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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie debesiuota ir kiek 
šilčiau; gali būti lietaus šian
die vakare ir rytoj.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 49, žemiausia 39 laip
sniai.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 
4:34.

Mėnulis leidžiasi 7:35.
TIS

No. 265 (359).
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Serbija busianti su
draskyta.

Anglai paėmė m. Bag
dadą Mesopotamijoj.

Rusai siunčia savo karuomeniį 
Į Bulgarija.

300,000 francuzų ir anglų išsodinta 
Salonikuose.

LONDONAS, lapkr. 10. 
— Čionai kas valanda lau
kiama formalio pranešimo, 
kad Bulgarija jau nori pasi
savinti (anektuoti) pietinę 
ir pietrytinę dalis Serbijos. 
Depešos, kokiomis susimai
nė Bulgarijos caras Ferdi
nandas su savo ministerių 
premieru Radoslavovu ir su 
bulgarų armijos komendan
tu, kuris paėmė Nish, aiš
kiai liudija, kad Serbijos 
sudraskymas, padalinimas i 
kelias dalis iškalno jau nu
spręsta. Dali Serbijos turi 
pasisavinti Bulgarija, kitas 
dalis podraug ir su Černo- 
gorija turės pasiimti Aus
trija.

Nisho paėmėjas, gen. J. 
Eeoff, štai kaiji telegrafa
vo į premier?:

“Po sunkių ir kruvinų 
kovų musų narsioji armija 
užėmė Nish’o tvirtovę ir 
ant jos mūrų išskleista bul
garų vėliava, kuri ten ant 
visuomet plevėsuos.”

Caro Ferdinando atsaky
mas generolui Eeoff skam
bėjo:

“Sveikinu jumis kuošir- 
dingiausiai su Nish’o,- tos 
išdavystės ir nepasitikėji
mo tvirtovės, paėmimu. — 
Tegu Dievas globoja musų 
karuomenę.”

Gi premieras generolui 
Eeoff pasiuntė sekančio tu
rinio telegramų:

“Nish’o paėmimas, kur 
musų tautinė vėliava plevė
suos jau ant visados del val
dovo įr jo dinastijos šlovės 
ir del musų bulgarų narsio
sios kąruomenes garbės — 
kaip mane’, taip mano kole
gas labai pradžiugino.”

PAĖMĖ BAGDADA; RU 
SAI Į SERBIJĄ.

Roma, lapkr. 10. — Ang
lijos karuomenė užėmė se
nobini miestų Bagdadą, gu
linti ant upės Tigro, Meso
potamijoj,. anot prisiųstos 
depešos i Tribūną. Laik
raštis Tribūna nuo savęs 
priduria, jogei tai esąs žy
mus kare laimėjimas — mi
nėto miesto paėmimas.- Ta
sai anglų žygis labai atsi
lieps i musulmanus, kadan
gi musuhnanams Bagdadas 
religijiniu žvilgsniu yra 
brangesnis už Konstanti
nopolį ir net Mekkų. Tas 
turėsiąs nemaža intaka ir i 
karą Europoje.

Londonas, lapkr. 10. — 
Vokiečiai jau susitvarkę ga
benti i Turkija savo didžiu
les kanuoles, amunicijų ir 
kitokių karo medžiagų gele
žinkeliu Bielgradas-Sofija- 
Konstantinopolis, anot de- 
pešų iš Amsterdamo.

Baisus mūšiai eina viso
se Serbijos valstybėlės da
lyse. Francuzai-anglai 
skelbia, kad jie bulgarams 
padarę didelius nuostolius 
į pietus nuo Vėlės ir į va
karus nuo Vardai* klonio. 
Bet bulgarai iš savo pusės 
skelbia, kad jie francuzams- 
anglams-serbams pietinėj 
Serbijoj uždavę tokį smūgį, 
kad priešininkai po savo ko
jomis netekę jokios stipru
mos.

Šiaurinėj Serbijoj austrai 
'vokiečiai ir išdalies bulga
rai nuolat briaujasi Serbi
jos gilumon ir serbai niekur 
negali atsilaikyti.

Vokiečių generolo

atsibus lap-
I
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Gallowitz armija, kuri pa- 
ėmė Krushevatz, dabarti
niais laikais šturmuoja kal
nuose serbų pozicijas Nish 
apylinkėse.

“Rusijos sunkioji artile
rija koncentruojama Rumu
nijos pasieniu ir jau 200,000 
rusų karuomenės ten su
traukta,” tvirtina Exchan
ge Telegraph Co. depeša iš 
Atėnų. “Anuotos, amuni
cija ir kitokia karo medžia
ga paruošta siųsti Dunoju
mi į Bulgarijos pasienį.”

Kita depeša iš Atėnų sa
ko, kad bulgarų ir turkų 
kavalerija prisiartino prie 
Ochrida ir kad iš ten civi
liai gyventojai bėga į Grai
kiją. Ochrida guli ties e- 
žeru to paties vardo ant 
Sei’bijos-Albanijos sienos. 
Be abejonės, čia bulgarų 
bus veikiama prieš Monas- 
tirį.

Visos oficialės ir neofici- 
alės depešos praneša, kad 
vokiečiai su savo talkinin
kais austrais ir bulgarais 
yra užėmę Serbijos teritori
jos arti 20,000 ketvirtainių 
mylių. Gi Serbija išviso 
turi 34,000 ketvirtainių 
mylių plotį.

Vokiečių militariniai ek
spertai sprendžia, kad kuo- 
met vokiečiai Kraljeve paė
mę 130 serbų anuotų, tai 
serbdi nuo to laiko likę kaip 
-ir be artilerijos. Serbai 

von’jaučiais į kalnus buvę ga-

benę dar daug kanuolių, bet 
vokiečių sunkioji artilerija 
dalimis išmušus serbus ir 
jaučius.

Austrai-vokiečiai su bul
garais antru kartu susijun
gė geležinkeliu tarpe Nish 
ir Varvarin.

Iš Salonikų pranešama, 
kad serbai apleizdami Zai- 
cher- Parachim, dalį ryti
nio geležinkelio, visus tu
nelius suplaišinę. Todėl vo
kiečiams neteks veikiai ga
benti amunicijų į Turkiją.

300.000 TALKININKŲ 
IŠSODINTA

Roma, lapkr. 10. — Dau
giau kaip 300,000 talkinin
kų karuomenės ligšiol išso
dinta Salonikuose del kam
panijos Balkanuose, anot 
depešos, kuria apturėjo 
Corriere Della Sera. Ta pa
ti depeša sako, kad rusai 
jau išsodinę 80,000 karei
vių Bulgarijos pakraščiuo
se, regis, Varna apylinkėse 
ir 200,000 rusų kareivių su
traukta į Rumunijos pasie
nį. kur su pastarosios val
džia vis dar deramasi del 
perėjimo.

Idea Nazionale skelbia iš 
Sofijos telegramą, kad tar
pe Bulgarijos ir Graikijos 
nesutikimai kasdien auga. 
Turbut nesutikimai kįla už 
Albanijos dalį, priklausan
čių Serbijai. •

Bulgarų caras Ferdinan

Italij laivas nu
skandinta.

ROMA, lapkričio 10. — 
Didelis submarinas. besi
trankąs su Austr. vėliava, 
Viduržeminėj jurėj nuskan
dino Italijos garlaivį Anco
na. s

Laivu Ancoha keliavo 422 
keliaunininku; buvo ant jo 
60 vyrų įgulos. 200 išsigel
bėjusių, tarp kurių yra ir 
sužeistų, išsodinta Bizerte, 
Afrikos pakraščiuose, ne- 
pertoli nuo Tuniso.

Tvirtinama, kad .turėjo 
žūti 258 žmonių, bet sulyg 
išgelbėtų skaitliaus turėjo 
žūti daug daugiaus.

Bizerta guli už 320 mylių 
nuo Neapolio. Submarinas 
Anconą sutorpedavo netoli 
salos Sardinijos pietų pu
sėj.

New York, lapkričio 10. 
— Italijos garlaivių linijos 
per Atlantikų geueralis ma- 
nadžeris, Win. Hartfield, 
sako, kad Ancona su savi
mi negabeno jokios, karo a- 
municijos, todėl toksai au
strų pasielgimas yra pri- 
skaitonias prie baisiausios 
piktadarybės. Ancona ne
turėjo nei amunicijos, nei 
nebuvo anuotomis apgink
luotas. Hartfield dar tvir
tina. kad tarpe keliaunin
kų turėjo būti ir ameriko
nų. Suv. Valstijų piliečių.

Ancona buvo padirbdin
tas Belfaste ir atsiėjo mili
jonų dolerių. Paskutiniu 
kartu iš New Yorko tasai 
laivas išplaukė į Neapolį su 
italais atsarginiais ir pre
kėmis pereito spalių mėn. 
17 diena.

das net vienoj savo kalbų 
išsireiškęs, kad nuo šio lai
ko Bulgarija paliksianti 
didelė valstybė ir jos rube- 
žiai atsispirsianti į tris ju
ros. Todėl Graikijai gra
sia pavojus iš bulgarų pu
sės.

Iš Rumunijos pareina 
prieštaraujančios kita kitai 
žinios. Vienos žinios skel
bia, kad Rumunijos valdžia 
nuginklavusi visus Rusijos 
garlaivius, įplaukusius į 
Dunojų (Danube), kitos vėl 
sako, kad Rusijos torpedi
niai laivai ir torpedų nai
kintojai Dunojuje užpuolę 
austrų laivynų ir jį sunaiki
nę. Be to, rusai sunaikinę 
ten austrų transportus su 
amunicija.

SERBIJA NEŽUVUS.

Paryžius, lapkričio 10. — 
Temps paskelbė Serbijos 
ministerių premiero prane
šimų, kuriame premieras 
tvirtina, kad Serbija dar to
li gražu nežuvus ir serbai 
dar ištisus mėnesius galinti 
kariauti su savo priešiniu; 
kais. Kad priešininkai už- 
iėm ė Nish - Sof i j a-Kon stanti- 
nopolis geležinkelį, tai dar 
nieko nereiškia. Serbai su 
talkininkų pagelba kaip 
nors atsilaikys prieš užpuo
likus, o paskui pasaulis ste
bėsis, kuomet užpuolikus 
patiks negirdėtas Serbijoje 

’ smūgis.

MIKADO KARŪNA
VIMAS.

Kioto, lapkr. 10. — Šian
die čionai atsibus didžiai 
iškilmingas Japonijos im
peratoriaus Yoshihito karū
navimas. Pirmu kartu Ja-' 
ponijos historijoje atsitin
ka, kad iškilmybes leidžia
ma matyti publikai. Mika
do suteikė plačių amnestijų 
kaliniams, taipgi $5.000,000 
paskyrė labdarybės reika
lams.

BULGARIJA PRIEŠ 
GRAIKIJĄ.

Paryžius, lapkričio 10.— 
Bulgarijos valdžia pasiun- 
čius Graikijai notą, kurtą
ja aštriai protestuoją, kad 
Graikija leidžianti talkimn- 
kų karuomenei Salonikuose 
lipti. Aišku, bulgarai įieš
ko nesutikimų.

Rusai užėmė 
naujas pozi

cijas.
PETROGRADAS, lapkr. 

10. — Rusai oficialiai skel
bia apie savo pergales Ry- 
gos-Dvinsko fronte. Rusai 
atgal atsiėmę didelę dali 
Kuršo ir iš vokiečių atėmę 
daug amunicijos. Vokiečiai 
išmušti iš sodžiaus Epukn, 
arti Jacobstadto. Dvinsko 
apskrityj rusai paėmę Za- 
lieščiki ir Udženiški. Ru
sai sunaikinę vokiečių a- 
municijos sandelius Birštė- 
nuose.

Londono Morning Post’o 
korespondentas iš Petro
grado praneša, kad caro 
valdžia nusprendžius pra
tęsti karą kadir dar penkis 
metus, kol vokiečiams ener
gija neišsisemsianti.

RUSAI ESĄ VISU FRON
TU ATMUŠTI.

Berlynas, lapkričio 10. — 
Vokiečiai oficialiai prane
ša, kad rusų atakos į pie
tus ir vakarus nuo Rygos 
esą atmuštos, gi aplink 
Dvinska rusų ofensivas ne
turįs pasisekimo. Nakčia 
lapkr. 7—8 d. rusai i vaka
rus nuo Dvinsko buvę užė
mę maža dalį vokiečių po
zicijų, bet paskui kontrata
ka atmušti ir vokiečiams 
tekę paimti 372 rusų karei
vių.

Į šiaurius nuo Komarov, 
palei upę Styr, teutonai pa
ėmę 367 rusus.

RUSŲ MINISTERIS PA
SITRAUKUS.

Petrogradas, lapkr. 10.— 
Del “sumenkėjusius svei
katos” rusų agrikultūros 
ministeris Krivošein pasi
traukęs iš savo vietos. Ca
ras už tai jį apdovanojęs 
Aleksandro Nevskio orde
riu.

GARLAIVIS DACIA 
NUSKANDINTAS.

Algiers, lapkričio 10. —- 
Francijos garlaivis Yser, 
buvęs seiliau žinomas vardu 
Daria, vokiečių submarine 
nuskandintas. Įgula ir ke
liauninkai tečiau išgelbėta.

ITALAI ALBANIJOJE.
Roma, lapkr. 10. — Itali

ja. savo kaiaiomeuę siunčia į 
Alb'ąųijų priešais bulgarus, 
nes prisibijoma, idant bul
garai nepasiektų Adriatiko 
jurtų, gš tas grasintų pavo
jumi Italijos valstybei.
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Rusu dienraštis “Birževi- 
ja “Vied.” praneša, kad 
vokiečiu kaizeris buvęs ža
dėjęs nukeliauti ir Vilniun, 
panašiai kai kad buvęs 
Kaune, tečiau talkininku o- 
fensivas vakariniam karo 
fronte jo tą sumanymą su
trukdęs. Kaizeris iš Lietu
vos nusiskubinęs i Franci- 
ją. O vokiečiai, gyvenanti 
užimtam Vilniuj buvę jau 
tikrai jo atvažiavimo lau
kę. Tečiau ir nesulaukę.

Abelnai buvo manoma, 
kad kaizerio Vilnimi 'atva
žiavimas busiąs labai iškil
mingas jo Įžengimas Lietu
vos sostinėm Negana to, 
tuo Įvažiavimu, kaip pra
neša vienas švedu laikraš
tis, buvę laukiama, kad vo
kiečių imperatorius paskel
bsiąs lietuviams ypatingą 
manifestą, kad jiems, kaip 
ir lenkams, prijungus Lie
tuvą prie Vokietijos, bu
sianti duota autonomija. 
Tečiau nei viena, nei kita 
neišsipildė. Turbūt kaize
riui ir neprisieis pamatyti 
Lietuvos sostapilio, kurį jo 
kareiviai gerokai apgriovė.

Škotijoj lietuviai irgi žy
miai darbuojasi Lietuvos 
Šelpimo reikale, kai)) rašo 
“Išeivių Draugas.” Bet 
ypač tuo darbu atsižymi 
lietuviai katalikai, nes ir te
nai lietuviai socialistai to
kiam svarbiam momente at
skilo nuo lietuvių visuome
nės ir įsteigė skirtiną fon
dą.

Škotijos lietuvių Lietu
vai šelpti komitetas spalių 
20 d. Mossendyj turėjęs sa
vo susirinkimą, kuriame nu
tarta pasiųsti Lietuvos cen- 
traliam komitetui, kuris da
bar persikėlęs Petrogradą u, 
visas surinktas aukas, bū
tent 200 svarų. Seniau tas 
komitetas į Lietuvą buvo 
išsiuntęs 420 svarų aukų. 
Taigi išviso bus 620 svarų 
arba 7,000 rublių.

Prūsų lietuvių komtotui 
nutarta aukų nesiųsti ir 
štai kas protokole pažymi
ma:

“Kas link pasiuntimo pi
nigų į vokiečių užimtas vie-

Mustj kaimynas 
“Draugas.”

Pastaruoju laiku “Drau: 
gas” pradėjo visai nedrau
giškai “užsirustauti” ant 
Lietuvių Dienraščio “Kata
liko” ir jojo vedėjo. Savo 
pastabose pliekia tokias ne
sąmones, kad skaitytojai 
turėtų gardžiai nusijuokti 
iš jW

“Draugas” No. 42 štai ką 
rašo:

“Užsispyrus savus skai
tytojus užkrėsti klerika- 
lomanijos liga, “Lietu
va” stebisi, kodėl, girdi, 
tarp sąjungos laikraščių 
nepažymėtas “Katali
kas”? Jos manymu, 
“Katalikas” turi didesnę 
teisę vadinties katalikiš
ku laikraščiu, negu visi į 
sąjungą inėjusieji katali
kiški laikraščiai, krūvon 
sudėti. Taigi argumentas 
aiškus: “Katalikas” to
dėl prie sąjungos neprisi
dėjo, kad jis yra katali
kiškas, o anie visi laik
raščiai klerikališki, tad 
kur gi geram katalikui su 
klerikalais maišvties.
“Katalikui” pasakyta 
komplimentas, o gi ki
tiems laikraščiams pa
spirta koja. Galime “Lie
tuvą” užtikrinti, kad 
‘1 Kataliko ’ ’ komplimen- 
tais nepapenės. Duok 
biznį — bus kas kita. 
Kuom (4 prigul ė j imas 
prie katalikiškų laikraš
čių sąjungos apsimokės, 
labai galimas dalykas, 
kad “Katalikas” nusi- 
grįš nuo laisvamanių, ku
rie apart komplimentų 
daugiau nieko neturi.

Pirma, “Draugas” pasisa
ko, kad esąs klerikališkas 
ir pripažįsta, kad “Katali
kas” yra katalikų laikraš
tis. Labai aišku. “Drau
gui” reikėjo seniau tas pa

tas per susitverusį Prusno
se komitetą, tai Š. L. komi
tetas nutarė klausimą atidė
ti, dabar gi į ten pinigų ne
siųsti. Nes tų pinigų ne- 
perdaug yra, visiems neiš
teksi, vargas pabėgėlių di
desnis, negu vargas užsili- 
kusiųjų lietuvių ant vietos, 
pats naujas Prūsų komite
tas nelabai ištikimas, nes 
prie jo nepriimta nei vieno 
(keli priimta. Red.) iš D. 
Lietuvos veikėjų, gi visi da
bartiniai Prūsų komiteto 
nariai: dr. Gaigalaitis, Ste- 
putaitis, Vidunas ir Joga- 
masta žinomi perdideliu sa
vo prusiškumu; pats Gaiga
laičio atsišaukimas savo ne
rimtu tonu padarė blogą į- 
spudį Į Šk. komiteto na
rius.”

, Bet Škotijos lietuvių ko
mitetas tuo nepasiganėdino. 
Jis nori dar daugiau pasi
darbuoti Lietuvos šelpimo 
reikale. Tam pačiam susi
rinkime nutarta: “Nugir
dąs, kad į Ameriką, važiuo
ja p. Žmuidzinavičius aukų 
rinkti, nutarta, jei bus ga
lima, pakviesti jį užvažiuo
ti Škotijon. Tas pat nu
tarta padaryti ir su p. A. 
Bulota.” Tik, deja, kad p. 
Žm., kiek teko išgirsti, Į 
Ameriką nevažiuosiąs, todėl 
nebus progos nei Škotijos 
lietuvius aplankyti.

Graikijos karalius Konstantinas, kuris bičiuliaujasi su 
savo svainiu, vokiečių kaizeriu, ir nenorįs eiti serbams 
pagelbon. Jis nesibijąs statyties prieš graikų tautą,, 
nes turbut kaizeris jam pažadėjęs Vokietijoj šiltą vie
tą, jei jam prisieitų dumti iš Graikijos, kilus ten re

voliucijai.

stebėti, tai “Draugo” skai
tytojai butų žinoję, su kuo 
turinti reikalą. O ne taip 
ilgai laukti, kol “Lietuva” 
privertė tą parašyti. Tai 
vis matyti, kad “Draugas” 
dar sarmatinosi. Bet da
bar tai drąsiai pasakė savo 
skaitytojams, kaip i= kara
bino, teisybę. (Pagalios pri
kaišiojimai apie kompli
mentus, biznį ir t.t. geriau 
tiktų indėti i “Šis-tas” sky
rių, tai išeitų visai “nei šis, 
nei tas.”

Tame pačiame “Dr-go” 
numeryje rašoma, “Šis-tas” 
skyriuje, ve kas:

“Vieną gražų rytą at
neša man (kam? Red.?) 
laiškanešis šit kokio kei
sto turinio laišką:

Bedievis,
‘ ‘ Katalik*>’ ’ nienažiarius, 

tą gali patvirtinti 
tikras katalikas

Dr. G r—as.
Ir redakcija priduria štai 

ką:
“Dievaži, nieko nesu

prantu! Ir šiai)) ir taip 
galvoju ir negaliu supras
ti, ar “tikras katalikas” 
yra “bedieviu,” ar “be
dievis” kataliku. Pri- 
siųskite, meldžiamiej i, 
kuogreičia usia a iškesn i ų 
žinių. Susirietęs lauk
siu.”
Sulyg “Dr-go” pasaky

mo, tai mes irgi “dievaži” 
nieko nesuprantame. “Dr- 
go” redaktorius ir pušiai 
dienai “susirietęs laukia” 
ir nesulaukia aiškesnių ži
nių. “Dr-go” sandaibinin- 
kas tiktai patvirtina, kad 
‘ ‘ bedievis ” “ Kataliko ’ ’
“menadžierius,” o paliudy
ti negali. “Hard job.”

— Atėnai, lapkr. 9. — 
Čionai Graikijos valdžia o- 
fieialiai apvaikščiojo trijų 
metų sukaktuves nuo Sala- 
uikų užėmimo. Atsibuvo 
pamaldos ir karuomenūs 
parodavimas. Graikų poli
tikoj, sakoma, neįvyksian
ti atmaina. 

Amerikos mokslo 
vyrų darbo 

dirva.
Dažnai buvo kalbama, 

kad Suvienytų Valstijų val
džia deda daug pastangų, 
kad padidinti laivyną. Prie 
laivyno reikalų tvarkymo 
susidarė skyrius iš geriau
sių ir garsiausių šios šalies 
mokslo vyrų ir išradėjų. Jų 
priešakyje vadovauja Tho
mas Edison. Šio skyriaus 
uždaviniu bus panaudoti vi
sas pajėgas ir išradimus ša
lies apgulimui; tai pirmas 
ir svarbiausias jo tikslas. 
Tečiau, kaip pranešama, šis 
skyrius žadąs uždėti valdiš
ką laboratorija už o mil. dol. 
Šita laboratorija tarnaus 
visuomenei ne tik laike ka
ro, liet ir taikos metu.

Nebus to reikalo, kurio 
neaprupinsianti minėta la
boratorija. Visa, su kuo 
risis amerikonų “biznis,” 
bus laboratorijos rūpestin
goje domoje. Taip bent 
šiandien visuomenę infor
muoja Miller Reese Hutchi
son, ypatiškas reprezentan
tas ir vyriausias Edisono 
inžinierius. Bus tai labo
ratorija su chemijos sky
riais, garinių mašinerijų, 
gazinių ir aliejinnių maši
nerijų, laivų konstriik'-1’’ 
uis skyrius, orlaivių sky
rius ir daug, daug kitokių 
skyrių.

“ Prisirengkime — sako 
p. Hutchison, — idant atei
ti pagelbon tiems, kurie 
stovi prie darbo; padėsime 
ūkininkui, mokslo ir pra
monės žmonėms.”

Žiūrint į dalyką bešališka 
akla, reikia pripažinti, kad 
antrasis susiorganizavusių 
mokslininkų uždavinis daug 
svarbesnis už pirmąjį. Pir
mas paremtas ant ginklavi
mosi,- kad apsaugoti šalį 
nuo 'išlaukinio pavojaus. 
Antras, nors pastatytas 
paskesnėje vietoje, bet lai
ko sau už pareigą pasišvęs

ti visos visuomenės labui. 
Ir keisti tie amerikonai, na, 
ir jų mokslininkai. Kai 
Europoje karo nagai, apgin
kluoti militarizmo galybe, 
griauna, taško šimtmečiais 
sukrautą, sutaupytą kultū
rą, žudo tūkstančiais nekal
tus žmones; sveikiausias 
kraujas ir geriausi smege
nis tiška po karo letena — 
tai Amerikos prakilnieji vy
rai, kurie retkarčiais nuo
širdžius protestus išduoda 
prieš karą ir jo prietikius, 
gi kelis syk apsisukę, už
miršta apie tas gražias sa
vo mintis ir nukreipia visą 
savo domą, širdį ir pajėgas 
link ideos, kurios mintimi 
yra sudaryti tokią galybę 
šalies apgulimui, prieš ku
rią drebėtų išlaukiniai prie
šai ir neišdrįstų prieš ją 
kėsinties.

Kas šešėlių bijosi — še
šėlius mato. Gana gerai 
suprantama, kad kai viena 
viešpatija ima auginti sa
vo galybę, tai kitos valsty
bės, vieną kitą atidžiai sek
damos, negali nuleisti ran
kų ir ramiai sėdėti. Vienos 
ginklavimasis, spiria gink- 
luoties kitas ir taip eina, li
gi visas pasaulis, lyg ant 
ašies, pradeda sukties ant 
niilitarizuio kojos. Tą ge
riau permato, negu kas ki
tas, mokslo vyrai, bet kodėl 
jie nededa savo pastangų, 
nepavartoja savo intekmės 
visą uolumą ginklavimosi 
pasukti priešingon, pasau
liui išganingon, pusėn? Jie 
eina išvien su ligotais šovi
nistais. Br.

VAKARAS.

Baltimore. Md. Lapkrb 
čio 6 dieną Teatro Mylėto
jų Dr-ja surengė vakarą. 
Scenoje atvaidino keturių 
veiksmų ir penkių atidengi
mų dramą “Bijūnėlis.” Šis 
veikalas nesenai parašytas. 
Jis labai gyvai nupiešia 
praeities lietuvių ir lenkų 
santikius. Lenkų negražų 
elgimąsi su lietuviais. Per
sekiojimą lietuvių už jų 
prigimtą kalbą ir giesmes 
bažnyčoje. Autoriumi jo 
yra p. V. Nagumauskas.

Vakaras buvo surengtas 
naudai nukentėjusių del 
karo mųsų brolių ir sesu
čių Lietuvoje, kurie senai 
vargsta, netekę gimtinių 
bakūžėlių.

Pirmu kartu šis veikalas 
buvo perstatytas spalių 9 
dieną. Tada ir dabar žmo
nių atsilankė vis pilna sve
tainė ir pagirtinai užsilai
kė.

Veikalas atvaidinta pui
kiai, nes kiekvienas vaidin
tojas savo rolę buvo gerai 
išmokęs ir jąja persiėmęs. 
Vietiniai lietuviai atsilie
pia, kad šitas veikalas pir
mu kartu buvo taip puikiai 
atvaidintas.

Lieka nuoširdžiai pritarti 
TMD. darbavimuisi — ren
gti vakarus tokiems tiks
lams, kaip nukentėjusių lie
tuvių nauda. Ten vargsta, 
alksta; tiesia rankas link 
musų pagelbos maldauda
mi, o mes, turėdami liuesas 
rankas, organizuokime rei
kalingą pagalbą. Tiems 
tiksiant pageidaujama, kad 
vakarai butų rengiami kuo- 
dažniausiai.

Šelmis Bernelis.

ŠV. BEDO KOLEGIJA.

Peru, III. Lapkr. 7 d. III- 
čioji SLRKMA. kuopa tu
rėjo savaitinį literatinio 
skyriaus susirinkimą.

Apkalboj us kaikuriuos 
dalykėlius prasidėjo pro
gramas. Debatuota tokioje 
temoje: “Nemokytas žmo
gus neudiilgesnis žmonijai, 
negu ifiokytas. Viršų paė
mė, sulyg teisėjų nuospren
džio, negative pusė.

Vietiniai moksleiviai la- 
vin'asi, gvildena Įvairius 
klausimus ir rengiasi prie 
tautiniai visuomeninio dar
bo.

Bulgarai užgulę 
ant Talkininkų.
Londonas, lapkričio 9. — 

Talkininkų stovis pietinėj 
Serbijoj atsiradęs labai kri
tiškam padėjime, anot dc- 
pešų iš Atėnų ir Saloniki. 
Pranešama, kad bulgarai 
ten susitvlirkę užgulė ant 
francuzų-anglų ir serbų ir 
juos spaudžia arti Graiki
jos pasienio. Talkininkams 
iš Saloniki siunčiama pa
galba, bet vargiai, bus lai
ku suspėta.

Serbų vyriausioji armija, 
spaudžiama austrų-vokiečių 
iš žiemių ir bulgarų iš ry
tų, pasitraukia Į kalnus, už 
Nish atsirandančius. Kaip 
pranešama, serbai laikosi 
rusų taktikos: be didelių 
mušiu paveda priešinin
kams miestus, sodžius, ap- 
drutintas vietas; paskui sa
ve paliekama tik menka už
pakalinė sargyba, kuri su
laiko priešininkų briovimą- 
si ir tuo budu leidžia savo 
svarbiausiai karuomenci to
liau tvarkingai pasitraukti.

Serbams padėjimas — la
bai blogas. Kadangi talki
ninkams rių»i serbų nepri- 
gulmybė ir ateitis, tuo tiks
lu jie serbų frontai! pasiun
tė lordą Kitchener, Angli
jos karo sekretorių. Kokią 
jis misiją turįs ir ar jis 
kiek hots' pagelbės serbų 
priešininkus sulaikyti, nie
ko tikro nežinoma. Gal jis 
mėgins savo jnisėn patrau
kti Graikiją ir Rumuniją. 
Bet vargiai, tas tikslas bus 
atsiektas

Yra žinoma, kad serbų 
karuomenč skaitliumi labai 
sumažėjus. N('turinti nei 
ginklų, nei amunieiios pa
kaktinai. Franciizai su an
glais serbams dabai* prista
tanti reikalingos amunici
jos. Kanuolių skaitlius ir
gi sumažėjęs, nes vienur 

ir kitur jų daug patenka 
priešininkams'. Antai tik 
vienam Kraljevo vokie- 
čiams'tekę 130 kanuolių. 
Dabai’ serbai vartojanti tik 
franenzn ir anglų kanuoles, 
kurios pirmiau buvo jiems 
nusiustos.

KITCHENER Į INDIJĄ , 
IŠKELIAVO.

Washington, laukr. 10.— 
Pirmiam nebuvo žinoma, 
kur Anglijos karo sekreto
rius, lordas Kitchmier, slap
tomis iškeliavo. Vieni ma
nė, kad jis . atsistatydinęs, 
kiti spėjo, kad jis iškelia
vęs į Balkanus. Tečiau čia 
apturėta žinia, kad lordas 
Kitchener iškeliavo, tiesiog 
į Indiją ir Egiptą, ues te
nai vietomis kilo revoliu-

ei j a ir visas stovis baisiai 
persistato. Ilgas laikas te
nai sukinėjosi vokiečių a- 
gentai ir jiems pasisekė 
kai-kuriose provincijose gy
ventojus sukurstyti prieš 
Angliją.

Apturėta žinia, kad Ily- 
derabado sultanas, UI 
Mulk, visuomet ištikimas 
Anglijai, gyventoju nuo so
sto prašalintas. ( Greitu lai
ku tas pat gali atsitikti ir 
kitur).

Ve tai kokiu' reikalu Kit
chener slapta apleido Lon
doną. Nors spauda apie tai 
labai gerai žinojo, bet jai 
buvo uždrausta rašyti. Ir 
tik čia tas visas reikalas 
pilnoj šviesoj paaiškėjo.

Padėjimas todėl labai bai
sus ir Anglija prisibijo ten 
abelno sukilimo. Sakoma, 
kad jei maištai ir toliau im
sią platinties, Anglija 
kreipsiantis Į Japoniją ir 
prašysianti jos pagelbos, 
nes pati turi pakaktinai 
vargu Europoje su dabarti
niu karu.

Teutonai ištikro patrakę 
žmonės. Jie mano visą pa
sauli užvaldyti. Argi galės 
taip būti?

VOKIEČIŲ NELAISVU! 
SUOKALBIS.

Pekinas, lapkr. 10. — Su
sekta suokalbis tarp vokie
čiu nelaisvių Siberijoje, i 
kur juos Rusijos valdžia 
buvo nusiunčius. Harbine 
suimta keli vokiečiu šnipai.

Dr.G. M. Glaser

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikišką 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 657.

w etjS co S3 ,sn';i5ta:.'::53ti.Qs:K63itinat.ni!: tsrj

Tol. Drover 7042. .■ n

! Dr. C. Z. Vezelis
■ LIETUVYS OENTISTAS ■

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ®
g Nedalioms pagal sutarimu g

b 4712 So. Ashland Avė. B
_ 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 vakare; ncdėliomis 10—1 
po pietų.

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

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas crali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
AmerioBn School of Languages

Chicago. &I ?41 W. 47th Street.

731 W. 18ih Street

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sačė- 

dysito pinigus ir laiką. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki- 

•to mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:3(1 kas vaka
ras. Nedūldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knlngvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų histoiijos, akėt
uos historijos, geografijos, politikiues 
ekonomijos, pitietystės, dailarašystos.

Mokinimo vąlaudos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 ilsi 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Iii.
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Iš karo lauko.
Paskui Prūsų lietuvių 

laikraštį “Pagalbą” čionai 
paduodame Prūsų lietuvio 
kareivio laišką iš karo lau
ko. Rašybą paliekame prū
siškąją.

“Jau daugiau kaip metas 
pro šalį, o vis dar nei numa
nyti, nei nematyti, koks bei 
kada bus galas. Jei rusai 
butų pas Varšavą bei Ivan- 
gorodą į galutinę persivei- 
kimo kovą įsiledę, rasi tad 
butų musų vaiskui pasisekę 
jų galybę sutruškinti ir 
skubinti. Bet jie dabar ro
dos nor savo taktiką iš 1812 
metų atkartoti, kada Napo
leoną su savo milžinišku 
vaisku sunaikino. Dabar 
jie traukdamiesi atgal į sa
vo begalinę žemę ir juo vė
liaus į galutinį persi veiki
mą įsileisdami, ir pakajaus 
įvykinimą juo toliau nustu
mia.

Karo pradžioje ypač Bel
gija ir musų provincija tu
rėjo daug nukentėti. Iki 
tol buvo ten sveiki bei šlo
vingi miestai ir gražus kie
mai, o dabar gavome urnai 
Belgijoje pamatyti visur 
pakeliui į griuvėsių krūvas 
paverstus miestus bei kie
mus, iš kurių pirma darbo 
žegnonė tvino, bet dabar 
nepakeliama smarvė umus 
įvaikina. Pirma ten 'žmo
nės darbuodamies ir palai
moje gyveno, o dabar griu
vėsius šunis kaukdami ap- 
loja.

O vėl į musų provinciją 
parkeldinti vos ją bepaži- 
nonie. Pirm karo visur žy
dinti- žmonių stropumo pa
laima, o dabar visur tokie 
jau išpustijimo paveikslai, 
kai]> Belgijoj. Ir žmonelės, 
kuri mus linksmai ir su žeg
nonės velijimais į karą bu
vo išleidę, visur nusiminę. 
Ir taip gavome karo išgąs
čius patirti, ir ak taip skau
dingus.

Veik ir ant Klaipėdos už
ėjo tužba. Man vis atrašy
davo: Mes lyg ant paka
jaus salos gyvename; visur 
aplink mus siaučia karas, o 
ne retai girdime ir kanuo
les graujant. Tai ir viskas 
— mus nieks nekrutina. 
Džiaugiaus iš to širdingai, 
bet kaip Alerco mėnesyje 
pro D. pramaršeriavom, 
skaitau tarp prie medžių 
pakabintų žinių ir tą mane 
skaudžiai perimančiąją 
naujieną: rusai ir į Klai
pėdą įsiveržė! Jie rabavo- 
ja, degina bei žudo. — Kaip 
aprašysiu mano širdies 
skaudėjimą! O tad veik ir 
žinios parėjo: Ambrasatis 
nužudytas, Žvilius pavilk
tas! Pone — tad ir mano 
vienatinis mylimas brolis! 
Ir jau pusė meto praėjo, ir 
dar vis nei jokios žinios a-Į 
pie jį neturiu. Tad kartais, 
nusiminimas jau visai nu
vargina. Bet tad vis ir vėl 
atsitiesia ir vėjus žiu lai
kyt — tas galiausiai vislu b 
ištaisys gerai.

Dievui dėkui,
vincija jau senai nuo ne
prietelių išvalnyta, ir žmo
neles gal nors šiektiek vėl 
darbuoties savo pavadini
mais ir iš griuvėsių visur 
pamažu naują gyvastį pri
kelti. mes čia Loccrite gauname-

Bet ne tai]) desties čion j matyti cvangeliškns ir ka- 
neprietelių* žemėje. Abroz-italikiškus kunigus ranka ■

das apsikeitė: Dabar čion 
nusiduoda, kas pirma prie 
musų nusidavė. Ant visos 
frontos pagal Narevo upę, 
kur musų Loceritas yra ir 
kelits ypač lietuviais papil
dyti regimental kovoja, ma
tai visur nudegusius- kie
mus, išpustytus miestelius, 
laukus kasimais išvagotus, 
šen ir ten puolusių kapus. 
Gyventojų retai koks tema
tyti, visi išbėgioję. O rugiai 
bei kviečiai jau senai per
nokę, bet nenudagoti. Kiek 
čia vertybės pragaišta! O 
rytais atsikeldami ir vaka
rais atsiguldami, dienų ir 
naktį girdime kanuoles 
griaujant ir lakūnai musų 
guolius apsldando, neretai 
gromatomis apkrėsdami. O 
už griovių, kur griauja ir 
baisiais bildesiais kulkos 
sprogsta, pasikelia šen ir 
ten didi durnų debesiai, ku
riuose sutemstant didžių 
ugnių gaisrai padanges rau
donina. Tai uždegančių 
granatų į liepsnas paver
čiami kiemai bei miestai. 
Ir juo gilyn mes į Maskoli- 
ją traukiamies, juo išgas- 
tingesnius išpustijimus pri
einam. Kaip tuokart Belgi
joje ir Rytprusijoje, taip 
dabar čion yra žmonių vie
toje telikę vien šunis, ku
rie dienomis į laukus išbė
gę po javus slapstos, o nak
timis kiemų, griuvėsiuose 
išgąstingai kaukdami aplo- 
ja bei po degėsius rausinė- 
ja, lyg savo pono ieškodami 
arba savo 
laimų iš 
geisdami.

Serbų karuomenės vyriau
sias vadas, gen. Putnik. Tu
ri 68 metus, sirguliuojąs, 
turįs dusulį, tečiau dieno
mis ir naktimis dirbąs su 
savo štabu, susidedančiu 
tik iš penkių oficierių.

kurie namie je pasilikę ir 
kuriems Viešpats duos iš 
karo sugrįsti, tie bus musų 
ateities šyla, kuri iš karo 
išpustijimų ir gruvėsių vi
sur naujų gyvastį prikels.

’O tikime, kad jis bus geres
nis ir tobulesnis už ikišio- 
liškąjį. Tad vėl nameliuose 
palaima ir žegnonė pražy
dės ir visas gyvenimas ap
sakys. Štai, vislab nauja 
pastojo. Tai bus karo žeg
nonė. Tikianie, kad galiau
siai visgi galėsime Dievui 
dėkoti: Padarė Viešpats vis 
gerai. — Jo vardui dėkavo- 
kim!
- Todėl pertrivokime!

Su širdingais sveikini
mais. A. B.

Prince Albert yra 
geras tabakas

Vyrai visur ruko Prince Al
bert taboką dėlto, kad iš 
jos galima padaryti gerų 
cigaretų arba rūkyti pyp
kėje. Taboka yra taip ge
ra, kad pirmą kartą ją rū
kiusiam taip patiks, kad jis 
nenustos ją rūkęs ir toliaus.

Fringe Albert |

Copyright liti by 
R. J. Reynolds 
Tobacco Co.

the national joy smoke
Patentuotas būdas kuriom Prince Albert (Sį 
yra dirbtas išvengia liežuvio ir gerklės ne 
peršti. Gali laisvai būti rūkomas pypkėj ar- ■£< 
ba cigaretuose dėlto kad neperšti liežuvio g* 
nė gerklės; Patiks jums skonis bei kvepsnis. \į:> 

Prince Albert y- 
ra supjaustytas 
taip jog galima 

jį parankiai susukti 
neišberiant kada suki 
cigareta. Jis kemšasi pa
rankiai ir pypkėj, ir duoda 
skanų rukimą. Prince Albert y 
ra ilgai rūkomas, ir geras tabakas.
Prince Albert parduodamas 5c raudonuo
se maišeliuose; 10c raudonose blakinėse; 
svarai ir pus-svariai blekinese dežese ir 
svarai stiklinėse dežese su uždengtuvais.

Aukos Tautos 
Fondui.rankon einančius ir vieniai 

suronytuosius dvasiškai ap
rūpinančius. Nesenai irgi 
tai patyriau, kad viens ka
talikiškas kunigas evange- 
liškam mirštančiam evange- 
lišku budu patarnavo, o ki
tų pagraudeno ininau nau
jų testamentą skaityti: tai 
esančios geriausios ir nau
dingiausios kningos.

Taip tobulybėje be esant 
jau visą metą, mislis su iš
siilgimu paukščių sparnais 
lekia tėviškėn, kur gimęs, 
užaugęs, kur lietuviškoji 
motinėle meilę į širdį die
gė ir tėvelis išminties moks
lus mokino, kur nūs, lietu
viai, draugiškai gyvendami, 
vargais ir džiaugsmais da
linamės, savo lietuviškąją 
kalbą mylėdami ir tėvelių 
budu prilaikydami. Dabar 
karo didieji šauksmai ir 
griausmai yra musų Lietu
voje, musų tėvinaiuiškus 
balselius lyg pamažinę, nes 
niekur nebegirdi ir nebe- 
skaitai, ar kur kas bevei
kiama. Akj kad po išgąs
tingo karo, kuris savo bai
sumais ypačiai Lietuvą iš
tikęs yra, ir naujas atgai
vinąs tautiškas gyvastis 
musų mieloje Lietuvoje už
gimtų !

Galiausiai, visų šio karo 
bėdų ir išpustijimų atsime
nant ir nužvelgiant į atei
tį, pripuol man viens regi
nys, kurį čion, Lenkijoj 
bažnytkiemyj D. mačiau: 
išpustytas kiemas, ir visur 
beriogsantis griuvėsiai. Į 
šalis išdrabstyti ginklai ir 
žalnicriški rubai reiškia, 
kad nesenai baisus mušis 
per tą šalį persitraukęs ir 
visą pakajaus žydėjimą iš- 
pustyjęs. Prieš savo buvu
sios palaimos namelių griu
vėsius stovi pražilęs senu
kas: susiraukusi burna ir 
nudurtos akis reiškia alps
tanti širdies skausmą. Ša
lę jo suklupusi jauna mote
riškė, rankose kūdikį laiky
dama, žiurstu ąkis užsiden
gusi tužbingai verkia. Jos 
užpakalyj stovi josios vy
ras, rankoje kirvį ir pjūk
lą laikydamas, žiuri rustai 
Į griuvėsius. Bet tečiau ja
me matyti begimstanti atei- 

tasai, 
naują, 

gyvas-

už $206.59 
r.pvaikščio- 
ir kovo 4

Šiuomi prisinnčiu čekį 
ir vardus aukotoju, kurie 
jime ‘ ‘ Lietuviu Dienos ’ ’ 
dieną aukojo sušelpimui lictuvią, nu
kentėjusią nuo šio baisaus karo Lie
tuvoje. Šios aukos priimos nuo 
rapijoną šv. Vincento parapijos, nuo 
apylinkes McKees Rocks, Pa.

Bet apart šią surinktą auką dar 
randasi aukos, kurias pasižadėjo ir 
savo susirinkimuose nutarė aukoti 
šios draugijos: dr-ja šv. Jono Krikš
tytojo $50.00, draugija šv. Vincento 
$25.00 ir draugija šv. Jurgio $25.00. 
Gavę prisiusime Į Tautos Fondą.

Aukojo šie: $10 Samuolis Peliksą, 
$6 Urbonas Jurgis.

Po $5.00: Juozas Abromavičius, Pr. 
Gustaitis, Mickus Jonas.

Po $3.50: Navickas Martynas.
Po $2.00: Stanevičius Vladas. Ser- 

dzikauskas Jonas, Našlėnas Kazys, 
Gubanavičienė Teopilė.

Po $1.50: Viltiakis Stanislovas, 
Serdzikauskas Karolis, Martinkus Pr., 
Kuizinas Juozas, Zaviackiutė Agnieš
ka.

Po $1.25: Jakutis Kastantas, Liti- 
binis Stanislovas, Ramoška Vincas, 
Vilčiauskas Petras, Pozanskienė Bar
bora, Balasevičienę Elzbieta.

Po $1.00: Vasiliauskas Antanas, 
Platukis Adomas, Varnas Pranas, 
Kauklys Mamertas, Kitavičįutė Ma
rijona, Skupienė Veronika, Steponavi
čienė Marijona, Visminas Antanas, 
Vaišnoras Baltras, Gelažauskiutū Mi
kalina, Šalkauskas Karalis, šimkevi- 
čius Juozas, Girnieno Juzė, Kapšys 
Jurgis. Kairys Petras, Povilonis Ka
zys, Gintis Kazimieras, Kiškicuė A- 
gota, Klanauskas Jonas. Jakutis An
tanas, Cegelis Vincas, Uzdras Vladas, 
Kapšys Domicėlė. Subačius Ignas, Uz
dras Kasparas, Grikieuis J., Pleškin
to Agota, Balinskienė Morta, Jaku
tis Ignas, Ciučkauskas Kazys, Plau
šinis Vincas, Gustaitis Jonas, Dovi- 
donis Juozas. Liubilikė Marijona, Liu- 
biliukė Magdalena, Varnas Ignas, Ja
kutis Juozas. Jakutis Boleslovas, Ku- 
pickas Vincas, Burškiutė Agota, Sta
nevičiūtė Joana.

Po 75c.: Abramavičius Petras, Bač- 
kulis Povilas, Visakevičienė Viktorija.

Po 55c.: Miškinis Motiejus.
Po 50c.:

Paukštas Juozas, Ulintė Alena. Bra
zauskas Jonas, šaulys Jonas. Kitavi- 
čienė Marcelė, Kuncienė Jieva, Bu- 
gelis Jonas, Liuboniene Prane, Skir- 
montas Vladas, Navakas Jonas, Eis- 
raoutas Jonas, Laukaičiutū Alena, 
Platukis Juozas, Sunskis Kasparas, 
Starulis Jurgis, Bukavičius Juozas, 
Belickis Stanislovas, Urbonas Jurgis, 
Ciučkauskas Viktoras, Cegelis Pelik
sas, Parčauskis Jurgis, Smalioniukė 
Ona, Rimkiavičiutė Anelė. Šileika A- 
leksandras, Grinčius Jonas, Gaidytna- 
vičius Pranas, Dovidonienė Ona, Šu
kienė Morta, Dančnas Vladas, Vi- 
kauskienė Prane, Mikėnaitė Brosnis- 
lova, Steponavičius Jettas, Jocas Pra
nas, Laurinavičius Antanas, Miniukas 
Antanas, Jonušas Antanas, Kavaliaus
kas Jurgis. Beales Vincas, Bakšys 
Juozas, Bakšys Pranas, Rimkevičia 
Pranas. Kupčikiavičius Motiejus, 
Pranckevičius Petras, Sabonis Kas
tantas, Lukčnas Jonas, Kitavičius 
Petras, Lukoševičius Karalis, Butkus 
Martynas, Milašius Leonas, Lukoševi
čius Jonas, Gedgaudas Aleks, Prane
vičius Povilas. Pociūnas Simonas.

Po 30 c.: Grakahskas Kazys, Pet
raitis Nikodimas, Gnguola Jonas.

Po 25c.: šiliokas Kazys, Morku- 
lis Jonas, Zabiela Bronislovas. Judvi- 
laitė Domicėlė. Abromavičienė Roza
lija, Mikeliauskiutč Konstancija, Kc- 
suliutė Petronė, Vasiliutė Marcelė, 
Starulienč Monika, Zdanavičienč Zu
zana, Dačkienč Veronika, Skrebis 
Viktoras, Ruzgis Stanislovas, Rupeika 
Vincas, Surdokicnė Ona, Suminskienč 
Jieva, Gražulevičius Jonas. Urbonas 
Vladas, Gelažauskiutū Anelė, Mažei
ka Jonas, Niedzinskis Petras, Mali
nauskas Jonas, Danielius Vincas, Vyš
niauskas Jokūbas, Rokas Kazys, Šim
kūnas Adomas, Šileikienė Natalija,' 
Varnienė Ona, Bierman Anastazija, 
Stasiukonis Kazys, Šumila Juoz., But
kus Jonas, Žurinskas Juozas, Šukys 
Kazys, Rustcrkaitė Ona. Skrcbiene 
Ona, Sadauskas Vincas,1 N. N., Rau
da Juozas, Statkus Pranas, Grigaitis 
Baltrus. Miniekis Povilas, Malkevi
čius Vincas, Jurkaitis Juozas, Staltis 
Benediktas, Purtikas Stanislovas. Žu
kauskas Anicetas, Žukauskas Vincas. 
Graukauskas Martynas. Graukauskas 
Povylas, Povylauskas Juozas, Stanke
vičienė Agota, Šalkauskas Vladas, 
Stciuer Pilypas, Malkevičius Jonas, 
Malkevičius Jurgis, Petravičius Anta
nas, Jocas Jonas, Jocas Kazys, žvirb
lis Jonas. Mickevičienė Agota, Gali
nis Simanas, Dubartas Antanas. Ma
siliūnas Antanas. Grikienis Jurgis, 
Norbutas Stanislovas, Vizgaitis Mar
tynas, Lazutka Marcelinas, Gironis 
Ignas, Tamašauskiene Ona^ Damskis 
.Rokas, Murazauskas Juozas, Grigalių 
nas Rapolas, Grigoąis Ignas, Gauris 
Pranas,- Pauliukoniš Juozas, Sumius-

Pa-

R. J. REYNOLDS TOBACCO 
COMPANY 

Winston-Salem, N. C.

kas Baltras, Usonis Jonas, Turčinskas 
Stan., Marčiukaitis Baltrus.

Po 20c.: Rimkevičius Kastantas, 
Ambrazaitiene Ona, Juodziukynienė 
Marijona, Valeika Andrius.

Po 15c.: Bagdonas Kazys, Banio
nis Antanas, Bružas Juozas.

Po 10c.: Niedzinskis Karalis, Žu
kauskiene Veronika, Valukonis Jurgis, 
Vainauskas .Mikolas, Poškevičius J., 
Cekaičiutė Adele, Joniliutė Agnieška, 
Žukauskas Leonas, Vaieiekauskas An
tanas, Zypeika Antanas, Labuckis A., 
.Labuckic Justinas, Slavinskas Juozas, 
Siroika Antanas,'- Martinkus Kazys, 
Tamošauskas • Stanislovas, Urbonas 
Martynas, Buda Pranas, Grigunas 1’., 
Paulauskas Moteiejus, Paulauskas A- 
domas. Valaitis Pranas, Gedvilaitė 
Domicėlė.

Po 5c.: Joniliutė Ona, Sakalauskas 
Juozas. Baltramaitis Antanas, Striel- 
čius Simanas, Joniliutė Prane.

Taigi lapkričio mėnesyj Įplaukė iš
viso $131.37.

Kovo mėnesyje išviso $75.22.
Viso labo $206.59.

VI. Stanevičius, rast., 
Pittsburg, Pa.
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Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

pirmbuvusią pa- 
šukšliu išrausti

tinęs šyla. Juk jis 
kuris iš griuvėsių 
palaimos ir žegnonės 
tį prikels.

Nusitrauks tuomet
karo debesiai nuo padangių 
ir Vėl tuomet prašvis nauja 
pakajaus diena. Kad Rons 
Dievs tiktai iš malonės jau 
veik dovanotų! O kad tie,

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvarautoja- 

mas- Taipgi tvirtas.
1151MILWAUKEE Avė.

Telephones Yards | 5946 ■ 
Drover j 3582

W M. J. MANKOWSKI
APTIEK A

4503 So. Wood^Street, :: Chicago/ III.
Ar jąs žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musu aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikalo nepamirškite musą ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Kur tik 
keli, visur 
kaukia, bilda ir trenkia, ti
žia ir krokia, švilpia ir vai
toja: karas, karas, karas! 
Rusai beje traukias vis gi
leli į savo žemę. Bet savo 
kelią visur įsikasimais pri
taiso, iš kuru musų narsin- 
gai užpuolančius kareivius 
kulkomis, smulkiomis ir 
stambiomis, sprogstančio
mis krėstinai apkrečia. 
Kiek čia kraujo praliejama! 
Musų Loceritai paskujose 
kovose vis pilni buvo suro- 
nytais. 70 tūli brangus 
mieli lietuviai čion savo gy
vastį paliko už tėviškę. O 
štai, ir musų Locerite kiek 
jau lietuvių aprišom, kovo
jom! Bet to viso neatbojant 
smerkiasi musų vaiskas di
džiais pasisekimais tolyn. 
Eina, tarsi, per lavonus, 
nors eiles kulkų lytuje iš
virsta, tečiau vis be susi
mylimo tolyn, tolyn. Visos 
sylos iki paskutinio įtemp
tos. Dievo besimelsdami 
liukuriuokime, kad tai vis
lab butų galutinu pasiseki
mu vainikuota, neprietelių 
galybė sutraškinta ir mie
lasis atgaivinąsis pakajus 
vėl įvyktų.

Šis karas ne tikt vien 
skaudžias ronas praplėšia 
—Dievui dėkui, jis ištaiso ir 
gero, ypačiai dvasiškai ir 
širdiškai. Žmonės subun- 
da. Dievo baimė,, pradžia

Ivisos išminties, pradeda vėl 
musų pro-i rustics ir dorybė bei krikš-

(•joniškas gyvastis iškelta 
vėl į garbę. Tai po priver
čia draugiška bėda ir mie
lus, ikšiol apsikariavusias, 

■minai vis dauginus sutikti 
ir apsikęsti. Kaip dažnai

i mes čia Loccrite

“Amerikos Lietuvis”
NUO SAVO DUJŲ 

ŽUVO.
Geneva, lapkr. 9.—Pran

cūzai lakūnai subombarda
vo Dornache, Alzfrse, vo

kiečių nuodingų dujų dirb
tuvę. Dujos užtroškino 43 
ten dirbančius vokiečius.

JONAS KULIS,
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko.” Dabar lankosi po Michigan 
valstiją ir tenai užrašinėja “Ka- , 
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas, rekordus del gra
mofoną ir t.t. -Už jį atsako

“Kataliko” admin.

Dr. T, KL Mahrzynska
LIETUVE DENTISTE

Tel. Randolph 5246

A. A. Ssakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So- Halsted St.
Tai. pro ver 5326

metams tik $1.50, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

H. PALTANAVICIA
15 Mūry St Worcester, Mass

1H -KART MEDELIAIS LAUC^STIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

---- PRENUMERATA KASTOGiAs —----------------

VllUnPOl fRosijoj h Lietuvoj $3.50, AngiL 
| Ju U llvl t, įjoj g'kQtijoj is į Prūsuose 15 m

I W. D. Boczkauskas & Co 
j Sži-SŽŽ W. S#<rt» IIL »«hinoj Cit?, Pu.
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GELEŽINES LOVOS
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Atsakanti gyduole del ReumatizmoI \į

“COFFEE f

40c $500■
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CONN.

CONN. 710 W. 18 St. CHICAGO, ILL.
CONN.

CONN.

CONN.

CONN.

policija prie jo 
tai jokiuo būdu

Šios su augštu užpakaliu val- 
gruimio kėdės, puikiai pa
dirbtos iš kieto medžio ąžuo-

Krautuvė 
atdara Ut- 
arninko ir 

Subatos 
vakarais 
iki 9:1S 
valandai.

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

Saddle Shaped 
Seats

tas užpakalis, balno pavidale 
sėdynės.

KAP. STREETER IŠ
TEISINTAS.

U
A;

■ įSaBkAdb B.:.   BAifliS i .*« h MUM* •OBillB

Tuo 
su- 

sp e-

Moterių siuvimo supinto
sios kedes, C.Gold-jK 
mano kaina $1, tikvvL

800 AREŠTUOTU STRAI
KININKŲ MARŠUOS

TEISMAN.

Axminster Kaurai, C 
27x54 C. Goldman 
kaina $2.75 mus

badaujančius
M. R.

pav.,

apie 3 metai at- 
reikalą. Atsišau-

sulyg viršiausiojo 
nusprendimo.
gubernatorius

net legislature
Pigiausias lietuviškas graborius. 

Parduoda didelius grabus nuo $15.00 
ir augšeian, o už, mažus nuo $3.00 ir 
augščiau. Reikale atsišaukite, o bu
site užganėdinti.

g

suspenduotas porai savai
čių už tai, kad rašė apie ka
ro sekretoriaus, lordo Kit
chener, atsistatydinimą.

Parsiduoda 
pasažierių. 
Abet, Deroit.

3401

Reikalinga mergina del namu dar
bo, atsišaukite pas:

Mr. J. Jasse,
1527 So. Turner ave., arti 15th str.

3 šmotų Mahogany Par
lor Setai C. Gol-Cf* jS 
dman kaina $85^0“"

DR. A. J. TANAHEV1CZE 
6YDYTQJAS « CHIRURGAI 

fiyth litas vyrų., moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan SL, Chicago, HL

pigiai automobilius 7 
Vardas karo Lemezine- 

Atsi šaukite:
I. Sankaitis,

Auburn ave., Chicago, Ill. 
Tel. Drover 4789.

Su veidrodžiu Komodos 
C. Goldman kai- C E 45 
na $10, mus
Sulenkiamos Lovos, C. 
Goldman kaina CiQ 50 
$25, mus kaina *1 O*

Colonial Oak Komodos 
C. Goldman kai- Cift 45 
na $20, mus vl&

Kukniniai Kabinetai, C.
Goldman kaina C1Q 77 
$22, o mus ........ *lw"

Axminster Kaurai 9x12, 
Goldman kaina Cifi 77 
$27, mus kaina *10

Siuvamos Mašinos, C. 
Goldman kaina $15, Cifl 
mus kaina *IU

ne sekmadie-

Mokyklų superintenden
te Mrs. Young, kuomet pa
baigsianti tarnybą, sako
ma, iškeliausianti į pietinę 
Ameriką.

26į

Tel. Canal 285.

K. KATUTIS
GRABORIUS

Geriausia iš visų 
Arbatų, 60c vertos po w

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

Valgruimio
Chas. Goldman kaina $1.40 

musų kaina tik

Putrius, 
Detroit, Mich

Misingines lovos, C.Gold- 
mano kaina Qf) 
$12.50,omus ©Oa ■ w

Šildytojai ir Pečiai 
Iš Chas Goldman, ant išmokesčių. 

Sunshine Sildytoįai — dideli ir ge
rai čedina anglis, Chas. Goldman 
kaina $40, o musų Kjfl

$2 ant rankos ir $1 į savaitę.
Universal Šildytojai —dideli, nėra 
geresnių šildytoji) už šiuos, Chas. 
Goldman kaina $45, E A
o musų kaina tik............*f>& a
Augsztos vertes Šildytojai dideli 
aptaisyti su nikeliu, populiariško 
darbo kaip tai Peninsu- įįOfJ 
lar. Jewel ir Ruby už...... Jivv

$3 ant rankos ir $1 į savaitę.

Peninsular Pečiai —pilnai gvaran- 
tuoti C. Goldman kaina Eft 
$35, omus

$2 ant rankos ir 50c į savaitę

H Chas. Goldman kai- $4.44 
a na $8, mus kaina *"f
§1 Puikios dideles Lovos su tvirtom kojom — 
■ft ruimingos, didelis p’gumas už tokias žemas 
® kainas. 50c ant rankos ir 50c į menesį.

Dideles supimui Kedes, 
Goldman kaina Si 87 
$4, mus kaina *■

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
. 11816 W 12th st

3102 W 22ud st
Pietine dalis 

3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland ave

Peninsular Pečiai— pilnai gvaran- 
tnoti, su šiuflenoin, per szitą 4* AE 
iszpardavimą eis po...............V*iv

$4 ant rankos ir 50c į savaitę

Paieškau savo pusseserės Marijonos 
Simoniutės, paeina iš Tunisu kaimo, 
Lukšių parapijos, Naumiesčio 
Suvalkų gub. Girdėjau, gyveno Penu 
sylvanijos valstijoj 
gal. Turiu svarbų 
kit:

Antanas
169 Cardoni ave.,

lints aptaisymas, išmargin- stikliniu priešakiu toriel- 
koms kabinetas Ci Q 50 
jų kaina $22,Ynus* I O’

fOTwsuaiy

Šiandie chieagiečiai pa
matys naujos rųšies paro
da vilną. 800 areštuotą 
streikininkų susirinks į 
Tlodcaerriers salę ir iš ten 
visi maršuos tiesiog į ’City 
Hali, kur atsibus jų teis
mas. Tai tiek jų suareš
tuota uno streiko pradžios 
ir visi areštuotieji buvo pa
reikalavę prisiekusiųjų tei
sėju teismo. Toks didis a- 
reštuotu skaitlius niekur 
dar streiko metu nėra pasi-‘ 
taikęs. Tr tai dar tokiuo 
trumpu laiku. Net patįs ad
vokatai stebisi.

ITALAI ATSARGINIAI 
KELIAUS NAMO.

Vakar į Chicago atvažia
vo 800 italų atsarginiu iš 
vakarinių valstijų ir iš ki
tur ir iš čia jie' keliaus New 
Yorkan, iš kur garlaiviu i 
Italiją.

ITALIJOS LAIVAS SU- 
TORPEDUOTAS.

Paryžius, lapkričio 10 — 
Iš Salonikų depeša į Petit 
Parisien skelbia, kad vokie
čių submarinas išnaujo vie
ną italų garlaivį sutorpeda- 
vęs.

Jonas J;' Merčaitis
1530 S. West St., 

ROCKFORD,
Juozas Dailvdė

78 Oak St.
LEWISTON,

Buga
14 Hawe st.,

LOWED,
Adomaitis
654 German st., 

BALTIMORE, 
Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE.
FllipavlCius
437 S. Paca st., 

BALTIMORE,
J. Kazlov
80 River st., 

HAVERHILL,
Jurgellunas 
233 Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
P. Mikalauskas
248 W. 4th St., 

SO. BOSTON, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur st., 
MONTELLO STA. 

BROCKTON, MASS.

Jonas Jaroševičia
1048 Washington st., 

NORWOOD, MASS.
Stakellunas 

Box 584 
LOWELL. MASS.

M. Paltanavlče
15 Milbury st.

WORCESTER, Ma^S
A. Ramanauskas 

99% Oak st.,
LAWRENCE, MASS.

J. J. Bajorlnas
176 Cardoni st,. 

DETROIT, MICH.

C. Kentraitls 
o4S XJeonara st., 

GRAND RAPIDS, MICH.
Zyg. Lukaševič 

201 E. Mai st. 
AMSTERDAM. N.

Jonas Mikėnas 
235 E. Main st. 

AMSTERDAM,

M. Balauskas 
119 Grand st., 

BROOKLYN,
B. Juozapavičius 

222 Berry st.,
BROOKLYN,

Alex Ragačev 
166 Grand st., 

BROOKLYN,
šilkas Ir Bagdonas

31 Hudson ave.,
BROOKLYN.

John Spurga
184 Grand st.,

B. Vaičaitis
32 Remsen Pl.

BROOKLYN,
Frank Miehalisky 
MECHANTCCSVILLE, N. Y.

B. Palšunas 
Box 58

E. YOUNGSTOWN,
Lith. Nat’l Library 

112 N. Greene st, 
BALTIMORE,

Kaz. žaliuos' 
628 Portland st. 

BALTIMORE, MD.
P. Bartkaviez

877 Cambridge st,
E. CAMB .IDGE, MASS,

J. A. Gailiunas 
The Lithuanian St re 

ATHOL, MASS,

. HALSTED.2OIMSTS ano! 
LCANALPORTĄVElb^

Mes turi-
me Lietu-
viusparda- 
vejus klau-
skit jų at-
silankępas
mus.

Kapitonas Streeter iš La
ke Michigan distrikto va
kar municipaliam teisme 
paliuosiiotas nuo atsakomy
bės už alaus pardavinėjimą 
sekmadieniais. Ant alaus 
butelių susekta, kad alus 
parduotas 
nį.

Kadangi 
negali už
prisikabinti, tai jis dabar 
vėl traukiamas tieson už 
palaikymą netvarkos savo 
namuose. Paleistas 
$400 paranka.

Nei pats Saliamonas ne
suprastų, kas su tuo žmo
gum norima padaryti.’

GĖLIŲ PARODA.
Vakar Coliseum’c atida

ryta gėlių paroda. Parodą 
atida rė gubernatoriaus 
Dunne duktė, Miss Auna 
Dunne. Parodon sugaben
ta iš visų miesto dalių kuo- 
puikiausių gėlių.

BOMBA PLYŠO.
Tris asmenis sužeista, 

kuomet šią naktį plyšo pa
mesta bomba po num. 1900 
AY. 59 gat., italais apgy
vento j apylinkėj. Kilo gai
sras, bet laiku užgesinta. 
Policija tvirtina, kad tai 
“juodosios rankos” darbas. 
Pre si dė j o tyriu ė j im a i.

Policija suareštavusi ne
kokį Alfred Nohren, 22 me
tu, kuris intariamas milijo
nieriaus Armour’o reziden
cijos apiplėšime.

RENGIAMA AP VAIKŠ
ČIOJIMAS.

Kaip pasirodo, tai engle- 
woodiečiai aplenks Chica- 
gos ir plačiosios Amerikos 
lietuvių kalionijas, patįs 
pirmu ji sumanydami pami
nėti dešimtmetines sukak
tuves po atsibuvusio pirmo 
didžiojo politiškojo lietuvių 
seimo Vilniuje. \

Paminėjimo sukaktuvė
mis susitarė - rupinties ke
turios draugijos: SLA. 182 
kuopa, TM. Lietuvos, šv. 
Augusto vyskupo ir TMD. 
65-kuopa.

Apvaikščiojimas įvyks 
lapkričio 14 dieną Auburn 
salėje, 79 ir Lowe ave. Sa
lė didelė ir puiki. Apvaikš- 
čiojimas apsivainikuos kon
certu, kuriame pasižadėjo 
dalyvauti geriausios Chica- 
gos lietuvių artistų spėkos, 
taippat ir amerikonų. Bus 
ir prakalbų. Kalbės p. B. 
K. Balutis — “Lietuvos” 
redaktorius — ir ady. Bra- 
čiulis. Pastarasis kalbės 
angliškai, mat, vietiniai lie
tuviai apsigyvenę tarp a 
merikonų, tai norima ir juo
sius supažindinti, kas mes 
esame, iš kur mes ir kas 
musų tėvynė. Tą supažin
dinimo tikslą turėdami a- 
menyje rūpinomės, kad su
traukti tinkamas lietuvių ir 
anglų pajėgas. Tečiau rei
kia nusiskųsti, kad dažnai 
lietuviai inteligentai ir mu
sų draugijos neparemia 
gražių užmanymų atsisaky
dami- pagelbėti.

Pelnas nuo minėto kon
certo yra skiriamas nuken- 
tėjusiems del karo lietu
viams. Taigi, kam apeina 
dabartinis vargas Lietuvo
je — atsilankykite, o tuomi 
sušelpsite 
brolius.

VOKIEČIŲ NUOSTO
LIAI VAKARUOSE.

Londonas, lapkričio 10.— 
Daily Mail korespondentas 
iš Copenhageno praneša, 
kad sulyg vokiečių paskelb
tų žinių talkininkų didžiu
lio ofensivo metu ligi spa
lių pabaigai vokiečių vaka
riniam fronte žuvę 96,551 
užmuštais, sužeistais ir pa
tekusiais nelaisvėn.

LAKŪNAS UŽMUŠĖ 6 
PRIEŠININKUS.

Berlynas, lapkričio 9. — 
Čionai oficialiai skelbiama: 
“Leitenantas Iii geimam i. 
aeroplanu pakilęs oran į 

vakarus nuo Donai, nušovė 
priešininkų aeroplaną su 6 
lakūnais Visi žuvo. Prie
šininkų mašina buvo angliš
kas Bristol biplanas, apgin
kluotas trimis kulkosvai
džiais.

Extra
Didelis Bargenas.

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

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

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

pardavėjas.

KLEIN BROS. NUPIRKO VISA ‘ 
Subankrutinusios rakandų krautuv. tavora; 
nuo Chas. Goldman, 3343, S. Halsted St., Su? S Et ; 

Persiduos pas Klein Bros, nuo Panedelio ir visą savaitę, lapk. 8-13 ■ 
už pinigus arba išmokesčių

Ąžuolines Sofkos, Chas.
Goldmano kai-©7 77 
na$12, mus....$ = ■ ■ ■

Skurines valgruimio ke
des, C. Goldman Ci 29 
kaina $2, mus .*■’

Rundini Stalai, C. Gold
man kaina $12, $0.45 
mus kaina
Ąžuolines Komodos, C. 
Goldman kaina $0,45 
$20, mus kaina I"
Skurines supamos kedes 
C. Goldman kai- C£j 77 
na $12, mus.........
Miltton aksomo Kaurai 
C. Goldman kai-Citį fi7 
na $30, mus

$4.44
I

I
i

■ ■
i 
■

I I

NEMOKA ALGŲ.
Vakar keli šimtai miesto 

darbininkų buvo nuėję at
siimti savo algų, bet kasi'e- 
rius jiems išdavė tik paliu
dijimus ir liepė kreipties 
su jais i miesto kontrolie
rių. Algų fondas ištuštė
jęs, gi miesto išdininkas iš 
kitų fondų tam tikslui ne
duoda 
teismo 
reikalu 
šaukia
cialėn sesijom

ATRASTA PAMESTAS 
KŪDIKIS.

St. Alary’s .bažnyčioj, ant 
kampo Wabash ir 9 gat., 
vakar po pietų atrasta pa
mestas kūdikis, poros mė
nesių sęnumo. Jokių žen
klų pas jį nerasta. Atiduo
tas šv. Vincento prieglau
dom

Vakar vakare policiantas 
Nelligan ant West Madison 
gat. areštavo kišeninį vagi
lių Millerį, kuris iš polici- 
anto rankų tečiau pasprū
do. Policiantas jį vydamas 
porą kartų šovė ir viena 
kulipka sužeidė moterį, sė
dinčią prie lango su kūdi
kiu ant rankų po num. 1255 
IV. Adams gat. Jinai yra 
Mrs. Lena Smith. Vagilių 
tečiau sugavo.

SOCIALISTŲ LAIKRAŠ
TIS SUSPENDUOTAS- 
Londonas, lapkričio 10.—

Vokietijos karo cenzūra 
Berlyne neapribotam laikui 
suspendavo socialistų laik
raštį “Vorwaerts,” kuris 
kritikavo valdžią už neiš
mintingą valgomų produk
te; paskirstymą tarpe gy
ventojų. Suspenduotas ir 
Londone leidžiamas laikraš
tis ^London Globe.” Šis

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius. .
J. L. Dulbis 

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT,

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD,
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN,

K. Ch. Kazemekas 
789 Bank St.,

. WATERBURY, Z ' ’
J. V. Kovas 

21 Congress ave.,
WATERBURY,

J. P. Vas'Uauskas 
820 Bank st., 

WATERBURY, 
Jos. Matulenas 

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL.

,4»
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ftti gyduolė dėl Reumatizmo | RĄ Hm la
—yi p-f '1 uKst „..?ia tapo sveikais, ®

žmonės ologiausiaine sveika- aį w S® «® a4MBI<wsj**
tos padėjime, kentėdami ru- n i^P! BSįBEEjflįgįjg

1 4 i»> z\ niro i-iii» n o 10 fil/aiAal :.-~S .IDi***matizuio skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad iii 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. >

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.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THB AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New Y-'rk. N.

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

■i

w 
1

26c vertes Kava su 40 centiniu Smoku
Szitą Kavą gausite lik pas Bankes’. Bandyk šiandien ’
Bankes' puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo
Kava Sviestas .

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausis 3 2 f*
Creamery Sviestas .

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

Telephone Yards 6686 | 

Lietuviška Drapanų Krautuve | 
Užlaikau didžiausiame pasirin- | 

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, ! 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir | 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- ■ 
kotų. S

JONAS BUDR1KAS, savininkai j 
3252-S4 S. Morgan St. { 

CHICAGO. ILL.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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