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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Gražus oras šiandie ir rytoj; 
rytoj šalčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 55, žemiausia 36 laip
sniai.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 
4:31.

Mėnulis leidžiasi 11:21.
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Vokiečiai perdaug
giriasi pergalėmis 

Serbijoje.
Jau ten taip baisiai 

nėra, kaip jie sako.
Talkininkaimušasi su Bulgarais

GENEVA, lapkr. 13.—A 
not pranešimo iš Buchares- 
to. rusu keli transportiniai 
laivai su karuomene iplau-

sikrovę namine manta. Mi- 
litariniai kritikai tvirtina, 
kad serbai niekur nuo savo 
priešininkų neišbėgsią ir tu-

* I S3-ANCOMA, SUNX-.BY SUBMARINE- Į ®

Italijos garlaivis Ancona, kuri submarinas nuskandino Viduržemių jūrėse.

Kodėl Ruchlov Austrų suokal- 
rezlgnavo. bis Amerikoje.

Petrogradas, lapkr. 13.— 
Kaip žinoma, Rusijos kelių 
ir komunikacijos ministeris 
Ruchlov pasitraukė iš savo 
vietos. Tas jo pasitrauki
mas į rusų visuomenę nepa
darė jokio įspūdžio, nes vi
si senai žinojo, kad jis tu
kino ypač karštu laiku il
gai negalėsiąs išbūti tokioj 
svarbioj vietoj. Ruchlov 
savo pareigų nežinojo ir jų 
nesuprato. Prieš karą jam 
dar šiaip-taip sekėsi “mi- 
nisteriauti.” bet kuomet už
ėjo karas, kuomet komuni
kacija turėjo būti tai]) to
bula visoj Rusijoj kaip kad 
laikrodis, Ruchlov tiesiog

Prividence, R. I., lapkri- 
čio 13. — Vietos laikraštis 
“Journal,” kuris savam lai
ke išvilko eikštėn a]tie gy
vavimą vokiečių suokalbio 
Su v. Valstijose, rašo:

“Dr. J. Goricar, kuris per 
15 metų buvo užėmęs augš- 
tą vietą Austrijos konsulia- 
rinėj tarnyboj, ir kuris iš 
užimamos vietos pasitrau
kė, šiam dienraščiui išpaži
no, jogei Suv. Valstijose 
vokiečių ir austrų šnipų tik 
knibžda. Jie darbuojasi 
tiesiog priežiūroje1 Vokieti
jos ambasadoriaus von 
Bernstorffo ir Austrijos ge- 
neralio konsulio von Nuber;

kė Dunojun ir išsodino sa
vo karuomene Silistrijom 
Rumunijoj.

VOKIEČIAI SERBIJAI 
GIEDA “AMŽINĄ

ATSILSĮ.”
Rotterdam, lapkr. 13. — 

Berlynas padilgintas. Laik
raščiai iš Serbijos fronto 
skelbia apie stebėtinus teu
tonų armijų žygius, taip 
kad trumpu laiku Serbija 
bus užgrobta, sutruškinta, 
pagaliau ant amžių palaido
ta ir pasakyta jai “amžina 
atsilsis.” “Tegu jinai sau 
ilsisi romybėje.”

Lokal Anzeiger korespon
dentas rašo iš vyriausios 
armijų stovyklos:

“Vokiečių, austrų ir bul
garų armijos stojo mušiu 
su principale serbų armija. 
Serbai priversti tai pada
ryti. Dar negalima tikrai 
žinoti, ar tos serbų armijos 
kokia nors dalis galės pa
spęsti i pietus.

“Generolo von Koevess 
armijos dešinysis sparnas 
perėjo Raudonuosius kalnus 
i pietvakarus nuo Ivanjica 
ir jai paliko tik viena diena 
maršavimo link Novi Ba
zar sandžako. Von Koeves- 
s’o armijos centras, austrų 
karuomene, muša serbus į 
pietus nuo Kaona. Serbai 
niekur neatsilaiko ir neši
nas! vis toliau.”

Berliner Tageblatt at- 
spauzdino sekantį iš Sofi
jos telegramą:

“Serbų armija betvarkė
je bėga. Panašios betvar
kės dar niekur nematyta. 
Kaip tik suspėjo pabėgti 
per klampynes, vedančias i 
kalnus, kur mano atsikvėp
ti. Su ta sudegeneruota ser
bų armija podraug bėga ir

rosią stoti paskutiniu mu
šiu arba pasiduoti.”

Vossische Zeitung skel
bia depešą iš Sofijos:

“Generolas Serrail sako, 
kad Serbijos konsulis Salo
nikuose, turbūt painfor
muotas serbų valdžios, tvir
tina, jogei serbų visa ka
ruomene suburbėsianti Čer- 
nogorijon.

“Abelnai imant, serbų 
karuomenei nėra ten jokios 
vilties išsigelbėti, kadangi 
franeuzų ir anglų armijos 
jokiuo bildu negali suspėti 
jai pagelbon, nes negali kol- 
kas apleisti Graikijos teri-

mušins nors penkioms va
landoms, kad tuo laiku pa
laidoti užmuštuosius ir su
teikti pagelbą sužeistie
siems. Talkininkai sutiko 
porai valandų pertraukti 
mūšius.

55 LAIKRAŠČIAI SU
SPENDUOTA.

Londonas, lapkričio 13.— 
Iš Amsterdamo į Exchange 
Telegraph pranešama: “55 
Austrijos provincialiai laik
raščiai suspenduota už val
gių stovio diskusijas.”

Vokiečiai atgal 
stumiami.

Londonas, lapkričio 13.— 
Iš Petrogrado apturima ži
nios. kad rusai vokiečius 
nors palengva, bet nuolat, 
stumia atgal visu Rygos- 
Dvinsko frontu. Rusai ap
link Rygą atgal atsiėmę ke
lis sodžius ir svarbias pozi
cijas, taip kad vokiečiai ne
galės išnaujo grįsti atgal. 
Kitose rusų fronto vietose 
taippat rusai ima viršų, y-

CHURCHILL PASI
TRAUKS IŠ KABINETO.

Londonas, lapkričio 13.— 
Dar vienas D. Britanijos 
kabineto narys pasitraukė 
iš savo užimamos vietos. 
Juo yra Winston Spencer 
Churchill, kuris dar nelabai 
senai buvo admiralicijos 
lordu. Churchill keliaująs 
karo laukan ir ten įstosiąs 
anglų armijom

TALKININKŲ VYRIAU
SIAS VADAS.

folijos.
(Taip rašo vokiečių laik

raščiai. Bet iš kitų šalti
nių pareina žinios, kad ser
bams nesą taip daug bloga, 
kai kad vokiečių perstato
ma. Žinoma,, prieš tokią 
priešininkų galybę sunku ir 
beveik negalima atsispirti, 
stoti atvirau mušiu, bet kad 
pas serbus butų tokia jau 
baisi betvarkė ir nusimini
mas, netiesa). <

TALKININKAI MUŠASI 
SU BULGARAIS.

Londonas, lapkričio 13.— 
Pietinėj Serbijoj, tarp Vė
lės ir Radiko, eina dideli 
mūšiai bulgarų su talkinin
kais. Franeuzų ir anglų 
karuomenės su sunkiąja ar
tilerija beveik kasdien vis 
daugiai! išsodinama Saloni
kuose. Vakar Anglija ten 
išsodino pjlną diviziją (20.- 
000 vyrų). Išsodinta ka
ruomene kuoveikiausiai 
siunčiama karo frontai!, į 
pietinę Serbiją. Pasiųstie
ji kareiviai sutvąrkomi įę 
siunčiami ugnin.

Vakar bulgarai talkinin-

TARIASI APIE VALGIŲ 
PADALINIMĄ.

Berlynas, lapkričio 13.— 
Vokietijos kanclierius von 
Bethinann-Holhveg ir Aus
trijos užsienių reikalų mi
nisteris Burian vakar kon< 
feravo ir apkalbėjo pienus, 
kaip valdžia turi kontro
liuoti valgomus produktus, 
kokią uždėti kainą ir kaip 
padalinti taip gyventojų. 
Kaip Vokietijoj, taip ir Au
strijoj valgomų produktų 
trūksta.

pač Galicijoje, kur generolo 
Ivanovo armijos smarkiai 
veikia.

RUSŲ OFICIALIS PRA
NEŠIMAS.

visi civiliai gyventojai, ap-.kų buvo prašę pertraukti

KARO STOVIS DEL 
BRUSELIO.

Londonas, lapkričio 13.— 
Iš Belgijos į Exchange Te
legraph pranešama, kad 
Vokietijos valdžia suma
nius Bruselyj įvesti karo 
stovį, kad geriau suvaldy
ti civilius belgus.

ANGLIJOS LAIVAS NU
SKANDINTAS.

Londonas, lapkričio 13.— 
Viduržemių jūrėse vokie
čių submarinas sutorpeda* 
vo Anglijos nedidelį garlai
vi Rhineland. Iš 26 žmb-
nių įgulos vienas išgelbėtas, sulaikyti.

Petrogradas, lapkr. 13.— 
Rusai oficialiai skelbia, kad 
Sekloko apskrityj rusai pa
sivarė į vakarus nuo Pag- 
gatze nuolat besigrumdami 
su atkakliuoju priešininku. 
Po 11 dienų sunkios kovos 
raistuose rusai užėmė Kaul
inėm ir Anting. Vokiečiai, 
panešę didelius nuostolius, 
pasitraukė į vakarus. Ten 
rusams tekę keli desėtkai 
nelaisvių ir keli kulkosvai
džiai.

Dideli mūšiai seka Iks- 
kulo apskrityj, arti Borse- 
mende dvaro. Dvinsko apy
linkėse, rusai prisipažįsta, 
mažai pirmyn pasivarę.

Berlyne gi oficialiai skel
biama, kad Rygos-Dvinsko 
fronte nesama svarbių atsi
tikimų.

-Anglijos militariniai kri-. 
tikai sako, kad rusai stoję 
ofensivan ir to ofėųsivo vo- 
kiėči&i pėr žiemą negalėsią

Londonas, lapkričio 13.— 
Čionai apturėta žinia, kad 
franeuzų gen. Joffre pali
kęs vyriausiuoju vadu vi
sų talkininkų armijų Fran
ci joj e.

3 BELGAI SUŠAUDYTI.
Amsterdam, lapkr. 13.—...

Iš Belgijos parėjo žinia, kad 
tenai vokiečių karo lauko 
teismas pasmerkęs sušau
dyti dar 3 jaunus belgus, 
kurie buvo intariami rody
me ženklų Saviesiems, talki
ninkams, apie vokiečių ka
ruomenės judėjimus. Pa
smerktieji veikiai nužudy
ti.

neteko galvos. Dažnai va
gonai geležinkeliais buvo 
tušti i šen ir ten vežiojami. 
Į didesniuosius miestus pri
sieidavo pristatyti visokių 
prekių, valgomų produktų, 
ypač miltų, bet tas pride
ramai nebuvo atliekama. Ir 
todėl vienur valgomi pro
duktai buvo perdaug bran
gus arba jų visai pristig
davo, gi kitur visai pigiai 
buvo galima gauti. (Nebuvo 
komunikacijos, nebuvo ga
lima nugabenti.

Kaukaze vice-karaliumi 
yra žinomas buvęs rusų ka
ruomenės vyriausias vadas, 
didkunig. Nikolai Nikolaje- 
vič. Ten jam kelis kartus 
nebuvo pristatyta valgomų 
produktų, nors traukiniai 
bėgiodavo ir buvo galima 
lengvai tas padaryti. Ni
kolai patyrė, kad už tai yra 
kaltas “ministeris” Ruch
lov. Tuojaus mušė telegra
mą carui ir tasai savo tar
nui liepė pasitraukti.

Ruchlov mažo mokslo 
žmogus. Jis buvo karštas 
reakcionistas ir todėl mi
ręs premieras Stolypin jį 
savo draugijon priėmė. Gal 
romybės laiku jis galėjo bū
ti tinkamas “ministeris” 
Rusijoje, bet gimus karui 
reikia kitokių žmonių prie 
valdžios styro.

NELAISVIAMS MIRTIM 
GRASINAMA.

Londonas, lapkričio 13.— 
Vokiečių reichstago atsto
vas, dr. Heinz, išleido knin- 
gą, kurioj tarp kitko pasa
kyta: “Jei talkininkai tiki
si iš vokiečių išplėšti per
galę vokiečius marindami, 
tai vokiečių gen erai is šta
bas galės paliepti išžudyti 
šimtus tūkstančių nelaisvių, 
kurie sunaudoja vokiečių

ITALAI ATMUŠĘ 
ATAKĄ.

kiekvienas austrų-vokiečiu 
konsuliatas Amerikoje yra 
šnipų lizdas, iš kur sklei
džiama į visas puses pro
paganda naikinti amunici
jos fabrikus, kurstyti darbi
ninkus straikuoti ir t.t.

“Goricar tvirtina, kad tai 
propagandai yra išleista ap
link $30,000,000.

“Tvirtina, kad Vokietijos 
ambasadorius, žinodamas 
tai, jogei Austrijos konsu- 
liatai turi didesnę intekmę 
i savo “pavaldinius.” negu 
kad Vokietijos konsuliatai 
į savuosius, todėl parėdė 
tai]), kad šiandie Austrijos 
ambasada ir konsuliatai S. 
Valstijose1 tiesiog paliko vi
sokių kriminalių suokalbių 
ir intrigų centru.

“Tvirtina, kad visi Aus
trijos konsuliai Suv. Val
stijose dalyvauja visokiuo
se suokalbiuose, kuriems vi
suomet vadovauja Vokieti
jos ambasadorius ir Austri
jos generalis konsulis. Jie 
dažnai atlaiko suvažiavi
mus, kuriuose ir nuspren
džiama, kas ateityj reik 
veikti.”

Turint tokius aiškius pri- 
rodvmus iš kitur tie1 visi 
suokalbininkai arba butų 
kuogreičiausia išvyti, arba 
suimti ir uždaryti i kalėji
mus. Bert dabartinė Suv. 
Valstijų valdžia nieko iš to 
nedaro, vis tik pe) senovei 
renka kokius ten faktus-

Roma, lapkr. 13. — Ita
lai pasivarę pirmyn Carso 
fronte, kur San Martino del 
Carso buvo šturmuojami 
austrų apkasai. Austrai 
buvo pradėję užpuldinėji-. 
mus, bet veikiai atmušti.

prirodymus ir, tai]) pasielg
dama, griauja savo autori
tetą.

BUVĘS KANDIDATAS Į 
MAJORUS PAKARTAS.

Baltimore. Md.. lapkr. 13.
— Vakar čionai už save)

: valgius.
V

Berlynas, lapkričio 13. — 
Vakariniam fronte vokie
čiai numušė tris anglų ka
rinius biplanus. Tai viskas, 
ką jie per vieną dieną yra 
atlikę.

žmonos nužudnną pakaitas 
buvęs kandidatas į šio mie
sto majorus iš socialistų 
partijos, Benjamin E. Da
vis. Jis savo žmoną nušo
vė būdamas girtas.

1
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Svetimtautis 
apie Lietuvą.

Vokietijos nedatek- 
liai ir Lietuvos 

likimas.
Jei ne tas vokiečių mit

rumas, sistematingumas, 
kurs jiems padeda išsisu
kinėti kadir iš sunkiausio 
padėjimo, jie ligšiol butų 
nevalioję laikyties. Nuo 
katastrofos vis sugebama 
atšokti. Čia turima ome- j 

arsinga praeitimi ir*nyJe nc tiktai strateginį1 
O tečiau Vokietijos padėjimą,. bet 

mes Amerikoje turime sa- vyriausiai ekonominį.
vo taip vadinamos apšvies- Šiandien Vokietija, drau-| 
tunijos, kuri lengvai gale- 8'e su Austrija, sudaro lyg

Amerikos angliškoji spau
da labai retai savo skilty
se užsimena apie Lietuvą, 
lietuvius, apie musų tau
tinį judėjimą. Nėra kam 
iš musų tą spaudą painfor
muoti, nėra kam svetimtau
čius supažindinti su musų Į 
tautos ga 
liūdna dabartimi.

vo taip vadinamos apšvies-

tvirtovę, iš visų pusių ap-i 
suptą priešais. Nebent vo-| 
kiečiai sutrempę Serbiją 
laikinai išsigriaus per Mar- 
moro jūres į Mąžąją Aziją. 
|Ten, žinoma, užeis maisto, 
kurio klausimas tiek svar
bus vokiečiams, kaip ir pats

ns a r. a sj n ■ b

Dabartinis karas prasi
tęs dar trejis metus, bet 
pasibaigs visiška talkinin
kų pergale — pasakė taip 
andai nesenai iš Europos 
atkeliavęs grafas Cisneros 
Įžymesnių chicagiečių susi
rinkime, atsibuvusiame 
Congress viešbuty j, Chica- 
goj-

Dabartiniais laikais vo
kiečiai visuose frontuose 
savo priešininkus pergali ir 
krikštauja, bet tai džiaugs
mas pro ašaras — sakė gra
fas. Joffre ir Kitchener 
žino, ką daro. Jie galėtų 
veikiai sutruškinti vokiečių 
linijas, bet to nedaro, nes 
toji pergalė nebūtų visiška 
ir labai brangiai atsieitų. 
Jie lukeruoja atsakantes- 
nės progos, kurią jau ap- 
rokavo, ii’ toji proga, be 
abejonės, prisiartins. Fran- 
cijos karuomenė nepamuš- 
ta. Anglija turi pusantro 
milijono kareivių vakari
niam fronte, o du milijonai 
atsargos namie iliustruoja
ma.

tų tas tautines pareigas at
likti, dažniau painformuo
ti svetimtaučius apie lietu
vių stovį.

Štai “The Chicago-Ame
rican” dienraštyj iš lapkr. 
10 d. padėta vienas labai 
-retokus mums straips- 'įį^ “ 

■i?. Jį parašęs nekoks pre
torius jGeorge (Goėtzel) 

Selikowitsch, kuris sakosi : 
rirnęs Lietuvoje. Autorius 
savo straipsnį užvardinęs 
“Lietuvos tragedija.” 
Straipsnyj trumpai pami
nėta Lietuvos tamsioji pra
eitis ir dabartis. Išgirta 
rietuvių tauta taip, ko dar 
neteko išgirsti iš svetimtau
čio žmogaus.

Tik straipsnio pradžioje 
nrof. Selikowitsch klaidin
gai pažymi, buk lietuvių 
Suv. Valstijose esama, tik 
5,000. Bet, rasi, ta klaida 
įvykusi iš dienraščio pu
sės, per neapsižiūrėjimą, 
kadangi ir patįs “The Chi
cago-American ’ ’ redakto
riai turėtų žinoti, jogei lie
tuvių Amerikoje randasi ne 
5,000, bet aplink 500,000.

Prof. Selikowitsch straip
snio pradžioje stebisi, ko
dėl angliški laikraščiai šiais 
laikais tiek mažai rašanti

Vokiečių valdžia tiek tu
ri aprūpinti žmonių, kiek 
negali. Nei mažiau, nei dau
giau, jai prisieina maitinti 
12.000,000 žmonių, kurių 
skaitlinę sudaro kariautojai1 
ir šiaip prie karuomenės 
prigulintieji. Šie žmonės 
reikalingi gero maisto, turi 
būti taippat visakuomi ge
rai aprūpinti, idant galė
tų pernešti visas karo sun
kenybes ir vargus; patįs gi 
jie neturi progos gaminti 
ko nors; yra tai, taip sa
kant, galingoji mašina, ku
ri nuostabiai naikina, čiul
pia, ką tik valstybė sutau
pė, išdavė. Reikia ir to ne

O FRENCH TRFWZ

tų, sodžių, upių, ežerų etc.'kad eidavome daug, po 60
vardai. Rašo: kilometrų ir daugiau į die-

Francuzų pirklybos komisija, kuri atkeliavus į S. Vai-' 
stijas studijuoti industriją ir bankininkystę. Ameri

koj išbusianti tris mėnesius.

Kuomet aprokuota valan
da prisiartins, tos visos jė
gos antkart bus pastūmė
tos prieš vokiečius ir talki
ninkų armijos įsibriaus Vo
kietijon. Geležine savo 
rinke prismaugs vokiečius, 
kadangi jie jau neturės jė
gų, kurias nereilęilingai 
šiandie eikvoja Petrogrado 
užėmimui ir Konstantinopo

lio pasiekimui. Kaip An g 
Ira, taip ir Francija nesi 
skubina, nes turi gražaus 
laiko, o laikas taigi ir yra 
vokiečių didžiausiu prieši
ninku.

Sulyg vieno angliško laik
raščio redaktoriaus Fr. H. 
Hirst aprokavimų, kariau
jančioms valstybėms karo 
vedimas per dieną atsieina: 
Anglijai $25.000,000, Vokie
tijai $20,000,000, Franci j ai, 
Austrijai ir Rusijai po $12,- 
500,000. Jei karas prasitęs 
dar porą metu, visos tos 
valstybės, išėmus Angliją ir 
Francija, turės bankrutyti.

Lenkų dienraštis “Kur- 
jer Poznanski” praneša,

ri liko karo nuteriota ir vis 
labiau ir daugiau teriojama. 
O juk lietuvių tautos praei
tis labai užimanti, lietuvių 
kalba yra seniausia už vi
sas kitas kalbas, šiandie 
vartojamas Europoje. Pa
mini, kaip Lietuva buvo su
sivienijusi su Lenkija, kaip 
ji nukentėjus Napoleono 
laikais, kaip lietuviai tur
tingi savo dainomis ir gie
smėmis, ko pas kitas tautas 
nesiranda.

Labai gražiai parašyta. 
Kad net ir pats “The Chi
cago-American,” tarsi, su- 
sigėdinęs savo editoriale at
siliepia žodžiais: “Mes tini
me brolius, kurių visai ne
pažįstam.” Dienraštis te 
del skatina amerikonus su 
riražinti arčiau su Lietu
va, lietuvių tauta, jos sena 
indomia praeitimi. s

Tegu bus ačiū gerb. prof. 
Selikowitsch’ui, kad jis lie
tuvius labai gražioj, teisin
goj, šviesioj spalvoj persta
tų. Toks garbingas apie 
mus atsiliepimas nepaliks 
be intekmės.

Pasirodė naujai išleistas 
Suvalkijos, ty. visos Suval- 
Jių gubernijos žemlapis, ku- 

. |rį sutaisė p. B. K. Balutis, 
užmiršti, kad vokiečiai mai- kartografas' -— geometras, 
tina 2,000,000 nelaisvių. žemlapis didelis, spalvuo- 
Tegul ir prasčiausiai tokius |as 
užlaiko, vis reikia "aprūpiu- 
ti. Reikia taippat aprūpiu-L
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ti tris milijonus šeimynų, miesteliai, sodžiai, dva- 
kurių maitintojai paimti 
karuomenėn.

Jaigu vokiečiai tik gin
tųsi patįs neužpuldami, tu
rėdami tokią milžininę ga
lybę, ilgus metus galėtų at
silaikyti prieš savo prie
šus. Tečiau su maistu ta
da butų prastai. Užtad vo
kiečiai noroms-nenorom 
turi griebties ofesyvės tak
tikos ir žudyti daug dau
giau žmonių, negu kad ap
siginant. Spiria, mat, prie 
to negerovė, reikia maisto 
ir jį turi surasti karine 
spėka.

Dėlto ■ jiems prisieina 
sparčiai veikti, ir kai tik 
užima- naują kraštą, pir
miausia nukošia visa, kuo 
tik galima misti. Buvo pra
nešama iš Lietuvos, kad vo
kiečiai, užėmę apylinkes, 
naskutinę lupyną suvaly
davo nuo gyventoju ra11'!’ 

i darni pastariesiems bado 
pavojų. Ir dabar, matyt, 
vokiečiai lietuvių likimu vi 
sai nesirūpina, jei ten jau 
net limpamosios ligos atėjo 
badui padėti išrankioti pa
silikusias nuo pavilkimo 
aukas. Nugirdę tautos vei
kėjai, kokis likimas kėsi
nasi nuglemžti užkluptus 
vokiečių Did. Lietuvos žmo
nes, nejuokais išsigando.

kad vokiečių užimtam Čen
stakave po ilgai ir sunkiai 
ligai pasimiręs kun. Justi
nas Velonski (Vclioniškis), 
lietuvis, kuris 190 Į metais 
buvo Įstojęs Tėvų Paulinų 
vienuoli jon. Buvo gimęs 
1831 metais ir dvasišką a- 
kademiją baigęs Varšuvoj.

Intempė gyviausias pajė
gas. Darbą žada išpusti di
delį. Žada mus, Amerikos 
lietuvius, nauji atstovai ap-
lankvti.v

Persisiato labai pui- 
Ant žemlapio pažy

mėta visi Suvalkijos mies-

manyta išleisti didelį ir 
smulkų visos Lietuvos žem- 
lapį. Pradėjau rengti pie
šinį ir podraug rinkti tik
rus lietuviškus vardus mie
stų, kaimų, upių ir t.t. Po 
poros metų pusėtinai in- 

tempto darbo, turėjau jau 
pusę viso piešinio priren
gęs, bet su kita dalimi dar
bo pakliuvau bėdon. Pasi
rodė, kad Suvalkų guberni
jai bus užtektinai medžia
gos (lietuviškų vardų), bet 
su Kauno gubernija buvo 
daug sunkiau, o su Vilniaus 
gubernija išėjo tikra des
peracija—truko keliolikos 

.tūkstančių vardų ir jų su
rinkimas visą darbą butų 

ai sulaikęs ant kelių, o gal ir 
keliolikos metų. Reikėjo 
arba visą darbą atidėti, ar
ba rasti kokis kitas išėji
mas. Kadangi buvo aišku, 
kad tinkliniai plataus žem
lapio visai Lietuvai tuom 
tarpu negalima bus paren
gti, tad nutarta leisti jį at
skiromis gubernijomis, pra
dedant nuo Suvalkų guber
nijos, kuriai buvo daugiau
siai medžiagos surinkta. Po 
Suvalkų gubernijos leisti 
Kauno ir Vilniaus guber
nijas, o pagalios, turint vi
sus vardus patikrintus iš 
pirmų laidų, leisti dideli 
žemlapį visos Lietuvos sy
kiu su Prūsų Lietuva.

Lietuvių Mokslo Dram??

ra i ir kitokios mažiausios 
smulkmenos. Pažvmėta •c
taippat geležinkeliai, plian- 
tai, vieškeliai, ežerai ir eže
rėliai, upęs ir upeliai. Tai 
pirmą tokį su visomis 
smulkmenomis Lietuvos 
lietuvišką žemlapį tenka 
pamatyti. Kas indomiau- . 
šia, kad nurodoma tikroji 
riba tarpe lietuvių ir mo
zūrų; pastarieji apgyvenę 
visą Augustavo apskritį, 
mažą dalį Seinų apskričio ' 
ir kiek daugėliau pusės Su- ( 
valkų apskričio. ■y 

Žemlapis labai rupestin- 
gai išleistas, nepasigailėta 
nei triūso, nei lėšų.

, Patsai gerb. žemlapio au- : 
torius nuo savęs priesago
je prie žemlapio štai ką ra- • 
šo: :

“Gal bus indornu, kokiuo 
budu pasirodė šis žemlapis.' 
Dar 1907 metais buvo su- ja Vilniuje, kuri šiuom it” 
•—— kalu buvo užinteresuota. 
nelaimingesnės aukos, rcl- kaip lyginai ir kiti veik5 * 
kalingos "pagelbos. Gailės- jai, kurie šiuo dalyku ir 
tingi amerikonai šelpia Bei- domavo, pilnai su ta nuo- 
giją, šelpia Lenkiją — gal pilone sutiko ir atrado, kad 
pašelps ir Lietuvą. Sutvar-įtas bus bene vienintelis tik- 
kyti darbą ir prieiti prie a- 
inerikonų Lietuvių Draugi
jos nukentėjusiems del ka
ro šelpti yra siunčiamas 
veikėjas p. J. Gabrys.

ras kelias, kuriuom galima 
prieiti prie surengimo ge
ro ir plataus visos Lietu 
vos žemlapio.

Tokiuo bildu ir atsirado
Ir taip, vokiečiai, būdami šis Suvalkijos žemlapis. 

kritiškame padėjime, mari-,vieton visos Lietuvos žem 
na užimtųjų kraštų gyven-įlapio. Po jo turės sekti ki
tėjus. Visa jų viltis, tai tri Lietuvos dalių žemla-

Tik dabar žada- viršus Balkanuose. Rasite, piai, jaigu laikas, sveikata
ma gyviau paklabenti į a- 
merikonų širdis, nurodyti 
jiems tą šalį, apie kurią jie 
mažai težino, priminti, kad 
ir ten tos pačios, jei dar ne

tai paskutinis takelis, ku
riuo pasileido vokiečiai, no
rėdami‘palikti pavoją. Ar 
pasiseks nuo jo pabėgti, ne
tolimoj ateityj paaiškės. X.

ir išteklius leis tą darbą 
man atlikti.”

Toliau autorius pažymi, 
iš kokių šaltinių imti ir pa
tikrinti lietuviškieji mies

“Visi vardai šiame žem- 
lapyj patikrinti sulyg se
kančių šaltinių: profeso
riaus Volterio rinkinių, 
kun. Žilinskio rinkinių, Sei
nų diecezijos rubricelės, su
lyg tiesioginio teiravimosi 
įvairiose Suvalkijos dalyse 
ir pagalios sulyg mano loc- 
nų rinkinių. Čia pat, vie
nok, turiu pažymėti, kad 
buvo tokių atsitikimų, kur 
tie patįs vardai įvairiuose 
šaltiniuose įvairiai buvo 
pažymėti. Tokiuose atsiti
kimuose rinkau, kas man 
išrodė geresniu autoritetu. 
•Kur žmonių vartojamas 
vardas labai skiriasi nuo o- 
ficialio, ten oficialis vardas 
padėtas kabėse.

Topografiškoji žemlapio 
dalis sutaisyta sulyg rusų 
generalio štabo, Iljino lai
dos ir vokiškų žemlapių. 
Mokyklos, telegrafo, krasos 
stotįs ir t.t. ima iš vėliau
siai gaunamų oficialių “ Pa
inia tnų Knižkų” Suvalkų 
gub.

Šisai piešinys išpradžių 
buvo skiriamas ingraviruo- 
tai laidai ir tuomi pasiaiški
na tūli artistiškai-teehniški 
netobulumai, kurių prie 
šios laidos negalima buvo 
išvengti.

Daugelis mažesnių upe
lių ir ežerėlių yra nepažy
mėta vardais, nes jų tru
ko. Piešėjas šiuomi prašo 
prisiųsti jam visus vardus, 
kurie ant šio žemlapio nėra 
pažymėti, lygiai pataisy
mus varduose vietų, upių, 
ežerų ir t.t.. Už tai pie
šėjas bus labai dėkingas, ir 
tik tokiuo budu galima bus 
pagerinti busimąją laidą. 
Visus pranešimus meldžia
ma, siųsti šiuo adresu: B. 
K. Balutis, 3252 So. Hal- 
sted st., Chicago, Ill.”

Už tokį pagamintą žem
lapį autorų galima pasvei
kinti ir palinkėti, kad ir ki
tų Lietuvos gubernijų žem- 
lapiai kuoveikiau pasirody
tų.

Žemlapio kaina $1.00. 
Gaunamas visuose lietuviš
kuose kningynuose.

Dar apie vokiečių 
nuožmumus.

Nekuris vokiečių karei
vis, lenkas, patekęs francu
zų nelaisvėn, papasakoja, 
kaip, vokiečiai elgiasi su 
svetimų kraštų žmonėmis. 
Jo laiškas, rašytas Ameri
kon į dėdę, pateko į laik
raščius. Jis rašo:

“Dėdė man primigo  j ate. 
kad nieko nerašau apie ka
rą, o mano galva pergyve- 
ms tiek įspūdžių, vis ne
gali atsikvošėti ir atminti 
tai, ką matė. Vokiečių ka- 
i’uomenėj buvo sunku tar
nauti; dienomis retai kada 
valgydavome, tiktai nakti
mis. Nežmoniškai paraikę, 
užėję daržus burokų, su pa
mėgimu rovėme ir triauš- 
kėme. Kai nekurie karei
viai del karščio, išbadėji- 
ino ir nuovargio sukniubda
vo ir neįstengdavo toliau 
eiti, tai oficieris, pristatęs 
revolverį, griežtai paklaus
davo, ar manąs eiti, ar no
rįs ant vietos amžinai už
migti. Tada vargšas surin- 
davo visas pajėgas ir kel
davosi. O reikia žinoti.

ną.
Su belgais elgdavosi ar

šiau, kai su šunimis. Ci
viliams surišdavo užpaka
lyje rankas ir pririšdavo 
prie medžio. Mergaites ir 
vaikus vienmarškinius su
valydavo minion ir per iš
tisą dieną alkindavo bag- 
nietų užtvare. Daug kuni
gų vokiečiai nužudė. Kal
kiniuose miesteliuose, per 
kuriuos mes važiavome, ma
tėsi kraujais nutaškyti mu
rai. Kas tik į “pliuką” 
dirsteldavo kreiva akia, 
tuoj gaudavo kakton kulką. 
Vokiečių oficieriai didžia^ 
vosi ir skaitė sau už gar
bę žudydaini tuos nelaimin
guosius. Mums, karei
viams, taippat buvo įsakyta 
juos šaudyti, kaip šunis. 
Užkurdavo sodžius, o žmo
nės, mėginančius išbėgti, 
gražindavo atgal ir bagnie- 
tais suvalydavo į ugnį. 
Pergyvenau faktą, kai vie
na belrietė, kurios nužudė 
vyrą, iš širdgėlos su maža 
ant rankų mergaite nunėrė 
ugnin vokiečiais padegtų 
jos namelių. Sukurino 
daugybę sodžių, o paskui 
skelbė, kad tai atliko patįs 
belgai.

Melavo, kaip iš gaidų. 
Vos tik karas iškilo, skelbė 
miuns, kad lenkai Rusijoj 
sukilo, kad pastarieji mie
lai pageidauja palysti po 
Wilh elnio globos sparnu; 
kad Rusija ieško taikos; 
kad kronprinco karnom eilė 
ties Pa r L ii.” arba jau pa
ėmė Paryžių; kad italai ei
na vokiečiams pagelbon; 
kad Japonija paskelbė Ru
sijai karą. Kai-kas gali 
intikėti jų prasimanymams, 
bet mes, lenkai, lyg numa
nydavome, kad anglai vo
kiečiams vadeles perkirpo.

Vokiečiai niekino ir iš
juokdavo belgų tikybą, ži
noma, katalikų. Užsistoti 
buvo sunku, tuoj intaria- 
mas ir t.t.

Ant mano dalies draugų 
išpuldavo sunkesnės rolės, 
kada sustatę muro pasieniu 
aukas, įsakydavo jiems nu
dėti. Nekartą prisieidavo 
taikyti jaunų merginų ir 
jaunikaičių krutinėsna. Ne 
vienas prisimindavo, jogei 
mieluose namuose paliko 
seną motiną, žilą tėvą ii' 
žmoną; ir kad už tokias vo
kiečių niekšystes jie gali 
pakliūti tokiam pat likimui 
rusų rankose. Tokių tai 
žiaurumų dasileisdavo teu
toną ainiai!”

Išvedžiojimų, rodos, nei 
nereiekia.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

VienintelB mokykla, kurioj kiekviena* gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at- 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

1741 W. 47th Strsęh : : Chicago 'k
731 W. 181h Street

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučū- 

dygite pinigus ir laikų. Musy moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. Čia išmoksite angliškų 
kalbų greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.
11045 Michigan Avenue, 

Roseland, Ill.
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Tą priežasčių delei, Ame
rikos lietuviai su dideliu 
nekantrumu laukė pasiro
dant Dr. J. Šliupo veikalo. 
Vyriausias šio veikalo tik-, 
slas. kai]) iš augščiaus til
pusiu žodžių matome, buvo 
informuoti amerikonus a- 
pie Lietuvą bei lietuvius ir 
propaganduoti tarp ją Lie
tuvos reikalus.. Informaci
ja, suprantama, turėjo bū
ti kaip galint objektyvesnė, 
kai]) galint mažiau vienpu
siška, ir kaip galint labiau 
indomi, pritraukianti, skai
tytojo atydą.

Imdami tuom atžvilgiu 
Dr. Šliupo veikalą, mes tu
rime pripažinti, kad jis to- 
li-gražu neatsiekė savo tik

usio.
1 Pirmiausia savo veikale 

ig vietos pa
aiškinimui iš kur

1 )augy- 
g yra pasidarbavęs p. J.jbę tautų jis priskaito prie

Naujoji Dr.Sliu 
po kninga.

Apie Dr. J. Šliupo anglų . 
kalboje parašytą kningą 
“Lithuania in Retrospect 
and Prospect” buvo spau
doje ir šiaip musą visuome
nėje daug kalbėta pirm, ne
gu ta kninga pasirodė. Visi 
tos kningos su dideliu ne
kantrumu laukė. Amerikos 
lietuviai dėjo ant jos dide
les viltis, kadangi kiekvie- 7 o

nas iš musų atjaučia reika
lingumą supažindinti ang
liškai skaitančią visuomenę 
su Lietuva ir lietuviais ir 
kiekvienas žino, kokia di
delė pas mus stoka priemo- 

'nią tam atsiekti.
Angliškai skaitančios vi-jDr. Šliupas dau 

suomenės supažindinimui švenčia 1-----....
.su Lietuva ir lietuviais lietuviai yra kilę, 
daug _ 
Gabrys, kuris pats anglų 
kalbos nemokėdamas, lė
čiau pajėgė patalpinti porą 
rimtu straipsnių Anglijos 
spaudoje, pradėti leidinėti 
anglų kalba mėnraštį “Pro 
Lithuania” ir aplamai su
kelti anglų indomavimą 
Lietuva ir lietuviais. (Aš 
čia imu tiktai p. Gabrio vei
kimą anglą kalboje, palik
damas daug 
sidarbavimą

didesni jo pa- 
tarp francu-

Gabrio veiki- 
lietė Angliją 

uropą. Ame
rikoje jisai mažai ką atsi
liepė (rods, vien tik “The 
Literary Digest” patalpino, 
kun. Kaulakio pastango
mis, ištraukas iš vieno Gab
rio straipsniu, tilpusią mėn- 

; raštyje “The British Re
view”), kaip delei supran
tamų priežasčių ir turėjo 
būti.

Čia pat Amerikoje mes 
neturėjome nieko tokio, 
kas amerikonišką visuome
nę suvestų artimesnėm pa- 
žintin su Lietuva ir lietu
viais. Berods įvairiuose 

buvo patai- 
talpinama laikas 
dabar, straipsne- 
klausime, vienok 
delei savo trum-

Vienok p. 
mas daugiau

lietuviu. Taip, sulyg Dr. 
Šliupo, getai, hitai, chitti- 
mai, massa-getai, thyssa- 
getai, thrakiečiai, kappado- 
kianiečiai, bythynianiečiai, 
frygiečiai, lydiečiai, troja- 
niečiai ir daugelis kitų, tai 
vis arba lietuviai arba lie
tuviams giminingos rasės.

Tarpsavinio šių tautų 
giminingumo klausimas yra 
sukėlęs nemažai ginčų, ku
riuose vargu galima sakyti, 
kad Dr. Šliupo išreiškiamo
ji nuomonė butų buvus pri
pažinta. Kadangi šio vei
kalo tikslu yra kaip galint 
objektyviškesnė, ir neuž
ginčijama informacija, tai 
šis visų tų tautų kergimas 
prie lietuvių reikalinga 
skaityti veikalo silpna 
se.

Kita veikalo silpnybė 
labai didelis sausumas.
Vieton to, kad skaitymą 

padarius indomiu ir pri
traukiančiu, tasai begalinis 
minėjimas vien vardų, var
du ir skaitlinių, skaitlinių 
ir skaitlinių kningą paver
čia tiesiog į chronologijos 
toblytėdes, bet jokiuo bū
du ne į tai, kuom kninga. 
turėtų būti. Kningoje daž
niausiai minima vien tiktai 
vardai bei skaitlinės be jo
kio jų suvedimo ryšiu. 
Daug kas iš ją reikalauja 
paaiškinimo, nes skaityto
jas, visai nežinantis Lietu
vos ir Lenkijos h i stori jos, 
— o tokiems šis veikalas 
yra skiriamas, — tiesiog 
nieko negalės suprasti iš to, 
kas tenai rašoma. Ne vie
nam skaitytojui ši Dr. Šliu
po kningos ypatybė gali at
mušti visai norą skaityti

Šis vyras neturi ranku. Ra
šo įsikandęs į dantis plunk
snos kotelį. Jis išrinktas 
mieste Clevelande munici- 
paliu teisėju. Jis yra advo
katas ir pirmiau buvo al- 
dermanu. Indomi jo pra
eitis. 18 metu amžiaus jis 
buvo bėgiu sukinėtoju ant 
geležinkeliu, taigi paprastu 
darbininku. Traukinis jam 
nupjovė vieną ranką, pas
kui kitą. Po to jis ėmėsi 
mokinties teisiu ir savo tik
slą atsiekė, šiandie yra pa

sižymėjęs žmogus.

pa- 
pu-

vra

Berods 
laikraščiuose 
pinta, ir 
nuo laiko 
liai tame 
šie raštai, 
pumo, nežiūrint visos nau
dos ir genuno, negalėjo bū
ti pilnai, nuodugniai ame
rikonus supažindinančiais 
šaltiniais. Angliškai skai
tantieji turi R. N. Bai
li’o “Slavonic Europe,” ka
me nuodugniai papasako
jama Lietuvos historija, 
kuri atvaizdinama sąryšyje 
su Lietuvai kaimynių tau
tą historija, kuom padeda-ją iki galui, kam, reikia pri
ma aiškiau suprasti Lietu-i pažinti, skaitytojas privalo 
vos historija ir padėjimąj turėti nemažai kantrybės 
kitu tautą tarpe, vienok šis | ir — norėtąsi pasakyti — 
veikalas, būdamas daugelio 
tautą historija ir apie Lie
tuvą kalbėdamas tiktai są
ryšyje su kitomis tautomis 
ir tai tiktai apie praeities 
Lietuvą, nesupažindinda
mas su tuom, kas dabar lie
tuviai yra ir prie ko jie ei
na, ko nori, neatsiekia to 
specificiško tikslo, kuris, 
turėdamas savyje grynos 
propagandos elementą, yra 
dabar lietuviu pageidauja
mas. Ypač Amerikos lie
tuviai jautė stoką tokio 
veikalo, ant kurio galima 
butą pasiremti, propagan- 
duojant Lietuvos 
vią 
.Ė-

reikalus čia.
ir lietu-I

Aineriko-

net pasišventimo.
Iš šios kningos skaityto

jas mažai ką gali sužinoti 
apie Lietuvos augimą, su
prasti jos praeitį. Apie vi
dujinį Lietuvos gyvenimą 
visai beveik nekalbama. 
Kultūrinis Lietuvos gyve
nimas visai nėra paliečia
mas. O jis, rods, turėtų 
užimti žymią vietą. Vei
kalas supažindina skaityto
ją su Lietuvos ir Lenkijos 
valdonais, su jų kivirčais, 
jų intrigomis, su karais, bet 
pačios Lietuvos, Lietuvos 
žmonių, ją gyvenimo vei
kale visai nėra. Lietuvos 
augimo Dr. Šliupo veikale 
mes visai neužtinkame. Ma-

tome tiktai, kaip lenkai va
ro Lietuvą į savo kilpas.

Kalbant apie vėlesnius 
laikus — nuo rusą Kateri
uos II iki šių dienų — apie 
lietuvius visai mažai kas 
pasakoma. Autorius visai 
nepaaiškina to fakto, kaip 
lietuviai, netekę savo bajo
rijos, apšviestesnės klesos. 
kaipo tauta visai apsnūdę, 
paliovę gan ilgam laikui 
gyventi savo tautiškuoju 
gyvenimu, staiga atbunda 
ir pradeda plėtoti savo raš
tiją, savo dvasišką gyveni
mą. Čia, reikėtų kiek pla- 
čiaus apsistoti, nes kitaip 
skaitytojas vargu galės su
prasti, kaip tas viskas atsi
tiko. Dr. Šliupas, tečiaus 
nieko nedaro. Per visą šį 
indomų ir svarbų laikotar
pį perbėgama • greitomis, 
tiktai pačiu paviršiun.

Apie dabartinius lietu
vius, apie jų viltis, troški
nius, apie Lietuvos ateitį 
autorius mažai ką rašo. 
Dabartiniuose santykiuose 
Dr. Šliupas šį-tą ir neteisin
gai nušviečia. Tautininkų 
partija, kuri buvo užineg- 
sta praeitą rudenį Brook- 
lyne, bet taip užmazgoje ir 
pasiliko, yra Dr. Šliupo 
kergiama prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje. 
Kaip kiekvienam Amerikos 
lietuviui yra žinoma, SLA. 
yra grynai pašelpinč, be-, 
party ve organizacija, ir to. 
del jos kergimas prie tauti
ninkų partijos vargu yra 
teisingas. Tai, ką Dr. Šliu
pas kalba apie tautininką 
partijos programą ir tiks- 
slus, yra greičiaus paties 
autoriaus nuomonės, ka
dangi ta pati partija iki šio
lei, kiek žinoma, jokio pro
gramų nepaskelbė, nei apie 
kokius nors savo siekius- 
tikslus nieko nepranešė.

Ant puslapio 95 Dr. Šliu
pas 'sako sekančiai: “Kleri
kalą arba (musu pabrauk
ta. Aut.) Rymo-Kataliką 
partija susideda iš lietuvią 
kunigą (skaitliuje apie 
150) ir tiesioginią ją pase
kėją.” Šitas lietuviu ka
taliką sulyginimas su lietu
viais klerikalais, kaip pats 
autorius gali gerai žinoti, y- 
ra visai neteisingas. Kle-

rikalai yra vienas dalykas, 
o katalikai visai kas kita. 
Vienok autorius tarpo jų 
nedaro jokio skirtumo.

Visoje kningoje vra vie
na .ypatybė, pro kurią jo
jas katalikas nei š:aip be
šališkas žmogus negali ty
lomis praeiti. Dr. Šliupas 
savo kningoje pasirodo esąs 
labai nedraugingu katali
kams. Katalikybė yra vi
siškai ignoruojama. Ji, be 
abejonės, turėjo didelę in- 
tekinę Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo bėgyje. Tečiaus 
to veikale visai nenurodo
ma. Kataliką . dvasiškija 
nupiešiama, kaipo žiauri 
"“reformatą” persekiotoja. 
Pasakojamą apie tai, kai]) 
vaikė šaudė paukštukus ant 
šv. Mykolo, bažnyčios ir tai 
nurodoma, kaipo priežastis 
užpuolimo ant kalvinistų. 
Jėzuitai yra perstatomi la
bai tamsioje šviesoje. Apie 
protestantizmą kalbama la
bai plačiai tuom tarpu, kaip 
apie katalikus visai užmirš
tama. Proltestoną dvasiš
kių nuopelnai yra priekin 
pastatomi, bet katalikiškos 
dvasiškijos tartum visai ne
būtų. Apie vyskupą Gied
raitį puse lupų prasitaria
ma. Gi kiti, kaip pavyz
džiui: Daukša, Sirvydas 
(jėzuitai) ir kiti yra visiš
kai užmiršti. Katalikų 
Bažnyčios reikšmė Lietuvos 
gyvenime ignoruojama, o 
kur kalbama apie ją, tai 
vien tik iš blogos pusės.'

Toliaus, kalbėdamas apie 
Lietuvos atgimimą, auto
rius tylomis praeina pro lie
tuvių kataliką kunigą vei
kimą, o žinoma, kad Lietu
vos atgaivinime didelį daly- 
vumą ėmė eile lietuvią ku
nigu. Taip- perstatos kata
likų dvasiškija Lietuvos 
lenkintojais (kas išdalies 
yra teisybė, bet išdalies bu
vo ir kitaip), Dr. Šliupas 
visai užmiršta nurodyti lie
tuvią kunigų nuopelnus.

Ši tendencija ignoruoti 
katalikus yra viena kningos 
ypatybių, labai nesmagų 
įspūdį darančių ir rodančių, 
kad Dr. Šliupas negalėjo 
atsistoti ant pilno objekty- 
viškumo laipsnio, kuris jam 
šioje kningoje buvo taip 
reikalingas. Ačiū šiai ap
linkybei, lietuviai katalikai 
turi pilną teisę jausties į- 
žeistais ir apviltais, Dr. 
Šliupas toli-gražu nedavė 
to, kas buvo iš jo laukia
ma.

Kalbant apie technišką 
kningos pusę, reikia pripa
žinti, kad darbas atlikta la
bai blogai. Atlikta, mato
mai, greitomis. Tarp nedo
vanotiną technišką klaidu 
yra dvi labai didelės: išna
ša, turinti stovėti apačioje 
puslapio 12, yra padėta vi
duryje puslapio 13: prieg- 
to, išnaša sustatyta dvieją 
didumu raidėmis. Toje 
kningos vietoje tiesiog ne
galima sugaudyti turiniui 
prasmės. Ant puslapio 95 
išviršaus praleista keletas 
eilučių, ir pasidaro tikras 
“čap-sui.” Kningos su pa
našiomis klaidomis jokiuo 
budu negalima platinti tarp 
amerikoną. Tai butą vien 
tįk savęs pajuokimas.

Tokiuo budu, darant ga
lutiną suvadą, reikia pripa
žinti, kad kninga ir jos lei
dimas nepasisekė. Veltui 
išleista gerokas pluoštas 
pinigą. Jaigu tą kningą

platinti tarp amerikoną, 
tai pirmiausia reikalinga 
daug kas jos turinyje per
mainyti, o paskui visai nau
jai ir geriau išleisti, kad de
lei jos lietuviams rausti ne
reikėti]. A—va.

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Go.

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

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, III.

Yra musu agentu hroselande, Ken- 
singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuviu Dienraštį ‘ ‘ Kataliką ’ ’ 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

v

Cysčiauslos

Phiksnos
ir Pūkai

Mes parduodamo už pigiausia prekia
Visos musų plunksnuos, ir pūkai yra 

išeistytos puikiausia su ‘'(Steam" maši
nos.)

Pirkite nuo raus ir sutaupinkite pu
sę išlaidų.

Adara Nedėlion Visą Dieną.

H. RUBENSTEIN & CO.
640 W. 14th St, arti Halstad st.

■ “PASAULIS” «
A isuomenes be) tarty viskas laik-

I rastis, išeina kas ketvergas, 4 ® 
I puslapių didelio formato. |j

“Pasaulis” kainuoja i me- g
■ tus $1.00, j pusę — 6oe. “Pa- |
■ saulis” nui gruodžio 1 dienos ĮĮ 
| bus padidintas iki 8 puslapiu. _

Kas dabar užsirašo ir užsimoka s

■ prenumeratą, tai tas gauna iki ■ 
_ Naujų Metų uždvka. Adresuo- ■

kite:

a Kentraitis Publ. Co., R 
| 448-50 Leonard st., |
■ Grand Rapids, Mich. ■
■ _ ■

j Telephone Yardsl546

* W. J. Stankūnas *
Geriausias Lie- t-

tuvys Fotografas Į
Musų galerija y- ą 
a didžiausia ant 
'iridgeporto ir 
•arengta pagal 
taujausią madą. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 4* 
darbų kuogeriau- 
šiai. 4
3315 S. HalstedSt | 

kamp. 83 PI.

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—4 po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

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

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. T Ar ANEViČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namu ir lotu Ohicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų >itų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

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

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

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

APSAUGOJA (FkC Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Iškilmingas Balius
Parengtas

Panų ir Moterų
Šventos OnosDraugijos

Nedelioj, Lapkričio (Nov.) 14, 1915
»

Šv. Jurgio Parap. Salėje, 32nd PI. ir Auburn Ave

Neužmirškite atsilankyti ant musą iškilmin
go baliaus. Visi juk žinote, kad musą draugija vi- ■ 
sados parengia puiku balią, kur galima linksmai 
praleisti laiką prie puikios muzikos ir šokimo gra
žią lietuvišką šokią. Kviečiame visus, kap jaunus, 
taip ir senus, vaikinus ir merginas atsilankyti į 
musą balių. Su pagarba Komitetas.

R

a

B

DYKAI 
10 HASSAN kuporių 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertas 11 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan i 
Cigaretų kuponų. Dovaną Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO. i®.
K Premium Dept. 490 Broome St., New VMc. N. T. 

(Verto kupono gera iki 31 d. kovo,1916).
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Rygos lietuviu 
komitetas ka
ro aukoms 

šelpti.
Nuo pat karo pradžios 

Rygos lietuviai labai suju
do rupinties karo aukomis, 
visupirma i karą pašauktą
jį! šeimynomis. Truputi 
sutrukdė darbą visokie 
kvietėjai, kaip antai: vadi
namasis katalikų komite
tas, slavių komitetas ir ki
ti, norėdami, kad lietuviai 
dėtųs išimtinai su jais. Nors 
kaikurie lietuviai ir prisi
dėjo prie j it, bet vis dėlto 
nė dviem mėnesiam nepra
slinkus nuo kovo pradžios.- 
Rygos lietuvių draugijos.* 
vyresnybei leidus, 1914 m.į 
rugsėjo 17 d. sušaukė stei
giamąjį susirinkimą — Ry-, 
gos lietuvių komiteto ka-; 
ran pašauktųjų šeimynoms, 
šelpti. Tas pats komitetas’ 
vėliau, būtent 1915 m. ba-i 
landžiu 19 d., gavo vyres
nybės leidimą apskritai ka-‘ 
ro aukas šelpti (vadinas, 
ne vien karau pašauktųjų 
šeimynas, bet ir pabėgėlius 
šelpti).

Visupirma lietuviu komi
tetas, išspausdinęs tam tik
ras kningutes ir pasitelkęs 
Rygos lietuvių visuomenę, 
pradėjo savo darbą pinigų 
ir drabužių rinkliava. Ne
trukus paskyrė per mėnesi 
2 dieni išdavinėti pašei I 
ponis jų reikalingoms ka
rau pašauktųjų šeimynoms, 
nuo 1 iki 3 rub mėnesiui. 
Komiteto nariai, o ypač į- 
galiotiiiiai lietuviai studen
tai, lankėsi kontroliuodami 
pas reikalai!jaučius pašel- 
pos. Komitetas taippat 
lankė ir rūpinosi sužeistai-' 
siais lietuviai kareiviais, 
gulinčiais vietos ligoninėse.

Rygos lietuvių komitetas 
dalyvavo tam kartui susi-, 
dariusiame jungtiniame z ko
mitete, kuriame buvo visų' 
Rygos šelpimo komitetų 
atstovų. Šis jungtinis ko
mitetas vardu “Ryga — 
kareiviams ir Lenkijai bu
vo sudarytas rinkti aukoms 
pinigais ir drabužiais 1914 
m. lapkričio 14, 15 ir 16 d. 
Lietuviams pasiūlius su
manymą dalį surinktųjų 
pinigų pasiųsti ir Vilniaus 
Centr. Komitetui, iš lenkų 
atstovų pusės pasirodė ne
malonus apsireiškimas, bet 
apie tai tuo tarpu nekalbė
sime. Per visas tas tris 
dienas nuo lietuvių komite
to rinkliavoje dalyvavo ke
lios musų inteligentės po
nios rajonų priveizėto jomis 
ir apie 100 abiejų lyčių lie
tuvių rinkėjų.

Lig 1914 m. pabaigos lie
tuvių komiteto jau buvo 
surinkta savo kason 1239 r. 
Pašelpos buvo išduota 430 
šeimynų arti 900 rublių. Po 
Naujų Metų pašelpos rei
kalingų skaičius vis didėjo, 
ir komiteto nariai rūpinosi 
kokiuo nors būdu gauti 
daugiau lėšų. Šių 1915 m. 
sausio 29 d., dalyvaujant 
7 vietos lietuvių draugi
joms, buvo sutaisytas lat

vių teatre musų komiteto 
naudai didelis lietuvių pat
riotinis vakaras. Suvaidin
ta 4 veiksmų tragedija 
“Keistutis”; dainavo Kan
klių draugijos choras ir so
listai.

Komitetas savo siauroko- 
se ribose darbavosi gerai, 
kol vėlesni karo atsitikimai 
tas . ribas daugiau išplėtė 
būtent kol atsirado nauja 
šelpiamų j ii kategorija — 
pabėgėliai. Tada ir aukos 
ėmė žymiai daugiau plauk
ti. Pirmoji didelė karo pa
bėgėlių partija iš Lietuvos 
atvyko Rygon traukiniais 
po piet penktadienį š. m. 
balandžio 17 d. Atrodė jie 
neapsakomai nelaimingi. 
Bėgo, kol galėjo, nežinoda
mi, kur atsidurs ir kur pri
siglaus.

Ilgai gal butų laukę sto
tyje, nežinodami nė kur 
galvą priglausti, kad ne Ry
gos lietuviu komitetas ir 
vietos lietuviai, kurie’ urnai 
šoko pabėgėlių šelpti ir glo
boti. Balandžio 18 d. atvy
ko dar daugiau pabėgėlių, 
šį kartą jau ir važiuotų. 
Kaikuriose Rygos vietose, o 
ypač aplink “Rygos Gar
so” salę, pasidarė tikra mu
gė. Atsirado didis reika
las — paimti globon labai 
daug pabėgėlių iš tolimiau
sio žemaičių pasienio: nuo 
Naumiesčio, Švėkšnos, Tau
ragės ir kitų vietų ir taip- 
oat nuo Šiaulių, Joniškio ir 
k. Kiek vėliau atvyko dar 
iš Liepojos, Mintaujos ir ki
tų Latvijos vietų.

Gavus pakvietimą daly
vauti visų Rygos šelpimo 
komitetų posėdyje pas Vid- 
žemio gubernatorių š. m. 
balandžio 23 d., lietuviai pa
darė savo darbų apyskaitą, 
suskaitė pabėgėlius ir nu
siuntė įgaliotiniu kun. Tu
mą. Jau tada paaiškėjo, 
kad lietuvių komiteto jau 
globojama 1140 žmonių ir 
300 turima dar ’ apgyven
dinti. Iš viso tat — 1440. 
Jiems buvo paskirta 18 vie
tų gyventi ir valgyti: liet, 
švietimo dr. “Žvaigždės” 
6 mokyklų butai, “Pašel
pos” mokyklos butas, “Ry
gos Garso” sale, Žitininkių 
butas, A. Šimoliuno namai. 
Kat. Labdarių prieglaudos 
butas, keli miesto trobe
siai ir kitur. Arkliu buvo 
priimta į tvartus 200. To
kių jungtinių posėdžių pas 
gubernatorių buvo labai 
daug, ir ten visuomet daly
vavo ir lietuvių komiteto 
atstovas. “Rygos Garso” 
redakcijoje buvo centras, iš 
kur buvo skirstomi pabė
gėliai į vietas. Be to, ne
maža pabėgėlių: mokinių, 
mokytojų ir kitokių laikė 
pas save kaikurie vietos 
liet, inteligenthi, labdariai 
ir kiti.

Rygos liet, komitetas da
vė pabėgėliams valgyti po 
2 sykiu per dieną, skiriant 
žmogui po 15 kap. dienai, 
padėjo surasti darbo, vie
tų, išrūpinti pasportus, pa
liudijimus, norintiems iš
važiuoti — nemokamą ke
lią, davinėjo pinigų kelio
nei, dalijo drabužius, avali
ne, baltinius, teikė gydyto
jo Įjigelbą ir tt.

Šių metų gegužės 30 d. 
lietuviu komitetas dalyva
vo trijų dienų rinkliavoje 
Did. Kunigaikštytes Tatja
nos komiteto naudai, pris

tatęs tai dienai virš 150 
rinkėjų iš šviesiosios lietu
vių jaunuomenės su skar
dinėlėmis miesto gatvėse, 
kelis rajonų prievaizdas ir 
vakarą miesto Vermano so
de parūpinęs lietuvių Kan
klių draugijos chorą, kom- 
poz. Kačanauskio vedamą.

Per visą laiką Rygos lie
tuvių komitetas sušelpė ne
maža karau pašauktųjų 
šeimynų, išleidęs tam rei
kalui arti 3,000 rublių ir 
prigaludęs virš 4,000 pabė
gėlių ir išdavęs tam tikslui 
ne mažiau 10,000 rublių. 
Pabėgėliai, galį dirbti dar
bą, ilgai nepabudavo: jie 
gaudavo toliau važiuoti ar
ba gaudavo čia pat vietas; 
paskutiniu laiku paimta ne
maža net karo kasyklosna. 
Komiteto globoje beliko 
veik vienos silpnasveikatės 
bei sergančios moteris su 
mažais kūdikiais, viso labo 
dar virš 100.

Kiti vietos komitetai per 
savo prieglaudas praleido 
apie 6,000 liet, pabėgėlių. 
Tad matoma, jog per Rygą 
perėjo apie 10,000 lietuvių 
pabėgėlių, o tik dar nežinia, 
kiek pravažiavo pro šalį, ku
riems nebuvo leista apsisto
ti Rygoje. Prie to skaičiaus 
dar reiktų pridėti Latvijos 
pabėgėliai, kurių vėlesniais 
laikais plaukė pro Rygą 
Rus. gihimon ir kuriems ne
buvo leidžiama apsigyventi 
bei apsistoti Rygoje.

Lietuvių komiteto lėšos 
susidarė visupįrmu iš smul
kių aukų, suneštų daugiau
sia geros širdies tautiečių, 
iš vakaro, iš atiduoto komi
tetui gryno dienos pelno iš 
liet. Stukio kinematografo, 
1,000 rub. iš Slavių komi
teto, iš jo surinktųjų per 
padarytą miesto gatvėse 
rinkliavą, 1,000 rub. pašel
pos iš Rygos miesto valdy
bos, 1,000 rub. gautų nuo 
Pabaltijos1 įgaliotinio Ki- 
barto, 500 rub. iš Rygos lie
tuvių pašelpos dr-jos, 500 
rub. iš Lat. Ūkininkų Eko
nominės Draugijos, 500 rb. 
Ekonom. Namų Statytojų 
draugijos, 300 rb. Vilniaus 
centr. komiteto ir kitų au
kų, skaitant nuo 5 kap. iki 
100 rb. Buvo aukota 25— 
50 rublinėmis ir šimtrubli- 
nėmis, kaip antai: kun. kl. 
Pr. Straškas, grovas V. Zu
bovas davė po 200 rb., A. 
Biliūnas — 50 rb ir t.t.. Vi
sli aukotojų ir nesuskaity
si. Visos aukos jau buvo 
skelbtos savo laiku “Ry
gos Garse.” Birž. mėnesyj 
Rygos liet, komitetas krei
pėsi D. K. Tatjanos komi
tetai!, prašydamas pašelpos 
5,000 rb. Prašymas buvo 
ištesėtas ir pinigai buvo at
siųsti gubernatoriaus var
du. Lietuvių komitetui te
ko iš jų 3,100 rb. Viso labo 
Rygos lietuvių komitetas 
su vargu suėmė apie 13,000 
rublių. Gauta buvo kiek 
aukų ir drabužiais.

Ar šiaip ar taip žiūrint, 
Rygos lietuvių komitetas 
vilko milžinišką darbą. Ne
svyruojant galima sakyti, 
kad daugiausia pasidarba
vo komiteto pirmininkas, 
lietuvių atstovas miesto du
rnoj, K. Vizbaras (jis ir 
vyriausias komiteto įstei
gėjas), komiteto sekreto
rius S. Virkutis, kasinin
kas T. Žilevičius ir kiti val
dybos nariai, bet patį didį-

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krupus ir kokliušų nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui -7- jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25c. ir 50e.
“Aš turėjau baistj kosulį,’’ rašo Frank Vacha iš Eik 
River, Minu., “tai aš gavau butelį eevera’s Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, kosu- 
lis visai prapuolė. Aš esu 63 metų, amžiaus ir jau
čiuosi gana sveikas.’’

GYVULIŲ PROTAS.
Tą kningą vokiškai yra pa

rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

Gauk Severas gyleliu preparacijas 
pas savo eptiekininką.

Nepriimk kitokių. «Lei jūsų ap- 
tiekininkas jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO., -

Užkietėjimas, 
mas, jaknų trukdėsiai, gelta ir 
nerviškumas greitai pagydoma.

Severa’s Liver Pills 
[Sevi ros Pigulkos nuo kepenų J

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

jį ir sunkųjį darbą vilko 
liet, komiteto pabėgėlių sk. 
prievaizda, kun. J. Tumas. 
Jis dirbo tikrai pabėgėlių 
reikalams atsidavęs. Jam 
teko vaikščioti pas guber
natorių ir landžioti po vi
sas akių spirginamąsias 
vietas, visur prašant komi
tetui aukų, o kiek dar var
go ir rūpesčio su pačiais 
pabėgėliais. Apie š. m. 20 
d. karo aplinkybės iškėlė iš 
Rygos beveik visus kitus 
visuomenės ■ darbininkus, 
tada kun. Tumas dirbo vie
nas auž visus. Daug pasi
darbavo J. Linartienė, Vir- 
kutienė, “Žvaigždės” 6 mo
kyklų mokytojos, lietuviai 
studentai, taippat Linar- 
tas, Pr. Gedvilą, J. Motie- 
junas-Valevičiiis, V. Skar
dinsimas, Mackevičius ir 
daug kitų.

Be minėtojo komiteto 
darbavosi ir kitos Rygos 
Rygos lietuvių draugijos ir 
organizacijos. Lietuvių pa
šelpos draugija, kuri turi 
apie 1,000 narių, šelpė ka
rau pašauktųjų savo narių 
šeimynas, išduodama kas 
mėnuo virš 150 rublių. A- 
pie pavasarį “ žvaigždės ” 
mokyklų ir “Pašelpos” mo
kyklos mokiniai, mokyto
jai ir mokinių tėvai, sudėję 
dovanų, pasiuntė Velykų 
šventėms kareiviams vei- 
kiamojon armijon, nuo ku
rių buvo gauta daug padė
kos laiškų. Šių metų kovo 
7 d. muzikos-dainų draugi
ja “Kanklės” kėlė koncer
tą—vakarą Vilniaus centr. 
lietuvių komiteto naudai. 
O kiek dar prisidėjo lietu
vių visokiose gatvių rink
liavose ir t.t. Periklis.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt.

Turi geriausią pasisekiau, Km 
aaki pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausia® kai*- 
hm.

Už 5e čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip viduraiestyje už 
50c.

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

subatomis 5c. balkonas, 10c. ža
rnai

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

po pietą.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRAN

iMMiiinifl'N
Tel. Canal 285.

K. KATUTIS
GRABORIUS

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

710 W. 18 St. CHICAGO, ILL.

> LIETUVIS GRABORIUS :

ABU KENTĖJO.
Mr. Jos. Skripec iš Ja

mes City, Pa., sirgo tuoin 
pačiu laiku, kaip kentėjo ir 
jo žmona. Apie tai jisai 
rašo sekančiai: “Užkietėji
mas darė man daug bėdos, 
ir taipogi mano pačiia. Mes 
taipgi turėjome galvos so
pėjimą, skaudėjimą skilvy
je ir nugaroje. Mes užsisa
kėme ir gavome Trinerio 
Amerikoniško Kartaus Vy
no Elixiro. Musų skausmai 
išnyko, taippat ir užkietėji
mas. Ačių Dievui, mes da
bar jaučiamės sveiki. 'Su 
tikra pagarba, Jos. Skripec, 
Box 46, James City, Pa.” 
Užkietėjimas gali būti dau
gelio ligų priežastim ar pa
sekme, ir jojo nekuomet ne 
reikia niekais nuleisti. Jus

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda,
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t. 

Vis tai labai užimanti dalykai.
- Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma, 
feningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 Sc. Morgan St Chicago, III. U. S. A.

^Susivienijimas Lietuviij Rymo Katalikų Am, I
Yra tai organizacija, kuri: —

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, $250.00, 
$50.00, $750.00, $1,000.00.

2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 
$10.50, $1-1.00.

3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuviu Tautos reikalais, remia piuigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas. įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininką

J. S. VASILIAUSKA
JI2 H. GREENE STREET, BALTIMORE, MD.^
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" Dr. T. M. Murzynska B
* LIETUVE DENTISTE b

Atlieka visokį darbą dentistorijos sky- B
B riuni įeinanti- Darbas gvarantoja- 

mas- Taipgi tvirtas. B
| 1151MILWAUKEE Avė. Haddon A v. ®
illlllHillllllHillllllHillll!»IIH:HlilliliailllliMillli:Hlu!li!Bil!:!!M;:2liHiiiT;Mili::.Bi

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo zfi&y. po numeriu:

3325 S? St

Geriausias gra
borius ant Bri- 
dgeporto. Atlie
ka darbą geriau
siai.
Prie kiekvieno 

pagrabo suteikia 
geriausius likto
rius ir 12 ya- 
ną paimu.
Tel. Drover 4139

J A. MASALSKIS
i 3305 Auburn Ave., Chicago

Tel. Randolph 5246 |

A. A. Status
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. i
(Room 815) Chicago, Ill. į
Res. 3255 So- Halsted St. i

Tel. Drover 5326 I

I
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B
B
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S. L. A.
LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

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

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

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

privalote vartoti Trinerio 
Amerikonišką Kartaus Vy
no Elixirą. Jisai suteikia 
palengvinimą skilvio ir vi
durių trukdėsiuosc, maža- 
kraujingume ir kimo nusil
pnėjime, nervingume ir ne
migoje. Kaina $1.00. Ap- 
tiekose. Jos. Triner, Manu
facture;1, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago.

Kūno trinimui reumatiz
mo ir neuralgijos skaus
muose mes patariame var
toti Trincr’s Lininient’ą. 
Kaina 25c. ir 50c., su kra- 
sos apmok ėjimu 35 c. ir 60c. 
.t . . > . (Advt)- ,

Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DRA UGAS”
“Draugo” sandarbininku skaičiuje yra rim

čiausioji ir žymiausieji lietuviu veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos- klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai. |

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, Į 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.OO, pusei metų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui, i 
Adresuokit: . , Į

DRAUGAI MtU&OING CO. ; I 
18M W 4«th Si . -.- Ci&aje. IK. j
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