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RUSAI TAIKOSI LINK
(Rusai Mažojoj Lietuvoj manebruoja taip, kad Vokiečius suklaidinti. Ot kodėl jie traukiasi atgal).

180.000 AUSTRŲ KS
(Tiek austrų nelaisvių rusai paėmę į 17 dienų. Gi apie pastarųjų dienų didelius rusų laimėjimus Austrijoje nėra oficialių žinių.)

Vokiečiai bėgdami iš Francijos pagaliau sustojo.
Laukiama didelio mūšio. Krakovo rusai neužemę. Taip pat Karaliaučiaus nepaėmę.
Rūsy veikimai 
prieš Austrus.

PETROGRADAS, rugs. 
15. — Pagal oficialius pra
nešimus po mūšių Galicijoj 
rusai ligšiol paėmė 180.000 
austrų nelaisvėn, 450 ka- 
nuolių, 1.000 mažesnių ka- 
nuolių ir daug amunicijos. 
Priegtam paėmė 7 orlaivius 
ir 4.000 transportinių veži
mų su pro vizija.

Lenkijoj besimušant aus
trai neteko 50.000 kareivių.

Be didelių pasipriešinimų 
rusai eina pirmyn per Bu
koviną palei Rumunijos ru- 
bežius.

Ties Rawo Ruska rusai 
sumušė dideli buri austrų 
ir paėmė 8.000 austrų nelais
vėn; priegtam rusams teko 
30 kanuolių ir daug provi
sos.

Rusai po mūšio prie To- 
mošow apsupo visą dešini ji 
austrų sparną ir reikalauja 
pasiduoti, jei ne, tai busiąs 
sunaikintas.
s Kairysis Austrijos spar
nas dar bėga, bet pilnoj ne
tvarkoj.

Iš Mažosios Lietuvos ži
nios skelbia apie rusų ne
pasisekimus. Oficialiai pri
pažinta, kad ten rusai nei
na pirmyn.
_ Iš Petrogrado žinios skel
bia, kad Rusijos armijų va
dovai nukreipė visą savo 
domą prieš Austriją ir nesi 
rūpina, kas dedasi Mažojoj 
Lietuvoj. Ten laikoma tik 
tiek armijos, kad užlaikyti 
užimtąsias pozicijas. Tuo 
tarpu vokiečiai gavo sustip

rinimų ir ėmė spausti ru
sus, kurie kaikur turėjo 
traukties atgal. Mūšiai Ma
žojoj Lietuvoj nuolatai pa
sitaiką.

Kaikurie neoficialiai as
menis nurodinėja, kad ry
tinėj Prūsijoj smarkių mu
šiu nebusią. Vokiečiai nuo
latai siusią, kiek galėsią, pa- 
gelbos Austrijai, nes jei 
Austrija bus galutinai su
trempta, tai Vokietija ne
teks paskutinio savo rams
čio.

Vokiečiai apsi
stojo bėgę.

PARYŽIUS, rugs. 15. — 
Didžioji vokiečių armija ap
sistojo prie Aisne upės ir 
rengiasi duoti muši francu- 
zams ir anglams. Tose vie
tose vokiečiai turi apkasas. 
Vokiečiams atėjo pagelba iš 
Belgijos ir rytų ir taip su
stiprinta armija pradės gin
ties.

Vienrankis francuzų gen. 
Pau veikia ant kairiojo 
francuzų armijos sparno ir 
nori užbėgti iš užpakalio ir 
atkirsti vokiečių komunika
ciją su Belgija.

Vogezų kalnuose eina 
smarkus susirėmimai. Pran
cūzai gena vokiečius linkui 
Lotaringijos.

Belgai tuo tarpu irgi sa
vo daro. Ima viršų ant vo
kiečių, užėmė išnaujo Aer- 
schot. Pasklydo žinia, kad 
vokiečiai turėjo pasitrauk
ti iš Bruselio, bet ta žinia 
nėra patvirtinta.

Dabar abi armijos yra be

veik tiesioj linijoj, 50 mylių 
nuo Paryžiaus ir tiek pat 
nuo Belgijos rubežių.

Kazokai Bel
gijoj.

Londonas, rugs. 15. — 
Vienas Londono laikraštis 
rašo apie tai, kad vienas vel- 
šų inžinierius keliavęs su 
2.500 kozokų iš Archangels
ko į Leith. Išviso Belgijoj 
jau esą arti 75.000 rinktiniu 
caro kareivių. Iš Anglijos 
jie pergabenta į Ostend ir 
jie jau gatavi veikti.

Mūšiai Afrikoj.
Londonas, rugs. 15. — Iš 

Capetown, pietinės Afrikos; 

PUOŠNUS BELGIJOS MIESTAS LOUVAIN, KURĮ VOKIEČIAI aPAVERTS 
Į GRIUVĖSIUS.

atėjo žinia apie tai, kad vo
kiečiai buvo užatakavę A- 
bercorn, gulintį prie ryti
nio kranto ežero Tangamy- 
ka. Bet vokiečiai didžiomis 
kanuolėmis buvo su nuosto
liais atmušti.

Prezidentas ir 
karalius džiau

giasi.
Bordeaux, rugs. 15. — 

Prezidentas Poincare ir ka
ralius. Albertas sveikinosi 
vienas antrą telegramomis.

WASHINGTON, d rugs. 
15. — Rytoj po pietų prez. 
Wilson priims Baltuose Rū
muose belgų delegaciją.

Anglija neisi- 
leidžia žmonių 

be pasportų.
Londonas, rugs. 15. — 

Šiomis dienomis Anglijos 
valdžia paskelbė, kad An- 
glijon dabar niekas negali 
važiuoti be pasporto. Tas 
padavadijimas bus galėj iki 
karo pabaigos.

Rusai šaudė 
medžių.

IS

Londonas, rugs. 15. — 
Rusai, bekariaudami Aus
trijoj, prasimanė ypatingą*- 
dalyką. Jie intraukdavo 

kulkosvaidžius į medžius ir 
iš ten šaudydavo. Tas ban
dymas turėjęs gerą pasise
kimą. Apie tai oficialiai 
skelbia austrai.

Nevartoja Dum
dum kulipkų.
Londonas, rims. 15. — 

Sir Edward Grey kategoriš
kai užgynė, kad francuzai 
ir anglai vartotų diidum

Svarbiausios žinios.
LONDONAS, rugs. 15. — 

Prie stoties Miava,Rusijoj, 
skraidė vokiečių orlaivis. 
Rusų artilerija ėmė šaudy
ti. Iš orlaivio pasirodė bal
ta vėliava? Rusai nustojo 
šaudyti. Tuomet iš orlaivio 
mesta keturios bombos, ku
rios 23 užmušė ir 60 sužei
dė. Bet orlaivis buvo pašau
tas, nusileido žemėn ir 8 vo
kiečiai pateko nelaisvėn.

ROMA, rugs. 15. — Aus- 
..trija pasiuntė mūšio laukan 
paskutinius atsarginius, 
pritruko uniformų ir atsar
giniai siunčiama civiliuose 
rūbuose.

BRINDISI, Italija, rugs. 
15. — Iš Avlona atėjo žinia, 
kad Albanijos sukilėliai už
puolė sodžių Zeaerani, išde- 

t gino namus, nuteriojo lau- 
|įkus ir daug gyventojų išžu-

PARYŽIUS, rugs. 15. — 
Vokiečiai norėjo susitaikin- 

kulipkas. Tame vokiečiai 
buvo intarę talkininkus.

Dumdum kulipkos padaro 
baisias, sunkiai užgydomas, 
žaizdas. Pagal tarptautinį 
įstatymą nevalia jų vartoti.

Serbai bombar
duoja arseną.
Paryžius, rugs. 15. — A- 

tėjo žinia iš Petrogrado, 
kuri skelbia, kad serbai už- 
atakavo Vengrijoj stotį Or- 
sovą ant Dunojaus kranto.

ti su belgais. Gen. von der 
Goltz su balta vėliava buvo 
nuėjęs į Antwerpa pasiūly
ti susitaikymo išlygas. Bel
gai atsisakė užvesti bent ko
kias derybas kas link susi
taikymo.

BUCHARESTAS, Rumu
nija, rugs. 15. — Rumunijos 
ministerial atsistatydino ir 
renkama nauji ministerial. 
Nauja ministerija busianti 
prielanki Rusijai. Rumuni
jos gyventojai laiko rusų 
pusę.

NISH, rugs. 15. — Paėmę 
Semlin, serbai gena aus
trus tolyn. Semline serbai 
buvo labai širdingai priim
ti ir bažnyčiose “Te Deum” 
buvo giedama.

WASHiNGTONTrugs. 15. 
— Vokiečių diplomatai sa
ko, kad kalbos apie taiką y- 
ra tuščios. Turi viena pusė 
išeiti pergalėtoja, kad pra
dėti kalbą apie susitaiky
mą.
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ŽIEMAI ARTINANTIES.

Orui atvėstant ir žiemai 
artinanties mainosi žmonių 
žaismės, pasilinksminimai, 
užsiėmimai po darbo. .Dau
giau žmonės ims sėdėti na
mie. Atsiras daugiau liuos- 
laikio, kurį reikės užpildy
ti naudingais užsiėmimais. 
O tų' naudingų užsiėmimų 

. alima. priskaityti labai 
. ’ig«
'. labar yra laikas, kuomet 
ūkia pradėti mokyklas 
.‘įkyti. Mokyklų yra aps

čiai kiekvienoj didelio mies
to dalyj. Yra steigiama ne
mažai lietuviškų dieninių ir 
vakarinių mokyklų. Angliš
kų mokyklų tai niekur ne- 
stokuoja. Lietuviškos mo
kyklos yra ypač tiems nau
dingos, kurie visai negali 
dar angliškai arba net visai 
beraščiai yra, nemokanti nei 
skaityti, nei rašyti. Beraš
čius ypač reikėtų naikinti iš 
mus tarpo. O jų nemažai y- 
ra.

Beraščiai tai didžiausia 
kliūtis tautos pažangai.

Pasekmingai gali pasidar
buoti steigime vakarinių 
mokyklų “Vyčiai”. Tarp 
“Vyčių” juk randasi gabių 
ir veiklių jaunikaičių. Arti
mai stovi jie prie parapijų. 
Todėl lengvai galėtų gauti 
parapijines mokyklas 
vakarines mokyklos, 
vienoj vietoj “Vyčiai’ 
yra įsteigę vakarines 
kyklas.

Tarp-žiemos naudingų už
siėmimų galima paminėti 
skaitymą. Dabar gyvename 
laikais, kuomet pasaulyj de
dasi didelės perversmės. 
Svarbu yra sekti nuotikius 
pasaulyj, svarbu yra skaity
ti laikraščius. Šiais laikais 
yra indomiau skaityti Lie
tuvos historiją ir, apskritai, 
abelną historiją, negu bile 
kada praeityj. Kuomet ma
tai, kaip dideli karai atsilie
pė i žmoniją praeityj, tai 
aiškiau gali permanyti nuo
tikius dabartinio laiko ir 
galima numanyti tautų gy
venime atmainas, kurios tu
rės įvykti po šio neišpasa- 

vto europinio karo. Tad

del

jau
mo-

VOKIEČIŲ ŽIAURUMAI

Tomis dienomis laikraš- 
čiuse buvo pranešta, kad 
Belgijos karalius Albertas 
pasiuntęs dvi komisiji: vie
ną į Suvienytas Valstijas, 
gi antrą — į Italiją. Į Su
vienytas Valstijas karaliaus 
pasiųstoji komisija jau at
keliavus ir nusidavus į Wa- 
sliingtoną. Komisijos tiks
las — asmeniškai perstaty
ti šios šalies prezidentui, 
kaipo neutralūs šalies vir- misijos pasakojimų neklau- 
šininkui, vokiečių didį žiau- sytų ir neatkreiptų į tai do
rumą Belgijoje, kurie ten 
dasileidę įvairių piktadary
bių. Kadangi prez. Wilson 
išvažiavęs į New Haven 
valstiją atsilsėtų, tatai ko
misiją Washingtone prezi
dento vardu priėmė valsty
bes sekretorius Bryan. Re
gis. komisija būtinai norės 
pasimatyti ir su pačiu pre
zidentu.

Kuomet komisija pribuvo 
New Yorkan, jos nariai 
laikraščių reporteriams štai 
ką papasakojo:

“Liusineau, kuomet vo
kiečiai inėjo sodžiun, du bel
gai policiantai, uniformose 
būdami, juos užpuolė. Vo
kiečiai už tai intužo ir su
naikino dviejų sodiečių tro
besius ir išdegino prinoku
sius laukuose javus. Pas
kiau dar sudegino šešis na
mus ir įsakė visiems sodie
čiams atiduoti ginklus, ko
kius namuose turėjo. Paga
liau vokiečiai visus kaimie
čius suvarę į apkasus ir ten 
šautuvų apsodais sudaužę 
jiems galvas.

“Rugpjūčio 12 d., po mū
šiui ties Haelen, Belgijos 
šaulių pulko pulkininkas 
Van Damme kovos lauke 
gulėjo sužeistas. Negalėjo 
pasijudinti. Pora vokiečių 
kareivių surado jį gulintį. 
Prie jo galvos pridėjo re
volverius ir nušovė.

“Rugp. 10 d. vokiečių rai
teliai nakčia užpuolė mies
telį Vclen, kuomet gyvento
jai miegojo. Viena šeimyna 
išvyta iš namų ir namai su
deginta. Šeimynos tėvas pa
imta vienon pusėn, gi mo
tina, pusplikė, nugabenta 
dvi myli nuo miestelio, kur 
pakista ir liepta jai bėgti. 
Vokiečiai kareiviai paskui 
šaudė į bėgančią moteriškę. 
Jos vyrą vokiečiai pakanki
nę mirtinai pašovė.

Tik tiek jie pasakė re
porteriams. Tai tik maža da
lis vokiečių žiaurumų. Pa
saulis išgirs daugiau ką, 
kuomet jie ims apie visa 
pasakoti Suv. Valstijų augš- 
čiausiems valdininkams. Ne
gali būti abejonės, kad ko
misija teisybę pasakoja. 
Juk vokiečiai, tai padermė 
tų kryžiuočių, kurie kituo- 
met Lietuvą ir musų protė
vius žudė. Laimė Lietuvai, 
kad jie neįsikraustė ton ša-

lin. Nes šiandie apie jų 
žiaurumus daug . žinių te-z 
gaunama ir iš Lenkijos, kur 
jie turėjo progą įsiveržti. 
Ten jie be pasigailėjimo žu
dę nekaltus gyventojus.

Kas indomiausia, kad 
kuomet į Ameriką atkelia
vo minėtoji komisija, Ame
rikos vokiečiai ir jų laik
raščiai tuojaus suskato siųs
ti Washingtonan protestus, 
kad šalies valdininkai ko

mos, nes jos pasakojimai, 
tai tikri plepalai ir išmistai.

Tai tokie yra vokiečiai.

KAIP RENKAMAS PO- 
PEŽIUS.

Keli

tikin-
Ir tik

Kataliko” skaity
tojų pas mumis klausia, 
kaip renkama popežius. Tai
gi čia trumpai paaiškiname. 

Popežių visuomet renka 
kardinolų kolegija. Kolegi
ja pilnai turi turėti 70 na
rių (kardinolų). Šiandie iš
viso kardinolų yra 66. 1903 
metais, kuomet, kolegija 
rinko nesenai mirusį pope
žių Piusą X, buvo 63 kar
dinolai, iš kurių “concla- 
voj” (rinkimuose) dalyva
vo 56.

Iš dabartinių kardinolų 
20 paeina iš Leono XIII po- 
pežiavimo, gi 38 yra nuskir
ti pop. Piuso X. Pastara
jam popežiaujant mirė 26 
kardinolai.

Popežiaus rinkimas “con- 
clava” paeina nuo vidur
amžių. Pirmutiniais Bažny
čios laikais popežių rinkda
vo Romos klieras 
tiems dalyvaujant.
1057 metais, popežiaujant 
Mikalojui II, popežiaus rin
kimai paliuosuota iš po svie
tiškos intekmės.

Kiekvienas kunigas, be 
atžvilgio iš kaip žemos kil
mės paeitų, gali būti išrink
tas popežiumi. Bažnyčia ne
pripažįsta luomų skirtumo. 
•Užsitarnavimu ir gabumu 
katalikų Bažnyčioj galima 
pasiekti augščiausią jerar- 
chijos laipsnį.

Popežius Sixtus V buvo 
piemenėliu jaunystėje, kar
dinolo Gotti tėvas buvo pap
rastu darbininku, gi miru
sio Piaus X tėvai buvo so
diečiai.

Sulyg Vatikano ceremoni
alo mirusio popežiaus kū
nas laidojamas tik praėjus 
10 dienų. Tą pačią dieną su
sirenka kardinolų “concla
ve” — rinkti mirusio pope
žiaus įpėdinį.

Mirus popežiui, dešimtoj 
dienoj pirm pusiaudienio 
susirenka visi kardinolai. 
Visą apartamentą, kur susi
renka į “conclave” kardino
lai, mūrininkai užmūrija. 
Paliekama tik 8 langeliai ir 
1 durįs. Tos duris palieka- 

ma del tų kardinolų, kurie 
Vėliau atkeliauja, arba jei 
kuris kardinolų iš “concla
ve” liktų paliuosuotas ir 
prisieitų apartamentą ap
leisti. Tasai, katras per tas 
duris išeina, atgal sugrįsti 
jau negali.

Ant rytojaus ten atlaiko
ma mišios ir paskui prasi
deda rinkimai. Popežiaus iš
rinkimui reikalaujama dvie
jų trečdalių kardinolų 
sų.

bal-

Skaitlinės parodo, kad 
kasmet darbininkų darbuo
se žųva Amerikoj 32.000 
asmenų ir 2.000.000 esti su
žeista.

Jokis karas neišterioja 
tiek gyvasčių, kaip Ameri
kos dirbtuvės ir kasyklos. 
Verčiau butų, kad dirbtu
vės ir kasyklos šioj šalyj 
butų uždarytos, o žmonės 
butų gabenami Europon ka
rianti.

Vyriškiai dabar daugiau
sia kalbasi apie karą ir 
brangumą, gi kūmutės, kaip 
paprastai, užsiimdinėja 
tik... apkalbomis.

Prieš kilsiant karui Eu
ropoje skolų turėjo: Suvie
nytos Valstijos .$1.200.000.- 
000; Anglija $3.900.000.000; 
Rusija $5.000.0000.000; Vo
kietija $1.240.000.000; Aus
trija $1.480.000.000; Kana
da $400.000.000.

Tarp New Yorko ir Chi- 
go pravestu telefonu naudo
jamasi 60 kartų dienoje.

Elgetos Chinijoj už elge
tavimą moka valdžiai pas
kirtus mokesnius ir leista 
jiems elgetauti tik paskir
tuose apskričiuosc.

5.000 bičių sveria vieną 
svarą joms lekiant iš avilio, 
bet sugrįžus joms su medu
mi, jų sunkumas pasidvigu- 
bina.

DARBININKU REIKALAI.
Garlaivis nors Ameriko

je buvo žinomas jau 1785 
metais, tečiau pirklybiniais 
tikslais jis imta vartoti tik 
1807 metais. Didelė daugy
bė smarkiai tekančių upių 
suteikdavo vandeninių jė
gų malūnų ir fabrikų vary
mui ir todėl garinė mašina 
Amerikoj taip sparčiai ne
išsivystė, kaip Anglijoje. 
Pirmusyk Amerikoje loko
motiva imta naudoties 18- 
29 metais. 1830 metais vi
soj šalyj buvo pratiesta vos 
23 mylios geležinkelio. 18- 
40 metais geležinkelių ilgu
mas jau išnešė 1.800 mylių. 
1870 metais ilgumas siekė 
lig 72.000 mylių; gi šiandie 
visų geležinkelių ilgumas

Suv. Valstijose išneša 240.- 
000 mylių. Tais laikais, 
kuomet mašinos buvo jo
domos rankomis, gyvulių 
arba vandens jėga, fabrikai 
buvo maži ir jų našumas 
nežymus. Fabrikai buvo iš
mėtyti po visą šalį tose vie
tose, kur būdavo daug te- 
kančio vandens ir kur buvo 
galima arčiau padirbtas 
prekes parduoti.

Besivystant produkcijos 
sąlygoms ir santikiams, ma-V V 7

šiuos nuolat buvo tobulina
mos. Skirtumas tarp šių die
nų Amerikos ir Amerikos 
laikas revoliucijos, galima 
sau aiškiausia perstatyti 
skirtumu tarp pajungtų ve
žiman poros jaučių, vožian
čių vieną toną bile kokios 
sunkenvbės, ir lokomotiva, 
tempiančia penkių tūkstan
čių tonų sunkenybę. Todėl 
šiandie viena lokomotiva 
atliekia 10.000 jaučių arba 
arklių darbą. Lygia dalimi 
fabrikuose vystėsi mašinos. 
Vienas žmogus, dirbantis 
šiandie mašina, gali atlikti 
tiek darbo, kiek seniau keli 
tūkstančiai darbininkų pa
darydavo rankomis.

Bet nežiūrint tų visų pro
dukcijos mašinose pagerini
mų, šiandie darbininkai 
daug sunkiau dirba, negu 
senovės laikais. Dalis dar
bininkų, užimtų prie maši
nų varvino, indeda tau 
darban visą savo mokslą, 
sveikatą, net gyvastį ir 
produkuoja patektiną kie
kybe produktų, reikalingų 
visuomenės palaikymui, de
lei ko kita dalis darbininkų 
negali rasti užsiėmimo ir 
palieka be darbo didesnę 
savo dalį gyvenimo.

Panašiai kaip fabrikuose^ 
taippat ir transportacijoj 
kaip ant sausžemio, taip ir 
ant vandens išsivystė maši
nos. Maži ir vėjų malonei 
pavesti buoriniai laivai pa
sitraukė šalin ir savo vie
ton užleido didelius laivus, 
varomus garu, kurie pasek
mingai atsilaiko net prie
šais didžiausias jūrių au
dras.

Taippat m i 1 i tari z ma s,
svarbiausias kapitalistinio 
sistemo ramstis, žvmiai vv- 
stosi ačių garinių mašinų 
tobulinimui. Milžiniški ka
ro laivai šiandie aprūpinti 
tokiomis mašininėmis ka- 
nuolėmis, kad jų viena ga
li sunaikinti bile kokį mies
tą.

Išradimai pasaulį pripil
dė mašinomis, gi kiekvienos 
mašinos pirmutinis uždari
nis padidinti darbo pro
duktų kiekybę. Jaigu pro
dukcijos augimas butų su
teikęs darbininkams nauda, 
jaigu tos mašinos nors mo
raliai butų palengvinusios 
darbininkams darbą, pasau

lio gyventojai butų buvę 
laimingesni. Bet darbinin
kas neturi tos mašinos nuo
savybėje. Mašinos savinin
kas pats jos nenaudoja, gi 
tasai, kuris mašiną naudo
ja, nėra jos savininku. Ma
šinos savininkas yra po
draug savininku viso pro
dukto, kuri pagamina ma
šina darbininkas. Darbi
ninkas negali gyventi be 
naudojimo nųašinos del pro
dukcijos, todėl visas jo gy
venimas priklauso nuo iria- 
šiuos savininko. Gi tame il
gui i visa nelaimė.

Su mašinos' pagelba gali
ma išprodukuoti tiek, kad 
užlieti visą pasauli. Vienų 
Suv. Valstijų žemdirbiai, 
pasinaudodami naujausio 
išradimo mašinomis, gali 
išmaitinti viso pasaulio gy
ventojus. Gi nežiūrint to, 
jogei galime visko išprodu
kuoti daug-daugiau, negu 
kad išgalime suvartoti, ma
tome, kad milijonai žmonių 
gyvena skurde. Javų sande
liai perpildyti, o tarp bėdi- 
nesnių žmonių siaučia ba
das. , *

Šiandie darbininkas vra 
tik dalimi mašinos. Jis dir
ba podraug su nenuilstan
čia mašina ir mašiną stato. 
Kuomet mašina sustoja 
darbininkas palieka be dar
bo ir be duonos. Jis nieko 
netaupė. Mašina, kurią jis 
maitino, nemaitino jo ir ne
dirbo del jo — išradimas 
nesuteikė jam naudos.

Tečiau kasdien girdime 
apie naujus išradimus. Ma
šinos nustumia šalin žmo
gaus darbą kiekvienam už
siėmime ir kasdien tūkstan
čius darbininkų išvaro gat
vėn be pra gyveninio, be 
duonos. Kuomet didis fa
brikas sulaiko darbus, dar
bininkai, katrie jį apgyven
dino, jį apleidžia — ir jis 
palieka tuščias kai skele
tas. Keli darbininkai iš pa
pratimo susirenka priešais 
aptuštėjusią fabriką ir ten 
apkalba savo vargingą pa
dėjimą. Jie yra persitikri
nę, nors nepilnai, kad jie 
nuskriausti. Jie jaučia, kad 
viduj fabriko atsirandančių 
mašinų savininkai - nebuvo 
jų bičiuoliais. Žiūrisi į dar
bdavių minus ir_ sulygi
na juos su savo tvankiais 
urvais, kuriuose priversti 
gyventi. Jie netaupė nieko, 
bet darbdavis, matomai, tu
ri visko pakaktinai. Net, 
kuomet jis subankrutuos, 
visuomet pasilaiko geriau, 
negu galėtų darbininkas 
kuomet nors taip pasilaiky
ti. Jo aršiausios sąlygos y- 
ra daug geresnės už darbi
ninko geriausias sąlygas.

Kapitalistas sako darbi
ninkams, idant šie butų e- 
konominiais. O juk šių die
nų sistemoj ekonomija su

mažintų samdomąjį darbą. 
Pasiremiant reikalavimo ir 
pardavimo įstatymais, kiek
vienas ekonominis darbi
ninkas, kuris rūpestingai 
stengiasi sutaupyti kokį 
centą, visuomet prisideda 
prie mokesties sumažinimo 
sau ir savo draugams. Ver
gai, kurie iš vergijos negali 
pabėgti, pagelbsti kalti re
težius del tų, katrie pabė- 
go. Taip ir taupias darbi
ninkas yra nekaipo liudiji
mas, kad jo imama mokes
tis yra augšta ir delei to 
kapitalistai nenori pakelti 
mokesčių. Argi gyvenimo į- 
statymas reikalauja, idant 
darbininkas turėtų kaip tik 
tiek, kiek jam reikalinga 
palaikyti savyj išnašumo 
jėgas? Ar gi vienos dienos 
darbas yra tam, kad butų 
galima dirbti sekančią die
ną? Argi jau darbininko vi
sa viltis paremiama tik vie
na, mirtimi?

Kapitalas visuomet tvir
tino ir tvirtina, jogei turįs 
teisę jungties- į sąjungas. 
Fabrikantai atlaiko savo su- 

ažiavimus ir anuose nus
tato savo prekėms kainas 
— nežiūrint antitrust hint į- 
statymų gyvavimo. O dar
bininkai? Kapitalistai susi
renka į saliomis, bankus, 
kliubus. Darbininkai savo 
susirinkimus tankiausia at
laiko ant gatvių. Visos vi
suomeninės institucijos vei
kia priešais juos. Kapita
listų pusę palaiko armijos, 
jureivijos, parlamentai ir 
seimai, teismai ir policija, 
kuomet kapitalistai rišusi 
sąjungosna, tai taip darą 
“su tikslu pasidalyti savo 
nuomonėmis ir opinijomis”. 
Kuomet darbininkai ima 
jungtis — tai esąs jų “suo
kalbis”, tai “išdavystė", 
“nepaklusnybė valdžiai".

Kiekvienoj šalyj gyvuoja 
užganėdini a k lesa — kuri 
nieku nesirūpina. Kitų var
gas jiems galvos nekvarši
na. -lie perdaug visakuo už
ganėdinti, kad norėti bent 
kokių atmainų. Jie tiki, 
kad pasaulis būtinai turi 
būti tukino, kokiuo vra. Vi
si kiti, kurie kenčia ir trok
šta atmainyti draugijinio 
sistemo surėdymą, su lyg jų 
tai esą maištininkai, kurs
tytojai ir kaipo tokie tu
rėtų but uždaryti kalėji
mą n.

Girdžiami dejavimai 
spa ud ž ia m u j u, persek ioj a- 
inų, nelaimingųjų vyriškių, 
katrie sielvartauja, ir mo
terių, katros verkia. Pasi
taiko laikai, kuomet snau
daliai pavirsta karštais re- 
voliucionistais — kuomet 
sermėga atsistoja po papar
čiu, po kuriuomi kilčiausi 
ir narsiausi kovoja už sa
vo teises.

K. K.
’■
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TRYLIKA

Parsiduoda Namai

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

PIGIAI: 2 augšuių medinis namas 19 kam- 
$40.00 mėnesiui. Kaina — $3000.00. Ant E-

•ė

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
Unksminsitės, dainuosite ir šoksite.

Vieną mėsėdžio dieną Ma
rė Pumpuraitė perkeitė sa
vo pavardę ant Pinkauskic- 
nės. Mat, tą dieną Marė iš
tekėjo už vyro Jono Pin- 
kauskėlio, kurs tarnavo Ry
goje prie geležinkelio ir 
gaudavo algos 600 rub. su 
viršum, bet jo vyresnybė 
žadėjo jam neužilgo pridėti 
daugiau, nes vaikinas buvo 
darbštus, blaivus, rūpestin
gai atlikdavo savo pareigas. 
Marė buvo išėjusi keliatą 
klesą vienoje iš vietiniu 
progimnazijų ir paskui dar 
lavinosi... lankydama stro
piai vakaruškas ir šeimiiiiš- 
kus vakarėlius. Pagaliau 

- pasisekė susižvejoti atsa
kantį sau gyvenimo drau
gą. Marė buvo laiminga. Tė
vai, turėdami ją tik vieną, 
nesigailėjo nieko, kad tik 
iškėlus vestuves kaip rei
kiant, kad kas nepamislytą, 
jog ją dukrelė koki nors so
dietė, bet tikra panytė. Ma
rės tėvas kitkart buvo ve
žėju, susidėjęs truputi ska
tiko, nusipirko namus ir i- 
sitaisė krautuvėlę. Pinkaus- 
kėlio tėvas vertėsi irgi na
mais, pirkinėdavo, o dar 
taukiaus prirodinėdavo ki
tiems pirkti namus ir pie
čius ir gaudavo magaryčių 
iš abieju pusiu. Didžiausia 
gi viltis jaunąją buvo de
dama ant jaunikio dėdės ir 
krikšto tėvo, bevaikio naš
lio Janonio, apie kuri žmo
nės sakydavo, kad turis 
tūkstantį, kitą.

— Gausi nuo manęs gra
žią dovaną vestuvių dieno
je, užtikrino Janonis savo 
krikštasūni.

Dvylikai mušant visi sve
čiai susėdo prie stalo. Ka
dangi Janonis dar tebnešio- 
jo godulę po savo pačios, 
nutarta apribuoti svečiu 
skaitliu. Keturiolika asme
nų turėjo susėsti prie ves- 
tuvninką stalo. Pumpurią 
valgomajam kambaryje, 
kurs turėjo keturis žings
nius ilgio ir tris pločio. Iš
kraustyta viską ir sustaty
ta kėdė prie kėdės.

Kada visi susėdo, jauna
martės tėvas žvilgterėjo i 
stalo galą, kame buvo dy
ka vieta.

— Ko čia dar trūksta — 
užklausė neramiai. Viso la
bo tėra — trylika asmenų.

— Žinai, jog Kaziukas ne
gali žiūrėti i tas “varliu 
krekenas”, bet ilgai netru
kus ateis, ramino jaunamar- 
čio motina. Dėdė Janonis 
sėdėjo pabalęs. Sūrokavo a- 
kiinis svečius — ištiesą bu
vo trylika.

Pumpurienė rūpinosi ir 
ji nuraminti.—Ak tu, svie
te, kad gi bučiau žinojus..

Kaziuk, eikš gi Įąoii, ne
nuorama, girdi ką^akau.

— Kaziuk — pritarė tė
vas.

— Kaziuk, Kazei — šau
kė vienu balsu visi svečiai.

Duryse pasirodė Kaziu
kas, pirmojo skyriaus mies
to mokyklos mokinys. Tė
vas jį nutvėrė už ausies ir 
patupdė dykoje kėdėje. Vis
kas rodės buvo gerai.

Staiga vienai iš pamergių 
pasidarė bloga. — Onei, nu
vesk panytę miegaman kam
barin, paliepė Pumpurienė 
savo tarnaitei, nesenai iš so
džiaus parvežti savo toli
mai giminaitei.

Svečią tarpe butą aptie- 
koriaus mokinio.

— Tai nieko ypatingo bei 
pavojingo — atsiliepė. Duo
kit pauostyt štinkt spirito, 
papurkškit veidan su kolo- 
nišku vandeniu — ir kaip 
matai atsigaus.

— Parvesk ją kuogrei- 
čiausiai — šnipštelėjo tar
naitei į ausi Pumpurienė, 
kad musą vėl neliktą tryli
kos.

Tuos žodžius ant nelai
mės išgirdo Kaziukas.

— Musą vėl trylika — su
šuko. Dėdė Janonis suste
nėjo ir pasijudino, lyg tar
tum norėdamas kelties nuo 
stalo. Pumpurienė nutvėrė 
ji už skverno neleizdama:

— Kaziuk, ar girdi, išeik, 
vaikuti, ant valandėlės. Pa
šauksime tave kaip tik pa
nelė sugrįš.

— Neėjęs, atsiliepė ran
gydamasis Kaziukas. Mat, 
kokie gudrąs, nori be ma
nęs visus viščiukus suvalgy
ti.

— Gausi paskui savo por
ciją, o dabar eik sau, girdi?

Kaziukas įsikibo į stalą, 
reikėjo jį plėšte atplėšti ir 
nustumti virtuvėn.

Už valandėlės sugrįžo at
sigavus pamergėlė, nors bu
vo išbalus, bet savo porci
jos pasiryžo niekam neuž
leisti.

— Dievuliau brangus! Gi 
musą vėl trylika, prastenė
jo motina. Onei, eik greit, 
atvesk ponaitį.

Kaziuks įkišo pro praver
tas duris galvą. — Virtuvėj 
daug geriau, kabinu stačiai 
iš puodo, kas man tik pa
tinka ir gana — sušuko ir 
uždarė duris. Tėvas buvo 
rūsčiai besikeliąs, bet moti
na jį ramino kaip įmanyda
ma :

— Tiek to, tegul sau; ži
nai, kad kaip užsispirs, nie
ko nepadarysi.

Dėdė J anonis neramiai 
kosčiojo.

— Gal pašaukti kiemsar
gio dukterį; ji taipgi vaikš
čioja mokinties.

Dėdė Janonis linktelėjo

Turiu 
vaiki-

Onyt, lėk pas kiemsargį 
— sušuko Pumpurienė.

Porai minučiij praslinkus 
stiklinės ęmė ant stalo 
skambėti nuo sunkią žings
niu storokos žmonelės. Bu
vo tai kiemsargio pati.

— Kaip tyčia mergiūkš
tės nėra namie.

— Tai gal ateitu siuvėja 
nuo augšto? v

— Kur tau;- jau dvi di< 
ni kaip išvažiavo pas tėvus!

Išbalus pamergelė užklau
sė pašnibždoms savo kaimy
ną, ąptiekininko mokinį: 
Gal tamsta turi* kokį pažįs
tamą?

— Kur neturėsi! 
draugą, labai meilus 
nas, gyvena...

— Tai, susimildamas — 
bėgk pas jį atvestu jį čion. 
Aptiekininkas išbėgo. ,,

Pakvietė sargienę prįe 
stalo.

— Kaip gaila, kad tik-ką 
pietus pavalgiau, apgailes
tavo t gera moteriškėlė, i ,

Dėdė Janonis apsižvelgė 
aplinkui.

— Vėl trylika! Ne, — tai 
turi būti tyčiom, pratarė 
negalėdamas daugiaus nusi- 
valdyti.

Jaunamartė ėmė verkti; 
negalima jos buvo nei nura
minti. .

— Kaziuk, susimildamas, 
eikš čion, vaikeli, meldė mo
tina.

Berniukas dar kartą pasi
rodė duryse, visas apsimau- 
rojęs su Smetona, ir apreiš
kė, kad nemano grįsti.

Perdaug -žmonią — tai 
aš galiu išeiti, susiprato pa
sakyti sargienė. Pumpurie
nė atsiprašinėjo sargienę ir 
žadėjo jai nusiusti liekanas 
vakarienės.

Išėjus sargienei, pasigir
do varpelio balsas gonkose. 
Pasirodė, kad atėjo ieškotų 
felčeri aus, 
vo svečią 
suvažinėjo 
Felčierius
Dabar musą tėra vienuoli
ka, galima pradėti pusry
čiauti — pradžiugo Pumpu
rienė. Kaip tik tuos žodžius 
ištarė, pasigirdo už duriu 
žingsniai ir šnekėsis. Tai 
aptiekorius grįžo su savo 
draugu. Juos visi sutiko 
rūsčia tyla. Svečią vėl atsi
rado trylika...

Kasžinkaip butą visa ta 
liistorija pasibaigus, kad ne
būtą sumaninga Pumpurie
nė paprašius svečią į kitą 
kambarį kavos gertu. Čion 
atėjo dar viena Pumputie
nės kumutė, kuri ir išgelbė
jo svečius iš nemalonią prie
puoliu. Kumutė ėmė apsaki
nėti, kokį ji buvo mačius tą 
naktį navatną sapną. Jai 
rodėsi, kad mato jaunave
džius, kaip jie laimingai gy
vena ir kad pagaliau susi
laukia trylikos vaiką. Pačio

kuris taipgi bu
tą rpe. Kasžinką 

automobilius, 
išėjo nenoroms.

Belgijos karaliaus specials komisija, atkeliavusi i Suvienytas Valstijas pasiskųs
ti prez. Wilsonui už vokiečių negirdėtą žiaurumą.

jaunikio krikštatėviu busiąs 
labai geras senelis — vat 
kaip tik šitas, sušuko kūmu
tė pastebėjus dėdę Janonį. 
Šitas senelis gyvens labai il
gai ir laimingai — jaigu tik 
visuomet, ar ką imdamas, 
ar ką duodamas trylika 
skaitys už tuziną — pridū
rė kumutė šypterėjus. Visi 
ėmė® j upkties užganūdiut i. 
Atsi&iJdWr dėdės Jafaoffio 
širdis. Išsiėmė savo,kapoji- išnešu turėjo tryliką vaiką 
ką ir pradėjo skaityti šini- iv ai. pačio jaun j kio krikšta- 
tines: vieną, antrą, dešini- 
tą, tryliktą.

— Tai krikštasūniui — 
atsiliepė juokdamasis pervi- 
są pilvą ir Įduodamas rausvu 
poperelią sau|ą ^jaunamar- 
čiai. Toji pradžiugus ėmė 
bučiuoti ranką — vieną, an
trą, dešimti, trylika sykią. 
Visą upas pasitaisė, vestu
vių vakaras perėjo visai 
linksmai.

I[istorijoje tik neradom 
užrašyta — ar jaunavedžiai

tėviu buvo dėde Janonis...
D. 1),

ir Lotai labai pigiai.
PARSIDUODA Saliunas labai geroj vietoj Lietuvių apgyven- 

toj su laisnais ir lisas duodame ant 5 metų su patvirtinimu ant 
kitu 5 metų prie Saliunu pasirendavo visus namas už $80.00 pre
kė ant Saliuna ir Laisnio tik $5000.00. Kas norite tokią pirkti vie
ta Kreipkitės į TANANEVICZ SAVINGS BANK.

PARSIDUODA: Mūrinis namas 8 kambarių (ruimų.) Kaina
— $2500.00. Ant Union' Avė.

PARSIDUODA ant Morgan St. 2 lubom mūrinis namas tin
kamas bizniui. Prekė tik $4000.00 geroj vietoj prie 33 gat. arti J. 
M. TANANEVICZ BANKOS.

PARSIDUODA ant Union Avė. Lotai po $700.00 ir po $750.- 
00.

PARSIDUODA: medinis 1 augščio (Cottage) namas 3204 S. 
Ashland Avė., ir lotas 30 pėdų pločio ir 154 ilgio Kaina — $2500.- 
00.

PARSIDUODA: lotai ant 33 gatvės arti Ashland Avė. Kaina
— $575.

PARSIDUODA: 2 augščių medinis namas ir krautuvė, yra du 
butu (pagyvenimu). Labai geroj tvarkoj. Lotus 30 pėdų pločio 
ir 154 ilgio. Kaina — $5000.00.

PARSIDUODA: Lotas River Side. Kertė Pine ir West Avc; 50 
pėdų pločio ir 1321/-> ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidencijai. 
Kaina — $1200.00.

PARSIDUODA: duonos kepykla su namais, arkliais, vežimais 
ir kitokiais įrankiais. Parsiduoda pigiai, Savininkui prasidėjus ki
tą biznį.

PARSIDUODA PIGIAI FARMA: Raylandcr, Wis. 40 akerių. 
Be budinkų. Kaina — $600.00

PARSIDUODA
barių. Rendos neša 
meralcl Avenue.

PARSIDUODA NAMAS: 2 augščių. Pusiau mūrinis, puisau 
medinis. Del 5 šeimynų. Geroj tvarkoj. Ant Emerald Ave. Rendos 
neša. $42.00 mėnesiui Kaina — $3600.00.

EXTRA PARSIDUODA PIGIAI TRIS (3) KAMPINIAI LO
TAI 69 Gatvės, aplinkui lietuvių apgyventos. Parduodami kampai 
tinka bile kokiam bizniui, lietuvių biznierių ten nėra.

Vienas kampas yra 69 gatvės ir Artesian Ave. Ant Loto pui
kus staldas; prekė $2500.00.

Trečias kampas ant Campbell Avė. Jis turi 42 pėdas pločio 
125 ped. ilgio; prekė $2200.00.

Vieta yra labai puiki ir tyrus oras. ARTI LIETUVIŠKAS 
KLIOŠTORIUS, prie puikaus Western Ave. bulvaro ir streeto.

PIGIAI PARSIDUODA 3 lubomis mūrinis ant Parnell Ave., 
namo frontas sumūrytas iš akmenų ir puikus mūrinis Cottage iš- 
užpakalio loto. Randos neša per menesi $69.00, prekė $7,000.

EXTRA PARSIDUODA pigiai del 3-jų šeimynų medinis na
mas ant Emerald Ave. Labai geroje tvarkoje, geras ir tualetai vi
duje randa neša per mėnesį $35.00 prekė $2,700. Tas namas turi 
būti greitu laiku parduotas.

PARSIDUODA Lotai ant Lowe Avc. Labai puikioje vietoje 
streetai išpilti ir apmokėti ,prekė $750.00.

PARSIDUODA BIZNIO NAMAS, 3 augučių, mūrinis. Įtaisy
tas pagal, naujos gadynės. Su elektros ir dųjų (gaso) šviesa ir 
maudyklėmis. Rendos moka j menesį $146. Kaina $21000 .............

PARSIDUODA: Medinis namas. 10 kambarių Union Av. ir 
Kaina $2000.

PARSIDUODA: 2 augščių mūrinis namas po 6 kambarius. Vi
duje įtaisytos maudyklės ir gasai. Iš užpakalio medinis namas. 
Rendos neša $40.00 mėnesiui. Ant S. Parnell Av. Kaina — $4800.- 
00.

PARSIDUODA: lotas ant Auburn Ave. netoli 35 gatves. Kai
na — $1100.

PARSIDUODA Tinkamas Bizniui mūrinis namas šalę J. M. 
TANANEVIČIO BANKOS minėtas namas tinkantis bile kokiam 
bizniui, nes ant Morgan gatvės randasi geriausia vieta del biznio: 
yra gausiai apgyventa lietuvių ir lenkų. Preke $12000.00 Atsišau
kite į J. M. TANANEVICZIAUS BANKA 3249-53 SO MORGAN 
ST., CHICAGO, ILL. ■'

PARSIDUODA: 3 augščių mūrinis namas, gera vieta del sa- 
liuno. Pryšakis (front) 50 pėdų. Rendos neša $129 mėn. Ant — E- 
merald Avė. Kaina — $14000.00.

PARSIDUODA: 2 augščių namas ir bučerne visai pigiai, tu- 
auri būti parduotas greitu laiku. Savininkas serga ir negali toliau 
bizniu užsiimti. Tas viskas randasi miestelyj Cicero (Grand 
Works) Kaina — $4500.00.

PARSIDUODA pigiai ant Lowe Ave. ant 4 šeimynų po 4 kain- 
harius-pusė muro; pusė medžio namų Rendos neša per mėnesį $40.- 
00. preke $3500.00.

PARSIDUODA: 2 augščių medinis namas. Aut Union Avė. Ge
roj tvarkoj, 7 . pėdų.- Basmentas, 4 .butai, 4-rioms šeimynoms. 
Rendos neša: $32.00 mėnesiui. Kaina. — $2500.00

PARSIDUODA: medinis 1 augščio namas 'Cottage) Ant E- 
rneruld Avė. 2 butai po 6 kambarius. Rendos neša.: $18.00 į mėi 
uesį. Kaina. — $1600.00. :

, PARSIDUODA: Ąpt Union Avė,, 3 augščių lųųrinis namas, 8 
butai po 6 kambarius, gasai, maudykles, geriausiai įtaisyti. Laun
dry del plovimo drapanų. Kaina — $7500.00.

EXTRA PARSIDUODA 2 mediniai biznis namai ant Archer 
Avė. abudu dviem lubom ir 2 mediniai namai ant užpakalio loto, 
po, viena pagyvenimą gasai ir toiletai vidui vienas iš jų ant mū
rinio fundamento geroj vietoj ir kampas rendos neša per mėnesį 
$85.00 arba $1020.00 į metus jo prekė tiktai $5500.00 dar apart to 
Savininkas padarė pats paskolą ant pusės sumos arba daugiaus bo 
komišina ant 5% procento Kreipkities į TANANEVICZ SAVINGS 
BANK laišku ar asabiškai kogreičiausiai.

PARSIDUODA pigiai: puiki farma Mizurio 40 akcrių. Kai
na $600.

PARSIDUODA ant 35th PI. mūrinis namas 8 kambariais. Na
mas labai geroj tvarkoje. Renda neša per mėnesį $18.00 prekė 
$1800.00.

PARSIDUODA PIGIAI 6 rūmų medinis namas su 5 lotais 
1439 Stanley St., Morgan Park, arti šv. Kazimiero kapinių. Suros 
ir vanduo investa, šaligatviai (saidvokai) cemento, lotai po 25 
pėdas pločio ir 125 ilgio. Priežastis pardavimo — savininkas ser
ga ir nėra vilties jam bepagyti; jo draugas už jį moka į spulką 
už jo namą, kol jis bus parduotas. Taigi nepraleisk šios progos, 
nes į trumpų laiką už tą namą gali paimti dvigubus pinigus, ka
dangi šis miestas milžiniškai auga ir kainos ant properčių kila. 
Minėta propertė lengva pirkti su mažai pinigų, tiktai reikia pa
imti spulką mokėti jokių kaštų. Prekė tos propertės $3.500.00.

Atsišaukite tiesiog pas savininką arba pas L. Kasparą, 3131 
Wenthwortb Ave., arba į J. M. TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan. St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA Puikus medinis 2 šeimynom namas 1308 S. 51 
Ct. Cicero, III. Namas yra subudavotas po 4 kambarius, tualetai 
ir maudyklės vidui. Rendos moka $25.00 į menesį, prekė $2300.00

PARSIDUODA puiki farma, 80 akrų, arti geležinkelio (tik 
114 mylios), tarpe dviejų miestų — Wandelia ir Newberg. Michi- 
gano valstijos, Cass county. Ten yra 65 akrai žemės, apie 30 akrų 
ariamos, o kita — labai puiki giria — ąžuolynas. Medžiai labai 
dailus ir augšti. Tinkanti visokiai medžiagai. Už girią galima gau
ti iki $5000. Viduryj tos farmos puikus, 15 akrų didumo, ežeras. 
Geriausia vieta del auginimo paukščių prie gilaus ir tyro vande
nio. Žemė labai derlinga prie patogiai augštų vietų. Žemė yra mo
lis su žvyru. Geriausia farmą del auginimo rugių ir kviečių. Apa
čioj žemės gali būti mineralai, k. t. mainos anglies, arba kokio me
talo. Minėta farma parsiduoda su giria už $5000, be girios už $2500 
už čash arba ant lengvų išmokesčių. Interesuojantiesi tokia vieta 
kreipkitės laišku ar asmeniškai į TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA anglių yardas su arkliais, vežimais, žeme ir 
geležinkeliu. Šis yardas turi būti parduotas į trumpą laiką, aus 
savininkas turi du bizniu ir vieną iš jų turi parduoti. Reikia par
duoti arba anglių yardas arba duonos kepykla, nes neparanku 
tuodu bizniu valdyti. Duonos kepykla randasi Chicagoj, o minėtas 
vardas randasi Roselandc. Galima pigiai vieną iš tų biznių pirkti 
Norintieji sužinoti plačiau, malonėkite atsišaukti į TANANEVICZ 
SAVINGS BANK, 3249 So. Morgan St., Chicago, II.

T ana nevi c z Savings Bank
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Į1L*

BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafof'onas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio aus( draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi j 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjįj mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbrišknj polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška 
Gražybė 
J urgiuko 
Tėvynė. 
Amerikoniškas 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltinius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E —

UGI aš E — 1170 Kur bakūžė samanota.
Velnias iio Boba.
Batu Cistytojas.
Kutų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias no Boba.
Velnias no Boba.
Mano palvys.
Velnias no Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę.
Plauke žąsele per Nemunėli.

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

Rašykite laiškus tuojau, o atlaikysite kataliogus mu
zikos, kiiiugų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St.. CHICAGO, ILL.

E —
E —•
E —
E —
E —

Polka. 
Lietuvos, 
kazokas.

maršas.

E —

E —
E —
E —
E —

1246

1247

1248

1249

1250

3
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KATALIKAS

TELEGRAMOS.
AMERIKONAI AUKOJA 

RAUDONAJAM 
KRYŽIUI.

Londonas, rugs. 15. — 
Jau antru kartu gausiai pa
sipylė aukos iš amerikonu 
Anglijos Raudonajam Kry
žiui. F. Munsey paaukojo 
5.000 svaru, keturi asmenis 
aukojo po 200 svaru ir du 
asmeniu po 100 svaru.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PERUVIJOJ.

Lima, rugs. 15. — Žemės 
drebėjimas Arequipos aps-j 
krityj dar neapsistojo. Vie-; 
toj, kur miestas Caraveli 
sugriuvo, buvo jausta 35 
sudrebėsimai. Virpėjimai 
dar tebejaučiama.

UŽ ĖMIMĄ KYŠIO GAVO 
KALĖJIMO.

Tokyo, rugs. 15. — Vice- 
admirolas Koicbi Fuji, bu
vo intartas ėmime kyšiu. 
Tame buvo apkaltintas per
eitais metais. Dabar jis li
ko nuteistas atsėdėti kalė
jime keturis ir pusę metų. 
Vokiečių laivų statymo fir
mos jį buvo papirkę, kad 
jis pasirūpintų, kad Japo
nija užsakytų laivus vokie
čių firmoj.

IŠPILDĖ WILSONIENĖS 
NORĄ.

Washington, rugs. 15. — 
Velionė Wilsoniene, prezi
dento žmona, rūpinosi pra
šalinti vargo lūšneles sosti
nėj. Mirdama prezidentui 
sakė, kad ji linksmiau mir-

Iš Chicago.
Visuotino politikinio suva

žiavimo reikale.
Vakar vakare Grand Pa

cific hotelyj atsibuvo lietu
vių įvairių pažvalgų inteli
gentų susirinkimas apsvar
styti visuotino politikinio 
lietuvių suvažiavimo reika
lus.

Susirinkime dalyvavo 
kun. F. Serafinas, kun. K. 
Ambrozaitis, d-ras A. Rut
kauskas, d-ras K. Drauge
lis, d-ras A. Juška, p. Gri
gaitis, p. K. Gugis ir tt.

Buvo svarstoma, ką dary
ti su p. J. Gabrio šaukiamu 
suvažiavimu rugsėjo 21 ir 
22 d. Tautininkai ir socialis
tai pasakė, kad jei tą suva
žiavimą norima skaityti vi
suotinu lietuvių politikiniu 
suvažiavimu, tai jie tą su
važiavimą boykotuosią.

Smulkmeniškas to susi
rinkimo aprašymas bus ry
toj.

L. Daktarų dr-jos su
sirinkimas.

Pereitą šeštadienį pas d- 
rą K. Drangelį atsibuvo d- 
rų dr-jos susirinkimas. Ne 
visi nariai tebuvo susirinkę 
ir nedaug tebuvo svarsty
mų.

D-ras K. Draugelis liko 
išrinktas delegatu į politiki- 
nį lietuvių suvažiavimą, ku
ris atsibus rugsėjo 21 ir 22 
d. Chicagoj.

Gal kas rado akinius.
Pereitą sekmadienį šv. 

Jurgio salėj p. Z. J. Taua-

tu, jei butu pažadėta išpil
dyti jos noras.

Dabar jau senatas perlei
do biliu, kuriuo per keturis 
metus bus panaikinta Ame
rikos sostinėj bėduoliu ba
kūžėlės. Tam reikalui ski
riama gerokai pinigu. Bus 
išstatyti dailus nameliai ir 
pavesti ant lengvų išmokės
imi neturtingiems.

LAKŪNAS TĖMIJO, 
KAIP VOKIEČIAI BĖGO.

Londonas, rugs. 15. — 
Kuomet nuo Paryžiaus vo
kiečiai buvo atmušti ir kuo
met prasidėjo jų traukimą
si atgal, tai francuzų laku?! 
nas iš padangių tėmijo, kol-' 
kioj tvarkoj vokiečiai trau
kiasi.

Lakūnas skriejo iš Vitry 
ir nužiūrėjo vokiečių armi
ją nuo Verdun iki Soissons.

Lakūnas matęs ne vien 
besitraukiančius vokiečius, 
bet ir bėgančius netvarkoj. 
Vokiečiai bėgo ne vien ke
liais, bet ir per laukus, pa
metę šautuvus lindo per 
krūmus, šoko per tvoras. 
Daug didelių kanuolių turė
jo vokiečiai palikti.

VOKIETIJOJ NELABAI 
TEUŽDERĖJO JAVAI.
Londonas, rugs. 15. — Iš 

Rotterdamo atėjo telegra
ma, kurioj skelbiama, kad 
Vokietijoj nekoks javų už
derėsimas tebuvo šiemet. 
Blogesnis/ negu buvo tikė
tasi. Labai sumažinta alko
holio išdirbimas, kad sučė- 
dinti grūdus duonai.

nevičius pametė akinius. Jei 
kas rado, malonėkit atnešti 
į “Kataliko” spaustuvę, po 
num. 3249 So. Morgan g. 
Atnešusis gaus radybų.

Trečias asmuo mirė nuo 
grybų.

Jau trečias asmuo, Jonas 
■Zmudzinskis, mirė nuo gry
bų, kurių valgė pas Žera
ro wskį So. Chicagoj. Kiti 
astuoni dar tebeserga. Jie 
dieną, naktį važinėjama, 
kad veiktų kraujas ir išsi
valytų nuo nuodų.

Koronerio chemikas Mc
Nally tyrinėjo grybus ir ne
rado ten jokių nuodų. Tai
gi paskala, buk farmeriai 
aplaistė grybus nuodais yra 
neteisinga. Chemikas sako, 
kad grybai turėjo savyj na
tūralių nuodų.

“Aušros” vakaras.
Užbaigiant vakarinį mo

kyklos sezoną, buvo pareng
tas vakarėlis, kUrin atsilan
kė nemažai svečių. Progra
mas buvo mažas, bet gerai 
atliktas; ypatingai geras bu
vo solistas dainininkas. Pu
blika pasiliko pilnai užganė
dinta. Svarbausiu dalyku 
buvo del daugelio mok. S. 
Biežio prakalba, kurioje jis 
nurodė reikalingumą ir 
svarbumą mokslo dėlei da
bartinio padėjimo ir musų 
ateities.

Ateinantis antrasis sezo
nas “Aušros” mokykloje 
(3149 S. Halsted g.) pra
sidės 21 dieną rugsėjo. Bus 
mokinama šios; šakos: an
glų kalbos, lietuvių kalbos, 
aritmetikos, kningvedystės, 

Kaizerio antrasis sūnūs, ku
ris podraug su tėvu esti ka

ro lauke, v 

stenografijos, typewriting, 
pirklybos, abelnos histori- 
jos, Su v. Valstijų h istorijos, 
geografijos, algebros, geo
metrijos, trigonometri j os, 
braižymo ir tt.

Su tikra pagarba
Juozas P. Olekas,

3149 S. Halsted st. apie vandens kelius. Kelių

Bibliografija ir Kritika.
Didžiausioji Karė Euro

poje (su žemlapiu), parašė 
V. K. Račkauskas. Kaina 
25c. Išleido “Lietuvos Ži
nių” generate agentūra A- 
merikoje.

Iškilus didžiajam karui 
Europoje, mes kaipir stin- 
gome žinių apie kariaujan
čias valstybes ir valstybėles. 
Mes taippat neturėjome aiš
kaus supratimo apie karo 
priežastis, nes iš straipsne
lių, išdraikytų po įvairius 
laikraščius ir vis neužbaig
tose formose, sunku buvo 
suvokti. Kningos, plačiai 
aiškinančios geografinį bei 
politikįnį padėjimą kariau
jančių valstybių ir tautų, 
mes neturime. Beje, turime 
geografiją, parašytą Šerno, 
bot ji susenus. Todėl prisi- pradėdamas tyrinėjimo dar- 
ėjo ieškoti naujų būdų, kad bų jisai sustatė eskyzinį 
išaiškinus musų visuomenei Rygos kelio projektą. Kad
tuos klausimus.

Kaip tik laiku V. Rač
kauskas patiekė mums ši
tą veikalėlį, kuris paliečia 
svarbiausius klausimus. Jo
kningelėj nupiešta “Karės 
priežastis”, aprašomos ka
riaujančios didžiosios ir ma
žosios valstybės, kaip jos 
susijungusios. Parodo kaip 
ant delno apsiginklavimą 
Europos valstybių, kariau
jančių šalių padėjimą. Dar 
yra pridėta, ką sako apie ka
rą garsus vyrai ir moterįs. 
Ant galo pridėta “Ko Lie
tuva gali tikėties iš šitos ka
rės” ir “Caro Mykalojaus 
manifestas apie karę”.

Kad tas viskas butųgaiš- 
kiau, prie kningelės yre^pri- 
dėtas žemlapis su valstybių 
rubežiais. Žinoma, kninge- 
lėje, turinčioje 32 pusi.,' ne- 
ibuvo galima plačiai įiek 
daug klausimų išrišti, ję'ten 
'viskas parašyta enciįlope- 
diškai, bet ‘ apie visa atsi
liepta aiškiai ir supranta
mai apipasakota.

Dabartiniu laiku nieku 
nepamainoma ši kningutė 
ir būtinai reikalinga, kaipo 
maža enciklopedija apie.ka- 
riaujanč^ ...yalstybcs, kuri 
gali butigpagelbine knii^ge- 
le, skait^fį,^inėiė!s fs laik
raščių, kiekvienam žmogui.

J. D.

ĮNemui ir Baltijos M
in ■ ;UJ . ----- "TT HI.;.. He

Ne ųaujas sumanymas su
jungti Nemunas su Baltijos 
jure. Primokantieji kasmet 
vokiečiams gražią pinigų 
krūvelę senai tai pastebėjo 
ir manė, kaip čia apsiėjus 
be vokiečių tarpininkavimo. 
Todėl iš senovės buvo sten
gi ama^i N emunn, vežaiposios 
prekės pristatyt j ,4 Rusijos 
miestą, iš kurio toliau gali
ma Biiįii vežti jure,. Net šim
tas metų atgal jau manyta 
suvienyti Nemunus su Ry
ga. Šis kelias bptų toks: 
Nemunu į Nevėžį, paskui 
Loventą, Mušą ir Kuršo Aą. 
Bet anais metais negalėjo 
pergalėti stambios kliūties: 
Nemuno vanduo guli 25 
sieksniais augščįąu, negu 
Baltijos jure. Anų metų 
technika nežinojo kas reikia 
daryti, kad perkasuose bu
tų gana vandens. Taigi dar
bai. turėjo pasibaigti darbo 
pradžioje. Kelias 'buvo lai
kinai užmirštas.

Apie dešimtį metų atgal
vėl rimtai pradėta mąstyti 

ministerijoje buvo du su
manymu: suvienyti Nemu
nas ar su Ventspile, ar su 
Liepoja. 1905 metais buvo 
išmatuota šių pirmojo pro
jektuojamojo kelio upių gi
lumas: Nemuno, Dubysos, 
Ventos ir Ventspilės upių. 
Antrojo kelio vandens (Ne
munas, Dubysa, Venta ir 
Bartava) gilumas išmatuo
ta tik praėjusiais metais. 
Tuomet atsiminta ir užmirš
tasis trečias kelias ant Ry
gos. Minėtu du keliu guli 
45 sieksniais augščiau, negu 
Baltijos jure, o Rygos ke
lio tik 25 sieksniais augš
čiau. Tokioms aplinkybėms 
esant, betyrinėjant abu ke
liu, neužmiršo ir trečiojo. 
Taigi tuo laiku tyrinėjo vi
sus tris kelius.

Darbų vedimas skiriama 
inžinieriui Teichmanui. Ne

perkase užtektinai butų 
vandens, tai manoma ir van
dens baseinai intaisyti, ar 
pristatyti vandenį mecha
nišku budu. Kartu su Teich- 
manu dar dirba kelių inži
nieriai Titovas Bacevičius ir 
Naumovas, tyrinėjimo inži
nierius-elektrikas Grigorje- 
vas, technikai: JJanilovas- 
Milovidovas, Zverevas, Bai- 
kovskis, Michailpvas. Vy
resnioji valdyba randasi Pe
terburge, o laikinoji Pane
vėžyje, Šią vasapą matavo 
ir matuoja gilumą Nevėžio, 
Loventos ir Mūšos. Komisi
ja, susidedanti iš dviejų 
technikų ir vieno inžinie
riaus, daro ir geologinius 
tyrinėjimus. Manoma, kad 
metų gale padirbu visus pro
jektus. Tuomet jau tarsis, 
kuris geliąs verčiau rinktis 
ir, kur. nauji plentai, tiesti. 
Nors sunku spėti,, be,t tiki
mash kad laimės Rygps ke
lias. Mat, jam reikės ma
žiau darbo ir išlaidų: už
teks tik padirbėti Nevėžyje, 
o Mūšos ir Aa upės jau už
tektinai gilios.

Tik jau dabar matyti vie
nas negerumas. Pravesta
sis kelias tiks tik sielių 
plaukimui. Mat, pirmais 
metfntjmpienftymaį 
daug išlaidų. Kol galės plau
kioti ir giliau sėdintieji 

^glaiįiąi^^meis pusėtinai 
lliko^iTai^ziIpradžių jper- 
kasaš-HariSS®- tiktai “giriu 
pramonininkų naudai, ir ne
atliks pilnai savo tikslo.

“L. Ž.”’ 
Į s _________

St. Louis turi didžiausią 
pasaulyj maudymuisi rezer- 
yoarą. M
Į Mississippi upe nėra* pa
togi maudymuisi; nes jos 
vanduo pergreitai bėga. To
dėl reikėjo padirbti kūdrą 
maudymuisi. Kūdra atida
ryta naudojimui birželio 
mėnesyj 1913 metais, l^įid- 
ra uoliai žmonės naudojasi.

Per 1913 metus vasarą; joj 
nusimaudė daugiau kaip pu
sė milijono žmonių. Ant sy
kio kudron sutelpa 2500. as
menų. Kudron telpa 4.000.- 
000 galionu vandens. .’č ž

Kūdra randasi dideliame 
parke, kurs apima 129 ak
rus žemės.

PAIEšKAU Vietos prie bučernė. 
Esu dirbęs ilgą laiką ir tą darbą ge
rai suprantu. Vienas menuo kaip su
grįžau iš Lietuvos, kalbu keturioms 
kalboms. Kam reikalingas tokis dar
bininkas prašau atsišaukti:

A. Stankauskas,
3252 S. Halsted St.. Chicago, Ill.

PAIEšKAU Juozo Ambrazevičiaus. 
Brastos kaimo. Budos gmino ir švoge- 
rio Vinco Kulikausko, Ostnnkinos kai
mo. Virbalio gmino.

Atsišaukite adresu:
Ona Aržuolaičiutė, 

Gilberton, Pa.

PAIEŠKAU darbo i pekarnę. Esu 
labai jaunas ir sgrebnas vaikinas. 
Dirbau prie pekarnės. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Jonas Jekauskas,
3244 S. Morgan St., Tel. Drover 7073.

PARSIDUODA puikus, saliunas ge
roje Lietuvi ą apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo —- liga savinin
ko.

F. Rimbinas,
4600 Wenthworth Av., Chicago, Ill.

PARSIDUOTĄ saliunas sn laisnais 
prie 2401. So. Oakley Ave.

Atsišaukite.
2401 So. Oakley Av., Chicago. DI. 
Tel. Canal 417 Gust Hahne. prop.

PARSIDUODA Saliunas, šalę sve
tainės ir viršui 11 kambarių išranda- 
vojimui (boardinghouse) Renda labai 
pigi-
2350-52 Blue Island Ave.,

Kampas Lincoln St

GERA VIETA DEL APTIEKOS
Labai -reikalinga aptieka prie lietu

viškos bažnyčios. Vieta labai tinkan
ti. Renda pigi. Namas mūrinis, stovi 
aut kampo, arti gatvėkaris. Norinti 
uždėti aptieką ir daryti gerą biznį, 
atsišaukite pas

John J. Bayorinas
176 Cardoni Ave., Detroit, Mich.

PARSIDUODA lotas Ihbai pigiai lie
tuvių apgyventoje vietoje, arti lietu
viškos Bažnyčios. Cicero, III. kreipki- 
ties pas savininką:

Iz. A. Pupauskis,
3232 Emerald Ave., Chicago, Ill.

Dr. G. M. Glaser
I im.»■ ■iTicrcr. 1 aa

liuomi apreiškia paguodotal vi- 
su.meniai, jog esu seniausias gydy
toja* ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą į savo locną namą po 
numeriu ,
H ,<

3149 So. Morgan St.
Kerti 32-roa gatvės.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisai aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
jsiuosi užganėdinti kaip ir ligi'iiol. 
.Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliaue mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo diena it nak
tį. Esiu specialistu ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užaendintose ligose, 
Darau visokių operacijų.

Geriausia dovana draugam s Lietai  oje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenės, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusą cenzūra “DRAUOį" Į Lietuvą Inleldžla

“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
j Užsieniuose metamsi$3, pusei matų $1.50 

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III.

Telephone Drover 6114

• - į fel ■ ’

Tananevicz Savings

BANK
' • JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su- 
mijįir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą. >
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra$ 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų. •

7 '*

Paveikslas Popežiaus Pius'o X

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio ^‘Kataliko” Kningynas

3249 South Morgan Street, : : : CHICAGO, ILL.
Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu- 

s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavarde..........................................................................................

Gatve................................................. . ........................................................................

Miestas............................................................ Vaisi ja......................................

Iškirpkite šitą lapelį ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tok Yards 502 JOS. J. B0ZII0N pard.

/

Įsitėmyk šį 
Pakelį !
Kartais gali gauti 
garsaus pain ex- 
peller pamėgzdžio- 
jimus be jokios 
vertis, jei nebusi 
atsagus. žiuržk J 
įkąrą ir atmink 
Ricktero vardą 
25«. ir 50e. pas 
visus pasitikštinus 
aptiekininku*.

F.A.Richter&Co.
74-80 Washinton St.,

New York,N. Y.

Nemažai yra padaręs Katalikų 
bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius ’ X, kurio verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 

’■ didelis paveikslas, iškabintas kiek- 
i 

vieno Kataliko buveinėje.
Musų Kningyne yra labai pui- 

, kus paveikslas šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsini žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24.

Kainą 25c

DARYK ALU NAMIE.
Taupyki pinigus darydamas alų 
namie. Atsiųsk 3 sidabro dešimtu
kus ir lie stampoms uždengti visus 
3 pakelius sainpelių “Ambrew” 
Beer Powder ganėtinai padaryti 
18 galionų tikro alaus. Galima 
padaryti į 5 minutes bile kada, 
bile kur pridedant vandens. Pa
mokinimai eina, su kiekvienu 
“Ambrew” pakeliu. “Ambrew” 
yra daroma iš paikinusių miežių 
seliklo ir apvinių. Daugelis mu
sų kostumerių sako, jog “Am
brew” alus subytino bravaro a- 
hi per mylia. Taipgi męs pasių
sime delei 5 kvortų degtynės ir 
vyno.

Męs reikalaujame agentų vi
sur. Tu gali pardavinėti “Am
brew” nešiodamas savo kišeni- 
je. “Ambrew” yra po teisėmis 
“Pure Food Act” ir jo pardavi
nėjimas ir dirbimas nėra drau
džiamas įstatymais. Męs taipgi 
turime nuosprendžius iš “Inter
nal Revenue Dept. U. S. A. Rei
kalaujant pasiunčiamo kopijas.

PAUL GATCH, 
Ambrew Extract Universal

Agency,
P. O. Box 85, Linnton, Ore.
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