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AUSTRIJOS AMBASADORIUS BUS ATŠAUKTAS
Austrai užėmė 

tvirtovę Dubuo.
Algų išmokėjimas ant karo laivo.

Veikimai Lietuvoje.

Rusams ėmė sekties ant 
kairiojo linijos sparno.

Aplink Rygą veikimai 
sustoję.

AUSTRAI UŽĖMĖ DUR
NO TVIRTOVĘ.

Vienna, rugs. 10. — Aus
trai po atkakliu mušiu pa
galiau iš rusu paėmė dide
lę tvirtovę Dubno. Per šią 
tvirtovę eina geležinkelio li
nija iš Lembergo į Rovno 
ir iš čia į Kievą ir Odessa. 
Rusams Dubno svarbi buvo 
tuo, kad ji gynė kelią, ei
nantį į Kievą. Dabar gi 
austrai patrauks į Rovno, 
kur tvirtovė taippat stipri, 
ir kuomet ją užims, tuomet 
kaip Į Kievą, taip ir i Odes
sa keliai paliks atviri.

VEIKIMAI LIETUVOJE.

Berlynas, rugs. 10. — Vo
kiečiai skelbia, kad visu 
frontu nuo Pabaltijos jūrių 
ligi Alytaus apylinkių nesa
ma jokių atmainų. Tarpe 
Jeziory ir Nemuno rusai la
bai smarkiai veikianti. Vo
kiečiai artinasi link Skidel, 
pietuose nuo Nemuno.

Rusai praneša, kad vokie
čiai smarkiai veikianti ap
link Druskininkus, stengda
miesi paimti geležinkelio 
stotį Pariečį.

VĖL RUSAMS PASI
SEKĘ.

Petrogradas, rugs. 10. — 
Rusų generalis štabas skel
bia, kad rusams Galicijoje 
ir vėl pasisekę sumušti aus
trus. Tuo kartu pietyaka- 
ruosc nuo Trembowla. Pa
ėmę nelaisvėn 150 austrų 
oficicrių ir 700 kareivių.

Pradėjus rugsėjo 3 die
na ten rusai upės Sereth 
fronte ligšiol paėmę nelais
vėn austrų ir vokiečių 383 
oficierius, suvirš 17,000 ka
reivių, daug kanuolių ir a- 
municijos su provizija.

Čia todėl labai džiaugia
masi tokia atmaina ir ska

tinamas caras, idant jis sa
vo armijas smarkiau pas
tumtų prieš priešininkus.

ZEPPELINAI ANT 
RYGOS.

Stockholm, rugs. 10. — 
Čionai buvo matomi keli vo
kiečių zeppelinai, skriejan
ti Rygos užlajos link.

ZEPFELINAS SUDUŽO.
Amsterdam, rugs. 10. — 

Vienas zeppelinas, skrajo
damas ant Bruselio priemie
sčio Kockelberg, pametė 
vieną propelerį (sparną) ir 
krito žemyn. Po to ištikus 
didelė ekspliozija. Tai or
laivis susiplaišino.

PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS.

Lodonas, rugs. 9. — Kuo
met Rusijos caras pasiskel
bė visų rusų veikiančiųjų 
armijų vyriausiuoju karve
džiu, tuojaus rusų genera
lis štabas paskelbė didį mū
šio laimėjimą Galicijoje, 
kur pasekmingai įveikia 
teutonai.

Apart užduoto teutonams 
baisaus smūgio, rusai paė
mę iš jų 30 kanuolių ir 8,- 
200 kareivių nelaisvėn. Ta
me skaitliujc randasi ap
link 100 oficierių.

Toji rusų pergalės žinia 
parlėkė Petrogradan ir už
temdė vokiečių laimėjimus 
palei Vilkoviskį, geležinke
lio centrą.

Rusams tasai laimėjimas 
nusisekė arti Tarnopol, Ga
licijoje, palei upe Sereth, 
80 mylių tolumoj į pietry
čius nuo Lembergo-Odessos 
geležinkelio.

Tasai laimėjimas liudija, 
kad rusai labai atkakliai 
laikosi ant abiejų galų lini
jos Ryga-Lemberg.

Paskutinis oficialis vokie

Anglijos jurininkams išmokamos prigulinčios algos ant karo laivo Lord Nelson, 
palei Dardanelius.

čių pranešimas skamba vi
sai priešingai. Sakoma, 
kad rusų visos atakos ant 
Tarnopolio atmuštos ir kad 
toliau į pietus, Ostrovo va
karuose, rusų ėjimas visai 
sulaikytas.

Sulyg rusų pranešimo, vo
kiečių trečioji gvardijos di
vizija ii’ 48-toji rezervų di
vizija, paremiamos austrų 
sunkiąją artilerija, jau ke
linta diena buvo pasirengu
sios tau atakan. Tečiau ru
sai pirmieji pradėję ataką 
ir mūšį laimėję. Be augš- 
čiau paminėtų nelaisvių ir 
kanuolių, rusams dar tekę 
daug karinės medžiagos.

Ta pirmas rusų didesnis 
laimėjimas per pastarąsias 
kelias savaites. Ir tas pasi
taikė kaip kartas carui pali
kus vyriausiuoju karve
džiu. Žinomas’ dalykas, ca
ras pasiuntė armijų virši
ninkams pasveikinimus.

Fieldmaršalo von Hinden- 
burgo armijos veikia Rygos 
apylinkėse ir tikisi greitai 
Rygą paimti, bet rusai ofi
cialiai skelba, kad jie vokie
čius visur atmušinėjanti ir 
kad Ryga nepaimama.

Vokiečiai paimdami Vol- 
koviski, paėmė 2,800 rusų 
nelaisvėn ir 8 kulkosvai
džius. Bet Petrograde tvir
tinama, kad aplink Volko- 
viski mūšiai dar tebsitęsią 
ir miestas nepaimtas.

Gal trumpu laiku paaiš
kės, katroj pusėj yra dau
giau teisybes.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ AR
GONNE APKASUS.

Berlynas, rugs. 9. — Vo
kiečių generalis štabas šian
die paskelbė apie labai 
svarbią pergalę Argonne, 
Franci jo j. Francuzų pozi
cijos, kurių fronto ilgis iš
neša suvirš 2 kilometru ir 
aplink 400 jardų pločio vo
kiečių atimtos. Vokiečiai 
tai skaito, svarbia pergale.

Iš Paryžiaus pranešta, 
kad tuos apkasus užėmę pa
sinaudodami nuodingaisiais 
gazais.

SUBMARINAI SULTA
NA PERGĄZDINO.

Paryžius, rugs. 9. — Ap
turėta žinia, kad turkų sul
tanas apleidęs savo minus, 
stovinčius ant Bosforo kran
to, nes prisibijojęs, idant 
rūmų neimti] bombarduoti 
anglų submarinai.

ITALIJOS KARUOMENĖ 
PASIŲSTA Į ŠVEICARI

JOS PASIENĮ.

Berlynas, rugs. 9. — Čio
nai apturima žinia, kad ita
lų armijų dalis atitraukta 
nuo Austrijos sienos ir pa
stumta link Šveicarijos sie
nos iš pietvakarių pusės. 
Francuzų armijos tuo tarpu 
sutraukiamos palei Šveica
riją iš šiaurvakarių. Spė
jama, kad čia ar nebus ko
kis francuzų su italais suo
kalbis. ,

Austrijos am
basadorius 
prašalinamas

WASHINGTON, rugs. 
10. — Suv. Valstijų valdžia 
pasiuntė Austrijai pareika
lavimą, idant ji atšauktų 
(atsiimtų) savo ambasado
rių iš Suv. Valstijų, Dr. 
Konstantiną Theod. Dum
ba. Tai nutarta padaryti 
po nuodugniam apsvarsty
mui visų ambasadoriaus 
prasikaltimų šiai šaliai. 
Ambasadorius, kaip jau bu
vo minėta, prisipažino S. V. 
valdžiai, jogei jis čia. Ame
rikoj, stengėsi sukelti dar
bininkų straikus amunici
jos dirbtuvėse. Jam, girdi, 
neapėję pakenkti šios šalies 
pramonei, bet rūpėję, idant 
tose dirbtuvėse nedirbtu 
austrai su vengrais.

Pradedant 1790 metais iš 
Suv. Valstijų išviso praša
linta 14 ambasadorių ir pa
siuntinių. Dabartinis Dum
ba bus 15-tasis.

Ambasadoriaus ]įrašaiini- 
mas, tai svarbus nuotikis 
diplomatijoje.

Ar neatsitiks tas pats ir 
su Vokietijos ambasadoriu
mi.

F RANGI J A IR BELGIJA 
TURI BŪTI APVALYTA.

Londonas, rugs. 9.—Ang
lijos ministerial nuolat tvir
tina, kad apie taiką su Vo
kietija negali būti nei kal
bos, kol nuo vokiečių nebu
sianti apvalyta Francija ir 
Belgija.

VOKIEČIAI TEISINASI.

Berlynas, rugs. 9. — Vo
kiečių submarinas, kuris 
nuskandino garlaivį “Ara
bic’ą,” sugrįžo savo stotin. 
Submarine komendantas 
papasakojo, kad kuomet 
“Arabic” pamatęs submari- 
ną, tai, neklausydamas per
sergėjimų, ėmė bėgti, tuo
met submarinas panėręs ir 
paleidęs torpeda.

EXTRA!

RAŠĖJAS PASIDAVĖ 
KAREIVIAUTI.

Berlynas, rugs. 9. — Gar
sus vokiečių militaris rašė- 
jas, gen. Friedrich A. J. 
von Bernardi, pasidavė iš 
savo noro veikiančiojon vo
kiečių armijon, leidžias kai
zeriui Wilhelmui.

ZEPPELINAI BOMBAR
DAVO RYGĄ.

PETROGRADAS, rugsė
jo 10. — Užvakar nakčia 
6 zeppelinai su keliais aero
planais užpuolė Rygą iš oro, 
bet buvo nuvyti kol nepri
dirbo didelių nuostolių. Vie
nas zeppelinų, regis, buvo 
pažeistas, nes nuo viso bū
rio buvo užsilikęs.

Du aeroplanu skraidė 
taippat ant Vilniaus ir mė
tė bombas. Keli civiliai su
žeista.

Zeppelinij už
puolimo pa

sekmės.
Londonas, rūgs. 9. — 20 

asmenų užmušta ir 80 su
žeista pereitą naktį nuo zep- 
pelinų užpuolimo ant Lon
dono priemiesčių ir rytinių 
Anglijos pakraščių. Oficia
liai paskelbta taip:

Užmušta — 12 vyrų. 2 
moteris ir 6 vaikai.

Sunkiai sužeista — 8 vy
rai, 4 moteris ir 2 vaikai.

Lengviau sužeista — 38 
vyrai, 23 moteris ir 11 vai
kų.

Be to 1 kareivis užmušta 
ir 3 kiti sužeista.

Ligšiol Anglijoj . zeppeli
nai savo užpuolimais 122 
asmenų užmušta ir 86 su
žeidė.

IŠ kitų šaltinių sužinoma, 
kai zeppelinai bombas leidę 
į patį Londono miesto vidu
rį, bet Anglijos valdžia ne
norinti to skelbti.

Iš Berlyno apturima ži
nia, kad visi zeppelinai po 
Londono bombardavimui lai
mingai sugrįžę į savo pap
rastas vietas.

GAVO GRASINANČIUS 
LAIŠKUS.

Johnstown. Pa., rugs. 9. 
— Milijonierius Charles M. 
Schwab apturėjo tris grasi
nančius laiškus, kuriuose 
sakoma, kad jo vasarnamis 
“Immergrun,” arti Loret
to, busiąs iškeltas oran, jei 
jis nepertrauksiąs dirbęs a- 
municijos talkininkams.

PASIŲSTA KARO LAI
VAS BANKININKUS 

SAUGOTI.

New York, rugs. 10. — 
New Yorkan White Star li
nijos garlaiviu Lapland at
keliauja Anglijos ir Franci- 
jos komisionieriai, kurie čia 
nori paskolinti $500,000,000. 
Kadangi vakar pasklydo 
gandas, kad Lapland su 
komisionieriais bufeiąs su
sprogdintas, tatai S. V. val
džia pasiuntė savo tris ka
ro laivus Laplandą pasitik
ti ir saugiai atlydėti New 
Yorko uostau.

HESPERIAN NUSKEN
DĘS NUO MINOS.

Berlynas, rugs. 9. — Vo
kietijos kariniai ekspertai, 
išklausę visokių pasakoji
mų apie garlaivio Hesperi
an nuskandinimą, padarė 
išvadas, jogai tąsi laivas nu
skendęs ne nuo submarine 
torpedos, bet nuo minos. 
Nuo torpedos jis veikiai bu
tų nuėjęs dugnan; be to. vo
kiečiai dabar visus pasa- 
žierinius laivus skandiną 
tik su persergėjimu iškalno.

MELAGIS UŽDARYTAS 
KALĖJIMAN.

New York. rugs. 9. — 
Kuomet vokiečių submari
nas Irlandijos pakraščiuose 
sutorpedavo garlaivi Lusi
tania, su kuriuomi žuvo 
daugiau 10(1 amerikonų, tai 
vokiečiai į Suv. Valstijų už
sipuolimą ėmė teisinties, 
kad Lusitania buvęs apgin
kluotas. Tai po prisiega 
parėmė ir čionai gyvenantis 
vokietukas Gustav Stahl. 
Kiek vėliau patirta, kad Lu
sitania. nebuvo apginkluo
tas ir laivo kompanija Whi
te Star patraukė teisman 
minėtą vokietei] už mela
gingą prisiega. Šiandie pri- 
saikintųjų suolas pripažino 
jį melagiu ir teisėjas jam 
uždėjo bausmę — 18 mė
nesių kalėjimai! ir pabau
dos $1.00.
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Kas gali pasakyti, kas 
šiandie veikiasi Rusijoje, 
kuomet ant jos teutonai vi
su savo smarkumu užgulė? 
Sunku įsivaizdinti, kas ten 
veikiasi. Tečiau, kaip te
legramos skelbia, tenai Įvy
kinamos politikiniam ir so
cialiam gyvenimuose didelės 
reikšmės perversmės. Rusi
jos valdžia, kurios priešaky; 
stovi caras, regis, pagaliau 
suprato, kad biurokratizmas 
negali šalies apsaugoti nuo 
grasiančių jai iš visu pusiu 
pavojų. Tam tikslui yra 
reikalinga pačiu gyventojų 
pagelba, visų sutartinas, 
bendras veikimas. Ir patįs 
uoliausi biurokratijos šali
ninkai turbut persitikrino, 
kad biurokratizmas visas 
laikas šalies gerove nesirū
pino. Nepriruošęs tinkamai 
valstybes, šalį iutraukė pra
gaištingai! karau. Dideles 
armijos atsirado be ginklų 
ir amunicijos. Negi ginsies 
prieš teutonus su plika 
kumštini.

Tas visas biurokratų šel
mystes patiems gyvento
jams dabar prisieina ati
taisyti. Sušaukta durna, 
imta kolioti apsilcidžiusicji 
ministerial, pareikalauta 
juos kuoaštriausiai už nesi
rūpinimą šalies gerove nu
bausti. Bet argi laikas ieš
koti kaltininku, kuomet vo
kiečiai su austrais Rusijos 
provincijas niokoja, kuomet 
užhninėja tvirtoves paskui 
tvirtoves, vis didesnius že
mės plotus, o čia armijos 
neturi kuo ginties l Caro po- 
licpimu todėl veikiai suda
ryta iš visli gyventojų sluo- 
gsnių koalicijinė taryba ir 
jai pavesta rupinties amu
nicijos ir ginklų dirbimu ir 
arini joms to viso pristati- 
nėjimu. Toji žmonių atsto
vų taryba tekino bildu paė
mė savo kontrolei! nekurias 
ministerijas ir su viršinin
kais.

To neužteko. Kad padil
ginti gyventojuose ir karei

viuose prigesusi patriotizmą 
caras pašalina iš vyriausio
jo rusų armijų vado vietos 
Įdidkunig. Nikalojų ir ton 
'vieton patsai stoja, pasiskel
bia vyriausiuoju veikiančių 
armijų vadu. Tuo pačiu me
tu durna atlaiko trukšmingą 
posėdį ir didžiuma balsų iš
neša reikalavimą įvesti Ru
sijoje žymias reformas, kaip 
politikiniam, taip socialiam 
žmonių gyvenime. Pareika
laujama, idant valdžia be 
atidėliojimo užtikrintų vi
soms, Rusijoje gyvenan
čioms, tautoms laisvę ir re- 
igijinę pakantą. Tie rei
kalavimai pamatuojami tuo, 
<ad jei gyventojams, be 
tautų skirtumo, bus suteikta 
laisvė, tuomet visi mieliau 
ir pasekmingiau darbuosis 
teutonus apveikti.

Toksai durnos nutarimas 
— negirdėtas daiktas Rusi
joje. Seniau už panašius 
reikalavimus kuoveikiausia 
ne tik durna butų buvus iš
vaikyta, bet dar ir jos at
stovai, kaipo carui patval
džiam (autokratui) priešgi
nos butų nubausti. Bet 
šiandien ten kitoks vėjas 
papūtė. Nėra išrokavimo 
kiršinti gyventojus, kuomet 
Rusijos provincijos apkar
poma, kuomet reik kauties 
su galinguoju priešininku. 
Tuo žvilgsniu caras gal ir 
sutiks išpildyti durnos rei
kalavimus ir pasižadės visa 
tai įvykdinti gyvenimam

Bet klausimas, ar caras 
savo pažadėjimus išpildys, 
ar po karui ir vėl neįves ša
lin senobinės tvarkos, kaip 
jau nekartą ten taip buvo 
padaryta ? Mat, kuomet 
nelaimės šalį prispaudžia, 
tai šaukiamasi gyventojų 
pagelbos ir jiems pavedama 
tvarkyti valstybę, gi kuo
met visa nurimsta, tuomet 
biurokratai ne tik šalį ima 
valdyti, bet ir gyventojus 
išnaujo persekioti. Taip 
ten gali ir būti. Kadangi 
Rusijos caras nepastovus, 
jis neturi išdirbtos savo 
nuomonės apie dalykų sto
vį. Naudojasi tik svetimo
mis nuomonėmis. Šiandie 
jis viską pažada. Bet kuo
met pasibaigs karas, viskas 
gali virsti priešingai.

Ne del ko kito caras an
dai ir išsitarė amunicijos iš
dirbinio koalicijiniai tary
bai. Girdi, dabar, karo me
tu, atmeskim šalin kadir 
svarbiausius valstybinius 
reikalus, bet visi imkimės 
grumties su išlaukiniu prie
šininku. Musų mintis, gir
di, visuomet turi būti nu
kreiptos karo laukan, kur 
grumiasi su priešininku 
musų narsiosios armijos. 
Tuo žvilgsniu caras davė 
suprasti, kad visokios' re
formos ir durnos reikalavi
mai turi būti atidėti po ka
rui apsvarstyti. Ir, be abe
jonės, jis prižadės po karui 
tuos reikalavimus išpildyti, 
tik ne anksčiau. Bet kas 
bus, jei durna su caro “pa
žadėjimais” nesutiks ir 
griežtai pareikalaus reika
laujamas refonųas tuojaus 
pravesti? Kas bus? Kol kas 
sunku į tai atsakyti.

— Brownsville, Tex., rugs. 
9. —- Carranzo armija ana
pus Rio Grande apsikasa.

Karo apžvalga.
Karo bėgyje yra galima 

pastebėti vienas labai cha
rakteringas apsireiškimas, 
<ad kai viena iš kariaujan
čių pusių pradeda imti vir
šų, tada iš karo lauko atei
na aiškios žinios. Bet ka
da ofenzyvas pasiliauja, a- 
n pusi nežymiai veikia, ta
da aiškių žinių negalima šli
aukti. Ateina tada žinios 

viena kitai prieštaraujan
čios arba tiesiog fantasti
nės. Panašiai buvo, kada 
rusai pradėjo krustyties iš 
Karpatų, taip yra dabar, 
<ada vokiečiai priėjo Dau
guvos ir Pripeties upių.

Šios linijos sulaužymas 
reikalauja iš vokiečių di
džiausių pastangų, žmonių 
ir medžiagos. Nuo Daugu
vos ir Nemuno į pietus tę
siasi miškuoti tyrynai, pil
ni raistų ir klampynių ligi 
Pinsko ir Pripeties balų, 
draug su daugybe upių, upe
lių ir ežerų, kurie net žie
mos metu alma neužšalę. 
Ėjimas kelių milijonų ar
mijos per minėtas vietas y- 
ra negalimas, ypatingai pri
siartinant rudens laikui, ka
da prapliups nuolatiniai 
lietus ir balos išsilies į di
delius plotus. Žino gerai 
apie tai abi pusi. Užtat vo-' 
kiečiai ir elgiasi, kad prieš 
rudens drėgnumas pereiti 
abi upi ir užimti Rygą. Ru
sai energiškai atsispyrė, ži
nodami, kad per balas vo
kiečiai neišdrįs griežtai 
skverbties. Taippat pietuo
se vokiečiai vargiai mėgins 
briauties, ten Ivanovo armi
ja pasekmingai atlaiko aus
trų spaudimą.

Paskutinės žinios lyg liu
dija, kad vokiečiai pailso ir 
nepajėgia smarkiai veikti. 
Rusai tuo tarpu stiprina 
karuomenę ir apdrutiha 
apsiginimo vietas. Rusai, 
spėjama, kad maną užtaisy
ti vokiečiams kilpas. Jie 
įsileidžia vokiečius į pavo
jingus jiems plyšius, o pa
laukę ligi prasidės šlapi o- 
rai, tada užpuls vokiečius, 
kurie, negalėdami veikti sa
vo garsia artilerija, pasijus 
beginkliais.

Kad Rusijai negrasia ko' 
kas jokio pavojaus, matyt 
kadir iš jos talkininkų vei
kimo. Jaigu Rusija jaustų
si kritiškame padėjime, tuo
met atsišauktų į pastaruo
sius, kad jie daugiau veik
tų. Gi dabar Anglija su 
Francija vakaruose mažai 
ką veikia, girdėti tik, kac 
prisirengia ir maną, progai 
pasitaikius, pradėt smar
kiausią veikimą.

Iš prešingos pusės, Ber
lynas skelbia, kad vokiečiai 
nei į Rygą, nei įe Pet
rogradą neisią, bet apsidru- 
tįsią dabartinėje linijoje ir, 
palikę dalį armijos, su di
džiausiomis spėkomis pasu
ksią į pietus į Odessą. To
kia paskala liudija, kad vo
kiečiai neturi vilties nei no
ro briauties toliau į rytus 
ir prirengia prie to viešąją 
visuomenės opiniją. Iš ki
tos pusės sunku manyti, 
kad vokiečiai pasikėsintų 
eiti į Odessą, nors tas žygis 
jiems butų svarbiausias. 
Čia jiems ant kelio stovi di
delės klintis ir jie vargiai 
jas perkoptų. Kad ir prie 
didžiausių pastangų, Odes
są vargiai prieitų ligi vidur

■■■

Austrijos ambasadorius S. Valstijose Dumba ir karo 
korespondentas Archibald. Korespondentas Archibald 
Anglijoje suimtas ir pas ji atrasta Austrijos valdžios 
laiškas, siunčiamas Dumbai. Iš'to laiško sužinota, kad 
Dumba skatinamas sukelti straikus amunicijos dirbtu
vėse Amerikoj. Gi Archibald pasirodė teutonu šnipu. 
Tečiau Anglijos valdžia Archibaldą paleido ir Įsakė 

jam, važiuoti namo, i Suv. Valstijas.

žiemio. D a n prie progos, 
bakstelėję į opų santikį su 
Balkanais, susitiktų naujus 
priešus.

Italų ir austrų fronte o- 
fenzyvas labai sunkus. Aus
trai ten apsidrutinę Alpų 
viršūnėse, kurios sunku pri
eiti. Tečiau italai vis įsten
gia, nors lėtai, pasistumti 
prieš ir slenka link Trydcn- 
to ir Gorieijos. Svarbią 
pažangą padarė italai šią 
savaitę, kada jie, užimdami 
Revereto tvirtovę, pasidarė 
sa liuesą kelią į A dygo upės 
klonius. Dabar italams, 
matyt, ne tiek rupi sparti 
pažanga, kiek užlaikymas 
skaitlingos austrų armijos 
minėtame fronte. Dabar 
jiems daugiau rupi dalykai 
ant Gallipolio pusiausalio, 
kur Italija pasiuntė 200,000 
karuomenės. Londonas ir 
Paryžius lakoniškai išsita
ria, kad Dardaneliai ir Kon
stantinopolis tuojaus busiąs 
talkininkų rankose. Šitas 
talkininkų laimėjimas butų 
didesnės svarbos dalykas, 
negu vokiečių ofenzyvas, 
nes, susisiekus su Rusija, 
pastaroji atgaivintų visas 
nualpusias gįslas, o, apsirū
pinus ginklais ir amunicija, 
nejuokautų su vokiečiais. 
Kas dar svarbu, Rumunija 
ir Bulgarija tada panorėtų, 
susidėję su talkininkų ar
mija nuo Gallipolio, užpul
ti austrus iš Serbijos pusės. 
Toks dalykų stovis butų pa
vojingas teutonams.

Kad įvyksta didelės per
mainos karo stovyje, galima 
spėlioti ir iš melagingų ži
nių, leidžiamų iš Berlyno, 
apie rytų frontą ir Darda- 
nelius, taippat ir apie Bal
kanų stovį. Mėginimais 
melagystės yra užginimas 
laivyno nuostolių, padarytų 
Rygos užlajoj, pranešimas 
apie paėmimą 1,100,000 ru
sų Belaisvių nuo pradžios 
atsitraukimo rusų armijos 
iš Austrijos rūbelių ir už
tikrinimas, kad Dardaneliai 
nekados nepasiduosią ir 
pranešimai apie nepapras
tus talkininkų nuostolius 
ant Gallipolio. Br.

Iš namų po num. 946 Ar
gyle avė. banditai vakar po 
pietų išnešė visokių brangu- 
mynų vertės $1,500.

kioms kripėms, “tangoms.” 
Mat, vis kaž kodėl, jaigu į 
lietuvių vakarą atsilanko 
keletas anglų, arba suanglė
jusių, tai jiems ir atiduo
dama viršus. Ypatingai vy
čiams turėtų rūpėti ir prie 
šokių dėti tautybės žymes.

Lauksime kito tokio sma
gaus vakaro. Parapi jonas.

W. PULLMAN, ILL.

Čia yra didokas lietuvių 
būrelis. Turime savo baž
nyčią, mokyklą, kurią tik 
šiemet atidarysime. Turi
me tris katalikiškas draugi
jas ir L. Vyčių kuopą, į ku
rią susidėjęs apštus jauni
mo būrelis gyvai veikia. 
Darbščios čia ir mergaitės, 
tik ne visos. Rugsėjo 6 d. 
kaikurios labai pasišventė, 
kad suieškoti šiek ar tiek 
pašelpos pavargėliams, bet 
atsirado ir tokių, kurios bu
vo iš anksto pasižadėję rin
kti aukas, o paskui savo žo
džio neišpildė. Matyt, tin
ginys jas apėmė. Visgi bū
ti tinginio vergu, tai nema
lonu. W. Pullmanietis.Lietuviai 

Amerikoje.
MAŽULIŲ PASILINKS- 

.MINIMAS.

Homestead, Pa. Rugpjū
čio 30 d. atsibuvo vyčių 
XI-tos kuopos mažojo vai
kų skyriaus marga pramo
gėlė su vaidinimu, dainomis, 
deklemacijomis ir žaismė
mis. Tai pas mus prakilni 
naujiena, nes vaikučiai pa
rodė, kad lietuviai dar tu
ri stiprias; šaknis išlaiky
mui tautybes. Pasilinksmi- 
nimas buvo parengtas tyra
me ore. Per dieną vaiku
čiai suko ratelius, linksmi
no tėvus ir susirinkusius 
svečius. Iš karto ir jiems 
buvo nesmagu, kai lietuviai 
muzikantai grojo svetinius 
šokius, bet kai susilaukė sa
vo vargonininko, kurs jiems 
pianu paskambino tautiš
kuosius šokius ir žaismes, 
prikibo tada prie vaikų jų 
tėvai ir mamos.

Vakare, 8 valandą, pra
sidėjo programas. Čia ma
žesni ir didesni vaikai atli
ko savo roles. Dainavo, de- 
klemavo ir atvaidino vei
kalėlį “Prie amato.” Vai? 
clinimąs, galima sakyti, nu
sisekė. Vaikučiai turėjo 
kiekvienas -tokį instrumen
tą, kuris atsako jo amatui. 
Gale vaidinimo, užgrojus 
klumpakojį, vaikučiai vik
riai pradėjo sukties. Po to 
vyčių choras sudainavo ke
letą dainelių. Tad vėl visi 
mažučiai sugrįžo ant sce
nos ir užtraukė “Lietuva, 
tėvynė musų!...” Keista, 
kad suaugusiųjų tik keletas 
atsirado, kurie pagerbimui 
tautiškojo himno atsistojo 
iš sėdynių. Toliau prasidė
jo šokiai ir tęsėsi iki 11 vai. 
nakties. Nors musų jauni
mas moka daug patogių šo
kių, žaismių, bet jų nemė
gina, o užleidžia vietą viso-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

ATITAISYMAS.

Cedar Rapids, Iowa. “Ka
taliko” 206 numeryje Lietu
vos Mylėtojas, aprašyda
mas aukų reikalą, apsilen
kė su tiesa. SLA. 179 kuo
pa laikytame susirinkime 
liepos 25. d. nutarė rinkti 
aukas ir išrinko komitetą 
iš pp. M. Merkevičiaus ir 
J. Toleikio. Surinktas au
kas nutarta atnešti į pir
mąjį susirinkimą ir induo- 
ti kuopos išdininkui, o išdi- 
ninkas kartu su mėnesinė
mis duoklėmis nusiųs į cen
trą, kad iš ten jas pasiųs
tų nukentėjusioms del karo. 
(Aukų siuntimą tvarko fon
dai, kurių mes turime net 
tris. Red.).

Išrinktas komitetas pra
dėjo rinkti aukas. P. Mir- 
kevičia, turėdamas ilgas 
darbo valandas, nedaug te
surinko ir tuos, ką surinko, 
$6.25, indavė antram inga- 
liotiniui J. Toleikiui, kad 
nuėjęs į susirinkimą induo- 
tų juos kuopos išdininkui. 
J. Toleikis, atėjęs į susirin
kimą, griežtai atsisakė ati
duoti surinktas aukas, o ža
dąs pasiųsti, kur jam patin
ka. (Nesenai buvo pranešta, 
kad kuopa nutarė aukas pa
siųsti Tautos Fondui, o da
bar, matyt, savo nutarimą 
sulaužė. Red.).

Toliau korespondentas ra
šo, buk rugpjūčio 18 d. atsi
buvęs susirinkimas, rašti
ninkas su kitais reikalavę 
aukų ir kad rinkėjams duo
sią 10 nuošimtį. Tas klai
dinga, nes musų kuopa lai
ko savo susirinkimus pas
kutinį sekmad., tai jis ne
galėjo atsibūti rugpj. 18 d., 
o atsibuvo rugpj. 29 d. to 
mėnesio. Extra susirinki
mų visai nebuvo.

SLA." 179 kp. valdyba.

JAUNIMO VAKARAS.

Cicero, III. Pereitą an
tradienį šv. Antano parapi
jos svetainėje L. V. 14-toji 
kuopa turėjo susirinkimą 
su plačiu ir įvairiu progra
mų. Rengėjai, matyt, turė
jo apsčiai spėkų ir noro 
veikti jaigu sudarė tokį 
puikų programą. Buvo mo
nologų, deklemacijų ir dis
kusijos.
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Gerai pasakė monologą 
“Kelionė į Šiaulius” p. A. 
Dikselis. Po monologo se
kė debatai: Kur laiminges
nis Lietuvos likimas: ar po 
Rusija, ar po Vokietija. Ne- 
gativę pusę atliko pp. V. 
Stulpinas ir J. Poška. A- 
firmativę pusę — pp. A. 
Linkus ir A. Martiniais. 
Pastariesiems buvo daugiau 
šansų apgalėti. Po ginčų 
p-lė S. Šlegaitė padcklema- 
vo. Paskui buvo monolo
gas “Ponaitis,” kurį atvai-. 
dino p. K. Ivinskas. Kadan
gi pirmą kartą scenoje, tai 
atliko nepergeriausiai.

Galop kun. Albavičius iš
davė teisėjų nuosprendį a- 
pie ginčus.

Žmonių į programą atsi
lankė neskaitlingai. Tvar
ka buvo labai graži. O

Ponaitis.

VAKARINĖS MOKYK
LOS REIKALAS.

Cicero, III. Vasara jau 
veik pasibaigė. Prasideda 
rudens vėsesnis oras, ilges
ni vakarai. Musų jaunimas 
neturi kur dingti. Vieni, 
beje, prisideda prie rengi
mo vakarų, prie dainavimo, 
kiti skaito laikraščius bei 
kningas, bet daugumai to- 
kis užsiėmimas yra nepriei
namas ir nemalonus. Pasta
rieji randa sau vietą smuk
lėse, arba penkcentiniuose 
žydų kinematografuose. Ži
noma, suprantamos yra 
priežastis, kodėl toji dau
guma dar lanko tokias vie
tas. Jaigu mokėtų skaity
mo ir rašymo, galėtų vartoti 
laikraštį ar kningą — ten 
neitų. Šitą spragą matėme 
seniau, bet tik dabar nutar
ta ją užkišti. Sumanyta į- 
steigti vakarinę mokyklą, 
kurioje bus mokinama skai
tlinės ir lietuvių gramatika. 
Norintiems tad pramokti 
prigimtos kalbos ir rašto, 
nereiks važiuoti Chicagon, 
šalti, vargti ir kitus nepato
gumus atkelti.

Tą sumanymą iškėlė lie
tuvių viešasis kningynas su
sirinkime rugpjūčio 11 d.

Ponaitis.
t£lHI

|Dr. s. a. ŠLAKIENE
SPECIALISTE

L’ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
į 3255 SO. HALSTED ST. 
jį Tel. Drover 8323 CHICAGO, ILL.
Iwawus..BMMniMMMM

Tel. Randolph 5246 i

A. A. Siakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kniugvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sią, Suv. Valstiją historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietą; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, I1L
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A. Vienuolis.

PATI
Dar žodis į Ame- 

arlkos lietuvites
(Iš “Aušr”).

(Tąsa).
Pro langinių plyšius veržėsi kambarin šviesa, kve

pėjo odekolonu, svogūnais, kepsniu; buvo girdėti, kaip 
virtuvėj čirškino taukus ,kapojo mėsasK..

Atsikėlęs aš ilgau dar vaikščiojau po kambarius 
nesurazdainas sau vietos...

Vakare pradėjo r inkties svečiai. Pirmutiniai atė
jo, kaip visados, tardytojas Liakovas su pačia, mu
dviejų didžiausiu prieteliu ir draugu, kaip tatai man 
stengdavos inkalbėti mano pati.

Abi moterį tuojaus ištruko virtuvėn, o mudu pasi- 
likova mano kabinete. Su Liakovu mudu viens kitam 
sakėva “tu”, jis mane vadindavo Anatol, ir, kad išeitų 
draugiškai, stengdavos tai dažniau pabrėžti. Aš jį irgi 
vadindavau Vania.

Kabinete ant kanapos susėdusiu rukėva cigarus, 
jis man pasakojo apie paskutines naujienas, apie su
rastus kokių tai paslaptingoj politikiuių organizacijų 
siutus, apie susektas paviete vagystes, žmogžudystes 
ir taip toliau., . Paskiau kalbėjova apie pačias.

Antrieji atvažiavo dvarininkas Katelnikovas su vi
sa šeimyna ir su uošve — irgi mudviejų dideli priete- 
liai. Uošvė mudu išbučiavo, išgyrė, paglostė ir galop 
peržegnojo.

Po Katelninkovų atadulino su pačia ir su išduk
tere vietinis vaistininkas Brazauskis, ištautėjęs lietu
vis; paskiau pradėjo rinkties miestelėnai, tolymesni 
dvarininkai, įvairių departamentų valdininkai ir ma
no santarnautojai.

Iš valdininkų pati užprašė tik tuos, kurie buvo 
man lygus, ar už mane augštesni, arba tuos, kurie da
bar kad ir nežymus, bet su laiku gali iškilti.

Smulkiųjų valdininkėlių ir šiaip pasiturinčių mie
stelėnų bei dvarponėlių pati vengdavo ir su jais nesi- 
bičiuliuodavo. ' . .

Visi svečiai mudu su pačia sveikino beveik vienais 
ir tais pačiais žodžiais vienu, senai jau nunešiotu ša
blonu. Vyrai bučiavo mano pačiai abi ranki ir tai da
rydami tirpo, lankstės ir, ilgai nepaleizdami jos rankų 
iš savo, žiurėjo jai į akis, kalbėjo komplimentus ir el
gėsi taip, lyg bučiuoti jos rankas, ištikrųjų, jiems bu
tų didelė laimė.

Moterys gi bučiuodamosios, tarytum susilipdavo 
lupomis.

Galop atvažiavo ir ponas Liubomirovas su vyliau
siu revizorium Podsipaninu, ir lyg tyčia, prieangyj su
sitiko du amžinu priešininku ir viens kito nevidonu, 
daktaras Veincvaigas ir daktaras Smirnovas. Nuo to 
karto, kaip Veincvaigas, po vieno konsiliumo su Smir
novu, įsiskverbė pirklio milijonierio Cviatkovi namuos- 
na ir paliko jo naminiu gydytoju, užgautas Smirnovas 
nebeapkentė savo kolegos ir net kartą kliube viešai 
prie visų pavadino ji žydu — perkrikštu ir maklierium.

Ponui Liubomirovui su revizoriumi atvykus, vyrai 
truputį susivaržė; visi jie, kažinko lyg nusiminė, nusi
gando, nudeido rankas ir, it pagalius prariję, linksėjo 
savo viršininkui, kai pastarasis, sveikindamasis, kai
šiojo jiems galus pirštų. Tik vienos moterys pasiliko 
tokios pat ramios, linksmos ir giedrios.

Paėmęs pačią už rankos, ponas revizorius apėjo 
su ja visus kambarius, žvilgterėjo ir virtuvėn, miega
majame kambaryje pasakė jai gražų komplimentą ir 
pagyrė jos skonį.

Už stalo sėdėjo jis pirmoj vietoj ir vis kalbėjos su 
mano pačia, kuri, neturėdama laiko ir besirūpindama 
svečių vaišinimu, bėgiojo nuo vieno galo stalo, prie kito, 
prieš visus šaipėsi, su visais juokavo, stengdavosi at
spėti visų mintis, visų norus ir visus patenkinti.

Valgant vakarienę svečiai be paliovos šaukė “kar
tu”, ir mudu su pačia, kad butų saldu, turėjova vis 
bučiuoties.

Po vakarienės pati, suvedusi mane su Liubomirovu 
ir Podsipaninu, liepė išgerti brnderschaft'ą paspausti 
viens kitam rankas ir būti draugais. Viską aš tai at
likau nesipriešindamas ir, kaip iš tikros širdies, spau
džiau jiems rankas.

Išėję salėn, ponios gėrė brangų vyną, o vyrai kavą 
su benadiktinu, tuo tarpu ponų Brazauskų išdukterė 
panaitė Agota, pasiimta iš tolimų neturtingų giminių 
ir jau užnuodyta buržujiška atmosfera, skambino pia
ninu, deklemavo, dainavo...

Jai pabaigus, svečiai ilgai plodavo delnais, balsiai 
ją girdavo, o ponios ir mano pati prie jos pripuldamos 
bičiuodavo.

Žinodamas visų susirinkusiųjų tuštumą, aš išank- 
sto išmaukiau keletą burnelių koniako, ir nebebuvo 
jau šlykštu, kai progresistas Katelnikovas sakė ilgą 
prakalbą, kurioj negalima buvo susekti nei minties, 
nei tikslo. Nesipiktinau ir kuomet revizorius, šokąs 
su mano pačia valsą, mazurą ir paskui, bučiuodamas 
jos batelį, taip susilenkė visa savo stora komplekcija, 
kad išrodė, tarytum, čiajau ištrikšiąs iš jo paraudu
sio sprando kraujas, arba užmušianti jį apopleksija.

(Toliaus seka).

Didžiuma musij lietuvių 
moterių ir merginų jau pri
valo žinoti apie pradėtąjį 
Brooklyno lietuvaičių Drau
gijos darbą, reikale rinki
mo drabužių ir aukų nuken- 
tėjusiems nuo karo šelpti. 
Ikišiol darbas eina pirmyn, 
bet ne taip sparčiai, kaip 
galėtų ir turėtų eiti. Pri
siųsta apie 15 ar 20 skrynių 
drabužių ir keletas dolerių 
pinigais.

Reikia pąstebėti, kad dau
guma drabužių yra jau dė
vėti, seni ir niekam netin
kami; tokių drabužių nega
lima siųsti Europon; vie
na, kad seni, o antra — ne
sveika dėvėti seną daiktą ir 
valdžia stačiai tam protes
tuoja, nepaisant, ar jie bu
tų disinfikuoti, ar geri. Tai
gi butų geistina, kad drabu
žiai, siunčiami Centran', bu
tų nauji, švarus ir nedėvė- 
ti.

Be abejonės, dauguma 
musų moterių pasakys, kad 
bus sunku vien tik naujus 
drabužius surinkti ir toks 
darbas be galo daug triūso 
reikalauja. Tad, ar nebū
tų praktiškiausia siųsti vien 
pinigus, nes pinigai kur kas 
reikalingesni už drabužius. 
Kuomet rasis pinigų, tai 
bus užtektinai ir drabužių.

Dauguma musų moterių 
prisiuntė skrynias drabužių 
be apmokėjimo. Jaigu vi
sos pradėtų siųsti drabu
žius, siuntimo lėšų neapmo
kėjusios, tai mums reikėtų 
surasti didelį išdą siuntinio 
lėšoms padengti. Todėl 
siunčiant Centran drabu
žius, būtinai yra reikalinga 
apmokėti visus siuntinius 
ir aiškiai uždėti sekantį ad
resą: Mrs. M. Misevičienė, 
c-o Rev. N. J. Petkus, 259 
N. 5th str., Brooklyn, N. Y.

Mielos sesutės! Argi jus 
nematote ir negirdite, kaip 
jūsų pagelba yra reikalin
ga? Juk jei kiekviena auko
tų po dolerį, tai jau pasida
rytų milžiniška suma. Kitų 
tautų moterįs veik visos au
koja pagal savo išgalę ir 
dirba išsijuosusios šiam 
svarbiam tikslui, tai kode 
gi mes. turime pasilikti už
pakalyje? Nejaugi mums 
nerupi musų tėvų, brolių, 
seserių padėjimas?

“Aukų! Aukų!” — šau
kia Lietuva. Nejaugi jus 
to negirdite?... Juk jau be
veik visa Lietuva išnaikin
ta, musų žmonės badu mir
šta, tūkstančiai liko be pas
togės ir drabužių, ir jų li
kimas tėra musų galėję. 
Kiekviename lietuvių apgy
ventame mieste organizuo- 
kitės, rinkite aukas ir sten- 
gkitės kuodaugiausia žmo
nių užinteresuoti šiuo būti
nai reikalingu darbu. Ypač 
norėčiau patraukti prie šio 
darbo moterių lietuvių ati
dą .

Nors kartą mes, Amerikos 
moterįs ir merginos, susivie
nykime bendrai. Tuo bū
du parodysime, kad ir mes 
galime dirbti, kaipo visuo
menės narės, jei tik panorė
tume. Darban reikia stoti 
be skirtumo partijų, o vai
sius bus užtikrintas.

Dar kartą — sesers, prie < 
darbo!

Aukas pinigais siųskite 
šitaip: money orderį ar če-

S. V. karo laivyno akade
mijos Annapolis naujas vir

šininkas.

tuoj patėmijo, kur žvilgsnis 
krito, nugriebė dantimis 
pintinę ir atnešė prie rna- 

Pinigus padėjau į el
getos kišenių ir užkviečiau, 
kad kasdien patarnautų.

— Labai noriai — atsakė 
trumpai, trujktelė kojomis 
vadeles ir linksmai lojant ir 
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šokinėjant apie vežimėlį 
juodam kudliui karo nus
kriaustasis krutėjo toliau.

— San Antonio, Tex., 
rugs. 10. — Buvęs Meksiko 
prezidentas Eulalio Gutie
rrez, kuris buvo išrinktas 
Aguas Calientes konvenci
jos, mirtinai sergąs. Jis e- 
sąs mirtinai sužeistas.

Kninga Mokykloms.
Kaina 25 c.

Lietuviu £ 
^Parapijų I 
C Mokykloms

aha u vių /r' 
Parapijų $

TREČIAS METINIS DIDEUS 
PIKNINKAS.

Parengtas Draugystės švento Antano 
iš Padvos, gyvuojančios Cicero, III., 
atsibus nedėlijoje, rugsėjo (Septem
ber) 12 d., 1915 m., Bergman’s Gro
ve darže, Riverside, Ill. Pradžia 9 
valandą iš ryto, įžanga 25c. porai.

Minėtas pikninkas buvo parengtas 
'ant liepos 4 dienos, bet del priežas
ties didelio lietaus tą dieną, liko per
keltas ant rugsėjo 12 dienos ir kas 
turite pirkę tikietus, tai bus geri in- 
eiti i daržą sekančioj dienoj. Užpra
šome visus kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. KOMITETAS.

KOMITETAS.

DIDELIS ŠEIMINISKAS 
PIKNINKAS

Parengtas šv. Juozapo Apiekuni dr- 
stės, atsibus nedėlioję, rugsėjo (Sep
tember) 12 d. 1915 m., Gco Cber- 
nausko darže, Lyons, Ill. Be to dar
bus visokią pasilinksminimą, kaip 
va: ristyniu, bėgtynią ir t.t. Pradžia 
10 vai. ryto, įžanga 25 c. porai. Ku
rie turės tikietus, tiems įžanga liuosai.

KOMITETAS.
Pasarga: Davažiuoti galima Ogden 

avė. karais iki 48 ar 52 gatvei, o iš 
ton Lyons karais, kurio daveš iki 
Desplaines upės; čia yra daržas.

no

ant

Be rankų.
Už durių pasigirdo šuns 

lojimas. Garsus, nuolatinis. 
Dirsteliu į laikrodį, devin
ta valanda. Ankstyva vi
zitą. Tai. negalima.

Ir vėl lojimas, skatinimas. 
Kas tai klibina ineinamų 
durių liežuvėlį. Tarnaitė 
nerodo gyvybės, reikia pa
čiam atverti. Einu prie du
rių ir per stiklą matau už 
dėtą ant liežiuvėlio pėdą, 
panašią į drūto šuns. Pa
stebėjau juodas akis, kurios 
mirksėjo ir buvo nukreiptos 
į durių praskėlimą. Juodas 
kudlius tai laukia, kad pra
sivertų durįs.

Ir vėl sulojo, bet tyliai, 
mandagiai ir veizi, lyg 
rėdamas ištarti:

— Gi atidaryk!
Atidariau. Prie šuns

žemės stovi pintinė su ja
vais, sūriais, bulvėmis. Tuo 
tarpu šuo griebė už pinti
nės lanko, tarsi, norėdamas 
atkišti ir duoti žinoti, kas 
čia telpa. Paėmiau pintinę" 
nuo žemės,nunešiau į vir
tuvę ir dairausi, ar nesura
siu kur galą dešros geram 
patarnautojui. Sugrįžęs at
gal veltui ieškojau svečio, 
niekur neradau. Dingo; 
pradėjau ieškoti. Tuo tar
pu pamačiau nedidelį veži
mėlį, apkrautą pintinėmis 
su tokiomis pat prekėmis, 
kokios buvo toje pintinėje, 
kurią a,š pasiėmiau. Ant 
vežimėlio suolelio sėdi žmo
gus; ne, ne tiesiog sėdi, bet 
lyg nuvirtęs ant šono guli. 
Kojų pėdomis suspaudęs va
deles. Priėjau arčiau. Ne
laiminga žmogysta neturi 
rankų. Drabužio trumpos 
rankovės nutepę tabaluoja.

Pažinau jį. Seniau jis 
buvo automobilio kondukto
rium, kurs vežiodavo kra- 
są. Pažįstamasis papasako
jo, kaip kovoje ties Kara
liaučiumi iš šono atlėkus 
granata nutraukė jo abi 
ranki, kurios buvo pakel
tos ant automobiliaus ra
to. Dabar jis tarnaująs ki
tiems pristatinėdamas rei
kalingus valgius.

— Ar gali paduoti apel
siną? — užklausiau.

— Čia po dešimts feni- 
gių, ten po penkis... — ir 
akimis rodė į pintines. Šuo

Parsiduoda pigiai kampinis lotas, la- 
geras del biznio, prio pat nau- 
statomos lietuviškos bažnyčios, 

44 gatvės. Atsišaukite j
Tananevicz Savings Bank,

3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

bai 
jai 
ant

Parsiduoda geroje vietoje Barber 
Shop už pigią kainą. Priežastis par
davimo — savininkas turi dvi vie
tas. Atsišaukite po numeriu:
.3441 S. Morgan str., Chicago, Ill.

EXTRA!
Parsiduoda pigiai grosernė 

Lietuviu apgyventoj kolionijoj 
parduoda svetimtautis iš priežas
ties, kad tarpe Lietuviu negali 
daryti biznio. Minėta grosernė 
parsiduoda ant išmokesčio. Krei
piatės į Tananevicz Savings Ban
ką, 3259 S. Morgan str.,

K. F. Filipovicz, pardavėjas.

DR. RICHTER'S

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

Tikras Expoller 
ateina pakeltuose. 
Neimkite tą pa- 
kelią, kurie yra 
neužpečėtyti eu 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centą 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F. Ad.Richter&Cc
74-80 Washingion SI

NEW YORK. N. Y.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedelioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės.

i 4 parašykite iždininkės Te
resės Mačiulienės vardu ir 
atsiųskite jį Br. Liet. Dr- 
jos sekretorei šituo adresu:

P. C. Jurgeliutė,
307 W. 30th str., 

New York, N. Y.

Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai vakare kasdiena

Tai.

to i I I    M—Ilf III II I-

Draugijoms Pranešimas!
I ■

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

Tautiškas Daržas
ARBA

NATIONAL GROVE
| Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik-
I ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Avė.
Sulyg Daržo išrandavojirao ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St, Chicago, III.

BU-KABT NEDELIN18 į.UKJASTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnite ir pewia.
——. PRENUMERATA KAŠTUOJA*   ———

AMERIKOJ epušei matų tpl.25
EUROPOJ f Rosij°i Lietuvoj $3.50, Angli- 
ajuja avj (joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rąžyk taojaas, o gausi ftieaą numery dykrų,

W, D. Boczkauskas & Go.
S20-52Ž W. South *IU . Mahanoy Citj, Pa.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gerą pelną. |
i  —« . --------- ~   --------------------T .r~------------------------------------
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Chicagos Žinios.
jat darbą už mažesnę ino- 
<estį.

RIAUŠĖS KONVEN
CIJOJE.

First Regiment Armory 
salėj nigeriai babtistai jau 
kelinta diena laiko savo 
tarptautine konvenciją. Le
gatai pasidalinę į partijas 
ir kasdien kelia baisiausią 
triukšmą, šaukiasi pagelbon 
policijos. Ne dyvai, kad po
licija tą konvenciją pavadi
no “Little Haiti” (Mažoji 
Haiti).

GALI BŪTI RUBSIUVIŲ 
STRAIKAS.

Chicagos rubsiuviai savo 
darbdaviams inteikę ultima
tumą, kurio laikas pasibai
gsiąs už savaitės. Tarp kit
ko rubsiuviai reikalauja 
švariau užlaikyti darbo į- 
staigas. Jei darbdaviai ne- 
išpildys reikalavimu, žino
ma, kils straikas.

BANDITO “GERUMAS.”
Nežiūrint to, kad del vi- 

dumiesčio naktimis nuskir
ta special is detektivu būrys, 
vakar vakare ten banditai 
apiplėšė C. M. Bassele, pa
einanti iš Lake Bluff, HI. 
Paėmę iš jo $7. Paskui jam 
sugrąžinę 25c. del gatveka 
riu.

VOKIEČIAI IR AUSTRAI 
STRAIKUOJA.

Torris Wold Co., No. Ash
land avė. ir Fulton gat., kur 
dirbama Anglijai karinės 
reikmenis, sustraikavo ap
link 1,000 austru ir vokie
čiu. Straikininkai nepada
vė fabrikantams jokios 
straiko priežasties. Aplink 
fabriką straikininkai pikie- 
tuoja. Tai bus vokiečiu suo
kalbio pasekmės.

Ties 27 gat. ir Marshfield 
avė. vakar vakare susidaužė 
automobilius su motorcik- 
liu. Motorciklistas Frank T. 
'Davis, 2637 McVicker avė., 
žuvo ant vietos,

Chicagos policija apturė
jus žinią, kad tris kaliniai, 
kurie nesenai iš Jolieto ka
lėjimo pabėgo su kalėjimo 
laikino viršininko Ryan au- 
tomobiliumi, su automobiliu 
atsidūrę net New Yorkan, 
bet ten jie sumaišę polici
jai savo pėdsakus.

TURČIŲ NAMAMS NUO 
STOLIAI DAROMI.

Turčių namuose Chicago, 
ir priemiesčiuose Lake Fo
rest ir Highland, kur gyve
na išimtinai milijonierai, 
banditai pereitą vasarą ge
rokai pasipelniję. Aprokuo- 
jama, kad jie iš tų namų 
išnešę $200,000 brangeny
bėmis ir pinigais. Tai visa 
paaiškėjo tik tomis dieno
mis, kuomet banditai buvo 
įsiveržę milijonieriaus Ar- 
inour’o namuosna. Policija 
ir privatiniai detektivai 
tvirtina, kad šiemet baudi-

tai atkakliausia veikia. Dar 
nekuomet jie taip per peilį 
nesiveržė į namus.

Tuoj aus po apiplėšimui 
Armour’o namų, vienas pri
vatinių detektivu, kuris jau 
yra veteranu, apreiškė, kad 
privatinių namų plėšimai, 
kuriuose grobiu butą tik 
brangmenys, tai organi
zuotos gaujos darbas. Toji 
gauja yra atkeliavusi iš 
Anglijos ir Amerikoj po vi
sus miestus veikusi. Ir nei 
'vienas tos gaujos narys ne
buvo areštuotas.

Apdraudos kompanijos 
skundžiasi, kad šiemetai jos 
labai daug išmokėjusios už 
pavogtas lirangmenis, ku
rios buvo apdraustos. Jos 
Išmokėjusios kelis šimtus tū
kstančių dolerių.

Minėtas detektivas, kurs 
savo pavardės laikraščių 
reporteriams neišduoda, 
tvirtina, kad tokie turtin
gųjų namų apiplėšimai vi
suomet atliekami su tų na
mų bile vieno tarnų žinia. 
Tos gaujos plėšikų daug pa
žįstamų atkeliauja Ameri
kon ir tik su apiplėšimo ti
kslu nusisamdo į tarnus 
turčių namuose. Mažai atsi
tikimų yra, kur patįs vieni 
plėšikai veiktų.

POLICIJA SUSILAUKUS 
NESMAGUMŲ.

Milijonierė Armour, iš ku
rios namų plėšikai išnešė 
kelių tūkstančių vertės 
brangmenų ir kelis desėt- 
Ikus dolerių grynais pini
gais, kaip vakar minėjome, 
nuolat policijos kviečiama 
nuovadon, kad ten į suim
tuosius intariamus bandi
tus pasižiūrėtų ir ar kartais 
tarpe jų nepažintų savo na
mų bandito. Tečiau ponia 
Armour tarpe suimtųjų kal
tininko nesuranda.

Antap ji paskelbė laik
raščiuose skyriuje “lost am 
found”, kur pasiūlė atsakan
tį atlyginimą už sugrąžini
mą jai bragmenu ir pasiža
dėjo nei jokių klausimų su- 
gr ą žinto j u i neu žduoti.

Policija su ta ponia dabar 
turinti daug nesmagumų. 
Keturis kartus ji policijai 
buvo apreiškus, jogei ji nie
ko nedaranti iš povogtų 
brangmenų, jogei piktada
riu neieškosianti, jogei nei
sianti policijos nuovadon, 
nei teisman ir tenai prieš 
piktadarius neliudįsianti, o 
jei policija norinti, tai ga
linti pati sau ieškoti. Te
čiau policijos viršininkas 
ją perkalbėjo eiti policijai 
pagelbon, nes be jos identi
fikacijos policija jokiuo bu
do negali susekti piktada
rių. Milijonierė dabar kas
dien į nuovadą automobiliu 
vežama, bet piktadarių ne
suseka.

DARBININKAMS PAKE
LIAMA ALGOS.

Allentown, Pa., rugs. 9. 
— Empire Steel and Iron 
Co. valdyba paskelbė, kad 
nuo spalių 1 d., š. m., vi
siems darbininkams bus pa
didinta algos. Tuo pasinau
dos aplink 1,200 darbininkų. 
Toji kompanija ir kituose 
keliuose miestuose turi sa
vo dirbtuves.

IR ITALAI SEKA KITŲ 
PĖDOMIS.

Washington, rugs. 9. — 
Ir Italijos valdžia medvil
nę pagaliau prirokavo prie 
caro kontrabandos medžia
gos ir apie tai pranešė S. 
V. valdžiai.

B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str.,

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

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

ALD. “Kat.” Administracija.

SUNKIOSIOS KANUO- 
LĖS DARDANELIAMą.
Sofia, rugs. 9. — Čionai 

apturėta žinia, kad talkinin
kai į Dardanclių apylinkes 
nugabenę daug karuomenės 
ir sunkiąsias kanuoles ir 
bus rengiamasi iš visų pu
sių užatakuoti Dardanelius.

NEPAPRASTA NAUJIENA 
KOKIOS DAR CHICAGOJ 

NĖRA BUVĘ.
Nedėlioj 12 d. rugsėjo (Septem
ber) 1915. šv. Kryžiaus, Naujo
joj Lietuvių R.-K. Bažnyčioj ant 
46-tos gatvės ir So. Hermitage av. 
bus nepaprastas, didelis Bažnyti
nis Koncertas, bus pašventimas 
naujų milžiniškų Vargonų, prie 
to, bus giedojimai įvairių Chica
gos didžiausių Chorų, vargoninin
kų, solistų ir garsiausių Ameri
kos muzikos artistų.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Tikietai yra gaunami pas para

pijos komiteto narius ir kleboni
joj, taipgi Town of Lake Savings 
Banke ir prieš Koncertą bus par- 
davojami prie Bažnyčios durų. 
Visas pelnas bus pavestas naujų 
vargonų labui.

Kviečiame visus atsilankyti 
Su pagarba,

šv .Kryžiaus parapijos Klebonas 
ir Valdyba.

j Phone Drover 7800

I DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų.: moterų ir valkų
I 3249 S. Morgan St, Chicago, III.
&^'3MiiMnaiMuniiiiawiaBiMB9iMauiaBiMKinB’nvin

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. Gora proga, 
geras biznis. Atsišaukite greitai šiuo 
adresu:

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

Geriausia proga vienam arba dviem 
žmonėm nusipirkti valgomų daiktų 
krautuvę (Grocery) lietuvių apgyven- 
toj vietoj, šalę 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.

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 t 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 687.

SUČEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki Be 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

Tananevicz Savings I
Šiaur-vakarinč dalis.
1644 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee are
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Mudison st
2830 W Mhdison st
1836 Bine Island ave
1217 S Halstad St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North hvo 
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 Halsted st 
4729 5 Ashland ave

BANK
JONAS M. TANANEVI6IA, Sav.

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

GYVULIŲ PROTAS
Tą kningą vokiškai yra pa

rašęs dr. T. Zell, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musu 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 nelštobuliutą, 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 nealkanae būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų raukų baidosi, nors žino, kad ranka jų nokanda, 
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;’ 

arklSnų, meškų, šernų, visokios rūšies paukščių Ir t-t
Aprašomą dieniniai Ir naktiotei gyvuliai. kodo! gyvCdžiai žvttrys 

bijo ugnies, kodai gyvuliai bŲoąl tkuduriufij baidyklių, kokia yra 
gyvulių krosą (mat, ir gyvuliai toj ypatingų savo krosinį susinė
simą), kodėl šuo lojo ant mčuulio, kode! arkliai baidosi Ir t.t.

{ visus tuos klausimus vaizdžiai ir laimi užimančiai atsakoma. 
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius įr net vabz

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

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

GYVULIU PROTAS

L><u<f>ų Mtlvi «<rtf
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DUODA Oekią 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 

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

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

PARSAMDO Banldnes Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Rankoje, prie kurios nė vagis, nfe ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti 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 morgičlus sutelkiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

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

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos (staiga

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

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

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisiniriaus 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 morgiėių. KreipkitCs pas

K. J. Fillip a vičių
—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 0870

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie išdalies debesuota; 
šiandie vakare ar rytoj lau
kiama lietus; rytoj vėsiau.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 73, žemiausia 
65 laipsniai.

Saulė teka 5:25, leidžia
si 6:09.

grafafonų DARBI
NINKAI STRAIKUOJA.

Bridgeport, Conn., rugsė
jo 9. — American Grapho- 
phone kompanijos 1,600 
darbininkų pagaliau su
straikavo, reikalaudami 8 
vai. darbo per dieną, 20 nuo
šimčio daugiau uždarbio ir 
moterių pra šalinimo iš dar
bo, kurios vis dažniau pri
imama vieton vyrų į darbą 
ir kurios atlieka vyrų tokį

1 i
j Telephone Yards 6886 g

1* Lietuviška Drapanų Krautuve g
Užlaikau didžiausiame pasirin- a 

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, | 
| čeverykų, batų del moterų, vyrų ir | 
! vaikų: taipgi vyriškų siutų ir over- ♦ 

kotų. į
JONAS BUDRIAS, savininkas j 

i 3252-54 S. Morgan St. t 
15 CHICAGO, ILL. X?
■ ’

Atsakanti gyduole dėl Reumatizmo

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSS 
KAINOS.

Mes nesame banklerlai, 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 ka#dl»^ vakarėli iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioja iki 6 valandai va
kare.

Tukstančia tapo sveikais, 
žmonės blogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo
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
čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. ' ' < i

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chico go’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

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

DR. S. A. RICHMOND CO.
3245 So. Morgan St.

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

I CARR BROS. WRECKING CO.
1 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Chicago, Ill.
■iniiaMiiiianiiaiiiiiiBiiiiaiinaiHi

' Šitas specialis KUPONAS vertas
Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo-gf 
damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan O 
Cigaretę kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO. JįĮW 
. Premium Dept. 490 Broome St., New Y~rk, N. Y.
jN. (Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)---- ---------- ---
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