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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie gražus oras ir vėsu; 
rytoj laukiama oro atmainos.

Temperatūra vakar augž- 
čiausia 65, žemiausia 42 laip
sniu.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 
4:35.

Mėnulis leidžiasi 6:22 va
kare.

METAI XVII (Vol. XVII)

RUSU STOJO OFENSIVAN
Vokiečiai užėmė Serbų 

miestą Krushe vatz.
Bulgarai, sakoma, spau

džią talkininkus.
Serbai naudojasi Rūsy taktika.
Kraguyevatze Vokiečiai pasipelniję.

UŽĖMĖ KRŪSHEVATZ-
Berlynas, lapkr. 9. — Vo

kiečiai užėmė Serbijos mie
stą Krushevatz, atsirandan
ti ant geležinkelio, aplink 
50 myliu i šiaurvakarus 
nuo Nish. Krushevatze vo
kiečiai suėmę suvirs 2,000 
sveiku serbu kareiviu ir ap
link 1,500 sužeistu serbu 
atradę ligoninėse. Atrasta 
daug visokios karo medžia
gos, amunicijos ir net ser
bu medi kai i s sandėlis.

VOKIEČIAI GEROKAI 
PASIPELNĘ.

Berlynas, lapkr. 9. — Au- 
strai-vokiečiai užimdami 
Kraguyevatz labai gerai 
pasipelnę. Serbai aplciz- 

dami tą miestą palikę ne
palytėtą arsenalą, visą a- 
municiją ir daug visokios 
medžiagos. Tik iš nekuriu 
mažesniu fabriką mašineri
jos išgabenta. Bet tik to
kios, kurias lengva išardy
ti, perkelti kitur ir išnaujo 
sudėti.

Visokio metalo, tepalo ir 
iš gumos išdirbinią austrai- 
vokiečiai Kraguyevatze at
radę ligi 50 milijoną mar
kiu vertės.

Amunicijos dirbtuvėse 
dirbta ligi užpulsiant aus
trams-vokiečiams. Daug 
atrasta pabaigtą šrapneliu 
ir granatą.

Serbai apleisdami miestą 
aplink bustu|s pribarstę 
daug parako. Tečiau vo
kiečiai miestą užliejo van
deniu ir paraką tuo budu 
apvalė.

Serbams dabar tik vienas 
amunicijos fabrikas paliko. 
Kiti fabrikai pateko prieši
ninkams.

BERLYNE SNIEGAS.
Rotterdam, lapkričio 9.—

Berlyne daug sniego pri- 

snigta; prisiartino žiema. 
Tokia ankstyba žiema ten 
per praėjusius 200 metą ne 
buvo žinoma. Ant gatvių 
sniegą kasinėja moteris.

80 METŲ SENI KAREI
VIAUJA.

Vienna, lapkr. 9. — Aus
trijos Tyroliuj suorganizuo
ta milicija iš visą sveiką 
vyriškių, nežiūrint ją senu
mo. Du miliciantu, Joseph 
Benz ir Michael Haslacher, 
turinčiu po 80 metą am
žiaus.

EGIPTE SUSEKTA SUO
KALBIS.

Berlynas, lapkr. 9. — Iš 
Konstantinopolio čionai 
pranešta, kad Egipte susek
ta suokalbis, kurio tikslu 
butą nuversti dabartinį 
sultaną ir jo ministvrius ir 
pasiliuosuoti nuo Anglijos 
jungo. Daug žymią asme
nų suimta, kurią 25 jau su
šaudyta.

GRAIKIJA SIMPATI
ZUOJA VOKIEČIAMS,,
Londonas, lapkričio 9. —- 

Vienas korespondentas iš 
Atėnų į Morning Post pra
neša, kad didžiuma Atėnuo
se ir provincijoj graiką 
laikraščiu vokiečiu papirkti 
ir todėl jie rašo palaikyda
mi vokiečią pusę.

VOKIETAITĖS SUAREŠ
TUOTA.

Berlynas, lapkričio 9. —- 
Čionai policija suareštavo 
dvi vokieti mergaiti, kurios 
rašinėjo meilingus laiškus 
į rusą oficierius, atsiran
dančius vokiečią nelaisvėje. 
Uždrausta, mat su Belais
viais susirašinėti. Gi mer
gaiti savo laiškuose rašiu
si jau net ir apie moterys
tę.

7 g VOK.K

Pulkininkas Roosevelt su savo žmona ir jų anūkas Richard Derby, Jr., d-ro Ri
chard Derby ir buvusios Miss Ethel Roosevelt sunns- D-ras Derby su savo žmo
na buvę iškeliavę Francijon slaugoti sužeistu kareiviu ir savo tą vaiką buvo pa

likę pas pulkininką Roosevelt. Dabar jiedu parkeliavę iš Francijos.

IRLANDAI PASIŠALI- 
• NA NUO KAREIVIA 

VIM0.

Liverpool, lapkr. 9.—Cu- 
nard laivą valdyba atsisakė 
laivu Saxonia iš čionai ga
benti į Ameriką 900 irlan- 
dą (airiu), kurie mėgino 
pasprąsti nuo priverstino 
kareiviavimo, koks trumpu 
laiku gali būti Anglijon 
pravestas.

Vis tai jaunuoliai, galin
ti kareiviauti. Juos einan
čius per miestą užpuolė go- 
vėda ir ėmė šaukti juos 
“išdavikais” ir vadinti ki
tokiais bjauriais žodžiais.

Rasi, Cunard kompanija 
juos butą ir gabenus į A- 
meriką, bet laivo Saxonia 
mašinistai ir pečkuriai pa
sipriešino. Jie kompanijos 
valdybai pranešė, kad jei 
tie irlandai bus priimti ant 
laivo, jie tuojaus sustrai- 
kuosią.

Kompanijos valdyba to
dėl nesutiko ją gabenti.

Pasakojama, Anglijos 
valdžia uždraudžius iške
liauti svetur visiems vy
rams, tinkantiems vartoti 
ginklus.

— Amsterdam, lapkr. 9. 
— Luxemburgijos nauju 
prezidentu nuskirtas advo
katas dr. Glutsch.

ŠAUKIAMA SPECIALĖ 
LEGISLATUROS 

SESIJA.

Springfield, Ill., lapkr. 9. 
Gubernatorius Dunne ant 
lapkr. 22 dienos sušaukia 
specialę legislatures sesiją. 
Dalykas ve kame:

Chicagoj per 21 metus 
buvo praktikuojama, kad 
prireikus įvairi viešieji fon
dai ir kreditai buvo kilno
jami iš vieno kokio sky
riaus kitan ir atbulai. Ir 
ligšiol niekas prieš tai nie
ko neturėjo. Bet štai iš
rinkta naujas miesto išdi- 
ninkas. Šis beęikivirčyda- 
damas užginčino miesto 
valdininkams išmokėti al
gas iš kito fondo, koks al
goms nėra skiriamas. Tuo 
tarpu algą fondas ištuštė
jęs. Visas dalykas atsidū
rė viršiausiai! Illinois teis
man ir šis nusprendė, kad 
miesto Chicago išdininkas 
turįs teisę neduoti pinigą 
perlieti iš vieno fondo ki
tan.

Sulyg to nusprendimo 
Chicago atsirado nesma
giam padėjime, nes algoms 
trūksta kokia pusė milijono 
dolerių ir to iš kitą fondą 
negalima imti.

Todėl ir šaukiama legis
lature tą dalyką apsvarsty
ti ir rasti išėjimą.

GELEŽINIS KRYŽIUS 
UŽ SUŽEISTOJO IŠ

GELBĖJIMĄ.

Visu Rygos- 
Dvinsko frontu 

Rusai sujudo
REGIS, VOKIEČIŲ JĖ
GOS SUMAŽĖJUSIOS.

Londonas, lapkričio 9. — 
Iš Petrogrado apturima o- 
ficialės žinios, kad rusai 
Rygos-Dvinsko fronte po il
gam laikui pagaliau susi
tvarkę ir stoję ofensivan 
prieš vokiečius. Petrogra-I 
de tvirtinama, kad paminė
tu visu frontu vokiečiai, 
nors palengva, bet nuolat 
stumiami atgal. Ir Berly
ne vokiečią nepasisekimai 
neužginčijami, tik sakoma, 
kad rusą užpuldinėjimai vi
sur atmušami. Jei pripa
žįstama ten rusą smarkus 
užpuldinėjimai, tai reiškia, 
kad vokiečiai ant rusą jau 
neturi jėgą užpuldinėti, bet 
turi tiktai ginties. Kasi, 

i rusams šiek-tiek ateis pa- 
įgelbon žiema ir, rasi, teu- 
j tonams prisieis iš ten atgal 
k raustyti es į savo “vater- 
landą.”

RUSAI LAUŽO PIRMĄ 
VOKIEČIŲ LINIJĄ.

Berlynas, lapkričio 9. — 
Vokiečiu paprastas karei
vis vakaru fronte, stovėda
mas ant sargybos, vienam 
apkase išgirdo pagelbos 
šauksmą. Sutemus jisai 
atsargiai praėjo pro francu- 
zu sargybą ir apkase atra
do sužeistą saviškį. JĮ pa
griebęs užsimetė ant nuga
ros ir laimingai pasiekė sa
vo apkasus, nežiūrint fran- 
euzą šaudymo. Už tai jam 
suteikta pirmojo laipsnio 
geležinis kryžius su pažy
mėjimu: “už didvyryhę.”

HISPANIJA TURI DI
DELĮ DEFICITĄ.

Madridas, lapka. 9.—His- 
panijos biudžetas 1916 me
tams išneša $12,874.224 de
ficito. Tokiai valstybei tas 
perdaug.

— Malmo, Švedija, lapkr. 
9. — Anglijos submarinas 
Baltikoj nuskandino vokie
čią skraiduolį Undine.

— Tokyo, lapkr. 9. — Vo
kiečią submarinas netoli 
Gibraltaro nuskandino ja
poną garlaivį Yasakuni 
Maru, kuris plaukė į Salo
nikus.

Petrogradas, apkr. 9. — 
Rusai oficialiai skelbia, kad 
ant kairio upės Aa kranto, 
Kurše, rusai užėmę Fran
kendorf ir Pavaserin ap- 
Iskričius ir pasivarę link e- 
žero Babite. Mintaujos ap
skrityj rusai varosi pirmyn 
į pietus; ten besivarydami 
užėmė liniją ZalayOlai į 
vakarus nuo Ikskul.

Ežero Šventojo juostoj 
nekurtose vietose rusai su
laužė vokiečią pirmosios 
linijos apkasus. Į vakarus 
nuo ežero Demmen. netoli 
Gutašovskaja, rusai užėmę 
nekurias svarbias vokiečiu 
pozicijas, paėmę nelaisvėn 
400 vokiečią ir kelis kulko
svaidžius.

Į žiemius nuo upės Okon- 
ko, Kolki apskrityj, rusai 
sulaužė priešininko frontą 
ir ten užėmė fortifikuotas 
pozicijas; be to paėmė ne
laisvėn aplink 400 teutoną 
ir penkis kulkosvaidžius. 
Atkaklus mūšiai ten dar 
nepasibaigę.

Apskrityj Komarov ir 
Kurikovichi, į pietus nuo 
upės Okokaa. eina smarkus 
mūšiai; Priešininko ofensi- 
vas į pietryčius nuo Usiem- 
chko ir šiaurvakarus nuo 
Žale Ščeki (?) atmuštas.

Protestas prieš 
Angliją.

Washington, lapkr. 9. — 
Pereitą šeštadienį valsty
bės departamentas paskel
bė pasiąstos Anglijai notos 
turinį; tąja nota S. Valsti- 
ju'valdžia protestuoja prieš 
Anglijos blokadą, kuri la
bai daug kenkia S. Valsti
ją ir kitą neutraliu valsty
bių pirklybai. Toji nota, 
ty. protestas, dar aną savai
tę buvo induotas Anglijos 
valdžiai per S. Valstiją am
basadorių Londone, bet vi
sas tas faktas išėjo eikštėn 
vos tik pirm poros dieną.

Nota plačiai parašyta. 
Joje išrokuojama visi atsi
tikimai ant jūrių, kuomet 
kadanors Anglija sugavo 
S. V. garlaivius ir konfis-* 
kavo gabenamas prekes, 
nežiūrint net to, kad di
džiuma tu gabenamą ] (rė
kiu visuomet buvo skiriama 
į neutralius Europos uos
tus. Notos tonas tečiau 
švehiią-švelniausias, kad 
net nepasakoma, ką Suv. 
Valstijos manančios veikti, 
jei Anglija tą protestą at
mestą ir po senovei elgtųsi 
su Suv. Valstiją garlaiviais, 
gabenančiais prekes.

Iš Berlyno p ra nešama, 
kad rusai Rygos-Dvinsko 
frontu tikrai stoję ofensi
van, bet visur su dideliais 
jiems nuostoliais atmuša
mi.

į šiaurvakarus nuo Čar- 
torisk teutonai paėmę ne
laisvėn 3 rusu oficierius ir 
371 kareivį.

\MR5. W/HSTOh CHŪi?CWLL\

Žymi Amerikos sufragietė 
pradėsianti visose S. Vals
tijose kampaniją už mote
rių teises politikoje. Mote
rių klausimas norima pas

tatyti kongresam
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Vilnius apgriautas
Vokiečių korespondentai 

savo laikraščiuose buvo pa
skelbę, jogei Lietuvos sos
tinė Vilnius visai nuo karo 
nenukentėjęs. Rusai buvę 
be jokio mūšio miestų ap
leidę ir anų tuojaus vokie
čiai buvę užėmę. Bet iš ki
tų šaltinių sužinoma, jogei 
taip nebuvę, kaip vokiečiai 
tvirtina. Vokiečiai nesigai
lėję bombų Gedimino 
stui.

“Lietuvių - Balse” 
ma:

Vienas Vilniaus gyven
tojas, kuriam teko išvažiuo
ti iš miesto pačiam pasku- 
tinuoju traukiniu drauge su 
rusų armija, papasakojo a- 
pie Vilnių štai ką:

Vokiečių šoviniai ir bom
bos suardę Pilies 
griuvėsius, apdaužę 
ros varpinę ir dvi 
iš dešinės katedros 

mie-

rašo-

kalno 
kated- 
stovyli 
pusės, 

visai sugriovę Pagirių ge
ležinkelio namus Didžiosios 
Pagulenkos ir Kaukazo gat
vių kampe, pataikę dar i 
namus No. 9 Didžiojoje Pa- 
gulenkoje ir i aptieką šv. 
Stepono gatvėje. Vienas 
šovinys kritęs Muravjovo 
pleciuje, bet nieko nelietęs, 
išdraskęs tik žemę. Nu
kentėjęs taippat ir Z. Na- 
grodskio ūkio mašinų san
dėlis. Kalvarijos gatvė vi
sai išdegusi ir Kalvarijos 
bažnyčia sugriauta esanti 
ligi pamatų. Elektros sto
tis nebeveikusi, dali miesto 
švietusi kažkokia privatinė 
stotis didžiojoje gatvėje. 
Vokiečiai inėję Vilniun per 
Žvėrynų iš Užupio. Žvėry
no tiltas sprogęs tada, kada 
vokiečių artilerija užvažia
vusi ant tilto ir kelios vo
kiečių anuotos su karei
viais sukritusius Į Nerį.

Apie Vilnių rašo dar ir 
rusų dienraštis ‘ ‘ Novoj e 
Vremia”:

Esančios sudegintos kai-' 
. kurios miesto dalys—Žvė

rynas, Sultoniškis ir Šni
piškės. Kusai traukdamie
si susprogdinę Žvėryno ir 
Žaliąjį tiltus. Nepasisekus 
vokiečiams persikelti per 
Nerį ties Vilnium, jie ėmę 
bombarduoti patį miestą.

Iš Laikraščiu
“Išeivių Drauge” kun. 

A. Š—y s rašo apie Škotijos 
lietuvių gyvanašlių vargus. 
Gyvanašlės, tai tokios mo
teris, kurios turi vyrus, bet 
su jais negyvena, o dažnai 
net nei nesužino. Jų vyrai 
arba iškeliavę kitur km* už
darbiauti, arba tarnauja ka- 
ruomenėje, arba visai savo 
žmonas pametę ir apie jas 
nieko nenori žinoti. Var
gas tokioms moterims ir 
štai kas apie tai rašoma:

“Prie kitų nelaimių, aša
rų ir vargų, kų kenčia šiais 
laikais daugybė Škotijos 
lietuvių, reikia pridėti gy
vanašlių vargus. Ne vienos 
lietuvės vyras austrijokas, 
paimtai nelaisvėn. Nors to
kių nedaug. Daugiausiai 
vyrai lietuviai arba išsiža
dėję savo pačių jas pali
ko kaž-kur pasislėpdami, 
arba išvažiavę ant laivų į 
jūres savo pačioms nerašo 
ir nesiunčia maistui pinigų, 
nors ant laivų uždarbis, gir
dėt, geras: gauna nuo £3 
iki 5 ir 7—10 š. į savaite. 
Tokių gyvanašlių daug kur 
galima sutikti. Ypač ne
trūksta Glasgowe kaip lie
tuvių, taip ir Rusijos-Aus- 
trijos lenkų. Tų moterių 
padėjimas su vaikais ap
verktinas. Ant vienos tik 
gatvės Glasgowe po vienu 
numeriu gyvena net 8 to
kios gyvanašlės. Jų vyrus 
išviliojo nuo pačių viltis di
desnių uždarbių, bet dauge
lį stačiai pasileidimas, iš
tvirkimas, girtybė. Prasi
gėrę, prasikaziriavę ir ant 
arklių (reisų) viską pralei
dę, išvažiavo geresnių už
darbių ieškoti. Bet išva
žiuodamas neužmiršo, kaip 
sakoma, ir save išsivežti. 
Tie patįs blogi įpročiai, tas 
pats ištvirkimas, tas pats ir 
vargas! Jūrėmis važiuoja, 
bet pinigų pakankamai ne- 
p risi važinėja... Moteris na
mie iš bado kuo nemiršta. 
Prisieina į svetimas rankas 
žiūrėti. Reikia pašalpos. 
Bet kas šelps? Patįs lietu
viai? Bet kas gali ištekti? 
Ant galo kas nori duoti ska
tiką, jei vargas per išdyki
mą. Prisieina eiti į Parish 
Council. Tenai duoda, bet 
žiuri taipgi, ko vertas buvo 
žmogus pirma ir ko vertas 
dabar. Žinoma yra, kad 
daugelis iš moterių viena 
palikus, neiškenčia nelega- 
liškų ryšių su kitais neuž- 
mezgus. Gal būti kartais iš 
bėdos. Pradeda gyventi su 
kitais. . Parish Council iš- 
gudrėjo. Siunčia detekti- 
vus suuost, kaip prašančio
sios pašelpos moteris gyve
na. Sužino. Atsako pini
ginę pašelpą. Sako: ar duo
simo, ar ne, o jos vyrą vis 
sau ras. Todėl kam duoti 
pinigus: gyvena su vyru, 
vyras tegu ir maitina. Ro-

Antakalnis esąs visai su
griautas.

Sugriauta esą daug namų 
Vilniaus viduryje, tad kal
kinius gatves virtusios 
griuvėsių krūva, būtent — 
Stiklų, Žydų ir vietomis šv. 
Jono. Be kitko visiškai su
griauti dideli Pagirių ge
ležinkelio valdybos namai. 
Esą žinių, kad vokiečiai a- 
piplėšę ir gerokai pagadinę 
Aušros Vartų M. Šv. pavei
kslą.

Reimso katedros priešakis. Tą katedrą vokiečiai da
limis jau apgriovę. Bet kas liko bombų nelytėta, ap
kraunama maišiukais su sm iltimis ir nors tuo budu no
rima tą historinę liekaną nuo sudaužymo apsaugoti.

dos, butų tiesa. Kitos ir iš 
Parish Council ima ir vyrą 
visgi laiko. Todėl Parish 
Council Glasgow, Govan, 
Combination nesenai atsa
kė pašelpą visai eilei tokių 
moterių ir vienam rusui li
goniui, bet gaudančiam pa
čias. Kreipias tada į kuni
gą, prisieina rašinėti raši
nėti pas visokius Parish 
Council komitetus, rusų 
konsulius ir t.t. Dėlto pri
sieina patyrti visokių ne
malonumų, užmėtinėjimų, 
musų žmonių iškoneveiki- 
mų. Štai dabar kelioms to
kioms moterims Parish 
Council pasiūlė eiti į pavar
gėlių prieglaudas (“poor 
house”). Turi, mat, jie 
protą. Tenai moteris su 
vaikais gaus duoną, drabu
žį, turės taipgi šiokį-tokį 
darbą, vakare ir naktį... 
nieks į “poor house” neį- 
lys per langą. Bet moterįs 
nuo “poor house” atsisakė. 
Delei tų visų dalykų tarp 
manęs ir rusų konsulio 
Glasgowe turėjo išeiti ne-' 
mažas skandalas. New
castle konsulis pažadėjo ne
kuriu vyrus su policija su
rasti, kas po atliktos vi
suotinos registracijos gali 
pavykti.

Sakoma: blogas svieto 
sutvarkymas. Bet kaip 
tvarkyti tą svietą, kad jis 
patsai netvarkos? Žmogus 
Vienas kitą į vargą traukia. 
Ką pasėsi, tą ir pjauki. Lie
tuviai, kuomet mes pradėsi
me vyti dvasišką ištvirki
mą šalin, tuomet ir mažiau 
vargo musų šeimyniškame 
gyvenime bus!”

Daug teisybės pasakyta. 
Ir Amerikoj toks pat galas. 
Kai kurie lietuviai labai Be
tvarkiai gyvena.

Burcev rusų laikraštyje 
“Biržcvija Viedomosti” ra
šo apie savo patyrimus Li
berijoj štai ką:

“Aš du kartu į Siberiją 
keliavau, vieną kartą pirm 
30 metų ir antrą kartą da
bar. Dabar kaip tuokart 
aš kuone tam pačiam Pet

ro ir Povilo tvirtovės kam
baryj, kuone tani pačiam 
paieškojimo kalėjimo kam
baryj, tam pačiam Siberijos 
kalėjime ir tuose pačiuose 
etapuose sėdėjau. Bet ko
kis skirt tunas!

Pirm 30 metų apsiėjo su 
mumis kaip su politikiniais 
prasižengėliais, mes galėjo
me bendrai gyventi, bet da
bar įkišo mane Petrograde 
į vežimą podraug su viso
kiais piktadariais, plėšikais 
ir galvažudžiais. Kodėl su
rakino man rankas ir apvil
ko kalinių rūbais? Iš laik
raščių sužinojau, kad dū
mos atstovai daugelį laiškų 
gavusi nuo tokių žmonių, 
kurie šičion ištremti buvo. 
Tie laiškai buvo dažniausia 
iš to krašto, kuriame aš bu
vau. Bet tai, kas ten pasa
kojama, yra tik mažas at
spindys to, ką aš savo aki
mis mačiau.

Visi ištremtieji, kurie an
gare gyvena, kenčia ba
dą be skirtumo. Pagy
venimo išside rojiniai visai 
nepakeltini. Policijos ofi- 
cieris, kurs ten pastatytas 
ištremtųjų prižiūrėti, tarė 
man: “Aš esu kirvis: ma
ne kerta ir aš kėrtu be jo
kio susimylėjimo.” Aš at
kartoju jo žodžius ir galiu 
paliudyti, kad jis jam duo
tus paliepimus taip atlieka, 
kaip jam yra paliepiama. 
Esu daugelį kalėjimų ma
tęs, bet tokio, kaip Jenisei- 
ske, dar nemačiau, nes tai 
yra mėšlynas ir visokių li
gų pefykla. Su pasibaisė
jimu atsimenu tas dienas, 
kurias šiame mėšlyne pra
leidžiam Kalėjimai ir iš
trėmimas Rusijoje yra ne 
vien bausmė, bet podraug 
ir kankinimo intaisai.

Tas pit policijos oficicris 
man sakė: “Jei jus ilgiau 
šičion pasiliktume te, tai 
mes jus pašalintum arba 
nužudytum.” O aš apie tai 
nei kiek neabejoju, kad jis 
tai butų padaręs. Man ne
buvo leista nei ant gatvės 
išeiti. Dieną ir naktį apsi-

Immigracijos pa
vojai.

Nuo daug jau metų Suv. 
Valstijų kongresan įneša
mas bilius, reikalaujantis 
suturėjimo immigracijos. 
Tai liekana Apaizmo laikų, 
kada nekurtos dalies Ame
rikos visuomenės buvo o- 
balsis: “Amerika del ame
rikonų.”

Šis bilius ėjo įvairiais ke
liais. Daug kartų buvo pri
imtas į svarstymą, buvo 
nagrinėjamas, vienų nugi- 
riamas, kitų nupeikiamas, 
bet pastarųjų visuomet bū
davę daugiau, užtad buvo 
atmetamas. Mat, vieniems 
jis buvo pageidaujamas, ki
tiems — ne, ypatingai fa
brikantams jis yra nepagei
daujamas, nes kėsinasi ap- 
rubežiuoti plaukimą pigių 
pajėgi] — darbo rankų.

Šiandie šis bilius, reikia 
manyti, turės daugiau šan
sų laimingai perslysti per 
kongresą. Prie jo perstū
mimo daugiausiai prisidės 
vokiečiai.

Dabartinis Europos ka
ras davė tokią Amerikai 
pamoką, kurios ji ligšiol 
nevartė. Išėjo eikštėn, kad 
Amerika, tai lizdas, kur 
vystosi įvairių-įvairiaūsių 
tautybių pajėgos. Čia jų 
varoma propaganda, daro
mi suokalbiai, kenkiama 
šios šalies gerovei. Visa tai 
daroma svetimų valstybių 
naudai.

Liko suprasta, kad dau
guma šios šalies neva pilie
čių tik iš vardo yra jais, 
bet jokių pareigi] ir rūpini
mosi šalies gerove ant sa
vęs neužsideda. Tarpe pas
tarųjų nemaža skaitlinė at
sirastų ir tokių, kurie lai
ke kokių nors kivirčų su 
kitomis valstybėmis padė
tų smaugti ją priešams.

Šis faktas immigracijos 
priešams indu oda rankos- 
na galingą ginklą ir šiandie 
jau matome, kad plati A- 
merikos spauda taippat 
prieš immigraciją kįla.

Prezidento Wilsono ne
senai paleistas obalsis: “A- 
merika pirm viso ko” su
trenkė į pat gyviausią ame
rikonų jausmui styga, o re
zultatais to bus labai aš
trus pasistatymas prieš im
migraciją.

Amerikonai turėjo progos 
persitikrinti, kad ateivių 
skaičius vis užplaukia di
desnis, negu susiasimiliuo- 
ja. O didėjant ateivių ko- 
lionijoms, ištautėjimas kas
kart labiau, apsistoja. Sa
kysime, kur lietuvių susi
daro didesnis skaičius, ten 
susidaro jųjų ir kultūros 
centras. Apie jį sukamasi, 
savotiškais reikalais rūpi
namasi. Ir matome, kad 
kai lietuviai ima susiprasti, 
jų tautine sąmonė vis la
biau skečiasi ir ištautėji
mas labai lėtai įstengs pa- 
gnybti.

Karo prietikiai iškėlė aik
štėn, kad net čia gimusieji 
karta, ypatingai teutonų 

ginklavęs sargas saugojo 
mane.”

Iš to pasirodo, kad Rusi
joje senoji tvarka viešptau- 
ja ir nežinia kuomet ten 
viskas pagerės, kuomet bus 
tai pataisyta. 

gaivalo, pratiesė savo do- 
mą ir širdis link tėvukų 
krašto.

Daleidžiama, kad po ka
rui immigrantų banga pa
sieks didžiausią rubežių.

Kongrese immigracijos 
varžymo bilius jau nuo se
nai rišama, tečiau ligšiol 
sutikdavo pasipriešinimą iš 
prezidentų pusės, kaip tai: 
Cevelando, Tafto, o pasta
raisiais laikais Wilsono. Šie 
prezidentai neteisingai gy
nė įleisti šion šalin tokius 
ateivius, kurie nemoka nei 
skaitymo, nei rašto. Šian
dien daroma pasikėsinimas 
daug baisesnis, nes stengia
masi užtvenkti kelias toms 
masėms žmonių, kurias 
skurdas stumia geresnio 
būvio ieškoti.

Seniau prieš immigraciją 
kovota vien iš materijalio 
atžvilgio, šiandien gi aš 
dviejų atžvilgių: iš pami
nėto ir moralinio. Šis mo
ralinis atžvilgis gludi neiš
tikimybėje svetimų gaiva
lų link šios šalies pareigų. 
Ir jaigu immigraciją bus 
užtvenkta, tai prie to pri
sidės daugiausiai vokiečiai.

P-

Laukiama gerbūvio
Nelabai senai pradėta 

kalbėti apie kįlantį gerbū
vį vietiniame krašte ir ši
to gerbūvio šaltiniu skaity
ta fabrikacija amunicijos ir 
ginklų de kariaujančių Eu
ropos valstybių. Šitas šu
tinis davė akstiną pagerė
ti ir kitoms pramonės ša
koms. Tas išdalies apsi
reiškė ten, kur darbininkai 
rimtais straikais privertė 
darbdavius pakelti užmo
kesčius.

Po to atėjo žinios, kad 
gerbūvį paaugįs ūkio pro
duktai. Šiuosmet ūkis gau
siai užderėjo. Taip, jog 
šiandien faktiškai jau pra
dedama apie gerbūvį kal
bėti.

“Pažanga pirklyboje ir 
pramonėje — kalba šios ša
lies optimistai — kaskart 
vis darosi spartesnė, o atei
tyje, reikia manyti, kad 
pasieks augščiausio laips
nio.”

Tai nėra prasimanymas, 
arba tuščias spėliojimas. 
Šitas optimistiškas mintis 
priduoda Bradstreet’o a- 
geutai. Pastaruose savo 
raportuose nurodo priežas
tis, kurios žada lamingą 

gerbūvį.
Pirkiai parodo didelį pa

linkimą daryti didelius už
sakymus del sutaupymo 
vėlesniai ateičiai.

Pirklyba tolimesniame 
bėgyj įgįja vis stipresnį 
pagrindą.

Kainos pagamintų daik
tų žymiai kįla.

Nuo seniau atjaučiamu 
štoku geležinkelių, šiandien 
daug labiau tai at jaučia
ma.

Augimas darbų ir užmo
kesčių.

Savaitinės bankų opera
cijos pasiekė galingo laips
nio.

.Ekspertas kviečių ir mil
tų pasiekė naują didumo 
rekordą.

Išvežamoji pirklyba atei
tyje dar labiau turės pakil
ti, nes jai atsidaro gausus 
šaltiniai.

Ūkininkai pietinėje kraš

to dalyje, sustiprinti dva
sioje ir kišenių j e geru pel
nu, kurį ima už bovelną ir' 
kitus produktus, pradeda 

bristi iš skolų.
Maistas, drabužis, rakan

dai užima pirmininkaujan
čią vietą šalip fabrikacijos 
laivų, plieno, neapdirbtos 
geležies, kokso ir karinio 
materijolo. Be to dar tai 
menkiau, tai sparčiau eina 
pirklyba anglimi, sienojais 
(rąstais), kurpėmis ir k.

Tai šitaip dalykai varto
si. Tarpais pradedama 
gąsdintis, kad Amerikoje 
užstosią vargingi laikai, o 
tarpais pranašaujama, kad 
gerbūvis aplaiminsiąs žmo
nes. Ir šiaip ir taip spė
liojama, bet tuo tarpu lai
kai neperpuikiausi. Bedar
bių užeisi visur, uždarbiai 
labai prasti. Spėliojimai, 
tai niekas. S.

■
Telephone Yards 6685 9

Lietuviška Rra^ann Krautuvė

a

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

JONAS BUDRIAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL. a 
i

DR.G. M. Glaser 
U * .. . >’ tisai

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

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

Tol. Drover 7042. _B

Dr. C. Z. Vezelis '
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vali. 
Ncdolionis pagal sutarimą

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

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 vakaro; nedėliomis 10—1 
po pietų.

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

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

7741 W. 47th Street. : : Chicago. 'fc

731 W. 18th Street

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučo- 

dysito pinigus ir laikų. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. Čia išmoksite angliška 
kalbų greičiau, negu kitur. Pradėki
te niokytics tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Ncdūldicniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, ubol- 
nos historijos, geografijos, politikiuės 
ekonomijos, piliotystos, dailarašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avo., Chicago, Ilh
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Iš ten, kur aša
ros bira ir var
gas spaudžia.

(Pirmu kartu vokiečius iš
vijus iš Suvalkijos).

Susirėmė pasaulio galiū
nai ir atstatė krutinę vie
nas priešais kitą: sužvango 
plieno ginklai, patrankos 
atvėrė ugnia žėrinčius sa- 
vo nasrus ir prabilo griaus
mo kalba... Dangaus skliau
tai suvirpo, pilkoji žemelė 
dejuoja šarvuotu karžygiu 
mindoma bei žirgu trem
piama...

N usi gando nelaimingoj o 
kampo gyventojai.

— Kur priešas, kur ko
va?

— Kur bėgsim, kur din
gsiu!? — bastydami.es vie
nas kito klausias. Bet i 
kiekvieną klausimą vienu 
vienas atsakymas tegirdis:

— Vargas!
— Vargas mums nelai

mingiems! — Ir eina tas 
žodis iš lupu i lupas per 
kaimus ir miestus.

O vakari! krašte vis dun
da labyn. Dunda nuo ank
styvo rytmečio ligi vėlyyam 
vakarui be jokios pertrau
kos, be atvangos.

Ugniniai gaisru liežuviai 
nudažė purpuros varsa tir
štus molingus debesius ir 
prasiskverbę pro juos pro- 
švaista laižo padanges...

Mykia nusigandę gyvulė
liai. Varnai kranksėdami 
puikuojasi ir, lyg ką bai
saus pri jausdami, skubinas 
į rytus...

Pabaisys apėmė ir žmo
gaus sielą: turtingieji mies
tu gyventojai bėga, moteris 
alpsta, vaikai verkia...

— Vargas! Vargas! — vi
suose kampuose tiek tik ir 
girdėtis.

Bet kas lietuviui vargas? 
Vargas lietuvio brolis. Jis 
su vargu gimęs, su vargu 
išvien gyvenęs; žino, kad su 
vargu ir mirti reikės. Jis 
jokio vargo nebijo. Ramiai 
jis laukia ateinant ir šio 
naujo vargo.

Moteris, vaikučiai verkia. 
Kiek mokėdamas ir kiek 
galėdamas ašaras jiems 
šluosto, ramina, o pats ne
turi kada nei ašaroti, nei 
nerimauti. Sunkus darbe
lis — visa jo paguoda.

O čia karas su visomis 
savo baisenybėmis, ]yg ko
kia perkūnija su žaibais, 
atūžia visais kraštais. Kry
žiuočiu ainiai kaip jūrės 
vanduo užplūdo gražiausią 
Lietuvos dali...

Tiesa, jie ir vėl urnai išsi
nešdino iš kur atėję, bet 
Lietuva jau nebe ta. Ten, 
kur bažnyčios grožėjos — 
griuvėsiai tvokso; kur kai
mu sodai žaliavo — vėjas 
pelenus kedena; kur kvie
čią dirvos geltonavo—gry- 
nutėlis kaip grendimas tyr
laukis tebeliko

Vargas!
Taip, kur naujos gady

nes vandalo koja žengė, tik
ras vargas gyventojams te
liko. Aš pats lankiau tas 
vietas, savomis akimis žiu
rėjau i išnaikinimo didu
mą; savomis rankomis, ga
lima sakyti, palytėjau to 
vargo ir jaučiau, nors nera

gavęs, koks kartus jis yra 
tiems, kurie likimo verčia
mi paragavo jo.

Atvažiavau Slabadon 
(Seimą apskr.). Siustas 
čia buvau rankioti žinią a- 
pie nukentėjusius nuo ka
ro. Bet rankioti neprisiėjo, 
nes semte pasisemti, tokiu 
žinelių čia galėjau. Šiame 
kampe ją krūvos tebėr.

Mūrinė bažnyčia, kurią 
parapijonai tap gėrėdavos, 
visiškai sunaikinta. Kuo
rai ir visas pryšakis iš
sprogdinta. Dideliausi 
plytą kalnai sugriosti ant 
šventoriaus ties didžiau
siais vartais. Tarp plytga- 
lią išmėtyta varpu šukės, 
stovylą skeveldros, skardos 
sklypai, lotu galai, gelžga
liai... Stogas nudegęs, .sie
nos suskilę ir durnais ap
rūkę. Vietoj langu širpso 
be jokios kvarmos dideliau- 
sios skylės, pro kurias Įsi
veržęs vėjas kaukia ir 
blaškos šventyklos liekano
se. Net šiurpuliai pereina 
žmogaus kūną. Baisu ir 
liūdna. Žmonelės, sako, kas 
šventa diena sueiną ant tu 
griūvėsią ir rauda, rauda 
griaudžiausiomis ašaromis.

Ale kaip gi? Juk tai 
brangiausia jiems vietelė! 
Juk tai ją prakaitas, ją 
darbas!

Susirinko apie mane ją 
visa kuopelė.

— Kas girdėti? — klau
siu.

— Nai kas? — Vargas! 
vienu balsu visi atsiliepia. 
— Bažnytėlės nebetekom, 
šalk dabar plika galva ant 
vėjo ir lietaus. Dabar tai 
dar pusė bėdos, bet kas bus 
žiemą per šalčius ir pus
nis?! — Ir visi nusiminusia 
akia pažvelgė i tą pusę, kur 
ją bažnyčios griuvėsiai 
dunksojo.

Visi padejavo, galvomis 
palingavo.

— Gi man, Dievuli, — 
prislinkus arčiau per žmo
nes verkšlendama ėmė sku- 
sties našlė — išplėšta visas 
turtelis. Javeliai visi ark
liams išklota, sutrempta; 
bulvės nukasta, uždaras, 
drapanos išvogta... Likausi, 
varge, grynutėlė, kap pirš
tas. Nei kuo apsidengti, 
nei ko i burną paimti... O 
šeimynos šešetas, visiems 
reikia, visi šaukiasi...

Susigraudinus senukė 
šluostosi antakius ir vis pa
sakoja, pasakoja ir vis nau
jus vargus, naujas nelai
mes. Kas jas visas ir su
rašys.

Dar nespėjo išsipasakoti, 
o jau kiti traukia ją už 
skverno:

— Gana, gana bus jau, 
močiute, duok ir mums pa
siskųsti.

Tokią norinčią! pasiskus
ti atsiranda visa galybė, 
vienas pro kitą spraudžias, 
kad tik arčiau prie to, kuris 
vargus ją užrašys. Ar bus 
iš to kiek naudos, ar ne — 
tiek to, bi tik pasiskundiis, 
b i tik iš vidaus 'išmetus, 

! kas skauda, kas slegia, de
gina. Na, ir ima pasakoti.

— Aš dar bado neva ne
kenčiu — skundžias raudo
nais kailiniais apsitasęs u- 
kininkas. —■ Turiu dal
gy valią ir lauko, bet kas? 
Trobos karo reikalais sude
gintos kartu su visu paša
ru ir mauta. Galėčiau dar 

(kiek ir nusipirkti, bet ide

ale

kur nėra. Už gyvus pini- 
gus negauni. Tai susilau
kėme laiką!... Gyvuliai ba
dą kenčia. Pusdykiai pri
sieis žydams atiduoti.

— Atiduoti, tai atiduoti 
—įsikiša šalę stovįs juodu 
švarku ūkininkas — bet ką 
darysim pavasario sulaukę, 
nei gyvulią, nei padarą, nei 
duonos, nei sėklos nebetu
rėdami? Tuomet tai jau 
tikras bus badas!...

Visi liūdnai linguoja gal
vomis, pritardami kalbėto
jui.

Aš aiškinu jiems, raminu 
juos, jog vyriausybė neuž- 
miršianti ją, pasirupįsianti 
jiems pašarą ir sėklos pri
statyti. Jie klauso mano iš
vedžiojimo ir vis linguoja 
galvomis...

— Jau daug geriau butą, 
jei patįs savo turėtumėm! 
— kasžin kas iš kuopos iš- 
sireiškia.

— Žinoma, žinoma! 
pritaria jam visi.

— Jiems — dar vis,
man tai vargas! — prasi
skverbęs pro žmones artyn 
bando skąsties kitas. Ale 
ir be skundo aiškiai maty
ti jam iš veido, jo ne gero
vės pas jį namuose esama. 
Švarkas nudėvėtas, veidas 
suvargęs, žeme apneštas, a- 
kįs indubusios, po akim mė- 
linuoja plati delčia.

— Let-ne-let gyvas išli
kau. Nevidonas prūsas su
pleškino visą mano sodybą. 
Viena grintelė liko, bet ir 
ta sušaudyta.

— Ir aš toks pats — pri-. 
duria kitas šalę durią sto
vįs vyras.

— Gi ir su manim nege
riau — skundžiasi trečias, ( 
ketvirtas. j

Nutariau nuvažiuoti vie- 1 
ton apžiūrėti ją nuoskaudą 1 
didumo. Iš valsčiaus gavau ■ 
“stoiką” ir netrukus išva- i 
žiavau. Padegėlią esama i 
dviejuose kaimuose: Milas- j 
tonuose ir Seiliunuose. Va- j 
žiuoju į Milastčnus. Tiesa, 
žmogaus supleškėję kluo
nai su visa gėrybe ir rūsys, 
kame sunešę buvo ne tik 
viralus, uždarą, bet ir rū
bus. Ugnis sunaikino vi
ską. Net ir kiaulių keletas 
galą. gavo. Apžiūrėjęs ug
niavietę, užeinu svirneliu— 
tuščia, tik pelą krūvelė. Ei
nu pirkioti — purvina, ne
gražu, vargas.

— Kuo maitiniesi? — 
klausiu padegėlio.

— Gi kuo? Štai dar kar
tį rugiu davė kaimynas 
dvarininkas, baigiam jau 
valgyti. — Čia parodė duo
nos žiauną, padėtą ant 
skobnio. — Tai visas musą 
maistas, toliau reikės uba
gauti, gyvas žemėn nepy
si...

Rašau atsisėdęs galu- 
skobnėje, o nuo krosnies 
pro pečiurkę blyksi dvi 
kaip žarijos mergučės aky
tės. Pasirodyt bijosi —■ vi
sa suodina ir tik vienuose 
marškiniuose. O čia girdi 
kalbant apie ją vargą, koks 
indomus dalykas! Ką gi 
duotą, kad galėti! arčiau 
prieiti prie stalo ir išdžiu
vusiomis nuo bado luputė
mis pati pasiskusti, l>aip 
suifku misti juodos dūduos 
kriaukšlėje, kaip nuobodu 
per dieną dienas ant kros
nies tūnoti... Bandė jau lip
ti... bet susigėdo ir atgal su-

grįžo savo gulyklon ir tik 
iš ten sekė ašarotomis aky
tėmis kiekvieną mano ju
dėjimą.

Važiuoju į Seiliunus pas 
kitą — dar aršiau. Liku
si tik vieną viena, grinčia. 
Nei kluono, nei tvarto, nei 
svirno — nieko, tik vieni 
pelenai. Ineinu vidun: 
priemenėje pasidaryta ark- 
lią tvartas. Mėšlas dvokia, 
net kvapą užima. Pirkia ir
gi kap tvartas, pilna pur
vą ir mėšlo; ties skobnių 
kiek atšluota. Matyt, tai 
darbas mažytės mergučės, 
kuri, pamačius svečią atva
žiuojant, bandė.; padabinti 
savo buveinę. Šeimininkas 
žmogus dar nepersėnas.

— Tai turėjot ligi valiai? 
— klausiu. ;

— Ui, Dievuli, ką ma
čiau, tai nei didžiausiam 
savo neprieteliui nevelyčia 
matyti! — susiėmęs rankas 
sušuko vargšas. — Kaip 
pradėjo kulkos iš visą pu
sią lėkti — gyvas praga
ras darėsi. Šeimyną sulan- 
dinau duobėn, o aš pats ne
spėjau. Atbėgau grinčion, 
o čia kulkos per langus

kaip bitės dūzgia. Puoliau
si lįsti po krosnim —- gi pu
siau įlindęs įstrigau inget- 
klin, kad nei šen, nei ten 
negaliu. O granatos, gir
džiu, viena paskui kitą tik 
dūzgia, tik žviegia. Klau
sau ir trobelės mano spra
ga. Dievuli, manau, jau po 
manęs! Dideliu vargu išsi- 
narpulinęs iš sląstą bėgu 
prie lango pažiūrėti, kas 
darosi su mano gyvulėliais. 
Žiuriu, geriausias kumelys 
išbėga kieman, o granata 
tik švyst tiesiog jam į vi
durius. Žarnos padriko tik 
po atšlaimą ir tiek.

— Ėmiau gandau ir per- 
sigandau. Ne tiek gaila 
gyvulio, kiek baimė, kad 
pats nežūtom., Prišliaužęs 
prie adverijos, prisiglau
džiau ir manau: kas bus, 
tai bus, toliau jau niekur 
neisiu. Ale Dievo malonė, 
nei manęs, nei mano šei
mynos nekliudė. Visi išli
kome sveiki, už ką labiau
sia Dievui dėkojam.

Pas trečią — vėl ta pati 
bistorija. Vėl vargą visa

Antanas-

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
TūkstZ^pia tapo sveikais, 

jį. žmones slogiausiame sveika- 
> tos padėjime, kentėdami ru- 
N' matizmo skausmais, 

jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

I 
4-■

s
R
i

B

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta 

Jieąifj, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumų. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. p k

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, III

B

■
■
■
I

š

ta

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embrse Go.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. KOZHOXpard

PONAI VARGONININKAI!
Del plotkelių ant Kalėdų prašomi 
kreipties prie

Julian Chojnacki, <
-1718 Winchester avė., Chicago,

/

Pirkimo Pajiega iš 
$15.00

JEIGU $15.00 yra kai
na kurią nori mo

kėti už Siutą arba Over- 
kotą, jus čionai rasite 
didesnę pirkimo pajie- 
gą dabar negu kitąsyk.

Dėlto kad 
už $15.00 
Mes siūlome 
Siutus ir Overkotus
kurie išrodo ir nešioja 
daug geriau negu pa
prastas $20.00 Siutas 
arba Overkotas.
Tiktai atsilankykite pa- . 
matyti juos.

I ANDERSON & DREW CO
Michigan Ave. ir 112th St., Roseland 
3023-7 92nd Street, South Chicago

l

ADVOKATAS 
19 SO. LaSALLE ST. 

(Room 815) Chicago, Ill. 
Res. 3255 So. Halsted St.

lei. Drover 5320

Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

D-r o Richter’io

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gy<i° 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 
stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-SO Washington Street, New York, N. Y.

I LIETUVIS GRABORIDS Į I
Į

■ 
o

B 
i
i

Geriausias gra-l 
borius ant Bri- Į 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbų geriau-a 
šiai. |
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia j 
geriausius likto-j 
rius ir 12 va- 
nų paimu.
Tel. Drover 4139 s

; A. MASALSKIS
b 3305 Auburn Ave., Chicago f

jį Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Būrų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigių ir stogo popieroa.

III. "I
MUSU Č8ENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HA1.STEB ST. CHICAGO, Ill.

i

>

Kuomet jokis vaistas nepalcngvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Beumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

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

• .-.r* ■

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU-

t iHP

CASH

Diamond 
Suari 
Pin 
in 

Case, 
25-100 kt. 

5100 
coupons

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

S100 coupons

PARSIDUODA’ ■
VISUR

Ladies’ Gold-filled Bracelet 
Watch. SOO coupons

GERIAUSI KORKOS GALAIS. CIGARE TAI.
YPATINGOS KALĖDŲ DOVANOS Už

Nebo Kuponus ir bakselių viršelius. Taupykite juos.
Nebo baksuk > viršai kiekvienas vertas pusę cento pi
nigais. Tie viršiukai turi pilną vertę prie gavimoilgais. Tie viršiukai turi pilną vertę 

dovaną.
Piniginis Kuponas kožnam bakse.

Reikalaukit Katalogo Dovanų. 
NEBO DEPARTMETAS 

95 First Street, Jersey City, N..J.

P. Lorillard Co., inc., Rew York lity. Esi. 1760.
Emerson I’lionograpU. 509 coupene
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Chicagos Žinios.
KAP. STREETER 

TEISMAS-
Vakar mumeipaliam tei

sme prieš teisėją Graliam 
buvo pradėta žinomo kapi
tono Streeter byla, kuris, 
gyvendamas Lake Michi
gan distrikte, kas sekma
dienis be jokio leidimo par
davinėja alų. Taigi visu- 
pirmu jis peržengia majoro 
Tliompsono Įsakymą apie 
sali imu uždarymą sekma
dieniais. Kap. Streeter 
tvirtina, kad toji žemė, ant 
kurios jis gyvenąs, nepri
klausanti miestui Chicago 
ir todėl jis negalįs pasiduo
ti miesto jurisdikcijai. Kiek 
žinoma, kap. Streeter už
vedęs bylą su federate val
džia už nepriklausomybe 
prie Chicagos ir toji byla 
dar nepasibaigus.

Kap. Streeter išrokuoja, 
kad toji vieta, kur jis gy
vena, seniau buvo užlieta 
ežero Michigan vandeniu. 
Jis tą vietą apsausinęs ir 
todėl faktiškai dabar gyve
nąs ežere, gi ežeras pri
klausąs ne miestui, bet fe- 
deraliai valdžiai. Ir mie
stas prie jo nieko neturįs.

Byla tęsis šiandie po pie
tą.

Kap. Streeter turįs 71 
metus ir Michigan ežero 
distrikte gyvenąs aplink 30 
metu.

pašaukė policiją. Du pik
tadariu suėmė, gi du ją pa
bėgo.

Pamokinimas: ne tik va
karo metu, bet ir dienomis 
reikia laikyti duris užra
kintas.

NETYČIOMIS PA
ŠAUTAS.

Henry Carp, 17 metą, 
1458 Emma gat., netyčiomis 
pašautas iš revolverio. Su
sirinkę priaugliai ant kie
mo ir vienas ją ėmęs de
monstruoti užtaisytu revol
veriu. Ir netikėtai atsitiko 
nelaimė. x

IŠ MIESTO TARYBOS 
POSĖDŽIO.

Vakar vakare atsibuvo 
miesto tarybos posėdis. 
Svarbiausiu tikslu buvo pa
tvirtinti mokyklą komisijos 
7 narius, kuriuos andai ma
joras Thompson parinko ir 
perstatė. Miesto taryba tė
čiai! tik tris majoro persta
tytuosius priėmė, kiti tris 
liko balsą didžiuma atmes
ti, o vienas narys pats atsi
sakė ineiti mokyklą komi
sijom

Priimti nariai sekanti: 
Mrs. F. E. Thorton, Max 
Loeb ir Harris W. Huehl.

Atmesti: pastorius J. P. 
Brushingham, A. Sheldon 
Clark ir Ch. S. Peterson.

Atsisakė pulk. W. N. Se
lig- ,

Tuomi taigi ir apsireiš
kia didis priešingavimas 
majorui.

Miesto advokatu pripa
žintas senatorius Samuel 
A. Ettelson.

Nutartą pravesti Tardy
mus, ar į miesto tarybhiin- 
kus iš šalies nedaroma ko
kia nors intekmė įvairiuo
se sprendimuose.

Nutarta pravesti tardy
mus, ar miesto advokatas 
Francis neparengęs taip 
vadinamąją juodąją lakš
tu tiems miesto darbinin
kams, kurie ėmė dalyvumą 
‘ ‘ slapiąją ’ ’ parodavime.

Kiti nutarimai buvo ma
žesnės vertės.

NAMUOSE UŽPUOLĖ 
MERGINĄ.

Vėlai vakare po numeriu 
25 North Morgan gat. 4 
plėšikai inėjo vidun, ten 
atrado prie stalo sėdinčią ir 
laikraštį skaitančią Miss 
Bose Cohęji ir ant jos už
puolė reikalaudami pinigą. 
Kilo trukšmas. Kaimynai

KNINGYNO NAUDAI — 
VAKARAS.

13-toji Lietuvos Vyčiu 
kuopa, ant Town of Lake, 
nuo pat pradžios savo gy
vavimo pasižymėjo rimtu 
veikimu. Visa eilė pasek
mingą viešą vakaru, paren
gtą prakilniems tikslams, 
kaip tai: naudai nukentė
jusiu del karo lietuvią, su- 
šelpimui lietuviu mokslei- 
vią ir t. p., pakėlė jos var
dą.

Besirūpinant platesniais 
visuomenės reikalais, neuž
simiršta ir nuosaviais pasi
rūpinti. Jaunimas, ypatin
gai susipratęs, supranta, 
kad vi sako geriausias pa
matas — apšvieta. Užtad 
apšvieta ir atrado 13-toje 
Liet. Vyčiu kuopoje sau 
tinkamą kamputį. Uždėta 
kningynas. Nariai ir paša
liniai geri žmonės sušelpė 
kningomis. Tik iš tokią 
duosniu auką susidarė di
dis glėbis kningą. Bet vie
no glėbio mažai, reikia dar 
daugiau.

Kningyno naudai sekma
dienyje, lapkričio 7 dieną, 
J. Elias svetainėje sureng
ta viešas vakaras. Tikslas 
atsiekta. Publikos buvo 
tiek, kaip retai. Progra
mas nemenkas. Ilgoka ir 
gyva p. Račkaus prakalba 
labai užėmė publika.

Komedija “Sulyg nau
jausios mados” atvaidinta 
su pasisekimu. Ir įspūdis 
tokio veikalo palieka nau
dingas. Tai ne vienai mer
ginai, besivaikančiai ma
das, pašiepimo pirštas, ro
dantis, kaip neišmintinga 
ir negražu skrajoti paskui 
dienos madas.

Vaidinimo antraktuose 
nuskambėjo viena-kita dek- 
lemacija. P-lią T. Jocaitės 
ir P. Mičiulaitės duetas ir
gi puikiai išėjo. P-lė Mi- 
čiulaitė solo padainavo ke
letą dainelių. Imant ome
nių, kad p-lė Mičiulaitė tik 
ką pradėjo rimtai plėsti sa
vo talentą dainavime, tai 
galima užtikrinti jai toje 
šiltyje garbingą ateitį. Bal
sas augštas, maloniai vir
pantis, mikliai išsiraizgo 
per ploniausias ir augščiau- 
sias toną kilpas.

Pasibaigė šokiais ir žais
lais. X.

LD. “KATALIKAS,” lapkr. 9, 1915.

J. Oppenheimer & Co. naujas namas jau užbaigtas
Gatavas del biznio bus apie lapkričio 20tą d.

Po 31 motą vertelgystės J. Dppenheimer & Co. yra vėl pasirengę atversti naują historijoj skyrių pirklybos ant kampo Ashland 
avė. ir 47-tos gat., viename iš piii^iausią 20-to šimtmečio architektūros namą, stovinčią kaipo ženklu ambicijos to, kuris pradėjo 
tą pirklybą 31 metai atgal mažame vieno augšto namelyje, 25 pėdą. Šis naujas namas yra naujausios mados ir galima vadinti jį 
dieniniu namu, žiūrint jį iš lauko; matosi bevęik vien stiklas. Pranešama mums nuo žinomą ypatų, jog ją tavoras bus skiriamas 
dvejopai: svarbesnis tavoras, kokio pirma ncbifvo apyinkėje, taipgi ir paprastas tavoras, kaip ir pinna, o kainos, kaip jau žinoma, 
visada žemiausios: smagu mums girdėti, jog jie pasistengė įrengti 20-to šimtmečio pristatymo tavoro sistemą, ty. automobiliais, ku
rie išvežios pirktus tavorus 2 kartu,į dieną po visą miestą. Kiti nauji dalykai bus matoma atidarymo dienoj; taipgi kiti nauji de
partamentai, kaip tai: Beauty Parlor, Soda Fountain, Liquor Dept, ir puikus šviesus pardavinėjimo skiepo ruimas.

Mes velijam kiekvienam, idant tėmytą ją krautuvės atidarymo dieną, nes ta diena bus viena iš žymiausiu, kokią kada nors
Town of Lake gyventojai yra matę. Bus muzika viduryj ir lauke; bus duodamos dovanos per visą atidarymo savaitę; taipgi bus
krautuvėj numažintos kainos tavoro, ekstra stempos bus duodamos ir pirkimą tikieti kiekvienam Town of Lake gyventojui. Šis nau
jas namas ir progresas vertelgystės p-no J. Oppenheimer parodys jums skirtumą dieną, kurie atsimena 1884 metus, kada p-nas Op
penheimer atidarė savo 25 pėdą krautuvėlę, parduodamas mažmožius vientik; po tam atidarė kitą mažą vietą su vyrą aprėdalais; 
ir visuomenė tėmijo, kaip jis progresavo iki persikėlimo ant 47-tos gatvės. Persikraustęs nupirko 50 pėdą toj vietoj, kurią dabar 
yra užėmęs. Moterių aprėdalai ir eeverykai buvo dalis skyriaus, ko nebuvo ant vietos, išskiriant vidurmiestį ant Adams gatvės. Fo
tam per visasvietinę parodą 1893 metais dastatė pilnai viską iki 4 augštu, 75 pėdą, kuris tuomlaik tapo vienas iš didžiausią krautu- 
vią toj apylinkėj; pridedant dar ir grosernės mėsą, apatinius drabužius, pančiaką ir mažmožiu departamentą. Tas tai namas, kuris 
visiškai sudegė pereito gruodžio mėnesyj ir neimant meto aiką jo vieton stovi naujas moderniškas namas, kurį galima sulyginti su vi- 
durmiesčio augščiausiais namais, nes vientik namas kainuoja $200,000.

Automobiliniai banditai 
šiandie ryte apiplėšė 35 gat. 
konduktorią Frank Walsh 
ties Šo. California avė. Pa
ėmė $10. Išlipę iš gatveka- 
rio sėdo automobiliun ir 
nuvažiavo savais keliais.

Extra
Didelis Bargenas.

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

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

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

pardavėjas.

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

Anton Prazsky,
2856 Emerald avė., Chicago, Ill.

BANKES'
COFFEE

26c vertės Kava su 40 centiniu Smoko
Szitą Kavą gausite tik pas Bankas’. Bandyk šiandien
Bankes'puiki Santos 1Benkes’ Dairy stalo O <- 
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c ...........................
Bankas’geriausia
Creamery Sviestas G

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

Puikiausia Arbata zįflc ^5(10 
60; vertes, tiktai po “Vv ųVuUU
Geriausia ii visų 
Arbatų, 60c vertes po w

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 S Ashland ave

Dovanu. Jeigu 
«n lite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
Šiaurine dalis.

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

| Phone Drover 7800

į DR. A. J. TANANEVICZE į
I • Gydo Vyry, Moterių ir Vaikų Ligas |
v Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: x

: 3249 S. Morgan SI., Chicago.s ’* “u' 1
■į -> ' ’<

į IH -KART NEDEUN1S LAIKYTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
x ANT NEDĖLIOS

išeina kas otarnlnm ir petnyčia. 
. . . . . . . .

PRENUMERATA KAŠTUOTA: ------------

AME RIKOJ f “eta.ms t$2i*
EUROPOJ Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- j

C joj ir Škotijoj 15 š Prūsuose 15 m . t

g Rašyk taojsus.) o fawts vrteną msnerį iSyk-’.

j W. D. Boczkauskas & Go.
j W, South 1IŪ., Manoy Pa

Biznieriai garsinkites L. D. “Katalike”.
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