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Raitarįjų mūšiai ties
Kovarsku ir Kurkliais

Novo-Georgievsk
: jau apgultas

Rygos vokiečiai laukia
; : kaizerio kareiviu

Vokiečiai atsistoję ant slenk
sčio Europos kultūros

Teutonai nepatenkinti mažu grobiu.
Londonas, rugpj. 7. — 

Laikraštis Daily Mail gavo 
žinią iš Kopenhageno, kad 
rusai tuština Kainui. Gu
bernatorius su savo archivu 
išvažiavęs i Novo-Aleksan- 
drovską. Valstybinis ban
kas perkeliamas i Vilnių. 
Per visą šią savaitę gyven
tojai kraustėsi iš miesto. 
Sužeistieji iš ligoniniu bu
vo gabenami i kitus centrus.

Kaunui grasė pavojus bū
ti apsuptam iš visu pusių 
Rusai bevelijo išdumti ir. 
palikti vokiečiams pirmos 
Idesos tvirtovę, negu būti 
apgultais, nes žino, kad 
prieš vokiečių milžiniškas 
kanuoles neatsilaikys Kau
no fortai.

Tatai Kaunas gal čielybė- 
je paliekamas.

Tuo tarpu ir kitose Kau
no, gubernijos vietose eina 
mūšiai. Vokiečiai skelbia, 
kad Ukmergės paviete eina 
mūšiai ties Kovarsku ir 
Kurkliais. Taipgi eina mū
šiai i šiaurės rytus nuo Pa
nevėžio. Tose vietose rai
teliai grūmėsi ir vokiečiai 
skelbia, kad jų buvęs vir
šus.

Rusai skelbia, kad ties 
Ryga dar atstume vokiečių 
antpuolius, bet tuštinimas 
Rygos atliekamas didžioj 
paskuboj. Rygos vokiečiai 
su džiaugsmu laukia savo 
vientaučių ateinant. Min
taujos vokiečiai labai vie- 
šingi buvo kaizerio karei
viams.

. Miestas Erie, Pa.

Miestas Erie, Pennsylvani- 
joj, kuris labai daug nuken
tėjo nuo potvinio apdai pra
kiurus debesims. Keli de- 
sėtkai asmenų nuskendo. 
Nuostoliai apskaitomi mili
jonais. Apačioj matosi to 
sunaikinto miesto pienas.

Kaunas iš karinio atžvil
gio buvo svarbus punktas. 
Kaunas buvo šiauriniu ga
lu antrosios Rusijos tvirto
vių linijos, nes antroji tvir
tovių linija,’ pradedant nuo 
Kauno, tęsiasi panemunių 
ir paskui palei Būgą. Ant 
tos linijos yra tvirtovės 
Kaunas, Gardinas, Ossovec 
ir Lietuviška Brasta. Ru
sai, pabėgdami iš pavislio, 
pasislėps už tos linijos. Pir
ma, negu suspėjo suburbė
ti už tos linijos, o kaikurie 
jos punktai j tfu tuuko.

Pavislyje neliko rtisų. 
Apleido rusai visas tvirto
ves, išskiriant Novo-Geor
gievsk. Šitoji tvirtove ran
dasi už 19 mylių i šiaurės 
vakarus nuo Varšavos. Ru
sijos general is štabas nus
prendė palikti toj tvirtovėj 
įgulą ir dabar jau ji yra 
iš visų pusių vokiečių ap
gulta. Tvirtovė randasi toj 
vietoj, kur subėga upės Vis
ta, Narevas ir Wkra. Ta 
tvirtovė turi milžiniškas ap
kasas, o ne fortus iš plieno 
ir cemento nulietas. Plieno 
ir cemento fortus vokiečių 
kanuoles greitai į griuvėsius 
paverčia. Dabar nežinia, 
kaip jiems seksis nulyginti 
dideles žemių supiląs.

Kaip sekasi rusams bėg
ti iš Lenkijos, tai nežinia, 
nes oficialiai nepranešama. 
Rusai išardė Varsa voj ant 
Vislos visus tiltus ir kol vo
kiečiai pasidarys pontoni-

nius tiltus, tai rusai suspės 
gerą galiuką nudumti. Bet 
rusai ir tuo tarpu turi iš 
ąbieįjų; šonų atsibloškinėti 
—- nuo von Hinderburgo iš 
šiaurės ir nuo von Macken- 
sen iš pietų. Rusai oficia
liai skelbia, kad iš šiaurės 
m įnirtimu vokiečiai ant- 
puldiuėja ant rusų. Atka
klus mūšiai eina visu fron
tu — Rozan-Ostrolenka-Os- 
trov.

Vokiečiai skelbia, kad 
Varšavos drutvietės mažai 
tepagadintos. Bet Ivango- 
ando fortus rusai pasitrauk
dami suplaišę.

Vokiečiai visgi nusiminę, 
kad pavislyje nedaug ka
reivių ir kanuolių jiems te
patenka. Rusai laiku su
spėjo išsikraustyti.

IŠGELBĖJO EUROPĄ 
NUO BARBARŲ.

Paėmę Varšavą vokiečiai 
giriasi išgelbėję Europą 
nuo kazokų nagaikos.

Breliner Tageblatt rašo: 
“Varšavos paėmimas yra 
pasitarnavimas vakarinės 
Europos civilizacijai. Nors 
senos ir išdidžios kultūros 
tautos, kaip anglai ir fran- 
euzai, buvo palaikytojais 
Rusijos valdžios, tai dabar 
vokiečiai vėl atsistojo ant 
slenksčio, per kurį kazokai 
norėjo persiveržti į civili
zuotą vakarinę Europą. 
Hindenburgo vardas yra už
tikrinimu, kad jokis didku- 
nig. Nikalojus greitu laiku

nebandys žengti vakaruos
imi.”

Taigi vokiečiai Rusijos ar
mijų vadą laiko kaipo kokį 
totorių Čingiz-chaną.

Lokal Anzeiger rašo: 
“Bėgyje 24 valandų prieši
ninkas gavo du smugiu, ku
rie bus del jo skaudus, nors 
jis ir jo talkininkai tvirti
na, kad mes smūgius taiko
me į orą. Mes žinome tą 
senovės giesmę. Pirmiau
sia mes ją išgirdome iš an
glų lupų, kuomet nepaima
mas Antwerp buvo paim
tas. Kaip tik priešai pama
to, jog kokio punkto negali 
atlaikyti, tai tuoj paskelbia, 
kad jis netikęs.”

ir telegramų Vatikanan pri- 
buna ir iš Vatikano muša
ma telegramai į visas šalis. 
Popežius tariasi del, taikos 
su visais Bažnyčios perdėti- 
niais. Popežius pramato, 
jog kariaujančios valstybės 
sunkinusi karu ir todėl no
ri patarpininkauti.

POPEŽIUS DIRBA DEL 
TAIKOS.

Londonas, rugpjūčio 7.— 
Daily Telegraph skelbia ži
nias iš Romos, kad pope- 
žius išnaujo suskubęs dar
buotis del taikos. Dabar e- 
sąs geras momentas del to 
vekĮiiuo. Popežius susižino 
per savo pasiuntinius ir 
kardinolus, ką kariaujan
čios valdžios mano ape tai
ką. Kas diena glėbiai laiškii

— Liverpool, rugpj. 7. — 
Smuklėse įstatymu uždrau
sta “pundyti” ir taip-gi už
drausta barguoti. Svaigalus 
šinkuoti galima tik pusšeš- 
tos valandos dienoje.

— Vienna, rugpj. 7. — 
Austrijos imperatorius Pra
nas Juozas sunegalėjes. Ne
są pavojaus jo gyvybei.

B. MONTVIDAS PAKAR
TAS.

.WETHERSFIELD, Conn., 
rugpj. 7. — Vakar anksti 
ryte vietos kalėjimo kieme 
pakartas Bernardas Mont- 
vidas, kuri teismas buvo at
radęs kaltu už kun. J. žeb- 
rio ir jo tarnaitės nužudy
mą. Montvidas prieš pats 
pakorimą tvirtino, jogei jis 
esąs “nekaltas” toje pikta- 

! daryboje.

Japonijos 
kariniai pri

statymai.
“Manchuria Daily News” 

praneša, jogei ligšiol Japo
nija iš talkininkų apturė
jus užsakymų kariniams 
pristatymams už 4G0 mili
jonus jenų aplink 2 mili
jardu markių). Dar per
nai rugpjutyje į Japonijos 
sostinę Tokyo atkeliavus 
rusų karinė komisija su ti
kslu supirkinėti karinę me
džiagą. Išpradžių komisi
ja visokių prekių buvo už
sakius už 80 milijonų je
nų. Užsakyta buvo dau
giausia karuomenei aprovi- 
zacijos, būtent, Japonija 
rusų karuomenei turėjo pri
statyti reikalaujamą kieky
bę ryžių, žuvų, mėsos ir dar
žovių konservu, batu, ge- 
hunbės ir baltinių. Ligi 
sausio 1 d. š. m. Japonija į 
Rusiją tų prekių pristatė už 
50 milijonų jenų. Be to 
paskui toji rusų karinė ko
misija patyrė, kad Japoni
ja Rusijai galinti pristaty
ti ir kitų prekių didelę kie
kybę, todėl komisija, užuot 
keliauti iš ten į Ameriką, 
dar nekuriam laikui užsili
ko ir atliko naujus supirki
mus.

Reikia pažymėti, jogei 
Japonija apsiėmė Rusijai 
pristatyti net tokius išdir
binius, kurių namie neišdir
ba, bet parsitraukia iš už
sienių. Žinoma, už tokį pa- 
tarpininkavimą rusai japo
nams turi užmokėti ir ja
ponų firmos iš to turi dide
lius pelnus.

Labai nedaug savų išdir
binių japonai pridavė ru
sams. Indomu tas, jogei 
rusai pas japonus supirko 
daugybę senų kanuolių, ku
rias japonai iš rusų karo 
metu Mandžurijoje buvo 
paėmę. Rusai nupirkę ke
lis šimtus savo kanuolių 
iš Port Arthuro. Kaip žino
ma, po karui su rusais ja
ponams buvo tekę tūkstan
čiai rusų kanuolių, kurių 
japonai nevartojo, tik arse
naluose laikė. Taippat jų 
dalį buvę laikę prie mokyk
lų, idant jos vaikams liudy
tų japonų tautos garbę. Da
bar gi tas visas savo kanuo
les iš japonų supirko ru
sai. Ir visa tai nugabenta

Amerikonai 
šeimininkauja 

ant Haiti.
Port au Prince, Haiti, ru

gpjūčio 7.—Suvienytų Val
stijų jurininkai apvaldė Ha
iti sostinę. Paėmė į savo 
rankas ofisus ir valstybės 
minus. Muitinyčią paimant 
buvo šauta į haitiečiųs ir 
vienas buvo nušautas. Mal
tiečiai nusiminę. Haiti se
nato pirm, protestuoja prieš 
amerikonų šeimininkavimą. 
Ant protesto Amerikos val
džia atsako pasiuntimu dau
giau jurininkų ant Haiti, 
nes tęį?. k<di<w. “revoliuci
jos” kįla.

MILIJONAS PRIEŠ 
TALKININKUS.

Londonas, rugpjūčio 7.-— 
Iš Kopenhageno atėjo žinia, 
kad vokiečiai po Varšavos 
paėmimo rengiasi gabenti 
po 90,000 kareivių kas die
ną iš rytų į vakarus. Keti
na pergabenti čielą milijo
ną kareivių ir pradėti laužti 
talkininkų drutvietes Fran- 
cijoj ir Belgijoj.

— Paryžius, rugpj. 7. — 
Vokietijos lakūnas iš oro 
bombardavo Vogezų kalnuo
se Fra iže. Užmušta dvi mo
terį ir vienas kareivis.

— Petrogradas, rugpj. 7. 
— Į Maskvą atgabenta mil
žiniška Bismarko stovyla, 
sverianti 900 svarų. Stovyla 
buvo pa vogta Mažojoj Lie
tuvoj kaizerio dvare.

į Rusiją, karo laukan, Si- 
berijos geležinkeliu.

Naujų savo kanuolių Ja
ponija negali pristatyti ru
sams, kadangi jos arsena
lai neperdideli ir visa tai 
reikalinga sau. 'Piktai gali 
nekuriam laikui skolinti 
kanuoles, bot ir čia sutikta 
nepatogumas — rusų arti
leristai nemoka jų valdyti, 
reiktų ilgo laiko lavinimui
si. Taippat ir japonų ka
nuolių šoviniai netinka ru
sų kanuolėms.

Ko Rusija negali gauti 
pirkties Japonijoje, tai tą 
(apturi iš Amerikos. Daug 
amunicijos gabenama iš A- 
merikos į Rusiją per Vladi
vostoką, o paskui Siberijos 
geležinkeliu.
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Iš Dienos

Varsa va paimta! Ryga 
pulsianti! Į Petrogradą!

Taip šiandie visam pasau
lyj teutonai krikštauja. 
Prie tų savo džiaugsmingų 
šauksmų dar prikergia, kai 
kaip veikiai teutonai apsi
dirbsianti su Rusija, tuo- 
jaus atsisukę užpulsianti 
ant rusų talkininkus ir pa
imsianti Paryžių, paskui 

^--sieksianti dar-toliau, jei tal
kininkai nenusileisiu ir ne- 
imsią maldauti taikos. Teu
tonams begalinis džiaugs
mas, nes į jų rankas paten
ka Lenkiją, Lietuvą ir Lat
vija. Nors tuo tikslu krau
jo ir daug pralieta, bet ir ne 
veltui.

Nėra abejonės, • jogei po 
tokiam smūgini rusų armi
jos negreitai atsigriebs. Bet 
to dar negana. Teutonai ru
sams ir neduos atsigriebti. 
Rusai, pąsprudę nuo Varšu
vos mūšių fronto, nešinusi 
ant Kauno-Gardino-Lietu- 
viškos Brastos linijos ir ten 
dar mano prieš besiveržian
čius teutonus atsispirti. Bet 
koks ten bus jų atsispyri
mas, jei jiems bus atkirstas 
kelias iš užpakalio. Jei teu
tonams pasiseks perkirsti 
geležinkelius, einančius į 
Petrogradą, tuomet rusų 
armijos pasijus teutonų 
spąstuose ir nebus kur iš

jos pateks kai]) 
maišau. Tuomet 
butų tikrasis visai 

bėgti.
kokia n 
tai jau
Rusijai smūgis ir ji toliau
negalėtų kariauti.

Ne veltui tatai teutonai ir 
krikštą uja. Jų pusėje jau 
ir dabar matomas didis lai
mėjimas, o Rusijai didis 
smūgis. Bet lietuviams tą
ja teutonų pergale nėra ko 
perdaug džiaugties. Jau 
dabar, iškabto, galima pra
matyti, kad musų tėvynė 
Lietuva patenka kaizerio 
rankosna. Tiesa, Kaunas 
dar nepaimtas, Gardinas 
dar tebestovi, Vilnius ne
pasiektas. Bet jei jie įsten
gė didesnes tvirtoves paini- tuvoje ir Lenkijoje ir ru- 
ti, netruks Kauno sudaužy- sų armijų vadų begėdingą

Pramones pirklybos ir 
darbo lukestįs.

Suvienytose Valstijose : 
pramoninis ir pirklybinis 
stovis nuolat gerinusi.

Kas link Chicago, tai są- : 
lygos, trukdančios abehią : 
pagerinimą, būtent visokie 
straikai, ypač prie namų 
statymo — liko galutinai ' 
prašalintos. Iš to paaiški, 
tad smulkesnioji pirklyba 
jau atsistojo aut pagerintų
jų sau pagrindų.

Pinigai, apturėti iš pjutės 
vakaruose, — veikiai pribus 
į Chicago paprastais pirk
lybos keliais ir tas prisidės 
prie smulkiosios pirklybos 
išsivystymo. Darbininkų 
uždarbių išmokėjimo suma 
jau pasididino, gi tolimes
nis tos sumos augimas reikš 
tikrai pasigerinančius lai
kus.

Pati Suv. Valstijų val
džia, reikia tikėties, daug 
ko sunaudos savo armijai, 
jureivijai, karinei medžia
gai ir už tai, žinoma, gau
siai užmokės.

Jei tikrai išsipildys tos 
lukestįs, tai Chicagai teks 
nemaža iš tų pinigų dalis. 
Toliau, jaigu iš Suv. Valsti
jų prekių išvežimas bus to
ksai, koks pernai buvo, 
visi darbininkai turės 
kaktinai darbo.

'Bankų apyvartos yra 
ros. Biržely j tos apyvartos 
buvo didesnės, negu peniai 
tuo pačiu laiku.

Geležinkelių kompanijų 
įplaukos auga, kas tiesa, pa
lengva, bet auga nuolatos. 
Šiemet per pirmąjį pusmeti 
dividendų ir nuošimčių iš
mokėta daug daugiau, negu 
pernai už tą patį laiką. 
Plieno ir geležies dirbtu
vės juda, kai]) dar nekuo- 
met. Laivų statymo dirb
tuvės turi pilnai užsakymų 
net 18-kai mėnesių.

Visoj šalyj finansinis sto
vis pasižymi pasitikėjimu.

Išėmus nekurias juostas, 
•ypač Illinois valstijoj, kur 
nuo lietaus užderėjimai nu
kentėjo — tai užderėjimai,

tai 
pa-

ge-

ti ir Vilniaus užimti. Visa 
Lietuva pateks jų rankos- 
na. Ir nuo patekimo die- 
ąios Lietuva papuls neži
nia kokiu likiman. Neku
riu dar spėjama, jogei ru
sai atsigriebę teutonus iš
vysią. Apie tokius dalykus 
nei svajoti, manome, nerei
kėtų.

Gi an-

Kad Lietuvą patiks ne
koks likimas, tai galima 
spręsti kadir iš to, kokį 
šiandie likimą turi Prūsų 
Lietuva po teutonų letena 
būdama. Tai viena, 
tra, kaip žinoma, kaizeris 
Lenkijai pažada karalių. 
Lenkija busianti atgaivin
ta. Be bejonės, lenkų ka
ralystei teks ir visa Suval
kija. Gi Suvalkija kuone 
visa yra apgyventa ■ lietu
viais. Ir jei tas taip įvyk
tų, Lietuva butų padalinta 
į kelias dalis ir, laikui bė
gant, sulenkinta arba suger- 
manizuota.

Ve kodėl tai mes neturi
me džiaugties girdint tuos 
didžius teutonų žygius Lie- 

geri. Kanadoj užderėjimai 
išimant korinis, bus gana 
taippat bus geri ir jie su 
nauda įgys finansine intek- 
mę vakarinėse valstijose.

Valgomų produktų bran
gumas 1.64 nuoš. yra ma
žesnis, negu rugpj. 1914 m.

Darbo lauke tečiau apsi
reiškia nepasiganėdiminas 
darbo sąlygomis. Abelnai 
imant, darbininkai vis daž
niau reikalauja platesnio 
dalyvumo uždarbiuose už 
savo rankų darbus. Pasau
liniai straikai taippat yra 
galimi, kai kad pasauliniai 
karai. Ir nėra abejonės, jo
gei tokie straikai prisiar
tins ir darbininkai laimės. 
Uždarbiavimo spėkos vei
kiai padidės, gi kapitalas, 
kad išlyginti tuos nuosto
lius, rems išradimus, idant 
jais sumažinti skaitlių dar
bininkų, ir pakelti kainą sa
vo išdirbiniams.

Ar dabartinis karas pa
kels darbininkų uždarbius 
abelnai, gi ypač Amerikoje?

Patyrimai iš praeities liu
dija, kad — taip.

Napoleono karų pabaigo
je darbininkų uždarbis Eu
ropoje beveik pasidvigubi- 
no, bet podraug valgomų 
produktų kaina beveik pa- 
sitrigubino, bet paskiaus 
produktų ir kitų prekių kai
na žymiai sumažėjo, gi už
darbiai paliko neafinainyti. 
Paskiau uždarbiai laipsniš
kai vis didinosi.

Taip bus ir po šiam karui 
’ ne tik Europoje, bęf ir A- 
merikoje. Kuomet padidės 
darbininkams uždarbiai ir 
algos Europoje, retas kas 
norės keliauti iš ten į Ame
riką. Bus mažesnė imigra
cija, bus čia darbininkams 
geriau.

— Philadelphia, Pa., rug
pjūčio 4. — G. Kiat atsiuntė 
iš Jaffos laišką, kuriame sa
koma, kad Palestinos vai
sių augintojai turį del ka
ro nuostolių už $30,000,000.

apsileidimą. Jie leido pir
miau visą musų brangią tė
vynę nutrypti, nuterioti ir 
pagaliau pavedė teutonams, 
kur musų brolius laukia 
naujas prispaudimas ir iš- 
tautėjimas.

Tečiau visai nusiminti 
mums irgi nereikia ir ne
pridera. Karui baigianties 
Europos valstybės atlaikys 
taikos kongresą. Kongre
se apart didžiulių valstybių 
valdžių atstovų, gal būti 
bus reprezentuojami atsto
vai ir nuo atskirų tautų ir 
tautelių. Ir tenai taigi, ti
kima, bus galutinai išrištas 
visų tautų ir tautelių klau
simas — gauti kiekvienai jų 
savistovybę. Yra viltis, jo
gei ir Lietuvos klausimas 
■ten nebus užmestas. Gal ir 
tas pats kaizeris penkmili- 
joninei lietuvių garbingai 
tautai suteiks laisvės dalį, o 
gal suvienijęs visą Lietuvą 
ipakeis aną kunigaikštija. 
Juk dar seniau tie patįs D. 
Lietuvos laikraščiai minė
jo, kad kaizeris Lietuvai ža
dąs... karalių.... Taigi tik 
turėkime viltį, o Lietuva ne
žus. Tik nenusiminkime.

Francijos generolas Gour?.nd, kurs su savo armija 
veikia aplink Dardanelius, talkininkaujant anglams. 
Turkai ten visur kol kas atkakliai laikosi.
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mokestis geresnė. Bet lie
tuviai nenoriai amatų mo
kinasi, sako: “Jaigu vi
si bus mokinti, tai kas tuos 
prastus darbus dirbs.” Bro
li lietuvi, nemanyk taip, 
nes skaudžiai apsigausi! 
Suprantama, kad paprastų 
darbininkų yra daugiaus, 
kaip reikia, o mokančių dar
bus trūksta. Patartina jau
niems lietuviams, kurie 
bent kiek supranta anglų 
kalbą, kad' nepraleistų jau
nystės dienų ant nieko. Juk 
praleistos dienos nebesu
grįš. Kurie manote mies
te apsigyventi ant visados, 
tai pirmutiniai pasitaikius 
progai būtinai reikia mo
bilities amato. Mokant šio
kį ar tokį amatą nebereikės 
aimanuoti kur atsistojus 
prie dirbtuvės durių: “Kad 
aš bučiau mašinistas ar ki
toks amatninkas, kaip bu
tų gerai, nereikėtu mali 
tai]> vargti.” Aš pasakysiu, 
kad norintiems nėra tai]) 
sunku tapti mašinistais, dai
lidėmis arba kitokiais amat- 
ninkais. Beveik kiekviena
me didesniame mieste yra 
techniškos mokyklos ir len
gvai prieinamos. Jaigu ku
rie negali laikyti dienomis, 
tai gali lankyti vakarais. 
Nekuriose reikia bent kiek 
primokėti, bet daug yra to
kių, kur visai veltui moki
na. Kiekvienas ir kiekvie
na viršininėtą siekį gali at
siekti, tik reikia noro ir ti
krų pasišventimų. Sunkes
nė pradžia visados lemia 
šviesesnę ateitį. Pramokęs 
amato, busi daug drąsesnis 
žiūrėti ateitim Nežiūrėki
me ką kitas daro, tiktai drą
siai prie amatų ir mokslo 
eikime, o tuomet pakilsime 
svetimtaučių akyse ir su
mažės tarp musų tie aima
navimai. Alb. .Rupšis.

— El Paso, Texas, rugpj.
6. — Vilios pati atvažiavo 
į Suv. Valstijas. Sako, kad 
ūmai jos vyras, banditų va
das ir-gi pribusiąs. Aplei
džiąs Meksiką todėl, kad jo 
“revoliucija” nepavyko.

Šis bei tas apie ama
tų reikalingumą.

Dauguma iš mažesniųjų 
tautų yra pa vergtos po 
svetimu jungu. Velkant 
svetimą jungą, reikia daug 
visokiu ir visai negeistinu 
persekiojimų nukentėti nuo 
valdžios. Tame persekio
jamų tautų skaitliuje ran
dasi ir lietuvių tauta. Lie
tuviai, nors gyvena savo 
krašte, bet neturėdami tie
sos valdyties savotiškai, 
pradėjo apleidinėti savo tė- 
yynę Lietuvą. Pabaigoje 
devyniolikto šimtmečio tai]) 
pasididino išeivystė, o pra
džioje dvidešimto šimtme
čio taip pradėjo važiuoti, 
kad daugelis sodžių pus
tuščiais paliko. Keliavo į 
užsienį ne vien vyrai, bet 
apleidinėjo savo kraštą ir 
moterįs. Dauguma važia
vo į tą garsingą laisvės ir 
turto šalį — Ameriką.

Lietuviai, daugiausiai bū
dami ūkininkais, retas te
turėjo progos savo krašte 
išmokti bent kokio amato.- 
O atkeliavę šion šalin ne
noriai griebiasi ūkininkavi
mo. Didesnė jų dalis apsi
stoja miestuose. Amato jo
kio nemokant, yra gana 
sunku mieste gyventi. Y- 
patingai musų broliai-lietu- 
viai dirba sunkiausius ir 
bjauriausius darbus, gau
dami mažesnį užmokesnį. 
O užėjus bedarbei, kuri šio
je šalyje dažnai prisieina 
pergyventi, yra labai sun
ku. Paprastam darbinin
kui beveik kaip kuomet vi
sai negalima darbo gauti. 
Amatninkų, mokančių dar
bus, dažnai yra trukumas. 
Amatninkui .daug lengviaus 
galima gauti darbas ir viž-

ŠELPKIM LlETuV^. AU
KODAMI “TAUTOS FOR

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

u.-? f1 "hi -ft];

Kiaulienos žydas 
nevalgo.

Komedija (Dialogas). 
Jamiųįjų artistų perstaty- 

inčlis.
Parašė J. V. Kovas.

Veikianti asinenįs: 
Zemskis (sargybinis). 
Žydas (miestelio mekleris).

Veikiama ant gatvės.
(Zemskis ant gatvės sto

vi, o žydas ateina).
'Žydas. Ponas stražninkas, 

dovanokite man, ką aš jūsų 
klausiu.

Zemskis. Sakyk, ko no
ri.

Žydas. Kur čia gyvena 
Mogusratas?

Zemskis. Kakoi tam Mo
gusratas! Sakyk — ma
gistratas !

Žydas. Taip, taip, ponu
li, Mogusratas.

Zemskis. Durak!... Ką 
veiksi magistrate?

Žydas. Alano Joškis šau
do ant vokiečiu, tai man 
norisi žinoti, ar jam laši
nių nevalgo.

Zemskis.. Durak! Karei
viui vi'skas galima valgyti.

Žydas. Ui, ponas, tai]) 
’legali būti. Jei Joškis val
gytų kiaulės kūną ir jam 
butų nušautas ir jam pas
kui jau nebūtų gyvas, tada 
jam Mozė pirštu pagrūmo
tų, o Abraomas, musų tė
vas, jam Į dangų nepriimtų.

Zemskis. Oje, karo metu 
nepaisoma kas valgyti. Ge
rai viskas, ką tik sugriebia.

Žydas. Ui, tai nekas ge- 
šeftas. Ny, tegu bus taip. 
Kad jam jau valgo viską, 
tegu valgo. Bet man no
rėtum žinoti, ar ir naktį ka
riauna ?

Zemskis. Tai kaip ma
nai? Kada tik papuola.

Žydas. Juk kaip tamsu, 
tai gali į akį pataikyti.

Zemskis. To viso nežiū
rima, už tai vadinasi karas.

Žydas. Ui, tai prastas 
gešeftas. Kur žmogus be 
aki gali but.

Zemskis. Karo metu žmo
nės lieka ir be galvų.

Žydas. Aai, vai! Sakai 
ir gaivus našauja? Ny, sa
kyk man, ponas, kai]) jam 
be gaivus gali valgyt. Juk 
tada jam neturi nei bur
nas.

Zemskis. Žinoma, nes tuo
met jis jau esti negyvas.

Žydas. Ui, ui, ui! Kaip 
tik jam be gaivus, tai ir 
negyvas?

Zemskis. Na, tai kai]) tu 
'manai? Jau jis tada nieko 
negali daryti.

Žydas. Ny, kad man pa
imtai kuolą, nueitai ant vai- 
uos, kokią penketą užmuš
tai ir vėl pareitai...

Zemskis. Na, o kad ta
ve tuomet užmuštų?

Žydas. Ponas stražnikas, 
o ką man jam pikto pada
rei, kad jam mane užmuš
tų?

Zemskis. Nagi, kad tu 
juos užmuštinu.

Žydas. Ny, tai ant to Vai
nas.

Zemskis. Išteisybės, tu 
esi kvailas, kaip žydas.

Žydas. Nesakyk ponas 
taip. Tokiam šneka tik 
žmonės sako, bet žydelis vi
suomet turi protas gut ir 
jam visus gešeftus daro 
fain.

Zemskis. Nors žydas pro
tą turi ir garnį gudrus yra,

-didele DOVANA-
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigais 

Visas Kuponas vertas ]c pinigais t

Visas Kuponas ir pakelio prieSakfs turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi Į pinigus 

arba j vertas dovanas.
(Sj dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

bet kiaulienos jis nevalgo, 
o juk tai gardžiausia mėsa.

Žydas. Ui, ponas, kad 
kiaulė su šeriais.

Zemskis. Nagi ir visi žy
dai peisakuoti ir barzduoti.

Žydas. Duok, ponas, 
mums ramybę. Juk ponas 
žinai, kad kiaulė mėšlą val
go-

Zemskis. ĖtVjau gana, 
eik sau kur eini.

Žydas. Taigi, pon, einu 
į Mogusratą.

Zemskis. Eik, eik ir apsi- 
sratuok!

— Uždanga. —

GAVO KAILIN ŠLAMŠ
TŲ PLATINTOJAS.

Harrisburg, Pa. — Rugpj.
2 d. buvo vestuves J. Š. Į 
vestuves pribuvo nekviestas 
svečias. O tai buvo “Šakės” 
ir kitų šlamštų platintojas. 
Kai pradėjo savo smalinę 
literatūrą kaišioti visiems, 
tai vienas vyras pagriebė 
jo “JUi J' Ir pradėjo jam 
sprand.r kratyti. Tas ir iš
sitiesė ant aslos. Cicilikėlis 
norėjo prisigerti ir dalyti 
visokių klinčių ir ergelių. 
Tie cicilikai, tai tikrai ne
pakenčiami vabalai lietuvių 
gyvenime.

Darbai dabar prastai ei
na. Tikimasi, kad ims ge
riau eiti.

Į musų miestelį sugrįžo 
kum P. Vaitonis.

Eržvilkictis.

t LIETUVIS GRABORIUS
Geriausias gra-R 

bėrius ant Bri-i 
ilgeporto. Atlie-g 
ka darbą geriau-g 
šiai. j

1’rie kiekvienoj 
pagrabo suteikia g 
geriausius likto- 
rius ir 12 va- 
nu paimu. 5 
Tel. Drover 1139B

J A. MASALSKIS
Į 3305 Auburn Ave., Chicago1
M M...  M OB K ^B . K* ,-BB ...  ............ ..... .....

SPECIALISTE
MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE.............. u

g 3255 SO. HALSTED ST, " 
CHICAGO, ILL. E

įk
u Tol. Drover 0333a ........

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: Angliškos ir Lietuviškos 

kalbų, Aritmetikos, Kniiigvedystės, 
Stenografijos, I’lrklybos Teisių. Su v. 
Valstijų Istorijos, Abeinos Istorijos. 
Geografijos, Politiškos Ekonomijos 
l’illetystės, Dailrašystės.

Mokinimo valandos:
Nuo S iš ryto iki 5 po pietų; va

kare nuo 7.30 iki 9:30.
3360 Emerald avė.,

Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 47th Street. Chicago, '1 i

2
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Jaunime neleisk 
laiko veltui!

*
Kol jaunas, o broli, 

sėk pasėlio grūdos ir 
dirvos nėapleiski! Tuo
met, kada jausi, kaip 
kūnas ima stingti, dva
sia jau susnūdus, vėlu 
juk prie darbo: nesėsi, 
nepjausi.

Dr. V. Kudirka.
Musu visu gerbiamas Lie

tuvos mylėtojas Dr. Kudir
ka, nors trumpę, laiką gy
veno ir dirbo ant lietuviu 
tautos visuomenės dirvos, 
vienok jis savo raštais, bū
tent, eilėmis, sužadino mu
su jaunimą prie darbo, ap- 
švietos, mokįnimosi amatu, 
nukreipė jaunimą i tiesu 
gyvenimą, progos kelią ir 
šiandieną ne vienas jaunuo
lis ar jaunuolė, kurie paklau
sė Kudirkos troškimu, jau 
turi laimingesni gyvenimą, 
vien del to, kad neleido 
jaunystės dienų laiko ant 
vėjo, o mokinosi, skaitė ir 
lavinosi.

Kad Kudirka troško mu
sų jaunimo pažangą nukrei
pti prie gyvenimo progų, 
labai gerai yra mums žino
ma iš augščiau minėtų ke
lių žodžių. Jis tais keliais 
žodžiais šaukia jaunimą 
prie mąstymo, skaitymo ir 
susipratimo.

Toliau Dr. Kudirka sa
vo eilėse sako:
“Kol dega krūtinėj šventa 

ugnis toji.
Kur traukia prie darbo ir 

duoda tiek vieko, 
Jog menkas ir silpnas ne ; 

milžinu stoji. 
O dirbk, idant neitų ugnis 

ta ant nieko!”
Čia gerbiamas musų bu

vęs veikėjas labai aiškiai 
atbudina jaunimą ir lyg su 
pirštu rodo, kad jaunystė 
yra progos diena i gyveni
mą. Žmogaus amžis yra 
trųlmpas, susideda iš vai
kystės, jaunystės ir senat
vės. Jaunystė yra svar
biausias žmogaus metlaikis, 
mat, jaunystė yra skaičius 
prakilnių džiaugsmo ir pro
gos dienų metlaikis; tai yra 
geriausias laikas jaunuoliui 
ar jaunuolei išmėginti sa
vo gabumus, išplėtoti juos ir 
išlavinti save. “Prie dar
bo, jaunuoli, kurį mėgsti, 
'atsikėlęs anksti, ėmęs už 
jo gana noriai,” sako gar- 
.sus rašėjas Shakespearas.

Jaunystės laike yra pri
einama proga ir laikas krau
ti turtus, dėti triūsas del 
senatvės, nes senatvė lyg 
kad žiema, neauklėja aug
menų; taip, senatvė nebeiš- 
duoda žmogui taip daug 

triūso, energijos ir pasišven
timo, kaip kad jaunystė. 
Mat, senatvė yra palinkus 
prie liūdesio, pailsiu ir ty
kumo. Labai man gaila, 
kad daugumas musų jau
nuolių pasiduoda šiandieni
nėms gyvenimo audroms, o 
nebando prasimušti, išeiti iš 
žiauraus gyvenimo, rodosi, 
jie nenori arba negali pa
sekti progos kelią, kuriuo 
'yra galima išeiti iš žiau
raus gyvenimo. Progą i ge
rą gyvenimą turi kiekvienas 
žmogus, tik tą progą reikia 
suprasti ir mokėti išnaudo
tu. Kad surasti progą i 
gyvenimą, visųpirmu reikia 
pasirinkti sau atsakantį a-

matą ir griebtis už jo no
riai. Garsus pedagogas 0- 
rison Swett Mardon, auto
rius “Gyvenimo mokykla,” 
sako: “Civilizacija pasieks 
augščiausią laipsnį tada, ka
da kiekvienas žmogus pasi- 
skirs sau atsakantį amatą 
arba užsiėmimą. Niekas 
negali būti pilnai pakakin
tu, kol neatras sau tikriau
sios vietos, panašiai lokomo- 
tivui stipriam ant relių, bet 
silpnam ant paprasto ke
lio.” •

Jaunystės dienų laikas y- 
ra brangus, visas amžis ne
išgalės atlyginti veltui pra
leistos jaunystėje vienos 
minutos. Garsus filosofas 
Bacon sako: “Žmogus jau
nas metais gali būti senes
nis valandomis, jaigu ne
praleido laiko ant nieko.”

Dabar eikime prie tų jau
nuolių, kurie jaunas dienas 
praleido veltui, ant niekų. 
Kokia ateitis jų laukia? 
Žiauri, žiauri senatvė jiems 
bus nemaloni, skurdas žiū
rės į juos su atvirais nas
rais, ir, be abejonės, tykos, 
kaip galint po savo intek- 
me pagriebti ir užmokėti 
negeistiną mokestį už tai, 
kam jaunystėje laiką voltui 
praleido ant niekų.

“Didžiausias veltui pra
leisto laiko piktas ne tame, 
kad tas laikas dingo ant 
niekų, bot tame, kad dingo 
proga,” sako lietuvių filo
sofas ir rašėjas Vydūnas iš 
Prūsų Lietuvos. Musų jau
nuolio ir jaunystės yra už
duotis plėtoti gabumą, per
matyti erelio akimis progą, 
branginti laiką ir visada dy
kai arba veltui neleisti, nes 
jame visa ateitis gyvena. 
“Ar užtektinai esi prisirišęs 
prie gyvenimo? Tąsyk ne
leisk veltui laiko, nes tai 
medžiaga, iš kurios yra gy
venimas išaustas,” sako 
Benjaminas Franklin.

Jaunystės metlaikis yra 
trumpas, lyg kad gamtoje 
vasara. Paimkime pavyz
dį iš medžio arba augmenų. 
Vasaros sulaukus visi krau
na lapus, žiedus, žodžiu sa
kant, žaliuoja, tai reiškia, 
kad tie medžiai ir augmenis 
rengiasi į gyvenimą, krau
na turtą del žiemos. Ki
taip sakant, jaigu medis ar
ba koksai kitas augumo va
saros laike nekrauna vaisių, 
reiškia, kad jis yra miręs 
ir, šalnai užėjus, žiemos lai
kui užtikus, turės savo būvį 
prarasti bei supūti. Taip 
yra ir su žmogaus gyveni
mu. Jaigu žmogus jaunose 
dienose yra gyvas, mokina
si, skaito, lavinasi amato, 
reiškia jis krauna žiedus ir 
turtus del žiemos arba se
natvės ir pilnai galima ti
kėti, kad toksai gyvas jau
nuolis,, sulaukęs senatvės, 
neturės liūdesio ant savęs.

Yra maža dalis musų jau
nuomenės, kuri permato gy
venimo progas ir mokėtų iš
naudoti jas prie ištekmingo 
gyvenimo sąlygų, vienok 
šiandieną, būnanti neper- 
daug geriausiuose ištekiiuo- 
se, pasiduoda žiauraus gy
venimo bangoms ir praran
da tas gyvenimo progas 
vien del to, kad pas juos 
trūksta pasišventimo, ener
gijos bei tvirtos valios. Da
lis musų jaunuomenės visą 
bėdą verčia ant sunkaus gy
venimo, kad viską jisai sta
bdo ir neprilcdžia prieiti

United States Steel kompa
nijos prezidentas, kurs ap
lankė Europą, ir sugrįžęs 
tvirtina, jogei karas Euro
poje negreitai pasibaigsiąs
— turėsiąs dar prasitęsti 3
— metus.

jaunas, jaunuoli ir jaunuo
le, laikas surasti progą ir 
padaryti geras gyvenimas.

Mikas Stakėnas.

prie gyvenimo progų. Čia 
gal ir yra mažas truputis 
teisybės, bet suvisu nedaug. 
Taip sako nekuriu garsių 
žmonių biografijos. Paim
kime kaipo faktą arba pri
rodymą tokius garsius vy
rus, kaip Abi’. Lincoln, Ro
ckefeller, Carnegie ir kiti. 
Pastudijuokime jų biografi
jas,1 pamatysime, kad tie 
žmonės nebuvo iš prigimi
mo tokie, kokie yra pasku
tinėse gyvenimo dienose. 
Jie pakilo iš. paprastų žmo
nių, kiti net visai iš papras
tų darbo alginės mokesties 
vyrų bei darbininkų. Kodėl ? 
Dėlto, kad jie buvo energin
gi, veiklus, prisirengė prie 
savo pašaukimo, mažai pai
sė į savo gyvenimo sąlygas, 
vien tik turėjo savo sąmo
nėjo pasiekti tikslą. Dėlto 
ir laimėjo gyvenimo kovą, 
tapo dideliais žmonėmis. 
Ne vienas gabus veikėjas, 
kokį mes esame girdėję, 
kaip Lincoln, Thomas Jef
ferson ir kiti visi, jaunystė
je nemiegojo, bet veikė, mo
kinosi, skaitė, jų gyvenime 
jaunystės dienos nebuvo 
valandos, kuri neimtų buvus 
sunki savo likimu, bet kaip 
ta valanda praėjo, užtikai 
senatvė ir darbas jų paro
dė vaisius, tokius vaisius, 
iš kurių gėrėsis visos tau
tos ir tautelės.

Nelabai senai, apie 40 me
tu atgal, Oxfordo universi- 
tote, Anglijoj, prof. Rus
kin, išguldinėdamas savo 
studentams dailės lekcijas, 
pamate savo vieną mokinį, 
kad jisai nenoriai ima lek
ciją. Profesorius paklau
sė “Kodėl taip sutingęs?” 
Studentas atsakė: “Gerbia
mas profesoriau, man per
sunki lekcija.” Prof. Rus
kin atsakė: “Nėra valan-
dos jaunuomenės gyvenime, 
kuri neimtų sunki savo li
kimu, bet kaip ta tikra va
landa praeis, darbas toliaus 
nekados negalės būti atlik
tas su tekino pat pasiseki
mu, kaip kad pirmiau bu
vo galima atlikti.”

Dabar, gerbiami musų 
jaunuoliai ir jaunuolės, ne
leiskite jaunystės progos 
dienų veltui, atminkite ge
rai, kad, dingus jaunystės 
metlaikiui, išnyks saulės 
šviesos spinduliai ir jaunys- 
stės svajonių progos diena, 
o po to ateis senatvė, liū
desio ir ramumo laikas, ku
ris vien blaškys šviesos jau
nystės jausmus, o mintyje 
rodys kapus... Dabar, kol

APLINK KARTUVES 
TURĖJO PIKNINKĄ.

Starkville, Miss.., rugpj. 
7. — Vakar šio miestelio 
gyventojai turėjo šventę ir 
buvo iškėlę didį pikninką. 
Buvo pakviesti žmonės iš 
visų apylinkių. Susirinko 
arti 5,000 žmonių, vyrų, 
moterių ir vaiku. Atsinešė 
ii’ užkandžių, čia pat už 
miesto klonyje, kur buvo 
kartuvės ir kariama du ne
grai, tie žmonės laikė pik
ninką.

Kuomet ant negrų kaklų 
kilpos buvo užnertos, tai 
žiūrėtojai dainavo “There 
is a Land of Pure Delight”.

Tie negrai buvo nuteisti 
pakorimui ir vietos valdžia 
padarė dalyką viešu. Valsti
jos gub. leido apskričio val
džiai kaip nori, taip daryti. 
Tai valdžia ir iškėlė tą pik
ninką aplink kartuvės. Ant 
žolės buvo ištiestos staltie
sės ir žmonės, kramtydami 
užkandžius, žiurėjo, kaip 
pakabinti negrai spardėsi.

Akiu negales 
prašalina

Dr. F. 0. Carter 
Akiti Specialistas.

18 metų praktikavo prie State gat
vės. Yra žinomas šimtams Chicagos 
žymesnių lietuvių. Aš gydau viso
kias akių ligas. Ištaisau kreivas akis 
vienu atsilankymu. Išgydau kata
raktų, besiašarojiiną, akių uždegimą,
galvoskaudį ir t.t. Kainos viduti-
dėsius, tai ateik pas mane, 
dėsis, tai ateik pas mane.

BODĄ DYKAI.
□ R. F. O. CARTER

No. 120 S. Stote St.. 2-ros lubos, Chicago. 
Vai. kasdien 9-5 p. m. Nedelioms nuo 10-12 ryt

v. L. A. 129 KP. SUSIRINKIMAS.
Viršminėtos dr-jos kuopos mėnesi

nis susirinkimas atsibus rugpjūčio 8 
d., 2 valandą po pietų, Stanford Park 
svetainėje, prie So. Union Avė ir 14 
Place.

J. GLOBIS. rašt.,
2018 So. String str.

Tel. Drover 6309.
Padidinta galerija su puikiausiais 

intaisymais, speeiališkai del veselijij 
ir didelių grupų. Darbą atlieka gerai 
ir pigiai.

T. CONRAD, 
Fotografistas,

3130 So. Ilalstcd str., Chicago, Ill.

" - —

Pilni Namai Linksmybės 

Kada juose yra GRAFOFONAS

10*

B kytojaj
Turkish Trophies 

iff aretiį penkiolika nietiį at
gal — yra rūkytojai 

Turkish Trophies 
Cigaretu šiandirnl

eni!

Dirbėjai geriausiu Turkiszku 
ir Egiptiszk Clgaretu sviet .

F. A. Poszkos Aptieka
Ant Bridgeporto

Ar esi sveikas, ar reikalauji 
pagelbos, nelauk kol nuo lo
vos nepasikeisi ir neklausyk 
kokių bobučių ar pedliorių 
patarimų, kurie jūsų centus 
nevertai vilioja, bet kreip
kis prie savo> gydytojo.

Mes pašauksime visuomet gerą gy
dytoją, nes prie musų lankosi į ap- 
tiekų geriausi gydytojai. Pagalios 
mes pašauksime tokį, kokio jus patįs 
reikalausite. Mes išpildomo receptus 
labai atsargiai ir duodame gyduoles 
kuogeriausias. Musų gyduolės yra už
tikrintos, kad jums pagelbės. Mes už
laikome visokias grynas žoles, viso
kius toiletinius dalykus, gumines ir 
metalines punipas, karštam ir šaltam 
vandeniui maišelius, gydančius odą 
muilus, kvepalus, pudras ir visokias 
reikalingas paniadas. Prirenkamo ir 
pataisome akinius. Taippat prirenka
mo patrukusiems vyrams ir mote
rims diržus ir pančiakas. Musų kai
nos žemos, mes jus neapgausime.

Nepamirškite antrašo:

F. A. Poszka’s Pharmacy
3121 S. Morgan St., Chicago

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by ’A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Eeumatizrao vai
stų ir rasi tikrų palengvinimą ir urnų 
palengvėjimų.

Nereikia nei trynimo, nei plovimo, 
nei prakaitavimo, nei aprišimo. Tik 
vienų stalava šaukštų dienoje.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt.

Turi geriausių pasisekimų. Kas 
n&kt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

Už 5c Šia pamatysi gražesnį 
Teatrų, kaip vidurmiestyje už 
50c.

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

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

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

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandų liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

*

Tel. Randolph 5246 

i A. A. SBakis g 
j ADVOKATAS

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

| Res. 3255 So- Hoisted St. I 
I Tel. Drover 5320 f

Dr. G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan SI. korio 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 687.

P. K. BRUCHAS
Geriausia, vie

ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, Šliubi- 
nius žiedus, bran- 
zalietus, koloni- 
kus, špilkas ir 
t.t. Musų krau
tu v ė pripildyta 
įaujausios mados 
a vorais ir kai

nos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
užprašymo kata
logą išsiunčiame 
dykai.

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

^<^.{.4>4”iMl*<i*4>4*4"i>4a4»I*4*4*4*4*4*4>4>4“i*4*4 
£ Telephone Yardsl546

* W. J. Stankūnas *" T
Geriausias Lie- t ----------------------  
tuvys Fotografas t
Musų galerija y- 4. 
•a didžiausia ant 
Bridgeporto ir 
parengta pagal •§» 
naujausią madą. «į« 
Dėlto atliekame «į» 
visų fotografijų 
darbą kuogeriau- 
šiai. 4*
3315 S. HalstedSt X 

kamp. 33 PI.
v x ❖

Tel. Canal 6396

į J. G. Mezlaiszkisį Generalis \
C Kontraktorius Ir
Ž Romą Slatejas.
Ž 2301 S. Leaiitt St., Chicago,

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

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

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
E — 1161

E — 1163

E — 1164

E — 1165
E — 1166

E — 1167
E — 1168
E — 1169

"Tekėjo saulelė kad aš E —
jojau
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis.

E —
Gudiška Polka.
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.

E —

Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

E —
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E —-
Kur namas mus.
Kur bėga Šešupė.

E —
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.

E —
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

1170 Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.

1245 Batų čistytojas.
Butų Darželis.

1246 Giesmė Į Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.

1247 O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras.

1248 Velnias ne Boba.
Velnias no Boba.

1249 Mano palvys.
Velnias ne Boba.

1250 Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir Įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-S3 So. Morgan St., : < CHICAGO, ILL.

--  ■ -...-.. ...._ . .... , .J

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antru Rankų Medžio’

I
Dunj, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO. f
3003-8039 S. KALSTEI) ST. CHICAGO, ILL. J

I JOHN P RASHINSKI *
Seniausias ir daug patyręs fotografistas. Pranešu savo Tautie- g, 

1 čiams, o labiausia JAUNAVEDŽIAMS kreipties pas mane, kurie roi- g I kalauja turėti atsakanti darba ir visokio skyriaus, taip kaip mieste. 13 
I Be to, dar duodame JAUNAVEDŽIAMS puikų didelį paveikslų DO r 

VANAI. Visas darbas gvarantuojamas. 19
DVI GALERIJOS

* 3213 Sd. Morgan St, 668 W. 18th St.

B Telephone Yards 6685 B

J Lietuviška Drapanų Krautuve | 
i iiUžlaikau didžiausiame pasirin- 
| kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
S čeverykų, batų del moterų, vyrų ir į 
f vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- » 
į kotų. j
J JONAS BUDRIKAS, savininkas į 
1 3252-54 S. Morgan St. |

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. WIEGNER
GYDYTOJAS

>337 So. Morgan St. Chicago, III
Kalboma Lietuviškai

Dr. T. Maftirzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio n visoki dnrba dantistorijos sky 
riun iucinnnti, Darbus gvaraut.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Hnddoti in

N.J. Wankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas! Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymų. Reikia tėmyti pačiam į sa
vą, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumų, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.

• aS. .A. al - ^a aSa aSa^Ra^R. ZmSmSmS. aS.• * > 4 W’F’S W W W“ WWV
r Tel. Drover 7042.

t Dr. C. Z. Vezel (Vezelis) * 
f LIETUVIS DENTISTAS į
t 4712 So. Ashland Ave. * 
? Arti 47-tos gatves. į

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — It.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave.,
> Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

3



ALD. “KATALIKAS,” rūgpj. 7, 1915.

Laiku pakeltas 
klausimas.

Kuomet musų tėvynė 
sirado europinio karo 
kuryje, tai kaip mus v 
genčių užjūryje, taip ir a- , 
merikiečių svarbiausiu ru
pesniu buvo rinkti aukas 
sušelpimui nukentėjusiųjų. 
Paskui jau, kaip tėvynėje, 
taip šioje šalyje užsiminta ' 
apie Lietuvos politikinius į 

reikalus, apie atstatydinimą 
Lietuvos po karo, apie grį
žimą amerikiečių tėvynėn, 
apie jos kultūringąjį atgai
vinimą. Vieniems vienas 
Lietuvos reikalas labiausia 
apėjo, kitiems kitas labiau
sia rūpėjo. Vieni statė sau. 
pirmoje vietoje šelpimą, an
tri politikinius reikalus 
Kai]) vieni, taip ir antri ge
rai daroi

Gi kun. J. Vyšniauskui 
visai kitas tautos reikalas 
yra svarbus. Laiku pakėlė tą 
klausimą. Minėtam tautie
čiui parupo lietuvių univer
siteto klausimas. Garbus 
tautietis šitaip rašė “Drau 
gui” (num. 29):

“Atsiminkime, kad laike 
karo žmonės, pažinę svarbu
mą ir vertę mokslo ir išra
dimų gyvenime, pulsis prie 
jų visoms keturioms. Mus 
jaunuomenė jų ieškodami: 
po svetimus universitetus 
vilks pinigus iš musų kraš
to, siurbsis svetimomis teo
rijomis, paskui su jais su 
sipratę jiems tarnaus. ,

Žmonės-gi norėdami nau
dotis pagerinimais pirks pa
senusias kitų liekanas, siųs 
už jas svetimiems pinigus 
ĮMiskui susitaisę, nemokėda- 

- . n ii naudoties kaip kad lig 
•šiol, supelėjusius, sulūžti- 
sius, supuvusius valkios pa , 
kampėmis. Vietoj kariškos j 
rivalizacijos, naujoje eroje | 
iškils smarkiausia moksli | 
ir pagerinimų rlvalizacija 
Ką gi mes duosim saviš
kiams? Būtinų būtiniausias 
dalykas, kad vispusiškai 
naują gyvenimą sutaisius 
tai įkurti Lietuvai univer I 
sitetas”. I

Žinoma, tokios įstaigos 
įkūrimas galės atsibūti til 
karui pasibaigus. Gi tokia' 
įstaigai reikalingos lėšos 
Tai dabar ir laikas apie tai 
pasirūpinti.

“Draugo” num. 31 antri 
kariu prakalbo kun. J. Vv- 
šniauskas, kad atėjo laikas 
ir lietuviu tautai susitaisy
ki augštąjįį mokyklą — uni
versitetą. Gana esą aima
nuoti, kael Lietuva sugriau
ta ir mes turį būti laimingi 
kad mums skirta išimu 

. jo ją atstatyti.
Kai]> universiteto vykini 

mo darbo imtis, tai paga1 
kun. J. Vyšniausko — 
•‘Kaip galima arčiau prii | 
visuomenės ir asmeniškiau I 
rinkti jam aukas, o pats | 
širdingas su atsidavimi | 
darbas užtikrins savo pasi-l 
sekimą”.

Bet kad ištikro tas dar
bas turėtų pasisekimą, ta' 
būtinai reikia žmogaus 
kurs su tikru atsidavimu^ 
lam reikalui darbuotųs. Bi1 
vykintojų arba vykintoje! 
sumanymas nestošis kunu.

Kas butų buvę su suma
nymu įsteigti Amerike lie
tuvių vienuolyną, jei nebu-i 
tų tam dalykui pasišventęs 1 
ir pasiaukavęs kun. Staniu 
kvnas. Šisai tautietis buvo

al
si i- 

ien-

-

kunu ir dūšia vienuolyno 
Įkūrimo. Turėjome uolų vy
kintoją, tai dabar gera į- 
staiga didžiuojamės ir 
džiaugiamės. Kiek šnekėta 
apie prieglaudos 
Dabar to dalyko 
Cliicagos Labdarybė ir tu
rėsime neužilgo naudingą 

, įstaigą. /
. Reikalinga lietuviams
įnuzikalč ištaiga. Muzikos 
(avietojas ir žinovas p. A. 
Pocius tam prakilniam da
lykui pasišventė. Su pasiš
ventimu, su atsidavimu, su 
užsispyrimu darbuojasi ge
ram dalykui. Įsteigta lie
tuviams Beetlioveno konser
vatorija ir ji, turėdama uo
lų vedėją p. A. Pocių, kils 
plėtosis ir prisidės prie pa
kėlimo, sušvelninimo musų 
tautiečių, ves prie pamylė
jimo dainos ir muzikos, iš- 
įavįs daug lietuvių ir lietu
vaičiu dainavime ir muziko- v

j ie, nes p. A. Pocius sumobi
lizavo, sutraukė geriausius 
i lietuvių talentus prie Bee
tlioveno konservatorijos

Taip tai visokis dalykas, 
visokis sumanymas turi tu
pėti uolų vykintojų. Ameri
kos lietuviai neturės kole
gijos, kol neatsiras atsakan
tis to sumanymo vykinto
jas.

Taip ii? su lietuvių uni- 
esitetu. Sumanymas pui

kus ir tegu jis randa kuny- 
oją. Musų žvilgsniu tam su
manymui geriausia tiktų 
pats sumanytojas, garbus 
autietis kun. J. Vyšniau- 
kas. Nes jis jau ir išsitarė, 
og tam reikalui aukotų sa- 
o gabumus ir darbą.
Svarbiausias dalykas tai 

as — ar yra pas Amerikos 
ietuvius lėšų tokiam di- 

■ Ižiam reikalui? Ar neper- 
• sunkią naštą imtų ant sa- 
j .ręs Amerikos lietuviai?
i Yra tai, tai yra. Jokios 
lėta tam abejonės. Tik pa- 

; durėkime, panikuokime.
Cliicagos universitetas, 

urtingiausia ir geriausia 
šreugta mokslo įstaiga, su 
mikiais rūmais, erdvomis 
aboratorijomis, puikiais 

; aiingynais yra vertas $30,- 
>00,000. Tiek vertas yra uni- 
'ersitelo judinamas ir neju- 
iinamas turtas.

Ugi Amerikos lietuviai į 
irakeiktas smukles pagal 
įprokavimus suneša. $-10,- 
>00,000. O kiek dar pralei- 
Ižia pi k t žolei-taboka i.

Taip Amerikos lietuviai 
uri begales pinigų, užtek 
inai butų visokioms nau- 
lingonis įstaigoms.

Todėl pajudinkime lietu- 
, ius, pakelkime balsą, kuris 
mbudintų musų tautiečius 
r nuo kurio sudrebėtų ir 
utruktu paskutinės nikolio-' 
io drutvietės. A.

nainus?
stvėrėsi

kios moteris susirgusios in-1 
Jueiica dažniausia persi

leidžia. Patėmyta yra taipo
gi, kad influenca labai pa
vojinga palinkusiems arba 
jau sergantiems džiova. Pas 
durnuosius influencos tru
kumas iššaukia džiovą, o 
pas antruosius ji apsunkina

i gos stovį dar labiau.
Iš augščiau pasakyto jau 

aišku, kad priedus prie in
fluencos gali išaiškinti tik 
daktaras. Todėl susirgus 
kam-nors influenca reikia 
kaip galima greičiau kreip
tis prie daktaro. Baisus yra 
priedai, o ne pati liga.

Kaip influenca gydoma.

g SU PILVO SKAUDĖJIMU -
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. N 
duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFER
H
A

H
E!

jei

ar šešias dienas 
kelioms sąvai-

išsigelbėjus

(as tai yra influenca,ąr 
šiko ji atsiranda.

(Žiur. No. 183).

lar prie influencos ausų už- 
legimas, širdies ligos; vidu- 
•inių inkstų uždegimas, 
puogai įvairiose kūno vie- 
ose; sąnarių uždegimas, a- 
du ligos; nervų ligos ir 
<raujo plūdimai. Labai elaž- 
lai prie influencos ant tu
rn ir nosies atsiranda iš
bėrimas.

''Influenca labai pavojin
ga nėščioms moterims. To-

■ H

[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]
ir ūmai pajusi jo sveikinančių ir stiprinančių veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstantieji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru) Kaina 75c.

Skaityk, ką Mrs. 
Martin Pagac iš Mo- 
quah, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už justi Severn’s 
Balsam of Life, 
turėjau trukdės] 
savo pilvu, buvau 
pna ir neturėjau 
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severą’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose

Odos sveikumas daug priguli nuo mui- 
’o gerumo. Mes patariame vartoti

SEVERAS 
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, galvą trenkant.

Kaina 25c.

Visi aptiekininkai parduoda Severą’s 
(Severos gyduoles), žiūrėk, kad butų 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai

W. E. SEVERĄ CO., -

Aš 
su 

sil- 
jo-

e a ■I | 

y
del naudos tų, kurie ■ B 
TianaSiai IrcnPlil, * į

fi ■B
■

Cedar Rapids, Iowa

panašiai kenčia.
Preparations 
Severos. Jei 
rašyk tiesiog

SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS IR ŠOKIAIS
Žemiaus paminėti Rekordai turi būti 
kiekviename lietuviškame name kur 
tik randasi grajinama mašina. : :

KAINA 75c CANADA $1.00

rAAAo į Pamyljau vakar. Solo
( Draugė. Polka-Mazurka

r .< a j Mano Laivas. Solo
H | Į Sveikatą. Maršas

r « r j Einu per dvarelį. Kvartetas 
° ( Gaila Tėvynės. Maršas

r,ooc J Per girią girelią. Kvartetas 
( Linksminkimės. Polka

Per šilą jojau. Kvartetas 
Žydas stalinėje. Polka

Saulele nusileido. Kvartetas 
Maršas.

Columbia Lietuviški Rekordai yra geriausi.
Viršminetus rekordus galite gauti pas kiekvieną Columbijos 

rekordų pardavėją.

Columbia GraphopLone Co.
Krautuves randas visuose didesniuose miestuose

E “ 7

Gydymą s influencos, 
irie jos neprisimeta kokia 
iita liga, nepainus ir leng
vai išpildomas. Pasijautęs 
save nesveiku ligonis pri
valo tuojau mesti visus sa
vo užsiėmimus ir gulti lo
von. Jaigu visi pildytų ši
tas taisykles, tai galima 
tikrai sakyti, kad nuošim
tis marumo nuo influencos 
sumažėtų ir ligonių skai
čius taipogi žymiai susima
žintų. Bet, nelaimė, daugu
ma žmonių nesiskaito su 
menkai apsireiškusią liga 
ir vaikščioja kaip vaikščio
ję po orą ir darbuojasi iki 
tolei, pakol liga paguldo lo
von. Už tokią ekonomiją 
darbo ir laiko prisieina už
simokėti dvejopai, trejopai, 
o kartais ir daug didesne 
pragaištimi. Liga, kuri iš
mintingai pasielgiant ga
lėtų pasibaigti per kokias 
penkias 
užsitęsia 
'tems.

Užtat,
nuo pastarosios aplinkybės, 
reikia kaip galima anks
čiau gulti lovon. Bet šito 
•lar maža. įteikia neatbūti
nai praliuosuoti viduriai. 
Tam tikslui gera yra išgerti 
ricinos aliejaus, o kas ne
gali jokiu budn gerti rici
nos, tam galima patarti iš
gerti kokio nors paliuosuo- 
jančio vidurius mineralinio 
vandens arba tam tyčia 
pagaminto limonijado. Ant 
nakties gera yra duoti ligo
niui išprakaituoti (aviečių 
nrba liepos žiedų arbatos).

Bute, kame guli ligonis, 
privalo būti šilta, bet nedau
giau šilumos kaip 16 gra- 
ilusų Beomiuro; lovą privalo 
urėti nuošalyje nuo durų 

ir langu; jaigu pučia iš po 
aslos, tai po lova ir apie ją 
reikia užtiesti divonus. Ne
reikia vaikščioti iš buto 
prigimties reikalais. Vėdin
ti kambarys reikia gana

patingai, jei nėra 
jaigu gi apetitas 

įveikia pasitenkinti 
tu pienu, skysta 
arba avižine 
skystu kisielių, 
kant visų šitų 
galima tikėtis,

1 a žirni.
Tolesniai reikalinga yra 

lijeta. Pirmomis dienomis 
geriau nieko nevalgyti, y- 

apetito; 
yra, tai 
atšuty- 
pienine

košele ir 
— Prisilai- 

priemonių 
kad influ-

enea pereis greitai ir be jo
kiu priedų.

Žinoti koki yra tempera
tūra išryto, vidudienyje ir 
vakare labai pageidauja
ma, nous del išrišimo klau
simo, kiek laiko gulėti 
lovoje ir kuomet išeiti iš 
namų. Pakol temperatūra 
nestovės per visą dieną ant 

(Tąsa ant 5 p.).

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRISIJLI PRIE

S. L. A.
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašaipos ligoje.

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

Charles Carroll of Carrollton, Maryland
“Father of Religious Liberty in America”

H ISTORIJA parodo, jų amžinai 
garbei, kad Amerikos kata
likai buvo pirmi, kurie ėmė 

skelbti Laisvę sektoms garbinti šven
tykloj, kurioj tik panorės priklaup
ti savo kelį. Iš visų garbių vyrų 
Maryland valsstijos, nei vienas nebu
vo šaunesnis, nei vienas taip nemy
lėjo laisves daugiau, kaip Charles 
Carroll, kurs kartu su savo giminai
čiu, arcivyskupu John Carroll, neko
vojo, idant suteikti žmonijai ant vi
sados teisę turėti laisvę civiliuose ir 
tikybiniuose dalykuose. Carrol buvo 
vienas turtingiausių ir mokyčiausių 
vyrą kolionijose ir kuomet jis su 
išdidumu padėjo savo parašą po mu
sų nemirštama Declaration of Inde- 
ąiendence, tai jisai sutiko sukonfis- 
kuodinti savo didžius turtus, l’obu- 
dingai pašalietis patėmijo, kaip tą 
.jis padarė: “štai ims keletas milijo
nų.’’ Jisai buvo išrinktus į Natio
nal Convention, kurį priėmė Suvieny
tų Valstijų konsituciją, bet sunega- 
lėjimas neleido jam ten būti. Jo bro
liavaikis vienok, Daniel Carroll, pasi
rašė po musų tautos įstatymu, kurs

ant amžių gvarantuoja amerikonams 
civily, tikybinę ir asmeninę laisves. 
Carrollo manierai buvo priimnųs, ma
lonus ir patogus; visuose gražiuose 
apsiėjimuose, draugijose, susirinkimuo
se jam nebuvo lygaus. Jo viešingu- 
mas buvo tiesiog karališkas. Ir jis 
per visą gyvenimą vaitojo lengvus 
vynus ir sčlyklų gėralus. Jisai mirė 
sulaukęs 95 metų amžiaus. Jis pasku
tinis mirė iš visti pasirašiusiųjų po 
Declaration of Independence. Jis bu
vo godojamas lygiai visų bėdinų ir 
turtuolių. 58 metai atgal Anheuser- 
Busch uždėjo didžią savo įstaigą ir vi
są laiką darė teisingai alų — tokį, 
kokį šlovingas Carroll mėgo gurkšniuo- 
ti. Diena iš dienos tas alus vis įgi
jo populeriškumą tol, kol 
7,500 nuolatinių darbininkų, 
pildyti žmonių reikalavi
mus. Jų garsus išilirbi- 
nys — BUDWEISER — 
del jo genimo ir didelio 
gardumo pereina visus 
ir jo išpardavimas yra 
didesnis milijonais bu- į
tolių, negu išpardavi- 1
mas kitos rųšies alaus.

ANHEUSER-BUSCH - ST. LOUIS, U.S.A.

Visitors to St. Louis are courteously invited to inspect

Means Moderation <

prireikė 
kad iš-

❖ * ❖ ** ❖ ❖ ❖

P-le Elsie G. Nakai
Užbaigusi Hinshow konservato
riją. Dabar duoda lekcijas aut 
piano. Atsišaukite šiuo adresu:

4515 S. Wood St. Chicago, III.

IEVESKIO 
^MOKYMĄ 
3106 So.Haįstęd St.,Chichi

. APfMSlno

i 
iii
I I 
į

Tel. Canal 1636

Mrs. Agnes Dzūkas
LIETUVE AKUŠERKA I 

I 
1812 S. Halsted St., Chicago, 111. g

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halstsd gal. 
(Gyvenimas virš aptiekos) CHICAGO, ILL

Visi viršmineti ir kiti Rekordai parduodami per

™ |EUROPA RECORD COMPANY
167 E. BROADWAY NEW YORK CITY

Rašykit į mus savo kalboj.
Siųskit Money Orderius arba grynus pinigus o mes prisiusime tuojaus.
Mes apmokame express jeigu orderiuojat 6 Rekordus antsyk.

(Rašykit mums surašo naujų Rekordų p. M. PETRAUSKO gerai žinomo 
lietuvio dainininko).

Viršminetus ir kitus Lietuviškus i
rekordus pirkite pas Lietuvį I

JUOZĄ V. GELEŽUNĄ. I

Norėdami gauti gerbiamo MIKO PETRAUSKO įdainuotus rekordus, 
rašykite pas mane.

Siųsdami laiškus, pinigus ar Money Orderius, adresuokite taip:

Joseph Geležinius
385 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. |Į

JAU EINA DIDELIS LITERATU ROS, MOKSLO, POLITIKOS IR 
VISUOMENES MĖNESINIS ŽURNALAS.

“PAŽANGA”
“PAŽANGA” eina tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” sandarbiuiukauja žymiausi kaip Amerikos, taip 

Europos lietuvių literatai.
“PAŽANGOJ” nuolat vedami šie skyriai:

1. Politikos ir visuomenės dirva kitur ir pas mus. 2. Krislai.
3. Įvairus straipsniai. 4. Mokslas ir išradimai. 5. Literatūra ir 
dailė. 6. Bibliografija ir kritika.

“PAŽANGA” yra 4S pusi, didelio formato.
“PAŽANGOS” kaina metams $3.00, pusei metų $1.50.
Atsiųsk 25c. krasos ženkleliais, aplaikysi vienų numerį pa

žiurai. Adresas:

DRAUGAS PŪDUSSIGN CO.
1S00 W. 46th Street Chicago, iii.

! Old Colony Insurance Company
! Old Colony Building, Chicago, Ill.

9 Apsaugoja vyrus ir moteris ant tų pačių išlygų metinės, 
pus-metinės ir čvertinės mokesties, ir duoda speciališ-

3 ką progą lietuviams apsisaugojusiems šioj kompanijoj.
■! Taipgi gera proga agentams.

a Dr. A. J. Tananevicze, 3249 So. Morgan St., Chicago
į yra Daktaras-Kvotėjas šios kompanijos. g

NAUDINGAS PRANEŠIMAS.
Aš, čion žemiau pasirašusis, pranešu savo viengenčiams apie svarbų j 

dalyki}, už kurį tikiuos tikrai gausiu padčkavonę. ... i
Mane kankino reumatizmas per dvejus metus, vartojau visokias gy

duoles, kas tik ką nepatarė, vaikščiojau pas visokius gydytojus, net pas 
geriausius, bet niekas negelbėjo; vienas daktaras liepė važiuoti į šiltus kraš- 
tus, kitas vėl liepė važiuoti ii- imti kasžinkokias smirdančias maudykles, bet | 
jau nebeįstengiau tu visų patarimą išpildyti, nes jau kišeniai del gydy
mosi buvo ištuštinti, turėjau labai gerą darbą ir tą iš priežasties ligos tu
rėjau apleisti. Man skausmai mėtydavęs tai po krutinę, tai nugaroje, tai j
kojose arba rankose, o kaip kada jauzdavaus sveiku, buvau taip suineii-- 
kėjęs, kad nekurie iš mano pažįstamų jau nebegalėjo pažinti ir klausinė
jo, kas su manim pasidarė? Bet ką tu, žmogus, gali pasakyti, sakau tą, ką Į 
man daktarai sakė. Vieną kartą sutikau savo seną pažįstamą, čeką, pa- j
pasakojau jam, kas man kenkia ir ką daktarai sako, tai jis man pasakė, į
jog galiu tas pačais maudykles pasidaryti namie, niekur nevažiuodamas, I 
vartodamas O’GRADY’S medicated CREAM of SULPHUR, arba, kaip aš • 
anas vadinu, smirdančias maudykles, taigi ncpraleidžiau nė to patarimo ir ; 
pagal nurodymą išsimaudžiau kelis kartus viršminėtom gyduolėm ir pasi
jutau daug lengvesniu. Matydamas, jog tos gyduoles man gelbsti, nepra- 1 
leidžiau nei vienos dienos su jom neišsmaudęs, o šiandien jau esu liuosas j 
nuo tos baisios ligos.

Brangus viengenčiai! Gal nekurie jus žiūrėsite aut šito mano prane- Į
Šimo, kaip ant cudauuo, nes taip yra sakoma, jog reumatizmas neišgydo- I
mas. ale aš išsigydžiau ir patariu varginantiems reumatizmo vartoti virš- I
minėtas gyduoles, darant maudykles užtikrinu kiekvienam, jog busite liuosi I
nuo visokių skausmų, kokius tiktai turite, jaigu vartosite pagal nurodymą. I

Reikalui atsitikus, kreipkitės pas mane, prisiųzdami už 2c. markę del 'J
atsakymo, o aš suteiksiu pilną informaciją, kur tas gyduoles galite gauti |
ir kaip jas vartoti. Su pagarba I

JUOZAPAS S. SHEMIOT, j
1528 So. 50th Court, _ Cicero, 1111. I

P. S. Aplinkiniai lietuviai galite atsilankyti ypatiškai, o aš suteiksiu J 
kožnam rodą dykai. i

[Apskelbimai "KATALIKE" atneša gera pelną. Į
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