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Laukiama svarbių reformų Rusijoj
Duma reikalauja Rusi
jos gyventojams laisves

Mrs.M#hr.

Teutonai užėmė Volkavis- 
kį, Gardino gub.

Vokiečiams Rygos ir Vilniaus 
apylinkėse nesiseka.

PETROGRADAS, rugs. 9. — Rusijos durna paga
liau ima naudoties savo valdžios nusilpnėjimu. Du
rnos atstovai didžiuma balsu pravedė Rusijos valdy
mo reformoms projektą. Dešiniesiems durnos atsto
vams tolęs veikimas nepatinka. Bet tuo tarpu jie pri
versti sutikti su didžiuma, su liberalais ir progresis- 
tais atstovais.

Pravestuoju projektu reikalaujama visos Rusijos 
gyventojams suteikti visuotiną laisvę politikos ir reli
gijos žvilgsniu^ reikalaujma Lenkijai autonomijos; 
žydams laisvės; sutikmingos politikos del Finlandijos; 
leidimo profesionaliams darbininkams organizuoties; 
sutikmės valdžios su gyventoją išrinktaisiais atstovais; 
reikalaujama dar daug kitu vidurinių reformų.

Kiek žinoma, caras toms, 
nors ne visoms, reformoms 
pasirodo prielankus. Ir jei 
tasai projektas kokiu© nors 
budu per visas valdžios į- 
statimdavybės Įstaigas bus 
pravestas, tuomet Rusijos 
biurokratija paliks tik ant 
historijos lapu ir Rusija su
silauks naujos gadynės.

TEUTONAI UŽĖMĖ 
VOLKOVISKĮ.

Londonas, rugs. 9.—Prin
co Leopoldo armijos vakar 
perlaužė rusų naują liniją 
Skidel-V oi ko viski ( G ardino 
gub.) ir užėmė pastarąjį 
miestą, per kuri praeina ge
ležinkelio linija iš Vilniaus 
i Lembergą.

Iš Vienuos pranešama, 
kad austrai pasekmingai 
briaujasi link upės Ikva, 
Volynijoj, kur randasi di
delė rusų tvirtovė Dubuo.

Rusai oficialiai praneša, 
kad prisiartindamas ruduo 
vokiečių ėjimą didžiai su
trukdęs. Vietomis nuo lie
taus upės iš savo krantų iš
siliejusios. Taippat rusai 
praneša, kad vokiečiai nuo 
Rygos pasekmingai atmu
šami. Tarpe upių Šventos 
ir Nerio ir tarp Nerio ir 
Nemuno vokiečiai neikiek 
pirmyn nepasivarę. Varė
nos apygardose ir palei Me- 
rečanką vokiečių atakos at
muštos.

Tečiau iš Berlyno tvirti
nama, kad vokiečiai jau vi

sai arti atsirandą nuo Vil- 
niaus-Dvinsko geležinkelio.

Taigi pirmiau buvo kal
bama, kad vokiečiai po Gar
dino, Kauno ir Alytaus tvir
tovių tuč-tuojaus paims Vil
nių. Bot ligšiol jiems tai 
atsiekti nesiseka ne tik su 
Vilniumi, bet ir Ryga. Ru
sai visur atkakliai ginasi.

Vokiečiai turės panešti di
delius nuostolius kol savo 
tikslą atsieks, nes rusams 
vis daugiau amunicijos pri
statoma.

RUSAI SUMUŠĘ VO
KIEČIUS.

PETROGRADAS, nigs. 
9. —- Ties Tarnopoliu nišai 
sumušę vokiečius, paimda
mi jų 8,000 nelaisvėn ir 30 
kanuolių. Čionai oficialiai 
apie tai paskelbta.

Cleveland, 0., rugs. 8. — 
Cleveland© ir Cantono fab
rikantai pasirašę po kon
traktu Rusijai padirbdinti 
3,000,000 šautuvų ir kitokių 
ginklų už $80,000,000.

GUATEMALA SUTOR- 
PEDUOTA.

Paryžius, rugs. 8. — Vo
kiečių submarinas sutorpe- 
davo ir nuskandino garlai
vį Guatemala už 50 mylių 
nuo Belle salų. Garlaivio 
Įgula ant dviejų valčių iš
sigelbėjo. Guatemala pri
gulėjo franeuzų kompani- 
M ..luSIfi

Ši moteris Newporte, R. I., nusamdžius čia matomus tris nigerius nušauti savo 
vyrą, daktarą Mohr. Nigeriai darbą atlikę ir dabar visi su Mrs. Mohr už grotų

• tupi. Rhode Island valstijoj tai nepaprasta sensacija.

Naujas Zeppe- 
liny užpuoli
mas ant 
Anglijos.

Londonas, rūgs. 8. — Vo
kiečių zeppclinai vakar iš- 
naujo užpuolė Angliją. Tai 
antras užpuolimas per 24 
valandas. Paskutiniu kar
tu zeppelinai skraidė netoli 
paties Londono. Numesta 
kelios bombos, pagimdyti 
keli gaisrai. Bet nieko to
kio baisaus neatsitikę. Iš 
užpultų vietų neapturėta 
pilnų raportų.
Bet užvakar zeppclinai, su- 

lyg oficialio- anglų raprto, 
padarę daug j eibių. 15 na
mų sunaikinę. Prasidėję 
gaisrai, bet veikiai apgesin
ta. Bombomis užmušta: 2 
vyru, 3 moteiįs ir 5 vai
kai; sunkiai sužeista: 4 vy
rai, 11 moterių ir 5 vaikai; 
lengviau sužeista: 9 vyrai, 
5 moteiįs ir 9 vaikai; namų 
griuvėsiuose trjrbut palai- 

ITALŲ ĖJIMAS SULAI
KYTAS.

Roma, rugs. 9. — Čia ofi
cialiai skelbiama, kad italų 
ėjimas link Isonzo sulaiky
tas. Po franeuzų generolo 
Joffre atsilankymo italų ka
ro fronte, austrų lakūnai už
puolę ant italų aviacijos 
stoties ties Lower Isonzo ir 
numetę 37 bombas. 3 ka
reiviai užmušta. Palei Plez- 
zo ir Vai Sugana italai 
briaujasi vis toliau.

250.000 TURKŲ ŽUVO 
PALEI DARDANELIUS.

Roma, rugs. 8. — Iš Atė
nų apturėta žinia, kad ap
link Dardanelius turkai ne
tekę 250,000 savo kareivių. 
Turkija labai greitai turė
sianti bankrutyti.

dota 1 vyras ir 2 moteri, nes 
jų nesurandama.

Ir tai visi civiliai, išėmus 
vieną-vienatini ten buvusį 
kareivi, kurs sunkiai sužei
stas.

Taip tai vokiečiai kariau
ja, žudydami moteris ir vai
kelius, neturinčius nieko 
bendro su šiuo karu.

GRAFAFONŲ DARBI
NINKAI ŽADA STRAI- 

KUOTI.

Bridgeport, Conn., rugs 
8. — 400 darbininkų, dir
bančių American Grapho- 
phone Co. įstaigoj, nuspren
dę išeiti straikan, jei kom
panija nepadidįsianti jiems 
algų 20 nuošimčiais. Kom
panija sutikus su 8 valandų 
dienos darbu ir suteikė dar 
kitokius darbininkams pa
lengvinimus, bet darbinin
kai stovi prie savo pasta
tytų reikalavimų.

Didkun. pasly
stas j Kauka
zą vice-ka- 

ralium.
Petrogradas, rugs. 8. — 

Didžkunigaikštį Nikalojų, 
buvusį rusų armijų vyriau
siąjį vadą, caras pasiuntė į 
Kaukazą, paskyrė Kaukazo 
vice-karaliumi ir pavedė 
jam ten armijų vadovavi
mą prieš turkus. Caras 
jam pasiuntęs reskriptą, ku
riame padėkojęs už tarny
bą ir pasisakęs, jogei jis 
pats (caras) privaląs stoti 
savo armijų priešakyj. Ca
ras esąs Dievo leistas savo 
šalim ir savo gyventojais 
rupinties...

Didkunigaikštis Nikalojus 
todėl ant Kaukazo užimsiąs 
grafo Voroncev-Daškovo 
vietą. Kur bus nuskirtas 
pastarasis, tuo tarpu neži
noma.

Toji žymi armijoje at
maina padarė didį įspūdį vi
soj Rusijoj ir užsieniuose, 
bet labiausiai Petrograde, 
nes lig šiai dienai apie tas 
atmainas nieko nebuvo ži
nota. Dienraštis “Novoj, 
Vremia” rašo, kad teutonai 
negali laukti iš caro jokios 
taikos, nors jie apie tai 
šventai buvo manę. “N. 
Vr.” taippat išaugština did- 
kunigaikščio Nikalojaus di
dį didvyriškumą, girdi, jo 
vardo atmintis ant visados 
pasiliks kareivių širdyse.

(Gal jau taip nėra ir ne
gali būti, tečiau laikraščiai 
privalo panašius garbinimus 
išreikšti, nors kadi r del to 
paties rusų patriotizmo pa
laikymo tokiam nelaimin
gam momente. Juk kiekvie
nam gali būti aišku, kad 
didkunig. iš tos augštos vie
tos prašalintas ne del ko ki
to, kaip tik del savo nesu- 
manumo vesti karo su to
kiu© galinguoju priešininku, 
kai kad teutonai).

DIDKUNIG. SU KAREI
VIAIS ATSISVEIKINO.

Paryžius, rugs. 8. — Did
kunig. Nikalojus, apturėjęs 
caro reskriptą apie paliuo- 
savimą nUo vadovavimo ar
mijoms!, tuojaus išleido raš
tą į visas armijas. Tuo sa
vo “prikazu” jis armijoms 
pranešė, kad nuo šios die
nos jų vyriausiuoju vadu 
paliekąs pats j© didenybė 
imperatorius, caras Nikalo
jus. Jis pasitikįs, kad ar
mijos su naujuoju savo va
du dar narsiau kariausian-

VON TIRPITZ NEPA- 
LIUOSUOTAS.

Amsterdam, rugs. 8. — 
Iš Berlyno apturėta žinia, 
kad vokiečių admiralicijos 
ministers von Tirpitz ne- 
paliuosuotas nuo minister!© 
vietos, kaip apie tai pirmiau 
buvo pranešta. Tik pasi
traukęs porai savačin atsil
sėti. Vokietijai šiais lai
kais tokie vyrai yra reika
lingi. Rusijoj priešingai 
pasielgiama. Už neaiškų 
netaktingą nužengimą karo 
lauke ir generolai uždugni- 
jama kalėjimuosna.

CARAS DUOSIĄS RUSI
JAI LAISVĘ.

Paryžius, rugsėjo 9. — 
Franci jos diplomatai tvir
tina, kad Rusijos caras, pa
siskelbdamas visų savo ar
mijų vyriausiuoju vadu, už- 
duodąs baisų ir galutiną 
smūgį biurokratijai ir, ma
noma, tuo keliu jis suteik
siąs Rusijos gyventojams 
laisvę. Bet nekuriu tokiems 
tvirtinimams priešginiauja. 
Visupirmu, didkunig. Nika
lojus buvęs atsakantis ar
mijų vadas ir jis bene ar 
tik nukritęs kokių intrigų 
auka. Caras, pasiskelbda
mas vadu, apie tą faktą pra
nešė tik vienam Francijos 
prezidentui, gi Anglijos ka
ralių aplenkė. Tatai spėja
ma, ar caras kartais neno
rės pertraukti karą ir susi
taikinti su Vokietija bent 
kok i oi n i s i ši y gomis?

SUBMARINAI NUSKAN- 
'^DINO 7 LAIVUS.

lilondonas, rūgs. 8. — Vo
kiečių submarinai per vieną 
dieną nuskandino 7 talkin
inkų laivus aplink D. Bri
tanijos salas.

TALKININKŲ PERGA 
LĖS DARDANELIUOSE.

Londonas, rugs. 8 .— Iš 
Mytilene apturėta žinia, jo
gei talkininkai pasekmingai 
turkus mušą ant Sulva 
fronto, ant (lallipoli.

KAS BUS TIKRASIS RU
SŲ ARMIJŲ VADAS.
Londonas, rugs. 8. — Už

sieniuose visaip kamantinė- 
jama tasai nepaprastas Ru
sijoje atsitikimas. Visi vi
saip mano. Bet visiems no
rima sužinoti, kas liks tik
ruoju rusų armijų vadu. 
Juk pats caras tokiu© nega
li būti, mažai tuti tuo tiks
lu išsilavinimo. Spėjama, 
ar tik vyriausiuoju de fac
to vadu nepaliks generolas 
Aleksiejev, kuris andai bu
vo nuskirtas didkunig. Ni
kalojaus štabo viršininku. 
O gal paliks gen. Ruzskis? 
Sunku kol-kas pasakyti, nes 
tokie dalykai Rusijoje sle
piami. Ten pakanka žinoti, 
kad caras yra vyriausiuoju 
vadu ir viskas.

Ir kaip dabar po tų at
mainų rusų armijoms klo
sis, tik viena ateitis tepa
rodys. Militariniai kritikai 
tečiau tvirtina, jogei nebu
sią blogiau, bet goriau.

čios. Ant galo didkunig. 
palinkėjęs armijoms Dievo 
palaiminimo ir kuogeriail
si© pasisekimo. Jis pats pa
sitraukiąs nuo užimamos 
vietos ir užimąs naują, tar
nybą del tėvynės labo.
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Nesenai ties Gary, Ind., 
nežinomi galvažudžiai nužu
dė liuteronu evangeliku pas
torių Kayser. Visi laikraš
čiai tą baisu atsitikimą pa
minėjo. Tai trumpai pami
nėjo ir dienraštis “Katali
kas.” Angliški ir kiti laik
raščiai aiškiai buvo pažy
mėję, kad Kayser buvęs liu
teronų. evangelikų pastoriuj 
kadangi jis tukino visudfliet 
persistatė. Kokiuo jis save 
visuomet ir visur reprezen
tavo, kaipo toksai ir laik
raščiuose buvo paminėtas.

Tečiau Kayser’io liuteronų 
evangelikų pastoriumi pa
vadinimas labai nepatiko 
nekuriam lietuvių liuteronų 
vadovui, kurs, prisidengęs 
pseudonimu “Lietuvis Liu
teronas,” per praeito šešta
dienio “Naujienas” ne tik 
kad nužudytą pastorių Kay- 
ser’į iš liuteronų degredavo, 
bet dar išrėžė “Katalikui” 
tikrai jau liutcrini pamo
kslą. Prieš kitus laikraš
čius jis tečiau neikiek ne
užprotestavo, o “Katalikui” 
prikaišiojo įvairių nebut- 
niekių, neturinčių jokio są
ryšio su nužudyto Kayse
r’io liiiteranizmu. Mat, 
vyrukas sučiupo progą 
“Kataliką” pakedenti. Gal 
tuo budu norima sau padi
dinti “vieniųjų” skaitlių?

Ir taip Lietuvis Liutero
nas iš šapelio priskaldė di
džiausią malkų vežimą. Ne 
tik kad “Naujienose” lietu
viškai ir angliškai išdėstė iš 
liuteronų protestantų teolo
gijos (mat, jis tos teologi
jos žinovas) ištraukas, bet 
“Katalikui” dar prikišo po- 
pežių, vyskupų ir kunigų 
politiką, tarytum, “Katali
kas” butų koks vyskupų ar 
kunigų oficiozas. Bet jei 
ir taip butų, tai visgi Lietu
viui Liuteronui, doros mo
kytojui, nepriderėjo žirnių 
su kopūstais maišyti, nie
kam kaltą apie pastorių ži
nutę išpusti kaip koki ne
paprastą burbulą.

Vokiečiai taikysis 
į Odessą,

Kai vokieičai pradėjo vi
somis pajėgomis gulti ant 
Rusijos, tai buvo manyta, 
kad jie sumanę užduoti tik 
skaudų smūgį Rusijai ir pa
skui urnai atsisuks prieš 
Franci ją ir Angliją.

Sekantis atsitikimai, vi
siškas išstūmimas Rusijos 
iš dviejų apsiginimo linijų, 
kurie, rodos, perėjo visus 
vokiečių pasitikėjimo rube- 
žius, permainė jų pienus. 
Jie dabar nusrpendę pasi
naudoti savo pergalėmis.

Nesenai daug buvo kalba
ma, kad vokiečiai jau kė
sinasi užatakuoti Balkanus, 
kad pasidaryti kelią į Kon
stantinopolį ir apginti jį 
nuo žuvimo. Jaigu vokiečių 
karuomenė butų galima pa
siųsti Konstantinopoliu, 
talkininkai turėtų atsisakyti 
nuo jo paėmimo. Kad prie 
to buvo kėsinamasi, aišku 
iš to, jog Vokietija ir Aus
trija sutraukė galingą ka- 
ruomenę prie Rumunijos ir 
Serbijos rubežių.

Paskutinės žinios praneša 
apie visai naujus vokiečių 
užmanymus. Manoma, kad 
tie užmanymai vokiečiams 
labai svarbus. Išardymas 
rusų antros apsiginimo lini
jos padarė vokiečiams liuo- 
są kelią į Rusijos vakarus 
link Odessos, svarbiausios 
Rusijos tvirtovės prie Juo
dųjų jūrių. Pakliūtų ir 
centre stovįs Kievas.

Per Odessą talkininkai 
maną sušelpti Rusiją gink
lais ir amunicija. Tuo tik
slu taip karštai kariaujama 
prieš Turkiją. Per Odessą 
Rusija laukia ne tiktai pa
galbos, bet per šį punktą 
Rusija veda didžiausią pir- 
klybą. Tai yra labai svar
bi Rusijos gįsla, nes turi 
penkias ar šešias geras prie
plaukas ir veda geriausią 
komunikaciją.

Mes nenorime vesti gin
čų su tokiais liuteronų teo
logais ir kiek galėdami to 
vengsime. Musų dienraštis 
jokiais specialiais tikybi
niais dalykais neužsiima. 
Todėl ir nenori, kad jam ko
kie nors sumužikėję teolo
gai prikaišiotų nebūtus dai
ktus. Jei mes liuteronų 
protestantų dvasios vadovų 
nevadiname kunigais, bet 
pastoriais, tai tą darome, 
kad atskirti kitus nuo kitų, 
nes lieuvių visuomenė žo
dyje kunigas mato vientik 
katalikų dvasios vadovą. 
Panašiai yra ir su maldos 
namų pavadiniipu. Juk nei 
kirkė, nei bažnyčia nėra lie
tuviški žodžiai. - Pirmasis 
pavadinimas labiaus tinka 
Prūsijos lietuvains protes
tantams (ne protestonams), 
pastarasis — I). Liet, lie
tuviams katalikams.

Pagaliau turime Lietuviui 
Liuteronui pasakyti, kad 
Rymo-Katalikų ti kė j imas 
nėra ten kokia sekta, kaip 
jis tiesiog tvirtina. Pana
šiai tegali tvirtinti tik neži- 
nėliai ar historijos ignoran- 
tai. Bet,, matyt, Lietuvis 
Liuteronas nekaip ir išgud- 
fėjęs, jei jis savo teologiją 
leidžia valkioti po socialis
tų laikraščius.

~ fiEFOffEAND AF7F/? TPEZUVĮ =====
Balkanų valstybes prieš ir po Bucharesto kongreso. >

Šiandieninis stovis vokie
čiams duoda gerą progą ver- 
žties link Odessos ir supa- 
raližuoti visus priešininkų 
sumanymus ir išrokavimus. 
Tada Rusija, netekus jokios 
vilties, vargiai galėtų ilgai 
kariauti.

Ne veltui tad vokiečiams 
parupo Odessa.

Amerikos lietuviai 
darbuojasi.

Musų pažangesnieji lietu
viai pradėjo rašinėti straip
snius apie Lietuvą ir lietu
vius anglų laikraščiuose. 
Pliiladelphiojos laikraštyje 
“The Philadelphia Record” 
rugpjūčio 22 d. tilpo vienas 
iš geriausių straipsnių-apra- 
šynių apie Lietuvą. Straips
nio autorius yra p. Roma
nas Karuža. Labai pagei
daujama, kad panašių strai
psnių psirodytų įvairiuose 
laikraščiuose, o ypač maga
zinuose, kaip: “The Litera
ry Digest” ir tam panašiuo
se. Anglų spauda mažai te- 
bežinojo apie lietuvius. Tad 
butų pravartu kuodaugiau- 
sia išplauti pasauliui Lietu
vos historiją ir dabartinės 
musų tėvynės vargus.

Trumpame laike išeis 
kninga apie Lietuvą anglų 
kalboje ir manoma daugiau
sia išplatinti tarpe ameri
kiečių, kningos vardas Ims 
sekantis: Lithuania in Re
trospect and Prospect. Pa- 
sidėkojant žymesniems vei
kėjams, kurie informuoja 
lietuvių vardą pasaulėžval
gai, be abejonės, daugumas 
supras musų reikalavimus 
ir atskirs kaipo tikrą tau
tą. Taippat butų geistina, 
kad mes drauge informuo
tume ir apie Latviją. Ma
tyti, kad latvių rašėjų kuo- 
mažiausia tesiranda ir ma
žai apie juos rašoma. Lat
viai yra artimi broliai lie
tuvių ir mes privalėtume 
drauge su jais darbuoties. 
Suglaudus krūvon dvi ma
žas tautas, galėsime daug 
daugiau nuveikti, negu vie
ni.

Philadelphijoj, Pa., susi
tvėrė draugija, būrelis lie
tuvių, kurių tikslas yra 
kuoteisingiąusia nušviesti 
lietuvių vardą anglų spau
doje. Iki šiolei daugiausia 
pasidarbavo musų tautietis 
Romanas Karuža, kuris 
nuosekliai supranta Lietu
vos praeitį ir pažįsta lietu
vių gyvenimą.

Lietuviai 
Amerikoje.

PRAKALBOS.

Hartford, Conn. Rugsėjo 
3 d. rūpesčiu vietinio Tau
tos Fondo skyriaus, Con
way’s svetainėje buvo su
rengtos prakalbos.

Pirmiausia Narkevičių or
kestrą pagrojo maršą. Vie
tinis klebonas, kun. J. Am- 
botas, prabilo į susirinku
sius paaiškindamas prakal
bų tikslą ir lietuvių visuo
menės pareigas link nuvar
gintos tėvynės, Lietuvos, 
podraug ragino visus ramiai 
užsilaikyti laike prakalbos 
ir perstatė kalbėtoją, gerb. 
svečią p. Šimkų, atstovą 
Draugijos nukentėjusioms 
del karo šelpti.

Ponas St. Šimkus kalbėjo 
ilgai ir įspudigai apsakė mu
sų tėvynės vargus. Ne vie
nas klausydamas apsiverkė. 
Kaipo darbo dienoje, žmo
nių buvo susirinkę neskait
lingas būrelis, bet pasekmės 
buvo gana gražios. Aukų 
tuoj po prakalbos surinkta 
$166.10. Tai matome, kad 
ir Hartfordo lietuvių kolio- 
nija, nors nedidelė, tečiau 
neatsilieka nuo pačių di
džiausiųjų lietuvių kolio- 
nijų Amerikoje. Nuo pat 
karo pradžios vietiniai lie
tuviai tėvynės labui yra pa
aukoję arti $800. Žinoma, 
dar nekartą vėl pratiesime 
ranką teriojamai tėvynei.

Laike p. Šimkaus kolek- 
tos vietinis parapijos cho
ras, p. V. Kanclerio veda
mas, gražiai sudainavo ke
letą tautiškų dainelių. Si- 
manavičiukai, brolis ir sesu
tė, padeklemavo ir pajuoki- 
no nusiminusius ir lindin
čius delei Lietuvos likimo 
žmones.

Užbaigęs kolektą p. Šim
kus iš antro karto kalbėjo 
paaiškindamas dabartinį 
karo stovį ir ragino visus 
po karui gristi į tėvynę, už
imti tenai gyvenimus, ves
ti pramonę ir nedaleisti am
žinai žūti Lietuvai. Pub
lika, matyt, pritarė tam 
prakilniam kalbėtojo pata
rimui, nes pasipylė gausus 
delnų plojimas. Tolesniai 
kalbėtojas išreiškė, vardan

Po $1: D. Karoblis, A. Ju- 
denis, K. Žeminskas, K. 
Kupčinskas, J. Meleška, M. 
Belsvičiutė, M. Nigžentai- 
tienė, M. Stanislovicnė, O. 
Krasokiutė, O. Bliongiutė,
O. Alenskiutė, M. Simonai- 
čiutė, A. Urbonavičius, E. 
Stankevičiūtė, K. Berenau- 
skiutė, V. Vilkelis, J. Mo
tiejūnas, J. Indrcliunas, M. 
Kiaulionienė, M. Narnavi- 
čiukė, M. Barulienė, B. Ra- 
jalis, A. žežiunas, P. Šal
kauskiui, Pr. Žubrauskas, 
K. Labeckas, K. Puidžius, 
T. Krapas, J. Butnoraitė,
P. Mašiotienė, A. Pateckis, 
J. Jurgelevičius, V. Kancle
ris, J. G opas, A. Krukaitė, 
P. Simošas, V. Norkevičiu- 
tė, A. Nakčeris, M. Kočiu- 
nas, S. Dapkaitė, E. Šab- 
liauskaitė, A. Dolskaitė, A. 
Andruškevičaitė, V. Kriau
čiūnas.

Smulkiomis aukomis su
rinkta $21.10.

Viso labo $166.10.
Kibirkštis.

Tat steigkime tam pana
šias draugijas ir pramuški- 
me ledą apie Lietuvą sve
timtaučių spaudoje. Alyva.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VENOS 
DIENOS UŽDARBI.

visos Lietuvos, hartforclie- 
čiams dėkingumą už taip 
gausią auką.

Vietinis T. Fondo sky
riaus komitetas tarė nuošir
dų ačiū ponams Norkcvi- 
čiams už muziką, ponui St. 
Šimkui už prakalbą, kuri il
gai paliks atmintyje, p. V. 
Kancleriui ir chorui už dai
nas ir dekiematoria ms už 
eiles.

Žemiaųs paduodame au
kotojų surašą:

Kun. J. Ambotas $10.
Po $5: P. Vasiliauskaitė, 

J. Abramauskas, M. Augš- 
takalnis.

Po $3:J. Lančka, V. Kal
velis, T. Špilnis.

Po $2.50: A. Volongevi- 
šius, P. Mikalauskas, J. 
virius, A. Vieraičiutė, J.

Po $2: J. Čeledinas, M. 
Ramanauskas, L. Perednie- 
nė, M. Valavičia, M. Juške
vičius, A. iVeraičiutė, J. 
Bajolytė, U. Gurkliutė, Pr. 
Bel agio vis, P. Alijošius, P. 
Grušaitė, V. Sėdžiutė, A. 
Valavičiūtė, A. Rainiutė, J. 
Gručas, J. Daugveekas, M. 
Kiau lėnas.

VIETOS LIETUVIAI. GE
RINIMO KLIUBAS.

Cicero, III. Cicero mies
telis guli vakaruose nuo 
Chicagos. Apgyventas dau
giausia lietuviais, kurių 
dauguma yra įsigyvenusių 
nuosavybes, turi visokios 
pušies krautuvių. Ketvirti 
metai gyvuoja lietuvių pa
rapija, turi savo bažnyčią, 
turi keletą pašelpinių ir 
šiaip įvairių draugijų. Gy
vuoja čia lietuvių kliubas, 
užvardintas ‘ ‘ Gerinimo
kliubas.” Į šį kliubą pri
klauso daugiausia namų ar 
kitokio turto savininkai. 
Narių esama virš 100. Tas 
kliubas rūpinasi visokiais 
reikalais ir pagerinimais. 
Keli metai atgal burįs ai
rių ir vokiečių sumanė už
drausti medinius namus sta
tyti. Padavė miesto, val
džiai tokį užmanymą ir rei
kalavo, kad jį užtvirtintų. 
Dagirdo apie tai lietuviai ir 
pareikalavo, kad del tokio 
svarbaus reikalo turi būti 
sušauktas visuomeniškas 
susirinkimas. Susirinkime, 
apkalbėjus dalyką, leista 
nubalsuoti. Prieš medinius 
namus balsavo 32, o kad bu
tų leista statyti kokie kam 
patinka ir kokius kas išgali 
balsavo 70.

Šiais metais minėtas kliu
bas kovo 9 d. laikė susirin
kimą, į kurį buvo užkvies
tas miestelio reprezentan
tas, p. D. T. Brennan. Tuo 
kartu jis įnešė naują su
manymą, kad reikia takelius 
tarp lotų išbrukuoti. Bet 
tas sumanymas liko užmes
tas ir po kelių savaičių ai
riai pradėjo rinkti parašus, 
kad kiekvienas butų pri
verstas mokėti mokesčius 
už išbrukavimą, takų. Lietu
viai ir dabar pareikalavo 
viešo susirinkimo. Gegu
žės 18 d. J. Jukniaus svetai
nėje atsibuvo susirinkimas. 
Prisirinko visokių tautų pi
liečių. Pirmininkas lietu
vių kliubo, p. M. Gabraitis, 
atidarė susirinkimą ir už
kvietė ( p. D. T. Brennan, 
kad jis teiktųsi paaiškinti 
dalyką. Šis pranešė, kad 
kalbėjęs su inžinieriais ir 
jie pasakę, kad prasčiausius 
medžiagos brukavimas atsi
eis po kokią 30 do], už 25 
pėdas ilgio, o geriausiomis 
plytomis ne mažiaus, kaip 
po 50 dol. Keliant rankas, 
ar brukuoti, ar ne, už — 
balsavo 4, o prieš apie pus
antro šimto.

J. Stankevičius,
L. G. K. rašt.

PRISIMUŠĖ. DARBAI.

Baltimore, Md. Antrą va
landą nakties iš sekmadie
nio į pirmadienį, rugs. 5— 
6 d., sargybinis Lanz, ei
damas Lombard gatve, rado 
kraujuose gulintį Petrą Re- 
meikį, 24 metų amžiaus. Nu
vežė į ligonbutį. Jis nieko 
negali kalbėti, gydytojai sa
ko, kad maža vilties pagy
ti. P. Reineikis išpuolė per 
langą nuo antro augšto. Sa
ko, buvo stipriai pasigėręs.

Jurgis Aleksa, kuris šie
met baigė New York kir
pimo kursą, iškeliavo į Wor
cester!, kur mano apsigy
venti. Tai buvo dešinė ran
ka visokiose draugijose. La
bai pagirtina, kad jaunimas 
griebiasi amatų.

■DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas io pinigais 

Visas Kuponas vertas įc

isĘ

Visas Kuponas ir pakelio priešakys turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus

■ - arba j verias dovanas.
- (Šį dovana hus duodama iki Dec. 31, H15)
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Siuvimo darbai, prie ku
rių daugiausiai dirba lietu
viai, labai sumenkėjo, ne
uždirbama nei pusės to, 
kiek pirmiau būdavo uždir
bama.

Seniau lietuviai dirbdavo 
geriausius darbus įsiskver
bdami faktoriais, bet, atsira
dus “susipratėlių,” kėlė 
straikus vienas paskui kitą, 
o lietuvių vietas užėmė žy
dai, italai ir kiti. Viename 
amate turime tris unijas. 
Žinoma, kur du pešasi, ten 
trečias pasinaudoja. R.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. IlalstedSt.

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Nedaliomis 10c. balkonas, 15c. 
Kaino’ Sfo’rjnn’lg dienomis ir 

subatoiuu bu. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedčliomi 2 vai po 

’ po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik 

M1LDOS-TEATRAN
1IIT<

br. S. A. ŠUKIENE j
' SPECIALISTS .
Q MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
g 3255 SO. HALSTED ST. f 
g Tai. Drover S330 CHICAGO. ILL. B

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto 
Nereikia rakto nešiotis-nera 

ką nei pamesti.

Kožna spyna kitaip 
rakinėsi.

Musų naujo išradimo be- 
raktinės spynos yra padary
tos ant neišpainiojamų pa
matų ir yra taip saugios kaip 
Bankinis Užraktas. Nusipir
kęs musų naujo išradimo be- 
raktinę spyną jausiesi saugiau 
negu kad paliemoną pristaty- 
,tum prie savo užrakto, nes jos 
kitas jokiu budu negalės alra- 
kyt kaip tik jus. Nelaukdamas 
pareikalauk nuo musų pilno

tų spynų aprašymo su paveikslais; nusistebėsi 
dažinojęs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary
tos ir pigios. Už praplatinimą musą naujo iš- 
radimo beraktinią spyną duodama didelės ver
tes dovanos. Klausk išlygą.

Laiškus rašykite lietuviškai įdėdami markę atsakymui.

Adrcsuokit šitaip:
SECURITY PADLOCK CO.

648 W. 31st St. Dept. F. Chicago, III.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slslcis 
ADVOKATAS

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

Res. 8255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystčs.

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

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele* mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir Aobulinfriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; trip jau klesose dienomis ir vakarais.
Jeiffu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amerloan School of Languagoa

1741 W. 47th Street : : Chicago, X .
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A. Vienuolis.

PATI.
(Iš “Aušr”),

(Tąsa).
Ilga aš tada, atmenu, sėdėjau ant stalo pasirėmęs 

ir galvojau, koks gražus butu mudviejų gyvenimas, jei 
nors kiek artimesni butu musu budai ir idėjos.

Kaip buvo man brangus tas jos jautrumas, galite, 
nelaimės draugai, suprasti iš to, kad aš ir šiandien 
tebenešioju pasparto lapeliuose, vieną to vainiko gėle
lę. Buvo tai valanda, kurioj Likimas parodė, kad mano 
laimė čia jau ir jos nėra.

Kada grįžau iš šilo miestan, buvo jau geri pusry
čiai ir einant prospektu, pirklio-milioniero Cvitkovo 
tartoke suuzgė dvyliktą.

— Meldžiu man parodyti ką nors tokio iš aukso 
daiktų — paprašiau inėjęs juveliro krautuvėm Kad 
pastarasis nepastebėtu mano pasibjaurėjimo ir blogo 
ūpo, nusiėmiau akinius ir nusigrįžęs pradėjau juos 
trinti nosine.

Pardavėjas vikriai atidarė prieš mane brangiųjų 
daiktų spintą ir pradėjo iš jos dėlioti ant stalo įvai
rius moterų tualeto auksinius pagražinimus. Matyti 
jo žinota apie sukaktuves ir senai manęs laukta.

Man pasidarė šlykštu ir aš, bakstelėjęs pirštu į 
vieną storą aukso grandinėlį, užklausiau, kiek jis 
kainuoja. , < |

— Šimtas penkios dešimtys rublių — aiškiai, ati
dalindamas žodį nuo žodžio, atsakė pardavėjas ir, pa
kabinęs ant delno grandinėlį, pradėjo jį visaip prieš 
manę vartyti.

— Suvyniokit man jį, gal pirmą kartą savo gy
venime paliepiau, siekdamas kišenėn pinigų.

Už minutės ėjau gatve, tartum, ką nors apvogęs, 
ar nuskriaudęs, padaręs ką nors tokio biauraus, nedo
ro. Kaip tyčia aut kertes pasipainiojo ranką atkišęs 
elgeta ir upas mano amžinai sugėdo.

Namon parėjau, jauzdamas didžiausią neapykantą 
prieš žmonės, prieš elgetą, prieš tą patį juvelirą, ku
ris, žinojau, mane apgavo bent 50 rublių, prieš pačią, 
o už vis labiau pats prieš save.

Nepasakosiu aš jums, nelaimės draugai, kaip aš 
inteikiau pačiai dovaną, kaip viens kitą sveikinova su 
metinėmis sukaktuvėmis... tatai kiekvienas gali suži
noti iš tam tikrų šabloniškų kningų. Aš tik pridursiu, 
kad atlikęs šitą priedermę, kada ėjau savo kabinetan, 
staiga, pati, kaip jauna katytė, pasivijo mane duryse, 
iš užpakalio apkabinusi rankomis už kaklo ir prie ma
nęs prisiglaudusi, ne tai nusigandusi, ne tai ką atspė
jusi, per ašaras užklausė:

— Anatol, kas tau?
Mano vardas buvo Antanas, bet ji, kad aristokra

tiškiau skambėtų, vadindavo mane “Anatol ium”.
— Tu sergi, tu be ūpo, ar kuo nepatenkintas... 

sakyk?..
Čia a$ susiėmiau ranka už kaktos ir paaiškinau 

jai, ištikrųjų esąs truputį nesveikas, kad man sopanti 
galva ir kad aš norįs trupučiuką pagulėti. Maniau, kad 
tuo ir atsikratysiu nuo jos užklausinėjimų, bet, pasirodė, 
toli gražu. Ji tuojau padėjo ant kanapos priegalvį, pa
guldė mane ir, glostydama mano plaukus, kaip ir su
simąstė.

Aš užmerkiau akis ir nežinojau kas daryti, ar ty
lomis gulėti ir ją nuraminti, ar tuo išdėstyti viską, kas 
senai jau man gulėjo ant širdies ir nedavė ramybės.

Širdis man pradėjo tankiai plakti ir buvau jau 
benorįs atsisėsti, ją apsikabinti ir, paėmus už 'rankos 
atvirai, iš tikros širdies viską jai papasakoti, bet tą 
valandėlę pati pakėlė mano galvą ir ją pasidėjusi sau 
ant kelių pradėjo kalbėti, žiūrėdama liūdnai susimąsčiu
siomis akimis į puikų, kabinete paklotą kraitinį kilimą:

— Žinai, Anatol, tu pavargai, tau reikia pasilsėti... 
Senai jau aš pastebėjau, kad tavo dirksniai suirę... Ži
nau, Anatol, išgausiu aš tau iš vyriausio revizoriaus 
bent dvejetai mėnesių “urliopą” ir brauksiva mudu 
Kislavodskan pasilsėtų... Šiandien, kaip tik bus pas 
mus Liubomiro vas, tai aš su juo ir pasikalbėsiu...

— Kaip? tti ir Liubomiro va užkvietei, riktelėjau aš 
net visas suvirpėjęs, — šitą juodašimtį, vagį, žmogžu
dį.. . juk per jį vieną liko išsiųsta visa pažangioji mies
to inteligentija ir...

— Tai ką gi, Anatol, padarysi, žinau ir aš ko jis 
vertas, bet reikia neužmiršti, kad nuo jo priguli visa 
tavo karjera... —

Aš pajutau, kad visas apsipyliau kaituliu, norėjau 
atsikelti nuo kanapos, tuojau atstumti nuo savęs pačią, 
ją įžeisti ir dar kasžinką padaryti, bet pakėlęs galvą 
pažvelgiau jai akysna, įsmegau priegalviu ir nutilau...

Man pasirodė, kad aš neišturėsiu, kad tuojau pra
virksiu, kad su manimi bus isteriką... apsivertęs, 
kniūpsčias įsikandau priegalvį...

Trupučiuką patylėjusi, pati išėjo ir tuojau sugrį
žusi apklojo mane antklode... Paskiau girdėjau, kaip 
Jonas uždarinėjo langines... Aš užmigau.

Kai atbudau, pačios jau nebebuvo.

Pagelbekit!
Čiomis dienomis bus už

baigtas didelis žemlapis 
Suvalkų gubernijos, kurio 
sustatymui man prisiėjo 
darbuoties apie 6 metus. Ne
žiūrint to, kad medžiagą 
šiam žemlapiui rinkau iš vi
sų galimų šaltinių, nežiūrint 
to, kad jo sutaisymui man 
gelbėjo Lietuvių Mokslo 
Draugija Vilniuje ir visa ei
lė lietuviškųjų veikėjų, — 
darbas yra taip didelis ir 
painus, kad ir prie geriau
sių norų visa ko negalima 
buvo surinkti. Nekuriu 
mažmožių visgi dar ir dabar 
trūksta. Ir todėl, pirm iš- 
leisiant šį žemlapį, aš norė
čiau gauti žinių apie neku- 
riuos dalykus, kurie že- 
miaus yra išdėstyti. Labai 
prašyčia gerbiamų skaity
tojų, kurie gerai pažįsta že- 
miaus paminėtas vietas Su
valkų gubernijoj, atsakyti} 
man tuoj aus ant sekančių, 
žemiaus paduotų, klausinių:

Kaip vadinama vietinių 
žmonių tikrai lietuviškai šie 
ežerai:

1. Ežeras tarp Žališkės ir 
Bagdanonių, netoli Seirijų; 
rusiškai jis vadinamas “oze- 
ro Seislak.”

2. Ežeras “Sigik,” tarp 
Žališkės ir Babrų.

3. Ežeras “Verneje” tarp 
Rudos, Jakonių ir Radzvilo- 
nių (netoli nuo' Veisėjų).

4. Ežeras “Hanča,” į pie
tus nuo Veisėjų.

5. Ežeras “Veisice,” prie 
Potroškių ir Agradninkų.

6. Ežeras “Povesniki,” 
tarp Paviestninkų ir Sapie- 
žiškių.

7. Ežeras “Ainamanka,” 
tarp Kalvių ir Ivoškių, į va
karus nuo Kapčiamiesčio.

8. Du ilgi ežerai prič Vil- 
kanastrų, Leipalingio par.; 
vienas vadinama rusiškai 
Gania Bilsa, o kitą Biala 
Bilsa. Kaip vadinasi rau
dinas ežerėlis ten pat, vadi
namas rusiškai Agazis.

9. Ežeras prie Liepiškių 
ir Vilkiaucinio, netoli Liške- 
vos.

Visa Karuome- 
ne j Meksiko 

pasienį.
Washington, rugs. 8. — 

Su v. Valstijų valdžia siun
čia visą savo karuomenę, 
kokia šiandie turi, i Mek- 
siko pasienį, ten esančios 
armijos sustiprinimui. Vi
sa karuomene vadovaus ge
nerolas Funston. Preziden
tas Wilson pripažįsta, kad 
Suv. Valstijų santikiai su 
Carranza labai intempti ir 
artinasi nepaprastas krizis. 
Tasai Meksiko kbnstitucio- 
nalistų viršininkas yra- su
manęs su savo karuomene 
įsiveržti į Suv. Valstijas. 
Mat, jis turįs tokį išrokavi- 
mą. Kuomet pagimdys su 
Dėde Samu ginkluotą susi
rėmimą, tuomet į jo eiles pri
siglaus visi meksikonai ir 
jis paliksiąs visų mylimas. 
Visa meksikonų tauta jo 
valdžiai pasiduosianti.

Dabartiniais laikais ties 
Suv. Valstijų siena Carran
za turi skaitlingesnę už Dė
dės Šamo karuomenę. Ge
nerolo Funstono armija ten 
nieko nereiškianti.

Todėl visiems karuome- 
nės garnizonams iš Georgia, 
Alabama, Arkansas ir Okla
homa įsakyta kuoveikiau- 
siai keliauti i Texas, i Me- 
ksiko pasienį. Sulyg gen. 
Funstono raportų, Carran- 
zos armija ne tiktai pasi
rengus tuojau pereiti per 
upę Rio Grande, bet neku- 
i‘ie tos armijos būriai ben
drai su kitais meksikonais 
banditais užpuldinėja Te- 
xas’o gyventojus.

Didžiausias pavojus esąs 
ties Mission, Tex., kur Me
ksiko pusėj Carranza esąs 
sutraukęs aplink 15,000 sa
vo karuomenės. Nors susi
rėmimas tuo tarpu ir ne
laukiamas, bet tokia Car- 
ranzos demonstracija visgi 
S. Valstijoms nereikalinga 
ir pažeminanti.

didvyris nuo savo priešinin
ko.” (Garsus franeuzų la
kūnas Adolpe Pegoud bu
vo užmuštas palei Pete 
Croix. Jį užmušė vokiečių 
lakūnas).

IŠ VAKARŲ KARO 
FRONTO.

z Paryžius, rugsėjo 8. — 
Smarkiai veikia artilerija 
Arras apylinkėse, tarp Oi
se ir Aisne ir Champagne 
fronte.

Argonne žiemiuose vokie
čiai savo priešininką bom
barduoja su nuodingais ga- 
zais bombomis. Vokiečiai
mėgino tuo budu perlaužti 
franeuzų frontą, tečiau liko 
atmušti.

i LIETUVIS GRABORIDS i
Geriausias gra- 

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

pagrabo suteikia 
geriausius likto
rius ir 12 va- 
nų paimu.
Tel. Drover 4139

| A. MASALSKIS
13305 Auburn Ave., Chicago

glBnil!lBlllll!BIIIIIBHIffiBllllllBllll!BIII!llB!IIIIIB!llll!Bl!!IIBilll!:BllHIIK

■ Atydai Draugysčių t 
S Pranešame gerb. draugijoms, ti 
| kad draugysčių parėdų dirbtu- |

■ vę perkėlėme į kitą vietą, tai- |
■ gi norėdamos užsakyti karūnas, 5 
gi vėliavas, kukardas, šarpas, mar- |

Saikų parėdus, kepures, .guzikS- ’
B liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti 
g šiuo adresu: įį
f T. ANDRUSEVIGZ & 00. i 
3 1908 W.Division si., arti Robey Chicago į
IhiiiBililHBIIP! B'IO'B'IIUB ii 2SS0 . B JnB" BIHBS £

B Tel. Drover 7042. ?

' Dr. C. Z. Vezelis ‘
’ LIETUVYS DESTISTAS .
B ■ • ■

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vr*k. ■
B IS'cdeHonis pagal sutarimą. į

B
g 4712 So. Ashland Avė. $
■' arti 47-tos gatvės. g

(Seka toliaus.).

10. Ežeras prie Klepočių, 
pakeliuj į Kuciunus ir va
dinamas rusiškai “Zopsie,” 
į pietus nuo ežero Gaišto.

11. Didelis ežeras tarp La
zdijų ir Seinų, vadinamas 
“Galodz” (prie jo yra šie 
kaimai: Galiniai, Uzdzeni- 
kai, Beviršiai, Dusuyčia, Ža
garai, Radziuciai ir Burbiš- 
kai).

12. Du ežerai prie plento 
tarp Lazdijų ir Seinų: vie
nas vadinama “ozero Ok- 
miany,” kitas “ozero Hol- 
ny”; tarp jų yra kaimas 
Kairiškiai ir prie pirmojo 
yra kaimas Akmenys, o prie 
antrojo palivarkas “Kul
ny.”

13. Ežeras prie kaimo 
Kuklių (tarp Beržininko ir 
Gibų), vadinamas rusiškai 
“ozero Pomorze,” ir kitas 
mažesnis ežerėlis į rytus, 
vadinamas ant žemlapio “o- 
zero Kupis.”

14. Kaip vadinama lietu
viškai upę, kurį išplaukia iš 
ežero prie Kuklių ir plau
kia pro kaimus: Kiečiai, 
Budavietis, Stanoviskas, Je- 
lenavas, Kuodžiai ir Stu- 
dzianka; rusiškai ją vadina
ma “Mary cha.”

15. Ežeras “Zelva,” prie 
kaimo Zelva.

16. Ežeras “Gėrėt,” prie

Tuo žvilgsniu gen. Fun
ston išilgai Rio Grande li
pęs paskelbė karo stovį, gi 
valdžia pasiūlė jam visą ka
ruomenę.

Suv. Valstijos provokuo
jamos, prievarta verčiamos 
karau.

VAINIKAS PEGOUDO 
ATMINIMUI.

Belfort, Francija, rugs. 
8. — Pereito pirmadienio 
vakare Alzase ant Chavau- 
nes labai augštai pasirodė 
vokiečių lakstytuvas. La
kūnas numetė ant žemės ge
lių vainiką su parašu: “Pe- 
goud’ui, kuris žuvo kaipo

Gibų.
17. Ežeras “Biala,” prie 

kaimo Bialoversnė ir Bia- 
logury, į pietus nuo Seinų.

Kas paeina iš tų vietų ir 
žino, kaip tikrai lietuviškai 
vietiniai žmonės juos vadi
na, meldžiu kuogreičiausiai 
pranešti žemiaus pasirašu- 
siam, kad galima butų dar 
indėti teisingus lietuviškus 
vardus. Už patarnavimą 
busiu širdingai dėkingas.

Su pagarba
B. K. Balutis,
3252 S. Halsted str., 

Chicago, Ill.

i.M.Mrwnini-r- -,--r ---. a - -

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai vakare kasdiena

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU-
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrų palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

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

Telefono Patarnavimas
Jus Naujoj Vietoj >

Telefono naudotojai kurie tikisi persikelti 
į kitą vietą, šitą rudenį, teiksis pasistengti 
ir savo telefoną perkelti.

Šauk Official 100
(jiereik mokėti)

Jus užsakymas gaus prielankų patarnavimą.

Mes prašom duoti trisdešimts dienų laiko, 
del telefono perkėlimo, tarpe rugsėjo 15 d. 
spalio 15 d.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official too

Kninga Mokykloms.
bmewe^,. ....

U Kaina^25,ic.
i.o-A?.'c.' 1--'-C

iymm»n ■inir —i—riiii»n IM mum  mu- , iwiiiiiti"*1—

F *W-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

-SAULE”
I

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS Y 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOSI

Išeina kas utarnlnkas ir petnįjCia. \
PRENUM.ERA1A KAŠTUOJA: ----- ---- -- I

AMERIKOJ (“A2$?2S pUSC] malLĮ , B

UniOPOl fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-
JL U JlvI l J ( joj jr škotijoj j 5 Prūsuose

Kaišyk o vieną aamerį dyk^i,

W. 0. Boczkauskas & Go.
W. South *!!.„ - Mohanoy City. Pa.

..in.liu l ------------m.. —-
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Chicagos Žinios.
POLICIANTAS NEREI
KALINGAI PAŠAUKĖ 

GAISRININKUS.
Vakar rvte gaisrininku 

kompanijos iš Englewood 
darė lenktynes i Auburn 
Park. Arkliai su didžiausiu 
pasėdimu per dvi mylias 
vilko gaisrininkų vežimus. 
Skambinimas per kelis blo
kus aplinkui buvo girdžia- 
mas. Manyta, jogei Morgan 
Parke dega rezidencijos ir 
čielos šeimynos atsiradusios 
pavojuj.

Ties 7600 Stewart avė. 
gaisrininkų vežimams pa
stojo kelia policiantas John 
O’Brien.

“Sustok!’’ — sušuko jis 
dar ištolo lekiančiam pir
mam vežimui su apsiputoju
siais arkliais. “Čia jokio 
gaisro nėra!”

“Ką tu žinai?” — pak
lausė pirmojo pečiaus veži
kas.

“Kadangi aš neteisingai 
buvau pasiuntęs aliarmą’”

Gaisrininkai net akis iš
vertė.

“Aš keliems savo drau
gams rodžiau nuo gaisro 
skrynutės sudėjimą”, pasa
kojo policiantas O'Brien, “ir 
netyčiomis palytėjau alar- 
mo mechanizmą, ką jus ir 
užgirdote”.

Suvargę arkliai lengvu 
žingsniu sugrįžo į Engle
wood.

mieste Chicago nepadaryta 
nuostolių ir nebūta nelai
mingų atsitikimų.

MOKYTOJŲ FEDERACI
JOS MASS-MITINGAS.
Vakar Auditoriume atsi

buvo mokytojų federacijos 
sušauktas ma ss-mitingas, 
kariams dalyvavę 35 šimtai 
asmenų, daugiausia mote
rių. Svarbiausiais kalbėto
jais buvo mokytojų federa
cijos “business” agentė 
Miss Haley ir Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas Gompers. Kalbėtojai 
pasmerkė mokyklų tarybos 
nusprendimą panaikinti mo
kytojų federaciją. Ar tas 
viešasis pasmerkimas kiek 
gelbės, nežinia.

Policija suėmė daugybę 
intariamų banditų ir juos 
parodo milijonierei Armour, 
kurios namus banditai api
plėšė. Tečiau milijonierė 
nesuranda savo namų ban
ditų ir todėl intariamieji 
policijos paleidžiami.

Ties 717 W. 43 gat. pra- 
va žuo j a n t is a utomob i Ii u s 
sužeidęs senyvą žmogų Jo
seph Kelly. Automobilius 
pasprudes. Senelis esąs blo 
gam padėjime.

Spalių 11 d. š. m. Chica
go j bus atidaryta 35 viešo
sios vakarinės mokyklos.

MILICIANTAI PRAŠA
LINTA IŠ UNIJOS.
Hillsboro, Ilk, rūgs. 8.— 

Iš vietos United Mine Wor
kers of Amerika kuopos 
prašalinta penki nariai, ka
dangi jie prigulėję prie Illi
nois milicijos. Jie visi iš
mesta iš unijos ir atsakyta 
jiems darbas. Illinois valsti
jos Įstatymai panašiai elg- 
ties unijoms uždraudžia. 
Tečiau i tai neatkreipta do- 
ma.

Bankes’ praneša, kad jei jis 
svertu sviestą mediniuose kau
šuose tai tas atneštu jam pelno 
$10,000 gale metų. Jis padeda 
tuščią sviestui kaušą antrapus 
svarstyklių o svertą sviestą ant 
antros pusės, taip, jog kiekvie
nas pirklys gauna pilna 16 unci
jų arba 1 svarą. Šis išrodo mažas 
daiktas, bet ištiriant ką jis 
parduoda savo 20 krautuvėse pa

daro sumą $10,000 kurią, gauna 
pirkliai vieton Bankes'.

Priežastis delko Bankes’languo
se savo krautuvių garsina kad 
duos $500.00 dovanų jaign kas 
prirodys, kad jis savo krautuvė
se parduoda taukini sviestą. Tas 
tame yra, kad daugybė krautu
vių parduoda taukinį sviestą vie
ton tikrojo sviesto. Bankes’ netu
ri išsiėmęs licence pardavoti tau
kinį sviestą.

Iš policijos tarnybos pa
sitraukė seniausias polici-

Phone Drover 7800

DR. A. J. TAMNEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

^extraF
Parsiduoda pigiai grosernė 

Lietuviu apgyvento j kolionijoj 
parduoda svetimtautis iš priežas
ties, kad tarpe Lietuvių negali 
daryti bižnio. Minėta grosernė 
parsiduoda ant išmokesčio. Krei
pkitės i Tananevicz Savings Ban
ką 3259 S. Morgan str.,

K. F. Filipovicz, pardavėjas.

Reikalinga daug gerų kriaučių. Ge
riems kriaušiams geras užmokesnis ir 
darbas ant visados. Atsišaukite pas

L. Kasper, 
3129 Wenthworth avė., Chicago, Ill.

Paieškau gero vyro, kuris apsiimtų 
prisidėti dalį prie mano judančių pa
veikslų biznio, ir keliauti su manim 
po lietuvių kolionijas. Gera proga, 
geras biznis. Atsišaukite greitai šiuo 
adresu:

A. T. Račiūnas,
630 Halsey str., Brooklyn, N. Y.

Į ,jįĮt.Į.įiįį

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

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

19c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 31.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalis
1644 W Cnicago avė 
1373 M i I wa n kee a ve 
1045 Milwaukee avė 
2054 M iwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2b30 \V Madison st 
1836 Blue Island avė
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avo 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 S Ashland ave

GYVULIŲ PROTAS

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

NUO ILGO PASNINKA
VIMO PASVEIKSIĄ.

National Post Graduate 
School of Medicine tris mok
sleiviai (studentai) be dal
gio išbuvo po 39 dienas, 
nuo ko palengvėjo ir nuo Ii 
gų išsigydė. Jais yra: W. 
A. Jackobs, John Nebel ir 
Harry U. Berncy. Jie tvir
tina, kad toks pasninkavi
mas gerinus žmogų pagydo 
už bile kokius vaistus. Ne- 
s veika tu o j a ntiems vertėtu 
pamėginti tų jau nenaujų 
vaistų—pa suinkavimo.

DEL BEDARBĖS GAZU 
UŽSITROŠKINO.

Savo žento O. A. Johnson 
namuose, 3646 No. Kedzie 
avė., gazu užsitroškino Da
niel Witkman, 63 metų se
nas, kurs seniau dirbo ge
ležies dirbtuvėse, bet per 
pastaruosius 3 metus niekur 
darbo negalėjo gauti. Žen
tas tvirtina, jogei jis nusi
žudęs del senatvės. Tai per
daug šaltas tvirtinimas.

antas Max Heidelmeier. Tu
ri jis 70 metų ir policijoj 
ištarnavo 41 metus.

Ant Town of Lake mirė 
Fr. Kibartienė, žinomo A. 
Beržynskio duktė.

Užsidegė ant savęs dra
bužius ir pavojingai apde
gė Mrs. Silvia Baskind pus
antrų metų dukraitė po 
num. 1206 W. Chicago avė.

Emil Seal, 1444 E. 54 
gat., sunkiai sužeistas kuo
met jo motorciklis susidau
žė su automobiliu ties E. 
54 place ir Harper avė.

PRAMOGA DAVIS SQUA 
RE PARKE.

Šiandie Davis Square par
ko svetainėj bus rodomi 
veltui kratomieji paveiks
lai, užvardinti “Safety 
'First” ir kalbės p. A. Lau
raitis. Pradžia 7:30 vakare, 
'įžanga visiems dykai.

Reikalinga pardavėja (saleslady), 
tini kalbėti lietuviškai. Atsišaukite 
tuojaus.

J. Oppenneimer and Co., 
4737 So. Ashland avė., Chicago, .Ill.

Geriausia proga vienam arba dviem 
žmonėm nusipirkti valgomų daiktų 
krautuvę (Grocery) lietuvių apgyven- 
toj vietoj, šalo parko. Tavoras šva
rus. $100 ant rankos, o kitus, $500. 
ant mėnesinio • išmokėjimo. Kadangi 
savininkai negali kalbėti lietuviškai, 
todėl turi parduoti. Be agentų. Atsi
šaukite šiuo adresu:
2901 Emerald avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai furnišiai; viskas 
geram padėjime ir su randa. Prie
žastis pardavimo — savininkas aplei
džia miestą. Atsišaukit po nume
riu 929 33rd street, ant antrų lubų 
nuo alley, Chicago, Ill.

Parsiduoda saliunas. Priežastis — 
savininkas eina j kitą biznį. Gerai 
išdirbta vieta tarpe lietuvių ir lenkų. 
Atsišaukite kuogreičiausia. License 
išmokėta.
2800 S. Union avė., Chicago, Ill. 

Kampas 28 gat.

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: 
iki 9 ryto, nuo 13 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

> Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuviu 
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, nore toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus,.

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

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

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

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių Ir t.t.
Aprašoma dieniniai Ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžlai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi gkuduriulų baidyklių, kokia yra 
gyvulių knisa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą buvo krosinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kode! 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.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
(^='r!,t==-........... -.... --------------- ■■■■..--■mu ■ ........ . ihi=^

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 namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus, 
ATVAŽIAVUSIEMS Ohicagon 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- i 

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

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

PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti. j

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

(APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
r--... - ir. ■■ _ii_. _______  n * -.........
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Rodą Dykai Visokiuose Teismuose

VĖTRA PRIDIRBO NUO
STOLIŲ.

Vakar vakare per Chicago 
ir aplinkinius miestelius 
prasinešė didelė viesulą. 
Praūžė ir per tarpvalstiji- 
nę parodą, Kankakee, Ill. 
Daug asmenų sužeista. 
Daug namų stogų nuvers
ta. Galesburge vienas far- 
merys užmuštą. Bet pačiam 

“ORAS?
Chicago ir apylinkės. — 

Nepastovus oras ir vėsiau 
šiandie; gali būti lietaus 
su perkūnijomis. Rytoj gra
žus oras ir kiek šilčiau.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 86, žemiausia 
— 69 laipsniai.

Saulė teka 5:24, leidžia
si 6:10.

A. | A.

PRANCIŠKA BERŽINS- 
KAITĖ-KIBARTIENĖ.
Vakar, rugs. 8 d., vaka

re persiskyrė su šiuo pa
sauliu jauna, nes turėjusi 
Vos tik 23 metus amžiaus, 
Pranciška Beržinskaitė-Ki- 
bartienė ant Town of Lake. 
Pranešdami savo giminėms, 
prieteliams ir draugams tą 
liūdną žinią, širdingai visus 
kviečiame ' į musų dukters 
ir žmonos laidotuves, kurios 
atsibus iš šv. Kryžiaus baž
nyčios rugs. 13 d. 9 vai. ry
te.

Kviečia didžiai nuliūdę 
vyras Franas Kibartas ir 
tėvai Antanas ir Ona Ber
zin ska i.

.smwiiwiiiaKHUKiB’r cz imm .iiiiiniiiMMam

1 Telephone Yards 0686 B
n

i Lietuviška Drapanų Krautuve Į
B

Užlaikau didžiausiame pasirin- į 
' kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, v 
i čeverykų, batų del moterų, vyrų ir t 
j vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
I kotų. a

JONAS BUDRIKAS, savininkas į
3252-54 S. Morgan St I

CHICAGO. ILL.
3 »

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet 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 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 kasllttį vakarsli iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki .6 valandai va
kare.

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos {staiga

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

8 mokytojai, augštesnio muzikali© išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išgųldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. 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.

PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisinuiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgičių. Kreipkitės pas

K. J. Fillipavičių
—Offisas —■—

Tananevicz 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., panedelio, seredos ir pOtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

b Atsakanti gyduolė dėl Reumatizmo •
ii ■

Tukstančia tapo sveikais, | 
žmonės blogiausiame sveika- g 
tos padėjime, kentėdami ru- f 
matizmo skausmais, tikėjosi * 
jogei nebegalima išsigydyti. ■ 
Vienok gi buvo parodyta ą 
Jiems, kad jų kentėjimai bu- ■ 
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- K 
dai kraują išmirkė stiprumą, g 
Jie ištikro buvo menki, kur i 
neperstojama skausmas tuma- B 
tizmo kankino Juos. ■

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

■jo sveikatos, tvirtumo ir ener- f'
■ giškumo. 0
■ Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chieogo’s ■
■ gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate. ■
■ Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. ■
B Galima pinigus siųsti tiesiog pa: ■

: DR. S. A. RICHMOND CO. J
■ 3245 So. Morgan St.. Chicago, III. ■
BsiMiiniHii'iiMiHiHWiKiiiMiiiniKiiiHWMiiiUiBpfiiiHiiiiuKiiiifliiiisaiiiKjBuiMiiiiMiiiiiMiiiiHMiiiiiSiiiiiiMiiNiBiiiiMiiiiiiBiiiiiMiiiiiflB

cysram Kraujui piauKiant, igy

j Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Ranki} Medžio ;
■ Durą, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
I CARR BROS. WRECKING CO. I

| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. I

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO. 
Premium Dept. 490 Broome St., New Y"tk, N. T.

K (Vertės kupois gere iki 81 d. Gruodžio, 1915.)
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