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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie debesiuota ir nepa
stovus oras; vakare vėsiau; 
rytoj gražus oras ir kiek šil
čiau.

Augščiausia temperatūra 
vakar 53, žemiausia 10 laip
sniu.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 
4:41.

Mėnulis teka 4:23 ryte.

METAI XVII (Vol. XVII)

Visa Serbų tauta gina savo tėvynę
Berlyne skelbiama, kad 
Serbai norį taikinties.
Visi civiliai, moteris ir vaikai 

mušasi su užpuolikais.
/ —-------------------------------------

Kruvinas mušis už Vėlę.
Mažai pasipelnijo užimdami 

Kraguyevatz.
BERLYNAS, lapkr. 4.— 

Specialė depeša iš Sofijos 
tvirtina, kad Serbijos pa
siuntinys Petrograde, M. 
Spalaikovitz, inteikęs rusu 
užsienių reikalų ministeriui 
notą, kurioje pažymėta, kad 
jei Rusija vis toliau atidė
lios siuntimą savo karuo- 
menės serbams pagelbom 
tai Serbija veikiai pati vie
na bus priversta su savo 
priešininkais taikinties.

(Ar tik nebus tai pačių 
vokiečių išmistas, kadangi 
jie apie greitesnę taiką 
šiandie jau ir sapnuoja. 
Mat, Vokietijai grasia no- 
išvengtinas badas).

VISI GINA TĖVYNĘ.

Londonas, lapkričio 4. — 
Morning Post koresponden
tas iš Budapešto praneša a- 
pie savo pasikalbėjimą su 
Bulgarijos sobranios (par
lamento) pirmininku. Pir
mininkas pažymėjęs, kad 
serbai visu frontu kovojan
ti kaip kokie demonai. Bul
garų kareiviai užimtuose 
serbų apkasuose tarp žuvu
sių kareivių atranda žuvu
sias moteris, vaikus ir se
nelius, kurie lygiai karei
viams kovojanti su prieši
ninku. Visi serbai, seni ir 
jauni, net moterys su vai
kais stoja kareivių eilėsna 
ir grumiasi siUsavo prieši
ninkais. Moteris su vaikais 
naudojančios rankines gra
natas, kurias i priešininkus 
mėto.

Žodžiu sakant, visi civi
liai gyventojai sukilę ir iš
vien su savo kareiviais sto
ja mųšiuosna.

Panašios kovos historijoj 
dar neįrašytos.

Neišpasakyta serbų vie
nybė, susiklausimas ir tė
vynės meilė.

BAISUS MUŠIS UŽ 
VĖLĘ.

Monastir, Serbija, lapkr. 
4. — Bulgarai, po kruvinam 
per 24 valandas mušiui, at
siėmė iš serbų Vėlę ir per
ėjo upę Vardar, gi dabar 
Saloniki-Nisli geležinkeli 
turi perkirtę i tris dalis. 
Pirm kelių dienų bulgarų 
divizija buvo užpuolusi Vė
lę ir paėmusi dalį miesto 
palei upę. Bet po smar
kiam mušiui serbai bulga
rus atmušė atgal per upę. 
Bulgarai tuomet atsitraukė 
už keturių mylių ir, ten ap
sikasę, laukė sau sustipri
nimų. Gavę sustiprinimų 
išnaujo puolėsi ant Vele ir 
iš serbų po kruvinai kovai 
atsiėmė. Serbai tvirtina, 
kad tuo frontu veikia 60,- 
000 bulgarų.

Bulgarai skelbia, kad 'jie 
dabar suvieniję savo frontą, 
kuriu ineina Uskub, Vele ir 
Senaje ir kad tarp tų vie
tovių turinti užėmę visą 

geležinkeli. Anot bulgarų 
pranešimo, jiems ofensivas 
prieš serbus pasisekęs ir jie 
dabar turinti įgiję dvi stra
tegini ir labai svarbi vieti 
pietinėj Serbijoj.

Serbų ratelius apnykęs 
pesimizmas; Serbai tvirti
na, jogei jie niekur negali 
atsilaikyti prieš užpuolikus 
ir tie visais frontais žen
gianti pirmyn. Pietinėj 
Serbijoj serbams trūksta 
karuomenės. Talkininkai gi 
labai menkai tegalį pagel
bėti.' Bulgarai, sumušę ser
bus ties Vele, dabar briau- 
jasi linkon Kalkandelen ir 
Prisrend. B

Serbų karalius išleidęs 
proklemaciją į sąvq armi
jas, skatindamas jas kaip 
norints ginti savo tėvynę.

Austrai-vokiečiai varosi 
labai palengva. Jie pasie
kė Vai j eito ir Aranjelovoz.

Zeppelinų bombomis sugadinti namai Londone; panašių vaizdų Anglijos cenzo
rius nelabai leidžia dėti į laikraščius- Vis tai slepiama nuo vokiečių, idant tie ne

patirtų tikrųjų savo veikimo pasekmių.

BULGARAI PAĖMĘ 
BABUNA.

Paryžius, lapkr. 4. — A- 
not apturimų depešų iš Sa
lonikų bulgarai palikę už 
Savęs Vele ir paėmę Babu- 
na po kruvinam mušiui. 
Serbai pasirengę apleisti 
Monastirį.

Prancūzų vienas lakūnas 
bombardavo bulgarų trau
kinį vežantį amuniciją, tarp 
Nanthi ir Dedeagatch.

Daugelis gyvenusių sve- 
timžemių Serbijoje bėga 
pirma serbų pasitraukian
čios armijos. Prancūzai in
žinieriai, kurio dirbo vario 
kasyklose Bor apskrity j, 
tarp Dambos ir Tinek, pa
sakoja, kad jie, apleizdami 
tas kasyklas, užlieję vande
niu ir dabar vokiečiams jos 
yra netinkamos.

AUSTRAI-VOKIEČIAI 
“PASIPELNIJĘ.”

Berlynas, lapkričio 4. — 
Vokiečiai oficialiai skelbia, 
kad jie, užėmę Kraguje- 
vatz, ten daug kuo “pasi- 
pelniję.” Atradę 6 kanuo- 
les, 20 kanuolių vamzdžių, 
12 minasvaidžių, kelis tūk
stančius šautuvų, nemažai 
amunicijos ir kitokios karo 
medžiagos. Tai ir viskas.

Amsterdam, lapkr- A — 
Francuzų naujai atgabenta 
karuomenė išsodinta Kava- 
la uoste, Graikijoj.

Taįppat pranešama, kad 
serbai pirm apleisiant Kra- 

guyevatz, suplaišinę visus 
svarbesniuosius militari- 
nius bustus. Jie paskui iš 
paskutinųjų savo apkasuo
se laikėsi prieš užpuolikus 
teutonus.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
UZICE.

Berlynas, lapkričio 4. — 
Vokiečiai paėmė Uzice mie
stą, atsirandantį Serbijos 
šiaurvakarinėj daly j. Tai 
vakar oficialiai paskelbta.

Uzice yra miestas vienos 
Serbijos provincijų tuo pa
čiu vardu. Pro ten eina 
geležinkelis, kuris vokie
čiams taippat teko.

Wilkes-Barre, Pa., lapkr. 
4. — Čionai trečia savaitė 
straikuoja gatvekariij tar
nautojai. Vakar kompani
ja pirmu kartu pamėgino 
paleisti kelis gatvekarius 
su streiklaužiais. Kilo bai
siausios riaušės. Gatveka- 
riai sudaužyta. Kompani
jos oficialistai vos tik svei
ki išėjo.

— Washington, lapkr. 4. 
— S. Valstijų pasiuntinys 
Belgijoje, Brand Whitlock, 
kuris visas laikas gyveno 
vokiečių užimtoje Belgijoje, 
del nesveikatos apleidžiąs 
savo' vietą.

— Londonas, lapkr. 4.. — 
Anglijos valdžia reikalauja 
daugiau pinigu karo vedi
mui. Premjeras Asquith 
pareikalausiąs dar $1,250,- 
000,000.

Meksikonų mu
šis pasibaigė.
Douglas, Ariz., lapkr. 4.

— Ties S. Valstijų siena 
villistų su carranzistais mu
šis pasibaigė be pasekmių. 
Villa negalėjo paimti iš car- 
ranzistų Agua Prieta ir pa
sitraukė šalin su savo išal
kusią ir ištroškusią armija. 
Pasileido kloniais ieškoti 
vandens ir valgio. Be to 
Viliai dar pritrukę ir amu
nicijos. Prie Agua Prieta 
nebuvo galima jam prieiti, 
kadangi carranzistai ten 
buvo tvirtai apsikasę;

Villa pasitraukdamas mū
šio lauke paliko savo 336 
užmuštus kareivius.

Jo išalkusią ir ištrošku
sią armiją vejasi carranzis
tai raiteliai. Kur tarpkal- 
niuose villistus dar gali pa
tikti nelaimė, nes iš visų 
pusių ant jų tykojama.

Villa atėjęs vieną ameri
koną kareivį nušovė, gi ki
tus šešis sužeidė ir nudūli
no sau sveikas.

Gi Dėdė Samas tik žiuri 
ir nežino kas veikti.

—- Paryžius, lapkr. 4. — 
Naujas Francįjos ministe- 
rių. premieres parlamente 
apreiškė, kad Frąncija tik 
tuomet pagalvosianti apie 
taiką, kuomet vokiečius vi
sai suklupdysianti.

Vokiečiai at
mušti nuo 
Dvinsko.

Londonas, lapkričio 4. — 
Berlyne oficialiai pripažįs
tama, kad vokiečiai nuo 
Dvinsko toliau pasitraukę. 
Bet Petrograde tvirtinama, 
kad jie iš ten buvo atmuš
ti. nes neatlaikę rusų už
puolimų. Lygiai rusai vo
kiečių ofensivą sulaikę ir 
Rygos apylinkėse, o Galici
joj išnaujo svarbų mūšį lai
mėję.

Vokiečiai sako: Aplink 
Dvinską rusai tęsia savo a- 
takas. Ties Unkšta ir Gar- 
bunovka rusų atakos at
mušta. Rusai šitas musų 
pozicijas keturis kartus a- 
takavo ir panešė didelius 
nuostolius. Tarp ežerų 
.Šventojo ir Ilsen mes savo 
pozicijas apleidome. Rusai 
po to užėmė Mikoliškius.

Gi rusai sako, kad vokie
čiai paminėtų tarpežerių sa
vo noru neapleido, nes ten 
yra svarbi pozicija, bet bu
vo išmušti su dideliausiais 
nuostoliais.

Be to rusai vokiečius at
gal atmušė ir Sekloko ap
skritoj, vakaruose nuo Ry
gos.

Galicijos pasienyj rusams 
irgi pasisekė austrus-vokie- 
čius suginti upėn Putilov- 
ka, gi ties Sienikovec ru
sams teko 5,000 austrų-vo- 
kiečių Belaisvių.

Vokiečiams prieš rusus 
todėl ima nesisekti.

CHINIJA JAU KAIPIR 
MONARCHIJA.

Pekinas, lapkr. 4. — Iš 
18-kos Chinijos provincijų 
jau apturėta balsavimo pa
sekmės. Didžiuma gyven
tojų nubalsavo Chinijos 
respubliką pakeisti monar
chiją. Iš kelių likusių pro
vincijų dar neapturėta bal
savimo pasekmių, bet tas 
nieko nesverta. Nors kiek 
vėliau tautos konvencija tu
rės dar atlikti bent kokius 
formališkumus tos pervor- 
smės žvilgsniu, tečiau jau 
dabar Yuan-Shi-Kai prak
tiškai skaitosi imperatorių 
mi.

Tai kur šalis ir žmonės! 
Iš šiokios tokios laisvės pa
tįs lenda vergijon.

Bet Yuan-Shi-Kai savo 
tikslą atsiekė.

— Londonas, lapkr. 4. — 
Vokiečiai su nuodingų, dujų 
pagelba užėmė dalį francu- 
zų apkasų arti Massiges, 
Champagne apskritoj.

Vokietijai sto
ka valgio.

Londonas, lapkričio 4. — 
Valgomų produktų stovis 
kaip Berlyne, tai]) ir visoj 
Vokietijos imperijoj pasi
rodo kritiškas. Gyvento
jams trūksta ne tik mėsos, 
bet ir kitokių valgomų pro
duktų. Mokslininkai džio
vina galvas, kai]) čia tam 
krizini užbėgti. Užuot mė
sos patariama naudoties 
žuvimis. Bet kasdieninės 
duonos nieku negalima pa
keisti. O duonos nuolat vis 
mažiau randasi.

Badas grasia vokiečiams. 
Ir tik badas juos verčia 
daug rašyti ir kalbėti apie 
taiką ir šios paskubinimą. 
Ve kodėl vokiečiai tiek 
daug dejuoja ir nori taikin
ties. pertraukti tą jiems 
pragaištingą karą.

Apie valgio klausimą vo
kiečių laikraščiai kasdieni 
daug rašo. Londone aptu
rima iš Vokietijos laikraš
čiai su didžiausiais sielvar
tavimais. To niekas negali 
užginti, kad vokiečiams la
bai jau prasta su valgiu.

Tačiau pati Vokietijos 
valdžia visa tai užgina. Gir
di. tai tik priešininkų pra
simanymas, kad Vokietijai 
trūksta valgio.

Bet laikraščiai kitką liu
dija ir jie negali konors ne
būto prasimanyti.

RUMUNIJA PALIK
SIANTI NEUTRALĖ. .

Londonas, lapkričio 4.— 
Talkininkai labai apsigavo 
kalbindami Rumuniją sto
ti dabartiniu karau. Viso
kie jai pasiulijimai iš talki
ninkų pusės niekais nuėjo. 
Rumunijos valdžia po ilgų 
dvejojimų pagaliau paskel
bė, jogei ji busianti neutra- 
lė.

Ši žinia paeina iš tikrų 
šaltinių. Ją paskelbė In
ternational News Service*.

Pirmiau, sakoma, Rumu
nija jau tikrai buvus pa
linkus talkininkų pusėn, 
bot kuomet pamatė, kad 
talkininkai su savo pagel
ba Serbijai susivėlino ir, 
kuomet pamatė, kad aus
trai-vokiečiai su bulgarais 
serbus baigia smaugti, nu
sprendė" laikyties neutraly- 
bės, nes tuouii geriau išei
sianti. Rumunija šiandie* 
prisibijo vokiečių ir bulga
rų užpuolimo.

Talkininkams naujas ne
pasisekimas.

Teutonai turi militari- 
nius liežiuvius.

1



2 LD. “KATALIKAS,” lapkr. 4, 1915.

LIETUVIŲ DIENRAŠTIS |

KATALIKAS ’
Leidžiamas kasdien, išėmus sekma- jį 

dieniais ir šventadieniais,
Tananevicz Publishing Co.,

J. M. Tananevičius, prezflentas, |
S. P. Tananevičius, vedėjas.. | 

Dienraščio prenumerata: 
Metams ..............
šešiems mėnesiams 
Trims menesiams .. 
Užsieniuose ..........

Laiškus siunčiant visuomet reikia B 
adresuoti: |

Lietuvių Dienrašt.s Katalikas i 
3249 S. Morgui St, Chicago, III. f

Telephone Yards 6870—6871. j
■iiniiBiiiii»iii!iB.'::'.in .los . ■' :k ■ iiiiwiiii’Biiiiiimiii f

$5.00 
3.00 
1.75 
7.00

LITHUANIAN DAILY

KATALIKAS
Published Daily except Sunday 

and Ho lidays 
by

i 
i 
i

Tananevicz Publishing Company, | 
J. M. Tananevicz, President, į 
S. P. Tananevicz, Manager.

Terms of Subscription: 3
One year ....................................
Six months ...............................
Three months ...........................
Foreign countries ...................
Advertising Rates furnished 

Application.
All correspondence must 

addressed to

The Lithuanian Daily Katalikas i
3249 S. Morgan St., Chicago, III. |

$5.001
$3.001 
$1.75 ! 
$7.00 E
upon j 

be

Užvakar buvo parėjusios 
žinios, kad rusų karuomenė 
iš laivų išlipus Bulgarijos 
inkstai! Varna ir ten prasi
dėję dideli rusų su bulga
rais mūšiai. Tuo tarpu tų 
žinių patvirtinimo iš niekur 
nesulaukiama, kaip lygiai 
nesulaukiama ir to, ar Ru
munija kuomet nors per sa
vo teritoriją leis rusą armi
joms pasiekti Bulgariją, ar 
gal ne. Jei nepareina tą 
žinių patvirtinimas, tai aiš
ku, jos yra melagingos, nes 
tai nėra lengvas daiktas 
miestan Varna išlaipinti 
karuomenę ir pradėti mū
šius. Pasirodo todėl, kad 
dažnai žinios iš karo lauko 
skleidžiamos kaip papuolė.

laivynas 
apgriovė, 
Londone.

Kas veikias! 
Rusijoj.

(Iš “Dab.”—vokiečią 
žvilgsniu).

Rusų generolai atstatyti.
Anot žinių iš Petrogrado, 

caro ukazu atstatyta 5 ge
nerolai Volynijos armijos. 
Petrogrado armijos laikraš
tis paskelbia vardus 254 ofi- 
cierių, kurie kviečiami grįž
ti kareiviauti į savo vietas.
Ryga ištuštinta.

Laikraštis Rundschau ra
šo: Rygos ištuštijimo komi
sijos viršininkas, gen. Sa- 
Ijubovskio, paliepė visiems 
fabrikams, darbavietėms ir 
jų sandeliams į tris dienas 
atiduoti savo mašinas. Ele
ktros apšvietimas ‘ sustojo. 
Visose darbavietėse darbai 
sustabdyta. Rygos ištušti- 
irimo komisija ir veikiai 
Rygą apleisianti. Rusų ka- 
ruomenės vadas išsitaręs, 
kad iš patuštinti! vietų rei
kia pašalinti liekanas šven
tųjų ir palaimintąją.. Lie
kanos palaimintos Polocko 
kunigaikštienės Eufrosinos 
nugabentos Penzon. .
Ar gali rusai laimėti karą?

Jau nuo šių metu gegužės 
2 d., vokiečiams perlaužus 
rusą frontą ties Gorlice, ru
sai nuolatai traukės atgal. 
Ją karuomenė visame fron
te, kaip sprendžiama, bus 
tada turėjusi aplink 1,400- 
000 vyru. Šios vasaros žy
giuose 1,000,000 rusu paim
ta nelaisvėn, o likusieji 300- 
000 vyri! bus negyvais ir 
sužeistais, taigi galima sa
kyti, kad tos karuonienės 
jau dabar fronte nebėra. 
Prie to prisideda dar labai 
dideli medžiaginiai nuosto
liai. Vientik Kaune ir No- 
vogeorgevske paimta arti 5- 
000 kanuoliu. Rusą 
vija, kovojanti karo 
susideda dabar vien 
nevisai išlavintu į

valstybė su savo 12 provin
cijomis, kuri yra didi 350,- 
000 ketvirtainiu kilomet
rų. Užkariautoji šalis yra 
didesnė, negu pusė visos 
Vokietijos, kuri apima 
540,000 ketvirtainių kilo
metrų. Nuo Posen sienos, 
ten, kur upė Varta teka iš 
Rusijos Prūsijon, iki i ry
tus nuo Pinsko, kur dabar 
kovojama, yra tarpas 600 
kilometrų, ty. plotas, kurs 
Vokietijoje siekia nuo To
rtinės (Vakarų Prusnose) 
iki Bremeno. Nuo Rytų 
Prusą šiauriniojo rube- 
žiaus iki Dinaburgo (Dvin- 
sko) yra 350 kilometrų, o 
nuo Goldapės iki ten, kur 
toliausiai rytuosna (už Vil
niaus) nuėjo gen. Eichorno 
armijos kareiviai, yra 300 
kilometrų. Visos šitos vo
kiečių užimtosios guberni
jos, tai dalys Rusijos, ku
rios ūkiškai labiausiai pa
kilusios ir kurios ūkio žvil
gsniu svarbesnės už beveik 
visus kitus Rusijos kraštus.
Piniginės sunkenybės - 
Rusijoj.

Kiekviną kartą, kada ar
tinasi nuošimčių mokėjimo 
diena, milžiniškos rusą val
džios skobi, ji siunčia savo 
atstovus i Londoną, kad už
imtą naują paskolą, grasin
dama, kad karą užbaigsian
ti, jaigu neišklausytų rusą 
finansų ministerio reikala
vimus. Jau birželio mėne
syje rusų finansų 
ris Bark išvažiavo 
ną užimti paskolą 
jimui nuošimčiu
skolos, kuri laike karo yra 
didesnė, negiL šiaip. Di
džiausia dalis rusą valdžios 
paskolą yra užimta užsie- 
nyj. Kadangi dabar nuo
šimčiai turi būti mokami 
ne rubliais, bet frankais 
arba sterlingi! svarais, o 

rubliai yra labai atpigę, ją 
išmainymas i frankus arba 
sterlingą svarus padaro ru
sams didelius nuostolius. 
Rusą finansų ministeris šį
kart reikalauja m1 tik ap
mokėjimo nuošimčių, bet 
dargi kad anglai apmokėtų 
ir ją milžiniškus karo prie
taisą užsakymus Amerikoj, 
ir nori dar gauti 2 milijardu 
gyvais pinigais. Rusi! val
džia to reikalauja. Ru
są suerzinti paskolos tary
bomis New Yorke, kur ru
są beveik visai neatbojama, 
anglams kitaip neišeis, kaip 
išpildyti reikalavimus rusų 
valdžios, nes caro atstovas 
grasia atskira taika. Kai- 
kurie mano, buk rusų val
džia ištikro tokiu bildu tik 
ieškanti priekabės atskirai

ministe- 
į Londo- 
užmokė- 
valdžios

Kad rusu karo 
Varną gerokai 
patvirtinama ir 
Dar tvirtinama, kad iš viso
to miesto menkai kas likę, 
nes rusu laivynas per kelias 
dienas paeiliui daužęs mie
stą . Apgriauta 
bustą, kaip tai 
kliubas, laivyno 
anglą medvilnės
fabrikas, valstybės bankas 
ir daugybė kitą. Rusą lai
vą kanuoliu šoviniai pasiek
davę net karaliaus rūmus.

visa 
karui vinis 
arsenalas, 
išdirbiniu

eile

karei- 
hiuke,' 
tik iš 
frontą

atgabenti! atsarginiu ir iš 
korpusą, kurie1 stovėjo Ru
sijos pietuose paskirti di
džiajai ofensivaį prieš tur
kus. Matant tokius didelius 
nuostolius, vargu tikėtina, 
kad rusai dar galėtu laimė
ti karą.
Didumas atimtosios 
rusame žemės.

Voki eč i u už ka r ia u t a s 
sijos žemės plotas turi
link 300,000 ketvirtainiu 
kilometrą, taigi yra beveik 
taip didis, kaip visa Prusą

Lt įt
ap

Kuomet skleidžiama pa
sauliui visokios pramany
tos žinios apie talkininką 
pastangas serbams pagelbė
ti, tai tuo metu teutonai su 
bulgarais vis daugiau ir la
biau serbus iš visą' pusią 
spaudžia ir serbų armiją 
padėjimas palikęs tikrai 
apverktinam padėjime. Ir 
tasai padėjimas kasdien vis 
aršėja ir aršėja.

Tiesa, serbai kovoja kaip 
kokie liūtai, užduodami di
delius smūgius teutonams 
ir bulgarams, liet akivaiz
doj priešininką nesulygina
mai didesnio skaitlingumo 
ir kovos ant trijų frontą, 
jie turi nuilsti ir nusileisti. 
Serbams labiausia baisus 
bulgaru briovįmąsis, nes 
bulgarai yra kuogeriaiisiai 
apsipažinę su Serbijos šali
mi ir Įpratę per kalnus ir 
kalvas ristis kaip kokie ka
tinai.

Bulgarą isibriovimą -to
dėl serbai tik vienoj vietoj 
tegalėjo sulaikyti, būtent 
Uskubo , apylinkėse, ku 
jiems pagelbon atėjo talki
ninkai, turinti su savimi 
daug kanuoliu didesnio ka
libro. Tečiau ir ten bulga
rai veržiasi palengva pir
myn.

ta i 
ha i

Anglijos kariniai ekspor- 
visgi tvirtina, kad scr- 
ilgai dar galinti laiky- 

Ticsa, austrai-vokie- 
yra užėmę serbui di-ciai

džiiilį arsenalą Kraguyeva- 
tze, bet, kaip sužinoma, ta
sai arsenalas dar pirm laiko' 
buvęs aptuštintas. Amuni
cija ir visos mašinos jos iš
dirbiniai perkelta sauges
nei! vieton, kurios prieši
ninkai negalėsią veikiai pa
siekti.

Rusai atima 
visus aukso pinigus.

Policija paliepė atiduoti 
visus aukso pinigus. Visi 
turintnji aukso pinigą, 
turi juos prie karališkąją 
kasu išmainyti poperiniais. 
Už paslėpimą, aukso pini
gą bus baudos 3,000 rubl. ar 
3 mėn. kalėjimo.
Varšavos darbininku 
vargas.

Kaip iš Varšavos prane
šama, ten yra didis vargas 
tarp darbininką. Šitą val
gą padidina dar tai, kad 
mieste gyvena 27,000 šei
myną, kurią duonpelnįai 
stovi rusu karuomenėj., o iš 
Rusijos negauna jokios pa
šalpos. Vokiečiu valdžia

M ORGAN

Milijonierius Morgan, kuriam atlikta “appendicitis” 
operacija. Jau sveikstąs. Jis savo operacija visą finan

sini pasauli nugąsdinęs.

kiek galima rūpinasi šį var
gą prašalinti, [steigta vie
ta, kug mokytiems darbi
ninkams parūpinama dar
bas. Daug darbininkų dir
ba vokiečių fabrikuose. Ki
ti kenčiantieji vargą gauna 
dykai duonos ir pietus.

Panašiomis apie rusus iš
svajotomis žiniomis D. Lie
tuvos lietuviai maitinami. 
Ypatingai puola akysna 
pranešimas, kad Rusija jau 
ir karuonienės neturinti, gi 
dabar rusą eilėse . stovinti 
neišlavinti atsarginiai.

Koks tai aiškus melas! 
Juk neišlavinti atsarginiai 
jau senaj butą atidavę vo
kiečiams Rygą ir Dvinską, 
bet šiandie yra kaip tik 
'priešingai.

Aišku, “Dabartis” tai 
vokiečią valdžios organas, 
priruošiąs vokiečiams Lie
tuvoje dirvą.

O Prusą lietuviai “vei
kėjai” aplink tą organą 
kaip bitės susispietė.

Taip tai šviečiama musą 
liaudis išpat pradžią. O 
kur bus galas tam “švieti
mui,” jei Lietuvai bus lem
ta palikti po vokiečiu.

Dvinsko tvirtove.
Dvinskas, arba kaip ki

taip vadinama Dinaburgu, 
nuo semi seonvės turi už
sklendęs svarbą kelią, kuris 
eina iš Kauno per Dauguvą 
ligi Petrogrado. Ar*:’, 
togiam geografiniam padė
jimui, jis užima labai svar
bią vietą iš politikinio ir 
karinio atžvilgiu.

Dalei minėtą .priežasčių 
Dvinskas jau 13 šimtmety
je ^uvo padarytas drutvie- 
te ir čia buvo pastatyta, rū
pesčiu Ernesto Ratziburgo, 
inflandicčiii vienuolijos per- 

dėtinio, pilis. Šj pilis per
gyveno įvairią atsitikimą, 
mainėsi iš ranką Į raukas, 
nekartą buvo sugriauta ir 
vėl atstatyta. Valdė ją teu
tonai, lietuviai, švedai, len
kai ir kiti. Visi 
prato jos pui 
padėjimą.

1$12 mot;

dang pasitarnavo Rusijai 
kovoj su Napoleonu. Ka
dangi Dvins, guli Dauguvos 
pakrantėje, tai rusams bu
vo patogu atsispyrus į jo 
sienas kautis su franeuzais 
ir suturėti ją briovimąsi 
per upę į kitą kraštą. Lie
pos 13 ir 14 dienomis- Oudi- 
not veltui stengėsi užpuoli
ui;! paimti Dvinską; visos 
pastangos’ nuėjo niekais. 
Tvirtovė pasisekė paimti 
MacDoiiaklui tik liepos 31 
dieną.

Po .1812 metą rusai uoliai 
rūpinosi šią tvirtovę pra
skėsti ir sudrutinti. Prie 
senobiniu, šiandien nieko 
nereiškiančią, žemės apka
su apjuosiančią miestą išve
dė dešiniuoju ir kairiuoju 
upės krantais eiles išsida- 
vusiu fortu. Taip v‘.s augo 
Dvinsko tvirtovė į sienas ir 
kitais drūtumais. Vėliau 
čia snsikryžiavojo tinklas 
geležinkeliu einančią į Pet
rogradą, į Varšavą, į Rygą, 
į Liepoją ir Vitebską. Ne
paisant į patogią poziciją, 
kurią užima tvirtovė ir ki
tus patogumus, rusai šian
die jau nesididžiuoja jos 
nepaėmimii ,nes turėjo pro
gos persitikrinti, kad prieš 
nanjagadyninę kanuoliu ug
nį ir stipresnės sienos įra.

Tvirtovę, lie abejo, ge
riausiai saugoja balos, ku
rios apjuosia ją iš abiejų 
pusią. Į žiemius nuo Dau
guvos tos balos susisiekia 
su Lizianka ir sudaro pui
kų apsigynimo kampelį. O 
atsitikimai paliudija, kad 
rusai smarkiai atsispirdavo 
ne tik prie tvirtovių, bet ir 
šiaip, kur tik užeinama tin
kamesnės pozicijos ir net 
galu gale rusai, padarė tokį 
nusprendimą, kad verčiau 
tvirtoves užleisti, jeigu nė
ra progos atsilaikyti, nes su 
puolimu apgultos tvirtovės 
visuomet daug nuostolių 
panešama. X.

L<ą
gerai s li
st ra tegini

Skaitykite 
LD. K

Graikija nuolat
Atėnai, lapkr. 3. — Chi

cago Daily Tribūne specia- 
lis korespondentas prane
ša, jogeį Graikijos sostinė
je Atėnuose viešpataująs 
persitikrinimas, kad Grai
kija į šias suirutes Balka
nuose neįsimaišysianti ir 
visas laikas užlaikysianti 
tik ginkluotą neutralybę. 
Karuomenė vis dar mobili
zuojama. Tauta ruošiasi 
karau, bet prieš ką, to dar 
negalima pasakyti. Uoste, 
Pireus dirbdama dienomis 
ir naktimis. Viskas, rodos, 
tik verda. Į Atėnus kas-- 
dien vis daugiau atgabena
ma sumobilizuotos karuo- 
menės ir amunicijos.

Graikijos valdžia, bijoda
ma kokio nors nesutikimo 
su Bulgarija, įsakė atšaukti 
savo sargybas nuo pasiėmė 
ir palaikyti tam tikrame to
lume. Sunku patirti, ar 
graiką valdžia yra padarius 
kokią nors sutartį su Bul
garija, bet galima be apsi
rikimo tvirtinti, kad ofici
aliai Graikijos rateliai 
šventai tiki vokiečią perga
lei ir todėl Graikija kol-kas 
palaikoma neutralybės sto
vyje.
Venizelos paskelbtų karą.

Iš buvusio Graikijos pre
miere Venizelos korespon
dentas patyręs, kad jei Ve
nizelos laikytą valdžios sty
rą savo rankose, tai jau se
nai jis butą paskelbęs karą 
Bulgarijai, kadangi dabar
tinė mobilizacija, kurią 
pradėjo Venizelos būdamas 
premiern, buvo nukreipta į 
Bulgariją.

“Tai musą pareiga —kal
bėjo ’buvęs premieras Veni
zelos — įsimaišyti karau, i- 
dant visupirmu išpildyti 
moralinį pasižadėjimą, ko
kį turime Serbijos žvilgs
niu, lygiai kad neleisti Bul
garijai savo rubežią praplė
sti Balkanuose. Trečiuoju 
tikslu yra, idant mažosioms 
tautoms užtikrinti savisto
vybę, neleisti, idant didžiu
lės tautos jas prarytą.

“Graikija visas tautines 
aspiracijas gali surealizuoti 
tiktai talkininkams šį karą 
laimėjus. Jei Graikija no
rėtą! valdyties sulyg konsti
tucijos principų, ty. jei 
remtųsi ant parlamentari
nės didžiumos, tai veiktų 
sulyg mano minties. Gi 
šiandie nieko gero nėra, jei 
valdžia pasiremia ant ma
žumos.

Graikija bijosi Bulgarijos 
augimo.

“Jeį talkininkai laimės šį 
karą—kalbėjo Venizelos to
liau — tai Bulgarija neį
gaus galybės ir ateityj galė
tumėm be jokios baimės gy
venti. Bet jei Bulgarija iš
eitu pergalėtoja, tai į kelis 
metus jijiasisavihtų graikų 
Makedoniją ir stengtųsi net 
pačią Graikiją panaikinti.”

Venizelos nenorėjęs atsa
kyti į klausimą, ką veiks 
Graikija, jeį talkininkai pa
reikalaus, kad ji sAvo su
mobilizuotą karuomenę pa
leistą.

—Kodėl gi nesugriauna
ma dabartinė Graikijos val-

Į tai Venizulos atsakė, jo- 
gei tuomet prisieiti! paleisti 
parlamentą ir paskirti nau
jus rinkinius, 
gali atsibūti, 
sumobilizuota
dabartiniais laikais apie ar
mijos demobilizaciją negali 
būti nei kalbos.

Rinkimai gi 
kuomet nėra 
armija. Gi

APIPLĖŠTAS IR SU
AREŠTUOTAS.

Galviją pirklys C. A. 
Lamson, gyvenąs artį Bow
don, N. D., policijai pasi
skundė, kad jį banditas ant 
Chicagos vienos gatvių už
puolęs ir atėmęs iš jo $625 
ir akinius. Pirklys pasakė, 
jogai jam m* tiek gaila pi
nigu, kiek akiniu. Policija 
jį’ už nusiskundimą arešta
vo.

Taigi ir stebuklingoji mu
sų policija!

Phw>e Dr.»w 7M0

DR. A. J. TARANE VICZE 
gYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Gyd< Ilgas vyrų, moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan St., Chicago, Hl.

Extra
Didelis Bargenas.

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

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

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius,

pardavėjas.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

Vienintelė 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; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School oi Languagen

1741 W. 47th Street. : : Chicago, '1
731 W. 18th Street

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.

Yra musų agentu Jroselandc, Keti- 
siugtone, Pullmaue, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Katalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratų ilgesniam laikui. Taip- 

—- jrtižia? 
(.lentas,

gi galima jam duoti 
spaudos darbus.

ALP. “Kat.” Administracija.
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LankasirVilyčia
Žmonės visiškai nelaukė 

tokių išradimų, kap para
ko, dinamito, ’ nielinito, ek- 
razito ir t. p. produktų ir 
įrankių, kuriais žmonės žu
do'vienas kitą laike karo.

Akmeninėje epochoje jau 
žmogus skriausdavo savo 
artimą ir atimdavo kits ki
tam gyvastį titnaginiais 
kirveliais, gi laike srove
nančių amžių žmogaus sme
genis išgalvojo mirtinges- 
nius įrankius.

Rimčiau apsistoję ir pa
nagrinėję praeities kovos 
budus pamatysime, kad tie 
ginklai, kuriais kovota iš 
arti ir iš toliau, yra ne taip 
nekalti, kaip yra spren
džiama. Pavyzdin, jietis, 
paleistas laukinio ranka iš 
diržo atstume 150 metrų 
užmušdavo žmogų. Jietis. 
arba kitas daiktas, paleis
tas iš kilpos taippat to
kiame atstume nudėdavo 
žmogaus gyvastį.

Tečiau viršpaminėtas 
„ginklas yra niekas sulygi
nant su lanku, kuris ilgai 
konkuravo su paraku, kada 
jis pradėta vartoti šaudy
mui. Laukas galutinai pa
mesta Europoje tiktai
XVII šimtmetyje. Lanką
arba saidoką užeiname dar 
kovoje ties Perth, 1644 me
tais, laike anglų naminio 
karo; 1665 metais Škotijo
je kovoje dviejų priešų, va
dinamų “klanais.”

Kas tiesa, jog tais laikais 
lankas tiek pat padūdavo, 
kiek šautuvas, nes reikia 
atminti, kad mitrus lanki
ninkas galėdavo šešis kar
tus paleisti iš lanko vilyčių, 
tuo tarpu, kad ir mitriau
sias kareivis, vos kartą ga
lėdavo iššauti iš šautuvo, 
mat, užprovymas imdavo

daug laiko. Be to, lanki
ninkas daug geriau patai
kydavo iš lanko atstume 
100, arba 130 metrų, negu 
kareivis iš šautuvo, kuris 
nešdavo daug toliau. Buvo 
lankininkų, kurių vilyčios 
smigdavo pageidau jamon 
vieton per 180 metrų, kas 
lygu 200 žingsnių.

Kryžiuočiai į Europą iš 
rytų buvo parvežę lankus, 
kurie nešdavo nuo 200 ligi 
250 metrų. Žinoma, iš to
kios tolumos vilyčia buvo 
nepavojinga, tečiau per 60 
arba 70 metrų jinai jau pra- 
niušdavo puikiausią šarvą. 
Anglų lankininkai pasižy
mėjo visame pasaulyje, kai
po geriausi šauliai ir daug 
mušiu išlaimėdavo su prie
šininkais.

Reikia imti atidon ir tai, 
kad vilyčia, paleista iš ga
bios šaulio rankos, užduo
davo tokias žaizdas, nuo 
kuries žmogus tuoj mirda
vo, tas, žinoma, pakėlė jos 
moralinę vertę.

Debesįs išleistų .vilyčių 
darydavo baugų įspūdį, a- 
pie ką daug rašinėjo gabus 
rašytojai, ypatingai apie 
rotorių kovas. Didelė dau
gybė Vilyčių skriozdamos 
orą sukeldavo lyg audrą, o 
vilyčia, nusmeigus priešo 
arklį, nudėdavo draug ir jo
jiką.

Užtad negalima sakyti, 
kad ugniniai ginklai yra 
baisesni ir pražūtingesni. 
Kada žmones neturėjo ug
ninių ginklų, tai kovodavo 
visiškai arti, daug nuož
miau žudė kits kitą. Pra
laimėjusi pusė turėdavo vi
siškai pražūti, nes perga
lėtojai neatleizdavo. Ko 
vo j e ties Kaimas sumuštie
ji romėnai Hannibalo armi
jos iš 86,000 armijos pražu
dė net 70,000 kareivių.

Tokių didelių procentu 
nuostolių šiandien nesama!

■

TORPEDO BOAT 
DESTROYER.,. WORDEN

S. V. torpedų naikintojas 
Worden. Nufotografuotas 
ant East River, New Yorke-

$200.00 ant rankos, $10.00 į 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 žinią barzdaskutykloje, kam
pas Mozart ir 44-tos gat.

Joseph Koncewlcz.

Telephone Yards 6686 | 

i s| Lietuviška Drapanų Krautuve j 
I * Užlaikau didžiausiame pasirin- ! 

f kime vyriškų apr'edalų, skrybėlių, P 
į čeverykų, batų del moterų, vyrų ir į 

vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 1 
kotų. |

JONAS BUDRIKAS, savininkas f
3252-S4 S. Morgan St. <. 

CHICAGO, ILL.
I -fT-nnii MWiTr-'Tin' rimir i

i

Bell B

Naudokitės gatavu Lapu 
del užrašinėjimo

Ant priešakio apdaro (viduryj) Bell 
Telefono knįngos vieta yra paskirta 
del užrašo vardų ir telefono numerių 
ypatų kuriuos tankiai šaukiate.
Svarba* šios užrašo vietos yra sučėdyjimui 

, ląįko naudotojams telefono ir del pagerinimo 
jo naudojimo ir klaidų, kurios {įsispraudžia 
šaukiant ant pometies. Del šių priežasčių 
raginam idant tą užrašams lapą naudotumet

Daugiau užrašams lapų (inklijuoti) mes su
teikiam? jums ant pareikalavimo.

BUNKER 
-1 COFFEE)

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku |
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien X™
Bankes’puiki Santos 4 Bankes* Dairy stalo i"Kava Sviestas fcOC Arnn

r'"' ' ’ -- 3 Puikiausia Arbata zLOf* ikhllllOrtj* 60? vertes, tiktai po »VG tųluUU 
W W Geriausia ič visų

Arbatų. 60c vertes po " V v
Šiaurine dalis.

406 W Division st 
720 W North ave 
•2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clarfc st

Kiti parduoda po 30
Bankes' geriausls "
Creamery Sviestas .. -

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1614 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 M ilwaukee avė 
2710 W North avė

Arbatų, 60c vertes po
Vakarine dalis.

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

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

OL-KART NEDĖLIOS LAIKYTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

istnm Kas utarninKas ir peinytia.
r—™—_ PRENUMERATA KAŠTUOJA: --------------- --- ,

AMERIKOJ (metams ,,(pusei matų $L25
'KITUOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- L 
BUnuryj Įjoj iTŠkotijoj 15 §. Prūsuose 15 m

f JT..—. -•—tlllMI ITĮT -   r.-—— - -- v - . - • T. _*• l

I Rašyk © gausa vieną sismera ayis-m,

I W. D. Boczkauskas & Co.
SŽI-52Ž W-, Ml Ilk o Hihanoy City, Fs.

26?
alb

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
8102 W 22ud st

Pietine dalis
8032 Wentworth avo 
3427 S llalstcd st 
1729 » Ashland avo

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstlįęia tapo sveikais, 

žmonės otogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

matizino skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai krajiją 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 

čystąm kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. f* rt * Ui’*

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

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

DR. S. A. RICHMOND CO. „
3247 So. Morgan St.. Chicago, III. I
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| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
< Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Apskelbimai “KATALIKE” ameša gera pelną, |

Kristijono Duonelaičio 
^=-  v"-'-'' H3et91 ■=
Surinko, spaudai prirengė ir biografiją paraše

J. GABRYS.
(Tąsa).

Daug tarp mus yra, kurie, durnai prisiriję, 
Vokiškas dainas dainuot ir keikt prisipratin, 
Ir kaip vokiečiai, kasdien į karčemą bėga.

Ne tikt vokiečiai visokį, mus pažiūrėti, 
Bet ir daug prancūzų mus mylėt susirinko, 
Taip, kad ir lietuviškai kalbėdami valgo 
Ir jau rubais mus, kaip mes, vilkėti pagavo; 
Tik marginių, dar nešiot nedrįsta.

Duonelaitis myli lietuvių būdą, papročius, jis 
sigenda senovės:

Ak, kur dingot jus lietuviškos gadynėlės, 
Kaip dar prusai vokiškai kalbėt nemokėjo 
Ir nei kurpių, nei sopagų dar nepažino, 
Bet vyžas, kaip būrams reik, nešiodami gyrės. 
Tai dar viežlybų kaimynų Įteigi bičiulių 
Gėdėtis ir juos išpeikti nei vienas neprivalė; 
Oi-gi dabar, želėk, Dieve, tik gėda žiūrėti, 
Kad lietuvninkai, kaip vokiečiai sopaguoti, 
Ar su kurpėms rudenyj ant Česnių pasirodo.

pa

Jis piktinasi, kad: —
Vokiečiai lietuvninką per drimelį laiko, 
O prancuzpalaikiai į jį žiūrėdami šypsos. 
Šypsos rods, o tikt musų šaunią garbina duoną 
Ir dešras rūkytas su pasimėgimu valgo.
O štai jau lašiniu lietuviškų prisiėdę 
Ir mus alų su gvoltu jau visą sugėrę, 
Viežlybus lietuvninkus išpeikt nesigėdi. 
Tu, prancūziškas žioply su šveisteriu storu, 
Ir kas dar dauginus susibastėt Lietuvą vargint, 
Kas jums liepė mus ir žmones musų paniekint? 
Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus nuperėjo 
Ir varles bei rupūžes jus ėst pamokino?”

ls viso viršminčto matome, jog Duonelaitis buvo 
ne vien dainius, bet ir tikras Lietuvos pilietis, kuriam 
rūpėjo tautos geras.

Jis, sulygindamas lietuvius su kitataučiais, sa

Mes, lietuvninkai, pirm to nepažindami svietą, 
Dingojom vis, kad tikt šveisteris irgi prancūzas 
Žmonėms su svetimais savo mokslais moka supai

niot
Ir kad vokiečiai tikt vogt ir keikt nesigėdi. 
O štai, tarp lietuvninkų taip jau nusiduoda, 
Kad lietuviškas tills smirdas irgi bedievis 
Lietuvai ir lietuvninkams mums gėdą padaro. 
Ak, lietuvninkai, širdingi mano broleliai,. 
Ben nesilyginkim akliems šio svieto bedieviams 
Ir n’atbokim, kad į mus žiūrėdami bloznai 
Šypsos ir glupus štukius pramanydami juokias.

Duonelaitis augštai stato Lietuvą, lietuvius ir visa, 
lietuviška:
Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria
Ir kaip daug svetimų žmonių,' kad mus pamatytų 
Iš yisų kampų svieto jau susibėgo,

III.
K. DUONELAIČIO RAŠTAI.

Literatiškas Duonelaičio turtas susideda iš 4 idili
jų plačiai žinomų po vardu ilMetas”: I. Pavasario 
linksmybės, II. Vasaros darbai, III. Rudens gėrybės, 
TV. Žiemos rūpesčiai, vienos poemos “ Pričkaus pasa
ka apie Lietuvišką svotbą; ir šešių pasakų: I. “Lapės ir 
gandro česnis”, II. “Šuo didgalvis”, III. “Rudikis jo- 
markininks,” IV. “Vilks provininks”, V. “Pasaka apie 
šūdvabalį,” VI. “Aužuols gyrpelnis.”

Be to K. I), buvo parašęs vokiškai: I. “Unschuld 
sei mein gauzes Leben”, 2. “Der Gott der Finsternis”, 
‘i. “Ilir Schatteu Sęhnejler Zeit”, 4. “Allerley zuver- 
laessige Nąchrichteu”, ir kiti. Vokiškai rašytieji K. 
Duonelaičio veikalai didelės svarbos neturi ir mes čia 
jų neperkratinėsiin, teužsiimsime vien lietuviškųjų 
Duonelaičio veikalų perkratymu.

Visi Duonelaičio raštai yra pa rašyti ypatingomis 
eilėmis — hegzametru, t. y. šešįmasčiu; tokiomis pat 
eilėmis yra parašyti klasiškieji senovės Graikų ir Ry-

menų raštai. Kaip viršuj minėjome autorius rašė eiles 
vien iš savo palinkimo ir idant jomis palinksminti ap
lankančius jį prietelius, dėlto jam gyvam esant jo eilės 
niekur nebuvo spaustos. Pirmas leidimas yra padary
tas Rhezos 1818 m. po vardu “Jalu- iii vier Gcjangen”; 
“Metas keturiose giesmėse”, šis išleidimas buvo gan 
nctaisykliškas ir nepilnas. Rheza prie originaliu teksto 
pridėjo vokišką poemos vertimą.

Rheza šiai laidai naudojosi rankraščiu, kuris paėjo 
nuo pačio autoriaus, bet tik pirmi dvi giesmi buvo ra
šytos pačio autoriaus ranka. Kiti-gi originaliai rank
raščiai buvo pražuvę per Prancūzų karę. Bet ant lai
mės viso rankraščio nuorašas užsiliko pas pastorių 
Holilfeld’ą, kurį jisai gavo su pagelba Ragainės super
intendento lordano.

Kadangi pirmi dvi nuorašo dali sutiko su originalu, 
tai galima buvo spręsti, kad ir likusioji dalis buvo tei
singa. Patvirtinimu tikrumo nuorašo gali būti ir keli 
autoriaus laiškai, kurie užsiliko. Autorius turėjo pa
protį siųsti laiškus savo prieteliams nuotrupas savo ei
lių tik-ką parašytų.

Rhezos laida nepilna, jis praleido daug eilių ir net 
ištisus aprašymus.

Pagaliaus kiek vėliau 1865 m. prof Schleicher’is iš
leido pilną linkinį Duonelaičio raštų su tam tikru lietu
viškai vokišku žodynu; 1869 m. prof. Nesselman’as vėl 
išleido pilną rinkinį Duonelaičio raštų su vokiškų ver
timu ir kritiškom pastabom.

Dar anksčiau 1829 m. buvo išleista Vilniuje popu- 
leriška Duonelaičio raštų laida. Vėliau 1891. Tilžėje. 
Dar kiek vėliau 1897 m. Amerikoje Shenandoah’e.

• Musų tautiškojo dainiaus raštai yra išversti kaip 
viršuj minėjome į Vokiečių, Latvių ir Lenkų kalbas 
(lenkiškas rankraštis yra Ossolinskių kningyne).

Pagal nuomonę Aleksalidrow’o, Kazaniaus univer
siteto profesoriaus*), Duonelaičiui priguli pirmutinė 
vieta eilėje geriausių žmonijos dainių (poetų). Musų 
gi literatūroj Duonelaičiui pridera žymiausia vieta, nes 
jis pirmas suteikė jai dar iki šiol niekelio nevartotą Vir
gilijaus formą, statydamas tuomi Lietuvių tautą į eile 
kultūriškųjų tautų.
_________

*) Spraililicįie.s aus deili Naliouuldidiler Liiam-us t.Daklaris 
ka disserlacija) Dorpat 1886 m.

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
Įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU-
Kuomet jokis vaistas nopalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose,. 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str,, Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

Pranešimas.
Pranešu savo draugams ir pužįstu- 

mioms, kad aš įgijau savo locuą namą 
po num. 3156 Wallace st., kur po 
senovei užlaikau pirmos klesos saliu- 
ną, taigi užprašau savo visus pažįs
tamus atsilankyti. Po 1 dienos lap
kričio mes pradėsim biznį. Su pa
garba

K. žuraitis, 
3156 Wallace st., Chicago, III.

iiiŽE^SlEEISanMB
Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryto, 2—4 po pie
tų ir 6-rr8 vakaro; uedėliomis 10—1 
po pietų.

3358 S. Habled SI., arti 34, Chicago,

3
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Chicagos Žinios
NAUJAS SUMANYMAS.

Chicagos 28 policijos ka
pitonai su savo laikinu, vir
šininku Schuettler vakar 
buvo pakviesti “civic co
operation” komiteto vaka
rieniauti. Vakarienė buvo 
paruošta Industrial kliubo. 
Vakarienės metu išdygo 
naujas sumanymas. Suor
ganizuoti iš laisvanorių pi
liečių 15.01KI ligi 20,000 spe
cialių policiantų, kurie sto
tu pagelbon policijai ir pri- 
gelbėtų jai mieste panaikin
ti visokį piktą. Kaip kapi 
tonai, taip ir policijos lai
kinas viršininkas mielai su 
tuo sumanymu sutiko.

Visa , tų laisvanorių svar
ba tame, kad jų atsirastų 
ant kiekvieno mieste bloko 
po vieną ir, žinoma, jie vi
suomet žinotų, kas jų blo
ke veikiasi. Gi visa tai ži
nant, butų lengva visoks 
]tiktas panaikinti.

Specialiai piliečiai polici
antai neturėtų uniformos, 
bet tik žvaigždes ir jie daug 
kuo pagelbėtų tikrajai po
licijai jos veikime.

Girdima, jogei pats ma
joras sutinkąs su tuo suma
nymu ir jis gali Imti įvy
kintas.

Antras kalbėjo dr. A. K. 
Rutkauskas apie lietuvių 
padėjimą Amerikoje ir ra
gino organizuoties. Be to 
plačiai išdėsto Labdaringo
sios Draugijos naudingumą.

Trečias kalbėjo kun. A. 
Staniukynas. Ragino rašy- 
ties prie kuopos ir traukti 
lietuvius į šią apylinkę. Ant 
galo p. A. J. Sutkus paaiš
kino apie vaikų skyrių.

Prakalbos nusisekė kuo- 
geriausiai: žmonės atidžiai 
klausėsi ir daug išgirdo. 
Prie minėtos kuopos prisi
rašė 8 nauji nariai.

Ten buvęs.

ei jos nuovadose. Bet ar tie 
tardymai kiek nors page
rins dabartinį dalykų stovį, 
tai daugiau kaip abejotina. 
Tardymus praves, žinoma, 
toji pati policija. Bet kad 
tai visa tikrai susekti ir 
tokius niekingus darbus 
panaikinti, yra reikalinga, 
iš pačių piliečių specialč ko
misija, kuri veikiai atrastų 
visų negražius darbus ir 
silpnąsias puses

Gi dabar... tik laikraš
čiams daugiau medžiagos 
suteikiama.

Dabar yra laikas nusipirkti Pečių
Skaitykit delko mes galime sučėdyt jum nuo $5.00 iki 10.00 ant jūsų Pečių.

Mes perkam pečius cielais karais, del musu 4 didelių krautuvių ir del musų krasos biznio,mes perkam juos už atsakančias kai
nas, taigi ir jums galime juos parduoti už taip žemas kainas. Mes parduodam tik geriausio darbo pečius, kaip tai Peninsular, Lau
rels, Globes, visi pilnai gvarantuoti per išdirbėjus, ir mus privatiška gvarancija, duodasi su kiekvienu pečium.

Perkant pečių čia, jeigu tik pilnai neesat užganėdinti mes permainysime ant naujo. Dabar perskaitykit 
žemiaus padėtas kainas, atsilankykit pamatyti didžiausią pečių pasirinkimą visoj Chicagoj.

BUS MAŽIAU NE
ŠVARUMO.

Illinois Central geležin
kelio kompanija su North
western Suburbs kompani
ja sutinkančios per miestą 
traukinius leisti tik su elek
tros lokomotivais. d oi tas 
įvyks, tai ir kitų geležin
kelių kompanijos bus pri
verstos miesto ribose nau
doti tik elektros lokomoti- 
vus, bot ne garvežius, kurie 
savo dūmais ir suodžiais 

teršia mieste orą ir gimdo 
visokias nešvarybes. Gi 
miestas to senai reikalauja. 
Kitos kompanijos nesutin
ka. Girdi, perbrangiai joms 
atsieitų tokia permaina. 
Bet miestui visupirmu rupi 
gyventojų sveikatingumas, 
ne kas kitas.

4TA KRAUTUVĖ UNI
ON LIBERTY FURNI 

TURE CO.
Didelė minia buvo atsi

lankius prie atidarymo 4- 
tos Union Liberty Furnitu
re Co. krautuvės, 3463-65. 
Archer avė, arti 35-tos gat. 
Puiki dovana' buvo duota 
kiekvienai moteriai, taipgi 
tikietas del Peninsular an
glių ir gazo pečiaus buvo 
duodamas kiekvienam. Ši
tas pečius bus dovanotas 
panedėlio vakare, lapkr. 8 
1. š. m. Universal svetainėj, 
35-ta gat. ir Archer avė. 
Šita svetainė yra prikrau
na visokių naminių rakan- 
lų. Mes rodijain skaityto
jams atsilankyti į tą Union 
Liberty Furniture Co. nau
ją krautuvę, reikalaujant 
naminių rakandų.

Velytina kuogeriausio pa
sisekimo Union Liberty 
Furniture Co. naujai krau
tuvei.

ii-

SLRKA. CHICAGOS AP 
SKRIČIO SUSIRIN

KIMAS.
Lapkr. 7 d. Apveizdos 

Dievo p'arap. svet., 2 vai. 
po pietų SLRKA. Chicagos 
apskritis rengia susirinki
mą.

Sulyg pereito susirinkimo 
nutarimo, visos kuopos pri
valo siųsti delegatus į ap
skričio susirinkimą, nes.tik 
turint gyvą apskritį gali
ma rimtai pasidarbuoti su
sivienijimo naudai.

Gera butų, kad kuopos 
atsimintu ši nutarimą ir 
kiekviena pasirūpintų at
siųsti atstovus, nes yra la
bai daug svarbių reikalų ap
svarstymui, o ypatingai ar
tinasi įvykinimas naujų re
formų, apie kurias kiekvie
nas privalo sužinoti.

Apskričio valdyba.

SUS-MO PRAKALBOS.
Spalių 31. d. šv. Kazimie

ro vienuolyno kapelianijoj 
163 kp. SLRKA. surengė 
prakalbas.

Prakalbas atidarė p. J. 
Kabelis plačiai paaiškinda
mas apie vietinių lietuvių 
gyvenimą.

“Kataliko” 246 num. 
Meištų Justinas, rašydamas 
apie Brighton Parke gy
vuojantį Keistučio kliubą, 
neteisingai atsiliepė apie jo 
praeitį, girdi, seniau kliubui 
apšvieta visai nerūpėjo ir’ 
ji buvo užmesta; buvo rū
pintasi vien narių šelpimu.

Gi kliubas štai ką nuvei
kė be pašelpos teikimo savo 
nariams. 1913 metais klhr- 
bas išrūpino 13 asmenų pi
lietybės poperas; ir dabar 
kas nori jas įgyti, gali pa
sinaudoti kliubo pastango
mis. Toliau kliubas šelpė 
aukomis šiuos reikalus: T. 
Namo idea sušelpė $12.50; 
kliubas įsteigė kningyną 
$50 vertės. Kliubas turi 
nusiskyręs sau laikraštį už 
organą. Kasmet rengiama 
du apvaikščiojimai paminė
jimui dienos užsidėjimo 
diubo ir dienos gimimo D. 
riet. Kunig. Keistučio. To- 
de apvaikščiojimai, be abe
jo, prisideda prie auklėjimo 
susipratimo ir tautinės są
monės.

J. F. Aleksandravičius.

[glūbeĮĮ
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KEISTUČIO KLIUBO 
GYVAVIMAS.

Mes priimam jus senus pečius kaipo dalį 
mokesties perkant naujus pečius.

Atdara krautuee Ketvergo, Rat
nyčios ir Subatos vakarais.;

Musų Familijinis pečius — yra 
pirmos 
dideles 
jausius 
cįališka 
dabartės tik
tai .................

Pirkit musų specialų šildyto- 
ją. — padirbu.
mados, puikiai aptaisytas ni
keliu. ........ .
daro j
tvirtas
pa rduodainas
tiktai
už .......

klesos kepėjas, turi 6 
virimui vietas ir nau- 
intaisvmus. Musu spe

“ 24.85

Musų speciališkas Liberty Globe Pe
čius, gvarantuotas ant 25 metų, 
šita gvarancija yra patvirtinta per 

milijono dolerių vertės firmą ir neša 
su savimi musų privatiška gvarancija. 
šis pečius yra padirbtas speeiališkai 
del mus iš ‘/Ingot’’ geležies, turi 
visus naujus intaisymus. Viduriai ir 
ugniavietė gvarantuota ant 5 metų. 
Šis pečius turi nupališiuotą viršų, ku
rį nereik šveisti ir turi šildymui vie
tą. Mes, pirkdami šiuos pečius ka
rai, galime juos par- AA 
duoti nepaprastai pi- 4 M ■^13 
gini, tik po .............

Didžiausias šildytojų pigumas— 
šitas angštos vertės Peninsular 
Sildytojas turi dvigubą šildymo 
prietaisą. Visi naujausi pageri
nimai, padirbti idant sučėdyti 
kuodaugiausia anglių, puikiai 
aptaisytas sušildyti 6 ruimus 
tinkamai. Musų A A ĮĮ 
speciališka kaina g į 
tik ............

pa dirbtas speeiališkai

Didelė ugniavietė pa- 
rėdytoju anglių, šis 

šildvtojns dabar vra

27.50

iMAGICjlį »
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Iškirpk šitą 
kuponą jis y- 
ra vertes jum 

pinigu.

DYKAI! DYKAI! šią savaitę tiktai:
50 šmotu “Blue 
$50.00 pirkimu, 
gi o setas dykai

Bird'-’ valgio setas dykai su 
50 šmotu “Blue Bird’’ val

su $100.00 pirkimu.

Degina bile kokį kurą, 
padirbtas iš tvirto plieno, 
turi didelę ugniavietę, pui
kiai su- nikeliu aptaisytas, 
didelis pigu- fili P* 
mas tiktai OtVlJ

SEPTINTAS ROŽINIS BALIUS
Parengtas Dr-stės Sūnų Lietuvos Va
karuose, atsibus subatoje, lapkričio 
(November) 6 dieną. Ibio m. M. 
Meldažio svetainėje, 2242-44 W. 23rd 
Place. Pradžia 5 vai. vakare, ižanga 
25c.

Maloniai kviečiame lietuvius ir lie
tuvaites kuoskaitlingiausiai atsilan

kyti, nes bus puiki muzika, prie ku
rios galėsite linksmai laiką praleisti, 
o draugystė visiems gražiai patar
naus. Kviečia KOMITETAS.

PENKIOS RAKANDŲ KRAUTUVĖS 
2028-39*' W. 35th St. 

: kampas Seeley ' Ave.
3463-65 Archer Ave.

2 arti 35th St..
j; 1014 Milwaukee Ave., v
* arti Noble St.. ; ■ .
4705-09 South Ashland Avė..

į. arti 47th Str.,
1327-29-31-33 Milwaukee Ave.
8 nrti Paulina St.'

Kuponas
Laikykit šitų 

jis rentas

Atsineškit šitą 
pirkant pečiu 
mušta 85 nuo

kuponą.
F»00.

kuponą ir 
bus nu
pirkimo.

UNION LIBERTY 
FURNITURE CO.

1327 Milwaukee avė. 
4705-01) S. Ashland avė.

1014 Milwaukee avi*. 
3403-65 Archer avė. 
2028-30 W. 35th st.
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Du pečiai viename — degina 
anglius ir gazą sykiu — pilnai 
gvarantuoti. Mu- AA flįg 
su speciališka 
kaina tik ......... UUlUU

LAUREL

KOVA PRIEŠ PARANKI 
NINKUS.

Priešais profesionalius 
oarankiuinkus pradėta pa
piliau smarki kova, nes tie 
žmonės, jei juos tokiais ga
lina pavadinti, kitų žmonių 
i e 1 a i i n ė n i i s naudojasi 
krauna sau turtus.

A [ora 1 y 11 ės i n spėk torius
liauna visa tai ištyrė ir sa
vo raportą perstatė polici
jos viršininko padėjėjui 
Schuettler’iui. Inspekto
rius štai ką. tiems naujos 
rūšies plėšikams užmeta: 
1. Patįs policiantai kali
niams perstatų profesiona
lius parankininkus; 2. Nu
žiūrėtos moteris yra privei
stos dideles sumas mokėti 
parankiuinkams, jei jos es
ti areštuojamos; 3. Tos •ne
laimingos moteris retkar
čiais priverstos parankinin- 
kams atiduoti savo bižute
rijas, kurias parankininkai 
pasilaiko, 
paskirtu 
teisman,
kaip paprastai, parankas 
konfiskuoja, tik paranki
ninkai užmoka menką pa
baudą ir paranką atsiima; 
L Parankininkains visuo
met leidžiama susieiti su 
kaliniais policijos nuovado
se; 5. Nekurie parankinin
kai pas policiją yra įgiję 
malonę, taippat kad polici
ja apie suareštuotą asmen 
tuojaus jiems praneša.

Inspektorius Hanna dar 
tvirtina, kad nekurtose po
licijos nuovadose polician
tai taippat, matomai, tur. 
sau pelno iš parankininkų.

Schuettler, žinoma, įsa
kė padaryti' tardymus poli-

jei kaltinamos 
laiku nepribuna 
kadangi teismai,
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‘LIUOSYBĖ NUO AUGŠTŲ KAINŲ RAKANDŲ.’

‘ LIETUVIS GRABORIUS ;
i

I

I

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

PARSIUODA bučernė ir grosernė. 
Biznis daroma už “cash”. Priežastis 
pardavimo — nesveikata.
462 Jenne St., Kenosha, Wis.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

LEMPA
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Mokslinčiai rekomenduoja šviesą aliejinės 
lempos, o RAYO Lempa yra geriausia.
Klausk savo vertelgos idant parodytų 
Rayo. Nespindi, netvaksi. Lengvai už
degti ir užlaikyti ją.

Rayo Lempa Ilsina Jūsų Akis
Q VIEŠI, bet ir švelna šviesa nuo RAYO 

Lempos ilsina jūsų akis, netaip kaip 
kad kokia aštri šviesa kuri gadina akis.

Tėmykite biznieriai. — Ant parda
vimo mėsinyčia (meat market) ir vie
nų lubų pragyvenimo namas, — pa
kaktinai vietos krautuvei “grocery”. 
Geras pasiulijimas priimtas. Naujai 
apgyventa lietuvių kolionija.

Anton Prazsky,

2856 Emerald avė., Chicago, Ill.

STANDARD OIL COMPANY 
(INDIANA) 

CHICAGO, U. S. A.

Reikalingas mokantis lietuvių ir an
glų Raibas ir gerai pažįstantis save 
amatą mėsininkas (bučioris). Geram 
vyrui gera mokestis ir darbas ant vi
sados. Atsišaukite pas:

J. Chapas,

3140 Wallace str., Chicago, Bl.

THE AMERICAN TOBACCO OO.
Premium Dept.‘ 490 Broome St., New y-vk. N.

ANT RANDOS 
puikus šeši ruimai, su visai intaisy- 
mais pagal šios mados: maudynės, 
šiltas ir šaltas vanduo, elektriką ir 
gazas, puikus bresiniai furničiai, ant 
antro floro Batas. Vieta tinkama 
daktarui, advokatui, nes toje apylin
kėje galima gerą biznį padaryti; ge
ra ir šiaip žmonėms, gražus pragy
venimas, prie pat lietuviškos baž
nyčios Nek. Prasid. P. M., prie 44- 
tos gat. ir Fairfield avė. Atsišauki
te pas savininką:

Felix Pieža, 
4436 So. Fairfield avė., Chicago, Ill.

Lietuvi* Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

I »~-i: a. m.
Valandos < s,-v r. m.

I ?-» P. M.

■ Nrdrlloml*.
Teieuhoni* Dickinson V

H
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Furniture co

PENKIOS RAKANDŲ KRAUTUVĖS
1327-29-31-33 Milwaukee avė., 

arti Paulina st..
4705-09 South Ashland Avė., .. 

arti 4 7 th St.
1014 Milwaukee Ave., 

arti Noble St., 
3463-65 Archer Ave., 

arti 35th St.
2028-30 W. 35th st., 

kampas Seeley Ave.

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

Geriausias gra-f 
borius ant Bri- f 
dgeporto. Atlie- įį 
ka darbą geriau-g 
eiai. a
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia B 
geriausius liktą- jĮ 
rius ir 12 va- 
nų paimu.

TeL Drover 4139

| A. MASALSKIS
■ 3305 Auburn Ave., Chicago

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St

Turi geriausią pasisekimą. Kai 
niki pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriaiudns 

vaidinimus už pigiausiai kal
nas.

Už Be čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50e.

NedSliomii 10c. balkonas, 15c. 
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. in- 
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Tel. Randolph 524«

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, III. 

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

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

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