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ė

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie gražus oras; rytoj 
nepastovus ir laukiama at
mainos; vidutinė temperatū
ra.

Temperatūra vakar augs- 
čiausia 61, žemiausia 18 laip
sniai.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 
4:39.

Mėnulis teka 5: H ryt ry
te.

METAI XVII (Vol. XVII)

Rusai V okiečius visu frontu muša
Didesne puse Ser

bijos jau užimta.
Serbų sostine Nish apsu

pama ir daužoma.

PREZIDENTAS PRADĖ
JO KAMPANIJĄ.

New York, lap. 5. — Va
kar vakare prezidentas 
Wilson turėjo kalbą Man
hattan klinbe. Tąja savo 
kalba davė nekaipo pradžią 
demokratą partijos politiki- 
nei • kampanijai. Pabrėžė, 
idant Suv. Valstijos gink
luotųsi ir visuomet butu
pasirengusios stoti kovon 
su priešininku. Daug kai-

Rusai tvirtina,
kad Ryga ir
Dvinskas

išgelbėti.
Vokiečiams vis la-

Serbų karalius buvo prapuolęs 
ir vėl atsiradęs.

prieš vokiečius-austrus, ar
ba nors per savo teritoriją 
praleistą rusą karuomenę į

Bulgarai serbą sostinės 
Nish fortus bombarduoja 
austrą didžiulėmis kanuo- 
lėmis “Skoda.” Tomis ka- 
nuolėmis austrai kituomet 
bombardavo Peremišlį ir 
sutruškino rusu galingas 
jėgas. Nish puolimo valan
dos jau suskaitytos. Kuo
met Nish pateks bulgarams, 
tuomet teutonai geležinke
liu turės atvirą kelią tie
siog į Konstantinopolį.

SUBMARINE TUNING UP PHD FIRST 5TRTE HYDRQFIEROPLfWE

Suv. Valstijų submarinas ir hydroplanas- Tais pabūklais norima apstatyti visus 
pakraščius.

ir Krušcvo gyveną albanai 
sukėlę revoliuciją priešais 
serbus, anot į Durazzo pa
rėjusią žinią. Serbą su su
kilusiais albanais mušis ei
nąs šiauriuose nuo Tirana.

Talkininkai
grasina

dingęs, nieks nežinąs,

SERBŲ KARALIUS AT
SIRADĘS.

Amsterdam, lapkr. 5. — 
Iš Sofijos parėjo oficialė 
žinia, kad serbą karalius 
Petras iš kaž-knr atsiradęs 
ir iškeliavęs karo frontai! 
paskatinti savo kareivius 
prie didesnio narsumo ir 
pranešti jiems, kad serbams 
ateina pagalbon francuzai 
ir anglai.

(Karaliaus Petro dingi
mas, regis, ar . tik nebus vo- 
kiečią prasimanymas, ka
dangi iš Berlyno pranešta 
apie jo kažkur prasišalini- 
mą ir tuoj aus buvo pridur
ta, kad karalius ar tik ne
norį taikinties su teutonais. 
Vokiečiams labai rupi tai
ka, todėl jie ir skleidžia vi
sokias pramanytas žinias. 
Antai kaizerio taikos agen
tas norėjo keliauti į Ame
riką taikos reikalais. Tal
kininkai pagrasino jį su
gauti. Dabar tasai agen
tas, von Buelow, skelbia, 
jogei jis visai nemanęs ke
liauti Amerikon. Aišku, 
vokiečiai visaip drumsčia 
vandenį, bi tik veikiau su
silaukti’ pageidaujamo 
alo — taikos).

Londonas, lapkr. 5. — 
Jau didesne pusė visos Ser
bijos patekus austrą-vok ie
čių ir bulgarą rankosna.

Austru armija, kuri už
ėmė Ushitze vakarinėj Ser
bijoj, dabar visu smarku
mu atakuoja serbą tvirto
ves ant kalną pietuose nuo 
čačak.

Buvusi serbą sostinė, Nish 
jau daužoma ir kaip kokia 
plienine rinke bulgaru ap
supama.

Serbą armijoms, atsiran
dančioms į šiaurius nuo 
Nish, grasia visiškas atkir
timas nuo kitą armiją.

Anot žinią iš Berlyno, 
šerini karalius Petras aplei
dęs karo frontą ir nežinia 
kili
kui’ jis nusidanginęs. Ber
lyne todėl spėjama, ar kar
tais jis nemanąs savo prie
šininkams pašildyti taikos 
ir atskyrimu susitaikinti, 
kadangi Serbijos stovis 
kasdien vis aršėjąs.

Išlaipinta franeuzą ka- 
ruomenė uoste Kavala. 
Graikijoj, sakoma, neatsie
kusi savo tikslo, kadangi 
esanti persilpna palties ant 
Bulgarijos.

Bulgarai skelbia, kad jie 
veikiai užimsiant! serbą 
miestą Monastir.

Bet kaip austrams-vokie- 
čiains, taip ir bulgarams ta
sai Serbijon veržimasis la
bai brangiai atsieinąs. Kaip 
vieną, taip ir kitą desėtkai 
tūkstančiu krintą nuo ser
bą ginklą ir ją atkaklaus 
ginimosi.

Į Salonikus atplaukė 
daug transportiniu laivą su 
nauja franeuzą ir anglą ka- 
ruomene, kuri tuojaus už
puls bulgarus pietinėj Ser
bijoj. ■

Rusija stojo ofensivau 
prieš teutonus Galicijoj ir 
Volynijoj, idąnt į Rumuni
ją padaryti intekmę, kad
pastaroji stotą karau bijos apskričiuose Suhagro w • ____________ I____

GRAIKIJOS KABINĘ 
TAS VOS TIK LAIKOSI.

Atėnai, lapkr. 5. — Grai
kijos ministerią kabinetas 
kaip ant vištos kojos laiko
si. Parlamentas neišreiškė 
savo užsitikėjimo nauju 
premieru Zaimis. Turės į- 
vykti kokia nors valdžioje 
atmaina.

IŠ-GRAIKŲ VALDŽIOS 
SISUKINĖJIMAS. 

/

Atėnai, laukr. 5. — Grai
kijos karalius ir dabartinė 
jo valdžia atsisako maišy- 
ties dabartiniu karau Bal
kanuose. Jei Graikijai pri
sieitą stoti karau, tai kibą 
tik prieš bulgarus, jei šie 
panorėtą laužyti jos neu- 
tralybę. Tečiau Graikija 
neturi reikalo kariauti su 
austrais ir. vokiečiais.

(Toksai išsisukinėjimas 
nėra vertas .nei sudilusio 
cento. Nes juk žinoma, 
kad bulgarai graiką neu- 
tralybės neperžengs ir ne
reiks su jais kariauti).

Paryžius, lapkr. 5. — 
Kaizeris yra sumanęs Ame
rikon, pas prezidentą Wil- 
soną, pasiusti savo special} 
pasiuntinį, buvusį Vokieti
jos kanclierį von Buelow’ą, 
su taikos misija. Kaizeriui, 
mat, norisi kuogreičiausiai 
gauti tarpininką, užvesti 
derybas ir pertraukti karą.

Apie tą kaizerio agento 
pasiuntimą sužinojo fran
cuzai ir anglai. Jie per 
laikraščius paskelbė, kad 
jei von Buelow ištikro ke
liausiąs per Atlantiką, tai 
francuzai su anglais pasi
stengsią jį paimti nelais
vėn.

Kiek sužinota, von Bue
low norįs per Šveicariją iš
keliauti į Hispaniją, gi iš 
ten į Ameriką,

Tuo savo pagrasinimu 
francuzai su anglais dar 
kartą parodo, kad jie neno
ri jokios taikos ir nesitai- 
kysianti kol vokiečiai 
bus paklupdyti.

NISH PAIMTAS.

ne-

tik-

VIENOS PIKTADA
RYBĖS.

ALBANAI SUKĖLĖ
- VOLIUCIJĄ.

Roma, lapkr. 5.

RE-

Ser-

RUSŲ LAIVAI NU
GINKLUOTI

Berlynas, lapkr. 5: — Ru
są, du torpediniu laivu, ku> 
nuodu pakliuvo į Rumuni- 
jos valdžios rankas, nugin
kluotu ir ten turės pasilik
ti ligi karo pabaigai. Ru
munija, sakoma, paliksianti

BERLYNAS, lapkr. 5. — 
Čia sužinota, kad bulgarai 
paėmė Nish. Toji žinia dar 
oficialiai nepatvirtinta.

Washington Park ligoni
nėj sunkiai serga Frances 
J. M. Miles, 34 metą am
žiaus, kvepalą fabrikantas, 
gyvenęs po num. 6000 
Champlain avė. Užvakar 
vėlokai vakare jisai apleido 
savo ofisą po num. 4237 
Indiana avė., sėdo į viršu
tinį geležinkelį ir iš ano iš
lipo ties 58 gat. Iš ten ne
toli buvo jo namai. Kad 
veikiau pasiekti namus, Mi
les pasileido per dalį Wa
shington parko. Ten jis 
paskui atrastas baisiai su
muštas ir apiplėštas. Nu
gabentas ligoninėn, nes spė
jama, kad turįs perskeltą 
galvą. Abejojama apie jo 
pasveikimą.

Panašiai nesenai nužudy
tas Voorhees, amunicijos 
pirklys, netoli savo namą.

Panašiai nužudyta ir kiti 
asmenįs.

Gi policija ir dabar pik
tadariu ieško ir negali nie
kur ją surasti.

Gal nesuras ir pastarojo 
piktadario.

Miestas pabjuręs, baisu 
gatvėmis praeiti.

Piliečiai turi reikalauti 
veiklesnės ir uolesnės poli
cijos.

bėjo ir apie tuos S. Valsti
ją piliečius, kurie nors yra 
šios šalies piliečiais, bet la
biau prisirišę prie savo gim
tiniu šalin. Tokius pilie
čius reikia naikinti, nes jie 
šiai šaliai yra kenksmingi.

NUŽUDĖ ŠEIMYNĄ IR 
PATS SAVE.

New York, lapk. 5. — Ed
ward McManus, 31 metą 
amžiaus, vienos turtingos 
moteries sekretorius, skus
tuvu papjovė savo' žmoną, 
4 metą suną Williamą ir 
sužeidė taippat skustuvu 2 
menesiu savo dukterį Ger- 

pagaliau pats pasi- 
Kudi k i s-merga i t ė 
Ji nugabenta li- 

Gydytojai mano,

jtrude;
įpjovė.
dar gyva.
goninėn.
kad jos žaizda pagysianti ir
ji pasveiksianti.
- To atsitikimo priežas
ties telegrama nepaduoda.

SUBMARINAI VEIKIA-
Copenhagen, lapkr. 5.

Anglijos submarinas. Balti
joj nuskandino • vokiečiu 
garlaivį Gedania.. gi vokie
čiu submarinas Šiaurinėse 
jūrėse nuskandino anglą

MUŠIS ANT KELIO 
LILLE.

Į

Paryžius, lapkričio 5. — 
Francuzai vakar su vokie
čiais smarkiai susikirto ap
link vieškeli, einanti i Lil
le, netoli Neuville St. Vast. 
Prancūzai naudojosi ranką 
granatomis. Apylinkėse
vėl gaudė artilerija.

Champagne apskrityj 
francuzai iš vokiečiu atėmę 
apkasus, kuriuos vokiečiai 
pirm nekurto laiko buvo už
ėmę.

VOKIEČIAI ŠNIPUS 
TIK ŠAUDO IR 

ŠAUDO.

Amsterdam, lap. 5. — Iš 
Briuselio apturima žinios, 
kad vokiečiai Bulgarijoje 
kasdien šaudanti šnipus. 
Vakar sušaudyta net devy
ni. Daug asmenų pasmer
kiama kalėjiman.

16-TO SUNAUS SU
SILAUKĖ.

neutrale, nes.. rumuną tau
tai iš niekui’ nematomas pa
vojus. Gi maisyties karau, 
už svetimus reikalus nėra 
jokio išrokavimo. t garlaivį Friijtrgate. , ką.

Pekinas, lapkr. 5. — Chi- 
nijos prezidentas Yuan- 
Shi-Kai, kuris veikiai pa
siskelbs - tos valstybės im
peratoriumi, sulaukė 16-to 
savo sunaus, kurs vakar gi
mė. Dabar turi viso 31 vai-

biau ima nesi
sekti.

PER0GRADAS, lap. 5. 
— Čionai patvirtinama va
karykščios žinios, kad field- 
maršalo von Hindenburgo 
armijos baisiai rusu sumuš
tos ir nugrūstos atgal per 
20 mylią iš savo poziciją 
Dvinsko apylinkėse. Rusai 
ir toliau palaiko ofensivą. 
Beveik toks pat smūgis vo
kiečiams užduotas ir aplink 
Rygą-

Abelnai manoma, kad 
Ryga ir Dvinskas nuo vo
kiečiu išgelbėti.

Londonas, lapkričio 5. — 
Rygos-Dvinsko visu fron

tu eina dideli mūšiai. Pet
rograde skelbiama, kad ten 
visur vokiečiai ne tik atmu
šami, bet dar jiems ir pa
vojus grasiąs iš rusą pusės. 
Taippat rusai labai smar
kiai veikianti ii- Galicijos 
fronte.

Rusai oficialiai praneša, 
kad jie į vakarus nuo Ry
gos vokiečią ofensivą ne tik 
sulaikę, bet išmušę juos iš 
apkasą Seilink apskrityj. 
Iš ten vokiečiai galvatrūk
čiais stumiami atgal.

Šalimais Dvinsko, ties 
Galuden, vokiečiai buvo 
mėginę persikelti per Dau
guvą, bet su dideliais nuo-' 
staliais atmušti. Į pietus 
nuo ežero Šventojo vokie
čiai buvo stoję kontrata- 
kon, bet neturėjo pasiseki
mo.

Galicijos fronte austrą- 
vokiečią atakos pasekmin
gai atmušamos.
VOKIEČIAI ATSIĖMĖ. 

MIKULIŠKIUS. '
Berlynas, lapkričio 5. — 

Vokiečiai oficialiai skelbia, 
kad tarp ežeru šventojo ir 
Ilsen, Dvinsko apylinkėje, 
jie atgal atsiėmę iš rusą 
miestelį Mikoliškius. Be 
to lytą fronte, arti Sieni- 
kovee, 3,000 rusą pateko 
nelaisvėn.

DARDANELIUOSE KA 
NUOLĖS VEIKIA.

Konstantinopolis, lapkr. 
5. — Dardąnelįą fronte 
smarkiai veikia turką di
džiulės kanuolės (Bet ne
pasakyta kokioj vietoj).

1
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“Ateitis” rašo ji girdė
jusi, kad Amerikon atva
žiuojąs buvęs antrosios ir 
trečiosios Rusijos durnos 
atstovas, adv. A. Bulota, ir 
buvęs “Vilniaus Žinią” re
daktorius, adv. J. Vileišis. 
Vienas ją, sakoma, oficia
liai atstovausiąs “Lietuviu 
Draugiją agronomijos ir 
teisią pagelbai teikti,” gi 
kitas — “Globą,” Prusą 
lietuviu nelaisviams šelpti. 
Abudu, sakoma, norėsią au
ką parinkti savo atstovau- 
jamom draugijom. “Lietu
va” gi praneša, kad jau 
vienas svečias iš Lietuvos 
atvykęs. Juo yra kun. An
tanas dr. Mališauskas. A- 
pie pastarojo atkeliavimą 
buvę rašyta dienraštyje 
“The New York Times.” .

Nei rusai, nei francufeai 
su anglais jokiuo budu ne
gali ateiti serbams pagel- 
bon ir išgelbėti Serbiją nuo 
visiško sunaikinimo. Ser
bijos likimas ypač rusams 
rupi. Del Serbijos likimo 
juk Rusija ir dabartiniu ka
rau įsivėlė ir štai kiek ji 
jau nukentėjo. Tuo tarpu 
Serbija baigiama naikinti, 
austrai-vokiečiai su bulga
rais jau yra užėmę didesnę 
pusę Serbijos. Po Serbijai 
gali dar būti gerokai kum
štelia ir Černogorija. Vis 
tai tautos rusams giminin
gos.

Rusijai karuomenės ne
trūksta, jinai mielu noru 
eitu serbams pagalbon. Bot, 
deja, nėra per kur prieiti. 
Dideles karuomenės ant 
Bulgarijos pakraščiu nega
lima išsodinti. Rumunija 
gi nusprendžius palikti neu
tralu ir per savo teritoriją 
rusą neleidžia. Vakar te
legramos pranešė, kad Ru
sija stato jau paskutinę ko
ziry: prašo Rumunijos ir 
Graikijos serbams pagelbė
ti. Pirmąjai už tai žada 
atiduoti Besarabiją ir 
Transylvanįją, gi antrajai—- 
Mažąją Aziją. Keistas toks 
pasiūlymas. Žadami sveti
mi kraštai, išėmus Besara
biją, kuri priklauso Rusi
jai. Matyt, Graikija su 
Rumunija į tuos pažadeji-

Iš Mintaujos. 
, „.1——— /

“Dabartyj” padėta ko
respondencija iš Mintaujos, 
kur dabar vokiečiai šeimi
ninkauja. Korespondenci
ja rašyta rugs. 18 d. Kaip 

■paprastai, išgiriamas vokie
čiu gerumas. Kad svietas 
vokiečiu nepažinotu, tai to- 

; Idas pagiras perskaitęs 
kiekvienas pamanytu, jogei 
tie vokiečiai — tai tikri-tik- 
riausi balandėliai. Ir štai 
kas rašoma:

“Štai jau septinta savai
tė baigiasi, kaip musą mie
stas vokiečiu rankose, taigi 
nenuostabu, kad apsiprato- 

Ime su naujomis aplinkybė
mis. Vien tik bijome, kad 
nebegrįštą pirmojo (n. st.) 
rugpjūčio baisenybės. Y- 
pač baisi buvo naktis i tą 
dieną. Visas miestas buvo 
pasinėręs ugnyje, o mašinų 
ir m uru sprogimai užtrenkė
ausis. Net ir stipriausi 
nervai turėjo plyšti, o apie 
miegą ir kalbos būti nega
lėjo. Mat, rusai naikino 

fabrikus ir visa, kuo vokie-
čiai butu galėję pasinaudo
ti. Anksti rytą prasidėjo 
krautuvių plėšimai. Plėši
ką, ypač kareiviu, gaujos 
įsilaužė i magazinus ir ėmė 
kas papuolė. Sunaikinimas 
neaprašomas. Per pietus 
prasidėjo miesto bombar
davimas ir per šešias va
landas be paliovos griaudė 
anuotos, kaukė granatos ir 
sprogo bombos. Many tu
mei, kad miesto nebeliks 
nieko. Tuo tarpu nuosto
liai buvo visai maži. Ap
daužyti stogai, išbįrėję lan
gai buvo visa tos baiseny
bės pasekmė.

T kataliką bažnyčios 
skliautus papuolė granata 
ir iškirto gilią duobę, bet 
kiaurai neišėjo, už ką labai 
ačiū Dievui, nes galėjo lu
bas sunaikinti. Ties klebo
nija buvo dvi granati. Vie-
na sprogo ant trotuaro prie 
cerkvės, priskverbdama 
klebonijos galą skeveldo- 
mis ir išbarstydama visus 
tos pusės stiklus, antra gi 
į gružą krūvą prie statomo
jo namo ir, nors plyšo, vie
nok jokią nuostoliu nepa
darė. Pakeltas prie pat 
klebonijos bombos gabalas 
sveria U/C svaro. Ėjusi 
pro kleboniją tuo pat lai
ku žmona liko užmušta ant 
vietos. Kita moteriškė kri
to nuo girto kazoko, kuris 
šaukdamas: “ Prokliataja
niemka” (prakeikta vokie
te), kirto nelaimingąjai tie
siai į galvą ir nužudė. Iš- 
tikruju buvo tai ne vokie
tė, o didžiausia rusu duali

nius nesipuls kaip musės į 
medų.

Bot dar vieną nelaimę ru
sai pramato, kokia gali iš
tikti, jei serbams nebus 
suteikta greitu laiku pa
galba. Serbai, atsiradę be 
jokio išėjimo, gali sii savo 
priešininkais užvesti taiką 
ir kokiuo nors budu si'isi- 
taikinti. Juk tai butą di
džiausias talkininkams^ y- 
pač rusams, pažeminimas. 
O taip gali būti, nes serbą 
tauta nenori palikti be tė
vynės ir išnyktų Todėl ru
sai dar mėgina laimūs ieš
koti nors su paskutine ka
ži ra—riebiais pažade jimais.

gė — latvė. Tarp piliečiu, 
kaip girdėti, daugiau auką 
ir nebuvo.

Rusai, pasitraukdami, 
susprogdino visus tris gele
žinius tiltus, nuo ko ją a- 
pylinkėse išbįrėjo visi stik
lai ir nulakstė stogą plytos.

Perleidę bombardavimą, 
laukėme kitą baisenybių: 
kontribucijos, rekviziciją, 
vyrą i karuomenę ėmimo, 
mergaičių ir moterių žagio- 
jiino, vaiką žudymo ir ki
tą baisenybių, apie kurias 
taip uoliai rašė musą laik
raščiai; bet to visai nebuvo. 
Tik rekvizicija padaryta iš 
nekuriu apleistą gyvenimą.

Iš Mintaujos senąją gy
ventoją maž-kas tepasiliko, 
bet likusieji neturi nei jo
kios teisės skąsties savo li
kimu. Kad ir viskas pa
brango, tai gero pelno irgi 
netrūksta ir pergyventi ga
lima lengvai.

Germanai pasižymi di
džiu ramumu. Po trenks
mo, kurį darė rusu karuo- 
menė, užstojo tokia tyla, 
kokios nekuomet čia netm 
rėjome. Tik anuotą griau
smai ir šautuvu poškėjimai 
išpradžią mus gązdino, y- 
pač naktimis. Nors jie vis 
dar nesilpsta del poziciją 
artumo, tečiau taip apsipra
tome, kad mums kaž-ko ne
ramu darosi, kokią-dien ją
ją negirdžiant. Ypač pa
žymėtinas musą lietuvaičią 
drąsumas. Susispyrus nak
tį karuomenėms, musą mer
gaitės persėdi sulyg dienai 
auštant ant balkoną, gėrė- 
dainos armotą žaibavimu ir 
granatu kauksmu ir progi
niu. Nebūk Birutės duk
teris!

Bažnytinis gyvenimas tuo 
tik persimainė, kad vokiš
kos pamaldos laikomos kas 
šventadienį, o lenkiško pa
mokslo nebėra kam ir saky
ti del klausytoją stokos. 
Į vokiečiu kunigus musą 
žmonės išpradžią žiurėjo
labai skersomis ir niekaip 
jiems negalėjo atleisti 
trumpą rūbą vartojimo. O 
jau kunigą barzda buvo pa
sipiktinimo priežastis. Nie
ko nepadėjo nei klebono 
nurodymas į vienuolią, a- 
paštalu ir šventąją barzdas. 
“Kalbėk sau sveikas,” sa
kė ne vienas ]turtindamas 
galvą, ‘kam yra barzda, 
tam turi būti ir pati, ir vai
kai.” Tečiau visiems pati
ko vienuoles (minyškos šv. 
Elzbietos iš Turingijos pa
sekėjos), tarnaujančios ka
ro lazareto. Ją apdarai, 
kasdieninė komunija, gie
dojimai stačiai sužavėjo 
musą moteris.

Visuomeniškas gyvenimas 
taipgi pradeda vęikti. Turi
me jau administraciją ir 
birgermeisterį, prasidėjo 
mokyklos, o neužilgo busiąs 
ir geležiu kelis. Bet ir be jo 
judėjimas kas-kart kilsta. 
Turėjome net ir augštą sve
čią. Apsilankė pas mus 
princas Valdemaras, pope- 
žiaus p ra lotas Baumgar
ten’as, Tilžės klebonas kun. 
Vronka, “Dabarties” re
daktorius Dr. Steputaitis ir 
k.

Vieną turime bėdą, tai 
darbininku ir amatninką 
stoka. Pasilikusieji taip 
branginasi, kad tik storoms 
kišenėms teprieinami. Bet 
manome, kad praėjus darbi- 
mečiams, iš Lietuvos nevie-

Japonijos imperatorius ir jo rūmai Tokyo mieste. To
mis dienomis atsibus imperatoriaus karūnavimas. Pra

sideda visoj Japonijoj iškilmes.

Amerikos Lietuvio 
kareivio laiškas.
Douglas, Ariz. Mes čia 

esame penki lietuviai karei
viai 22-je Suvienytą Valsti
ją infaniįerijoj.

Douglas yra nemažas 
miestelis, bet nei vieno lie
tuvio čia nesurasi. Jau 
pilni metai, kaip ryinoju 
aiit rubežiaus Suv. Valstiją 
ir Meksiko, laukiame, mat, 
bene prisieis rimtai susi
peštu Čia esama 8 tūkstan
čiu Suv. Valstiją karuome
nės.

Prie pat rubežiaus ran
dasi nedidelis Mexico mies
tukas, vadinamas Agua 
Prieta. Prie jo stovi Car- 
ranzos karuomeiie, ir lau
kia Vilios, kurs su savo ka- 
ruomene rengiasi užpulti. 
Villa jau tik už 25 mylią. 
(Mušis tarp Carranzos ir 
Vilios karuomėnią tik-ką 
atsibuvo, tečiau be jokią 
pasekmių. Villa nieko ne
pešęs atsitraukė. Red.).

Per pereitas tris dienas 
uoliai kasėme tranšėjas pa
gal visą rubežiu ties Doug
las ir girdžiame, jog Suvie
nytos Valstijos sutraukia 
daug karuomenės prie Me
ksiko rubežiaus, užtad, jog 
negalima sulaikyti tą plė
šiką, kurie per praėjusius 
tris metus Texas, Arizona 
ir California valstijose nu
žudė virš šimto ramiu Suv. 
Valstiją piliečią ir nuola
tinėmis riaušėmis ir plėši
mais begalo daug nuosto
liu padaro.

Musą karuomeiiė iš “wax’ 
department’o” turi įsaky
mą, idant pagauti kiekvie
ną meksikoną, kuris pereis 
Suv. Valstiją rubežiu ir jį 
nuginkluoti. Jaigu incksi- 
konai imtą šaudyti į Suv. 
Valstiją pusę, mums įsaky
ta tada juos apsupti iš vi
są pusią, peržengiant rube- 
žiu į Meksiką, o jaigu prie
šintųsi, prisieitą kruvina 
spėka apeiti.

Miestelyje Agua Prieta 
stovi 5 tūkstančiai Carran- 

nas patrauks į miestą ir at
siras užtektinai darbo raą- 

negali pasigirti žinąs visus

sveikatos ir ligos procesus, 
kadangi medicina ligšiol 
daug dar turi tamsiu kam
pučiu. Ne viena dar pa
slaptis laukia išrišimo, bet 
šalip to jau daug žinoma, ir 
toji tikra Žinija gelbsti 
žmonijai. Ji moko kaip 
taupyti sveikatą, neduoti 
jai pagesti, pagedus moko, 
kaip atstatyti į normali sto
vį.

Dauguma šundaktariu, 
p r i ešginiaudami tikri esiems 
gydytojams, giriasi, kad 
gydą, gamtiškomis gyduolė
mis, o tikruosius gydyto
jus peikia, kam jie vartoja 
įvairius nuodus ir t.t. Toks 
prasimanymas labai nepro
tingas. Žmogaus organiz
mas tai lyg toji mašina, ku
rią reikia nuolatos patepti, 
kad sudžiuvus nesugestu. 
Žmogaus organizmas nepa
kenčia vienodo maisto, jam 
tinka mišras valgis: tai au
galą, tai mėsos, tai gėrimu, 
na, kaikada pasigenda ir 
kitko. Medicina turėjo pro
gos išmėginti, kad kiniui 
kai-kada ir “nuodai,” arba 
kitaip tariant, vaistai rei
kalingi. Medicinos moks
las, taip sakant, nurodo, 
kokie ligoniai gydomi 
gamtiškais budais išimti
nai ir kokie reikalingi ope
raciją, vaistu ir t.t. Br.

zos kareiviu. Kelios dienos 
atgal pribuvo didelis burįs 
moterių ir vaiką, kurie ne
turi nei pastogės, nei kąs
nio duonos. Badauja ir 
vargsta. Labai sunku bu
tą nupiešti meksikoną gy
venimą, suirutes, plėšimus, 
žmogžudystes ir visą bet
varkę. Manome, kad pri
sieis su meksikonais pasi- 
rokuoti ir juos sudrausti 
nuo darymo tokios betvar-

Martynas Aleliunas. 
10—31—15, Douglas. Ariz.

Nepašauktieji gydytojai ir 
tikroji medicina.

Mokinti iš dangaus ne
krinta, jie tokiais palieka 
čia, ant žemės, per vargą, 
per rūpestį ir per triūsą. 
Kiekvienas žmogus, kuris 
nori šį-tą žinoti, užbaigti 
mokslo šaką, ari;', šiaip ko
kiam užsiėmime išsilavinti, 
turi vaikščioti mokyklon 
arba dirbtuvėm

Labai negudriai elgiasi, 
sakysime, tie žmonės, kurie 
savo arba artimo sveikatą 
leidžia nagrinėti ir įvairio
se ligose kviečiasi pagel- 
bon bemokslius, prietarin
gus žmonelius, apsišauku- 
sius “pamačlyvais dakta
rais,” kurie gydo nukušdė- 
jimais, šaknelėmis ir viso
kiais mazgais. Kiekvienas 
turi žinoti, kad tik užbaigę 
tam tikrą mokslą-studijas, 
ištyrinėję ir išstudijavę 
žmogaus anatomiją yra tik
rais daktarais.

Ir ne tiktai, kad reikia 
lenktis visokią šundakta
riu, bet padėti tikriesiems 
gydytojams juos naikinti, 
nes j u sąžinės suteptos gy
vastimis tą žmonių, kurie 
lengvai užsitikėjo jiems ir 
tokiuo budu pražudė savo 
sveikatą ir gyvastį.

Tiesa, kaikada ir negy- 
dytojai pataiko užduoti vai
stą, nuo kurią organizme 
įvyksta smagesne permai
na, bet ligonis nesiskaito 
su tolimesnėmis pasekmė

mis ir abudu draug su “gy
dytoju” nesupranta veik
mės vaistą.

Net tikrasis gydytojas

Žibalo vartojimo pradžia.
Jau seną senovėje buvo 

deginamas uolu aliejus. 
Ugnies garbintojai įrengda
vo aukurus uolose iš kurią 
nuolatos tekėdavo aliejus. 
Negyvosios juros turi dide
lį aliejinį elementą, egip- 
tėnai senovėje naudojosi 
juomi del mumiją. Grekai 
ir romėnai mėgino vartoti 
uolą aliejų del apšvietimo 
kambariu, tečiau jis išduo
davo tiek daug durną, ir 
tokį nemalonu paskleizdavo 
kvapą, jog galu gale visiš
kai atmestas. Chiniečiai ži
balą vartojo del apšvietos 
bambuso vamzdžiais.

Kada franeuzai atidengė 
Kanadą, uolu žibalas buvo 
palaikytas už nenaudingą 
produktą; tiktai indijonai 
laike savo iškilimą uždeg
davo žibalą lipią paviršiu
je

Kada 1832 gazas pradėjo 
išsiplatinti, Genevos chemi
kas Selingues pradėjo gal
voti, ar negalima butą to
kiu pat budu naudoties uo
los aliejumi. Mėginimai 
pasirodė kibai pasekmingi. 
Tuojaus išgirsta apie tai 
Amerikoje ir pradėta var
toti šviesai žibalas. 1853
metais susidarė pirmutinė 
draugija, kurios tikslu bu
vo ieškoti ir tyrinėti žibalo 
šaltinius. Visi puolėsi į Al- 
leglieną kalnus, kur buvo 
turtingiausi šaltiniai. Mili
jonus pylė turčiai sau kiše-
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DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas 11
Hassan Cigaretą kuponą, kada yra priduo 
damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan
Cigaretą kuponu. Dovaną Stotyje arba pas

Premium Dept. 490 Broome St., Now N. T.
(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo, 11)16).

niuosna iš žibalo pramonės, 
ypatingai nuo to laiko, ka
da žibalą pradėjo vežti Eu
ropon. Amerikoną pasise
kimai šioje srityje pagun
dė ir kitu kraštu žmones 
ieškoti žibalo versmių. Šis 
brangus produktas atrasta 
Galicijoje, Alzacijoje, Vo
kietijoje, Rumunijoje, te
čiau gausiausi šaltiniai at
rasta Kaukaze aplink Ba
ku. Iš ten kasmet išveža
ma 1,600,000 kubiniu met
rą. Br.

Extra
I

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 puiku turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigą, nes parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimą. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.

DR. RICHTER’S 

PA I N 
EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expellor 
pakeliuose, 

s . ....kite tų pa; 
kelių, kurie yra 
neuipečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Go 
74-80 Washington SI 

NEW YORK,N. Y.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele 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 klesosc dienomis ir vakaraįs. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Ameriean School of Lan^natfea

1741 W. 47th Street : : Chicago, K

711 W. 18th Street

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Alokydamiesi šioj mokykloj sučė- 

dysite pinigus ir laiką. Musu moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. Čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te niokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki .10:30 kas vaka
ras, Nedėldicniais nuo 10 iki 2 po 
pietą.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland. Ill.

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, knlugvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sią. Suv. Valstiją historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikines 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietą; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, IU.
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Mašina vietoje I
žmogaus

Iš visų kovojančių armi
jų tik vieni vokiečiai turi 
korpuus, susidedančius iš 
2 divizijų, tuo tarpu visur 
laike karo korpusai suside
da iš 3 divizijų. Nieko nuo
stabaus tame. Vokiečiai 
rūpinasi sudaryti korpusus 
mažiau skaitlingus, bet 
smarkesnius ir tinkamus 
manebfUoti. Ir pasirodo, 
kad vokiečių korpusas, su
sidedąs iš dviejų divizijų, 
ne tiktai gali susistatyti su 
priešininkų korpusu iš 3 di
vizijų, bet dažnai priešinin
kų korpusą nugalėti. Iš to 
matyti, kad 2 divizijų kor
puso idea nėra prastas 
daiktas, ji puikiai apgalvo
ta ir labai logiška.

Išnagrinėjimui tokio su
tvarkymo gerumo reikia 
palyginti vokiečių korpusą 
su austrų ir pasverti, kuris 
stipresnis. Austrijos kor
pusai sutvarkyti sulyg visų 
valstybių priimtos normos.

Sulyginant austrų ir vo
kiečių korpusus pirmiausiai 
akysna metasi skirtumas 
pėstininkų skaitlinėje: vo
kiečių korpuse esama 24 ba- 
talijonai pėstininkų, o aus
trų — 44—48 batali jonai; 
reiškia, austrų korpuse til- 
psta dukart daugiau pėsti
ninkų.

Tečiau didelis skirtumas 
artilerijos skyriuje. Vokie
čiai i korpusą skiria 
kanuolių, o austrai 108. 
kino budu matome, kad 
kiečių korpusų galybe 
daro artilerija ir

■
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(Tąsa ant 4 p.).

Pranešimas.
Pranešu savo draugams ir pažįsta

miems, kad aš įgijau savo loeną namą 
po num. 3156 Wallace st., kur po 
senovei užlaikau pirmos klesos galiū
ną, taigi užprašau savo visus pažįs-

Ant pardavimo: — turi būti par
duota po num. 4813-15 Fifth avė. 
2 augštų medinis namas, po 6 kamba
rius, taipgi 6 ruimą 1 šeimynos “cot
tage, ’ ’ lotas 65x125 pėdą. Atsišau
kite pas:

Andrew B. Curry, 
5454 Wentworth avė., . Chicago, Ill.

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS tf CHIRURGAI 

fiyds Ilgas vyrų,, moterų Ir vaikų 
3249 S. Morgan St, Chicago, III.

iiiiMSMnMiiMiumiitiaBaamaMamBaamamH'

Jeigu nori kad 
tavo $15, $18, $20, 
ar $25 nupirktų 
geriausį Siutą, už 
tokią kainą, tai pirksi 
tą Siutą pas

ANDERSON&DREWCO
11200-4 MICHIGAN AVE., ROSELAND 
3023-5-7 92ta GATVE., SO. CHICAGO

tininkų, kiek pas vokiečius? ir 2-juose pulkuose gusarų 
o pusantro karto mažiau 
artilerijos.

Spėka vokiečių korpuso 
susidaro iš artilerijos ir ne
didelio rato pėstininkų, o 
austrų korpuso spėka pa
remta ant pėstininkų ir ne
didelio skaitliaus artilerijos.

Dar didesnę disproporci
ją matome apginklavime 
korpusų mašininiais šautu
vais. Vokiečiai turi po vie
ną tokį šautuvą del rotos 
ir vieną del dviejų skvadro- 
nų. Austrai pradžioje ka
ro neturėjo net ant 2 rotų 
mašininio šautuvo, o prie 
kavalerijos mašininiai šau
tuvai randasi tik 12-j e cie-

- paimta <l„ kart tiek pės- isoriaus arluij°s P«lkuoSo
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John G. Capers
Žymus Washingtone Advokatas, būvąs komi- 
sionierium "Internal Revenue”, taip sako:

“Kaip aš buvau komisionierium “Internal 
Revenue po prez. Roosevelto ir Tafto admi- 
nistracia, aš turėjau daug susinešimų su ta
baku. Renkant milionus dolerių už tax’us 
aš pasipažinau su visu bizniu. Tuxedo aš 
už pripažįstu už geriausį tabaką. Rukau ji 
pats ir randu jį užganėdinančiu, švelnum 
liežiuvį ir gerklę neperštinčiū.

‘Geriausis Tabakas 
ką Padirbtas” 
P-nas rūkytojau, tai yra priro- 

dyas nuo autriteto, jog Tuxedo yra 
geriausias rūkymas už visus. Ta

bakas, kurį garsus Internal Revenue Commissioner pasiskiria sau rū
kyt, nes yra geriausias tabakas, ką tik padirbtas.

Ir atsiminkit šitą vyrai: —■ jog išsiskiriant Tuxedo iš daugumos, 
yra faktas, jog valdžia surenka į metus $100,000,000 už muitą nuo 
tabako.

Matome, kad vokiečiu 7 i
korpusas , du kart geriau į 
aprųptintas ginklais už au
strų korpusą. Tokiuo Ru
du .vokiečių korpusas yra 
“galinga mašina griovimo 
ir naikinimo,” prie kurios 
pristatyta neuždaug žmo
nių, išdalies kaipo “mecha
nikų,” išdalies kaipo pa
vaduotojų ten, kur toji ma
šina negali darbo atlikti, y- 
patingai atakose. Kai ma
šina išardo, išgriauna tvir
toves, arba šiaip priešo po
zicijas, žmonės reikalingi 
prišokti ir dabaigti priešą. Į

Tokia vokiočiv sistema Įjįg £
tvarkyme korpusų jiems la- garba »

K. žiūraitis, 
3156 Wallace st., Chicago, Ill.

Jus pypkė bus saldi ir liežiuvis stip
rus, jaigu rukysit Tuxedo. Tuxedo ne
gali kąsti arba pūslėti. Tas viskas iš
vengiama per “Tuxedo Proess” — ori
ginališkas procesas, kurį ir kiti bando 
padirbti kaip mes.

Bandykit Tuxedo per savaitę, o ži- 
nosit, delko p-nas Capers ir tūkstančiai 
kitų garsių rūkytojų sako, jog tai “ge
riausias tabakas.”
JUS GALITE PIRKTI TUXEDO VISUR 
Parankiuose maišeliuo-R Garsioj žalioj blekinejd A _ 
se suvyniota drėgnoj e Jį f* su auksinėm raidėmlilr 
poperoje viduryje . . tinkanti kišeniuje .
Blekes puoduose 40c ir 80c Stiklo puoduose 50c ir 90c
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Kristijono Duonelaičio
Surinko, spaudai prirengė =Raštai= ir biografiją paraše

J. GABRYS.

(Tąsa).
Duonelaičio vyriausias veikalas “Metas” yra savim 

savistovis. Pirmosios giesmės Klopštoko “Mcsiados” 
pasirodė 1748 m., t. y. vėliau Duonelaičio poetiškojo vei
kimo pradžios. Keturios Duonelaičio idillijos nieko ne
turi bendro su Thomsori’o “Seasons,” jis jas rašė 1726-‘ 
1730 m., t. y. kuomet Duonelaitis dar studentu tebuvo. 
Jeigu mes sulyginsime musų poeto veikalus su Thomso- 
no, tai pamatysime didelį skirtumą: kuomet pastarasis 
užsiganėdina vien gamtos paveikslų aprašymu, Duone
laitis ne vien gamtos paveikslus puikiausiai piešia, bet 
ir visą gyvenimą su veikiančiom ypatom kuopaveiks- 
lingiausiai perstatė savo veikaluose. Taigi musų dainius 
daug augščiau stovi už Thomson’ą, Kleist’o “Frucling”, 
pasirodžiusi 1749 m. toli gražu negali lygintis su reališ- 
ku aprašymu musų dainiaus.

Taigi visi prirodymai, buk viršminėti rašytojai tu
rėję intekmę į musų dainių yra suvisu be pamato. Mu
sų dainius pagal nuomonę bešališkų svetimtaučių kriti-
kų (F. Tetzner’io, Aleksandrow’o ir kitų) daug aug
ščiau stovi už visus viršminėtus poetus ir jo (Duonelai
čio) veikalai yra pilnai savystovi, kilę iš pačio dainiaus 
sielos, ėmusios įkvėpimą iš jį apsupančio gyvenimo.

Nors pamatiniam Duonelaičio veikale: “Mete” ne
randame mes paprastos veikmės vienodumo, bet užtai 
tenai atspindi visas Lietuvių baudžiauninkų gyvenimas 
XVIII ainž. Dainiui terūpi valstiečiai-baudžiauninkai, 
jis aprašo jų gyvenimą, jų vargus, darbus, papročius — 
tiktai retkarčiais užgauna kitų luomų’ žmones, vien ga
lima sakyti tuos, kurie turi šiokius ar tokius ryšius su 
valstiečiais-baudžiauninkais, k. a.: amstrats (dvarinin
kas, vakmistras (dvaro užvaizdą).

Duonelaitis duoda bešališką teisingą, ir didei pa
veiksi ingą baudžiavos aprašymą. Šia keletą geniališ- 
ku žodžių, kuriais dainius skaisčiai nupiešia baudžiau
ninkų valstiečių padėjimą ir jų santūrius su dvari
ninkais:

“Štai poryt musų pons bėgt į baudžiavą siunčia
• Ir iš staldų jo išgramdyt mėžinį liepia,
' Todėl jau vežimus, kaip rtfk, taisykite kožnas
‘ Ir su šakėms bei kabliais atbėgkitc greitai.

Taip šaltyšius Pliekus ragina baudžiauninkus, 
skaitydamas gromatą pono:

• O kaip jau diena pasakyta jau buvo prašvitus, 
Štai baudžiauninkai visi pulkais susirinko;

‘Viens sav& kablį, o kitsai naujintytę šakę
1 Nešdams ir besiskubindams tik bėga.”

Santikiai tarp baudžiauninkų ir ponų nevįsuomet 
Imdavę žiaurus, tankiai dargi širdingi ten, kur:

Amstrots valsčiaus to, kursai tą baudžiavą valdė, 
Toks širdinga būvo pons, kad kožnas jį paminėdams 

; Dar vis verkia...
“Nes visur aštriai kaip tėvs užstodavo bėdžių,
- Keikesčių niekados iš jo burnos nesulaukėm.’5 

Bet ne visur buvo tokie malonus užvaizdus, štai: 
Kasparas ant galvos iškėlęs skiauturę riebią, 
Kaip gaidys vištas guiniodams, gandina žmones, 
Ale jo tarnas Diksas dar baisiaus pasipurtai, 
Kad jis kardpalaikįį nei pons, prie šono prikabinęs, 
Tarp baudžiauninkų mudraudamas rėkti pagauna, 
Nes jis vis kytriaus už poną nor padaryti.
Jis augščiaus už jį, tikt mislyk, veržiasi sėstis.

Taip Duonelaitis charakterizuoja ponus ir užvaz- 
das baudžiavos laikuose, pačių baudžiauninkų vargą nu
piešia jisai keliais skaisčiais brūkšniais:

1 Kožnas juk žioplys, vargdienių nugarą lupdams, 
1 Savo malonę dar iškelt ir girt nesigėdi.
‘ Kaspars — juk visi pažįsta Kasparą smarkų —
‘ Tas nevidons baisus, vis poniškai pasipuošęs,

. ‘ Nei erškėtis koks nabagėlį gandina būrą.”
Kiek žemiau Duonelaitis priduria:
Ak, kaip maž tokių, kurie, valdydamo svietą, 
Gailis savo žmonių, kaip reik, ir atmena Dievą.”

Kitur Duonelaitis išmintingai pataria: 
...saugokis Kasparą kibyt.
Ir tylėk, kad dumčius jo tav muša per ausį.
Dumplės yr naudinga daikts į kaminą pusti, 
Bet prieš vėjus pust dar jos niekados nederėjo 
Ir debesių greitų žingsnius stabdyt negalėjo.
0 ar gal ereliui žvirblis glups prisilygįt, 
Ar bloga varlė prieš liūtą,didį stengtis, ■.
Taigi dabokis su ponu pasiputusiu šutyt
Ir laikyk savo snukį, kad kalboj nepariktų/’

Visas 'žiaurumas baudžiauninkų valdonų apsireiš
kia, kad /šykštuolis amstrots šilingo pasigedęs, —

...taipo sumušdino Bričkų (šaltyčių),
Kad vos tris dienas sulaukęs, numirė bėdžius.
Bet ir vakmistrui taip smarkiai mušė per ausį, 
Kad ir jis penkias dienas ant patalo sirgo;
O burns visus, kurie jo pardavė grūdus, 
Liepė todėl pliekt, kad jie pasivėlinę buvo 
Ir tiek rūpesčių sunkių jam buvo padarę.
Tai, broliai, tai visa šio svieto malonė;
Tiek nusipelnėm, kad vieniai atliekame službą.
Juk jau, kas tik nor, tas būrišką nabagėlį 
Stumdo šen ir ten, nei kokį šunį nevertą.

»
Duonelaitis, išpasakojęs visus baudžiauninkų var

gus, sako:
...neperdaug dėlto nusiminkim,
Juk be Dievo sviete nieks uogai nusiduoti,
Ponai žemės šios negali be jo ponavoti, 
O mes, būrai, vėl be jo negalime vargti.
Kožnas tur, kaip Dievs jam skyręs yr, pasisakyti. ’’ 
Kiek žemiau Duonelaitis priduria:
Tu, savovolninke, didpilvi, vis pasišiaušęs, 
Ir nei žaibas koks žaibuodams gandini būrą;
Ar tu ne taip-jau, kaip bėdžius toks, prasidėjai?
...(čia eina nešvankus būriškas palyginimas).
Kas tau liepė vardienį nuliūdusį spardyt
Ir pasidžiaugt dėlto, kad jis vaitoja de j uodams1?'1

Tel. Randolph 5246 s

I A. A. Slakis I 
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted St. Į
Tel. Drover 5320 |

Tel. Drover 7042.■ ■

; Dr. C. Z. Vezelis!
• LIETUVIS OEUTISTAS ■
® Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. S

Nedalioms pagal sutarimą.

3 4712 So. Ashland Avė. H
S! arti 47-tos gatvės. h

dr.g. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 8 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 687.

Pagaliaus Duonelaitis, nesurazdainas kitų vaistų 
nuo visų baudžiauninkų vargų, ramina:

Jus, vargdienėliai, jus vyžoti nabagai,
Jus, baudžiauninkai, bernai ir kaimenių kerdžiai,
Ir kas dar daugiaus yr stenančių nabagėlių, 
Ramdykite bent ašaras irgi paliaukite verkę.”

■ ■ • . »
Paveikslingesnio ir teisingesnio baudžiavos apra

šymo musų literatūroje nėra. Duonelaičio “Mete” ran
damo mes visą eilę tipų, kurie yra imti stačiai iš lietu
vių valstiečių gyvenimo, jie yra piešti gyvais, skaisčiais 
ruožais. Ten randame Pričkų, išmintingą, šaltyčių, Ble- 
berio žentą; Krizą, kursai našlaičiu palikęs ir iš mažo 
kiaules pas Blcberį varinėjęs, savo darbštumu paliko 
gaspadoriumi (ūkininku), bet dabar tiktai šeimynai ir 
tarnams intikti negalėjęs; Laurą, kurs ant kumpos 
lazdos pasirėmęs, išmintingai protaudamas, sako:

Bet štai, kad ūsai pirmi jau pradeda želti, 
Ir kad darbus jau sunkius reikia nutverti, 
Ai, kur dingsta glups ir vaikiškas šokinėjims?

(Seka toliau).

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—* po pie
tų ir 6—8 vakaro; nedaliomis 10—1 
po pietų.

3353 S. Halsted St, arti 34, Chicago,

Telephone Yards 6686 I” 

Lietuviška Drapanų Krautuve “ 
Užlaikau didžiausiame pasirin- B 

I kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių. 
M čeverykų, batų del moterų, vyrų ir § 

g vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
į kotų. g

Į JONAS BUDRIKAS, savininkai g 
t 32S2-S4 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.
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Chicagos Žinios.
NAUJA POLICIJINŠ 

PASLAPTIS.
Chicagos policija išnaujo 

ima naudoties visokiais 
slaptingais išsisukinėjimais 
kas link savo veikimo prieš 
gamhlerius, kaip tai būda
vo pirm kelių metų, kuomet 
gamblerybė (lošimas iš pi
nigų) Chicagoj buvo prasi-' 
platinus ir laikoma polici
jos globoj.

Andai policija areštavus 
daug gamblerių. Apie tai 
buvo paskelbta laikraščiuo
se. Bet kokioj vietoj gam- 
bleriai buvo areštuoti ir kas 
jie per vieni, kur jie gy
vena, nebuvo pasakyta.

Anot policijinės kningos. 
užvakar detektivai su O’
Connor priešakyj atlikę 
medžioklę vienoj svarbiau
sių M. Tenneso gamblerių 
buste Monandnoch, kamb. 
410, kur būtent ir suėmė 
gamhlerius. Paskui žin- 
geidaujanti patyrė, kad 
tam kambaryj randasi E- 
conomic Mąshinery Co. biu
ras ir kad ten detektivai 
net nebuvę atsilankę.

Po to detėktivas O’Con
nor tvirtino, kad jis gamb- 
lernę susekęs buste Dela
ware, ant kampo Dearborn 
ir Randolph gat., 
403. Pairodė, kad 
kambarys jau visi 
stovi tuščias.

Policijos centralės 
vados seržantas Ford,
žinojęs apie tuos detekti- 
vo O’Connor išsisukinėji
mus, pasakė, kad O’Con
nor, matomai, pabijojęs, 
nes žinąs, jogei negalįs su-

Francisco ir jaigu niekas 
nepaduos pagelbos — bus 
sugrąžintas atgal.

Minėtas immigrantas tu
ri brolį, rodos Pittstone, 

Pa. ir daug giminių.
Adresas: J. Banis, Im

migration Office, Angel Is
land, Cal.

MAŠINA VIETOJE 
GAUS.

(Pabaiga nuo 3 p.).

ŽMO

kamb.
tasai 

metai

11110-
su-

Tukinu paaiškinimu pub
lika nepatenkinta.

Regis, išnaujo gambleriai 
yra patekę policijos malo
nei! ir globon ir todėl de- 
tektivai kieku galėdami sa
vo “veikimą” laiko pas- 
laptyj ir visokius gamble
rių pėdsakus išdildo.

Bai naudinga, kadangi pa
dėjo išplėsti organizaciją — 
didesnį skaičių korpusų, 
sutaupo daugiau žmonių, 
nes pastarųjų vietas jie už
vaduoja mašinomis-gink- 
lais. Vokiečiai skaitėsi il
su tuo, kad kanuolė negen
da taip kaip žmogus, kurį 
karo baisumas užmuša mo
raliai.

Matyt, vokiečiai puikiai 
apgalvojo išanksto savo pa
dėjimą ir, permatydami, 
kad skaičiumi žmonių ne
galės prilygti talkininkams, 
pasirūpino aplenkti juos į- 
rankiais, kurie, be abejo, 
gerai užvaduoja žmones. 
Be to, mažiau žmonių pato
giau valdyti.

Pasekmėmis to viso vo
kiečiai palyginant iš neper- 
didelės masės žmonių — iš 
trijų milijonų — sudarė 70 
korpusų, o austrai iš tiek 
pat žmonių sudarė tik 50 
korpusų.

“Korpusai iš plieninių 
ginklų ir kuomažiausiai 
nervuotų gyvaščių — žmo
nių” — tai vokiečių kari
nės organizacijos idea, ku
rią jie nori išstumti prieš 
priešų mases žmonių su 
prasta technika, kuri ligšiol 
buvo Europos armijose. P.

nulietas ar pagarsintas ko
kis susirinkimas, ar kokia 
pramoga, gali visuomet lai
šku apie tai pranešti ir vi
suomet prašymas bus iš
pildytas. Bet bus išpildo
ma tik su ta išlyga, jei pra
šantis laiške payžmės savo 
pavardę ir adresą. Dažnai 
pasitaiko gauti laiškus, ku
riuose prašoma apie šį-tą 
indėti laikraštin, bet 'pra
šantis nei neparašo, kas jis 
per vienas ir nepaduoda 
savo adreso. Be pažymėji
mo pavardės ir adreso vi
sokie prašymai nebus išpil
domi. Antai nežinia kas 
redakcijai rašo, kad pami- 
nėtumėin Viešojo Lietuvių 
Kningyno iš Cicero rengia
mą vakarą. Kaip galima 
laikraštin indėti, jei laiško 
siuntėjas nepaduoda nei sa
vo pavardės, nei adreso? 
Tatai atkartojame, kad visi 
tokie prašymai yra metami 
šalin. Redakcijai yra rei
kalinga žinoti pavardės ir 
adresai.

MAJORAS NUSILEIDO.

PUIKIOS KALĖDŲ DOVANOSLD. “KATALIKAS,” ląpkr. 5, 1915,

1C7- coupuift

Ladies* Gold tilled Bracelet 
Watch. euucoupon#

Diamond Ping in 
Cusr.'W-HWkt. 
moti ..uupoti*

Pair Diamond Ear rings in 
case, each 25-100 kt.

S1U0 coupons

Drop Head 
Sewing 
Machine 

2000 
coupons

, * Hanrt>V'n® Set, Buckhorn 
Handles. 350 coupons

ZiraPradėk taupyt Nebo ir 
Kuponus ir baksuko veršiukus 
ir gauk šitas Gražiausias dovanas

DYKAI
Reikalauk katalogo talpinantį 
daug kitokių gražių dovanų. 
Nebo ir Zira bakso viršiukai 
kiekvienas vertas pusę cento 
arba už juos gali gaut dovanas.

Majoras Thompson paga
liau nusileido ir United So
cieties parudavimo metu 
duosiąs policiją tvarkos pri
žiūrėti. Įsitikrino, kad ta
sai parudavimas nesąs ren
giamas kaipo demonstraci
ja prieš Įvedimą valstijos 
ant isal i ui ii i ii u įstatymų.
Policijos viršininkas apie 
tai pranešęs United Socie
ties organizacijos sekreto
riui.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškai! savo brolio, Vincento Vo 

gonio, iš Gvaltovos kaimo. Pilviškių 
parapijos. Marijampolės* pav., girdė
jau, gyveno Buffalo, N. Y., dabar ne
žinau kur. Jaigu kas žinotą, arba 
jis pats, teiksis atsišaukti adresu:

M. Vogonis.
3249 So. Morgan st.. Chicago, TU.

*50 coupons

GAISRO PASLAPTIS.
Vakar anksti ryte sude

gė poros augštų mediniai 
namai po num. 2020 IV. 67 
gat. Namų savininkas. 
Patrick Camion, su savo 
šeimyna vos tik suspėjo iš
bėgti. Negalėjo pasiimti 
rūbų, nei kitokiu reikalin
giausių daiktų. į porą, va
landų liepsnos namus sulai
žė.

Iš ko kilo gaisras — tai 
paslaptis. Visa šeimyna 
ramiai miegojo ir tik 
eivių likus pažadinta.

Pradėta tardymai.

VAIKUTIS PAŠAUTAS.
Stanley XVrasznoas (?). 

13 metų bernaitis, iš sau 
tnvo pašovė vaikutį Micha
el Mikunis. Abu vaiku gy
vena pu. 933 IV. 33 Place. 
Tas atsitiko abiem bežai
džiant. AVrasznoas manęs, 
kad šautuvas neužprovytas. 
Mikunis paimtas Provident 
ligoninėn. Gydytojai tvir
tina, kad turbūt jis mirsiąs.

P. Lorillard Co., tut.
New York City

Emerson Phonograph 
500 coupons

Siųsk Kuponus per pačtą (tik ne parcel 
Post) arba per expresą.

Nivois Cigarette Case, German Silver .
209 eoupoaj

C©

A CASE OF GOOD JUDGMENT

J a
Kiti parduoda po 3uc 

Bankes’ geriausia 
Creamery Sviestas 

Geresnis kaip kur I 
Šiaur-vakarine dalis.
1644 XV Cn teatro avė 
l'<73 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2L54 M d waukec avė 
2710 XV North avė

□ viebtub
°’»ikiaiisia Arbata 
60 verte
Geriausia vis i

l u r. Arbatų, 60c vertes po 
Vakarine dalis.

1510 XX’ Madison st
2830 XV Madison st
1836 Blue Island avo
1217 B Halsted St
1832 S Halstad st

D,ovanu- Jaigu 
THlite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes' Kavos sztonuxe 

■1816W12thM .
3102 XV 22nd st

Pietine dalis 
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avo

Collapsible Go-Cart
800 coupons

NEBOirZIRA DEPARTMENTAS 
59 First St., Jersey City, N.J.

Established 
1760

f Best

eaisaBnae a ® h s s a s Kamai a ■ ■ s

M
SI

n
U0

tiktai p i
^p„60c _

Šiaurine dalis.
406 \V Division st 
720 XX’ North avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė 
3413 N Clark st

NUO REDAKCIJOS.
Kas musų skaitytojų no-i"'1 

ri, kad laikraštyj butų pa-|]42.s —

ANT PARDAVIMO.
] Parsiduoda labai pigiai krutančiu 
; paveikslu teatras. Biznis išdirbtas ir 
gerai eina. Atsišaukite nuo .7 vai.

I. vakare šiuo daresu:
A. .T. G.,

49 Court. Cicero.

BANKER 
rCOFFEE

26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo
KaV“ • - -C Sviestas .._ .. OtOnQ

40c $500 $

IHI-KART NEDELIMS LAIKYTIS

fcefoa kas utarnlnkas ir patogia,
Phone Canal Nine 
The Edelweiss Line

"SAULE,
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Phone Before Eleven
BEER. Delivered Before Sevec

apsirėdžiusiu, 
drabužis ge- 
visuomet dai- 
Tai jaigu jus

Visiems dailu pažiūrėti 
ant gražiai 
vyro. Jaigu 
ra i padirbtas, 
liai išrūdys.
norite, kad jūsų siutas ar 
pritiktų, tai pirm, negu ei
site kitur, užeikite pas mus, 
mes gva rantuojame, kad 
čia rasite geriausios išdir- 
bystės, čia yra namai Hart 
Schaffner and Marx drabu
žių.

Mes taisom ir prosavojam 
per vienus metus dykai.
Su mielu noru pinigus su- 
grąžinam atsitikime lieuž- 
siganėdinimo.

Chicago Clothing Co.
1922-26 S. Halsted St. Chicago, Ill.

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

Joseph Koucewlcz.

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

ANT BANDOS 
puikiis šeši ruimai, su visai intaisy- 
mais pagal šios mados: maudynės, 
šiltas ir šaltas vanduo, elektriką ir 
gazas, puikus bresiniai furničiai, ant 
antro floro flatas, 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 are. ’Atsišauki
te pas savininką:

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

----- ---------- - PRENUMERATA KAŠTUOJA- --------- ---

AMERIKOJ
IRosijoi ir Lietuvoj $3.50, Anglį- JJdUXiVrai Ijoji/šįotijoj 15š Prūsuose 15 m.

Ksiyk taojami © gawi ^.eną oiwnerj

i

ŠAUKIASI PAGELBOS.
Pro Japoniją į San Fran

cisco atvažiavo Matas Šal
čius, Suvalkų gub., Prienų 
par., Čiudiškių kaimo. Del 
pinigų trukumo užlaikytas 
immigrantų name San

■ E-
i 
I

I

Vienna Didžiausiu Lietuviu Krautuvių Chicago).
Savininkai krautuvės, kurie maloniai patarnaus

A. MARTINKUS, P. YĘČIUS, 
P. STEPONAITIS. '

hbiibiimŠ

rwrw» wTraaaaaiHiaaaiHiaIaHB

Ar žiniai kur , ateiti nusipirkti Haujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švioak&lvių daigtų ir stogo popieros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.
3008-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

W, 0. Boczkauskas & Go, 
W. Stith Wihanoy Citv P*

.. ,e
Apskelbimai “KATALIKE” ameba gera pelną
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