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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie išdalies debesiuota; 
rytoj gražus oras; rytoj va
kare gali būti atmaina ore ir 
kiek šilčiau.

Temperatūra vakar augš- 
Šiaušia 35. žemiausia 24 laip
sniai.

Saulė teka 6:50. leidžiasi 
4:23.

Mėnuo teka 5:26 vakare.

METAI XVII (Vol. XVII)

ŠiVokiečių karo laivas nuskandintas
Vokiečiai paėmę su

virs 2,600 Serbų
v

Serbai sumušę Bulgarus 
palei Nish-Saloniki ge

ležinkelį
Serbai maną nesitraukti nuo 

Kossovo lygumu
Anglų armija, kaip papras

tai, nieko neveikianti

Berlynas, lapkričio 23. — Į 
Vokiečiu karo ofisas ofici
aliai skelbia:

“Netoli Secanica, Ibar 
klonyj, serbu priešakinės 
sargybos atmuštos. Ties 
inėjimu i Lab kloni abi pusi 
Padujevo užimta. Suvirs 
2,600 serbu nelaisvėn paim
ta. Mums teko 5 anuotos, 
4 kulkosvaidžiai ir daug ka
ro medžiagos. Novobazaro 
arsenale atradome 50 dide
liu mortirų ir 8 senos rū
šies armotas.

“Ant pagarsėjusios Kos
sovo lygumos serbai tiek 
jau buvo netekę galvos ir 
tvarkos, kad ėmė šaudyti i 
savąsias linijas iš užpaka
lio, manydami, kad tai prie
šininkas.

“Didesnė serbu karuome- 
nės dalis jau visai sudemo- 
ralizuota. Serbu artilerija 
dažnai savuosius apkasus 
šaudo.”

“Karalius Konstantinas 
negal persimesti talkininku 
pusėn, kadangi Graikija nė
ra Tunis, arba Morokko, ar
ba Madagaskar,” rašo E- 
cho de Bulgarie. “Kara
lius Konstantinas karaliau
ja del savo žmonių ir jis 
tautos mylimas už savo tei
singą elgimosi.”

Tas pat laikraštis tvirti
na, kad bulgarai francu- 
zams nedovanosią. Kuomet 
jie užbaigsią pasirokavimą 
su serbais, tuojaus atsisuk
sią prieš francuzus ir juos 
sunaikinsią, jei tie nesus
pėsi ą paspnjsti.

SERBAI SUMUŠĖ 
BULGARUS.

Paryžius, lapkričio 23. —- 
Čionai pranešama, kerti ser

bai laimėję labai svarbų 
muši. Jie sumušę bulgarus 
palei Leskovatz, ant Nish- 
Saloniki geležinkelio, už 25 
mylių i pietus nuo Nish. 
Mušis ėjęs kelias dienas ir 
bulgarai panešę didelius 
nuostolius.

PRANCŪZŲ PRA
NEŠIMAS.

Paryžius, lapkričio 23. — 
Lapkr. 19 d. bulgarų ataka 
netoli Mrzen, ant kairiojo 
upės Černa kranto, atmuš
ta. Ant rytojaus smarkus 
veikimas prasidėjo palei 
Rajek.

Iš Černogorijos pareina 
žinios, kad černogorai aus
trus visu frontu esą atmu- 
šę ii* užėmę naujas pozici
jas. Dabar sekanti artile
rijos dvikova.

AUSTRAI-VOKIEČIAI 
VAROSI PRISTINOS 

LINKUI.

Londonas, lapkričio 23.— 
Austrai-vokiečiai užėmę 
Novibazar, dabar varosi 
Kossovo lygumomis Pristi- 
nos link. Serbai už kiek
vieną žemės žingsnį atkak
liai mušasi. Kiek sužino
ta, jie nusprendę ant Kos
sovo lygumų laikyti es ligi 
paskutinųjų. Bet prieši
ninkai savo skaitlingumu, 
regis, paims viršų.

Sulyg austrų-vokiečių ap- 
rokavimo, serbų karuome- 
nės esama ne daugiau 150,- 
000, bet tasai skaitlius kas
dien 5,000 kareivių mažėja. 
Vieni kareiviai krinta mū
šių lauke, arba lieka sužei
sti, kiti paimti nelaisvėn.

Pagarsėjęs Chicago j kapit onas Streeter, kuris dažnai 
vo neprigulmybę.

COURTHOUSE

su policija kaunasi už sa-

ANGLAI BEVEIK NIE 
KO NEVEIKIĄ.

Londonas, lapkričio 23.— 
Iš Salonikų apturima žinia, 
kad Serbijoje velkanti tik 
franeuzų armija. Anglai 
ligšiol laukianti, kol i Sa
lonikus bus sugabenta rei
kalaujamos karnom enės 
skaitlius ir amunicija. Po
rą kartų anglai turėjo ma
žesnius, nieko beveik ne
reiškiančius, susirėmimus 
su bulgarais.

KARO JUOSTA APLINK 
GRAIKIJĄ.

Saloniki, lapkr. 23. — 
Čionai pasklydęs gandas, 
kad talkininkų karo laivai 
užblokuos visus Graikijos 
uostus ir aplinkui įsteigs 
karo juostą, taip kad Grai
kija iš niekur negalės gan-, 
ti jokių prekių ir valgomų 
produktų. Graikų valdžia 
tečiau turi viltį, kad talki
ninkai taip aštriai ant Grai
kijos neužpulsią.

Francijos ministeris De
nys Cochin, kuris viešėjo 
Graikijoje ir ten atlaikė ke
lias konferencijas su grai
kais valdininkais, iš Atėnų 
iškeliavo karo frontam

BRUTALIAI TURKAI 
BUSIĄ PAKARTI.

Berlynas, lapkričio 22. — 
Turkų karuomenės komen
dantas Sirijoje, Djemal Pa
ša, įsakęs suimti visus tur
kus, kurie žudė armėnus, ir 
juos pakarti.

KANADIEČIAI RIAU 
ŠES KELIA.

Londonas, lapkr. 23. — 
Vakar naktį čionai 33-čias 
kanadiečių batalijonas su
kėlė riaušes ir susirėmė su 
policija priemiesčio gatvė
se. Per tris valandas ant 
gatvių muštasi. Kareiviai 
pasinaudoję plytgaliais ir 
akmenimis, gi policiantai 
revolveriais ir lazdomis. 
Niekas neužmuštas, tik 5 
policiantai sužeista ir keli 
kareiviai nugabenta ligoni
nėn. Tas atsitikimas prasi
dėjo tuo, kuomet keli karei
viai buvo parmušę polician- 
tą, prižiūrintį judėjimo gat
vėje. Riaušių metu buvo 
atvykę keli kareivių virši
ninkai oficieriai ir mėginę 
kareivius apmalšinti, bet jų 
nepaklausyta. Dabar jų 
ne vienas apraudos tokius 
savo darbus.

VOKIEČIAI PAĖMĘ 
40 TVIRTOVIŲ.

Berlynas, lapkričio 23. — 
Anot Overseas News agen
tūros pranešimo, vokiečiai 
visuose karo frontuose nuo 
karo pradžios ligšiol paėmę 
40 tvirtovių. 5 tų tvirtovių 
paimta Belgijoj, 12—Fran- 
cijoj, 15—Rusijoj ir 8—Ser
bijoj. Tokios tvirtovės, 
kaip Antverp ir Lietuyiška 
Brasta, prirdkuojaina prie 
tvirčiausių tvirtovių visam 
pasaulyj.

VOKIEČIAI KOVOSIĄ, 
KOL ANGLIJA

ĮGALĖSIĄ.
Londonas, lapkričio 22.— 

Berlyno Vossische Zeitung, 
rašydama apie taikos pas
kalas, sako:

“Del musų šiandie deci-. 
duojąs karas su Anglija 
kaip tik prasidėjo. Anglija 
galų-gale turi būti sutraš
kinta. Taikos iki tol negali
ma laukti, kol anglai ne
bus sumušti ir neims prašy
ti taikos.”

MAISTO KRIZIS VO
KIETIJOJE.

Londonas, lapkričio 23.— 
Čia apturima žinios, kad 
Vokietijoj gimęs maisto 
krizis. Karo cenzūra vo
kiečių laikraščiams nelei
džia apie tai rašyti. Visur 
kįla gyventojų riaušės ir 
nežinia kuo tas gali pasi
baigti.

POPEŽIUI SUKAKO 
61 METAI.

Roma, 'lapkričio 22. — 
Vakar Romos visam mies
te iškilmingai apvaikščio
ta popežiaus 61 metų su
kaktuvės. Tos sukaktuvės 
paminėtą, visam katalikų 
pasaulyj.

Londonas, lapkričio 22.— 
Iš Copenhagen pranešama, 
kad Tonderne, Schleswige, 
naujas zeppelinas, Z—18, 
ekspliodavęs. 11 darbinin
kų užmušta ir sužeista.

Vokiečiai
Lietuvoje

New Yorko “Times” ko
respondentas aprašo kaip 
vokieičai šeimininkauja 
Lietuvos sostinėje, Vilniu
je, su pagelba proklema- 
cijų, išleidžiamųjų keturio
se kalbose — vokiečių, len
kų, lietuvių ir žydų. Tomis 
proklemacijomis praktiškai 
visi valdžios bei vieši na
mai, girdi, esą aplipyti; per 
jas vokiečių vyriausybė iš
duoda žmonėms įvairins į- 
sakymus, kadangi joks 
laikraštis ten dabar nebeiš
eina. Jie savo proklemaci- 
jose visur vadina Vilnių 
lenkų miestu.

Pirmutinė viršpaminėtų 
proklemacijų buvo paskel
bta tuoj po vokt'čių užėmi
mo Vilniaus. Štai kaip ji 
skamba: -1-A"

“Vilniaus piliečiams: vo
kiečių armija praginė rusų 
karuomenę iš lenkų miesto 
Vilniaus teritorijų ir su ka
ruomenės dalimi inėjo į se
ną ir godotiną miestą Vil-

Jis (Vilnius) buvo vinių 
sada garbingos lenku kara
lijos perlas.
surišta prietelystės ryšiais 
su vokiečių karalija. Vo
kiečių armija karštai sim-‘ 
patizuoja Lenkijos žmo
nėms, kurie turėjo tokius 
sunkius išmėginimus.

Vokiečių armija pažymi 
su dideliu pasipiktinimu 
pasibjaurėtinas niekšystes, 
pildomas Rusijos tironų 
varde, ant kenčiančių žmo
nių ir jų’turtų. Reikalinga 
yra paskelbti faktas, jog 
deganti visur miestai bei 
kaimai nušviečia rusų dar
bus. Vokiečių karo valdžia 
darys, ką galės, kad palen
gvinus Lenkijos žmonėms 
karo sunkenybes. Tas pri
taikoma taipgi prie Vil
niaus. Vaizba ir visokis 
gyventojų ramus judėjimas 
turi būti skatinamas.

Tvarkos ir ramybės pri- 
dabojimas bei užlaikymas 
bet palieka senosios val
džios rankose. Tik sumiši
muose, su kuriais miesto 
vyriausybė nepajėgtų apsi
dirbti, aš (pasirašęs po pro- 
klemacijomis komendantas 
turėsiu duoti jai pagelbą su 
kariškomis priemonėmis.

Pasitikima, kad Vilniaus 
gyventojai delei tvarkos 
bei ramybės meilės nieko 
nedarys priešingo Vokieti
jos armijai ar jos dalims. 
Karo tiesos grūmoja už to
kius darbus sunkiomis bau
smėmis. Aš gi nenoriu už- 

(Tąsa ant 2 pusk).

Ta karalija

LONDONAS, lapkr. 23. 
— Iš Rotterdamo į Daily 
Mail depešuojama:

“Pereitą sekmadienį Bal
tijos jurėje vienas vokiečių 
naujas dreadnaughtas už
plaukė ant minos ir veikiai 
nuskendo. 33 asmenis Įgu
los nuskendo. Kiti išgelbė
ta.”

2,000 NELAISVIŲ 
SUŠAUDYTA.

LONDONAS, lapk. 23.-- 
Times korespondentas iš 
Bucharesto praneša ir tai iš 
tikrų šaltinių, kad pereitą 
rugpjūtį Debrečine vengrų 
karuomenė sušaudžiusi 2,- 
000 rusų belaisvių, kurie sa
vo stovykloj delei menko 
valgio buvę sukėlę riaušes 
ir nužudę du vengru karei
viu.

GRAIKŲ LAIVAI 
SUIMAMI.

LONDONAS, lapk. 23.- 
Kadangi. Graikija nenori 
stoti karan ir nemano savo 
sumobilizuotos karuomenės 
paleisti, Anglija su Fran
ci j a nusprendė visus Grai
kijos uostus užblokuoti’ 
Graikijos visi pirklybiniai 
laivai, kurie yra išplaukę i 
svetimus vandenis, pateks 
talkininkų rankosna. Ką į 
tai atsakys Graikija, kol- 
kas nieko nežinoma.

VOKIEČIAI ATMUŠ? 
RUSŲ ATAKĄ.

Berlynas, lapkričio 23. — 
Vokiečių karo ofisas ofici
aliai praneša, kad rasų a- 
taka paimti šventorių Unk
štoj, atmušta. Kitur nesa
ma jokių atmainų.

Iš Londono pranešama, 
kad vokiečiai daug savo ka
ruomenės gabenanti iš ry
tinio į vakarinį karo fron
tą. Vokiečiai turbūt ma
nanti vakariniam fronte 
smarkiau veikti prieš talki
ninkus, idant jie negalėtų 
daugiau savo karuomenės 
siųsti į Balkanus.

VOKIETIJA ŽADA 
ATLYGINIMĄ.

Washington, lapkr. 22. — 
Vokietijos valdžia pasižada 
išmokėti atlyginimą už žu
vusius su Lusitania 115 a- 
merikonų. Siūlo už kiek
vieną žuvusį amerikoną po 
$5,000.

11 SUOKALBININKŲ 
NUŽUDYTA.

Washington, lapkr. 23 — 
Turkisjos valdžia Beirute 
nužudžius egiptėnų slapto
sios draugijos 11 narių. Tos 
draugijos tikslas — suskal
dyti dabartinę Turkiją į da
lis ir kiekvienai tautelei bei 
giminei įgyti autonomiją.

1
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“V. Lietuvninkų” Dr. J. 
Šliupas rašo apie lietuvių 
miegojimą, nesirūpinimą 
savo tautos reikalais. D-ras 
Šliupas apsilankęs ukrainie
čių seime, kurs nesenai 
New Yorke buvo laikomas. 
Tame seime dalyvavę kuni
gai, socialistai, tautiečiai. 
Visokios rezoliucijos vien
balsiai išneštos,
gatai ir išrinktasis 
tas viešai prisiegą 
jogei nepaliausią 
kol nesusilauksianti 
tauta bent autonomijos, jai
gu jau ne laisvės. Dr. Šliu
pas savo akim pamatęs jų 

sutartį ir jam 
pasidarą, kodėl 
negalėtų pana-

Visi dele- 
komite- 
sudėję, 
kovoję, 
jų visa

visų sroviu 
net skaudu 
gi lietuviai 
šiai elgties.

Pas lietuvius, deja, nesą 
tokios vienybės. Sulyg d- 
ro Šliupo, Lietuvos ateitimi 
nesirūpinanti nei kunigai, 
nei socialistai, nei tautinin
kai. Visa tai nupasakojęs, 
jis baigia tokiais žodžiais: 
Lietuviai ir lietuves! ar no
rite vergijos? O jaigu neno
rite, kodėl nedarote nieko, 
kad nuo busimosios vergi
jos atsikračius? Ar tuomet 
sukrusti bus laikas, 
vergijos laikai jau 
bus?

ka da 
užėję

Pastaraisiais laikais 
kalbama apie revoliuciją 
Rusijoje. Reikia pripažin
ti, kad tenai toksai dalykų 
stovis nėra negalimas, 
dabartinis laikas, kaip 
dosi, del revoliucijos 
perankstyvas. Visokie
dėjimai Rusijoje nėra nau- 
janybė, nes kiekvienas ten 
karas tuos judėjimus pa
gimdo, bet dabartiniu mo
mentu, kokiam Rusija atsi
radusi, revoliucija jai butų 
tiesiog saužudystė. Reikia 
tikėties, kad išmintinges
nieji patriotiniai gaivalai į- 
stengs liaudies opiniją pa
laikyti lygsvaroje taip ilgai, 

i kaip ilgai grąsįs Rusijai pa- 
i vojus iš Vokietijos pusės. 
1 Revoliucijos pagimdymas 
dabar, kuomet valstybė rei
kalauja visos tautos vieny
bės sutartino darbo, tik 
Vokietijai išeitų didesnėn 
naudom Jei ten ir yra bent 
kokie bruzdėjimai, tai juos 
gimdo ne kas kitas, kaip tie 
patįs vokiečiai.

Kitas dalykas, kad po ka
rui revoliucija Rusijoje vi
suomet yra galima ir net 
neatidėtina, jei dabartinė 
valdžia pati nesusipras ir 
neprisitaikins prie aplinky
bių. Kiekvienos valdžios 
klaidingas žipgsnis gali pa
gimdyti nepasiganėdinimą 
ir paskui maištus ir paeiti 
revoliuciją, 
ir Rusijai 
provincijų gyventojai nuo 
dabartinio karo daug nu
kenčia, paneša milžiniškus 
nuostolius, bet lygia dalimi 
eina supratiman pilietiniu 
žvilgsniu. Jie ima supras
ti, kad ant jų gula visa šio 
karo sunkenybė ir kad jie 
turi teisę reikalauti sau pi- 
lictybinės laisvės. Rusijai 
reikalingos kuoplačiaųsios 
visose srityse reformos ir 
be to ji jokiuo budu nega
lės apsieiti.

Kiekvienas karas, o ypa
tingai dabartinis, parodo, 
kad senoji valdančioji siste
ma ilgiau negalės būti pa
laikoma, kad biurokratiz
mas savo dienas yra jau at
gyvenęs, kad carizmas ne
gali būti ilgiau autokrati
nis, nepaliečiamas tnei žo
džiu, nei raštu. Ir jei po 
karui valdžia ir toliaus nu- 
siduos kurčia esanti į zmo-

nių. reikalavimus reformų, 
tuomet gims tokia revoliuci
ja, kokios Europa dar nė
ra mačiusi.

Todėl Rusijos valdžios 
rankose kol-kas yra jėga iš 
“revoliucijos” nugnybti tą 
nelaimingąją raidą “r” ir 
visus gyventojus pasukti 
ramiuoju evoliucijos keliu. 
O Rusijai evoliucija senai 
yra reikalinga. Laikas bė
ga. Žmonių reikalavimų 
negalima atidėlioti, nes pas
kui gali būti pervėlu.

Rusijos tauta 
priklausančiu

Pas D-rą. Šliupą daugelis 
pesimizmo. Bet svarbiau
sia puolasi akysna įo nepa
kanta. Jis kviečia ’'visus 
vienybėm ir podraug (lietu
viams prikaišioja Romos 
nemoralybę. Be Įžeidimo 
nei vieno žingsnio. Tokiuo 
svarbiuoju momentu lietu
viams prikaišiojama Romos 
bažnyčia ir kitkas. Tai kam 
dar lietuvius šaukti vieny
bei!, jaigu tuo pačiu šauk
smu pažeminami kitų įsiti
kinimai, jausmai.

Lietuvos likimu. Nors ap
ribotam ir trumpam laikui 
tegu išnyksta tarpe musų 
parti j iniai nesutikimai, 
šmeižtai.

Tai ve ko mes norim. Tuo 
tikslu ir darbuojamės. Mes 
nesakome, kad štai ve p. 
Žemaitė atkeliauja aukų 
rinkti ir mes jai nieko ne
duokime. Gi, pav., “Kelei
vis” iškalno “persergsti” 
lietuvius, idant p. Gabriui 
niekas jokių aukų nepaves
tų, nes tai esąs šioks ir toks 
žmogus. Žinoma, dori žmo-

Mes sakėme ir sakysime, 
kad dabar ne laikas kitiems 
kitus niekinti. Mes stovime nes į tokius plepalus neti- 
už pakantą plaučiausioj to 
žodžio prasmėj. Mes neno
rime, kad šiandie visi lietu
viai, ar jie butų laisvama
niai, ar katalikai, socialistai 
ar kitokie, susivienytų ir 
bendrai visomis savo jėgo
mis rūpintųsi tolimesniu

kės. Bet toksai laikraščio 
išsireiškimas reiškia tai, 
kad įvairiausiais budais no
rima pasmerkti lietuvių vie
nybė ir Lietuvos gelbėji
mas. Tai kur-gi čia pas mus 
gali įvykti vienybė įr susi- 
kla ilsimas!

Tai caras, tai ca- 
riene verkią.

Atsitikimai rytų karo 
fronte truputį aiškesni. Ru
sai sustiprėję pliekia teuto
nus. Kaizeris savo karei
viams grasina, jei jie nega
lėsią paimti Rygos ir Dvin- 
sko. Jis kareiviams žiemos 
metu neduosiąs šiltų drabu
žių ir sako tegu jie sušalsią. 
Kas kita busią, jei paimsią 
tuodu miestu. Matomai ir 
pats vokiečių idolas von 
Hindenburg papuolė kaize
rio nemalonėn, nes, anot te
legramų, jis esąs perkeltas 
į vakarinį karo frontą.

O juk dar neseni laikai, 
kuomet rusai visu frontu 
kaip avių būriai vokiečių 
buvo genami. Tas išaiškina
ma tuoini, kad rusai tuo 
metu neturėjo nei ginklų, 
nei amunicijos pakaktinai. 
Vis tai buvo tų pačių vokie
čių darbas, kurie buvo įsi
galėję ne tik visoj Rusijoj, 
bet ir pačiuose caro minuo
se. Jie trukdė tikriesiems 
rusams visokį veikimą. Tė
čiai! didkunigaikščiui Nika- 
lojui, buvusiam rusų armi
jų vyriausiajam vadui šiaip 
-taip pasisekė tuos vokieč- 
palaikius praretinti ir šian
die mes Suprantame, kodėl 
rusų armijoms ima geriau 
sekties.

Anais laikais vokiečiu in- 
tekmė caro rūmuose buvo 
tokia didelė, kad caras vie
ną kartą jau buvęs panorė
jęs daryti taiką su Vokieti
ja ir Austrija.

“Bet tuomet Rusijoj tu
rės gimti revoliucija!” atsi
liepė aštriai dikunig. Nika- 
lojus.

“O kas stovės tos revoliu
cijos priešakyj?” paklausė 
caras.

“Aš pats, jūsų didybe,” 
atsakė jam didkunigaikštis.

Šiandie didkunig. Nikalo- 
jūs yra ant Kaukazo, o ru
sų armijų ’rytų fronte vy
riausiuoju vadu pasiskel
bęs pats caras. Ir ligšiol 
nepatirta, kodėl caras did- 
kunigaikštį Nikalojų į Kau
kazą pasiuntė.

Arčiau caro stovinti tvir
tina, kad caro rūmų suvo- 
kietėjusios kaniarilės dar
bas. Caro žmona esan
ti dar nepaliuosuota nuo vo
kiečių intekmės. Vokiečiai 
valdininkai ją iš visų pusių 
laiko apsiaubę. Jei caras 
iWpasistengs savo žmonos iš 
vokiečių intrigantų paliuo- 
suoti, tuomet išnaujo gan 
sugrįšti laikai, kuomet ru
sai ir vėl nepajėgs prieš vo
kiečius atsilaikyti. Gali ir 
vėl rusams pritrukti amuni
cijos ir ginklų.

Šiandie visoj Rusijoj pa
tylomis atkartojami sosto į- 

: pėdinio žodžiai, kuriuos jis 
į kaž-ką ištaręs. Jis pasa
kęs: “Kuomet karo lauke

Kovokime prieš al
koholio išdirbystę.

Kas užginčys, kad gir
tuokliavimas, apsileidimas 
ir kitokios rųšies nupuoli
mai neatsilieptų skaudžiai į 
visuomenės stovį. Užtad 
kiekvieno prakilnesnio pi
liečio yra pareiga rupinties 
ir darbuoties, idant tos blė- 
dingos visuomenės ligos bu
tų gydomos ir prašalintos.

Žmonės pagydomi. Rei
kalinga tik, kad žmonės ma
tytų savo žaizdas ir supra
tę pavojų pasirūpins jas pa
gydyti. Reikia žmonėms 
kuonuosekliausiai išaiškin
ti alkoholio vartojimo ar ki
tokių ypatybių blėdingumą, 
bevertę, o ne staiga jiems 
traukti nuo lupų ir iš ran
kų. Pastarasis būdas tik 
labiau silpnuolį užgrūdina 
laikyties savo kadir blo
giausio įpročio ir jis prie jo 
dar atkakliau segasi, nes 
prie to jo įžeidžiama ambi
cija skatina.

Jog negalima atsiekti pa
geidaujamo tikslo staiga iš- 
mušant įpratusiam jo myli
mą daiktą, parodo kadir 
Chicagoje įvykusi reforma 
kas link uždraudimo saliu- 
nains sekmadieniais 
savo pramonę. Kiek 
čio, kiek murmėjimo 
lupų girdima, kurios 
rų padėkos žodžius kalbė
ti už tokį parėdymą. Dau
gumui verta tik nusigrįšti 
užpakalin ir pažiūrėti, kokį 
savo įpročiu palieka pėdsa
ką. Kiek alkstančių šeimy
nų, kiek nuskriaustų žmo
nių, stumdomų ir niekina
mų; kiek nudriskusių, nu
vargintų kūdikių tose šei
mynose, kur vyras arba mo
teris paliko alkoholio ver
gais. '

Užtad vyriausiai mums 
turi rūpėti vjsupirinu supa
žindinti žmones su blėdin- 
gurnu ir visomis jo‘pasek
mėmis. Iš visuomeninio at
žvilgio butų nuodėmė apsi
mesti, jog mums vistiek, 
jei kas geria, ar arba ne. 
Jaigu mums rupi šviesesnė 
žmonijos ateitis, visuome
nės gerovė ir sveikata, va
rykime lauk iš gyvenimo vi
sus tuos pavokus, kurie pū
do visuomenės pamatą. Kas 
tik turi gerus norus—pri
valo blaivybės mintį platin
ti. Kova su alkoholio vieš
patavimu, tai yra kova, už 
dvasinę ir fizikinę žmonių 
gerovę ir tuo pačiu už jų 
ateitį. Visi blaivybės šali
ninkai turi dėti pastangas, 
idant visą šalį nublaivinti. 
Prie to einant reikia visu- 
piiina rupinties, idant bu
tų varžomos teisės alkoho
lio išdirbėjų, toliau vis be- 

. siaurinant galima Lutų ga- 

. lutinai išnaikinti alkoholio 

. išdirbystę. Uždarymas vie- 

. noj ar kitoj valstijoj salin
iai neduoda reikalingų pa
sekmių. Alkoholio lašai

vogte įvežama iš kitų val
stijų ir jo garai vis galuti
nai nenusiblaivo. Dažnai 
aptingus blaivininkams, sa
limui šalininkai vėl sugrą
žina jiems teises ir vėl gir- 
'tuoklybė naujus purvus at
veria.

Vykime girtuoklybę iš vi
so krašto. P.

VOKIEČIAI LIETUVOJ.

vesti 
pyk- 

iš tų 
turė-

(Pabaiga nuo 1 pusi.), 
dėti jokios bausmės Vilniu
je.

Dieve, laimink Lenkiją! 
Vilnius, rugs. 18, 1915.

Antrojoj proklemacijoj 
duota įsakymai kokios rei
dą žmonėms laikyties tvar
ios, kad apsisaugojus‘nuo 
prasiplatinusių ten epide
mijų.

1. Uždrausta pardavinėti 
ant vežimų gatvėse • visoks 
maistas ir'gėrimas. Krau
tuvėse pirkikai neprivalo 
čiupinėti maisto daiktų. 
Pardavėjai turi dėvėti 
švarias drapanas. Kad už
laikyti rankas švariai, kiek
vienoje krautuvėje turi bu 
ti vandens nusimazgojimui.

2. Lemonados ir sodos 
vandenio išdirbystę tegali
ma vien su komendanto lei
dimu.

Pardavinėjimas ir dirbi
mas kokiame nebūk pavi
dale koncentruoto alkoho
liais be komendanto tam 
tikro leidimo smarkiai už
drausta. Leidžiama vien 
silpnas alus ir silpnas vy
nas. Vaistinės (aptiekos) 
gali parduoti spiritus vien 
su gydytojo receptu. Vie
tos, kuriose pardavinėjama 
mieste arbata ir virytas 
vanduo, turi būti atdaros ir 
nurodytos vietinei policijai.

5. Piliečiai persergiami, 
kad nevalgytų žalių vaisių 
ir negertų nevirinto van
dens.

6. Visi namai, kuriuose 
apsireiškė užkrečiamos li
gos, turi būti aiškiai pažy
mėti 
tais, 
vit-n 
mu.
žengiantiems tą įstatymą.

7. Visi šunes turi būti su 
apiuasriais. Liuosai bėgio
janti šunes bus gaudomi ir 
užmušti. Kiekvienas šuns 
įkąstas privalo tuojaus šau- 
kties prie apskričio gydyto
jo.

8. Visokios rųšies gyvu
liai tegalima pjauti vien 
miesto gyvulių skerdyklo
je ir parduodami tik po pa
darytos inspekcijos ir uždė
jimo antspaudo.

9. Taksos ant košero mė
sos pasilieka tos pačios iki 
kitos notos.

10. Tikybinės procesijos 
ir šiaip visokios parodos ga-

1 limos vien su koihendanto 
leidimu.

Trečia proklemacija rug
sėjo 25 d.

Uždarymo valanda buvo 
paskirtas 10 valanda vaka- 

i re, bet šis įsakymas liko pa
keistas del labo daugelio o- 
ficierių, keliaujančių į fron-

■ tą ir grįštančių iš ten, ne
kalbant apie tuos, ką Vil-

• niuje apsibuvę.
1. Palociaus viešbutis ir 

, imperatoriškasis viešbutis
■ yrą paliuosuoti nuo įsaky-
■ ino uždaryti nuo 10 vai. va

kare iki 5 vai. ryte.
> 3. Gatvėse kiekvienas tu
ri laikyties tiesėsės pusės

ir visi vežimai turi važiuo
ti tiesiąja kelio puse.

4 Rekvizicijos negalima 
daryti be Vilniaus distrikto 
komandos įsakymo.

5. Be leidimo komendan
to uždrausta spausdinti ir 
dalinti laikraščius ir pam
fletus apie bėgamus reika
lus, taipgi viešus apskelbi
mus, irgi uždrausta tokius 
lipinti ant viešųjų įstaigų 
sienų.

6) Tik vokiečių kalendo
rius yra geras (šiuomi pa
naikinta iki šiol rusų ge
ografiško kalendoriaus nau
dojimas).”

26 dieną paskelbimas pa
duoda sakymus, kaip ka
riauti su cholera ir kokiuo 
budu laidoti numirėlius.

Mirusieji turi būti palai
doti į 24 valandas, bet žmo
nėms uždrausta lydėti lavo
ną į kapus; leidžiama vien 
2 palydovam su žvakėmis 
ir vienam kryžiaus nešėjui 
lydėti, ir tai esanti ištolo 
pryšakyje vežamo lavono.

Po didžiausia 
valia atidaryti 
kapinių.

( Vilniaus
siaučia badas, reik bijotis, 
kad ir paties miesto gyven
tojai greit pajaus ano bai
sybes).

Tas pat paskelbimas įsa
ko paduoti teisingą valgo
mų daiktų surašą po baus
me konfiskavimo be užmo
kesčio.

Vilniuje iki šiolei buvę 
daug šunų. Vokiečiams a- 
tėjus į galvą, kad šunes 
gali išnešioti po miestą už
krečiamas ligas, paskirta a- 
pic 20 miesčionių, kurie die
ną ir naktį užmušinėtų .su
tikus gatvėse šunis.

Tad karas ant šunų tęsė
si gana ilgą laiką, kad vo
kiečiai nežinoję iš kur tiek 
daug šunų atsiranda.

Jei rusai negrįš, tai į 6 
mėnesius vokiečių šeimi
ninkavimo Vilniaus miesto 
išvaizda labai atsimainys, 
kad negalima busią jo 
žinti.

Tėmykite biznieriai. — Ant parda
vimo mėsinyčia (meat market) ir vie
nų lubų pagyvenimo namas, — pa
kaktinai vietos krautuvei "grocery.” 
Geras pasiulijimas priimtas. Naujaj 
apgyventa lietuvių kolionija.

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

Ant išrandavojimo: — du šviesiu, 
čystu fliatu, po 4 ir 5 ruimus, $10 
ir $12, ant Auburn avė. ir 37 gat. 
Atsišaukite pas:

P. Mattys,
832 W. 37th str., Chicago, Ill.
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Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės.
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

$741 W. 471h Street. : : Chicago, 'L

731 W. 181h Street

bausme ne
karšto ant

apylinkėje

su atsakančiais plaka- 
Jis nuimti tegalima 

su komendanto leidi- 
Didclė bausmė per

pa

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
33*60 Emerald avė., Chicago, Ill.

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisu 

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant _ 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

vokiečiai ima viršų, tėvas 
verkia; kuomet rusai ima 
viršų, motina verkia.”

Gal jis taip nėra pasa
kęs, gal tai kieno kito iš
irusias. Bet visgi tie žo
džiai yra charakteringi ir 
daug juose teisybės gludo.

Tautoms ir šalims tikra
sis prakeikimas, jei valdo
vai veda svetimtautes.

Tos rųšies prakeiksmas 
ir ant caro užgulęs.

ANGLAI VEIKIA 
BALTIJOJ.

Copenhagen, lapkr. 23.— 
Keliolika angių submarine 
naujai nuplaukė į Baltijos 
jūres. Turbūt maną užpul
ti,vokiečių karo laivus, 
besisukinėjančius.

ten

BELGIJA NORI 
PASKOLOS.

Hague, lapkričio 23. — 
Čionai apturėta žinia, kad 
Belgijos finansų ininisteris 
su justicijos ministeriu pa
sirengę keliauti į S. Valsti
jas, kur mananti pasisko
linti pinigų.

Extra
Didelis Bargenas.

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

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Winccimes Road ir Kerint 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananeviez Savings Bank,

Real Estate mana ger,

NEMOKA LENKIŠKAI.
Vienoje Vilniaus vysku

pijoje klebono karvės gany
davosi vasarą draug su dva
ro gyvuliais. Pono gi butą 
nemažo lenkomano. Todėl 
atvykus į tą parapiją kle
bonui lietuviui, atsisakiu
siam varyti lenkinimo dar
bą per bažnyčią, ponas ne
beleido jo karvėms gany
ties draug su dvaro bauda.

Vienas parapijoms, suži
nojęs apie tai, klausia kle
bono :

— Prabaštėli, kodėl Tam
stos karvės nebesigano 
draug su dvariškėmis?

— Matai,. žmogeli, mano 
karvės nemokėjo lenkiškai.

Telephone Yards 6688

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRiKAS, savininkas 

3252-54 S. Morgan St.
CHICAGO, ILL.

liŪaBaaMaMBKMaKUUOKUaUUIMMauCMHMBVnMiHMBI

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE-

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučč- 

dygite pinigus ir laikų. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga, čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Ncdėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland^ Ill.
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Iškalbumo 
reikšmė.

Iškalba, tai yra sugebėji
mas pagelba žodžiu ir bal
so išreikšti savo mintis ir 
jausmus.

Kiekviena meno rūšis rei
kalauja, idant ji butų taip 
atvaidinta, kad arti pasilik
tų prie neutrali© savo sto
vio. Naturalingumas ka
dangi yra žymė tikrojo, pil
noje žodžio prasmėje, me
no. Tuo tarpu ir kalba yra 
menu, net vienu svarbiau
sių, užtad turi būti taippat 
naturale, tada bus ir puiki. 
Gražumas ir naturalingu
mas, tai dvi ypatybės, būti
nai reikalingos, idant kal
ba atsiekti! tikslo, patrauk
tų domų ir padarytų įspūdį. 
Užtad kiekvienas kalbėto
jas, jaigu jis trokšta savo 
kalba atsiekti pageidauja
mo tikslo, įsiskverbti į klau
sytojų širdis ir jausmus ir 
patraukti link nukreipto 
dalyko, būtinai turi pasisa
vinti minėtas ypatybes. Ki
taip visi garsus žodžiai pa
siliks bergždžiais.

Naturalingumas ir grožy
bė turi apsireikšti išdėsty
me minčių ir jausmų; min
tis ir jausmai, tai yra toji 
medžiaga, iš kurios driekia
si žodžiai ir kalba ir ačiū 
kalbėtojo gabumui gali su
sidaryti į vaizdingą paveik
slą. Nuo sugebėjimo iš
reikšti žodžiais jausmus ir 
mintis priguli kalbos natu
ralingumas ir grožis. Kaip 
tepliorius, taip ir kalbėto
jas turi stengties, idant i- 
dea, mintis ir jausmai butų 
išreikšta kuopuikiauisiai, 
kuovaizdingiausiai, nes tik 
tada bus visa suprasta to
kioje prasmėje, kaip pats 
kalbėtojas nori.

Šiokį ar tokį sugebėjimą 
išreikšti jausmus ir mintį 
mes kievienas turime, prie 
to dar pridedame šiokius- 
tokius gestus. Pati prigim
tis mus tomis ypatybėmis 
aptiekė, o protas mums lei
džia tas ypatybes patobu
linti. Tai mes galime pa
siekti per lavinimąsi ir 
praktiką.

Kalba, kaip ir įvairios 
rūšies menas, aprubcžiuota 
taisyklėmis, kurių prisilai
kydamas kalbėtojas atlieka 
tinkamai savo užduotį. Tos 

taisyklės nėra išradimai 
tyro proto, bet sudarytos iš 
daiktų prigimties ir panau-
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prieinantis siuriausią klau
sytojų jausmų kampu
tį, vadinasi, mokslu-žinoji- 
mu ir iškalbumo filozofija. 
Iš sekančios dar pusės, iš
kalbumo žinojimas padaro 
žmogų žodžio viešpačiu ir 
judintoju viešos opinijos.

Kokią didelę reikšmę tu
ri iškalba visuomeniniame 
ir politikiniame gyvenime 
kiekvienos tautos, apie tai 
liudija historija, pradedant 
nuo pradžios ligi pastarųjų 
laikų. Kur-gi kalbėtojų nė
ra? Ten, kur nėra kas 
juos išgirstų. Jie yra baž
nyčioje ir mokykloje, teis
me ir parlamento rūmuose, 
dr-jų susirinkimuose ir į- 
vairiuose apvaikščio j linuo

se, draugijų susirinkimuose 
se — žodžiu, visur ir visa
dos kalbos gyvuos ir turės 
savo vertę. Ten — idant 
pamokyti; ten — idant per
tikrinti; kitur — idant su
kelti jausmus ir gailestin
gumą, uždegti širdis ir pa
traukti prie kokio nors da
lyko — štai kalbos uždavi
nys. Daug galima prives
ti pavyzdžių, kuriais geriau 
nusišviestų iškalbumo ver
tė.

Žinant dabar vertę iškal
bumo, numanome reikalin
gumą žmonių, kurie iškalbu
mu pasižymi. Rimti ir ge
rų norų kalbėtojai, tai tau
tos šviesiosios žvaigždės, 
jos ne tik kelią rodo, bet ir 
veda. Kain-kam, bet mums, 
lietuviams, tai labai reika
lingi oratoriai, idant kuo- 
sparčiausiai išjudinti am
žiais įsimiegojusią musų 
tautą, padiegti joje politi- 
kinę sąmonę, idant kuogrei- 
čiausia ..apsidairius. aplink 
eitų prie savistovybės. Čia, 
Amerikoj, ačiū žmonių lai
svei, prakalbos tarp lietu
vių jau labai įsagyvenę, už
tad čia atkeliavę' lietuviai 
augščiau pakilę susiprati
me politikoje, negu tėvynė
je-

Beje, pas mus prakalbas 
sako jau net tokie, kurie 
neturi nei pašaukimo, nei 
išsilavinimo, nei gerų norų. 
Dažnai tenka matyti, kaip 
prieš minią atsistoja nesu
brendę, arba menko moks
lo jaunuoliai ir stengiasi 
užbrėžti kitiems gyvenimo 
taisykles. Nepraleidžia daž
nai nachališkai neįsikišę i 
žmogaus jausmus, į jo per
sitikrinimus, juos išjuodi
na ir sudarko. Aišku, kad 
tuo neužsiima išauklėti 
žmonės. Tokį terliojimo

darbą varo apsiskaitę šiuk- 
šlių-kningpalaikių, nesugro- 
mulevę augštesnių minčių. 
Užtad ima neramumas, ar 
mes greit nušluosime sve
tainių pagrindas nuo įvai
riausių rėksnių-profanų, o 
užuot pastanjjų, žmonės 
kvies ir klausysies gražių, 
rimtų, pamokinančių pra
kalbų. Kur tik klausyk, 
vis išgirsti, kad šiais lai
kais, tai šen, tai ten žmo
gus, patekęs už centus sve
tainėn, išeina su iškočėtais 
jausmais. Kai-kur jau vie
šai protesuojama ir reika
laujama, kad, užėmę kalbė
tojo vietą, kalbėtų naudin
gose temose.

Panašus apsireiškimai 
primena, kad mes laužia
mos lauk iš nenaudingų 
prakalbų chaoso. G.

PASAULIO GALAS.
Vilniaus stotyje vaikščio

ja keletas lietu viii studentų 
ir šnekas tarp savęs lietu
viškai. Ten pat sulenkėju
sios panaitės, lyg daiktas 
netikęs, sukinėdamos apie 
juos, garsiai lenkiškai ma
sinančiai trata. Vienas stu
dentas, pritrukęs kantry
bės, klausia jų:

— Ar panelės greit va
žiuosite į Varšavą?

Lenkės susigėdinusios nu
slinko aimanuodamas:

— Tokie dailus vaikinai 
— ir mus drįsta pašiepti. 
Na, jei jau universiteto stu
dentai virsta litvomanais — 
tai tikrai “pasaulio galas.”

KAIP IŠTIRTI MILTŲ 
GERUMĄ.

Perkasi aptiekoje tam 
tikras stiklinis indas, turin
tis susiaurinto stiklo formą.

Į tą formą pilama trupu
tį miltų ir gerokai (pusiau) 
užpilama chloroformu 
(perkamu irgi aptiekoje). 
Indą užkemšama kamščiu 
ir judinant rankoje gerokai 
sumaišoma miltus su chlo
roformu. Pasirodo, kad da
lis miltų plaukia viršuje, tai 
ir yra tikrieji miltai, o kita 
dalis — nuskęsta į dugną. 
Paskutinioji dalis yra miltų 
sun’ogatas.

KILNOJA POLICIJĄ.

Chicagos policijos virši
ninkas Healy savo įsakymu 
iš vienų vietų į kitas per
kelia policijos 5 leitenan
tus ir 7 seržantus. Tokiuo 
parėdymu jie visi nusiste
bėję.

BS3ESJ

Didis Vynų ir Ukierių

IŠPARDAVIMAS
Didžiausis ir Pilniausias Vynų ir 

Likieriu Namas Chicago].

T|Vlf AI Nuo dabar iki po Padė
lį Ikavones dienai, taipgi 
Subatoj, Lapkričio 27 d., mes duosi
me dykai su kožnu pirkiniu 75c. ar 
daugiau didelį artistišką stiklinę to- 
rielką.

Mes užlaikome daug rinktinų California vy
nų, brendės, Kentucky Bourbons, Pennsylvania 
Ryes ir taipgi turime dideliame pasirinkime vynų 
ir likieriu iš visų Europos šalių už negirdėtas kai
nas.

Kelios iš musų kainų del šio išpardavimo:
Diamond Star Whiskey but. in Bond, butelis.. .63 
Kentucky Whiskey butelis in Bond, kvorta .. .73 
South Shore Club Whiskey, 6 metų senumo,

butelis in Bond, kvorta.........  ................   $1.00
Sunny Brook Whiskey 7 metų senumo, kvorta .85 
3 Star California Brandy, butelis........................ 75
Old Taylor Whiskey, butelis  ................ 69
California Port, galionas ..................................... 95
Russian Vodka, butelis 75c., 6 gbteliai už .. $4.00 

Whiskey, Brandy ir'Rum, galionas $1.50, $2.00,
$2.50, $3.00 ir augščiau.

Taipgi turime visokių Kummel, Orange, Ro
sen, Apricot ir kitokių, kurių čia del vietos sto
kos negalima išvardinti.

Atdara dienomis ir vakarais, išimant nedėldie- 
nius. Pirkinius pristatome į visas dalis miesto, 
arba siunčiame į visas Suvienytas Valstijas.

Sekančios karų linijos siekia musų štorą: Hal- 
sted, Wentworth, Clark, Blue Island ir Van Buren 
gatvės.

IRA ROSENZWEIG & CO.
109-111 West Van Buren gatvė
Trįs duris j vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kniugos 6%x9Į4 coliu. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

... ......

dotos del tobulesnio persta
tymo dailės. Jos čia įsi
spraudžia formoje pastabų, 
nurodymų. Niekas nege- 
ma kalbėto j ūmi. Garsiais 
kalbėtojais žmonės palieka 
per triūsą, per praktiką.

Išsidirbimas iškalbos sri
tyje turi būti pirmuoju vi
sų svarbiausiu musų išsi
auklėjimo tikslu. Iškalba 
ypatiškuose interesuose 
daug reiškia, o publiškuo- 
se reikaluose jos vertę sun
ku apkainuoti.

Iš vienos pusės iškalbu
mo žinojimas leidžia pažin
ti kuopuikiausia gimtosios 
kalbos vertę ir grožį tinka
mos išreikšti ne tiktai įvai
rius jausmus ir mintis, įvai
rias ideas ir supratimus, 
bet ir išvystyti ją artistiš
kai ir puikiai. Toks iškal
bumo žinojimas, paremtas 
pritaikintomis taisyklėmis,

p------
III-I- AKT NEIIEI.IMS LAIkSiŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir petny^la.
PRENUMERATA KAŠTUOJA.- ----------- -—7-

AMERIKOJ ’metams $2.50 |
(pusei matų $1.25 ,

EUBiOPOJ lRos’^ir Lietuvoj $3.50, Angį i- j
(joj ir Škotijoj 15 š Prūsuose 15 m į

> Kasyk taojauso o ga^sa asisaeirį dyk*A

W. D. Boczkauskas & Go.
W, Strtb hl, * Manoy City, Pt.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomią dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kuingos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabu sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausia* uugįr** 
Reikalaukite ‘ ‘ Kataliko ’ ’ kningyne.
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Nuoširdus priėmimas ir pil
na krautuvė naujų daiktų 
laukiančių pirkimo. Didelis 
apstumas rudens aprėdalų, 
Siutų ir Overkotų, pasiutu 
rankomis Cherry Tree Phila- 
delphijoje, toje įvairiausių 
vilnonių drabužių dirbtuvė
je. A. B. Kirschbaum Com- 
panijos.

Mados yra tinkamos del jūsų 
induviališko skanumo, ar jie 
butų radikališki arba conser- 
vatyviški, ar kas nors tarpe.

Rasi ir pasirinksi tinkamo 
didumo. Kainos:

$15-$20.$25
ir kiekviename* atsitikime 
prekė bus verta pinigų.

I puikios piršti
nės su kiekvie
nu overkotų 

vertes $10.00 ar daugiau.
Puikų diržą su paauksuota 
saktimi prie kiekvieno siuto 
vertės $10.00 ar daugiau.
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Atkins & Freund
B _ ■

KRAUTUVE DEL _
8 --------------------------- 1

: VYRŲ IR JAW VAIKINŲ :
i i
B 4805-13 SO. ASHLAND-1 AVE. ■
i |
i I

PRIIMK M U-l 
SŲ PASIU- J 

LIMA :I. • • , in* įsigyk sau musų nau- g 
ją eilę drabužių ir ap- ■ 
siaustų. Del nešiojimo ■ 
mes turime visokių rusiu ■ 
pasirinkimui. Švariai pa-1 
siūti musų drabužiai turi | 
puikią švaizdą. Panašios | 
rųšies drabužių niekur i 
kitur negausi. ■

$2O.oo |
Ir kitokių nuo $10.00 iki $35.00 "

ANDERSON & DREW S
COMPANY II 11200-4 Michigan Ave., Roseland * 

3023-5-7 — 92nd St., So. Chicago |

■liHIMIIIISlIIIMilllMUBilltlKillilKilllBllilMIIIIIBUIliBIIIIIIBIillliaHlliaiiUhBlllliBlIIIIIBillllinilllBIIIIMIIIIIiaillinaillliaiin

į * Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Jiaujo ir Antrų Ranki] Medžio 
Durų, lentą, lentelių, rėmų, švinakalviti daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
I CARR BROS. WRECKING CO.
’ 3003-3039 S. HALSTED 8T. CHICAGO, ILI

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. T.

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

3
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Chicagos Žinios
PALAIDOJO.

Vakar po iškilmingų ge
dulingų pamaldų iš šv. Jur
gio bažnyčios a.a. Jono A- 
lenk sandra vičiaus kūnas 
nulydėtas šv. Kazimiero 
kapuosna. Ant kapinių 
griaudingų pamokslų pasa
ko knn. Vaičiūnas, o p. 01- 
ševskis pasakė prakalbą.

Ramiai ilsėkis, prakilnios 
atminties tautieti!

mokyklų tarybos nariai pa
taria tai mesti šalin ir dau
giau apie tuos reikalus ne
svarstyti, nes, girdi, paša
liais esanti daug didesnė 
nemoralybč, negu mokyklo
se.

MOTERIS PRARIJUS 
PEILĮ, z

Pirm 8 mėnesių Mrs. E- 
lizabeth Hochberger, 1703 
No. Artesian ave., buvus 
susirgus ir nugabenta ap
skričio ligoninėn. Ji sirgus 
“typhoid fever” ir pakvai
šimo metu, niekam nema
tant (mat, apskričio ligoni
nėj gyvuoja “puiki” paci
entų priežiūra), pasiėmus 
nuo staliuko dešimties co
lių ilgio peilį ir ta prarijus. 
Ir niekas nieko apie tai 
nežinojęs. Moteris po kiek 
laiko pasveikus ir išėjus iš 
ligoninės. Bet jai kaž-kas 
retkarčiais vidurius vars- 
tęs. Ji kreipusis į gydyto
jus ir tie visaip spėję, bet 
negalėję nuspėti, kas jai y- 
ra. Pagaliau ji vakar pas
tatyta po X-spinduliais ir 
patirta, kad jos viduriuose 
įstrigęs ilgokas peilis. Tik 
dabar moteris atsiminus, 
kokiuo budu tas peilis jon 
patekęs. Bus padaryta o- 
peracija ir peilis išimtas.

Gydytojai tvirtina, kad 
jie apie panašų atsitikimų 

jtįąr nesą girdėję. Žmonės 
kartais prarija pinigus, "pai
šelius ir kitokius mažesnius 
daiktus, bet apie ilgo pei
lio prarijimų nekuomet dar 
negirdėję.

SUDEGĖ VBIENAS 
ŽMOGUS.

Vakar ryte apdegė Hotel 
Burton, 505 South 5 ave. 
Sudegė vienas žmogus, ku
ris hotelio ofise buvo užsi
registravęs kaipo Gustave 
Feurstein iš Glen Ellyn, Ill. 
Gaisrininkai jį iš degamojo 
kambario, kurį buvo užė
męs, dar gyvų išnešę, bet jis 
St. Luke ligoninėj veikiai 
miręs.

Pradėta tardymai, nuo ko 
ten gaisras turėjo gimti.

Visi kiti svečiai, kuriu 
butą aplink 50, išbėgioję 
laukan. Kiti net vienmarš
kiniai.

Nuostoliai siekianti ne 
daugiau $200.

NUSKANDINTA TURKŲ 
TRANSPORTAS.

Taika! Buk Ramus!

LD “KATALIKAS,” lapkr. 23, 1915.

I

į LIETUVIS GRABORIUS ‘
Geriausias gra-f 

borius ant Bri- f 
dgeporto. Atlie- B 
ka darbą geriau-g 
šiai. g

Prie kiekvieno b 
pagrabo suteikia | 
geriausius likto- g 
rius ir 12 va- H 
nų paimu.

Tel. Drover 4139

A. MASALSKIS
b 3305 Auburn Ave., Chicago

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas—
“Taika-Buk Ramus”

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutjla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

veidais žiuri j savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c
kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Londonas, lapkričio 23.— 
Central News agentūra iš 
Zuricho praneša, kad Mar
mora jūrėse anglai nuskan
dinę turkų transportinį lųi-i Paveikslo reprodukcija yra pa- 
vų, kuriuomi gabenta 500 
kareiviu. Pusė kareiviu nu
skendo.

OSTEND BOMBAR
DUOJAMAS.

Berlynas, lapkr. 22. — 
Anglu monitorai bombarda
vo Ostendą ir kitus Belgi
jos pakraščius. Francijoje 
visu frontu eina dideli ar
tilerijų šaudymaisi.

daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šią pa
veikslu patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jąją turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. Merman St. Chicago, II!.

Pair Diamond Ear-rings in
case, each 25-160 kt.

9100 coupons

COtJPQ^
Diamond 

Scarf 
Pin 
in 

Case, 
'25-100 kt. 

5100 
coupons

PARSIDUODA
VISUR

Ladies’ Gold-hlled Bracelet 
Watch. 809 coupons

i Iškirpk šitą ir nunešk į bile ku
rį musų storų ir gauk

Vlf A T Puikią kaIa- II T R III dę kazyrų su 
—zz $lo° vertas į—— tavoro.

“Kada Jus perkate iš musų® 
|vynus ar likierius, tai Jusi 
! esate užtikrinti, kad gau-i 
J nate geriausį tavorą. b 
j Senas Port arba Henry Vynas f Vi galiono.................................55c q
■ G metų senumo Anderson Bour- _ 
13 bon, pilna Kvorta.................... 95c "
g Jamaica Rūmas, bonka................ 75c I
I Sena Konjakine Brande, bonka .. $l.oo B 
I '/i galiono................................$1.50 į
Į Stalavas Alus, geros rųšies 2 tuz.
H keisas..................................... 70c I
; Export Alus, geros rųšies 2 tuz....$l.oo I
BMalt Stout, geros rūšies 2 tuz..... $1.70 g
f Mes savo kostumeriams duodame g 

puikų setą torielkų.
ČEDYK MUSŲ KUPONUS.

geriausi korkos galais cigaretai.
YPATINGOS KALi'DŲ DOVANOS Už

Nebo Kuponus ?r bakselių viršelius, l aupykite juos
Nebo baksuk i viršai kiekvienas vertas pusę cento pi
nigais. Tie viršiukai turi pilną vertę prie gavimo 

dovanų.

Piniginis Kuponas hoam bakse
Reikalaukit Katalogo Dovanų.

NEBO DEPARTMETAS
95 First Street, Jersey Citv. N.J.

P„ Lorillard Co., Inc., New York City. Esi. 1760. Emerson Phonograph. 500 couponsDovanai! Dovanai!
DETEKTIVŲ VIRŠININ 
KAS SUSPENDUOTAS.
Civilės tarybos komisija 

vakar suspendavo detekti- 
vų biuro vrišininkų, kapi
tonų O’Brien. O’Brien po
licijos departamente ištar
navęs 33 metus. Jisai in- 
tariamas su kitais polician- 
tais fondo įsteigime, iš ku
rio pinigai panaudojami 
prasižengėlių policiantų ap- 
ginimui teismuose Inta- 
rimas, kaip matome, yra 
kriminalis, kadangi kapito
nas, užuot pačiam būti tei
singu, už teisybę visuomet 
galvų guldyti, jis apginda
vęs patrauktus tieson po- 
liciantus-detektivus, ture j il
sius ir turinčius sąryšį su 
visokiais piktadariais.

Pateks kilposna ir 
policijos viršininkai.

ANGLAI STOJO OFEN- 
SIVAN.

Berlynas, lapkričio 23.— 
Anglai su franeuzais ant 
pusiausalio Gallipoli stoję 
ofensivan ir vis dar tvirtai 
laikosi, anot Cologne Gazet
te korespondento iš Kon
stantinopolio. Jie nori bū
tinai išmušti turkus iš jų 
pozicijų. Sausžemio ka- 
ruomenei gelbsti ir karo lai
vai.

PAIEŠKOJIMAS.
Reikalaujame 2-jų geru vaiku ant 

Town of Lake del pardavinėjimo pa
vieniais numeriais LD. “Kataliko.” 
Vaikai liuosu laiku gali gerai uždir
bti, netrukdydami savo mokslo lai
ko. Atsišaukite į LD. “Kataliki” 
generališką agenutrą, 4629 So. Pauli
na str., J. J. Palekas.

REIKALINGA TAR 
NAITĖ

prityrusi namų darbe, mokanti šiek- 
tiek angliškai; teisinga, tinkamai ypa- 
tai pastovi vieta, geros išlygos. Atsi
šaukite tuojaus (dienos laiku):

J. A. Chmieliauskas,
3252 So. Halsted str., Chicago, Ill.

E

E 
C

° 
H

E 
i

E
i

724
514
1588 Milwaukee ave.
522 So. Halsted str.
4701 So. Ashland ave.
3196 Elston ave.
1724 Loomis st.

Mes pristatome tavorus į visur.

$

HICAGQ
7 ŠTORAI

Milwaukee ave.
Milwaukee ave. Kalakutas

arba

am

DR. A. J. TANANEVICZE 
CYBYTOJAS Ut CUIHURCA3 

Oyd. ligas vyrų., moterų ir valkų 
324® S. Morgan St, Chicago, DI.

Paieškai! savo šunelio, Stepono Ru- 
gieniaus. paeina iš 17___ ......i
jos, Telšių pavieto, Gintelišleės volos- 
ties, Plotelių miestelio. “ 
me trjs metai atgal; paskutinį 
matėmės Rockford, III. Prašau 
man žinių, mielas mano sūneli, 
svarbų reikalą. Mano adresas:

Magdalena Rugienienė, 
Clymer, Indiana Co., Pa., Box 144.

Kauno guberni-

Persiskyrė- 
sykj 

duoti 
turiu

kiti

THOMPSON NENORI 
BŪTI KANDIDATU Į 

PREZIDENTUS.
Majoras Thompson andai 

parkeliavęs iš Kansas Ci
ty savo bičiuoliams apreiš
kė, jogei jis nenorįs būti 
kandidatu į Suv. Valstijų 
prezidentus, kadangi iš re- 
publikonų partijos remias 
senatorių She įmanų.

NORIMA VISKAS 
UŽTRINTI.

Chicagos viešose- mokyk
lose susekta nemoralybės 
pėdsakai. Tuo turėtų už
siimti ir viską ištirti mo
kyklų taryba. Bet nekurie

Atsakanti gyduole del Reumatizmo ■
■ _ j, Tukst^eia tapo sveikais, ■

njj’ žmonės Bloginusiame sveika- i
Mil tos nadėiime. kentėdami ru- I

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi vlsoki medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embreo Co.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J, ROZH(hVpard

Išrasta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU*

Kas pirks siutą arba o- 
verkotą nuo $10 arba aukš
čiau. Nepamirškit kad vie
ną sikj į metus sutėikame 
puikias dovanos del savo 
xostumeriu.

CHICAGO CLOTHING CO.
1922-26 So. Halsted St, Chicago, III
Krautuve atdara kas vakaras lig 9 vai. iki dekavonės dienos

Puikiausia Arbata 4()e'J'l/. 60: vertes, tiktai po VuUU□ Ce • - - -

26c vertės Kava su 40 centiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes1. Bandyk šiandien 
Bankes* puiki Santos < Bankes* Dairy stalo ORr 
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausia 
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinS dalis.
1644 W Cnicagc 
1313 Milwaukee b^e 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

alb. ■

tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad jų 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. b m, į ■

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,
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Kuomet jokie vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose > atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stų ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

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

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

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

Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojy 

D-ro Richter’lo

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

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

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Bea. 8255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326

Geriausia iš visų CHa 
Arbatų, 60c vertes po ”

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

*------- 1 Dovanu. Jeigu
J galite pirkti 

■ Taukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

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

1816 W 12tb st 
3102 W 22nd st

Pietine dalia 
3032.Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland ava
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