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Rusai jau iš Balt
stogės kraustosi

Skraiduolis “Moltke.

Lietuviškos Brastos tvirtovė 
vis daugiau apsupama 

ir daužoma.
Vokiečiai skubinasi už 

imti Vilnių.
Antrasis geležinkelis tiesia= 

mas per Siberiją.

Rusija šaukiasi Japonijos pa- 
gelbos; bet Japonija atsisako

Londonas, rugpj. 26. — 
“ Times’o” korespondentas 
iš Petrogrado praneša, kad 
rusai apleidžia Baltstogę ir 
pasitraukia Gardino linkui, 
kur sulaikysiu vokiečius, 
kol rusų armijos pasitrauk
siančios i savo pozicijas i 
rytus nuo Vilniaus.

Londonas, rugpj. 26. — 
Teutonai visu smarkumu iš 
visų pusių bombarduoja 
tvirtovę Lietuvišką Brastą. 
Teutonai arčiau tvirtovės 
nužengę ir pietvakarų pu
sėj. Iš šiaurių pusės ant 
tvirtovės gula von Macken
seno armijos.

Toliaus į žiemius nuo 
Baltstogės vokiečiai taippat 
varosi pirmyn. Į pietus 
nuo Tykocin von Hinden- 
burgo armijų dalis dviejose 
(vietose persikėlė per upę 
Narevą ir atsidūrė dvyliką 
mylių nuo Baltstogės.

Rusams iš Baltstogės pa- 
sprusti yra palikę du gele
žinkeliu: vienas į Gardiną 
ir Vilnių, kitas į Minską ir 
Maskvą. Bet rusai tik jų 
vienu galės pasinaudoti, bū
tent, tik einančiu Minskan 
(ir Maskvon, kadangi einan
tis Gardinau ir Vilniun la
bai veikiai turįs būti vokie
čių perkirstas kur ties Vil
niumi. Todėl šituo keliu ru
sams bėgti butų pavojinga. 
Iš Baltstogės į Minską ke
lias eina dvilypis ir todėl ru
sams pasiseks kaip nors pa- 
sprusti.

Karšti mūšiai einanti Ko- 
velio apylinkėse, už 40 my
lių į pietryčius nuo Lietu
viškos Brastos. Tenai au- 

' stro-vokiečiai rusus ganubi- 
na.

Berlynas, rugpj. 26. — 
Į pietvakarus nuo Lietuviš
kos Brastos rusų pozicijas 
užvakar perlaužė von Ma- 
ckenseno armijos, kaip čio
nai oficialiai paskelbta.

Von Mackenseno armijų 
vienas sparnas prisiartino 
prie upės Mesa. Bavarai 
iš šiaurių Lietuvišką Bras
tą supa. Nuo ten rusai nu- 
gyti į Bialovesko miškus. 
Bavarai pasiekę Vierscho- 
viče.

Von Hindenburg visa sa
vo linija, pradėjus iš Gardi
no pusės ir baigus Košeda- 
rais, briaujasi Vilniaus lin
kui. Rusai iš Suvalkijos 
baigia kraustyties per Ne
muną.

Biržuose ir apylinkėse 
siautęs baisus mušis, kur 
vokiečiams tekę 750 rusų 
nelaisvių. Kitur Lietuvoje 
vokiečiai paėmę 1,850 rusų. 
Lenkijoje įvairiose vietose 
paėmę aplink 6,000 rusų.

ANTRAS GELEŽINKE
LIS TIESIAMAS PER 

SIBERIJĄ.
Maskva, rugpj. 25. — Ru

sijos valdžia Siberijoje pra
dėjo kulturinį darbą. Visi 
išsiųstieji Sberijųn kaliniai 
ir karo metu paimti nelais
vėn vokiečiai ir austrai pa
kinkyti ten darban. Mies
tuose ir miesteliuose taiso
ma vandens įvados, visur 
gerinami keliai, kur reika
linga, kasama ravai ir po
draug tiesiama antrasis per 
Siberiją geležinkelis šalę se
nojo. Kaliniai ir nelaisviai 
'dirba kuopomis kareivių 
priežiūroje.

Tai visa išrodo, kad Rusi
ja greitu laiku turi išsi- skelbė

MOLTKE AND SAILORS ON DECK - ••

Vokiečių skraiduolis “Moltke,” kuri, sakoma, anglų ssubmarinas sutorpedavęs 
Rygos užlajoj.

kus savo valstybės Europo
je. Gal tuo tikslu ten vis
kas taip skubiai ir gerina
ma ir taisoma.

RUSIJA ŠAUKIASI 
PAGELBOS.

Tokyo, rugpj. 25. — Pa
tikrinta žinia, jogei Rusija 
kviečiusi Japoniją ateiti su 
savo .karuomene į Europą 
pagelbon talkininkams. Ta
sai Rusijos atsiliepimas, sa
koma, buvo apkalbamas Ja
ponijos ministerių kabinete, 
bet neturėjęs parėmimo. Ja
ponija, esą, negalinti siųs
ti kur kitur savo karuome
nės, ypač dar kitiems pa
gelbon. Japonijos konsti
tucijoje aiškiai pabrėžta, 
kad karuomene tegali būti 
panaudodama tik tautos 
garbės apginimui.

AMERIKONO LAVONAS 
ATRASTAS.

El Paso, Texas, rugpj. 25. 
— Šalę Rio Grande, Meksi
ko pusėj, atrasta amerikono, 
žinomo gyvulių augintojo 
Mell Wonner, lavonas. Spė
jama, kad jį meksikonai nu
žudę.

KAS TIK NORĖJO GA
LĖJO MATYTIES SU 

PREZIDENTU.
• Washington, rugpj. 25.— 
Pirmu dar kartu, nuo kuo
met prezidentas Wilson pa
stojo prezidentu ir apsigy
veno Baltuosiuose Rūmuo
se, buvo nusprendęs šiandie 
po pietų su kiekvienu pasi
matyti, kas tik jį norėtų 
matyti. Tai prezidentas pa

savo privatinį
kraustyti į Siberiją, nete-sekretorių Tumulty.

na užsiginti

išnaujo
veikti

Turkai užpuldinė- 
sausžemio, nuo 
iš oro. Veikia 
kulkosvaidžiai,

pradėjo 
priešais

TALKININKAI SPAU
DŽIA TURKUS.

Londbnas, rugpj. 26. — 
Talkininkai aplink Darda
nelius 
smarkiau 
turkus,
j aini nuo 
vandens ir 
kanuolės, 
karo laivai, submarinai ir
lakstytuvai. Iš visų pusių 
karštai imama taip, kad 
kuoveikiausia norima paim
ti Konstantinopolis ir ati
daryti Dardanelius. Ir, 
kaip pranešama, talkinin
kams visur sekasi pasivary
ti pirmyn ir padaryti tur
kams daug nuostoliu.

VISLA NAUDOJASI 
TEUTONAI.

Novogeorgievsk, rugp. 21. 
Teutonams paėmus iš rusų 
tvirtovę Novogeorgievsk, 
dabar upe Visla jiems atsi
darė puikus visokiai trans- 
portacijai kelias. Įvairi 
laivai ii’ laiveliai paleista 
darban. Į juos teutonai 
krauja anglis ir proviziją 
ir gabena tai visa Lenkijos 
gilumon, paskui besibriau- 
jančias savo armijas. Vis
la ir kitos upės teutonams 
labai palengvino komunika
ciją ir tąja jie pilnai naudo
jasi.

anglai IŠMUŠĖ tur
kus IŠ APKASŲ.

Paryžius, rugpj. 26. — 
'Prancūzų oficialis raportas 
iš Dardanelių praneša, kad 
tarpe rugpj. 20 ir 25 d. an g; 
lų mūšio fronto kairysis 
sparnas pastūmėjęs turkus 
per 800 jardų ir pastaruo
sius išmušęs iš apkasų. Rug
pjūčio 20 dieną francuzų 
lakūnas bombomis nuskan
dinęs didelį turkų transpor
tą Dardaneliuose. Be to, 
tvirtinama, jog ir francuzai 
keliose vietose gerokai pa
sivarę ir užėmę nekurias 
turkų pozicijas.

Berlynas, rugpj. 26. —- 
Vokietijos kanclieris savo 
“steitmente” kas link “A- 
rabic’o” nuskandinimo pa
žymėjo, jogei Vokietijos 
valdžia iš savo admiralicijos 
neapturėjus jokio raporto 
apie “Arabic’o” nuskandi- 
nimą ir todėl nieko galutino 
šiais laikais negali pasaky
ti. Valdžia ligšiol nežinan
ti, ar “Arabic” nuskendęs 
nuo minos, ar nuo torpedos. 
Apie tai iš submarinų vy
riausiojo vado negauta jo
kių žinių. Taip dalykams 
'stovinti. Vokietija negalinti 
todėl tuojaus užgana ir pa
daryti S. Valstijų reikala
vimams.

Toksai vokiečių išsikalbė
jimas ir užsiginimas — tik
rai indomus.

! To akiveizdoj preziden
tas Wilson, žinoma, nieko 
tokio svarbesnio negali 
veikti. Bus priverstas lau
kti oficialio vokiečių pasi
aiškinimo. Bet kol tai į- 
vyks, tąį_visas reikalas bus 
gerokai pamirštas.
' Šiandie Washingtone tuo 
reikalu turės konferenciją 
S. V. valstybės sekretorius 
Lansing su Vokietijos am
basadoriumi von Berns- 
torff.

Matyt, vokiečiams labai 
nesinori pertraukti ryšius 
su Amerika.

REIKALAUJA DAU
GIAU KARUOMENĖS.
Brownsville, Texas, rugp.

25. — Suv. Valstijų mili- 
tarinė vietos vyriausybė pa
siuntė Washingtonan pa
reikalavimą, idant į vietos 
apylinkes tuojaus butų pri
siųsta daugiau karuomenės. 
Dabartinio karuomenės 
skaitliaus neužtenka saugo
ti sienos, per kurią tankiai 
briaujasi ginkluoti meksiko
nai. Dažnai apsiginklavu
sių meksikonų gaujos per
eina sieną ir Suv. Valstijų 
pusėje užpuldinėja ramiuo
sius gyventojus.

NAUJAS MAINIERIŲ 
STRAIKAS.

Cardiff, Valija, rugpj. 26. 
■—Didžioji Britanija gal iš- 
naujo susilauks milžiningo 
anglekasių straiko Valijoj. 
Darbininkai neužganėdinti 
arbitracijos teisino veikimu.

BOMBARDAVO TURKŲ 
BATAREJAS.

Washington, rugpj. 25.— 
Iš Mitylene pranešama, kad 
pereitą sekmadienį du tal
kininkų skraiduoliai per
plaukė skersai Dardanelius 
ir subombardavo turkų ba-^Hafodo distrikte 1,000 mai-
tarėjas palei Kastanea. įnierių jau

VOKIETIJA TURINTI 
58 SUBMARINUS.

Copenhagen, Danija, rug
pjūčio 25. — Vokiečių po
vandeninis laivynas šiais lai
kais susideda iš 58 submari
nų, anot vieno asmens tvir
tinimo, kuris nesenai lankė
si Vokietijoje. Baltijos gi 
vokiečių karo laivyną suda
rą 38 įvairaus tipo laivai. 
6,000 jurininkų iš Kiel pa
siųsta karo laukan rvtuos- 
na; jie priskirti esą prie 
sausžemio armijų.

NAUJAS IŠMISLAS.
Albany. N. Y., rugpj. 25. 

Čionai veikia New Yorko 
valstijos konstitucijos pa
taisymui konvencija. Šian
die po ilgų diskusijų konsti- 
tucijon įrašyta paragrafas, 
sulyg kurio New Yorko val
stijoje per valdininkų rin
kimus tegalinti balsuoti tik 
mokanti angliškai skaityti 
ir rašyti! Pamažu, o bal
suoti čia bus leidžiama tik 
baigusiems augštesnius 
mokslus, arba vieniems mi
lijonieriams su politikie
riais.

jai pergyveno 
baimę.

Petrogradas, rugpj. 25. — 
Apie vokiečių norėjimą nuo 
transportinių laivų išsodinti 
savo karnomenę ties Per
nai!, kurs guli šiaurrytinia
me Rygos užlajos kampe, 
pasakoja rusų vienas tai vi
sa mačiusis valdininkas iš 
Peniau atkeliavęs Petrogra- 
dan.

Rugpj. 19 d. 6 vai. vaka
re, kuomet militarin parkan, 
kur buvo parengtas koncer
tas, susirinko daug miesto 
gyevventojų pasiklausyti jo, 
policiantas pranešė sustab
dyti koncertą, paaiškinda
mas, jogei ant jūrių apregio 
pasirodę kažkokie laivai. 
Karinė sargyba pajūryj vi
sa tai ėmė observuoti. Kuo
met laivai aiškiau ant ap
regio pasimatė, rusų juri
ninkų komanda pradėjo sig
nalizuoti ir klausti atplau-^ 
kiančių, kas 
kios tautos, kai]) iol^B|||! 

’krašto randasi; tečiau jolJ^ 
'atsakymo neapturėta.

Kiek palaukus ant jūrių 
pasigirdo kaimelių baubi
mas. Po to aiškiai visi pa
matė prie krašto besiarti
nančius 7 vokiečiu laivus: I
4 transportinius, su karei
viais, ir 3 lengvus skraiduo
lius, kurie pirmutinius sau
gojo.

Neužilgo krašto artileri
ja ėmė šaudyti į priešinin
ko laivus. Vokiečiai irgi 
atidarė ugnį. Peniau nie
ko neužmušė, tik Oretolse 
keli asmenįs žuvo. Be to, 
išmestos bombos vietomis 
sugadino geležinkeli, kuris 
tečiau tuojaus buvo patai
sytas.

Vokiečiai nuo krašto buvo 
už 3 verstų ir be paliovos 
šaudė nuo 11. vai. vakare lig 
ant rytojaus 3 vai. po pie
tų.

Šaudymo metu mieste ki
lo baisiausia panika. Gy
ventojai visi grūdosi prie 
geležinkelio stoties ir ten 
lindo kaip papuolė į vago
nus. Pilna buvo žmonių ir 
ant vagonų viršaus. Vie
nas traukinis, prikimštas 
žmonių, palengva nuvažiavo 
į laukus. Nekurie paskui 
iš vagonų buvo matę, kaip 
rusų karo laivai buvo už
puolę vokiečių laivus ir 
kaip pastarieji pasitraukę.

Kuomet vokiečių laivai 
buvo nuvyti, tuomet trauki
nis su visais žmonėmis su
grįžo atgal miestan.

— Amsterdam, rugpj. 25. 
— Holandijos valdžios įsa
kymu paskelbta karo stovis 
ant salų Terchelling, Ame- 
land, Schiermonnikoog ir 
Rotrum.

— Londonas, rugpj. 25.— 
Turkijos generalis štabas 
skelbia, jogei talkininkai 
ties Dardaneliais jokiuo bil
du neįimsią turkų ir todėl 
jie tik veltui aikvoją savo 
pastangas. i

1
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Iš DienosDienon
Nekurie laikraščiai rašo, 

kad Balkanų valstybėlės e- 
sančios perkvailos politikos 
žvilgsniu. Matai, teutonai 
nesulaikomai Rusijon briau- 

—jasi. Rusijai todėl grasius 
pavojus. Ir jei ' teutonai 

^Rusiją įveiktą, tuomet ir 
kalkaną valstybėlėms gy- 

-butą suskai- 
Kadangi Rusiją nuo 

teutoną užgulimo tegalį iš
gelbėti tik Dardaneliu ati
darymas, tai, girdi, kodėl 
Balkanų valstybėlės dar 
taip ilgai derisi, kodėl tuo- 
jaus visos nesipuola prie 
Dardaneliu ir kodėl Rusi
jos negelbsti iš dabartinio 
padėjimo ir pavojaus?

Laikraščiai, panašiai kvai
lindami Balkanų valstybė
les, patįs neturi nei mažiau
sio supratimo apie politiką. 
Be abejonės, tu valstybėlių 
diplomatų neveik mokinti. 
Jie labai gerai supranta, 
kad Balkanų tautoms butą 
labai prasta, jei šiam kare 
Vokietija su Austrija išeitą 
pergalėtojomis. Bet dar 
joms daugiau prasčiau bu
tą, jei Darda Heliuose ir 
Konstantinopoly j užviešpa
tautą rusai. Jie tuomet 
veikiau galėtą Balkanų val
stybėles pavergti, negu teu
tonai. Todėl tos valstybė
lės taip ilgai ir dvejoja — 
katron pusėn palties, kur 
butą geresnis laimikis. Ir 
todėl tai atsargiai renkasi 
kelią, katruo be didelės bai
mės galėtų žengti.

Rusijoje andai neišpasa
kytas džiaugsmas kilo po 
neva didelio jūrių mušiu 
laimėjimo Rygos užlajoj, 
kur buvę net 12-ka vokie
čių karo laivų nuskandinta 
ir kur žuvęs vokiečių didlai- 
vis “Moltke.” Visoj Rusi
joj tuo tokslu buvę net at
laikytos iškilmingos padė- 
konės pamaldos. Tuo tar
pu Vokietijos valdžia skel
bia, kad tasai rusų laimėji
mas Rygos užlajoj esąs tik- 

prasimauymas. Vokic-
ių torpediniams laivams

Pats kaizeris yra 
talkininkų rė

mėjas.
Visi vokiečiai su kaizeriu 

priešakyje nuolat Ameriką 
uja, kam pastaroji siunčian
ti talkininkams karo gink
lus ir amuniciją. Tuo tar
pu susekama, kad tam vi-! 
sam yra kaltas pats kaize
ris, neš ir jo kapitalu dalis 
indėta į amunicijos fabrikus 
Amerikoje.

Europos laikraščiai pra
neša, kad Vokietijos kaize
ris delei dabartinio karo e- 
sąs panešęs didelius asme
ninius nuostolius finansuo
se. Tie jo nuostoliai sie
kianti lig 25 milijonu dole
riu. Todėl, girdi, dabar at- 
jaučiąs finansines sunkeny
bes.

Gal tas dalimis ir tiesa, 
nes jo daug kapitalo buvo 
indėta laivu kompanijoj! 
Hamburger-American Line. 
Tas kapitalas, žinoma, bus 
jau dingęs. Be to, jis ir 
kitose įstaigose apturėjęs ne 
mažai nuostoliu. Bet po
draug yra žinoma, kad jis 
šiandie didį pelną imąs iš 
Kruppo fabriku, kur dirba
ma ginklai ir amunicija. T 
tuos fabrikus jis indėjęs 
daug savo milijoną ir šian
die iš valdžios išdo kai]) šie
ną pinigus ima su visais ki
tais akcionieriais.

Pagaliau patirta, kad 
prieš karą kaizeris daug mi
lijonu indėjęs į amunicijos 
fabrikus Amerikoje, kui
siais laikais dirbama amu
nicija ir siunčiama talkinin
kams, Vokietijos priešinin
kams. |

Tai jau perdaug, negu 
keista, kad pats kaizeris sa
vo kapitalais turėtų būti 
prisidėjęs prie išdirbinio a- 
municijos talkininkams. O 
tečiau tas yra tikra tiesa. 
Tai kuogeriausiai patvirti
na finansistų organas “Fi
nancial News.” Gi jei tas 
tiesa, tai aišku, kad kaize
ris pats talkininkus, savo 
priešininkus, remiąs ir jis 
neturėtą protestuoti prie
šais ginklu išvežimą Euro
pon. Protestuodamas jis 
sau pelną gadintą. Gi kas 
šiandie nenori pelno? Te
čiau kaizeris verčiau ir pel
no atsižadėtą, jei tik butą 
jo galėję sulaikyti amuni
cijos išdirbimą talkinin
kams. Bet tai negalėda

buvę įsakyta užblokuoti 
Rygos uostą. Tie įplaukę 
užlajon ir nuskandinę vie
ną rusų garlaivį ir šešis 
buorinius laivus, veikiant 
rusų pakraščių artilerijai. 
Dabar rusai iš to dar ir gi
riasi kokiais tai laimėji
mais.

Amerikoninių laikraščių 
korespondentas Haagoj. aiš
kina, kodėl Anglija ir Fran- 
cija nesipuola ant vokiečių 
visomis savo jėgomis, kuo
met pastaroji kuone baigia 
malti Rusiją? Ir štai ve ko
dėl: franeuzai ir anglai spė
ja, kad vokiečiai po tam 
savo sunkiam veikimui 
prieš rusus žymiai susilp- 
nėsią, kad tuo tarpu Fran- 
cija ir Anglija lig tolei la
bai daug sustiprėsiančios. 
šiais laikais anglai su fran- 
euzais kaijo frontai! gabe
nanti dideliausią kiekybę 

mas atsietki, privalo paneš
ti moralius kentėjimus, nes 
pats yra šiandie vokiečių 
žudymo dalininku.

Suprantamas dalykas, kad 
nei vienas kapitalo indėlis 
užsieniuose nėra atliktas jo 
tikruoju vardu; kaizerio 
vardas visuomet pridengtas 
kokios nors korporacijos 
vardu. Ne visiems ligšiol 
buvo žinoma, kad taip yra. 
Tečiau apie tą paslaptį ne
tyčiomis išplepėjo dr. Der
nburg, kaizerio specialia a- 
gentas, kurs dar nelabai se
nai Amerikoj viešėjo. Tai 
atlikta didžiausias neatsar
gumas tuo žvilgsniu. Dr. 
Dernburg kaizerio indėtus 
kapitalus į amunicijos dir
bimą buvo mėginęs perkel
ti į kitas pramonės šakas. 
Tas jam tečiau karo metu 
nepasisekė padaryti Ir pa
aiškėjo, kad amunicijos iš
dirbinio kaizeris yra žynius 
dalininkas.

Dr. Dernburg, viešėdamas 
Amerikoje, be to išgelbėjo 
nuo pražuvimo didelius že
mės plotus Kanadoj. Toji 
žemė tiesiog figūravo kai
po kaizerio Willi elnio savas
tis. Kanados valdžia buvo 
nusprendžius žemę konfis
kuoti, tečiau pirm to Dr. 
Dernburg suspėjo ją per
duoti vienai korporacijai, 
susidedančiai iš Suv. Val
stiją piliečiu, esančių prie
lankią kaizeriui ir Vokieti
jai.

Pasirodo, kad valdovai 
užsiima dideliausiais busi
ness’ais,” nežiūrint to, kad 
ją valstybių gyventojai 
baisiausius skurdus velka, 
kai kur net badumi mirš
ta.

“Europos genijus.”
Vokiečiu savimeilė visa

dos būdavo didelė, o dabar
tiniu laiku ji perlipo viso
kius rubežius. Ją išaugštini- 
mams nėra galo. Nuo karo 
pradžios vokiečiai vis užsi- 
duoda patys sau klausimus: 
“Kodėl mus negerbia?”, ar
ba — “Delko mus visi nepa
kenčia?”. Į tokius klausi
mus patys stengiasi atsaky
ti, kad vokiečiai yra nepa
kenčiami delei jų augštų y- 
palybių ir kitų dorybių.

Laikraštyje “Neus Wie
ner Journal” augštų paž- 
valgų išreiškėjas, p. Prie
deli, į klausimą “Kodėl 
mus negerbia”, atsako, gir
di, delei paprastų priežas- 

ginklų ir amunicijos. Kuo
met turėsią to visako pa
kaktinai, tai lauksią, kol vo
kiečiai prieš juos sukę]šią 
ofensivą. Gi tuomet vo
kiečiams jau duosią, jau 
kad karšią kailį, kad neuž
ilgo ją neliksią nei pėdsa- 
kio kaip Francijoj, taip_ir 
Belgijoj. Taip talkininkai 
ir išeisią pergalėtojais.

Toksai išrokavimas — tai 
tikras nonsensas.

Vilniuj leidžiamoji “Auš
ra” štai ką rašo: “Rekvizi
cijos keliu iš Seinų išvežta 
kasžin kur Rusijon lietuvių 
spaustuvė, kurioje seniau 
buvo spauzdhiamas “Šalti
nis” ir kitos kningos.” Iš 
to paaiški, kad p. J. Vana
gaičio įsakymu ten jokia 
spaustuvė nesudeginta, kaip 
apie tai buvo rašyta kaiku- 
riuosc musų

Bulgarijos caras (karalius) 
Ferdinandas su savo vienu 

generolų.
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čių, kad vokiečiai įstengė 
patapti Europos genijumi. 
Vokiečių žymė buvo aplen
kimas kitų visame kame. 
Kada vakaruose garbinta 
mater jale salioninė filo
sofija, vokiečių Goethe ga
mino “Tassą” ir “Ifigeni
ja”; Kantas tvėrė “Tyraus 
proto kritiką”. Laikuose,
kada Anglijoje viešpatavo
Darvinas, o Comte — Fran- 
cijoje, vokiečių Nietzsche
tvėrė “Viršžmogį”. Šiandien 
gi vokiečių augšta kultūra 
gali juos išstatyti visam pa
sauliui pavyzdžiu. Kadangi 
vokietį pradės gerbti? Tik
tai tada, kada žmonės iš
moks pagerbti, kas yra aug- 
šth ir garbinga.

Vokiečių tauta yra ra
miausia pasaulyje dėlto, kad 
ji turi daugiausia vertės. 
Kas nori giliai pažinti vo
kiečių genijališkumą, te
gul perskaito Lut.ro raštus, 
kuris buvo didesnis ręvoliu- 
cijonierius už Rosseau ir 
Danton paimtus išvien, te
gul pasveria didvyrius po
ezijos ir historijos, Faustą 
ir Frideriką Didyjį. Kitų 
tautų prigimtis patenkinta 
savo likimu liūdnuose, iškry
pusiuose rėmuose, rutino
je veiklumo, vokiečio pri
gimtis pilna entuziazmo ir 
veiklumo. Vokietis padarė 
visa, kas tik jam patinka 
ir naudinga. Kiti mano a- 
pie pagyrimus, garbe, pa
tys apie save, vokietis-gi 
mano tik apie tai, ką jis tu

ri padaryti. Čia tai ir yra 
didelė vokiečio dorybė”.

Neatsižvelgdamas pasau
lis į pačių vokiečių tokius 
pasididžiavimus, savaip 
juos kainuoja. Gi ką papasa
kojo viršminėtas autorius, 
tai yra tik paliudijimas 
ką vokiečiai mano apie sa
ve ir apie kitus. O iš žodžių 
matyti, kad jie prisisavina 
sau kompetenciją vadinties 
“Europos genijumi.”

Gaila žinoma, kad vokie
čiai nesupranta svarbiausių 
priežasčių, kodėl kone visas 
pasaulis pakėlė prieš juos 
keršto ranką, kodėl šian
dien prieš juos girdisi tik 
neapykantos balsai. Butų 
nesąmonė tai aiškinti to
kiais išvadžiojimais, kokius 
vartoja vokiečiai, kad pa
saulis nemoka apvertinti 
kas prakilnu ir augšta, kad 
pasaulis nepakenčia jų už 
pirmenybę visame kame. 
Jaigu vokiečiai davė ką ge
ro žmonijai, garbė ir padė
ka jiems už tai, bet kad vo
kiečiai pagamino pasauliui 
žūtį, didžiausias nelaimes, 
tai pasaulis už tai jiems 
neatleis. Nuožmi vokiečio 
kultūra nužudė gyvas tau
tas, neįstengusias fiziškąja 
spėka grumties su jųjų ga
lybe. Taip, galingas ir bai
sus šiandie vokietis, bet jis 
dar baisiau įsirėmęs į kapą 
palaidotų tautų graso ki
toms tokiu pat likimu. Kam 
jis įdėjo tiek energijos, pa
jėgų į tuos įrankius, kuriais 
šiandie ardo gyvastį ir tur
tą? Ir ligi jis neišleis iš sa
vo delno tą kruviną peilį, 
lig tol jo vardas bus šlykš

tus ir nepakenčiamas.

Už ir prieš alko
holį.

civilizuotuose 
auga kova prieš 
kurio vartojimą 

aprubežiuoti,

Visuose 
kraštuose 
alkoholį, 
stengiamasi 
arba ir visai panaikinti.

Rusija pereitą rudenį už
draudė alkoholio vartojimą. 
Tą padarė su išmintingais 
išrokaviinais, nes karo ap
linkybės prie to spyrė. Su
vienytose Valstijose kova 
irgi išsivysčius blaivybės 
šalininkų su alkoholio var
tojimu. Čia taippat pagei
daujama sublaivinti šalį, te- 
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čiaus prie to einama ne 
staigiu budu, kokį pavarto
jo Rusijos valdžia, bet sten
giamasi išlėto, ligi patįs 
žmonės persitikrins apie al
koholio kenksmingumą.

Ant kiek dažnai juokin
gus argumentus panaudoja 
stiprindami savo pusę blai
vininkai, ant tiek tokius pa
čius — gindami savo “biz
nį” saliunininkai. Pastarą
ją argumentai dažnai prie
šingi sveikatos ir mokslo 
išrodymams.

Šios šalies Blaivininką 
Federacijos pirmininkas, p. 
G. F. Rinehart, polemizuo
damas su vienu laikraščiu, 
kurs skelbia, kad reikia pa
naikinti tik stipriojo alko
holio vartojimą, o alus ir 
lengvieji vynai gali gyvuo
ti— išveda, kad tokiai tei
sei įsigyvenus, susilauktu- 
mėm dar baisesniu pasek
mių, pasislėpusią po užgir- 
ta blogybe. Jis aiškina, kad 
gyvybė ir energija gludi as
menyse, kurie suvis nevar
toja alkoholio. Per alko
holį žmonija papildė daug 
niekšysčią. Nors, girdi, 
dauguma, norėdama apgin
ti alkoholio kenksmingumą, 
nurodo, kad jis jau seni am
žiai įsigyvenęs ir žmonės 
dar nesikrato, gi blogą dai
ktą žmonės rūpinasi kuo- 
greičiausiai atsikratyti; te
čiau žmonės atsimena, kad 
seniau gyvavo vergystė, 
daugpatystė — vis tai pra
gaištingi dalykai, bet žmo
nės ir tuos papročius neiš
rovė staiga, bet lėtai, rupes- 
tinigai veždami kovą, o tik 
vėliaus pamatė geras pa
sekmes ir tie, kurie tą pik
tą užtardavo. Aiškiausiai 
pamatytume blaivybės nau
dą, o alkoholio blėdį tik ta
da, kada jo nebūtą. Ką 
veiksime nematę jo blogų 
pasekmių ir dabar. Mato
me, kai jis išgraužta tur
tus, sveikatą ir iš natūralūs 
žmogaus prigimties padaro 
tik griuvėsius. Kiek be lai
ko aukų jis nulydi į kapus, 
kiek jo garą užnuodinti 
žmonės papildė niekšysčią 
— tai tik silpnos dvasios as
menys neįstengs apskait- 
liuoti.

Saliunininkai ir kiti, ku
rie iš alkoholio traukia sau 
pelną, stengiasi įkalbėti 
žmonėms, kad alkoholis tai 
labai reikalingas daiktas 
žmogaus gyvenimo. Jie 
dar pasinaudoja senu prie
žodžiu tamsesniu žmonių 
intikrinimui, buk alkoholis 
yra geriausias vaistas padi
dinimui žmogaus apetito ir 
valgio virškinimo. Kad 
žmogus išsigėręs visuomet 
jaučiasi linksmu: jis tada 
turi smagu ūpą ir dienos 
rūpesčiai toli, toli nuo jo 
pabėga. Lietuviu tarpe ši 
nuomone giliai prigijus: 
mes laikraščiuose žymime 
kaipo svarbią ir ’ linksmą 
naujieną, jaigu sužinome, 
kad kur nors atsibuvo sau
sos vestuvės, laidotuvės, 
vakaras, pasilinksminimas, 
ar kitokios rūšies pramoga.

Taip ir eina tiesioj para
lelėj imtynės tarp blaivinin
kų ir alkoholio, pirklių.

Bet, deja, visiems žmonių 
sluogsniams kįlant apšvieti
me, kultūroje, alkoholio 
blėdis vis darosi aiškesnė ir 
nepakenčiama. Sulauksime 
laikų, kad alkoholį pirkinė- 
sinie lygiai kaip vaistus ir 

ė h. ii vartosime.

“DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas !c pinigais

Visas Kuponas vertas Jo pinigais a"
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Visas Kuponas ir pakelia priešakis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigur 
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TURKAI IŠSKERDĘ 
14,000 KRIKŠČIONIŲ.

Roma, rugpj. 25. — Bu
vęs Italijos konsulis Tre- 
bezonde, Turkijoje, Giaco
mo Gorrini, šiandie parvyko 
Romon ir pranešė, jog te
nai turkai su kurdais išs
kerdė 14,000 armėnu krikš- 
čionių. Iš tų visų gal tik 
koks šimtas suspėjo pabėg
ti ir pasislėpti. Tarp žuvu
sių buvę katalikai ir pro
testantai.

“Aš pats mačiau, pasako
ja konsulis, kaip turkai ne
kaltas moteris su vaikais 
susodino į valtis ir, išvežę 
Juodųjų jūrių gilumon, val
tis apvertė.

“Visoje Turkijoje stovis 
pasibaisėtinas, gyventojai 
prisispyrę reikalauja tai
kos.

“Visų krikščionių padėji
mas be vilties.”

|Dr. s. a. ŠLAKIENE
5 UJuciALISTE
3 MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
Į 3255 SO. HALSTED ST.
| Tel. Drover 0326 CHICAGO. ILL. |

3 Telephone Yards 6685 i

I Lietuviška Drapanų Krautuve " 
a ■Užlaikau didžiausiame pasirin- į 

" kime vyriškų aprcdalų, skrybėlių, § 
3 ceverylių, batų del moterų, vyrų ir į 
įj vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
| kotų. g

! JONAS BUDRIKAS, savininkas •* 
I 3232-54 S. Morgan St. ? 
” CHICAGO, ILL. "
ii t

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jns 
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 augšėiau. Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos .ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kaslltEf vakarai* iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.
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J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave.,
• Kampas 46 gatve*.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena 
lt.'..... . .. . .»n....:........ .....

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuvi:’:cs 

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

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

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai 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 oi Lanjnajea

1741 W. 47th Street. : : Chlcagot ,
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ALP. “KATALIKAS,” ru gpj. 1915.

J. Sakalas.
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Užgesusi žvaigždė.
Kaip žmogus 
pradėjo oru 
skrajoti.

(Tąsa).
pajuto, lyg kad jam silpna pasidarė. Šaltas prakaitas 
pasirodė ant jo veido. Šautuvas iškrito jam iš ranku 
ir jis parvirto ant žemės. “Jėzau, Marija, — sudejavo 
jis ir pradėjo rangytis iš skausmo. Kraujas pasipylė 
iš jo krutinės ir bėgo it iš kokio šaltinio vanduo. Pra
dėjo darytis kas karts silpnesnis. Matė šalę savęs 
draugus kareivius, sunkiai dejuojančius. Vieni buvo 
be kojų, kiti be ranku, kitų-gi buvo sudraskyti kūnai, 
kurie, dar gyvi būdami, šaukėsi pagelbos, arba kad kas 
nors pribaigtu, bet nebuvo Įam. Kriokė kanuolės da
rydamos didžiausį trenksmą. Neapsakomu smarkumu 
švilpė kulkos ir tarp tų gulinčiųjų sunkiai vaitojančių 
ir nežmoniškų balsų, šaukiančių pagelbos, dar krito 
(langiaus ir dar didesnis ir baisesnis, širdį veriantis, re
ginys. Neužilgo tapo pakelta balta vėliava. Kanuolių 
dundėjimas pradėjo kas kart retėti. It po didžiausiai 
audrai, kada perkūnas nustoja griaudęs, girdisi tik toli 
jo dundėjimas. Čia gi buvo kitokis atbalsis. Čia kito
kia buvo išvaizda. Čia kanuolių nuopelnais matėsi iš
tisas laukas gulinčių užmuštų, lengvai ir sunkiai su
žeistų kareivių, kurių šauksmas ir verksmas galėjo su
minkštinti kiečiausią širdį. Tuojaus pasirodė sanitarų 
vežimai. Gydytojas eidamas pirmiaus žiūrinėjo sužeis
tuosius ir segiojo ženklelius. Kurie buvo galima išgy
dyti — dėjo baltus, o kurių jau negalima buvo — dėjo 
raudonus. Priėjęs prie Antano ir apžiūrėjęs jo žaizdą 
prisegė raudoną ženklelį. Suprato Antanas ką tai reiš
kia ir sugriebęs likusias spėkas norėjo atsikelti, bet 
negalėjo. Pažvelgė į gydytoją ir sukandęs dantis iš 
skausmo ištarė: “Aš noriu gyventi”. Pažvelgė į jį gydy
tojas ir dar kartą apžiūrėjęs jo žaizdą atėmė raudoną 
ženklelį ir prisegė baltą. Matė Antanas kaip šaly jo 
buvo iškasta duobė į kurią buvo vėrčiami'*užmušti ir 
sužeistieji, kurie turėjo raudonus ženklelius. Matė, ko
kie jo kapai laukė Ir nežiūrint ant didelio, verksmo ir 
prašymo buvo verčiami visi į vieną duobę ir gyvi užpi
lami žemėmis.

III.
Užsidarė nuo to laiko Zosytės linksmybės. Nema

tė kaip slinko gražios ir malonios vasaros dienos. Daž
nai išeidavo ant Švento jos krauto, kur pirmiaus daž
nai praleiždavo laiką vaikščiodami su mylimuoju Anta
nu. Negirdėjo paukštelių linksmų dainelių. Nekvepėjo 
jai malonus žolynų kvapas... Tamsu buvo pasaulyje. 
O mintįs vien tik skrido į karo lauką, kur jos mylima
sis turėjo grumtis su priešu.

Vieną dieną kaimynas parvažiavęs iš miestelio 
parvežė laišką. Nudžiugo iš karto, kad dar jos mylimas 
šiame pasaulyje. Gal sugrįžta vėl į gimtine?... Vėl 
atsidarys toji pati linksmybė, ir vėl galės kartu vaikš
čioti Šventojos krantais, ir vėl galės gėrėties gražiais 
vasaros vakarais. Bet staiga puolė jai į galvą liūdnos 
ir baisios mintįs, gal tas laiškas praneša liūdną nau
jieną, gal praneša, kad ji liko viena našlaitė. Gal jau 
jisai krisdamas karo lauke parašė paskutinį atsisvei
kinimą amžinai, amžinai. Drebančiomis rankomis at- 
plėšė laišką ir pradėjo skaityti:

“Mano brangioji Zosytė!
Rašau tau šį laiškutį, pranešdamas, kad rytoj jau 

stosiu mūšio laukan. Girdisi jau dideli kanuolių dun
dėjimai. Plyšta man iš gailesčio širdis, kaip pamanau, 
kad rytoj gal jau atsisveikinsiu ir su Tavimi amžinai, 
miela Zosytė! Melskis už mane! Prašyk Dievo, kad pa
dėtų man išlikti gyvam, kad vėl galėčiau sugrįžti į savo 
numylėtą gimtine ir vėl galėtumėm kartu džiaugtis... 
Liuduos mintįs ir baisus paveikslas stovi man akyse. 
Abejoju, ar aš išliksiu gyvas. Man reikės stoti pirmon 
eilėn iš kurios gal nei vienas kareivis neliks 
gyvas. Jeigu išliksiu gyvas — parašysiu dau
giaus. O tuo syk —Sudiev! Dar kartą
meldžiu melskis Zosytė už manę. Atsisveikindamas šia- 
dieną su Tavimi paskutinį kartą, brangi Zosytė, mel
džiu dovanoti man jaigu kada užgavau Tavo širdį. Do
vanok! Sudiev! Sudiev!

Tavo Antanas.”
Perskaičius laišką apsipylė griaudžiomis ašaromis. 

Stojo jai akyse karo paveikslas. Mato rodos Antaną 
su šautuvu rankose pirmoje kareivių eilėje. Staiga 
atšvilpė priešo kulka ir krito sprogdama prie pat An
tano. “Antanai!” — sušuko ji... bet nieko nematė 
Liūdnų minčių ir gailesčio perimta sėdo prie stalo ir 
pradėjo rašyti laišką.

“Mano Antanai!
Gavau nuo tavęs šiandien laišką. Tavo praneši

mas, kaip aštru kalaviju pervėrė mano širdį. Rašau 
tau laišką ne rašalu, bet ašaromis, o nežinau ar ras 
tavę jau gyvą. Stovi mano akyse karo paveikslas. Ma
tau, regis, tavę su šautuvu rankose kareivių eilėje. Ma
tau, kaip kulkos skraido, it bitės, apie tavę. Antanai! 
Lengvinus gal bus tau, kuomet gavęs priešo kulką, kri
si ant žemės paskutinį kartą suvaitojęs, bet man kas 
tada bepaliks. Užges man ant amžių žvaigždė lai
mės ir ateities. Juoda, tamsu bus aplinkui. Širdis verks

(Bus toliau.).

Skrajoti oru žmogus se
nai pageidavo. Jis, nusižiū
rėjęs į paukščius, 3 galo 
jiems užvydėdavo tų ypa
tybių, kurių jam, žemės vie
špačiui, negalima buvo pa
veldėti. Žmogus tada mė
gindavo mėgdžioti paukštį 
ir dažnai iš tokių mėginimų 
susilaukdavo nelaimingų 
pasekmių. Yra žinoma his- 
torija nekurto Ikaro, kuris 
vis galvojo susilyginti su 
paukščiais. Kartą jis įsi
taisė milžiniškus sparnus, 
tik neišmanėlis sulipdė juos 
vašku. Belekiant saulė ap
šildė ir jie suiro, o nelai
mingas Ikaras nusisuko 
sprandą. Tečiau šis tragin- 
gas su pirmuoju drąsuoliu 
atsitikimas visai nenubaidė 
nuo panašių minčių sekan
čių oro mylėtojų. Graikas 
Archytas buvo įsitaisęs tin
kamus sparnus, kuriais jis 
galėdavo iškilti ir šiek-tiek 
paskrajoti. Žinoma, visas 
vargas būdavo tame, kad 
dar nebuvo tobulų įrankių, 
technikos tobulumų, kurie 
butų atėję žmogui toje ga
dynėje pagelbon.

Viduriniais amžiais oro 
skrajojimą išvystė vienas 
toje srityje garsiausių vy
rų — Rogers Baconas. Tai 
buvo mokytas anglas, kuris 
1214 metais išrišo tą pas
laptį. Debesų paveikslai, 
kurie lyg laivas, plaukia 
per dangaus mėlynę, paki
šo Baeonui mintį išrasti 
prietaisą, kuri, pasakojama, 
lyg iš kai kurių atžvilgių bu
vo panaši į šių dienų zep- 
peliną. Didelė tuščia pūs
lė tankaus audeklo, pripus
ta garo, tai ir buvo atsa
kanti spėka, kuri galėjo iš
kelti žmogų į erdves. Te
čiau Baconas nepadarė to
kio drąsaus mėginimo su 
savo išradimu, kaip paminė
tas Ikaras, todėl jis išsilen
kė ir staigios mirths.

40 metų paskiau ro le- 
kiojimo prietaisomis pasižy
mėjo Lana. Bet ir pasta
rasis nepadarė drąsių iš
mėginimų. Jo metais jau 
atsirazdavo daugiau drąsuo
lių, kurie išmėgindavo vi
sokius išradimus. 1508 me
tais abatas Damian paskel
bė, kad jis perskilsiąs pa
sidirbtais sparnais iš Ško
tijos į Franci ją. Jo spar
nai buvo sudaryti iš pauk
ščio plunksnų. Damian’o 
mėginimas pasibaigė tragin- 
gai, jis išsilaužė koją; bet 
jis visgi apreiškė, kad jai
gu jo sparnai butų padirb
ti iš erelio plunksnų, jis bu
tų atlikęs savo pareigą.

Įvairus nepasisekimai, iš
tikę pirmuosius oru skrajo
tojus, neužgniauždavo min
ties, kad orą visgi galima 
apvaldyti. Alchemikai, mo
kyti vyrai — visi galvojo 
ir siekėsi, kad išrasti budus 
išrišti tą paslaptį, bet vis 
klyzdavo ir dovanai dar
buodavosi. Suprazdavo, 
kiek tai jiems duotų smagu
mo tas išradimas, su kuriuo 
jie pasiektų debesis ir skra
jotų po beribes erdves; 
nors iš kitos pusės apie juos 
žmonės kalbėtų kaipo apie 
piktuosius, raganius. Iš tos 
epochos palikę paveikslai o- 
ro lekiojimo stabų yra labai

fantastiniai: matome ant jų 
keistus sutvėrimus, metali
nius slibinus, iškvėpuojan
čius durnus ir ugnį. Tokia 
■mįslė labai užinteresavo di
džiausią pasaulyje artistą- 
tapytoją, Leonardą da Vin
ci, kuris taippat buvo gar
sus filosofas ir gamtininkas.

Septynioliktame amžiuje 
kova su oru žymiai padidė
jo. Prie jos prisidėjo ir 

’garsus anglų filosofas Fran- 
ciškus Bacon, kurs-šioje sri
tyje pagamino keletą moks
liškų raštelių. Tybingos mo
kytojas, vokietis, Fleyder, 
pagarsino surinkęs įvairius 
budus, kokiais tik stengtasi 
pakilti oran, tečiaus niekas 
iš žmonių jo paskelbtais bu
dais .nepasinaudojo. Tame 
pačiame amžiuj italas, Fau
sto Veranzio, Venecijoje, 
padarė mėginimą, išlėkda
mas iš šv. Morkaus bažny
čios bokšto. Žmonės, kurių 
susigrūdo didelės minios, 
buvo labai nustebinti, kai 
Veranizo šmėkštelėjo lyg 
paukštis ir išnyko iš akių.

Rasite, pranašavimo do
vaną turėjo Jonas Wilkins, 
Chesterio vyskupas, kuris 
rašydamas pažymėjo, kad a- 
teis tie laikai, kada skrajo
jimas oru bus visai papras
tas dalykas, ir pridėjo da- 
leidimą, kad toje skrajoji
mo gadynėje bus reikalin
gas garas.

1680 metais, italas Borel- 
li, tėmydamas paukščių lė
kimą, padarė išvadą,, kad ir 
žmogus turi tiek spėkų, jog 
gali pajėgti iškelti save 
sparnais į orą. Ypatingą 
jis padarė pastabą: girdi, 
jaigu žmogus iš prigimties 
butų tikęs lekioti, tai jo 
galva butų tiek maža, lyg 
obuolys, o krūtinė kur kas 
platesnė, negu dabar. Bu
tų tai ypatingas paukštis! 
Mokslines Borellio išvados 
nesurado šalininkų. Nekur
tai francuzas, šaltkalvis 
Besnier, 1678 metais padir
bo naujos rūšies prietaisą. 
Metaliniai sparnai turėjai 
irklų išvaizdą, buvo plati* 
ir gaubti. Juos galima ou- 
vo prisirišti prie pečių ir 
rankų. Truko drąsuolio, 
kurs butų tai išmėginęs, pa-

sileizdamas nuo aušgtos vie
tos. čia reikėj.o žinoti ir 
mokėti, kaip valdyti: kar
tu reikėjo judinti ranką ir 
koją, taip sutaikant, kad 
kairėji ranka visuomet bu
tų harmoniniame judėjime 
su dešiniąją koja, o dešinėji 
ranka su kairiąja koja. Su
painiojimas judėjimo gra
sino liūdnomis pasekmėmis. 
O visgi pats išradėjas pa
rodė drąsą ir, pakilęs nuo 
žemės, savo gerkulesine spė
ka suvaldė aparatą ir pra
dėjo skraidyti viršumi tro
bų. Besnier’is turėjo moki
nių, kurie paveldėjo jo iš
radimą, tečiau . nei vienam 
jų nepasisekė lėkti, nes sto- 
kavo tokių muskulų, kokius 
turėjo minėtas šaltkalvis.

Tokiuo budu tarpas po 
tarpo žmonės artinosi prie 
įvykdinimo senų siekių; 
kiekvienas, kuris tik mėgin
davo ką-nors toje srityje 
veikti, vis pridėdavo dides
nį ar mažesnį žiupsnį žinių 
prie to reikalo; kiekvienas 
amžis greitino pažangą toje 
dirvoje. Įsikarščiavimai ir 
nepasisekimai pirmųjų oro 
mylėtojų, tai buvo ženklai, 
kad žmogus nepaisys į nie
ką ir tolei darbuosis, mė
gins, ligi užtriumfuos savo 
pergale. Taip ir atsitiko. 
1782 m. garsus Montgalfler 
perlipo rubežių, skiriantį te
oriją nuo praktikos. Pabai
ga 18-tojo šimtmečio jau at
nešė senai pageidaujamus 
vaisius.

YRA VILTIS TURKUS 
ĮGALĖTI.

Londonas, rugpj. 26. — 
Per pastarąsias kelias die
nas čia buvo pasklydęs an
glų štabo raportas nuo Gal
lipoli pusiausalio, sulyg ku
rio karo ekspertai išvedžio- 
ja, jogei trumpu laiku tal
kininkai turkus pagaliau į- 
galėsią ir užiinsią Konstan
tinopolį.
1 Kas kita turklį skelbia
ma. Pastarieji tvirtina, 
kad talkininkai nekuomet 
Dardanelių neužimsiu.

Ir nežinia kam dabar ti
kėti.

Geriausia pats laikas tai 
visa išaiškįs. Jis nesuklys.

PilniNamai Linksmybes
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 geriausių 
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.

Didis Pasiekimas Tau 
Progreso-Devyni milijonai telefonų suvienw su Bell Long Distance linijoms duocM progą 100,000,000 žmonių susikalbėt? visoje šalyje, ko negalima padaryti kitose viešpatystese.

Per Bell linijas galima susikalbėti vienas 
su kitu ir vienas kito balsąĮgirdeti.
Bell patarnavimas yra vienas iš dalykų 
kur pakelia tautą komerciališkai ir susivie
nijimu.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

SUCEDYK pinigus 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
1S iki 40c svaro arbat. 3 iki 6c sv. sviesto.

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodame. už 60c. Mano 60.. arbatų negalim^Mį 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos KrautuuMji
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee «i te 
2054 M lwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 \V Madison st
2.330 W Madison st , 
4 830 Blut/u-Muih 
1217 S H al u*»d St
1832 S Felsted st

Šiaurine dalia^^^Sd
4.06 \V D i 
720

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose^
PRIIMU visokias provas kaip eivilnas 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 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant imu morgičių. KreipkitOs pas

K. J. Fillipavičių
—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., paneddio, seredos ir pOtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

IHT-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petniįčla.
------ ——" PRENUMERATA KAŠTUOJA:---------------—-

AME RIKOJ fmetams $2-50 amizninuj įpusei CTatlJ $12S 
"BITROPOT IRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- raimurvj Į io. irJšįotijoi 15 §. Prusnose 15 m.

■ 1 \m-WTfr .-W --V- I HM ■ HIM —ĮI ■■■—!—- 11 «■ ■ 111

Raayk tuojaus, o gausi vieną numerį dylovi.

W, D. Boczkauskas & Co.
S2MŽŽ W. South ML • Mahanoy Citft P«.

Apskelbimai Leša gera pelną. |
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yt

adresuokite taip:

3249-53 So. Morgan Street,

juos galima

IĮ

b

I

iki

ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz- 
to pagamino daug savo tam veikalui mė

lį 
i

co., 
Chicago, Ill.

puslapių di- 
“ Pasaulis” 
j pusę 65e. 

1 dienos bus 
Kas dabar

ligos.

582.

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

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

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 St. kerte 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos:
9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietą, 
ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.

Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards 687.

dabar pirks, galės paimti 
Už metą laiko nebus galima 

Lietuviai, ne
matote bus

Kuomet jokis vaistas. nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Beumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą.

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

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

B

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

P. Valiūnas, 
Box 283, Steger, Ill.

“PASAULIS”
Visuomenes bepartyviškas laikraštis, 

išeina kas ketvergas, 4 
durno, didelio formato, 
kainuoja į metus $1.00, 
“Pasaulis” nuo gruodžio 
padidintas iki 8 puslapiu,
užsirašo ir užsimoka prenumeratą, tai 
tas gauna iki Naują Metą uždyką. 
Adresuokite:

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

Grand Rapids, - - - Mich.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE 
gydytojas ir chirurgas

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

Geriausias gra- 
borius ant Bri- 
dgeporto. Atlie
ka darbą geriau
siai.
Prie kiekvieno įj 

pagrabo suteikia^ 
geriausius likto- | 
rius ir 12 va- b 
nų paimu.
Tel. Drover 4139?

" A. MASALSKIS >
■ 3305 Auburn Ave., Chicago S

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

IŠ KA-

nenuora-

&to valstiji- 
)ėgo tris ka

bu, F. Dagen 
Tisi tris galva- 
ėgo kalėjimo 

yano privatiniu 
ūmi. Policija su- 

f ieškoti Chicagoj. 
onai susivelka iš vi

dų visokie

atyt, nekas
ežiura, jei iš

hžnai kaliniai turi progos 
ia sprūsti.

kalėjime 
ten taip

SUGRĮŽO SLAUGO- 
TOJOS.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus tris slangotojos, visos 
i ris chicagietės, sugrįžo iš 
Kievo, Rusijoje, kur jos ka
ro ligoninėse slaugoj o su
žeistus rusų kareivius. Jo
mis yra: Miss Alice Gilborn, 
Miss Alma Foerster ir Miss 
Charlotte Burgess. New 
Yorkan jos parkeliavo grai
kų garlaiviu Vasilijev Kon- 
stantinos. Kodėl jos tai]) 
veikiai parsiskubino, neži
nia.

Koroneris apžiūrėjęs la
voną patyrė, kad jis nušau
tas dviem kulipkom. Viena 
jų perkirtus sprande arte-' 
rijas ir nuo to jis miręs.

Policija suskato ieškoti 
piktadarių. Tam tikslui pa
naudojama ir policijiniai 
šunes. Dar kiek vėliau su
sekta, jogei tame užpuoli
me dalyvavus ir moteris. 
Atrasta moteriški pėdsa- 
kiai. Bet ligšiol nieko ne
rasta.

Pastorius Kayser gimęs 
Bavarijoje ir ten mokslus 
baigęs.

Jo žmona užpuolimo me
tu nebuvo namie. Ji su vai
kais buvo išvažiavusi į 
Grand Rapids, Mich., sve- 
čiuosna pas savo tėvą.

Kayser turėjo 40 metų.

pinigais ir kitokių brange
nybių vertės $160. Polician- 
tu Ward ir Sullivan paėmę 
pa ranka pakliuvusį auto
mobilių ir pasileido nurody
tos vietos link. Ir vieną plė
šiką suėmė ties 50 gat. ir 
Cottage Grove ave., gi kitą 
ties E 48 gat ir Ingleside 
avė. Oberfelder abudu plė
šiku pažino. Suimtų pavar
dės nežinomos, nes norima 
dar daugiau jų sugauti.

GYVULIŲ PROTAS
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DAR APIE PASTORIAUS 
NUŽUDYMĄ.

Vakar trumpai paminėjo
me apie pastoriaus Kayser 
nužudymą Gary, Ind.

ji žmogžudystė tikrai 
slaptinga. Policija 

ja. Bet labiausia 
ųsjtpj galvažu- 

aus

u ž pr iel a nku mą Vok ie iTja i 
[r nudėtas.

katerius Kayser, anot 
ry policijos viršininko 

Weintz (taipgi vokietis), 
xpirm kokio mėnesio buvęs 
atsilankęs jo (viršininko) 
biuran ir nusiskundęs ant 
slavių darbininkų antago
nizmo ir prašės leisti jam 
nešioties revolverį, bet vir
šininkas neleidęs jam nešio
ties revolverio.

Pastorius pats vienas sė
dėjęs priešakiniam savo na
mų kambaryj, kuomet žmog
žudžiai ant jo užpole. Lan
guose išdaužyti stiklai liu
dija — kaip pasakoja poli
cija — jogei žmogžudžiai į 
pastorių pirmiausia ėmę 
šaudyti iš kiemo per langą, 
paskui įsiveržę vidun. Vi
duj susekta kraujo pėdsa- 
kiai. Regis, jis smarkiai tu
rėjęs kovoti su užpuolikais, 
kadangi kambaryj visi ra
kandai atrasta perversti. 
Užpuolikai paskui raiščiais 
jį pasmaugė ir išvilkę lau
kan Kuomet atrasta ties 
kiemu už tvoros jo lavonas, 
raiščiais kaklas buvęs drū
čiai suveržtas.

Chicago ir apylinkės. — 
Iš dalies šiandie debesuota 
ir gerokai vėsu; rytoj ne
pastovus oras; gali būti lie
taus; smarkus šiaurrytinis 
vėjas. '

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 70, žemiausia 
— 57 laipsniai.

Saulė teka 5:09, 
įsi

IŠ JAUNIMO VEIKIMO.
Rugpjūčio 25 d., Davis 

Square salėje atsibuvo sa
vaitinis 13-tos L. Vyčių kuo
pos susirinkimas. Išrinkta 
delegatai į apskričio susi
rinkimą, kuris atsibus rug
pjūčio 27 d. Aptarta daug 
smulkių reikalų. Vyčių or
gano reikalais buvo atsilan
kęs p. K. Pakštas. Pasakė 
puikią prakalbą, kurioje, iš
dėstęs spaudos rolę žmonių 
gyvenime, ragino jaunimą 
prie energingo rėmimo rim
tos spaudos, ypatingai kvie
sta rupinties savo organo 
įkūrimu. Po prakalbai dvi 
vyti įspūdingai deklemavo 
eiles, kuriose atvaidino nu
tremtos tėvynės paveikslą.

Reikia priminti, kad ir į 
šį susirinkimą susilaukėme 
skaitlingo būrio svečių iš 
Roseland’o. X.

Tą kningą vokiškai yra 
rašęs dr. T. Želi, garsus 
kietis gamtininkas. Lietuviu 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musą kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvuliu protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy- 

• vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokią 
gyvuliu ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tą 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 tokiu šunų ir žvėrių, kurie išpasalą užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musą ranki) baidosi, nors žino, kad ranka ją 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, 

arkleną, mešką, šerną, visokios rūšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvuliu kras'a (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant menulio, kode! arkliai baidosi ir t.t.

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

džius tyrinėjo ir iš 
džiagos.

Siunčiant pinigus

pa- 
vo-

Tananevicz Savings

JONAS Md TANANEVJČIA, Sav

CHICADD, ILL.

mat, surasti
kambarį ir

BRIDGEPORTO LIE
TUVIAI.

Lankymasis į lietuvių 
vakarus, susirinkimus, ne
duoda dar gero pažinimo 
savo tautiečių. O jaigu ir 
pažįsti, tai tik tą sluogsnį, 
kuris yra jau augščiau pa
kilęs ir sukasi susipratusių 
lietuvių judėjime; gi kitas 
sluogsnis, dar žymi didžiu
ma, galima pažinti priei
nant jį kitokiais budais. 
Šiek — tiek teko pažinti 
Bridgeport© (Chicagoj) lie
tuvius ir apie 
šį-tą pasakyti.

Užsimaniau, 
sau tinkamą
pradėjau lanky ties iš vienos 
grįčios į kitą. Kiek spėji ap
sidairyti kambariuose, vis 

f .tebesi nenupeiktiną 
tvarką, švarumą. Bet kur
kus indomesnė musų tau
tiečių psychology a. Paklau
si kokios mamutės, ar netu
ri atliekamo kambario, ar 
vietos? Tai suvis nei nekru
stels iš karto, o atsakys 
“Nežinau”. Tik paskui lėtai 
pradeda matuoti nuo kojų 
ligi galvos ir kai pradeda 
klausinėti, tai ir kantrybės 
pritrūksta atsakymams. Iš- 
klausia iš kur, kuo tėvas, 
motina vardu, kur dirbi, 
kiek uždirbi, na, o galn-gale 
praneša,kad kambario ne
turi. Na, kam, rodos, ir ka
muoti žmogų, jaigu jo rei
kalo negali patenkinti. Bet 
tai jau toks musų tautie
čių būdas. Beje, užeini ir 
pantukės mylėtojų, bet ir 
ten mandagumo daug, pa
sinio ir svečiui “dulkes nu
plauti.”

Šiaip bridgeportiečiai, 
kiek teko pažinti, visgi aug- 
ščiaus pakilę visame kame 
už kitų kolionijų lietuvius.

RENGIAMOJO “TAG 
DAY” KOMITETO SUSI

RINKIMAS.
Pagal Labd. Są-gos neti

kėto susirinkimo nutarimą, 
rengiamojo “Tag Day” ko
miteto susirinkimai bus lai
komi kas ketvergas iki į- 
vyks minėtasis “Tag Day” 
(viešas aukų rinkimas).

Kuopų ir parapijų dele
gatai išrinktieji į rengia
mojo “Tag Day” komiteto 
narius, malonės atsilankyti 
į komiteto susirinkimą ket
verge, 26 d. rugpjūčio, šv. 
Jurgio parap. svetainėje, 
7:30 vai. vakare. Laikas 
jau trumpas, o veikiama 
silpnai. Taigi komiteto na
rių pribuvimas būtinai rei
kalingas.

Su pagarba
A. S. Prečinauskas,

L. S. Cent. Rašt.

Ar nori pelnyt $1,000
Del netikėtos priežasties parsiduo

da beveik už pusę kainos platus 
kampinis lotas 33x125, ant 55-to Bul
varo ir netoli Kedzie avė. Kas grei
tai dabar pirks, galės paimti už 
$900. 
nupirkti nė už $2,000. 
praleiskite progos, kur 
geras pelnas.

J. SINKUS & 
3151 So. Halsted str.,

Turiu parduoti arba apmainyti ant 
loto Chicagoje gerą automobiliu, 7 sė- 
dynią, labai gero darbo Peerlesss Co. 
Už gerumą gvarantuojanre. Norintie
ji gero automobiliaus ir pigiai tno- 
jaus atsišaukite.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

3 Tel. Randolph 5240

I A. A. Siekis
1 ADVOKATAS
I 19 SO. LaSALLE ST.

(Room 815) Chicago, Ill.

Res. 3255 So- Halsted St.
Tol. Drover 5320

I
I

Atydai Draugysčių
Pranešame gerb. draugijoms, 

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

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

|
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Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REMTIZRO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvnsuicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnariu reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašią ligą gydyme. 
Juose nėra tokią dalyką, prie kurią 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU*

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 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 pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigu/ 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.

PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Banko j e, 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, kreipiatės į 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.

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

DU BANDITU SUĖMĖ.
Vakar ties E. 48 gat. ir 

Grand boulv. du banditu 
užpuolė Jerome Oberfelder, 
4516 Calumet avė. Nuken- 
tėjusis kiek pasėjėjęs suti
ko du policiantu ir jiems 
pasisakė, kad banditu ant 
jo užpuolę ir atėmę $3.50

Reikalingas geras vyras, mokantis 
anglą kalbą, agentavimui rusišką ken- 
džią. Atsišaukite šiuo adresu:

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

Parsiduoda saliunas su svetaine ir 
“boardinghouse,” kertė Blue Island 
ave. ir Lincoln. Parsiduoda pigiai. 
Atsišaukite šiuo adresu:
2350 Blue Island ave., Chicago, Ill.

GERA PROGA LIETUVIUI.
Parsiduoda lietuviška pieninė ( Milk 

Depot); biznis išdirbtas; tarpe lietuvių 
ir lenką; su visais reikalingais daik
tais prie biznio ir kiti prie pieno in- 
taisymai. Parsiduoda greitai ir pi
giai iš priežasties savininko 
Kreipkitės šiuo adresu:
164 Milwaukee ave., Phone 

Kenosha, Wis.
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DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą)

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

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

Tautiškas Daržas 
ARBA 

NATIONAL GROVE

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI ‘fl AUTOS FOK- 

|NT VIENOS 
S UŽDARBI.

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

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

E. Chicago, Ind.

Šitas specialia KUPONAS vertas lt
' Hapsan Cigaretų kuponų, kada yra priduo

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Ha
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New Y^rk, N. Y. 
(Vertis kupois gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

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, Ill.

Skaitykite A.LD. “Kataliką
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