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Paskutinė rusų tvir
tovė teko Vokiečiams.
Vokiečiai su Rusais nu- 
šęsi ant Gardino gatvių.

Mūšiai eina Merkinės ir Va
rėnos apylinkėse.

Austrų armijos trauksian
čios prieš Serbiją.

Rusai praneša, kad jie visur 
stipriai atsilaiko.

Reginys iš Sea Girt, N. J.
t

Londonas, rugs. 4.—Field
maršalo von Hindcnburgo 
armijų dalis antpuoliu va
kar paėmė Gardino tvirto
vę, paskutinę Lietuvoje ru
su drutvietę. Vokiečiai 
perėję Nemuną turėję muš- 
ties su rusais ant miesto 
gatvių. Vokiečiai Nemuną 
perėjo tarp Augustavo ka
nalo ir Svi si oč-Lenne war
den linijos.

Vokiečių raitarija, sulyg 
oficialio pranešimo, gulanti 
ant Vilniaus iš šiaurvakarų 
pusės. Rusai prieš vokie
čių ėjimą niekur negali atsi
laikyti ir traukiasi toliau, 
panešdama didelius nuos
tolius. Žinoma, vokiečiams 
irgi nemažai tenka, kadangi 
rusų užpakalinės sargybos 
stengiasi priešams kuo- 
daugiausia nuostolių pada
ryti.

Pietrytuose nuo Merkinės 
rusai pastumti atgal. Ge
nerolo von Gallowitz armi
jos sutruškino rusų prisi
laikymą ant Alekšice-Svis- 
loč vieškelio. Fieldmaršalo 
von Hindenburg armijos 
paėmė 3,000 rusų nelaisvėn, 
Vieną kanuolę ir 18 kulko
svaidžių.

Fieldmaršalo von Mack
ensen armijos, vydamosios 
bėgančius rusus, pasiekė 
Ja šiol da upę, netoli Silnek 
ir Bereza, taippat Antopo- 
]io apylinkę, i rytus nuo 
Kobrin. Austro-vengrų ar

mijos briaujasi į rytus ir 
pietus ties Boloto ir Dubo- 
voje.

Gen. Bothmer armijos ei
na pirmyn ir mušasi su ru
sais Sereth apylinkėse.

Kaizeris ^Vilhelmas turė
jęs susiėjimą su fieldmarša- 
lu Mackensen ir šiam su
teikęs juodo erelio ordeną 
už pasižymėjimus. Tai au- 
gščiausias ordenas, koki 
kaizeris gali suteikti.

Londonas, rugs. 4. — Vo
kiečių karuomene, besi- 
briaujanti Rygos link, va
kar, sulyg oficialio praneši
mo iš Berlyno, užėmė svar
bią poziciją, šiaurvakaruose 
nuo Friedrichstadt. Iš ten 
vokiečiams i Rygą belieka 
eiti aplink 40 mylių. Te
čiau jie iš ten negali priei
ti prie Rygos. Turi dar 
paimti Friedrichstadtą ir 
pereiti ten skersai Daugu
vą, kur randasi geležinkelis 
į Rygą ir anapus Dauguvos 
nesama tiek daug pelkių, 
kaip šiapus.

AUSTRAI TURBUT 
TRAUKS PRIEŠ SER

BUS.
Londonas, rugs. 3. — Vo

kiečių ir austrų armijos, 
veikiančios priešais rusus, 
turbūt busią perskirtos ir 
austrai bus pasiųsti prieš 
Serbiją. Tai aiškinama to
dėl, kad vyriausias austini 
armijų vadas, orchercogas

įSCgrtF O H THE SEH GIRT RIFLE RRHGE\ 

Iš šautuvų šaudymo turine jus Sea Girt, N. J.

Friederick, oficialiai atsi
sveikinęs su fieldmaršalu 
Mackensen. Todėl austrų 
armijos turbut bus nukreip
tos prieš Serbiją, kadangi 
su rusais jau gerokai apsi
dirbta.

Tečiau nėra tikrų žinių, 
kur dabar teutonai, sumušę 
rusus, leisis, ar i Kievą, ar 
į Odessa, ar į Petrogradą. 
Militariniai ekspertai vi
saip spėja, bet teutonų pasi- 
rįžimo niekas negali žinoti.

RUSŲ OFICIALIAI 
TVIRTINIMAI.

Petrogradas, rugs. 3. — 
Rusų generalis štabas ofi
cialiai skelbia, kad ant Ry- 
gos-Dvinsko fronto nesama 
jokių žymių atmainų. Vo
kiečių užpuldinėjimai ant 
Friedrichstadto esą atmuš
ti. Rusų karuomene pasek
mingai veikianti prieš vo
kiečius tarp upių Šventos ir 
Nerio, Dūkštų apylinkėse 
rusai iš vokiečių paėmę vie
ną mortirą. Tarp upių Ne
muno ir Nerio nesama at
mainų. Vokiečiai smarkiai 
veikianti pakelinį tarp A- 
lytaus ir Merkinės, bet ne
turinti pasekmių. Mūšiai 
einą arti Varėnos.

Ties Gardino tvirtove ru-

PLENUOJAMA DIDIS 
KARO LAIVYNAS.
Washington, rugs. 3. — 

Karo laivyno sekretorius 
Daniels šiandie sugrįžo Wa- 
shingtonan ir pranešė, j'o- 
gei jis su prezidentu Wilso- 
nu turėsiąs konferenciją ir 
abudu aptarsianti karo lai
vyno padidinimą. Norima 
laivynas pastatyti pirmon 
eilėn, idant jam lygaus ne
būtų visam pasaulyj.

KELIAUS ATLANKYTI 
VYRĄ.

Washington, rugs. 3. — 
Buvusiojo valstybės sekre
toriaus Bryano vyriausioji 
duktė, anglų karuomenės 
kapitono Owen žmona, ke
liausianti atlankyti savo vy
rą, kuris veikiąs prieš tur
kus Egipte.

sai perėję ant dešiniojo Ne
muno kranto. Į pietus nuo 
Gardino ant visos linijos 
net ligi Pripet upės nesa
ma svarbių atmainų. Teu
tonai po didelių mušiu užė
mė Lucką. <■ €

Be to rusai sakosi, kad 
jie iš Galicijos dar visai ne
išvyti, tik pasitraukę nuo 
upės Stir ir užėmę kitas 
svarbias pozicijas.

VOKIEČIAI GRĄŽINA 
SAVASTIS.

Varšava, rugs. 3. — Vi
soj Lenkijoj, taigi ir Suval
kijoj, vokiečių valdžia vi
soms bažnyčioms sugrąžina 
žemes, kurias 1863 metais 
Rusijos valdžia iš bažnyčių 
buvo atėmusi.

AUSTRIJA NETEKUSI 
2,500,000 KAREIVIŲ.

Paryžius, rugs. 3. —Ven
grų statistikai paskelbė, kad 
Austrija šiame kare lig rug
pjūčio 1 dienos š. m. nete
kusi 2,500,000 kareivių už
muštais, sužeistais ir pate
kusiais nelaisvėn. Italija 
jau netekusi savo 104,000 
kareivių.

DARDANELIAI BUS PA
IMTI ŽIEMĄ.

Washington, rugs. 3. — 
Pinigyno departamentas 
pienuoja sušaukti šalies 
bankininkų suvažiavimą ir 
apkalbėti nenormali D. Bri
tanijos ir Francijos pinigų 
kursą. Departamentas? ap
turėjęs oficialę žinią, kad 
Dardaneliai busią atidaryti 
ateinančią žiemą, todėl pi
nigų kursas veikiai galėsiąs 
tuomet persikeisti.

Dideli mūšiai 
ant Gallipoli.

Londonas, rugs. 4. — Ka
ro korespondentas praneša 
apie keturių dienų baisų 
muši ant lygumos Anafarta 
ir ant aplinkinių augštumų, 
kur australicčiai ir nauja- 
zclandiečiai turkus pagaliau 
įveikė, užduodami jiems la
bai smarkų smūgį. Tenai 
turkai apturėję žymią pa- 
gelbą ir mušęsi nepapras
tai narsiai, tečiau visgi ne
įstengė nuo savęs nukreipti 
baisių nepalaimų. Ant au- 
gštumos Kanak Bahr ir ant 
kalno Rhododendron nuga
ros karščiausia kova virė. 
Turkų atakos tiesiog buvo 
baisios. Pulkai paskui pul
kus žengė ant talkininkų 
linijos, nežiūrint, kad ka
imelių šoviniai juos šlavė 
kaip kokia šluota šimtais, 
tūkstančiais. Per keturias 
dienas virusi ta baisi, pa
šėlusi kova, retkarčiais pa
sinaudota net durtuvais; 
talkininkų pusėj žuvo daug 
oficierių, tarp jų gen. Bald
win, gi turkų nuostolių ne
galima nei aprokuoti. Tal
kininkų oficieriai ir genero
lai kovoję pirmose eilėse su 
šautuvais rankose. Po ke
turių dienų ir naktų to bai
saus mūšio turkai buvo nu
stumti ir talkininkai užė
mė reikalaujamas pozicijas.

Muštasi su gyvybės panie
ka. Kuomet pagaliau aus- 
trųliečiams ir naujazelandie- 
čiams pasisekė užimti turkų 
apkasus, ten atrado pilna 
lavonų. Ūmu laiku vienoj 
tik vietoj suskaityta 5,000 
turkų lavonų; tai esanti to
ji vieta, kur turkus apšau- 
dęs ir talkininkų karo lai
vynas.

Tokiuo bildu augštuinos 
Anafarta ir Buvuk užimta. 
Talkininkų laivynas taip
pat veikiąs. Anglų subma- 
rinai skandina turkų trans
portinius laivus, gabenan
čius karuomenę.

Armėnų skerdynės Mažo
joj Azijoj, pranešama, vis 
dar tęsiasi. Turkai sudegi
nę miestą Ismid ir aplink 2 
tūkstančių krikščionių ten 
išskerdę.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad ant Gallipoli 
baisus mūšiai einanti ir 
tvirtinama, kad turkai visur 
viršų imanti.

TAIKOS REIKALAS 
ŠLUBUOJA.

Washington, rugs. 3. — 
Prezidentas Wilson apturė
jęs popežiaus raštą per kar
dinolą Gibbons taikos rei
kale, pasakė, kad šiais lai
kais jo tarpini ūkavimas 
tari) kariaujančių valstybių 
butų dar perankstyvas, ka
dangi talkininkai apie tai
ką dar nenorinti užsiminti. 
Visgi prezidentas nuspren
dė tanu1 reikale pasiteirau
ti pas talkininkus, sužinoti, 
ką jie oficialiai mano apie 
popežiaus sumanymus pa
baigti šį baisų karą. Ir to
dėl tuo tikslu nieko nebus 
veikiama, kol bus išgirsta 
nuomonė iš talkininkų pu
sės.

DAR VIENAS AMERIKO
NAS NUŽUDYTA.

Galveston, Tex., rugs. 4.
— Dar vieną amerikoną, 
meksikonai nušovę palei Eo- 
inal, kur 20 meksikonų bu
vo užpuolę farmą.

Netoli nuo Brownsville 
S. V. raiteliai nušovę 1 me- 
ksikoną banditą ir 3 paga
vę. Nei vienas S. V. karei
vis nepažeistas.

Čia pat meksikonai apšau
dę, S. V. pakilusį lakūną. Į 
jį pabusta daugiau 100 šū
vių, tečiaus nepataikyta.

Texas’e ties Meksiko sie
na be karo paskelbimo, kaip 
matome, eina karas ir ne
žinia, kuomet ten apsistos 
banditų veikimas, ant ame
rikonų užpuldinėjimas.

Provokuoja meksikonai 
S. Valstijas.

NET 5 SUELEKTRI- 
ZUOTI.

Ossining, N. Y., rugs. 3.— 
šiandie ryti1 Sing Sing kalė
jime penki galvažudžiai su
lyg teismo nusprendimo ki
tas paskui kitą suelektri- 
zuoti, ty. nužudyti. Jais bu
vo: Antonio Salonine. Pas
quale Venditti, L. Roach, 
Thomas Tarpey ir William 
Perry.

ITALAI ROVERETO 
UŽĖMĖ.

Roma, rugs. 3. — Italai 
po didelių mušiu užėmė di
delį Austrijos miestą Ro- 
vereto, kurs stovėjo italams 
ant kelio besibriauiant Į 
Trent. Iš ten italai mar- 
šuosianti į Tirolį. K’overe- 
to guli 16 mylių nuo Ita
lijos sienos.

1
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Rusijos 
mokyklos.

Kai visas Rusijos gyveni
mas buvo nenormali s, taip 
ir jos mokykla *buvusi Ilg
ši oi nenormalč. “Birž. Vie- 
domosti” štai kas kalbama 
apie šiandienine mokyklą:

“Rusų mokyklos gerai si
stematizuotos ligšiol nesa
ma, jinai persitvarko, o gal 
butų geriausia ją visiškai 
sugriauti ir sudaryti ant 
naujų pamatų. Mokykla, 
kuri šiandien gyvuoja, ne
patenkina kultūrinės drau
gijos. Mums reikalingą 
nauja, geresnė mokykla, to
kia mokykla, kuri tiktų mu
sų supratimams.

Mums pirmiausia reika
linga liuosa mokykla. O 
liuosa mokykla gali Imti į- 
steigta tik liuosomis pas
tangomis žmonių, dirban
čių pedagogijos srityje. Tu
rime išaiškinti, ko mes no
rime iš mokyklos, iš tos mo
kyklos, kuri kuogreiči au
siai mums reikalinga.

Tėmijantį į pasenusią 
mokyklą visuomet užgauda
vo vergovės marinama dva
sia. Toks mokyklos stovis, 
žinoma, atsiliepia į visą mu
sų gyvenimą.

Visados ir kiekvienoje ša
lyje mokykla atsispindi to
mis pažvalgomis, kokios 
prigijo toje šalyje ir auklėja 
mokinį tokioje dvasioje, ko
kią jam inkvėpė, draugija.

Mokyklos visur ir visados 
uždedamos auklėjimui vai
kų. Mokslas siūle visur, 
kad išmokyti vaikus kas su
tinka su teisybe. Prie vi
sų nedateklių viduramžių 
mokyklos, iš jos negalima 
buvo atimti to, kas buvo pri
pažinta už tikrą. Nedatck- 
liai anos mokyklos buvo tai, 
kad ji suvis nesiskaitė su 
auklėtinių ypatybėmis jų 

kūdikystėje ir skverbdavo 
vaikams mokslą, pasigauda- 
ma storžievystės būdų.

Vyresnieji pedagogai, iš
mokinę mokytojus, kad mo
kykloje reikia išguldinėti ne 
tyrą mokslą, bet tiktai jo 
struogeles, kad visa tai bu
tų prieinama mažiems vai
kams, pirmiausiai nurody
davo. kad vardan to galima 
mokslą prie progos iškreip
ti. Viešpatija bematant ir 
pasinaudojo, kad tokiuo bil
du galėtų atsiekti pašali
nius tikslus. Kas buvo iš
manyta su gerais norais ir 
tikslais, patarnavo šėtoniš
kiems darbams. Gudrus 
despotai ne juokais pradėjo 
galvoti, kaip su pagolba mo
kyklos pagaminti naują kar-i 
tą, suvis nepanašią į tą j 

senąją, kuri jiems priešinga, j 
siekasi liuosybės. Ir tuo-! 
jaus bjaurus kipšas apsi-l 
žergė mokyklos stogą iri 
pradėjo švęsti savo perga
lę.

Paleista į darbą visokie! 
budai, kad atėmus mokyk
lai laisvę, paversti ją val
džios verge. Išguldinėjimo 
programas buvo sudaromas 
su išrokavimu, kad butų iš
vyta laisvas žodis ir dva
sia. Rankvedžiai buvo ga
minami su iškreiptais fak
tais. Gyvas mokytojo žo
dis- pasitvirtindavo baudi
mu. Įsteigta rūpestinga 
priežiūra besimokinantiems 
mokytojams. Mokiniai į-:

Garsusis francuzas lakūnas, kurs bekariaudamas prieš vokiečius su savo laksty- 
tuvu buvo priverstas nusileisti ant Šveicarijos teritorijos, kur buvo sulaikytas.

Iš ten jis tečiau pabėgo ir vėl Įstojo francuzą lakūną korpusan.

ka) ............ $115.00
Viso ................. $577.27
Viso labo Įplaukė per dvi

savaites.................. $769.30
Pagal paskutine T. F. Iž

dininko atskaitą buvo $22,-

Viso Įplaukė $23,021.64

TIPIŠKIAUSIAS AME
RIKOS MIESTAS.
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vilkti i mundierus. Musų 
mokykla įsikraustė i moki
nių namus ir pradėjo išduo
ti taisykles tėvams. Reika
lavimai ir nurodymai išsi
vysiančio proto buvo igno
ruojami.

Mokykla paskendo į gė
dingos vergystės padėjimą. 
Neatsakantis mokyklos su
darymas su draugijos rei
kalavimais darėsi vis aiš
kesnis.

Atsitolinanti rusų mokyk
la draugijos nekentė. Apie 
ją taip išsitardavo: “Klai
dingai suprasta draugija.” 

ypatingu veidmainišku- 
ji vadindavo klaidingu 
kas buvo teisinga. Ne 
nesirūpindavo auklėti

Su 
mu 
tai, 
tik 
draugiškumo dvasią paves
tųjų jai mokinių tarpe, bet 
turėjo siekius, kad tą dvasią 
suvis pasmaugti.

Vaisiai sulyg pastangų. 
Suvaržyta mokykla išleizda- 
vo bemokslius žmones. Mo
kykla, užnuodinta vergystės 
dvasia, auklėjo bailius ir 
silpnuolius. Žemosios mo
kyklos rūpinosi patriotizmo 
diegimu į auklėtinius, o rei
kalingo darbo neatlikdavo. 
Vidutinė mokykla daug var
go delei stokos mokytojų. 
Gerų mokytojų pasibaisėti
na stoka. Musų vaikai ne
mokėjo mokyties, mokytojai 
išguldinėti, o
tvarkyti mokyklą, 
betvarkė.

Mažai rūpintasi 
katingu mokyklos 
mu. Vaikai gadino nervus,
svajodami apie savažudys- 

ites, buvo labai storžieviški 
j susidūrimuose, trumpare- 
|giai ir silpnučiai, nemokėjo 
I pageidauti ir atsiekti, buvo 
į priešgynos ir bailiai. Ki- 
įtaip negalėjo būti. Tokia
me stovyje prisieidavo iš
sirinkti vienas iš dviejų: ar- 
I ba iš mokyklos išeidavo val
džiai pageidaujami žmogiu
kai, tečiaus menka rųšis, 
arba išeidavo laisvės ’mylė
tojai ir stiprus žmonės; ar
ba vergai, arba vyrai už
grūdinti žygiuose.

Taigi, atgyvenusi

mil listeria i
Abelua

ir svei-
padėji-

rusų 
mokykla buvo užkrėsta ver
gystės dvasia, išskaldvdavo 
žmonių draugiją, ncišlavin- 
davo, tik nusilpnindavo.

Mums gi reikalinga liue
są mokykla. Mokykla prie-

lanki tiems reikalavimams, 
kuriuos sudaro pedagogijos 
uždaviniai ir politikinis mo
mentas. Tokia mokykla tu
ri būti uždėta sekančiomis 
keturiomis salvgomis:

1. Pamatiniu Įstatu 
kyklos sudaryme turi 
liuosybė.

2. Pamatinė sąlyga
būvio turi būti paremta vie
nijimo pajėga.

3. Pamatiniu branduoliu 
jos darbo turi būti padėta 
technika, kaipo sistema mo
kyklos užsiėmimų.

4. Pamatine išvaizda jos 
triūso turi būti gimnasti-

111O- 
buti

jos

Kol kas rusu iifokykloje 
tie visi reikalavimai yra ap
leisti.

Tautos Fondo ras 
tininko atskaita.

storone šv.
R-K. Dr-
.........  $14.80

Philadelphia, Pa., aukų 
nuo Vyčių kuopos (prisiun
tė p. J. Hodell), .... $10.00

Baltimore, Md., auku su- 
rinkta bažnyčioje del nuken
tėjusių nuo karo (prisiuntė 
kun. J. Lietuvninkas $41.00

So. Boston, Mass., aukų 
surinkta per prakalbas su
rengtas per 
Kazimiero 
stės, ..........

Aukos surinktos per pra
kalbas surengtas:

Per storone šv. Jono Ev. 
draugystės ............. $24.32

1’. M. Žioba aukavo $5.00 
p. M. Gvaldo aukavo $1.00

Viso prisiuntė kun. T. 
Žilinskas ................. $45.12

Pittsfield, Mass., aukų 
surinkta per storone drau
gystės šv. Juozapo (prisiun
tė p. Juoz. Gosimas) $63.00

Kansas City, Kaus., nuo 
vietinių lietuvių (prisiuntė 
kun. A. Tomuliunas) $21.25

Chicago, Ill., aukų nuo 
Lietuvių R.-K. Moterių Są
jungos (Šie pinigai yra tre
čia dalis uždarbio nuo pa
rengtu vakarų laike Lietu
vių R.-K. Moterių Sąjungos 
seimo), prisiuntė p-lės Ado- 
mavičaitė ir Overlin- 
gaitė.............................$11.66

Viso......... .............$192.03
AUKŲ SURINKTA LAI

KE P. ST. ŠIMKAUS
PRAKALBŲ:

Shamokin, Pa., aukų su-

rinkta laike p. St. Šimkaus 
prakalbų (prisiuntė kum J. 
Valaitis ................. $44.76

Reading, Pa., aukų su
linkta laike p. St. Šimkaus 
prakalbų (prisiuntė kum A. 
Kaminskas) ......... $78.25

Philadelphia
surinkta laike p. St. Šim
kaus prakalbų 
.vietinis T. F.

Nesenai laikraščiuose bu
vo ginčas, kuris Amerikos 
miestų gali užimti pirmą 
vietą, kaipo tipiškiausias 
visais atžvilgiais. Išaiškė
jo, kad pirmenybė priklau
so Cliicagai.

Prieš septyniasdešimts 
metų Chicago nebuvo. 1850 
m. jau turėjo 60,000 gyven
to in : 20 metų vėliau jau 
skaitlinė priaugo ligi 300,- 
000. 3913 m. Chicago turė
jo virš dviejų milijonų; i 
ilgi buvo nusidriekus virš 
27 kilometrų, i plotį — 8 
kilometrus. Į ją subėga 29 
geležinkeliai. Talpina 300 
bažnyčių, 100 bankų. Di
džiausieji teatrai ir lieteliai. 
Viena Chicagos gatvių turi 
27 kilometrus ilgio. Ačiū 
gausiam emigrantų plau
kimui, gyventojų skaitlius 
kasmet auga.

Telephone YardslS46

V/. J. Stankūnas
Geriausias Lie- 
tuvys Fotografas
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Musų galerija y- 
ra didžiausia ant 
Bridgeport ir 
parengta pagal 
naujausių madų. 
Dėlto atliekame, 
visų fotpgrafijų 
darbų kuogeriau- 
šiai.
3315 S. Halsted SI

kam p. 33 1’1.

auką

(prisiuntė 
komite-

.. $339.26
Mt. Carinei, Pa., aukų 

surinkta laike p. St. Šim
kaus prakalbų . (prisiuntė, 
kun. Dr. V. Bartus-

Dr. S. A. ŠLAKIENEI
- SPECIALISTE
B MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE

g 3255 SO. HALSTED ST. |
CHICAGO, ILL. 0

i
“D IDE L E DOVANA
Nebo pakelio priešakys vertas įc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriSkų apredalų. skrybėlių, 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutiį ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIAS, savininkas 
3232-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi ta 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(Sį dovana bus duodama iki Dce. 3t, 1615)
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Tel. Drover 63G9.
Padidinta galerija su 
puikiausiais intaisy- 
mais, speciališkai del 
veselijų ir didelių gri 
pų. Darbų, atlieku 
rai ir pigiai.
CONRAD, 

Potografistas,
3130 So. Halsted str., Chicago,

■u-
ge-

m.

" LIETUVIS GRABORIŪS I

~ Tel. Drover 5323

h

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OF13AS-Kampas 31 ir So. Hdsled gal 
(Gyvenimas virš aptiekęs) CHICAGO, ILL

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GMFOFOBS

M. J. Wankowski 
APTEKA

ANT TOWN OF LAKE.
esi pilnai sveikas! Gal to noAr 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymų. Reikia tčinyti pačiam į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebcpasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksiu) gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptinką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksiu) tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildotne receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski, 

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

n
Geriausias gra-a 

borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- g 
ka darbą geriau-H 
šiai. Q
Prie kiekvieno gj 

pagrabo suteikiau 
geriausius likto- 
rius ir 12 
nų paimu.
Tel. Drover

va
li
Bi 
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“ A. MASALSKIS "
g3305 Auburn Ave., Chicago 

„ ___________ u

G

s
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Tel. Canal 1636

Mrs. Agnes Džugas
LIETUVE AKliŠERKA

1812 S. Halsted St., Chicago, III

Išrasta

WHITE ROCK

u 
a 
a 
a 
B 
R

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

COPYRIGHT APPLIED FOR 

REOmSZfeW VAISTAI 
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų baisiausiuose 
sąnariu reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydymo. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad greja-'.t balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

JUS GALEiE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kui 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
PrieS ’’•••: pasakytu li

ti . ..a stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
ParaSita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žiltimas 
—Ktiip užlaikyti svei
katų. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galcme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVaCUUA 
sulaiko slinkimą, plau
ku prašalinti plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuvo
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte žo- 

Šcštoje savaite. .mia? atspaustą kuponą 
ir siuskete sianden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box f.44, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del itpmoa 

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

Tel. Randolph 5246 » 

A. A. Stekis i 
ADVOKATAS SI ADVOKATAS 

' 19 SO. LaSALLE ST.
1 (Hoorn

IMu

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
E — 1161 ‘‘Tekėjo saulelė kad 

jojau 
StumbriSkių polka

ašE — 1170
E — 1245

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.
Batų čistytojas.

E — 1163
E 1164

Teklyte ir Pranulis. 
Gudiška Polka.
Gražybė Lietuvos.
Jurgiuko kazokas.

E — 1246
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.

E — 1165 Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

E — 1247 O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras.

E — 1160 Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E — 1248 Velnias ne Boba.
Velnias no Boba.

E — 1167 Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė.

E — 1249 Mano palvys. 
Velnias ne Boba.

E — 1168 šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.

E — 1250 Saldžios lupos. ,
Vijo vilkas voveraitę.

E — 1169 Ema garsrs nuo rubcziaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogus mu
zikos, kningų ir Įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.

0

3249-53 So. Morgan St.

Kuomet jokis vaistas ncpalcngvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White lloek 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, III. White Boek kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

> 815) Chicago, Ill.
i Ites. 3255 So. llalsled St. 

Tel. Drover 5326

Tel.

REIKALAUJA.
REIKAI.INGAS lietuvis prie sau

gojimo fabriko ir ofisų. Darbas yra

liet valgis, guolis ir geras darbas ant 
visada. Vyras turi but tarpe 30 ir 
50 metų senumo, lie familijos, blai
vus, teisingas, galintis padėti .$300 sa
vo pinigų ir pristatyti gerus paliudi
jimus kas link karaktoriaus ir teisin
gumo. Kompauja yra ne Liet aviška 
ir ne žydiška, liet lietuvių dirbu daug. 
Gera vieta dėl vyro kuris nori visada 
ant. vienos vietos dirbti ir gyventi, 
ypatingai kuris negali dirbti sunkių

gali išpildyti visų reikalavimų.
Atsišauk per laiškų po antrašu:

BROWNE, 
Ilaiumoud lud.

ALBERT
141-149 Sibley str.,

Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Avo.
Arti Rcbey gatves 

Valandos: 8 — 5 popiet 6:30 —
ANT TOWN OF LAKE 

1559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSE 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bot gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai 
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 kasRitį vakari t iki ft 
valandai. Suimtoje iki 11 valandai 
vakaro. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

2
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ALD. “KATALIKAS,” Rugs. 4, 3915.

A. Vienuolis.

PATI.
(Iš “Aušr”).— nusileidžiau, nusiminiau, mostelėjau ranka ir pradėjau tylomis braškėti ir kentėti.Aš buvau suvalkietis, nacionalistas — karštas lietuvis patrijotas.Ji gi —vilnietė; bajorė-dvarininkė ir vadinos kosmopolite. ' 'Tečiau niekino lietuvius, neapkentė žydu, visame kame mėgo lenku kultūros apsireiškimą, gyrė Galicijos lenku liberalu politiką.Rusijos gi valdžią peikė, vadino ją juodašimtiška gal vien dėlto, kad ji susidėjo iš rusų biurokratų, o ne iš lenkų liberalų...— Nelaimingas aš žmogus! — baisiai ištariau pasitempęs lovoje, ir atsikėlęs, basas ir vienmarškinis, tęsdamas per parkietą antklode, priėjau prie lango.— Tik metai kaip mudu susijungėva, o jau ke- liava aštuntą pokylį... Ir kam jo reikia?!...Ore, už langų, buvo tikras pavasaris. Medžiai vieni dar sprogo, kiti jau žydėjo. Palangėj žaliavo švelnutė jaunutė žolelė. Patvoryj nedrąsiai išleidė tamsiai rausvus diegus kasžin kokie augmenėliai, panašus į Lie- vos durnaropes.Prie palapinės, saulės atkaltoj smėlyje rausėsi ir vanojos vištos. Tarp jų patempęs gurklį ir kartkartėmis plumpsėdamas sparnais, giedojo visa gerkle gaidys. Aš pravėriau langą; kambarin įsiveržė gardus žydinčių obelių, vyšnių kvapas, paukščių klaugėjimas ir miesto ūžesys.Man tai priminė tolimą tėviškę, mano jaunas dienas, kada basas bėgiojau po minkštą žolelę, karsčiaus obelimis, liepomis, paukšvaglaudamas klaidžiojau po mišką... ' iGriaudu ir sunku pasidarė man širdyje ir, uždaręs langą, sugrįžau atgal, tęsdamas per parkietą antklodę ir šliapsėdamas basomis kojomis.— Kaip gera dabar butų sukaktuvių dieną išvažiavus kur su mylima drauge — pačia už miesto į mišką, toliau nuo žmonių ir ten, tarp pavasario gražybių, praleidus dviese tokią brangią dieną, — galvojau aš. prausdamas burną.— Juk aš kadaisiai apie tai svajojau... O dabar ji pokylį sutaisė!— Ir vėl aš vienas, dar labiau vienas, kaip kad nevedęs buvau... Nei meilės, nei vaikų, nei tikslo, nei ramaus gyvenimo... Iki mirties vienas...Net šlykštu pasidarė, kai inėjęs savo kabinetan, radau ant stalo pačios dovaną — aukso medal i joną su indėtomis mudviejų mažutėlėmis fotografijomis.— Komedijos, daugiau nieko! — priverstinai prunkštelėjęs per nosį ištariau aš ir insidėjęs dovanėle kišenėn, paskambinau tarnautKad tuščiomis rankomis nesutikus pačios, tučtuojau apsirėdžiau, paskubomis išgėriau stiklinę kavos ir išėjau miestan pačiai dovanos pirktu.— Ir ką aš jai atsilygindamas pirksiu? — galvojau eidamas gatve ir sveikindamasis su pažįstamais.— Aukso laikrodėlį ji turi, grandinėlius ant kaklo ir-gi — bent tris, žiedus, karolius ir diademą jau aš jau pirkau, visokių trošku ir brasletų — pilni staliukai, tai ką gi aš jau nupirksiu?Begalvodamas ir nepamačiau, kaip perėjau visa prospektą ir atsidūriau gale miesto.Diena buvo graži, šilta, saulė žeme ridinėjo — tikras gegužis.Iš laukų nuo šilo papūtė šiltas, malonus, pusių sakais kvepiantis vėjelis. Vaidentuvė urnai išaudė miško gražybes pavasaryj, ir aš nuėjau toliau.Prospektui pasibaigus, kaip paprastai, visuose nedideliuose šiaurės Rusijos miestuose, tuojaus prasidėjo “slabodka”, už “slabodkos” buvo matyti laukai, miškai...Iš abiejų negrįstos gatvės šonų ėjo daržai, sodai, eilia-vos namai su tvoromis, iš už kuriu kyšojo žydinčios vyšnios, obelys kriaušės.Tuojaus išgirdau vieversėlį, pamačiau ežerą, upelį — ir gyvais paveikslais stojos akyse mano tolimos tėviškės linksmi laukai.— Nelaimingas aš žmogus! — vėlei pradėjau galvoti, eidamas vieškeliu į šilą.— Pačios aš nebemyliu, jos draugijos neapkenčiu, jos vakarai ir pokyliai mane vargina — jie man atsibodo. Tarnyste aš nepatenkintas. Gyvenu ne taip, kaip noriu. Visame kame turiu nusileisti pačiai Namuos šeimininkauja vien ji...Neapkenčia aš jos ir gana!Priešais vieškeliu, pasirodė didelis sudulkėjęs di- ližansas, sausakimšai prikimštas bobų ir vailtų.Aš išsisukau iš vieškelio ir per dirvas, ineva sutrumpindamas kelią, nuėjau šilan.Nei ramus vėjelis, nei regimojo miško ūžesys tečiau nenuramino mano (linksnių ir upas juo tolyn — ėjo blogyn.

— Tik metai, kaip mudu susijungėva, o jau kelia- va aštuntą pokylį, —balsiai platiems laukams ištariau aš ir, tarytum, keršydamas pačiai, įsismaginęs peršokau per griovį.z Ji nekuomet man “visų gerbiamam ponui girininkui” to nebūtų be pastebėjimo dovanojusi...Šile dar labiau pakvipo pušelių sakais. Medžiai- lapuočiai daugiausia dar tik sprogo; kelmais žaliavo bruknių uogienojai. Paukščių buvo nedaug ir giedojo jie kasžin kaip nelinksmai : vis vieną ir tą patį kartojo čirkšliukas, liūdnai čiuksėjo zylelė, tankumyne kėkštai pešės, o krašte šilelio keliose pušelėse susispietę juodvarniai kėlė tikrą pragarą.Aš pasukau nuo juodvarnių dešinėn ir įsigilinęs į mišką pradėjau svarstyti savo šeimyninę laime.Už vis sunkiau man buvo išeiti iš keblaus padėjimo, žinant, kad mano pati mane myli.— Myli?! už ką gi ji mane myli? Juk aš nei gražus, nei turtingas, ne genijus koksai, o paprastas valdininkėlis. Myli gal už tai, kad aš jai nebesipriešinu, visur jai nusileidžiu, pamažėl išsižadu savo principų, o priimu jos; pagalinus gal ji mane myli už mano kantrybę, už mano gerą būdą, ar už tai, kad aš jos nemyliu...Ji mane juokdamosi vadindavo “lietuves meška”, “laukiniu lietuviu”, stengdamos pripratinti prie salionų draugijos, išmokė lošti vinto, preferanso.Del manęs ji įsitaisė puikius lietuviškus rublis, išsimokino keletą Lietuvos dainelių. Pianu skambindavo Lietuvos dailininko-rašytojo Kudirkos mazurką. Iš pradžių buvo net pradėjusi mokyties lietuviškai ir tam tikslui aš išrašiau jai gramatiką ir šiaip kunigėlių pasiskaityti, bet paskui viską tai metė ir pradėjo mane pratinti prie lenkų kultūros.Vieną sykį dar gi buvo užsiminusi apie mano pavardės perkeitimą, Atkočaičio į “Atkocevicz”.„ Nei pykti, nei jos užgauti aš negalėjau, nes mačiau, kad viską tai ji daro iš meilės, ar manęs nesuprasdama.Ji, tikroji aristokratė, niekaip negalėjo suprasti, kad •inteligentas žmogus, išėjęs augštesnius mokslus, nemėgtų salionų draugijos, nemokėtų šokti, flirtuoti, lošti kortomis....—“Wyksztalcenie bez wychowania — zero” nekartą su pasigailėjimu sakydavo man ji ir dar labiau pradėdavo rupinties mano ištobulinimu salionų draugijoj. Ji nesuprasdavo, kad aš, taip vargingai studentavęs, nenorėčiau dabar pasilsėti, vietoj to užsiėmimo visuomenės darbais, laikraštija, plačiai susirašinėdamas su paprastais žmonėmis — savo buvusiais moksladraugiais^ . : , AO kad tam kartui ją ir pertikrindavau, tai už savaitės vėl atsikartodavo tas pats.Už vis labiau aš bijojau jos ašarų, ir nuo to karto, kaip tarp mudviejų kilo nesusipratimas delei lietuviškų atviručių ir kaip ji, manęs įžeista, apsipylė ašaromis, aš išsižadėjau kada nors užgaudinėti jos jautrią širdį.— Persiskirti ir gana, vienas tėr išėjimas — galvojau aš, vaikščiodamas po mišką.— Bet kaip persiskirti, kaip jai viskas tas išdėstyti, kad ji mane suprastų, atjaustų ir kad jos neužgavus. Juk negalima gi įžeisti žmogaus už jo meilę. Persiskirti! Lengva pasakyti, bet kokius motyvus išstatyti, kuo pasiremti, jog tarp mudviejų ligšiol nebuvo nei vienos scenos, nei vieno skandalo... Visas miestelis sako, kad mudu laimingiausia pora visame paviete... Ir persiskyrk tu, žmogus... Kaip jau apie skyrimąsi pradėti kalbėti, juk ji, išgirdusi mano išpažintį, nusistebės, kąip kad aš nusistebiu apie jos naujai sugalvotą pokylį... Juk mudu su ja du priešingu poliu. Keista, kaip mudu, budamu įvairių pažiūrų ir būdų, susijungėva?... Nejaugi meilė taip apdūmė akis?— Juk aš nekuomet nepriprasiu ir neprisitaikįsiu nei prie jos saliono draugijos. Taip ir suniksimi visą gyvenimą vienui vienas...— Aš juos suprantu ir neapkenčiu, jie manęs nesupranta ir nenori suprasti. ’— Jie visi geri, mandagus ir linksmi dėlto, kad sotus, aprūpinti rytojui. Jie visi mato laimę piniguose, turte, pagarboj. Dvasios gyvenimas jiems terūpi tik tiek, kad retkarčiais nuraminus nieku neužslopinamą, visuomet kiekvieno žmogaus vėlėj smilgstančią dieviškos sielos kibirkštėlę. Insidegti į ugnelę šitoji kibirkštėlė juose negali, nes jie jau iš mažens prigimties nuskriausti, apgrobti, jie nesupranta jos gražumų, neieško joje įspūdžių, nekovoja su jos paslaptybėmis...Taip galvojau aš, vaikštinėdamas po šilą, kuomet melancholiškai ošiančios pušys, tarytum apgailestavo mane, kad aš esu čia, šitvm tamsiam šiaurės užkampyj, vienui vienas, mekeno nesuprantamas... Tarytum, išmetinėjo man, kad aš parsidavęs, išmainęs savo pašaukimą į pačios turtus, gerą tarnystę, kur ištarnavęs visą gyvenimą nei už aguonos grūdą neatnešiu niekam naudos... ir begalo pasidarė man ir ilgu ir skaudu.Grįžtant namo man saulė kepino nugarą, viršui galvos čiulbėjo, smegiriojo vieversėliai, užpakalyj rėkė juodvarniai.Išėjęs vieškeliu, sutikau būrį mokiniu su mokyto-(Seka toliaus.).
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595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.

J. T. Kazlauskas
425 Grand Ave..

NEW HAVEN, CONN.
K. Ch. Kazemekas

789 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

J. V. Kovas
21 Congress ave., 

WATERBURY, CONN.

J. P. Vasiliauskas
820 Bank st., 

WATERBURY, CONN.
Jos. Matulenas

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL.

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozas DailydS 

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st.,

LOWEL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE. MD.

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE, MD.
J. Filipavičius

437 S. Paca st., 
BALTIMORE, MD.

C. J. Kazlov
80 River st., 

HAVERHILL, MASS.
K. Jurgeliunas

233 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

SO. BOSTON, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur st., 
MONTELLO STA.

BROCKTON, MASS.
Jonas Jaroševlčia

1048 Washington st., 
NORWOOD, MASS.

L. Stakeliunas
Box 584 

LOWELL, MASS.
M. Paltanavlče

15 Milbury st.
WORCESTER, MASS.

A. Ramanauskas
99% Oak st., 

LAWRENCE, MASS.
J. J. Bajorinas

176 Cardoni st,.
DETROIT, MICH.

C. Kentraitis
448 Leonard st.,

GRAND RAPIDS, MICH.
Zyg. Lukaševič

201 E. Mai st. 
AMSTERDAM, N. Y.

Jonas Mikėnas
235 E. Main st.

AMSTERDAM, N. Y.
M. Balauskas

119 Grand st., 
BROOKLYN, N. Y.

B. Juozapavičius
222 Berry st., 

BROOKLYN, N. Y.

Stanley J. Lassa
Sanitariška Plumberistė, gazo ir ga
ro taisymai veikiausiai atliekama.

Main office Brenčius
2856 Archer ave., 1026 W. 32 st.

Tel. Yards 72. Tel Drover 5285

Waclaw Grabowski
Juodos duonos kepykla.

3233 So. Morgan str., Chicago, III
Orderiai imami veselijoms, baliams ir 

visokiems pasilinksminimams.

F. A. Poszkos Aptieks
Ant Bridgeporto

Ar esi sveikas, ar reikalauji 
pagelbos, nelauk kol nuo lo
vos nepasikeisi ir neklausyk 
kokių bobučių ar pedliorių 
patarimų, kurie jūsų centus 
nevertai vilioja, bet kreip
kis prie savo gydytojo.

Mes pašauksime visuomet gerą gy
dytoją, nes prie musų lankosi į ap- 
tieką geriausi gydytojai. Pagalios 
mes pašauksime tokj, kokio jus patįs 
reikalausite. Mes išpildomo receptus 
labai atsargiai ir duodame gyduoles 
kuogeriausias. Musų gyduolės yra už
tikrintos, kad jums pagelbės. Mes už
laikome visokias grynas žoles, viso
kius toiletinius dalykus, gumines ir 
metalines pumpas, karštam ir šaltam 
vandeniui maišelius, gydančius odą 
muilus, kvepalus, pudras ir visokias 
reikalingas pamadas. Prirenkamo ir 
pataisome akinius. Taippat prirenka
mo patrukusiems vyrams ir mote
rims diržus ir pančiakas. Musų kai
nos žemos, mes jus neapgausime.

Nepamirškite antrašo:

F. A. Poszka’s Pharmacy
3121 S. Morgan St., Chicago

: > T.I. Canal 6306 :

J. G. Mezlaiszkis \ 
: I Geaeralis

Kontraktorlus Ir 
i1 Nomų Statojas. 
: > 2301 8. Liaiitl St,, 

_ _ _ _

SB

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

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

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

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalia.| Vakarine dalia.
1644 W Cnicago ave -1510 W Madison st

2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave
1217 S Hal ted St
1832 S Halstad st

1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 M Iwttukee ave 
2710 W North ave

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
730 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halstad st 
4729 a Ashland avo

GYVULIŲ PROTAS

M0ZA> LAMU*

GYVULIU PROTAS

Tą kningą vokiškai yra 
rašęs dr. T. Želi, garsus 
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 gyvuliij 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

pa- 
vo-

yra tokią šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerų 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 gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinj 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).

B

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO OO.
į. Premium Dept. 490 Broome St, New Y-rk, N. Y.

(Vertie kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)
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Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstaneia tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matiznio skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad jų 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

eystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo.

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s
■ gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate. ■
Įg Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. ■ 
g Galima pinigus siųsti tiesiog pa: ■

: DR. S. A. RICHMOND CO. Z
324S So. Morgan St. Chicago, Ill.

cLp.ui. 11 Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną, 
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Francuzai yra tikrai stebėtina tauta; jų išvalyta ir pervalyta kultūra retkarčiais taip nusmailina nervus, kad jie akimirkoj įstengia peršokti iš vienos ribos antinu, iš baimės pašėlusion drąson, iš pavojaus juokan. Prancūzai įstengia su begė- dinga drąsa juokties žiūrėdami mirčiai tiesiog į akis.United Press korespondentas, W. Pli. Simmons, pabrėžia tikrai indomius ir charakteringus vaizdus iš franeuzų mušiu linijos, kurie kuovaizdžiausiai perstatų neišsemiamą franeuzų humorą ir nepaprastą jų drąsą.Aplink pusantro kilometro tolume nuo pirmutinės mušiu linijos Apremont miškuose pastatydinta puikus vaudeville. Kaip gis fran- euzas galėtų apsieiti be scenos? Juk Paryžiaus bombardavimo metu 1870 metais opera buvo pilnam veikime ir artistai dainavo plyštančių kartečių trenksmo metu. Todėl ir šiam vaudeville! pastatydinti sutraukta iš visos apylinkės visa tai, kas buvo galima sutraukti, pataisyta scena, nutepliota uždanga, parinkta trupė, kas lengvai buvo atsiekiama, kadangi apkasuose randasi visokių profesijų žmonių.Perstatymai atsibuna dukart dienoje, prasideda re- gulcriai 2 vai. ir 6 vai. po pietų; auditorija po pliku dangumi visuomet prisipildo tūkstančiais kariami inkų, paliuosuotų iš apkasų atsilsiui. Ten galima pamatyti ir išgirsti visa tai, ko tik siela trokšta; tenai savo gabumus parodo dainininkai, kupletistai, komikai, atletai, gimnastikai, cirkiniai šmutai, patįs geriausi profesionalai. Tiktai toji nelaimingoji branzolicta ant kai- rėsės rankos, tasai geležinis grandinėlis su medalikėliu, kuriu įrašyta kareivio pa? varde ir jo pulko numeris išduoda, kad tie artistai gal būti rytoj atsidurs didvyrių kapuosna.Tokie menkniekiai, kaip tai smarkus lietus, visai nedaro jokių nesmagumų; pulko gydytojas, pagarsėjęs karo lauke pianistas, muša 'pirštais permirkusio nuo lietaus piano kliavišius, kad miršta net kai]) išrodo šautuvas. Liaudis gi palieka kaipo kokia pūdymai! j anti dirva ir niekam nenaudinga pasitaikius karui. Pulk. Roosevelt turi teisybę; kas nori būti šios šalies piliečiu, privalo išpildyti savo šalies pareigas, kuomet apeina apie šalies čielybę. Turi Imti prisirengęs kovon už savo šalį, privalo lavin- ties kareiviavime. Juk ne milijonieriai ir ne business- inanai kilus karui gins šią šalį, bet tik darbo žmonės. Tai kam dar turčiams yra reikalinga lavinimosi kareiviavime ?

Iš Dienos t=Dienon.=J
Antai telegramos pranešė žinią, tik nežinia, ar teisingą, kad vokiečiu subma- tinas, kurs sutorpedavo pa- sažierini garlaivį “Arabic,” patsai likęs anglu torpedinių laivu nuskandintas. A- luerikoniniai laikraščiai tą faktą priskaito prie Nemc- zis rūšies, kaipo pagiežą ir bausmę už papildytas piktadarystes. Bet juk to submarine komendantas pildė admiralicijos paliepimus. Jis buvo vokiečių valdžios tik įrankiu, bet ne kaltininku. Kad vokiečiu admira- licija butų kokį nors galą gavusi, tai tuomet, žinoma, butų logiškiau ir tvirtinti, kad tai Nemezis veikia.Suv. Valstijos turi nesmagumus. Galingiausia ant viso Amerikos kontinento respublika turi tik tiek karno- menės, kiek jos yra reikalinga išlaukiniam pasipuošimui arba susirėmimams su Meksiko banditais. Pa- cifikatorinis Carnegie’s ir Bryano veikimas jau ima atsiduoti kokiuo tai pasibjaurėjimu, kad tuo tarpu pulkininkas Roosevelt už dabartinės administracijos ganubinimą vis daugiau simpatijos įgįja.Tas viskas, kas šioj šalyj veikiama del pakėlimo tautoje utilitarinės dvasios, baisiai atsiduoda amerikoniniu “bluff’u.” Nes jei keli šimtai milijonierių arba šiaip jau turtingų business- iiianų pasiduoda kareiviauti kur stovyklose, kad tenai praleisti linksniai laiką, tai dar nereiškia, kad pilietiniai karine dvasia galėtų persiimti milijoninės minios, kurios vedą sunkią kovą už duonos kąsnį.Juk tai yra žaismė, kaip baseball, golfas, arba kito- kis kokis sportas; milijonieriai stovyklose pasimankština, pažaidžia ir grįsta namo, o po keliu dienų pa-

Juokas mirties 
glėbyje.

& Sing Sing kaliniai.

New Yorko valstijos Sing Sing kalėjimo kaliniai su dideliu parodavimu sutinka savo viršininką Osborne, kuris per kelias savaites buvo atostogose.
vanduo net į visas puses teška; o komikas dainuoja, nors nušlapęs kai]) višta, bet tuo labiau komiškesnis. Auditorija tik staugia, susirinkusieji raičiojasi nuo juoko, ploja rankom; plojimo trenksmų motu šen ir ten pasigirsta plyštanti vokiečių šrapneliai. Bet tai vis niekai žaismių akiveizdoje.Retkarčiais režiserija turi nesmagumų; ant greitųjų esti priversta atmainyti programą, nes aktorius, svarbiausia programo atrakcija, papildęs nei šį, nei tą, patekęs po vokiečių kulipka arba šrapneliu ir lošia numirusio rolę. Į jo vietą a- teina kitas, dar gyvas ir linksmas, perstatymas atsibuna tvarkoje, tenorai dainuoja, ugnies rijikai rija ugnines vokiečių bombas, atletai kilnoja sunkumas, gimnastikai vartaliojasi ir t.t., o iš toli vokiečių ka- nuolės baubia ir aplink auditoriją plyšta šrapneliai. Susirinkusieji žiūrėtojai į tai nei domAs neatkreipia.Štai scenoje pasirodo liesas blondinas uniformoj, iš profesijos kurpius, iš amato- rystės dainininkas. Pianis- tas-gydytojas tauškina suirusius piano klavišius; pasilieja ballada, romansas, viena tų gražiųjų franeuzų dainų. O tenoras dainuoja. Jam bedainuojant čia netoli plyšta su baisiausiu trenksmu vokiečių šovinys. Barbarai! — Štai vienas jaus

Prezidento Wilsoiio politika gavo viršų, nes Vokietijos valdžia sutiko išpildyti visus Suv. Valstijų

valdžios reikalavimus ir apreiškė, kad vokiečiai toliau jau netorpeduosianti jokių gerlaivių be persergėjimo ir be leidimo gelbėties keliauninkams. Tas reiškia, kad Vokietija pertraukia pojūtinį savo kariavimą.Amerikos spaudos visokie korespondentai su tąja žinia jungia įvairiausius spėjimus, kurių vienas ypač visgi nepaprastai indomus. Būtent, Vokietija nenusi-gando Suv. Valstijų valdžios grasinimų, bet nenori pykties su šios šalies prezidentu, nes jį laiko už vienatinį žmogų, kuris gali tarpininkauti kariaujančių Europos valstybių sutaikyme. Ve kame randasi vokiečių nusileidimo visa prasme.

mas, koks gema klausytojų krūtinėse. Scenos viršumi pralekia staugdamas kitas šovinys, paskui aną trečias, ketvirtas; — daina liejasi toliau; nei pianistas, nei dainininkas nepameta takto. Vokiečių šaudymas didinasi.“Metei gėlelę man ant kelio” — dainuoja tenoras.Burnini! — staugia piktai šrapnelis...“Ir šiandie apie tave širdis sapnuoja.” —Buuum! Buuuuni! Burniniu! — tris šoviniai plyšta, tarsi dainininko taktam Pi- anistas-gydytojas užgauna paskutinį akordą, kurpius tenoras tęsia tremolo de- crescendo, baigia ir, padėjęs ranką ant krutinės, linkteria galva publikai mun- dierose. Oficietių “ložoj” prasideda rankų piojimai ir tas veikiai prasinešė į visą auditoriją. Šrapneliai barška vis tankiau, bet jų plyšimas negirdžiamas už rankų plojimo uragano. Prancūzai linksminasi...Tarpe tų klausytojų minios, jei kas paieškotų, atrastų žymiausių franeuzų šeimynų narius. Bet pažinti juos yra sunku: karas sulygino luomus, o markizai, baronai ir grafai lygiai juokauja su paprastaisiais kareiviais, dainuoja kaipo aktoriai, didžiuojasi rankų plojimais ir patįs uoliai ploja... Tai yra tiktai — fran- euzai ir kareiviai...
Saules šilumos vertė 

sveikatos srityj.Daugiau kultūringi žmonės Egipto, Indijos, Graikijos, Peru matydavo saulėje ne vien geradarį dievaitį gyvybės, kuris iš paberto grūdo ištraukdavo diegus, vėliau stiebus, lapus ir vaisius, kuris nušviesdavo gamtą ir džiugindavo žmones, bet taippat dievaitį,
SELPKIM LIETUVA. AU
KODAMI “TAUTOS FOR

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

kuris naikina visokias ligas, o duoda sveikatą.Vidutinių amžių žmonės užmiršę buvo apie tą gydantį vaistą, kokiuo yra saulės šiluma. Užviešpatavo zabobonai, ieškantįs ligose gyduolių visokiuose užkuždėjimuose, šaknelėse, sudarytose be jokio medicinos supratimo. Sveikatos gerovei, pastarasis šimtmetis atsuko žmones iš klaidingo toje srityje kelio. Pradėta vėl suprasti saulės šilumos naudingumas žmogaus sveikatai.Prieš kelioliką metų šveicarai medikai pradėjo saulės šilumą pritaikinti gyduolėmis visokioms ligoms. Kas šiandie nėra girdėjęs garsaus Roller’io vardo? Leysiii’e ant pietinės santakos Mont Blanc intaisy- tos įstaigos, į kurias iš visu pasaulio kraštų plaukia ligoniai ieškoti sveikatos visokiose negalėse. Gydymas susideda iš saulės šilumos, oro ir maisto. Vaisiai, kurie apsireiškė po 10 metų tokio gydymo, paskatino apsimąs- tyti ne vien nelaiminguosius ligonius, bet ir medikus- chirurgus. Visi vienu balsu sutarė, kad saulės šilumos veikmė medicinos srityje yra neapkainuojama. Todėl pradėta gydyti saulės šiluma prie jūrių krantų : vėliau, kur tik atsiraz- davo tinkamesnė ligoniams vieta, ten yra intaisyta gydyklos. Žmonės, degdamisaulės šviesoje, atgauna gyvumo, energijos. Saulė nudažo išbalusius, nuvytusius veidus raudonai, gražiai.Nelaimei, ne visi gali nau- doties saulės šviesa, nes ne visur ji atsiranda. Dažnai materijalis skurdas ir kitokios aplinkybės neišleidžia žmogaus pasidžiaugti taja malone, kurią mieloji saulutė teikia lygiai visiems žmonėms. P.1,800 KAREIVIŲ NU-SKANDINTA.Berlynas, nigs. 3. — Ties inėjimu į Dardanelius vienas D. Britanijos transportinis laivas užplaukė ant minos ir nuskendo su 320 ofi- cieriais, 1,250 kareiviais ir 30 laivo įgulos. Paskui 600 lavonų ištraukta iš vandens.

Kas yra Trachoma
ir kaip ją gydyti.Šita akių liga yra labai limpama ir labai prasiplatinusi Lietuvoj.

Apsireiškimai. Prasideda ji palengva, nežymiai, kartais pareina keli metai, o žmogus ir manyte nenusimano tokią negerą ligą turįs. Iš pačios pradžios akįs ima gružui iuoti, tarytum jos butų smėlio pribertos, vokai palieka sunkus, iš nakties akįs aptraškanoja, sulimpa, kartais gedi šviesos, labiausia lempų šviesos arba žiemą sniego. Pašiau randasi daugiau traškami ir akis palieka raudonos. Vokai darosi storesnį, užgriūva ant akių; jeigu tik viena akis užsikrėtus, antroji dar sveika, tuomet skaudamoji palieka siauresnė už sveikąją. Iš vidaus ant vokų atsiranda gelsvi spuogeliai kanapių didumo. Jie galima pamatyti, atvertus ypač viršutinį voką. Išpradžių tų spuogelių esti nedaug, nepratęs gali jų ir nepasergėti. Bet kartais jų yra labai daug. Vėliau šitie spuogeliai suplyšta, atsiveria žaizdelės, kurios užgija ir palieka po saves daugybę randelių. Šitie randeliai suraukia vokus įriečia juos į vidų ir blakstienai pradeda bruo- žuoti akies obuolį. Tuomet žmonės sako: ‘‘plaukai auga”. Tuomet obuolys palieka raudonas, ant raginės plėvės iš viršutinio krašto užslenka pilkas vaikutis, raudonų kraujo gislukių išmargintas ; akįs palieka tamsios, tartum kokiu drabužiu aptrauktos, žmogus kai]) per durnus mato. Jeigu vaikutis apvelka visą raginę plėve, tuomet žmogus nebegali jokio smulkaus darbo bedirbti. Šitoks vaikutis atsiranda ir tuomet, kuomet blakstienai dar nesiekia obuolio, bet tik lig plaukai pradeda bruožiuoti akį, valktis tuojau įsiplėčia ant visos raginės plėvės. Dažnai ant tos plėvės atsiranda žaizdelė iš kokios- nors priežasties, ima labai akį sopėti, galą gelti, į šviesą žiūrėti nebegalima. Žaizdelei užgijus, ant ruginės plėvės pasilieka balta dėmė. Jei tokia dėmė stovi ties pačiais vyzdžiais, tąja akimi žmogus nieko nebemato.
Gydymas. Sergąs šita liga, jeigu nor greičiau pagyti, turi saugoties dulkiu, durnų, ugnie:-, vėjo, skaudžios šviesos. skaitymo ir smulkaus, varginančio akis darbo. Kad kitų neužkrėstų, privalo dažnai mazgo- ties rankas, be reikalo ne- čiupinėti ak ų, turėti sau skyrium rankšluostį, praustuve, priegalvį. savo drabužių įiebl; skyli, kur pakliūva, kai. nesimaišytų tarp svetimųjų.
| Phone Drover 7800

į DR. A. J. TANANEVICZĖ
į Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiki) Ligas į
\ Ofbns ir gyvenimo vieta Valandos: \

' 3249 S, Morgan St., .Chlcap.8 ‘Vu-TuJoXr' |

AMERIKOS
GERIAUSI 

CIGARETAI.

Dirbėjai geriausių Turkisz 
kų ir Egiptiszku Cigaretų'

Nuo šitos ligos ūmai išgyti negalima. Kas turi kantrybės, pildo visa, ką daktaras yra liepęs, daž; imi gali per kokią pusę metų ar metus visai išgyti, bet kas tuokart tik tesigy- do, kada akis ima skaudžiai gelti, o skausmui aptilus tariasi išgijęs, toks vargiai kuomet beišgis.LIETUVIŲ KALBA.Galvočiai suka sau galvą betyrinėdami ir besimokindami lietuviškos kalbos. Išrado jie ją esant seniausią, bagočiausią ir gražiausią; kvailiai, kam jie galvas sau tai]) suka? Ar ne geriau stačiai nuspręst, kaip riestainį, kaip tai daro gudai ir žydai arba patįs ištautėję lietuviai, kurie norėdami pa daryt kokį nors lietuvišką žodį, ima iš kitų kalbų ir priduoda tik galūnes -is, as, ė, stė, ybė, ir tt. ir gatavas darbas; tuo bildu tuoj turėsime aibę lietuviškų žodžių: švebelis, pyvas, šėrės (žyrklės), trindulkė,(vežimėlis) mamas, cnatli- vas, dobras, kalatas, prau- lenije ir tai]) toliaus. Nesenai buvo atėjęs meistras ‘‘senoms pyloms zųbus dirbąs” dyravus gorškus medžiu lopus (Skylėtus puodus variu lopąs).
VYRŲ REIKALINGA.

Chaufferią ir taisymo automobili ų 
vyrą reikalinga kasdien; geras mo
kesnis. Prasišalinkite iš to sunkaus 
darbininkavimo klesos. Per 6-8 savai
tes mes galime jus išlavinti j pir
mos klesos automobiliu taisytoją bei 
vežėją, tinkantį imti nuo $20 iki $30 
algos į savaitę. Mes darome spccia- 
ališką mokestį šią savaitę, todėl atsi
šaukite pas mus tuojau. Mes pagelb- 
stame kiekvienam vyrui darbe, idant 
gavus gerus pamokinimus apie savo 
darbą lietuviu bei anglu kalba. Už- 
ganėdinimas gvarantuotas. Pamokos 
kasdien. Panedėliais, scredomis ir 
pėtnyčiomis atdara vakarais.

Petras Janutavich, vedėjas, 
United Auto-Brokcrs Ine.,

2835 Cottage Grove avė., Chicago, Ill.
Taipgi turime ir automobiliu ant 

pardavimo labai pigiai.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulimriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languages

1741 W. 47lh Street, : : Chicago, 'A,
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« Atydai Draugysčių ■
B Pranešame gerb. draugijoms, I
H kad draugysčių parėdą dirbtu-

vę perkėlėme į kitą vietą, tai-
W gi norėdamos užsakyti karūnas, ■ 
jį vėliavas, kukardas, šarpas, mar- g 

Saiką parėdus, kepures, guzikė- -
9 liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti ■ 
S šiuo adresu: |
n T. ANDRUSEVICZ & CO. t 
h 1908 W.Division st., arti Robey Chicago b
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