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V okiečiai paė
mė rusų mie

stą Pinską.
Dauguvos paupiu Ru

sai atkakliai laikosi.
4 - ---------------

2,571,750 Rusų nelaisvoj.
Caras paskelbė naują 

mobilizaciją.
VOKIEČIAI PAĖMĖ 

PINSKĄ.
Londonas, rugs. 17. — 

Vokiečiai su . austrais užė
mė miestą Pinską, gulinti 
už 100 verstų i rytus nuo 
Lietuviškos Brastos.

Von Hindcnburgo armi
jos Dauguvos apylinkėse 
taippat pasekmingai veikia. 
Joms rupi būtinai kuogrei- 
čiausiai paimti Rygą. Ru
sai visa linija, anot vokie
čių tvirtinimų, traukiasi at
gal. Vokiečiai einanti pir
myn į šiaurrytus nuo Vil
niaus ir į rytus nuo Gar
dino. Jie taippat užėmę vi
są teritoriją tarpo Pripeties 
ir Jasiolda ir miestą Pins
ką. Ten paėmę 6 oficie- 

.rius ir 774 rusų kareivius 
nelaisvėn ir 3 kulkosvai
džius. Rusų visos pozicijos 
sulaužytos.

RUSAI LAIKOSI ANT 
SAVO POZICIJŲ.

Petrogradas, rugs. 17. — 
Dvinską ir Vilnių vokiečiai 
mėgina kokiuo ndrs bildu 
apsupti ir atkakliai visom 
pusėm spaudžia rusus, bot 
rusai laikosi savo pozicijose 
ir nemano priešininkui len
gvai pasiduoti.

Dvinskas — tai stipri ru
sų pozicija, nes ją apsaugo
ja. upė Dauguva. Podraug 
Dvinskas strateginiu žvilg
sniu yra svarbi vieta, todėl 
jis iš rusų bus sunku iš
plėšti.

Rusams gerai sekasi lig- 
šiol Galicijoje, Tarnopolio 
apylinkėse. Ten jie ne tik
tai muša savo priešininkus,

2,571,750 RUSŲ PAIMTA 
NELAISVĖN.

Geneva, rugs. 17. — Nuo 
karo pradžios ligi pereito 
gegužės mėnesio 1 dienos 
vokiečiai ir austrai paėmę 
nelaisvėn 2.571,750 rusų ka
reivių ir oficierių, anot “La 
Suisse” aprokavimo. Taip
gi paimta 6,000 kanuolių ir 
4,000 kulkosvaidžių.

Rusijos karo ministeris 
Polivanov savam laike, ne
senai, durnai buvo pranešęs, 
jogei nuo karo pradžios ka
ro laukan buvo pasiųsta ru
su 5,060 000 kareiviu ir ofi- 
cierių, tatai gana aišku, kad 
sveikų rusų jau mažai likę 
karo lauke.

Sulyg austrų ir vokiečių 
oficialio aprokavimo išviso 
rusų dabar kariaują ne dau
giau milijono ir kelių šim
tų tūkstančių.

Nestebėtina bus, jei caras 
išnaujo šaukia karuomenėn 
likusius atsarginius.

Kaip kas myli pasakoti, 
kad Rusija turi pakaktinai 
kareivių. Turi, tai turi, bet 
kad jie žymiai ir eikvojami. 
Jei nuolatos tiek daug ka
reivių praradinės, tai paga
liau Rusija pamatys, jogei 
nieko jau neturinti. Ir tuo
met nebus kuo pasigirti.

NAUJA MOBILIZACIJA.
Petrogradas, rugs. 17.— 

Caras išleido ukazą mobili
zuoti daugiau atsargos ka
reivių. Senatui tuo tikslu

stumia juos atgal, bot dar 
dažnai paima jų daugybę 
nelaisvėn.

RUMUNIJA TUOJ STO
SIANTI KARAN.

Londonas, rugs.( 17. — 
Iš Copenhagen pranešama, 
kad vokiečių laikraščiai pa
skelbę, jogei Rumunija tuo-' 
jaus stosianti karau prieš 
Austriją ir Vokietiją. Ru
munija vokiečiams neleidžia 
gabenti ginklų ir amunici
jos į Turkiją. Dėlei to vo
kiečiai ir austrai sutraukę 
didelę karuomenę ties Ru
munijos siena ir ėmė gink
lais grasinti. Rumunija ne- 
apsikenčius todėl stos ka
rau. Rumunija su visomis 
Balkanų valstybėmis suda
rė lygą kariauti prieš teu
tonus, jei šie prie bile vie
nos jų kibtų. Prie lygos 
nepriklauso viena Bulgari
ja, kuri busianti neutralė.

TURBUT NIEKO NEPEŠ.

New York, rufgs. 17. — 
Anglijos ir Francijos pa
siuntiniai, kurie čia atkelia
vo pinigų pasiskolintų, tur
būt nieko nelaimės. Jie no
ri pasiskolinti $1,000,000,- 
000. Prieš tą paskolą ki
lo daug protestų. Bet kuo
met dabar Anglijos valdžia 
sukonfiskavo dar Chicagos 
skerdyklų savininkų mėsą 
vertės $15,000,000 tai ar
šiau imta protestuoti prieš 
paskolinimą. Pačioms S. 
Valstijoms esą reikalingi 
pinigai.

MOTERIŲ TEISIŲ 
REIKALE.

San Francisco, Cal., rugs. 
16. — S. V. moteris sufra- 
gietės pasiunčia kongresan 
peticiją su 500,000 moterių 
parašais. Reikalaujama S. 
V. moterims suteikti teises 
politikoje, lygias su vyrais. 
Be to, moterių sufragiečių 
vadovės darbuojasi patrau
kti savo pusėn kongresma- 
nus. Ligšiol joms pasisekę 
patraukti 206 iš 435 kong- 
resmanų. Paskiau gal pa
siseks ir daugiau jų jgyti 
savo reikalams. Moteris 
darbuojasi.

inteikta instrukcijos, kokių 
metų atsarginius šaukti ir 
iš kokių vietų (Rasi, nori
ma sumobilizuoti visus vy
riškius, kad nebūtų kam 
revoliucijos kelti. Nes nau
jai mobilizuojami atsargi
niai šiam karui kol-kas ne
reikalingi, kadangi ir dabar
tinėms armijoms karo lauke 
trūksta ginklų ir amunici
jos).

Vokietijos ambasadorius, grafas v. Bernstorf f išeina iš 
valstybės departamento Washingtone.
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Amerikonai ne
tenka milijonų
Londonas, rugs. 16. — 

Prasidėjus karui Europoje, 
Chicago skerdyklų savinin
kai priliodavo 4-ri garlai
vius mėsos vertės 15 milijo
nų dolerių ir pasiuntė sker
sai Atlantiką i Daniją. Lai
vus su mėsa pakeliui užė
mė Anglijos karo laivai ir 
visą mėsą konfiskavo. Chi
cagos skerdyklų savininkai 
tečiau pas Angliją pareika
lavo už užgrobtą mėsą at
lyginimo. Valdžia tą visą 
reikalą pavedė savo augš- 
čiausiam tesmui.

Ir štai Anglijos augščiau- 
sias teismas . betardydamas 
susekė, kad toji mėsa buvo 
siunčiama vokiečiams. Ta
tai ir mėsą konfiskavo ir 
teismas pripažino, jogei už 
tai skerdyklą savininkai ne
gali gauti jokio atlyginimo.

Skerdyklų savininkai-mi- 
lijonieriai todėl dabar pakė
lė didžiausią liauną ir ne
žinia bau tas atsitikimas 
gražumu galės pasibaigti. 
Ar tik Dėdei Šamui nepri
sieis už tai pasirokuoti pa
naudojant darban ir gink
lus.

ANGLAI NETEKO 87,630 
KAREIVIŲ IR OFICIE

RIŲ.

Londonas, rugs. 17. — Li
gi rugs. 21 d. anglai aplink 
Dradanelius neteko savo 
87,630 kareivių ir oficierių. 
Tame skaitliuje užmuštų 
buvo 17,608.

Vakar gi valdžia oficialiai 
paskelbė, kad ligi šiam lai
kui aplink Dardanelius už
mušta 1,130 oficierių ir 16,- 
478 kareiviai; sužeista 2,- 
371 oficicris ir 59,257 karei
viai; žuvę (patekę turkams 
nelaisvėn) 372 ofic. ir 8,021 
kareivis.

F RANGU A IMA JAU
NUOLIUS KARIAUTI.
Paryžius, rugs. 17. — 

Francijos prezidentas Poin
care išleido parėdymą, su
lyg kurio šiaukiami karau 
stoti visi jaunuoliai, turin
ti 18—19 metų kurių surin
ksią aplink 400,000.

Tai kokios puikios karo 
pasekmės!

Milijonieriai yra galingi 
ir jie privers valdžią atieš- 
koti jiems užgrobtus mili
jonas.

Šiandie ant Suv. Valstijų 
sprando kas tik nenori tai 
nesikabina.

Už reformų reikalavimų 
caras paleido Durną.

Dūmos paleidimas su
purtė visą Rusiją.

“Šalin išdavėjai!” == 
šaukia atstovas.

REVOLIUCIJA RUSI
JOJE?

BERLYNAS, rugs. 17. — 
Atstatymas iš vyriausio
jo rusų armijų vado vie
tos didkunig. Nikalojaus ir 
paleidimas pagaliau durnos, 
kuri pareikalavo reformų, 
supurtė visą Rusiją ir šian
die ten laukiama abelnojo 
sukilimo priešais caratą — 
rašo Vossische Zeitung. Ru
sijoje turės atsikartoti to
kie pat laikai, kokie kituo- 
met buvo Francijoje nuver
čiant nuo sosto napoleoniz- 
mą. Revoliucijiniai judėji
mai patėmijami ant kiek
vieno žingsnio ir milijonai 
gyventojų laukia tik savo 
vadovų ženklo.

“ŠALIN IŠDAVĖJAI!”

Petrogradas, rugs. 17. — 
Vakar durnos sesija prasitę
sė tik tris miliutas. Tuo 
metu perskaityta caro uka- 
zas apie durnos paleidimą. 
T caro ukazą nei vienas at
stovas neatsiliepė; išėmus 
atstovą Kerenskį, darbo k- 
pos narį, kuris suriko: “Ša
lin išdavėjai!” Durnos ly
deriai tečiau jam nieko į tai 
neatsakė. ,

Atstovai, apleidę durnos 
salę, susirinko į privatinius 
pasikalbėjimus.

Sekančią savaitę Maskvoj 
atsibus distriktų ir munici- 
palės lygos suvažiavimas.

Radikalų organas “Dien” 
apie durnos paleidimą rašo:

“Šalis buvo neužsiganėdi
nusi durna, bet tai buvo jos 
durna, jos organizmas, jos 
vilčių įkūnytoja, jos tiks
las.”

caro paliepimu Rusijos du
rna paleista iki lapkričio 15 
dienai.

Priemieras Goremikin 
dar nepasirodžius specia
liam caro ukaziri apie du
rnos paleidimą pranešė vi
siems ministoriams ir du
rnos pirmininkui Rodzian- 
kai.

Premjeras be to atlaikė 
konferencijas su Petrogrado 
ir Maskvos kariniais ir ci
viliais viršininkais kas link 
priemolių, jei kartais tuose 
miestuose gimtų antivaldiš- 
kos demonstracijos.

Durna paleista už refor
mų pareikalavimą. Tuo ti
kslu premieras buvo aplan
kęs carą ir sugrįžęs prane
šė, jogei tie durnos reformų 
reikalavimai esą peranksty- 
vi.

Ir už tai paleista durna!
(Pirm kelių dienu “Ka

talikas” ant pirmojo pus
lapio stambiomis raidėmis 
pažymėjo apie dūmos palei
dimą. Šiandie taip ir įvy
ko. Rusiją teutonai nioko
ja, o caras štai ve kai]) 
stačiokauja. Be revoliuci
jos Rusijos gyventojai ne
sulauks sau jokių reformų, 
jokios laisvės. Caras buvo 
ir visuomet paliks savo ša
lies prispaudėju. Be to, dar 
paaiški, kad Rusijos minis- 
terių kabinetas neatsistaty
dinęs. Visi ministerial biu
rokratai laikosi savo vietų. 
Ir jie kol-kas ima viršų. Vo
kiečiams ir austrams iš to
kio biurokratijos ir caro 
pasielgimo reikia tik džiau
gti es).

APIE DŪMOS PALEI
DIMĄ.

Londonas, rugs. 17. — 
Reuter ’io korespondentas 
iš Petrogrado pranešė, kad

Toronto, rugs. 16. — Dar 
pirmu kartu Anglijos, val
džia Kanados fabrikuose 
užsakė padirbdinti visokios 
rūšies kanuolių vertės $65,- 
000,000.
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Kilus dabartiniam karui 
subruzdo ir Rusijos žydai. 
Jie taippat skaitlingai da
lyvauja šiame kare. Tai 
liudija jų įsteigti keli rusų 
kalboje laikraščiai. Tuose 
laikraščiuose žydai nušvie
čia savo tautiečių visus var
gus ir kareivių žydų didvy- 
rybę karo lauke. Pirmiau
sia Maskvoje įkurta savait
raštis vardu “Jevrei na voi- 
nie.” Kiek palaukus įkur
ta kitas — “Voina i jevrei.” 
Pagaliau pasirodė, kad ir 
tuodu laikraščiu neįstengia 
aprėpti visų žydų reikalų. 
Todėl imta išleidinėti dar 
vienas laikraštis — “Jevrei 
.i Rossi ja.” Ir visi trįs laik
raščiai turinti perpilnai me
džiagos, negalinti pridera
mai savo rašėjii patenkinti 
raštų spauzdinimu. Kokius 
žydus kareivius tie laikraš
čiai priskaito prie didvy
riu, galima numanyti iš to, 
kad po antgalviu “Rusijos 
žydai — karo didvyriai” 
tarp kitų didvyrių priskai- 
tomas ir nekoksai Jonas 
Fiks, kurs “nežinia, kur žu
vęs mušiu metu,” kaip juo
kingai pažymi redakcija. 
Ištikro, kiekvienam karei
viui malonu butų būti Fik- 
s’u, nežinia kur pražūti ir 
už tai palikti didvyriu. Ru
sų laikraščiai turi daug hu
moro iš tų “didvyrybių.”

Johanna d’Arc buvo tik
tai prototipu. Šiandie jai 
panašių moterių yra pilna 
Francija. Francijos mote
ris, tiesa, neina mušiu fron
tai], tečiau ir jos kariauja, 
fabrikuose dirbdamos amu
niciją. O jų tuos darbus 
dirba šimtai tūkstančių. 
Darbas prie amunicijos — 
labai pavojingas. Tam tik
slui yra reikalinga drąsa ir 
skaistus protas. Pavojin
giausias darbas — primosi
mas rankinių granatų, nes 
visuomet per neatsargumą 
granata gali plyšti. Ir ply
šimai ten priskaitoma prie 
retenybių, kadangi moteris , 
savo darbą atlieka rūpestin
gai, su atsidėjimu. Visokios :

rųjų parodo didkunig. geni
ali strateginį gudrumą.

Stoka sunkiosios artile
rijos, amunicijos ir ginklų 
skaudžiai atsiliepė į rusų 
armijų padėjimą. Vokie
čiai, Imdami visakuo pui
kiausiai aprūpinti, turėjo 
progos nugalėti rusus. Ačiū 
tik didkunig. sumanumui, 
jis padarė daugiau, negu bu
vo galima.

Įvykusių permainų pa
sekmėmis yra tai, kad rusai 
sustiprino atsispyrimą prieš 
teutonus. Ar galima tub 
tarpu tvirtinti, kad caro pa
skelbimas sugrąžino nupuo
lusią karuomenčs dvasią — 
negalima pasakyti. Pirmoji 
savaitė po caro apskelbimo 
Rusijai atnešė daug džiaug
smo: rusai parodė ne tiktai 
atkaklesnį atsispyrimą, bet 
dar iš savo pusės kaikurio- 
se vietose skaudžiai sulupo 
vokiečius, kaip antai Gali
cijoj rusai pradėjo ofenzyvą; 
ir laimėjo keletą mušiu.

Sustiprintas atsispyrimas 
labiausiai žymus ties Ryga, 
sulyg Dauguvos upės. Nors 
vokiečiams pasisekė atimti! 
apdrutintą kampelį ties 
Lennemodu, arti Friedrich- 
stadto — tai rusai pasek
mingai sulaiko jų veržimą
si per Dauguvos upę. Jai- 
gu vokiečiams pasisektų per 
Dauguvą persikelti, 
sai vargiai apgintų 
paėmimą.

Rygos paėmimas
čiairis labai svarbus. Ki
taip jų visos pastangos nu
eitų užniek, o kokiame at
vejyje gali atnešti nesma
gias jiems pasekmes, 
galutinai čia žūtų.

kad 
arba 
pir-

gali-
Pir-

Po permainų rusų 
armijoje.

Svarbiausiu apsireiškimu 
rusų armijoje nuo pat pra
džios karo, tai buvo perkė
limas vyriausio armijų va
do, didkunig. Nikalojaus, iš 
svarbiausios armijos į Kau
kazą, į armiją, veikiančią 
prieš turkus.

Nors caras, dabar pasi
skelbęs vyriausiuoju armi
jų vadu, gausiai nugyrė did- 
vunig. Nikalojaus nuopel
nus, didį sumanumą .vikriai 
išsukinėti savo armijas iš 
teutonų kulipkų, tečiau ne
padavė kitokių priežasčių 
tam savo pasielgimui priro
dyti, kaip tik tiek, mat, ca
ras matąs Rusijos teritori
jas teutonų aptemtas — 
skaito už pareigą ypatiškai 
prisidėti prie armijos, 
išgrūsti priešą atgal, 
sulaikyti jo veržimąsi 
myli.

Tokį caro pranešimą 
ma dvejopai aiškinti, 
minusia, monarchijinėse 
:viešpatijose viešpatauja tra- 
dicijinis egoizmas, susisukęs 
į tokį carų išsireiškimą: 
“Viešpatija — tai aš.” Ga
li būti, kad ir caras sulyg 
minėto motto elgiasi. Ki
tas aiškinimas gali būti fo
lds, kad caro pasielgimas 
turi daugiau politikinės ver
tės, kaip karinės. Labai ga
li būti natūraliai, jaigu ru
sų visuomenė, arba daugiau 
galvojanti jos dalis, nepa
tenkinta tuo faktu, kad ca
ras nesistengia kai vokiečių 
kaizeris. Ligšiol caras bu
vo toli nuo fronto, gyveno 
ramiai savo sostą pily j e, o 
tuo tarpu kraštas virto į 
griuvėsius. Rasite, tokia o- 
pinija ir išjudino carą ke
liauti į frontą ir apsiskelb
ti vyriausiuoju vadu.

Kariniai Amerikos ir Eu
ropos kritikai visame kame 
giria didkunig. Nikalojaus 
veikimą, kaip ofenzyvos 
takte, taip ir defenzyvos. 
Sugebėjimas išsukinėti sa
vo armijas iš kritiško padė
jimo, kaip Galicijoje, Len
kijoje, kur keletą kartų vo
kiečiai dukdami iš džiaugs
mo skelbė, kad jau turį ru
sus savo spąstuose — ištik- 

tai ru-
Ry gos

vokie-

Jie

Europinis karas, tai toks 
historinis nuotikis, kurs bu
vo pramatomas išanksto. 
Visi žinome, kaip viena ir 
kita pusės prieš karą kalė 
ginklus, studijavo strategi
jos gudrybes, traukė nuo 
darbo veikliausias pajėgas, 
jaunimą, laužė, sukino, kad 
išmušus baisiai skerdynių 
valandai jį atsukti į veiki
mo areną.

Stropiausia prie karo ren
gėsi Vokietija. Ji visai ne
paisė į kitų viešpatijų kal
binimus nusilengvinti nuo 
militarinės naštos, bet tobu
lino žudymo įrankius aiš
kiai prisipažindama, kad 
jai jie reikalingi.

Militarinė vokiečių galy
bė persvėrė visus išrokavi- 
iiius. Jų karinė mašina 
šiandieniniame kare parodė 
negirdėtą pasaulyje stipru
mą, veiklumą. Dabar pa
matyta, kad vokiečiai ir už
pakalyje sekanti austrai ne
dovanai pašventė tiek me
tų kariniams tobulinimams.

Klystų tečiau tas, kuris 
spėlioti;, kad toji' jų galybė 
yra nepergalima, nesulaužo
ma. Kaip kiekviena prie
taisą, taip ir vokiečių kari
nė mašina dįla, gadinasi ir 
ateis laikas, kad turės su
stoti. Kad tas teisinga, ga
lima spręsti iš pačių vo
kiečių nuolatinio kalbėjimo 
ir siūlymo taikos sąlygų sa
vo priešininkams. Tai labai 
charakteringa, kad tik vie
ni vokiečiai rūpinasi apie 
taiką. Dabar taikos obalsis 
iš vokiečių lupų skamba vi
sur. Rusijoje taikos obalsį 
platina arti caro susispie-

rūšies dirbtuvės Francijoje 
pakeista amunicijos dirb
tuvėmis. Ir visur kuone 
vienos moteris visokius dar
bus atlieka. Tokiuo budu 
moteris laimės sau prigu
linčias teises.

Ginklų ir amunicijos fab
rikantai ir darbininkai S. 
Bethlehem, Pa., neišpasa
kytai pradžiugę, anot ang
liškų laikraščių, kad pre
zidentas Wilson išvaro iš 
šios šalies Antri jos ambasa
dorių Dumbą, kuris darbi
ni nkams persistaty da vo
kaipo piktoji dvasia, nes 
kaip kitur, taip ir tenai jis 
buvo mėginęs sukelti dar
bininkų straikus. Bethlehe- 
m’o ginklų ir amunicijos 
fabrikuose dirba 17,000 dar
bininkų, kurių didžiuma yra 
austrai ir vengrai. Kadan
gi jie turi gerą uždarbį, ta
tai nenori nei matyti tokio 
žmogaus, kuris juos kursto 
straikuoti. Jie nesibijo nei 
mirties bausmės, kokia 
jiems grasinama už ginklų 
ir amunicijos dirbimą talki
ninkams.

Taikos klausimas

JAM£S j HILL © P4CH MOS

James J. Hill, finansinis genijus, kuris labai svarbią ro
lę lošia derybose su Francijos ir Anglijos komisoriais, 
kurie S. V. nori gauti paskolinti $1,000,000,000. Tai 

paskolai atsiranda daug priešininkų.

tus vokiečių kampanija, 
Vatikane, Šveicarijoj, Da
nijoj, Švedijoj, Holandijoj 
— vokiečiai darbuojasi tai
kos naudai, o čia, Amerikoj, 
vokiečiai už pinigus trau
kia taikos pusėn spaudą, 
organizacijas ir pavienius 
asmenis.

Ką tas reiškia? Kodėl to 
paties nedaro Anglija, 
Francija, Italija? Delko ne
laiminga, į griuvėsius pa
versta Belgija nešaukia tai
kos? Delko caras išėjo į ar
mijų pryšakį, nors dvi ap- 
siginimo linijas vokiečiai 
sulaužė, tečiau pasiryžę ka
riauti ligi galo, visiškai ne
manydami apie taiką? Žino
ma, taikos obalsis iš vokie
čių pusės turi kokias tai 
priežastis.

Tuo tarpu ateina indomios 
žinios. Galybė išblaškytų 
vokiečių armijų pradeda 
silpnėti. Generolai atstato
mi nuo vietų, net pats kron- 
princas gavo įsakymą atsi
traukti nuo vadovavimo už 
nepasekmingas atakas Ar
gonuos ir Verduno linijoje. 
Vokietijoje šaukiama po 
ginklu vaikai ir seniai. Fi- 
nansistai apsirūpina prieš 
katastrofą išsiimdami auksą 
iš užrubežio. Ir nuolat vis 
ragina valdžią prie taikos... 
Gal vėl maną išnaujo, dar 
ant tobulesnių pamatų, sta
tyti militarinę galybę?

Tai taip išrodo vis 
dėjimas. Ėjimas į Petro
gradą, Maskvą, Odessą, tu
rint užpakalyje galingus 
priešus, sulyg išmintingo 
strategiko išrokavimų, pasi
rodė negalimas. Vokiečiai 
manė, kad ties Varšava su
malsią rusų armiją ir pri
versiu Rusiją prie taikos 
Užtat-^po paėmimo Varša- 
vos ir viso Pavislio vokie
čiai varėsi rusų armijas pir
myn ne su pergalėtojų šau
ksmu, bet su nužemintu ir 
maldaujančiu šauksmu tai
kos.

O čia, lyg del pagiežos, į 
vokiečių paleistą taikos o- 
balsį iš Petrogrado. Pary
žiaus, Londono, Romos, To-

Lietuviai kareiviai 
Petrogrado ligo

ninėse.
Petrogrado ligoninėse, 

kaip ir kitur, randasi ne 
mažas skaičius ir sužeistųjų 
lietuvių kareivių. Jie lygiai 
su kitais čia gydomi, užlai
komi; juos atmena ir rūpi
nasi kartais ir visuomene. 
Tečiaus jiems daugiau čia 
trūksta ko, būtent savo žmo
nių, savo kalbos...

Ligonių tarpe nemažai 
tokių, kurie karau pašauk
ti buvo stačiai iš karuome- 
nės ir jau keli metai, kaip 
negirdėję lietuviško žodžio. 
Kokį jų džiaugsmą sukelia 
juose, kai užeina aplanky
tų vienas-kitas lietuvių stu
dentų ir prabila lietuviškai! 
Užėjau kartą su viena kur- 
siste ligoninėn, kur butą 7 

kyo atsiliepia: “Ne, dar ne 
laikas.” Kada gi bus lai
kas? Tas kurtus Europos 
nuosprendis atsiduoda kar
stu: dar milijonai žmonių, 
milijonai pinigų, dar nesu
skaitomi transportai gink
lų ir amunicijos, dar krau
jo jūrės — dar vieni, kiti 
karo metai, ligi galo, ligi at
siekime tikslo.

Todėl, kuo garsiau vokie
čiai ima kalbėti apie taiką, 
tuo labiau tikime į jų silp
nėjimą. Laikina vokiečių 
galybė turės sulūžti. Visa 
Europa sutraukė antakius, 
intempė muskulus ir į karo 
areną taiso vis didesnes pa
jėgas. Išrodo, kad šiaip ar 
taip ten viena pusė sugrius, 
kitaip ir būti negali. Juk 
žmonės nori pratęsti šią pa
moką ligi galo, kad ji atei
nančioms žmonių kartoms 
liudytų visomis savo pasek
mėmis, ko vertas yra mili- 
tarizmas ir karas abelnai. 
Sustabdyti dabar karą, pri
dirbus tiek žmonijai skriau
dos, nusistovėti vėl ant tos 
pačios lygsvaros, vėl gink- 
luoties, lenktyniauti, butų 
nepageidaujama. . G. 

lietuvių. — Pasikalbėjus su 
vienu sužeistuoju, mano 
draugė nuėjo pas kitą ligo
nį. Ligonis apsidairė, žvilg
terėjo į nutolusią draugę, 
žybtelėjo akimis ir pratarė:

— Nesitikėjau, kad taip 
meilios, lietuviškai kalban
čios panelės čion, svetimam 
krašte, mus lankytų, duoti] 
lietuviškų pasiskaitymų.

Kitą kartą apsilankiau 
kunig. B. ligoninėn. Pirmą 
tokią ligoninę radau švariai 
intaisytą. Klausiu sesers, 
ar nėra tarp sužeistųjų iš
Suvalkų, Kauno ar Vilniaus 
gubernijų. Sesers butą 
meilios ir žingeidžios.

— “Kodėl tamsta tik tų 
trijų gubernijų klausi?”

— Esu lietuvis — sakau 
— ir noriu matytis su savo 
tautiečiais.

— Lietuvis tamsta? Kaip 
tai? Gal iš dangaus tamsta 
nukritai?

Žiurau į seserį, stebiuosi 
ir klausiu, kodėl ji taip 
džiaugiasi mano atėjimu.
'— Kur čia nesidžiaugsi— 

atsako sesuo. — 8-toj pala
toj yra Jonas B-vas, su ku
riuo susikalbėti kitoniškai 
negalima, kaip tik lietuviš
kai. Nori laišką parašyti, 
nori gauti pasiskaitymo... 
kartais liūsta, pradeda grau
džiai niuniuoti. O labai 
simpatingas, ir taip jo gai
la, gaila. Norsis jį palink
sminti: jis gi pažiūrės malo
niomis akimis, o susikalbėti 
taip ir negalima. Bus šven
tė šiandien Jonui, tarė se
suo, kada priėjom 8 palatą.

Sesuo pribėgo prie Jono 
ir ką tai jam susijudinus 
sakė. Aš tik girdėjau: 
“zemliak, zemliak...” Ir tik
rai nudžiugo Jonas. Paste
bėjęs tat šalę jo gulintis 
draugas, Odesos žydelis, sa
ko jam: “apsidžiaugei, bro
li.”

Nuo tų nežymių karžygių 
įgauni aiškesnį supratimą 
apie šių dienų karą, jojo 
žiaurumą, baisenybes, apie 
kančias, kurias kenčia karo 
aukos...

Visi tie karžygiai reika
lingi paramos, taip dorinės, 
taip medžiaginės. Vienam 
reikėtų kelių kapeikų, kitam 
tabokos, trečiam drabužių 
ir t.t.

Veikiantieji komitetai 
(lietuvių) nevisada tinka
mai tuo pasirūpina. Pavie
ni žmonės su tuščiomis ki
šenėmis to padaryti neįsten
gia, todėl ir butą atsitiki
mų, kad lankantieji (ypač 
moksleiviai) sužeistąjį ir 
jau pagijusi kareivį su šird
gėla išleidžia jį, kaip rei
kiant jo neaprupinę.

Pasigenda kareiviai taip
pat laikraščių ir kningų. 
Čia galėtų ateiti pagelbon ir 
pačios redakcijos bei knin- 
gynai, aukodami po vieną, 
vitą egzempliorių laikraš
čių, kningų, kaikas dar pra
šo maldakningės, ražan- 
čiaus...

KUR...
Kur alyvos leidžia žiedą; 
Kur paukšteliai čiulba-gie- 

da —
Ten vilioja mano sielą 
Ten mąn viskas miela.

Kur žaliuoja plačios lankos; 
Kur sesučių baltos rankos; 
Kur brolelis pjauna šieną— 
Ten mintis kasdiena.

"DIDELE DOVANA"!
Nebo pakelio priešakys vertas {c pinigais

Visas Kuponas vertas įc pinigais

J! 4
Visas Kuponas ir pakelio prieSakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 
, - arba į vertas dovanas.

(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

Kur Šešupė, Nemun’s plau
kia ;

Kur prakaitą vargšai brau
kia ;

Kur dejuoja skursta žino-
1 i nes —
Ten mano svajonės.

Kur vienturtis žirgą šeria;
Kur kaimynas dirvą aria;
Kur siūbuoja vasarojus — 
Ten mintįs mato j as.
Kur rudinę lopo seną;
Kur vos-vos sugraibsto pe

ną;
Kur molonių Dievo laukia—
Ten širdužė traukia.
Kryžiai kur šventi prie ke

lio;
Kur bažnyčia ant kalnelio;
Kur švents jausmas neišse- 

kia
Ten svajonės mano lekia.

Ten plėtojo mano sielą 
Matušėlė sena, miela... 
Karčiom ašarom maitino...
Vargti išmokino...

Sesutės Broliukas.

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 

ir over-
I ___ ,..w,__ M ____
a vaikų; taipgi vyriškų siutų ii 
g kotų.kotų.

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

CHICAGO, ILL.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, 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.
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytai. 

Telefonas Yards 687.

Dr. S. A. SLAKIENE
SPECIALISTE

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
3255 SO. HAI-STED ST.

tai. Braver 6328 CHICAGO. ILL.

Tel. Randolph 5246

! A. A. Siakis
į ADVOKATAS
’ 19 SO. LaSALLE ST.

(Room 815) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Hnlsted St.
j Tel. Drover 5326

g Aft IŠMOK (hp g 
», AnSliškai kalbėti n 03 M F skaityti ir rašyti uz^įr^J M

Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai-
V tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- kj 
l«l šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra V 

labai parankus kiekvienam, nes mokina- y; 
v me naujausiu budu per korespondencija |& 
l«l jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. X 
$ Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- PJ 
y) dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- dj 
Įgj niffus: a
g AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES v 

>Į) 1741 W. 47th st., Chicago, Ill. §

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvcdystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos. abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

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

_____
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ALU. “lOkTALtKAS/5 rugs, lt, 191$.

Lietuviai
Amerikoje.

PRAKALBOS.

Kenosha, Wis. Rugsėjo 
12 d. dailės ir dramos drau
gija “Birutė’-’ surengė agi- 
tatyvines prakalbas. Kal
bėtojais užkvietė pp. J. Ka
rosą. ir p. Mulevičią, abu iš 
“Draugo” rėdystės. Nepai
sant i labai šiltą orą žmo
nių prisirinko pilna svetai
nė. Užsilaikė pavyzdingai.

Pirmas kalbėjo p. P. Mu- 
levičia, kuris gan gerai nu
piešė geras ir blogas puses 
Amerikos lietuvių spaudos, 
o ypatingai taip vadinami] 
laisvamanių spaudos, kuri 
ištikrųjų neprisilaiko jokios 
srovės. Ragino jaunimą dė
ties prie gerų katalikiškai- 
tautinių draugijų bei orga
nizacijų ir nurodė, kad mu
sų tautos ateitis priguli nuo 
jaunimo.

Antras kalbėtojas, p. J. 
Karosas, jausmingai nupie
pė vargingą padėjimą musų 
brolių Lietuvoje. Ragino 
prisidėti aukomis prie šel
pimo viengenčių. Toliau 
nurodė augantį susipratimą 
katalikų srovės, kuri trum
pu laiku savo veiklesnio vei
kimo yra atlikus visą eilę 
stambių darbų. Organizavi
mosi srityje matyti žymi 
pažanga. Tokios organiza
cijos, kai Tautos Fondas, 
Lietuvos Vyčiai, SLRKA., 
Moterių Sąjunga ir kitos i- 
ma supti visuomenę ir trau
kia į darbą prie tautinio 
sutvirįėjimo. Toliau .para
gino moteris sudaryti Mo
terių Sąjungos kuopą. Iš
tikrųjų, tokia kuopa čia la
bai reikalinga, nes musų 
moterįs ir merginos dar ne
suorganizavo savo pajėgų 
kupstan. Kuopa čia susi
darytų, reikia tik gyvos agi
tacijos.

Susirinkusieji labai buvo 
užinteresuoti prakalba, o y- 
pač prisiminus apie dainą 
ir muziką. Vėliau paragi
nus, kad dėtųsi prie “Bi
rutės” draugijos, kuri veik
liausia tarpe vietinių drau
gijų, iš kurios galima turė
ti medžiaginį pelną, pašelpą 
ligoje, ir dvasinį, rengiant 
vakarus, koncertus, vaidini
mus ir t.t., prisirašė apie 
20 naujų narių.

Aukų nukentėj usiems del 
karo surinkta $21.51. Au
kojo sekantieji asmenis:

Po $1.00: S. Džengis, F. 
Kurlauskas.

Po 50c.: J. Trakšelis, M. 
Milikauskis, U. Macionis,
U. Milkintienė, J. Milleris,
V. Nacius, P. Jusis, M. Ja- 
sevičia, V. Šeštokas, F. Ma
čiulis, A. Čepas, K. Mažei
kis, S. Mikolaitis, F. Mukai- 
tis.

biausią rolę tinkamai atvai
dino p. Sakalauskas.

Po perstatymo p. V. A. 
Greičiaus vedamas puikiai 
išlavintas Vyčių choras pa
dainavo keletą dainelių. 
Dainavo mišras choras, 
kvartetas ir duetas. Išsky
rus “Onytę,” kitos dainos 
geriau pavyko. Reikia pa
žymėti, kad publiką labiau
sia žavėjo p-lių V. Ignata- 
vičiutės ir Z. Bagdžiuniu- 
tės duetas. Serenadą turė
jo dusyk padainuoti. To- 
liaus buvo pasakyta keletas 
jausmingų eilučių. A. Sla
vinskas deklemavo “Atbus- 
kime, broliai,” p-lė V. Igna- 
tavičiutė “Kalinys,” M. Ši
monis “Laiškas į Tėvynę.” 
Reikia pastebėti, kad visos 
eilutės yra parašytos L. Vy
čių 25 kp. narių, kas pa
rodo, kad minėtoje kuopo
je yra gerų pajėgų, tad ir 
nenuostabu, kad kuopa ro
do daug veiklumo. Ponas 
P. A. V. Greičius paskam
bino pianu “Audra.” At
liko gerai. Galop Vyčių 
choras sudainavo porą dai
nelių ir tuomi programas 
užsibaigė.

Publikos buvo nemažai. 
Tvarka buvo pavyzdinga. 

. Geisina butų, kad vyčiai 
; panašius vakarus rengtų 
dažniau. Špokas.

‘ ■ --------------------------------- ---------------------———y ■'

Milijonierius Wanamaker 
susirgęs. Turįs 78 metus 

amžiaus.

JAUNIMO VAKARAS.

Cleveland, Ohio. Rugsė
jo 5 d. Liet. Vyčių 25 kuopa 
buvo surengus pirmą iškil
mingą vakarą. Programas 
buvo platus ir įvairus. Sce
noje atvaidinta “Litvoma- 
nai” — keturių veiksmų 
dramą. Vaidintojai roles at
liko labai gerai, ypatingai 
atsižymėjo p-lės P. Čeriau- 
kaitė—Jonutienės rolėj, Ž. 
Bagdžiuniutė — Žolienės 
rolėje. Ilgiausią ir svar

NENAUDINGAS PIK- 
NINKAS.

Lowell, Mass.. Rugs. 6 d. 
šv. Juozapo dr-ja buvo pa
rengus pikninką. Rengi
mas pikninkų yra naudin
gas daiktas, jaigu jie yra 
surengiami tyrame ore, kur 
žmogus gali išsikvėpuoti, 
pasigėrėti gamtos linksmy
bėmis. Bet jaigu į tokius 
pikninkus prisivežama a- 
laus, ir kitokių gėrimų, tai 
nieko gero negalima turėti. 
Minėtas pilininkas galima 
priskaityti prie pastarųjų 
eilės. Buvo ištuštinta ne
mažai statinių alaus, o pas
kui nekurie pradėjo nei šį, 
nei tą išdarinėti. Vienas 
vaikinas, V. K., su drabu
žiais šoko nuo vasarnamio 
grindų į vandenį ir gerokai 
apsidaužęs išlipo. Liūdna 
darosi matant, kai musų 
tautiečiai negali apsieiti be 
svaigalų, žemina visur savo 
tautą svetimtaučių akyse.

Lowell’io kurpius.

JAUNIMO REIKALAI.

Cicero, III. Trečiadienyje, 
rugs. 15 d., L. Vyčių kuopa 
turėjo paprastą savaitinį 
susirinkimą. Perskaičius 
protokolą, buvo svarstomi 
bėgantieji kuopos reikalai. 
Po ilgų apsvarstymų nutar
ta įsteigti vakarinius kur
sus. Toliau vienbalsiai nu
tarta dalyvauti palydėjime 
nelaimingai žuvusios vytos 
a.a. P. Laurinaitės į šv. Ka
zimiero kapinyną.

Po susirinkimo linksmai 
pažaista. Senas vytis.

Cicero, III. Amerikos lie
tuvių jaunimas jau atbudo. 
Kiekvienas lietuvių laikraš
tis daug kalba apie jauni
mo reikalus. Gerokai išsi
miegojęs ir Cicero jaunimas 
nubudo ir ieško darbo. Kad 
darbas butų pasekminges- 
nis, žinoma, reikia susiorga
nizuoti. Tekino budu jau
nimas sudarė Liet. Vyčių 
kuopą. Pastaruoju laiku

Sveikata-laimes 
pamatas.

Pamatu pasekmingo dar
bo yra sveikata. Be sveika
tos nėra pajėgų, be pajėgų 
nėra darbo, be darbo nėra 
užmokesnio. Liga ne tik 
atima iš žmogaus rankų 
darbą, o sykiu ir užmokės
iu, bet dar iš savo pusės 
reikalauja išlaidų vaistams, 
daktarams ir kitiems reika
lams. Jaigu serga šeimy
nos narys, tai jis dažnai su
tramdo nuo darbo ir kitus 
narius, kurie iš pasigailėji
mo, ar užuojautos pritar- 
nauja ligoniui. Sveikatos 
ir dvasinių pajėgi] vertė y- 
ra įieapkaimiojama.

Anglų priežodis sako: 
Ankstybas atgulimas į mie
gą ir ankstybas kėlimas pa
daro žmogų sveiku, pajė
giu ir gudriu.”

Gyveninio laimė priklau
so nuo paties žmogaus. Rei
kia stebėties, kad žmogus 
taip mažai paiso, kad bran
giausias jo turtas, sveikata 
liktų nepažeistas, nesuardy
tas. Taip lengvadvasiai ap+ 
sieiname su sveikata, lyg 
tai butų dalykas be jokios

užmanyta prie kuopos su
daryti atletinį skyrių.

Pereitą antradienį atleti
nis vyčių skyrius turėjo pir
mą susirinkimą. Jame esa
ma 16 narių. Išrinkus p. J. 
Šlėgaitį raštininku, išaiš
kinta nariams atletinio ra
telio tikslas, jo svarba bei 
nauda. Šitas ratelis įde
gins visus patogiausius ir 
plačiai žinomus žaidimus.

Geistina, kad daugiau 
jaunimo prie minėto ratelio 
dėtųsi, o didesniam skai
čiui esant, darbas butų daug 
pa sėkmingesnis. Ratelis 
turės savo susirinkimus kas 
trečiadienis.

Jaunime, prie darbo!
K. E. Ivinskis,

At. Rat. pirm.

Red. Atsakymai.
T. Fondo sk. komitetui, 

Philadelphia, Pa. — Mums 
truputį nuostabu, kad toks 
veiklus T. F. skyrius delei 
mažos žinutės siunčia tokį 
rustų “protestą.” Gal ko
respondentas visai be blo
gų norų aprašė taip, kaip 
jis suprato. Beje, klaidos 
jau buvo atitaisytos, užtat 
nėra reikalo apie tą patį 
dalyką kartoti laikraštyje. 
“Protestas” netilps.

vertės. Nei į mintį mums 
neateina, kad dažnai tiek 
mažai reikia, kad suardyti 
lygsvarą musų organizmo 
prigimtyje. Tečiau kiekvie
nas žino kaip negera turė
ti kokius nors nedateklius 
sveikatos stovyje. Ir tik 
tada, kada kokia nors orga
nizmo dalis sulūžta, prade
da ją atjausti ir dejuoti. Y- 
ra žmonių, kurie nuolat de
juodami apie savo vargingą 
būvį drįsta išsireikšti, kad 
gyvenimas neturi jokios 
vertės, ir jie mirties laukia 
su noru. Bet kada mirtis 
papučia šaltu kvapu ir daug 
kenčiantis ligonis labiausia 
trokšta pagyti. Abelnai, 
žmogus apkainuoja visa tik 
tada, kada paleidžia iš sa
vo rankų ką anksčiau turė
jo. Supranta žmogus tada 
savo klaidą ir norėtų sulyg 
reikalingų taisyklių vesti 
savo gyvenimą, bet jau vė
lu.

Tai yra kiekvieno žmo
gaus reikalu, kad tmyti tas 
taisykles ir sulyg jų gy
venti, jaigu nori, kad pa
matas, ant kurio remiasi gy
venimo laimė, butų sveikas.

Sveikata ir laimė tūkstan
čių šeimynų kasmet suįih 
delei vartojimo svaigalų. 
Beje, dauguma sužino, kad 
alkoholis, tai nuodai, vei
kianti nors išlėto, bet pa
vojingai ardanti kūno svei
katą. Alkoholis pagadina 
pilvą, j akliais ir suardo ner
vų sistema. Delei tėvų gir
tuoklių Skaudžiai kenčia jų 
vaikai.

Iš mažų dienų gimdytojai 
turi pamokinti vaikus apie 
alkoholio kenksmingumą ir 
pamokinti vaikus, kad prisi
pratintų prie patogesnių 
užsiėmimų.

Kad sutaupyti sveikatą 
savo senatvei, pasistengki- 
me dirbdami gerai maitin- 
ties. Pirma sąlyga, kad val
gis tiktų sveikatai, reikia 
valgant gerai sukramtyti. 
Valgiai tik tada išduoda 
kraują, jaigu tinkamai su
virinami organizme. “Gy
vename ne tuo, ką suvalgo
me, bet tuo, ką suvirina
me” — sako teisingas prie
žodis. Kad valgį gerai su
kramtyti, reikia turėti geri, 
sveiki dantįs. Užtai reikia 
turėti omenyje ir dantų 
sveikas užlaikymas. Pagei
daujama, kad nuo pat jau
nystės pratintumės prisilai
kyti dantų higienos. Kuo- 
dažniausia valytume dantis 
nuo visokių nevalumų.

Taippat yra labai svar
biu reikalu, jaigu norime 
būti dvasiniai ir kūniškai 
stiprus, pamėgti sveiką hu
morą. Smagus juokai lai 
leidžia nors ant valandėlės 
nuplyšti nuo įvairių gyveni
mo rūpesčių, kuriuos tada 
kur kas lAigviau galėsime 
panešti.

Kiekvienas rūpinasi kur 
nors užkopti, kad pagerinti 
savo materijalinį būvį. Tik
riausias prie to kelias, tai 
darbas. Darbo atlikimas 
reikalauja geros sveikatos.

G.

TURKAI KRAUSTOSI IŠ 
SOSTINĖS.

Londonas, nigs. 17. — Iš 
Konstantinopolio praneša, 
kad turkų valdžia iš tos sa
vo sostinės visas savo fi
nansų instituci -as perkelia 
į Mažąją. Aziją.

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Knelzis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.
. J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN, CONN.

K. Ch. Kazemekas
7S9 Bank St., 

WATERBURY, CONN.

J. V. Kovas
21 Congress ave„ 

WATERBURY, CONN.

J. P. Vasiliauskas
820 Bank st., 

WATERBURY, CONN.
Jos. Matulenas

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL.

Jonas J. Merčaltls
1530 S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozas Dailydg 

78 Oak St. 
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st.,

LOWBL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE, MD.

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius

437 S. Paca st., 
BALTIMORE, MD.

C. J. Kazlov
80 River st., 

HAVERHILL, MASS.
K. Jurgeliunas

233 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

SO. BOSTON, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur, st., 
MONTELLO STA. 

BROCKTON, MASS.
Jonas Jaroševičia

1048 Washington st., 
NORWOOD, MASS.

L. Stakeliunas
Box 584 

LOWELL, MASS.
M. Paltanaviče

15 Milbury st.
WORCESTER, MASS.

A. Ramanauskas 
99% Oak st,

LAWRENCE, MASS.
J. J. Bajorinas

176 Cardoni st,. 
DETROIT, MICH.

C. Kentraltis
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.
Alex Ragačev

166 Grand st., 
BROOKLYN, N. Y.

šlikas ir Bagdonas
31 Hudson avė.,

BROOKLYN, N. Y.
John Spurga

184 Grand st.,
B. Vaičaitis

32 Remsen Pl.
BROOKLYN, N. Y.

MASPETH, L. I. N. Y.
Frank Michalisky 
MECHANICCSVILLE, N. Y.

B. Palšunas 
Box 58

E. YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabel

28 Murdock st., 
YOUNGSTOWN, OHIO.

J. Sakalauskas
8406 Pulaski Ave., N. E. 

CLEVELAND, OHIO.
P. A. šūkis

2120 St. Clair ave., 
CLEVELAND, OHIO.

F. Milečka 
Box 659 

DONORA, PA.
F. Gaižauskas

E. VANDERGRIFT PA.
V. W. Ambroze

178 Ferry st., 
NEWARK, N. J.

George Swetell 
201 John st., 

HARRISON, N. J.
Walter A. Leszczinskas

196 New York Ave., 
NEWARK, N. J.

A. Atkind
273 River st., 

PATERSON, N. J.
American Ass. of Foreign News. 

912-926 Woolworth Bldg. 
NEW YORK, N. Y

Hoffman Adv. Agency 
77-79 — 2nd st., 

NEW YORK, N. Y.
A. J. Kubilius

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

Jos. Dzikas 
FOREST. CITY, PA.

John Kavalinskas
41 Mike st., 

Sebastopol 
PITTSTON, PA.

J. Rushkas
5 Bradys Alley 

PORT GRIFFITH, PA.

ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 6c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c
Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras 

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago ave 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Vakarine dalis.
151C W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Hals tod st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 4 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wentworth ave 
3421 S Halsted st 
4729 a Ashland ave

QS UI
| CUKRUS VELTUI! |

f “NAMAS TAUPIMU” "
- . i
| Pasiūlo iki tolesniam apgarsinimui «
| VIENA MAIŠA CUKRAUS VELTUI
■ - M

s su kiekvienu užsakymu šių dalykų w

f sekančiai: “J
i H
ja 10 svarų KAVOS geriausio tavoro. B
" arba ~
| 10 ” ARABATOS geriausio tavoro. B
“ 2 galonu geriausios importuotos ALYVOS.
= 10 svari; MELU JUODŲ PIPIRŲ. . ' g
H 5 ” MALTO CINAMONO. , g
d 5 ” MALTŲ BAPKOS LAPŲ. ‘ g
> 5 ” MALTŲ RAUDONŲ PIPIRŲ. „ »
« 5 gal. IMPORTUOTOS MANZANILL’OS ALYVOS. ‘ <P ° w
§ Vieną maišą cukraus veltui .; g
u  s
Į Viršminčti produktai yra išsiųsti su vienu maišu1 cukraus dykai B 
H po visas dalis Suvienytų Valstijų ūž tik' $19.98.

Pasiuskit “money orderį’’ vertes $19.98 su siuntimo patarimais * 
K šiuo adresu: ■

į HUDSON SALES COMPANY g
■ 720-22 Courtland St., West Hoboken, N. J. B
b ------------------- »
Įį Užkvieeiame visus reikalauti viso surašo tavorų, kuriuos pasiusi- ■ 
g me jums veltui. Musų tavoras yra gvarantuotas. Mokestis ma- £i 
B šiaušia. — !
K --------------------------- B
| CUKRUS VELTUI! |
■ldinilllMIIIKBil!llliHIIIIIBIIIIIBilllliaillllBillllBlllliiaillli!BllllhBnilliVIIIIBIIIIIIMIIIIIHI!l!IBIIIIIBIlUII*!IIIIBIIIillBII!IIIB|JIIIBINI1tlBail)IHIIIIIlli

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. p

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New Vi'rk, N. T.
(Vertis kupo.s gere lid 31 d. Gruodžio, 1915.)

Draugijoms Pranešimas!
f

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

Tautiškas Daržas
ARBA

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
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.
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Chicagos Žinios
IEŠKOMA KALTININKŲ

Pirm kokios savaitės lai
ko So. Chicagoj pasimirė 
Mrs. Julia Lavrinavič. Pa
sakyta, jogei ji mirus nuo 
ligos “hoof and mouth,” 
kuriąja užsikrėčius mėsą 
valgydama. Taigi ir palai
dota šv. Kazimiero kapi
nyne. Po palaidojimui tė
čiai! pasklydo girdas, kad 
nuo paminėtos ligos nemi
rus, bet buvus kokia nors 
kita priežastis. Todėl ko
roneris liepė atkasti miru
sios lavoną. Užvakar lavo
nas atkasta, o vakar ištirta, 
kad ji tikrai nemirus nuo 
tos ligos. Buvusi kokiais 
tai vaistais užsinuodijusi. 
Mirusios namuose tu vaistu 
likučiai atrasta ir pavesta 
išanalizuoti. Tuo tarpu po
licija ieško tu, kas jai tuos 
patentuotus vaisus perda
vė.

meniniais darbais, bet savo 
doru gyvenimu paliko aug- 
štą pavyzdį.

Lai bus tau, sesyte, leng
va svetimoji žemelė!

Nulindęs brolis.

Vagiliai apiplėšė Dr. E. 
J. Senu namus po numeriu 
37 East Schiller gat. Išne
šė visokių daiktų vertės 
52,200.

Iš valstijinio kalėjimo Jo
liet’e .išnaujo pabėgo tris 
kaliniai, vienas jų galvažu- 
dis, kituodu plėšiku. Jie 
vadinasi: Clarence Brown, 
James O’Neill ir Joe Scut- 
tio.

MOKSLEIVIU SEIMAS.
šiuomi pranešame gerbiamąja! vi

suomenei ir moksleivijai, kad “Su
sivienijimo Lietuvių Moksleiviu A- 
merikoje” ketvirtas iš eilės seimas 
Įvyks rugsėjo (September) 17 ir 18 
d., 1915 m„ Chieagoj. Posėdžiai pra
sidės 10 vai. ryte, naujoje “Aušros“ 
svetainėje, 3001 So. Halsted str. Drau
gai moksleiviai, malonėkite atsilan
kyti savan Seiman kuoskaitlingiau- 
siai. Svečiai labai pageidaujami. Be 
paprastų seimo posėdžių vakarais rug
sėjo 17 ir 18 d. turėsime literati.škai- 
moksliškas paskaitas.

Pirmos paskaitos įvyks rugs. 17 d. 
Prospect Bldg, svetainėje, Northsidėje. 
Bus prakalbos, referatai, monologai 
ir t.t. Prasidės 7 vai. vakare. Įžan
ga veltui.

Antros paskaitos įvyks “Aušros“ 
svetainėje. 3001 So Halsted str., rug
sėjo 18 d. Bus prakalbos, referatai 
ir tp. Prasidės 7:30 vakare, įžanga 
veltui.

Nedėlioję gi, rugsėjo 19 d., 1915 m., 
turėsime general} pasilinksminimo va- 
karą-teatra, kuris atsibus Meldažio 
svetainėje. 2243 W. 23rd PI, Bus 
lošimas, skrajojanti krasa, šokiai ir t.t. 
Prasidės 6:30 valandų vakare, įžanga 
25, 35 ir 50c.

Visus programos atliks patys mok
sleiviai (-ės). Yra pasižadėję dalyvaut: 
Biežis, medicinos studentas. Pr. Zu- 
raulis ir K. Kliauga, dantisterijos stu
dentu; J. T. Ainys ir K. Augustina- 
vičius, agrikultūros studentu ir ki
ti. J. T. Vitkus,

SLMA. rašt..
751 Cyrus str..

Valparaiso, Ind.

į i'hone Drover 7800 <

j DR. A. J. TANANEVICZE j
| Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas t į
& Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: \

j 3249 S. Morgan St., Chicago.8V*|

Pilni Namai Linksmybes 
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 
linksminsites, dainuosite ir šoksite.

Walter Finley, 454 W. 42 
gat., vakar pašautas iš re
volverio ties 42 Place ir 
Wallace gat. Pašovęs ji 
nekoks Bert Corrigan.

GALI KILTI STRAIKAS
Chicagos rubsiuviai dar

bininkai yra perskilę i dvi 
dali. Vieni priguli i Inter
national Garment Workers 
uniją, kiti i Amalgamated 
Clothings Workers uniją. 
Pirmosios unijos rubsiuviai 
jau buvo mėginę su darbda
viais taikinties, bet antroji 
unija staiga savo reikalavi
mus kompanijoms pakišo ir 
juos išpildyti davė laiko li
gi rugs. 27 d. Jei kompa
nijos reikalavimu neišpil- 
dys, kils straikas.

BRIGHTON PARKO 
JAUNIMAS.

Prasidėjus byla Williamo 
Russell Pcthricko, kuris nu
žudė Ellą Coppersmith ir 
jos 2 metų sūneli, žmogžu
džio apginėjas mėgino ji pa
daryti bepročiu ir kaipo to
kį teisti, bet teisėjas Bar
ret atmetė visokią galvažu
džio beprotybę.

Vakar ant Madison gatve- 
kario dvi moterįs vagilkos 
ištraukė iš kišeniaus neko
kiam II. R. Hingson, 6316 
Dorchester avė., čekius $3,- 
450. Menkas joms bus iš 
to pelnas.

Po num. 1613 Blue Island 
avė. pasikorė Mrs. Mary 
Vlcek, čekė, 51 metų. Na- 
pagydomoji liga buvusi 
priežastis.

Mrs. Victorią Volna, 4604 
So. Lincoln gat., namuose 
užpuolė plėšikas su revolve
riu. Paėmė $10 pinigais ir 
brangmenų vertės $100.'

PASKUTINIS IŠKILMINGAS 
PIKN INKAS,

Parengtas dr-stės Vyskupo Motiejaus 
Valančausko, nedėlioj, rugsėjo (Sep
tember) 19 d., 1915 m., černausko 
darže, Lyons, Ill., pradžia 9 valanda 
ryte, įžanga 25c porai.

—Kur taip leki? — Nugi ar dar 
nežinai, kad visiems lietuviams virš- 
minėta draugija parengė puikų pik- 
ninkų su visokiomis pramogomis. Kvie
čiami visi atsilankyti, nes bus malo
nu laika praleisti ant tyro oro. Mu
zika pirmos klesos. Kviečia

KOMITETAS.
Pasarga: Važiuokite 22-rai karais i 1*1 

48-tos, o nuo 48-tos Lyons karais iki 
Displaines upės kranto, kur randasi ir 
daržas.

JONAS KULIS, 
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko“ keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo “Ka
talikų“, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas. rekordus del gra
mofonų ir t.t. Už jį atsako

‘ ‘ Kataliko ’ ’ admin.

I I
; Reikalingi :
J jauni vyrai mokyties barberys- ■ 
■ tės. Keleto savaičių užtenka del ■ 
| užbaigimo kurso. Įrankiai duo- | 
| duodami. Vietos laukia. Gera gi 
| mokesnis. Visados gali tikėties g į 

dirbsiąs. Uždarbis yra besimo- j, 
s kinant. g;
a MOLER BARBER COLLEGE jį
j 105 So. Fifth Ave., Chicago, III. g|

“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 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.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

o Tananevicz Savings!

BANK
JONAS M. TA- ANEVIČIA, Sav.

E —- 1161

E — 1163
E — 1164
E — 1165
E — 1166

E — 1167
E — 1168
E — 1169

“Tekėjo saulelė kad 
jojau
Stumbrišklų polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė.
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda.

ašE — 1170

E — 1245
E — 1246

žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus.
Siuntė maue Motinėlė.

E — 1247

E — 1248
E--- 1249
E — 1250

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 ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Smagu patėmyti, kad šios 
kolionijos jaunimas jau pra
dėjo veikti. Sudarėme čia 
dainų ir dramos kliubą, i 
kurį susispietė gražus bū
relis jaunimo. Šį būrelį ap
siėmė remti DLK. Keistučio 
Kliubas. Jis, matydamas, 
kad čia daug yra išsiriju
sio jaunimo, suprato, ko vie
tiniam jaunimui trūksta. 
Reikia, kad vietinis jauni
mas susiorganizuotų, kibtų 
prie dainos ir dailės. Prie 
to jau einama. Choro repe
ticijos atsibus kas antra
dienis p. T. Maženiaus sve
tainėje, 3824 Kedzie avė. 
Keistučio Kliubas yra pa- 
šelpinis. Įstojimo doleris. 
Kliubas turi kningyną, ku
riuo keikvieuas narys gali 
naudoties.

Geros kloties kliubui ir 
chorui! Meištų Justinas.

TURKAI NUSKANDINO 
ANGLŲ SUBMARINĄ.
Londonas, ruge. 16. — 

Turkai paskelbė, kad jie 
nuskandinę anglų submari
ne E—7 ir jo visą įgulą pa
ėmę nelaisvėn. Kadangi a- 
pie submariną D. Britanijos 
admiralicija neapturi jokios 
žinios nuo rugs. 4 d., tatai 
sakoma, kad turkų prane
šimas gali būti ir tikras.

UŽDARĖ ĮSTAIGAS.
Lowell, Mass., rugs. 16. 

United States Cartridge Co., 
kur dirbo 5,000 darbininkų, 
uždarė savo įstaigas del ei 
straiko.

Reikalingas pirklys saliunui arba pu
sininkas, kurs supranta tų 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 j

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

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.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
^==1FII~ -4—ifif=— -------—JiFir— IFir==q§)

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. Joins 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.
ATVAžIĄyUSIEMij 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 dabs svieto ir 

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

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

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

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
L-------------------- II H H ................. h
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ANKSTYBA MIRTIS.
Rugsėjo 15 dieną palai

dota šv. Kazimiero kapiny
ne a.a. Alena Rubikauskaitė

Extra!
Parsiduoda pigiai 6į/> lo

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

DR. RICHTER’S 
PA I N 

EXP ELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

24 metų amžiaus. Velionė 
paėjo iš Kuršėnų parap., 
Kauno gub. Būdama be
moksle nepasižymėjo visuo-

Fillipovich, pardavėjas.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Gražus oras ir šilčiau šian
die ir rytoj.

Vakar augščiausia tempe
ratūra 83, žemiausia 65 1.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 
5:57.

REIKALAUJA.
Reikalingas 1 ietuviškas skutikas 

(barberis). Parduosiu labai gerų vie
tų 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 barberšapč 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.

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos (staiga

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

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

Tukstaueia tapo sveikais, 
žmonės ^ogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
.jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

eystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. 1 n -

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

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

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St.. -
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25 ir 50 centų- 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK. N. Y.

■
Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVOS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — S v 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 3 vai. vakare kasdiena

■ Tel. Drover 7042. į

j Dr. C. Z. Vezelis'
’ L1ETUVYS DENTISTAS >
_ Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak. ■B Nedėliotus pagal sutarimą. j

a 4712 So. Ashland Avė. 1 
arti 47-tos gatvės. |

Chicago, III.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas 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 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant linų morgičių. KreipkitCs pas

K. J. Fillip a vičių
Offisas

s

■

■

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 pCtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

j DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YKA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina Kas utarnlnKas Ir petunia.
| PRENUMERATA KAŠTUOJA? -----------------—

AMERIKOJ f 25pusei
EUBOPOJ f Rosiioj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- 

f joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m
4 O6..1 **■••• "U73 sacssr.’i TX-ra.1.'-.-—.„Jį ■>» I-TIK- M —T---—>..l.
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W, 0. Boczkauskas & Go.
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