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Kauno gub. mūšiai eina.
Aplink Lietuvišką Brastą 

veikimai apsistoję.

Vaizdeliai iš sutorpeduoto laivo “Arabic.” Regis, ambasa 
derlus bus at

šauktas.

Galvažudžių 
darbai.

Vokiečių laivą “Moltke” 
nuskandinęs anglų 

submarinas.
Londonas, rugpj. 24. — 

Rusų didelė tvirtovė Osso- 
wec palei upę Bobrą pateko 
vokiečiu rankosna. Rusai 
pamatę, kad ilgiau ten ne
atsilaikysią, tvirtovę aplei
do ir aną tuojaus vokiečiai 
užėmė. Vokiečiai ilgas lai
kas ant tos tvirtovės kėsino
si, bet sunkiai jiems buvo 
prieinama. Praeitą žiemą 
ir pavasari buvo mėginta 
bombarduoti. Tečiau visa 
tai buvo be jokiu pasekmių. 
Gi dabar rusai iš ten buvo 
priversti atsitraukti, nes vo
kiečiai visvien antpuoliu bu
tu ją paėmę.

Tvirtovė svarbi tuo, kad 
■ji gynė geležinkelį, einan
ti į Baltstogę, kuris šiam 
mieste susijungia su di- 
džiuoj u Varsa vos-Petrogra- 
do geležinkeliu. Vokiečiai 
iš Ossoweco, žinoma, be sun
kenybių užims Baltstogę ir 
briausis lig Gardino tvirto
vės, kuri taippat yra stip
ri.

Fieldmaršalo von Hinden- 
burgo dalis armijų žygiuo
janti rytą pusėn nuo Kau
no. Ji nori pasiekti ir už
imti Košedarių geležinkelį.

Vokiečiai ir austrai skel
bia, kad aplink Lietuvišką 
Brastą nieko naujo neatsi
tikę, ty. veikimai sustoję, 
kad suplenuoti ką nors nau
jo prieš tą rusų tvirtovę, 
antrosios apsiginimo linijos 
'branduolį. Žinoma, šen ir 
ten pasitaiko mažu kareivių 
grupių susirėmimai, bet 
ta neturi didelės svarbos.

Rusai oficialiai praneša, 
kad ties upe Šventąja, tar
pe Nemuno ir Vilijos, rug
pjūčio 21 ii’ 22 d. vokiečius 
atmušė visa linija —Kovar- 

’ skas-Vilkomiras-Košedarai- 
Darsuniškiai. Toliau pietų 
pusėn tusų grupės perėję 
per Nemuną ant dešiniojo 
kranto,

Vokiečiai Lenkijoje paė
mę Tykociną ir jiems pate
kę 1,200 rusu.

Ties Bielsku rusai smar
kiai grumiasi.

ANGLŲ SUBMARINAS 
NUSKANDINO “MOLT

KE.”

Petrogradas, rugpj. 24.— 
Valdžia oficialiai paskelbė, 
kad Rygos užlajoj vokiečių 
didžiulį laivą “Moltke” ne 
rusai nuskandino, bet ang
lų submarinas. Rusai nu
skandino ar sugadino vokie
čių du skraiduoliu ir 8 tor
pedinius laivus, bet po
draug nuskendo ir rusų ma
žas karo laivas “Sivuch.”

Rusų laivas “Sivuch” su 
155 jurininkais ir oficieriais 
šaudė, kolei nepanorę į van
denį. Kuomet paskutinis 
šūvis buvo paleistas, kanuo- 
lės jau buvo apsemtos. Lai
vas tuomet ant visados pa
nėrė. Įgulos likimas tik
rai nežinomas. Spėjama, 
kad visa žuvo, nes iš niekur 
nebuvo pagelbos mūšio me
tu.

Tai nepaprastas rusų pa
sižymėjimas.

JAPONIJA EIS PAGEL- 
BON TALKININKAMS.

Tokyo, rugpj. 24. — Asso
ciated Press praneša, kad 
Japonijos valdžia nuspren- 
džius visose valdiškose ir 
privatinėse dirbtuvėse dirb
ti ginklus ir amuniciją ir 
tai visa teikti talkinin
kams, ypač Rusijai, kuriai 
ginklai ir amunicija yra la
bai reikalingi. Japonijos 
valdžia nusprendžius, jogei 
jau laikas atėjęs talkinin
kus visomis išgalėmis rem
ti. Bet tas indomu, kad 
Japonija labiausia remsian
ti Rusiją. Žinoma, ne do
vanai. Tikisi padaryti ge
rą “ business’ą.”

Washington, D. C., rug
pjūčio 24. Apie garlaivio 
‘ ‘ Arabic ’o ’ ’ sutorped avimą, 
su kuriuo žuvo 3 ameriko- 
hai, Suv. Valstijų valdžia 
apturėjo iš savo ambasado
riaus Page, Londono, visus 
faktus. Sužinota, kad vo
kiečiai “Arabic’ą” be jokio 
‘persergėjimo nuskandinę, 
kad tasai garlaivis plaukė 
be jokios apsaugos, todėl 
vokiečiai neturėjo teisės iš- 
pasalų jį torpeduoti. Da
bar valdžia laukia iš vokie
čių pasiaiškinimo tuo rei
kalu. Pramatoma, jogei 
prezidentas Wilson atšauks mo 
iš Berlyno S. V. ambasado
rių Gerardą ir inteiks pas- 
portą Vokietijos ambasado
riui. Tuo bodu bus per
traukti diplomatiniai ryšiai. 
Ar tas įvyks, dar nežinia, 
nes taip pasielgus visas sto
vis paaršėtų.

UPPER DECK SCENE ON ARABIC LEAVING 
NEW YORK ON LAST TRIP TO ENGLAND Įįįį

Vokiečių sutorpeduotas White Star linijos garlaivis Arabic ir pora vaizdelių jo vi
durinės išvaizdos. Laivas nuskandintas be jokio persergėjimo.

APŠAUDĖ BELGIJOS 
PAKRAŠČIUS.

Londonas, rugpj. 24. —— 
Keli desėtkai talkininkų 
karo laivų vakar bombarda
vo Zeerburge ir Lisseweg- 
he. Abudu miestu guli ant 
jūrių kranto Belgijoje. Ten 
vokiečiai yra įsitaisę dideles 
amunicijos dirbtuves. Ber
lyne pripažįstama, kad tie 
miestą? buvo bombarduoja
mi, bet nieko nesakoma a- 
pie padarytus kokius nors 
nuostolius.

KONSTANTINOPOLIS 
BE ŠVIESOS.

Londonas, rugpj. 24. — 
Talkininkai palei Doldabot- 
che sunaikinę turkų įstaigą, 
kur žibalas (gazasl buvo 
dirbamas. Iš ten tuo žiba
lu buvo apšviečiamas ir vi
sas Konstantinopolis. Da
bar turkų sostinėj kerosimi 
naudojamasi.

NUSKANDINO KARO 
LAIVĄ.

Paryžius, rugpj. 23. — 
Francijos torpedinis laivas 
nuskandino vieną vokiečių 
karo laivą Ostendo pakraš
čiuose pereitą naktį.

— Zurich, rugpj. 24. — 
Austrijoje platinasi aziati- 
nė cholera, kuri persinešan- 
ti jau net į Vokietiją.

KAIZERIS SPAUDŽIA , 
RUMUNIJĄ.

Londonas, rugpj. 23. — 
Čia apturėta žinia, kad kai
zeris Rumunijai pasiuntęs 
ultimatumą, kuriuomi rei
kalaujama leisti per Rumu
niją gabenti amuniciją ir 
ginklus iš Vokietijos. Už 
tai jai žadama Rusijos Be
sarabija. Kaip girdima, Ru
munijos karalius su kabine
tu laikąs susirinkimus ir vi
sai nemanoma, kad sutik
sianti išpildyti kaizerio rei
kalavimus. Spėjama, kad 
prieš teutonus susijungsian
čios visos Balkanų valstvbė- 
lės ir ten pasiliesisiąs krau
jas.

TURKAI ATMUŠ? UŽ
PUOLIMUS.

Konstantinopolis, rugpj. 
24. — Anglai buvo ataka
vę turkų pozicijas palei Su- 
vla Bay, ant Gallipolio, bet 
turkai atakas atmušė ir pa
darę anglams daug nuosto
liu ___________

— Londonas, rugį!j. 24.— 
Iš Petrogrado pusoficialiai 
pranešama, jogei Baltijoj, 
arti Rygos užlajos, nusken
dęs dar vienas vokiečių sub- 
marinas. D. Britanijos val
džia aprokuoja, kad vokie
čiai nuo karo pradžios pra
radę aplink 60 savo subma- 
linų.

TIKRAI MANO APIE 
KARĄ SU VOKIETIJA.

Plattsburg, N. Y. rugpj. 
23.—- Laisvanorių mil kiau
tų stovykloje tikrai jau i- 
niama kalbėti apie karo ga
limumą su Vokietija. Jei 
karas su Vokietija neištik
siąs greitai, tai po metų, ki
tų tikrai prisieisią Suv. 
Vastijų piliečiams susirem
ti su Vokietija. Todėl pri
sieina tan karan išanksto 
ruošties, nes nelaimė ne
miega. Ir jei vokiečiai da
bartiniam kare Europoje 
išeitų pergalėtojais, jie pir
miausia pultusi ant Suv. 
Valstijų, iškur jie patyrę 
daug nesmagumų.

RUSŲ SMARKUS VEI
KIMAS.

Sebastopol is, rugpj. 24. — 
Rusijos Juodųjų jūrių karo 
laivynas subombardavo ties 
Trebizondu turkų fortifika- 
cijs, suardė laivynų stotį ir 
nuskandino kelis anglinius 
laivus.

— Milanas, rugpj. 23. — 
Italijos submarinas Nereid, 
kurį austrai mane nuskan
dinę, po vandeniu plaukė 70 
valandų be iškilimo viršun 
ir tuo budu išsigelbėjo nuo 
austrų laivų užpuolimo.

— Londonas, rugpj. 24.— 
Vakarų karo fronte smar
kiai artilerija veikia iš a- 
biejų pusių apylinkėse Sou- 
chez, Fraucijoje. Vokiečiai 
daug bombų išmetė į Arras, 
Moutdidier ir Rheims. 
Prancūzai pasikasimu su
pi ašino vokiečių apkasus 
ties Ville-sur-Taube.

— Roma, rugpj. 24. 
Turkų ambasadorius iš 
talijos, gi Italijos ambasa
dorius iš Turkijos jau iške
liavę. Daug italų karuome- 
nės transportiniais laivais 
gabenama į Dardanelius.

I-

— Mexico City, rugpj. 24. 
— Šioj Meksiko sostinėj 
kasdiena badumi numiršta 
aplink 25 amenįs. Nelaimin
giems gyventojams iš nie
kur neateina pagelba. Tuo 
tarpu revoliucionistai peša
si tarp savęs.

POLICIJA DU NUŠOVĖ.

Nuo sekmadienio į pirma
dienį nakčia policija du vy
ru pašovė, vienas polician- 
tas liko pažeistas ir daug 
asmenų areštuota.

Pašautas vienas plėšikų, 
nekoks James Casey, kurs 
su kitais mėgino įsiplėšti 
saliunan po numeriu 6458 
Cottage Grove avė.

Ties W. 35 gat. ir So. 
Central Park avė. polician- 
tas pašovė nekokį Stanley 
Voivoda, 22 metų, 2635 So. 
Avers avė. Policiautas no
rėjo areštuoti jo draugą, tai 
Voivoda su peiliu buvo šo
kęs ant policianto. Pasta
rą j am prisiėjo ginties.

Trįs italai ties Milton avė. 
pašovė policiantv. Visi jie 
suimti.

Atlanta, Ga., rugpj. 24.— 
Po žinomo kalinio L. M. 
Franko pavogimui iš kalė
jimo ir po nulinčiavimui 
dabar prasiplatinusios viso
kios kalbos, turbūt, tų pa- 

’čių galvažudžių platinamos. 
Gyventojai kiti kitiems pla
čiai nupasakoja Franko pa
grobimą iš kalėjimo, nuve
žimą į Mariettą ir ten pa
korimą. Ir tie pasakojimai 
'gali būti teisingi.
1 Galvažudžiai, sakoma, su 
kaliniu labai “džentelmeniš
kai” apsiėję, jo nemušė ir 
už plaukų netąsę, kaip buvo 
rašyta laikraščiuose. Jį pa
korę “legaliai,” sulvg teis-

> nusprendimo. Girdi, 
prieš pakarsiant pas jį gra
žiai paklausta, ar jis netu
rįs ką nors pasakyti mergai
tės Phagan nužudymo rei
kale. Jis atsakęs neturįs 
ką sakyti. Tik prašęs, kad 
jo šliubinis žiedas jam mi
rus butų inteiktas j_____

jnai. Galvažudžiai 
įlavimą išpildė. Paskiau 
Frank pasakęs tik tiek: “Aš 
myliu savo žmoną ir savo 
motiną daugiau, negu savo 
gyvastį.”
' Iš kalėjimo automobiliu 
jį vežė 7 valandas, iš Mille
dgeville į Mariette. Galva
žudžiai turėję 7 automobi
lius ir jų butą 28.

1 Gubernatorius Harris ap- 
turįs grasinančius laiškus, 
kad jis piktadarių neieško
tų, nes kitaip ir jis susi
lauksiąs Franko likimo.

Negalima tikrai pasakyti 
ir tvirtinti, kaip ten buvo 
su tuo kalinio pagrobimu, 
bet reikia žinoti tas, kodel- 
gi kalėjimo sargyba taip 
sausai leidos piktadariams 
išsiginkiuoti. Kas tai per 
sargyba gali būti, jei nepa
naudojo ginklų tokiam atsi
tikime ?

Matyt, galvažudžių viršus 
bus ir jie paliks nepaliesti.

Bet valstijos historijoje 
apie tą atsitikimą lapas ant 
visados paliks juodas.

RUSIJON SIUNČIAMA 
DAUG PREKIŲ.

Philadelphia. Pa., rugpj. 
24. — Čionai į Britanijos 
laivą St. Leonards imta lio- 
duoti del Rusijos 15 loko- 
motivų, 5,000 tonų geležin
keliams bėgių ir kitokių 
reikmenų 7,000 tonų. Visa 
tai supirkta iš vietos firmų. 
Suliodavimas užimsiąs ma
žiausiai 10 dienų. St. Leo
nards plauksiąs per Pana
mą į Vladivostoką arba tie
siog į Archangelską. Rug
sėjo 20 dieną su prekėmis 
del Rusijos iš čia išplauk
siąs japonų laivas Indo Ma
ru. j
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Anot vieno vokiečių ofi- 
cierio, kuris užima gana 
augštą vietą, vokiečiai ma
ną nustumti rusus net už 
Kievo, užimti Besarabiją ir 
atiduoti ją Rumunijai. Tai 
pietuose.. Gi šiaurinėj ma
ną užimti Pabaltijos kraštą. 
TaUįUik’ę, vokiečiai visomis 

7. WPlegoinis susimestą .aut 
ITnglijos. Pirmiausia iš 
franeuzų atimsią Calais. 
Ten pastatysią savo didžiu
les kanuoles ir šaudysią 
Anglijos pakraščius. Ka
dangi nuo Calais lig Angli
jus pakraščių nebus daugiau 
kaip 30 angį, mylių, tai vo
kiečių didžiulės kanuolės 
lengvai galėsią daužyti An
glijos krantus. Paskui per 
kanalą vokiečiai pergaben
sią mažaisiais laiveliais sa
vo karuomenę ir busią tuo
met po Anglijos. Be abe
jonės, vokiečiai tai]) svajo
ja. Bet svajonės ne visuo
met išsipildo.

Nors “Tėvynė” prisipažį
sta, jogei ji neturinti pre
tenzijos būti katalikų tiky
bos apginėja ir krikščioniš
kos doros skelbėja, tečiau 
‘ ‘ Katal i ką ’ ’ nubara smar
kiau, negu kituomet Husas 
kunigus už etikos peržen
gimą. “Tėv.,” mat, atsisė
do ant dviejų kėdžių, tatai 
jai ir rupi jau, kad nei prieš 
socialistus, kurie mus nuo
lat atakuoja ir bjaurioja, 
koks nesmagus žodis nebū
tų ištartas. Jei “Tėvynei” 
rupi prisimeilinti socialis
tams, tai kokiam galui dar 
ir rašyti apie etiką. Juk 
pas socialistus nėra etikos. 
Pas juos visi ne jų plauko 
rašytojai yra plunksnos 
banditai. Be to turime at
virai “Tėvynei” pasakyti, 
kad jos dar niekas nėra įga
liojęs stovėti ant sargybos 
etikos žvilgsniu, tos etikos, 
kokios ji pati neprisilaiko. 
Ve, mat, kur atsirado doros 
mokytoja! Reikia tik pa
glostyti ir pasakyti “caca.”

Ginklas be kareivio yra 
nenaudingas daiktas, bet

Naujas Rusijos 
karo ministeris.

Generolas Polivanov, nau
jas Rusijos karo ministeris, 
nekurį laiką valdininkavo 
karo ministerijoje kaipo ka
ro ministerio Suchomlinovo 
lagelbininkas. Bet tarpe jų 

abiejų iš pat pradžios gyva
vo tokie dideli nesutikimai, 
<ad Polivanov buvo priver
stas iš užimamos vietos pa
sitraukti.

Karo ministerio nurody
mais pulkininkai Viazems- 
ki ir Bielinski sutaisė Rusi
jos generalio štabo reorga
nizacijai projektą. Tam 
projektui pasipriešino gen. 
Polivanov. Kadangi jo 
priešingavimų nepaklausy
ta, jis pasirūpino pas carą 
gauti audienciją ir carui iš
dėstė tariamą pavojų, koks 
butų galėjęs paliesti rusų 
karuomenę, pravedžius tą 
projektą. Jo nuomone, ge- 
neralis štabas neturįs būti 
prigulmingas karo ministe- 
riui. Generaliam štabe ga
lutino nuosprendžio žodį vi
suose kariniuose reikaluose 
galįs turėti tik štabo vir
šininkas. Karo ministeris 
gi galįs būti štabe tiktai pa
tarėju.

Caras nesutiko su jo iš
vedžiojimais ir gen. Sucho
mlinovo projektą pripažino 
geru. Tuomet Polivanov 
buvo priverstas iš ministeri
jos pasitraukti.

Reikia pripažinti, kad 
augščiau minėtas štabo re
organizacijos projektas ne
buvo pravestas. Viskas li
ko po senovei. Tasai pro
jektas buvo sutaisytas dar 
prieš karą, kuomet dabarti
nis rusų karuomenės vy
riausias vadas, didkunig. 
Nikalojus, neturėjo valdžio
je jokios intekmės, nebuvo 
dar carato gyvybės ir mir
ties viešpačiu.

Iš senesnio gen. Poliva- 
novo veikimo reikia primin
ti tai, jogei jis buvo virši
ninku ekspedicijos Koreoj 
ir tenai su buriu kareivių 

dar labiau yra nenaudinges- 
nis kareivis be ginklo. Fak
tas rusų nepasisekimuose 
karo lauke. Kai kur netoli 
mušiu linijos rusų karo val
dyba nuolat laikanti visas 
eiles kareivių be ginklų. 
Kuomet priešininkas rusų 
eiles ant mušiu linijos pra
retina, tuomet žuvusių ka
reivių ginklai paimami, ati
duodami užpakalyj stovin
čiai atsargai ir ji siunčiama 
tuomet į mušiu liniją. Pa
siunčiama tiek kareivių, 
kiek turima ir kiek suren
kama ginklų. Tai kur gi tu, 
žmogus, laimėsi su tokia 
tvarka.

Toks baisus armijos sto
vis Rusiją tiesiog prapul- 
dys. Rusai todėl gavo nuo 
vokiečių smūgius ir gaus jų 
dar daugiau. Kareivis ka
dangi be ginklo ne tik nėra 
naudingas, bet dar kenkian
tis armijos judėjimams, 
gimdąs armijoje demoraliza
ciją. Kaip toks kareivis 
gali atsinešti į valdžią, ku
ri jį be ginklo siunčia sker
dynėm? Kad Rusijos valdžia 
lig pamatų sutrūnėjus, tai 
augščiau paminėti taktai tai 
aiškiausia paliudija. «

Bavarijos princas Leopoldas su savo štabu. Pasakoja
ma, jogei jis liksiąs Lenkijos karaliumi.

saugojo miškų kirtimą (nai
kinimą). Yra žinoma, kad 
iš tos miškų eksploatacijos 
desėtkai milijonų plaukė į 
rusų didkunigaikščių kiše- 
nius. Rusija už tuos desėt- 
kus milijonų rublių užmo
kėjo paskui keliais milijar
dais, kuriuos surijo karas 
su Japonija. Iš tų miškų 
daug pelui j o, žinoma, ir da
bartinis rusų karuomenės 
vadas, didkunig. Nikalojus. 
Kare su Japonija dalyvavo 
ir dabartinis karo ministe
ris gen. Polivanov. Jis iš- 
pradžių turėjo pulkininko 
rangą. Tik po mušiui ties 
Mukdenu nežinia už kokį 
atsižymėjiiną, ar šiaip jau 
jis apturėjo generolo ran
gą. Paskui apie jį nieko 
negirdėta. Nebuvo žinoma 
net, kuomet jis paliko karo 
ministerio padėjėju ir kuo
met iš tos vietos pasitrau
kė.

Dabar gi, pasidėkojant 
didkunig. Nikai o j aus ~in- 
tekmei, jis nuskirtas karo 
ministeriu. Mat, didkuni- 
gaikščiui toks “ministeris” 
tinka, kurs nesimaišo į ge
neralio štabo reikalus, ku
ris turi gen. štabe tik pata
riamąjį balsą.

Kareiviniais gabumais Po
livanov neatsižymėjęs ir ka
reiviniuose rateliuose jis tu
rėjo tokią opiniją, kai kad 
anuomet Herzen “Poliar- 
naja Zviezda” laikraštyj 
buvo pažymėjęs — nain car 
prikazal byt’ vsiein umnymi 
i vsie stali ne tolko umny
mi, no i vsio znajuščimi 
(mums caras įsakė būti vi
siems išmintingais ir mes 
stojome ne tik išmintingais, 
bet ir viską žinančiais).

Tai toks yra šiandie Ru
sijos karo ministeris.

Didkunigaikščiams, mat, 
toksai pastumdėlis, o dar iš 
seno jiems pasitarnavęs, la
bai tinka. Bi tik užima mi
nisterio vietą. Kad tuo tar
pu išmaningi generolai, gar
bingi Rusijos vyrai yra at
stumti nuo tos “malonės.”

Tai kokiuo gi būdu Rusi
ja gali laimėti dabartinį ka
rą? . , ?

ŽMONES MYLI VIENA- 
SŠDŽIAIS gyventi.
Laikraščių skaitymas 

platinasi.

Liaužadiškių apylin. (Uk
mergės apskr.). Musų a- 
pylinkės ūkininkai gyvena, 
negalima sakyti, kad pasi
turinčiai, yra visokių, visgi 
galima pastebėti, kad kįla 
augštyn. Dąj 7—8 • metai 
atgal musų apylinkėj arė 
arklais, akėjo medinėmis 
akėčiomis, bet dabar jau 
niekas jų nebevartoja. Visi 
turi plūgus, kaikurie net 
dvivagius ir sprendžinines 
akėčias. Sėja taippat ne
mažai dobilų pašarui ir sėk
lai, vienu žodžiu, mūsiškiai 
ūkininkai stengiasi gerinti, 
tobulinti savo ūkį, tiktai 
dar trūksta energijos, žinių, 
kapitalo ir t.t. Viena iš 
svarbiausių klinčių ūkini 
pagerinti, tai žmonių nesu- 
tartis tarpe savęs, pav.7 vie
ni nori sėti dobilų viename 
daikte, kiti kitame, arba va
saros laike vienas kito iš
gano pievas ir šiaip javus, 
štai ir kįla įvairus barniai. 
Todėl daugumas sodžių, kad 
prašalinus tuos nesusiprati
mus, norėtų skirstyties vie- 
nasėdžiais. Žinoma, prie to 
netrukus ir prieis. Musų 
apylinkėj išsidalino viena- 
kiemiais jau du sodžiai: 
Šiauliai ir Aniunai, užbaigė 
matuot ir Juškonių (rusų) 
sodžių. Šią vasarą pradės 
matuoti, rodos, ir Ilačiuo- 
nių sodžių. Karui pasibai
gus tuojau mano skirstyties 
dar šie sodžiai: Rubikiai, 
Bičionys ir keli tolimesni. 
Tų sodžių ūkininkai, kurie 
yra jau išsidalinę, labai pa
tenkinti. Taip teko kalbė- 
ties su vienu ūkininku. Jis 
sako: “Jaigu mano trobas 
nuneštų atgal sodžiui!, liep
tų gyventi ir dar primokė
tų tūkstantį rublių, nekuo- 
inct neičiau. Vienasėdyj 
šventas gyvenimas: niekas 
tavęs nenuskriaus, darbas 
gi eina dusyk sparčiau.” 
Rodos tas turėtų būti kiek
vienam aišku.

Musų apylinkės žmonės 
labai pradėjo interęsuoties

DIDELI SAUSUMAI.
i ______

Žmones pelnijasi uždarbiais.

Žasliai (Vilu. gub.). Tik 
senesni žmonės teatsimena 
tokį sausumą, koks pas mus 
šiemet yra. Iš pat pavasa
rio nė kartą nebuvo peršla
pusi žemė. Žolė išdžiuvo- 
išdegė, vasarojus vos begy
vena, rugiai, nesenai dar 
pražydėję, smiltynuose jau 
balsta. Nėra tos dienos, 
kad dviejose-trijose vietose 
nerūktų kur dūmai. Dega 
daugiausia miškai. O kait
riose dienose, tylai viešpa
taujant ir dūmams bevoli- 
nant, žmonėms kartais ir 
baugu darosi. Ar nesiarti
na čia kas tai baisaus, nere
gėto ir negirdėto? Ir susi
mąsto žmonės ir pradeda 
dažniau dairyties į vakarų 
šalį ir klausyti, ar neina la
byn anuotų dundėsis, ar ne 
bėga kur iš toliau broliai iš
sigandusieji. Vis tik su 
baugumu susiprantama, o 
gresiantis badas žmones vis 
labiau užima. Daugiausia 
apie jį ir girdi žmonės besi-
kalbant. Bet žmonės vis dar 
tiki sulauksią lietaus ir gale 
priduria: “kad dabar dar 
palytų, tai nebūtų vėlu ir 
vasarojui atgyti, ir rugiams 
prinokti.” Musų laimei, 
jau antra diena po truputį 
palįja. Gal ir susilauksime 
taip senai pageidaujamo 
svečio.

Aplamai imant, žmonių 
upas neblogiausias. Dažnai 
pagriaudžia anuotos ir vėl 
nustoja, bet prie to jau pri
pratome. Naujiena pas mus 
dar aeroplanai. Bėga visa 
virtynė bobų, vyrų, vaikų, 
žiuri primerkę akis i tą ne
regėtą paukštį. “Ale kad ir 
panašus į paukštį. Tikras 
vanagas ir su sparnais,” 

laikraščiais, ypač prasidė
jus šiam karui. Indomauja 
net ir tie, kurie pirmiau lai
kydavo laikraštį už nieką, 
nenorėdavo ir klausyti kai 
skaitai. Dabar visai kas ki
ta: kaip tik pamatys laik
raštį visi puola it širšoliai 
ant medaus. Beveik nėra 
sodžiaus, kad nepareitų vie
nas arba net keli egzemplio
riai kokio nors laikraščio.

Liaužadiškių apylinkėje 
pabėgėlių kol kas dar ma
žai. Yra moksleiviai suval- 
kieičai, vienas — Datnavos 
ūkio mokinys, antras gim
nazistas. Šiaip žmonių nė
ra. Miesteliuose yra nema
žai žydų, kurių dauguma 
apsistojo išvarius juos iš 
Ukmergės, Panevėžio ir ki
tų mažesnių miestelių iš ka
ro lauko rajono. Retkar
čiais buvo girdžiamas silp
nas anuotų dundėjimas. 
Šiaip gyvenimas kol kas 
slenka paprasta vaga. Kai 
buvo vokiečiai pradėję ar
idities prie Panevėžio, tada 
ir musų apylinkės žmonės 
buvo jau nusigandę, kaiku
rie net pradėjo į vežimus 
savo mantą krauti ir manė 
jau- bėgti. Bet praslinkus 
šiai audrai šiek tiek nusira
mino. Bet visgi musų kam
pelio ūkininkams patartina 
surašyti prie liudytojų savo 
mantą, nes ką galima žino
ti, kas gali atsitikti ryt-po- 
ryt, reikia apie tai išanks- 
to pasirūpinti. Reikia pa
reikalauti iš valsčiaus tam 
tikrų blankų. - (“L‘ U.”).. .. ’’ t . .. . . ... ■ 

vieni kitiems kalba, o šir
dys iš baimės tik lamatoja...

Daug paįvairino musų gy
venimą žydai. Buvo tar
pas, kad Žasliuse gyveno 
keliolika tūkstančių žydų, 
atsikrausčiusių iš Kauno g. 
Daug vargo jie matė. Buvo 
tikra košė. O žmonėms pra
mogėlė. Važiuoja sau ūki
ninkas miesteliu ir dairosi 
ar neprireiksiąs ko tinka
mo pigia kaina. Ir dažnai 
neapsirikdavo, nes žydai 
daug ką pardavinėjo. Nese
nai ir Žaslių žydai buvo su
krutę važiuoti, bet ir vėl ap
sistojo. Mat, paimta keli 
turtingesni žydai “založnin- 
kais.”

Neskaitant paimtųjų ka
rau, musų apylinkės ūkis 
nelabai daug jaučia karo 
bloguma. Kad ir vra bai- 
mės ir vargo su stuikomis, 
važinėjimais ir kitur, ale šis 
vargas dar pakeliamas.

Kaune ir kitur valdžia 
moka .už darbą dienai po 1 
rub. pėstiems darbininkams 
ir po pusantro ir du rubliu 
tiems, kurie dirba su kir
viu, ar kitokiu įrankiu, tik 
ne kastuvu (lopeta). Valgis 
irgi duodamas. Čia reikia 
turėti omenyje ir tas, kad 
turtingesni ūkininkai pasi
pelnė iš šieno, grudų ir ki
tų dalykų, kuriuos šiais me
tais parduoda žymiai bran
giau. Tai kaip ir atlygini
mas žmonėms už jų vargus. 
Be to, dabar žmonės gerai 
uždirba kelius betaisydami.

Vietiniams suaugusiems 
žmonėms už kelio taisymą 
be arklio mokama po 150 
kap. per dieną, o mažes
niems po 1 r. 12 kap. Už 
“padvadą” anksčiau mokė
jo 3 rub. Prie vežimo gali 
būti ir vaikas, bile tik ve
žiotų, o žvyro pripila kiti 
darbininkai. Dirba nuo 6 
vai. ryto, iki 6 vai. vakaro ir 
tris valandas ilsisi: vieną 
valandą per pusryčius ir 2 
pietuose. Uždarbis neblo
gas. Žmonės džiaugiasi, 
kad “kita Amerika atsida
rė.”

Darbininkų uždarbis tru
putį sumažėjo, nes mokama 
ne nuo dienos, o nuo kubi- 
ko. Už kubiką moka 4 rub
lius. Ale kad davaryti ligi 
4 rub. per dieną, tai reikia 
drūtų arklių ir ratų ir dir
bti nuo ryto ligi sutemos.

Turtingesniems gal ir ne
labai blogiau, bet smulkes
niems ūkininkams negerai. 
Jie dabar ir nevažiuoja. Bi
jo pribaigti paskutinius ar
klius ir ratus.

Yra iia darbininkų ir iš 
kitur. Tarpe jų 2—3 pabė
gėliai, o kiti tai rusai — 
sentikiai iš Perloją. Jiems 
mokama per dieną be ark
lio du, du ir pusė rub. Mat, 
jie mažiau tinginiauja, ne
gu lietuviai, daugiau ir pa
daro.

Be to čia yra darbinin
kų net iš Fermio gub. at
gabentų. Ale jie dirba sun
kesnį darbą — kasa Sava
rinos kalną. Mat, musų 
žmonės ten neina dirbti, tai 
žydas rusų parsigabeno. 
Jiems mokama kas menuo 
su valgymu 25 rubliai ir be 
valgymo 45 rub. Ir dirba 
jie nuo šviesos iki tamsai.

Baigiant vis tik reikia pri
durti, kad pastaruoju laiku 
musų apylinkės žmonės pra
deda nekantrauti. Mat, 
žmogaus buvimas neužtik-

“DIDELE DOVANA*
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Visas Kuponas ir pakelio priešalds turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 
• •» arba j vertas dovanas. *

(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

rintas. Šiandieną čia, o ry
toj kas žino kur reikės gal 
atsidurti. Taigi kažko lau
kiama . ir nesulaukiama. 
Žmonės kad ir daro ką, tai 
vis tik tam kartui. Be abe
jonės, tą nerimastį padidi
na sausumos.

Daug neramumo įnešė 
musų gyvenimai! naujokų 
išvažiavimas. Birželio m. 
rinkosi musų jauni broliu
kai Trakuose, ten, kur mu
sų protėviai rinkosi pas se
ną Keistutį, kad apsigynus 
nuo piktų kryžeivių. Jau 
verkia senos motinos ir jau
nos sesutės!... (“L. U.”).

Tel. Randolph 5246

Res. 3255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326
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A. A. SBakis 
ADVOKATAS

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

?Dr. S. A. ŠLAKIENE
LlJClALISTE

R MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
| 3255 SO. HALSTED ST. 
|TeI. Drover 6320 CHICAGO, ILL. 
StimwaMMBaKiiia !\n'niaiiiiiianiin!iii*iiii*'.'ii

8 Telephone Yards 668S |

j Lietuviška Drapanų Krautuve B
3 H

Užlaikau didžiausiame pasirin- | 
B kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, J 
SI čeverykų, balų del moterų, vyrų ir i 
B vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- ® 
3 g

g JONAS BUDRIKAS, savininkas • 
! 3252-S4 S. Morgan St. ‘ 

CHICAGO, ILL.
3 »

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabuž.iai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertes $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 vakarili iki 9
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

Tel. Hwnboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatvei.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinčs 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

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

1741 W. 471b Street, ; ; Chicago, A i

2
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”v’! J. Sakalas.
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Užgesusi žvaigždė.
Kariniai ženklai.

(Tąsa).
dviejų širdžių, kad pamylėti kitą. Mylėjau ir mylėsiu 
tiktai tave vieną. Pakilsiu kiekvieną valandėlę min
timis... Skrisiu ant tavo kapo, kur tu ilsėsies. Ir jį ap- 
laistysiu graudžiomis ašaromis.”

Mėnuo senai jau buvo užkeliavęs ant dangaus. 
Lakštučių balsai kaskart retinos. Pasaulis ramiai jau 
miegojo. Ji, nusiėmus nuo kaklo sidabrinį lenciūgėlį, 
ant kurio užvertas buvo paveikslas Dievo Motinos Ne- 
perstojančios Pagelbos ir duodama jį Antanui tarė:

— Paimk nuo manęs ir ženklelį su Motinos Die
vo paveikslu ir kada stosi į kruviną muši, užsikabink 
ant kaklo ir atsidūsėk prie Motinos Dievo.”

Antanas, paėmęs paveikslą ir priglaudęs Zosę pas
kutinį kartą prie savo karštos krutinės ir drebančiomis 
lupomis pabučiavo. Sudiev, Zosyte! Sudiev, gal am
žinai! Sudiev!

Ji stovėjo ir žiurėjo, kai nyko jo šešėlis nakties 
tamsumoje. Antanas paėjėjęs dar atsigrįžo ir pažvel
gė į tą pusę, kur savo jaunystėje praleido dienas su 
Zosyte. Ašaros pradėjo riedėti per skruostus ir iš 
suskaudusios krutinės nakties tylumoje pasigirdo bal
sas:

Sudiev, o mano mylimoji,
Sudiev, jau skiriamės visai,
Ak, skausmas drasko jauną širdį,
Ir nebužgis gal amžinai!” o o -X- 1

II.
Aušo rytas. Saulutė dar miegojo. Vieversėliai iš

kilę augštai padangėse čireno rytmetinę dainą. An
tanas, visą naktį negalėjęs užmigti, atsikėlė anksti, 
kad apeiti savo ūkį ir atsisveikinti paskutinį kartą. 
Išvedęs arklius į lauką, grįžo namo. Staiga pamatė 
keletą vežimų, keliu važiuojančių. Suprato jisai, kad 
tai jau veža ant stoties atsarginius, kurie turės važiuo
ti į karo lauką. Vienas vežimas privažiavo tiesiai 
prie Antano namų ir sustojo. Vežime sėdėjo du žanda
rai ir keletas jaunų, kaip uosiai, vyrų. Inėjęs žanda
ras paklausė:

— G die Anton? (Kur Antanas?).
— Tuojaus pareis — gavo atsakymą. Atsisėdęs 

prie stalo ir išsiėmęs kokius tai popelius rašė. Atsi
vėrė duris ir inėjo Antanas. Pamatęs žandarą, truputį 
nusigando. Širdis pradėjo jam labiau plakti. Pabaigęs 
rašyti žandaras pradėjo raginti, kad greičiaus reng
tųsi. Atsisveikinęs su namiškiais ir pabučiavęs namų 
slenkstį, sėdo vežiman. Matė, kaip jo namiškiai gai
liai verkė palydėdami jį. Matė savo puikiai intaisytas 
trobas, ūkį, kuris slėpės pamažu iš jo akių. Atsigrįžo 
dar kartą, pažvelgė atgal, bet jau nieko nematė, nes 
jo numylėtą vietą slėpė miškas ir kalneliai. Sudiev 
gimtine! Sudiev namiškiai! Sudiev visiems! Aš...

Ilga juosta traukinio jau laukė ant stoties. Žmo
nių buvo pilna. Girdėjosi graudus verksmai mažų 
vaikelių. Buvo matyti alpstančios moteris atsisveiki
nant su savo mylimais vyrais. Antanas sėdėjo pasken
dęs kokiose tai liūdnose mintyse. Stojo jam prieš akis 
paveikslas Zosytės. Matė, rodos, kaip ji stovėjo prie 
savo kiemo vartelių ir, pasirėmus ant tvoros, žiurėjo 
į tą pusę, kur nuvežė josios mylimąjį, iš kur gal jau 
negrįš amžinai. Konduktorius davė ženklą. Garvežys 
sušvilpė diegiančiu balsu, lyg kad norėdamas pertraukti 
verksnią ir aimanavimą ir pamažu pradėjo judintis.

Dangus vakaruose raudonavo. Girdėjosi baisus 
kanuolių dundėjimas. Antanui rodėsi, kad jau, jau 
krinta granata ant jo ir sudraskys visą traukinį, bet 
garvežys, nepaisydamas, nešė, it pašėlęs, pirmyn, vo
kiečių rubežiaus link, išmezdamas iš savęs didelius ka
muolius durnų ir sunkiai alsuodamas. Po kiek laiko 
pasiekė paskirtąją stotį, kur turėjo išlipti. Tenai lau
kė jau dideli būriai atsarginių. Vieni šoko, dainavo, 
kiti buvo labai nusiminę, treti gailiai verkė, nes žinojo, 
kad ryt-po-ryt turės stoti eilėn žuvusiųjų brolių. Tuo
jaus pasirodė keletas oficierių, kurie pradėjo tvarkyti 
naujus kareivius. Nepraslinko nei pusvalandžio, kaip 
ilga juosta naujų kareivių pradėjo žingsniuoti nuo 
stoties ant mankštinimų. Antanui rodėsi, kad lyg eina 
ant kokių tai didelįų atlaidų. Staiga jo mintis per
traukė didelis kanuolių trenksmas. Pabudo lyg iš mie
go ir suprato,, kad jau netoli karo laukas.

Karo laukas. Tūkstančiai kareivių stovėjo eilėse. 
Matėsi iškasti dideli grioviai, padaryti apkasai, kur 
buvo nustatytos kanuolės ir gulėjo daugybė kareivių 
su atstatytais šautuvais į priešininkų pusę. Davė žen
klą, kad mušis veikiai bus pradėtas. Tapo iškelta rau
dona vėliava ir prasidėjo baisi regykla. Pradėjo kriok
ti kanuolės, sprogti bombos, šautuvų pyškėjimai. Dan
gus pasidarė visas raudonas, rodos, it didžiau
sias gaisras kad butų kilęs. Tuojaus pasigirdo
tūkstančiai graudžių vaitojimų. Verksniai ir dejavimai 
maišėsi kartu su dideliu trenksmu kanuolių ir, susilie
ję į vieną chaosą, darė baisų užimą. Staiga Antanas

Prie svarbiausių karinių 
sąlygų priguli tai, kad kuo- 
greičiausiai ir pasekmingai 
išgarsinti Įsakymus, išduo
tus karuomenės vadų. Šių 
dienų technika išrado to
kius budus, kuriuos panau
dojant galima pavaduoti 
žmones nuo gan pavojingų 
pareigų. Išdalies tokie bu
dai jau seniau buvo prakti
kuojami. Ir laukiniai Afri
kos ir Australijos žmonės 
žino paslaptingus ženklus, 
kuriais jie pagauna nuo ki
tas kito informacijas. Ka
da kapitonas Cook balan
džio 20 d., 1770 metais arti
nosi prie Australijos saus
žemio , jis patėmijo eilę du
rnų stulpų, kįlančįų į vir
šų stebėtinoje tvarkoje. Vė
liaus jis sužinojo paslaptį— 
tai buvo ženklai sausžemio 
gyventojų, kad perspėti gi
liau šalyje apsigyvenusius 
apie prisiartinimą nuosta
bių baltų žmonių. Vėliau 
ir Europos gyventojai per
ėmė dūminius ženklus ir su- 
lyg jv parodydavo savo pa
dėjimą. Dar vėliau jau pra
dėta vartoti įvairesni ženk
lai, kaip tai: būgnas, ku
rio aidas nešdavosi iš kai
mo į kaimą, paduodamas ži
nią; karinė triuba. Būgno ir 
triubos karinė vertė labai 
didelė. Šiomis intaisomis 
galima praskleisti gan su
prantamai karinius ženk
lus, bet tik tada, kada tyli 
kanuolės ir šautuvai.

Šiame naujos gadynės ci
vilizuotų tautų kare geriau
si yra optiški ženklai. La
bai tinka optišku budu duo
ti ženklus heliografas. Tai 
yra ne kas daugiau, kaip 
paprasto veidrodėlio skevel
dra, tiktai, žinoma, moks
lišku budu induota ~ m rei
kalingoji ypatybė. Su heli
ografo pagelba galima pa
žerti spindulius į 200 kilo- 
met. tolį, kada sparčiai kai
tina saulė ir gražus oras. 
Heliografinė stotis gyvuoja 
vakarinėje Afrikoje, vokie
čių kolionijojc, kini tarnau
ja ne tik kariniams tiks
lams, bet taippat persiun
timui privatinių telegramų 
ir t.t.. Kokį milžinišką pa
tarnavimą turi minimi he
liografai, gana duoti pripa- 
rodymą, kada Franci joje 
1870 m. laike komunistų 
maišto žinios apie sukilėlių 
judėjimą valdžios karuome- 
nei buvo perduodamos su pa
gelba heliografų. Anglija la
bai dažnai pasinaudodavo 
panašiais ženklais karų me
tu kolionijose.

Naktimis, kada tamsu, 
vartojamos kariniams ženk
lams rodyti rakietos ar ki
tos ugninės žymės. Ženk
lus nešioja ir žmonės, taip 
vadinami šnipai. Tokie 
žmonės tam tyčia yra išgud- 
rinti, kad mokėtų mikliai ap
žiūrėti priešo pozicijas ir su 
pagelba įvairių būdų pra
nešti saviesiems. Taip, da
bartiniame Europos kare 
austrams pasisekdavo kai- 
kada sučiupti tokius šnipus, 
kurie ugniniais ženklais 
pranešdavo serbų arba ru
sų žiniai apie austrų padėji
mą. Aiškiais ženklais yra 
vėliavos, kurios pas kiekvie
ną tautą turi ypatingas žy
mes. Laivinės vėliavos lo-

išskiriamas svetimas laivas, 
Jomis galima plačiame van
denyne nuo laivų pasidalin
ti įvairiomis žiniomis, net 
sveikintięs. Karo metu vė
liavų “kalba” buna paslap
tinga, kiekviena tada turi 
savotišką alfaMtą.

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. "Kataliko” 

pavlenlusjiumerius.
J. L. Dulbis

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.

kalba labai ypatinga. Jomis

Nuo laiko, kada išrasta 
bevielinis telegrafas, jis pri
taikintas karo * reikalams 
kaip ant sausumos, taip ir 
'ant vandens. Beviolinio te
legrafo šiame atžvilgyje 
svarba bene užvis didžiau
sia. Juo pagaunamos ži
nios per didžiausius plotus, 
ir priešas nekados tam pa
kenkti neįstengs.

Heliografai ir atspmdžiai, 
rakietos ir dūminiai ženk
lai, vėliavos, bevieliniai te
legrafai ir telefonai — visi 
šitie daiktai reikalingi kari
niame veikime. Vos tik į- 
' sakymas išgirstas karo lau
ke, tuoj karinis štabas lyg 
viena galva išvien dirba; 
taip eina harmonija ant 
sausžemio ir ant vandens.

ŠoviniiĮ reikale.
Vieno msų laikraščio ko

respondentas Paryžiuje at
kreipia domą į klausimą a- 
municijos, kuri kovoje abie
juose fortuose atlošia vis 
didesnę rolę. Apie amuni
cijos reikšmę liudija norints 
toji aplinkybė, kad Franci- 
joj ir Anglijoj jau įsteigta 
spccialės ministerijos, ku
rios energingai ėmėsi už dar
bo — kuodaugiausiai prista
tyti amunicijos karo laukan. 
Nes amunicijos reikalavi
mas nuolatos auga. Mušyj 
palei Neuve Chapelle anglų 
artilerija sunaudojo 300,000 
'šovinių; Shampagne, palei 
Suin, franeuzų artilerija 
per šešias dienas suvarto
jo su virš 100,000 šovinių di
džiojo kalibro; mušyj palei 
Carance 50 franeuzų kulko
svaidžiais per dvi valandi 
išleista aplink milijonas 
kulipkų.

Dabar visoj Francijoj 
verda darbas, idant kaip 
nors nuraminti tą “amuni- 
cijinį badą.” Sulyg kuk
liausių aprokavimų, vienų 
tik kanuolių šovinių reikia 
turėti 100,000 per dieną, ar
ba 3 milijonus per mėnesį. 
Ne tiktai valdiškose dirb
tuvėse dienomis ir naktimis 
dirbama, bet taippat šimtai 
“privatinių metalurginių į- 
staigų, kuriose pirmiau bu
vo dirbami automobiliai, ge
ležinkeliams bėgiai, visokios 
mašinos — užsiima amuni
cijos dirbimu. Visur dar
bas teška per dienas ir nak
tis. Francijoje visos dirb
tuvės šiandie per dieną jau 
lengvai padirbdina 100,000 
šovinių.

Apart milžiniško skait- 
liaus darbininkų, dirbančių 
amunicijos dirbtuvėse, de- 
sėtkai tūkstančių darbinin
kų šovinius pakuoja, krau
na į vagonus ir vežimus ir 
gabena karo laukan.

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Co.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 602 JOS. J. ROZHON pard

J. T. Kazlauskas
425 Grand Ave., 

NEW HAVEN, CONN.
K. Ch. Kazemekas

789 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

J. V. Kovas
21 Congress ave.,

WATERBURY, CONN.
J. P. Vasiliauskas

820 Bank st., 
WATERBURY, CONN.

Jos. Matulehas
1408 Lincoln st., 

WAUKEGAN, ILL.

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozas Dailydė

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE, MD.

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE, MD.
J. Fllipavičius

437 S. Paca st., 
BALTIMORE, MD.

C. J. Kazlov
80 River st., 

HAVERHILL, MASS.
K. Jurgeliunas

233 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

P. P. Mikalauskas
248 W. 4th St.,

SO. BOSTON, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur st., 
MONTELLO STA.

BROCKTON, MASS.

Jonas Jaroševičia
1048 Washington st., 

.NORWOOD, MASS.
L. Stakeliunas 

Box 584 
LOWELL, MASS.

M. Paltanaviče
15 Milbury st.

WORCESTER, MASS.
A. Ramanauskas 

99^ Oak st., 
LAWRENCE, MASS.

J. J. Bajoriuas
176 Cardoni st,.

DETROIT, MICH.
C. Kentraitis

448 Leonard st.,
GRAND RAPIDS, MICH.

Zyg. Lukaševič
201 E. Mai st.

AMSTERDAM, N. Y.
Jonas Mikėnas

235 E. Main st.
AMSTERDAM, N. Y.

M. Balauskas
119 Grand st., 

BROOKLYN, N. Y.
B. Juozapavičius

222 Berry st., 
BROOKLYN, N. Y.

Alex Ragačev
166 Grand st., 

BROOKLYN, N. Y.
šilkas ir Bagdonas

31 Hudson ave., 
BROOKLYN, N. Y.

John Spurga
1S4 Grand st.,

B. Vaičaitis
32 Remsen Pl.

BROOKLYN, N. Y.
MASPETH, L. I. N. Y.

Frank Michalisky
MECHANICCSVILLE, N. Y.

B. Paišintas
Box 58

E. YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabel

28 Murdock st., 
YOUNGSTOWN, OHIO.

J. Sakalauskas
8406 Pulaski Ave., N. E.

CLEVELAND, OHIO.
P. A. šūkis

2120 St. Clair ave., 
CLEVELAND, OHIO.

F. Milečka
Box 659

DONORA, PA.
F. Gaižauskas

E. VANDERGRIFT, PA.
Jos. Dzikas

FOREST CITY, PA.
John Kavalinskas

41 Mike st., 
Sebastopol 

PITTSTON, PA.
J. Rushkas

5 Bradys Alley
PORT GRIFFITH, PA.

P. J. Kubertavičius
600 W. Pine st.,

MAHANOY CITY, PA.
Kaz. Pelenis

Box 16
LEECHBURG, PA.

J. A. Ignotas
46 S. 22nd st., 

PITSBURGH, PA. 
T. P. Križanauskas

102 E. Centre st.,
‘ SHENANDOAH, PA.

S. Kvietkus
333 Wharton st.,

PHILADELPHIA, PA.
Felix Mitkus

303 N. 6th st.,
PHILADELPHIA, PA.

Pr. Statkus
1306 Carlton st., 

PHILADELPHIA, PA.
Juozas švagždis 

3604 Earp st., 
PHILADELPHIA, PA.

SUČEDYK pinigus 
\ ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 

‘-i, Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos.
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras i

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakaring dalis.

1644 W Cnicago avo 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee aro 
2054 M.lwaukee ave 
2710 W North ave

Vakarine dalie.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 S Hals ted St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalia.

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
8032 Wontworth ave 
3427 S Halstod st 
4729 s Ashland ave

Pilni N amai Linksmybės
Iš vieno Grafofono.

Operos, Dainos, Orkestrą, Chorai ir Šokiai.

Lithuania Special
Kaina $19.50
Grojamoji mašina 
pasirodė krautuvėse 
del to, kad žmonės 
reikalavo tokios ma
šinos, kuri talpina 
savyje pamatinius 
principus geriausią 
instrumentų, bet 
parduodama už kai
ną, kuri visiems 
prieinama.

“Jewel”
Kaina $35

Naujai išrastas ir 
iki geriausiam 
laipsniui ištobu
lintas. Jisai duo
da tikro daininin
ko balsą, tikrą or
kestras toną.

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY, 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill., U. S. A.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiausiai. Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies goriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Su v. Vai. ir skolinu pinigus ant imu morgičių. KreipkitCs pas

K, J. Fillip a vičių
—Offisas

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čla gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedOlio, seredos ir pOtnyčios vakarais. Telefonas Yards 0870

P-------- —.——1
DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina to utarninte Ir petnįjfla.
—  _ PRENUMERATA KAŠTUOJA: —---------- —-

AMERIKOJ f metams $2.50JJlLUlhUJ [pusei matų $1.25
ETTPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-■EUAVrUJ [joj j/škotijojisš.Prusnose Ijm^

Kasyk £aojaas0 o gausi vieną numerį dykcA,

W, D. Boczkauskas & Go.
£28-522 W. South III,, » lihanoj Citj. Pu.

3



v

Chicagos Žinios.
PIRŠTINIŲ DIRBTUVĖJ 
STRAIKAS PASIBAIGĖ.

Vakar pasibaigė Nathano 
Herzogo pirštiniu dirbtuvėj 
merginų straikas. Tai pas
kelbė pats fabrikantas Her
zog.

Straikininkės tą susitai
kymą sutiko džiaugsmingai. 
Nutarta kaip greitai bus ga
lima sugrįžti darban.

Darbininkės vakar atlai
kė savo susirinkimą West 
Side auditoriume, Taylor 
gat. ir S. Racine avė. Susi
rinkime fabrikantą atstova
vo Mrs. R. Robins.

Mrs. Robins straikinin- 
kėms pranešė, kad fabrikan
tas Herzog štai ką pasiūląs 
darbininkėms:

50 valandų darbo per sa
vaite, ty. 9 vai. dienoje ir 
šeštadieniais darbas ligi 
pietų.

Visoms darbininkėms pa
kels mokesti 10 nuoš., ku- 
rios apturi mažiau $8.50 
per savaite.

Mažiausia mokestis per 
savaitę busianti $4.50.

Po tokių pasiulijimų ir 
nutarta straikas pabaigti.

DVI MERGAITĖS SU
ŽEISTA.

Dažnai tenka matyti, kad 
kai kurios ir lietuvės mer
gaitės myli motorcikliais su 
berniukais gatvėmis pasiva
žinėti. Atsisėda užpakalyj 
ant motorcikliaus ir mano 
turinti gerus laikus, kuo
met motorciklius kaip padu-

1 a. Tėcla^retka rčiai s 
RĮ^^erieji” laikai labai 
liūdnai pasibaigia.

Antai Hammonde Marga
ret Hoff ir Violet Korman 
baisiai sužeistos ir turbūt 
skirsis su šiuo pasauliu, 
kuomet poromis važinėjosi. 
Bėgo du motorcikliu kitas 
paskui kitą. Vienas sudužo, 
antras ant pirmutinio užlė
kė. Vaikinai išėjo laimingai, 
o mergaitės ligšiol gal jau 
ir mirė.

Tokių “gerųjų” laikų rei
kia saugoties.

AŠTRIAI NUBAUDĖ.
Nekoksai J. Hoffman, 24 

metų, kurs nenorėjo pasa
kyti savo adreso, Clark gat. 
policijos nuovados teisme 
nubaustas $400 pabaudos ir 
C mėnesius kalėjimam

Jis užpuolė nigerį Abra
ham Lincoln Lee ir, šiam pa
rodęs policianto žvaigždę, 
su revolveriu rankoj parei
kalavo, kad nigeris jam ati 
duotų pinigus, kokius turįs, 
arba jis jį areštuosiąs. Pa
sisakė esąs policiantas. Ni
geris persigandęs suspėjo 
nuo jo pabėgti, o p. Hoff
man tuoj aus pateko į tikro 
policianto rankas.

Kvailas vyrukas liko pa
mokintas.

24 L. VYČIŲ KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Pereitą šeštadienį, rug
pjūčio 21 d., Aušros Vartų 
par. svetainėje įvyko 24 L. 
Vyčių kuopos susirinkimas. 
Po apsvarstymo kuopos rei
kalų, kum J. J. Statkus į- 
sirašydamas nariu viršminė- 
ton kuopon pasakė gražią 
prakalbą, ragindamas visus 
prie veiklumo ir pasižadė
damas pats sulyg išgalės 
darbuoties.

Toliams kalbėjo p. Pakš
tas L. Vyčių organo reika
le. Savo kalboje pabrėžė a- 
pie kitų tautų katalikų vei
kimą, apie svarbą katali
kų spaudos visuomenės nau
dai ir ragino jaunimą ko- 
greičiau stengties prie savo 
laikraščio. Tą vakarą prie 
kuopos prisirašė 5 nauji na
riai.

Kuop. Icoresp.

GERAS PAVYZDIS.
Sekmadienyje, 22 d. rug

pjūčio, teko apsilankyti į 
Jackson Park ir pasivaikš
čiojant apie žaliuojančius 
1-ramus nugirdau lietuvių 
kalbos obalsius. Užintere- 
suotas slinkau artyn iš kur 
girdėjosi kalbos, — užėjau 
gražų jaunimo buri, Tai bu
vo 16-tos kuopos L. Vyčių 
nuo Bridgeport© pikninkas. 
Jaunuomenė gyvai judėjo, 
užsiiminėjo žaismėmis, šo
kiais ir kitais įvairumais. 
Teko išstovėti apie tris va
landas ir negalima buvo at
sidžiaugti tokiuo blaiviu ir 
patogiu jaunimo pasilinks
minimu.

Tą pačią dieną buvau vie
nos katalikiškos draugijos 
susirinkime. Susirinkime 
buvo didelė betvarkė, nariai 
kalbėjo, klegėjo be nuovo
kos; persitikrinau, kad bu
tą pusės girtų. Po susirin
kimo draugijos pirmininkas 
užkvietė visus savo draugus 
pas save į saliuną, na, ir 
linksminosi ligi vėlybai na
kčiai. Vat, ir imk iš tokios 
“kata! ikiškos” draugijos
pavyzdį!

Ar nelieka tokiuo budu 
mums sekti pavyzdį jauni
mo, kurs išmoko nuo galiū
no šalintis ir blaiviai kru
tėti ?

Gyvuok tad prakilnus 
jaunime!

P. A. Mažeika.

IŠKELIAVO DIENRAŠ
ČIO REIKALAIS.

ALD. “Kataliko” vedė
jas, p. S. P. Tananevičius, 
šiandie išvažiavo į rytiųes 
valstijas dienraščio reika
lais. Sugrįž po kokių poros 
savaičių.

SLA. APSKRIČIO SUSI 
RINKIMAS.

Sekmadienyje, rugpj. 22 
d., Aušros svetainėje atsi
buvo S. L. A. apskričio kuo
pų susirinkimas. Dr. A. L. 
Graičunas laikė paskaitą. 
Ateityje S. L. A. kuopos nu
tarė rengti vakarėlius į ku
riuos užkvies Dr. A. L. Grai- 
čuną laikyti paskaitas.

a “BIRUTĖS” DR-JOS 
PIKNINKAS.

Rugpj. 22 d. “Birutės” 
draugija surengė pikninką. 
Jis atsibuvo Willmett Par
ke. Kadangi diena buvo pui
ki ir karšta, tai publika pa
sinaudojo ir netoliese ban
guojančiu ežeru. Laike už
kandžių buvo kalbos. Drau-

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

gijos pirmininkas pranešė, 
kad “Birutė” tuoj aus pra
dės savo veikimą ir pabrė
žė, kad šiuosmet šioji drau
gija stengsis pasiekti tobu
liausią laipsnį.

Rugsėjo 26 d. “Birutė” 
rengia koncertą. Tai bus 
pirmas, naują sezoną pra
dedant, koncertas. Y.
LIETUVIS DRUTUOLIS.

. Mums teko sužinoti, kad 
pasižymėjęs lietuvis drutuo- 
lis Ant . Baladinskas ap
silankė Los Angeles, Cal. ir 
ten ritasi su svetimtaučių 
drutuoliais.

Savo tautiečiui linkime 
pasisekimo.

Chicagos “Board of Edu
cation” vakar savo susirin
kime nutarė panaikinti vie
šų j u mokyklų moterių orga
nizaciją vardu “Chicago 
Teachers’ Federation”. Įsa
kyta visoms mokytojoms ar
ba pamesti tą organizaciją, 
arba pasitraukti iš mokyto
javimo.

ATITAISYMAMS.
“Kataliko” skaitytojas 

195 “K.’ numeryje padavė 
netikras ir nepilnas žinias 
apie Sus-mo Broliu Lietu
vių laikytą susirinkimą. Te
nai pasakyta, kad išrinktas 
komitetas, kuris įgaliotas 
ištirti, kokios kningos telpa 
Viešajam Kningyne ties 
Union gat. prie 18-tosios ir 
jaigu butų galima tenai į- 
sukti lietuviškų ir rusiškų, 
tai draugija parems pini- 
giškai. Čia yra nesusiprati
mas. Tas kningynas yra lie
tuviškas, lietuvių įsteigtas 
ir palaikomas. Apie rusiš
kas kningas visai nebuvo 
kalbėta. Išrinktas komite
tas tiktai sužinos apie knin- 
gyno stovį ir kokių pakrai
pų ten randasi kningų.

Draugijos narys Pr. Si
manaitis (ten parašyta R. 
S.) paliuosuotas nuo nario 
mokesčio dėlto, kad yra ne
turtingas Valparaiso moky
klos mokinys.

M. Kliostoraitis rast.
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Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Reikalingas geras vyras, mokantis 
anglų kalbą, agentavimui rusiškų ken- 
džių. Atsišaukite šiuo antrašu:

Russian Candy Co.,
1726 Grand Ave.,Chicago, Ill.

Parsiduoda vežimas su pakinkiais ir 
motorciklis. Vežimas gali vežti 2 
tunu; parsiduoda pigiai, nes savinin
kes turi apleisti miestą. Atsišaukite 
šiuo adresu:
827 W. 34 Place, Chicago, Ill.

Parsiduoda forničiai lakiai pigiai, 
taipgi su renda. Viskas vra gerame 
padėjime. Priežastis pardavimo — 
turiu apleisti miestą. Atsišaukite:

Mike Greičius.
929 W. 33rd str., Chicago, Ill. 
iš užpakalio ant 2-tro floro, nuo alley.

i LIETUVIS GRABORIUS į i
Geriausias gra-J 

borius ant Bri- ■ 
3= 

dgeporto. Atlie-1 
ka darbą geriau-j 
šiai. g
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto-j 
rius ir 12 va- g 
nų paimu. ®
TeL Drover 41391

' A. MASALSKIS ■ 
13305 Auburn Ave., Chicagol 
SlIlllMIIIIIIBIIIIMIIIIIIHIIIIIIBIillilHIIIIIiHilllllHillllMIIIIMIIlgiHllllllRIa!

Parsiduoda bučernė ir grosernė lie
tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Prekyba išdirbta ir puikiai užsimo
kanti. Parsiduoda tik dėlto, kad sa
vininkas silpnos sveikatos. Jaigu kas 
norėtų, parduočiau su namais (proper- 
te).

S. Wisniewski, savininkas, 
149-ta gatvė ir Homer-Lee avė., 

E. Chicago, Ind.

GYVULIŲ PROTAS
Tą kningą vokiškai yra pa

rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų.papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rūšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja aut mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma. 
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, III. U. S. A.

ALD. “KATALIKAS,” m gpj. 24, 1915.

Tananevicz Savings!
BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IS I 3EE IS!

Parsiduoda 3 pagyvenimų namas, 
5 kambariai kiekviename pagyvenime, 
viskas nauja ir visokie pagerinimai. 
Lėšavo $7.000, parsiduoda už $6,400.

Atsišaukite po num.
2938 Avers avė. Chicago, Ill.

Išrasta
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 urnų 
palengvėjimą.

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

DR. RICHTER'S
PA I N
EXPELLER
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ Ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpecėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington SI

NEW YORK, N. Y.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretą kuponą, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulerišką HassanI 
Cigaretą kuponą. Dovaną Stotyje arba pas ■ 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New V-rk, N. Y.
(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio | 
ĮĮ Durų, lentų, lentelių, rCmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. f 
| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. [■ 

CARR BROS. WRECKING CO. S 
Į Į 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. |
-i m r mil ii'i'iT'tmĮin rri'milTTr, I1TI iTinrTLrr, ri iTllrtl ururmrri nnr 1 rTTTT- rrr r « »t11/JT n "i r r tt rxTYT LU LU lyiXE T.rnL” yTĮTYmil'm II (XXWXBXXBm.
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PIGIAI.
Parsiduoda saliunas lietuviii apgy- 

ventoj vietoj. Savininkas užsiima kon- 
traktoryste, todėl nori parduoti. Kreip
kitės adresu:

Jurgis Andzulis, , 
1327 S. 49th Court, Cicero, III.
JĮ:gillHigiimiigHIidlKigwghKiSgllMge.H>:g .■ ■

" Dr. T. Maturzynska ■ 
į KABINETAS DENTISTIXOS ■ 
w Atlieka visokį darba dentisterijos s y- ® 

riun incinanti. Darbas gvarant. m
g Taipgi tvirtas. "

■ 1151 MILWAUKEE AVE. ’

AMERIKOS
GERIAUSI 

CIGARETAI.

DUODA čekių, knygeles, sūkuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinjgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.,
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Rankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, Įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors1 bankinius 
reikalus, kreipkitės i šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

Dirbėjai geriausių Turkis* 
kų ir Egiptiszku Cigaretą \

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

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.

“PASAULIS”
Visuomenės bepartyviškas laikraštis, 

išeina kas ketvergas, 4 puslapių di
dumo, didelio formato. “Pasaulis” 
kainuoja į metus $1.00, į pusę 65e. 
“Pasaulis” nuo gruodžio 1 dienos bus 
padidintas iki 8 puslapių. Kas dabar 
užsirašo ir užsimoka prenumeratą, tai 
tas gauna iki Naujų Metų uždyką. 
Adresuokite:

C. Kentraitis Publishing Co.
448-450 Leonard St., N. W.

Grand Rapids, - - - Mich.

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuviu 

yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas
ARBA

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Avė.
Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj 
3249 So. Morgan St., Chicago, Hl.

■
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