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Rusijoje gimsianti revoliucija?
Teutonai taiso naujus 
spąstus Rusų armijoms
Vienas iš dviejų gele

žinkelių perkirstas.

Vargiai Rusai pabėgs iš 
Lietuviškos Brastos.

Garlaiviai “Lapland” ir “Baltic.”

Nuo Kauno į rytus ir į pie
tus paimta 3,600 rusų 

nelaisvėn.

Vokiečiai užgina nuostolius 
Rygos užlajoj.

, Londonnas, rugpj. 25. — 
Sujungtos austrų-vokiečių 
armijos persibriovė per ru
sų frontą toli į rytus nuo 
upės Bugo ir raitarija už
ėmė Kovei, svarbų geležin
kelių centrą. Per ten iš 
Lietuviškos Brastos gele
žinkelis einąs į Kievą ir O- 
dessą. Kadangi teutonai 
užėmė Kovei ir geležinkelį 
perkirto, todėl rusų armi
joms, atsirandančioms ap
link Lietuvišką Brastą, gra
sia ne juokais pavojus būti 
atkirstoms. Visgi dar ma
noma, kad Rusijos karuo- 
menės vyriausias vadas 
kaip nors iš tų pinklių iš
sipainios, kaip nors savo ar
mijas išves, jaigu dar neiš
vedė iš to pavojaus.

Lietuviškos Brastos tvir
tovė tuo tarpu apsupta iš 
trijų pusių. Rusams gali
ma iš ten pabėgti tik vie
natiniu geležinkeliu, einan
čiu į Maskvą. Todėl teuto
nai skubiai marguoja ir no
ri perkirsti ir tą vienatinį 
rusų pasprudimui likusį ge
ležinkelį. Teutonai link to 
geležinkelio briaudamiesi 
kelis tūkstančius rusų pa
ėmę nelaisvėn.

Fieldmaršalo Mackensen 
armijos šturmuoja Lietu
viškos Brastos apylinkes iš 
pietvakarinės pusės. Jos po 
kruvinų mušiu užėmė Kolp- 
tov augštumas, nuo kurių 
galima bombarduoti pati 
tvirtovė. Princo Leopoldo 

■ armijos pasivarusios pir
myn rusų linijos centre.

Anot oficialio pranešimo 
iš Berlyno, nuo Nemuno į 
šiaurę neįvykusius jokios 
atmainos. Von Hindenbur- 
go armijos pasivarusios pir
myn į rytus ir į pietus nuo 
Kauno ir paėmusios 3,600 
rusų nelaisvėn.

Petrograde oficialiai pa
skelbta, jogei vokiečiams 
neužilgo teksiąs Vilnius ir 
Baltstogė, tatai ir Varsavos- 
Petrogrado geležinkelis bu
siąs perkirstas. Tai paskel
bta gyventojų žiniai.

UŽGINA RUSŲ LAIMĖ
JIMUS.

Amsterdam, rugpj. 25. — 
Rusai skelbia apie didelius 
vokiečių pralaimėjimus Ry
gos užlajoj. Berlynas tai 
visa užgina. Sakoma, kad 
Rygos užlajoj nebuvę nu
skandinti nei jokie dread- 
naught’ai, nei skraiduoliai.

Tas lyg išrūdytų. jo^ei 
rusams toji pergalė Rygos 
užlajoj kibą prisisapnavus.

LAUKIAMA REVOLIU
CIJOS RUSIJOJE.

NEW YORK, rugpj. 25. 
— Čionai garlaiviu Hellig 
Olav parkeliavo Suv. Val
stijų konsulis H. W. Zim
merman iš Rostovo, Rusijo
je. Jis pasakoja, jogei Ru
sijoj turėsianti kilti revo
liucija, jei vokiečiai imsią 
briauties toliau Rusijon. 
Visur gyventojai kurstomi 
prie sukilimo. • Revoliucio- 
nistai išsijuosę darbuojasi.

| 3LAPLAND (TogY S-S- BALTIC C&frftnm.')

Laivas Lapland (viršuj) veikiai apleisiąs Liverpoolio uostą ir plauksiąs į Ameriką. 
Baltic jau išplaukęs. Abudu laivu turės plaukti per karo juostą ir todėl juos lau
kia pavojus. Be to, karo juostoje, kur veikia vokiečių) submarinai, yra dar kiti 

šeši garlaiviai, kuriuos vokieičai tyko.

“NESUSEKTA” GALVA
ŽUDŽIAI.

Marietta, Ga., rugpj. 25. 
— Taip ir buvo manyta. 
Vakar koronerio prisieku
sieji teisėjai, kurie kelias 
dienas tardė kalinio L. M. 
Frank’o nulinčiavimą, išne
šė savo nusprendimą, jogei 
Frank buvo “ant medžio” 
pakartas, bet kaltininkai 
nesurasti. Išklausyta 11 
liudininkų, bet nieko gero 
'neišėjo.
1 Taip ir buvo manyta. Kiir 
tau ieškos ir ras galvažu
džius, jei tenai įsivyravęs 
minios teismas, betvarkė, 
jei visa valstijos valdyba 
priešais savo piliečius juod- 
rankius dreba.

Pasirodo, kad Georgia 
tikrai parkuota. Ją galėtų 
pilnai gydyti tik Muravjo
vai arba Kleigelsai su ka
zokų nagaikomis.

— Londonas, rugpj. 25. — 
Anglų generolas R. J. Coo
per sužeistas ant Gallipoli, 
ties Dardaneliais. Ten iš
viso sužeista 54 anglų ofi-

MAŽI NUOSTOLIAI 
PADARYTA.

Berlynas, rugpj. 25. — 
Anglijos karo laivynas bom
bardavo Belgijos pakraščius 
ir pasigyrė, jogei Zeebrug- 
ge vokiečiams daug nuosto
lių padaryta.1 Vokietijos 
valdžia vakar oficialiai pa
skelbė, kad anglų karo lai
vynas į Zeebrugge paleidęs 
ligi 70 šovinių į vokiečių 
fortifikacijas. Ir ■ tik vie
nas užmušta ir 6 sužeista. 
Jokių materijalių nuostolių 
nepadaryta.

MEKSIKE BANDITAI 
NEPALIAUJĄ KOVOJU.

EI Pas, Tex., rugp. 25. — 
1 Meksike gyventojai badu- 
mi miršta, o banditai po se
novei tarp savęs riejasi kaip 
kokios vilkų gaujos ir ne
žinia net kokiuo tikslu, ko- 
kiuo reikalu.

Ties Icamole, arti Monte
rey, villistai besiskerdžian- 
ti su carranzistais. Esą 
du Vilios “generolu” mūšy j 
sužeista. Nežinia, kam teks 
ten įvesti priderančią tvar-

MERGAITĖS LAVONAS 
ATRASTAS KLANE.

Charleston, Mo., rugp. 24.
— Arti šios vietos gyvenan
čio farmerio Sarno Taylor 
14 metų duktė vakar vakare 
kažkur buvo prapuolusi. 
Šiandie atrasta jos lavonas 
'vandens klane.. Spėjama ir 
ant kūno ženklai liudija, 
kad mergaitė nužudyta.

RUSIJA PADIRBANTI 
DAUG ŠOVINIŲ.

Paryžius, rugpj. 25. — 
Kuomet Rusijos valdžia su
mobilizavus savo fabrikus 
dirbdinti šovinius, tai dabar 
tasai darbas einąs taip pa
sekmingai, jogei į dieną pa
dirbama 200,000 kanuolių 
šovinių. Greitu laiku rasi 
Rusija neturės kur dėti sa
vo šovinių.

— Varšava, rugpj. 25. — 
Vokiečių užimtoj Varšavoj 
einąs normali s gyvenimas, 
tarsi, už tą miestą nei krau
jas nebuvęs lietas. Vokie
čių kareivių ten stovinti tik 
trįs regimentai. Mieste į-

Vokietija užsi
gina.

Ji nemanius žudy
ti amerikonus tor- 
peduojant “Ara

bic.”
Washington. D. C., rugp. 

25. — Vokietija suuodė pa
galiau amerikonų baisų pa
sipiktinimą, kuomet jos 
submarinas andai sutorpe- 
davo laivą “Arabic,” su ku
riuo tarpe kitų žuvo 2 ame
rikonu (pirmiau buvo pa
skelbta 3). Susiprato, kad 
toksai pasielgimas kasžin- 
kaip gali pasibaigti.

Todėl savo ambasadoriui 
Suv. Valstijose, grafui Ber- 
nstorff pranešė veikti kaip 
tik galima ir sulaikyti Suv. 
Valstijas nuo Įnirtimo už 
tokius darbus.

Tatai ambasadorius Bern- 
storff, kurs laikinai gyvena 
savo vasarnamyj Cedar
burst, L.' I., telegrafo S. V. 
valstybės departamentai!, 
Washingtone, pranešdamas, 
jogei Vokietijos submarinas 
neturėjęs nei kokios minties 
su “Arabic’u” nužudyti 
nors vieną amerikoną ir jei 
su tuo laivu amerikonai žu
vo, tai Vokietijos valdžia 
per jį siunčianti užuojautos 
žodžius Suv. Valstijų val
džiai. Be to, Vokietija nei 
šiais laikais, nei ateityj ne
mananti neutralių valsty
bių ramių pirklybinių laivų 
torpeduoti.

A mba sador i 11 s Bern st orf f 
priduria, jogei jam suteikta 
iš Berlyno instrukcijos tai 
visa pranešti Suv. Valstijų 
valdžiai.

Podraug bot pažymi, jo
gei Berlyno valdžia apie 
11 Arabic ’o ’ ’ miškan dinimą 
dar neturinti pilnų žinių iš 
savo admiralicijos, todėl ir 
negalinti nieko tame reika
le ką nors rimto pasakyti.

Prezidentas Wilson tą 
“pasiteisinimą” priėmė kai
po paprastą memorandumą 
ir lauks kokių nors žinių 
nuo savo ambasadoriaus 
Berlyne. Pasakojama, jo
gei Vokietijai tam pasitei
sinimui bus duota trįs die
nos.

Iš visako pasirodo, kad 
Vokietijos valdžia apie ame
rikonų žudymą buk nieko 
težinanti ir mėgina užsi
ginti.

— Berlynas, rugpj. 25.— 
Vokiečių submarinas sutor- 
pedavo vieną rusų karo lai
vą Finlandijos užlajoj.

S. VALSTIJOS NORI PA
ŠEIMININKAUTI.

< Port au Prince, Haiti, 
rugpj. 25. — Dabartinei lai
kinai Haiti salos valdžiai S. 
'Valstijos pasiūlė sutvarkyti 
nors finansinius reikalus. 
Valdžia pasiūlo paskirti sa
vo valdininkus, kurie nors 
per dešimtį sekančiu metu 
paimtrj savo rankose muiti- 
nyčias ir jose vedimą su
tvarkytų. Nežinia, ar hai- 
tiečiai tą pasiūlymą priims.

2,000 ŽMONIŲ GRASIA 
BADAS.

St. Louis, Mo., rugpj. 25. 
— Du tūkstančiu Valley 
Park, Mo., gyventojų atsi
rado be pastogės, vandens 
ir maisto, kuomet pereitą 
sekmadienį išsiliejus upė 
Meramec tą miestą užliejo 
ir viską sunaikino. Iš St. 
Louis’o todėl kuoveikiausia 
skubinamas! su pągeĮba ne- 
laiming'^lfFins. I 
vienatinis Valioj Parkoj? 
liūnas, iš kur nukentėjusie
ji gaudavo “gaivinan
čio” skystimėlio, apskri
čio valdybos įsakymu užda
rytas, kadangi piliečiai pro
testavo, sakydami, jogei ir 
be degtinės yra daug ne
smagumų, o degtinė dar 
daugiau jų padaro.

Edwardsville, III., vanduo 
nunešė du geležinkebo tiltu.

Newport, Ark., irgi didis 
potvinis ištikęs išsiliejus 
Whte upei.

BULGARIJA PALINKUS 
TEUTONŲ PUSĖN.

Berlynsa, rugpj 25. — 
Vokiška telegrafo agentūra 
praneša: Valdiški raportai 
iš Bulgarijos sostinės Sofi
jos ir Konstantinopolio pa
tvirtina, kad Turkija su 

Bulgarija padariusi naują 
traktatą. Turkija budo 
Bulgarijai geležinkeliu nau- 
doties į pajūrį, o pastaroji 
už tai pažadėjo užlaikyti 
neutralybę. Tas liudija, 
kad talkininkai neįstengė 
Bulgarijos savo pusėn pa
traukti.

Washington, rugpj. 25.— 
Šiandie Suv. Valstijų val
džia paskelbė savo neutra
lybę kilus karui Italijos su 
Turkija.

BOMBARDAVO KON
STANTINOPOLI IŠ 

ORO.

LONDONAS, rugp. 25.— 
Iš Atėnų, apturėta žinia, 
kad rusai lakūnai iš oro 
bombardavo Turkijos sos
tinę Konstantinopolį. 30 
turkų, 8 graikai ir 3 armė
nai užmušta ar sužeista. 
Mieste gimusi baisi panika
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Iš Dienos 
^=Dienon.=J

Dėlei “Arabic’o” sutor- 
pedavimo amerikonų pasi
piktinimas nemažėja. Šios 
šalies piliečiai labai gerai 
atmena vokiečių nedorą pa
sielgimą su “Lusitania”. 
Tai buvo skaudus Suv. Val
stijų įžeidimas. Bet “Ara- 

^Li^^^wffftandiiin^as tuo 
g^snis, kad^\rokiečįai 

nff domos neatkreipia į 
šios sales valdžios notas, 
kuriomis jų pareikalauta, 
idant ateityj jie nežudytų 
amerikoninių laivų ir ame
rikonų. Ir jei vokiečiai po 
“Lusitanios” nuskandinimui 
galėjo išsimeluoti, kad ta
sai laivas plaukęs iš Ame
rikos ir vežęs amuniciją, tai 
su “Arabicu” to negali pa
daryti. Nes šis plaukė iš 
Anglijos ir, žinoma, su sa
vimi nieko tokio vokiečiams 
kenkiančio negalėjo turėti. 
Tad kokiam gi galui jie tą 
laivą sutorpedavo? Jie taip 
darė, reikia manyti, ar 
del didesnio Suv. Valstijų 
ignoravimo, ar provokacijos.

Dabar visos šalies akis 
su didžiausia nekantrybe 
nukreiptos W ashingtono
link ir išnaujo visi laukia, 
ką į tai atsakys preziden
tas Wilson. Kokias jis prie
mones panaudos, idant jo
mis intikrinti pagaliau vo
kiečius, jogei jie neturi jo
kios teisės Uždrausti Suv. 
Valstijų piliečiams keliau
ti į Angliją ir atgal? Ar gal 
ir toliau prezidentas ims 
siuntinėti vokiečiams notas, 
protestus, į kuriuos pasipū
tėliai teutonai neatkreipia 
domos, ar gal imsis paskuti
niojo budo — pertrauks di
plomatinius santikius, arba 
paskelbs karą Vokietijai?

Nieko stebėtino nebūtų, 
jei Suv. Valstijų valdžia 
pertrauktų su Vokietija di
plomatinius ryšius arba pa
skelbtų jai karą. Ir Suv. 
Valstijos iš to neturėtų sau 
didelių nuostolių. Vokietija 
karo laivyno kaip ir neturį.

isas jos laivynas, koks jis 
uždarytas Baltijos ju-

Vokietija gali 
bankrutyti.

Kaip pranešama iš Ams
terdamo, prieš parlamento 
atidarymą Vokietijos mini- 
sterių kabinetas, taippat į- 
vairin partijų lyderiai ir žy
mesni veikėjai atlaikę sląp- 
tą konferenciją. Pinigyno 
ministeris, Dr. Carl Helffe- 
rich, susirinkusiems prane
šęs, jogei Vokietija stovin
ti ant subankrutijimo kran
to. Jis išvedžiojęs, kad pa
staroji paskola, kurią val
džia parlamentui perstaty- 
sianti ( jau paskola parla
mento užgirta), išsemsianti 
taip Vokietijos finansinį iš
teklių, jogei visam ūkiškam 
gyvenimui Vokietijoje gra
sias didis pavojus. Todėl 
pinigyno ministeris pareika
lavo pas parlamento lyde
rius, idant jie prisiruoštų 
prie greitos, bet šaliai gar
bingos taikos.

Toje konferencijoje daly
vavęs ir pats valstybės kan
clerius, dr. Bathman-Hol- 
weg. Jis taippat susirinku
sių prašė, kad jie parlamen
te labai šaltai užsilaikytų 
ir užsikarščiavus karo šali
ninkus kieku galima mal
šintų, kadangi Vokietijai y- 
ra jau reikalinga taika, il
gesnis karo vedimas gali bū
ti pavojingas žaislas. Užuot 
karščiavimosi parlamento 
atstovai išanksto turėtų ap
kalbėti taikos reikalą ir nu
spręsti su kokiais pasiuliji- 
mais butų galima prieiti 
prie savo priešininkų.

Konf erenci  j ai paklo j ęs 
savo raportą ir Dr. Dern- 
burg, kuris apkeliavęs ne- 
kurias šalis su misijomis 
Vokietijos reikale. Jis, kaip 
žinoma, buvo ir Amerikoj. 
Jis niekur pageidaujamo ti
kslo neatsiekęs. Jo raportas 

rėj. Žinoma vokiečiai mė
gintų paleisti darban savo 
submarinus. Bet ir tas nie
ko blogo neatneštų, nes sub- 
marinai neįstengtų atlikti 
tokią ilgą kelione per At
lant iką, gi čion pribuvus ne
rastų prieglaudai vietos. 
Suv. Valstijos irgi neturėtų 
ką veikti. Rasi, tik savo lai
vyną galėtų pasiųsti į Vi- 
duržemės jūres, kad tenai 
pašauti prieš vokiečių talki
ninkus, austrus ir turkus.

Karui kilus kas kita vei
ktus! pačiose Suv. Valstijo
se. Čia vokiečiai labai įsi
galėję ir jie mėgintų paju
dinti dangų ir žemę. Čia tai 
nebūtų su jais jokių juokų. 
Tečiau jų sukilimas prieš 
valdžią veikiai butų apmal
šintas. Nors jie šiai šaliai 
gal ir pridirbtų nesmagumų 
ir nuostolių, tai visgi jie ne 
tik butų apmalšinti, bet dar 
prarastų intekmę, ir visokių 
savo reikalų vedimui pa
kenktų. Griūtų visi jų-‘‘bu
siu ess’ai”.

Ve taigi ir nežinia, kaip 
šis opus klausimas bus iš
rištas. Visa tai turi paaiš
kėti-šiandie, gal rytoj. Turi 
būti kas nors padaryta nes 
jau ir taip perdaug pasaulis 
pajuokia Suv. Valstijų per- 
didį nusileidimą, nemokėji
mą, ar neįstengimą ginti 
savo teises. Visa tai prezi
dentas Wilson labai gerai 
supranta ir jis mėgins kaip 
nors šios šalies garbę ginti. 

nesmagų įspūdį į susirinku
sius padaręs.

Gen. Moltke, generalio 
štabo viršininkas, parėmęs 
kanclerio žodžius ir pridū
ręs, jogei tik blogos valios 
žmonės mananti, kad Rusi
ją galima Visiškai sumušti. 
Rusijos valstybe, tiesa, esą 
galima apkarpyti, bet kad 
ją visai įgalėti, apie tai ne
gali būti nei kalbos.

Kancleris paskui dar pa
žymėjęs, kad jei parlamen
tas karštai pasistatysiąs ir-J 
nenorėsiąs rupinties grei
tesne taika, jis pasitrauk
siąs iš užimamos vietos, nes v 7

nenorįs, kad būti atsako
muoju už tolimesnio karo 
vedimo pasekmes.

Tiek tai apturima žinių 
iš tos vokiečių slaptos kon
ferencijos.-

Reikia manyti, kad tasai 
pranešimas yra teisingas, 
kadangi dabartinis karas 
Vokietiją puldo-ne tik finan
sų bet ir žmonių žvilgsniu. 
Juk per tiek laiko galėjo 
išsisemti ir didžiausi amu
nicijos sandeliai. O jų tikrą 
galybę vokiečiai ir turėjo. 
Vokietija savo ginklais ir 
amunicija be to dar privalo 
šelpti Austriją ir Turkiją, 
tai kurgi čia del visų ište
sėsi, ypač dar neapturint iš 
užsienių jokios medžiagos 
amunicijai dirbti. Ne veltui 
ji iš Lietuvos susikolektavo 
varį, kokį tik kur galėjo 
užtikti.

Todėl labai galimas daik
tas, kad Vokietija prieš 
žiemą rūpinsis taikinties. 
Mat, ji mano gerokai apmu
šti Rusiją ir paskui šiai pa
siūlyti taikos išlygas. Te
čiau taip manydama ji 
skaudžiai apsirinka. Rusi
ja nusprendė be talkininkų 
pritarimo Besitaikinti. Gi 
talkininkams apie taiką nei 
neužsimink.

Tatai Vokietijos padėji
mas nekoks. Tečiau ji visgi 
dar yra galinga.

Kaip Vokiečiai 
kariauja.

Jau senai vokiečiai ruo
šėsi karau ir didžiausią (lo
mą kreipė į armotų gerini
mą. Tuo skatinamas Krup- 
pas ir išgalvojo tokių armo
tų, kokių kitos valstybės 
neturi. Armotų vokiečiai 
turi labai daug. Dar ne 
karo metu prie kiekvieno 
korpuso (apie 40 tūkstan
čių žmonių) buvo 160 ar
motų. Prie kiekvienos ar- 
motos vežamasi 258 šovi
nius, arba išviso prie kor
puso vežamasi apie 40 tūk
stančių šovinių. Vis tatai 
pirmam mūšiui, nes paskui 
naujų atvežama. Armotų 
dėka vokiečiams pasisekė ir 
Galiciją atsiimti. Ten jie 
prieš du rusų korpusu pa
statė apie 1,500 armotų. 4 
valandas vokiečiai šaudė ru
sų pozicijas ir paleido iš 
visų armotų apie 700 tūks
tančių šovinių. Tokiuo bil
du į kiekvieną kareivį iš
šauta 10 šūvių (1-nas šovi
nys sveria apie 20 pūdų), 
arba, kitaip sakant, tą pus
antro žingsnio žemės plotą, 
ant kurio stovi kareivis, a- 
pipylė dviem šimtais pūdų 
plieno ir sprogstančios me
džiagos. Reikia atminti, 
kad dar šaudoma iš kulko
svaidžių, šautuvų. Tuo pa
čiu metu dideli būriai puo»
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Anglai ant Gallipoli turkus nelaisvius veda savo stovyk
lom

Lietuviai 
Amerikoje.

WILKES-BARRE, PA.
Pereitas ir pastarasis mė

nesiai mums, lietuviams, 
svarbus tuo, kad vietiniai 
amerikonų laikraščiai pa
šventė savų laikraščių skil
tis aiškindami apie musų 
tautą ir jos reikalus. Gal 
verta bus šiek tiek apie 
tai pakalbėti.

Pirmiausiai tilpusios pla
čios apie lietuvius žinios, 
liudija, kad mes turime pa
sišventusių ir gabių žmonių, 
kurie tas žinias gamina ir 
moka jas paduoti į tinkamą 
vietą. Seniau apie mus, lie
tuvius, amerikonai arba nie
ko nežinojo, o jaigu ir gir
dėjo, kad gyvuoja pasauly
je tokia tauta, tai nežinojo, 
ar mos prie baltųjų, ar prie 
juodųjų veislės prigulime. 
Dėlto informacijos svetim
taučių spaudoje apie lietu
vius musų tautybei labai 
naudingos. Pasaulis ko to
liau, to daugiau vis apie 
mus išgirsta; ko daugiau 
mus pažįsta, tuo musų var
das darosi garbingesnis. Lai 
buna tad nuoširdi padėka 
tiems jauniems tautiečiams, 
kurie tautos informavimo 
dirvoje nenuilstančiai dar
buojasi!

Yra daug kas papasakoti 
apie čia gimusį jaunimą, ant 
kurio, taip sakant, rymo 
musų tautystės ateitis čia, 
Amerikoje. Yra šimtai da
lykų, su kuriais rišasi musų 
jaunimas, tečiaus apkalbė
siu tik vieną, kuris dabarti
niu laiku yra tuo cementu, 
kuris sutraukia musų jauni
mą ir vienybę ir parodo tau
tiškomis žymėmis — tai yra

la iš šonų ant savo prieši
ninko, stengdamiesi jį ap
supti. Be to viso vokiečiai, 
puldami atakon, naudojasi 
nuodingais durnais. Taip tai 
vokiečiai užpuola priešinin
ką. Jaigu reikia jiems gin
ties, tai jie labai įsistipri
na. » Darbo jie nesigaili. 
Jie visur pozicijas taiso. 
Jaigu pozicija stipri, tai jai 
ginti nereikalinga daug ka- 
ruomeilės. Geležinkelių dė
ka jie gali skubiai nuvežti 
karuomenės, kur tik jiems 
reikia. Prie to viso pridė
kime lakstytuvus, kurie go
riausia atlieka žvalgo parei
gas, tai ir suprasime, kuo 
vokiečiai stiprus.

labai jaunimui tinkantis 
žaislas — “Base Bali.”

Luzerne’s, Scranton’o ir 
Lakhawann ’os apskričių 
jaunimas anksti šį pavasarį 
užsidėjo draugiją vardu 
“Vienybė Bolės Ritikų.” 
Lietuviškai nekalbantiems 
prigulėti į musų organizaci
ją negalima. Nariais gali 
būti tik krikščionys katali
kai. Vietiniai lietuviai ir 
svetimtaučiai, be abejonės, 
apie mus organizaciją daug 
žino, nes amerikonų spauda 
labai dažnai musų bobų ri
timus aprašinėja. Lai apie 
tai žino ir platesnėj! visuo
menė.

Jaigu pirmiau mes, jau
nimas, kaikada turėdavome 
progos susidurti, vienas ki
tam ranką paduoti, tai bū
davo ir užtenka tokių ryšių. 
Šiandie musų vienybė su
augo į kūną: mes darome 
susirinkimus parkuose, sa
lėse, kur susiėję pasikalba
me tėvų kalba, panagrinėja- 
me tautiškuosius reikalus. 
Daug jau rimtų ir įžymių 
susirinkimų mes turėjome. 
Į juos atsilankydavo dau
gybės lietuvių. Rugpjūčio 
31 dieną Valley View Parke 
rengiame sekantį didelį su
sirinkimą su programų. 
■Rugsėjo 12 d. žadame reng
ti balm viename didžiausių 
kotelių Wilkes-Barre, Pa. Į 
tą balių kviesime anglų 
laikraščių redaktorius. Tai 
bus vakaras, parengtas tik 
vieniems vyrams. Vėliaus, 
arti Kalėdų, sumanyta ren
gti trukšmingas vakaras, į 
kurį pakviesime visus — 
lietuvaites ir lietuvius.

Ateinančiais metais mu
sų organizacija dar sustip
rės. Ketina prisijungti ir 
plymontiečiai su Durea, ir 
Luzerne’s apskričiais. Žo
džiu sakant, musų organiza
cijos užduotis svarbi ir atei
tis garbinga. Yra daug dar 
vietų, kur jaunimas snau
džia, bet kai nuo medžio 
krinta sėklos ir jas vėjas 
nupučia toli, tai jos neužil
go sprogsta, išauga į me
džius, kurie arčiau vis su
augdami padaro girią, o to
ji giria kasmet vis didinasi.

Tas gali būti mums, lietu
viams, pavyzdžiu. Bet ka
da mes pasiryžome gaivinti 
lietuvius, tai neužmirškime, 
idant geras sėklas pasėtu- 
me. O tomis reikalingomis 
sėklomis bus gražus ir pa
vyzdingas musų pasielgimas 
ir energiškas darbavimosi.

V. Neuvelis.

CICERO, ILL.
Pereitą sekmadienį AL. 

RK. Moterių Sąjungos 2-j i 
kuopa ir Pilnųjų BĮ. 38-j i 
kp. iš Cicero, III. turėjo iš
važiavimą Stickney Parke, 
Lyons, Ill.

Išvažiavime dalyvavo a- 
pie 70 asmenų. Gyvumo 
buvo daug; buvo daugybė 
įvairių lietuviškų žaislų ir 
dainų.

Pavalgius ir pasistiprinus 
šaldiniu, išpildyta mažas 
programėlis, kurio sudary
mu daugiausiai pasirūpino 
kun. Ežerskis. Kalbėjo ke
letas moksleivių. Kadangi 
tai buvo surengta moterių 
draugijų, tai apie jų reika
lus ir prakalbos sukosi. Va
kare surengėme lenktynes. 
Bėgimo tolis buvo apie 250 
jardų. Bėgta kelis sykius, 
bet kas sykis visus aplenk
davo K. Ivinskas. Bėga kai 
zuikis

Visi 
namo.

šunų vejamas.
linksmi sugrįžome

Ex-valparaisietis.

KENOSHA, WIS.
Rugpjūčio 22 d. SLA. 212 

kuopa parengė prakalbas. 
Paskaitą laikė dr. A. L. 
Graičunas iš Cliicagos.........

Paskaita yra labai nau
dinga, nes davė daug žinių 
apie žmogaus sveikatą. Be 
to gerb. prelegentas ragino 
kuodaugiausiai šviesties, la- 
vinties, griebties amatų, 
kad pagerinti ekonominį sa
vo būvį. Čia gimusiam jau
nimui patarė lankyti sve
timtaučių prakalbas. Kas 
nori apdrausti savo ir šei
mynos gerovę nelaiminguo
se atsitikimuose, tai patarė 
dėties prie tokio susivieniji
mo, kuris jiems patinka, 
bet kad tik apsidraustų.

Pasibaigus prelekcijai bu
vo leista davinėti kas ko
kius turi klausimus. Pasi
pylė tada visokių klausimų. 
Vieni turėjo protingų, kiti 
visai nereikalingų, kurie, 
rodos, suvis neturėtų būti 
nei pakišami. F. K .B—tis.

CICERO,ILL.
Cicero lietuviai gali pasi

džiaugti dideliu ir puikiu šv. 
Kazimiero dr-jos kningynu, 
kuris pilnas visokios rūšies 
kningų.

Paskutiniais laikais nu
tarta į šį kningyną užpre
numeruoti visus katalikiš
kuosius laikraščius.

Rugpj. 25 d. bažnytinėje 
svetainėje rengiamas vaka
ras su vaidinimu. Pelnas 
eis minėto kningyno nau
dai. Tie, kurie supranta 
kningyno vertę, turėtų pa
sidarbuoti, kad šis vakaras 
atneštų geras pasekmes ir 
gausiai butų paremta ap- 
apšvietos darbas. Kningy
nu gali naudoties visi uždy-

Tautiečiai, lankykitės 
kningynan del savo naudos!

J. A. Š.

— Londonas, rugpj. 24.— 
Marmora jūrėse anglų sub
marinas sutorpedavo turkų 
anglinį laivą Espahan ir 
garlaivį Budos su amunici
ja ir provizija.

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FOK- 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

“DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigai* 

Visas Kuponas vertas jo pinigais

•«oO*\ Cipretlti.
įC0»? <\

EEO
OĮtįA

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi ta 
pačią vertą. Gali būti išmainomi j pinigus 
, • arba j vertas dovanas. “ - 

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

VOKIEČIAI BUSIĄ PA
SIŲSTI TURKIJON.

Londonas, rugpj. 25. — 
Vienos neutralės valstybės 
diplomatas, kuris nesenai 
sugrįžęs iš Vokietijos, pa
pasakojęs laikraščio Mor
ning Post korespondentui, 
jogei vokiečiai po užėmimui 
Lietuvos, Lenkijos ir Pa- 
baltijos neisią toliau Rusi
jos gilumon, bet apsikasią 
ir tuo budu neleisią rusams 
grįsti atgal. Visa kita vo
kiečių karuomenė busianti 
sutraukta į Serbijos pasie
nius, iš ten pereisianti per 
Serbiją ir Bulgariją ir at
sidursianti Konstantinopo
liu, kurio jokiuo budu nc- 
atiduosianti talkininkams. 
Vakarų fronte vokiečiai 
daugiau nieko neveiksią. 
Nesibriausią nei į Paryžių, 
nei į Calais. Jų tikslas — 
užimti Mesopotamiją ir Su- 
ezo kanalu.

'f. Tel. Randolph 5246

I A. A. Slakis
| ADVOKATAS
įS 19 SO. LaSALLE ST.

(Room 815) Chicago, Ill.

S Bel. 3255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5320

Dr. S. A. ŠLAKIENE
SPECIALISTS

I MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
j 3255 SO. HALSTED ST. 
| Tol. Drover 5326 CHICAGO. ILL.

Telephone Yards 6686 •

Lietuviška Drapanų Krautuve |
Užlaikau didžiausiame pasirin- | 

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, ! 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir ( 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- ' 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkai į 
3252-54 S. Morgan St į 

CHICAGO. ILL.

KMBanKMiBuMMSiBiw «

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai,- bet gvaran- 
tuojdtae, 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 kailltsi vakarėli iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

1559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatvei.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kaliui, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abolnos 
bistorijos, 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.
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ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 25, 1915.

Tautos Fondo Iždininko Atskaita]
ligi rugpjūčio 19, 1915 m.

Philadelphia, Pa...................... .................................
Labu įplaukė į T. Fondą ligi rugpj. 19 d. 1915 m.

.......  4.40
$22,252.34

Atitraukus išmokesnius, kaip tai: persiuntimus į Lietuvą
Draugijai nukentėjusiems del karo šelpti 41,451 rub. 15,000.00

Gegužes 29 d., 191G m., kaip pranešta paskutinėje atskaito
je, balansas ................................. <............................ $18,075.97

Gegužio 31 d., 1915 m., nuošimčiai iš Polithania State
Banko .................................................................................. 77.95

Birželio 4 d. 1915 m. nuo vietinio Tautos Fondo komiteto
iš Homestead, Pa. .. . ...................................................... 269.24

Birželio 4 d., 1915 m.:
Nuo vietinio T. Fondo komiteto (iuduota laike Tautos

Fondo seimo Scranton, Pa.) iš Minersville, Pa......... 200.00
Nuo Antano Vaisiausko (auka, prisiųsta laike T. F.

seimo) iš Cambridge, Mas........................................... 1-00
Nuo SLRKA. 109 kuopos (auka, gauta laike seimo) iš

New Britain, Conn...................................................  2.10
Nuo J. Karaliaus iš Baltimore, Md...................  1-00
Nuo Kazio Kažemėko (auka, gauta laike seimo) iš Wa

terbury, Conn..................................................................... 5.00
Nuo Jono Jokūbaičio (auka, gauta laike seimo) iš Wa

terbury, Conn............................................................. -GO
Nuo kun. A. Jurgučio (aukos, surinktos Export, Pa.) .... 16.05 
Nuo DLK. Gedimino dr-stės iš Oglesby, Ill....................... 20.50
Nuo Antosės Povilaitienės iš Baltimore, M<1..................... 2.00
Nuo Kun. Vasiliausko (aukos, surinktos geg. 31, 1915)

iš Westfield, Mass.............................................................. 90.00
Nuo kun. S. E. Kolesinskio (aukos, surinktos Benton, 111.) 8.25 
Nuo kun. P. Vaitonies (aukos, surinktos Harrisburg, 111.( 13.65 
Birželio 21 d. 1915 m. nuo kun. I. Albavičiaus (aukos, 

surinktos laike užbaigimo mokslainės iškilmių šv.
Jurgio parapijoje, Chicago, Ill.) ...............  15.07

Birželio 23 d., 1915 m. kun. A. Yanušo (aukos, surinktos
tarpe Forest City, Pa. lietuvių) ................................... 4.60

Birželio 23, 1915 nuo A. Petraičio (aukos, surinktos šv.
Petro dr-stės tarpe Braddock, Pa. lietuvių .........  73.00

Birželio 24, 1915 aukos, surinktos vestuvėse pp. Survilų
Norwood, Mass....................................................................... 9.25

Birželio 24 d., 1915 m. nuo Vyčių kuopos iš Norwood, Mass. 1.30 
Birželio 25 d., 1915 m. nuo kun. K. Vasiliausko (aukos iš

rinktos Lietuvių Dienoje, geg. 29 d. 1915 m., iš Wor
cester, Mass..................................................................... 1,051.16

Birželi 25 d., 1915 m. nuo kun. K. Vasiliausko (aukos iš
Westfield, Mass.) ............................................................... 400

Gegužio 27 d., 1915 m. nuo John Mitchel (aukos, surink
tos iš Youngstown, Ohio.) ...................  9.65

Birželio 7 d. 1915 m. nuo G. J. Vaitkevičiaus (aukos, su
rinktos iš Ansonia, Conn.) ............................................... 2.65

Birželio 17 d., 1915 m., nuo A. Bradchulio (aukos iš Har
vey, Ill.) ............................................................................ 29.75

Tautos Fondo reikaluose .....................................  458.92
Ženklelių ir kningelių reikaluose ........................................... 518.92
Labu .................................................
Balansas Tautos Fondo išde ........
Viso labo įplaukė į Tautos Fondą

........į. 15,977.14 
........ 6,275.20 
v-.... $22,252.34

B. Vaišnoras, T. Fondo kasininkas.

Naujos gadynes 
kareivis.

Baisi* audra.
Daug nuostolių padaryta.

Liepos 17 d. 1915 m.:
Nuo Igno Bereišio (aukos lietuvių iš Port Amboy, N. J.). 28.03
Nuo Igno Bereišio (aukos lietuvių iš Detroit, Mich.) .. 28.83 
Nuo kun. Kučio (aukos, surinktos renkant parašus)

iš Haverhill, Mass.............................................................. 19.00
Nuo kun. H. Vaičiūno (aukos, surinktos laike Vyčių

kongreso vakarienės) iš Chicago, 111...............................  14.00
Nuo kun. A. Yanušo (aukos lietuvių iš Forest City, Pa.) .. 13.00 
Nuo kun. V. Baltuškos (aukos lietuvių iš Mt. Carinei, Pa.) 14.00 
Nuo kun. J. Jonaičio (aukos lietuvių iš Des Moines, la.) .. 6.50 
Nuo šv. Kazimiero dr-stės (aukos lietuvių iš Poquonock,

Conn.) ................................................................................ 145.15
Nuo p. M. Račkaus (aukos lietuvių iš Gilbertville, Mass.) 24.13 
Nuo P. V. Zavarsko (aukos, surinktos laike prakalbų

SLRKA. 16 kuopos iš New Haven, Conn...............  8.89
Nuo. J. Kovo (aukos, surinktos baliuje Teatr. Dr-jos

“Aido” Waterbury, Conn.) ....................................... 189.70
Nuo kun. Klanausko (aukos, surinktos lietuvių iš Chi

cago Heights, Ill.) .............................................................  27.40
Nuo kun. F. Kemėšio (aukos lietuvių iš Luzerne, Pa.) .... 89.60 
Liepos 21 d., 1915 m. gauta nuo kun. P. Meškausko (au

kos iš lietuvių Athol, Mass.) ....................................... 50.00
Liepos 13 d. 1915 m. Nuo Prano Duknio iš Harvey, Ill......... 5.00
Liepos 3 d., 1915 m. nuo M. Marčiulionio (aukos šv. Luko

šiaus dr-stės iš Worcester, Mass................................... 100.00
liepos 26 d. 1915 m. nuo kun. Aniboto (aukos lietuvių iš

Hartford, Conn....................................................  111.00
Liepos 26 d., 1915 m. nuo kun. J. Vyšniausko (aukos lie

tuvių iš Montreal, Can.........................................................  4.35
Liepos 27 d., 1915 m. nuo kun. Šeštoko auka iš New

York, N. Y................................................................................22.65

Karas, tai nuolatinis žmo
nijos vargint o j as. Jaigu pa
sitaikydavo žmonijos histo- 
rijoje tarpai, kuriuose jau 
išnykdvo iš žmonių atydos 
karo obalsiai, tai tokie tar
pai ramybės būdavo neilgi. 
Iš vieno ar iš kito konti
nento pasig irzdavo sudre
binančios ramių žmoniją ži
nios, kad ugnis ir kardas 
vėl pradeda tekinti žmonių 
kraują ir daro kitas baise
nybes.

Taigi — karas yra be
veik nuolatinis ir ui semi 
senovės gyvuojantis. Tik 
kariniai elementai senovės 
karų buvo ne tokie kaip 
šiandie. Ypatingai atsmanė 
kareivio rolė karo santykiuo
se. Senovės karuose svar
biausią rolę lošdavo karei
vio fiziškoji spėka. Šiandie 
toji spėka tarp geležinių 
kulkų lietaus sutirpsta, be
veik neapkanuojama. Kal
bant tečiau apie kareivio li
pą, drąsą, reikia pasakyti, 
kad pastarosios kareivio y- 
patybės šiandien ne tik ne
mažesnės, bet dar gal dides- 
snės. Šiandien kareivį už
dega stipriai įaugęs jo kruti
nėję patriotizmas, na‘ ir ki
tos aplinkybės. Nuostabus 
senovės karžygių žygiai ne
susilygins su šių dienų ka
reivių atkaklumu, kurį pa
rodo valandose, kada 
iššoka iš * apkasų ir 
griūva į’ priešo ug
nį, norėdami vien tik prie
šą naikinti. Dažnai karei
viai pasmerkia tokį karščio 
neišturėjimą ir be tvarkos 
daromus žygius. Bet norė
dami suprasti tokį kareivių 
atkaklumą, sužinosime ir 
kokios aplinkybės juos pa
daro tokiais. Senovėje prie
šai kovoje galėdavo vieni ki
tus matyti, pasverti pajė
gas, gi šių dienų susirėmi
muose, kovos įniršime nėra 
laiko tėmyties į priešo mus
kulus, užtai kareiviai esti 
dažniausia suirusių nervų 
stovyje ir netenka susival
dymo.

Rugpjūčio 14 d., 1915 »i.:
Nuo J. M. vyskupo Hobano per kun. Kurą (aukos, surink

tos lietuviškose bažnyčiose Scranton, Pa.) ....................  20.00
Nuo kun. J. Kuro aukos, surinktos lietuvių tarpe Ey-

on, Pa. ir Archibald, Pa...................................................... 8.75
Nuo F. Petrulionio aukos “Birutės” choro iš Harrison, N. J. 5.00 
Nuo J. Bartusevičiaus aukos lietuvių iš Rochester, N. Y. 20.42 
Nuo kun. A. Zimblio aukos lietuvių iš Chester, Pa......... 20.00
Nuo J. K. Guoko’ aukos lietuvių iš Rockford, Ill............. 40.00
09’15 ” ‘1:<I ‘AlO JSOjoj si fųAn|OĮ[ soąnu' osnuux ’V ’UU>I 0UN 
Nuo A. Steponavičiaus aukos lietuvių iš Fitchburg, Mass. 6.73 
Nuo Jono Mikaliuno (5 narių duoklės į T. Fondo skyrių

Chester, Pa.) ......................................................................... 5.00
Nuo šv. Kazimiero par. T. Fondo skyriaus Philadelphia, 

Pa. (nukentėjusiems del karo $172.35 ir mokesniai i
Tautos. Fondą $8.50) ...................................................... 180.85

Aukos, surinktos laike p. St. Šimkaus prakalbų.
Liepos 17 d. 1915 m. gauta:

Nuo Antano Jasinsko (aukos, surinktos Melrose Park, 111.) 33.00 
Šv. Mikolo Ark. parapijoj Chicago, Ill................................ 53.63
Visų šv. parapijoj surinkta ...................................................... 46.26
Šv. Kryžiaus par. aukos ................................................... -•••• 125.51
Kun. I. Inčiuro (aukos surinktos Freeland, Pa.) .......... 88.25
J. Raibikio (aukos iš Girardville, Pa.) ............................ 67.35
Birželio 26 d. 1915 m. nuo A. J. Valautiejo aukos lietu

vių iš Londono, Anglijos) ................................................... 2.72
Įplaukos už T. Fondo ženklelius ir kningeles.

Birželio 4 d., 1915 m. gauta iš vietinio T. F. komiteto
Homestead, Pa................................................................... 20.00

Rugpjūčio 14 d. nuo kun. J. Kuro už T. F. ženklelius iš

W. W. Russell, iš Maryland 
valstijos, nuskirtas į San 
Domingo respubliką S. V. 
pasiuntiniu. Pirm poros 
metų jis ten buvo pasiun

tiniu.

Žasliai (Vilu. gub.i. Žmo
nės meldė-meldė lietaus ir 
išmeldė. Tik ne visi, juo 
džiaugėsi.. Birželio 19 d. 
į šiaurės rytus nuo Žaslių 
miestelio baisi audra-kruša 
daug nelaimių pridarė. Iš
tiko tas, ko žmonės nei sap
ne nesapnavo. 70 metų se
neliai neatmena tokios aud
ros musų kampelyj. La
biausiai nukentėjo Kapciš-. 
kės, Paukščiai, Krivanėliai, 
Samalcva, Bertešiunai, Sur- 
veliai ir Rusiai. Šituose 
kaimuose nei vienos sveikos 
vietos nepalikta—viskas iš
gadinta': ir javai, ir pievos, 
ir daržai. Vasarojus visiš
kai išdaužytas. Išgyvęs tik
tai bulvės ir ankstybi linai. 
Rugiai arba prie žemės pri
plakti, arba kur geresni, 
taip sulaužyti, kad išrodo, 
kaip augšta rugiena. Pievos ^ 
apneštos smėliu, akmenimis' 
ir žemėmis. Daug laukų 
pagadinta, išdraskyta. Šie
nas nuneštas Laukyston. 
Truputį mažiau nukentėjo. 
Barikės ir Buckunai, nes čia' 
dar liko rugių, mažiau su-j 
gadintų. Pusėtinai nukentė
jo Stabitniškis, Volkakie- 
mis. Čia rugiai tik palenkti. 
Papartėlių dvare vasarojus 
ir gerokai pagadintas. Daug 
šieno išnešiota. Po truputi 
kliudyta ir kiti kaimai, bet 
inaža. Be to daug užmušta 
naminių ir laukinių paukš
čių, išdaužyti langai ir 
skaudžiai ledų paliesti, pa
saldinti 5—6 piemenys... 
Vietomis ledų buvo per 3 
dienas nesutirpusių. Audra: 
tvėrė tik 1 valandą. Aplin
kui neapsakomas vargas. 
Reikia pradėti naujai gy
venti. Kas turi daug gy
vulių — parduoda, o kas ne
turi?... O juk yra tokių, 
kurie jau nuo senai duoną 
perka...

Vieni nejudino rugių. 
Laukia, gal gi nors truputis 
grudų susirinks. Kiti jau 
renka. Ankstyba rugiapju-1 
tė. I

Kitose vietose butą gra
žaus lietaus. Ten laukiama 
gerų rugių, geresnių, negu 
pernai. Vasarojus, lietui 
palijus, irgi atgyja.

ATSAKYS, AR NUSI
LEIS, AR NE.

Londonas, rugpj. 24. — 
Serbijos valdžia šiandie, ar 
rytoj galutinai atsakys, ar 
atiduos Bulgarijai Makedo
niją, ar ne. Iš Nish neap
turėta jokių žinių tame rei
kale. Serbijos diplomatai 
tvirtina, kad Bulgarijos 
reikalavimai visgi esą per- 
dideli ir vargiai Serbija at
sižadės Makedonijos. Tuo 
tapu Bulgarija savo karuo- 
menę turi priruošusi ir lau
kia atsakymo. Manoma, 
jogei ji neutralybėje neišsi
laikys ir pulsis ton pusėn, 
kur nujaučia sau geresnį 
pelną.

kiekvieno
tautiškos linksmybes rūkymas 

tabakas. Išmėginkite kartą. Kiekvienas 
geresniu. Galima užtikrinti kad Prince 

labiau užganėdins, negu kitas, per il
gus metus jumi vartotas, 
tabakas.

Kuomet kartą užrūkysite Prince Albert pyp
kėje arba susuksite cigaretą, nusijuoksite at
siminę deginimą liežuvio ir gerklės. GRIAU- 
ŽIMAS ir SVILINIMAS yra prašalintas mu
su pačią išradimu. Todėl tai Prince Albert 
tabakas yra taip geras ir skyriantiesi nuo ki- 
tokių tabakų.

nusijuokti

Fringe

Pirkite visur Prince Albert raudo
nuose biotinėse 10c, raudonu 
viršų maišeliuose 5c ir stik- 
linese po švara ir po 
puse svaro

Privers

yra 
užrukymaą bus 
Albert tabakas

CĮGAREVTE TOBACCO

CONN.
A.

CONN.
J.

CONN.
K.

CONN.
J.

CONN.

į
.1 t

V. Kovas
21 Congress avė.,

WATERBURY,

T. Kazlauskas 
425 Grand Ave., 

NEW HAVEN, 
Ch. Kazemekas 
789 Bank St., 

WATERBURY,

J. L. Dulbis
595 S. Main St., 

BRIDGEPORT,
F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD,

R. J. REYNOLDS 
TOBACCO CO. 

Winston-Salem, N. C.

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

pavienius numerius.
SUČEDYK pinigus
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

J. P. Vasiliauskas
820 Bank st.,

WATERBURY,
Jos. Matulenas

1408 Lincoln st..
WAUKEGAN,

Merčaitis
S. West St.,

ROCKFORD,
Juozas Dallydė

78 Oak St.
LEWISTON,

Jonas J.
1530

S. Būga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE,

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE,
J. Filipavičlus

437 S. Paca st„ 
BALTIMORE,

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.

MD.

MD.

MD.

Jonas Jaroševičia
1048 Washington st., 

NORWOOD, MASS.
Stakeliunas

Box 584
LOWELIi,' MASS.

Paltanaviče
15 Milbury st.

• WORCESTER,
Ramanauskas
99% Oak st., 

LAWRENCE,
J. Bajorinas

176 Cardoni st,.
DETROIT,

Kentraitis
448 Leonard st.,

GRAND RAPIDS,
Zyg. Lukaševič

201 E. Mai st.
AMSTERDAM, N.

Jonas Mikėnas
235 E. Main st.

AMSTERDAM,
M. Balauskas

119 Grand st., 
BROOKLYN,

B. Juozapavičius
222 Berry st.,

BROOKLYN, 
Alex Ragačev

166 Grand st..
BROOKLYN, 

ir Bagdonas 
Hudson ave.,

BROOKLYN,

L.

M.

J.

C.

šilkas
31

MASS.

MASS.

MICH.

MICH.

N.

N.

Y.

Y.

Y.

Bankės’ Kavos KrautuvesCONN.

ILL.

ILL.

ME.

Šiaurine dalis.

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

Šiaur-vakarinė dalir.

1644 W Chicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee a ve 
2054 Mdwaukee avė 
2710 W North avė

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 b Ashland avė

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

Puikiausia arbata nuo 25 c iki 60c svar
Mano 10c vertes kitu'r parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po Si.00.

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 geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Su v. Vai. ir skolinu pinigus ant Imti 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 , panedelio, seredos ir pOtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

DU-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeiiia kas utarnintos ir peinyčla.
—_ PRENUMERATA KAŠTUOJA: - --------------

AMERIKOJ fmeta.ms ?2«?,,(pusei matų $1.25
~ R0S|joj jr Lietuvoj $3.50, Angli-

‘ “ m.
TMTRfYPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, An|U ttvrUJ (joj ir Škotijoj 15 s. Prusnose 15

N. Y.

N. X.

N. Y.

S2t-tt2 W. South IIU

Rašyk taojaus, o gausi vieną numeri dyk-L

W, D. Boczkauskas & Go.
Mahanoy Pa,*

3
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pthicagos Žinios.
AU PRASIDEDA KAM 

P ANŲ A.
laiku per pastaruosius 
turis metus nebuvo. O

ke- 
ka-

Dar toli prezidento rinki
mai kurie atsibus sekančiu 
metu rudeni, bet jau politi- 
kinė kampanija prasideda.
Iš Illinois valstijos kandi
datais i prezidentus, rokuo- 
jama, busią net tris vyrai: 
kongresmonas James R. 
Mann, Chicago majoras W. 
H. Thompson ir senatorius 
Sherman. Prasideda agita
cijos.

PABĖGO PACIENTAS.
Prieš antradienį nakčia 

iš ligoninės Mercy Hospi
tal, 26 gat. ir Calumet avė., 
pabėgo pacientas vienuose 
ligoninės rūbuose, Patrick 
Candon. Spėjama, kad jis 
nusiskandino ežere, nes sir
go nuo persigėrimo.

NUŽUDYTA PASTO
RIUS.

Gary, Ind., nežinomas 
galvažudis nušovė liuteronu 
pastorių Edm. Kayser’į. Jis 
viešai skelbęs savo prie
lankumą Vokietijai, todėl 
gal už tai jam koks fana
tikas ir padarė galą.

PINIGYNO SEKRETO
RIUS ATVAŽIUOJĄS.
Pinigyno sekretorius Mc

Adoo atvažiuojąs Chicago.’) 
naujo krasai busto reika
lais.

ATRASTA NEGYVAS.
Po num. 919 W. 33 Place

~;ąndieryte lovoj atrasta 
BTsFr. Miknius. Va- 

darbo parėjęs jautęsis 
sveikas ir, kaip paprastai.
atsigulęs. Mirties priežas
tis tuo tarpu nežinoma.

KUNIGAI Į REKOLEK
CIJAS.

Šiandie Notre Daine Uni
versity, Ind., prasidėjo ka
talikų kunigų rekolekcijos. 
Keli desėtkai kunigų ir iš 
Chicagos išvažiavo.

KALĖJIMAI KUPINI.

daugi kalėjime išviso ran
dasi 327 kamaraičių, tatai 
daugumoj anų miega po du 
kaliniu.

Didžiuma tu kaliniu jau 
ilgai laukia savo bylų.

Negeriau santikiai persi- 
stato civiliuose teismuose: 
apskričio teisme guli 11,500 
bylų. Tam teismui birželyj 
buvo išrinkti visi teisėjai, 
visi nauji; augštesniajam 
teisme yra 12,484 bylos ne- 
perkratytos.

Pereitą šeštadienį tiktai 
tris teisėjai atlikinėjo savo 
pareigas; kitų nebuvo ga
lima surasti. Teisimi valdi
ninkai sako, jogei teisėjai 
esanti atostogose (vakaci- 
jose). Tai visai labai gerai, 
jei tas apeina tuos teisėjus, 
kurie per ištisus metus dar-
bavosi ir liko išnaujo išrin
kti. Tiems kadangi kas me
tai atastogos yra reikalin
gos.

Bet iš kur ir kodėl atsto- 
gos naujiems teisėjams, ku
rie užėmė savo vietas tik 
liepos 15 d., gi liepos 17 d. 
teismai pertraukia darbus 
atostogoms net ligi rugs. 
2 d.

Iš naujai išrinktų teisėjų 
šiuo laiku atlieka savo pa
reigas tik trįs: Holdom a- 
peliacijiniam teisme, Thom
pson kriminaliam, kur va
kar prasidėjo buvusio dete- 
ktivų biuro viršininko įlai
pino byla ir teisėjas Mat
eli ett.

EASTLANDO NELAIMĖ 
BUVO NEIŠVENGIAMA.v

Eastlando nelaimė Chica- 
gos upėj buvo neišvengia
ma — tvirtina senatorius
La Folette savo laikraštyj.

Už Eastlando kajtastro- 
fą pirmiausia turi atsakyti 
“lobbistai” Washingtbne, 
kurie sunaikindavo visokius 
projektuojamus įstatymus 
sulyg garlaivių prižiūrėji
mo. Jie neleizdavo jokių at
mainų .daryti tuose įstaty-

Labai laiku ir vietoje 
dienraštyj “Herald” rašė- 
jas Oscar E. Hewitt ata
kuoja naujai išrinktus ap
skričio ir augštesnių teis
mų, taippat civilio ir krimi- 
nalio teismų teisėjus. Klau
sia jis pas juos, kas gi at
sitiko su jų garsiais pasi
žadėjimais rinkimų metu.

Girdėjome tuomet priža
dėjimus: kalėjimai bus tuš
ti; visos bausminės bylos 
bus pravestos greitai; taip
pat ir civiliuose teismuose 
kandidatai į teisėjus buvo 
pasižadėję “iškulti” užsi- 
tęsiusias bylas.

Tuo tarpu kas gi veikia- 
si?

Apskričio (pavieto) ka
lėjimas tiesiog pripildytas 
žmonėmis, nes ten šiais lai
kais atrandama net 640 ka
linių, skaitlių, kokio šiuo

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus, bet vėsus oras; ry 
toj išdalies apsiniaukę ir 
šilčiau.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buv 72, žemiausia — 
62 laipsnius.

Saulė teka 5:08, leidžia
si 6:36.

liekamo laiko aikvotojai. 
Laikraščių ir Įmingu skaity
mas labai retenybė. Vieno
je vietoje pasiteiravus, ar 
skaito kas laikraštį, išgirs
ta atsakymas: “Kam mums 
to laikraščio, iš jo duonos 
nevalgysime. Mes turime 
daugiau smagumo, kai sa- 
liune išsitraukiame balto
sios ir rudosios, tai tada 
uždainuojame lyg Lietuvo
je per rugiapjūtę”.

Žinoma, tai ne tušti žo
džiai. Dienos laike pilni ga
liūnai, bet dainos dažniau
sia skamba vakarais. Dai
nos jau ne tokios, kokios 
buna blaivių dainuojamos. 
Tiesa, jos skamba per tris 
verstus, bet meliodija iš 
girtų akordų! Vieną sykį 
gatvėje užklausta anglo, kas 
ten taip kriokia? “Rusai ir 
paliokai” — atsakė. “Mes 
jau—girdi — pripratę prie 
tokių balsų, o kurie negali 
priprasti, tai “mufinasi” iš 
tos gatvės.”

Ar ne laikas mums, tau
tiečiai, blogus papročius 
mesti. Jaigu mes tiek svei
katos ir turto sudėtume į 
apsišvietimą, kiek atiduo
dame girtybės dievaičiui, 
tai svetimtaučiai žinotų kuo 
mes esame ir nežemintume 
kitų tautų vardo.

Svetis A. G.

IŠ BLKANŲ.
Londonas, rugpj. 25. -4- 

Tš Romos apturėta žinia, jo
gei Balkanų valstybėlės su
dariusios lygą ir manančios 
pastatyti karo laukan mili
joną kareivių.

Rumunijoje visi geležin
keliai — rašo Cologne Ga
zette — pavesti karo žiny
bai.

Londone apturėta žinia, 
kad Konstantinopoly j gimu
si panika, kuomet patirta 
apie talkininkų pasisekimus 
ant Gallipoli.

GYVULIŲ PROTAS

GYVO PROTAS

4VOZA3 1AJTU*

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 nealkauas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

išpasalų užpuola, kodėl naminiaiyra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
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 krasini susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius 

džius tyrinėjo ir iš 
džiagos.

Siunčiant pinigus

ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 25, 1915.

Tananevicz Savings
ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz- 
to pagamino daug savo tam veikalui me-

adresuokite taip:

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

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
gydytojas ir chirurgas

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

A.L.D. ‘Kataliko’ agentas
F .K. Bataitis, keliaujantis agentas 

ALD. “Kataliko” šiomis dienomis 
lankosi Wisconsin valstijoj. Dabar 
šią savaitę bus Kenoshoj, Slieboyga- 
ne ir apylinkėse. Jaigu kas turėtų 
koki reikalą, gali kreipties prie jo.

ALD. “Kat.” Admin.

Reikalinga praktiška moteriškė; tu
ri suprasti, kaip draskyti reksus. At
sišaukite:

R. A. Goldman.
3824 So. Kalstei, str., Chicago. Ill.

M. J. Wankowski
APTIEKA

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

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

M. J. Mankowski,

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

Parsiduoda bučernė nebrangiai; biz
nis išdirbtas per 10 metų. Gera pro
ga norinčiam gero biznio. Atsišau
kite sekančiu adresu:

Pi -Valiūnas, 
Box 283, Steger, Ill.

muose.
Katastrofa buvo neišven

giama, nes tai apsaugoti 
nebuvo kaip ir kuom. Gar
laivių savininkai nori turė
ti leidimą savo garlaiviais 
antkart gabenti kuod au
giausiai asmenų ir iš to tu
rėti sau didesnį pelną. Tai 
garlaivių savininkų suokal
bis ant žmonių gyvasčių. 
Jie veikė, taip kaip jiems 
patiko, o inspektoriai į jų 
veikimą per pirštus žiurėjo. 
Todėl ir ir ištiko katastro
fa.

Labai gražiai ir teisingai 
senatorius išsireiškia. Bet 
kas iš to, kad tie jo išsi
reiškimai nedaro nei šilto, 
nei šalto patiems kaltinin
kams.

Tuo žvilgsniu geri norai 
nieko negelbės. Reikia vei
kimo.

WEST SIDE LIETUVIAI.
Trumpą laiką pagyvenus 

West Side’je, Chicagoj, te
ko pažinti čia apsigyvenu
sių lietuvių gyvenimas. O 
lietuvių čia daug ir beveik 
neblogai gyvena; bedarbių 
nedaug, bet pažinus lietu
vių įpročius, jų blogąsias 
pusės, prisieina nuliūsti. 
Saliunas ir kazyrės, tai at

GUBERNATORIAI PRE
ZIDENTO PUSĖJ.

Boston, Mass., rugpj. 25. 
— Suv. Valstijų gubernato
riai, čia suvažiavę savo me
tinės konferencijom išnešė 
rezoliuciją laikyties prezi
dento Wilsono politikos da
bartiniame krizyj su Vokie
tija.

VOKIETIJA NENORI 
NESUTIKIMŲ.

Amsterdam, rugpj. 25. — 
Čionai pranešta, jogei Vo
kietijos valdžia negavusi iš 
admiralicijos oficialio ra
porto apie ‘‘Arabic’o” su- 
torpedavimą. Ir jei esanti 
teisybė, kad su “Arabic’u” 
turėjo žūti amerikonai, tai 
Vokietijos valdžia tai ap
gailestaujanti ir nenorinti 
delei to pertraukti ryšių ar
ba turėti nesmagumų su S. 
Valstijomis.

VOKIEČIAI ESĄ LOJA
LIAI VOKIETIJAI.

New York, rugpj. 25. — 
Šio miesto vokiečių-ameri- 
konų draugijų sąjungos 
prezidentas, A. G. Koelbe, 
kurs vakar sugrįžo iš Vo
kietijos, sako, jogei Ameri
kos vokiečiai jokiuo budu 
nestotų karau prieš Vokie
tiją, jei ištiktų karas už 
“Arabic’o” nuskandinimą. 
'Amerikos vokiečiai esanti 
lojaliai savo “fatherlan- 
dui.”

I

Parsiduoda vežimas su pakinkiais ir 
motorciklis. Vežimas gali vežti 2 
tonu; parsiduoda pigiai, nes savinin
kas turi apleisti miestą. Atsišaukite 
šiuo adresu:
&27 W. 34 Place, Chicago, III.

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.

Parsiduoda forničiai labiai 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.

JUS GALEIE IŠAUGU!

PLAUKUS

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.

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.

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo ofisą po numeriu:

3325 So. Hoisted St

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.

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—1-Jhip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kligtu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krentl kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

e kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
oš N. 1 ir knygute 
"Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiaukete že- 

šeštoje savaite. atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 544, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y,
Siučiu 1 dedamas 10 centu fiel apmCH 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.), ,

j Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio Į 
i Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

‘ MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. Ę 
CARR BROS. WRECKING CO. ! 
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

DUODA čekiu knygeles, su kuriais 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 čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namu ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda nanus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus 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-

I
 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 koįrius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

I
 APS AUGO J A (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan

dus ir t. t.
PERKA ir PARDUODA morgičlus suteikiant 5-tą ir 6-tą 

procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.

L
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.--- ------------ ' 4

I “Amerikos Lietuvis” ■
i 3Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- i i vos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. |• Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa-; siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais j Worcester, Mass. <I , ===== |

Kama metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. PALTAKAVIČIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass.

r
DYKAI 

10 HASSAN kuponų 
(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Ha.°san Cigaretę kuponų, kada yra priduo 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigare tų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New v~?k, N. Y.
(Vertes kupo*s gere iki 31 d. Gruodžio, 1916.)
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