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Amnestija politikos kaliniams
Rusai ima viršų Ga

licijoje ir palei
Pinsko pelkes.

Vokiečiai ir Lietuvoje 
jau nusilpnėjo.

Baisus likimas pabėgėliu 
Meksike.

AMNESTIJA POLITIKI- 
NIAMS PRASIŽENGĖ

LIAMS.
LONDONAS, rugs. 16. — 

Morning Post koresponden
tas iš Romos pasiuntė se
kančią depešą:

“Sužinota, kad Rusijos 
caras suteikė amnestiją vi
siems Rusijos politikiniams 
kaliniams, kuriu yra aplink 
100,000.

Londonas, rugsėjo 16. — 
Ficldmaršalo von Hinden- 
burgo armijos, užėmusios 
tarp Dvinsko ir Vilniaus 
geležinkeli, labai palengva 
slenka pirmyn,,nes rusai at
kakliai sulaiko vokiečiu pir
myn ėjimą. Nors Berlyne 
skelbiama, kad vokiečiai vi
sur imanti viršų ir nesulai
komai einanti pirmyn, tai 
tečiau taip nėra. Vokiečių 
fronto kairysis sparnas, vei
kiantis Lietuvoje, gal kiek 
ir pasistūmė pirmyn, ypač 
Dvinsko link, tečiau dešinį
jį vokiečių sparną generolo 
Ivanovo armijos nuolat stu
mia atgal. Galicijoje rusai 
austrus su vokieičais nuvi
jo atgal per upę Strypą. Po
draug rusai ir iš Pinsko 

? pelkių, abiem pusėm Pri- 
peties, gena teutonus atgal. 
Aišku, teutonams jau ima 
nesisekti.

Rygos apylinkėse vokie
čiai visai nepasivaro pir
myn. Jie mėgina ten, per
ėję Dauguvą, užbėgti ru
sams už akių, Rygą kaip 
nors apsupti. Bet ar pasi
seks jiems tas padaryti, tai 
jau kitas klausimas.

SKURDAS PABĖGĖ
LIAMS MASKVOJE.

Londonas, rugs. 15. — 
Vienas inžinierius iš Mask
vos praneša, kad Maskvoje 

iš visų pusių labai daug su
plaukę pabėgėlių, kurio tie
siog badmiriauja ir neturi 
jokios prieglaudos. Inžinie
rius todėl prašo piniginės 
tam tiksluj pašelpos.

Maskvoje yra maža anglų 
organizacija, kuri kasdien 
pramaitina 3,000 pabėgėlių. 
Bet desėtkai tūkstančių ki
tų neapturi jokios pašelpos. 
Be to tvirtinama, kad Mas
kvos valdyba visų pabėgė
lių negalinti aprūpinti val
giais ir kitkuom, kadangi 
apsiėmė vieną trečdalį su
žeistų kareivių slaugoti.

Rusijos caras pranešė An
glijos karaliui, jogei jis pats 
pasiskelbęs rusų armijų vy
riausiuoju vadu.

ALZASE PALIKS MŪŠIŲ 
CENTRU.

Londonas, rugs. 1G. — Iš 
Šveicarijos apturėtos žinios 
liudija, kad franeuzai ir vo
kiečiai sutraukia dideles ar
mijas į Alzase ir todėl spė
jama, kad toji provincija 
pastos svarbiausių mūšių 
lauku vakarų fronte. Tarpe 
miestų Delle ir Bassel visi 
civiliai prašalinami. 

_
MEDVILNĖS DIRBTUVĘ 

SUNAIKINO.

Londonas, rugs. 16. — 
Talkininkų lakūnas Ghente 
bombomis sunaikino vokie
čių medvilnės dirbtuvę. Žu
vę taippat daug ir vokiečių 
kareivių.

APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ.
Noblesville, Ind., rugs. 15.

— Ant geležinkelio Lake 
Erie ir Western Road vie
nas banditas apiplėšė trau
kinio ekspresinį vagoną. 
Paėmė $2,500 ir daug bran- 
gmenų.

Fabre kompanijos garlaiv is Saint Anna, kuris ant okeano užsidegęs gabenant iš 
Amerikos italus atsarginius.

DŪMĄ PALEIDO.
LONDONAS, rugsėjo 16. 

— Reuter’io kompanijos ko
respondentas telegrafuoja 
iš Petrogrado, kad caras pa
leido dūmą.

APIE PRIVERSTINĄ 
KAREIVIAVIMĄ.

Londonas, rugsėjo 16. — 
Anglijos premieras Asquith 
įneša parlamentai! projek
tą apie priverstiną gyvento
jų kareiviavimą, kadangi iš* 
liuosos valios anglai nela
bai nori įstoti karuomenėn 
dabartiniais laikais. Gi šis 
momentas labai opus. Val
džia padėjo visas savo pas
tangas laisvanorių pritrau
kimui. Bet iš to nieko ge
ro neišėjo. Tečiau didžiu
ma parlamento atstovų tam 
projektui priešinasi. Pre
mieras visgi pasitiki, kad 
patriotizmas pergalės bailu
mą ir surambėjusius neku
riu atstovų jausmus ir pri
verstino kareiviavimo pro
jektas, nors karo metu, bus 
pravestas. Tuomet Angli
ja susilauks skaitlingos ka- 
ruomenės, be kurios nebūtų 
galima ilgiau kariauti.

NAUJOS MOKESTIS 
PLEKUOJAMA.

Washington, rugs. 16. — 
Pinigyno departamentas su- 
plenavęs naujus mokesčius 
imti, būtent už išdirbimą 
talkininkam^ amunici j os. 
Jei šiandie už visokius ki
tokius daiktus imama mo- 
kestįs, tai kodėl nebūtų ga
lima išdui gerokai pasipel
nyti ir iš amuniejos. Talki
ninkai, kariaujančios vals
tybės juk už tai užmokės.

Argi tai menkos svarbos 
išmistas ?

ĮSAKĖ apleisti 
MEKSIKĄ.

Washington, rugs. 15.— 
S. V. vlastybės departamen
tas išleido paliepimą vi
siems S. V. konsuliams ir 
piliečiams apleisti tuojaus 
šiaurinį Meksiką. Kadangi 
meksikonai nuolat vis siau
riau statosi, priešais S. Val
stijas, manoma, ar tik jau 
neatėjo laikas ton, šalin įsi
maišyti.
BBSSSaaSESS

EUROPAI KARAS ATSI
EINA ŠIMTĄ MILIJONŲ 

PER DIENĄ.
Anot vakarykščių iš Eu

ropos depešų karas lėšuoja:
Didž. Britanijai $20,000,- 

000 per dieną.
Francijai $13,000,000 per 

dieną.
Jei tiedviem valstybėm 

per dieną tiek atsieina ka
ras, tai visoms, krūvon ė- 
mus, valstybėms išeis $100,- 
000,000 per dieną.

Tvirtinama, kad Rusija 
išleidžia per dieną tiek, kiek 
Franci j a, gi Vokietija su 
Austrija per dieną išleidžia 
tiek, kiek pirmutinės trįs 
valstybės, ty. D. Britanija, 
Francija ir Rusija. Likusios 
išlaidos pripuola Italijai, 
Turkijai, Serbijai, Belgijai 
ir Černogorijai.

Garlaivis “Sant Anna.”

Vulkanas 
veržiasi.

Neapolis, rugs. 16. — Ap
linkiniai aplink vulkaną Ve
suvius gyventojai su di
džiausiu išgąsčiu bėga pa
likdami savo namus ir man
tą, nes staiga vulkanas ėmė 
visu savo smarkumu verž- 
ties. Lavos upes driekiasi 
dauburais. Girdisi baisios 
ekspliozijos, vulkanas pas
kendęs durnuose ir liepsno
se.

TURKAI APŠAUDĖ 
PRIEŠININKŲ STO

VYKLAS.

Konstantinopolis, rugsė
jo 14. — Turkų generalis 
štabas praneša, kad jų ar
tilerija pasekmingai apšau- 
džiusi priešininkų pulką ar
ti Anafarta ir Salt Lake. 
Priešininkų vienas skrai
duolis . su keliomis torpedi
nėmis valtimis mėgino prisi
artinti prie pakraščių, bet 
turkų artilerija nuvijus.

ŠAUDYMĄSI IŠ KA- 
NUOLIŲ. ’

Paryžius, rugsėjo 16. — 
Franeuzai oficialiai skelbia, 
jogei į žiemius ir pietus nuo 
Arras, Francijoje, _ šaudy
mai iš kanuolių nuolat tę
siasi. Quenneviceres apy
linkėse kovojama bombomis 
ir granatomis. Kitur irgi 
tik viena artilerija veikia 
be jokių pasekmių.

Vokiečiu įsiver
žimas pažadi
no Rusiją.
Reikalauja pakeisti 

dabartinį kabinetą.
Petrogradas, rugs. 16. — 

Tolimesnis vokiečių briovi- 
inosi į Rusiją, vis labiau ir 
daugiau pažadina kituomet 
buvusią apsnūdusią rusų 
tautą. Rusų viešoji opinija 
labai susirūpinusi savo pro
vincijų likimu. Durnoje 
šiandie daugiau nieko ir ne
kalbama, kaip tik apie di
džiausią valdininkų apsilei
dimą amunicijos pristatyme 
armijoms. Iš visų imperi- 
jos pusių atsiliepiama ir ap- 
siimama sužeistuosius ka
reivius slaugoti ir jų šei
mynas užlaikyti, kadangi 
pati valdžia jau netekusi 
jėgų tais reikalais rupintieš. 
Valdžia neišsigali nei sužei
stų kareivių kaip reikiant 
prižiūrėti, nei pabėgėliu 
šelpti arba kadir jų globo
ti. Maskvoje, kur randasi 
miestų ir žemietijų unijos 
vyriausioji valdyba, kunig. 
Lvovo ir M. Čelnikovo glo
boje randasi aplink 7,000,- 
000 pabėgėlių iš Lietuvos, 
Lenkijos, Latvijos ir iš piet
vakarinės Rusijos.

Biurokratija ir policija 
tečiau labai prieštarauja ir 
visokiais budais mėgina pa
kenkti, kad gyventojai savo 
laisvu noru rūpintųsi del 
karo nukentėjusiais. Biu
rokratija bijosi, kad toksai 
gyventojų pasielgimas lai
kui bėgant nesusiaurintų 
jai teisių. Pirm kokios sa
vaitės Maskvos miesto val
dyba išnešė rezoliuciją, i- 
dant valstybės valdymas ir 
apsiginimo nuo priešininkų 
reikalas butų pavestas žmo
nių atstovams vieton dabar
tinės niekam tikusios biuro
kratijos. Apie tai pradėjo 
plačiai rašyti laikraščiai. 
Biurokratai mato, kad ša
lies valdžia veikiai iš jų 
rankų galės išslysti, todėl 
įvairiausiais budais stengia
si laisvesniam gyventojų ju
dėjimui užbėgti už akių. 
Juodašimčiai išsijuosę dar
buojasi, bet, regis, jų tasai 
darbas paliks be jokių pa
sekmių.

Eina gandas, kad bus su
daryta nauja ministerija, 
kurion nepateks nei vienas 
biurokratas. Plačiai kalba
ma, kad kunig. Lvov palik- 
siąs naujos ministerijos pre- 
mieru. Tai pažangus vyras

Sosto įpėdinio 
žmoną išlojojo
Roma, rugs. 15. — Idea 

National rašo, kad Innsbru- 
cke ligoninę, kur slaugoja- 
mi sužeistieji, aplankius 
Austrijos sosto įpėdinio 
žmona, ercgercogė Zita. 
Praeidama sužeistųjų tarpu, 
sustojus ties lova vieno i- 
talų oficierio-leitenanto ir 
ėmus kalbėti su juo itališ
kai. Jaunas pficieris į klau
simus nuolankiai atsakinė
jo ir pagaliau, nežinodamas, 
kas ji per viena, paklausė 
jos:

— Ar tamsta esate italė?
Erchercogė šitaip atsakė: 

“Aš gimiau Italijoj ir ten 
gyvenau kol ištekėjau. Bet 
dabar nenoriu nieko bendro 
turėti su ta šalim, kuri pa
mynė po kojų savo garbės 
žodį.”

Sužeistas of icier i s pašo
kęs ant lovos sušuko: “Mes 
turėjome gana, garbes pa
skelbti karą Austrijai!”

PRAŠALINO IŠ DRAUGI
JOS KOMPOZITORIŲ.

Londonas, rugs. 13. — Iš 
Amsterdamo die n ra šeini 
“Exchange Telegraph” pra
nešta, kad Vokiečiu Kompo
zitorių Draugija iš savo tar
po prašalinusi kompozitorių 
Eugene D’Albcrt, pianistą, 
kadangi jis yra gimęs D. 
Britanijoj. D’Albert yra 
gimęs Glasgow 1864 me
tais.

ir iš jo galima daug ko ge
ro tikėties. Jis stovėjo prie
šakyj Raudonojo Kryžiaus 
dr-jos rusų-japonų karo me
tu. Gi šio karo metu jis 
plačiai veikia ir labai popu- 
leris.

Kitas kandidatas į pre- 
mierus pramatoma dabarti
nis užsienių reikalų minis- 
teris Sazonov, tikras konsti- 
tucionalistas.

Toliau spėjama, kad į mi- 
nisterius bene neineisią du
rnos pirmininkas Rodzian- 
ko, profesorius Miliukov ir 
Gučkov.

Kabineto sutaisymas vi- 
supirmu priklausys nuo pa
ties caro, kuris ministerius 
patvirtina. Kad nauja mi
nisterija bus sutaisyta, tai 
faktas, bot kokie vyrai jon 
ineis, tai nežinoma. Visgi 
viešoji opinija reikalauja, 
kad biurokratai iš visų vald- 
viečių kuoveikiausiai butų 
prašalinti. Nes kitaip nebus 
galima šalies nuo pavojaus 
apsaugoti.

1
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Is Dienos
Rusijos carienč našlė, sa

koma, labai neapkenčianti 
vokiečiu. Neapkenčianti y- 
pač todėl, kad vokiečiai ją, 
jai girdint, pavadinę “rusiš
kąja kiaule.” Į vieną rusu 
Raudonojo Kryžiaus dr-jos 
narį ji apie vokiečius sekan
čiai išsireiškus:

“Vaje, kaip aš neapken
čiu tų vokiečių! Paeinu iš 
danų tautos ir nuo to laiko, 
kuomet jie užgrobė Slezwi- 
gą Holstiną, ėmiau jų ne
apkęsti. Rusija perdaug 
buvo svetinga, del tų prūsi
niu išeivių,suteikdama jiems 
liuonumą ir augštas vie
tas. Norints vokiečiui iš- 
rcikštum galimąjį nuolan
kumą, jis visuomet vokie
čių pasiliks. Tai tankiai 
kalbėdavau mirusiam carui 
Aleksandrui, bet jis man 
netikėdavo.

“Vienas tik žmogus pra
matė tą baisų vokiečių ver
žimąsi, nabašninkas Edwar- 
das VII; tai buvo didis val
dovas. Kuomet kilo karas, 
aš turėjau iš Anglijos per 
Vokietiją keliauti namo, į 
Rusiją. Berlyne prie ma
no traūkinio vokiečiai gy
ventojai surengė man spe
cialiai neprielankią mani
festaciją, šūkaudami: “Ru
siška kiaulė!” — Tai bru
talių tauta panašiai elgia
si.”

Ve kodėl carienč našlė 
užsėdusį ant vokiečių.

Kas bus toliau?
Karo lauke, Lietuvoj, 

Latvijoj ir Lenkijoj, baisus 
nuotikiai dedasi. Ant mie
stų ir sodžių nuodėgulių ir 
pelenų, ant pasisiuvusios nuo 
žmonių kraujo ir garuojan
čios žemės kabo pasibaisė
tinas klausimas: Kas bus 
toliau ?

Praaušus rugsėjo G dienai 
franeuzų armijoms perskai
tyta generolo Joffre dieni
nis įsakymas, po ko visos 
armijos turėjo pulties ant 
priešininko. Ir ištikro ar
mijos puolėsi generalin a- 
takan. Tasai franeuzų ata
kas pasibaigė vokiečiams 
nepalaima. Jie buvo su
mušti palei Marne ir at
mušti nuo Paryžiaus. Tame 
tai atmintiniam įsakyme 
gen. Joffre sako: “Karuo
menė, kuri jau neįstengia 
toliau eiti, privalo sustoti 
ir pasistatyti visomis jėgo
mis prieš priešininką; gi jei 
to padaryti negali, turi žū
ti.”

Nuo tos atmintinos dienos 
taigi praėjo metai. Kaip 
pernai vokiečiai visu savo 
smarkumu briovėsi vakarų 
karo fronte, tai]) šiemet jie 
briaujasi rytų fronte. Vo
kiečių armijos nesulaikomai 
sugriovė rusų tvirtoves ir 
prisiartino prie Dubisos ir 
Pripeties. Ten dabar sus
tojo ir ant jų pakibo tasai 
pasibaisėtinas klausimas — 
kas bus toliau?

Ar, sujungus visas savo 
jėgas, patraukti Petrogrado 
ir Maskvos link, ar kur ki
tur? Kam, kokiuo tikslu? 
Rusų armijos, jei jaučiasi 
nusilpusiomis, be jokių mū
šių trauksis toliau; bet jei 
laikinas nusilpimas praeis, 
pasirengusios ir vėl pulties 
ant savo priešininkų, ku
rioms juk sveikata prie to
kio smarkavimo ilgam lai
kui negali tesėti. Gi susto
ti ir apsikasti tarpe tų rais
tų ir tyrynų, toli nuo savo 
rubežiaus, kęsti žiemos šal
čius ir nesmagumus, tai 
taipgi ne bi koks dalykas. 
Ateis žiema, vokiečių svar
biausias ginklas, anuotos, 
tuomet nesuteiks jokios 
naudos. Kad tuo tarpu ru
sų kazokai su savo arkliu
kais visur ir visuomet lan
dus, galinti nukęsti dide- 
liausius šalčius.

Tos armijos, kurios jau 
pirmyn neįstengia eiti ir

** Torpedos ant S. Valstijų laivo. <*

on. ONE oF UNCLE 5AM S DESTROYERS - •<-■
Torpedos ant Suv. Valstijų karo laivo.

priešininkui pasipriešint ne
turi jėgų, turi pražūti. Tie 
gen. Joffre žodžiai, be abe
jonės, vokiečių ausyse 
skamba, kaip už mirusius 
varpai. Šitai ten toli, Ga
licijoje, teutonai prie rusus 
neatsilaiko. Von Macken- 
sen įsirioglino į Pinsko pel
kes, o čia jau ve prasideda 
rudens lietus. Dauguva 
veikiai nuo lietų pakils ir 
nebus galima per ją perei
ti. Prisiartinus tam laikui 
Rusija galės sutraukti mil
žiniškas savo jėgas ir kaip 
kokiuo peikimu trenkti bi
le kurion vokiečių fronto 
daliu ir aną perlaužti. Rei
kia žinoti, kad karo laimi
kis — atmainingas. Ir kas 
tuomet gali išeiti? Rodosi, 
kad vokiečių armijų vadai 
bijosi apie tai ir pagalvoti.

Tai buvo 1812 metais. 
Baisiam mušyj palei Boro
dino sukoneveikta rusų ka
ruomenė traukėsi Rusijos 
gilumon nuo nepergalemojo 
Napoleono, pakeliui viską 
naikindama ir degindama. 
“Tai vis niekis,” — mąstė 
mažas korsikietis — “žiemą 
pralei siu Maskvoje. ’ ’ Ir 
kuomet prisiartino prie au
ksinės Maskvos mūrų, jau 
ji visa buvo liepsnų apim
ta. Maskvos gaisro pašvai
stėje užgęso didžiulio vado 
žvaigždė ir dingo ant vi
sados nuo apregio... Didy
sis Napoleonas, karo die
vaitis ir Europos baidyklė 
pražuvo.

Anot žinių, kokias pabė
gėliai iš Konstantinopolio 
praneša, turkų valdžios ir 
karuomenės stovis nuolat 
aršėjąs. Turkų armijos nuo 
didelių nuostolių taip nu
silpusios, kad vos tik gali 
sulaikyti talkininkų antpuo
lius. Gi talkininkams nuo
latos prisiunčiama šviežia 
karuomenė. Taip yra ant 
sausžemio. Bet ant van
dens turkams dar aršiau. 
Didžiuliai karo laivai Goe- 
ben ir Breslau netinka ko
vai, o gal jau abudu ir nu
skandintu kur Juodosiose 
jūrėse, kur viešpatauja Ru-

sijos karo laivynas. Tur
kai Bosforą nuo Juodųjų 
jūrių uždarę vieliniais tink-, 
lais ir minomis, kad ten ne
įplauktų rusų karo laivai. 
Turkai įsitikinę, kad talki
ninkai jau bile dieną užim
siu Dardanclius ir Konstan
tinopolis kilsiąs, tatai pa- 
deginėja pakraščiais jūrių 
atsirandančius miestus ir 
nešinasi Mažosios Azijos gi
lumon. Turkų valdžia, pa
vyzdžiui, Berlynan praneša,) 
kad jei vokiečiai ligi rugs. I 
25 d. neateisią turkams pa- 
gelbon, tai jų armijos il-

jtont Enver-paša, Taalat-bci 
i ir Bedri-bei, policijos virši
ninkas. Enver-paša sanva- 

jliai nuo gyventojų užgrobė 
visus valgomus produktus 
ir tiems patiems gyvento
jams dabar juos pardavinė
ja be galo brangiomis kai
nomis. Tuo budu norima iš 
gyventojų išlupti paskuti
nius pinigus, kokie valdžiai 
labai reikalingi. Už neku- 
riuos produktus žmo
nėms prisieina mokėti 
dešimteriopą kainą. .Gyven
tojai iš to kenčia skurdą ir 
riaušes kelia. Vyriausias

giau talkininkams nesiprie- 
šįsiančios. r

Bat kas baisiausia ,kad 
visoj Turkijoj ima platin- 
ties anarchija. Kareiviai 
sudemoralizuoti ir dažnai 
eilėse apsireiškia nepaklus- 
nybė. Valdžios styrą laiko 
patvaldis triumviratas, bu-

! mahometanų dvasiškis, 
Šeik-Ul-Islam pagaliau bu
vo pasipriešinęs krikščionių 
baisioms žudynėms. Tečiau 
jo nepaklausyta. Todėl jis 
iš užimamos vietos pasi
traukė. Panaši anarchija 
Turkijoje negalės ilgai tęs
ties.

Argi ir dabar, po 103 me
tų, galėtų atsikartoti pana
ši baisi historija? Argi tai 
turėtų išsipildyti spėjimas, 
kad tas, kurs pertoli Rusi
jon įsibriauja, iš ten jau 
dengiau negali sugrįsti?

Tai visa yra galima. Žiau
ri žiema ir nors vienas žy
mesnis rusų laimėjimas, o 
Napoleono atgal bėgimas 
visuomet gali atsikartoti su 
baisesnėmis dar pasekmė
mis, negu anais metais. Ne
galima manyti, kad to viso 
iškalno vokiečių armijų va
dai nepramatytų. Gi jei 
pramato, tai kokiuo tikslu 
jie lenda tiesiog mirčiai nas- 
ruosna?

Dabartinis laikotarpis to
dėl yra svarbiausias. Arti
miausios dienos parodys, 
kaip daug vokiečių armijos 
yra ištvermingos kovoti su 
rudens lietumis ir pabliuru
siais keliais. Taippat atei
nančioji žiema paliudys vo
kiečių išlaikomybę. Jei 
jiems pasiseks kur-nors ap
sikasti ir praleisti žiemą lai
mingai — karas- dar ilgus 
metus turės tęsties. Bet jei 
juos patiks Napoleono liki
mas — karo pabaiga bus ar
tima. K. K.

Keli bruožai iš Es
peranto kalbos 
platinimosi.

Šiemet, laike visasvieti- 
nės parodos San Francisco, 
Cal., Amerikos esperantis- 
tai sušaukė ten savo suva
žiavimą. Po to išleido ke
letą atsišaukimų, kuriuose 
randama šis-tas indomaus 
apie tarptautinę-pagelbinę 
Esperanto kalbą. Viename 
tokių atsišaukimų randame, 
kad: Esperanto kalba, tai 
yra vienintelė kalba, pata
riama žmonėms vartoti su
sikalbėjimui su ypatomis, 
prigulinčiomis prie įvairių 
tautų. Esperanto kalba yra 
sudaryta iš šaknežodžių ir 
elementu, vartojamų beveik 
visose kultūrinėse kalbose. 
Toje kalboje yra pagamin
ta gramatika, kurios leng
vumui neprilygsta nei vie
nos kalbos gramatika. Ją 
galima išmokti į pusę va
landos. Esperanto kalbą 
greičiau išmoksi suvis to
bulai, negu tik įgysi pradžią 
kokios nors kitos kalbos.

Esperanto gyvuoja jau 
28 metai. Kalbančių taja 
kalba yra tiek, kiek esama

gyventojų šiose šalyse: Da
nijoj, Belgijoj ir Šveicari
joj, o ne žymu tik dėlto, 
kad tie žmonės išsiskirstę 
po platųjį pasaulį ir, žino
ma, ne nuolatos ją vartoja.

Esperanto parodė savo di
delę praktikinę vertę per 
dešimtį savo tarptautiškų 
kongresų, į kuriuos daugelis 
valstijų, tarp jų ir Suv. Val
stijos, siuntė savo oficialius 
atstovus. Tuose kongresuo
se, kurie buvo laikomi kas
met, pradedant nuo 1905 
m., dalyvavo nuo 1000 ligi 
4000 delegatų, iš 20 ligi 
45 valstijų. Esperanto, tai 
yra vienintelė tinkamiausia 
tarptautiškoji kalba iš vi
sų pasiūlytų žmonijai kal
bų.

Esperanto jau užkariavo 
plačiąją dirvą visame pa
saulyje ir turi prieš save 
didelę ateitį. Esperanto tu
ri jau daugiau, negu 200 
periodinių laikraščių, lei
džiamų visose pasaulio da
lyse. Esperanto suteikia 
didelę pagelbą kelionėje po 
svetimas šalis. Tai vis ačių 
triūsui atstovų draugijos 
“La Universalą Esperanta 
Ąsočio.” Esperanto turi 
jau literatūrą originale ir 
verstą iš įvairių kalbų, įvai
riausio turinio ir krypsnio. 
Tarpe jų randasi veikalai 
visasvietinių literatų: Sha
kespeare’o, Molierc’o, Du
rnas’o, Poe’o, Hugo, Tolsto
jaus, Ibsen’o ir kitų. Ver
timų yra ir iš lietuvių ori
ginalių veikalų. Vertimas 
yra tuo naudingas, kad duo
da kuogeriausią progą iš
mokti pradžią kokios nors 
kalbos, nes išmokęs espe
ranto, žinai daug žodžių ki
tų kalbų, vartojamų kuopia- 
čiausiose miniose. Tai vie
na, o kita, tai pradedi lo- 
gingai manyti, suprasti apie 
gramatiką, struktūrą bent 
kokios kalbos.

Esperanto kalba dabar 
vartojama Francijoj ir Vo
kietijoj del išplatinimo ka
rinių žinių.

Esperanto kalbą vartoja 
Raudonojo Kryžiaus nariai, 
šimtai gydytojų ir gailestin-

‘gųjų seselių karo lauke. Es
peranto kalba vatojama Re- 
patrijacijos Biure, kurs į- 
steigtas Šveicarijoj, grąži
nimui nelaisvių ir paklydu
sių kareivių į jų tėvynės 
namus.

Esperanto nėra surišta su 
kokiuo nors propagandiniu, 
politiklniu, ekonominiu, ti
kybiniu judėjimu. Žodžiu: 
Esperanto yra vien tarptau- 
tinė-pagelbinė kalba.

Kaip iš augščiau prives
tų bruožų matyti, tai Es
peranto kalba jau įleido gi
liai savo šaknis kultūrinė
je visuomenėje. Nes ne tik 
kad turi daug pasekėjų, rė
mėjų ir jau kalbančių tąja 
kalba, bet turi turtingą raš
liavą; Esperanto atkreipė 
ne tik smulkiųjų tautų aty- 
dą, bet ir stambiųjų, kurios 
turi pretenzijos siūlyti sa
vo kalbą už visasvietinę. 
Nesenai franeuzų ir vokie
čių kalbos siekėsi užviešpa- 
tavimo garbės; beja, ir ang
lų kalba tos garbės norėjo. 
Bet gyvenimas prie to ne- 
daleido ir nedalus, nes tai 
butų didelis pažeminimas 
kitaip kalbančių tautų, ku
rios turi savotiškus papro
čius, ambiciją, deda pastan
gas išlaikymui savistovybės. 
Tik neutralu kalba, rasite, 
patenkins visą žmoniją, nes 
jinai skverbiasi tik kaipo 
įrankis palengvinti žmo
nėms įvairių-įvairiausių 
tautų tarptautinį susinėsi
mą, o suvis neplėšia iš žmo
nių brangiausio jų turto, į- 
gimtos kalbos, papročių ir 
kitų tautinių ypatybių.

Sulietuvino Menkutis.

DARBININKŲ ORGANI
ZAVIMASIS.

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

arba j vertas dovanas.
<šj dovana bus duodama iki Dec.31, 1615)

jos mokslu. Neturinčioms 
kolegijos baigimo paliudi
jimo nebus leista praktikuo
ti, priėmėjomis būti. Ši ko
legija yra vienatinė tos rū
šies įstaiga šioj šalyj. Į- 
steigta sulyg sistemos gar
sios Playfair School of Mid
wifery Anglijoje.

Illinois Priėmėjų Kolegi
joje pamokos bus išguldoma 
specialistų gydytojų, tos rū
šies mokslo žinovų. Pamokos 
bus išguldomos visomis sve- 
timžemių kalbomis. Todėl 
nėra priverstina žinoti an
glišką kalbą. Tam tikslui 
kolegijos valdyba panaudos 
europinius gydytojus, kurie 
žino visokias kalbas ir yra 
akušerijos specialistais. Jie 
ves ligoninėj klinikas ir 
kiekviena priėmėja kandi
datė turės praktikuoties ta
me darbe pamokų išguldi- 
nėto j ų priežiūroj e.

Kolegija visose miesto da
lyse įsteigs savo dispensari- 
jas. Viena tokių dispensa- 
rijų (kaipo šaka minėtos 
kolegijos) bus ’Jr. A. J. Ta- 
nanevičiaus ofise, 3249 So. 
Morgan str. Tose dispen- 
sarijose Kolegiją išėjusios 
priėmėjos apturės visokius

Rockford, Ill. Šio mies
telio lietuviai, matydami 
reikalingumą bendro veiki
mo, rugsėjo 13 d., uždėjo 
Darbininkų Sąjungos kuo
pą. Valdybon inėjo: PovP\ 
las Refrenas — pirm., Al
bertas Rupšis — rašt., Jo
nas Zubas — išd., kun. V. 
Taškunas — dvasišku va
dovu. Tikslas šios organi
zacijos, kurios kuopą čia
sudarėme, yra bendras vei
kimas katalikiškai-.tautiš- 
koj dirvoj.

Butų geistina, kad virš- 
minėtos organizacijos kuo
pos išsiplatintų visose A- 
merikos lietuvių kolionijo- 
se, tuomet darbininkai patįs 
turėtų daug iš to naudos, o
ir visai tautai daug duotų.

Darbininkas.

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” pi VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
.<■■■■;.- ■> f •' '* 7 i ’.

NAUJA PRIĖMĖJŲ (A- 
KUŠERIŲ) KOLEGIJA.

Illinois Priėmėjų Kolegi
ja (The Midwife College of 
Illinois), atsirandanti Svei
katos Tarybos priežiūroje, 
įkurta Rhodes Avenue ligo
ninėje. Mokslo kursai pra
sidės spalių mėn. š. m. Ši 
kolegija panaikins ant vi
sados visas bemoksles kū
dikių priėmėjas. Reikia ži
noti, kad tarpe svetimže- 
mių gyvena priėmėjų savo 
to darbo neišmanančių, kas 
atneša didelę blėdį ne tik 
gimdytojoms, bet ir kūdi
kiams. Ateis laikai, kad 
tuos reikalus ims tvarkyti 
pati valstija. Pareikalaus, 
idant visos priėmėjos turė
tų paliudijimus apie baigi
mą kolegijos, apie nuodug
nų susipažinimą su akušeri-

tam tikslui reikalingus pa
tarimus ir gydytojų patar
navimus. Viskas bus vei
kiama pagal naujausius 
mokslo išradimus.

Norinčių pastoti Kolegi- 
jon aplikacijos priimama 
Rhodes Avenue Hospital o- 
fise. Svetimžcmėms vertė
tų į tai atkreipti domų ir 
įstoti ton naudingon mo
kyklon.

Tel. Randolph 5246

A. A. Shkfis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Res. 3255 So- llalsted St.

Tel. Drover 5320

IŠMOK
Angliškai kalbėti 

skaityti ir rašyti ui
S Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai-
v tyti ir rašyti labai trumpame laike už šė
la] šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra 
'j labai parankus kiekvienam, nes mokina- 
V me naujausiu budu per korespondencija 
lįsi jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
$ Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
v dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- 
M nigus:

AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES

[4| 1741 W. 47th st., Chicago, Ill.

in]
I

Iki

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abej
uos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystčs, dailarašystės.

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

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 8 — 6 popiet 6:80 — S v.
ANT TOWN OF LAKĘ

4559 8. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

2
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ALD. s< KATALIKAS,55 rugs. 16, 1915.

Bekeliaujant.
Kada mirtis arti vaikščio

ja, žmogus rimtai ieško sa
vo dvasioj ramybės. Ne
apsakomai malonu pamaty
ti, kaip nuliudusieji karei
viai, užgirdę Kristaus žo
džiuose: “Palaiminti grynos 
širdies...,” su didžiausia 
gailestim plauna savo širdis, 
kad jau grynomis širdimis 
Dievui tarnauti. Daug čia 
yra katalikų kareivių: vo
kiečių, lenkų, armėnų, gru
zinų; yra po truputį ir mu
sų tautiečių lietuvių. No-

III.
Kiekvienas kraštas sa

vaip išrodo ir jo gyventojai 
kitaip gyvena. Užgriebtas 
turkų kraštas už Kaukazo 
— tai senų armėnų tėvyne. 
Pliki kalnai ir urvai, o tar
pe kalnų gražus upeliai. Da
bar, vasarą, ir pliki kalnai 
gražiai išrodo: įvairiausieji 
kvietkai visokiomis spalvo
mis puikiai pagrąžina nuo
gas kalnų uolas. Ant augš- 
tų kalnų, urvais, bedugnė
mis apsuptų, matosi senos 
pilis, o urvuose, palei upelių 
^akmenynuose matosi skylės.

riai jie sutinka kunigą, sta
to sau koplyčias kur nuo
šaliai nuo trukšmo, dažniau
sia miške. Nuo ankstybo ry
to gražiai pagal eiles gie
da kiekviena tauta savo kal
boj šventas giesmes. Visi 
kareiviai eina išpažinties ir 
prie Dievo stalo.

Tik šiurpuliai bėga per 
visą kūną girdint karščiau
sią maldą, išeinančią iš tuk- 
stanties jaunų vyrų krūti
nių, ir anuotoms, kaip per
kūnams šaudant, kylančią 

. tiesiog prie Augščiausiojo...

II.
Šiuo laiku, kuomet visas 

sumaningumas žmonių in- 
temptas yra tam tikslui, 
kad kaip-nors suradus būdų 
savo priešo sunaikinimui, 
nugalėjimui, buna daug in- 
domių atsitikimų. Kitą syk 
žmonės paprastai bemąstan- 
tieji sugriauna gilius mo
kytų vyrų protavimus.

Labai gudriai sugalvota 
turkų vadovų buvo gruo
džio mėnesį praeitais me
tais, kaip užpulti ant rusų 
svarbaus miesto Sarakamišo 
Kaukazo fronte. Musų ka- 
ruoinenė buvo giliai inėjusi 
turkų žemėn. Priešui buvo 
žinoma, kad musų pačių že
mėj mažai kareivijos pasi
liko. Todėl turkai su trimis 
korpusais — tai yra apie 
pusantro šimto tūkstančių 
kareivių, ir daugybe anuo
tų tyliai, per kalnus užėjo 
mums užpakalin ir gruodžio 
12 d. nakties laiku atsidū
rė prie Sarakamišo miesto. 
Nuo čia prasideda geležink. 
į Karsą, bet čia yra daug 
įvairių karo sandelių ir kit
ko. Pačiam mieste buvo tik 
tris būriai ratiliukų ir kele
tas kulkosvaidžių.

Vyresnysis pulkininkas 
Bilanovas, sudaręs savo rat
iliukus, pradėjo smarkiai 
šaudyti. Turkai manė, l<ad 
čia yra daug rusų karuome- 
nės ir susilaikė miške prie 
pat miesto. Neužilgo tur
kų granata sudraskė pulki
ninką. Tokiai nelaimei išti
kus, pradėjo drąsiai tvarky
ti karuomenę ir vadovauti 
musų tautietis iš Ežerėlių 
apskričio, Kauno gub., Bro- 
nis Čaikovskis. Jisai su po
ra tūkstančių ratninkų su
laikė pusantro šimto tūks
tančių turkų per dvi dienas, 
kol nebuvo sutraukta iš vi
sų pusių, didesnė musų ka- 
ruoinenė. Bronis Čaikovs
kis buvo už tai kariškos gar
bės ženklais apdovanotas: 
tapo pakeltas į oficierius, 
pirmiau buvo tik feldfebelis, 
gavo du šv. Jurgio kryžių 
ir liko paskirtas Sarakami- 
šio miesto policmeisteriu. 
Dar jaunas vyras, jei Die
vas jam padės, tai musų 
tautietis dar augščiau pa
kils.

Ine jus vidun randi skylė
se išgręžtus kambarius, jų 
sienos aprūkytos, — mat, 
čia seniau žmonių gyventa. 
Jei priešas juos užklupdavo, 
tai gyventojai slėpdavosi pi
lyse. Prie didesnių kelių 
kur-ne-kur ištolo matyties 
žaliuojantieji nameliai. Mat, 
Azijos gyventojai savotiškai 
stato gyvenimus. Iš ak
mens plytų sudeda sienas, 
o ant namo viršaus pade
da balkius, daiiktį ir storai 
apipila žeme; ant lubų pa
lieka tik skylę dūmams, de 
to tai tokis namas ir išro 
do . žaliuojančiu, kadangi 
ant jo dankčio ne tik žolės, 
bet ir medeliai gali augti.
— Armėnai nuo pirmųjų 
šimtmečių priėmė krikščio
nišką tikėjimą. Jie nuo se
novės uolose gyvendami, in- 
taisydavo ir savo bažnyčias 
irgi uolose. Vidurį akmens 
išgręždavo taip gražiai, kač 
ir dabar reikia stebėties, 
kaip tokį sunkų darbą gali
ma buvo seniau atlikti be 
tam tikrų įrankių. Bent 3 
tokias bažnyčias, dideliau- 
siame kalnų akmenyj pada
rytas, radau jfalei turkų 
miestelį Medžengerto.
. Kun. Dr. J. Steponavičius, 

Kaukazo štabo kape'

Balione ant karo 
lauko.

Bernard Kellerman apra
šo vaizdus iš vakarinio karo 
fronto. Jis juos patėmijo 
iš augštumos balione.

“Ištraukia balioną nuo 
stoties. Numiręs, ar užmi
go saldžiu miegu, bet vos 
tik iškišo kaktą, intraukė 
tyro oro, atgijo, sugrįžo gy
vybė. Vėjas smarkus, var
to jį į visas puses ir tąso že
me kareivius, kurie laiko į- 
sikirtę į virves. Lyginai 
lyg girtas žmogus, kurį ve
da iš šonų draugai, jisai 
svyruodamas į visas puses 
sako savo draugams:

11 Dešinėn! Pamažu! ’ ’
Lyg voras ant laibų kojų 

Tėplioja balionas į laukus. 
Šoka viršun, tai žemyn, tar
mių laivas ant barniu. Sma
gus reginys. Kai milžiniš
ka žuvis su apvalu snapu 
<erta orą. Po pilvu neša 
maišą, prie šonų matyti 
sparnai, ant uodegos pora 
išleistų skėčių. Sėsti! Lipa
me į doklą: aš ir pagelbinin- 
kas.

— Leiskite išlėto — šau
kia kapitonas. Vienu šuo
liu balionas iššoka į augštį. 
Krutinę skečia orą. Blaško
si taip į visas puses, kad 
dūkias linguoja lyg laive
lis ant vilnių. Ant galo pra
deda lėkti ramiai viršun. 
Atrado lygsvarą. Kareiviai 
palikę apačioje pradėjo 
smulkuti; šeši arkliai, kurie

padėjo traukti balioną, iš
rodo lyg vaikų žaislėmis. 
Kaimas panašus į medaus 
korį. Smarkiai lekiame vir
šun.

Indomi historija su to- 
kiuo balionu. Manebruosc 
jis tiko apskelbimui tvar
kos, išnešiodavo signalus. 
Daugiau jis niekam netiko. 
iTečiau šiame kare, poziciji- 
niame kare laukė jo neap- 
kainuojami nuopelnai. Jis 
matomas visur ištisai vei
kiantį frontą. Ten, kur da
lyvaujanti inteligentija ga
li ramiai darbuoties karo
vedimui, jis gali būti labai 
pavojingu įrankiu.

Žmonės, sėzdami į doklą, 
apsirūpina visokiais įran
kiais, fotografijiniais apa
ratais, kuriais nuima smul
kiausias vieteles priešo pu
sėje. Lakūnas skrieja po 
šimtą dvidešimts kilometrų 
į valandą, bet neturi tiek 
laiko, kiek baliono kareivis. 
Balionas stovi ant vietos. 
Kabo valandas, ištisas die
nas, o dokloj sėdi tėmyto- 
Ijas, kurs dažnai apserga jū
rių liga. Balionas yra ar
tilerijos akimi, pamato ko- 
lumnas, priešo judėjimus, 
nukreipia artilerijos ugnį 
link priešo pozicijų.

Dažnai atsiduria pavoju
je, nieko nuostabaus, jei 
turi priešų. Šrapnelės ir 
granatos žviegia pro šonus, 
bet, ačių Dievui, retai kuri 
užkliudo. Tokiame padėji
me balionas slenka viršun 
arba žemyn. Aršiausiu jo 
priešu yra lakūnai, konku
rentai. Kaip pamato balio
ną, atsiskubina visas spie
čius. Pagelbininką, su ku
riuo kartu keliauju, sykį ap
nyko trįs, kapitoną apšoko 
visa eskadra su bombomis, 
bet nieko jam nepakenkė.

Lekiame viršiųi, vėjas 
taip stiprus, kad akis pilnos 
ašarų. Akiplotis didėja, 
pasaulis auga.

Visas kraštas aut lygu
mos užimtas * karo scena. 
Dvi. tauti smaugiasi toje 
vietoje, mat, taip sudarė li
kimas. Dvi tauti, kurios 
turi katedras, universitetus, 
muziejus, koncertus, ligoni
nes, kalbą, tinkamą išreiš
kimui prakilniausių minčių. 
Dvi tauti, kurių mintis val
do pasaulį. O dabar tie dvi 
tauti guli arti viena kitos 
apsikasę žemėse, ištroškę 
kraujo, pilni pagiežos. Ko
va verda ištisią dieną. De
besiai granatų lekia toli, net 
į kaimus. Todėl čia niekur 
nėra žmonių, jokio trauki
nio, jokio vežimo. Žmogus 
pasislėpė nuo žmogaus.

Oras atšalęs lyg spalyje, 
kliši debesiai slenka dan

gumi. Nubudus saulutė 
pasirodo karts nuo karto, 
leginys išrodo lyg per stik- 
ą: palša ir užsitrynę. Iš
tolo matyti gyvybės pėdsa
kai, juodi dūmai, ne nuo 
gaisro, tik iš dirbtuvių. Tai 
Tancuzų apkasai. Kai kur 
matyti kūdros, kuriose at
sispindi saulutė. Ten kai
mas tylus ir ramus. Ten 
jievin, Ingers, Givenchy. 

Viduryje guli Loretto augš- 
;uma. Prakeikta! Bois de 

igni» ten tupi lyg gaidžio 
skelturė. Miškas tas tam
sus, augštuma aiški. Nuo 
miško iškilos driekiasi per 
augštuma platus diržas mo- 
inės dirvos. / Išrodo lyg at

vira žaizda: tai musu gra-

Buvęs S. Valstijų pasiunti
nys Meksike, gi pastarai
siais laikais valdininkas prie 
S. V. ambasados Viennoj 
paliuosuotas iš valdiškos 
vietos. Valstybes departa
mentas nesako, kodėl jis pa- 
liuosuojamas iš diplomati
nės tarnybos.

bės, kurias franeuzai išardė 
gegužio mėnesyje. Toliau, 
žemiau į pakalnę, driekiasi 
kita žaizda, didesnė. Tai 
dabartinės pozicijos. Pažin
ti jas lengva, nes nuolatos 
svyruoja palši ir sudriskę 
durnų debesiai.

— Matai, tamsta, tą bdl- 
tą pilį? — Pagelbininkas at
sikreipė į mane su tokiuo 
klausiniu ir pats urnai pra
dėjo kalbėti.

— Ten. Dešinėje nuo Lo
retto augštumų. Tai Rou- 
letto pilis. Už jos dvare
lis. Tai Marųueffes. Prancū
zų rankose. Bois Bovigne, 
tamsta, matai geltoną diržą? 
Tai franeuzų apkasai. Ten 
vėl kampe, arti medžių, sto
vi franeuzų batarėjos.

Matome viską ir supran
tame dalyką. Matome Sou- 
clier uždengtą dunfuose, 
toliau Ablain, toliau skevel
dras miške ir laukus. Kai
rėje Vilny augštumos, už 
jos tarp dviejų alkūnių gu
lįs Arras. Iš čia išrodo lyg 
karstas, katedra lyg pas
laptingas juodas plotinas. 
Prieš keletą dienų užsidegė 
nuo kulipkų ir subiro.

Už Vimy augštumos į 
Arras link matyti debesiai 
granatų. Šoka visame fron
te. Mus apačioj, lyg bai- 
dykla, šaiposi ugnis. Tai 
mūsiškiai veikia.”

Leidžiamės žemyn, mosuo
jame vėliava, rodydami mū
siškiams ženklus. Išlėto 
leidžiamės ant lygumos. 
Ant žemės balionas dar kar
tą susiubuoja, pasitampo ir 
n u styra.

Išsėdau. Už minutės ba-
lionas jau kįla augštyn tė- 
myti priešo pozicijų.”'

MILDA Į 
TEATRAS
3138-42 So, Halsted St.

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

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

Nedaliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos Šiokiomis dienomis ix 

sukatomis 5c. balkonas, 10c. ie- 4 
maL

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

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Telephone Yards 6686 | 

Lietuviška Drepenu Krautuve | 
Užlaikau didžiausiame pasirin- g 

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, § 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir t 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- » 
kotų. |

JONAS BUDRJEAS, savininkai |
3252-54 S. Horgan St.

CHICAGO, ILL.

į Reikalingi '
I jauni vyrai mokyties barberys- J 
i tės. Keleto savaičių užtenka del ■ 
| užbaigimo kurso. Įrankiai duo- Į 
| duodami.'. Vietos laukia, ji Gera | 
j. mokesnis. Visados galį tikėties jį 
i dirbsiąs. Uždarbis yra besimo- j 
b kiuant.■ ■
Į MOLER BARBER COLLEGE į, S "
| 105 So. Fifth five., Chicago, iii. |

I LIETUVIO GRASOMUS

I

Geriausias gra-J 
borius ant Bri- S 
dgeporto. Atlie- Į 
ka darbą geriau- § 
šiai. p
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia jį 
geriausius likto- j 
rius ir 12 va- 4 
nų paimu.
TeL Drover 4139?

A. MASALSKIS
3306 Auburn Ave., Chicago

■ Atydai Draugysčių i Į Pranešame gerb. draugijoms, Į g kad draugysčių parėdų dirbtu- g 
| vę perkėlėme į kitą vietą, tai- ’
■ gi norėdamos užsakyti karūnas, f
g vėliavas, kukardas, šarpas, mar- g 
s Saikų parėdus, kepures, guzikė- 4 
JĮ liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti ® 
įį šiuo adresu: |
S T. ANDRUSEVICZ & CO. 0 
b 1908 W.Division st., arti Robey Chicago 3 
?: t
TlilliHiniiailill'BliliiKllllBiiiiiHHillilB  !i!llB,liiMBill»ll!lh« iii! ■ :•

Išra-sta
WHITE ROCK

/

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU-

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

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

Naujas Išradimas—Spyna be Rakto 
Nereikia rakto nešiotis-nera 

kq nei pamesti.
Musų naujo išradimo be- 

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

tų spynų, ąprašymo su paveikslais; nusistebėsi 
dažinojęs, kaip tvirtai ir saugiai jos yra padary
tos ir pigios. Ui praplatinimą, musą naujo iš
radimo beraklinią spyną duodama dideles ver
tes dovanos. Klausk išlygą.

Laiškus rašykite lietuviškai įdėdami markę atsakymui.

Adresuoki! šitaipi
SECURITY PADLOCK CO.

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

SUČEDYK* PINIGUS
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO

I Aš suččdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
' 1S iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv.sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

k 26c

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

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

Bankes’ Kavos Krautuves
šiaur-vakarine dalie.I
1644 W Cnicago ave 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 M lwaukee ave 
2710 W Norlit ave

Vakarine dalis.
1510 \V Madison st
L’b30 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St
1832 S Halsted st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Hoisted st 
4729 8 Ashland ave

i'''Viiaiiiiiainiiiiioim■ W
h CUKRUS VELTUI! g
Į “NAMAS TAUPIMU” į
b Pasiūlo iki tolesniam apgarsinimui a

VIENA MAIŠA CUKRAUS VELTUI |
i su kiekvienu užsakymu šių dalykų *
d 0sekančiai:
y 10 svarų KAVOS geriausio tavoro. , į|

arba
H 10 ” ARABATOS geriausio tavoro. W
— 2 galonu geriausios importuotos ALYVOS.
= 10 svaru MELŲ JUODŲ PIPIRŲ. g
g 5 ” MALTO CINAMONO. g
į 5 ” MALTŲ BAPKOS LAPŲ. g
> 5 ” MALTŲ RAUDONŲ PIPIRŲ. “
§ 5 gal. IMPORTUOTOS MANZANILL’OS ALYVOS. <
| Vieną maišą cukraus veltui g
Q . ....   55
■ Viršmiuėti produktai yra išsiųsti su vienu < maišucukraus' dykai S
jįj po visas dalis Suvienytų Valstijų už tik'$19.98. įj

Pasiuskit “money orderį’’ vertes $19.98 su siuntimo patarimais
M šiuo adresu: . .» ... J

S HUDSON SALES COMPANY J
H 720-22 Courtland St., West Hoboken, N. J. 8
■ ------------------- 8
|| Užkviečiame visus reikalauti viso surašo tavtn-ų, kuriuos pasiusi- | 
į* me jums veltui. Musų tavoras yra gvarantuotas. Mokestis ma- jj 
H žiausia.

I CUKRUS VELTUI! |

Rwaiisa'aiMiiKiBiiiiB

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio >
i Būrų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. į 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
j CARR BROS. WRECKING CO. j
Į S003-30S9 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. I
St <i.’i tąxil,LŪ'i'Xtrri rrr»_ TUliiiniinn r r in rr-<»-,»; į t»urr.-rri n H1111~ TTWTtTiTTTn.iirirTriii-TrarTTrTTTT/..

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialis KUPONAS vertas 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-

: damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan
. Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas B
• ;i < THE AMERICAN TOBACCO OO. B 
K Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. T.
tKN. (Vertės kupo«s gere iki 31 di. Gruodžio, 1915.)

DraugijomsPranešiinas!
Daugumui Chicagos lietuviu 

yra žinomas puikus daržas pik
nikams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas
ARBA

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

kariais važiuojant Desplaines Ave.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

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

3
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Chicagos Žinios.
SKUNDAI PRIEŠ ŽIAU
RŲ NAŠLAIČIŲ AUKLĖ

JIMĄ.
Iškilo dideli skundai prieš 

negirdėtus žiaurumus su 
vaikais našlaičiais nuo 2 li
gi 12 metu amžiaus baptis
tų užlaikomoje prieglaudo
je “Central Baptist Chil
dren’s Home” May wood’e. 
Ačiū šitiems skundams vi
sa eilė netikusiu patarnau
tojų iš minėtos įstaigos eis 
lauk. Patarnautojai prisi
pažino teisėjui Pinckeny, 
kuris veikia vaikų teisme ir 
kuris į. viršminėtą įstaigą 
pristatė daug našlaičių, kad 
skundai teisingi.

Labiausia apkaltinama 
vaikų globėja Laura Pratt 
liuli, 45 metų amžiaus.

Patirta, kad visi vaikai 
buvo mušami, išskiriant du 
vaiku ir vieną mergaitę. Ke
letas vaikų nupasakojo se
kančiai: “Prieš atleidimą 
gulti, ponia Hull statydavo 
mus prie maldos. Vienoj 
rankoj laikė Bibliją, o ki
toj guminę lazdą. Po mal
dos, jaigu kuris musų iš
šokdavo iš eilės, tai tą su 
mazgu grąžindavo atgal.”

Sekanti skundai tokie: 2 
metų vaikai mušta mazgu 
ir medine lentele, nakčia 
nutraukdavo nuo vaikų už- 
klodes ir kapodavo mazgu 
taip skaudžiai, kol tie pra
dėdavo maldauti pasigailė
jimo; mergaites mušdavo, 
jei pastarosios paslėpdavo 
po užklode kojas; 12 metu 
vaikus maudydavo netekė
jusi mergina; vaikams už- 
spauzdavo lupas ligi pridu- 
simo; buvo įsakoma vai
kams gnaibyti kitus vaikus, 
kurie buvo nubausti gnai
byme kitų; vaikai buvo mu
šami mazgu per rankas.

joms, o rusus kuolabiausiai 
pasmerkia. Apie tai pla
čiai rašo “Detroit Free 
Press,” “Chicago Herald” 
ir lenkų laikraščiai, kurie 
nepareidavę teutonams.

Prisaikintujų teismas at
rado nekaltu Charles Wil- 
iams’ą policianto Rosen- 
stratter nušovime lapkr. 6 
d. 1914 m. nakčia. Williams 
teisinosi, jogei jis pamanęs, 
kad policiantas esąs plėši
kas, todėl del apsiginimo 
šovęs.

Grant parke statomas nau
jas Fild’o muziejus. Jin bus 
perkraustyta visokie histori- 
niai daiktai iš dabartinio 
Jackson parko muziejaus 
ir passtarąjį bustą norima 
sugrauti. Tečiau atsiranda 
daug protestų prieš to busto 
sugriovimą. Jis galįs būti 
publikos kitokiems tikslams 
nauddjamaši.

Joseph Seonis, 2 metų, 
3322 So. Morgan gat., mirė 
iškritęs per langą nuo an
trojo namų augšto.

Vakar nigeris Henry Por
ter ant 39 gatvės, tarp Par
nell ir Normali avė., užkabi
no einančią 16 metų mergai
tę Marie Downey. Už tai 
žmonių minia nigerio ko ne
užmušė.

Anglijos karuomenės field- 
maršalas French.

I Dr. S. A. ŠLAKIENE |
> SPECIALISTĖ
| MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 

| 3255 SQ. HĄLSTED ST. | 
|Tel. Drover S323 CHICAGO, ILL. 9

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan St. kerte 32ro$, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 687.

System

Ar Nori Perkelti Savo
H Telefoną?
Jeigu manote mainyt savo rezidenciją arba 

/ biznio vietą šį rudenį, neužvilk duot žinią, 
ir telefoną į laiką perkeltų.

Trisdešimts dienų laiko
reikalinga del perkėlimo, tarpe rugsėjo 15 
ir spalio 15 d.

Šauk Official 1OO
(nereik mokėti)

Telefonuok savo perkėlimo orderį dabar.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Commercial Department
Official 100

[tananevicz Savings]

BANK

NORIMA SURINKTI DU 
MILIJONU DOL.

Amerikos lenkai pernai 
metais surinko aukų nuken
tėjusioms del karo šelpti ar
ti $500,000, gi sekančiais me
tais sumanyta aukų surinkti 
mažiausiai porą milijoną 
dolerių. Jie labai plačiai va
ro agitacijas tuo tikslu ir 
ją fondui aukoja svetimtau
čiai. Jie turi sudarę vieną 
fondą ir ne taip yra pasi
skirstė, kaip lietuviai. Žino
ma, nuo to atsimetę ir jų so
cialistai. Bet/kas gali sutik
ti su tais gaivalais?

SOCIALISTAI PARSIDA 
VĘ TEUTONAMS.

Tarp lenkų Amerikoje iš
ėjo baisus skandalas. Daug 
jų laikraščių vokiečiai su 
austrais yra papirkę, kač 
jie visuomet palaikytų teu
tonų pusę. Tarpe tų papir
ktų laikraščių randasi ir 
Chicagos lenkų socialistų 
laikraščiai. Ne stebėtina, 
todėl, kad socialistų laikraš
čiai tiek daug užuojautos 
išlieja kaizeriui ir jo arini-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Iš dalies debesiuota šian
die ir rytoj; gali būti lie
taus; rytoj . šilčiau.

Vakar augščiausia tempe
ratūra 68, žemiausia 65 laip.

Saulė teka 5:13, leidžia
si 5:58.

GELEŽINKELIO KOM
PANIJA APSKŲSTA 

UŽ $6.000,000.
Teisėjas Carpenter vakar 

išdavė nuosprendį savinin
kams “Chicago Bock Island 
and Pacific Bailway” gele
žinkelio, kad tuojaus atsi
lygintų su dabartiniais ir 
buvusiais direktoriais sko
loje $6,000,000. Tas nuos
prendis padarytas ačiū W. 
H. Tafto, buvusio Suv. Val
stijų prezidento, rūpestin
gam pasidarbavimui.

Tą skaitlinę pinigų direk
toriai uždirbo kai buvo nu
pirktas ir vėl atmestas ge
ležinkelis “Frisco.” Visas 
reikalas bus perkeltas į fe
deral! New Yorko distrik- 
tq teismą.

Minėto geležinkelio kom
panija taip nusibankrutijo, 
kad gleežinkelio likimas ga
li greit pakliūti į kitas ran
kas. Pastaromis dienomis 
keletas piniguočių labai už
siinteresavo tuomi ir jau 
sudėjo tuo tikslu krūvą pi
nigų.

AUSTRAI IR VENGRAI 
STRAIKUOJA.

New York,' rugs. 15. — 
West Shore Bailroad do
kuose, Hoboken’e, sustrei
kavo 600 austrų ir vengrų 
darbininkų. Jie krovė iš 
vagonų visokias prekes ir 
karo amuniciją, skiriamą 
talkininkams.

PRANEŠIMAS.
TMD. 28 kuopos prelekcijos atsibus 

pėtnyčioje, rugsėjo 17 <f.. Meldažio 
svet., 7:30 vai. vakare. Paskaitą tu
rės Z. Vitkauskas. Apart paskaitą 
bus ir kitokiu pramogėlių. Įžanga 
dykai.

AGIT. KOMITETAS.

BALIUS!. BALIUS!
Cedar Rapids, Iowa. SLA. 179 kuo

pa rengia pirmutini balių, kuris atsi
bus subatoj, rugsėjo 18 d. C. S. P. S. 
salėje. Grieš puiki orkestrą visokius 
šokius, bus skrajojanti krasa su do
vanomis, taipgi bus skanių užkandžių 
ir nesvaiginančių gėrimų. Taigi tau
tiečiai ir tautietės, nepraleiskite ši
tos progos, malonėkite kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti. Prasidės nuo 8 vai. 
vakare, įžanga 25c. Sugodone

KOMITETAS.

! Dr. C. Z. Vezelis!
; LIETUVYS OENTISTAS
| Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. '4
J| Nedelionis pagal sutarimą. g

a 4712 So. Ashland Avė. 8
arti 47-tos gatves. įį

Extra!
Parsiduoda pigiai 6y> lo

tai, namas ir staldas. Kai
na tik $2,500. Kreipkitės į 
Tananevicz Savings Banką, 
3249 S. Morgan str., K. J, 
Fillipovich, pardavėjas.

REIKALAUJA.
Reikalingas -1 ietuviškas skutikas 

(barbens). Parduosiu labai gerą vie
tą del lietuvio barberio. Musų mies
te yra pusėtinai didelė lietuviška ko- 
lionija, o vienok nėra nei vieno lie
tuviško barberio. Yra tai didelė pro
ga, nes barberšapė randasi su visais 
intaisymais ir savininkas namo ga
li pavesti parduoti ant visokių išly
gų. Atsiradus kam nors pirkti, mel
džiu atsišaukti pas

Adolph J. Kubilius,
127 E. Main str., Amsterdam, N. Y. 
o aš paaiškinsiu apie tai plačiau.

Reikalingas lietuvis pardavėjas (sa
lesman) vyriškų drapanų krautuvėj, 
kuris turėjęs praktikos panašiame dar
be. Turi turėti paliudijimą. Atsišau
kite:

Kalstei! Dept. Store,
3410 So. Halsted str., City.

Reikalingas bučeris; turi kalbėti lie
tuviškai, ilenkiškai ir angliškai. Ge
riausia užmokestis.

I. LYON,
1731 Union avė., Chicago, III.

Reikalingas pirklys saliunui arba pu
sininkas, kurs supranta tą. biznį.

Adresuokite “Kataliko” adminis
tracijom

Parsiduoda pigiai kampinis, lotas, la
bai geras del biznio, prie pat nau
jai statomos lietuviškos bažnyčios, 
ant 44 gatvės. Atsišaukite į

Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Reikalinga gerų tėvų mergaitė prie 
ofiso darbo, tarp 16-kos ir 19-kos me
tų. Turi gerai mokėti skaityti ir 
rašyti angliškai ir lietuviškai. Pa
duodamos pilnas kvalifikacijas ir pa
sitikinčią algą atsišaukite per laiškus 
tiktai:

American School of Languages, 
1741 W. 47th str., Chicago, Ill.

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav

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

Kada juose yra GRAFOFONAS

J

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

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

Pilni Namai Linksmybės

E — 1161

1246
E —

IH-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

J

1247
1248
1249
1250

ir Pranulis. 
Polka. 
Lietuvos.

> kazokas.
E —
E —
E —

E —

1163

1164

1165
1166

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvertais 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.

E —
E — 11G7
E — 1168

E — 11G9

"SAULE’

ašE — 1170
E — 1245
E —

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos {staiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVIMGS BANKO NAME, 3253 80. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti varomais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarnetu trombono ir 
kitų pučiamųjų institimentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir ofkestracija. Priimama kandidatės j 
mergaičių orkestrų.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos dirbdama ir per vasarų, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

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

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbrlškių polka 
Teklytė f ~ 
Gudiška 
Gražybė 
Jurgiuko 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas huo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelę švenčiau
sių.
Avo Maria. 
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba. 
Mano palvys.
.Velnias ne Boba.
Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.
I

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kiiingų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civiloas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suy. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgiČių. Kreipkitės 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 petnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Apskelbimai "KATALIKE” atneša

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestįs. 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,
AT VAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų lijiijų.
PADARO Dovic-rennastis, Affidavitus ir visoldiis kitus 

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

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

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

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

PERKA ir PARDUODA morgičius sutelkiant 5-tą Ir 6-tą 
procentą.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Mna Ras utarninkas ir petnĮjCla.
-——’—— PRENUMERATA KAŠTUOJA - ---------—

AMERIKOJ f žsę pusei matų d J. Z?
HJBOPOJ f ir Lietuv°j $3-50. Angli-A . [joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m

oamerį dyk"

W. D. Boczkauskas & Co.
StMtt W. South *11,, * Mahanoy City, Pa,

\
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