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Chicago ir apylinkės. — 

šiandie įvyks atmaina; po 
pietų bus vėsiau; rytoj gra
žu ir šalčiau. ,

Temperatūra vakar augs- 
čiausia 75. žemiausia 51 laip
snis.

Saulė teka 6:32. leidžia i 
•1:36.

Mėnulis leidžiasi 6:32 va
kare.

No. 263 (357). METAI XVII (Vol. XVII)

Serbų karalius noris 
mirtisusavo kareiviais

Lordas Kitchener kėliausius 
i Balkanus.

Graikijai grasia revoliucija.
Bulgarai netekę 100,000 kareivių.

LONDONAS, lapkr. 8.— 
Serbijos karalius Petras. 71 
metų senas ir sergąs, aplei 
do pietinę Serbiją ir iške
liavo karo frontan. Jis sa
kosi noris numirti su savo 
kareiviais apkasuose.

NISH PAIMTAS.
Londonas, lapkr. 8. — 

Sofijoj ir Berlyno oficialiai 
paskelbta, kad serbų sosti
nę bulgarai paėmė. Kelias 
i Konstantinopoli teuto
nams atidarytas. Čionai 
taippat po to paskelbta, kad 
Anglijos karo sekretorius, 
lordas Kitchener, iškeliau
siąs Serbijos frontam Be to 
Anglija į Serbiją siunčianti 
daugiau karuomenės. Kit
chener todėl keliaująs Ser
bijos frontan, kadangi An
glijai tikrai grąsiąs pavojus 
iš teutonų pusės. Teutonai 
negana kad sunaikįs Serbi
ją, bet turkams pristatys 
ginklų ir amunicijos ir tie 
ims briauties Suezo kanalo 
link. Anglija ten turi ma
žai karuomenės. Gi kuomet 
turkai turės užtektinai a- 
municijos, tuomet jų ten 
niekas negalės sulaikyti. 
Kitchener iškeliauja ir 
siunčiama į Serbiją dau
giau karuomenės, kad Bal
kanuose teutonus sulaikyti, 
neleisti jiems gabenti amu
niciją turkams.

KELIAS Į TURKIJĄ 
ATIDARYTAS.

Berlynas, lapkričio 8. — 
Nish puolė ir kelias i Kon
stantinopoli atidarytas. Vo
kietijos valdžia skelbia, kad 
šiandie bus pradėta siųsti 
turkams ginklai ir amuni
cija.

Bulgarai tą kelią kontro
liuoja nuo Sofijos ligi Nish 
gi teutonai — nuo Bielgra- 
do ligi Varvarin. Tarp Ni- 
sho ir Varvarin tolumas 35 
mylios. Teutonai maną 
veikiai ir tą geležinkelio 
dalį užimti.

MĖGINS SUIMTI 
SERBUS.

Berlynas, lapkričio 8. — 
Vokiečiai tvirtina, kad da
bar, kuomet pramuštas ke
lias i Konstantinopolį, tur
kai visu smarkumu pulsis 
ant Egipto. Turkija turin
ti arti milijono kareivių ir 
didesnėji jų dalis bus pa
naudota prieš Egiptą, kur 
anglai neperdaug stipriai 

laikosi.
Taippat militariniai rate

liai tvirtina, kad austrai- 
vokiečiai su bulgarais mė
gina serbus iš visų pusių 
apsupti ir nelaisvėn paim
ti. Austrai briaujasi per 
Serbiją Černogorijos pasie
niu ir ten atkirs kelią, pa
sitraukiančiai serbų armi
jai. Bulgarai supa iš pietų 
ir neleis jų i Albaniją. Taip 
teutonai ir nusprendę armi
ją sunaikinti. Ir ne kitaip 
turės būti, jei serbams iš 
niekur neateis jokia pagel- 
ba.

BULGARAI SUMUŠTI.
Paryžius, lapkričio 8. — 

Pietinėj Serbijoj franeuzai 
bulgarus sumušė. Bulga
rai betvarkėj buvo privers
ti bėgti iš Prelipo apylin
kių. Iš Atėnų be to prane
šama, kad tenai bulgarai 
ne tik sumušti, bot dar 
jiems grąsiąs pavojus pa
pulti franeuzų serbų kilpos- 
na.

GRAIKIJOS KARALIUS 
PAVOJUJE.

Paryžius, lapkričio 8. -• ■ 
Del ei karaliaus Konstanti
no atkaklaus pasistatymo 
Graikijai grasia revoliucija 
ir karalius dar gali netekti 
sosto.

Premieras Zaimis, anot 
pranešimo, sugrįžęs atgal 
savo vieton ir parlamentas 
paleistas.

Zaimis mėgina išnaujo su
tvarkyti savo ministerius.

Anglijos karalius Jurgis, kuris nesenai nukrito nuo ar 
klio, pastarąjam pasibaidžius Francijoje, ir susižeidė.

Pranešama, kad palengva sveikstąs.

Sakoma, visi rezignavusieji 
ministerial busią sugrąžin
ti. Gal koks vienas busiąs 
naujas. Ar kartais nepa
teks ministerijon buvęs 
premieras Venizelos. Taip 
bent spėjama, bet nežinia 
tikrai.

Atėnuose susekta milita- 
rinis suokalbis prieš kara
lių. Daug ištariamų suim
ta.

Reuterio korespondentas 
iš Atėnų vėl praneša, kad 
karalius kabinetą sutverti 
pavedęs M. Skouloudis.

BULGARAI PRARADĘ 
100,000 VYRŲ.

Atėnai, lapkr. 8. — Serbi
joje bulgarų užmušta ir su
žeista aplink 100,000. Taiy. 
aprokuoja • serbų generalis 
štabas.

NAUJAS GRAIKIJOS
KABINETAS.

Atėnai, lapkr. 8. — Grai
kijoj sutverta naujas mi- 
nisterių kabinetas, toks, ko
kio karalius reikalavo, su 
premieru M. Skouloudis. 
Kabinetan neinėjo Zaimis. 
Visi kiti ministerial sugrą
žinti ir užėmė savo vietas. 
Karalius laikinai ant savo 
pastatė ir šiandie turi neu
trali kabinetą. Kaip ilgai 
bus jis ištvermus, sunku 
pasakyti.’

NEPILDO ĮSTATYMŲ..

Milwaukee. Wis., lapkr. 
8. — 300 mažu groserinių 
krautuvių vakar nepaklau
sė pravesto parėdymo, kad 
sekmadieniais tos krautu

vės butų uždarytos. Di
džiulės tos rųšies krautu
vės buvo uždarytos ir todėl 
dabar mažesniųjų savinin
kus norima areštuoti ir pa
traukti teisman.

Apskričio advokatas Za
bel tečiau pranešė, jogei jis 
areštavimui neišduosiąs 
warantu, kadangi įstatymas 
laikyti uždarytas groseri- 
nes krautuves sekmadie
niais yra priešingas šalies 
konstitucijai.

Advokatas susinešęs su 
gubernatoriumi ir apreiš
kęs, kad jei groserinės 
krautuvės ateityj turės bū
ti sekmadieniais uždarytos, 
tai tuomet turės būti užda
ryti visi saliunai, teatrai, 
vaistinės ir visoks “busi
ness.” Tegu tuomet publi-
ka pamatys, kokia čia lais
vė viešpatauja.

13 MERGINŲ SUDEGĖ-

New York, lapkričio 8. — 
Pereitą šeštadienį Brookly- 
ne sudegei Diamond Gandy 
Company Fabrikas. Lieps
nose žuvo fc merginų dar
bininkių. Policija suėmė 
už tai dirb .uvės savininką 
Diamond ir jo žmoną, m

Petrogradas, lapkričio 8. 
— Rusų generalis štabas o- 
oficialiai paskelbė, kad ties 
Sienikovcc, aplink upę 
Stripa, rusai paėmę nelais
vėn 8,500 austrų-vokiočių.

Gi Berlyne oficialiai skel
biama, kad tenpat teutonai 
paėmę nelaisvėn 6,000 rusų.

RUSŲ OFICIALIS PRA
NEŠIMAS.

Petrogradas, lapkr. 8. — 
Rusu generalis štabas ofi
cialiai skelbia, kad rusai 
pasekmingai atakavę vokie
čius palei sodžių Olai, Į 
pietvakarus nuo Rygos. Vo
kiečiai iš tos vietos išmuš
ti.

Rusai užėmę kapines arti 
Laour sodžiaus, ant kairio-, 
jo Dauguvos kranto, netoli 
Ikskul. Į pietus mm Pil-j 
vers vokiečiai mėgino perei-l 
ti Dauguvą, bet buvo at
mušti.

Ant vakarinio ežero 
šventojo kranto rusai iš vo-| 
kiečių atėmę antrąją apka

lsi; liniją ii* paėmę nelais
vėn 300 vokiečiu ir 2 kul- 

*■ I

kosvaidžiu. Vokiečiai ke
turis kartus mėgino rusus 
iš užimtų apkasų išmušti, 
bet jiems tai padaryti ne
pasisekė. —

SAZONOV VĖL MINIS 
TERIU.

Petrogradas, lapkr. 8. — | 
Valdžia durnos komisijai! 
pranešė, kad pasitraukęs iš : 
savo vietos užsienių reika
lų ministeris Sazonov išnau
jo savo vietą užėmęs.

NORĖJO PAMATYTI 
PREZIDENTĄ.

Washington, lapkr. 8. —- 
Gražiai apsitaisius moteris, 
47 metų amžiaus, kuri pa
sisakiusi esanti Catherine 
Martin iš Berlin Heights, 
Ohio, čionai vienam polici- 
antui pasisakė, kad ji no
rinti pamatyti prezidentą 
Wilsoną “jo apsivedimo 
reikale.” Policiantas ją a- 
reštavo ir pasiuntė ligoni
nėn. Rasi yra nesveiko 
proto.

RIAUŠĖS DEL MAISTO.
HAAGA. lapkr. 8. — čio

nai pranešta, kad Vokieti
jos miestuose keliamos di- 
deliausios riaušės del mais 
to trukumo ir jo pabrangi-
mo. Policija visur turinti 
daug darbo riaušininkus 
malšinti.

SERBŲ KARALIUS VOS 
TIK NESUIMTAS.

SALONIKI. lapkr. 8. - 
Vokiečiai užėmė serbų mie
stą Kraljevo, kur tuo me
tu viešėjo karalius Petras. 
Kaip tik suspėta sergantis 
karalius iš miesto išvežti. 
M^^n vokiečiai užtelė j o.

P-no M. Yčo Laiškas.z-

LD. “Kataliko” vedėjas, p. S. P. Tananevičius, 
šiandie nuo p. M. Yčo apturėjo sekanti laišką Lietuvos 
šelpimo reikale:
Gerbiamasis!

Esu Stockholme ir siunčiu Jums daug labų dienų. 
Turiu visai mažai laiko- Esame čionai suvažiavę pasi
tarti Lietuvos reikaluose. Ypač svarbu mums užmegsti 
ryšius su užimtąja vokiečių Lietuva. Ar gavote mano 
atsišaukimą, tilpusi “Lietuvių Balse” No. 2? Veikite, 
vyrai, gelbėkite Lietuvą nuo bado. Kreipiaus per laik
rašti i amerikiečius, nes vienam parašysiu, kitas pyks. 
Man rupi Lietuva ir šaukiu visus lietuvius vienybėm 
Be nukentėjusių nuo karo pavienių žmonių, nukentėjo 
Lietuva, kaipo tokia- Reikia apie ją irgi pasirūpinti ir 
i jos ateiti pažiūrėti. Kaip ten nežiūrėtų amerikiečiai Į 
p. Gabrį, ką nekalbėtų, o palaikyti jo biurą reikia. Svar
bus jo veikimas ypač dabar. Turi, gerbiamasis, organą, 
klabenk prie amerikiečių širdžių. Organizuokite pašel- 
pos darbą, siųskite i Lietuvą burius, apie kuriuos minė
jau savo atsišaukime, dirbkite prisidengę Amer. Rau
donojo Kryžiaus vėliava ir tuomet atliksite dideli darbą. 
Nebijokite išlaidų- Dirbant ir pinigai rasis. Perstokite 
nors kartą vaidinties ir barties, o dirbkite Lietuvai nau

dingą darbą. Savo nutarimus Jums prisiusime *** 
, Martynas Yčas.

Bus padidinta 
S. V. karuo- 

imč.
Washington, lapkr. 8. — 

Pereitą penktadienį S. Val
stijų' karo sekretorius Gar
rison paskelbė programą, 
kokiuo budu ir kaip valdžia 
sumanius padidinti karuo
menės skaitlių ir daugiau 
apsiginkluoti.

Programe sakoma, kad 
regulerė karuomenė turė
sianti būti iš 141,843 žmo
nių, kurios užlaikymui rei
kėsią $127,234,559.70: mili
cija iš 129,000 žmonių, at
sieisianti $10,000,000 per 
metus; pilietinė karuomenė 
400,000 žmonių, lėšos $45,- 
000,000; kartu imant 670,- 
843 žmonės su lėšomis 
$182,243.70.

Tarnavimas regulerėj ka- 
ruomenėj turės būti 4 me
tai, gi 3 metai atsargoje; 
milicijoje 2 metai karei
viauti ir 4 motai būti atsar
goj. Pilietinė karuomenė 
kas metai* per 3 metus bus 
rekrutuojama po 133,000 
vyru.

Kitokios išlaidos ginkla
vimuisi taip persistato: at
sargos amunicijai ir kitai 
medžiagai $104,329.261 ir 
pakraščių apginimui $81,- 
677,000. ‘

Dabartinės iš 108,000 
žmonių karuomenės užlai
kymas išneša pervirš $100,- 
000,000. Gi sulyg naujo 
programo ir viso pelno iš
laidos sekančiai persistato-

Apie kulkos
vaidi.

Kulkosvaidis yra ištikrų- 
jų tik didelis karabinas, ku
ris gali iššauti 500 ar 600 
paprastas karabino kulkas 
kas miliutą.

Šios kulkos yra indėtos Į 
juostą, kuri leidžiama per 
kulkosvaidį. Ant kiekvie
nos juostos randasi apie 
250 kulkų. Iš priežasties to 
greito šovinio, vamzdis kul
kosvaidžio pasidaro labai 
karštas, ir kad išvengti 
perdidelio karščio, vamzdis 
yra aprištas dūdele, kurioj 
randasi apie septynios ir 
pusė puskvorčių vandens. 
Kad suprasti, kaip šis van
duo yra reikalingas, reikia 
patėmyti, kad kuomet 5,- 
000 šūvių buna iššauta, van
duo jau buna visas išgara
vęs.

Kulkosvaidžiai turi kele
tą neprielankumų. Garas, 
kuris pasikelia iš vandenio, 
verdančio dūdelėje, parodo 
vietą, kur kulkosvaidis yra. 
Taipgi kulkosvaidžiui reik 
galybės amunicijos. Bet 
naudingumas kulkosvaidžio 
yra neužginamas. daigu 
kulkosvaidžiai nėra nutil
domi, jie gali sulaikyti vi
są užpuolimą, nes iššauda
mi 500 kulkų kas miliutą 
jie pjauna artinančius ka
reivius kaip dalgis javus. - 

fiskalinis 1917 metais $182,- 
717,036; 1918 imtais $228,- 
315,879. Toliau kas metai 
busią išleidžiama po $182,- 
234,559.
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Ką reiškia “mili-

kuo-
save

jardas.
Dabartiniais laikai, 

met nuolatos aplink 
girdime žodį “milijardas,” 
neprošalį bus suprasti, ką 
tas žodis reiškia, kaip toji 
skaitlinė persistato. Gi tą 
žodį labai dažnai šiandie 
girdime. Laikraščiai rašo, 
kad dabartinis karas Euro
pos valstybėms atsieinąs 
“milijardus,” kad vokie
čiai svajoja gauti iš talki
ninkų “milijardus” kari
nio. atlyginimo ir t.t.

Tai kaip gi tas “milijar
das” išrodo?

Daleiskime, kad ^Kristaus 
laikais gyvenanti nekuri 
šeimyna turėjo milijardą 
dolerių auksu arba sidabru. 
Imant domėn tai, kad toji 
šeimyna, negaudama jokių 
nuošimčių už tą savo kapi
talą, išleidinėjo vieną dole
rį kas miliutą, 60 dolerių 
per valandą, 1,440 dol. per 
dieną, gi 518,400 per me
tus, tai tiktai 1895 metais 
po Kristui toji šeimyna, 
taip pinigus leizdama, iš
leistų savo paskutinius do
lerius, kadangi nuo pirmų
jų metų musų eros ligi 
gruodžio 31 d. 1915 m. pra
eis tiktai vienas milijar
das, šeši milijonai, penki 
šimtai dvidešimts keturi 
tūkstančiai miliutų...

Taigi iš to jau galima į- 
gyti supratimas, ką reiškia 
“milijardas.” ‘

Bet galima milijardą, ir 
kitaip aprokuoti. Ir taip: 
Jei milijardą suleistiuu į 
vieną aukso gabalą, tai ap- 
tiirėtumėm šmotą, sverian
tį 806,250 svarą, gi to šimto 
apėmis turėtų 17 ketvirtai
nių metrą. Tokį aukso ga
balą kaip tik šeši tūkstan
čiai žmonių galėtą nuo že
mes pakelti, gi tos sunke
nybės pravežimui butu rei
kalingas 400 metrą ilgas 
traukinis, susideda,utis iš 
24 vagonų.

Tai ve ką. reiškia milijar
das ir kiek šis karas pini
gų prarįja.

Naujas atstovas 
iš Lietuvos

Andai paskui “Lietuvą 
pranešėme, kad Amerikon 
atkeliavęs naujas Lietuvos 
atstovas, kun. Antanas Ma- 
liauskis. Apie tai plačiau 
rašo “Žv.”:

“Kun. Dr. Antanas Ma- 
liauskis, Kauno šv. Kazi
miero. dr-jos ir “Draugijos” 
redakcijos narVfe, atsiųstas 
Lietuvos katalikiškų drau
gijų ir organizacijų, kaipo 
specialis atstovas katalikiš
kos Lietuvos, kaipo tokios, 
reikalais. Iki vokiečiams 
užimant Vilnių, jis veikė 
musų sostinėje ir kaipo vi- 
ce-pirmininkas Vilniaus 
skyriaus “Lietuvių Draui- 
gijos nukentėjusiems del 
karo šelpti.” Atvykęs su 
įgaliojimais nuo Lietuvos 
draugijų norvegišku laivu 
Frederick VIII, dr. Maliau- 
skis jau laikė prakalbas lie
tuvių North Williamsbur- 
g’o (Brooklyno dalis) pa
rapijos mokykloje subatoj, 
spalių 30 d., Maspeth’o da
lyje, lietuvių pobažnytinė- 
je salėje spalių 31 d., lap
kričio 2 d. Newark’o lietu
viams ir lapkr. 3 d. Karalie
nės Aniolų parapijoje (kur 
klebonauja kun. S. Remei-

Subatos vakare kalbės šv. 
Kazimiero parapijos sve
tainėje Philadelphijoje, ne
dėlioję, lapkr. 7 d., kalbės 
šv. Petro ir Povylo para
pijos svetainėje, Elizabeth, 
N. J.

Jis pasakoja apie nepa
prastai baisų dabartinį mu
sų tėvynės Lietuvos stovį. 
Dalykas, apie kurį jis kal
bėjo, yra taip indomus ir 
taip graudingas, jog ne vie
nam klausytojui besiklau
sant ašaros riedėjo. Ir pats 
žymusis amerikonų laikraš
tis New York Times rado 
reikalingu paskelbti savo 
skaitytojams Lietuvos var
gus. apsakytuosius kun. A. 
Maliauskio.”

Tautos Fondas - 
Lietuvos viltis.
Šiemet Lietuva šimterio- 

' pai daugiau pašelpos reika
lauja, negu pernai, karui 
vos prasidėjus. Kas per
nai (1914 m.) aukojo Tau
tos Fondui, tegu šiemet 
bent padvigubina savo auką 
ir siunčia t. v. “money or
derį,” išrašytą p. B. Vaiš
noro vardu, Pittsbuig, Pa., 
advokatui A. A. Šlakiui, 
3255 So. Halsted gat., Ghi- 

. cago, III.
Kam rupi Lietuvos gel- 

, bėjmas nuo galutino jos su
naikinimo, tasai aukojęs 
vėl aukos — ne vien pini
gą, bet ir sveikatą bei gy
vybę, kad išgelbėjus musą 
gimtinę šalį nuo amžinos 
pražūties. Geriau savo tau
tos apginiine numirti, negu 
yamiai gyventi ir būti sa
vos tautos išnaikinimo kal
tininku. Kiekvienas Hctu- 

1 vis ir lietuvaitė, kurie, ga
lėdami bent kelis centus 
aukoti Lietuvos gelbėjimui, 
bet to nedaro, yra tais bai
siais prieš mus tautą nusi
dėjėliais.

Šie (1915 ) metai mus vi
sus išmėgins, ar mes, kaipo 
tauta, norime gyventi, ar

įįįįž
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Af/55 SOUTH HTiD PEKOE, SKAT! H G DOGA

Miss Dorothy South iš Memphis, Tenn., išmokinus sa
vo šunį ant ledo čiužinėties čiužyklėmis.

amžinai pražūti. Serbai li
gi paskutinio kovoja už sa
vo tėvynės laisvę. Mes 
nemenkesniame pa vo j u j e 
už serbus. Musų tėvynės 
žmonės išblaškyti po Sibe
lijus pusnynus, arba likę po 
vokiečių valdžia nuo ligų ir 
bado miršta. Musų kraš
to (Lietuvos) valdytojai 
rengiasi musų išpustytas 
sodybas apgyvendinti sve
timais gaivalais.

Ales liksime 
pasaulyje, jaigu 
gyvas, nestosime 
gelbėtojų eilėsna.

Tautos Fondas 
tuvos viltis! Kas pažįsta 
musų tautos dvasią, tasai 
mato, kad tik Tautos Fon
das, visų lietuvių katalikų 
remiamas, tegali Lietuvą 
išgelbėti nuo galutinos pra
žūties.

Kam rupi tautiškoji gy
vybė, Lietuvai laisvės iš
kovojimas ir musų badau
jančių viengenčių sušelpi- 
mas, tasai rems Tautos 
Fondą.

T. Fondo valdyba.

be vardo 
visi, kas 
Lietuvos

—tai Lie

Dabartinio karo metu nei 
viena žinia, aplenkiant Lu- 
sitanijos nuskandinimą, 
taip nesujudino ramiosios 
žmonijos, kaip nužudymas 
panelės Edith Gavelį, slau- 
gotojos sužeistųjų ligniną 
Brukselyje, Belgijoj. Vo
kiečių karo teismas ją nu
teisė miriop užtai, buk ji
nai padėjusi talkininkų ka
reiviams išbėgti iš-nelaisvės 
ir sugrįžus .savon tėvynėn 
vėl įstoti į vokiečių prie
šininkų eiles.

Visas-ramus pasaulis vėl 
sudrebėjo tokią žinią išgir
dęs,. kad pasišventus artimo 
labui moteris, aukodama 
savo triūsą kitiems, krito 
kaipo auka nuo žiaurios 
teutonų rankos.

Edith Gavelį nuo pradžios 
karo veikė p rakilnų darbą, 
kadangi pasišventė slau- 
gojimui nelaimingą karo 
aukų.

P-lė Gavelį jiegaįėū^Jį 

sisukti iš teismo rankų, ka
dangi neturėjo kas ją gin
tų. Valdžia ncdalcido iš
sirinkti kitokio apgynėjo, 
kaip tik iš valdiškųjų.

Kada teismas išdavė mir
ties nuosprendį, jis buvo iš
skaitytas p-lei Gavelį. Per- 
kalbėtojas karinio teismo, 
perskaitęs mirties nuos
prendį, užklausė p-lės Ga
velį, ar jinai savo išsigelbė
jimui nemananti apeliuoti i 
Wilhelmą ir maldauti jo 
malonės, tai p-lė išdidžiai 
patraukė pečiais ir nieko 
neatsakius ramiai apleido 
salę. Kai į ją atremta šau
tuvą vamzdžiai ir pasiūly
ta užrišti akis, jinai ir nuo 
to atsisakė. Matyt, žengda
ma graban, panorėjo aiškiai 
dar pažvelgti į nekaltų au
kų žudytojų akis ir tą pas
kutinį žvilgsnį įsidėti gra
bam Jau iššauta, o jinai 
dar glaudžia prie širdies 

angįų vėliavą!... Taip tai 
mirė didvyrė moteris.

Jokios apeliacijos intek- 
niingų' asmenų, nei gėda 
prieš pasaulį nepakeitė tei
smo nuosprendžio. Ameri
kos atstovas Brukselyje 
rašo valdžiai: Susimylėkite 
ant moters”; Ilispanijos 
atstovas taippat darbavosi, 
kad but pakeistas nuos
prendis, bet veltui. Niekas

irtinai ser-

GMpODGE

S. V. civilio kaijo žymus ge
nerolas. kurs, 
gas/ savo namulose Council 

la.Bluffs

Roma, lapkričio 7. — Ne
apolio laikraštis “Mattino” 
praneša, kad buvęs Vokieti
jos kanclierius, princas von 
Buelow, Berne, Šveicarijoj, 
atlaikęs konferenciją su ko- 
kiuo tai Anglijos diploma
tu. Vienas didžiųjų vieš
bučių Berne apturėjęs už
sakymą patalpinti žymaus 
skaitliaus diplomatų. Iš 
Italijos pusės Šveicarijoj 
viešįs bene buvęs premie- 
ras Giolitti.

Italijos ir Šveicarijos laik
raščiai princo von Buelowo 
misijai suteikia svarbią po- 
litįikinę reikšmę tvirtinda
mi, jogei jis Vokietijos var
du trokštąs pradėti taikos 
derybas.

Romos “Seculo” štai ką 
apie tai rašo:

“Von Buelow’ui, be abe
jonės, pavesta atlikti labai 
svarbią misiją. Vidurinis 
Vokietijos ir Austrijos sto
vis randasi prastam padėji
me. Tas daug atsiliepia į 
gyventojas. Nekuriu pasa
kojimai, kurie yra aplankę 
Vokietiją ir Austriją, taip
pat pabėgėlių iš ten liudiji
mai, vokiečių laiškai, rašyti 
į savo bičiuolius Šveicarijoj 
liudija, kad tose valstybėse 
stovis yra tikrai apverkti
nas, tragingas. Austrijos 
liaudis su didžiausia baime 
lukeriuoja besiartinančios 
kampanijos žiemos metu. 
Mėsa, pienas, sviestas, dar
žovės, žibalas, oda, taukai, 
medvilnė pasibaisėtinai 
brangsta. Vokietijoj gy
ventojai kenčia baisiausią 
skurdą, gi ateinančiais me
tais viskas dar labiau paar- 
šės, Ims didesnis vargas.

Su pavasariu lygiai ir ar
mijos sumažės savo skait- 
liumi ir valdžios bus pri
verstos pašaukti kareiviau
ti paskutinius atsarginius; 
privers į kareivių eiles sto
ti visus luišus ir nesveika
ta ujančius; ims sergančius 
ir neregius. Ir kr.amet šitie 
atsarginiai bus pasiųsti ka
ro laukan, tai ir gims klau
simas: Kas toliau veikti?

Tuomet nei Bulgarija, nei 
Turkija neišgelbės teutonų.
Todėl butų geriau jiems 

dabar mėginti taikinties, 
kuomet dar jie stipriai lai
kosi, kuomet visur seka
si.

Panašiai rašo ir kiti laik
raščiai

Daug pasako taippat fak
tas, kad pastaraisiais lai
kais Vokietijoj visoks ka
rinis užsikarščiavimas jau 
pranykęs. Aišku, gyvento
jai nenori karo, jie nori tai
kos.

Taippat yra faktas, kad 
vokiečiai visomis, pusėmis 
rašo ir kalba apie taiką. Iš 
visit pasaulio sostinių pa
reina pasiulijimai taikin- 

nepadėjo. Vokiečių oficia
liu ranka galutinai pargrio
vė didvyrę moterį, kadangi 
skyrius pasiųstu kareivių 
išpildyti įsakymą nemokė
jo šaudyti į didvyrės kruti
nę. Iššauta perdaug augš- 
tai.

Jinai numirė, bet vokie
čiai pasigailės jos mirties. 
Ateitis surašįs į h istoriją 
tas aukas, kurias išginė iš 
pasaulio vokiečių milita- 
rizmas. ' S. 

ties. Aišku, vokiečiai suor
ganizavo visas savo slaptas 
jėgas ir jos dabar veikia 
taikos naudai. Vienas Šve
dijos valdžios agentas, vo
kiečių šalininkas, vieši 
Šveicarijoj, kur nori suor
ganizuoti neutralių valsty
bių grupę ir šiai pavesti 
darbuoties, kad kuogrei- 
čiausia pabaigti šį karą.

Net kalbama jau, kad 
Vokietija stato talkinin
kams gana prieinamas iš
lygas, būtent nori apleisti 
Belgiją ir Rusijos užimtą
sias provincijas. Taippat 
jie apsiima ir iš Francijos 
prasišalinti. Vokietija ne
reikalauja iš talkininkų jo
kio atlyginimo, nei terito
rijų, tik savo visų kolioni- 
jų sugrąžinimo, laisvos pir- 
klybos ant jūrių ir naudin
gų pirklybos sutarčių.

Žmonės geria abelnai su- 
lyg traukimo ir noro: vie
ni, kad prašalinti troškulį, 
kiti — dėlto, kad jie. myli 
svaiginančių gėrimų skonį, 
treti-gi — dėlto, kad jų or
ganizmas nunuodintas al
koholio garais ir jie jokiuo 
būdu negali atsisakyti nuo 
jo vartojimo.

Pastarosios kategorijos 
asmenis — tai žmonės ne
normaliai. Jie ligoniai. Ši
ta aplinkybė jau pilnai iš
tyrinėta ir patvirtinta dau
gybe neužginčinamų mėgi
nimų psychologinėse labo
ratorijose.

Mes nerasime išimties, 
kad žmogus, kurio organiz
mas perdegęs, permirkęs 
alkoholio garais, butų liue
sas nuo nuomaro, silpna
protystės, idiotizmo, nu
puolimo dvasios arba kito
kių dvasinių ligų.

Abelnai, šitie žmonės nu
simano, kad alkoholis nuo
dija jų organizmą, kad svei
kata ir gyvybė priguli nuo 
pasiliuosavimo alkoholio in
takes, dėčiau pajėga, prieš 
kurią jie atsispirti negali, 
traukia vis tolyn prapulties 
pakalnėn, ligi galų gale nu
des ant pat jos dugno ir iš 
ten pagrįšti bus vėlu.

Geriausias būdas, 
panaudoja 
rinėjimui 
ekologijos, 
prieš akis 
gūros, 
keturkampio ir t. p. ir laiko 
nekurį laiką figūrą prieš al
koholiko akis, o paskui pa
slėpę liepia jam atspėti jos 
formą. Beveik visados ser
gantis atsimena ką matęs 
ir mėgina atpiešti, bet lini
jas nuveda zigzagais, su- 
kraipytas, nes alkoholikų 
rankos abelnai visuomet 
dreba. Be sukraipytų lini
jų alkoholikai prideda kaž
kokius neaiškius braižalus, 
kurie, gydytojų nuomone, ir 
yra tie ženklai, kurie liudi
ja nenormali alkoholiko 
dvasinį stovį.

Tokiu mėginimą padary
ta be skaičiaus ir persitik
rinta, kad alkoholikai — 
nenormaliai žmonės.

Ilgų metų gydymo budai 
parodė, kad ligos šakius 
slepiasi dvasios nupuolime, 
kuris paeina nuo gėrimą. 
O gydytojai ligšiol rupi uo
si išgydyti \tik alkoholiko 
organizmą, apleįsdajiii neiš
rautą pačią svar liąją ligos 

kurį 
išty- 
psy-

gyventojai
alkoholikų
tai parodymas 
kokios nors li

torinoje kvadrato,

šaknį — nepagydydami 
dvasinio nupuolimo.

Ir štai kodėl alkoholikai, 
išlaikyti mėnesius pataisos 
namuose, kur jiems neduo
da svaiginančių, alkoholi
nių gėrimų, o tečiau išleisti 
iš ten — vėl geria;

Labai gerą metodą nuro
dė gydymui alkoholikų pro
fesorius Bloileris iš Zuri- 
cho, kuris atkreipė atydą 
į tai, kad reikia visupirmu 
taisyti alkoholiko nervų si
stemą, veikti į jo valios 
centrus ir į pajėgas, kurias 
gali atsukti į kovą prieš 
įvairius palinkimus, tame 
skaičiuje ir prieš alkoholį.

Prof. Boileris sako, kad 
dvasios ligoniams reikalin
gi pasikalbėjimai, pamoki
nimai, sustiprinąntįs ne kū
ną, bet dvasią. Šitie ligo
niai, patekę į kalėjimus ar
ba į pataisos namus, džiau
giasi, kada prieš save mato 
ne kalinius, ne “viešuosius 
taisytojus,” kurie rūpinasi 
išbelsti alkoholikams blė- 
dingą įprotį nemaloniais 
dresiravimais, bet papras
tus asmenis, kurie nuošir
džiai ir mandagiai link jų 
atsineša. Toks prastutis, 
nuoširdus atsinešimas pa
kelia žmoguje jo padėji
mo vertę, žmogystės pašau
kimą ir didžiausias nusmu- 
kėlis, valkata pradeda jaus- 
ties, kad ir jis esąs toks 
pat sutvėrimas, kaip ir ki
ti aplink jį atsirandą ir kad 
jis taippat gali pavyti tuos 
žmones, naudoties teisėmis 
ir vardu tų, kurie negeria 
ir neaptik. Y A.

Normaliai žmonės neturi 
noro visiškai nusigerti, toji 
ypatybė atsiranda tik dva
siniai nenormaliuose asme
nyse. G.

«

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedaliomis 10—1 
po pietų.

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

a
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Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVY® DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-to* gatvė*.
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DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan St. 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 uždaryta*. 

Telefonas Yards 687.

!

s Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

į JONAS BUDR1KAS, savininkas 
Į 3262-54 S. Morgan St. 

CHICAGO. ILL.

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

Kes. 8255 So- Ualsted St.
Tel. Drover 5326

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuve

■ t

2
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Tautos Fondo Rast. Atskaita.
Henry, W. Va., auka, prisnjsta p. Ant. Repeeka $2.00
La Crosse, Wash., auka, prisiųsta V. Sakavičiaus 3.00
Chicago, Ill., aukos, surinktos pokily j e (pri

siuntė p . J. Krotkus) ...................................  10.00
Lowell, Mas, aukos, surinktos tarp lietuvių (at

skaičius svetainės lėšas ir spausdinimą pla
katų pasiliko $10.63), prisiuntė kun. Olech- 
navičius .................................................. 10.63

Kansas City, Kan., surinkta aukų, prisiun. kun.
A. Tamoliunas...........................  7.25

Mahanoy City, Pa., surinkta aukų laike pirmos
Lietuvių Dienos, rugs. 6, 1915, East Maha- 
ny Junction, Pa. (prisiuntė p-lė M. Pago- 
niutė) ................................. ..........................  181.30

Lowell, Mass, aukų surinkta spalių 9 d. 191ų m., 
laike “Tag Day” (prisiuntė kun. J. Olech- 
navičius) ............................................. i.’.. 247.02

Cleveland, Ohio, nuo vietinių lietuvių (prisiun
tė kun. J. Halaburda . . .................... 450.00

McKees Rocks, Pa., nuo šv. Vincento parapijo- 
nų, laike “Lietuvių Dienos” (prisiuntė p.
Vladas Stanavičius) .................... f................. 206.59

Worcester, Mass, nuo vetinių lietuvių (prisiun
tė p. A. Ciginskas) ....................................... 65.56

Meriden, Conn., nuo vietinių lietuvių (prisiun
tė p. P. Medeikis) ........................................... 31.20

Ansonia, Conn., auka nuo drs-tės šv. Antano

Serbų kareivis apžiūri savo 
pamuštas kojas nuo nuola- 

! i tinio vaikščiojimo.

(prisiuntė p. I. Kiliulis) ...............................  79.60
Chicago, Ilk, aukos, surinktos laike ALRKM.

Sąjungos 4-tos kuopos vakaro (prisiuntė
ponia E. Nausiedienė) .. 7.32

Chicago, Ill., aukos po $1 nuo p-lės Uršulės Vai-
Svilintos, Joanos Mozurukės ir Konstanca .
jos Mozurukės (prisiuntė kun. H. Vaičunas) 3.00

Viso .........  $1,320.05
Aukos, surinktos laike p. St. Šimkaus prakalbų.

Brockton, Mass., prisiuntė p. M. Abracinskas .. 213.40

Viso ......................... 213.40
Už Tautos Fondo ženklelius ir kningeles.

Chicago, Ill., už T. F. ženklelius ir kningutes
(prisiuntė p. I. Raugevičius) .............................. 7.83

Viso ................. $7.83
Abelna sutrauka:

Aukų Įplaukė ............................................... $1,320.05
Aukų surinkta laike St. Šimkaus prakalbų .... 213.40
Už T. F. ženklelius ir kningutes.............................. 7.83
Viso Įplaukė per dvi savaiti i T. Fondą .... $1,541.28 
Pagal paskutinės T. F. išdin. atskaitos buvo 27,045.27

Viso Įplaukė į Tautos Fondą........................ $28,586.55
Ant. A. Šlakis, T. F. raštininkas.

“Liūtas Belfortie- 
tis.”

Šiandien Francijoje di
džioje pagarboje laikoma 
atmintis “Liūto belfortie- 
čio.”
“Liūto” historija yra vie

nu lapu gyvo, nuoširdaus 
patriotizmo nekurio sene
lio, Adolfo. Thiers, kuri li
kimas pašaukė į likvidaci
ją po 1870 pogromo.

Adolfas Tiers pilnomis 
akimis ašarų persigalėdavo 
ir užlaikydamas pakilų ūpą 
ir dvasią stengėsi laikyties 
ilgas dienas vedamose su 
Bismarku diskusijose. Ap
galėtojo garbingumas nei 
ant momento neatsileisda
vo. Buvo momentai, kada 
senis perdaug užsišokdavo, 
tada “geležinis” kanclieris 
nut Ūdydavo j Į ir priversda
vo prie tvarkos.

— Garbus tamsta! Nuo 
pat pradžios duodame pir
menybę tamstos kalbai. 
Kalbame franeuziškai. Te- 
čiau nematau reikalo, kad 
neužbaigti reikalo mano 
kalboje?

— Nemoku jos tokiame 
laipsnyje, kad galėčiau ap
ginti teises prieš historijos 
tribunolą.

damas vengti užsikarščiavi 
mų diskusijojse.

Tečiau pasižadėjimo neiš
turėjo.

Derybos ėjo prie galo. 
Apkalbėta smulkiausia vi
si dalykai. Ant žcmlapio 
nuvedama rubežiai. Tiers 
paišelis apsistojo prie Bel- 
forto.

Ši tvirtovė, apginama ge
nerolo Denfer-Rochereau, 
pasižymėjo nuožmiausiu at
kaki mnu ir paliko sinonimu 
pasišventimo.

Pheno karžygiai, bron
zinės širdis, pasakingas 
narsumas per 103 dienas 
gynė tą vietelę. O apgynė
jų buvo maža, tik patriotiz
mas uždegė jų narsą ir už
grūdino neapleisti to sprin
džio žemės, su kuriuo fran- 
euzo kraujas, gyslos ir rau
menis buvo suaugę.

— Ne, ne! Belforto ne- 
atiduosime vokiečiams! Ge
riau užleisime kitą miestą... 
— sušuko, lyg ugnies pasvi
lintas senis.

— Tamsta pasižadėjai 
ramiai rišti diskusijas! — 
šaltai patėinijo Bismarkas.

— Taip, ramiai, bet čia 
"eina dalykas apie Belfortą... 
kuris brangiausias kiekvie
no franeuzo širdžiai! Bel- 
fortas galiams — kas teu
tonams Malburgas. Jis y-

— Nusileidžiu tamstai, 
lai nebūna tau sunkenybės.

Tiers susiprato ir miošir-ira siena, kuri gina nuo prie- 
džiai permeldė, pasižadė-* šo musų kultūros bokštą...

Vokiečių kanclieris pas
tebėjo Tiers akyse stambias 
ašaras. Iškalbi tyla tęsėsi 
ilgą valandėlę. Ją pirmas 
suardę Tiers.

—Už nieką pasaulyje! 
Už nieką! Prasišalinsiu, pa
mesiu tarybas... Lai tams
ta pasiieškai kitą tarpinin
ką padarymui pažeminan
čios taikos.

Bismarkas giliai užsimąs
tė. Senelio atkaklumas 
juoini užimponavo.

— Ar išties išplėšimas 
Belforto labiausiai paže
mins Franciją? — užklausė 
po valandėlės.

— Žinoma, didžiausiai vi
są tautą, man tai skau
džiausia... Mieštas' tas ver
tas strofos legendose. Ne, 
už nieką pasaulyje!...

Tiers pomirtiniuose už
rašuose taip nupiešia epi
logą tos bilos:

Bismarkas skėte plačius 
žingsnius iš vienos Į kitą 
kambario puse. Graibstė 
ir suko usus, gniaužė kardą. 
Ant galo stojo prieš mane 
ir ištarė:

— Noriu tamsta kai-kame 
užsileisti. Miela man už
leisti, kad palengvinti žaiz
dą, padarytą aneksavimu 
tavo tėvynės kraštų. Su
prantu tamstą kaipo fran- 
euzą. Tečiau Belfortas gu
li ant tako musų laimikio, 
atsiekto, kaip tamsta žinai, 
krauju ir gyvastimis Vo
kietijos narsiųjų sūnų. O 
tą liniją pravedė pats ka
ralius. Kaipgi galiu atsi
traukti nuo jos eisenos?

Tečiau Tiers buvo nepa
judinamas.

— Ne, ne, ne! Belfortas 
turi likti franeuzams.

Bismarkas pradėjo min
kštuti.

— Paklausyk, tamsta. Ei- 
va draug prie Moltkės. At
kartosiu jam tamstos mal
davimą kas link to dalyko. 
Lai pastarasis pasitaria su 
karaliumi.

Nukeliavome prie “sau
sojo” štabo galvos. Moltke 
maldavimą priėmė su nuo
širdžia užuojauta.

— Suprantu tamstą — iš
barė spausdamas senelio 
ranką. Induosiu karaliui 

šį klausimą. Tik ne dabar. 
Jis dabar pasivaikščiojime 
ir nemyli, jaigu kas jam 
pakenkia. '

Po šitų tarybų praslinko 
tarpas laiko — nuobodus, 
ilgas ir sunkus. Nei kan-

elieris, nei Moltke nerodo 
gyvybės. Tik pavakarėje 
Čiuptelėjo Bismarkas Tier- 
so ranką:

— Kaip tamsta nuspręsi, 
ar apginti Belfortą del 
Franci j os, ar nematyti vo
kiečių karuomenės marša- 
vimo Paryžiaus gatvėmis? 
Aš su Moltke perkalbėsime 
karalių.

Tiers susimąstė. Per- 
maršavimas pergalėtojų 
karuomenės — tai valandė
lės nužeminimas. Užleidi
mas Belforto — tai didelė 
ir ilgai patverianti nelai
mė. Be ilgo svyravimo su-i 
tiko matyti vokiečių marša- 
vimą.

■ Ta liūdna valandėlė, kai 
vokiečiai krykštavo Pary
žiaus gatvėse, languose vė- 
dylavo juodos jų vėliavos, 
nors buvo sunki franeu
zams, bet jinai atpirko Bel
fortą.

Francija neužmiršo gar
bingo savo sunaus — Tiers. 
Jam ir Belforto apgynėjui, 
generolui Deufert-Rouche- 
reau, pastatė paminklus. 
Šiandie Franci jos jaunuo
menė lenkia kelius prieš 
didvyrio stovylą, kurs net 
priešams užimponavo. G.

KAIP SENI VOKIEČIŲ
GENEROLAI.

Žmogus, kuris pasiekęs 
50 metų amžiaus jau jau
čiasi persenęs ir nori tik 
užpečkyje sėdėti, manyda
mas, kad jo darbo dienos 
jau užbaigtos, turi pažiū
rėti ant augščiausiųjų vadų 
Vokietijos karuomenėje. 
Generolas Heasėler turi 79 
metus; von der Goltz 72 m.; 
von Hindenburg 68 m.; von 
Mackensen 66 m.; von 
Kluck , von Buelow, von 
Hausen ir Bavarijos prin
cas Leopoldas turi 69 m.; 
von Bissing, Belgijos gu
bernatorius ir von Falkeri- 
hausen turi po 71 metus; 
Woyrsch, Eichorn, Moltke

* .Al

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams 

XASSM1 
CIGARETTES 

“Amerikos Štandaras”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

Premium Dept.

Šitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- S JjlMį 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno- 
j e Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
490 Broome St., New York. N. Y. _

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

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .................... 25
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 

už ...........................................*.................................... 50
Skustuvas, geriausio plieno, už ....... .......................... 50
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 50
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P;I-A-S-I, šisai 

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai
pytųjų Visi gydytojai laiko ji už gerą, už.. 100

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

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

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

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

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

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

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

Siųskit arba pristatykit kuponus į Premijų Dępartmentą, THE AMERICAN 
TOBACCO CO., 166 W. Washington St., arba 1150 S. Halsted St., Chicago, Ill.

— 67 m.; Linsingen ir Hoe
ringen — 65 m:; Scholtz 64 
m., Gallowitz 63 m. Gen. 
von Falkenhayn, viršiau
sias vadas generališko šta
bo turi 54 metus. I

Reikia pridurti, kad vir
šiausi vadai Anglijos, Fran- 
cijos ir Rusijos karuome- 
nių taipgi visi turi virš 50 
metų.

Vargu koks paprastas 
darbininkas tiek Sveikatos 
padeda dirbdamas rankom, 
kaip šie asmeiųs dirbdami 
smegenimis. Betgi jie nesi
jaučia perseni dirbti.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,’’ arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į ’visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9i4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tuksto^pia tapo sveikais, 

žmonės slogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo
.Jiems, kad ją kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai ' kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, Įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. įį|

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

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

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

B

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymų, mes pasiūlome šitą kiiingį. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebukliugesnius mat ’s jų . papročius. Minėtos arabų historijos sve
timtaučių tarpe labai iauplatinusios ir labiausiai uugirtos.
Reikalaukite “Kataliko’ kningyne. !■

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

I
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČiENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

I 

Į

H

■

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

I “Amerikos Lietuvis”

Kaina metams tik $1.60, pusei metų 75 centai.
Vieną numeri pafiurOti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

IS Millbury
PALTANAVIČIA
ury St, : Worcester, Nass, i

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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ginusia teeinu buvę vokie
čių.

Kuomet Chicago  j saldi
nai buvo uždaryti, tai aplin
kinių miestelių sabiniuose 
tik ūžė. Daugybė žmonių 
po parodavimiii nusidangi
no i Cicero, Durham ir ki
tur. v

Parodavimo metu detek- 
tivai suomė 17 kišeniniu 
vagilių.

Gi kapitonas Streeter sa
vo Lake Shore Drive dis- 
triktc vakar per dieną par
davinėjo alų ir dikčiai pasi
pelnė.

vakar jau po viskam 
apgailestavo, kad jis 
daryti tokį parodavi- 
Jis tą parudavimą pa- 

anarchistine den- 
Jis nesitikę-

Chicagos Žinios
“SLAPIŲJŲ” PARODA 

VIMAS.
Vakar Chicagoj atsibuvo 

ištikro labai didelis “slapių
jų” paroda vimas. Tokio 
skaitlingo parodavimo Chi
cagoj nebuvo. Anot susi
vienijusių draugijų (United 
Societies') sekretoriaus Cor
mack tvirtinimo, parodavi- 
me dalyvavo: 6,854 automo
biliai, juose 68,540 asmenų, 
pėsčiųjų asmenų 32,930. Iš
viso todėl parodavimo daly
vavo 101,470 asmenų.

Gi nesenai “sausųjų” pa
rudavime buvę ne daugiau 
8,000 vyrų, moterių ir vai
kų.

Koks didelis skirtumas.
Parudavimas puikiai nu

sisekęs, bet majoras Thom
pson 
labai 
leido 
mą.
va dino 
monstracija. 
jęs sau tokio paniekinimo.

Parudavimą pasmerkė ir 
Chicago visokių sektų pas
toriai. Žinomas prieš saldi
nus kovotojas Hobson “sla
piųjų” parudavimą pavadi
no “degeneratų” parodavi- 
mu, ■’*'ę

“Slapieji” po parodavi- 
mui drūčiai atsigaivino ir 
nutarė apeliuoti į guber
natorių Dunne, kad del Chi
cago butų pravesta “home 
rule,” kuomet bus sušaukta 
specialė legislatures sesija.

Šiandie atsibus miesto ta
rybos posėdis. Ten laukia
ma didelio trukšmo. Majo
rui ruošiama didelė opozici
ja visuose jo užmanymuose.

“Slapieji” rengiasi ma
jorą patraukti prieš grand 
jury, bet jis sakosi nesibi- 
jąs nieko, nes pildąs valsti
jos įstatymus.

Prie “slapiųjų” priside
da ir straikuojanti rubsiu- 
viai, kurių susitaikymo su 
fabrikantais reikalą majo
ras atmeta. Jis sako, ne jo 
pareiga straiku rupinties. 
Tuo tikslu tegu rūpinasi 
valstijinė arbitracijos 
misija.

Visų spėjama, jogui 
daug nesmagumų, nes
pusi nenusileidžia. Kils ar
ši kova.

Pats parodavimas visa's 
žvilgsniais buvo irgi tildo
mus. Visi automobiliai bu
vo papuošti vėliavomis ir 
įvairiausiais parašais.

Tarpe daugybės parašų 
matėsi pav. tokių:

“Sekmadienis paskirtas 
del žmonių, bet ne' žmonės 
del sekmadienio.”

“Blogieji įstatymai yra 
aršesni už tironybę.”

‘ ‘ R evoliucijos vai si um
1776 metais yra laisvė.”

“Šalin girtavimas, bet 
duokite mums asmens lais
vę.”

“Tegu Egiptas pasako, 
kaip Chicagoj gyvenama.”

Ir kitokių parašų tikra 
galybė.

Retkarčiais miniose gir
dėjosi nesmagus atsiliepi
mai apie majorą.

Maršavo ir civilio karo 
veteranai.

Parodavime dalyvavo vi
sokiausios tautos. Dau-

ATIDAI SLA. 33 KP.
Lapkričio 14 d., 1 vai. po 

pietų Įvyks 36 kuopos SLA. 
mėnesinis susirinkimas Au
šros svetainėj, 3001 S. Hal
sted gat. Be galo daug 
svarbių dalykų turime ap
kalbėjimui, todėl meldžia
me visus narius atsilankyti 
šin susirinkimam

36-tai kp. SLA. nedaug 
betrūksta iki trečios šimti
nės pripildymo narių — to
dėl, vyrai, prie darbo! 
Kiekvienas iš mus atsives- 
kiin nors po vieną narį. Pa
darykim negirdėtą rekordą 
SLA. historijoje ir užtik- 
rinkim ateitį mus šeimy
noms ir patįs sau pasigel- 
bėkim laike 
žeidimo.

Tad prie 
kim pečiais!
darbo nuo tųjų narių, kurie 
yra gavę pašelpą laike li
gos.

ligos ar susi-

darbo! Surem- 
Ypač laukiasi

36 kp. SLA. valdyba.

bus 
abi

KATALIKAS,” lapkr. 8, 1915.

SB

OR

B. PAPLAUSKAS
S 10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, III.

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sią. Suv. Valstiją historijos, abel- 
uos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystčs, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo S iš ryto 
iki 5 po pietą; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, UI

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 klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amesicen School of Langnagea

Geriausia iš visų Cfir 
Arbatų, 60c vertes po **

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

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda labai pigiai krutančiu 

paveikslą teatras. Biznis- išdirbtas ir 
gerai eina. Atsišaukite nuo 7 vai. 
iki 10 vai. vakare šiuo daresu:

A. J. G., 
1428 — 49 Court, Cieero, I1Ų

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

Andrew B. Curry, 
5454 Wentworth ave., Chicago, DI.

BANK
JONAS M. TAS ANEViČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
ISE JEJE ]□IEK

OI -KART NEDELLVIS LAIKYTIS '

SAULE

išeina Kas otarninnas ir peinyt-ia.

! AMERIKOJ

Ksisyk įneejam,, o igssisx vžeoą wsaerji dyfc<

i

f r

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

BANKES' 
COFFEE

26c vertės Kava su 40 cenliniu Smaku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo OCa 
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c !"_ *
Bankes’geriausis ^0 ------ .--------
Creamery Sviestas .. y v w Geriausia iš visu

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago ave
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Puikiausia Arbata $150(1
60: vertes, tiktai pu *UC M>JUU

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Tankini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

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

1816 W 12th ft
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland avo

Yra musą agentu Noselande, Ken- 
singtone, Pullmane, W.est Pullmano 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri-1 
kos Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

Extra
Didelis Bargenas.

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

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

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

pardavėjas.

.IETUVIŲ
Parapijų &

i Mokykloms

TANANEVICZ SAVINGS

EMENTORIUSj

“VYTIES” VAKARAS.
Vakar šv. Jurgio para]), 

svetainėj “Vyties” draugi
ja turėjo vakarą. Į progra
mą inėjo keturių veiksmų 
veikalas “Vagis.” Atvaidi
no “Dramos” draugijos ar
tistai. Iš kaikurių aktorių 
rolių nemokėjimo galima 
spręsti, kad veikalas iškiš
ta ant greitosios, bet prie 
neblogų scenos pajėgų at
vaidinta visgi pusėtinai ge
rai.

Publikos buvo neuždaug. 
Ypatingai ant pradžios vei
kalo mažai buvo, paskui 
dasirinko. Po vaidinimo 
buvo šokiai, daugiausiai 
tautiniai ir šiaip Europos.

Str.

VAKARAS.
Waukegan, Wis. 

ino Ratelio dramos 
ja lapkričio 7 dieną suren
gė puikų vakarą.

Programas prasidėjo ir 
užsibaigė’ tautiniu himnu. 
Labai puikiai atvaidinta 
komedija “Brangusis pabu
čiavimas.” Publika nuošir
džiai prisijuokė. P-lės S. 
Ašmiutė ir M, Šimuliutė su 
deklemacijomis taippat ge
rai pasirodė. Vargonininko 
p. Bujanausko vedamas 
choras padainavo keletą 
dainų. Vienos išėjo pras
čiau, kitos kuopuikiausiai. 
Abelnai, vakaras gyvas ir 
smagus. Buvus ir mačius.

Jauni- 
draugi-

DR. A. J. TANANEVICZE
CYDYTOJAS IK CHIRUKCAfl 

Syd. ligas vyrų.1 moterų ir vaikų
3249 S. Morgan SL, Chimja, m.

BĮ

“Katalikas

1741 W. 47th Street. : : Chicago, 'K

73V.W. 181h Street

3249 So. Morgan St.,

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų, "ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vičas dalis svieto ir 

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

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1893, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kainus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sugė

dysite pinigus ir laiką. Must; moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietą.
11045 Michigan Avenue, 

Roseland, Ill.
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Qr. T. M. Maturzynska
LIETUVE DENTISTE _

Atlieka visokį darbą dentisterijoa sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Ave. HapdXalA%.
i
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| TANANEVICZ PUBLISHING CO. 8
3249 So. Morgan Street, Chieago, III.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

“ŽVIRBLIS
Pranešu gerb. visuomenei, kad ‘ ‘ Amerikos Pranašas ’ ’ išpranaša

vo “žvirblį,” naują vienatinį visoj Amerikoj juoku ir satyros mė
nesinį laikraštį, kurs nuo spalią mėnesio 1915 m. jau pradėjo skra
joti. “Žvirblis” visiems lietuviams bei lietuvaitėms didžiai reikalin
gas. “žv. ” už ištisus metus kainuoja tik vienas doleris. Reikalingi 
agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus po 25 centus, o už kiekvie
ną šimtą surastą metiniu prenumeratorią gaus dovaną po 5 dolerius. 
Jei norite naudingai praleisti liuesą laiką ir širdingai pasijuokti, tuoj 
pakvieskite į savo namus “Žvirbli!”

“ŽVIRBLIS,” Forest City, Pa.. Box 576.

Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Ha.°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan i 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas ■ 

THE AMERICAN TOBACCO 00.
Premium Dept. 490 Broome St.. New V-rk. N. Y.

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

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRISIJLI PRIE

Visi lietuviai rašykitčs prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, SLA. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

PRENUMERATA KAŠTUOJA: --------
metams $2.50 
pusei matų $i.i25

BITUnPUI fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- 
U nv.l Įjoj §kotįjoji jį § Prūsuose 15 m

Skaitykite “Kataliką”, b* W, 0, Boczkauskas & Co.
§2? South ||t,, Mabanoy City Pa
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