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ANTWERP JAU PAIMTAS
tįsis TIES NAUMIESČIU

Caro kariuomene išnaujo įsiveržė Ryt. Prūsijon
Belgijos karalius sužeistas Turkija :

nerimauja
Francijoj mūšiai tęsiasi. Austrijos val

džia savo sostinę mano perkelti.

Suv. Valstijų prezidentas išnaujo mėgina 
kariaujančias Europos valstybes sutaikinti.

Rusai veržiasi į 
Vokietijų.

PETROGRADAS, spaliu 
10. — Iš ateinančių žinių a- 
pie karinius veikimus Lie
tuvoj negalima susekti, ar 
dar vokiečių yra Lietuvoj, 
ar jau' jų visai ten nebėra. 
Galima, vienok, spėti, kad 
kaikur parubežiais dar jų 
yra. Gal pietinėj Suvalkijoj 
dar jie laikosi. Bet giliau 
Suvalkijoj, tai vargu bau 
kur jų kiek yra. Apie vokie
čius, Įsiveržusius Žemaiti
jon, nieko negirdėti.

Rusai jau ne vienoj vie
toj persirito per rubežių į 
vokiečių žemę. Rusai užėmė 
Lycką. Tas miestas guli tie
siog i vakarus nuo Augus
tavo. Kad rusai užėmė Ly
cką, tai ir Berlyne pripažin
ta.

Vokiečiai spiečiasi ir nori 
atsiremti vakarinėj Suvalki
joj, kad paimti savo pu (Tąsa ant 4 pusk).

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
LONDONAS, spalių 10. — Telegrama iš Amsterda

mo skelbia, kad Vokietijos valdžia kas valanda laukia 
Portugalijos paskelbiant karą.

VIRBALIUS, spalių 10. — Mūšio linija tęsiasi 
nuo Vilkaviškio apylinkių iki Lycko. Rusai darė ant
puolius ant vokiečių pozicijų, bet buvo atmušti.

Mūšio laukan daug kanuolių atgabenta iš Kauno. 
Miesteliai ir sodžiai Suvalkijoj, - kur ėjo mūšiai, iš
griauta, išdeginta.

BERLYNAS, spalių 10. — Vokiečiai oficialiai pa
garsino, kad Antwerpas jų rankose.

sėj Margrabovą, kurs guli 
už 15 mylių i šiaurę nuo Ly- 
cko. Į Margrabovą subėga 
daug geležinkelių ir todėl 
svarbu vokiečiams apsiginti 
toj vietoj.

Iš Bakalaževo vokiečiai 
išgabeno visas didžiausias 
kanuoles, kuriomis daužė 
Ossoveco fortus.

Oficialiai rusai šitaip skel
bia:

“Spalių 8 d. musų armija 
rytiniame Prūsijos pasie
nyje spaudė priešą. Vokie
čių buvo dvi kolonos.

Viena kolona buvo ties 
Naumiesčiu, o antra ties 
Virbalium. Musų kareiviai 
ties Virbalium išmušė vokie
čius iš pozicijų ir apsupo 
juos šiaurėj. Minėtą dieną 
ties Virbalium vokiečiai iš
laikė pozicijas. Vokiečiai 
darė antpuolius ant musų 
pozicijų, bet neturėjo pasi
sekimo tame ir turėjo prieg- 
tam daug nuostolių.

Antra vokiečių kolona da
rė smarkius užpuolimus ant

Antwerpas 
krito.

Londonas, spalių 10. — 
200 milžiniškų kanuolių 
daužė Antwerpo fortus ir 
mėtė didžiules bombas mies
tan. Miestas dega ir niekas 
nesirūpina gesinti. Puoš
nus namai, puikios viešos į- 
staigos virsta i griuvėsius. 
Del neapsakomo pragarinio 
kanuolių kriokimo ir bombų 
poškėjimo gyvenimas An- 
twerpe buvo pasidaręs tik
ru slogučiu.

Tūkstančiai gyventojų bė
ga iš miesto. Vieni eina į 
Ostend, kiti slepiasi į Ho- 
landiją, kuri guli už 20 my
lių nuo Antwerpo.

“Chronicle” rašo:
“Vidurnaktis. Vokiečiai 

inėjo Antwerpan. Mieste vi
sai ramu. Tie, kurie norėjo 
apleisti miestą, tai padarė 
prieš bombardavimą.. Ta ži
nia buvo paduota cenzoriui. 
Jis nedraudė ją paskelbti, 
bet pasakė, kad “presos biu
ras” tos žinios nepatvirti
no.”

Pirm, negu vokiečiai inė
jo miestan, belgų armija ap
leido Antwerpą. Belgų ka
reivių ten buvo arti 70.000.

Begindamas miestą kara
lius Albertas liko sužeistas.

Vokiečiai nutemiję augius 
ateinant iš Ostend Antwer- 
pui pagelbon ir tuomet pa
dvigubinę savo pastangas ir 
paėmę miestą.

Vokiečiai stu
miami Belgljon.

Londonas, spalių 10. — 
Lille apylinkėse svarbus da
lykai dedasi. Lille yra fran- 
cuzų rankose ir vokiečiai jį 
buvo apsupę. Lygumose ap
link tą miestą eina atkaklus 
susirėmimai. Visur vokiečiai 
buvo nustumti. Jei čia tal
kininkams pasiseks, tai vo
kiečių dešinysis sparnas, 
kuriam vadovauja gen. 
Kluck, bus sumuštas. Talki
ninkai pasitiki, kad tas 
jiems pasiseks.

Buvo j'au skelbiama, kad 
Kanados armija jau arti An
glijos, tik nežinia, kur ji bus 
išsodinta. Kaikurių spėja
ma, kad išsodys į Ostend. 
Tuomet tai vokiečiams Bel
gijoj ir jų dešiniajam spar
nui sunkiau butų atsilaiky
ti.

Francijoj, Rovė apylin
kėj, buvo smarkus susirėmi
mai ir 1.600 vokiečių pateko 
nelaisvėn.

Cernogorai už
ėmė kalną.

Cetinje, spalių 10. — 
Černogorai, eidami pirmyn, 
laužo visokias kliūtis. Kas
dien arčiau Sera j e vo prisi7 
artina. Dabar po smarkaus 
mūšio užėmė Grog kalną, 
kurs randasi netoli Sera j e- 
vo.
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Areštuota pa
bėgėlius.

Roma, spalių 10. — Ita
lijos policija ėmė areštuoti 
italus, kurie iš Austrijos pa
bėgo į Italiją, kad išvengti 
paėmimo armijon. Del to i- 
talai, ypač socialistai, suju
do. Parlamente radikalai 
paklausė valdžios, kodėl 
taip daro.

Užpuls Angliją.
Roma, spalių 10. — Čia 

gautuose vokiečių laikraš
čiuose skelbiama, kad, An- 
twerpui kritus, vokiečiai už
pulsią Angliją per Belgiją.

Baisus Austri
jos padėjimas.

Bazelis, Šveicarija, spalių 
10. — Austrijos armijos ne
pasisekimai, ypač Lvovo 
puolimas, sunaikino visas 
viltis, pasitikėjimus ir am
bicijas Vienuos gyventojų.

Tūkstančiai mokslus išė
jusių vyrų, kurie del senu
mo arba kitko negalėjo sto
ti armijon, bedarbiauja. Be
darbiauja advokatai, akto
riai, architektai, daktarai, 
mokytojai, dailininkai. Gar
sus Austrijos rašytojas 
Grossmann sušunka:

“Darbo! Duokit mums 
darbo! Bedarbė iš proto mus 
išvarys. Duokit mums Šim
kaus, aštuoniolikos valandų 

dienoj, darbo, po kurio mes 
miegotumėm kaip kaladė.”

Vienas didžturtis pasakė, 
kad Austrijoj ištiks baisi 
nepalaima arba badas. Duo
nos kepalėlis urnai pakil
siąs iki Įienkių kronų.

Pradėjo bombar
duoti Tsing-Tao.
Pekinas, spalių 10. — Ja

ponai užgabeno didžiules 
kanuoles ant princo Henriko 
kalno, nuo kurio bus galima 
bombarduoti visus tris 
Tsing-Tao fortus, kurie sto
vi už keturių mylių nuo kal
no.

Bombardavimui jau vis
kas gatava. Pirm bombarda
vimo bus pareikalauta pasi
duoti.
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nėmis ir darbuojasi tik par- 
tijiniams tikslams, uors iš 
jų darbavimosi nieko gero 
neišeina. Jie nuolat liežu
viais mala, kad veikianti 
darbininkų labui, bet po
draug apie velnius masto.

Kad nekurie tautininkai 
musų balso nepaklausė, te
gu dabar nors susipranta ir 
tegu ateityj daugiau nesu
sideda su musų tautos pa
razitais, kurie musų brolius 
tik čiulpia ir tarp jų sėja 
didžiausią neapykantą ir 
nepasitikėjimus. Tegu tau
tininkai nusisuka nuo tų 
tautos niekintojų ir engėjų 
ir tegu išvien veikia su ka
talikiška visuomene, su ta 
didžiuma, kuri tikrai rūpi
nasi

Iš

me,

Musi) pastabos
AMERIKOS LIETUVIŲ 
“VISUOTINAS” SEIMAS

Pereitos savaitės pabai
goje Brooklyne atsibuvo lie
tuviu seimas, kuri sušaukė 
nekurie tautiečiai, pasikvie
tę sau talkon socialistus. 
Nekurie manė, kad tasai 
lietuvių suvažiavimas tikrai 
Ims “visuotinas”—ir “bepar- 
tyvis”, bet pasirodė kaip 
tik priešingai. “Katalikas’’ 
savo atstovo seime neturė
jo, todėl negalgjo paduoti 
anksčiau to seimo veikimų. 
Ir tik atėjus “Vien. Liet.” 

mums patirti to 
veikimas ir veikimoseimo 

pasekmės. “V. L.”, tasai 
pats laikraštis, kuris kituo- 
met aršiausiai priešinosi 
šaukiamam seimui Chicago- 
je, šiandie nebe priežasties 
rauda, pabrėždamas ant pir
mojo puslapio stambiomis 
raidėmis:

“Nuo lietuvių visuotino 
bepartyvio seimo tikėtasi 
vienybės, tečiau seimas bu
vo vien partyviškas — “so- 
cialistiškas”.

Vadinasi, tau seiman su
važiavo didžiuma socialis
tų ir jų pasekėjų, seimo ve
dėju pastatė savo vieną šu
lų ir — seimas nuvažiavo 
savo partijiniu keliu. Tau
tininkams ir kokiais galais 
ten atsiradusioms net ka
talikų draugijų atstovams 
neleista nei prasižioti. Te
gul dabar tautininkai pasi
džiaugia, kurie norėjo iš
vien veikti su musų socia
listais. “Katalikas” neapsi
riko iš pat pradžios tvirtin
damas, kad katalikmas ir 
tautininkams jokiuo budu 
negalima susidėti ir išvien 
veikti su socialistais. “Ka
talikas" reikalavo, kad tau
tininkai išvien imtų veikti 
su katalikais, bet nekurie 
nepaklausė to balso ir šian
die asmeniškai persitikri
no, kad “Katalikas” teisy
be buvo rašęs. Šiandie jau 
tie palis tautininkai pripa-

savo tautos reikalais!
‘‘V. L.” tenka patirti, 
tame, neva visuotina- 
seime dalyvavo suvirs 
delegatų. Kokių tame

seime ergelių butą — paniš
ki iš to, kad p. Rimka ir 
ponia Šliūpienė ėmę verkti, 
gi dr. Šliupas tarp kitko 
taip atsiliepęs:

“Aš atvažiavau nuo S. L. 
A. į bepartyvį seimą. Ką 
mes įnešėm ir tarėm ir ko
kias rezoliucijas padavėm— 
viskas perniek. Čia ne be- 
partyvis seimas, bet socia
listų suvažiavimas. Jus bu
vo viskas išangsto nutarta, 
mes čia nereikalingi.”

Jaigu jau dr. Šliupas ga
lėjo viešai taip į susirin
kusius delegatus atsiliepti, 
tai aišku, kad tame seime 
socialistai darbavosi tik sa
vo partijos naudai, bet ne 
lietuvių tautos labui. Tai 
paliudija kadir socialisto 
Michelsono pasakymas, jo- 
gei jis esąs priešingas Lie
tuvos autonomijai arba ne- 
prigulmybei, nes, girdi, lie
tuvių tauta esanti maža ir 
todėl nepajėgtų savistoviai 
valdyties! Gi Michelsouas 
yra “Keleivio'’ redaktorius. 
Jaigu jau redaktorius taip 
sako, tai aišku kad socia
listams tautybė ir Lietu
vos likimas yra tik zero. Ir 
musų tautininkai su jais 
dar norėjo bendrauti.

Ši pamoka lietuviams ati
darė akis.

su musų dvasiškąja jiems 
esą daug lengviau susitai
kinti ir santarvėje veikti 
negu su socialistais, kurie 
užsiima tuščiomis svajo-

DĮDŽIULĖS KANUOLĖS.
Vokiečiams šiame kare 

užimant Belgijos ir Francu- 
jos tvirtoves, svarbiausią 
rolę atlošė, taip vadinamos, 
apgulimo kanuolės, 16įZ> co
lių kalibro, kurios vokiečių 
armijoj pavadintos “niur
nomis”. Kaip yra galingas 
tų kanuolių niurnėjimas, pa
matysime toliau.

16ĮA colių kanuolė yra il
ga, gi šovinys turi suaugu
sio žmogaus augštį ir sveria 
arti 1.000 svarų. Tiktai vie
no parako indėlis sveria ma
žiausia 400 svarų. Iš tų ka
nuolių šaudoma kelios my
lios tolumo, taip kad arti
leristai, kurie tas kanuolės 
užtaiso ir paskui šaudo, ne
mato taikslo. Bet retkar
čiais šaudoma pro kalnus. 
Gi tolumo aprokavimui pa
sinaudojama ženilapiu. A- 
part to oran paleidžiama or
laivis, gi ten sėdinti oficie- 
riai tėmijasi ir tuojaus te
lefonu batarejai praneša, ar 
šaudymai pataiko į norimas 
vietas, ar ne. Tokiuo budu 
po kelių mėginimų tolesni 
šoviniai kąip sykis patai
ko priešininkų stovyklos ar
ba fortam
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Yorko valstijos demokratų partija i valstijos gu-New 
bernatorius nominavo dabartini gubernatorių Glynn.

Kuomct iš vienos tokios ka-

ina, šūviai paleidžiama kas 
dešimts miliutų vienas, bet 
kuomet ima dirbti dvi ka- 
nuoli, tuomet kas penkios 
minutes paleidžiama šovi
nys. Kanuolių vambzdžiai 
visuomet iškelti augštyn, 
tarytum, butų šaudoma į 
dangų. Šovinio trenksmas 
arba švilpimas yra girdimas 
20 sekundų po iššovimui.

Apie tas baisias kanuolės 
ligšiol nieko nežinota net 
Vokietijoj, kadangi karo mi
nisterija tai visa laikė kuo- 
didžiausioj p'aslaptyj. Apie 
tai štai ką tarp kitko rašo 
“Neu Zuericlier Zeitung”:

“Kaip Vokietijai, taip ir 
užsieniams yra netikėtas 
daiktas, kad vokiečių ka
riuomenė turėtų įsigijus to
kios rūšies kanuolės, kadan
gi jų pataisymas buvo at
liktas didžiausioj slaptybėj, 
taip kad pačioj Vokietijoj 
tą dalyką težinojo tik keli 
asmenis arba labai siauras 
ratelis. Kuomet buvo pabai
gta su tomis kanuolėmis mė
ginimai ir sekė užsakymai, 
kilo klausimas, idant tasai 
vokiečių karinis technikos 
nuoveikalis nepasigarsintų 
visam pasauliui. Paskui ka
rinio biudžeto apkalbėjime 
ėmė dalyvumą daugiau 40 
oficicrių. Kuomet norėta 
kalbėti apie nekuriu armijos 
apginklavimo dalį, minėto 
ginklavimosi depąrtamento 
viršininkas susirinkusių pa
prašė nekalbėti apie tą daly
ką viešai. Posėdžio pabaigo
je man vienam— korespon
dentui — pasakyta, kad čia 
buvo apeinama apie naujas 
apgulimo kanuolės. Genera- 
lis štabas podraug pranešęs, 
kad apie tai neturi būti rei
kalo nei užsiminti, kadangi 
visi susirinkusieji oficieriai 
visvien tos slaptybės neži
nojo ir negalėjo patirti.

“Ir paskui niekas nežino
jo, ką siauras karo ministe
rijos ratelis nutarė. Imtasi 
tuojaus už darbo. Kilus ka
rui, daug tų kanuolių jau iš
gabenta karo laukan. Kitos

randasi arsenale ir Krup- 
po įstaigose. Bet tos kanuo
lės daug vokiečiams pasi
tarnauja. Be jų vokiečiai ne
būtų paėmę Belgijos ir 
Francijos nekuriu tvirtovių.

“Vienas kareivis, kuris 
tarnauja artileristu prie tų 
baisių kanuolių, štai ką sa
ko: “Dalyvavau vieno tvir
toves forto apšaudyme. Rug
pjūčio 26 d. 10 vai. 20 m. 
pirm pietų prasidėjo šaudy
mai, gi rugpjūčio 27 d. fran
euzai jau neišlaikė ir turėjo 
pasiduoti.

“Forto apgynėjai — 20 o- 
ficierių ir 790 kareivių — 
jau beveik smaugėsi po 
griuvėsiais, kuriais užpy
lė tų kanuolių šoviniai. Dau
gumą iš Įgulos prisiėjo iš po 
griuvėsių atkasti. Mat, tų 
klumolių šoviniai turi savyj 
nuodingus guzus ir, kuo
met jie pritaikomo j vietoj 
plyšta, kas tik forte esąs, 
turi užsinuodyti. Retkar
čiais fortuose atrasta karei
vius kuodailiausiai besėdin
čius ir negyvus. Gazai už
nuodiję.”

Aišku, kad su tokiomis ka- 
nuolėmis vokiečiai tuo tar
pu ir turi visur pasisekimą.

“Į Berlyną”.
Emil Zola, pabrėždamas 

veikale “Nana” doros puo
limą Francijoj aplink 1870 
imtus, baigia tą pilną apsi
blaus us i os teisybės apysaką, 
kaip lygia dalimi, kuomet 
Nana miršta, aut Pary
žiaus gatvių skamba išdi
dus šauksmai: Į Berly
ną b Į Berlyną!” Francuzų 
tauta taip buvo nepatyrusi 
savo locnos silpnybės, kad 
įsimaišius karau pilnai ma
nė, jogei franeuzai nesulai
komai ims ir pasieks Berly
ną ir paims jį į savo rankas. 
Šovinistai, kariškieji entu
ziastai net apsvaigdavo tuo
met nuo šauksmo: “Į Berly
ną!”. Bet Nemezis juos aš
triai nubaudė, kadangi vis
kas atsitiko kaip tik prie
šingai: Vokiečiai užėmė Pa
ryžių. Nuo to laiko, žinoma,

Francįjjoj daug kas atsimai
nė, bet kariškas išdidumas 
paliko tas pats ir sukompro
mituotas 1870 metais šauk
smas “Į Berlyną” pasigir
do šiemet išnaujo ant Pary
žiaus gatvių, tarsi, del di
desnio pajuokimo historinio 
1870 metų fakto.

Apie šių metų Paryžiaus 
gyventojų tuos šauksmus 
skaitome “Corriere della 
Sera”. Tas atsitiko rugp- 
pj učio 5 d.

“Buvo tai trečia diena 
mobilizacijos — rašo minė
tam laikraštyj korespon
dentas — kuri, kaip buvo 
tvirtinama, kuogeriausia 
pasisekė. Pirmomis mobili
zacijos dienomis Aix les 
Bains viešėjo Vokietijos ge- 
neralio štabo viršininko von 
Moltke žmona. Kuomet no
rėjo ji iškeliauti, bankai at
sisakė mainyti jai čekius, 
taip kad ji paskui turėjo 
pas kitus susikolektuoti pi
nigų savo kelionei.

“Traukinis, kuriuomi ke
liavau, visur buvo sveiki
namas šauksmais: “Vivc la 
France!” Daugiau apie nie
ką nebuvo kalbama, kaip 
tik apie Anglijos ir Ital. pa- 
silaikymą, Dijon’e karo sto
vis jau buvo aiškesnis. Iš 
čia viena geležinkelio linija 
eina į Belfortą; taja linija 
važinėjo daug traukinių su 
kareiviais, karo amunicija, 
valgomais produktais, taip- 
pat su vynu ir kerosimi.

“Iš kariškų traukinių 
nuolat buvo girdžiami šauk
smai: “On y va! On y va!” 
(Iškėliau jam!). Nekuriais 
traukiniais važiavo šveica
rai į savo tėvynę. Kad ne
gimdžius nužiūrėjimo, jog 
esą vokiečiais, keliauninkai 
buvo apsirūpinę Francijos ir 
Šveicarijos vėliavėlėmis. 
Niekur nebuvo kas valgyti, 
visos ant geležinkelių stočių 
valgyklos buvo uždarytos, 
arba nepardavinėjo jokių 
valgių. Vienur vos tik man 
pasisekė gauti šmotelis sū
rio ir kružikėlis kavos.

“Ant stočių judėjimas ne
išpasakytas. Ant galo atėjo 
traukinis, einantis iš Egon į 
Paryžių; jis vežė su specia
liu leidimu angliškų artis
čių trupą. Anglų moteris sa
vo vagoną buvo papuošusios 
angliškomis ir franeuziško- 
mis vėliavomis ir vienam 
lange iškabino toblyčią su 
parašu: “A Berlin direct!” 
Iškišdainos galvas per va
gono langus šaukė į karei
vius: “A Berlin!”, gi fran
euzai su džiaugsmu kartojo 
tą šauksmą.

“Pagaliau pribuvau Pary
žiun rugpjūčio 5 d. Miestas 
labai liūdnai persistatė. Ge
ležinkelio stotyj stovėjo tik 
vienas kariškas traukinis. 
Nei vieno patarnautojo, nei 
vienos karietėlės nebuvo. 
Anglų moterįs turėjo pačios 
nešti savo krepšius ir našu- 
lius ir tuomet jos suprato, 
kad karas, tai nėra koks 
paprastas juokas. Visas pie
čius priešais stotį buvo ap
tvertas specialiai tvora, ku
rioje buvo tik vienas išėji
mas, vieni varčiukai ir ku
riuos saugojo oficierius su 
keturiais kareiviais. Kiek
vienas turėjo parodyti pas- 
portą. Paryžiaus gatvės bu
vo tuščios, kadangi tai bu
vo pusiaudienio laikas. Aut 
bulvarų, kur paprastai bė
gioja daug tramvajų ir au-

tomobilių, buvo pasirodę 
tiktai keli praeiviai. Tas, 
paprastai trukšmingas, Pa
ryžius buvo panašus į ramų
jį kokį tai provinciali mies
tą. Pagaliau atradau karie- 
tėlę, vežėjas tečiau nuolan
kiai apreiškė, jogei reikalau
jąs truputį daugiau užmo
kėti, negu taksa parodo. Ta
sai nepaprastas pas Pary
žiaus vežėjus nuolankumas 
paėjo nuo to, kad pirm ke
lių dienų buvo sulamdyta 
kelios karietos, nes mobili
zacijos metu vežėjai reika
lavo sau didelių mokesčių.

“Visur mačiau sugriautas 
ir sunaikintas krautuves, 
kurios prigulėjo vokiečiams, 
arba tiems, katrų pavardės 
vokiškai skambėjo. Cliaus- 
see de Antin’e išplėsta ir 
sunaikinta valgomų daiktų! 
krautuvė, prigulėjusi vokie
čiui. Norėta net krautuvė 
sudeginti. Visi dideli preki
niai namai buvo tušti dėlei 
stokos personalo ir prekių. 
Tuojaus pirmomis dienomis 
visiškai išparduota baltiniai 
ir avalai. Ant visų namų 
stogų ir balkonų matėsi iš
skleistos francuzų ir anglų 
vėliavos. Ant gatvių, kur 
paprastai žmonės stumdosi, 
buvo tuščia. Tik aplink 2 
vai. išnaujo atgijo bulvarai. 
Ponios ir ponai vaikštinėjo 
pasipuošę trispalvėmis vė
liavomis. Visur vis tankiau 
ir smarkiau skambėjo šauk
smai: “A Berlin!”, gi ant 
namų sienų ir krautuvių 
languose matosi juokingi 
parašai prieš Vokietijos kai
zerį.

“Laikraščiai išleidžiama 
tik mažo formato, tik su 
svarbiausiomis žiniomis, o 
kamerotai išnešioja juos po 
gatves. Kaip pritinka Pary
žiui,- tuoj nukaltas ir anek
dotas, kuris visur sostinėj 
pasakojamas, kaipo auten
tiškas. Būtent, Austrijos 
ambasadorius, persiskirda
mas su savo kamerdineru, 
franeuzu, turėjęs jam pasa
kyti:

— Pagaliau neužilgo pa- 
simatysiva, gangreit tik vo
kiečiai užims Paryžių!

— Tegu jūsų ekscelencija 
perdaug nesirūpina — atsa
kęs į tai kamerdineras — 
pasitikiu aš pats neužilgo 
jūsų ekscelenciją pasveikin
ti, kuomet musų dragūnai 
ineis Viennon!”

Tiek “Corriere dela Se
ra” korespondentas.

Iš to matome, kad šiuopi 
kartu franeuzai neapsiriko, 
nes su anglais ne tik apgynė 
nuo vokiečių užplūdimo Pa
ryžių, bet dar mano pasiek- 
tik kaizerio sostinę.

Kaip sudaroma 
žinios.

Tokiuo antgąlviu “Koeln. 
Ztg.” paduoda paveikslėlį, 
kuris šiandie yra aktualis 
visam pasaulyj. Šiai jo tu
rinys :

Iš geležinkelio stoties 
traukinis paskui traukinį 
išvažiuoja bekrikštaujant 
publikai ir begiedant 
“Wacht am Rlieim”. Stai
ga nuo kitos stoties platfor
mos pasigirsta.

— Ura! Ura!
Žmonės ton vieton kem- 

šasi ir klausia kits kito, 
kas atsitiko. Visi klausinė
ja ir visi rėkauja. Raudono

jo Kryžiaus ponis išbėgo iš 
kambario. Kas atisitiko?

— Belfort paimtas!
— Kas parnešė žinią? 

Įškur ji parėjo? Visi tai 
kartoja, bet žinios versmės 
niekas nežino. Pagaliau jau 
žinoma, kad “viršesnysis 
oficierius”. Kokiuo budu?

— Išvažiavo traukiniu — 
aiškino koks tai geležinke
lio valdininkas — ir tai per 
langą pasakė.

— Kam?
— Pasakė visiems.
— Ar tamsta girdėjai?
Ne. Mano kolega girdė

jo.
— Kame jis?
— Ten, užpakalyj.
Ieškome kolegos. Nėra 

Bet čia kas toks kitas gir
dėjo nuo policianto. Kur 
policiantas? Pranyko. No- 
rints tasai, kuris ieškomas. 
Du stovinčiu žmogų taip- 
pat nežino, bet nuolat kar
toja, kad Belfort paimtas.

Išeinam iš stoties. Čia 
jau geresnės versmės. Ka
reivis stovįs ant sargybos 
užtikrina, kad koks tai o- 
ficierius tikrai parvežęs tą 
žinią. Tai pasakodamas 
nuolat priduria:

— Nesusilaikyti! Meldžiu 
eiti toliau!

Einam toliau. Ties kerte 
ant šaligatvio ir ant gat
vės sustoję žmonės ir vis 
tvirtina:

— Belfort! Belfort krito!
Čia jau turima tikresnės ’ 

žinios: 40.000 francuzų pa
puolė nelaisvėn. Ties susi
rinkusia minia vaikiukas 
pard avi nė j a dienra ščiu s.
Deda kišeuiun dešimts fe- 
nigų ir dėkoja naujiena:.

— Belfort paimtas!
— Iškur tai žinai?
'— Iš paskelbimo ant 

“Koelnische Zeitung” • re
dakcijos busto. Ve nesenai 
tik skaičiau.

— “Belfort musų ranko
se, stotis sunaikinta, 40.000 
nelaisvių”. Juk labai gerai 
atsimenu.

— Niekus kalbi, niekus, 
vaikeli! Tegu tave... nie
kus kalbi!

Nekuomet. Skaičiau ant 
vartų Langasse, kur veži
mai įvažiuoja.

Skubinamės į Langasse. 
Tramvajuje sėdi koks su 
rimta veido išraiška atsar
gos oficierius ir žingeidiems 
suteikia paaiškinimus.

— Taip, tai tiesa. Jau 
man sakė vienas štabo ofi
cierius. Iš musų pulko, iš 
Koblcncijos išėjo keturios 
kompanijos prižiūrėti tran
sportų su Belaisviais Zep- 
pellinas bombardavo Bel
fortą.

Dabar imu tikėti. Lan
gasse ant vienos gatvių ker
tės susitelkus didi žmonių 
minia. Visur tik šauksmai 
ir kliksmai.

— Belfort krito! Tuo 
laikraščiuose pasirodys!

Incinu redakcijom Ra
mybė, tyla. Mane sveikina 
nusišypsojimais.

— Belfort krito!
— Apie tai nieko nežino

me. Valdžia apreiškė, kad 
toji žinia netikra.

Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasoa. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokinsiu per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių kinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 Wwt 474h Sired :: Ghicągo, UI.
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KATALIKAS

Tautos viltis ^KSHiSaRaiSraKSMBaiBIBSIIBg Mys Lietuviai pardavėjai visoj kraut, patarnaus jums.

t

kad

Gailiunas.

Scl“

nors
Aša-

Senera's Medicated Skin Soap 
(Severos Gydantis Odinis Muilas.) 
Vaikams ir suaugusiems. 

Kaštuoja 25 centus.

SEVERA’S TAB-LAX
Cukrinis vidurių suliuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems. 

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
Preperatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

kras draugas. Bet ką 
mudu jų ląųksįva: duok

Jau pradėjo re-
Cicilistas takosi

TEL. DROVER 3473
GRAŽUS PAVEIKSLAS tai yra puikiausia dovana. Kas norite turėti gražių 
paveikslų, tai neužmirškite ateiti pas

J. G. KAWALLS
GERIAUSIAS LIETUVYS FOTOGRAFAS CHICAGOJE

1624 West 471h .Street . kampas Marshfield Ave. netoli Ashland Avė.

SEVERAS
Gothard

Oil
(Severos Gothardiškas Aliejus)
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(Vaidelis iš mokinių 
gyvenimo).

Šiandien Kazio Dūdos, 
mokinio septintos klasės, 
varduvės. Rytmety  j, kaip 
tik iiiėjo jis į gimnazijų, tpo- 
jau ties durimi pasitiko ke
turi jo geriausi draugai: 

. Cicilistas ir Beilis, jo kla
ses draugai, Ašarėlė ir Ne- 
ronas, mokiniai šeštos kla
sės. Tikromis pavardėmis 
jie vienas kito nevadino, 
bet pramintais vardais, at
sakančiai kiekvieno ypaty
bėms; tas jiems rodėsi di
deliu draugiškumu.

Neduodami nei kningų pa
sidėti, vos spėjo rudinę nu
sivilkti, draugai apkabinę 
įnešė Dūda i klase ir vie
nas po kito pradėjo jį svei
kinti. Ir viso ko jie jam pa
linkėjo! Viso, kas tik yra 
gero pasaulyj! Bet geriau
sia Dūdai patiko Beilio ir 
Ašarėlės linkėjimai. Vienas 
iš jų linkėjo jam baigt gim
nazijų deimanto medalių, ki
tas gi linkėjo jam gaut ge
rų, gražių pačių,nes,girdi,tik 
ramiame šeimynos gyveni
me gali plėtotis talentas. 
Dūda tik šaipėsi ir dėkojo: 
turbut draugai pastebėjo, 
kad jis talentingas, nors ir 
pats tokiuo nesijautė. Pas
kui iškėlė kelis kartus aug
štyn. Po visų linkėjimų jie, 
rodos susitarę, prašė Dū
dą neužmiršti draugų. Du
da gerai suprato, ką tai 
reiškia “neužmiršk drau-. 
gų.”

—- Ištikro! užmiršti aš 
jų negaliu, — tarė pats Sau 
Dūda. — Jie manęs irgi ne
užmiršta. Na, gerai, aš 
jums parodysiu, kad Dūda 
gali iškelt varduves!

Pasigirdo skambutis. Du
da atsisėdo savo vietoje ir 
manė, kaip čia viską kuo- 
geriausia padaryt. Pinigų 
kišenėje turi: vakar gavo 
penkis muštinius už pamo
ką, bet, vargas, reikia įsi
taisyt batai, nes jau šitie 
visai nekaip išrodo.

m
— Et! palauksiu dar su 

batais, — tarė Dūda, suma
nęs paaukot gautus mušti
nius draugams. — Tegul 
jų bus viršus.. . Aš nors 
ne visada už jų gersiu!

Taip sumanęs, pirmą pa
moką Dūda rašė kiekvie
nam savo geriausių draugų: 
“Drauge! susimildamas at
vyk šįvakar lygiai septintą 
į “pypkinyčią”.

Draugai, gavę pakvieti
mą, neišpasakytai nudižu- 
go: jie galės šį vakarų atvert 
vienas kitam širdis ir susti
printi draugystės ryšius. 
Cicilistas iš to džiaugsmo 
pašoko nuo suolo kelis kar
tus augštyn, nes jau labai 
buvo išsiilgęs baltukės; Bei
lis, praeidamas pro šalį, su
spaudė Dūdai rąnką ir pa
dėkojo už pakvietimą.

Atamainų laiku draugai 
neturėjo progos susieiti, tik 
prieš paskutine pamoką su
sėjo visi, išskiriant patį Dū
dą.

— Cha, cha! Aš, vyru
čiai, netikėjau to iš Dūdos! 
— juokėsi Cicilistas.

— Bet iš kur jis ima tų 
pinigu? Kibą už pamoką 
gavo, — stebėjosi Beilis.

— Bet vis tiktai Dūda 
padarys vyriškai: ne visada 
mes jį girdysim, ir jis 
kartą mus, — pritarė 
relė.

Draugai netikėjo,
Dūda gali iškelt varduves, 
nes visuomet gėrimui ne- 
pridėdavo nė skatiko. Jis 
išgerdavo už jų pinigus, bet 
dėlto jis pagrodavo jiems 
fleitų, už kų ir tapo pramin
tas “Dūda”.

— Vyrai pajudinsim šį
vakar žeme! — sušuko link
smas Ašarėlė.

SIRIPERTAB SlnGH .......... .......—■ ■ywBggm

Indėnų kariuomenės, kuri 
atėjus talkon Anglijai, vie
nas žymesnių vadų.

siin! — pritarė Neronas. — 
Tik tau, Ciciliste, reiks pra
kalba sakyti; žinai, kaip vi
sada musų varduvėse.

— Na, gerai, galiu pasa
kyti — sutiko Cicilistas.

Cicilistas buvo iškalbus, 
ir dėlto jam reikėdavo visa
da draugų varduvėse saky
ti prakalbos.

— Tad, vyrai, pajudin- 
kini žeme! — sušuko dar 
kartą Ašarėlė.

Pasigirdo skambutis, ir 
visi draugai išsiskirstė į 
klases.

Septintą valandą vakaro 
Dūda jau buvo “pypkiny- 
čioje” ir laukė draugų. 
“Pypkinyčią” — buvo tai 
mažas kambariukas pačia
me augšte vienos miesto 
karčemos. Dažniausia lan
kydavo ją Dūdos bendrovė.

Dūda laukė draugų. Bal
takė, alutis, užkandis ir pi- 
pirosai jau buvo priruošti, 
reikėjo tik naudotis. Kaip 
puikiai jautėsi Dūda! Nors 
ir paskutinius pinigus išdė
jo draugams pavaišint, bet 
draugai buvo brangesni, 
kaip pinigai...

Jis laukė. Septintų pabar
škino į duris Cicilistas. Ci- 
cilistu jis buvo pramintas 
už tai, kad, būdamas gir
tas, keldavo riaušes ir nu
duodavo smarkų demokra
tą. Inėjęs į kambarį, Cici
listas pasveikino Dują.

— Ką? Dar niekas neatė
jo? — užklausė jis.

— Ne! Laukiu, gal tuo- 
jaus ateis, — atsakė Dūda.

— Na, Dūda! Tu esi ti
žia 
ve-

lyk, jei turi ką-nors, žinai... 
ko... — barškindamas pir
štu į gerklę, tarė Cicilistas.

Dūda suprato. Paėmė iš 
kampo bonką degtinės, at
kimšo, inpylė į stiklelį ir 
užsveikino Cicilistą.

— Širdužėle, lelijėle! — 
uždainavo Cicilistas, imda
mas stikliuką. Dar išgėrė 
po porą, o paskui nutarė 
laukti draugų.

Neužilgo atėjo Beilis ir 
Neronas. Beilis buvo žy
das, Ašarėlės pramintas 
Beiliu; bet jis užtai nepy
ko. Jis buvo labai tykaus 
budo, ypač kada truputį 
išgerdavo, tuomkart vien 
tik miegodavo. Neronas ga
vo vardą už tai, kad nuduo
davo didelį artistą ir rašy
davo dramas. Įsigėręs ir iš
kilmingais atsitikimais jis 
vis stovėdavo garsių didvy
rių pozose.

— Senai laukiam! — su
šuko Dūda ir, pripylęs stik
leli, užsveikino Beili. v7 v

— Ką tu man tą musės 
galvą kaišai, — piktai ta
rė Beilis.

— Neduok stiklelio, pra
rys, — juokėsi Cicilistas.

Neronas atminė, ko reik 
Beiliui; paėmė nuo stalo 
stiklą ir padavė Dūdai, Du
da pripylė baltukės ir pa
davė Beiliui. Tas keliais 
gurkšniais jį išmetė; tą pa
tį padarė ir Neronas,

— Mudu_ prisigaudėva! 
— sušuko Cicilistas.

Dūda suprato...
— Na, o kur gi musų A- 

šarėle? — tarė jau links
mas Dūda.

— Ateis, ateis! — tvirti
no Neronas.

Belaukdami Ašarėlės, 
draugai po truputį tuštino 
bonkutes. Tuojau visi buvo 
linksmi, 
kaut;
sakyti prakalbą, o Dūda 
taisė fleitą.

Atsidarė duris ir visi pa
matė Ašarėlę. Jis buvo su
šilęs. Visi pribėgo prie jo.

— Na, kas tai? Gal bėgai 
nuo ko? — klausė Cicilis
tas.

— Gal vijosi kas? — už
klausė Beilis.

— Ne, ne! — atsake A- 
šarėlė.

— Et, vyruti, jau tu tru
putį ragavęs, — sušuko Du
da.

Ašarėlė jau buvo gerai 
inkaušes, bet kur, to drau- v 7 7

gams nesakė. Pasakė tik, 
kad labai pailso, lipdamas 
į. “pypkinyčią”.

(Pabaiga seka).

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

ATHOL, MASS.
Spalių 6 d. parapijos

lėj atsibuvo pilnųjų blaivi
ninkų parengtos. prakalbos. 
Kalbėjo garsus blaivybės 
platintojas, kun. P. Sauru- 
saitis iš Waterbury, Conn. 
Kalbėtojas pirmoje savo 
kalbos dalyje praktiškai ir 
plačiai nurodė svaiginamų 
gėralų kenksmingumų. Kaip 
žmonės gerdami tuos nuo
dus trumpina savo ainžį ir 
naikina savo brangiausių 
turtų — sveikatų. Priegtam 
ir kitokių indomių dalykų 
papasakojo, kurie labai in
teresavo klausytojus. Po to 
pasakojo apie blaivybę, jos

Yra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas be- 

sigydymui nuo

reumatizmo, 
strėndieglįų, 

“sciatikoą,” ne
uralgijos, mėš
lungiškų trau
kimų, tinimo, 

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap
rastai vartojamas arba patariamas.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

Puikus Moteriški Rudeniniai Siutai 
Kotai ir Dreses vert. 22.50, $14.75

SIUTAI padirbti pagal naujausios ma
dos išgeriausio materijolo, kaip tai, poplino,- 
gabardine, ir vilnos. Viena iš puikiausių ma-

W. F.Severą Co. c“S™s
. ■ - . ■ ..... *•. ■...•'jį

dų tai yra Redingote, žakietas (Jacket) 
yra 45 colių ilgio.

KOTAI Moteriški puikus kotai pa
dirbti iš puikaus Aksomo, Chincilla, ir 
geros vilnos.

DRESĖS Moteriškos dreses pasiū
tos pagal vėliausios mados ir padirbtos 
iš geriausio materijolo, kaip tai: Pran
cūziškos Vilnos ir puikus šilko.

Jums pasirinkimas tik po
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vaisius ir kaip daug ji pa
gelbsti žmonijai pakilti kul
tūroj, apš vietoj ir doroj. 
Baigdamas kalbų priminė 
susirinkusiems, kad neaik- 
votų savo sunkiai uždirbtų 
centų ant tų pragariškų 
nuodų, ypač dabar, kada 
Europoje siaučia baisūs ka
ras, kur liejasi upeliais 
kraujas musų brolių, kad 
paskui mes tais centais ga
lėtumėm po karui sušelpti 
musų suvargusių tėvynę 
Lietuvų. Po prakalbai var
du visų susirinkusių klebo
nas P. Meškauskis, išreiškė 
gerb. kalbėtojui padėkonę ir 
palinkėjo gero pasisekimo 
blaivybės dirvoje. Potam 
kvietė prisirašyti blaivybei!, 
bet nei vienas nepasirodė. 
Publikos buvo pilna salė ir 
visi ramiai užsilaikė.

Dar turiu priminti vienų 
atsitikimų. Spalių 4 d. vie
na moteris, Ona Gasparau- 
čienė, vyrui nebūnant na
mie,' su kitais išvažiavo i ar
timų miestų Orange, Mass., 
kaip amerikonai sako, aut 
“good time”. Čia dienų pra
leidę linksmai, gerai isikau- 
šę, vakare, 8:30 vai., nežinia 
del ko, leidosi namo pėsti 5 
mylias. Apie pusiaukelį mi
nėta moteris papuolė po va
žiuojančiu automobiliu, ku
ris jai nulaužė kojų. Sužeis
toji buvo nuvežta miesto li
goninėn. Gydytojai sako, 
kad kojų reiksią pjauti. Au- 
tomobiliaus savininkas ap
mokėti už gydymų apsiėmė.

Apgailėtinai! ir liudnan li- 
kiman intrauke tų moterį 
išdykumas ir girtuokliavi
mas. Gal tas atsitikimas bus 
pamokinimu kitoms Atliol’- 
io moterėlėms, kurios myli 
lėbauti ir smagumų ieškoti 
ten, kur jų visai nėra.

A. G-as.

tinėje” ir “Gudri našlė”. 
Liko suorganizuota “Lietu
vos Vyčių” kuopa. Prie 
kuopos priklauso didelis 
jaunimo skaičius. “Vyčiai” 
vasaros metu buvo surengę
keliatų kartų gražių pramo
gų ant tyro oro.

Spalių 7 d. atsibuvo ber- 
taininis susirinkimas šv. O- 
nos moterių draugijos. Įly
ja įsitaisė vėliavų ir ji bu-- 
vo pašventinta. Ta moterių 
draugija gerai gyvuoja — 
narių ir dolerių skaičius au
ga. Prisidedą ir prie tauti
nių reikalų.

ATHOL, MASS.
Nuo atvykimo šin miestan 

kliu. F. Meškausko čia pra
sidėjo didesnis bruzdėjimas. 
Ėmė lietuviai sparčiai ženg
ti pirmyn. Veikiama dau
giau apšvietus, blaivybės 
srityj ir dr-jose. Dabar turi
me jau gerai suorganizuotų 
chorų, kurs gražiai pagieda 
bažnyčioje ir padainuoja va
karuose ir pramogose. Bu
vo sulošta jau “Žydas sta-

Vertes iki $22.50
VESTUVIŲ RUBAI. Vienos iš pui

kiausių Vestuvių Rūbų (dresses.) pasiū
tos pagal vėliausios mados ir padirbtos 
iš šilko ir juostelių (lace) jų tikra verte 
yra $25.00. o dabar tik už......... $15.00

MELROSE PARK, ILL.
Šis miestelis guli į vaka

rus nuo Chicago. Chicagos 
gatvekariais galima atva
žiuoti jin. Čia labai links
mas gyvenimas. Orais gra
žus — tai ne vidurmiesčio 
kur žmonės vargsta ir al
suoja skerdyklų dvokimų, 
durnus, nešvarias didkes. 
Kas tik čia atvažiuoja, tas 
negali atsidžiaugti vieta ir 
oro tyrumu. V

Darbai eina neblogai. Dir
bantieji pusėtinai uždirba. 
Iš kitur atvykusiems sunku 
į darbų įsigauti.

Lietuvių yra čia nemažai. 
Tarp jų, kaip ir kitur, vi
sokių pasitaiko. Yra dorų, 
blaivių žmonių, yra ir susi
giminiavusių su svaigalais, 
yra ir sucicilikėjusių žmone
lių. Socialistai norėjo kartų 
surengti prakalbas ant gat
vės kerčios, bet tas pasibai
gė nepasisekimu.

Lietuvių bažnyčios nėra. 
Katalikai atlieka savo dva
sinius reikalus italų bažny
čioj. Yra čia draugijų. Šv. 
Jono K. draugija bene tik 
geriausia laikosi.

“K-ko” skaitytojas.

SPOKANE, WASH.
Oras čia gražus, butų 

linksma gyventi. Bet darbų 
jokių ant vietos nėra. Rei
kia eiti darbo ieškoti ar į 
laukus, ar i miškus. Tegu 
nevažiuoja lietuviai šių mie
stan. Yra čia nuo trijų me
ti). lietuvių šeimyna. Del 
stokos darbo ketina išva
žiuoti. Daugiau nieko čią 
ypatingo.

A. Bikelis.

Vyriški Siutai didžiausios vertes 
Chicagoje.

VYRIŠKI SIUTAI: tiktai po $15.00 mes 
šituos siutus atiduodame už labai nužeminta 
prekė nes jų kaina buvo $18 ir $20. Visokių 
spalvių, mėliu j, rudį visokiais driežais ir ly
gios materijos. Didis jų nuo

Kaina tik SI5-°®
L. SYSTEMO SIUTAI: Jauniem vaiky- 

nam; teiposgi ir Kuppenlieimerio siutai del 
vyrių — padirbti iš geriausio materijolo. Šie 
siutai yra visi pasiūti pagal naujausios ma
dos. Didis jų yra visokis, ir parduodame už 
labai nužeminta prekė nuo

S2O ®o iki S35-ūo
IHEI SYSTEM CLOTHES 

'HM UMDKNTHAk * X»0 b.

• •

SSS

Didžiausias Išparda
vimas Pečių.

Vienas iš geriausių viliamų 
pečių tai yra Peninsular. Jis 
yra padirbtas iš geriausios me
džiagos. Teiposgi yra vienas 
geriausių šildomu pečių, su di
dele lentyna. Yra parduoda
mas tiktai už ............. $49.50

“Jewel” Pečius yra vienas 
iš puikiausių pečių padirbtas 

,iš geriausio plieno, kraštai jo 
yra nikeliuoti. Jo tikra verte 
$60. o dabar tik už .... $42.50

“Jack Frost” Mobilizuoja
Ir jis eina apgulti jūsų tvirtovę — ir kartu tavę — taip

gi, jei tu nesirutirtsi savo apsiginimo nuo šalčio savo kamba
ryje, ir virtuvėje. Kad apginti kambarius nuo “Jacko” už
puolimo, tu turi turėti

Mažą Virtuves Šiidytoją, 
Kaip kad čia paveikslas parodo.

Šie mažukai virtuvės šildytojai yra 14 colių platus — 
prisiglaudžia prie gesinio pečiaus — jie naudoja menkų dalį 
kuro ir padaryti deginti visokias sąšlavas ir liekanas.

Męs parduodame šimtus šių mažų šildytojų sezonuose ir 
įtaisome geriausiose Chicagos namuose.

Or dėliok savo iš bile skyriaus musų krautuvių (atvira u- 
tarninkais, ketvergais ir subatoms iki 9 vai. vakaro) arba iš 
musų didžiojo ofiso mieste.

The Peoples Gas Light & Coke Company
Peoples Gas Building Telephone Randolph 4587
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TELEGRAMOS.
A

Teatras ir Balius

Ar reikia jums

Rakandų, Karpatų ar Pečių

Dainos

per

val-

Norcross. Me.

Svečias.

3SBSSK

ap-
imo

Lietu- 
ant to 
Didvy-

Mi-
Pa-

PARMOS!
su mažu kapitalu,
nebijoti bedarbės

Paieškai! 
nos Bižukes, 
kabndžio par, 
k ų gub. 
('hicago.

Mes galim jum sutaupyt jūsų pini
gus, ateikit ir pažiurėkyt. Mokant vi
sus pinigus autsyk arba ant išmokes- 
čio. Didžiausia Rakandų ir Pečiu 
Krautuvė vakaruose, žemiausios pre
kės visam mieste. Mes turime Lietu
viškų pardavėjų kurie Jum patarnaus 
kogeriausia.

Parsiduoda Grosernč ir visi bučer- 
nes rakandai. Pardavimo priežastis — 
pati laimi serga. Parsiduoda pigiai, 
randasi labai geroj lietuvių apgyven
toje vietoje.

Kreipkities
1730 S. Union Avė.

iitai Puikus krėslas, padirbtas iš 
aržuolo. Drūtas ir Puikus, Visur yra 
parduodamas už $1.00, o dabar pas 
mus tiktai .................................... 79c

SI MANO DAU KAN 
vaikščioja JUBILIE.HT 
SIMANO DAUKANTO 
riko Nedėlioj, Spalio 
1914 m. S 
ir Auburn

Paieškai! familijantų: Ipolitą Ma- 
lakaueką Julijona Sutkų, Emilija Sire- 
vičaite, Marijona Butkaite ir Stanis
lova Rupeikį. visi peina iš Kauno 
gub. Telšių pavieto.

Turiu svarbų reikalą, tad malonėki
te apie juos pranešti, arba patįs at
sišaukite ant šio antrašo

L. Katarskis
T. I. R. 10.

Parsiduoda galiūnas Lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. Priežasties savivinin- 
kas pareina i kitą biznį.

Binio galima padaryti $30.00 į die
ną.

Kreipkities po antraša.
920 So. Canal St. Chicago, Ill.

esu tįkras lietuvis.
K. Michahvskjs,
Doctor of Optieą,

3222 S. Morgan St., Chicago, Hl.

• PAIEŠKOJIMAS.
Paieškai! savo draugo. Antano 

kučio, paeina iš Pakirnų sodžios. 
šilies par. Šaulių bav. Kauno gub. 3 
metai kaip Amerikoje.

Jis pats ar kas kitas meldžiu atsi
šaukti adresu:

Juozapas Gaudiešius, 
4549 S. Hermitage Av. Chicago, Ill.

(56-6) ___________

PARSIDUODA.
Parsiduoda bučernė. o jei norima, 

tai ir grocornė. Pardavimo priežastis, 
kad negaliu apsidirbti Lietuvių ap
gyventa vieta.

Adresas:
1823 Canalport Av*.

savo pusseserės Magdelč- 
i. Snnkarė.šiu kaimo. Gris 

Naumiesčio pav. Suval- 
<lu metu atgal gyveno 

Dabar nežinau. Meldžiu at- 
adresti:
Bronius Siniokaitis.

2100 21st St.. Granite City, III.

E3^EKS33BBKKSS3SSS!33
Telephone Yards 5834

DE. P. G. WIEGNER 
Gydytojas ir Chirurgas 

33Š7 S. Morgan St., Chicago, Hl.

visas

Pabandyk quu syki ir tu sugrįši vėl 
pas mus.

RUSAI VERŽIASI Į 
VOKIETIJA.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

musų pozicijų ties Račkių 
ežeru ir ties Bakalaževu, ry
tinėj Prūsijoj. Galop musų 
armija darė antpuolius ant 
vokiškų pozicijų ir nors vo
kiečiai spyrėsi, bet musų bu
vo viršus ir mūsiškiai vė
liau užėmė Lycką.

Musų užpuolimai visa li
nija daroma energiškai.”

Viena žinia skelbia, kad 
parubežyj, Suvalkijoj, rusai 
paėmė 10.000 vokiečių karei
vių nelaisvėn ir 40 kanuolių 
jiems teko.

Austrai ir vokiečiai vėl 
ėmė skelbti apie rusų nepa
sisekimus Vengrijoj, buk 
rusai esą nuvyti už Karpa
tų kalnų. Vienok nėra 
džiaugsmo tarp vokiečių ir 
austrų.

Pranešama, kad Inns- 
brucke, Tyrolijoj, taisoma 
rūmai del imperatoriaus ir 
ministerių. Taigi Austrijoj 
valdžia turbut neužilgo e- 
migruos.

Buvo pasklydęs gandas, 
kad Przemysl pasidavė, bet 
Rusijos ambasadorius Ro
moj tą užgina. Sako, bom
bardavimas tebeina,
miestas esąs ugnyj ir tvir
tovės pasidavimas yra neiš- 
vengtinas. Kritus Przemys- 
liui, didelė rusų armija nuo 
to miesto butų galima pa
siųsti linkui Krakovo. Rusų 
armija renkasi dabar aplink 
Krakovą visai palengva.

Iš Rusijos Lenkijos viena 
Rusijos armija eina linkui 
vokiečių tvirtovės Thorn, o 
antra linkui Poznaniaus. 
tvirtovės.

Kareivis išgel
bėjo mergaitę

KATALIKAS

Rusijos pasieniais. Ypač 
turkai veikia Batumo ir Er- 
zeruino apylinkėse.

Kaip tik Vokietija stojo 
karau, tai tuoj Turkijoj 
prasidėjo mobilizacija. Mo
bilizacija, nekaip tesisekė.

Ant Dardanelių ir Bosfo
ro fortu vokiečių oficieriai 
uždėjo didžiausias kanuo- 
les.

Petrogradas, spalių 10. — 
Kuomet ėjo mušis ties Lvo
vu, tai vienas Rusijos arti
leristas pamatė aštuonioli
kos mėnesių mergaitę šliau
žiant ant sodžiaus gatvės, 
kur bombos sproginėjo. Ka
reivis nubėgo paimti kūdikį 
iš pavojingos vietos. Tuo 
Tarpu viršuj jo sprogo bom
ba. Jisai staiga gulė ant že
mės, priglaudęs kūdikį, 
Bombos skeveldas pataikė 
jam nugarą. Mergaitė buvo 
išgelbėta. Už tai artileristas 
gavo šv. Jurgio Kryžių.

S. Daukantas.

GRAŽUS VAKARAS
parengtas pastangomis T. M. D. 28 
Kuopa, Ciheago, III. Atsibus Nedėlioj 
Spalio (Oct.), 11 d. 1914 m. M. Mel- 
dažio svetainėje 2242-44 W. 23rd PI. 
Pradžia lygiai 5 vai vak. Inžangą 
25e, 35c ir 50e ypatai. Scenoje stato
ma 5 veiksmių Drama “Jono širdis’’.

Gerbiamieji nepamirškite, kad tai 
vakaras rengiamas T. M. D. 28 kp.l 
Iš praeities žinote, kad jos rengiami 
vakarai yra nepaprastai žingeidus; 
mat juose dalyvauja Stepukas ir kiti 
žinomi artistai. Taigi nepraleiskite pro
gos pasigerėti jų talentų ir šiame va-

VIESULĄ PRIDARĖ 
NUOSTOLIŲ.

loplin, Mo., spaliu 10. — 
Buvo iškilus smarki viesu
lą ir pridarė daug jeibiu. ti
ro bangos palietė Galeną, 
Kan., Miami ir Hattenville, 
Okla. Žuvo tris žmonės, pen
ki sužeista. Keliatas namu 
sugriauta. Telefono ir tele
grafo vielos nublokšta.

LAIKAI TAISOSI.
Washington, spaliu 10. — 

Pranešimai prezidentui 
skelbia, kad pramonė ir biz
niai Amerikoj taisosi. Pir- 
miej karo smūgiai praeina. 
Pirklyba ima guviau eiti.

ČIEPIJA ŽMONES.
Bordeaux, spalių 10. — 

Garsus Rusijos chirurgas 
Voronov veikia tarp francu- 
zų ir anglų sužeistųjų. Ji
sai yra pagarsėjęs čiepijimu. 
Vieno kareivio šlaunį pervė
rė kulipka. Chirurgas iš
pjaus tą vietą ir indės bež
džionės kaulą. Kitam karei
viui žada prigydyti svetimą 
pirštą.

’O Dr-ja
50 m. Mir 
Lietuvos Isto- 
(Oet.). 18 <1. 
Jurgio, 32 PI.

Avė. Pradžia 5 vai. vaka- 
25e.. 35c., ir 50e. Ant pro- 

gramo liūs vaidinta 3 veiksmių farsa 
“Audra Giedroje” Prakalbos, ~ 
ir šokiai.

Nuoširdžiai Kviečiame visus 
vius ir Lietuvaitės atsilankyti 
Vakaro pagerbimui Garbingo ___
rio Simano Daukanto. Taipgi turėsite 
progą pasigerėti įvairiu programų ir 
linksmai praleisti laiką.

Kviečia, KOMITETAS

cagoj per rugpjūtį papildy
ta 23 žmogžudystės. Taigi 
progresas daroma Chicagoj.

Viršminėtą spėjimą Hoff
man daro remdamasi ant pa
pildytų žmogžudysčių 
pereitus dešimts metų.

APMARINA NERVUS 
SUŽEISTŲJŲ.

Paryžius, spalių 10. — 
Dr. G. Paulin, kurs išrado 
vaistus, kad sumažinti so
pulius moterei prie gimdy
mo, vartoja tuos vaistus, 
kad sumažinti sopulius su
žeistųjų karo lauke. Tų vai
stų įšmirkščiama sužeistam 
kareiviui 
narna jo 
valandas 
skausmo.

ir tuomi apmari- 
nervai. Per šešias 
kareivis nejaučia

SUNAIKINO ORLAIVĮ.
Londonas, spalių 10. — 

Trįs Anglijos lakūnai nu
skrido į Duesseldorfo pa
danges, Vokietijoj, ir mėtė 
bombas orlaivių stoveinėn. 
Ten ištiko gaisras ir vienas 
zeppelininis orlaivis buvo 
sunaikintas.

Iš Chicago.
DEL

WILSON NORI SUTAI
KYTI.

Washington, D. C., spaliu 
10. — Išnaujo prez. Wilson 
parodė savo norą patarpi
ninkauti kariaujančioms 
Europos valstybėms.

Per sekretorių Bryan’ą 
priminta visoms valsty
bėms apie maldas už taiką 
Su v. Valstijose.

Intužimas kariaujančiu 
tautu dabar vis auga ir nėra 
vilties, kad kas butų iš tų 
pastangų.

TURKAI NERIMAUJA.
Petrogradas, spaliu 10. — 

Rusijos laikraščiai skelbia, 
kad turkai skubiai rengia
si karau Mažojoj Azijoj, ir

DIDI NUOSTOLIAI 
GAISRŲ.

Del gaisrų Chicago turi 
nuostolių $5.000.000 per me
tus. Illinois valstija kas mė
nuo turi $1.000.000 nuosto
lių, o Suv. Valstijos del gais
rų turi $300.000.000 nuosto
lių.

Gaisrai Amerikai bran
giau atsieina, negu užlaiky
mas Vokietijos armijos ir 
laivyno, brangiau, negu už
laikymas Amerikos krasų.

FARMOS!
Galima lengvai jgyte 

būti neprigulmingu, 
nei straiku arba fiužeidiim). dirbtuvMe ar 
kasiklo.se arba ligų miestuose. AtvAČiuok 
i ARKANSAS, čionai laukia Tamsta ne- 
prigulmybe, malonus r sveikas gyvenimas. 
Musų Lietuviškoj kolionijoj. katroj jau 
gyvenam keliatas lietuvių, ir kas kartas vis 
atvažiuoja daugiaus ir parka sau žemės. 
Tai kodėl tasta neatvažioji pas mus apsi
gyventi? Žemės eonai yra derlingos del vi
sokių augmenų, javų, sodnų, Truktų, ir au
ginimo gyvulių. Dabar tos žemės yra par
duodamos pigiai ir ant lengvių išmokėjimų. 
Arti prie gelžkelių, Inrgaunų miestų, ir ge
ru mokyklų del vaikų. Klimatas malonus 
vanduo čystas ir sveikas. Žiemos visai ma
žai : šalčio visai nėra čionai augina dvejus 
javus ant metų. Komoanija pabudavoja bu
dintais ir duoda ant lengviau išmokėjimu, 
jeigu kas to reikalaujas. Nereikia mokėti 
procento ne teksu pėr pirmu dvejus metus.

Rašyk tuoj arba atsilankyk ypatiškai, o 
gausi visokius reikalingas žinios. Mes pri
siusime vietinių gyventojų adresus katrie 
tamstai viskan aprašys teisingai apie tuos 
kraštus.

Martin Gauldin Sec’ty. 
ARKANSAS FARMS CO.

239 Railway Exchange, Chicago, 
arba pas

J. D. Simanowski
Mgr. Lithuanian Colony.

APSIVEDĖ.
Spalių 3 d. Antanas Biti

nas apsivedė su p-le O. Bu
kauskaite. Vestuvės atsibu
vo jaunavedžio namuose. 
Buvo gražus būrelis svečių 
ir vestuvės dailiai praėjo. 
Svečiai išreiškė jaunave
džiams geriausius linkėji
mus. Pirmas kalbėjo p-nas 
P. Mažeika, Bridgeporto lie
tuvis grabininkas; priminė 
apie jaunavedžių gyvenimą 
ir galop išreiškė jiedviem 
lamingo sugyvenimo. Toliau 
p. P. Mažeika perstatinėjo 
pakalbėti svečius. P-nia Ma
žeikienė trumpoj, bet dai7 
lioj ir jautrioj kalboj išreiš
kė jaunavedžiams meilingo 
ir dailaus sugyvenimo. P- 
nas L. Ažukas taippat iš
reiškė linkėjimus. Dar kal
bėjo ir kiti svečiai.

P-nas A. Bitinas yra se
nas Chicagos gyventojas. 
Gyvena Morgan Parke prie 
šv. Kazimiero kapinių ir y- 
ra bizny j.

249 ASMENIS ŽUS 
CHICAGOJ.

Koroneris P. M. Hoffman 
nurodo, kad Chicagoj iki ga
lui šių metų bus papildyta 
249 žmogžudysčių.

32 asmenis bus nužudyti 
per rugpjūtį. Daugiau kaip 
po vieną dienoj. Prenai Chi-

Nekuomet neapvylė.
’ Kiekviena motina žino, 

kaip svarbu yra žinoti vais
tas, kuriuom ji gali užsitikė- 
ti kiekviename susirgime. 
Mr. J. Gerlach sako štai ką: 
“Ilgą laiką aš vartojau Tri- 
ner’s American Elixir of 
Bitter Wine, kuomet tik rei
kalinga, ir jisai nekuomet 
neapvylė manęs. Jaigu visi 
vartotų šį vaistą, kuomet 
kenčia nuo vidurių ligų ir 
kuomet jie netenka savoape- 
tito, jie greitu laiku' pa
sveiktų ir dirbtų su malonu-, 
mu. J. Gerlach, Box 405, 
Westland, Pa.” Mes taipgi 
tikime, kad Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine 
nekuomet neapvils jūsų ir' 
kad kiekviena motina priva
lėtų vartoti jįjį kiekviename 
susirgimo atsitikime. Jisai 
taipgi patartinas skilvio, 
kepenų ir vidurių ligose, ku
rios sujungtos su užkietėji
mu. Aptiekose. Jos. Triner, 
Manufacturer, 1333-39 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill.

Jaigu jus jaučiate skaus
mą bi kurioje kūno dalyje, 
patrinkite Trinerio Lini- 
mentu .ir palengvinkite 
skausmą. Trinerio Linimen- 
to kaina 50c., per pačtą 60c.

ADVT.

Karė padidino žemės vertą. 
(Privatišku trukiu ekskursija utarnin- 

ke, spalio (Oct.). 20.).
Niekad visoj istorijoj nebuvo 

tokio didelio ir neatsakomo ar
gumento del pirkimo žemės, kaip 
kad iš priežasties karės Europo
je Belgijoje ir kituose kare ap
sėstuose kraštuose. Kada ramybė 
sugrįš pas to krašto gyventojus, 
šeimynos, kurios valdo žemę, 
turės dideli turtą, su kuriuo jie 
galės budavoti vėl išnaujo iš
draskytus ir sunaikintus gyveni
mus. Užstatas ir paperiniai tur
tai bevertės, išdirbystė sunaikin
ta, miestai išgriauti, bet žemė ir 
jos trąša pasilibkta gera, kaip 
kad kitados.

KARĖ PADIDINA ŽEMĖS 
VERTĘ. Beveik visi turtai atei
na iš žemės. Europos tautos turi 
stoti prie dirvos arimo, kad už
mokėti karės skolas ir atgauti 
turtą.

AUGŠTOS KAINOS ūkės išda
vinių, kurias gaus 251.000 Illi- 
nojaus. Indianos, ir lowos ūkių 
rendauninkų, duos didelį pelną, 
kuris iš dalies eis pirkimui naujų 
žemės plotų. Nors Europine ka
rė padidina kainą nekuriu ūki
ninkais vartojamų dalykų, likęs 
gi palieka ant jų naudos. Perei
to mėnesio valdžios javų prane
šimas iš Departament of Agricul
ture paduoda, kad pinki iš pama
tinių javų jau pakilo $621.000.- 
000 daugiaus, negu jie buvo me
tas atgal — pavyzdžiui: kviečiai 
$248.000.000; komai $272.000.- 
000; avižos $32,000,000; miežiai 
$8,000.000; ir šienas $61,000,000. 
Ko ilgesnė kare, to augštesnčs 
kainos. Grovas Kitchener, gar
sus Anglų kareivijos autoritetas, 
pasakė .kad karė tęsis 18 mėne
sių, 
nuo 
nuo 
čia i 
17c

Musų Civiliškoje Karoję, 
1861 iki 1865 komai pakilo 
27c iki 55c už birelį; kvie- 
nuo 70e iki $1.30; avižos nuo 
iki 40c; jautiena nuo $3.15

iki $7.00 už 100 svarų; kiauliena 
nuo $3.00 iki $9.40 už 100 svarų.

BILE ŽMOGUS norintis žemės 
privalo turėti progą esančią da
bar Swigarto Plote. Ten bus iš- 
tikro didelis. užplūdimas ūkinin
kų į ta malonų Michigano dis- 
triktą Mason, Manistee, Lake, ir 
Wexford pavirtose. Išitkro judė
jimas jau yra prasidėjęs. Tie, 
kurie žino, sako, kad, karei už
sibaigus, bus didesnė ateivystė į 
Ameriką, negu bile perijode Su
vienytų Valstijų istorijos.

Aš turiu 50,000 akrų tinkamos 
žemės dabar su dabartiniais da- 
dėjitnais. Kaip jus manote ilgai 
tas bus iki ateivystčs spėkos tą 
apgyvens? Kaip greitai šios že
mės, kaina pasididins du, tris ar 
keturius sykius? Aš turiu žemės 
nuo $10.00, o kiti $35.00 už akrą, 
ir dar daug geriausios žemės po 
$18.00 už akrą. Išlygos lengvins, 
kaip kad nuo $10.00 $50.00 in- 
mokant, po $5.00 iki $10.00 į 
nesi už 40 akrų. Užtikrinimo

mė-
pa-

ragrafas, kaipo apsauga, yra į- 
rašonia į kontraktą. Kada tu at- 
sikraustisi ant ūkės, tu mus at
rasi susiorganizavusius tau pa
gelbėti.

Mes turime sekliu pasirinki
mus, operuojame parodos ūkę. 
didelį sodną, ir užlaikome uki- 
ninkystės mokytojus, kurie regu- 
leriškai lanko ūkė nuo ūkės pa
tardami ūkininkams, kaip page
rinti darbo metodas, kad tokiu 
budu gavus didesnį javu užde- 
rėjimą.

AŠ ESU -TAU SUTVERĘS DI
DŽIAUSIĄ LIETUVIŲ ŪKININ
KŲ KOLTONI-TA Suvienytose 
Valstijose. Aš noriu, kad dau
giaus lietuviu ūkininkų apsigy- 
venlųčia ir butų laimingais, kaip 
kiti čia esti. Mes organizuojame 
draugijas del geresniu pragumų 
ir politiškos pirmineigos, taipgi 
geresnių rezultatų agrikultūroje. 
Aš- užlaikau lietuvius abejose o- 
fisose; Chieagoje ir Wellstono 
buveinėje.

Mano sekanti privatiniu trukiu 
ekskursija bus utarninke, spalio 
(Oct.), 20 d. P. iT. Gelžkelių ap
leidžiant mano Chicago ofisą ant 
11:30 ryto. Į Wellston ir sugrįž
ti kainuoja tik $8.30. Sugrąžina
me perkentiems žemę. Tu gali 
sugrįžti į Chicago 7:20 ryto ket
verge ar petnyčioj tą pačią sa
vaitė. Automobiliai ir vadovai 
veltu. Ofisas pasiliekta atviras 
suimtoms po pietų ir padelninko 
vakarais.

SWIGARF LAND GO.
K1249 First National Bank Bldg. 

Chicago, Ill.

REIKALAVIMAS.
Reikalaujam žmonių su mažu ka

pitalu pirkiniui žemes (Farinų) Val
stijoje Wisconsin. Turėdamas $100. 
gali pirkt 40 akru derlingos žemės ir 
tuojaus gauti darbo lentų Pjdoviklose. 
Dalbas atsakantis gera mokestis, 
gis ir guolis. Kreipkitės pas.

Clias. Zekas & Co.
Room 214

18G N. LaSalle St., Chicago. Ill.

Halsted Furniture Co.
Į-1936-1938 S. Halsted Si., tarp 19 ir 20 gat.

jLKMHglli'it.M

su di-

Hu 
siu 
ma

Šita puiki didele kamoda su dide- 
vcidrodižu. Viena iš reikalingiai- 
daiktu namuose. Visur parduoda- 
už $25.00, o musu prekė .. $16.98.

šitas didelis Tiriamas Pečius, 
delia lentyna, kraštai visi nikeluoti. 
Vienas iš geriausių viriamų ir ko
piamu Pečių kur galima gautj. Mes 
šį Pečių gvarantuojame ant 20 metų. 
Kitos krautuvės parduoda šituos pe
čius už $40.00, o musų prekė tiktai. 
...................................................... $29.50

‘Oi.1

šitas Puikus šildomas Pečiai, kuri 
galima kūrent su minkštom!* ir ki*t»mi* 
anglimis, šis pečius užšildo 2 didelius 
kambarius. Visur parduodamas už 
$5.00, o pas mus tiktai.......... $1.98

Nes duodame puikias dovanas su kiekvienu pirkiniu. Jums 
nereikia čedyti Štampas idant Įgyti Dovanas.

DR. REIFER
VYRŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Gydo įvairias vyrų ligas. Patari
mai dykai. Viena kaina visiems. 
Praktikuoju toj vietoj per daugel me 
tų.

Valandos:
Nuo 8 ryto iki 8:90 vakare.

1827 Blue Island Avenue
Kampas 18tos gat. Kambariai 5-8

•g**^4*^4*^4*^4*^^4*^*3**i,*$*4*4r4”!**!**i**iMi**i*4’ 
jį Tel. Drover 7042

i Dr. 8. Z. Vežei (Vezells) 
t LIETUVIŠKAS DENT1STAS 
f 4712 So. Ashland Ave. 
T arti 47toe gatvlg.
?++❖+++•»• -P-M-?--J- 4-

Parsiduoda Namai, Par
mos ir Lotai labai 

pigiai.
Pasiskubinkite pirkti, kol 

turite progą pirkti pigiai, 
nes jų kainos į trumpą laiką 
pakils. Platesnioms žinioms 
kreipkitės i

TANANEVICZ SAVINGS BANK
K. J. Filipovich, Pardavėjas.

3249-53 S. Morgan St., Chicago, I1L

C&SSSSBESE

Telephone Drover 226G.

‘Lietuva’ Benas 
persikėlė savo buveine 

| A. Liekis svetainę, 
prie 3301 S. Morgan St. 
Praktikos atsibuna kas pet- 
■yčios vakarą 8:30

Minėtai benas priklauso 
prie *‘P. F. M. of A. inc”.

Gerbiami Tautiečiai, reikalaudami muzi
kos baliams, apvaikščiojimarns, ar kito
kiems reikalams, kreipkities prie “LIETU
VA” BENO unijistų muzikantų, kame gau
site tinkamą muziką ir dailų patarnavimą 
už Jūsų pinigus.

Visiems yra žinema, kad daug randasi 
nepatyrusių ir “skebų” muzikantų, kurie 
netinkančiai išpildydami muziką daro gedą 
draugijoms. Todėl kad išvengus to, komitetai 
samdydami muzikantus visados privalo pa
klausti ar priguli prie unijos, ar turi uni
jos kortą. Jei unijistai, tai beabejonės yra 
atsakanti ypata prie muzikališkos užduo
tos.

Tel. Yards 6946

GERIAUSIA APTIEKA 
ANT TOWN OF LAKE.

4503 So. Wood St, 
Chicago, Hl.

M. J. Minkowski,
Geros gyduolės tai sveikata kiekvie

nam* laik*, kada Jums yra reikalin
gos lygoj*. Kokio nors ligoje begydyto- 
jaus arba su receptais parašytais, mel
džiu kreiptis prie manes.

Musų gyduolės geriausia sutaisytos 
ir gydytojų receptai yra išpildomi 
kuotsiaingiausia. Musų aptiekoje lan
kosi geriausi gydytojai, kuris prisėjus 
visuomet pasirengę kuogeriausia pa. 
gelbėti. Taippat mes pašauksime toki 
gydytoją, kokį Jus patys reikalausite.

Mes užlaikome, apart gyduolių, vi- 
sokicus geriausias kvepįąjrifisM piBrfu- 
mas. Didžiausiame Mįifinkim* vilio
kių aptiekoje parduodamų dalyką;. Mel
džiame kreiptis pas mus augšėiau mi
nėtu adresu. Mes kalbam

Tuojaus Reikalaujame
Vyrų Mokyties Barberiautl.

Nepaprastos progos tik labor, 
šimtai ateivių barberig išvaiia- 
vo Europon kariauti: Jų vi«to* 
turi būti užpildytos. Galim* 
prigatavoti tavų į keliat* sa
vaičių, duodame įrankius. Įfa 
kame kolalh mokijiMą, 
ar kaimo aggkuam ęiųįLiauA.

Pašyk a/ba ahjt

MOLER BARBER COLLEGE,
105 S. FIFTH AVE., CHI0A60.

AKIŲ EGZAMINAVIMAS!
.Taigų turite nesveikas akis, 

tankius galvos skaudėjimus ar
ba suvis galit slabnai matyti ir 
kitokias neapykantas iš priežas
ties akių, neatidėliodami toles
niam laikui ir neužnuodinkit ne
tikrais vaistais jūsų akis, bet 
ateikit pas mane, o aš išogzami- 
nuosiu jūsų akis ir išgydysiu 
blogiausias akių ligas.

Pritaikinsiu gerus akinius. Ek- 
zaminacija ir rodos davimas vi
sai dykai.

Aš

Iškilmingas Atidarymas 
su pilna eile vyrų aprfi- 
dalų ir skrybėlių.

FRANK THE HATTER
3249 So. Halsted Street
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