50 
mylių su viršumu Iki Nish 
to geležinkelio liekasi dar 
koks 100 mylių. Rasi, bul
garai pasiskubins paimti 
Nish, o tuomet teutonams 
rankosna teks visas gele-

susektų vokiečių suokalbininkij lauko: (1) suimtas vyriausias suokalbininkas
Fay; (2) čemodanai jo namuose atrasti, kuriuose susekta dinamitas, visokios 
kaukės etc.; (3) suokalbininko nuosavus luotelis; (4) bombos Fay'o padirbtos. 
Iš Berlyno pranešta, kad vokiečių valdžia nežinanti apie joki suokalbi ir apie pa

ti Fay. Gi šis pasisakė, kad jis buvęs apmokamas Vokietijos valdžios.

KARAS ATSIĖJO DAUG 
BILIJONŲ.

Paryžius, sp. 29. — Vie
tos statistikai skelbia, kad 
šis karas kariaujančioms 
valstybėms nuo pradžios li
gi spalių 20 d. š. m, atsiėjęs 
$24,801,000,000. Tie bilijo
nai sekančiai paskirstomi: 
Anglija .... $6,163,000,000 
Francija .... 4,128,000,000 
Rusija ...... 3,724,000,000 
Italija ......... 643,000,000
Vokietija .... 7,380,000,000 
Austrija .... 2,763,000,000

— Berlynas, sp. 29. — 
Vokietijos fieldmaršalas 
von Mackensen šiomis die
nomis labai atsižymėjo Ser
bijos fronte. Kadangi kai
zeris jį jau atžymėjęs viso
kiais ordenais ir kryžiais, 
kokie tik po ranka buvo, 
tai dabar užuot tų blizgalų 
jam paskirta specialė alga 
$10,000 per metus.

— Londonas, sp. 29. — 
Eina gandas, kad ir D. Bri
tanijos' užsieniij ministeris 
Grey atsistatydinsiąs.

žinkelis Bielgradas-Nish- 
Sofia ir iš ten į Konstanti
nopolį. Tuomet talkininkų 
visos pastangos aplink Dar- 
danelius bus nuėjusios nie
kais ir teutonai turės atvi
rą kelią į Suez kanalą ir E- 
giptą. Vokiečių diplomatai 
sako, tuomet Artimuose 
Rytuose karas bus pabaig
tas su teutonų pergale.

Ir jei paskui karas dar 
nepasibaigs, teutonai kraus
tysis į Anglijos kolionijas 
Egipte.

Su mokykla žu
vo 21 vaikas.
Peabody, Mass., sp. 29. — 

Čia vakar sudegė nuo boi
lerio ekspliodavimo šv. Jo
no parapijos mokykla ir žu
vo 21 vaikas, didžiuma mer
gaičių nuo 7 ligi 16 metų.

Vakar ryte aplink 700 
bernaičių ir mergaičių, kaip 
paprastai, suėjo mokyklon 
ir prasidėjo painokos. Stai
ga rusyj ekspliodavo apšil- 
dąs mokyklą boileris ir aki
mirkoj liepsnos apsiautė 
visą mokyklą. Seseris mo
kytojos ' suskato vaikelius 
gelbėti, bet buvo pervėlu 
visus laimingai išvesti.

Mokykla buvo mūrinė ir 
didžiausia šiam mieste.

NENORI KRIKŠČIONIŲ 
PRIE KARŪNAVIMO.

Tokyo, Japonija, sp. 2. — 
Associated Press korespon
dentas praneša, kad Japo
nijos valdžia nusprendžius 
neprileisti jokių krikščionių 
tikybos reprezentantų mi
kado karūnavimo iškihnės- 
na. Kadangi Japonijoje 
krikščionybė jau žymiai 
prasiplatinusi ir užima ša
lyje svarbią vietą, tatai 
prieš tokį parėdymą, buvo 
užprotestuota. Tečiau vir
šiausieji autoritetai nus
prendė visvien neprileisti 
krikščionių. Busią repre
zentuojami tiktai buddistai 
ir shintistai su savo dvasiš
kiais stabmeldžiais.

EDISON PIRMU KARTU 
ILGAI PAMIEGOJUS. 
Los Angeles. Gal., sp. 28.

— Vakar į čionai iš Santa 
Barbara automobiliu atva
žiavo plačiai žinomas išra
dėjas Thomas Edison ir ap
sistojo Alexandria viešbu- 
tyj. Atsisakė vakarieniau
ti ir gardžiai užmigo.

Tai pirmu kartu savo gy
venime ji turi' tokias tikras 
vakacijas ir atsilsį, kuomet 
gali ilgiau pamiegoti, nes 
namie būdamas jis labai 
mažai miega ir nuolat dir
ba savo dirbtuvės laborato
rijoj. Dirba dienomis ir 
naktimis. Darbas jį taip 
užartavęs, kad jis nejaučiąs 
nuovargio ir tas jo sveika
tai net nieko nekenkia.

Edison būdamas San 
Francisco apturėjęs grasi
nančius laiškus, kuriais jis 
persergėtas Besidarbuoti 
šios šalies karo laivyno pa
gerinime.

Suprantama aiškiai, kas 
galėjo tokius laiškus raši
nėti. Tik tie, kurie šiandie 
žudo moteris ir kūdikius ir 
kurie priveisė šioj šalyj sa
vo šnipų.

— New York, sp. 29. — 
Vokiečių karo laivo Kron- 
prinz Wilhelm paroliuotus 
ir pabėgusius iš Suv. Val
stijų 6 oficierius sugavo ant 
Atlantiko Anglijos karo lai
vas.

— Amsterdam, sp. 29. — 
Iš Bulgarijos apturima ži
nia, kad bulgarai užėmę 
Danube uostą ir paėmę Ko- 
siak.

Vokiečiai nieko 
nepeša prieš

Rusus.
Petrogradas, spalių 29. — 

Rusijos imperatorius su so
sto įpėdiniu Aleksiejų iške
liavo pietų karo frontam

Amsterdam, spal. 29. — 
— Iš Petrogrado apturima 
žinios, kad Rygos-Dvinsko 
fronte ir kitur nesama di
delių mūšių. Vakaruosna 
nuo Rygos seka maži susi
rėmimai, bet tas liudija, 
kad vokiečiai mėgina iš ki
tos pusės prie Rygos priei
ti. Iki šiolei jų svarbiau
sios atakos ant Rygos buvo 
iš pietų ir pietvakari;, kur 
jiems nepasisekė. Dabar 
taigi jie mėgina visomis sa
vo jėgomis ant Rygos susi- 
versti iš vakarų. Aplink 
upę Styr ir Galicijoje vo
kiečiai giriasi pasisekimais, 
bet rusai tvirtina, kad ten 
teutonų ofensivas sulaiky
tas.

Daily Mail koresponden
tas iš Petrogrado praneša, 
kad gen. Ruzski, kuris gi
nąs Rygą ir Dvinską, už
tikrinęs, jogei vokiečiai tų 
miestų neįimsią, kadangi 
rusai atsistoję ant tvirtų 
koją.

REKRUTUOJA KAREI 
VIUS AMERIKOJE.

Washington, sp. 29. — S. 
Valstijų valdžiai pranešta, 
kad Anglija šioj šalyj re
krutuojanti sau kareivius iri 
kad tuo darbu užsiimdinė- 
janti pati D. Britanijos am
basada. Anglija tukino sa
vo pasielgimu, žinoma, per
žengianti šios šalies neutra- 
lybę ir todėl prasikalstanti 
prieš įstatymus.

Tuo reikalu kreiptasi į 
I). Britanijos ambasadorių 
Sir Cecil Spring-Rice, bet 
šis atsakė, kad ambasada su 
tuo nieko neturinti, nes tai 
esantis konsulių darbas.

Konsuliai gi sakosi, kad 
ir jie neperžengianti šios 
šalies neutralybės, ka
dangi norintiems pastoti 
Anglijos karuomenėn pata
rianti keliauti į Canadą ir 
tenai nukeliavusieji rekru
tuojami.

Washingtouo valdžia pra
dėjo gilesnius tardymus.

— Amsterdam, sp. 29. — 
Belgijoje vokiečiai sušaudė 
belgą Joseph dc Hemptin- 
ne. Nei popėžiaus • užtari
mas negelbėjo.

Premjeras Vi
viani rezignavo

Paryžius, sp. 29. — Va
kar iš savo vietos pasitrau
kė Francijos ministerių 
preinieras Rene Viviani, 
kuris valdžią vedė nuo rug
pjūčio 1914 metų. Jam re
zignavus turėjo iš savo vie
tų pasitraukti ir visi kiti 
ministerial.

Prezidentas Poincare 
naują kabinetą pasiūlė su
tverti buvusiam premierui 
Aristide Briand. Šis yra 
socialistas ir pasiūlymą pri
ėmęs.

Spėjama, kad naujuoju 
karo ministerių veikiausiai 
paliksiąs Paryžiaus milita- 
rinis gubernatorius, gen. 
Gailiem.

Karo laivyno t ministerių 
būti kviečiamas M. Lacaze. 
Balkanų krizių metu pir
miau pasitraukė užsienių 
reikalų ministeris Delcasse, 
gi dabar visas kabinetas. 
Maža bėda buvo su Deleas- 
se’s pasitraukimu, bet kuo
met dabar atsisakė Viviani, 
Francijos valdžia paliko be 
vadovaujančios stiprios 
rankos.

Šitas Francijos kabineto 
krizis yra ankštai surištas 
su Anglijos kabineto krizių. 
Abiejų kabinetų vėl kriziai 
yra gimę del Balkanų kri
zio, kur teutonai serbus bai
gia smaugti, gi francuzai su 
anglais neįstengia serbams 
nueiti pagelbon. Prie to 
dar daugiau prisideda tal
kininkų nepasisekimai ap
link Dardanti i us.

Už visa tai visuomenė ant 
valdžios rugoja, jąja nepa
sitiki ir ministerial todėl 
priverčiami pasišalinti ir 
savo vietas užleisti kitiems, 
kurie gal pasekmingiau ir 
laimingiau valdžios laivais 
styruos ir užbėgs visiems 
grasinantiems pavojams iš 
teutonų pusės.

CENZORIAUS GALYBĖ 
BUS SUMAŽINTA.

Paryžius, sp. 29. — Ka
dangi Francijos militarinis 
cenzorius spaudai neleidžia 
skelbti militarinių franeu- 
zų veikimų ir diplomatijos 
įvairių besiteiraviinų, tai 
sumanyta su parlamento 
pagelba pravesti įstatymą, 
kuriuomi butų sumažinta 
militarinio cenzoriaus galy
bė.

— Douglas, Ariz., sp. 29. 
— Iš Meksiko čionai aptu
rėta žinia, kad provincijoj 
Sonora Villa nusprendęs 
išžudyti visus amerikonus.
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”DIDELE DOVANA"Ina neperšviečiama popera. 
Jokis spindulėKs dabar ne
prasiskverbia lauk. Gatvė
se liktam os ir telegrafų! 
stulpai nuteplioti juodais 
dažais, kad neatsispindėtų 
mėnulio šviesoje.

Ant Rialto, riva degli 
Scliivani, ten, kur horizon
tas išsiplečia ir žmogaus a- 
kis gali plačiai blaškytis, 
žmonės kuopomis stovinėja 
ir dairosi, kur suka austrų 
lakūnai.

Valdžia vieną didelį ne
atsargumą padarė, nepasi
skubindama išvežti brangių 
dalios veikalų. Daug dide
lės vertės veikalų sukone- 
veikta karo priemonėmis.

Prieplauka ištuštėjo. Di
dieji lieteliai perdirbti į li
gonines.

Karas iš linksmios Vene
cijos padarė liūdną tvirto
vę.

Vienas korespondentas 
taip aprašo Venecijos iš
vaizdą.

“ Saulutė lenda iš už la
gūnų. Tylu ir ramu, tik 
laikas nuo laiko sušniokš
čia laivelis. Pirklyba ir 
pramonė metais prieš karą 
suvyto, gi prasidėjus karui 
pavirto tikru lavonu. Dau
giau judėjimo ir ., trukšmo 
karinėje prieplaukoje, kur 
laivynas saugoja šv. Mor
kaus lagunus nuo priešo 
povandeninių laivų. Sub- 
marinai lėtai plaukioja. 
Garlaiviai veža anglius, nes 
pa staro j o materi j olo 
simas karo motu — 
v i ena s sva r bia usi ų j ii. 
lai reikalingi 36,000

lima pasinaudoti Valparai
so mokykla. Prie to reikia 
priminti, kad čia yra lietu
vių kalbos pamokos: išgul
dama gramatika, sintaksė, 
retorika ir literatūra. At
siradus norinčiųjų. — išgul- 
doma ir Lietuvos historija.
Gi kas penktadienis esti 

bendri susirinkimai ir lai
komos diskusijos. Žodžiu 
sakant, čia galima pramok
ti, išsilavinti, šį-tą atsiekti, 
tik, žinoma, ne susyk.

Užtad kam rupi pramok
ti bent anglų ir savo gim
tos kalbos, čia pigiai ir grei
tai galima dasisiekti.

Kaip kuriose mokyklose 
net anglai studentai yra pa
mylėję lietuvių kalbą ir ža
da studijuoti, tuo labiau 
mums, lietuviams, reikalin
ga nuodugniau pramokti 
taisyklingos kalbos ir rašy
bos.

Atvažiavus į Valparaiso, 
labai lengva surasti kame 
kas gyvena: viena, nedide
lis miestelis; antra, norint 
ieškoti, galima už 25c. nu
sisamdyti vežėją, kuris ve
ža, kur tik nori. Vežikai 
keliauninkų visuomet stoty
je lukeriuoja.

Jaigu kam reikalinga bu
tų daugiau žinių apie šitą 
mokyklą, gali kreipties, 
kadir i mane žemiau padė
tu adresu, judėdamas kon- 
vertan už 2c. krasos ženkle
li. Neturintieji pažįstamų 
irgi gali prie manęs atva
žiavę užeiti. Patarnausiu.

M. R. Kalinauskas,
507 Lincoln avė.

(room 3), 
Valparaiso, Ind.

Nebo pakelio priešakys vertas pinigais 
Visas Kuponas vertas |c pinigais

J Kituomet šioje vietoje 
| mes buvom padėję iš laik

raščio ‘ ‘ Lietuvių Balso ” Į 
Rusijos durnos atstovo p. • 
M. Yčo atsišaukimą į Ame- ; 
rikos lietuvius Lietuvos i 
gelbėjimo reikale. Lietu- ; 
vių Draugijos nukentėju- į 
siems del karo šelpti centra- ! 
lis komitetas prieš vokie- Į 
čių užplūdimą išsikraustė j 

iš Vilniaus į Rusiją Ir da- ! 
bar šis komitetas jokiuo i 
budu negali neštį pagelbos Į 
likusiems po vokiečių lie- i 
tuviams, kadangi su užim- 
tąja vokiečių Lietuva jo- 1 
kino budu negalima susiži
noti nei su Prūsų lietuvias.
Tatai p. Yčas savo atsišau-jį 
kiine paskatino Amerikos 
lietuvius susinešti su Pru- I 
sų lietuviais ir bendrai vei
kti lietuvių gelbėjimo rei
kale. Be to p. Yčas patarė 
amerikiečiams į užimtą vo
kiečių Lietuvą pasiųsti 
skrajojamąjį būrį iš kokių 
30 lietuvių asmenų, Ameri
kos piliečių. Kadangi Lie
tuvai reikalinga pagelba be 
atidėliojimo ir kadangi A- 
merikos lietuviai neturi iš
tekliaus skrajojamojo būrio 
pasiuntimui, tatai mes iš 
savo pusės patarėme Lietu
von pasiųsti nuo visų trijų 
fondų po atstovą, kurie ga
lėtų ten ištirti, kas reikia 
veikti ir kokia lietuviams 
pagelba reikalinga.

“ Lietuva” su musų 
manymu nesutinka. Jį 
ko, kad mums nereikia 
kių. patyrimų, nes ir be,to 
yra žinoma, kad Lietuvai 
greita pašelpa yra reikalin
ga. Gi siųsti atstovus —

s

Musų tauta šiandie per
gyvena baisius, sunkius lai
kus. Yra pergyvenus seno
vėje visokių nelaimingų at
sitikimų, bet panašaus da
bartiniam dar nekuomet 
nebuvo. Visi sielvartauja, 
kad prie dabartinio Lietu
voje stovio lietuvių tauta 
labai lengvai gali sumažė
ti, gi sumažėjus jos laukia 
pražūti s. N (‘galima,
duoti pesimizmui, bet 
du ir be to turime 
akis labai apverktiną
nį. Sveikiausi ir stipriausi 
Lietuvos sūnus paimti rusų 
karuomenėn ir ten jų, ga
lima spėti, jau maža, dalis 
galėjo likti. Jų didžiuma 
atrado šaltus kapus kur 
Lenkijoj, Galicijoj ir Kar
patuose. Kiti žuvo savo 
gimtinėj šalyj, ant kurios 
laukų jiems prisiėjo gruin- 
ties su teutonais, viso pa
saulio nevidonais.

pasi- 
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sa-
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Visas Kuponas ir pakelio priešais turi ta 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

arba j verias dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1015)
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Rumunijos artilerija su Maximo kanuolėmis.
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butų tik laiko gaišinimas SUElkiai sutau- 
ir pinigų eikvojimas. Ir w»*««.*«* ***•

Gyventojai dalimis

Visa Lietuvos šalis sker
sai ir išilgai nuteriota, nu
deginta, miestai ir sodžiai 
paversti į pelenus, nuodė
gulius.
išbėgę į Rusijos gilumą, da
limis pasilikę nuteriotose 
savo tėviškėse. Suardyta 
šeimynos, sukoneveikta ki- 
tuomet ramus, gražus žmo
nių gyvenimas. Šiandie tė
vai nesužino, kame randa
si jų vaikai, vaikai nežino 
tėvų, motinos savo kūdikių. 
Daug
daug vaikų paliko našlai
čiais, 
prisiglausti, nei kuo 
tinties.
pakrikdytas taip, kaip 
nekuomet.

li- jei karas ilgiau praši
lęs, nemaža lietuvių tautos 
dalis bus žuvus. Pabėgė
liai iš dalies išmirs, iš da
lies ištautęs, ypač tie pa
mirš savo gimtinę šalį, ku
rie ir pirm šio karo vargus 
vargo. Tie iš Rusijos ne
norės atgal į Lietuvą grįsti. 
Nenorės grįsti į Lietuvą ir 
palikusieji savo ukius, jei 
Lietuva pateks po vokie
čiu pasibaigus karui. Nes 
žinos, kad po vokiečiu su
grįžę paliegėliai nebus už 
pabėgimą glostomi. Be to 
Lietuva bus apnykta vokie
čių kolionistų.

■liudytojų išžudyta,

neturėdami kur nei 
mai- 

Visas gyvenimas 
dar

Likusieji ant vietos 
vokiečiu daug kenčia, 
pabėgusių likimas kur-kas 
baisesnis. Lietuviai pabė
gėliai būriais klaidžioja ir 
slapstosi po Rusijos miš
kus, po miestus. Velka ne
pakeliamąjį skurdą, badmi- 
riauja, negi visus sušelpsi ir 
apdengsi. Rusų visuomenė 
duosninga; bet ji taippat ir 
savo locnų bėdų turi pa
kaktinai. Pabėgėliams gi 
sugrįšti į Lietuvą kad ii- no
rėtum, negalima: nei rusai 
praleis, nei vokiečiai bepri- 
iius.

po 
bet

Palikus Lietuvai po Ru
sija, musų tautaį mažiau 
butų nuostolių, nes visupir- 
mn visi pabėgėliai be jo
kios baimės iš visų Rusijos 
kampų galėtų i savo senas 
vietas sugrįsti ir atnaujin
ti ^pragaišintas gušteles. 
Tik Rusijai šį karą laimė
jus Lietuva apturėtų ma
žus tautos žvilgsniu nuo
stolius ir po karo audrų 
veikiai atsigaivintų.

Bet su šio karo pasekmė
mis visaip gali išeiti. La
bai abejojama, kad vokie
čiai kuomet nors norės pa
sitraukti iš užimtų vietų, 
kurių užėmimas jiems daug 
lėšavo. Ir jei taip, tai ir 
pačios lietuvių tautos liki
mas šiandie yra atsiradęs 
didžiausiame pavojuje. Po 
Vokietija lietuvių laukia ne 
tautinis atgijimas, bet ger
manizacija, o gal dar ir ar
šiau — tikybinis persekioji
mas.

“Lietuva” visą tą dalyką 
štai kaip išdėsto:

“Ponas Yčas atsišaukime 
paduoda ir sumanymą, kaip 
tąją pagelbą Amerikos lie
tuviai' galėtų teikti. Tečiau 
jojo sumanytasai pienas — 
pasiųsti skrajojamus būrius 
iš Amerikos Lietuvon — 

vargu galės įvykti. Spau
doje jau buvo nurodyta, 
kad Amerikos lenkai, būda
mi už lietuvius skaitlinges- 
ni, negali panašaus dalyko 
padaryti, tai lietuviams ta
sai darbas butų dar sunkes
nis.

Užuot skrajojamųjų bu
rių, pasiūlyta pasiųsti Lie
tuvon komisija iš trijų na
rių, atstovaujančių kiekvie
ną Amerikos lietuviu fondą 
nukentėjusioms del karo 
lietuviams šelpti. Tosios 
komisijos tikslu butų “per
sitikrinti,” koksai lietuvių 
padėjimas “po vokiečiu.”

Siųsti žmones ir išmokėti 
gan daug pinigų vien tam, 
kad “persitikrinti,” koksai 
stovis Lietuvoje*, Imtų vel
tus laiko gaišinimas ir pini
gų eikvojimas. Mes visi ir 
be “persitikrinimo” žino
me, kad, tenai, Lietuvoje 
pašelpa reikalinga. Tat 
klausimas susiveda tirie to, 
kai)» teikti tąją pašelpa.

Kai-kurie Ameerikos lie
tuviai neužsitiki Prūsų lie
tuvių sutvertuoju komite
tu. Kame yra pamatas tam 
neužsitikėjimui — mums 
nežinia, tečiau faktas pasi
lieka faktu. Vienok, musų 
manymu, yra išėjimas iš šio 
padėjimo, galintis užganė
dinti ueužsitikinčius Prūsų 
lietuvių komitetu.

Kaip jau žinome iš tilpu
sių laikraščiuose pranešimų 
būrelis įžymesnių lietuvių 
veikėjų pasiliko Vilniuje. 
Kodėl nepavesti šiam pasi
likusiam būreliui varyti šel
pimo darbą sutartinai su 
Prūsų lietuvių sutvertuoju 
komitetu? Jaigu taip pa
vyktų, tai šelpimo darbas, 
musų manymu, butų tinka
mose vėžėse. Taigi reikėtų 
susinešti kuoveikiauus su 
Prusą lietuvių komitetu ir 
taipgi'su tais lietuviais vei
kėjais, kurie pasiliko Vil- 
niucj.

Tą galėtų atlikti esantieji 
Amerikos lietuvių fondai 
nukentėjusioms šelpti. Mes

pytus pinigus 
praleisti.

Valparaiso, Ind.
miestelis yra nedidelis. Gy
ventojų, . neskaitant moki
nių, turi aplink 8 tūkstan
čius. Stovi puikioj, kalnuo
toj vietoj. Visados tyras 
ir sveikas oras. Dirbtuvių 
beveik nėra.

Svarba šito miestelio — 
tai plačiai jau lietuvių tar
pe pagarsėjęs universite
tas. Nors jis nedidžiausias, 
bet žinomas ir užrubežyje, 
iš kur taippat atvažiuoja 
nemažai mokinių. Ši mo
kykla svarbi tuomi, kad 
kiekvienam prieinama, kaip 
pamokytam, taip ir analfa
betui, kuris čia pradėjęs 
nuo “a-b-c,” gali užbaigti 
tinkamą mokslo šaką. Be 
to čia tinkamas pragyveni
mas ir kitos išlaidos. Val
gis yra trijų skyrių: už 20, 
23 ir 26 dolerius galima pa
sirinkti sau stalą per ber- 
tainį ( 3 mėnesius).

Muksiąs irgi nebrangiau
sias. Iskalno mokant už 
visą metą kainuoja 65 dol., 
o kas bertainį mokant kai
nuoja po 20 dol už bertai
nį, tokiuo budu, užmokant 
išaugėto 15 dol.' pelnoma. 
Kambaris galima gauti ber- 
tainyje už 5 dol. ir augš- 
čiau.

Besiartinant žiemai, atei
na draug ir liūdni laikai 
bedarbės ir ik* vienas lietu
vis pasilieka be darbo. Dau
guma mano, kaip sutaupyti 
sunkiai uždirbtus centus, 
bet darbo netekus, sunku 
nuo to išsisukti. Jaiun j°v 
prisieina tūnoti be darbo ir 
išleisti sutaupytus pinigus, 
tai pasirūpinkime, kad Kuo
sas laikas ir išleisti pinigai 
neimtų be naudos.

Smagu yra priminti lietu
viam:;, kad Luošame laike 
ir turinti šiek-tiek centų ga-

Šisai

uorėtume paraginti musų 
fondų prezidentus dar kar
tą pabandyti sueiti krū
von, nežiūrint to, kad kar
tą toksai bandymas nepa
vyko. Momentas yra per
daug svarbus, kad neišban
džius visų prieinamųjų 
priemonių geresniam nelai
mingųjų Lietuvos žmonių 
sjišelpimui.”

Venecija karo metu
Kai vieną gražų sekma

dienį Venecijos gyventojai 
kuopomis vaikštinėjo mies
to gatvėmis, staiga blakstc- 
lė ir užgęso elektros žibu
riai. Visi suprato, kad iš
mušė karo valanda. Joks 
kitas signalas tai}) urnai 
nebūtų pranešęs tos nepap
rastos žinios, kaip ši. Nu
stebintos minios užmiršo a- 
pie demonstracijas ir kiek
vienas skubinosi į namus.

Pirmą vakarą prasidėjus 
karui labai gyventojams 
nepatiko tamsa ir su ja pa
žintis buvo labai nemaloni. 
Šen ir ten surasta įvairus 
senobiniai šviesos budai. 
Kai-kur per langus spakse- 
jo švieselė nuo lajinės žva
kės; kai-kur žibalo lempu
tė švietė. O tai buvo prieš 
įsakymą, nes buvo uždrau
sta, kad apsisaugoti pavo
jaus nuo priešo lakūnų. Gi 
kada pasisuko austrų la

kūnai ir išmetė bombas, ta
da Venecijos gyventojai 
suprato atsargumo reikalą.

Pirmą vakarą, ligšiol ra
maus miesto gyventojus, už
ėmė šnipų apsisaugojimas. 
Mažiausias spindulėlis švie
sos pro lango rėmus at
kreipdavo praeivių domą.

— Gal tai prietikio sig
nalas? — klausia vienas at- 
sargufe pilietis.

— Labai galimas daiktas! 
— atsiliepia balsai aplink.

Kas tai truktelė skambu
tį nužvelgto namo ir draug 
pasigirdo įsakymas:

— Gesinti žiburius ir už
darinėti langinyčias!

Staiga visur šviesa pra
nyksta. Langai landžiai 
uždaroma, lempa apdengia

kl a ii- 
yra 
ita- 

tonų 
anglies į dieną, ir tiek jie
gauna iš Anglijos. Kadan
gi kelionė labai pavojinga, 
tai ir kainos pakilo. Užtad 
žinios apie Valijos angleka- 
sių straiką ir apie nuskan- 
diniiną laivo su anglimis į 
italus daro labai nesmagų 
įspūdį. Mėginta imti ame-

rikoninčs anglies, tečiau pa
sirodė daug prastesnė esan
ti.

Nuo Forte di San Andrea, 
kyštelėjo du svetimi subma- 
rinai. Tai franeuzų. Mi
nia subėga prie kranto ir 
sveikina romanų sesutę. 
Minioje plevėsuoja dienraš
čių lapai su pranešimais iš 
Isonzo. Kiekvienas Vene
cijos gyventojas nekantriai 
laukia iš ten žinių, o sulau
kia tiek mažai ir trumpų.

Karuomenčs išlaidų kas
dien išeina ligi 20 milijonų 
lirų. Iš priežasties šykš
taus užderėjimo javų, italų 
valdžia-,• idant kuogeriausiai 
apruptinti karuomenę mai
stu, traukia proviantus iš 
Pietų Amerikos, o tai ne
mažai kainuoja. Amunici
jos taippat gabenama iš 
svetur.

Šv. Morkaus lauku trau
kia kareiviai. Jie grįšta iš 
fronto. Žmonės atidžiai 
juos seka, prisižiūrėdami 
kaipo . .rilems did
vyriams, kovojusiems Alpų 
viršūnėse. Iš ton jie par
nešė pėdsakus: sudraskyti 
mundierai, skylėti, batai, 
surūdiję ginklai. Visa tai 
liudija, kad mūšiai sunkus 
ir žiaurus...” H.

(Qprery
Kino co.^sTFimif'iE 

ftriD r/lF)P OF CYPRUS

T~

PhMe Dr«««r 7«M

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6yd“» ligas vyrų, moterų ir valkų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. 
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Extra
Didelis Bargenas.

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

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

3249-5.3 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius,

pardavėjas.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali Išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulintriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at- 
lyKinima; taipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languages

Viršuj Anglijos karalius, gi 
apačioj — Graikijos kara
lius. Ant žemlapio persta
toma sala Cyprus, kurią 
Anglija buvo pasiūlius ati
duoti Graikijai, jei ši stotų 
karan prieš teutonus. Ka
dangi Graikija atsisakė 
stoti karan, Anglija atšaukė 

savo pasiūlymą.

1741 W. 471h Street. : : Chicago,*,

731 W. 18th Street

Oleko-S&okykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, kniugvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkiybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, akėt
uos historijos, geografijos, politikiučs 
ekonomijos, pilietystės, daitarašystčs.

Mokinimo

2
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Tautoa Fondo Kasininko

10.00

39.12
5.00
1.00

63.00

21.25

į

r•>
£

r 4

Įplaukos į Tautos Fondą buvo sekančios:

Balansas iš rugpjūčio 19tos dienos, 1915 m. $22,252.34 
Rugsėjo 1 d., 1915 m. gauta iš:

M. Šiaučiuvėno auka 13 Vyčių kuopos, Chicago, 
Illinois

F. Kavaliausko aukos lietuvių Merden, Conn. .. 2.05 
J. Hodelio aukos 3 Vyčių kp., Philadelphia, Pa. 10.00 
Kun. J. Letuvninko aukos liet. Baltimore, Md. ..41.00 
Kun. T. Žilinsko aukos, surinktos dr-jų šv. Kazi

miero ir Jono ......... .............................
M. Žiobo iš Boston, Mass.....................................
M. Gvaldo iš So. Boston, Mass.............................
J. Gosimo aukos šv. Juozapo dr-jos, Pittsfield,

Mass....................................................................
Kun. Tamoliuno aukos lietuvių iš Kansas City, 

Kan.............................................................
P-lių Adomavičaitės ir Overlingaitės aukos, su

rinktos laike seimo LRKMSA. Chicago, Ill. 11.66
Rugsėjo 16 dieną gauta iš:

Kun. P. Saurusaičio aukos lietuvių iš Hartford, 
Conn........................ . ..... .

Kun. P. Augustaičio aukos, surinktos šv. Liud
viko par. Stambesnės aukos: Al. Jakobolskio $5,

K. Astašausko $1.00; smulkių aukų $14.75, iš
Maizville, Pa............................................................. 20.75
Juozo Toleikio aukos iš Cedar Rapids, Mich. .. 25.00 
P. Cibulskio aukos, surinktos Aušros Vartų par.

-Chicago, Illi......................................................... 8.00
Kun. M. J. Kazėno aukos lietuvių iš Charleroi, Pa. 1.50 
Kun. M. J. Kazėno aukos lietuvių iš Donora, Pa. 4.25 
Kun. M. J. Kazėno aukos lietuvių iš Courtney, Pa.
Kun. M. J. Kazėno aukos lietuvių iš Bunola, Pa.
P. J. Sagevičiaus aukos, surinktos šv. Jurgio baž- ; 

nyčioj, Bridgeport, Conn...................... .
T. Šeimio aukos, surinktos 2-oj Lietuvių Dienoj 

Kingston, Pa........................................... 791.12
A. Kelioto aukos, surinktos šv. Kazimiero dienoj

Waukegan, Ill.................................................. 62.09
K. Drižo aukos, surinktos šv. Kazimiero parapi

joj Philadelphia, Pa............................................ 72.50

55.00

.33
1.10

Karo stovis.

ir

anas nuveiks, 
teutonai ir jų 

valdėsi lyg vie-

i...
Si 
f 
A.

fe 
į 
B .•y*

9.00
50.40

Labu įplaukė rugsėjo mėnesyje .................... 1,278.69
Įplaukos spalių mėnesyje:

Spalių 13 dieną, 1915 m. gauta iš: 
AT. Zujaus aukos mokinių iš Valparaiso, Ind. .. 
S. A. Daunoro aukos lietuvių iš Akron, Ohio .
V. Markaus aukos lietuvių iš Fort William, Canada 3.00 
V. Jusaičio aukos lietuvių iš Mahanoy City, Pa. 30.95 
V. Zavarskio aukos: šv. Pranciškaus draugystė 

$100.00, SLRKA. 116 kuopa $20.95, New Ha
ven, Conn.................................................. 120.95

p. Kudirkos aukos dr-stės P-lės Šv. $7.20, smul
kiu aukų $2.80, iš New Norwood, Mass.10.00

Labu ligi spalių 22 d. įplaukė ............................ 224.30

4
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Aukos, surinktos laike p. St. Šimkaus prakalbų: 
Rūgs. 4 d. prisiuntė:

Kun. J. Valaitis aukas, surinktas Shamokin, Pa. 44.76 
Kuu. A. Kaminskas, Reading, Pa........................ 78..25
Vietinis T. Fondo komitetas, Philadelphia, Pa. 339.26 
Kun. Dr. V. Bartuška, Mt. Carmel, Pa.................. 115.00

Rugs. 17 d.:
Kun. A. Kodis, Brooklyn, N. Y...........................  129.45
J. J. Klasčius, Brooklyn, N. Y............................ 86.25
O. Babarskiutė, aukos, surinktos Coaldale ir Ta

maqua, Pa......................................................... 122.08
Kun. S. P. Rameikis aukos, surinktos Kar. Anio- 

lų para]). Brooklyn, N. Y.....
J. Sagevičius, Bridgeport, Conn. ....
V. Zavarskas, New Haven, Conn. ... 
Kun. J. Ambotas, Hartford, Conn. ..

Spalių 13 d. prisiuntė 
V. Jusaitis, Mahanoy City, Pa............
Kun. J. J. Jakaitis, Worcester, Mass.
Kun. T. Žilinskas, So. Boston, Mass.................... 854.10
Kuu. T. Žilinskas, aukos liet. Cambridge, Mass. 70.70 

. 261.11 
. 128.00

.. 175.00

.. 122.15
.. 110.00
.. 164.10

.. 73.87
. 393.00

Pr. Kudirka, Norwood, Mass..........

Labu ..

*-

L.

Balansas Tautos Fnode

o.

Labu nuo rugpjūčio 19 d. ligi spalių 22 d. p. St.
Šimkaus prakalbose surinktų aukų įplaukė 
Tautos Fondan ....................................  3,267.08

Viso labo Tautos Fondan Įplaukė................. $27,022.41
Išmokosniai Tautos Fondo ir ženkleliu reikaluo

se, tai yra: skaitant persiuntimą 41,451 rub. 
Lietuvių Draugijai nukentė j ilsiems del karo 

šelpti .................... ...................... $15,977.14
11,045.27

..................................... $27,045.27

B. Vaišnoras, T. F. kasininkas.

Po. 15 mėnesių negirdėto 
pasaulyje karo, galima pri
eiti prie sekančių išvadų: 
kol-kas visi rezultatai nieko 
neimi ėmė.

Nei viena pusė nepalauž
ta: ir armija, ir laivynas, ir 
visos reikalingos pajėgos a- 
biejose pusėse tebeglūdi. 
Permainos teritorijose ne
galima skaityti nulemian
čiomis kuriai nors pusei lai
mėjimą. Teritorijinis pa
dėjimas taip stovi:

Europoje. Vokiečiai
austrai vakaruose užėmė 
nedidelį žemės plotą, tečiau 
tirštai apgyventą su 10 mi
lijonų žmonių; rytuose iš 
Rusijos užėmę turi daug di
desnį apskritį žemės, kuone 
visą Lenkiją, Lietuvą ir pa
balti] os kraštus su 19 mili
jonų gyventojų.
• Teutonai ir jų talkininkai 
Europoje prarado nedidelį 
apskritį Lotaringijoje su 
puse milijono žmonių; Ga
licijoje apskritį su 1 mili
jonu žmonių; Tridente ir 
ties Isonzo apskritį su 1 
milijonu žmonių; Cypto ir 
gabalą Gallipolio su 1—3 
milijonais žmonių.
Afrikoje ir Azijoje. — Vo
kiečiai neteko milžiniškų 
kolionijų, kurių dauguma 

kliuvo anglams ir dalis 
francuzams. Turkai nusto
jo teisių Egipte, kur jie val
dė apie 12 milijonų žmonių; 
be to apie tris milijonai gy
ventojų pateko po anglų 
valdžia Mezopotamijoj ir 
250,000 Rusijai Armėnijoj.

I š augščiau pažymėtų 
privedimų pasirodo, kad 
Anglija nieko nenustojo, 
bet daug užgrobė; Vokieti
ja nedaug nustojo, bet daug 
užgrobė. Daugiausiai nete
ko Belgija, Turkija ir Ru
sija.

Nuo pradžios karo visame 
jo bėgyje atsitiko du žymiu 
epizodu: pirmas, kai vokie
čių armijos briovėsi link 
Paryžiaus, o rusų armijos 
šlavė rytinę Prūsiją; ant
rasis, kaip vokiečiai ir aus- 
strai atgal keletą savaičių 
abiejuose frontuose nuo už
puolimo perėjo apsiginimo 
taktikom

Laike pirmojo krizio vo
kiečių'koalicija liko pagel
bėta turkų, kurie prisidėda
mi karau su 1 mil. kareivių 
atplėšė daug talkininkų 
spėkų nuo Vokietijos rube- 
žiaus. Tuo pačiu laiku su
kilęs Afrikoje boerų maiš
tas taippat daug pagelbėjo 
vokiečiams ir austrams. 
Laike antrojo vokiečių kri
zio juos parėmė bulgarai, 
stodami su 300,000 prireng
tos karuomenės prieš talki
ninkus, ir prielankus vokie
čiams pataikavimas 
kijos ir Rumunijos, 
garija davė progos teuto
nams pradėti ofensivą toje 
srityje, prie kurios talki
ninkams prieiti labai sun
ku, o kai-kuriems, kaip štai 
Rusijai, suvis negalima.

Virš 700,000 susijungu
sių teutonų su kitais savo 
talkininkais uoliai užpuolė 
serbus ir smarkiai veikia, 
kad parbloškus serbų 'tau
telę pasiekti Salonikus, o iš 
ten Konstantinopolį.

Reikia pastebėti, kad Vo
kietija. ir Austrija į front;] 
gali pasiųsti senelius ir ne-

Grai-
Bul-
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$22.50 $1.39
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Mes turime 
lietuvius pa
rdavėjus, at
silankę pas 

mus, reika
laukite idant 
vienas iš jų 
patarnautų.I 
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Kom- 
mergi

8 
B

i ngutę KLEIN 
BROS. Stem- 
pų duosime 
$2.50 pini
gais arba $3 
tavoru.

Fleischer Fashion Kom
panijos moterių ir mergi
nų $28.00 siutai po $22.50 
Siutai padaryti iš aksomo, poplino 
ir plonos gelumbes. Skūra trimuo- 
ti, po

| Už pilną kni- 
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Fleischer Fashion Kom
panijos moterių ir mergi
nų $6.00 suknios po $3.97. 
šilkinės crepe de chine, sftržo ir 
poplino suknios, puikiai padarytu. 
86.0$ vertės, po

$3.97
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Fleischer Fashion Kom
panijos moterių ir mergi
nų $27.00 Plush skuros 

po $22.50.
Plush švarkas — trimuotas 
skūra, turi atlaso pamušalų, 
gi turi puikią ruską skūrą, 
kio saizo po

Fleischer Fashion Kom
panijos moterių ir mergi

nų siutai po $15.00.
Puikits skūra apsiuvinėti siutai 
padaryti iš aksomo ir paplino. Vi
sokio saizo, po

$15

ėystain kraujui plaukiant, į; 
giškumo.

Ši gidykla buvo suta 
gidytoju, kurs lavinosi virš

Prekė $1.00 už butelį. 
Galima pinigus siusti tiesi 
Reikalingi vyrai agentavimui. N

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

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS OENTISTAS

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

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

NEWYORK^t^ •

KfflNBMC
I* HALSTED. 20™ STS 
> B. CANALPORT AVE bX

Didelis iš New Yorke Pirkinys
MOTERIŲ, MERGINŲ IR MERGAIČIŲ KOTŲ, SIUTŲ IR PUIKIŲ ORĖSIU

K 
E
B

“ Musų pirkėjas, ką-tik sugrįžo iš New Yorko, iš pasaulio mados centro, kur nupir-r 
Bko tūkstančius puikių, siutų ir dresių už žemą kainą, užtai dabar galime parduoti^

_*J’ *. Išpardavimas jau dabar eina. ' ir

B

priauglius, o turkai turi 
mažiausiai 1 milijoną svei
kų tyrų, šitą milijoną vo
kiečiai kaip matai prireng
tų į karą. Be to, Graikija 
ir Rumunija prisidėtų prie 
galingesnės pusės.

Nėra kalbos, jog talkinin
kai galingesni finansais, e- 
konominiais reikalais, turi 
daugiau ir fizikinių pajėgų, 
tik visas kablelis tame, kad 
veikime nėra solidariškumo, 
dairosi vienas į kitą, lauk
dami, kiek 
Tuo tarpu 
talkininkai 
na ranka.

Anglija,
kariavo svetiniu krauju, tu
ri daug karuomenės, tečiau 
jos nesiunčia į kovos lau
kus, bet laiko del apginimo 
valstybės krantų. Franci- 
ja aikvoja daug laiko be
reikalingiems ginčams savo 
parlamentuose, kur diplo
matai, net neturėdami jo
kio supratimo karinėse by
lose, nori savaip kraipyti 
generolus ir gaišina veiki
mą. Rusų karinei galybei 
daug kenkia vokiečių gai
valas, kuris plačiai išskėtęs 
šaknis šalies ir karuomenės 
administracijoje. Dar ir 
šiandien, po tokių skandalų 
su Rennenkampfu, Igel-
stromen, Felsemen, vyriau-‘a 
šiame štabe figūruoja von « 
Fredericks, von Vyckoff ir * 
von Riechter.

Apie italus tiek galima 
pasakyti, kad jie nei prieš 
vokiečius, nei turkus neka
riauja. Serbijos gelbėtų 
taippat nežada. Iš to lyg 
aišku, kad italams serbų 
žuvimas yra pageidauja
mas, nes jie labai smalsiai 
žiuri į Adriatikos jūrių 
kraštus.

Net prie tokių aplinky
bių, pastaruoju laiku talki
ninkai laimėjo. Rusija at
siėmė 25 nuošimtį užgrobtų 
teutonais žemių, o Galicijo
je vis svilina teutonų armi
joms padus ir neduoda 
joms atsiremti ant vietos. 
Francijoje įsitikrinta, kad 
vokiečius iškrimsti sunku, 
bet galima.

Didele permainą į karo si
tuaciją lemia Balkanų nuo- 
tikiai. Su pastaraisiais tai-, 
kininkų padėjimas labai 
susipainiojo. Padėti ser
bams spėkos nuskirtos, bet 
jos jokiuo budu negali gel
bėti jų. Visas pasaulis per
imtas neramumo serbų liki
mu. Nors serbų armija 
žlugs, bet teutonams ir jų 
sėbrams tas daug atsieis. 
300,000 bulgarų šautuvų 
dar galutinai neužtikrino 
teutonams pergalės. Prie 
jos arčiau gali pastumė- 
ti nebent gudri vokiečių 
diplomatija, jaigu apnars- 
čius savo politikos virvė
mis Balkanų padangę lai
mėtų savo pusėn dvi, ligšiol 
neutralę poziciją belaikan
čias, valstybes: Rumuniją 
su puse milijono karuome
nės ir Graikiją su 250,000 
<aruomenės.

Nors pastarosios dvi tau
relės linksta talkininkų pu
sėn, tečiau sostų valdovai, 
giminingi teutonams, gali 
pakreipti sulyg savo noro 
ir visą tautą. Vienas žy
mus faktas tai paliudijo. 
Graikijai buvo pasiūlyta 
su 300 tūkstančių graikų 
gyventojų sala Cyprus, 
jaigu tik jinai padės ser-

bains, bet graikų karalius 
tokią propoziciją atmetė.

Anglų ir rusų intaka į 
rumunus taippat prasta, ką 
paliudija neperleidimas per 
teritoriją rusų karuomenės 
pagelbon serbams.

Graikija ir Rumunija vie
nai ar kitai pusei daug ga 
Ii nulemti.

Kuri pusė karą laimės — 
atspėti negalima. Br.

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai 

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas aut

Moteriškių Vyriški} Ir Vaikišku 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.
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EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ Ir vi- 

i sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
I ateina pakeliuose 

Neimkite tų pa 
kelių, kurie yra 
neužpežėtyti su 
Anchor Trade 
Mark. .

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co 
74-80 Washington St 

NEW YORK,N. Y.
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13Fleischer 

panijos moterių ir 
nų kailio papuošti siu

tai po $9.95.
Apsiuvinėti gražia skūra — sarža 
ir cheviot, visi puikios spalvos, vi
sokio saizo, $15 vertės siutai po

$9.95
Fleischer Fashion Kom- b 
panijos moterių ir mergi- ■ 
nų $2.00 suknios po $1.39 ® 
Suknis padarytos iš vilnonio mate- 
rijolo, taipgi ir iš šaržo, $2.00 suk
nios. po

I

26c vertes Kava su 40 cen
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'.
Bankes’ puiki Santos Bankes’ Dai
Kava Sviestas

Kiti parduoda po 30 c puikiausia
Bankes’geriausis 60 • vertes, ti
Creamery Sviestas .. wW Geriausia iš

/a - —
Kiti parduoda po 30 c

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avo 
2051 Milwaukee avo 
2710 W North avo

Arbatų, 60c \ 
Vakarine dalis.

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

»
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M
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 Ar žiniai kur ateiti nusipirkti liaujo ir Antrų Rankų Medžio

Durij, lenti|, lentelių, rėmų, šviaikalvių daigtų ir stogo popieroe.
MUSU ČIENtOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.3OO3-3O»» S. HA18TEB ST. ' CUICACO, 11.1,.
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Chicagos Žinios.
VAKAR PALAIDOTAS 
NUŽUDYTAS STRAI- 

KININKAS.
Vakar palaidota riaušėse 

nužudytas rubsiuvis strei
kininkas Samuel Kapper. 
Laidotuvėse dalyvavo ap
link 15,000 streikininkų ir 
jiems simpatizuojančių as
menų.

Pamaldos atsibuvo sina
gogoj ties W. Division gat. 
Rabbi Goidenson tarp kit
ko pasakė, kad nužudytas 
Kapper buvo tikrai teisin
gas žmogus ir darbininkas 
ir kad jis krito auka už sa
vo principus.

H SLAPIEJI’’RENGI A 
PARODAVIMĄ.

United Societies organi
zacija, kurios sekretoriumi 
yra municipalių teismų bai
lifas (lietuviškai išeitų 
“viršaitis”) Cerinak, ant 
japkr. 7 d. rengia dideli 
mieste parodavimą, kuriuo- 
nii norima užprotestuoti 
prieš salimui uždarymą 
sekmadieniais. Tasai paro- 
davimas yra labai neparan
kus majorui Thompsonui. 
tečiau jis leido paroduoti, 
bet atsisakė duoti policiją, 
kuri prižiūrėtų tvarkos, i- 
dant “sausieji” nesudiskre- 
dituotų parudavimo. Nors 
tasai pasielgimas yra, tė
čiai! bailifas Cerinak sugal
vojo turėti savo “specialu 
policiją” ir apsieiti be mie
stinės policijos. Jis kaipo 
bailifas nusprendė tai die
nai prisiekdinti daug depu
ty bailifų, kurie sulyg Įsta
tymų yra lygus paprastai 
miesto policijai ir todėl ga
lės prižiūrėti tvarkos paro- 
davimo metu.

PRASIDEDA BANDITŲ 
VEIKIMAS.

Atėjus rudeniui ir žiemai 
Chicagoje prasideda bandi
tų, ypač automobilinių, vei
kimas.

Vakar vakare automobi
liniai banditai-vaikėzai ant 
gatvių apiplėšė tris mote
ris: Mrs. Marian Brown, 
5601 So. Elizabeth g., Mrs. 
A. F. Kearns, 6762 Rhodes 
ave., Mrs. George Stephens, 
2535 North Central Bark 
ave. Iš vienos paimta $5, 
iš antros $6, iš trečios 60 
centų.

IŠMOK ANGLIŠKAI.

SUŽEISTAS POLICIAN- 
TAS MIRĖ.

Policiantas Furlong, ku
ris aną. rytą buvo atrastas 
su perskelta kaukole po nu
meriu 2901 Throop gat., li
goninėj pasimirė. Jis bu
vo užgautas i galvą, iš už
pakalio ties patrol ine skry
nute ir atrastas be žado. 
Spėjama, kad jis kritęs au
ka nuo go vedos, visokios 
rūšies komelių, kuriuos be 
pasigailėjimo persekioda
vęs.

Mirus šiam policiantui, 
vakar anksti rytą vėl koks 
nesuimtas banditas ant 
Clark g. ir Diverscy Park
way užpuolęs ant kito poli- 
cianto, Paul Meilke, bet pa
starasis iš to išėjęs sveikas, 
apart uniformos sugadini
mo.

Meilke 4 vai. ryte sutikęs 
ant Clark g. intariamą žmo
gų ir liepęs jam sustoti. Ne
pažįstamas vieton atsaky
mo išsitraukė revolverį ir 
šovė išarti į policiantą. Šis 
nuo kulipkos išsigelbėjo 
staiga pa rpul damas ant 
šaligatvio. Banditas ėmęs 
bėgti, gi palikęs policiantas 
jį vyties šaudydamas. Te
čiau banditas veikiai išny
kęs iš akių.

NEPATAISYTINAS.
Pirm penkių dienų iš Jo

liet kalėjimo išleista Corey 
Milard, 56 metu amžiaus, 
kuris už banditizmą kalėji
me išbuvo 11 metų. Vakar 
jis isnaujo nutvertas beva
giant kningas McClurg and 
Co. krautuvėje.

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS 
ir lokio.jantl krasa, parengtas Lietu
viu Darbininkų Sąjungos, suimtojo, 
spaliu (October) 30 d., 1915 m., Ca
sino svetainėje, 645-47 W. 12th str., 
netoli nuo Union ave. Prasidės 7 
vai. vakaro, įžanga 25c. porai.

Užkviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
ant musų Didelio Iškilmingo Baliaus, 
kur bus puiki muzika, kuris grieš vi
sokius amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius, taipgi bus dvi dovanos: katra 
mergina apturės daugiausia atviručiu, 
gaus dovanų teleskopą su paveikslais, 
antra dovana puikus gėlių briketas. 
Užprašo KOMITETAS.

IŠKILMINGAS BALIUS,
Parengtas dr-stės Lietuvių Mylėtojų, 
atsibus sukatoj, spalių (October) 30 
diena, 1915 m., .1. Jukniaus svetainėj, 
4837' W. 14th str., Cicero, III. Pra
sidės 6 vai. vakare, įžanga 25c. po
rai.

Ant baliaus gros tokia puiki muzi
ka, kokios kituose koncertuose neiš
girsite. Rengėjai yra padėję visas sa
vo jėgas, kad suteikus svečiams vi
sas progas kuolinksmiausiai praleisti 
laiką.k Atsilankykite visi kuoskait- 
lingiausiai, o ir kito musų baliaus 
lauksite visi. KOMITETAS.

P. S. šis balius buvo nutarta tu
rėti nedčlioj, .’bet iš priežasties per
imto atsibus sukatoj.

Nepraleiskite!
Nepraleiskite progos, kur jus galite 

uždirbti keletą šimtų su keliais dole
riais. Turime dar likusių keliolika 
goru lotų, gerose vietose, kuriuos da
bar galite labai pigiai nupirkti i trum
pą laiką tie lotai bus keletą * šimtų 
brangesni. Nelauk ilgai, pirk tuo- 
jaus, tai trumpu laiku busi keletą 
šimtų do], turtingesnis. Daryk taip, 
kad tavo pinigai dirbtų del tavęs, o 
ne kitam. Turime keletą kampinių 
ir vidurinių lotų, kurie randasi neto
li Kedzie avė. budavojančių naujų mil
žiniškų Kreino fabrikų, kurie (lotai) 
bus parduoti ant labai lengvų išmo
kėjimų. Meldžiu klausti, mes jums 
pasistengsime viską išaiškinti

J. SINKUS and Co., 
3151 So. Halsted str.,

$1.00 uždirbs $2.00
.Tusų pinigai greitai pasidvigubins, 

jaigu žinosite, kur juos induti. Ant 
sekančių properčių kiekvienas gerai 
pelnys, kas tik pasiskubins nupirkti, 
nes parsiduoda labai pigiai ir ant 
lengvii išmokėjimų.

Parsiduoda 2-jų familijų medinė stu- 
ba, gerame padėjime, nereikalinga 
taisymo, už $1,400. Randos neša $250 
i metus, i 6 metus ji pati išsimoka 
už randą.

Parsiduoda 2-jų familijų po 4 kam
barius mūrinė stuba. Randos neša 
12 procentą, už $2,500, tik $500 įmo- 

išmokės. 
namai su 2- 
barnė. Ran- 
parsiduos už

keti, o kitus pati randa
Parsiduoda 2 mediniai 

mis lotais. Yra didelė 
dos neša $500 i metus. 
$3.400.

Parsiduoda mūrinis namas, 6 famili
jų. už $4,400. Randos neša 14 procen
tą.

Parsiduoda 2-jų familijų po 6 kam
barius namas su visai intaisymais, 
maudyklėmis ir t.t. Randos neša 
$108 i metus, persiduos už $3,350.

Parsiduoda puikus mūrinis namas 
su visais intaisymais del 4 familijų už 
$6.400. Randos neša $768 į metus.

Parsiduoda 4 familijų mūrinis na
mas su Storu, ant biznevos gatvės. 
Randos neša 16 procentą, parsiduos 
pė $4,700.

Visos properties randasi ant Bridge
port©, tarp lietuvių, kurios bus par
duotos ant lengvu išmokėjimu.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str.

LT). “KATALIKAS,” spaliu 29, 1915.

Pasinaudokites

s Savo Jaunyste

ĮEįTFORMl
CWH1ES M ln
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Devekite tokius rū
bus kurie Jus užganėdins jau
nystę.

Gerai žinote kad jeigu dė
vėsite drapanas kurios yra nesu- 
lyg mados, arba kurie parodys 
Jus senesnius negu Jus esate, 
išžiūrės labai keista.

Pirkit# drapanas kurie pa
tiks Jum. Dos Jum gerą išvaiz
dų? Argi tas Jum nedos tikrą 
užganedinimą?

Musų drapanai yra geriau
si, mokesnis jų padarys Jus en- 
tusiastiškus

$10 iki $25ANDERSON & DREW CO
Namas Geriausių Drapanų

11200-4 Michigan Ave., Roseland 
3023-7 - 92nd St., South Chicago

Išsirandavoja storas su pagyvenimu 
ir nasementu. Gera vieta bučernei ir 
grpjsernei arba kitam kokiam bizniui, 
ant Fairfield avė., arti 44 gat., prie 
lietuviškos bažnyčios. Atsišaukite pas

Rap. Andriliuną,
2852 W. 39 Place, Chicago, Ill.
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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—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.
3358 S. Halsted St., arti 34, Chicago,
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Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų apri-dalų, skrybėlių, 
čeverykų. batų del nuderu, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų,

JONAS RUBRIKAS, savininkai 

32S2-54 S. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

6
| 
I
I

i

r

r

Tananevicz Savings■i

BANK
JONAS M. TAr" ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IQ IDE 3EJE □QI

IEŠKO PANICHI 
BROLIŲ.

Policija ieško Panichi bro
lių, Samuelio ir Joseph, ku
riuodu taippat intariami 
šaudyme iš revolverių tą" 
vakarą, kuomet riaušių me
tu ties Harrison ir Halsted 
gatvių buvo nušautas strei
kininkas Kapper. Policija 
būtent patyrusi, kad ne vie
nas Tony Panichi su savo 
žmona buvo apsiginklavęs 
revolveriu, bet dar šaudę ir 
jo du broliu, kuriuodu vie
noj dirbtuvėj su juo ėju
siu draugo iš darbo namo. 
Vienas jų dar, sakoma, bu
vęs sužeistas, bet laiku kaž
kur pabėgęs.

Tony Panichi atsirandąs 
apskričio kalėjimo ligoni
nėj, nes esąs baisiai sumuš
tas. Gi jo žmona Auna pa
leista po $5,000 parankos.

$200.00 ant rankos. $10.00 i mėnesį 
nupirks puikiausią namelį šalę Ne
kalto Prasidėjimo Marijos P. parapijos 
bažnyčios. Didelis lotas, gazas, van
duo ir t.t., tik už $1,800.00. Pasinau
dokite šia proga. Atsišaukite del pla
tesnių žinių barzdaskutykloje, kam
pas Mozart ir 44-t.os gat.

Joseph Koneewlcz.

ŽMOGŽUDIS NESU
SEKTAS.

Atrastas statinėj laivonas 
ties 36 gat. ir ^Sacramento 
avė. pasirodė esąs italo 
John Giovenco. Bet žmog
žudžiai nesusekti.

24 JUODUKAI SUIMTA.
Vakar ryte policija po 

num. 2704 South State gat. 
namuose ant antrojo augš- 
to suėmė 24 nigerius, ku
riuos atrado lošiančius kau
liukais.

Paieškau savo brolio, Franeiškaus 
Norkaus, paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Papilės volosties, kaimo 
Skretiškių, Akmenės parapijos. Taip
gi paieškau pusbrolio. Juozapo Nor
kaus. Jis paeina taipgi iš Kauno gu
bernijos, Šiaulių pavieto, volosties 
Papilės, kaimo Skabeikių. Malonė
kite atsišaukti, nes turiu svarbų rei
kalą, jus patįs arba kas apie juos 
žino, šiuo adresu:

Ignas Norkus, 
804 Bank str.. Waterbury, Conn.

Paieškau dvieju pusseserių: Viktori
jos ir Petronėlės Pečiuliukių, paeinan
čių iš Kauno gub., Raseinių pavito, 
Dumsiškių kaimo. Jaigu kas žinotų, 
arba jos pačios, teiksitės atsišaukti, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

Antanas Savickas,
4605 So. Marshfield ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda 3 augštų mūrinis namas 
ir iš užpakalio 2 augštų medinė “cot
tage,” viskas ištaisyta pagal nau
jausias sistemą. Elektra, gazas, šilu
ma ir maudyklė. Parsiduoda pigiai, 
nes savininkas apleidžia Chicagą del 
nesveikatos. Atsišaukite po num.: 
6414 Evans ave., Tel. Normai 5094.

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

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

Ant randos 6 kambarių su visais 
intaisymais flatas. Gazas, toiletas. 
šviesus kambariai, paranki vieta, 31 
gatvė, netoli Halsted str., o tik už 
$13. Atsišaukite po numeriu?

828 W. 31st street.
Parsiduoda grosernė pigiai. Atsi

šaukite greitai šiuo adresu:
4755 Loomis str., Chicago, Ill.

Paieškau brolio. Stanislovo Miliaus- 
kio, paeina iš Kelmės parapijos, Ra
seinių pavieto. Kauno gub. Pirmiau 
gyveno New Yorke.

Pranciškus Miliauskis, 
5008 W. 14th str., Cicero, III.

Ant pardavimo grosernė lietuvių ap
gyvento,] vietoj, parsiduoda labai pi
giai. Savininkas išvažiuoja į kitų 
miestą. Atsišaukite po numeriu: 
1621 So. Union avė., Chicago, Ill.

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 bsnkos 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 pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus visų kitu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vitas 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.

PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengioje Rankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

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

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

Tel. Randolph 5246

A. A. Siekis
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5326

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.

i “Amerikos Lietuvis

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

Į

US 
a

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabų historijos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugirtos. 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertar ILN5 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO
i Premium Dept. 190 Broome St.. New ■v-’k. N. T 

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

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 numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

M. FALTANAVICIA
15 Millbury St, : Worcester, Nass.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,.” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vif- 
šais. Didumas kningos 6%x9į4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).
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