
KATALIKAS {EXTRA1
The Lithuanian American Daily

The paper with a home circulation
i OFFICES:

3249 South Morgan Street
Phone Yards 6870-6871

^zIzllKOS^TlETWIirDIEWASTIS^
______ __________ 4................................. ........................................ ......  ........... _

11 _ flflP Entered as Second-Class Matter Au- * . ■ ■ ■ ■ Vlfll /If I Vlfll\NO. 20b (330) !?,“•„■,‘„“.it X.?"? Chicago, Ill.. Trečiadienis, Rugs. (Sep.) 1 d,. 1915 m. PAVIENIS NUMERIS 2c. MOlOI XVII (VOl. XVII)
UUlLuilVt J-ll.i U11UC1 CIV U MX J.U.CCX • M, XOI £7

Siunčiama 1,000,000 
kareivių paimti Rygą

Rusai ataušę vokiečius 
nuo Dvinsko.

Teutonui prieš žiemų nori 
paimti dar Rievę.

Rusų pasisekimai pietinėj 
Galicijoj.

BERLYNAS, rugp. 31.- 
Vokiečią generalis štabas o- 
ficialiai paskelbė, kad vo
kiečiai netoli Gardino, Balt
stogės miškuose, iš rusu atė
mę ją pozicijas.

Londonas, rugpj. 31. — 
Rusai paskelbė, kad jiems 
ant savo kairiojo sparno pa
sisekę, upės Strypą distrik- 
te, teutonus įveikti ir paim
ti ją 3,000 nelaisvėn, 30 ka- 
nuolių ir 34 kulkosvaidžiu. 
Upė Stryper randasi ryti
nėj Galicijoj.

Berlynas, rugpj. 31. — 
Laikraštis ‘ ‘ Kopenhagen 
Berlinske Tidende” iš Pet
rogrado gavo sekančią ži
nią: Rusai Vilniij apleido: 
tūkstančiai pabėgėlių iš 
Kauno gubernijos pasakoja, 
kad ją namus ir sodybas ka
reiviai pasitraukdami pa
vertė į pelenus ir nuodėgu
lius.

Londonas, rugpj. 31. — 
Iš Lodziaus, Lenkijoje, ap
turėta žinia, kad fieklmar- 
šalas von Hindenburg smi
čius 1,000,000 kareiviu prieš 
rusą pozicijas palei Nemu
ną ir Bobrą ir prieš Fried- 
richstadtą, kurs yra raktu 
paimti Rygą. Rygą paim
ti pasiustas garsus tvirtovių 
naikintojas, gen.' von Bese- 
ler, kuris kituomet sudaužė 
ir paėmė belgai tvirtovę No- 
vogeorgievską. Kalbama 
tečiau, kad Rygos įkąsti ne
galės nei tas pagarsėjęs vo
kiečią didvyris, kadangi ten 
rusai turi pasistatę puikias 
pozicijas ir smarkiai atsi
laiko prieš vokiečius. Y- 
pač rusai nenori vokiečiams 
atiduoti Friedrichstadto, 
gulinčio ant Dauguvos. Vo
kiečiai tą miestą, paėmę 
veikiai persimestą anapus 
Dauguvos, pasiektą einantį 
Rygon geležinkelį ir tuo
met rusams neliktą jokio 
išėjimo. Todėl dabar ties 
Friedrichstadtu laukiama 

baisaus kraujo praliejimo.
Pusoficialiai iš Petrogra

do pranešama, jogei rusų 
valdžia iškalno publiką pri
rengianti prie to, kad Rygos 
miestas ir užlaja busianti 
rusų apleisti strateginiu 
žvilgsniu. Matyt, rusai vis
gi nemano ten prieš vokie
čius atsilaikyti, jei apie sa
vo pasitraukimą iškalno pu
blikai praneša.

Ir antrasis rusų linijos 
sparnas, atsiremiąs net Ga
licijoje, teutonu kapojamas 
ties Strypą upe, į rytus nuo 
Zolotaja Lipa upės. Dide
li ausi susirėmimai einą už 
upės pasisavinimą.

Petrograde spėjama, kad 
teutonai nuo Kowel savo ar
mijas pasuks tiesiog į Kie- 
vą, į kur tiesiai eina gele
žinkelis. Rusu valdžią to
dėl labai gązdina smarkus 
teutoną veikimas prieš ru
su kairįjį sparną, kurs grei
tai gali būti nusuktas, ne
žiūrint kokią ten skelbiamu 
rusą laimėjimų.
Baisios skerdynės eina ties 

Olyka, už 20 mylių į vaka
rus nuo Rovno. Toji apy
linkė apsėta miškais, pel
kėmis, upeliais, todėl ru
sams patogi vieta tvirčiau 
spirties ir sulaikyti teuto
nų ėjimą.

Gardino link vokiečiai pri
siartino per 12 mylių nuo 
tvirtovės iš vakarų pusės ir 
užėmė Novadvor-Kusnizą.

Vokiečiai oficialiai skel
bia, jog jie artinas prie Gar- 
dino-Vilniaus geležinkelio ir 
jau paėmę išlaukinius Gar
dino fortus. Jiems ten pa
tekę 2,600 rusų.

Fieldmaršalo. von Mack- 
ensen armijos ties Mucha- 
viz paėmę 2,700 rusu ne
laisvėn.

Petrogradas, rugpj. 31.— 
Į vakarus nuo Dvinsko ru
sai .sumušė besibriaujančius 
pirmyn vokiečius ir atstū
mė juos atgal per 40 mylią.

Vaizdas Plattsburg, N. Y. stovyklos

Plattsburge, N. Y., stovykloj piliečiai miliciantai su laikrodėliais ant ranką. In- 
eina madon laikrodėlius nešioti ant ranką kaip branzalietus.

50,000 anglų žu
vę ant Gallipolį 

per mėnesį.
Berlynas, rugpj. 31. — 

Pradėjus rugpj. 6 diena ir 
baigus rugpj. 31 d. anglu 
kareivių ant Gallipoli palei 
Dardanelius žuvo 50,000. 
Tame skaitliuje esama 600 
oficierių. Nuo anglą karei
vių vokiečių pasekmingas 
veikimas Rusijoje slepia
mas. Jie esą net nieko ne
žiną apie Varšavos puolimą. 
Oficieriai jiems nuolat tvir
tinanti, kad rusai smarkiai 
veikianti Bosfore ir Darda- 
neliai veikiai busią užimti. 
Tuo tarpu tas yra neteisy
bė.

— Londonas, rugs. 1. — 
Anglekasių straikas Valijoj 
dar nepasibaigęs. Šiandie 
išeiną straikan dar daugiau 
darbininkų. Valdžia suma
nius todėl visas anglekasyk- 
las paimti į savo rankas.

— Londonas, rugs. 1. — 
Balkanams artinasi krizis. 
Talkininkai išsijuosę vei
kia, kad Balkanų valstybė
les patraukti savo pusėn.

— Paryžius, rugs. 1. — 
Garsus . visame pasaulyje 
francuzų lakūnas, Adolpe 
Pegoud, vakar liko užmuš
tas.

BULGARIJĄ PATRAU
KĖ SAVO PUSĖN.

Berlynas, rugpj. 31. — 
Vokietijos valdžia oficialiai 
paskelbė, kad Bulgarija su 
Turkija padariusi taikos 
sutartį ir po ta sutartimi 
jau pasirašiusi. Tukino bu
du išeina, kad teutonai Bul
gariją patraukė savo pusėn. 
Dabar teutonams belieka 
tik smarkiau užsigulti ant 
serbų ir ginklus su amuni
cija į Turkiją gabenti per 
Bulgariją. Sutarty j net 
pažymėta, kad Bulgarija 
per savo teritoriją privalo 
leisti gabenti ginklus ir a- 
municiją.

DETEKTIVAS KALTI
NAMAS SAVO ŽMONOS 

NUŽUDYME.

New York, rugpj. 31. — 
Mrs. Sarah Leitner, 27 m. 
amžiaus, privatinės detekti- 
vų agentūros vyriausiojo 
detekt. S. Leitner žmona, 
liko nušauta. Rasta nušauta 
savo vyro ofise vidurmies- 
tyj. Leitner pranešė poli
cijai, kad jo ofisan atėjusiu 
du nepažįstamu vyriškiu, 
penkis kartus šovusiu iš re
volverių į jo žmoną ir pa
bėgusiu. Tečiau policija 
tiems Leitnerio pasakoji
mams nepatikėjo ir jį patį 
suėmė, kaltindama savo 

j0 ofį_ 

se atrasta pamestas revol
veris, iš kurio žmona nu
šauta.

JUDĖJIMAS PANAMOS 
KANALU.

Washington, rugpj. 31.— 
Panamos kanalo komisija 
paskelbė savo metinį rapor
tą, iš kurio pasirodo, kad 
nuo rugpjūčio 14 d., kuomet 
kanalas buvo atidarytas, li
gi liepos 1 d., š. m., kanalu 
perplaukė 1,088 visokios rū
šies laivai, perveždami 4,- 
969,792 tonu prekių. Tar
pe tų laivų buvę 3 francuzų, 
2 italų, 6 rusų, 18 švedų ir 
41 norvegų. Visi kiti liku
sieji buvę Dėdės Šamo lai
vai.

DALIS TILTO SUNAI
KINTA.

Atėnai, rugpj. 31. — Da
lį tilto, kurs jungia Kon
stantinopolį su priemiesčiu 
Galata, anglų submarines 
suplaišino. Konstantinopo- 
lyj todėl gimusi neišpasa
kytoj i pasiauba.

KARVELIO REKORDAS.
Los Angeles, Cal., rugpj. 

31. — Šiandie čionai pas
kelbta, kad garinis karve
lis “Ben Bolt” parlėkęs po 
ilgai 2,200 mylią kelionei 
iš Norwalk, O. Tą kelionę 
jis atlikęs į 5 d. 9 vai. 31 
minutą ir 10 sekundų. Tai 
greitumo rekordas.

Šimtai tuksian
čia gyventojų 
badauja 
Rusijoje.

Bucharestas, Rumunija, 
rugpj. 31. — “The Chicago 
Daily News” koresponden
tas Basset Digby praneša 
iš Rusijos pasibaisėtinus 
daiktus. Jis rašo, kad visa 
vakarinė Rusija užlieta pa
bėgėliais iš karo lauko, bū
tent, iš Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos ir kitu vietų. Pa
ti Rusijos valdžia jokiu bū
du negalinti suteikti pagel- 
bos badaujantiems pabėgė
liams iš karo lauko. Val
džia šiandie svarbesniais 
reikalais užimta. J: užim
ta dabar del jos nelaimingu 
karu taip, kad visus kitus, 
kadir svarbius, reikalus ati
deda šalin ir tik deda vi
sas savo pastangas, kaip 
čia teutonu užpuolimą at
mušti, kaip juos kokiu nors 
budu sulaikyti nuo verži
mosi Rusijos gilumon. čia 
apeina jau ne bile kas, bet 
rusu tautos tolimesnis li
kimas ir pasilaikymas.

Korespondentas sako, kad 
jis apvažiavęs visas vietas 
pradedant Pabaltijo ir bai
giant Juodomis jūrėmis ir 
visur sutikę tūkstančius pa
bėgėliu iš karo lauko be jo
kio manto, neturinčius kuo 
prasimaitinti, neturinčius 
kur prisiglausti. Jisai bu
vęs tais reginiais labai per
imtas ir manęs, kad pana
gaus apsireiškimo nėra dar 
mačiusi pasaulio hi stori ja. 
Tiesiog badomi mirštanti y- 
pač moteris su vaikais.

Kieve, Smolenske, Viteb
ske, Odessoj, Maskvoj ir 
Petrograde esama pusantro 
milijono pabėgėliu iš Len
kijos ir Latvijos (korespon
dentas, kaip paprastai, nie
ko nesako apie lietuvius, 
nes jam Lietuva ir lietuviai, 
kaipo vidutiniam ameriko
nui, nėra žinomi). Ir vis 
tai sodiečiai, palikę savo nu
niokotas tėviškos, nebežino
dami nei kur, nei kada pri
sieis sugrįšti Į gimtinius so
džius.

Bet tu pabėgėliu iš Lietu
vos ir Lenkijos turėtu būti 
daugiau, negu kad kores
pondentas tvirtina. Ją turi 
būti ne pusantro, bet keli 
milijonai.

Atsiminkime tai, kad kuo
met rusą armijos nuo vokie
čiu bėga, tai tos pačios ar
mijos paskui save viską 
naikina ir visiems gyvento
jams, ypač vyriškiams, lie
pia bėgti iš užimamu vokie
čiu vietą. Žinomas daly
kas, kuomet bėga nuo vo
kiečiu antpludimo vyriškiai, 
nejaugi pasiliks moteris su 
vaikais. Ir jos podraug ne- 

šinasi, bijodamos patekti Į 
priešininko nagus.

Todėl aišku, kad tik iš 
Suvalkijos ir Žemaitijos ga
lėjo pabėgti paskui rusą ar
mijas koks milijonas gy
ventoją. Gi kame Lenki
ja? Iš ten turėjo išsinėšin
ti keli nelaimingąją milijo
nai. ■ «

O tečiau bėga ir nežino 
patįs, kur bėga. Mat, jiems 
taip daryti Įsako rusu karo 
vyriausybė. Karo vyriau
sybė moka priversti gyven
tojus bėgti šalin,, bet toji 
pati vyriausybė nesirūpina 
nei kiek tą pabėgėliu liki
mu ir visi pabėgėliai pri
versti ne tik badmiriauti, 
bet ir badumi mirti.

Laimingi tie, kuine nepa
klauso rusą paliepimo, ku
rie pasilieka ant savo vie
tą. Juk ir vokiečiai nėra 
žvėrys, kaip juos perstatų 
rusai. Jie ramiuosius gy
ventojus, kiek teko sužino
ti, visuomet gerbia. Tik 
pridera ramiai užsilaikyti. 
Nes tai karas. Pasipriešinti 
negali. Atpenč, vokiečiu 
užimtose vietose tie patįs 
vokiečiai pasilikusius ant 
savo vietą gyventojus kiek 
galėdami sušelpia, pagelbsti 
indirbti žemę ir sau laimin
gai užpakalyj mušiu liniją 
gyventi. Gi rusai kaip tik 
priešingai pasielgia. Jie 
susodina pabėgėlius i preki
nius traukinius, išgabena 
kur i prerijas ir ten palie
ka badmiriauti.

Nei viena valdžia su sa
vo pavaldiniais panašiai ne
pasielgia.

AMERIKONAI MEKSI- 
KONUS ŽUDO.

Corpus Christi, Tex., rug
pjūčio 31. — Kadangi S. V. 
savo gyventoju apsaugoti 
nuo meksikoną banditą už
puldinėjimą ties Meksiko 
siena negali, amerikonai 
nusprendė patįs ginties 
nuo banditą. Štai ve ties 
Katherine, Texas, nušauta 
du meksikonu banditu, gi 
ties Eagle Mountain net 
penki paklota, kurie užtik
ta galvijus vagiant.

SUNAIKINO ORLAIVIŲ 
STOTĮ.

Londonas, rugpj. 31. — 
Talkininką lakūnai savo 
bombomis sunaikino didelę 
vokiečių orlaiviu stotį (ae
rodromą) Ghente pereitą 
šeštadienį ryte.

DIDELI ŪŽI TURĖJIMAI.
Šiemet Suv. Valstijose la

bai puikiai užderėjo javai, 
ypač kviečiai. Tokiu užderė- 
jinrn šioj šalyj dar nekuo- 
met nebūta. Kviečią busią 
suvalyta daugiau kaip bili
jonas bušeliu. Tais užderė- 
jimais Suv. Valstijos visus 
pasaulio žmonės galėtą iš
maitinti. O tečiau pačioj už- 
derėjimu šalyj daug darbij 
ninku skurdą vos tik pak^ 
lia. A
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Vienas angliškas laikraš
tis praneša, ką vokiečių ge
nerolas von Buelow buvo 
išsitaręs vienam vengrų ko
respondentui karo lauke. 
Korespondentas paklausęs 
generolo, ar kartais su vo
kiečiais Rusijoje negalį at
sitikti, kaip buvę atsitikę 
su Napoleono legionais 1812 
metais, kuomet franeuzai 
giliai į Rusiją įsiveržė ir 
ten juos patiko nelaimė. 
Gen. von Buelow atsakęs, 
kad taip galėjo seniau atsi
tikti, bet šiandie tas negali
ma, 
die 
ma, 
ta.
liu tiesiami geležinkeliai ir 
asfaltu liejami keliai. Ko
munikacijai priemonės kaip 
iš žemės auga. Šiandie ga
lima, jei reikalinga, į dvi 
dieni pratiesti geležinkelį, 
arba nulieti stiprų kelią 50 
kilometrų ilgio. Turint to
kius tobulus paskui save 
susinėsimus negalima nei 
manyti apie atsikartosian
čius 1812 metus. Ir jei ru
sai kitaip mano, tai jie la
bai klysta.

Toji duona, kuri šian- 
Vindavoj musų valgo- 
vakar Breslave iškep- 
Dabar fronto užpaka-

Kaip žinoma iš telegra
mą, Anglijos valdžia griež
tai pareikalavo, idant med
vilnė iš Suv. Valstijų ne
būtų gabenama į Europą ir 
;ą produktą priskaitė prie 
carinės kontrabandos. An
glijos svarbiausiuoju noru 
yra, kad medvilnė jokiuo 
budu nebūtų gabenama į 
Vokietiją. Rodos, medvil
nė yra niekam nekaltas ir 
mažos reikšmės produktas. 
Tečiau ji kare užima 
svarbią rolę.

Paklausykim^ ką 
medvilnę sako žymus
las chemikas, Sir William 
Ramsay, Anglijos specialės 
komisijos, veikiančios prieš 
karinę kontrabandą, pir
mininkas.

Ramsay’o nuomone, med
vilnė yra būtinai reikalinga 
plyštančių medžiagų išdir
bimui, gi Vokietija tuo pro
duktu negalėtų apsirūpinti, 
jei ne neutralės valstybės.

Svarbiausiomis šalimis, 
kur produkuojama medvil
nė, yra: Suv. Valstijos, E- 
giptas, Indija ir rytinė Af
rika. Iš jų paskutinės tris 
randasi Anglijos ir Franci- 
jos kontrolėje.

Kilus šiam karui, pagal 
smulkmeninguosius aproka- 
vimus, Vokietija turėjo ap
link 250,000 tonų meldvinės. 
Karo metu kasdien turi iš
leisti mažiausia 10,000 tonų. 
Todėl vokiečiams tos medvil
nės galėjo užtekti tik per 
kokius aštuonis mėnesius. 
Ir jei karo pradžioje med- 

f vilnė butų buvus prirokuo- 
ta prie karinės kontraban- 

, dos, vokiečiai senai to pro
dukto butų netekę ir nebū
tų galėję toliau kariauti.

Šiandie ne tik specialis
tams, bet ir visiems yra ži
noma, kad karo amunicijos 
dirbime medvilnė užima 
svarbiausiąją vietą. Ji spe
cialiai perdirbta ir, sumai
šyta su sierarugštim, bei 
salietra, persikeičia šau
dančia bovelna. Vokiečiai I
gali išdirbinėti rūgštis kiek 
tik jiems jos reikia, bet iš 
rūgščių nebus jokios nau- 

| dos, kaip neturės medvil
nės, arba ko kitko anos vie
ton nepanaudos.

Anglijos valdžia, kas tie
sa, per vėlai susigriebė, bet

feg.QMAM CFflCERLObfflMi THROUGH EhOf^Uff'EANDVIEn SEEN &YHIM) Us
Vokiečiu kareiviu didžiuma aprūpinti gerais žiūronais, 
kurie jiems pagelbsti kuogeriausiai pamatyti prieši

ninko pozicijas.

tinigus vaizdelius. Kalbėjo 
jausmingai ir susirinkusie
ji buvo labai patenkinti. 
Toliaus sekė rinkimas au
kų. Surinkta $248.

Tarpuose kalbų buvo de- 
klemacijų ir dainų. Paga
lios kalbėjo p, J. M. Vini- 
'kaitis. Kalbėtojas stengė
si daug ką pasakyti klausy
tojams, bet, deja, nepasise
kė. Kalbėjo apie karo žiau
rumus ir kad kariaujančios 
valstybės neprisilaiko eti
kos. Bet patsai kalbėtojas, 
irgi neprisilaikė etikos, nes 
kas sakinys, vis “pasiuti
mas, pasiutimas.” Tie žo
džiai darė nesmagų įspūdį 
į publiką.

Žmonių atsilankė pilnutė 
svetainė. Galima pripažin
ti Brooklyn© ir apylinkės 
lietuviams kreditą, 
į tokius vakarus 
kuoskaitlingiausiai.

Francuzu karuomenės ties 
Dardaneliais vyriausias va
das, kuris bendrai veikia 
su Anglijos karuomenės va- 

du.

steigimai, kai Lusitanios ir 
Arabic’o nuskandinimai,
butų sustabdyti.

Svarbiausias dalykas čia 
tame, kad vokiečiai, gyven
dami šioje šalyje, drįsta 
peikti ir piktinties teisin
gais Amerikos pasielgimais, 
gi laike didesnių susikirti
mų iš tokių piliečių Ameri
ka turėtu atvirus priešus. 
HHSid ' X.

DR. RICHTER’S

kad jie 
lankosi

Svečias. Amerikos vokie

Rusija šaukia kareiviauti 
19 metų amžiaus jaunimą, 
gi Austrija — 18 m. am
žiaus. Šiam baisiam karui, 
mat, jau nepakanka suau
gusiu vyru. todėl i žiaurias 
skerdynes bus siunčiami 
priaugliai, galima sakyti, 
vaikai. Vokiečių armijose 
jau senai vaikai kareiviau
ja. Ir kokių gi pasekmių 
galima susilaukti panašiai 
elgianties? Tokių, kad bus 
išnaikintas jaunimas, vals
tybės paliks be vyrų. Te
čiau į tai neatsižvelgiama. 
Kiekviena valdžia savo at
kaklumui nori užgana pa-, 
daryti. Mat, esama dar 
daug vaikų, tatai tikimasi, 
jogei iš jų priaugs dar pa
kaktinai sostų apginėjų. 
Bet ar tik kartais neapsi
rinkama taip manant. Pas 
Apaugančią kartą vystosi 
■draug ir sąmonė, priešin-

ga monarchijoms. Ir todėl 
aišku, kad valdovai dabar 
patįs kasa duobes po savo 
sostais. Kad tik jie grei
čiau į tas kasamas duobes 
ir įsiverstų.

ameri- 
garlai- 
Vokie- 
nenori

Pastaraisiais laikais smar
kus Suv. Valstijų pasista
tymas prieš Vokietiją vo
kiečiams įvarė daug baimės, 
taip kad jie be jokių ilges
nių derybų apsiėmė Suv. 
Valstijoms pilnai atlyginti 
už visus nužudytus 
komis torpeduojant 
vius karo juostoje, 
čiai jokiuo budu
pertraukti santaikos ryšių 
su šia šalim, kuri visam pa
saulyj yra pagarsėjusi sa
vo doleriais. Be to, Vokie
tijos valdžia, nors patylo
mis, tečiau neatmainomai į- 
sakė savo admiralicijai, kad 
pastaroji ateityj saugotųsi 
ant jūrių žudyti ameriko
nus, nes iš to galinti gimti 
dideli ir neatitaisomi ne
smagumai.

pagaliau visgi suprato med
vilnės reikšmę kare. Ir to
dėl nusprendė medvilnės 
siuntinėjimą i Vokietiją vi
sokiais galimais ir prieina
mais budais sulaikyti. Lig- 
šiol pati Anglija savo salią 
medvilnės fabrikantus ne
norėjo nuskriausti. Bet pa
galiau persitikrino, kad kol 
vokiečiai iš neutraliu val
stybių gaus tą produktą, 
tol jie pasekmingai tęs ka
rą. Iš Indijos, Egipto ir 
Afrikos medvilnės išveži
mas i Vokietiją sulaikytas. 
Dabar tik reikia tas pada
ryti su Su v. Valstijomis. 
Visomis pusėmis pridera 
taip parėdyti, kad prieši
ninkas iš niekur negalėtų 
gauti apkalbamojo produk
to.

Vokietijoje buvo svarsto
ma, ar vietoj medvilnės ne
būtą galima karo amunici
jos isdirbimui panaudoti 
medžio valakną. Kaipo 
chemikas tvirtinu — sako 
Ramsay — jogei negalima. 
Šaujainą bovelną galima 
dirbti tik iš tikrosios med
vilnės. Žinoma, mėginimai 
galima daryti, bet jei pirm 
to visi Įrankiai nebus pa
keisti kitokiais, tai fabrikai, 
turi išlėkti padangėsna. Ga
lima panaudoti medžio va- 
laknas parako išdirbimui, 
bet toks parakas galėjo bū
ti tinkamas naudoti tik prie

Kodėl Vokietija šį kartą 
taip lengvai suminkštėjo 
prieš Suv. Valstijas? Yra 
žinoma, kad Vokietija gin
kluoto užpuolimo iš Su v. 
Valstiją pusės neturi rei
kalo bijoties. Bet jai yra 
reikalingi Suv. Valstiją do
leriai, kuriu toli gražu pri
reikus negautą, jei tik san- 
tikiai butu suardyti. Ant
raip imant, Vokietija šio 
karo metu jau neteko daug 
savo submariną, o su liku
siomis neką gera atsieksi. 
Bet svarbiausia tai tas, kad 
ji neteko visam pasaulyj 
bičiuolią. Gi prarasti to
kios galingos valstybės, 
kai kad S. V., bičiuolybę, 
reiškia apvienėti ir grum- 
ties vienai prieš visą pasau
lį. Toks išrokavimas todėl 
ir privertė Vokietiją nusi
žeminti ir išpildyti visus 
Šios šalies reikalavimus. 
Mat, ir išdidžiavimui būti
nai turi prisiartinti galas. 
Tai gera vokiečiams pamo
ka. „

senovės anuotą. Šią laiką 
šautuvams ir visokios rū
šies anuotoms yra būtinai 
reikalinga nitro-celluloza, 
kuri apturima iš tikrosios 
medvilnės.

Vokiečiai dar tvirtina, 
kad jie nitro-cellulozą im
sią išdirbinėti iš seną marš
kiniu, seną skepetą ir, abel- 
nai imant, iš visokiu sku- 
durią. Tiesa, vokiečiai yra 
atlikę daug išradimą, bet 
tuo kartu skaudžiai klysta. 
Artilerija, vartojanti tokias 
medžiagas, turėtu panešti 
dideliausius smūgius.

Lietuviai
Amerikoje.

LIET. GELB. IR AUTO
NOMIJOS FONDŲ PRA

KALBOS.

Brooklyn, N. Y, — Rug
pjūčio 25 d. McCaddin Me
morial Hall, Brooklyn’e, L. 
G. ir A. F. parengė prakal
bas. Pirmiausia kalbėjo J. 
V. Liutkauskas, vietinis gy
ventojas — graborius. Kal
bėtojas jausmingai nupiešė 
keletą vaizdelių iš karo lau
ko ir abelnai apie Lietuvos 
likimą. Taippat papasako
jo apie Informacijos Biurą 
Paryžiuje ir faktiškai nuro
dė, kad tasai biuras atlieka 
milžiniškus darbus tautos 
reikaluose ir kvietė visus 
lietuvius remti tą įstaigą. 
Drąsiai galima pripažinti, 
kad p. Liutkauskas yra ta
lentuotas ir taktingas kal
bėtojas. Jis pasakė daug 
sveiką minčių ir dalykų iš 
musų lietuvių gyvenimo ir 
į kurį pats plačiai žiūrėda
mas, ragina ir kitus tautie
čius laikyties vienybės, eiti 
išvien, kaip vienos motinos 
vaikai. *•.

Antras kalbėjo p. St. Šim
kus, atstovas iš Lietuvos. 
Kalbėtojas pranešė, kad ne
galįs nieko naujo papasako
ti iš karo krašto ir apipie
šė tik iš pradžios karo ypa-

BETVARKĖ SU AUKO
MIS.

vo 
tis 
d., 
su

Cedar Rapids, Iowa. — 
“Katalike” buvo rašyta, 
kad SLA. T 79 kuopa liepos 
25d. per susirinkimą išrin
ko komitetą rinkti aukas 
Tautos Fondui. Aukos bu- 

renkamos. Atėjo sekan- 
susirinkimas rugpj. 18 
tai kuopos raštininkas 
kitais nariais užsispyrė,

kad surinktos aukos butų 
atiduotos kuopos iždininkui 
ir kuopa kur* norės, ten jas 
padės, o rinkėjams už rin
kimą užmokėsią 10 nuošim
čių surinktų aukų. Žino
ma, komitetas labai pasipik
tino tokiuo užsimanymu, 
kad kuopa paimtų aukas ir 
kad butų skiriami kokie 
ten nuošimčiai aukų rinkė
jams. Juk yra žinoma, kad 
aukų rinkėjai niekur neima 
nuošimčiu nuo auką, o pa
tįs duoda nuo širdies, ypa
tingai nukentėjusioms nuo 
karo tautiečiams. Tokiuo 
budu sustabdytas aukų rin
kimas, o laukta sekančio su
sirinkimo, kuris atsibuvo 
rugpjūčio 29 d. Šiame su
sirinkime vėl pareikalauta, 
kad aukas nepasiusti T. F., 
bet atiduoti kuopai. Komi
tetas atsisakė išduoti pini
gus, nes priešingai, butu pa
sielgęs suvis netaktiškai. 
Kai rinko, tai žmonės žino
jo, kam duoda auką, tai 
kam dabar suvilioti,
pasielgimas labai daug 
Ii pakenkti taip opiam 
lykui — auką rinkimui 
kentė j tįsiems. Tą visą 
darė sulaisvamanėję kuopos
nariai, kurie žinojo, kad ap
sidengus svetimu * kailiu, 
duosis prieiti visuomenė ir 
nepagailės auką. Patįs ne
auk© j a, o rinkėjus išpravar- 
džiuoja ir grąso suareštavi
mu.

Kuo viskas baigsis, neži
nia. Kuopa žada atiduoti 
rinkėjus SLA. centro komi
sijos teismui.

Lietuvos Mylėtojas.

Toks
ga-
da-
nu-
pa-

ciai

EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
A n c h o r Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, N. Y.

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Rezoliucija

talkininkams 
karinių įran-

M. J. Mankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE, 
esi pilnai sveikas! Gal to neAr 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymų.. Reikia tėmyti pačiam į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumų, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptioką 
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 
Illinois.

Telephone Yards 5834.

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

3325 So. Halsted St.

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 pietų, 
ir nuo 6 iki 8:30 vakare.

Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas.
" Telefonas Yards 687.

iki

New York, rugpj. 30. — 
Daug amerikoninių dakta
rų, kurie darbavosi Franci- 
jos ligoninėse, sugrįžo šian
die laivu “Sspagne.” Iš 
vietos Neuralgical instituto 
dr. C. Burn Craig pasako
ja, kad Europa po šiam ka
rui susilauksianti tūkstan
čių idiotų nuo bombų pleš- 
kėjimo ir baisaus trenksmo 
mušiu linijose.

Miestelyj c Elizabethtown, 
N. J., gyvuoja vokiečių or
ganizacija “Vokiečiu Susi
vienijimas Amerikoje.” To
ji organizacija turi virš 200 
nariu. Taikos metu į vei
kimą tokios saujalės žmo
nių niekas neatkreipdavo 
domos, gi šią dienu laike, 
kada tautą santikiai pavo
jingai įsitempė, pastarosios 
organizacijos veikimas labai 
puola į atydą šios šalies pi
liečiams. Vokiečiai drąsiai 
pasisako, kad jie visame ka
me remia vokiečiu pasielgi
mus ir reikale pasirengę sa
vo lojališkumui prie Berly
no priparodyti aukoti savo 
jėgas.

Pastarame, specialiai pa
darytame susirinkime, mi
nėtas susivienijimas priėmė 
ir užgyrė su dideliu entuzi
azmu rezoliuciją, kad vo
kiečiu lojališkumas Suvie
nytoms Valstijoms abejoja
mos vertės, 
taip skamba:

“Teikimas 
iš Amerikos
kią ir amunicijos yra tie
siog pasikėsinimas ant tūk
stančių mirties ir sužeidi
mu ir kad protestai iš tė
vynės neduoda jokių pa
sekmių, todėl: Vokiečių Su- 
siv. Amerikoje m. Eliza
bethtown pripažįsta, kad 
paskandinimas Arabic’© y- 
ra teisingas ir užtarnautas; 
Susivienijimas pritaria vo
kiečių pasielgimams vesti 
pojurinį karą ir išreiškia 
vokiečių laivyno komendan
tui giliausią užuojautą, ku
rios jis užsitarnauja, kaipo 
tėvynės gelbėtojas; kad ap
saugoti Amerikos piliečius 
nuo pavojaus, patariama 
jiems naudoties tik neutra
lių valstybių laivais ir galų 
gale Vokiečių Susiv. Eliza
bethtown’e išreiškia vokie
čių valdžiai ištikimiausią 
simpatiją ir užuojautą šioje 
taip sunkioje valandoje.”

Suprantama, kad panašus 
vokiečių protestai yra ne
rimti. Jie tik pastato 'vo
kiečius į ypatingą padėji
mą. Amerikos valdžia, nau
dodamos tarptautinėmis 
teisėmis, gali siųsti visa, ką 
ji turi, nepaisant kuriai pu
sei. Gali reikalauti ko tin
kami vokiečiai ir jų prieši
ninkai, tečiau žudvmas a- 
merikonų yra neteisingas 
ir todėl amerikos piliečiai 
privalo veikti, kad tokie pa-

Tel. Randolph 5246

i A. A. Slakis
ADVOKATAS

J9 SO. LaSALLE ST.
* (Room 815) Chicago, Ill.
j -Res. 3255 So- Halsted St.
? Tel. Drover 5320

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1686 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

<659 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mos nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
įrnaę 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 kaelkx< vikarrls iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

.________
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ALD. “KATadikAS,” mgs. 1, 1915.

Lazdynų Pelėda.

Juokdarys.
Vaizdelis.

(Pabaiga).
Pavakare velka šiaudus, purena jo lovų. Tik staiga ir 
jis šmukšt į klėtį beeinąs: 0 čia kas per naujienos! 
Kaip ims už kasų! tik džiukt keliu į pasturgalį! Lau
kan! — sako. Žinai? pusėje kiemo atsidūrė virsdama, 
klupdama... Su vyrais .į kokį ūpų nepirksi...

— Tai manęs bijojai? — paklausė juokdamasis Ig
nis.

— Žinoma... gėda. Damicė buvo miškan išbėgusi, 
kelias dienas ieškojo šeimininkas; galo kuo nepasidarė. 
Pati pasakojo, prijuostę buvusi ant šakos užkabinusi, 
tik laimė, kad brostvų nenuėmusi. Kad butų nuėmusi,

Ką duos žmonijai 
karas.

• >

Dabartinis Europos ka
ras yra viena didžiausių 
nelaimių, kokios buvo pa- 
'siekę žmoniją. Stipriai ap- 
'galvojant visas karo pasek
mes, išrodo vien apsigavi
mas daugiau nieko, daleisti, 
kad šiendieninė civilizuota 
žmonija galėjo prie to pri
eiti.

Garsus naujos gadynės 
franeuzų filosofas ir psicho
logas Henry Bergson, į šį 
klausimų atsako prieštarau-

Fountain Plunksna su kabliuku,^auksine,-gvarantuota 14K.
Gvarantuotr 

1 metams 
per 

Ansonia 
Clock Co.

10

Kišeninis Peilis. 2 Geležtės. 8

(Ši dovana bus duodama iki Dec. 31. 1915)

Už 125 
K u po
nus ar
ba Pake
lių Prie- 
šakius.

Geriausi 5c. Cork=Tip Cigaretai Amerikoje
Parduodami visų pardavėjų visur

Dykai už 75 čielus Kuponus arba Pakelių Priešakius.

Dykai už 60 čielų Kuponų arba Pakelių Priešakių.

Siuskite kuponus 
laiškuose ne (par
cel post) arba ex- 
presu apmokėtai, 
pas

NEBO
DEPARTMENT

95 First St.
Jersey City, N. J.

piktybė butų prikibusi. Tuo tarpu užėjo ir parvedė; 
kelias savaites išgulėjo ir dar dabar kaip kurį laikų 
nebeatrokuoja: macica su kaltūnu į galvų puolė iš di
delės altracijos.., Vargšė! — atsiduso Anė.

— Na aš taip nepadarysiu, — patvirtino Ignis: 
— Dar ir pyrago parnešiu, o kad niekas nematys, tai 
ir pabučiuosiu. Štai šiaip. Ir kol Anė atsikvošėjo, 
Ignis apkabino jų ir pabučiavo.

Tuo tarpu kasžinkas sušnarėjo ir moteriškė su ry
šeliu praėjo pro šalį. Tai buvo dvaro kumetė.

— Jėzau Marijėle! — šnibždomis kalbėjo Anė: 
Matė ji ar ne? Bet iš vaikino glėbio nesitraukė.

— Na, tai kas. Lai mato. O mes, busim pora iki 
noro. Ir kas mums kų padarys! Taip Anele? \ •'*’

— Gal taip! — atsakė Anė: Aš viena ir tamsta 
vienas, padėsiva vienas antram; lengviau bus gyventi.

Temo, o anuodu kalbėjosi. Anė kalbėjo apie dvaro 
kiaules: visai užmiršo, kad nešertos laukia. Kas jai 
visi dvarai ir viso pasaulio kiaulės!...

Jau senai saulė buvo nusileidusi už miško, kada 
Ignis nutarė:

— Gana. Kas gera, nereikia perdaug grobti!
Atsikėlė Anė nuo vejos, bet, matyti, nesiskubino 

eiti. Stovi, šypso, pirštus traukia, žvilgt 1 Ignį, kaip 
ko laukdama.

— Klausyk, — pratarė tyliai, nedrąsiai: Ar tam
sta tikrai... ar juokauji?

— Kų? — paklausė' Ignis.
— Nu, — pirštais sukdama nosinės kertelę — tam

sta kaip sakei... apie tų musų porystę... Kas bus?
Ignis pakasė čiuprą ir ėmė dairyties:
— Kasžin kur tie mano arkliai išvaikščiojo, reikia 

sužinoti... Bėkim katras sau, Anele širdele!
Paskutinius žodžius kažinkaip taip keistai pasakė, 

kad Anei širdį dygtelėjo. Jis nubėgo, ji susimąsčiusi 
ėjo namon.

II.
Dvare neilgai kas galima paslėpti. Taigi ir Anės 

pasikalbėjimas su Igniu tuoj buvo visiems žinomas. Ne 
visi tikėjo, nors Adomienė pasakodama du syk persi
žegnojo, kaip, iš bažnyčios parėjusi, pati savo akimis 
mačiusi pas kadugių porelę ir ilgai aplink šliaužinėjusi, 
kol gerai pažinusi.

Lyg ryto metą prie pusryčio mergos susėdo už sta
lo, tik prunkščia, prunkčšia, niekaip nesulaiko juoko.

Bernai ėmė teirauties, kas atsitiko.
Marė, dvariške, ir labai išsilojusi, tuoj iššoko: tu

rėjo širdgėla prie Igno, kad jis vienų kartų iš jos sūrio 
nepriėmė. Dabar, nors turėjo savo porų, keršyti nebuvo 
išsižadėjusi ir pirmoji šoko aiškinti.

— Kas atsitiks! Štai buvo vienų sykį pokilis, šei
mininkė išvirė visą bliųdą mėsos ir padėjo ant stalo. 
Kiekvienas grobė sau, tik vienas žioplys kasžin ko laukė 
ir jam reikėjo nuo visų attikusia veršio uodega pasi
džiaugti !

Ignis nuraudonavo, indurė į Marę akis* ir prabilo 
savo būdu iš lengvo:

— Kartais verčiau veršio uodegų graužti, ne kaip 
mėsų, visų šunų nusėdėtų. Supranti?

Čia Steponas, lyg šiaudas padegtas, šoko, pakišda
mas kumštį po nosies:

— Koks aš tau šuo esu? Kaip drįsti mane prie šu
nies lyginti!

— Kada aš tave lyginau? — išreto, kvailiu apsime
tęs, paklausė Ignis: Nei aš regėjau tave graužiant, nei 
man rupi!

Steponas buvo įšėlęs. Susikibo į krutinės, pakilo 
trukšmas. Pora lėkšnių nukrto nuo stalo; Anė, su
grobus Ignį už apikaklės, plėšė prie savęs, Marė — sa
viškį, Steponų. Kiti kvatojosi, pilvus susiėmę; ir kas
žin kuo butų pasibaigę; jei nebūtų įbėgęs urėdas.

— O jus, rupūžės, ką čia darote! — suriko. Prie 
darbo, velnių pasamonai!

Urėdas buvo gerai nuaugęs vyras, taigi akies mirk
snyje sugrįžo tvarka, ir šeimyna po vienų nešinosi pro 
duris.

Anės savaitė buvo prie virimo būti, taigi paliko 
rūpestinga, verkšlendama pietų ruošti.

Manė, kad viskas sugriuvo.
— Žinomą, taip išjuoktas Ignis mes mane, —r tarė 

sau. Tai žmonių pavydas — kišti liežuvį!
Marė visai neturėjo širdies, visada jos nekentė už

jaučiai. Jis nepaiso nei ci
vilizacijos, nei žmonių pasi
elgimo.- Jis persitikrinęs, 
Lad šis karas atneši ųs ilgai 
patversiančių žmonijai nau
dų. Sulyg jo — karas in- 
tikrins žmones ko verti gin
klą ir militarizmas. Žmo
nės, mat, militarizmų pra
dėjo labai gerbti. Karas 
duos reikalingų pamokų, 
kuri parodys, ko žmonės 
turi bijoti, o ne palaikyti.

Prie panašių išvadų priė
jo kitas žymus vyras, ame
rikonas J. Dewy, Columbi- 
jos universiteto profesorius. 
Jis tvirtina, kad karas su
artins tautas prie didesnės 
vienybės. Šiandie gi žmo
nės numylėjo nenaudingas 
ideas.

“Šiandieninė žmonija pa
siekė tokio progreso, apie

kurį senovėje niekas nei įsi
vaizdinti negalėjo. Išradi
mai, žinios, mokslai, techni
kos tobulumai, tarptuatinė 
prekyba, dailė ir literatūra 
— visa tai krovėsi, augo ir 
pasiekė nuostabaus laips
nio. Tečiau tai visa nėra 
dar atsakančioji kultūra 
tikrojo žodžio prasmėje. 
Kultūra tai yra individuali
nis ir kolektivinis humani- 
tariškumas; neprielanku
mas karo egzistavimui, 
griovimas militarizmo, ku
ris žudo žmonių gyvastis ir 
materijalį išteklių, įvedi
mas lygių teisių, o pirmių 
pirmiausia įvykdinimas 
brolystės. Visos šitos do
rybės, išganingos žmonijai, 
pačios neįvyks, jaigu patys 
žmonės neprirengs joms

dirvos ir nesirūpins jomis.
Ligšiol žmonės augino li

gūstų patriotizmo dvasių, 
kuri uždegdavo atkaklių 
neapykantą prie viso, kas 
tik svetima. Karas gi atne
šiąs tiek naudos, kad pri
vers žmones pradėti gerbti 
tarptautinius principus. ’ ’

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

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

ALD. “Kat.” Admin.

GYVULIŲ PROTAS

jos gašuma. Dabar kad galėtų, tai vandens šaukšte 
nuskandintų.

Širdį jai gėlė, kad nesusikibtų vėl; Ignis lėtas 
“vargdienėlis:” tas jautis Steponas kasžinkų jam pa
darys! O čia nuo katilo nebėgsi. Antra vėl, kur tatai 
šiandien pjauna miežius, pas pat vieškeli ! Kad tik kas 
sušneks kieme, Anė krust ir bėga žiūrėti: jau tikrai 
benešą “vargdienėlį” primuštų! Nepaprastai nustebo, 
kada vaikai pietų parėjo visai geruoju, bešenkučiuoda- 
mi puikiausiai.

Dar didžiau pataisė jos ūpą, kad Ignis, eidamas pro 
jos šalį, pabraukė jai delnu per akis; paskui kad gnyb
telės į šoną, tai net šiurpas perėjo.

Nuraudonavusi iš džiaugsmo, kad gi droš Ignui į 
pečių tarpų:

— Makura! — sušuko — ir gnaibysies! Nagai lyg 
grėbliadančiai. Nė nepasijutau — tik kapt! — guodėsi, 
juokdamos ir žiūrėdama į mergas ir didžiuodamos, kad 
ir ji jau turinti, kas ją pakibinąs.

Šeimyna į kits kitą žvilkt — ir juokiasi kasžinko. 
Pietus bevalgant, kaip visada, Marė sau duotų mėsų 
įmetė Steponui, Martynui — Egnė: Anė vartė savo 
kąsnelį torielėje, bet Ignui mesti dar nedrįso. Varto ir 
žvilgt į vaikinų.

— Nei tu nori, nei tu ko, — ir kapt pirštais iš 
Anės torielės mėsų, lyg savo.

Anė iki šiol, valgydama mėsa, niekada taip nebuvo 
buvus soti, kaip šiandien, žiūrėdama, kaip Ignis, lenk- 
tinėliu rėždamas, kriaukšnojo iš jos pagauta mėsa. Ke
lis šaukštukus barščių užvalgiusį, jau buvo visai soti.

Po šių pietų, po šių atsitikimų Anė jautėsi lyg su
jungta su Ignu ir mintyje nevadino jo kitaip, kaip 
manasis.

Ir drovos nebeliko. Vakaro sulaukus, atidarė sa
vo skrynią ir ėmė vartyti savo kraitį. ■ Skrynia buvo 
didelė, gražiai kaustyta, margomis rožėmis išrašyta, o 
joje — daugelio metų darbas: audeklų galeliai, kurių, 
kas metai beviešėdama, buvo sau pasidariusi. Buvo 
drobės ritinėlių, atžitkuotų rankšluoščių, keli užvalk
čiai su užgaliais ir vienas perkelinis, su įsiuva, už kurį 
dvi grivini davė žydaitė už nunėrimą.

Išėmė tų užvalktį, išėmė drobulę aštuonytę su ku
tais ir susimąstė. Ištraukė pagalvę. Buvo tai ilga, 
dviem gulėti, pagalvė, marga, krominio įpilo pasiūta, 
kurios ir gera ūkininkaitė nepasidrovėtų. Paskui iš
ėmė ritinėlį plonos drobės, vartė ir šypsojo, paskui ėmė 
matuoti čaklikus; primatavo šešis ir dar galas atliko.

Pravers, — šyptelėjo sau Anė. Marškinius susiu
siu; manasis bus baltas lyg gulbinėlis!

Tuo tarpu suėmė patalinės baltinius ir nuėjo į klė
tį Igno lovos taisyti. Ištaisė, išpureno ir susimųstė: 
auzdama, siūdama Anė tikėjosi kitokiomis aplinkybėmis 
visa tat pakloti ir kaž-kodel sugėlė širdelę. Bet nie
ko nepadarysi: prieš vėjų nepapūsi! Bažnyčios‘ir žmo
nių teisė liepė Anei išeiti iš klėtelės, ir mergina, dar 
pažvelgus į taip gražiai pataisytų lovų, atsiduso ir išėjo.

U r “V.”

B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str.,

West Pullman, Ill.
Yra musu agentu Iroselande, Ken- 

singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

JONAS KŪLIS,
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo “Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas, rekordus del gra
mofonų ir t.t. Už jį atsako.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ admin.

Paieškiau savo pa
čios, Marijonos Ig- 
natowicz, po tėvais 
Overlingaitė, paei
na iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Ši
lalės par. Ji aplei
do mane gegužio 17 
d. 1915 m. Girdė
jau esanti kur apie 
Chicagą. Jaigu kas 
apie ją praneštų 
pilnas žinias, gaus 
10 dol. dovanų.

Mike Ignatowicz, 
Lock Box 8, Scarbo, W. Va. J

I Tel. Drover 7042. j
i ■
8 Dr. C. Z. Vezelis 8
■ Priėmimo valandos visomis die- 5 
fl nomis nuo 9 vai. iki 11 vai. iš ■
■ ryto ir nuo 1-mos vai. iki 9 g 0 valandai po pietų, šventadie-j niais pagal sutarimą.

s 4712 So. Ashland Avė. 8 
j arti 47-tos gatvės. 9 
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Telephone Yards 6685 įį 
| 

i Lietuviška Drapana Krautuve B 
I -. iiUžlaikau didžiausiame pasirin- t 
f kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, J 
I čeverykų, batų del moterų, vyrų ir e 
| vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
a kotų. į
f JONAS BUDRIKAS, savininkas j 
| 3252-54 S. Morgan St. į 
| CHICAGO. ILL.

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

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

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

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

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

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvčdžiai žvėrys 

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

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

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

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

vŠitas specialis KUPONAS vertas 11 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMEBICAN TOBACCO CO.
t Premium Dept. 490 Broome St., New Verk, N. Y. 

(Vertės kupoMS gere iki SI d. Gruodžio, 1915.)

Atsakanti gyduole del Reumatizmo

čystam kraujui plaukiant,

r Tukstaučia tapo sveikais, 
žmonės blogiau^iame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad ju kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 

įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener-
giškumo.

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s 
gidytojų, kur:; lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:

: DR. RICHMOND CO. :
® 3245 So. Morgan St.. Chicago, Ill. ■

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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Ant išranda vojimo pekarnė ir 
grosernė del gerų žmonių. Atsi
šaukite

3454 So. Halsted str., 
____ ____ Chicago.

Joe Romantz,
1040 E. 93 str., Chicago, Ill.

Labai pigiai parsiduoda barzdasku- 
tykla su vanom ir visais puikiais 
įrankiais. Randa pigi su mažais gy
venimo kambariais, tik 16 dolerių į 
mėnesį. Gerą vietai lietuviui, nes 
lietuviškoje apygardoje. Atsišaukite 
pas:

Thompson’s Tea & 
Coffee Store.

3844 So. Kedzie Ave., Chicago, M.
Geriausia vieta pirkti Arbatą, Kavą 

Sviestą ir Kiaušinius.

ar 
Lietuvos 

Kas 
že-

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas ka!p civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisimjiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, Jotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgičių. Kreipkitės pas

K. J. Fillipavičių
— Offisas

įTananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedėlio, seredos ir pėtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 10c vertes kitur p rduodama už COc. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po Si.00.

Bankes’ Kavos Krautuves

-....... '
* * ■ ’U

i Phone Drover 7800

i DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVIGZ SAVINGS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir ofkestracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

v

Chicagos Žinios
siunti. Kayser buvęs Vokie
tijos valdžios šnipas.

Mrs. Ella Crouse, 4450 
Magnolia ave., policijai pra
nešė, kad jos namus aplan
kę vagiliai ir išnešę daug 
brangių rūbų, išviso vertės 
$2,674.

Rhodes ave. ligoninėj vie- 
pacientų, nekoks Her- 
Berg, 68 metu senas, 

po num.. 5240 So. Rau
gai., išėjęs, trepais, 

ir nusisukęs

nas 
man

Ima 
parkritęs 
sprandą.

ALD. “KATALIKAS,” nigs. 1, 1915,

kuri 
grižo 

namų. Pakelyje 
užėjo i krautuvę

PIKTADARIO DARBAI.
Apygardoj 65-tos ir Fair

field gatvių nuo senai slan
kioja piktadaris, kuris va
karais nutykojęs be globos 
praeinančias. mergaites už
puola ir nuskriaudžia. Po 
kiekvieno tokio užpuolimo 
vietiniai gyventojai praneš
davo policijos žiniai, tečiau 
vikrus piktadaris išsilenk
davo, nes po kiekvieno už
puolimo jis žinodavo, kad 
reikia palaukti, ligi policija 
vėl nutrauks savo akį iš tos 
apygardos.

Paskutine auka minėto 
piktadario buvo jauna 12 
kos motų mergaitė, 
anądien 
iš sesers 
mergaite
ir nupirko ši-tą tėvams. Be
einant iš tamsumos išlindo 
vyriškis ir užstojo jai taką. 
Mergaitė suspigo, bet pik
tadaris užgniaužė jai lupas 
ir nutvėręs nusinešė į krū
mus. Tą dieną mergaitė ne
grįžo namo ir niekas neži
nojo, kur jinai dingo. Se
kančią dieną ją užėjo mies
to geometras Oliver Reid. 
Mergaitė buvo apverktinam 
padėjime. Neturėjo ant sa
vos jokio drabužio, ranko
se turėjo ryšulį, kurį iš va
karo buvo nusipirkus. Per- 
siverkus ir purvina malda
vo, kad nuvestų į namus. 
Geometras nuvedė mergai
tę pas tėvus, kurie išgirdę 
iš mergaitės lupų apie visą 
atsitikimą pranešė polici
jai. Tėvas nuėjęs i polici
jos stotį labai nustebo, su
žinojęs, kad policija apie 
šį atsitikimą nieko neišgir
do. Todėl labai sujudęs 
grįžo namo ir susitarė su 
kaimynais kas naktį apeiti 
apygardą — gal pasiseks 
sučiupti niekšą-piktadarį.

“Jaigu policija mus ig
noruoja — kalba gyvento
jai šios apygardos — tai 
tokiame atvejyje mes patįs 
rasime teisybę. O jei su
gausime piktadarį, tai patįs 
jį ir nuteisime.”

Šiandie gubernatorius 
Dunne nuspręs ar šaukti 
legislaturą specialėn sesi
jom Mat, teisėjas Creighton, 
Springfielde, Įsakė sulaiky
ti algas 105 valstijos valdi 
ninkams kuriems esą nele- 
galiai jos mokamos.

Cook apskričio kalėjime 
laikoma 500 kalinių, teis
muose susirinko 30,000 vi
sokių bylų, o teisėjai atosto
gose sau švilpauja. Nėra 
kam net teisti buvusio de- 
tektivų kapitono įlaipino. 
Graži tvarka.

Pastoriaus Kayser užmu
šėjai esą jau susekti, tvir
tina policija. Tai esą du vy
riškiu ir viena moteriškė. 
Policija veikiai juos paim-

John Jacobson, 859 W. 63 
gilt., pranešė policijai, kad 
vakar ryte du ginkluotu 
banditu inėjusiu jo saliunan 
ir iš jo paėmusiu $15.

Banditas vakar ryte įnė
ręs valgyklon Delbes ir Kar
ais, 3343 No. Clark gat., ir 
įpiplėšęs savininką ir du 
kostumeriu. Išeidamas re 
veiveriu pagrasinęs ir įsa
kęs, kad jie per 20 minučių 
jokio trukšmo nesukeltų. Iš
viso paėmęs $21.

LABDARIŲ S. 1 MOS 
KUOPOS SUSIRIN

KIMAS.
Rugpjūčio 29 d. Šv. Kry

žiaus par. svetainėje atsi-

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras šiandie ir, re
gis, rytoj; šiandie šilčiau.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 71, žemiausia 
— 50 laipsniu.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
6:24.

Policija tečiau mažai at
kreipia domos į toki užtvir
tinimą ir nuosekliai veda 
t ir in ėjimu s.

Yra žinoma, kad augštes- 
nėji valdžia yra gavusi ke
letą anoniinių laiškų, ku
riuose suokalbininkai reika
lauja paliauti išdirbinėjus 
talkininkams amuniciją, 
priešingame padėjime pasi
kėsinę išsprogdinti dirbtu
ves. Dirbtuvių valdžia į to
kius grasinimus neatkreip
davo domos, tada suokalbi
ninkai kėsindavosi visokiais 
budais: jie nusukinėjo gelž- 
kelio bėgius 200 pėdų nuo 
dirbtuvių. Užbėgęs trauki
nys su amunicija 
kūlė.

Toliau policija 
Kayserio laiškus
Vokietijos ambasadoriui, 
von Bernstorff Washingto- 
ne. Jų turinys sekantis:

“Gary vokiečiai energiš
kai darbuojasi prieš išdir- 
bimą talkininkams ginklų 
ir amunicijos. Darome visa, 
ką tik pajėgiame, kad tik 
sukliudyti gaminimą gink
lų”.

Kitas laiškas taip skam
ba : “Gary vokiečiai pasiren
gę atlikti delei tėvynės tiek, 
kiek jie atliktų būdami Vo
kietijoje”.

Pirk Viaur Prince 
Albert. Paprašyk Me
ine, 10 c. rašdonu 
viršų maišeliu, 5 c., 
ir stiklines po svarą 
ir y o pusę svaro.

susekė 
rašytus

Fringe Albert
tautiškos linksmybes rūkymo

J Kiekvieną pypkę padaro du kartu geresne, jaigu 
jį yra prikimšta ne svilinančiu tabaku. Po dauge
lio metų tirinėijmų mes išradomę būdą prašalini- 
mui griausimo ir svilinimo. Dabar galite rūkyti 
kaip ilgai norite, stipriausiai užtraukdami ir liežu
vio jums nedegins — jeigu rūkysite Prince Albert.

Atminkite, kad negausite taip gero taba
ko, kaip Prince Albert, nes kitas tabakas 
negali būti taip padarytas.

t Sukdami cigaretą rūkykite Prince Albert, 
o užmiršite kas tai yra kankinimąsi nuo 
deginimo lupų, liežuvio ir gerklės.

JUS GALETE IŠAUGĖTI

PLAUKUS
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 
—Kliip 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
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti 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- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že-

Šeštoje savaite. >uiau atspaustą kuponą 
ir sluskete šianden.

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

Box 544, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu del apmo

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

R. J. REYNOLDS 
TOBACCO CO.

Winston-S^lem, N. C.

Sąjungos 1-mos kuopos susi
rinkimas. Iš svarbesnių da
lykų buvo šie: centro paga
mintos aplikacijos del nau
jų narių buvo vienbalsiai* 
priimtos, nes kiekviena rim
ta organizacija privalo taip 
susitvarkyti, kad į ją nesu- 
dgrustų tokie nariai, ku
riems rupi ne draugijos ge
rovė, bet jos slopinimas. A- 
olikacijų išpildymas leidžia 
narį daugiau pažinti.

Toliau daug kalbėta apie 
viešąjį aukų rinkimą, kuris 
rengiamas rugsėjo 6 d. 
(Labor Day). Į centro susi
rinkimą įgaliotas delegatu 
vienas iš kuopos narių.

Sekantis susirinkimas bus 
rugsėjo 5 d.

J. J. Palekas.

BRIDGEPORTO VY
ČIAMS.

Šiandie, rugsėjo 1 d. L. Vy
čių 16 kuopa ant Bridgepor- 
to turės savo susirinkimą. 
Todėl visi Vyčiai ir Vytės 
teiksitės ateiti susirinki
mai! į Šv. Jurgio parapijos 
svetaine 7 vai. vakare.

P. P. Baltutis, rast.

VOKIEČIŲ SUOKALBIS 
GARY, IND.

Pastoriaus Ed. Kayserio 
nužudymas kiekvieną dieną 
labai suraizgo policijos nu
sprendimus. Užvakar sua
reštuota keletas asmenų, ku
rių pavardės laikoma gilio
je paslaptyje. Tie asmenis 
turėjo artimą sąryšį su vo
kiečių organizacija, kurios 
tikslu buvo neleisti, kad A- 
merika gamintų talkinin
kams ginklus ir amuniciją. 
Konspiratoriai pakišo dina
mitą po dirbtuve Duponto 
Wilmington, Del., kur išti
kus ekspliozijai žuvo du 
žmonės. Taippat buvo sus
progdinta “American Pow
der Co.” Aeton, Mass. Po
licijos agentai andai susekė 
sutartį išsprogdinti dirbtu
vės Aetna Gary, Ind., ku
rios taippat gamino amuni
ciją talkininkams.

Spėjama, kad nužudyta
sai pastorius taippat turė
jęs ryšius su konspiratoriu 
organizacija. Velionio pati 
tečiau užgina ir su pilnu į- 
sitikėjimu tvirtina, kad pa
storių užmušė žmogžudžiai.

Paieškau Povilo Vozbuto, kuris gy
veno du metai atgal Bostone, Mass. 
Daugel laiko praėjo, bet žinios apie 
jį negirdėti. 1913 metuose rengėsi 
važiuoti į Lietuvą, bet dabar neži
nia, ar Amerikoje randasi kur, 
Lietuvon iškeliavo. Iš 
Šiaulių pavieto, Šaukėnų par. 
žinotų apie jį, malonės pranešti 
miau padėtu adresu:

Antanas Rupšys, 
510 Edwards str., Rockford,

SUČEDYK PINIGUS! 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO ■
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos i
13 i M 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava 
kaip kiti par 
duoda už 30c

19c

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
Tananevigz Savings

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

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

VYRŲ REIKALINGA.
Chaufferių ir taisymo automobilių 

vyrų reikalinga kasdien; geras mo
kesnis. Prasišalinkite iš to sunkaus 
darbininkavimo klesos. Per 6-8 savai
tes mes galime jus išlavinti į pir
mos klesos automobilių taisytoją bei 
vežėją, tinkantį imti nuo $20 iki $30 
algos į savaitę. Mes darome specia- 
ališką mokestį šią savaitę, todėl atsi
šaukite pas mus tuojau. Mes pagelb- 
stame kiekvienam vyrui darbe, idant 
gavus gerus pamokinimus apie savo 
darbą lietuvių bei anglų kalba. Už- 
ganėdinimas gvarantuotas. Pamokos 
kasdien. Panedėliais, sefedomis 
pėtnyčiomis atdara vakarais.

Pteras Janutavich, vedėjas, 
United Auto-Brokers Ine.,

2835 Cottage Grove ave., Chicago,

Dr. S. A. ŠLAKIENE
SPECIALISTE

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
3255 SO. HALSTED ST.

tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL.
■■HnaiM

Reikalingą 8 kriaučių prie moteriš
ko darbo. Darbas yra geras ir gerai 
gali uždirbti. Kreipkitės šiuo, adresu:

L. "'Kasper, 
3129-31 Wentworth Ave., arti 31 str.

Chic Ill.

Parsiduoda bučernė ir grosernė tir
štai apgyventoje apygardoje, o jaigu 
norėtų, galėtų pigiai pirkti su na
mu. Priežastis pardavimo — mirtis 
savininko. Atsišaukite po numeriu: 
718 W. 31 str., Chicago, Ill.

DUODA čekių 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 namu ir lotu 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 pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

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

PARŠAMEO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, 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 koraus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės 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.

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.
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