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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie' lietus, šilčiau ir ga
li būti griausmu. Rytoj gra
žus oras, bet vėsiau.

Vakar augščiausia tempe
ratūra 78, žemiausia 07 laip.

Saulė teka 5:33, leidžiasi

METAI XVII (Vol. XVII)

Vilnius greit teksiąs Vokiečiams
Vokiečiai paėmė ru

sų miestą Vidzy

ANGLAI IR PRANCŪZAI 
APLEISIANTI MEK

SIKĄ.
Stefansson

Rusai sakosi Vokiečiai 
atmušti nuo Dvinsko

Vilnius greitai pateksiąs 
Vokiečiams.

VILNIUS GREIT BUS 
PAIMTAS.

LONDONAS, rugs. 18. — 
Fieldmaršalo von Hinden- 
burgo armijos Lietuvos sos
tinę Vilnių apsiaučia iš tri
jų pusių ir miestas tuojaus 
pateksiąs vokiečių rankos- 
na. Rusų armijos jau be
veik visai apleidžiusios Vil
nių. Bet iš Vilniaus viskas 
ir iškraustyta. Net pačių 
gyventojų mažai belikę. Ru
sai išsigabenę net ir Mu
ravjovo koriko paminklą- 
stovylą.

rugs. 18. — 
von Hinden-

KITAS RUSŲ MIESTAS 
PAIMTAS.

Londonas,
Fieldmaršalo
burgo armijų dalis, kurios 
briaujasi link Dvinsko ir 
Vilniaus, perkirto tarpe tų 
dviejų miestų geležinkelį ir 
pasivarė toliaus į rytus. Ge
neralis vokiečių štabas pra
neša, kad vokiečiai užėmę 
miestą Vidzy, gulintį ap
link 35 mylias pietuosna 
nuo Dvinsko. Šitam mieste, 
anot vokiečių, buvęs baisus 
mušis. Žudytasi ant gat
vių ir net namuose, taip ru
sai atkakliai gynėsi. Tečiau 
vokiečių didesnių jėgų neat
laikė ir vieni turėjo pasi
traukti, kiti pasiduoti.

Į šiaurvakarus ir į šiaur
ryčius nuo Vilniaus vokie
čiai atakuojanti rusus. Jie 
perėję Ščarą upę. Princo 
Leopoldo armijos taippat 
keliose vietose perėjusios 
Ščarą.

Nuo Pinsko į žiemius ru
sai iš pelkių kažkur išsi
kraustė, anot vokiečių pra
nešimo.

gino mus uždaryti tarpe 
Dvinsko vieškelio ir Sama- 
sa ežero. Vokiečių raitari- 
jos pasirodė Molodeč- 
no-Polock geležinkelio apy
linkėje.

Šiaurvakaruose nuo Vil
niaus priešininkas perėjo 
ant kairiojo Nerio kranto. 
Į pietryčius nuo Varėnos 
priešininkas perėjo upę 
Versovką , intekančią Tran
ko ežeran. Palei Eismon- 
tus mūsiškiai vokiečius at
mušė atgal ir suginė upėn.

Pinsko apygardose musų 
armijos pasitraukė atgal vo
kiečiams atkakliai besi- 
briaujant. Nižnistoshod di- 
strikte mes atmušėm prie
šininko atakas ant Ugrinit- 
chi.

Priešininkas tęsia savo 
kontratakas Derazno apy
linkėse ir kitose musų fron
to vietose Galicijoje. Te- 
čiaus mes ne tik kad nepa- 
siduodam, bet ir viršų i- 
mam.

Vakaruose nuo bažnytkie- 
mio Pendiki, Derazno apy
linkėse, mes paėmėm 410 
nelaisvių ir 4 kulkosvai
džius. Ties pačiu Derazno 
mums teko dar 700 nelais
vių ir 4 kulkosvaidžiai.

Aplink Tarnopolį, Trem- 
bovla ir Višneviec, ant upės 
Stripa, seka baisus mūšiai 
su priešininku. Mūšių pa
sekmės tečiau nežinomos.

VOKIEČIAI ATMUŠTI 
NUO DVINSKO.

Petrogradas, rugs. 17. —
Rusų generalis štabas štai 
ką oficialiai praneša:

Į pietvakarus nuo Dvins- 
ko (Dinaburgo) mes atmu- 
šėme atkartotą vokiečių 
antpuolį, kuriuomi jie mė-

ADRIATIC LAIMINGAI 
NUPLAUKĖ.

New York, rugs. 17. — 
White Star kompanijos gar
laivis Adriatic, kurs išplau
kė iš New York o uosto rugs.

8d., laimingai pasiekė Li- 
verpoolio uostą. Jis turėjo 
su savimi 190 keliaunininkų 
ir daug amunicijos.

AUSTRAI NUSKANDI
NO TRANSPORTĄ.

Vienna, rugs. 17. — Au
strijos submarinas sutorpe- 
davo ir nuskandino Anglijos 
didį torpedinį laivą Adria- 
tike.

Washington, rugs. 18. — 
D. Britanija ir Francija jau 
nebepasitiki Dėdės Šamo 
globojimu ir savo pavaldi
nius pačios prašalina iš 
šiaurinio Meksiko.

Šiauriniam Meksike stovis 
neatsimainęs. Carranza su 
Villa ne tik tarp savęs ėda
si, bet dar žudo svetimų ša
lių piliečiuš ir jų mantą 
naikina. Panašios betvar
kės ilgiau negalima kęsti, 
podraug ir negalima leisti, 
kad svetimžemiai tenai bu- $ 
tų teriojami.

D. Britanijos ir Franci- 
jos ambasadoriai Washing
tone todėl pranešė visiems 
savo konsuliams ir pilie
čiams, gyvenantiems šiauri
niam Meksike, tuojaus su
rašyti savo visus turtus, jų 
vertę ir apleisti tą nelaimin
gą šalį.

Panašiai elgiasi ir S. V. 
valdžia. Ir ji iš ten savo 
konsulius ir piliečius atšau
kia. Iš Juarezo į Casas 
Grandes pasiųsta špecialis 
traukinis, kuris paims vy
rus ir moteris su vaikais ir 
atgabens į Suv. Valstijų pa
sienį.

Šiaurinį Meksiką apleis 
aplink 1,000 S. Valstijų pi
liečių. Jų turtai vertės ap
link $250,000,000 paliks 
meksikonams banditams. 
Liepta jiems todėl visus sa
vo turtus su konsulių pa- 
gelba apkainuoti ir, kuomet 
Meksike, laikui bėgant, į- 
vyks ramybė ir tvarka, bus 
pareikalauta už tai atlygini
mas. Valstybės departa
mentas kitokio išėjimo ne
mato.

S. V. valstybės sekreto
rius Lansing iškeliavo New 
Yorkan pasitarti su pan- 
amerikoniniais delegatais 
Meksiko reikale. Bus taria
masi ar Carranzą pripažin
ti Meksiko viršininku, ar 
surasti kitokius kelius tos 
šalies numalšinimui.

Tuo tarpu ant Meksiko 
sienos S. V. kareiviai kaip 
kokiam mušiu lauke šaudė
si, mušasi su meksikonais 
banditais. Ten be karo ka
ras savu keliu verda. Iš 
S. Valstijų pusės sutraukta 
daug karuomenės ir nerei
kalingai lėšuojamasi.

yra gyvas.
Nome, Alaska, rugs. 18.— 

Stiprus laivas Ruby par
plaukė nuo Herschel Island, 
arklišku pakraščiu, ir par
vežė žinią, kad Kanados 
eksploatorius Vilhjamur 
Stefansson su dviem savo 
draugais esąs sveikas ir gy
vas ir darąs tyrinėjimus 
šiauriuose. Stefanson 1914 
m. kovo 22 d. iš Martin 
Point, Alaskoj, iškeliavo į 
šiaurinį okeaną su tikslu 
surasti ten naujas žemes ir 
nuo to laiko apie jo kelionę 
neapturėta jokių žinių. A- 
belnai buvo manoma, kad 
jis su visa savo ekspedicija 
dingęs šiauriuose,
bet paaiškėjo, kad tarp 
dynų darbuojasi ir jau 
rinkęs daug medžiagos 
se nuolatiniu, šalčių ir 
dynų šalyse.

Iš jo ekspedicijos tik vie
nas inžinierius Blue miręs.

EXTRA!

LIEPĖ APLEISTI TREN- 
TINO.

Roma, rugs. 17. — Iš 
Trieste pranešama, kad Au
strijos militarinė valdžia į- 
sakė visiems gyventojams 
apleisti TrcntinO miestą, 
nes ten link italai artinasi.

Dabar 
le- 
su- 
to- 
le-

AUSTRAI ATNAUJINA 
OFENSIVĄ PRIEŠ SER

BIJĄ.

Londonas, rugsėjo 18. — 
Iš Serbijos laikinos sostinės 
Nish pranešta, kad austrai 
išnaujo puolasi ant Serbijos. 
Austru didelės jėgos perė
jusios upes Drina, Save ir 
Dunojų rugs. 12, 13 ir 14 
d., tečiau buvusios atmuštos. 
Austrai bombarduoją Biel- 
gradą.

VILNIUS APSUPTAS.,
PETROGRADAS, rugs. 

18. — Rusų generalis šta
bas skelbia, kad vokiečiai 
Vilnių iš trijų pusių apsupo 
ir miestas tuoj vokiečių bus 
užimtas.

Von Hindenburg savo ar
mijas stumia i Naujos Vi- 
leikos-Molodečno geležinke
lį, rytuose nuo Vilniaus. Tas 
liudija, kad Vilnius dau
giau, negu iš trijų pusių ap
suptas.

Vokiečiai užėmė Dauge- 
liškius, už 62 mylių į šiaur
ryčius nuo Vilniaus ir per
ėjo per Vilniąus-Petrogrado 
geležinkelį.

Nuo Pinsko taippat vo
kiečiai varosi pirmyn išil
gai Kobrin-Pinsk geležinke
lio. *

Anglijai ir Ru 
sijai grasia 
pavojus.

Kodėl Durna 
paleista

18 MEKSIKONŲ NU
ŠAUTA.

Brownsville, Tex.,
18. — S. Valstijų karuoine- 
nė be karo paskelbimo ties 
Meksiko siena turėjo du 
smarkiu susirėmimu jau ne 
su banditais, bet su Car- 
ranzo kareiviais ir jų 18 už
mušę. Iš amerikonų pusės 
nei vienas neužmušta, nei 
sužeista. Carranzistai bu
vo perėję S. Valstijų pusėn 
ir iš to prasidėjo šaudymai.

Taigi be karo karas pra
sideda.

rugs,

GERMTR.EHCH ORCHESTRFi\

Vokiečių kareiviai linksminasi apkasuose rytiniame 
karo fronte.

Petrogradas, rugs. 18. —- 
Į paklausimą, kodėl caras 
durną paleido, galima atsa
kyti, kad ji reikalavo Rusi
jai reformų, reikalavo žmo
nėms laisvės ir kitokių pa
lengvinimų.

Durnoje iš atstovų didžiu
mos buvo susiorganizavęs 
taip vadinamas “blokas,” 
kuris visus kitus atstovus, 
ypač dešiniuosius, visai per
svėrė visuose durnos tari
muose.

Kam tas durnai buvo rei
kalinga?

Tas jai buvo reikalinga 
sugriauti dabartinę biuro
kratinę ministeriją, kuri ne
sirūpina šalies ateitimi ir 
jos vieton pastatyti demo- 
kratiškesnius vyrus, gyven
tojų. atstovus ir paskui pas 
carą išgauti Rusijos gyven
tojams laisvę ir pravesti to
kias svarbias ir būtinas re
formas.

Dūmai tai padaryti min
tį įkvėpė Maskvos miesto 

ANGLIJAI IR RUSIJAI ltai>vba ir kiti socialiai vei-

Politikinis kri- 
zis Rusijoje

Londonas, rugsėjo 18. — 
Valdžios sumanymas apie 
priverstiną kareiviavimą vi
soj Anglijoj sukėlė baisiau
sią audrą. Prieš tai dau
giausia sukilo darbininkai, 
visi darbo žmonės. Imama 
grasinti riaušėmis ir net re
voliucija, jei valdžia nemes 
šalin to savo sumanymo. 
Manoma, kad kabinetas re
zignuosiąs delei to atsitiki
mo.

Pervėlai Anglija sugalvo
jo įvesti savo šalin carizmą 
su biurokratizmu ir visokią' 
prievartą. Seniau, rasi, ir 
butų galėjus taip padaryti, 
bet ne dabartiniais laikais.

Darbo žmonėms reikalin
ga duona, bet ne karas ir 
kraujo liejimas.

GRASIA NAMINĖS SU
IRUTĖS.

Londonas, rugsėjo 18. — 
Kaip Anglijai, taip ir Ru
sijai grasia naminės suiru
tės. Anglijos valdžia su
manė pravesti priverstiną 
kareiviavimą, kam labai 
priešinasi darbininkai, ku
rie Anglijoje yra galingi. 
Rusijoje caras išvaikė du
rną, kuomet toji pareikalavo 
reformų. Kaip vienur, taip 
ir kitur gali kilti riaušės, o 
iš to pagaliau — revoliuci
ja. Su darbininkais šiandie 
nėra ko perdaug šposauti.

POLITIKINIS KRIZIS 
RUSIJOJE.

Londonas, rugsėjo 18. — 
Rusijoje pramatoma politi
kinis krizis, o paskui revo
liucija carui paleidžius du
rną. Apturėta žinia, kad 
kuomet durnoje skaityta ca
ro ukazas apie durnos pa
leidimą, socialistai ir pro- 
gresistai atstovai skaitymo 
metu apleido salę su di
džiausiu pasipiktinimu ir 
paniekinimu. Paskui visi 
pažangesnieji durnos atstov. 
atlaikę privatinį susirinki
mą. Už tai visi kaltina pre
mjerą Goremikiuą, seną biu
rokratą, kuris perkalbėjęs 
carą, (kad palikti Rusijos 
diktatoriumi.

Pasklydo gandas, kad 
Petrograde paskelbta karo 
stovis, nes darbininkai pa
meta darbus ii- taisosi prie 
abelno sukilimo.

kėjai, kurie aiškiai pama
tė, kad biurokratinė minis
terija nuves šalį prapultim

Taip durnos atstovai susi
tarę ir pareikalavo refor
mų. Bet pagaliau pasirodė, 
kad biurokratija dar per
daug stipri, tuo labiau, kad 
pats caras jos pusę palaiko 
ir apie žmonių laisvę jam 
nei neužsimink.

Premjeras Goremikin ap
lankė carą ir jam perstatė 
durnos pasistatymą. Caras 
tuojaus įsakė durną paleisti 
ir patį Goremikiuą nuskyrė 
kaipo kokį diktatorių.

Duma paleista ir Goremi
kin šiandie tik švilpauja. 
Bet kai]) ligai jis su savo 
galingumu džiaugsis — tai 
nežinia.

Visi Rusijos gyventojai 
sujudę prieš biurokratiją, 
ypač prieš carą. Nėra abe
jonės, kad nuo šio laiko vo
kiečiai su austrais ir vėl ims 
perti kailį rusams, kadangi 
gyventojai nesirūpins 
apginiinu.

Tai tau 
kraugerį s 
kraugeriu,

šalies

Juk
mirti

ir caras! 
norės ir
bet nenusileis 

prieš žmonių reikalavimus.

VOKIEČIAI NETEKO 20 
SUBMARINŲ.

Londonas, rugs. 18. — 
Nuo karo pradžios ligšiol 
vokiečiai praradę 20 sub- 
marinų, o Anglija tik 7. Pa
tirta, kad vokiečiai dabar
tiniais laikais turinti tik 14 
submarinų.

j# *
/'
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Iš Dienos L=Dienon.=J
Anglijos karo sekretorius, 

lordas Kitchener, andai lor
dų rūmuose pasakė pažymė
tiną kalbą, kuriąja visupir- 
iim reikalavo, idant Angli
joje tuojaus butų pravestas 
priverstinas kareiviavimas. 
Paskui jis trumpai prabėgo 
apie dabartinio karo stovį 
ir pabrėžė, jogei Rusijos ar
mijos nėra sunaikintos, kaip 
to norėtų vokiečiai, ir kad 
jos yra neįveikiamos.

Lordas Kitchener priro
dinėjo, kad Vokietija paga
liau pasiekusi savo pasise
kimų liepto galą. Jų brio- 
vimosi i Rusijos teritorijas 
smarkumas jau mažėja. Vo
kiečių judėjimas seniau iš
nešdavo 5 mylias per dieną 
abclnai imant, gi šiandie ne- 
išnešąs nei vienos pilnos 
mylios. Be to vokiečiai te
nai panešė pasibaisėtinus 
nuostolius, o tikslo visgi ne
atsiekė, nes nesunaikino, 
neišsklaidė rusų armijų. 
Vokiečiai savo raportuose 
minėjo, jogei rusai betvar
kėje bėganti, jogei jie su
mušti, turinti didelius nuo
stolius, tuo tarpu paaiški, 
kad rusai Įstengia atsilai
kyti savo pozicijose. O kai- 
kur dar imasi ofensivos ir 
priešininkams nuostolių pa
daro.

Toliaus lordas savo kal
boj negalėjo rasti žodžių 
rusu armijų ir generolų pa- 
girimui. Ypač vertas pagy
rimo gcncralis štabas, ku
ris Įstengė tekino ilgu fron
tu armijas traukti atgal ir 
veikiai mainyti pozicijas ir 
nesidupti priešininkui su- 
treint. Rusų atgal trauki- 
mąsis, tai pirmas toksai mi- 
litarizmo h istorijoj pavyz
dingas atsitikimas. Vokie
čių karuomenė to savo ofen- 
sivo metu, be abejonės, pa
nešė ne mažesnius nuosto
lius už rusų, nes rusai trau
kdamiesi visur atkakliai gy
nėsi. Rusų armijos turi už
tektinai savo šalyj vietos, 
kad savo sparnais apsupti

kaclii* didžiausią priešinin
ko karuomenę. Ir jie su
geba taip elgties, kai kad 
jų pasielgta pirm šimto me
tų.

Kraštas, kur nėra 
karo.

Apkalbėdamas vakarini 
karo frontą lordas Kitche
ner pažymėjo, jogei anglų 
linija Francijoje esanti 
prailginta per 50 mylių dau
giau. Anglija Flandrijon 
pasiunčius naujos 220,000 
karuomenės. Gi _ dabarti
niais laikais ten Anglija tu
rinti aplink 700,000 karuo
menės. Prancūzai yra užė
mę likusią mūšių liniją per 
350 mylių ir apsidrutinę 
taip, kad nieks jų negalės 
iš pozicijų iškelti. Kas link 
talkininkų armijų judėjimų 
vakariniam fronte, tai lor
das Kitchener pažymėjo, 
kad nors mūšio linija toliau 
nebuvus pastūmėta, bet bu
vę daug aršų susirėmimų 
ir franeuzai vietomis paėmę 
daug svarbių pozicijų.

Yra kraštas, kur visai ma
žai indoinaujama europinio 
karo likimu. Nors tasai 
kraštas priguli Rusijai ir 
apima ploti aplink 100 tūk
stančių ketvirtainių verstų, 
gana tankiai nusėto so
džiais, tečiau čionai dar ne- 
kuomet nei vienas gyvento
jų nešaukta kareiviauti, nie
kas dar karau neišėjo, o jei 
katras gyventojų ir išgirsta 
apie šį baisųjį karą, 
kuoramiausiai atsako:

— Mušasi? Na, nieko 
padarysi, tegu mušasi, 
jiems reikia.

Tam visais žvilgsniais in- 
doiniam krašte visi gyvento
jai turi žemės, visi pilnai 
isišeimininkavę ir kiekvie
nas užlaiko skaitlingas kai
mines gyvulių. Bėdiniau- 
sias gyventojas turi aplink! 
100 visokios rųšics raguočių 
galvijų; kiti turi po 20 ir 
300 ar daugiau. Reikalauja 
pinigų namų statymui arba 
kitokiems šeimininiams rei-i

jei

Tai visa tečlau neprivers 
prie karo pabaigos — baigė
lordas. — Reikia kadangi 
frontai! siųsti vis naujos ar
mijos, o tam tikslui reika
linga po ranka turėti atsa
kanti rekrutų skaičių. Jei 
Anglija 1916 metais nori 
turėti galingą ir priruoštą 
karuomenę, tai privalo su
rasti būdą, kaip ton karuo- 
menėn žmones pritraukti. 
Vienatinis būdas — tai lai
kinas priverstinas žmonių 
kareiviavimas. Nes tik tuo 
budu yra galima gauti atsa
kantį skaitlių kareivių, pa
siųsti juos karo frontai! ir 
laimėti karą.

Kaip matome, neblogiau
sia karo ministeris nukal
ba. Taippat neprasčiausia 
jis nugina rusų generalį 
štabą už jo geniališkumą 
pasitraukimo žvilgsniu. Bet 
žinovų nuomone, toksai ru
sų armijų ne pasitraukimas, 
bet bėgimas, nėra vertas nei 
“niuko” tabokos. Žinoma, 
už tai negalima kaltinti ru
sų armijų, suvargusių ir su
skurdusių kareivių. Už tai 
visa kaltė krinta ant rusų 
biurokratijos baisaus apsi
leidimo, nesąžiniškumo, ne- 
prisiruošimo karau. Biuro
kratija nuolat gyrėsi, kad 
Rusija turinti milijonus ka
reivių, todėl nieko ir nebi
janti. Šiandie pasirodė, kad 
šiame kare kareivių didelė 
kiekybė turi mažą reikšmę. 
Šiandie kariaujama su tech
nikos pagelba. Todėl lordo 
pasigirimai tikrai niekam ti
kę.

Lordas Kitchener paga
liau nori, kad Anglijoj bu
tų Įvestas priverstinas ka
reiviavimas. Valdžia jau 
negalinti savo Įvairiais ma
sinimais pritraukti karuo- 
menėn jaunimo. Vadinasi, 
reikia pavartoti prievarta. 
Bet nepaklausiama plačių
jų darbo žmonių minių, ar 
jos sutinka su priverstinu 
kareiviavimu. Toksai val
džios sauvaliavimas gali tu
rėti liūdnas pasekmes. Nes 
jei žmonės neistoja karuo- 
meiiėn, matyti, jie nenori, 
tuo amatu bjaurisi. Bet 
dar labiau gali pasipiktinti 
valdžios prievarta. Angli
jos darbo žmonės susiorga
nizavę ir jie gali statyti pe
tį prieš tą prievartą.

kalams, tuojaus parduoda' 
galvijų dalį, po 25 rub. kiek
vieną, ir pinigų turi. Gal
vijams ganyti piemenys 
čia visai nežinomi. Galvi
jai per visą vasarą ganosi 
ant plačiųjų laukų pau
piais. Niekas karvių nemel- 
žia ir neprižiūri. Tik žie
mai prisiartinus kiekvienas 
savo galvijus suvaro į ap
tvertus sodžiuose daržus. 
Vagystės čia nežinomos; 
liaudis, taip kaip Dievas y- 
ra Įsakęs, aria, sėja, pjau
na', kerta malkas miškuose, 
kiek tik katras sau nori, 
tinklais upėse gaudo žuvis, 
renka riešutus, uogas, gry
bus, stato sau namus, dirb- 
dina vežimus, roges, kloji
mus ir t.t. Ir prie to viso 
nei vienos vinies nepanau
doja. Geležinės vinys čia 
nežinomos ir nereikalingos. 
Ir be jų pilnai apsieinama.

Gema daugiausia bernai
čiai, todėl labai didelė sto
ka moterių. Tatai vyriško
sios lyties jaunimas visuo
met peržengia septintą Die
vo Įsakymą, mergaites iŠ 
tėvų namų slaptomis pa
grobia ir apsiveda, nelau
kiant nei gimdytojų palai
minimo. Žinomas dalykas, 
tokiuose atsitikimuose už 
parėdus, šliubą, vestuves ir 
kitką lėšas padengia jauni
kiai. Mergaičių' tėvams ne
prisieina lėšuoties ir tokio
mis aplinkybėmis dažnai 
jie net džiaugiasi.

Visos moteris dirba drau
ge su vyrais, pačios plauja, 
skalbia, kopa duoną, verda 
vari gins, siuva drabužius, pri
reikus melžia karves, dirba 
sviestą, verpia, mezga autos, 
taiso del žiemos konfitūras 
ir visas savo gyvenimas ap
sieina ir apsidirba be jokių 
pašalinių samdininkių arba 
samdininkų. Nedirbančių, 
tinginiaujančių moterių nė
ra. Tokios ir iš sodžiaus 
butu išvvtos. *■

Taip yra Narinio krašte, 
Tomsko gubernijoj. Tasai 
kraštas tęsiasi abiem pusėm 
upės Ob, kuri inteka Ledi
niu okeanan. Nežiūrint šal
čių, kurie kartais pasiekia 
55 laipsnių, tarp vietos nuo
latinių gyventojų nepasitai
ko sušalimų. Kitaip yra su 
pravažiuojančiais. Tie, žie

Pames whitcomb riley and protege m, 
Į FRONT of HIS HOME- __________

Garsus Amerikos veikėjas-poetas James Whitecomb 
Riley su savo sunumi. Riley gyvena Indianapolyj. Te
nai bus iškilmingai paminėta 66 metų amžiaus sukak

tuvės.

mos metu, j i“i tik d eapsirli
pinę šiltais drabužiais, grei
tai sušąla. Bet ir tai reti 
atsitikimai* Į čionai visais 
laikais Rusijos valdžia siun
čia ištremtuosius. Jų dau
gelis prisiųsta ir 1905 me
tais. Dabartiniais laikais 
siunčiami austrai ir vokie
čiai nelaisviai, tarp kurių 
pasitaiko ir* Rietuvių.

Šiandie pačiam Tomske 
ant gatvių galima sutikti 
generolus, pulkininkus ir 

kitus augštesnius oficierius. 
Karo metu Narinio krašte 
atrado prieglhudą užgrob
toji Galicijoje ir Prūsijoje 
inteligentija. Kriminalių 
prasikaltėlių čia nėra.

Kolpaševo sodžiuje gali
ma sutikti karo aukas iš 
Kievo, Minsko, Vilniaus, 
Gardino ir net iš Finlandi- 
jos. Visa inteligentija lais
vai gyvena, neverčiama nei 
prie jokio darbo. Valdžia 
kiekvienam asmeniui per 
mėnesi išmoka po 7 rublius 
20 kap. pašclpos, turintiems 
augštesnius mokslo laips
nius mokama po 12 rub. 50 
kap. per mėnesį. Žmonoms 
mokama vienu rubliu ma
žiau, o vaikams tik pusė.

Čia pragyvenimas pigus. 
Už gražų butą su dviem ap
šildomais kambariais ir pa
tarnavimu per mėnesį mo
kama nuo 4 ligi 6 rublių. 
Sieksnis beržinių malku 
kainuoja 2 rub., parvežimas 
20 kap. Pusrupios duonos 
svaras dvi ir pusė kap. 
Svaras teliuko mėsos 5 ka
peikos, jautienos^ 6 kap., 
jautienos nuo strėnų 7 kap. 
Svarus lydekos 5 kap, pus- 
štuopis pieno 5 kap.. stiklas 
grietinės 5 kap., kiaušinis 
vasarą viena ir pusė k., žie-
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SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

iną 3 kap. Kiti produktai, 
kurie partraukiami iš Ru
sijos, kaip tai: cukrus, ži
balas, druska, taboka, brė- 
žukai, muilas, arbata, viso
kie vaisiai ir t.t., brangiau 
atsieina.

Kas link asmeninio liuo- 
iiuiiio, tai jau kitas dalykas. 
Namai neužrakiųėjami, rak
tai ir spyiios nežinomi, bet 
podraug nėra žinomas nei 
kambarių pravėdinimas ar
ba spjaudyklės.

Žicina tęsiasi nuo spalių 
ligi balandžio. Praeinamų
jų laikų, kaip tai pavasa
rio arba rudens, visai nėra. 
Žiemą labai šalta, o vasarą 
karšta. D. K.

Rusija ir Japonija.
Susiartinimas Rusijos ir 

Japonijos dar keliais me
tais prieš europ. karą buvo 
pradėtas. Abi pusi išsireiš
kė, kad tolimuose rytuose 
visi interesai tvarkoje. Po 
taikai Portsmouth’e tarp 
vienos ir kitos pusės nusi
stovėjo solidaringa dvasia. 
Išmintingi Japonijos politi
kai solidaringumo minti pa
tįs pirmieji parėmė. 
Mat, jie darė tą su dideliu 
išrokavimu. Kaip tik ka
ras japonų su rusais nutilo, 
iškilo nauji kivirčai su Su
vienytomis Valstijomis. Ja
ponams reikėjo taip užglos
tyti užgautą Rusijos ambi
ciją, kad laike nesusiprati
mų su nauju priešu, užgau
ta Rusija nepasinaudotų 
proga ir neatsitaisytų savo 
nuostolių ir garbės. Galų 
gale, kaip rusų, tai]) ir ja
ponų viešoji opinija linko 
prie nuolatinės taikos.

Ačiū tokiam susiartinimui 
Rusija daug laimėjo. Tas 
laimėjimas, ypatingai svar
bus šiuo momentu, kada Ru
sija netikėtai Įsivėlė karau. 
Karau ji Įstojo neprisiren- 
gus. Pasirodė stoka amuni
cijos ir ginklų. Milijonai 
žmonių, pastatytų po tuš

čiu šautuvu, stena nuo prie
šo spaudinio. . Dabar japo- 
nija pasirodė geriausia 
draugė, gamindama pati a- 
municiją ir ginklus Rusijai 
ir leizdama per savo prie
plaukas Įvežti iš kitur.

Be abejonės, apgalėjimas 
teutonų duos šiek tiek nau
dos ir Japonijai. Jau ir da
bar japonai turi išlupę ma
žą kąsnelį iš vokiečių nagų. 
Užgriebimas Kiao-Chou ja
ponams turi didelę svarbą. 
Vokiečiai, užimdami Kiao- 
Chou padarė sau vartus Į 
Chiniją. Ten jiems buvo 
svarbu ineiti iš ekonominio 
atžvilgio.

Rusija žinodama, kaip 
svarbu Japonijai, kad Vo
kietija Imtų apgalėta, per 
savo spaudą išreiškia vilti, 
kad japonai kokiame atsiti
kime ateisią Europon i pa- 
gelbą talkininkams.

Kol kas Japonija apsiru- 
bežiuoja pagelbėjo talkinin
kams, teikdama pastariem- 
siems amuniciją ir ginklus. 
Karuomenė ir laivynas lai
koma atsargoje.

Nemunas niūniuo
ja.^

Senas šitaiuctis miškas li
žė, ramumo sapne pasakas 
audė, lopšinę niūniavo ka
pams milžinų...

Tyliai niūniavo per me
tus... amžius... Ir sužadino 
jį anksti rytą ne kirvio bal
sas, ne audros griausmas... 
tik šūvių aidai... ašarų de
jonės, kraujas gaisrų...

Užsimąstė... Įsiklausė, su
drebėjo — nesuprato.

Tik suprato, išsižadino 
protėvių milžinų dvasios ka
puose.

Tik suprato, pažaliavo 
rūsčiu veidu vandeniniu se
nas Nemunas krantuose... 
Sudrebėjo kaulai, seną prie
šą atjautė. Pasikėlė ban
gos ir putotos nubėgo, nu
plaukė. Subraškėjo milžin
kapiuose užrūdiję ginklai.

Pasikėlė dvasios, sužibėjo 
kardai...

Kryžiuočiai!... Kryžiuo
čiai!...

Pasikėlė rustus senas Ne
munas, pažaliavo putotos 
bangos, atsimušė rūstauda
mas į krantus, ūžė, daužėsi, 
dejavo, neramiu šnibždėsiu 
iš praeities ateiti burė...

— “Ne kryžiuočių kojai 
Nemuną peržengti!”

— “Ne ilgai vokiečiams 
po. Lietuvą braidyti...” Ir 
buvo niušiai.

Sudrebėjo kalnai, senovės 
laikus atminę. Ir Nemunas 
kraujuotas tūkstančius 
priešų lavonų Į tolimą jūrės 
dugną plaukdamas nešė, lin
gavo...

Tūkstančiai... šimtai... žu
vo. .. ėjo... žuvo.. .

Ir užsipylė milžinkapiai 
nauju krauju ir supylė gre
ta jų eiles naujų nežinomų 
be vardų kapų-kapinių...

Ir jiems pusiau sugriauti, 
iškirsti girios medžiai nau
jas tylias, liūdnas lopšines 
niūniuoja...

Ir plaukia žaliosios ban
gos. Ir vėjai, raudodami, 
atneša tolimas žinias bran
gaus pasveikinimo. Ašarė
lių maldų...

Ir vėl tyliai aplinkui... ra
miai dienos plaukia, eina 
Į nežine, i užmiršima. Tik 
tylią naktį mėnasieną vien

"DIDELE DOVANA"]
Nebo pakelio priešakys vertas įc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais e

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

arba į vertas dovanas.
(Šį dovanu bus duodama iki Dec. 31, 1815)

liūdnai vėjai rauda šakose 
nuogų medžių ant nežino
mųjų naujų kapų...

Ir susipynė po juodą že
mę lavonai priešų, savųjų.

Ir lygiai kiekvieno tolu
moje ten rauda brangieji.

Ir po nežinomus naujus 
kapus vaikščioja tyliai už
simąsčiusius milžinų pintu
vių dvasios...

Ir senas Nemunas bangų 
dainą niūniuoja tyliai plau
kdamas.
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Telephone Yards 0636

I Liefiįviška Drapanų Krautuve

Užlaikau didžiausiame pasirin- 
| kime vyriškų aprčdtilų, skrybėlių, 
f čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
| vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * a kotų. g
j JONAS BUDR1EAS, savininkai £ 
f 3252-54 S. Morgan St [ 

CHICAGO. ILL. a i

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant

Moterišku iMUm ir Vaikiškų 
Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

S ** —.

pr. S. A. SLAK1ENE
j SPECIALISTE

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
g 3255 SO. H A LST E D ST.
gTel. Drover 5323 CHICAGO. ILL.

1 Tel. Randolph 5246 ®

A. A. Siekis I
ADVOKATAS

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

s Res. 3255 So. Ilalsted St.
; Tel. Drover 5326

$61
>Cti. akai- !$

IŠMOK ( 
Angliškai kalbėti 

skaityti ir rašyti už
N. Išmokinsime jus Angliškai kalbiti, skai- 
V tyli ir rašyti labai trumpamo laike už še
ini šis dolerius ($G) tiktai. Šis mokslas yra 
jjJl labai parankus kiekvienam, nes mokina- 
yc me naujausiu budu per korespondencija 
M jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
A Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
v dčkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- 
M nigus:

g AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES 
| 1741 W. 47th st., Chicago, Ill.

Im

|M|

71.-- - -  -- . — . -

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvcdystėš, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
su/, Suv. Valstijų historijos. abol- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystčs, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po piety; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ui.
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ALD. “KATALIKAS,” rugs. 18. 1915.

Lietuviai 
Amerikoje.

JAUNIMO ~PIKNINKAS.

Spring Valley, Ill. Rugsė
jo 6 d. šių metu L. Vyčiu 
28 kuopa turėjo gražu pik- 
ninką Pulaskio darže. Pik- 
ninkas prasidėjo pavakarė
je. Iš pradžių susirinkęs 
jaunimas po ąžuolais žaidė 
lietuviškus žaislus. Paskui 
mažučių Vyčių skyr. cho
ras gražiai sudainavo kelias 
lietuviškas daineles, vado
vaujant p. E. Šlapeliui. A. 
Linkus, moksleivis, kalbėjo 
apie svarbą organizavimosi 
ir apšvietę. Po to susirin
kusieji šoko ir linksminosi 
iki rytui.

Pikninkan buvo atsilan
kę daug, net buvo privažia
vusių ir iš apylinkės mies
telių. Ši Vyčių pramogėlė 
buvo viena geriau nusise
kusių. L. Vyčių kuopa 
Spring Valley, Ill. jaunimą 
išbudins ir prie ideališkes- 
nio gyvenimo atves. Valio 
Vyčiai!

Čia darbai labai prastai 
eina. Daug jaunimo išva
žinėjo į kitus miestus, kur 
yra daugiaus įvairių dirbtu
vių, o čia randasi tik anglų 
kasyklos. Maldaikietis.

Photo by American Press Association.

Garsus išradėjas elektro
technikas, kurs su kitais 
mokslininkais nuskirtas S. 
Valstijų karo laivyno tary

bom

VAKARAS TAUTOS 
FONDO NAUDAI.

Westville, Ill. Rugsėjo 11 
d. šių metų Westvilles vie
tinis T. Fondo komitetas 
surengė vakarą. Buvo dai
nos, prakalbos ir šokiai. 
Vietinis choras po vadovys
te p. Mateikos sudainavo 
keletą lietuviškų dainelių. 
Kun. A. Deksnis, iš Spring 
Valley, kalbėjo apie tėvy
nę ir jos vargus. Vėliaus 
A. Linkus, moksleivis, kal
bėjo apie jaunimą ir jo rei
kalus. Po to susirinkusieji 
gražiai linksminosi net iki 
aušrai.

Žmonių buvo prisirinkę 
nedaugiausia. Moterių bu
vo atėję dešimts kartų dau
giau. Mat, vyrai negalėjo 
ateiti, kad galveles jiems 
skaudėjo, nes tą dieną bu
vo užmokesčio diena.

Westville yra užgyventa 
lietuviais, dėlto ir miesto 
viršaičiai yra lietuviai. 
Nors atsiranda mikl i lupu
sių blogose ydose, bet yra 
ir gražiai gyvenančių lietu
vių. Darbai ir čia blogai 
eina. Naujai atvykusioms 
sunku darbą gauti.

Paryžiškis.

rengė minėtoji draugija. 
Kalbėtojai buvo iš kito mie
sto. Kalbėjo apie Lietuvos 
vargus. Po prakalbų į dr- 
ją prisirašė keletas naujų 
narių. Vėliau teko sužino
ti, kad vietinius lietuvius 
aplanko keletas lietuvių 
laikraščių, kaip tai: “Kata
likas,” “Vien. Lietuvnin
kų,” “Saulė.”

Norwick miestelis labai 
malonus apsigyvenimui: 
priaugęs medžių, kurie va
saros metu skleidžia malonų 
kvapą. N. Marulis.

IŠKILMINGI ATLAIDAI.

Waterbury, Conn. Rugs.
5, 6 ir 7 d. šv. Juozapo lie
tuvių bažnyčioje buvo 40 
vai. atlaidai. Apeigos at
laikyta labai iškilmingai.

Su 40 vai. atlaidais kartu 
prasidėjo ir šv. misijos, ku
rios ir dabar tęsiasi ir trau
ksis ligi rugsėjo 27 d., Mi
sijas laiko Tėvas Feliksas, 
Chicagos Marijonų vienuo
lis. Misijos labai pasekmin
gos, tai galima suprasti iš 
to, kad kas kartas ant pa
mokslų atsilanko daugybė 
žmonių. Vaidelotas.

PRADĖJO STRAIKĄ.
E. Chicago, Ind.. Rugsėjo 

14 dieną pradėjo straiką 
rubsiuviai darbininkai. Su
streikavo šimtas dvidešimts 
merginų ir moterių ir apie 
vienuolika vyru.

R eika 1 a u j a ma pak ėl imo 
mokesties ir trumpesnių 
darbo valandų. Žadama 
dėties prie unijos. Pasek
mės dar nežinomos.

Darbai čia pradėjo gyviau 
judėti. Viską Matęs.

tuo pačiu žmonėms vilties 
duodamas, jog kaipo viskas, 
taip ir baisusis karas paines 
siautęs, o kasdieninis gyve
nimas pamažu ineis savo 
vagom Daugybe kaimu prisi
eis vėl išnaujo statyti, bet 
'gal ne taip, kaip ikišiol kad 
jie pastatyti buvo: šiaudais 
dengti namai vienas prie ki
to abiejose kelio pusėse glu
di ir gaisrui atsitikus visas 
kaimas garais bei durnais 
nurūksta.

Gal kiti kaimai buvo tuo 
laiku statomi, kuomet giriu 
buvo daug, medžiai pigus ir 
vietoje sudegusios nesunku 
buvo naujas trobos pastaty
ti. Dabar girių dauguma iš
girsta, medžiai brangus, vež
ti jie reikia ištolo, todėl tai 
statant trobos reikia išanks 
to pasirūpinti, kad jų gais
ras taip pigiai sunaikinti 
negalėtų. To galima pasisie- 
kti tik statant trobas toliau 
viena nuo kitos ir ne iš me
džio, bet molio, plytų (reg
ių), cemento, kur kas len
gviau gauti.

Norint trobą toliau viena 
nuo kitos statyti, reikia jau 
sodybos kelti. Čia mes susi
duriame su klausimu apie 
viensėdžius. Taip. Sugriauti 
kaimai būtinai reikės jau 
viensėdžiais paskirstyti, nes 
ūkininkavimas kaime tiek 
blogų pusių turi, kad kitose 
šalyse, kur žmonės geriau 
už mus ūkininkauti moka, 
niekur kaimo nerasi, bet tik 
viensėdžiuosna einant sun
kiausias darbas yra trobos 
kelti, tas daugybę kaimų i- 
kišiol laikė nuo skyrstymos. 
Sudegintų kaimų ūki
ninkams trobų kėlimas vi
sai nerūpės, nes jos reikia 
išnaujo statyti.

Nors karas baisi nelaimė, 
bet jis Lietuvai ne naujiena. 
Tiek kartų ji kryžiuočių bu
vo išteriota tiek kitu už- 
puolimų pergyveno! Bet lie
tuviai išnašus: po keleto me
tų jie vėl atsigaudavo ir vėl 
suteikdavo priešams smū
gių. Atsigausime ir dabar: 
pasistatysime trobas, apsė- 
sime laukus, užsiauginsime 
gyvulių— ir vėl pasipils mu
sų skaisčiųjų mergelių dai
nos. Gal josna dar daugiau 
liūdnesnių gaidų insipins, 
bet pergyventi vargai šir
dies jau nespaudžia. Tik 
išmėtyti laukuose kapai, šo
vinių šukės, berankiai, be
kojai, ilgai bus kruvinųjų 
laikų liudininkais ir jaunes
nėms kartoms apie savo nar
sumą minės.
' Dabar gi mums labiausia 
tvirtumo reikia. Nepasi
duokime išgąsčiui, nes jis 
litus dar in didesnes nelai-
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Skaudėjimai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
šė:

Severn’s
Gothard Oil.

[Severos Gothardiškas Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

“Man skaudėjo strė
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban- 
džiną visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aš radau Se
vern’s almanac’ą ir ra
dau, jog Severn’s Go
thard Oil butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau tą gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.’’

Žaizdos,
įsisenėjusi skaudėji
mai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apde
gintai greitai pagįja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

[Severos Gydanti Mostis]
vartojama. Kaina 25c.

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Iowa.

)WiSwaKHaanBBiisai@

Telephone Yardsl546 *

* W. J. Stankūnas *
Geriausias Lie- ❖
tuvys Fotografas t———————— 
Musų galerija y- 4.
ra didžiausia ant 
Bridgfeporto ir a 
parengta pagal 4* 
naujausių madą. 4 
Dėlto atliekame 4* 
visų fotografijų ų. 
darbą kuogeriau- 
šiai. 4-
3315 S. HalstedSt t 

kamp. 33 PI.
❖ ❖

Tel. Drover 6369.
Padidinta galerija su 
puikiausiais intaisy- 
mais, speciališkai del 
veselijų ir didelių gru- 
pų. Darbą atlieku ge
rai ir pigiai.

P. CONRAD, 
Fotografistas,

3130 So. Halsted str., Chicago, Ill.

P. K. BRUCHAS
Geriausia vie

ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, Silabi
nius žiedus, bran- 
zalietus, koloni- 
kus, špilkas ir 
1.1. Musų krau
tuvė pripildyta 
mujausios mados 
tavorais ir kai
nos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
užprašymo kata
logą išsiunčiame 
dykai.

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

I Tel. Canal 1636

" Mrs. Agnes Džugas
■ LIETUVE AKUŠERKA -
■ 1812 S. Halsted St., Chicago, III. i

i

MILDA 
TEATRAS 
3138-42So. HalstedSt

Turi geriausių pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5o Šia pamatysi gražesni 
Teatrų, kaip vidurmiestyje už 
50e.

Nedaliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis Ir 

sukatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

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

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandų liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISIS-Kampas 31 if So. Halsted gat. 
(Gyvenimas virš aptieks) CHICAGO, ILL

gWMaWBWW*'■ ■ ■ ■ ■ ■ M ■■-■■■■ ■ ■

Naujavedžių Atydai ■
PIGIAUSOS FOTOGRAFIJOS CHICAGO.!

60 dienų tiktai 6 a
Mano didelis sumažinimas kainų ant visokių vestuvių g 
—kuo tk ne perpus? kainos. Užtaigi apsimoka ir iš to
linus pas mane atvažiuoti ir bemaž $2.00 ant kiek- B

| vieno tuzino surėdyti. a
jį Dovanos visiems, ir visų darbų gvarantuoju.

; JOHN P. RASHINSKI
Dvi galerijos: 3213 South Morgan St., ir 665 W. 18 St. ■

■ CUKRUS VELTUI! „

| “NAMAS TAŪPIMU” J
■ Pasiūlo iki tolesniam apgarsinimui ■

VIENA MAIŠA CUKRAUS VELTUI J
■ su kiekvienu užsakymu šių dalykų ■
■ .... ■ sekančiai:
— 10 svarų KAVOS geriausio tavoro. —

arba "
J 10 ” ARABATOS geriausio tavoro. ■
“ 2 galonu geriausios importuotos ALYVOS.
= 10 svaru ČIELŲ JUODŲ PIPIRŲ. <2
h 5 ” MALTO CINAMONO. §
į 5 ” MALTŲ BAPKOS LAPŲ. g
> 5 ” MALTŲ RAUDONŲ PIPIRŲ. «
” 5 gal. IMPORTUOTOS MANZANILL’OS ALYVOS. <
g "

§ Vieną maišą cukraus veltui g
O  S

f, Viršminėti produktai yra išsiųsti su vienu maišu cukraus dykai ■ 
jjį po visas dalis Suvienytų Valstijų už tik $19.98. jg

i Pasiuskit “money orderį’’ vertės $19.98 su siuntimo patarimais "
■ šiuo adresu: ■

Z HUDSON SALES COMPANY I
■ 720-22 Courtland St., West Hoboken, N. J. ■
■ --------------- ■
■ Užkviečiame visus reikalauti viso surašo tavorų, kuriuos pasiusi- ■
_ me jums veltui. Musų tavoras yra gvarantuotas. Mokestis ma-
■ žiausia. "■ --------------- ■
ji CUKRUS VELTUI! B

ii
I I

LIETUVIAI SUSI
PRANTA.

Norwick, Conn. Kelinti 
metai skaitau “Kataliką” 
ir nei kartą neteko užeiti 
žinutės iš Norwick’o. O čia 
gyvena ir lietuvių, tiktai 
nesmagu pranešti, kad vie
tiniai lietuviai ištautėja, 
virsta į... lenkus. Yra to
kių, kurie mažai suprazda- 
mi lenkiškai, jau lietuviškai 
nekalba, girdi, lenkiškai 
gražiau.

Atsiranda šiek-tiek ir su
sipratusių. Tokie ir ne
snaudžia: judina kitus, ragi
na organizuoties, pradėti 
dirbti. Turime jau vieną 
draugiją vardu šv. Petro ir 
Povylo. Rugsėjo 12 d. čia 
buvo prakalbos, kurias pa-

Karui besiplečiant.
Jau metai suėjo ir antri 

pastojo, o did i si s Europos 
karas kaip ėjęs eina. Jo ban
ga vis naujus i? naujus Lie
tuvos plotus apsiaučia, žen
klindama savo kelią kapais, 
pelenais, grioviais. Ne link
smos piovėjų dainos ten 
skamba, bet patrankos, kul
kosvaidžiai, šautuvai tvak
si. Ne dalgiai saulėje žiba, 
bet durtuvai, kardai. Visa
me gyvenime karas paėmė 
viršų ir vienas jis dabar 
viešpatauja. Didžiausia vil
tis dar karo nuvargintiems 
žmonėms paliko—tai laikas; 
jis vienas dar nuo išgąsties 
nesiistingo ir taippat greit 
Bėga, kai visuomet kad bėgo,

mes nuves. Akių plotu nebė
gant palikime, jeigu galima, 
intupėtoje gūžtoje, nes ten 
kiekvienas užkampis, medis, 
akmuo galės nelaimėje nu
raminti ir paguosti, gi ne
žinomame krašte be kaimy
nų, be pažįstamų vargas sun
kiau bus kęsti. Bežemiams 
kumečiams, kurie nei namų, 
nie turto neturi, toliau nuo 
karo pasitraukus gal ir ge
riau butų, bet ūkininkas tai 
reikia namie palikti, nes be 
valdytojo paliktas turtus 
greičiau bus sunaikintas, ne
gu tuokart, jeigu kas na
miškių paliks jo sergėti.

Lenkų vyskupas Rhode 
šio mėnesio pabaigoje iške
liausiąs į Green Bay, Wis., 
kur jis nuskirtas vyskupu.

M. J. Wankowski
APTIEKA

ANT TOWN OP LAKE.
Ar esi pilnai sveikas! Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymų. Reikia tėmyti pačiam į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumų, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebcpasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptiekę 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildoma receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso. -

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.

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

Main office
2856 Archer avė.,

Tel. Yards 72.

Brencius
1026 W. 32 f

Tel Drover 5285

Waclaw Grabowski
Juodos duonos kepykla.

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

visokiems pasilinksminimams.

| Tel. Drover 7042. Š

' Dr. C. Z. Vezelis ‘
' LIETUVYS DENTISTAS >•
jį .Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. *
? Nodelioms pagal sutarimą.
Į
B 4712 So. Ashland Avė. ■

arti 47-tos gatvės. jį

F. A. Poszkos Aptieka
Ant Bridgeporto

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

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

Nepamirškite antrašo:

F. A. Poszka’s Pharmacy 
3121 S. Morgan St., Chicago

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS 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 8 vai vakare kasdiena

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstajjiia tapo sveikais, 

žmonės tnogiausiame sveika- 
tos padėjime, kentėdami ru
in atizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumų. 
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. t i

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

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

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St Chicago, III

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

r

st.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

Premium Dept. 490 Broome St., New Y^rk, N. Y.
(Vertės kupoie gere Iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

gy- 
ap-

Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DRAUGAS”
“Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.OO, pusei metų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui.
Adresuokit:

DRAUGAS PUBLISHING ęo.
1800 W 46th St„ Ola

T«L Canal 6306 :

J. G. Mezlaiszkis :
GeneraUs 

Kontraktorlus ir 
Nomij Statejas.

: 2301 S. Leavitt St., Chicago, III.

3
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Jurgis Klinka.
!& ■ ■ ’ - 5 •

Vasaros Naktį.
■ 4; --- 7----

Jau po naktovido. Mudu su tėvuku guliva pas gę
stančią ugnį. Mane miegas visai neima; tėvukas vėl 
užsimąstęs žiuri į žvaigždes.

Man lyg nyku pasidarė, lyg šalta, nejauku taip...
— Tėtė! nemiegi? — bandau kalbinti tėvuką, su 

kuriuo genėva arklius.
— Ne vaikeli, — atsakė, ir vėl užsimąstė.
— Papasakok ką nors, tėte! — vėl kalbinu: — bus 

smagiau, greičiau sulauksiva aušros.
— Ką aš tau papasakosiu?
— By ką, tėte, — prašau, — tu daug žinai.
— Na, gerai, papasakosiu, — atsakė pagalvojęs. 

— Tik gerai klausyk!
Tėvukas atsigulė kniūpsčias, sermėga pečius ap

siklojo ir pradėjo pasakoti:
I.

Senai, labai senai tad buvo. Sunku buvo gyventi 
musu krašte. Jau, jau, rodos, išsistatysi trobas, įdirb
si lauką, tik žiūrėk, užplaukė priešininkai — ir nieko 
netekai: trobas sudegino, gyvulius išpjovė, laukus iš
mynę ir tave patį išvarė į vergiją, jei nespėjai pasi
slėpti.

I mes dažnai eidavome į j u žeme savo broliu, se
serų, paimtų į nelaisvę, vaduoti, turtų atsiimti, už krau
ją ir gaisrus keršyti. Pleškėdavo tada daugybės prieši
ninko kaimų, pilys griūdavo, daug daug ir į nelaisvę 
tekdavo. Bet didelė jų šalis, daug žmonių. Kuone iš vi
sų pusių musų kampo jie gyveno.

Kad ir daug turtų priplėštum, daug kaimų sude
gintum, — neišliuosuosi visų savo brolių, seselių, ver- 
gijon patekusių, neprikelsi iš kapų kovose žuvusiųjų.

Aptilo kovos, pasistatei trobas, gyvulių prisiau
ginai, žemelę įsidirbai, — vėl atėjo nenaudėliai, vėl 
nieko netekai. Vėl nušvito padangė gaisrų liepsna, 
upių vandens vėl nusidavė krauju.

Ir nyko musų kraštas, kasmet ėjo mažyn. Nyko 
turtingi kaimai, šviesus dvarai tuštėjo. Laukai, kur 
pirma derlus javai brendo, tuščiais tyrais virto. Tik 
vėjai juose švilpauna, piktos dvasios slankioja ir vil
kai naktimis staugia.

Kas nepakliuvo vergijon, tai arba kraustėsi toliau 
į šalies gilumą, arba lindo į tankumynus, į pelkes ne
įžengiamose giriose.

Ir nežinojo niekas, neišmanė, nei išgalvoti galėjo, 
kas reikia daryti, kaip piktais plėšikais nusikratyti.

II.
Kartą priešininkams atėjus, drauge su kitais daug 

nukentėjo ir jaunas Kalno pilies kunigas Žilvytis. Ir 
jam sudegino pilį, žilus tėvelius užmušė, o mylimą 
mergelę su savim išsivedė...

Labai džiaugėsi priešininkai, sudeginę Kalną, už
mušę jo seną kunigą. Baisus būdavo jiems tas senis! 
Kiek kartų jie būdavo ateina lig jo pilies, vis gauda
vo grįžti atgal. Kalno kunigas su savo narsiais ka
reiviais visuomet pastodavo jiems kelią, visuomet su
mušęs vydavo iš savo šalies.

' Šį kartą betgi pavyko. Tik senio kunigo sunaus, 
jauno Žilvyčio nebuvo namie.

— Ką tas viščiukas mums padarys! — raminosi 
priešininkai — atėję kitą kartą jį užsmaugsime. Bi 
tik senio nebėra!..; 1

O Žilvytis buvo išjojęs tuokart į Lietuvos gilumą, 
pas kitus kunigus. Sugrįžęs jau nieko neberado: nei 
jaunos draugės, nei žilų tėvučių, nei pilies. Labai nu
lindo jaunas kunigas, vienus tik degėsius pamatęs.

— Žmonės, draugai! sakykit kuogreičiausiai, kas 
čia buvo, kas atsitiko? Kur mergelė, kur tėveliai?..

Ir kaip išgirdo visą tiesą, kaip suprato, kas atsi
tiko, paspaudė žirgą aštriais pentinais ir lyg vėjas nu
lėkė į vakarų šalį, iš kur ką tik buvo sugrįžęs.

Tiek jį kas ir tematė.
Jojo jaunasai Žilvytis, jojo ir lygiais laukais, ir 

žaliomis giriomis, kol užėjo naktis, kol bėgo žirgelis.
O naktį sutemus, žirgeliui pailsus, apsistojo Žilvy

tis žalioje girioj, paleido žirgą pasiganyti, o pats nuėjo 
į didelį tankumyną, įbėgo į augštą kalną. Tenai augo 
senas ąžuolas, gi po tuo ąžuolu buvo aukuras. Čia tat 
berneliai, jodami karau ar grįždami iš jo su gerybė
mis, Kovui aukas duodavo.

Krito Žilvytis po Kovo stovyla ir skundėsi jam, 
prašydamas patarti:

— Vai Kove Kove, pasigailėk manęs! Matai, ką 
man padarė priešininkai... Ką aš turiu daryti, kaip 
atkeršyti?..

Tik šlamėjo, ošė ąžuolo lapai. Gal tad Kovas kal
bėjo, gal jis pasakojo Žilvyčiui, kaip atkeršyti prieši
ninkui. Tik ką jis kalbėjo, nieks nežinos. Nebent mėnu
lis, nakties sargas, gal nugirdo, gal ir aušrinei papa
sakojo. Dausų žiburėliai gal ir žino. Bet žmonės ne...

Žilvytis atsistojo. Ant jo žvilgsnio galėjai suprasti, 
kad baisus kerštas laukia priešininkų! Ant veido buvo 
matyti, kad Žilvytis viso pasaulio nebijo! Tegu dan
gus žemė grius, tegu visos dausos pastos jam kelią, 
jis padarys savaip!
jgbį, (Seka toliau). . /į# A A '

Bombų kaimas.
Tokiuo antgalviu apraši

nėja oro mūšius vakaruose 
avanturistas Bernardas 
Kellermann.

“Apie septintą vai. va
kare aš ir rotmistras B. sa
vo reikalais užvažiavome į 
kaimą X. Y. Rotmistras 
pakeliu j kvietė sustoti, jis 
norįs aplankyti savo gerą 
pažįstamą. Vos tik išnyko 
vartuose, urnai pasigirdo 
riksmas. Kas atsitiko? Rik
smas vis didėja. Matau, 
kaip minia žmonių bėga link 

. vienos vietos. Iš augšto 
girdėti motoro birbėjimas. 

v Lakūnas išmetė bombą. Nu
puolė 200 metrų atstu nuo 
mano vežimo; labai gerai, 
kad apsistojome. Žmonės 
apstojo darbininką, kuris 
sužeistas bombos skeveldra. 
Rūkė nabagas ramiai sau 
pypkę prie namų, kada 
bomba nukrito iš oro.

— Ar didi žaizda? — pa
klausiau gydytojo?

— Ne, ne. Smulkute.
Kuopelė vaikų sukišo no

sis prie skylės iškuoptos 
bomba. Graibsto iš jos že
mes juodomis rankytėmis. 
Skeveldros išplėšė keletą iš 
namo pamato akmenų, sie
nas apskuto lyg geležiniu 
grėbliu.

— Kas atsitiko?
— Lakūnas bombą metė.
— Negalimas daiktas.
Ir juokauja sau ramiai 

veizėdami per monoklį į 
dangaus mėlynę, kur nusi
driekė baltas debesėlis du
rnų. Išsiskirstome. Rot
mistras turi reikalus čia,' o 
aš turiu aplankyti komen
dantą. Nenutolau nei šim
to žingsnių nuo katastrofos 
vietos, kaip urnai nugirdau 
balsą kokio tai oficierio:

— Pasislėpki, tamsta. La
kūnas artinasi ir tuoj pa
leis bombą.

Tai vėl lakūnas... Mėgi
na ties manimi tiesiog, lyg 
tyčiomis norėdamas padary
ti ypatišką vizitą. Jau gir
dėti motoro burbėjimas. Vai 
šimtas arklių, kurie lekia o- 
re kartu su aeroplanu, žven
gia. Šrapnelė žviegia po 
pat nosimi; lakūnas užsi
suka atgal. Sužinojau, kad 
bomba nukrito daržan, kur 
buvo rotmistras.

Kaimas X. Y. bombų ap
sėstas, buvimas čia negali
mas. Žinojau apie tai, nes 
man nupasakojo, bet neno
rėjau tikėti. X. Y. randasi 
pakeliu j e iš Souclier į Do
nai, matomai čia eina toji 
juosta, kurioje daugiausia 
krinta bombos.
Kaimas guli prie vieno pla
taus vieškelio, kuris tar
nauja kaipo takas lakūnų 
kelionei. Kad kaimas žino
tų, kokie paukščiai apsirin
ko čia taką, kasdien išmeta 
po keletą bombų. Tečiau 
žmonės apsiprato su tuo pa
pročiu. Kai nugirsta moto
ro kalbą, bėga iš vietos ir 
nieko nenukenčia. Žinoma, 
kas ramiai sau ruko pypkę 
ir nepaiso į “svečio” apsi
lankymą, gali vėliau apsi- 
gailėti. 1

Pusvalandį laiko pralei
dau prie komendanto, kuo
met vėl atsidūriau vieške
lyje, išgirdau stiprų poškė
jimą. Dangaus mėlynėje 
visur matėsi durnų debesiai. 
Kas tai?

Lengva buvo pastebėti 
plika akimi. Kada buvau 
užimtas pas komendantą, 
čia ištiko orinis mušis. Du 
balionu iškilo į viršų, o 
priešas užatakavo du lakū
nu. Vienas balionų kybo 
ant musų galvos, koks kilo
metras tolio, antras kiek į 
vakarus nuo kaimo. Nusi
stovėjo augštumoje 400 me
trų, gal daugiau, gal ma
žiau. Auksiniai, besilei
džiančios saulutės spindu
liai, nušvietė jį savo švieso
je. Vėjas sukinėjo tai ten, 
tai šen. Doklą matau kuo- 
aiškiausiai. Iš jo kyšo kaž
kieno apvali galva. Tai tė- 
mytojas. Sėdi ten augštai, 
tėmija, taiko šuvius. An
trasis irgi buvo užimtas; a- 
bu skaitė priešo pozicijas 
lyg kokią kningą.

To lakūnai negalėjo pa
kęsti. Kaip matai atsisuko 
į tą vietą. Iškarto pama
čiau vieną. Buvo mažas, 
žvilgantis. Artinosi prie 
antrojo baliono. Kinai din
go iš akių, kai saulė savo 
spinduliais jį užslėpė. Po 
to jis pasirodė prie pat ar
timojo baliono. Mūsiškiai 
nesnaudė. Ant kaimo su
ūžė granatos, viena po ki
tai, kas kart gyviau, kas 
kart pikčiau.

Visas kaimas išvirto gat
vėn. Žmonės žiuri. Darbi
ninkas prie aludės durių ro
do priešingon pusėn. Kiti 
veizi. Aš matau durnų de
besius, bet darbininkas aki
mis surado lakūną. Ten, 
dešinėje, tarp trijų baltų 
dūminių debesėlių jis slap
stosi nuo priešo. Ne, jis 
nebijo priešo, jis tik prisi
rengia. Urnai, lyg kregždė, 
pasileido link antrojo ir jį 
atkakliai užatakavo. Ap- 
šaudinėja jį iš visų pusių. 
Žmonės bėga iš gatvės, slap
stosi, kur išmano, nes bom
bų skeveldrai tankiai krin
ta. Priešai apsišaudo ir 
vėl apsistoja.

Iš pietų, išbalusiame to
lyje, pasirodo vėl šrapnelių 
durnų debesėliai. Artinasi 
du bruožai, taip, du juodu 
bruožu. Tai dviplastinis or
laivis. Lekia nematytu 
smarkumu. Matyt, kai 
svyruoja, tai augštyn, tai 
žemyn. Lakūnas, matyt, 
naudojasi kokiais tai optiš- 
kais įrankiais, nes retkar
čiais dingsta ir vėl apsireiš
kia. Mūsiškiai stato šrap
nelių barikadas, bet jis ne
paiso. Atlėkė ties tarpu 
balionų ir išaugšto smeigė 
snapu žemyn. Šmėkštelėjo 
ties pat kaimu, vėl iškilo, 
taikosi į vieną, kimba prie 
kito. Vartosi, kraiposi, 
narsto. O reikia pripažinti, 
kad tame aeroplane sėdi 
žmonės. Kova tęsiasi, ae
roplanai mėgina mesti bom
bas, kad jos atneštų pasek
mes. Daro tai drąsiai, vik
riai.

Balionai rymo ant vietos. 
Tėmytojai sėdi dokle, gina
si ir darbuojasi žvalgymuo
se. Tėmytų, darbuotųsi, ro
dos, ir tuomet, kai visas 
dangus užsiristų jiems ant 
galvos. Urnai suterškė 
granata. Artimiausias or
laivis sukasi ir leidžiasi že
myn. Pataikė! Dirba spar
nais kaip gali, bet nieko ne
gali. Nepasieks savo rube- 
žiaus, paklius nelaisvėn. 
Dviplastinis ir vikrioji 
kregždutė neatsitraukė, ata

kuoja įnirtusiai. Dar kelios 
minutės ir prie jų prisidėjo 
naujas dviplastinis, lygiai 
spartus. Skraido virš kai
mo, virš balionų, bet jo 
niekas nekliudo. Tai mū
siškis.

Prancūzai užtėmija. Jis 
didesnis ir spartesnis už 

pastarųjų, nėr drąsos šokti 
į akis. Bėga šalin, dviplas
tinis į vakarus, kregždutė 
į žiemius. Mūsiškis pasi
leido ginti, norėdamas bent 
vienam užkirsti kelią.

Bet dabar pasigirdo šau
dymai nuo Loretto augštu- 
mos. Mūsiškis grįšta atgal. 
Dąr keletą kartų apsuka 
kaimą ir nusileidžia žemyn.

Vakaro šešėliai pradeda 
tamsėti. Artinasi naktis.”

Draugysčių Reikalai.
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA Dr- 

STĖ ŠV. MARTINO 
CHICAGO, ILL

N. ©vertingas, Pirm. 
3405 Auburn Ave.

J. Mickeliunas, Vice-Pirm. 
839 W. 34th St.

A. J. Kasparas Prot. Rast. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievskis Fin. Rašt. 
1625 W. 20th St .

M. Z. Kadzievskis, Iždin. 
2118 W. 20 St.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Juozapas Kiserevskis, Pirm, 
721 Engol St. *• 

Pran. Stankuą, Vice-Pirm.
957 Jerfnb tSt.

Jonas Drukteriis, Nut. Rašt. 
408 Linden St.

Motėjus Reuga, Fin. Rašt. 
353 W. Main St.

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS. 

Povilas Beišys, Pirm.
202 N. Howland Ave. 

Jonas Gasiunas, Viee-Pirm.
33 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave.
KASOS GLOBĖJAI: į,

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 (įjAacy St.

D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 
WILKES BARRE, PA.

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. R"ašt.
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Rast.
404 Park Ave.

J. Jakimaitis, Antras Finan Rašt.
J. Rėkus, Iždin.

B. Balionis ir K. Rudaitis.
Rasos globėjai.

K. Rudaitis ir V. Mentvila, 
Maršalka.

J. Liaukus, Organo vedėjas 
404 Park Avė.

AMER. LIET. B. K. MOTERIŲ SĄ
JUNGOS CETRO VALDYBA.

■ Marijona Juškienė, pirm.,
129 Melrose str., 

Montello, Mass. 
Pranciška Nutautienė, vice-pirm., 

2006 Strings str.,
, Chicago, Ill.

Monika Gurinskaite, centr. rašt., 
3347 Auburn ave.,

Chicago, Ill. 
Antanina Nausiedienė, iždininkė, 

917 W. 33rd str.,
Chicago, Ill.

Ona Nausiedaitė, išdo globėja, 
1447 50th ave.,

Cicero, III.
Pranciška Maciejauskaitė, išd. gi., 

145 W. 18th str.,
Chicago, Ill 

Dr. S. A. Šlakienė, Daktare kvotėja, 
3352 S. Halsted st., 

Chicago, Ill.
Kun. F. Kemėšis, dv. vadovas, 

5Q W. 6th str.,
So. Boston, Mass.

LIET. R. K. LABD. SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA.
P. A. Mažeika, prez., 
3315 So. Auburn ave.

Alex Prečinauskas, rašt., 
2415 W. 46th str.

Kun. Antanas Staniukynas, išd., 
6700 So. Rockwell str.

Siunčiant aukas j Labd. Sąjungą 
prašome išpirkti “Money Orderį” (ar
ba čekį) kasininko vardu, kuriuo yra 
kun. Ant. Staniukynas, ir pasiųsti 
raštininkui Al. Prečinauskui, 2415 W. 
46th str., Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA DR-STeS ŠV. 
STANISLOVO V. IR K.

Juozas Klimas, pirmininkas, 
4527 So. Marshfield ave.,

Frank Rauba, nutarimų rašt.,
6064 Lafayette ave.

Jonas Kontauskis Finansų raštin.
4302 So. Wood str.,

Jurgis Brazauskis iždininkas.
4546 So. .Wood str., __

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., iiew York City.

Alexander Hamilton—>ti<er of Amenom
ANIEL WEBSTER šitaip pasa
kė apie Hamiltoną: “Jisai už

drožė į uolą tautinių turtų ir gausus 
šaltiniai mokesnių patekėjo; jisai pa
lietė lavoną viešojo kredito ir kredi
tas buvo pastatytas ant kojų.” Nei 
jokis kitas žmogus Suvienytose Vals
tijose neprisidėjo tiek prie sudarymo 
konstitucijos, kiek pasidarbavo Ka

lyklų ir apynių tikrai prisideda prie 
nuosaikumo. Amerikos Kolosas, kurs 
tik po Washingtono antras statomas 
sulyg naudos, suteiktos Amerikai, kas 
dieną gėrė alaus. Nei vieno nežino
me, kurs pasakytų, jog tas jam bent 
kiek butų pakenkęs. Konstitucijos 
prieglobstyje, kurią sudarė Hamilton, 
Anheuser-Busch 58 metai atgal jstei-

milton. Jis ėmė dalyvumą visuose g'ū savo didžią, garsią Įstaigą. • Per
svarbesniuose debatuose ir nenuilstan
čiai dirbo visuose svarbesniuose ko
mitetuose. Jo genius, individualybė 
ir didis pramatymas neišdildomai at-

visą tą laiką jie daro teisingą alų. 
šiandiegi netį 7,500 žmonių nuolatai 
reikalaujasi, kad išpildyti visokius iš

sviete

čystu-no laisvė. Per visą savo 
Hamilton panaudojo savo 
kad iškelti ir proteguoti 
pramonę. Tarp respublikos
stitucijos nei vienas geriau nežinojo, 
jog teisingai padarytas gėralas iš su

muštas ant kiekvieno šalies Įstatymo 
paragrafo — Įstatymo, kuriuomi gva- 
rantuota Amerikos žmonėms ant vi
sados tikybinė, komercialė ir asmeni- 

gyvenimą 
intekmę, 

bravorinę 
tėvų ken-

visų kraštų užsakymus. Jo 
pagarsėjęs visame 
gėralas

BUDWEISER 
—del savo gerumo,

malonaus 
išpardavi- 
butelių

mo, švelnumo, 
kvapo, viršija 
mu milijonais
kitų alaus rųšių.

' t ANHEUSER-BUSCH • ST.LOUIS,U.S.A.
• **• I)

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

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 h istorija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje. » _ . -S’

■
■ Buk Neprigalmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes! ®
* Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioj apylinkėj Loulsianos valsti- j| 
B j°j Prie miestų ir geležinkelių. Oras sveikas. Išlygos labai prieinamos, į
■ kad ir bėdiniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi. Žte- !
į| mė labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus į metus. Kas turi ■ 
_ 120 dolerių, gali pirkti 40 akerių žemės. Kas norite žinoti plačiau, ra- ■ 
it šykite mums, indedant 2c. markę, o mes Jums pirsiųšim kningą ir in- ■ 
g formaciją dovanai ‘ . ■

» A. VISBARAS & CO. I
B 3112 So. I af ited St., Chicago, III. Telęphone Yards 3159 B 
H Kas nori susirašyt su ten gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas j|

IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51., . BIENVILLE, LA. B

JAU EINA DIDELIS LITERATURES, MOKSLO, POLITIKOS IR 
VISUOMENES MĖNESINIS ŽURNALAS.

“PAŽANGA”
“PAŽANGA” eina tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ”- sandarbinlnkauja žymiausi Itaip Amerikos, taip 

Europos lietuvių literatai.
/‘PAŽANGOJ” nuolat vedami šie skyriai:

1. Politikos ir visuomenes dirva kitur ir pas mus. 2. Krislai.
3. Įvairus straipsniai. 4. Mokslas ir išradimai. 5. Literatūra ir 
dailė. 6. Bibliografija ir kritika.

“PAŽANGA” yra 4S pusi, didelio formato.
"PAŽANGOS” kaina merams $3.00, pusei metų $1.50.
Atsiųsk 25c. trasos ženkleliais, aplaikysi vienų uumerĮ pa

žiurai. Adresas:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street Chicago, III.
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