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Vokiečiai užsispyrė 
: : paimti Kauną.
Žemaitijoj vokiečiai suskaldyti.

Sugriauti namai H

Teutonai paėmė iš Rusų 
Siedlecą.

Varšaviečiai aštriai prižiūrimi.
Londonas, rugpj. 14. — 

Pats von Hinder!mrg pribu
vo ties Kaunu ir vadovau
ja vokiečiams atakose ant 
tos tvirtovės. Aišku, kad 
vokiečiai užsispyrė Imtinai 
paimti Kauną ir rokuoja tą 
sau už svarbu žygi. Von 
Hindenburg yra vokiečiu 
tautos didvyris ir, jei jis 
pats pribuvo ties Kaunu, 
tai matyti, kad svarbiau
siu vokiečių dalyku šiuo 
tarpu yra sudaužyti Kauno 
fortus ir paimti tą miestą.

Savo keliu rusai narsiai 
gina Kauną ir vis atmušinė
ja vokiečių antpuolius, už
duodami priešininkui di
džius nuostolius. Vokiečiai 
atkande dantis, laikinai ap
sistojo šokinėje apie Kau
no fortus.

Kaunas yra rusams di
džiu atsispyrimo punktu ir 
lodei atkakliai tą tvirtovę 
gina, nes jei Kaunas puola, 
tai ir Vilnius turės tuoj 
vokiečiams patekti. Ir an
trajai rusų linijai pasidaro 
pavojus.

Toliau i šiaurę nuo Kau
no Ukmergės ir Panevėžio 
pavietuose vokiečiams už
duota smūgis ir perkirsta 
jų linija. Vokiečiai, von Bu- 
elowo vedami, smarkiai ėjo 
nuo Panevėžio Dvinsko 
link. Dabar toji vokiečių 
armija nublokšta' atgal ir 
atkirsta nuo Ukmergiškės 
vokiečių armijos. Dabar vi
sa vokiečių armija Žemaiti
joj atsirado riestame padė
jime. Vokiečių panevėžiškė 
armija yra pavojuje ir ly
giai tokiame pat padėjime 
ukmergiškė. Šitoji pastaro
ji, ty. vokiečių ukmergiškė 
armija stengiasi paduoti 
rankas su kauniške vokiečių 
armija.

Taigi kartais gali rusams 
pavykti iškirsti vokiečiams 
Žemaitijoj gerą š,tuką. Ga
li suparaližuoti visą vokie
čių veikimą Žemaitijoj, Kur
še ir Suvalkijoj.

Tuo tarpu vokiečiams ne
vyksta ir Kurše. Vos gali 
atlaikyti savo pozicijas, vos 
gali atmušinėti rusų ant
puolius.

Taigi vokiečių žygis Pe- 
trogradan trukdosi.

Daily Telegraph gavo iš 
Petrogrado šitokį praneši
mą :

‘‘Tarp Nemuno ir Daugu
vos rusai užėmė Taujėnus, 
perskėlė vokiečių liniją ir 
tokiuo budu atidalino vo
kiečių panevežiške armiją 
nuo ukmergiškės. Pastaroji 
armija pasijuto pavojuje ir 
neria galvatrūkčiais atgal, 
kad išsigelbėti ir arba pa
siduoti rankas su panevėžiš- 
ke arba kauniške armija.

Vokiečių panevėžiškė ar
mija ir gi pavojuje, nes jos 
dešinysis sparnas atviras 
rusų atakai ir fa ataka ga
li vokiečiams būti pražū
tinga.

Lenkijoj rusai nemano 
atsilaikyti ir bėga į antrą 
tvirtovių liniją, atblokšda- 
mi vokiečių antpuolius. Nie
kur rusai nei nebando atsi
laikyti, tik žiuri, kad kuo- 
didžiausia karuomenės dalis 
paspėtų pabėgti. Dabar jau 
vokiečiai paėmė Siedlecą, 
kurs guli pusiaukelyje tarp 
Varšuvos ir Lietuviškos 
Brastos. Petrograde paskel
bta, kad Lenkijoj rusai pasi
traukė iš Sokolow, Siedle- 
co ir Lukow. Anot rusų pra
nešimų, tesi Kaunu po gau
tų smūgių vokiečiai nedaro 
antpuolių, o tik apšaudinė- 
ja fortus.

Varšuvos vokiečių gen-gu- 
bernatorius išleido prokle- 
maeją, kurioje įsako užda
ryti krautuvės 8 vai. vak. 
o teatrus 9 v. v. Užginta 
laikyti susirinkimai. Už su- 
sinešimus su priešais bus 
baudžiami mirtim.

Varšaviečių komiteto ru
pesniu Vokietijos valdžia 
paleido politikiniūs kali
nius. Tarp paleistųjų poli-

Sugriauti puikus muro namai m. Aspach-le-Haut, Alzase, vokiečių bombomis.
Panašių pragaištingų darbų karo lauke visur pilna.

ZEPPELINAI DREBINO 
ANGLIJĄ.

Londonas, rugpj, 14. — 
Antru kartu šią savaitę vo
kiečiai bombardavo iš oro 
Anglijos miestus. Buvo į 
juos šaudoma, bet jie sus
pėjo nulėkti, vienas truputį 
buvęs pagadintas.

Šeši civiliai anglai užmu
šta, 23 sužeista, 14 namų 
išgriauta bombomis.

Tai jau aštuonioliktu kar
tu vokiečių zeppelinai ap
lankė Angliją — išviso už
mušė 7G ir sužeidė 231 as
menį.

Valdžia neleidžia laikraš
čiams skelbti, kad tos ata
kos padaryta.

MOKESČIAI ANT 
ĮPLAUKŲ.

Londonas, rugpj. 14. — 
Iš Petrogrado pranešama, 
kad durnos finansų komi
tetas užgyrė valdžios by
lių įvesti mokesčius ant į- 
plaukų.

Ketinama įvesti šitokius 
mokesčius: nuo 1,000 rubl. 
įplaukų imti 614 rub., 325 
rub nuo 10,000 rub., G,000 
rub. nuo 100,000 rub. ir taip 
juo didesnės įplaukos tuo 
didesnės mokesčius turės 
mokėti.

tikinių kalinių yra ir Me
deli, garsus darbininkų or
ganizatorius.

UŽSIDARYS RUBSIU 
VIŲ DIRBTUVE.

Londonas, rugpj. 14. :— 
Laikraštis Daily Telegraph 
rašo, kad garsusis madnųjų 
drabužių siuvėjas Worth 
turės užsidaryti savo dirb
tuvę Londone. Anglai pa
sidarė del karo labai tau
pus, nešioja drabužius, kol 
sudėvi ir todėl madnam siu
vėjui pritruko darbų.

Worth laikė savo dirbtu
ve 14 metų.

— New York, rugpj. 14. 
— Gertrude Pugh buvo pa
siųsta mėsinėn su 5c nu
pirkti druskos. Mergelė pa
metė pinigą ir bijojo grįž
ti namon. Nuėjo sau gatvė
mis ir už dviejų mylių nuo 
namų policiantas rado su
važinėtą.

— Menominee, Mich, rug- 
pjuč. 14. — Iš Peter St. 
Louis pavogta $4,000. Ji
sai juos buvo sučedinęs tau
piai gyvendamas ir uždirb
damas tik $1.50 dienoje. Bu
vo nevedęs ir turėjo 89 me
tus amžiaus.

— Helena, Mont., rugpj. 
U- — C. O. Robinson, Chi- 
cagos skerdyklų atstovas, 
paskelbė, kad iš Liverpool 
gavęs žinią, jog Anglija no
rinti pirkti 1,000,000 galvi
jų-

Vėliausios 
Telegramoj
BERLYNAS, rugpj. 14.

— Neoficialės atėjo žinios, 
skelbiančios, jog penki dru- 
čiausieji Kauno fortai su
daužyti ir paversti į griu
vėsius milžiniškomis vokie
čių kanuolėmis.

1 PETROGRADAS, rugpj. 
14. — Ketvirtadienį Rusijos 
laivynas užvedė laivynų 
muši, ties Rygos užlaja ne
toli Eoel salos. Didžiame 
mūšyje vienas Vokietijos 
skraiduolis buvo sugadintas 
ir murktelėjo Baltikes dug
nan. Keletas kitų kaizerio 
laivų pažeista.

PARYŽIUS, rugpj. 14.— 
Francijos skraiduolis ap
šaudė Wagner amunicijos 
dirbtuvę Jaffoj, Palestinoj. 
Svarbiausieji dirbtuvės tro
besiai išgriauta. Ta dirbtu
vė prigulėjo vokiečių kom
panijai.

f— Roma,rugpj. 14 — An
glija, Rusija, Erancija ir 
Italija kalbina Serbiją, kad 
nusileistų Bulgarijai, kad 
duotų Bulgarijai reikalau
jamą provinciją ir tokiuo 
budu laimėtų stiprų talki
ninką.

Skundžiasi 
žmonės 

vokiečiais
Leipalingis (Seinų apsk., 

Suv. gub.). — Vokiečių ka
ruomenės žygiais žmonės 
labai skundžiasi. Kuomet 
pirmą kartą vokiečiai buvo 
atėję, pasakoja, buvę labai 
švelnus ir maža ką nu
skriaudę, bet antrą kartą 
apsilankę, pasirodę ne tik 
tikrais priešininkais, bet ir 
skriaudėjais. Viską ėmę 
su savimi, ką tik galėję. 
Vietomis žmones net ir pu
sėtinai apmušę ir aplink 10 
moterių išgėdinę. Sako, 
daug šunybių pridirbę vo
lt i ečių karei vi a i-k atorgin in
kai (?), buk jie ir žmones 
mušę ir moteris gėdinę. Vo
kiečių karuomenėje buvę 
nemaža lietuvių ir lenkų 
kareivių. Pasak kaikurių 
žmonių, lietuviai buvę švel
nesni už vokiečius ir net 
vietos gyventojams padėję 
gyvulius paslėpti ir nemaža 
jaunų vyrų išgelbėję nuo 
vokiečių nelaisvės. Mat, iš 
vietos apylinkės vokiečiai 
daug vyrų suėmė ir išvarė 
Vokietijon. Vėliau dalis jų 
pabėgo. Iš kitų apturėta 
laiškai. Rašo, kad sveiki, 
drūti ir dirba net už Berly
ne, bet laiškuose nepasaky
ta, ką ir kame dirba.

Ypač žmonės gėrisi vienu 
vokiečių karuomenės karei
viu lietuviu kataliku, kuris 
vieno viso sodžiaus vyrus 
ir gyvulius nuo vokiečių re
kvizicijos apsaugojęs, o pas
kiau pats rusų karuomenei 
nelaisvėn pasidavęs. Bet 
sako, buvę ir tokių lietuvių, 
kurie daug aršesni buvę už 
'pačius vokiečius, nors tai 
buvusi tikra retenybė. Ap
lamai, žmonės vis tik gėrisi 
savais lietuviais kareiviais, 
nors susikalbėti esą buvo 
galima.

NAUJI KRASOS ŽENK
LELIAI.

Washington, D. C., rugpj. 
14. — Krasos departamen
tas išleido naujus ženklelius 
po 11c. Naudojami bus del 
parcel post.

— Atėnai, rug])j. 14. — 
Turkijos ambasadorius Mu- 
khtar Pasha Berlyne pa
gal kaizerio reikalavimą 
atšauktas. Mat, jis Turki
jos valdžiai pranešė, kati 
Austrija ir Vokietija ištem
pė paskutines jėgas ir kad 
pirmas vokiečių nepasiseki
mas ves prie austro-vokie- 
čių katastrofos.

Atsišaukimai
siunčiami j

Meksiką.
Washington, D. C., rugpj. 

14. — Sujungtų Respublikų 
atsišaukimas Meksiko 
srovėms jau siunčiamas. 
Atsišaukime reikalaujama, 
kad srovės liautųsi kariavę 
ir pęšęsi ir kad pradėtų tai- 
kinties. Atsišaukimai pa
siųsta visiems “ revoliucio- 
nistų” vadams, visiems gu
bernatoriams ir kitokiems 
valdininkams. Tie atsišau
kimai bus pagarsinti laik
raščiuose, o pirmiausia juo
sius turi gauti tie, kuriems 
rašyta.

Išskiriant Carranzą, tiki
masi, kad kiti visi vadai ir 
gubernatoriai sutiks sušau
kti taikos konferenciją.

Tuo tarpu Meksiko paru- 
b.?ž,Fje dabar vra didesnio* 
Suv. Valstijų armijos dalis.

Meksiko banditai kartais 
pereidmėja rubežių ir ban
do pasiplėšti. v

•— Londonas, rugpj. 14. — 
Iš Romos atėjo žinia, kad 
Adriatikoj nuskandinta Au
strijos submariuas U—3.

— Londonas, rugpj. 14.— 
Vokiečių submarinai nus
kandino Anglijos garlaivius 
Osprey ir Summerfield ir 
Norvegijos garlaivį Aura.

— Ottawa, Ill. rugpj. 14. 
— Raymond Knoblauch, 12 
metų vaikas, tėvų buvo pa
siųstas iš šaltinio parnešti 
vandens. Vaikas negrįžo. 
Kibiras rasta už medžio 
ties šaltiniu. Vaikas arba 
nuskendo arba buvo pavog
tas.

—Washington, D. C. rug- 
pjuč. 14. — Ant Haiti vėl 
buvo bekilus sumišimas. 
Suv. Valstijų jurininkai 
nuslopino sumišimą.

—New York, rugpj. 14.
— Eina gandas, kad Holan- 
dija daug užsakius amuni
cijos Amerikoj ir ketinanti 
prisijungti prie talkininkų.

— St. Louis, Mo. rugpj. 
14. — Tarp policijos ir 500 
straikininkų, siuvėjų buvo 
ištikęs susirėmimas.

— New York, rugpj. 14.
— Talkininkai pienuoja A-
merikoj pasiskolinti $500,- 
000,000.__________

— Muncie, Ind. rugpj. 14.
— Sudegė G. W. Rowlet 
krautuvė. Nuostolių $250,- 
000. i
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Suv. Valstijoms su mokes- 
timis nuo pelno, galima sa
kyti, visai nenusisekė. Pir- 
maišiais metais valdžios iš- 
das iš tu mokesčių yra pel- 
idjęs vos tik 30 milijonų do
lerių, gi sekančiais metais, 
kurie pasibaigė šiemet bir
želio 30 d., surinkta aplink 
40 milijonų dolerių. Bet ka
dangi pirmaisiais metais 

B^^hokestįs nuo pelno buvo pa
imtos tik už 10 mėnesių, tai 
pereitais metais jų priaugo 
tik aplink 20 nuošimčių.

Mokestis nuo pelno moka 
nedidis skaitlius šios šalies 
turčių, pradedant nuo $3,000 
dol. metinio pelno. Ir nors 
manoma ir tvirtinama, jo- 
gei šioj šalyj gyvena labai 
didis skaitlius turtingų 
žmonių, tai lėčiau toksai 
manymas yra klaidingas. 
Geriausia tai paliudija mo
kestis nuo pelno, kurių ne
surenkama nei puse ” tiek, 
kiek buvo manoma. Čia pa
klaidų negali būti, nes val
džios agentai nei vieno ne- 
rjplenkia, iš visų reikalin
gas mokestis iškolektuoja.

Visi žinome, jogei karas 
nėra žaismė. Žinome ir su
prantame, kad sunaikinimo 
darbas šventam reikale yra 
lygiai didis, kai kad tvėri
mo dabas. Bet taippat žino 
me, kad labiausiai suakme
nėjusiose ir nejausmingose 
kareivių širdyse nuo karo 
baisenybių visgi gema pa- 
sibiaurėjimas naudoties ne
sūriais naikinimo ir žudy
mo budais. Tuo žvilgsniu 
gyvuoja tam tikros ribos, 
kurių kareivis be savo vardo 
ir garbės sutepimo negali 
peržengti. Ir kuomet jis tas 
ribas peržengia — palieka 
jau ne kareiviu, bet papras
tu piktadariu, banditu, 
žmogžudžiu.

Net tarptautinė teisdary- 
stė, normuodama savitarpi
nius kariaujančių valstybių 
santikius, pramatė lieku- 
riuos įstatymus, kurių ka
riaujančios pusės nors var
dan žmonijos ir del nekaltų 
civilių gyventojų apsaugos 
turėtų prisilaikyti. Bet tai 
vis dar tik pastangos knd- 
turinės žmonijos, kurios 
dvasia parosi priešais tas 
baisenybes, kokias ka
ras paskui save velka, ir 
norėtų tai visa sulaikyti, 
kiek nors pažaboti, idant 
atkakliai visur nebūtų sėja
ma naikinimo ir mirties 
darbas.

Tiktai viena tauta ant že
mės paviršiaus nepripažįsta 
pilnai tų tarptautinių 
žmogiškų įstatymų ir jaus
imi ir prie kiekvieno žings
nio juos mindžioja. Bet to 
dar negana. Išranda praga
riukus įrankius, sugalvoja 
pasibjaurėtinus budus, bi 
tik savo priešininką įveikti 
ir paimti viršų.

Toji tauta, tai vokiečiai, 
kurie myli girtiės kulturin- 
giausiais žmonėmis šiam 
pasaulyj.

Užnuodijimas vandens šil
imuose ir upėse priešininko 
šalyj, taippat naikinimas 
visų gyvuojančių esybių 
nuodingomis dujomis — tai 
naujausias vokiečių išradi
mas dabartiniame kare.

Kaip praneša Europos 
laikraščiai, vokiečiai areš
tavę Bruselio (Belgijoj) u- 
niversiteto profesorių Pride
ri ką Lemeyre, kuris daręs 
analizą vandens, pasemto 
iš upės Greuze ties Ypres

Meksiko karuomenės paro-davimas miesto Vera Cruz 
gatvėmis. Dabar išnaujo Suv. Valstijos nori tą mie

stą užimti, jei meksikonainenurims.

tus įrankius. Bekojai len
gvai pastoja rubsiuviais. 
Kiti luošieji mokosi, kad 
pastoti mokytojais, kning- 
vedžiais, vienuoliais.

Francijoj daugelis ligo
ninių paversta į tikras mo
kyklas. Sužeistieji prie 
tam tikrų stalų skaito, ra
šo, mokinasi skaitliuoti, la
vinasi Įvairiuose moksluo
se. Kambario viduiyje yra 
lenta ir mokytojas eina nuo 
vieno paciento prie kito pri- 
gclbėdamas rašvine, skaitv- 
me, skaitliavinie ir t.t.

Mokslo Įrankių suaukojo 
labdaringi žmones. Viena 
Amerikos kompanija vienai 
ligoninei Paryžiuje paauko
jo 12 typewriteriu. Beko
jai kareiviai mokysis ant 
jų dirbti. Europoje type- 
writerku vietas užims luo
šieji kareiviai. Tclegraf įs
tos, telefonistes taipgi užva
duos luošieji kareiviai.

Sunkiausia su aklaisiais. 
Nedaug del jų yra darbų. 
Bet Francijoj daugelis jų 
išmoko šepečius daryti.

Ligoninėse mokūiimosi 
labai pakol dvasią. Darbo, 
užsiėmimo stoka kankina 
žmogų labiau, negu sunkiau
sias darbas.

jums, sesytes, šilkų skaras, 
diržus aukso lietus. Sudiev 
jums, visi draugai. Ačiū 
jums už gerą draugystę, už 
viską.

Sudiev ir jus mergelės! 
Ačiū jums už dainas ir už 
meilus žodelius. Nekalbė
sim mes, bernužėliai, jums 
apie savo vargelius ir ne
iti ausim žiedu nuo jus bal
tų rankelių.

Sudiev, sudiev visiems 
visiems, visiems!

V. A.

-DIDELE DOVANA"]
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigais I 

ui*.* ifiinAnae vartas nininaic

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tq 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(ŠĮ dovnnn bus duodama iki Dec. 31, 1615)

Jaunystė.

Tuo žvilgsniu demokra
tų partija labai nusiminusi. 
Ji, paėmusi savo rankosna 
šios šalies valdžios styrą, 
pirmiausia ant savo kurpa
lio perkalė muitų tarifą, 
daug prekių iš užsienių lei
do atgabenti arba visai be 
muitų, arba su visai numa
žintais muitais. Iš muitų į- 
plaukų nepriteklių manė 
pilnai padengti mokestimis 
nuo pelno. Manė tų mokes
čių per metus surinkti ap
link 100 milijonų. Gi šian
die pasirodo, jogei nesuren
kama nei pusės tos sumos. 
Tai nepramatytas apsivyli
mas.

t___________

Thompsonui, ar kitiems ko
kiems politikieriams, bet, 
girdi, socialistams, būtent 
socialistų dviem alderma- 
nam. Panašus juokus krėsti 
ir tokias nesąmones platin
ti — tikrai reikia turėti ar
klio galvą. Juk visi labai 
gerai žino, jogei laimingas 
to straiko užbaigimas atlik
ta tik majoro ir valstijinio 
advokato Hoyne rūpesčiu ir 
pastangomis.

Cliicagos socialistai pa
galiau jau ima juokus krė
sti. Pastaraisiais laikais 
jie ima tvirtinti, jogei grei
to gatvekarių ir viršutinių 
geležinkeliu darbi niūk u
straiko užbaigimo garbe pri
gulinti ne miesto majorui

Rusijos generalis štabas 
oficialiai skelbia, jogei ru
sai kaip Kaune, taip aplink 
Rygą ir kitur ne tik kad 
priešais vokiečius atsilaiką, 
bet dar juos atmuša atgal. 
Kiek jų tame “oficialiame’’ 
'skelbime yra teisybės, neži
nia, bet žinoma, kad vokie
čiai jau pienuoją eiti ne tik 
link Rygos, bet ir pačios ca
ro sostinės, Petrogrado, ku
ri vokiečiai, turbūt, suma-

ir kuri, ta vandeni, vokie- v 7 v V7
čiai pasitraukdami buvo 
užnuodiję.

Profesoriui iš paminėtos 
upės vandens buvo prisiun
tęs vienas sodžiaus - klebo
nas. Analizuojant vandenį 

.susekta, jogei jis užnuodin- 
tas arseno-monometyl nuo
dais. i

Profesorius rai susekęs, 
apie tai pranešė franeuzų 
ir anglų tirinėjaučioms ko
misijoms. Taippat laišku 
pranešė belgų ministeriui 
Vandervelde, jogei jis suse
kęs vandenyj nuodus ir su- 
lyg jų tikrai sužinojęs, ko
kias vokiečiai nuodingas 
dujas leidžianti Į savo prie
šininkus.

Vokiečiai už tai profeso
rių Lemeyre suėmė ir spė
jama, jogei jį nubausianti 
mirtimi, ty. nužudysianti.

Galima tatai įsivaizdinti, 
kiek tai ligšiol tie barbarai 
teutonai tais savo nuodais 
išteriojo žmonių. Toksai 
vokiečių pasielgmas tiesiog 
žvėriškas" ir jie neužsitar
nauja vadinties kultūrine, 
bet barbarų tauta, Tai, taip 
vadinami “kultnriniai”. nuo
dintojai, bet ne žmonės.

K. K.

ne išnaujo atkrikštyti į Pe
terburgą. Tuo vokiečių su
manymu rusai lig gyvam 
kaului perimti ir šiandie 
jau su pasibaisėjimu žiū
risi į savo bėgančias armi
jas su Nikolai Nikolajevi- 
čiu priešakyj.

Taigi jei jau prisibijoma, 
kad vokiečiai visu savo 
smarkumu neužteku Petro
grado link, fcš to supranta
ma, koks jau ten po galų 
gali būti rusų laikimąsi 
Kaune, Rygoj ir kitur. Ot, 
tik pasauliui akis muilina
ma, kaip andai su Varšu
vos pasilaikymu. Lietu
viams dabar vis viena. Visa 
tėvynė skersai ir išilgai iš
veriota. Aršiau jau negali 
būti. Gi jei taip, tai tegu 
vokiečiai su rusais nors vi
sai išsiskerdžia. Gal grei
čiau tose valstybėse pražy
dės visuotina laisvė.

Ką darys Europos 
luošieji.

Europos kariaujančioms 
valstybėms parupo luošųjų 
padėjimas. O tų luošųjų 
padaroma dideles daugy
bės. Reikia jiems surasti 
kokių nors užsiėmimų. Juk 
vienrankiai, medinkojai i: 
kitokie nebus iki gyvos gal
vos be darbo. O yra darbų, 
kuriuos medinkojai ir vien
rankiai gali atlikti. Nakti- 
sargis gali būti berankis. 
Yra darbų, kuriuos ir ak
lieji gali atlikti. Surasti 
visiems tokiems vargšams 
darinis ir parupo visai ka
riaujančiai Europai.

Karas padarė , stiprius, 
tvirtus vyrus be rankų, be 
kojų. Į senus darbus ne
gali gristi.

Pedagogai ii' daktarai už
siėmė galvojimu, kaip čia 
kuodidžiuasiam sužeistųjų 
skaitliui suteikus progą už
darbiauti. Dirbtuvės pri
taikomos tokiems vargšams. 
Londone vienoj kalvėj taip 
pritaikinta darbai, ten jau 
penki sužeistieji dirba. Du 
netekę dešiniųjų rankų, vie
nas kairiosios rankos, vie
nas dešinėsės1 rankos pirš
tų ir vienas yra medinko- 
jis.

Francijoj įsteigta dirbtu
vės, kur luošieji ir visokio 
sužeistieji mokinasi ir mik
linąs! prie darbu. Vielike.-, 
jai gabiai lipa kopėčiomis 
ir pasekmingai dirba ant 
stogų, kur nereikia vaikš
čioti, o tik šliaužti. Išranda
ma naujos mašinos ir pa
gerinamos ir šiaip mašinos, 
kurias gali valdyti luošieji 
ir dirbti ant jų. Bepirščiai 
vyrai papranta vartoti ob
lius, pjūklus, kaltus ir ki-

Šimtai Franci jos aklųjų 
daro šepečius, šluotas, kar- 
batkas, krepšius ir t.t.

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FOR

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ.

Sudiev!
Dunda, lekia traukinys 

su didžiu greitumu. O jis 
pilnas-pilnutėlis jaunų vai
kinų — mus naujokų. Vie
ni nusiminę, sėdi ant suole
lių mąsto, jų veide' išreikš
tas kaž-koks neapsakomas 
nuliūdimas. Kiti vėl gieda 
liūdnumo dainelę ir taip jie 
sutariamai tą dainelę tęsia; 
o toji dainelė skamba to
kiais širdį žavinančiais žo
džiais: ' “Sudiev Lietuva, 
man linksma buvo gyvent 
savo šalelėj...” ir tai]) jau
triai smeigiasi visų širdys- 
na šios dainos žodžiai. O 
traukinys dar greičiau, ne- 
gu pirma lekia, tik lekia. 
Jau matos musų senovės 
sostamiesčio — Vilniaus rū
mai; keletas bažnyčių, bet 
traukinys vis taip-pat sma
giai tebebėga. Jis sustoti 
tartum visai nemano, neka
ltos. Mes visi žiūrėdami per 
langus į tuos Vilniaus rū
mus, į nykstantį iš musų a- 
kių miestą tariame sau: 
“Sudiev mustp-prabočių sos- 
tapile — Vilniau! Sudiev! 
Gal jau paskutinį kartą 
mes ant Tavęs pažvelgiam, 
gal jau paskutinis kartas 
pro Tave važiuojame. Su
diev, Vilniau! Sudiev!” Jau 
ir žymės miesto nebematyti. 
Sudiev! Apleido-prabėgo
traukinys vieną stotį po ki
tai. Jau jis mus neša iš Lie
tuvos ribų, jau atsiduriame 
Gudijoj. Sudiev, Tėvyne! 
Ačiū Tau, ką mus padoriai 
išauklėjai, ką išmokinai 
karštai mylėti Tave. Sudiev, 
tėveliai, jus mus visų inai- 
tintojėl’iai! ačiū jums, ką 
jus mus 2 dešimtmečiu iš
penėjo!. Ačiū tau tau motu
te už mažų dienelių meilus 
žodelius -ir sudiev! Ačiū 
jums broliai ir seselės už 
brolišką draugystę, už visus 
gerus žodelius. Sudiev bro
leliai. Sudiev sesytės, gal 
pargrįšim nepražuvę sveti
moj šalelėj. Mes parnešim 
prūsų plieno kardus kietus,

(Pasaka).
Buvo labai gražu Rojuje, 

— nes tai buvo Rojus. Nes 
Dievas sutvėrė Rojų ir pa
vadino jį gražiausia ir pui
kiausia laimės šalia!

Ten kitai]) saulė švietė— 
nes ji buvo Rojaus saulė. 
Ten kitaip gėlės kvepėję 
žydėjo, nes laivo jos Rojaus 
gėlės. Ten kitaip paukščiai 
čiulbėjo, nes buvo jie Ro
jaus paukščiai!

O tame Rojuje gyveno žmo
gus. Jaunas, jaunutis; ge
ras, ramus —- kaip patsai 
Ramumas; laimingas — 
kaip pati Laimė, liuosas— 
kaip pati Liuosybė!

Kūnas jo buvo dangiškos 
grožės. Siela jojo buvo sau
lės skaistumo. Akis jo žibėjo 
žva igždžių spinduliais...

Kuomet jis kalbėjo džiau
gsmu apimtas — klausėsi 
balso jo Rojus, tylėjo pauk
šteliai, paukščiai. Tik gėlė 
skaiščiau dar žydėjo. Kuo
met jis meldėsi — Rojus 
klausėsi jojo maldos, o me
džių lapeliai pašnibždomis 
maldą kartojo...

Taip meldėsi Rojaus žmo
gus :

— Dieve! Tu sutvėrei 
Dangų ir žemę; saulę ir 
žvaigždes. Tu uždegei mano 
širdin sielos džiaugsimu Die
ve! Tas džiaugsmas gaivina 
mane — mano kūną ir pro
tą. Tas džiaugsmas man su
teikia didelę laimę. Dieve! 
Tu geras, Tu amžinas, di
dis, tebūnie dabar ir ant vi
sados širdyj mano džiaugs
mas ! Tešviečia man per am
žius Rojaus grožė!

Ir Dievas prabilo:
— Tešviečia tau per am

žius Rojaus šviesa; težavi 
tave amžinai Rojaus grožė, 
kurią įkvėpiau tau.

Tebūnie visas tavo am
žius Jaunystė.

Ir puolė ant kelių. Žmo
gus, ir garbino Amžiną 
Dievą — ir džiaugsmas sie
los dar skaisčiau po širdį 
suliepsnojo, o ant rytojaus 
gėlių dvi ašari krito...

Nudžiugo gėlės ir pašnab
ždomis tarė.

Jaunystė, Jaunystė, Jau
nystė... '

Ir visa kas Rojuje buvo— 
kartojo.

— Jaunystė...
V. B.
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LIETUVIS GRABORIUS

Geriausias gra-1 
borius aut Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbą geriau-j 
šiai. _
Prie kiekvienoj 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto- 
rius ir 12 va- 
uą painių. " 
Tel. Drover 1139 ’

P. K. BRUCH A S
Geriausia vie

ta pirkti lUikro- 
delius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, silabi
nius žiedus, bran* 
zalietus, koloni- 
kus, špilkas ir 
1.1. M tisų k ra u-
• u v ė pripildyta 
mjaiisios mados 
ivorais ir kai- 

.os pigesnės 
ciip ktiur. Ant 
užprašymo kata 
logą išsiunčiame 
dykai.P. K. BRUCEAS

3248 So. Morgan St., Chicago, III.

Tel. Randolph 52-16A. A. Slakis 
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Ill. 
Iles. 3255 So- Ilnlsted St.

Tel.- Drover 5326

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v. 
/ nt r y LAILE

koou a. ueimitage Avė., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vah vakare kasdiena
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1 Telephone Yards 6686 fl

į Lietuviška Krautuve a 
& H

Užlaikau didžiausiame pnsirin-
® kime vyriškų aprcdalų, skrybėlių, ® 
0 čeverykų, batų del moterų, vyrų ir S 
[i vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
Q kotų. į

* JONAS BUDRIFAS, savininkas * 
| 3252-S4 S. Morgan St. * 

CHICAGO, ill. 8

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan Si. kerte 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.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

eonoBMaKHKr BBwmsan sst saw5 Dr. S. A. ŠLAKIENE?
| SPECIALISTE
| M0TE21Ų IR VAIKŲ LIGOSE

į 3255 SO. HALSTED ST. !
|Tol. Drover G32J CHICAGO, ILL. |
"ww c' n si'-ffl's: s .'"ft1" n.is.ra mina

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vieriintele mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Angliška kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinpiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Angly kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American oi Longuafiea

1741 W. 47th Street. : : Chicago, 'R,EVESKIO ^MOKYKIA' A. MASALSKIS
|330S Auburn Ave., Chicago 
a
Vuii* M 4*....Bl ...■... Bi1 i Bi.<. ■ ■

3106 So.Halsted St.,Chica$i
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ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 14, 1915.Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.ABIE KŪNO MANKŠTT- NIMĄ.Kad turėti pilną sveikatą, kiekvenam žmogaus kūno organui yra būtinai reikalingas niankštinimas. Visos kūno veikmės (funkcijos) yra pildomos su ritmiško krutėjimo pagelba, gi krutėjimą labiausia palengvina mankštinimosi arba gimnastika. Jei kuri nors žmogaus kūno dalis neapturi užtektinai sau reikalingo mankštinimosi per ilgą laiką, tuomet tos kūno dalies ne tik gaivingunias nusilpnėja, bet ir organų toj pat dalyj didumas sumažėja, ir paskiau iš to seka sudėjimo ir veikmės išsigimimas (degeneracija). Perdidis kokioj nors kūno dalyj jėgų intem- pimas veda prie nenormalio organų gaiviu gurno ir išsi- vystimo. Toksai perilgas jėgų intempimas kūno dalims atneša tokias pat išsigimimo pasekmes, kai kad ir prie nesimankštinimo. Todėl yra svarbu žinoti tas, kad visų kūno dalių organų mankštinimosi butų vienodas. Reikia saugoties, kad vienai kūno daliai ar organui nebūtų mankštinimosi perdaug, o kitam permaža. Nes iš to tankiai žmogui ir nesveikata paeina, nes tuomet nenatūraliai kūno organai veikia.Kūno raumenų mankštinimosi svarbiausią intekmę padaro į plaučius ir kraujo cirkuliaciją. Kvėpavimas mainosi ne lygiai ir sulyg spėkų parodymo. Žmogus paprastai oro į save įkvepia 8.5 litrus per miliutą; jaigu žmogus į vieną valandą nueis 614 kilometrus (4 mylias), jisai įkvėps savin oro 34 litrus; gi jei jis nueis 91/2 kilom. (6 mylias), jisai įkvėps 51 litrą oro. Anglerugšties iškvėpavimas didinas pagal žmogaus darbą. Kuo daugiau jisai dirba, juda, tuo daugiau iš savęs iškvėpuo j a angį erukšt ies Angį eruk štiš visuomet didesne dalim iškvėpuojamas sunkaus darbo metu. Todėl reikalinga tokiems, katrie dirba sunkiai fiziškai, valgv- ti tokius valgius, kuriuose randasi daugiau angleda- rio. Gi angledario daugiausia randasi .riebiuose valgiuose. Alkoholiniai gėrimai sumažina anglerukš- ties iš plaučių iškvėpavimą. Todėl tuos gėrimus negalima vartoti kūno mankštinimosi metu, net užginama tai daryti.Kūno niankštinimas, jei jis bus atliekamas taip, kaip augščiau nurodyta, pasekmingai veikia į kraujo cirkuliaciją, padidindamas jo greitumą ir jėgas. Gi kraujo padidinta cirkuliacija priverčia širdį smarkiau veikti ir tuo budu daugiau šviežesnio kraujo tenka raumenims ir kitiems kūno organams. Bet persmarkus ir perilgas mankštinimosi yra žmogui kenksminga, nes tuomet širdis ima nenatūraliai veikti. Ritmiška širdies veikmė išsijudina iš savo lygsvaros ir ima persmarkiai plakti. Toks smarkus širdies plakimas yra kenksmin

gas ir kuomet tas ištinka, mankštinimosi turėtų but pertraukta.Nuo sunkaus darbo, arba nuo persmarkaus ir perilgo mankštinimosi širdies raumenys išsitempia ir jos kambarėliai prasiplatina; ir šitoks širdies padėjimas tuomet pasilieka ant visados. Toks širdies stovis dažniausia pasitaiko pas dirbančius per ilgus metus sunkius darbus darbininkus, pa s kareivius, kurie priversti tolimas keliones pėsti keliauti ir pas atletus, kurie ilgą laiką sunkiai lavinasi.Iš kitos pusės tai imant, nepakaktoms kūno maukšlinimas veda prie širdies raumenų išsigimimo (degeneracijos), susilpnina širdies veikimą ir visuotiną kraujo cirkuliaciją. Šiame padėjime širdies kambarėlių išsiplėtimas palieka be širdies peraugimo, širdis apauga riebumais ir tas veda žmogų nesveikaton.

jam ■— rusai. Šaudėsi iš šautuvų kasdieną po 3—4 vai. ligi gegužio mėn. pradžios, kada vokiečiai matydami, kad rusai neturi apmotų, paleido pirmuosius armotu šūvius i Mažeikius, bet po valandos šaudymo rusai irgi ėmė duoti garo vokiečiams; taip jie šaudėsi dar 2 valandi ir vokiečiai išbėgo iš Tirkšlių už pušyno.
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iš Lietuvos.Šidlava (Kauno gub.). Pirmą karta rusų karuome- nei atėjus Šidlavon vokiečiai buvo apšaudė miestelį taikydami į nesenai pastatytąją koplyčią, bet pataikyti nenusisekė. Tik vienoj vietoj truputį pagadino.Per pirmuosius mūšius Naukaimio sodžiuje sudegė pasislėpę vienan rusin 9 žmonės. Per muši gegužio 27 dieną daugelis žmonių ir kunigai buvo suėję pasislėpti nuo šūvių bažnyčion.Vokiečiai Šidlavoje atėmė iš žmonių visa, kas jiems tik pasirodė naudinga, net ir iš žemės visa iškasė. Kurie žmonės gyveno toliau nuo Šidlavos, tai tuos suvarė į miestelį ir uždarė naujos klebonijos namuose. Vyrus varė darbų dirbti. Miestelyje sudegė keli namai.Sudegintos ir apgriautos bažnyčios. Žemaitijoje nukentėjo nuo vokiečių užpuolimo šios bažnyčios: Kurtuvėnuose — bažnyčios, stogas nudegė; Kuršėnuose— sudegė medinė bažnyčios dalis, išliko tik muro pry- šakis su varpinė; Viekšniuose sudegė muro bažnyčia su visais bažnyčios trobesiais; sudegė medinė Mica icų bažnytėlė (Kuršėnų filija); Mažeikių medinė bažnyčia ir klebonija — apdaužytos, bet nesudegė; Papilėje muro bažnyčia kiek apgriauta.Mažeikiai (Kauno gub.). Didžioji miestelio pusė išdegė; geležinkelio stotis išliko; taippat išliko ir namai netoli stoties stovintieji- Tirkšliai (Telšių apskr.). Nuo balandžio 24 d. vokiečiai persikraustė miestelin, nes rusai išvijo juos iš Kuršo (Kurliandijos) ir visi ten buvusieji vokiečiai dabar apsigyveno kairiajam Ventos krante, gi dešinia-

Tirkšliai (Telšių apskr.). Balandžio 26 dieną vokiečiai atėjo i Krūčių sodžių ir Daubario akalicą ieškodami riebių kiaulių ir žadėdami piningais už jas mokėti Apsistojo Kimčiuose nakvoti. Pirmiau vokiečių žvalgų jau buvo pranešta, kad žmonės nesislapstytu ir visi butu namie, nesV V 7pamate bebėgant žmogų šausią i jį. Radę tuščius namus išlaukdavo duris ir visa iškrau]iodavo. Per savo buvimą vokiečiai ėmė iš žmonių arklius arba mainė ant savųjų netikusių : be pinigų pirko, be pinigų ir parduodavo. Kiaules ir karves pjovė, šieną ir avižas ėmė šerti savo arkliams, o taippat ir valgomuosius daiktus: kiaušinius, sviestą ir pieną ėmė dykai; jei kiaušinių negaudavo, tai vištas užmušdavo ir išsinešdavo, — girdi, tokių vištų nereikią, kurios kiaušinių nededančios.Pas kuriuos stovėjo vokiečiai, ten ir tvorų maža teliko, nes pritrukus malkų, kūreno tvoras.Nemokėdami susikalbėti su gyventojais, vokiečiai rodydavo jiems, ko reikalauja. Už apkasų kasimą mokėjo už 10 vai. darbo 1 markę (30 kap.); apkasus liepė kasti naktimis.Gegužio 9 d. Tirkšliuose susilaukėme rusų karuome- uės, o gegužio 10 d. išvarė visus žydus. Tirkšliai šį kartą išliko nuo ugnies sveiki.Rygos Liet. Komitetas nukent, del karo šelpti griežtai pranešė pabėgėliams, kad pasieškotų sau darbo ir dabar jų dauguma jau gavo sau darbo gaudami po 1 rub. 20 kap. ant dienos. Sunkiau surasti darbas tik moterims, tat komiteto globoje paliko 600 pabėgėlių iš jų 490 gauna butą ir valgį, kiti šiaip jau pašelpą, "Rygos Garso” redakcijoj kasdiena siuvama pabėgėliams baltiniai.Didelis miškų gaisras. Garsiškių sodžiaus (Maišio- galos valse. Vilniaus gub.) deksnėje kilo gaisras. Ugnelė, šliauždama krumėkš- lių takais, pasuke dvarininko Narbuto miškan, kurio apie 100 dešimtinių sunaikino padariusi nuostolio a- pie 50,000 rublių.Toliau, del smarkaus vėjo gaisras persimetė i gretimo Sibirankos vienasėdžio trobesius, iš ten gi ugnelė persimetė Veršuliškio dvaro miškan, kurio išdegino apie 40 dešimtinių ploto. Po tam užsidegė dar Kerną vos girininkijos miškas ir išdegė jojo apie 20 dešimtinių plotas. Gaisras truko keturias dienas ir keturias naktis.

Tavoras Parduotas per Suv. Valstijų Teismą
Iš Lawndale Furniture House

parduota del KLEIN BROS, už

... Pigiausią kainą ant Rekordo...
Pardavimas Panedelyj, Utarninke, Seredoj ir Ketverge Į
Jeigu norite puikių augštos klesos naminių rakau-g 

dų pirkti ant šio didžiaus išpardavinėjimo ant labai g 
lengvų išmokesčių.

$1 vertes Kėdės po 55c

Pirktos nuo Lawndale Furniture 
House, padirbtos iš kieto medžio, 
dailiai apipjaustytas. tvirtai sudėtas.

$12 Pakeriai po $7.45

Pirkti nuo Lawndale Furniture 
House, gera skūra aotraukti, čverti 
piauti, ąžuoliniai. Ant lengvų išmok.

. 3 šmotų $100 veri$M.75 
Parlor Setai tiktai.Iš Lawndale Furniture House pirkti 3 šmotų Parlor Setai, su tvirtais ąžuolu, arba mahogany, cireasiškais fremais, skūra aptraukta visokiose spalvosse.
$6 ant rankos paskui po $1 j sav.a> Ac0 g re P ’C

’<U •OjO £

$35 vertes tvirto ąžuolo 7 S 
Davenport lova. . . . . . . . .
$2 vertes kieto medžio

$30 vertes bresines lovos 77 
liktai po. . . . . . . . . . . . . . . . . .
$18 vertes kieto ąžuolo W 
medžio padidinamas stalas • ar

$18 vertes kieto medžio W
Komodos tiktai po. . . . . . . . .

P C) TeJ. Carai 5308 j

l J. G. Mezlaiszkis $
) Generali s ')
L: Koniraktorius Ir \
’ Komų Siatejas. $
į 2301 S. Leavitt St., Chicago, III. y

Atydai Draugysčių
Pranešame gerb. draugijoms, 

kad draugysčių parčdų dirbtu
vę perkėlėme i kitą vietą, tai
gi norėdamos užsakyti karūnas, 
vėliavas, kukardas, šarpas, mar
šalkų parėdus, kepures, guzikė- 
lius ir t.t., teiksitės atsišaukti 
šiuo adresu:

T. ANDRUSEVICZ & CO.
1908 W.Division st., arti Robey Chicago

F. A. Poszkos Aptieks
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, neš prie musu lankosi į ap- 
tieką geriausi gydytojai. Pagalios 
mes pašauksime tokį, kokio jus patįs 
reikalausite. Mes išpildome 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 pumpas, karštam ir šaltam 
vandeniui maišelius, gydančius odą 
muilus, kvepalus, pudras ir visokias 
reikalingas pamadas. Prirenkame ir 
pataisome akinius. Taippat prirenka
me 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 palengvinimą 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 Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir ūmų 
palengvėjimą.

Nereikia nei trynimo, nei plovimo, 
nei prakaitavimo, nei aprišimo. Tik 
vieną stalavą šaukštą dienoje.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUŠŲ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 Ir augščiau. Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasdltsį vakarėli iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

SUGĖDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos 15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

19c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 40c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuve
Šiaur-vakarinč dalie.
1644 W Cnicaco avė
1373 M i 1 wa n kee a ve 
1045 Milwaukee «ve 
2054 M 1 wuukee avė 
2710 W North avė

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

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2649 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland avo

R. kytojaj
Tubkish Trophies 
ig arei n penkiolika metų at

gal*'— yra rūkytojai
Turkish Trophies

Cigaretę Šiandien?

Virbėjai goriausiu Tnrkiszkn , 
ir Egiptiszk Cigarctu s vie t ;

KRIAUČIŲ KIRPIMO MOKYKLA
Mokina visus, moteris ir merginas, 

kirpti moteriškus kotus, sijonus, jekes, 
dreses, išsiūti guzikams skylutes. Mo
kykla atdara vakarais nuo 6 iki 9 v.

BLEEK’S SCHOOL,
3302 So. Morgan str., Chicago, Ill.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt.

Turi geriausią pasisekimą, Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, 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 

valandą liuoso laiko, tai ateik. 

MILDOS-TEATRAN
m

Vienatinė Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVIC-Z SAVINOS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti aut korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Lšguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės j 
mergaičių orkestrą. _ ■
Kainos .visiems prieinamos. Moknitima dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo menesio pradžioje. ,.i; . r r -

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Dunj, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtn ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

į Buk Neprigulmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes!
■ Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioj apylinkėj Loulsianos valsti- _
■ joj prie miestų ir geležinkelių. Oras sveikas. Išlygos labai prieinamos,
■ kad ir bėdiniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi, že
li mė labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus į metus. Kas turi ® 
Įį 120 dolerių, gali pirkti 40 akerių žemės. Kas norite žinoti plačiau, ra- ■ 
tt šykite mums, indedant 2c. markę, o mes Jums pirsiųsim kningą ir in- ■ 
H formaciją dovanai — ■

A. VISBARAS & CO. "
3112 So. Halsted St., Chicago, III. Telephone Yards 3159 UB 

B Kas nori susirašyt su ten gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas g
■ BIENVILLE, LA.IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51., B 
■hnBBMMBHKMTBiSfMBmMKMBTKn WBBR BKI ■ ■ ■ « • H

Amerikos Lietuvis”Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. P ALTANA VIČIA
15 Millbury SU : Worcester, Mass.
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4 AID. “KATALIKAS,” rugpj. 1Ž, 1915.

J. Gabrys.

Iš mano atsiminimų ir 
įspūdžių Amerikoje.

(Tąsa).
ka į šalis ir akies mirksnyj liekasi užpakalyj laivo, žy- 
mėdamos ilgą, ilgą taką... O mus laivas, tarytum jauz- 
dainas savo galybę, augštai iškėlęs savo stiebus, kaip ir 
pasididžiuodanufs savo jėga, bėga, vis bėga pirmyn...

Laivo laikiniai gyventojai-keleiviai, išnetyčių liki
mo suvesti krūvon, jau vieni su kitais pasipažino. Pir
moj ir antroj klesoj puikiuose galionuose besėdėdami 
minkštose kresėse, klauso muzikos ir giesmių puikių 
artistų, keliaujančių Amerikon. Jauni vaikinai ir mer
ginos, jau arčiau susipažinę, meiliai kalbasi, vaikštinė
dami laivo lubomis. Trečiaklesiai pasažieriai-emigran- 
tai taipgi nenuobodžiauja, jie tai žaidžia visokius žais
lus, tai šoka griežiant keliems pasažieriams sniuiginin- 
kams, kurie, apleizdami Senąjį Svietą, nenorėjo persi
skirti su savo smuikomis.

Raiba, spalvuota minia apstojo muzikantus, vidu
ryj rato sukosi keletas poru. Bet kas tai per šokis, 
ką jie čia šoka? Pl’ieinu arčiau prie minios, žiūriu, ir 
savo akim netikiu, juk tai “tango” šoka, tiesa, jog tai 
“tango”; jau pagaclytas, supopulerizuotas, be tų “su
dėtų,” “sukomplikuotų” figūrų, ką teko matyti praė
jusią žiemą Paryžiaus musichalle’se, bet visgi tai dar 
“tango.”

Mada — tai epidemija, kuri iš augščiausių drau
gijos sluogsnių žaibo greitumu pasiekia žemiausių drau
gijos sluogsnių. Kaip gaila vienok, kad žemesnieji 
draugijos sluogsniai taip greit perima blogąsias kultūros 
puses, kad tai jie taip greit pasisavintų gerąsias, po- 
zityves augštesnėsės draugijos puses.

Bet grįžkim prie pat šokių. Trečios klesos linksmu
mas užgavo ir greta stovinčius aritiosios klesos kelei
vius. Jaunesnieji, peršokę per skiriančią II nuo III 
klesos geležinę tvorą, ir, susimaišę su trečia klesa, pasi
leido šokti.

Mudviem su kun. Gustaičiu nuo augštesniojo tilto 
bežiūrint į trečiaklesių minią, pasirodė tarytum kele
tas lietuviškų veidų. Idant persitikrinti, ar tai ištiesų 
yra lietuviai, nusileidova žemyn ir prisiartinę užkalbi- 
nova. Ištiesų, tai butą lietuviu. Mudviem prabilus į 
juos lietuviškai, jų veidai tarytum nušvito. Netrukus 
susidarė aplink mudu pusėtinas būrelis vyrų ir moterių.

— Iš kurr Tamsta?—paklausiau jauno vaikino, apie 
-^dvidešimts metų amžiaus.

— Iš Griškabūdžio (8wy. gub.).
— O Tamsta? — paklausiau jau apysenio, bet dar 

tvirto senio.
— Iš Virbaiiaus (Suv. g.) — atsakė.
— Matyt, Tamsta, jau buvote Amerikoj pirma, — 

paklausiau senio, nes iš plačių amerikoniškų drapanų 
tai spėjau.

— Taip, —atrėmė man senis, — aš gan ilgai gyve
nau Waterburyj, parvažiavau Lietuvon pasižiūrėti.

— Na, kaip jums patiko Lietuva?r—paklausiau žin
geidžiai, tikėdamasis išgirsti senelio balse pasiilgimo ir 
meilumo gaidą? x

—- Tegul ten gyvuliai gyvena, o iic žmonės, — 
rūsčiai atrėmė man senis. — Nueik tu, žmogus, į baž
nyčią — nė atsiklaupti, nė atsisėsti. Atsiklaupk, tai 
tave sumindžios, supurvys, kad tu į ž uogų nebusi pana
šus. Nueik į karčemą, tai, žiūrėk, kad tau pakaušio nc- 
praskeltų... Ten ne žmonės, bet gyvuliai!... Atkarto
jęs nusispjovė su paniekinimu senis.

Greta jo stovintieji vyrai, taippat amerikonai, jau 
buvę Amerikoj ir dabar vėl grįštantieji, pritarė seniui, 
išreikšdami didžiausią panieką Lietuvai. Šalę senio 
stovinti jau senyva moteriškė, matomai jo žmona, dar 
pridūrė:

— Tuščia j u, su tai Lietuva, tee ul ruskiai ten gy
vena.

— Na, kodėl? — paklausiau aš.
— Kur tu čia žmogus, pripratęs prie laisvės, išgy

vensi tokiam krašte.
Aš, norėdamas permainyti kalba ir, pamatęs užpa

kalyje senio dar vieną-“amerikantą,” užklausiau:
— Tamsta irgi jau antru kartu grįžtate į Ameri- 

ką?

— Devyniolika.
— Na, tai nuo vaisko bėgi?
— Ne, man “da vadas služytų.”
— Na, tai delko tėvynę apleidi?
Čia greta jo stovintis vyras atsiliepė:
— Su močiaka nesugyvent. Ką mačyje nezgadoj 

gyventi, tegul velyk laimės sviete paieškos.
— Kokį gi darbą manai dirbti, dar nesuaugęs,' už

tektinai jėgų neturėdamas?
— Ugi ką kiti dirba, tai ir aš dirbsiu.
— Geras muzikantas, — pridūrė jo draugas, — 

tai galės iš “skripkos” duoną valgyti.
Čia apsimainę keliais žodžiais su keliomis mergi

nomis, atsisveikinom iki rytojui, žadėdami juos pave
džioti po laivą, i kuri patįs bijo leisties, bijodami pa
klysti. Be to sutarėm atsilankyti ketvirtoj klesoj, kur, 
anot j u, esą daug lietuvių.

Kaž-kodel man taip širdį suspaudė, vos-ne-vos sulai
kiau veržiančiąsias man akysna ašaras. Še, Lietuva, 
kur tavo jaunimas! Še, kur tavo viltis ir ateitis! Kaip 
vėjų smiltys sklaidoma po pasaulį...

Jei taip ilgiau tęsis, o, Lietuva, Tu pavirsi ty
ru. Tave užims svetimtaučiai. Tavo suims Tavęs jau 
nemyli, Tave apleidžia, nuo Tavęs bėga.

Kodėl ?'... Kodėl ?... Kodėl ?...

v Valeria nd,”
Liepos 2 dieną, 1914 m.

Mat, vakar, užbaigęs dienos darbus, savo įspūdžių 
užrašymu, užlipau ant viršutinių laivo lubų pakvėpuoti 
tyru oru. Buvo graži mėnasiena. Žvaigždutės gražiai 
mirgėjo ant blaivo dangaus. Jūrė blizgėjo, mėnulio 
nušviesta. Drungnas vėjalis maloniai dvilkeno. Aš, 
išsitiesęsę kresėj, užsižiūrėjau i jūrės tolį, kur ji nyksta 
toli, toli tamsumoj. Užsisvajojau. Kodėl musų žmo
nės taip mažai myli savo gimtąjį kraštą, kodėl jie taip 
jį niekina, taip be gailesčio jį apleidžia?. Man vis dar 
skambėjo ausyse rustus musų tautiečių balsai, su ku
riais tik ką kalbėjome. “Tegul gyvuliai ten gyvena.” 
Nejaugi musų Lietuva jau taip nususus, nuskurus, atsi
likus, kad ton tik gyvuliams vieta!...' Kas čia kaltas? 
Liuduos mintys slinko viena paskui kitą. Kas kaltas? 
Kas kaltas musų varguose, musų atsilikime? Vietoj 
kaltinti kitus, kasžin ar neteisingiau butų apkaltinus 
musų pačių nerangumą, apsileidimą. Taigi darbo! 
Darbo ir darbo! be galo, idant pasivyti kitas tautas, ku- 

(Bus toliau).

Rugpjūčio Mėnesį Tiktai?
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Šis patogus gvarantuotas 
PIANAS

$195.22
$250 vertes

PRANEŠIMAS.
Vien tik parankuniui Chicagos lietuvių gyventojų, Ballet and Da

vis Piano Co. Praneša Chicagos ir apylinkės lietuvių gyventojams, 
jogei atidarė naują pianų krautuvę, po numeriu 3249 Šo. Morgan 
str. Tolinus mes, pasinaudodami šia. proga, dėkavojame visiems lietu
viams pirkliams už jų prielankumą mums ir, tolesniai, perstačius 
musų pianus, mes pasiūlome del rugpjūčio menesio tiktai puikų, 
augštos klesos pianą, lėšuojantį mažiausia $250, speeiališka kaina 
$195.00.

Mokesnio sąlygos gali būti sutaisytos pirkėjų parankuniui.
Atsilankykite tuojaus ir daleiskite parodyti jums, kaip pirkti nuo 

vieno iš didžiausių pasaulyj pianų dirbtuvių ir sutaupyti pinigų. 
Mes šiame biznyje esame jau virš 75 metų ir musų gvarantavimas 
yra tvirčiausias.

HALLET & DAVIS W GO.
BRANCH STORE

3249 SO. MORGAN ST. J. ZABIELSKIS, Pard.
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DB. CARTER’10 AŠTUONIOLIKTOS 
SUKAKTUVĖS.

Dr. Franklin’as O. Carter’is šven
te savo aštuonioliktas sukaktuvės sa
vo praktikavimo 120 So. State gat., 
Chicago, Ill.

Jis užkvietė visus savo ligonius, tar
pe kuriu buvo p-ni Fasha, 4653 Au
stin avė., kuri buvo išgydyta nuo ak: 
luino per jį, pirmam mete savo prak
tikos.

Jis taipgi turėjo garbę susitikti su 
p. Koneger, kuris yra vienas iš žy
miausių vokiškų piliečių Chicago. Jis 
buvo aklas virš 40 metų, bet buvo iš
gydytas per Dr. Carter’j. Josunus, E- 
milionas Krueger, kurs yra valdinin
kas barzdaskutyklos ant Milwaukee 
gatves, taipgi buvo nebilys, bet per 
Dr. Carter’io gabumą likosi išgydy
tas 15 metų atgal.

Buvo ir daugiau jojo išgydytų. Dr. 
Carter’is išreiškė savo mintį, jogei 
nori dar pasipraktikuoti 5 metus, o 
paskui ilsėtis. Vienok gi dabar sun
kiai dirbs del geroves ligonių, kurie 
reikalauja jo pagelbos, o jaigu nekuriu 
neturi skatikų užmokėti jam, tai jis 
su mielu noru apsiima tam dirbti vel
tui Petnyčioms.

Dr. Carter’is gimė Cauadoj, užbai
gė Toronto Universitetą, Cauadoj ir 
atvyko Chicagon 20 metų atgal moky
tis apie ligas akių, ausų, nosies ir 
gerkles nekuriuose ligonbueiuose. Ir 
nuo to laiko tebepraktikuojasi.(Advt.)

Draugysčių Reikalai.
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 

STĖ ŠV. MARTINO 
CHICAGO, ILL.

N. Overlingas, Pirm. 
3405 Auburn Ave.

J. Mickeliunas, Vice-Pirm.
839 W. 34th St.

A. J. Kasparas Prot. Rašt. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievskis Fin. Rašt. 
1625 W. 20th St ,

M. Z. Kadzievskis, Iždin.
2118 W. 20 St.

Dr-

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ .KENOSHA, WIS, 

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St. 

Pran. Stankuj Vice-Pirm. 
957 Jeiflfc 6t.

Jonas Drukteriis, Nut. Rašt. 
408 Linden St.

Motėjus Reuga, Fin. Rašt. 
353 W. Main St. 

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI: 
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St. 

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St. .

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS. 

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave. 

Jonas Gasiunas, Vice-Pirm.
53 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave. 
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė

313 (fA.jey St.
DB-TĖS ŠV. JUOZAPO L. M.

Ant Town of Lake, Chicago, Ill., 
VALDYBA 1915 m.

Juoz. žalandauskis, Pirm. 
4345 S. Hermitage Ave.

Ign. Kumpikas, Vice-pirm. 
4605 S. Marshfield Ave.
Juoz. J. Palukas, Bašt 

4629 So.PaulinaSt.
Tamošius Vaieas, KnigveJys, 

St. Anučiauskas, Iždininkes 
2447 W. 45th PI.

D. L. K7“VYTAŪfd“KLIUBAS, 
WILKES BARRE, PA.

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Rašt. 
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Bašt. 
404 Park Ave.

J. Jakimaitis, Antras Finan Bašt
J. Bekus, Iždiu.-

B. Balionis

K. Rudaitis

J. Liaukus,
404 Park Avė.

ir K. Rudaitis.
Rasos globėjai.

ir V. Montvila, 
Maršalka.

Organo vedėjas

£

[Severas Gydantis Odinis Muilas]
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dol kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, galvą trenkant. 

Kaina 25c.

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

F. SEVERĄ CO., -

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

V ra

M ■ 
a« HM

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

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

ir urnai 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- į 
ti už jūsų Severą’s į 
Balsam of Life. Aš ' 
turėjau trukdėsi su I 
savo pilvu, buvau sil- j 
pna ir neturėjau jo- | 
kio apetito. Suvarto- į 
jus 1 butelį Severn’s j 
Balsam of Life visi I 
tie trukdėsiai dingo. į 
Meldžiu paskelbti a- i 
pie tai laikraščiuose gjĮ 
del naudos tų, kurie B 
panašiai kenčia.”
Preparations B
Severos. Jei E
rašyk tiesiog B

Cedar Rapids, Iowa
SK1KSSSK

SEVERA’S
MEDICATED SKIN SOAP

1 ii1-«
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L!GO«!O ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

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

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

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

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

dalyką, už kurį tikiuos tikrai gausiu padėkavonę.
" Mane kankino reumatizmas per dvejus metus, vartojau visokias gy

duoles, kas tik ką nepatarė, vaikščiojau pas visokius gydytojus, net pas 
geriausius, bet niekas negelbėjot; vienas daktaras liepė važiuoti į šiltus kraš
tus, kitas vėl liepė važiuoti ir imti kasžinkokias smirdančias maudykles, bet 
jau nebeįstengiau tų visų patarimų 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 krutino, tai nugaroje, tai 
kojose arba rankose, o kaip kada jauzdavaus sveiku, buvau taip sumen
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 
man daktarai sakė. Vieną kartą sutikau savo seną pažįstamą, čeką, pa
pasakojau jam, kas man kenkia ir ką daktarai sako, tai jis man pasakė, 
jog galiu tas pučais maudykles pasidaryti namie, niekui' nevažiuodamas, 
vartodamas O’GRADY’S medicated CREAM of SULPHUR, arba, kaip aš 
anas vadinu, smirdančias maudykles, taigi nepraleidžiau nė to patarimo ir 
Pfigal nurodymą išsimaudžiau kelis kartus viršminėtom gyduolėm ir pasi
jutau daug lengvesniu. Matydamas, jog tos gyduolės man gelbsti, nepra- 
leidžiau nei vienos dienos su jom neišsmaudęs, o šiandien jau esu liuosas 
nuo tos baisios ligos.

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

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

JUOZAPAS S. SI1EMIOT,
1528 So. 50th Court, Cicero 1111.

, P. S. Aplinkiniai lietuviai galite atsilankyti ypatiškai, o aš suteiksiu 
kožnani rodą dykai.
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AMER. LIET. R. K. MOTERIŲ SĄ
JUNGOS GETRO VALDYBA. 
Marijona Juškienė, pirm., 

129 ” '

Parsiduoda grosernč ir bueernė la
bai geroj, lietuvių apgyvento j, vie
toj. Atsišaukite: c-o Tananevicz Pu
blishing Co., 3249 So. Morgan str., 
Chicago, Ill.

Atlio a visokį darbu dantisterijos sky 
riuu iueiminti,.Darbas gvarant.

Taipgi įvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Haddon a v

Dr O. C. HEINE
DENT1STAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(Gyvenimas virš aptiekos) CHICAGO, ILL

■ 
B

Mano 
—kuo 
liaus

— Kaip-gi, — atsakė jis, — grįstu atgal, o ką Lie
tuvoj veiksi, nejaugi akmenis skaldysi ir badu dvėsi.

— O kur Tamsta buvote?
— Seattle... — trumpai atsakė jis, — ant ūkio dir

bau.
— Na tai kodėl Tamsta Lietuvoj ant ūkio nepasiti

kai dirbti?
— O ką uždirbsi toj Lietuvoj? Ką uždirbsi, tą 

ir pravalgysi. Amerikoj tai bent koks doleris kišenių] 
užsilieka.

Mums bekalbant, prisiartino prie mus indegęs sau
le pusbernis.

— Tamsta irgi į Ameriką branki? — užklausiau.

— Iš Šunskų (Suv. gub.). 
» — Kiek tamsta metų turi?

Parsiduoda mano 40 akrų fanna; 
30 akrų išdirbtos, o 10 girios; dide
lis sodas, 5 karvės, 2 arkliai; kiaules 
ir vištos, 5 kambarių namas;' tvar- 

šieno sąkrova, vištinyčia, visi 
Įrankiai ir užderėjimas. 114 mylios 
nuo miesto, 
kia įmokėti 
kėti per 10 
šaukite pas

. Kaina $2,700.
$1,200, o likusius 
ar daugiau metų.
savininką:

F. Woessner, 
Stephenson,
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P-le Elsie G. Makar
Užbaigusi llinshow 
riją. Dabar duoda 
piano. Atsišaukite
451S S. Wood St.

konservato- 
iekcijas ant 
šiuo adresu:

Chicago, III.

Daugumui žinomas Chas. Masalskis 
suteikia orkestrą visoj apylinkėj. Gro
ja visokiuose susirinkimuose, veselijo- 
se ir t.t., važiuoja į kitus miestus ant 
pareikalavimų.

Chas. Masalskis,
105 Knolvton str., Rockford, III. 

Old Phone 1171.

Paicškati Konstantino Radžiūno gi
minių, ar gerų pažįstamų. Jis paeina 
iš Obielių miestelio, Zarasų pav., ran
dasi labai blogame padėjime, norč- 
čia apie ji pranešti. Atsišaukite pas:

Adolph Indriūnas, 
Box 1

Gibstown, N. Y.

Reikalingas gabus jaunas laikrodi
ninkas , taisyti laikrodžius. Turi go- 

suprasti savo amatą. Atsišaukite 
Tanauevicz Publishing Co., 3249 
prie išnešiojimo Amerikos Lietu- 

So. Morgan str.,

Telephone Yards 8834

Dr. P. G. WIEGNER
GYDYTOJAS

3337 So. Morgan St. Chicago, III
Kalboms Lietuviškai

Melrose str.,
Montello, Mass. 

Nutautienė, viee-pirm., 
Strings str.,

, Chicago, Ill.
•Monika Gurinskaitė, eentr. rašt.,

3347 Auburn ave., 
Chicago, Ill. 

Antanina Nausiedienė, iždininkė,
917 W, 33rd str.,

Chicago,
Ona Nausiedaitė, išdo globėja, 

1447 50th ave.,
Cicero, 

Pranciška Macio jauskaitė, išd.
145 W. 18th str.,

Chicago,
S. A. šlakienč, Daktarė kvotėja, 

3352 S. Halsted st.,
Chicago, Ill.

Kun. F. Kemėšis, dv. vadovas,
50 W. 6th str.,

So. Boston, Mass.

Naujavedžių Atydai
PIGIAUSOS FOTOGRAFIJOS CHICAGOJ

v 60 dienų tiktai 60
didelis sumažinimas kainų ant visokių vestuvių 
tk ne perpusę kainos. Užtaigi apsimoka ir iš to

lias mane atvažiuoti ir bemaž $2.00 ant kiek
vieno tuzino surėdyti.

Dovanos visiems, ii' visa darbą gvarantuoju.

JOHN P. RASHINSKI
Dvi galerijos: 3213 South Morgan St., ir 66S W. 18 St.

Br. T. M, Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

LIET. R. K. LABD. SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA.
P. A. Mažeika, prez.,_ 
3315 So. Auburn ave.

Alex Prečinauskas, rašt., 
2415 W. 46th str.

Kun. Antanas Stauiukynas, išd., 
6700 So. Rockwell str.

Siunčiant aukas į Labd. Sąjungą 
prašomo išpirkti “Money Orderį” (ar
ba čekį) kasininko vardu, kuriuo yra 
kun. Aut. Staniukynas, ir pasiųsti 
raštininkui Al. l’rečinauskui, 2415 W. 
46th str., Chicago, Ill.
ADMINISTRACIJA DB-STĖS 

STANISLOVO V. IR K.
Juozas Klimas, pirmininkas, 

4527 So. Marshfield ave., 
Rauba, nutarimų rašt., 

6064 Lafayette ave. i 
Koutauskis Finansų raštin.

4302 So. Wood str., 
Brazauskis iždininkas.

4546 So. Wood str.,
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TRIMITAS
Lietuviškų šokių Rinkinys

Pučiamai orkestrai jau 
atspaudintas. Jame tel
pa 20 lietuviškų šokių, 
suktinių, maršų, himnų 
ir t.t. Kaina visiems in
strumentams:

10 kningučių $4.00 
Viena kningutė SOc.
Užsakymus siųskit sekančiu 

adresu:

V. NICKUS
1723 N. Marshfield Ave.

CHICAGO, ILL.
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