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Rusai iš Kievol Sutorpeduotas laivas “Hesperian”. -

kraustosi.Teutonai visa mušiij linija stumiasi pirmyn.
Austrai skubinasi užimti Rūsy 

tvirtovę Rovno.
Tarp Baltijos ir Nemuno ne

sama dideliu veikimų.
Petrogradas, rugs. 11. — 

Šiandie rezignavo Rusijos 
ministeriu kabinetas. Bus v . - 1 sudarytas koahcijinis kabi
netas. Nekurie ministerial 
ineisią naujau kabinetan, 
bet premjeras Goremikin 
pasitrauksiąs visai. Karo 
ministeris Polivanov, sako
ma patiksiąs naujam kabi
nete, taippat paliksiąs už
sieniu reikalų ministeris 
Sazonov ir galbūt finansų 
p in. Bark. Caras jau se
nei norėjęs sudaryti naują 
kabinetą, kuris daugiausia 
'rūpintųsi karo amunicijos 
dirbimu. Be to norima su
daryti naują amunicijos mi
nisteriją.

RUSAI APLEIDŽIA 
KIEVĄ.

Petrogradas, rugs. 10. — 
Rusai jau pradėjo krausty- 
ties iš Kievo. Išgabenama 
iš ten visupirmu įvairios 
institucijos. Militariniai 
autoritetai skatina civilę 
valdybą pasiskubinti su 
kraustymosi, nes Kievui 
grasias pavojus.

TEUTONAI NIEKO NE
DARO IŠ RUSŲ LAI

MĖJIMO.
Londonas, rugs. 10. — Iš 

dviejų paskutinių rusų lai
mėjimų palei Seretli upę, 
Galicijoj, teutonai nieko ne
daro ir savo keliu briauja- 
si vis toliau Rusijos gilu
mom Austro-vokiečiai da
bar eina link Rovno tvirto
vės, palikdami užpakalyj 
Dubuo. Rovno yra pasku
tine tvirtovė, ginanti prie- 

’ šininkų briovimosi i pietinę 
Rusiją.

TŲ to vokiečiai visa lini
ja nuo Pripetės ligi Vilniaus 
apylinkių atkakliai kovoja 

su rusais ir vietomis jiems 
pasiseka gerokai pirmyn 
pasivaryti. ’ Jie nori paim
ti savo railkosna Lietuviš
kos Brastos-Vilniaus gele
žinkeliu sistemą, kuri yra 
labai svarbi strateginiu 
žvilgsniu. Ir tai vokiečiai 
norėtu užimti prieš žiemą, 
kur jiems butų patogu pra
leisti šalčius.

Vokiečių generalis šta
bas vis dar skelbia, kad 
tarp Nemuno ir Baltikes 
jūrių stovis neatsimainęs. 
Menkesnės svarbos susirė
mimai atsibuną i pietryčius 
nuo Friedrichstadto ir ar
ti Vilkmergės. Ant visos 
mušiu linijos, pradėjus Ry
ga ir baigus Galicija, vo- 
kieičai su austrais paėmę 
nelaisvėn keliolika šimtų 
rusų.

ATAKUOS UOSTĄ.
Berlynas, rugs. 10. —- Vie

nas vokiečių styrinis orlai
vis nakčia prieš ketvirtadie
nį bombomis atakavo rusų 
karinį uostą Baltijos jurėj 
ir ten esančias geležinkelių 
dirbtuves. Atakavimas bu
vo pasekmingas. Orlaivis 
laimingai sugrįžo savo vie
ton.

ITALAI LAUŽO TREN
TO FORTUS.

Roma, rugs. 10. — Itali
jos ministeriu kabinetas at
laikęs posėdi, kuriame tar
tasi padidinti kaip nors a- 
inunicijos išdirbimą.

Nors Alpuose jau praside
da žiema, greitai seks snie
go pustymai, tai vienok ita
lų karuomenė visa linija 
žengianti pirmyn.

Italai ėmė daužyti Tren
to fortus.. Aplinkiniai gy
ventojai bėga į Italiją.

Įp?e HESPERIAN - CROSS INDICATES WHERE SME CA^BIEP GUM j 
Sutorpeduotas garlaivis Ųesperian, kuris, kaip pasakojama, buvęs apginkluotas.

Ženklas kryžiaus pavidale parodo, kokioj laivo dalyj laikyta kanuolės.

Su Carranza 
nesusikalbama

-------— ’♦
Vera Cfūz, rūgs? 10. — 

Meksiko konstitucionalistų 
vadas, gen. Carranza, atsa
kė Suv. Valstijų valdžiai, 
kuri, sulyg pietinių respub
likų nusprendimo, Carranza 
paskatino atlaikyti bendrą 
konferenciją Meksiko su
taikymo reilkale. Carran
za atsakė, kad su tokia kon
ferencija jis nesutinkąs, nes 
svetimos šalįs neturi jokio 
reikalo ir teisių tarties apie 
vidurinius Meksiko reikalus 
ir neturi teisės i tuos reika
lus maišyties. Carranza su
tinkąs tik su tokia, kurioj 
butų apkalbami išlaukiniai 
visų valstybių reikalai, bet 
ne vidurinė Meksiko tvar
ka.

Atsakymas gana aiškus. 
Tokio atsakymo ir tikėtasi, 
nes meksikonai gali pešties, 
bet gali ir susitaikyti he 
svetimos pagelbos.

Dabar prezidentas Wil
son su savo politika nei ne
žino, kas čia pradėti. Kad 
tuo tarpu Meksiko pasieniu 
turi dykai užlaikyti karuo- 
menę ir tai be jokio išroka- 
vimo.

DAUG PINIGŲ TALKI
NINKAI NORI.

New York, rugs. 10. — 
Garlaiviu Lapland pribuvo 
Anglijos ir Francijos komi- 
sionieriai, kurie dabar ta
riasi su Amerikos finansis- 
tais apie pinigų paskolini
mą. Jiems esą reikią daug 
pinigų. Ir tiek pasiskolin
sią, kiek tik galėsią gauti. 
Imsią kadir kelis bilijonus. 
Nėra abejonės, kad talkinin
kai čia gaus pinigų.

ZEPPELINŲ VEIKIMAS 
DIDINA ANGLIJOS 

ARMMIJĄ.

Londonas, rugs. 10. — 
Anglijos laikn/ščiai rašo, 
kad po pastarajam zeppe
linų užpuolimui ant Londo
no, daug laisvanorių įstoja 
karuomenėn ir kaniomenės 
skaitlius žymiai todėl auga. 
Ant griuvėsių atsistoja agi
tatoriai, kurie sutraukia 
minias klausytojų ir vyrai 
kits paskui kitą susirašinė
ja karuomenėn. Taip An
glijoje dedasi po kiekvie
nam zeppelinų atsilanky
mui.

Visi Anglijos gyventojai 
labai pasipiktinę pastarai
siais zeppelinų užpuldinėji
mais ir atakomis ant ci
vilių žmonių, ypač žudy
mais nekaltų moterių ir 
vaikų.

Laikraščiai išreiškia viltį, 
kad D. Britanijos valdžia 
veltui nepraleis vokiečiams 
tokių piktadarybių ir pasi
skubins atsimokėti tuo pa
čiu saiku. Patariama nieko 
nelaukiant be jokio pasigai
lėjimo iš oro užpulti visus di
desniuosius Vokietijos mie
stus. Tegu vokiečiai ant 
savo pačių kailio patirs, 
kaip tai yra pasibjaurėtinas 
jų išmislas žudyti moteris ir 
vaikus.

Visam Londone dabar ir 
tešaukiama tik, kad vokie
čiams reikia tuo patim atsi
mokėti ir tai reikia veikti 
tuojaus, be atidėliojimo, 
nes gal jie nesupranta to 
pragaištingo darbo, kokį 
kitiems dirba.

Albany, N. Y., rugs. 10. 
— Sulyg paskutinio valsti- 
jinio gyventojų surašo pasi
rodo, kad New Yorkas tu
ri 5,066,222 gyventojų, 
visa New Yorko valstija 
9,773,817.
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Submarinas tą 
pačią dieną nu
skandintas kaip 

“Arabic”.
New York, rugs. 10. — 

Čionai iš Anglijos atplau
kė garlaivis “Arabic,” ku
rio 1 pasažieriai patvir
tino Anglijos valdžios 
pranešimą, kad rugpj. 19 d. 
anlgai nuskandinę vokiečių 
submariną, kuomet šis ap
šaudė Anglijos garlaivį 
“Nicosian.” Taippat pa
tvirtinama, kad Anglijos 
patrolinis laivas, kuris nu
skandino submariną, plau
kiojęs su išskleista S. Val
stijų vėliava. Ir tik tuo
met, kuomet patrolinis lai
vas rengėsi prie šaudymo, 
vieton amerikoninės vėlia
vos išskleista D. Britanijos 
vėliava.

Tasai vokiečių sumbari- 
nas nuskandinta tą pačią 
dieną, kuomet sutorpeduota 
“Arabic” ir netoli nuo “A- 
rabic’o” nuskandinimo vie
tos. Todėl yra abelnai ma
noma, kad nuskandintas 
submarinas buvęs tas pats, 
kuris sutorpedavęs “Arabi- 
c’ą.” Ir tuomet ta pati 
nuomonė tuo žvilgsniu bu
vo išreikšta, tečiau ar tas 
teisybė, ligšiol nepatikrinta.

Šiandie tarp kitų “Lap- 
lando” keliauninkų iš An
glijos pareikalavo ir Dr. C. 
B. Banks iš Memphis, 
Temų, veterinaras, kuris y- 
ra buvęs ant laivo “Nico
sian,” kuomet šį nuskan
dintas vokiečių submarinas 
apšaudė. Dr. Banks pa

klaustas atsisakė aiškinti, 
kaip buvo nuskandintas 

submarinas, tečiau patvirti
no, kad anglų patrolinis lai
vas, nuskandinęs snbmari- 
ną, turėjęs išskleistą S. V. 
vėliavą, bet prieš šaudymą
aną nutraukta nuo stiebo.

“Nicosian” plaukęs iš Li
verpool penkiomis valando
mis vėliau po “Arabic’o” 
išplaukimui. Po kiek laiko 
laivas “Nicosian” pagavęs 
bevieliu telegrafu praneši
mą, kad skubintų si “Arabi-

išeina.
Washington. D. C., rugs. 

10. — Austrijos ambasado
rius Dumba pridarė daug 
nesmagumų S. Valstijoms. 
Po Dumbos atsišaukimui

c’ui” pageliam. Pasisku
binta nurodytos vietos pu
sėn, bet užuot “Arabic’o”
(kuris jau buvo nuskendęs) 'kietiįa nesusikalba
pamatyta tolumoj ant jūrių 
paviršiaus submarinas. Ne
užilgo submarinas ir palei
dęs kelis šūvius į “Nėru
siam” Vienas šūvis sunai
kinęs bevielio telegrafo a- 
paratą. Kuomet submari
nas prisiartinęs per kokias 
60 jardų nuo “Necosian,” 
pastarojo kapitonui iš sub
marine duota laiko 20 mi
nučių gelbėti įgulą, susodin
ti ją į valtis. Kapitonas 
pilnai išpildęs tą submarine 
reikalavimą ir paskui nuo 
submarine į aptuštėjusį lai
vą paleista aplink 20 šū
vių.

Tuo tarpu pasirodęs ang
lų patrolinis laivas, į kurį 
tuojaus submarinas atsisu
kęs su savo šūviais. Tečiau 
patrolinis laivas paėmęs 
viršų, submariną sudaužęs 
ir tasai nuskendęs. Nus
kendus submarinui, patroli
nis laivas išgelbėjęs visus 
“Nicosian” žmones.

Taip nupasakojo Dr. 
Banks. Jis taippat pasa
kė, kad garlaivis “Nicosi
an” nenuskendęs, nes ga
benęs medžius.

Tam atsitikime indomiau- 
sia tas, kad anglai vokiečių 
suklaidinimui naudojasi S. 
Valstijų vėliava, kas yra 
draustina. Toks anglų pa
sielgimas vokiečius labai pa
teisina už jų atkaklų sub- 
ma rinais veikimą.

VEIKIMAI ORE.

Londonas, nigs. 10. — 
Per paskutines keturias 
dienas Londone ir kitur ka
ro lauke nuo atakų iš oro 
žuvo 154 asmenįs ir dau
giau 100 asm. sužeista.

Štai sąstatas:
Londone 37 užmušta, 125 

sužeista.
Gondrade, Belgiojj, 103 

sužeista.
Roulers, Belgijoj, 10 už

mušta.
. Deyingen, Alzase, 2 lakū

nu užmušta.
Nancy, Francijoj, 2 už

mušta, 10 sužeista.

Su Dumba nei 
šis nei tes

gali kilti kivirčai ir su Vo
kietija ir tai ne bi kokie. 
Suv. Valstijos ligšiol su Vo- 

ameri-
konų žudymo reikalo, o čia 
ve dabar naujas nesmagu
mas.

Valdžia turi rankose fak
tus, kad su Dumba išvien 
veikę prie darbininkų kur
stymo dar ir kiti Vokieti
jos diplomatai ir agentai, 
gyvenanti S. Valstijose. To
dėl prisieis ir juos iš šios 
šalies prašalinti. O jais y- 
ra: kapitonas Franz von 
Papei),, Vokietijos militari- 
nis attache; Alexander Nu- 
ber von Pereked, Austro- 
Vengrijos generalis konsu- 
lis New Yorke; Wm. Warm, 
buvęs laikraščio “Szabad-
sag,” Clevelande, redakto
rius; pagaliau Archibald, S. 
Valstijų pilietis, kurs gabe
no Austrijon slaptingus do
kumentus.

Visi jie dirbo šios šalies 
nenaudai ir prisieis su jais 
pasirokuoti. Svarbiausiąja 
bet žuvimi yra vokiečių ka
pitonai von Papen. Tokį 
tik pamėgink užkabinti.

Pasirodo, kad tasai teu
tonų suokalbis Amerikoj 
gražumu nepasibaigs. Gims 
nesutikimai ir pasekmės 
pasirodys aršesnės už sub- 
marinų vilkimą karo juos
toj.

Bet kiek žinoma, šios ša- 
lise valdžia energingai vei
kia ir apsivalys nuo negeis
tinų šiai šaliai asmenų, ne- 
žiurint to. kokios iš to pa
sekmės gali išeiti.

SUTORPEDUOTAS LAI
VAS ALEXANDRIA.

Jaryžius, nigs. 10. — Ha
vas agentura iš Madrido 
skelbia, kad vokiečiai ties 
Cape Palos sutorpedavę Cu- 
nard kompanijos garlaivį 
Alexandra. 28 laivo Įgulos 
nariai išsigelbėję ir išlipę, 
Mazarron, Ilisponijoj. Cu- 
iiardo kompanija tečiau 
skelbia, kad ji tuo vardu 
jokio laivo neturinti.

Saint Max, Francijoj, ke
li žužeista.

Vilniuj keli civiliai su
žeista.
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ALD. “KATALIKAS,” rugs. 11, 1915.

Vargonininkų su
važiavimas.

Rugpjūčio 30 ir 31 dieno
mis Newark, N. J. šv. Jur
gio salėje atsibuvo vargoni
ninku susivažiavimas.

Į susivažiavimą atvyko 
šie vargonininkai: A. Ra
dzevičių iš Newark, N. J., 
J. Steponavičių iš Eliza
beth, N. J., A. Žindžius iš 
Bayonne, N. J., K. Banys iš 
Paterson, N. J., F. Kancle
rius iš Hartford, Conn., 
J. Šaučiunas iš Bridgeport, 
Conn., K. Strumskis iš Broo
klyn, N. Y., K. Diržis iš 
Brooklyn, N. Y., .L Dzikus 
iš New York, N. Y., A. So
deika iš Scranton, Pa., L. 
Vasauskas iš Pittston, Pa., 
J. Stulgaitis iš Wilkes- Bar
re, Pa., A. Kvedaras iš Ma
li ai loy City, Pa., J. Modelis 
iš Philadelphia, Pa., J. Si
manavičius iš lit. Carmel, 
Pa., ir Juozas Čižauskas iš 
Freeland, Pa. Svečiai: p. 
St. Šimkus ir Pr. Rimkus.

Pirmą dieną susivažiavi
mo, buvo skirta prelekciją i. 
Prelekciją laikė p. S. Šim
kus, ant temos kaip reikia 
chorus mokyti. Prelegentas 
išdėstė kaip mokytojai, pa
kolei pradės mokyti koki 
veikalą ar liaudės dainą, 
privalo įsigilinti į tojo vei
kalo dvasią ir tiktai pilnai 
išstudijavus, pradėti mo
kyti chorą. Tolesniai, kad 
mokytojas atkreiptu atydą, 
kad dainininkai lygiai dai
nuotų, nebandydami vienas 
kito perrėkti ir kad visuo
se balsuose butų lygi jėga, 
o ypač toji dalis balso, kuri 
dainuoja meliodiją kad ne
būtų silpnesnė už tuos bal
sus, kurie pritaria meliodi-. 
jai. Atkreipti atydą į tuos 
nurodytus visus ženklus ir 
išlaikyti gerai ritmą. Taip
gi, jeigu dainoje, kuriam 
nors balsui yra įvesta gra
žesnė vieta, kad ją šiek tiek 
stipriau tas balsas pabrėž
tų, negu tas balsas, kuris 
turi daugiau monotonišku
mo. (Prelegentas nurodo 
čia pat prie piano nekurius 
pavyzdžius). Tolesniai nuro
dė formas dirigavimo. Pa
galbius aiškina, kaip moky
tojai privalo užsilaikyti cho
re, kad choristai klausytų 
mokytojo ir kad autorite
tas mokytojo nenupultų.

Tolesniai aiškino apie 
harmoniją ir parodė pavyz
džius moduliacijų. Taipgi 
prabėgo muzikos historiją, 
primindamas pirmųjų kom
pozitorių vardus ir jųjų 
kompozicijų stilių. Plačiau 
paminėjo Palestrina, Orlan
do di Lasso, Bachą, Beetho- 
veną, Mendelsolmą, Berlio- 
zą ir dabartinius kompozi
torius — kraštutinius mo
dernistus. Tai maždaug toks 
buvo turinys prelekcijos pir
mutiniame posėdije.

Antra prelekcijos dalis 
buvo daugiau praktiška ne 
kaip teoretiška, nes buvo 
užkviestas šv. Cecilijos cho
ras ir p. Šimkus diriguoda
mas davė nurodimus, kai]) 
reikia chorą vesti. Pirm 
pradėsiant dainuoti p. Šim
kus aiškino ilgoje prakalbo
je apie lietuvių liaudės 
dainas. Taipgi, kad mokyto
jai stengtųsi atskirti dainų 
dvasią, kalbėtojas sako, jei
gu dainoje yra išreiškiama 
linksma siela, dainuoti ją 
linksmai, o jeigu liūdna, dai

nuoti rimtai ir liūdnai. Čia 
tuojaus sudainavb su choru 
“Vai žydėk, žydėk sausa o- 
belėle” ir “Kas suimtos va
karėlį oi, oi, oi.” Pirmutinė 
liūdna, o antroji linksma. 
Su šiomis dainomis prele
gentas aiškiai atskyrė skir
tumą dainuojant linksmą 
dainą nuo liūdnos.

Tolesniai aiškino kaip 
choras ir mokytojas priva
lo užsilaikyti ant scenos iš 
aistetiško atžvilgio, kad pu
blikos nevien ausis girdėtų 
gražumą, bet kad ir akims 
suteiktų malonų įspūdį, tad, 
prelegentas sako, reikia 
gražiau sugrupuoti chorą, 
kad dainininkai rinitai užsi
laikytų ir kad mokytojas 
gražiai diriguotų.

Užbaigdamas prelekciją 
p. Šimkus ragino visus var
gonininkus, kad išsiskirstę 
neužmirštų tų visų nurody
mų, ir kad būdami chorų 
vadovais, butų drauge ir 
gerais lietuviais. Taipgi, 
kad stengtųsi pastatyti savo 
chorus tokiame laipsnyje, 
kad dainininkai laikytų sau 
už garbe — didžiuotųsi, kad 
turi progą ir gali priklau
syti prie choro. Pagalinus 
priminė, kad dabar šio ka
ro laiku, nedarytų šokių sa
vo chorų vakaruose ir kad 
ragintų kitus nešokti, pa
kol šis baisus karas pasi- 
baigs.

Šiuomi prelekcijos užsi
baigė.

Užbaigus prelekciją visi 
vargonininkai drauge su 
prelegentu p. Šimkum, va
žiavo ant vakarienės į Ste- 
tel’s Restauraciją. Apart 
vargonininkų buvo ir kele
tas svečių, tarpe kurių buvo 
ir kun. Dobužinskas, vieti
nis klebonas. Užbaigus va
karienę, vėl p. Šimkus lai
ko prakalbą. Šioje prakal
boje vietinius vargoninin
kus pagiria už jųjų darba
vimosi dailės srityje, bet 
draug ir papeikia už apsi
leidimą, neskaitymą kningų, 
laikraščių, muzikaiiškos li
teratūros ir nesistengimą 
ta] )t i iu tel igenti škesnia is. 
Ragino draugiškumo laiky
tis, nekasti vienas kitam 
duobės ar tai kalba ar dar
bu. Jeigu kuris liktų nu
skriaustu, visi privalo lai
kytis krikščioniškų principų 

!ir neveidmainiauti, kad bū
dami bažnyčios tarnais, ne
būtų rėmėjais, arba šalinin
kais, idėjų prieš bažnyčią.

Tolesniai kalbėjo kun. 
Dobužinskas, K. Strumskis, 
A. Radzevičius ir kiti, visi 
išreiškė džiaugsmą, — kad 
nuo sutvėrimo Sąjungos, 
vargonininkai žymiai paki
bo morališkai, ir viltis yra, 
— kad su laiku ir santikiai 
tarpe klebonų ir vargoninin
kų pasigerins ir tuomi ma
teriališkas būvis pagerės.

Tuomi užsibaigė pirmos 
dienos tvarka.

Ant rytojaus buvo laiko
mos sesijos Sąjungos reika
lų svarstymui.

Pirmučiausiai buvo pa
keltas klausimas apie įstei
gimą nuosavio organo. Li
kosi nutarta leisti muzika- 
lišką laikrašti. Laikraštį 
leisti sykį ant mėnesio. Ta
me laikraštyje turės tilpti 
muzikos veikalai, liaudės 
dainos ir taip toliau. Pir
mą numerį išlesti tuojaus 
po Naujų Metų. Pinigų tam 
reikalui Sąjunga paskyrė 
$300.00. Išrinko komisiją iš

5 žmonių, kurie rūpinsis į- 
steigimu to laikraščio.

Į komisiją inėjo šie: K. 
Strumskis, K. Diržis, A. 
Radzevičius, -J. Steponavi
čius ir P. Čiurlionis.

Redaktorium nutarta pa
kviesti p. S. Šimkų. Į sądar- 
bininkus nutarta kviesti vi
sus lietuviškus muzikus.

Tolesniai traukėsi ilgos 
kalbos apie chorų susivažia
vimą ateinančiais metais 
mieste New Yorke.

1 Užbaigus kalbas priėmė 
Šiokią rezoliuciją:

Vargonininkų ir chorų ve
dėjų susivažiavimas atrado 
labai naudingu ir reikalin
gu daiktu, padaryti susiva
žiavimą lietuvišku choru ir v v v 5
sutverti giedorių draugiją.

Tolesniai buvo svarstoma 
skundas vieno vargoninin
ko ant klebono, kad tas var
gonininkas nekaltai likosi 
prašalintas nuo vietos.

Tuojaus išrinko du dele
gatu p. K. Strumskį ir A. 
Sodeiką, kad jie ištirę, jei
gu bus klebono pusėj kaltė 
peskelbtų, kad nei vienas 
vargonininkas priklausantis 
prie Sąjungos, neprivalo už
imti tos vietos, pakol nebus 
susitaikyta, o jeigu bus kal
tė Vargonininko pusėj, tuo
met viešą padaryti papeiki
mą tam vargonininkui.

Sekantį seimą nutarta 
laikyti kitą metą rugpjūčio 
pabaigoje ar rugsėjo pra
džioje Brooklyne, taipgi lai
ke seimo rengti vėl prelek- 
cijas ir viešą koncertą.

Reporteris.

Gimdytojų pavyz- 
dis.

Kas iš gimdytojų, apart 
kejmraitčs ant’’’ viršugalvio, 
patenkinančio drabužio ir 
kasdieninės duonos, nepasi
rūpina vaikui duoti tokį iš
auklėjimą, kuris jam duotų 
gyvenime laimę, o gimdyto
jams ramumą.

Pirmoji sąlyga — pato
gaus vaikų išauklėjimo — 
yra sutikimas, ramybe tar
pe gimdytojų. Šeimynose, 
kur tėvas su motina nuolat 
nesantaikauja, vaikų išauk
lėjimas negalimas. Jaigu 
vaikas turi gauti išauklėji
mą su tėvų pagelba, jis tu
ri juos gerbti, mylėti ir 
klausyti; niekas tai]) neiš- 
mokįs vaiko gerbti ir mylė
ti motiną, kai tėvas. Prie
šingai, tik motina gali iš
mokinti paklusnumo, pagar
bos link tėvo.

Ar gali vaikas gerbti ir 
mylėti tėvą, kurio motina 
namuose kenčia pasigraiži- 
nhmis iš tėvo pusės? Žino
ma, kad į vaiką tas blogai 
atsilieps, ir nors jis bijos 
tėvo, bet jo neapkęs, kad 
ir svarbus tėvo žodžiai ne
ras tada vaiko širdyje jo
kio paklusnumo. Retai, te
einu rasime šeimynų, ngt ii' 
turtingų žmonių tarpe, kad 
kaikada neatsirastų kivir
čai. Tai aniolai, ne žmo
giškos esybes turėtų būti, 
jaigii per ilgą gyviui imą ne
atsilaikytų nesusipratimų, 
kivirčų. Bet jaigu tėvai tu
rėtų atmintyje, kad tokie 
nesutikimai gadina jų vai
kų gerumą, nekartą gal su
siturėtų nuo rastumo ir ki
virčų dėlei visokių mažmo
žių. Prisilaikydami santai
kos delei vaikų, tėvai ir pa
tįs turėtų iš to daug lai-

mės. Ne tik su vaikais, bet 
ir tarpe užaugusių gera at
siminti, kad su žmonėmis 
daugiau darbo galima atlik
ti gražumu,- negu piktumu, 
o ko gražumu neįstengsi at
likti, to piktumu nei ųeban-

Gimdytojams apeina tai, 
kad vaikai jų klausytų ir 
jaigu vaikai persitikrins, 
kad įvairiuose dalykuose, 
kada tėvas sako “tai]),” mo
tina sako “ne,” ir atbulai, 
tai kiekviename tėvo prisa
kyme kreipsis prie motinos, 
o motinos prisakymuose at
sikreips prie tėvo.

Niekas neturi į vaikus 
tiek intekmės, kai pavyzdis. 
Nereikia apie tai jiems nei 
kalbėti, nei priminti. Kiek
vienas mažas ir silpnas rei
kalauja suaugusių ir protin
gų pagelbos. Jis nusižiūri į 
didelių darbus, pasielgimus 
ir stengiasi juos sekti. Mė
gina tuos pačius darbus, ku
riuos jis pajėgia ir prieina.

Prisistebėkime, ką, daro 
vaikai, kadą jie liuosi, ir 
gali savistoviai clgties. Vi
sa, ką jie kalba, veikia sa
vo tarpe, yra paveikslu to, 
ką kalba ir veikia prie jų 
suaugusieji.

Kad gimdytojai žinotų, 
jog netinkamas gyvenimas 
lyg veidrodyje atsispindi 
vaikų dvasioje, rasite, 
tįs sau išmėtinėtų už 
gus pavyzdžius.

pa- 
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AUKOS T. FONDUI.

Cedar Rapids, Iowa. Lie
tuviai aukojo T. Fondui del 
nukentėjusių nuo karo. 
Šiuomi paduodu vardus au
kotojų:

Juozas Toleikis ‘$1.50.
Po $1.00: Viktoras Ne- 

rauskas, Vincentas Povilai
tis, Pranciškus Martinkevi
čių, Uršulė Martinkevičie
nė, Leonas Mataitis, Stanis
lovas Podžiunas, Stanislo
vas Vaičiuliu Juoz. Šivic- 
kienė, Jonas Kubilinskis, J. 
Brazauskis, Juozas Vaišvi
la, Petronėlė Morkienė.

Po 50c.: Teklė Končiu- 
tė, Jonas Pocius, Kazimie
ras Minelege, Bronislovas 
Maršalka, Bronislovas Kū
čios, Kazimieras Žiogas, Ci
ną Kaminskienė, Juozas Šo- 
bis, Vincentas Pakutinskis, 
Adolpis Alekna, Stanislo
vas Zerolis, Aleksandra Ze- 
rolis, Viktoras Bakauskis, 
Kazimieras Dragomis, Ka
zimieras Baltuška, Ona Za- 
borska (lenkė), Jonas Miš
kinis.

Po 25c.: Jurgis Ališaus- 
kis, Kazimieras Šivirskis, 
Jurgis Jurgaitis Tamošius 
Petrikas, Juozas Vaičiulis, 
Dominikas Vaitkus, Ona A- 
strauskienė, Petras / •. 
trauskas, Steponas Ortakis, 
Antanas Bataitis,- Tadeušas 
Bredis, Antanas Navickas.

Jaigu butų bent kieno 
vardas negerai paduotas, 
malonėkite kreipties prie 
vietinio komiteto. Labai 

’širdingai ačiū visiems auko
tojams. Juozas Toleikis,

T. F. įgal. kom.
Priėmiau nuo p. Juozo 

Toleikio $25.00. Vardan T. 
Fondo tariu ačių p. Juczūi 
Toleikiui, Tautos Fondo ko
mitetui, už jo pasidarbavi
mą, ir visiems aukotojams 
už jų duosnuiną nuv argili
tai Lietuvai.

Ant. A. Šlakis.
. T. F. raštininkas.
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Atydai Draugysčių
Pranešame gerb. draugijoms, 

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

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

MOKYKLOMS KNJNGA
Kaina 25c.

IšraustaWHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR 

REU&ATiZ&W WSTA! 
Copyright 1915 by A. Kvnsnicka

6i moksliškai sutaisyta gyduole duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgirauose, 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 neblčdiugas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

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

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.
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Tel. Canri 1636

Mrs. Agnes Džugas
LIETUVE AKUŠERKA

1812 S. Halsted St., Chicago, III.
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Te’ephone Yards 6686

Lietuviška Drapaną Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriokų aprėdajų, skrybėlių, 

čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

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

CHICAGO, ILL.

3130

Tel. Drover G369.
Padidinta galerija su 
puikiausiais intaisy- 
inais, speciališkai del 
veselijų ir didelių gru
pę. Darbą atlieku ge
rai ir pigiai.
CONRAD,

S
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Į

P.
' Fotografistas,

Halsted str., Chicago, 111.

JŪS GALETE ISAŪG1II

PLAUKUS
Pasekmingus, moks- 

f N liškus gydymas dykai
ftį. Jį del vyru Ir moterių.

JKaįLį;,,,., JljggL Ar slinka jums plau-
VwliwlMyiJ kai?

Ar Pražilę jusu plau- 
Vkai nuo metu? Ar 
gęįtfĮgaįt užkrėsti kokias nors ne 

sveikumais ir limpanti 
jie?

randas ]>Iaiskotes, 
n'ežaK o<los galvos? 
’ Ar plinki, bei pra- 
dedi plikti?

-“*-**^ Ar kenkia kas iŠ 
Prieš gydymą, anksčiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita ouropos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Iftiip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kui.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.

t
 Męs galeme perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykių su Jusu 
antrašu. MPs išsluče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 
Šeštoje savaite. Jnia“ atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

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

Box 644, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmtSi 

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

Lietuvių £ Į 
^Parapijų I j 
( Mokykloms 

ŠMRINEflSlfflME

X ii* VEtoM-tMOKYKLOMS KNINGA
Kaina 50c

triiM....n:: saiitiiiBinwiiiiRi;-(nii'iniiiiHBiiiiisiiiiiBinrH^ ’cNi'niWT'iimj 1 airiwi:nMyrsihh■.emitbmt ■nniioiiiisiiui£

$195.22
$250 vertes

Per Rugsėjo Bdenesį Tiktai!
Šis patogus gvarantuotas 

PIANAS

PRANEŠIMAS.
Vien tik parankuniui Cliieagos lietuvių gyventoji!, Ilallet and Da

vis Piano Co. Praneša Chicagos ir apylinkės lietuvių gyventojams, 
jogei atidarė naujų pianų krautuvę, po numeriu 324!) So. Morgan 
str. Tolinus mes, pasinaudodami šia proga, dėkavojame visiems lietu
viams pirkliams už jų prielankumą mums ir, tolesniai, perstačius 
musų pianus, irios pasiūlome del rugpjūčio mėnesio tiktai puikų, 
augštos klesos pianą, lėšuojantį mažiausia $250, speeiališka kaina 
$195.00.

Mokesnio sąlygos gali būti sutaisytos pirkėjų parankumui.
Atsilankykite tuojaus ir daleiskite parodyti jums, kaip pirkti nuo 

vieno iš didžiausių pasaulyj pianų dirbtuvių ir sutaupyti pinigų. 
Mes šiame biznyje esame jau virš 75 metų ir musų gvarantuvimas 
yra tvirčiausias.

HALLET & SflB PIANO 60,
BRANCH STORE

3249 SO. MORGAN ST. J. ZABIELSKIS, Paid.
■L.tlU'B OL/B U B HI a IHBBB ■ IK 9D. BE t
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ALD. “KATALIKAS,” rugs. 11, 1915.

A. Vienuolis.

PATI.
t _________

(Iš “Aušt”).
(Tąsa).Po šokiu sukaitusi revizorių keli valdininkai, sue-L. V V Jmę už pažasčių, išvedė mano kabinetan pasilsėtų, o visai nusigėrusi ir kaip lepše išlepusį Liakovą Katelni- kovo arkliais parvežė namon. Jo pačią, svečiams išsiskirsčius, visados lydėdavau aš.Pasilsėjęs, ponas revizorius atsikėlė nuo kanapos ir, su nieku iš svečių neatsisveikinęs, išvažiavo drauge su Liubomirovu.Pradėjo skirstyties ir kiti.— Na, kam šokti, kam dainuoti, o mums seniams laikas jau ir pasilsėti, — kaip ir visuomet, tarė atsistojęs ponas Katelnikovas ir, paglostęs savo pačią, kaip kastuvas barzdą, priėjo prie pačios atsisveikintų.Pati pradėjo jo prašyti dar bent valandėlei pasiliktų, man riktelėjo paslėpti jo kaškietą, bet kadangi užsispyrė važiuoti ir pati su uošve, tai manoji, jas išbučiavusi, išleido.— Skara absigaubkite, Petro Irina, skara, kad neini si šaldytumėte, — nenutildama vis kalbėjo mano pati, kai Katelnikovai sėdosi į vežimą. — O jus, Jono Jonai, sėskitės priekyn — bus pavėjus... Kojas čia... O taip... Per brastą arklius suturėk, girdi, Mitrofanai!.. Vaikučius nuo manės išbučiuokite, vaikučius — dar rikte- Įėjo pati, jau išvažiuojant iš kiemo.Kaip bematant išsiskirstė visi svečiai, ir už kokio pusvalandžio aš jau lydėjau namo tardytojo pačią.Atmenu, naktis buvo šviesi, šilta; niaukėsi dangus ir kur-ne-kur, debesims prasiskyrus, mirkčiojo grupėmis žvaigždės. Jau švito, tečiau per debesius, kurie užgulė rytus, aušros nebuvo matyti. Kvepėjo sprogstančiais berželiais, jėvomis ir pavasariu. Mieste buvo tylu, tik “Slabodkoj” tebeūžė pirklio Cviatkovo tartokas, retkarčiais išmesdamas per kaminą liepsną, nuo ko nurausdavo dangus ir sublizgėdavo cerkvių kryžiai.Ponia Liakovienė paėmė mane už rankos taip, kad mano alkūnė atsispyrė jos krutin ir visą laiką einant bružavos mudviejų kojos. Ji man spaudė ranką, prie manęs glaudėsi, žiurėjo man akysna, čiužėjo savo šilko jupomis ir vis dūsavo. Kalba mudviem ilgai visai ne- 

««*>• • r ■ yęiEįilNors senai aš pastebėjau, kad ji nori mane sužavėti savo “dęcoHte”,. dąjliojnis, kojomis, puikiais, iš Maskvos išrašytais rubais, tečiaus aš apsimesdavau nieko nematąs, ar nesuprantąs. Dabargi ypač man buvo bjaurus jos kokietavimas.Nuo išgerto koniako, nemiegojimo ir ilgo nerimą- stavimo man sopėjo galva ir ėdė kartelis.Tardytojienės gi aš visuomet nekenčiau ir dabar norėjau, kad tik greičiau jos atsikračius.Ant tilto mudviem atidavė garbe du miestsargiu, kuriuodu žinodami!, jog tarp mano svečių yra ir jų viršininkas, budėjo visą naktį.Užėjus ant tilto ponia Liakovienė sumažino žingsnius ir pasirėmusi ant geležinių grotelių, ėmė žiūrėti į vandenį.Aš stovėjau prie jos ir žiovaudamas laukiau, kas bus toliau.—E! — nervingai sušuko ji — jei visą gyvenimą kankinties ir vargti, mylėti, o nebūti mylima, tai geriau striktelėti nuo tilto į upe ir vienu žygiu viską užbaigti.Aš nudaviau nenugirdęs ir paaiškinau jai, kad toks tiltas nors ir linguoja, tečiau nesulūžtų ir šimtui prikrautų vežimų ant jo užvažiavus.Kad mudu priėjova jų sodno vartelius, ponia tardyto jienė vėl melancholiškai prabilo:— Mano vyras dabar miega, kaip negyvas, nors ties ausim jam dabar triubink, neprikelsi... Koks gražus rytas, koksai lengvas oras, kaip kvepia medžiais... eikiva Anatol, sodnan trupučiuką pasėdėtų.Aš atsiprašiau ir paaiškinęs, kad pati prašė neužtrukti, atsisveikinau.Eidamas kita gatve girdėjau, kaip intiižusi tardy- tojienė barė kiemsargį, kuris jai suskambinus neiškart atidarė vartelius.Ant tilto vėl tuodu miestsargiu atidavė man garbę.Rytuose, tarp debesų, pasirodė raudonas aušros brukšnis. Gerokai prašvito. Pradėjo blaivyties dangus. Aš atsirėmiau ant grotelių ir įsižiūrėjau į upe. Vandens paviršium pliuškė-šokinėjo mažutės žuvelės, drebėjo-mirkčiojo gilumoj paskutinės žvaigždelės ir snaudė panėrę cerkvės bokštai... 1Ilgai aš stovėjau ant tilto ir žiurėjau į vandenį. Sukosi man galva, raipo akys, ėdė kartelis, apie nieką nebuvo noro galvoti. Eiti namo gultų taip-pat nenorėjau, nes ten laukė įgrisusi pati.Staiga, bestovėdamas, pajutau tokį piktį ir neapykantą prie savęs, prie pačios, prie visų tą nakt buvusių pas mane svečių, kad panorėjau jiems kaip norint atkeršyti, užgauti jų kvailą savimeile, parodyti visą jų niekšiškumą ir išversti aikštėn jų slaptąjį gyvenimą. Norėjau eiti tuojau telegrafan ir paleisti ministerial skundą, kad revizorius Podsipaninas varo upe medžius

antrosios rūšies trečiąja, kad kiekvieną rudenį paskirtus kirsti miškus kainuoja viena ir ta pati komisija. Norėjau pranešti, akd Liubomirovas, pristatydamas žemietijai plytas, apvagia ją kiekvienais metais ligi penkiolikos tūkstančių rublių. Kafelnikova apskųsti už tai, kad jis, susinešęs su akcizos kontroliumi ima pasentą virti alų pagal antrojo virimo, o verda pirmuoju. Taipgi norėjau apskųsti visą administraciją už paskutinius rinkimus miesto dumon...Kartais žmogus, kuris jaučiasi esąs nelaimingas ir nepatenkintas tarp laimingų, nori ir kitus užkrėsti savo nepasitenkinimu ir tuo bildu palengvinti savo gyvenimą. Taip buvo tą kart ir su manimi. Nežinau kuo butų pasibaigęs tas mano pikčio keršto impulsas, jei gale tilto nebūtų pasirodžiusi kasžinkokia žmogysta. Aš atsitraukiau nuo grotelių ir įsižiūrėjau. Kada ji priėjo arčiau, pažinau skara apsigaubusią moterišką. Nors jos veido ir nebuvo matyti, tečiau iš užpakalio liemuo išrodė labai dailus.— Kas tai tokia butų? — galvojau aš, sekdamas ją akimis, — taip vėlai ir viena? Gal kokia prostitutė, gal keno pabėgusi pati, o gal kokia naktinė fėja,, ar gilių įspūdžių ieškotoja,— E, — pamaniau sau — kas jaunas būdamas nenusidėjo Dievui ir žmonėms, tas ir jaunystės nematė! kas ji tokia butų prieisiu ir gana. Jei ji prostitutė, tegu atvirai man pasako, kad ji yra tokia, — aš taip norėjau išgirsti iš žmogaus lupų teisybe, kokia ji butų, by tik teisybė, nes jau senai nesikalbėjau su žmogum, kuris su manim nepolitikuotų, nepataikautų, neveidmainiautų. Galop aš, baisiai ndrėjau keršyti — sau, pačiai, visuomenei ir tai nežinomai moteriškei... Norėjau keršyti ir Imti dar nelaimingesnių, dar labiau kankinties taip, kad visi žinotų ir matytų, koks aš esu nelaimingas ir kiek jau žuvęs žmogus. Jei žūti, tai bent žūti. Jei nerties purvan, tai bent iš karto visam...— Iš kur, gražuolė, taip vėlai, bene galima bus palydėti? — ištariau aš pasivijęs moteriškę, ir pridėjau prie kaškieto galus pirštų, kaip paprastai darydavo visi miesto valdininkai.Tečiau dar nepabaigiau aš paskutinio žodžio, kaip gražuolė, vietoj atsakymo, ištraukus iš po skaros ranką, drožė man per veidą vieną kartą, kitą...Kada aš susigėdęs ir perpykęs norėjau sugriebti ją už rankų ir sulaikyti, staiga skara nusmuko nuo galvos ir aš pamačiau savo pačią.Abu miestsargiu pamačiusiu mane mušant, tekini pasileido bėgti manęs gelbėtų, bet pribėgę ir pažinę mano pačią, sumišo, susigėdo ir, atidavę garbę, sugrįžo atgal. wPati, nepasakiusi man nė žodžio, kažinkaip keistai sušninkštė nosimi, nesuraukusi veido apsipylė ašaromis ir parimo ant geležinių tilto grotų.Tik dabar supratau, kaip ji mane mylėjo ir kaip aš ją savo, pasielgimu įžeidžiau.Kitaip ji butų apsimetusi apalpusia ir tuojau nugriuvusi, bet dabar jos nelaimė buvo tokia didelė ir žaizda tokia opi, kad ji, nebesuradusi nei žodžio, nei pasielgimo joms išreikšti, tiktai tylomis apsipylė ašaromis.Keista žmogaus siela: juo didesnė nelaimė, juo imliau ji mus užklumpa, juo rimčiau ir be jokių tam tikrų išreiškimų mes ją priimame.Valandėle tylomis aš čia jau pastovėjau, pažiurėjau, kaip nuo verksmo trukčiojo jos pečiai ir apsisukęs grįžau atgal miestan.Gale tilto abu miestsargiu, padariusiu rimčiausius veidus, it butų nieko neinate, ketvirtą kartą atidavė man garbę. Aš į juos dar gi nepažiūrėjau.Mieste dar tebemiegojo.Brazaucko vaistinėj degė mėlyna lempelė, prie skobnelio stovėjo skara apsigaubusi Liakovo tarnaitė, o vienmarškinis Brazauckas pylstė kasžinkokius lašus.Tylu buvo pono tardytojo namuose ir sodne.Lauke jau čiulbėjo vieversiai, šile gegutė kukavo. Kaip prieš “sudną dieną” rėkė pušynėly j, skraidžiodami apie savo guštas, juodvarniai.Aš vis ėjau.Neužilgo pušynėlių viršūnėse sublizgėjo pirmutiniai saulės spinduliai, proteikėse nuo medžių gulė ilgi šešėliai, kurie greit traukėsi krūvon, šliaužė žeme, mainėsi ir nežinia kur nyko, tarytum, nakties liekanos slėpėsi nuo saulės šviesos.Ant žalių jaunučių rasakilių sublizgėjo didelėmis ašaromis gaili rasa, iš griovių ir skardžių papūtė pelėsiais, šutu... Tarp paparčių šmeštelėjo išsinėrusi lapės nugara, kiškis nuskuodė per dirvoną, kasžinkur lakštutė sučiulbo... Miške pasidarė vėsu, gera, ramu...Aš vis ėjau.Viduryj miško išgirdęs tartoko užgintą ir cerkvės varpus, aš savaime grįžtelėjau atgal, susilaikiau, kelius kartus perbraukiau drebančia ranka per veidą, pašiurpinau ant galvos plaukus ir, mostelėjęs ranka miesto linkon, vėl ėjau...Dar valandą paėjus, suretėjo miškas, saulė pradėjo kaitinti man nugarą, ir aš atsisėdau po lazdynu pasilsėtų.Ir šiandien viską gerai atmenu ir mėlyno dangaus gilumą, ir miško ramią bylą, ir paukščių klaugėjimą, ir pušių ošimą, tik neatmenu, apie ką aš tada sėdėdamas galvojau.
(Toliaus seka).

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 
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J. T. Kazlauskas
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K. Ch. Kazemekas

789 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

J. V. Kovas
21 Congress ave„ 

WATERBURY, CONN.
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820 Bank st., 
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K. Jurgeliunas
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P. P. Mikalauskas

248 W. 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

B. P. Miškinis
35 Arthur st., 
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BROCKTON, MASS.

Jonas Jaroševičia
1048 Washington st., 

NORWOOD, MASS.
L. Stakeliunas

Box 584 
LOWELL, MASS.

M. Paltanavlče
15 Milbury st.

WORCESTER, MASS.
A. Ramanauskas

99% Oak st., 
LAWRENCE, MASS.

J. J. Bajorinas
176 Cardoni st,.

DETROIT, MICH.
C. Kentraitis

448 Leonard st., 
GRAND RAPIDS, MICH.

Zyg. Lukaševič 
201 E. Mai st.

AMSTERDAM, N. Y.
Jonas Mikėnas

235 E. Main st. 
AMSTERDAM, N. Y.

M. Balauskas
119 Grand st., 

BROOKLYN, N. Y.
B. Juozapavičius

222 Berry st., 
BROOKLYN, N. Y.

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

Main office Brencius
2856 Archer avė., 1026 W. 32 st.

Tel. Yards 72. Tel Drover 5285

Waclaw Grabowski
Juodos duonos kepykla.

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

visokiems pasilinksminimams.

F. A. Poszkos Aptieka
Ant Bridgeporto

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

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

Nepamirškite antrašo:

F. A. Poszka’s Pharmacy3121 S. Morgan St., Chicago
Tel. Canal 6396 j

J. G. Mezlaiszkis į
Generalls 

Kontraktorlus Ir 
No mų Statejam.

2301 S. Leavitt St., Cbicage, III.

Pilni Namai‘Linksmybes
—T     ..  - . i . .

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

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

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio aus( draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli [apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

E — 1161

E — 1163

E — 1164

E — 1165

E — 1166

E — 1167
E — 1168

E — 1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad ašE — 1170
jojau 
Stumbrišklų polka E — 1245
Teklytė Ir Pranulis.
Gudiška Polka. E — 1246

• Gražybė Lietuvos.
Jurgiuko kazokas.
Tėvynė. E — 1247
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. E — 1248
Kur bakūžė samanota.
Kur namas mus. E — 1249
Kur bėga Šešupė.
šaltišius arba Dūda. E — 1250
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus.
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias no Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per NemunčlĮ.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataiiogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-63 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.

“Amerikos Lietuvis”Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- i kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais iWorcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. P ALT ANA VIČIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass.

H
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DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
j ANT NEDĖLIOS
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Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli
joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

Myk Suojaus, o gausi* vteną uumerj dyk.-/’,

W. D. Boczkauskas & Co.
02I-5Ž2 W. South Alk • Kihanoy City, F*.
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Immigracijos 
klausimas.

Klausimas, kokią intekmę 
turės karo pabaiga Į immi- 
graciją Amerikon, labai už
ima tuos žmones, kurie šiuo 
klausini!! rūpinasi. Daugu
mui prisilaiko tos nuomo- 

kad kaip po kiekvie- 
Europoje karui pasidi- 

immigracijos banga 
šalin, taip bus pasibai- 
ir dabartiniam didžia- 
karui.

fa
r
š
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Iš Dienos 
=Dienon.=

Austrijos valdžia, parei
kalavus Suv. Valstijoms, at-, 
šaukia iš šios šalies savo 
ambasadorių Dr. Dumbą. 
Šis ambasadorius pasirodė 
negeistinas asmuo. Gal pas
kui jį bus atšaukti ir kiti 
Austrijos ir Vokiet. agentai, 
kuomet toliau paaiškės, kad 
jie bendrai su ambasadoriu
mi čionai visokius nieknie
kius išdarinėjo. Ambasado
riaus atsikratoma todėl, kad 
mėgino šios šalies ginklų ir 
amunicijos dirbtuvių dar
bininkus sukurstyti strai- 
kan. Kai kuriose dirbtuvė
se streikai buvo Įvykę, bet 
Suv. Valstijų valdžia aiškiai 
negalėjo patirti, iš kokią 
šaltinių tie kurstymai pa
eina. Nors numanyti nu
manė, bet neturėta po ran
ka tam tikslui jokių priro
dymų.

nes, 
nani 
dina 
šion 
gus 
jam

Dabartiniame laike skait
linės immigrantų biuro pa
rodo, kad iš S. Valstijų iš
važiuoja beveik tiek žmo
nių, kiek jų pribūva iš ki
tur. Tokiuo bildu, sulyg 
skaitliniu, immigracijos da
bar kaip ir nėra. Tečiau y- 
ra pramatoina, kad po karo 
Europa duosianti Amerikai 
daug žmonių. Tokios nuo
monės laikosi prof. Pcnnsyl- 
vanijos universiteto E. P. 
Johnston. Jis prirodo, kad 
karo padaryti išterioj imai 
tirštai apgyventuose Euro
pos vietose turi pragaištin
gai atsiliepti i pramonę iš
griautų kraštų. Rezultate 
padidės mokesčių našta ir 
kova su vargu taip bus di
delė, kad dalis žmonių tu
rės eiti iš savo krašto. Di
dumas ateivių skaitlinės, 
sulyg Johstono, iš dalies 
prigulės nuo laivų kompa
nijų, jaigu pastarosios už
leis kuodaugiausiai vietos 
trečioje klesoje, kuri dau
gumai bus prieinama.

Immigracijos komisionie- 
i-iai sutinka su Johnstono 
nuomone. Jie pasitiki didelio 
užplaukimo immigrantų kai 
tik pasibaigs karas.

Iš kitos pusės Amerikos 
darbo ministeris nesutinka 
su viršminėtomis nuomonė
mis. Jo nuomone, darbi
ninkų rankos po karo Eu
ropoje bus labai reikalin
gos. Atsitikime greito su
stojimo karo, apsistojusi 
pramonė tuojaus atgytų ir 
ineitų Į naturalę vagą. Bet 
jaigu karas prasitęstų dar

vienus, kitus metus, tai, iš
sisėmus kapitalui, darbinin
kai neras darbo tenai, ir 
tada ieškos uždarbių už van
denyno.

Karas daugiausiai palies 
Austrijos, Lenkijos, Lietu
vos, Italijos ir Vokietijos 
šalis. Šitos šalis ir seniau 
suteikdavo didžiausią atei
vių skaitlių ir labai galima, 
kad po karo iš ten vėl pasi
pils immigrantai. Kas link 
Francijos, Anglijos ir Bel
gijos, tai iš pastarųjų ne
pasitikimą skaitlingos im
migracijos. Lig karo iš ten 
pribūdavo labai mažas im
migrantų procentas, po ka
ro gali ir tas pranykti.

Suv. Valstijos visvien pri
sirengia prie immigrantų 
priėmimo. Karas Amerikai, 
be abejonės, duos progos ge
rai pasipelnyti. Jai prisi
eis atlikti visus reikalavi
mus Europos šalių, ligi pas
tarųjų pramonė nesusitvar
kys. Todėl čia bus pagei
daujamos darbininkų ran
kos.

Klausimas dabar, kaip ka
ras su visomis jo pasekmė
mis atsilieps i Lietuvos 
žmones? Gal karo sukrėsti 
žmonės lauks progos, kad 
kuogreičiausiai išsinerti iš 
to vargo, nelaimių, kurios 
prispaudė. • O gal žmonės 
vėl ramiai kibs į žemę, tai
sys uk i u s ir vėl už ves pap
rastą gyvenimą.

Rumunijos reika
lai.

Rumunija pastaraisiais 36 
metais, ačiū vokiečių ir au
strų diplomatijai, nesuside
da vo su kitomis Balkanų 
tautomis, žinoma., savo ne
naudai. Taip dar buvo 1908 
metais ir pirmojo Balkanų 
karo metu. Kada gi Ru
munija pradėjo sulyg savo 
noro veikti, iškišti savotiš
ką politiką, tuojaus patyrė 
iš savo “mielųjų” pusės 
nepasitenkinimą. Austrijos 
pasielgimas laike Bukareš
to traktato galutinai atsu-

tai
su-

Pagaliau aplinkybės 
visa išdavė. Anglijoje 
imtu karo korespondentas, 
amerikonas Archibald, kurs 
iš Amerikos keliavo i Aus
triją. Pas jį atrasta amb. 
Dumbos laiškas, per jį 
siunčiamas Austrijos val
džiai. Iš laiško patirta, 
kad valdžia savo ambasado
riui Įsakiusi Amerikos gin
klų ir amunicijos dirbtuvėse 
kieku galint sukurstyti dar
bininkus straikuoti, idant 
tuo bildu butų pertraukta 
karinės medžiagos išdirhi- 
mas, skiriamas talkinin
kams. Ir Dumba tam tiks
lui taigi laišku reikalavo 
lėšų. Iš to todėl ir paaiš
kėjo nedoras teutonų šioji1 
šalyje veikimas ir visokie 
suokalbiai prieš šalies in
dustriją ir tvarką.

liautų dirbę, nes už nepa
klusnumą jų laukianti aštri 
bausmė, kuomet sugrįšiu 
Europon. Todėl, sako, jis 
pildęs valdžios įsakymą ir 
manąs, kad tuo bildu nepra
sižengęs šiai šaliai. Tečiau 
toksai pasiteisinimas jo ne- 
paliuosavo nuo atsakomy
bės ir už tatai valdžia pa
reikalavo, kad jis tuojaus 
iš Suv. Valstijų butų at
šauktas.

nors prilipti liepto galą. Nes 
šioj šalyj talkininkams a- 
municijos dirbimas ne tiek 
daug rupi Austrijai, kiek 
jis rupi Vokietijai, kuri 
stovi pirmosios priešakyj ir 
kuri naudojasi anos silpno
mis pusėmis, kaip karo lau
ke, taip ir svetur.

Taip dalykams virtus, Su
vienytų Valstijų valdžia 
tuojaus ir paėmė nagan am
basadorių Duinbą. Šis at
virai prie kurstymų prisi
pažino. Tik aiškinosi taip: 
Jam valdžia buvo Įsakius 
persergėti visus austrus ir 
vengrus darbininkus, dir-

Spėjama, kad ambasado
rius Dumba krito vokiečiu 
auka. Spėjama, kad kaip 
Austrija, taip ir Vokietija 
bendrai per savo ambasado
rius kurstė darbininkus. 
Bet vokiečiai yra perdaug 
atsargus ir gudrus. Jie čia 
prisidengė ambasadoriumi 
Dumba. Imk ji velniai, ra
si pamanė, kuomet pateks 
bėdon, kuomet suseks jo 
veikimą. Bi tik mes patįs 
paliksime išviršaus nesutep
ti. Vokiečiai, taip bevary
dami machinacijas, žinoma, 
Dumba, i vėlė i nesmagumus, 
gi patįs žmonių akyse paliko 
“nekaltais avinėliais.”

Kas bus su koresponden
tu Archibald!!, kurs yra S. 
V. pilietis, dar nežinia. An
glijos valdžia jį. paliuosavo 
ir liepė sau sveikam keliau
ti atgal, Į Suv. Valstijas. 
Archibald teisinasi, kad jis 
nesąs joks teutonų šnipas, 
nei pasiuntinys, nei koks ki
toks Įrankis. Kadangi jis 
su ambasadoriumi Dumba 
labai arti buvęs susipažinęs, 
'todėl amb. Dumba, jam 
keliaujant Austrijon, buvęs 
indavęs laišką nuvešti Aus
trų valdžiai. Laiškas turėjęs 
antspaudą ir jis visai neži
nojęs, kas ten buvę para-

se dirbtuvėse, idant jie pa-

Ne kitaip ir galėjo būti. 
Act, rasi, ir patiems gud
ruoliams prisieis kuomet

Nuo to atsitikimo turbut 
diplomatams atsinorės to
kius atvirus laiškus rašinėti 
ir juos Siuntinėti per specia
lius pasiuntinius, kurie vi
suomet gali būti nutveria
mi.
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CZAR AND GRAND DUKE. NICHOLAS"*-

Rusijos caras ir didkunig. Nikolai Nikolajevič.

ko nuo savęs rumunų sim
patiją. Nuo to laiko tiedvi 
valstybi pradėjo viena nuo 
kitos šalinties. Rumunai 
paspausti po Austrijos lete
na pradėjo bruzdėti ir dau
giau žiūrėti į Rumunijos ša
lį, negu i Austrijos reika
lus. Pažadėjo tada Austri
ja laisvesnį rumunams gy
venimą, bet visvien, progai 
pasitaikius, norėjo juos ati
traukti nuo minties ir sie
kių susivienyti su savo vien
taučiais. Pažadėta visuose 
valdiškuose reikaluose ne
skriausti rumunų, metri
kuose užrašyti “rumunų 
tautybės” ir visur, kur tik 
rumunų dauguma, ten lei
sti rumunų kalbą, kad kiek
vienas rumunas galėtų nau- 
doties savo kalba; žadėta 
duoti pilną autonomiją ti
kybos, mokslo srityje. Kiek 
Austrijos valdžia žadėjo 
duoti rumunams, jiems dau
giau atimdavo jų kaimynai 
vengrai, kurie, būdami dau
giau Įsigalėję krašto valdy
me, išnaudojo juos savo po
litikai.

Pastaruoju laiku labai 
parupo Rumunijai jos vien
taučių padėjimas Austrijos 
valdžioje. Gruodžio mėne
syje, 1913 m., atstovas Vir
gil Arion Rumunijos par
lamente pasakė karštą kal
bą prieš Austro-Vengrijos 
politiką. Jis taip užbaigė 
savo kalbą: “Negalimas jo- 
kis Rumunijos susiartini
mas su Austro-Vengrija li
gi tol, ligi musų broliai ten 
nebus 
vės.”

Tuo 
trijos
kuris talpina sekančius ru
munų reikalavimus iš aus
trų valdžios.

1) Įleisti rumunų kalbą 
į teismus ir kitas Įstaigas.

2) Atmaina mokyklos Į-

Lietuviai
Amerikoje.

PRAKILNIOS KRIKŠTY
NOS.

paliuosuoti iš vergo-

metu pasirodė Aus- 
rumunų memorialas,

J.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FOR

DUI“ BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

ALD. “KATAMOS,” ru gs. 11, 1915.
įsa

Surinkus aukas kuinas iš
tarė nuoširdų ačiū aukoto
jams.

Jei neklystu, tai Akrone 
pirmos tokios prakilnios 
krikštynos. Pageidaujama, 
kad jos butu pavyzdžiu se
kančioms. Vyčiu-Vytis.

*

NAUJA DRAUGIJA

Waukegan, Ill. Rugsėjo 
5 d. čia susidarė nauja dai
lės draugija. Kiek laiko 
atgal gyvavo vietinis baž
nytinis choras, bet kada 
prie minėto choro pradėjo 
spiesties daugiau jaunimo, 
buvo sumanyta užmegzti 
tam tikrą dailės sritin nu
kreiptą draugiją. Rugsėjo 
5 d. choras atlaikė savo mė
nesinį susirinkimą, kuriame 
plačiai buvo svarstofna dr- 
jos reikalai, buvo duotas i- 
nešimas, kad perdirbti drau
gijos vardą ir užbrėžti nau
jus tikslus. Visi vienbal
siai tam pritarė. Naujai 
perdirbtoji draugija pava
dinta Lietuviu Dramatiškas 
Jaunimo Ratelis. Kadangi 
prie šito ratelio jau pri
guli daug sceniškų pajėgų 
ir dar daugiau žada prisi
dėti, tai galima tikėti, kad 
lietuviškoji musų miestely
je scena tuojaus pasitobu
lins. S. Gadeikis.

Akron, Ohio. Rugsėjo 5 
d. pas Andrių Daunorą at
sibuvo nepaprastos krikšty
nos. Sukviesti svečiai per 
dieną linksminosi gražiai 
pašokdami, dainuodami ir 
žaizdami. Ant pabaigos 
kūmas, St. A. D., pakvietė 
visus susėsti apie stalą, o 
jis pažadėjo ši-tą pasakyti. 
Visi mielu noru sutiko. Kū
mas visupirma paaiškino a- 
pie susirinkusių linksmumą, 
bet toliau pasileido į toli
mą kraštą, į gimtinę, Lie
tuvą, primindamas brolių ir 
seserių nelaimes. Galop 
pažadino svečius, kad atsi
lieptų i tėvynės vargus ir 
paaukotų bent po keletą 
centų. Ne visi tečiau buvo 
prielankus, kaikurie užvedė 
kalbas, ginčus, bet visvien 
sudėta auka.

Aukojo šie:
Po $1: S. A. Daunoras, 

S. Mockus.
Po 50s.: A. Daunoras, J. 

Skarmulis, M. Dirkicnė.
Po 25c.: F. Raila, M. Ma- 

lašauskas, R. Žvirblienė, V. 
Dcnbiuskas, N. Vaitkevi
čius.
Žvirbliukas — 10c.

Viso labo surinkta $5.00.

statymų, kad rumunų kalba 
butų išguldomoji, o niadia- 
rų tiktai prielipku;

3) Apart gyvuojančių 6- 
šių rumuninių gimnazijų, 
steigti daugiau vidurinių 
mokyklų ir uždėti rumunu 
universitetą;

4) Abelna savivalda baž
nyčioms, kaip uniotų, taip 
ir pravoslavų;

5) Pašelpa iš valdiškų 
šaltinių kultūrinėms rumu
nų Įstaigoms;

6) Reforma rinkimų i par
lamentą, kad rumunams te
ktų bent 40 mandatų;

7) Lygios teisės rumunų 
kalbos prie geležinkelių tar
nybos ir abelnai visokiose 
valdiškose įstaigose.

PRAKALBOS,

West Lynn, Mass. Rugsė
jo 6 d. šv. Juozapo draugi
ja parengė prakalbas. Kal
bėtojais buvo pakviesti ku
nigas F. Kemėšis iš So. Bos
tono ir kl. F. Juškaitis iš 
Brockton, Mass.

Pirmiausiai buvo persta
tytas kalbėti kl. F. Juškai
tis. Jis kalbėjo apie tik
rą išauklėjimą. Nurodė Blė
dį blogo auklėjimo, budus 
gero auklėjimo. Ant galo 
ragino spiesties i katalikiš- 
kai-tautiškąsias draugijas.

Antras 
Kemėšis, 
dabartinę 
bininkų.
jaigu darbininkai vis lauk-

kalbėjo kini. F. 
Nurodė netikusią 
tvarką link dar- 
Pastebėjo. kad

vis nieko neturėsią. Toliau 
ragino rašyties prie LDS.

Abelnai imant, prakalbos 
buvo naudingos. Prie šv. 
Juozapo draugijos prisirašė 
17 nauji! nariu, o po susi
rinkimo sudaryta nauja 
LDS. kuopa, i kurią Įstojo 
7 nariai. “Moksleivio” fon
dai! surinkta $3.10 ir gauta 
viena prenumerata.

Ten buvęs.

TABAKO BLĖDIS.

Nesenai numiręs Austri
joje profesorius Frank 
Hochwart pašventė desėt- 
kus meti! tyrinėjimui taba
ko ir ištyrė jo veikmę Į 
žmogaus sveikatą. Šioje 
srityje minėtas profesorius 
paliko labai didelius nuo
pelnus.

Pirmiausia prof. Frank] 
priėjo prie nesvyruojančio 
persitikrinimo, kad priežas
timis nervinių ligų yra var
tojimas tabako 
padaro 
nyvam 
kenkia 
dažnai
gos nuo tabako mažuose 
vaikuose, kurie nusinuodi
ja nikotinu. Gi rūkant nuo
latos galima sugriauti visiš
kai sveikatą, nes organiz-

Tabakas 
intekmę ne tik se- 
amžiuje, bet lygiai 
jauniems. Labai 

galima pastebėti li-

A

—DIDELE DOVANA“
Nebe pakelio priešakys vertas lc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais (
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Visas Kuponas ir pakelio priešak.'s turi tą 
pačią verte. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
ISį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)
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2 ° B 3.5.

s

mas negali išlaikyti sun
kių ir nuolatinių audrų ner
vų sistemoj.

Vaikai, pradėję vartoti 
tabaką nuo 8 arba nuo 9 
metu, nieko nuostabaus, jai
gu vėliau palieka nelaimin
gais silpnuoliais.

Apsireiškimai nervinių 
ligų, iššauktų rūkymu ta
bako, prasideda panašiai: 
pirmiausia jaučiama nuola
tinis galvos skudėjimas, 
dažnai sujungtas su kanki
nančiais Įspūdžiais, vėliau 
mirgėjimas akyse, sujung
tas su kvaitimu galvos, li
pas nuolat mainosi, tai iš 
smagaus momentališkai pa
sidaro neramus, liūdnas.

Toliau dar pavojingesni 
apsireiškimai atsiranda: nu
silpsta atmintis, nusilpimas 
atakuoja vis dažniam ir daž
niau; kalba pasidaro sunki 
ir neaiški, o galų gale se
ka uždegimas akių.

Pabaigoje savo išvedžio
jimų dr. Frankl priduria, 
kad 20 nuoš. abelno skai
čiaus smegeninių plėvių už
degimo paeina nuo tabako.

Nepaisant i tokias baisias 
pasekmes dauguma žmonių 
nemeta blogo Įpročio. Rei
kia dar pridurti, kad taba
kas ne tik čiulpia sveikatą, 
bet tuština kišenių, padaro 
žmogų švapsėjimo vergu ir 
nemalonų tyroj draugystėj.

Kr.

Telephone YardslS46

W. J. Stankūnas
Geriausias Lie- 
tuvys Fotografas

❖ 
*♦*
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* ♦
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Musų galerijų y- 
ra didžiausia ant 
Bridgeport!) ir 
parengta pagal 
naujausią madą. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 
darbų kuogeriau- 
šiai.

3315 S. Halsted St
Ramp. 33 PI.

❖ 
❖

♦
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MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasisukimą. Kas 
uakt 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. 
Kainos šiokiomis dienomis Ir 

suimtomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 va], kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandų liuoso laiko, tai ateik 

mildos-teatranI

a g-.VimfflBi M

J. VI. MUUUUipu ♦

A. A. SSakis | 
ADVOKATAS

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

Rea. 3255 So- Halsted St. Į 
Tel. Drover 5326
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