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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 
šiandie iš dalies apsiniau

kę; vakare ar,rytoj laukia
ma lietaus; rytoj vakare vė
siau.

Vakar temperatūra augš- 
čiausia 70, žemiausia 64 laips.

Saulė teka 5:40, leidžiasi 
5:43.
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Darbininkų riaušes PetrogradeK

Rusams visur ge
riau ima sekties.

Vokiečiai pasirodo nu- 
silpnejusiais.

Rusai atgal atėmė miestą Lucką
Paėmė 4,000 teutonų 

nelaisvėn.

Įgriuvus gatve. Carranzistai briau- 
jasi į Texas.

1 amerikonas ir 17 meksikonų 
užmušta.

11 amerikonų kareivių 
pražuvo.

“Pažeistas kapitonas ra
portavo, kad tie visi užpuo
likai buvo uniformose.

SUMIŠIMAI PETROGRA
DE.

BERLYNAS, rugs. 25.— 
Stockholmo Lokal Anzeiger 
korespondentas iš Petrogra
do praneša, kad tenai kilu
sios ant gatvių darbininkų 
didelės demonstracijos prieš 
valdžią, kurios kasdien at
sikartojančios. Vis tai dė
lei durnos paleidimo. Dau
geliuose fabrikų darbas su
stojęs. Petrogrado milita- 
rinis viršininkas, gen. Fro
lov, išleidęs i darbininkus 
proklemaciją, kurioj pasa
kyta, kad darbininkų pasi
traukimas iš darbo ir de
monstracijos generolo Ruzs- 
kio, vyriausiojo Petrogrado 
karo apskričio vado, bus ro- 
kuojamos didžiausiąja šalies 
išdavyste.

VOKIEČIAI NUSILP
NĖJO.

LONDONAS, rugs. 25. — 
“Mušis šiaurėje nuo Lu
cko buvo labai pasekmingas 
rusams. Rusai paėmė 4, 
000 austrų ir vokiečių ne
laisvėn ir podraug atsiėmė 
pati Lucką,” rašo Reuter’io 
telegramų korespondentas.

Londonas, rugsėjo 25. — 
Militarinis veikimas ryti
niam fronte apsistojo, nes 
vokiečiai labai silpnai ėmė 
veikti. Fronto centre rusai 
atkakliai veikia ir vokiečius 
atmuša atgal, bet vokiečiai 
ant savo kairiojo sparno 
taippat juda. Tenai von 
Hindenburg deda visas pa
stangas paimti Dvinską. 
Rytuose nuo Vilniaus vie
tomis rusai sumušę vokie
čius ir iš jų atėmę daug 
kanuolių.

Petrograde skelbiama te
čiau, kad vokiečiai sumušti 
ir Rygos apylinkėse, ir ap
link Dvinską ir Galicij.os 

pasienyj. Pasirodo, kad 
vokiečiai visur ėmę silpnėti. 
Jų toksai nusilpnėjęs vei
kimas išaiškinamas tuomi, 
kad jie gaminasi ir vėl prie 
kokių nors stebėtinų žy
gių. Prieš tvirtovių paėmi
mą jie visuomet pasirodo 
silpnesniais, nes tuo metu 
dėsto naujus pienus ir pa
sigamina smarkiau antpuo
liu.

Taip bene ir šis vokiečių 
nusilpnėjimas kitaip nega
lima išaiškinti.

Visgi reikia pripažinti, 
kad rusai po tokių didelių 
smūgių veikiai atsigavo ir, 
rasi, jie ims kitaip kariau
ti. Rusams dabar gali sek
ties geriau ir todėl, kad jų 
vadai nevaržomi, visur sa
varankiai veikia, ne taip, 
kaip pirmiau, kuomet did- 
kunig. Nikalojus vadovavo, 
kuomet už savo klaidas sa
vo generolams žandus skal
dė.

Abelnai manoma* kad vo
kiečiams ten laimingos die
nos su pasisekimais jau 
praėjusios.

BŪTINAI NORI PAIMTI 
DVINSKĄ.

Londonas, rugsėjo 25. — 
Fieldmaršalas von Hinden
burg su savo armijomis pro
gresuoja aplink rusų tvir
tovę Dvinską. Rusi] apsi- 
ginimo pozicijos į šiaurry
čius nuo Smelina paimta 
antpuoliu. 1,000 rusų pa
imta nelaisvėn.

f pietvakarus nuo Lenne- 
waden vokiečiai išnaujo už
ėmė sodžius Rose ir Strig- 
ge, kuriuos laikinai buvo 
apleidę.

Ties Vileika, į kur rusai 
pabėgo, eina smarkus mū
šiai. Vienoj vietoj rusams 
laikinai pasisekę vokiečius 
atremti.

New Yorke Įgriuvus 7-ta avė., po kuria tunelis kasamas. Tris karai pilni darbi
ninkų supuolė urvuosna. Keli asmenis užmušta, bet sužeistųjų — labai daug.

ITALAI UŽĖMĖ AUGS 
TUMAS.

Londonas, rugsėjo 25. — 
Po ištisos savaitės atkakliai 
kovai italų su austrais, pir
mieji austrus Įveikė ir užė
mė Monte Coston augštii- 
mas. Austrų Įgula suspėjo 
pabėgti, bet italams visvien 
pateko 5 austrų oficieriai, 
118 kareivių ir daug viso
kios karo amunicijos.

PRANCŪZAI UŽĖMĘ 
TURKŲ SALĄ.

Paryžius, rugsėjo 24. — 
Vakaruose nuo salos Crete 
(Krito) franeuzai užėmė 
turkų salą Ruad. Sala ran
dasi už poros mylių nuo Si
rijos pakraščių. Gyventojų 
esama aplink 4,000. Fran- 
cija salai paskyrė guberna
torių.

Smarkiausia bet vokiečiai 
darbuojasi aplink Dvinską, 
kur nesigailima nei žmonių, 
nei karo amunicijos.

Graiki oj pa
skata mo

bilizacija.
Atėnai, rugsėjo 24. — Va

kar vakare karalius Kon
stantinas pasirašėš po ka
ruomenės mobilizacijos de
kretu ir tuoj aus karo žiny
ba išsiuntinėjo Į visas pu
ses *tam tikrus paliepimus 
mobilizacijos reikale. Ta
sai karaliaus nusprendimas 
visur džiaugsmingai sutik
tas. Mobilizuojama 20-ties 
rųšių karuomene. Mobiliza
cija norima pagązdinti Bul
gariją, kuri gula ant Ser
bijos.

Berlynas, rugsėjo 24. — 
Kaizeris su Bavarijos kara
liumi Nurenbcrgo tvirtovėj 
turėjo susiėjimą. Po vis
kam karalius kaizeriui su
teikė Bavarijos armijų 
fieldmaršalo titulą.

TRIS LAIVAI NUSKAN
DINTA.

Londonas, rugsėjo 25. — 
Vokiečiai sutorpedavo tris 
sekančius Anglijos laivus:

Cancellor, 33 Įgulos išgel
bėta.

Urbino, Įgula išgelbėta.
Hesione, įgula pabėgo.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.

Messina, rugsėjo 24. — 
Smarkus žemės drebėjimas 
buvo čionai praeitą naktį. 
Tarp gyventojų kilo pa- 
siauba. Visi buvo išbėgę 
ant gatvių. Jokių nuosto
lių nepadaryta.

PRIEŠ SERBIJĄ 1,500,000 

KARUOMENĖS.
Londonas, rugsėjo 24. — 

Vokietija priešais Serbiją 
stato 800,000 karuomenės, 
Austrija 400,000 ir Bulgari
ja 250,000.

Apturėta žinia, kad ser
bai fortifikuoja Bielgradą.

Brownsville, Texas, rugs. 
25. — Vienas Su v. Valstijų 
raitelis užmuštas, 6 karei
viai sunkiai sužeisti ir 11 
kareivių nežinia kur dingo 
— tai pasekmės S. V. karuo
menės susirėmimo su Car- 
ranzo karuomene palei Pro
greso. Carranzo kraeivių 
buvę aplink 100 iš Matamo
ras stovyklos.

Tečiau S. V. kareiviai už
puolikams irgi puikiai atsi
mokėjo, nes 17 jų nušovė ir 
18 sugavo, iš kuriu bus šis- 
tas išgauta, ką būtent Car
ranza mano atsiekti pana
šiai pasielgdamas.

Po smarkių apsišaudymų, 
amerikonai likusius carran- 
zistns jau buvo apsiautę ir 
norėjo visus paimti nelais
vėn, tečiau užpuolikams a- 
tėjo pagelbon keli šimtai 
meksikonų ir tie šaudymais 
leido jiems atgal pereiti per 
upę Rio Grande ir ten pasi
slėpti slėnyse.

Amerikonų tarpe sužeis
tas kapitonas Anderson.

Apie tą atsitikimą majo
ras Anderson štai kaip pra
nešė generolui Funston, vy
riausiam S. V. karuomenės 
Meksiko pasienyj vadui:

“Būrys meksikonų, susi
dedantis iš aplink 80 yyrų, 
auštant užpuolė krasos bus
tą Progrese. Ėmė jie plėš
ti es į bustą ir šaudyti. Mu
sų 12 raitelių iš kompanijų 
B ir C tuomet paleido kelis 
šūvius į užpuolikus. Į tai 
atsakyta šaudymais.

“Vienas raitelis Henry 
Stubblefield dukart pašau
tas ant vietos krito. Liku
sieji mūsiškiai tuomet stojo 
kovon. Persišaudymas tę
sėsi aplink porą valandų.

“ Kapitonui A. V. P. An
derson peršauta ranka, bet 
nepavojingai. 2 arkliai už
mušta ir 1 sužeistas.

“Meksikonai pabėgo į 
krūmus palei upę. Keli 
šimtai meksikonų iš ana
pus upės ėmė šaudy ti, kad 
apsaugoti bėgančius saviš
kius.

AMERIKONAI SUĖMĖ 
MADERO.

San Antonio. Tex., rugs. 
25. — Glenny Springs areš
tuotas nužudyto Meksiko 
prezidento Madero brolis., 
Raoul su 8 Vilios pasekė
jais, kur jie buvo perėję 
pfer S. V. sieną. Su Made
ro visi areštuotieji, sakoma, 
esą oficieriai ir priklausą 
Vilios štabui.

VOKIEČIAI PRARADĘ 
49 ORLAIVIŲ.

Geneva, rugs. 25. — Čio
nai iš tikrų šaltinių aptu
rėta žinia, kad nuo pra
džios karo ligi rugpj. 1 d. 
S. m. vokiečiai praradę 38 
zeppelinus ir 11 parsevalų. 
Jų didžiumą sušaudę talki
ninkų lakūnai. Kiekvienas 
orlaivis atsieinąs suvirs 
$500,000.

SUGAVO DU SUBMARI
NE

Newport, R. I., rugs. 24. 
— Per krasą čionai iš An
glijos apturėta žinia, kad 
Scotlandijos pakraščiuose 
anglai sugavę du vokiečių 
submarinu, kuriuodu už
plaukę ant pratiestų vande
nyj grandinių. Ir abudu 
suimta.

VOKIETIJA UŽTRAUKĖ 
NAUJĄ PASKOLĄ.
Berlynas, rugsėjo 24. —- 

Vokietijos valdžia užtraukė 
trečią iš idles vidurinę pas
kolą ir trumpu laiku surin
ko $3,007,500,000. Pasiro
do, kad vokiečių tauta pil
nai pritaria valdžios veiki
mui.

BUVĘS MINISTERIS 
MIRĖ.

Petrogradas, rūgs. 25. — 
Čionai pasimirė Piotr Niko
la jevič Durnovo, buvęs Ru
sijos vidurinių reikalų mi- 
nisteris, didis biurokratas.
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Kodėl vokiečiams 
sekasi kariauti.
Kapitonas Granville For

tescue, buvęs karinis pagel- 
bininkas prezidento Roose
velt’o, apvažinėjo kariau
jančias Europos šalis ir da
bar paaiškino, kodėl vokie
čiams sekasi sumušti talki
ninkus. Girdi, vokiečiai 
muša talkininkus ne dėlto, 
kad jie turėtu didesnes pa
jėgas, bet dėlto, kad talki
ninkai negeros valios ir pa
liegę.

Vokiečiai laimi todėl:
Belgu armija išnaikinta 

dėlto, kad franeuzai pra
džioje karo nepasirūpino 
pagelbėti belgams. Anglu 
politikai malonėtu -sumušti 
vokiečius, bet jie vietoje 
darbuoties krašto labui, 
daugiau užimti patįs savimi.

Franeuzai po galutinam 
suorganizavimui karuome- 
nės buvo sulaikyti vokiečiu 
ačiū dideliems nuostoliams, 
kuriuos panešė pradžioje 
karo imdami ofensivą prieš 
vokiečius.

S. V. civilio karo veteranai.

Serbu narsiai, bet nedi
delei, tautelei grasia didelis 
pavojus. Serbai ilgus am
žius kariavo ir kovėsi su sa
vo amžinais nevidonais tur
kais už neprigulmybę. Ir 
pagaliau jiems pasisekė tą 
baisų jungą nusikratyti. 
Rods tautelė po to ^turėjo 
tik ir bujoti. Tečiau jon 
įsimaišė rusai šovinistai ir 
savo rubliais pridirbo nau
ju serbams nelaimių. Pir
miausia serbai už rusiškus 
rublius nužudė savo kara
lių su karaliene ir ant ga
lo Austrijos sosto įpėdinį 
su jo žmona. Iš to taigi ir 
užsiliepsnojo dabartinis bai
sus karas Europoje.

Kadangi serbų nužudyta
sai Austrijos sosto įpėdinis 
buvo artimas Vokietijos 
kaizerio bičiuolis, tatai šis 
ir nusprendė serbų tautą iš
naikinti. Ar jam pasiseks 
tas tikslas atsiekti, sunku 
pasakyti. Tik dabar žino
ma, kad Serbija tikrai jau 
atsiradusi baisiausiata pa
vojuj. Priešais ją siunčia
ma pusantro milijono ka- 
ruomenės: 800,000 vokiečių, 
400,000 austrų ir 250,000 
bulgarų. Prieš tokią galy
bę serbams nebus galima 
atsilaikyti ir serbų žemė 
paklius po teutonų kojom, 
kaip nelaimingoji Belgija, 
Lietuva ir Lenkija.

Rusų karuomenei trūksta 
karinės organizacijos.

Italai veda mažutį karą 
prieš austrus, tečiau jų ko
vos neturi jokios intakus 
į visą dalykų stovį.

Serbai pradžioje karo at
sisakė nuo teritorijų daly
bos, užtad nesulaukė kitų 
Balkanų valstijų pagelbos.

Be to talkininkai nesukon
centruoja savo veikimo su- 
lyg abclno pulso, ir ačiū to
kiam išdrikusiam veikimui, 
teutonai kariauja su pen
kiomis atskiromis armijo
mis, o ne su galingu prie
šu. Klaidos talkininkų lei
džia teutonams išsistatyti, 
kaipo galingiems karinin
kams ir pasididžiuoti savo 
tobula organizacija. Talki
ninkams nuo pat karo pra
džios truko bendrumo vei
kime.

Ligšiol Francija ir Ang
lija veikė vakaruose visiš
kai nesusitarę su kitais tal
kininkais. Rusija varė sa
vo kampaniją taip, lyg tal
kininkai vakaruose neegzis
tuotų. Kada italai stojo ka
rau, pradėjo veikti lyginai 
vien savo rankomis. Pasek
mėmis tokio veikimo, visiš
kai galima, kad vokiečiai 
sumuštų ir visą pasaulį, 
jaigu jiems reiktų kovoti su 
a tski romis a rm i jomis.

Visai kitaip dalykai vir
stų, jaigu talkininkai turėtų 
susipratimą veikti išvien.

Didžiausia Anglijos nelai
mė dabartiniame kare, tai 
jos politikai. Anglija pra
dėjo karą nepatogiais lai-

Pa garse j tįsiam Rusi j os 
armijų buvusiam vadui, ge
nerolui Kuropatkinui, kaip 
telegramos praneša, išnaujo 
garbė grąžinama. Jam no
rima pavesti Rusiją ginti 
nuo vokiečių užplūdimo. 
Petrograde imta jau tvir
tinti, kad tik vienas gen. 
Kuropatkin tegalįs išgelbėti 
Rusiją nuo pražūties. Bet 
ar tik ne pervėlai susigrie
biama. Pirmiau geriausias 
vadas buvo pamirštas, gi 
dabar jam jau siūloma pa
taisyti buvusių vadu klai
das. Ar pakaks tam tiks
li! jėgų?

Rusų tautos lyderiai nuo 
savo reikalavimų neatsisa
ko ir jau gana aštriai sta
tosi prieš patį carą, pas 
kurį reikalauja tuojaus da
bartinę valdžią pakeisti li- 
beralingesne, turinčią pilną 
atsakomybę prieš tautą. Ne 
kaip tai visa atrodo biuro
kratui Gorcmikinui, kuomet 
jis taip skaudžiai ignoruo
jamas. Tautos lyderiai, 
mat, jau dabar biurokrati
jos ncsiklausia, kaip reik 
šalies reikalus tvarkyti. O 
rasi Rusijos gyventojai ir 
susilauks šiokios-tokios lai
svės. Ir jei tas tikrai įvyk
tų, už tai visi turėtų būti 
dėkingi vokiečiams.
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S. V. civilio karo veteranai. Pradėjus rugs. 27 d. Washingtone atsibus tų senų 
kareivių suvažiavimas. .

kais, kada prie jos vairo 
stovi prasčiausia valdžia, 
kokia kuomet buvo. Tie. 
žmonės užimti išimtinai pa
rinktais dalykais. Mėgsta 
frazas, bet ne darbą. Pa- 
vyzdin, Asquith per penkias 
valandas aiškino, ką Angli
ja gali padaryti vokiečiams. 
Buvo tai 10 mėnesių atgal, 
o dar ir šiandien veikiantie
ji karuomenės batalijonai 
nėra tinkamai aprūpinti 
ginklais. Mašininių kanuo- 
lių, kurios naujagadyninia- 
me kare, skaitosi puikiau
siu ginklu, Anglija skaito 
tik desėtkais vietoj pagei
daujamų tūkstančių.

Priverstinas kareiviavi
mas Anglijai duotų daug ga
lybės, bet pamėginus jį į- 
vesti, subruzdo liberalų par
tija, prie kurios priguli pat
sai Asquith, o pastarasis la
bai prielankus savo parti
jos nuomonei, mat, nenori 
nebetekti vietos. Svarbiau
siu argumentu prirodyme 
netikumo Anglijos valdžios 
yra, kad neaprupinta gink
lais veikiančioji karuome- 
nc. Jaigu kas mėgina kri
tikuoti tokį valdžios apsilei
dimą, tai tokiam aštri cen
zūra neleidžia aušinti bur
nos. Tuoj intariamas vo
kiečių šalininku.

Kas link Franci jos, tai 
kap. Fortescue neturi žodžių 
nugirti pastarosios tvarką. 
Netikus organizacija fran- 
euzų armijos pradžioje ka
ro priklausė nuo politikinių 
intaku. Augštosna vietos- ° . ina buvo pakeliami žmonės, 
turintįs protekciją. Ačių 
tam, nesumanųs ir nekoin- 
petentiški vyrai vadovavo 
armijoms. Šiandien įvyko 
svarbios permainos. Užsi- 
tarnavimas ir pasižymėji
mas duoda progą užimti at
sakančią vietą. Fraiįcuzų 
vadų taktika — taip vesti 
karuomenę, kad kuomažiau- 
siai prarasti kareivių. Gen. 
Joffre sistema skverbties 
pėda už pėdos yra išganinga 
Francijai.

Kas link Rusijos, kapito

nas Fortescue sako, kad 
jaigu rusų armiją pavesti 
lygiems vadams, kai vokie
čių, tai už trijų mėnesių už
imtų Berlyną. Rusų armi
jai trūksta organizacijos. 
Rusų oficieriai, kareiviai 
tiek pat gabus ir veiklus 
kaip ir vokiečių. Tiktai šta
bas netikęs. Pirmiausia ru
sų štabas nesirūpina infor
muoti karuomenę, paskui 
mažai susiklausymo tarp 
komendantų divizijų ir kor
pusų. Austrų žvalgai pa
pasakoja, kad dažnai jie už
eina miegančią rusų karuo
menę.

Keistai išrodo, kad Vo
kietija, turėdama mažiau 
žmonių, galėjo išstatyti 
daugiau karuomenės už 
Rusiją. >

Rusas iš augštesnįų sluog- 
snių yra abelnai tinginys, b 
visos augštosios vietos už
imtos ciesoriaus šeimynos 
asmenimis, arba kitais aris
tokratais. Tarp jų daugu
ma visiškai nekompetentin
gi. Didieji kunigaikščiai 
skaitomi viršžmogiais ir 
jaigu padaro kvailybę, ly
gią žudymui, niekas negali 
jų pataisyti.

Ėdančiu vėžiu Rusijos kū
ną yra dabartinė vokiečių 
klika, veikianti Petrograde. 
Yra tai didesnis pavojingu
mas iš jos, negu nuo visos 
vokiečių kampanijos. Yra 
tai rūšis, pagraužianti vi
sos tautos jėgas.

Caras apsuptas Vokieti
jos šalininkų. Visas jo 
dvaras persisunkęs simpati
jomis link vokiečių ir aus
trų.

Italai dabartiniame kare 
turi taip mažą reikšmę, kad 
neverta apie tai nei kalbė
ti.

Jaigu tarp talkininkų bu
tų buvęs susiklausymas, še
šios divizijos italų armijos 
Dardaneliuose. butų pakrei
pę visą dalykų stovį Turki
joje. Vėlus italų paskelbi
mas karo prieš turkus, tai 
viena didžiausių talkininkų 
klaidų. P.

Prie krašto.
Užmigo!.,. Užmigo amžinu 

miegu!... Joks kliksmas jau 
dabar man jos neprižadįs... 
Ji vakar buvo čia gyva, o 
šiandien ji... tiktai lavonas,.. 

' Kas pavaduos man ją?.. 
Kas man kasdien čiulbės?.. 
Kas labą ryt sakys, meiliai 
nusišypsos ?... Kas apkabįs 
mane?.. Karštai kas pabu
čiuos?.. Kas man papasakos 
naivių j ų pasakėlių ?..

Niekas... o, niekas... Ta
vęs juk nėr! Tiesa, tu čia 
guli, bet siela tavo kur? Tik
tai ji viena mane džiugina...

O, Tėvyne, kodėl tu taip 
žiauri? Jaunystės dienomis 
varei inane iš čia: ir alkiu 
marinai, ir siundei ant ma
nęs piktuosius žmones... Da
bar gi svetimoj šalyj tavęs 
mąn išsiilgus, sugrįžus, pasi
ryžus tave remti savo darbu, 
—Tu tuoj išplėšei man šir
dies gabalą, palikai mane 
visai be paramos... Išplėšei 
man visų-brangiausiąją esy
be. Ar Tu gi nežinai, kad 
ją aš tau ruošiau? Juk aš 
auklėjau ją, kad ji Tau butų 
paspirtis, kad Tu galėtum 
jąja pasidžiaugti!...
' Kas ji dabar? Mėselės ga
balėlis, kurį tuojau žemelė 
'ir prarys. Ir kuo be jos vir
tau aš pats?...

Silpnas, susisielojęs, nelai- 
'mingas...

O-o, bįrėkit ašaros, bįrėkit 
gausiai!... Lašėkit taip, kad 
iš jų susidarytų upelytė! 
'Aš jums visai nė nekliudy
siu... Jus palengvinate man 
baisų skausmą...

Bet ne!.. Ji nenumirus? 
Tai tik toks ilgas jos ypa
tingas sapnas. Štai aiškiai 
matau, kaip jos meilus vei
deliai šypšo. Ji taria man:

“Tėveli, sveikas! Jei nori, aš 
pabusiu”..

O-o, pabusk brangioji! 
Nors vieną kartą dar pra
tark!..

Bet tu tyli.. O mudu čia 
apspitę žiaurus žmonės.. 
Ir ko jiems reikia?.. Gal no
ri jie tavęs? O-o, tad ne!.. 

• Šalin piktieji! Šalin tu 
karste! Šalin kastuvai!.. 
Ji tuoj juk atsikels!.. Neduo
siu žemei jos praryti! Ji ma
no buvo, yra ir bus!

Ką? Jus varn+o mane 
šalin?! Jus sakot: aš bepro
tis?!. ..r

O-o, žiaurieji! Ar jus ne
žinot, kad drauge su ja jus 
laidoj at mane?... “V.”

MOTERIŲ VAKARAS.

Baltimore, Md. Sekma
dienio vakare, rugsėjo 19 d., 
parapijinėj (> salėje LR KM. 
Sąjungos 8 kuopa turėjo va
karą su programų. Progra
mas susidėjo iš prakalbų, 
monologų, deklemaci j ų,
taippat leista dovanoms 
laikraštis. Vietinė kuopa gy
vuoja tik 4 menes., bet su
spėjo surengti jau trečią 
vakarą. Tiesa, nemaža mo- 
terįs turi keblumų savo vei
kime, bet darbščios musų 
sesutės, lyg bitelės, darbuo
jasi nieko nepaisydamos ir 
narių skaičius kas kart vis 
auga. Neužilgo žada uždė
ti vakarinius kursus. Tada 
galima tikėties, kad skaičius 
keleriopai padidės.

Pastarojo vakaro bran
duoliu buvo p. Juro prakal
ba, kuris savo puikia iškal
bą, simpatingu balsu, karš
tais žodžiais nupeikė musų 
vaidus, kivirčus, kad mes 
tokioj svarbioj valandoj lei
džiame brangų laiką kivir
čams. Laiką privalome iš
naudoti geriems tikslams.

Rožytė.

LAIDOTUVĖS.

Westville, Ill. Rugsėjo 14 
d. pasimirė Antanas Teresa. 
Velionis paėjo iš Kauno gu
bernijos, Užvenčio par., bu
vo nevedęs, 40 metų am
žiaus. Buvo silpnos svei
katos. Pastaraisiais laikais 
važiavo Chicagon gydytus. 
Daktarai padarė operaciją, 
po kurios neužilgo pasimirė. 
Palaidoti parvežtas West- 
vilėn. Laidotuvės atsibuvo 
rugsėjo 18 d.

Velionis buvo' pavyzdin
gas žmogus; prigulėjo prie 
sekančių draugijų: šv. Jur
gio Kan., kartu ir SLRKA. 
151 kp. ii prie šv. Kazimie
ro dr-jos. Draugijų nariai 
pagerbė velionį atiduodami 
jam paskutinį patarnavimą.

Lai buna lengva jam šios 
šalies žemelė. A. S. V.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FOK- 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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DARBININKAI LAIMĖ
JO STRAIKĄ.

Bristol, Conn. Manufak
tūros komp. apie 2,000 dar
bininkų buvo pradėję strai- 
kuoti. Straiką pradėjo rug
sėjo 14 dieną. Reikalavo 
daugiau mokesties ir 9 vai. 
darbo dienoje. Rugsėjo 19 
d. turėjo susirinkimą ir su
sitaikė su darbdaviais. Dar
bininkai laimėjo. Rugsėjo 
20 d. sugrįžo prie darbo.

Bristolietis,

14 METŲ JUODUKAS 
NULINČIUOTAS.

Jackson, Georgia, rugs. 
24’ — Joe Persons, juodu-
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Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec.31, 1615)

kas, turintis ne daugiau 14 
metų, čionai minios pakar
tas už užkalbinimą 8 metų 
baltos mergaitės. Pakar
tasis svėręs ne daugiau 75 
svarų.

Valstija Georgia ir vėl 
pasižymėjo savo barbarin- 
gumu.

PASIŲSTA DINAMITAS 
PER PARCEL POST.

New York, rūgs. 24. — 
Tarpe krasos siuntinių čio
nai vienam siuntinyj atras
ta 8 lazdos dinamito, atsiųs
to iš California. Dinamitas 
gabentas per Parcel Post. 
Buvęs minkštai supakuotas, 
todėl vežant neekspliodavo. 
Dinamitas buvo siunčiamas 
į Italiją. Siuntėjas pasira
šęs “Luigi Ghirolfi.”

JUS GALETE IŠAUGU!

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.
I Ar slinka jums plau-

Ar pražilę, jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
Sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą., aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
guott jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigeintą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Ifliip užlaikyti svei
katą. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai 1 pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galcme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVAGUKA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba, 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

kiekvienam doler- 
Ine dėžutė Calvacura— 
os N.
“Teisybe Apie Plau- 
kus.” Išpiaukete že- 

šeštoje savaite. ,mla" atspaustą kuponą ir siuskete šlanden.
UNION LABORATOHY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. 'Y.
Slučiu 1 dedamas 10 centu del npmer. 

kejlmo kaštu pcrslutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (I’asluskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.) ,

Telephone Yards 6886 B

I Lienivišh Drapanų Krautuve |
Užlaikau didžiausiame pasirin- ' 

| kime vyriškų apredalų, skrybėlių, Į 
4 čeverykų, batų del moterų, vyrų ir ( 
I vaikų; taipgi vyriškų siutij ir over- •

kotų. g
JONAS BUDRIIiAS, savininkai i

3252-54 S. Morgan St. >
CHICAGO, ILL. 1

___  t

| IŠMOK
W Angliškai kalbeli
A skaityti ir rašyti už
,Ai Išmokinsimo jus Angliškai kalbėti, skai-
v tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- [į
M šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra 

labai parankus kiekvienam, nes mokina-

!
me naujausiu bud u per korespondencija 
jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi
nigus:

AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES1741 W. 47th st., Chicago, Ill.

4
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Mark Twain.

| Princas ir Elgeta
Sulietuvino Padauguvietė.

(Tąsa).
kad jis esąs princu, o jiems davė karaliaus rūmų tar
nų vardus. Toliau jis su jais elgdavosi, kaip tikram 
princui tikdavo, kalbėjo su jais augšta iškalba. Drau
gai išpradžių linksmai ir juokais klausė jo nepapras
tos, puikios kalbos, stebėjosi iš jo didžiavimosi. Bet 
pagaliau pradėjo jį laikyti už didžiai mokytą ir išmintin
gą, pasitikdavo jį kaip tikrą princą, visame klausė jo, 
ir noriai pildydavo jo karališkus įsakymus. Tomo drau
gai pasakojo apie jo išmintį savo šeimynose; suaugu
sieji žmonės pradėjo telkties pas Tomą, klausydami jo 
patarimų visuose reikaluose, o jisai išmintingai išriš- 
davo jų tarpe ginčus ir nesutikimus ir tokiuo budu. 
Tomo garbingas vardas plačiai pagarsėjo.

Taip pragyveno Tomas iki 13 motų savo amžiaus: 
elgetaudavo, maitindavosi sudžiuvusiomis, supelėjusio
mis duonos plutelėmis, nuo tėvo ir močiutės kęsdavo 
stunidymus ir kumščiojimus, didžiavosi prieš savo drau
gus, darė tarp jų teismą, o naktimis mąstydavo apie 
savo, kaipo princo, padėjimą. Ant galo viena mintis 
jį suvisu užvaldė: jis būtinai užsigeidė savo akimis 
paregėti tikrąjį princą, karaliaus sūnų. Vieną dieną 
buvo labai šalta, miglota, dažnai ėjo būriai lietaus. To
mas basas valkiojosi Londono gatvėmis. Jis buvo la
bai išalkęs, tad eidamas pro valgomų daiktų krautuves, 
labai noriai žiurėjo per langus; vakare, jisai niekur nie
ko negavęs, grįžo namo; tėvas pagal paprotį jį subarė, 
sumušė; Tomas alkanas atsigulė. Ir štai jisai susapnavo 
įstabų sapną: rodės jam, kad jis yra tikru princu; jis 
pajuto esąs pilkiausiuose rūmuose, girdįs gražią muziką, 
puikiai papuošti tarnai pasitikdami jį žemai lenkia sa
vo galvas... Rytmetyj Tomas anksti pabudo iš mie
go, gražus sapnas išnyko — jis pajuto save vėl kam
barėlyje ant gniaužtos šiaudų; jam pasidarė ncišpsaa- 
kytai liūdna; iš akių jo pradėjo bįrėti karštos ašaros...

III.
Tomas sutinka princą.

Rytmetyje, alkanas Tomas išėjo į gatvę; jis neper
stojo protauti apie įstabųjį nakties sapną ir, bemąsty
damas, ėjo pirmyn, pats nežinodamas kur eina. Ilgai 
jisai vaikštinėjo Londono gatvėmis ir ant galo priėjo 
tokią vietą, kurioje jis dar nekados nebuvo. Štai jis 
pamatė didelį, 'gražų namą, su augštais bokštais ant 
kampų, su geležiniais vartais, su akmeniniais levais 
prie vartų ir su paauksuotom durukėm prie vartų. 
“O, kokia laimė! Tai karaliaus rūmai.” Tomas įsmei
gė atidžiai akis į rumus. Ar neprisieis jam čionai pa
matyti princą? O, kaip jis butų laimingu! Iš šalių du
relių, prie vartų, du augšti vyrai stovi, jie stipriai ap
ginkluoti: nuo galvos iki kojų apkalti į geležis — tai 
sargai, kareiviai. Jie stovėjo ant vietos nesijudindami 
ir nieko neleido į karaliaus rūmų vidų be jo paties lei
dimo. Minios žmonių stovėjo ir atidžiai žiurėjo į ka
raliaus rumus, o per vartus į vidų ir iš ten važinėjo 
paauksinti vežimai, kuriuose sėdėjo puikiai pasipuošę 
didžturčiai, ministerial ir kiti, kam buvo leista prieiti 
prie karaliaus. Mus elgeta Tomas, drebėdamas priėjo 
prie tvoros. Štai už tvoros jis pamatė gražų, parėdy
tą vaiką. Drapanos vaiko buvo siūtos iš brangių ge
lumbių ir buvo papuoštos visokiais blizgučiais, gra
žiais, brangiais akmenimis. Prie vaiko stovėjo bū
rys puikiai pasirėdžiusių tarnų. Vos Tomas pamatė 
tą vaiką, tuojaus suprato, kas tai yra, ir sušuko: “Tai 
princas — tikras, gyvas... ir aš jį matau!” Tomas 
prisiartino prie vartų ir prispaudė savo veidą prie sky
lės, idant geriau matyti. Bet tuojaus jį pamatė karei
vis ir taip smarkiai stūmė nuo vartų, kad Tomas keliais 
kuliais apsivertė. “Kitą kartą nelysi, elgeta, kur 
tau nereikia,” pasakė kareivis. Minia pradėjo gar
siai juokties, bet princas, tą pamatęs, tuojaus prišoko 
prie vartų. Jis rūsčiai sušuko ant kareivio: “Kaip 
tu drįsti silpną vaiką taip bjauriai stumdyti?! Tuo
jaus atidaryk vartus ir įleisk į vidų vaiką!” Minia, iš
girdus princo žodžius, sušuko: “Lai gyvuoja Valijos 
princas!” Sargas tuojaus išpildė princo prisakymą ir 
įleido Tomą į vidų. Tomas bijodamas prisiartino prie 
princo. Princas prabilo: “Matau, tu pailsęs ir alkanas 
— eikš su manimi!” Edvardas atvedė Tomą į puikų 
kambarį karališkuose rūmuose. Princas pasakė Tomui, 
jog tai yra jo kabinetas. Tarnai atnešė' skanių val
gių. Tomas nuo pat užgimimo panašių valgių dar ne- 
J<ados nematė. Skubiai jis griebėsi už valgių. Prin
cas prisėdo prie stalo, kur valgė Tomas, ir klausinė
jo jojo: “Kaip tu vadiniesi, vaikuti?” — Tomas Kauti, 
viešpate, atsakė. Princas pasakė: “Įstabus vardas. 
O kur tu gyveni?” — Mieste, gatvėj Opal-Court. — 
“Opal-Court! O, koks įstabus gatvės vardas! Ar tu
ri tėvus?” — Turiu. Taip-pat turiu močiutę ir dvi 
sesutes: Onutę ir Alziutę. Princas vėl klausė: “Na, 
o tavo močiutė, ar neskriaudžia tavęs?” Tomas atsa
kė: “Kada miega, arba visai girta, tik tada aš liuo- 
sas nuo jos, o kaip tik išsipagirioja — tuojaus pradeda

mane mušti.” Akis princo žybtelėjo ir veidas užrau
do iš rūstumo. “Jie drįsta tave mušti, tokį mažą ir 
silpną? Šiandien dar prisakysiu ją uždaryti už tai 
kalėjimai! Tuojer.” Tomas atsiliepė: “Į kalėjimą Tu
oj cr uždaro tiktai šlovingus didžturčius.” Princas vėl: 
“Taip, taip. Gerai, aš pagalvosiu, kaip ją nubausti. O 
tėvas tavo geras?” — Ne geresnis už močiutę, vieš- 
pate! — “Na, o motina?”—Labai gera: niekados ne
skriaudžia manęs. Onutė ir Alziutė irgi labai geros ( 
mergaitės. — “Kiek jos metu?”—“Penkiolikos, viešpa- 
te. Princas vėl sako: “Tai jos vienmetės su mano pus- 
seserimi. Ar daug jos turi tarnaičių?” Tomas su nu
sistebėjimu paklausė: “Na, o kam jom reikalingos tar
naitės?” Princas iš savo pusės ir nusistebėjo ir vėl 
klausė: “Kaip tai kam reikalingos tarnaitės! Kas-gi 
jas išrengia vakare gulant, o rytmetyj kas vėl aprėdo?” 
Tomas atsakė: “Niekas, viešpate, neišrengia ir niekas 
neaprengia. Kaip jos galėtų guldamos nusiimti dra
bužius ir gulėti nuogos?” — “Kaip tai — nuimti vir
šutinius drabužius, tai jau likti nuogam? Ar tai jos, 
tavo seseris, tik vienus drabužius ir turi?” — “Na, 
kam jom reikalingi dveji drabužiai? Ar jos turi kiek
viena po du kurni?” Princas pradėjo garsiai juok
itės. Bet tuojaus sustojo ir pasakė: “Na, nepyk ant 
manęs už juokus. Aš šiandien, tuojaus, liepsiu nusiųsti 
tavo seserims daug parėdų ir tarnų. O dabar papasa
kok man apie savo gatvę, Opal-Court. Ar tau teii 
linksma gyventi?” Tomas papasakojo: “Labai buna 
linksma, kada nespaudžia badas. Pas mus ateina ko-j 
medi j antai su beždžionėmis ir rodo, kaip jos išmoky
tos. Ak, kaip gražu buna pažiūrėti, kaip jos pešasi, 
mušasi, nuduoda užmuštos; o tas viskas galima pama
tyti už dešimtuką. Teisybė, dažnai neprisieina to ma
tyti, nes ir dešimtuko kitą kartą nėra iš kur paimti.” 
— “Na, o dar kokios linksmybės ten buna?” — “Mes. 
vaikai; Imamės, pešamės ir galinėjamės lazdomis.” 
Princo akis pražibėjo nuo linksmumo. “O, tai link
sma taip daryti!” Tomas pasakojo tolinus: “Mes daž
nai bėgam lenktynių. Kada kitus aplenki — o, kaip 
esti linksma!” — “Tokius daiktus ir aš labai mėgstu. 
“Na, o dar kaip jus bovijatės?” — “Mes šokam ir 
dainuojam, kapstom smiltis ir gulinėjau! purvuose.” 
Princas sušuko: “Ak, kaip aš geisčiau apsirėdyti to
kiais drabužiais, kaip tavo, nusiauti kojas ir pabėgioti 
po purvyną! Kad nors kartą aš gaučiau pabūti be sa
vo tarnų, kurie mano prižiūri. O! aš atiduočiau kara
lišką vainiką už vieną dieną tokio užsiėmimo!” To
mas pasakė: “O aš — ak, kaip geisčiau apsirėdyti ka
rališkais rubais!” — “Tu to nori? Gerai! Skubiai nu
mesk savo draiskalus. Pamėgink mano rubus. Mums 
to padaryti niekas nepakenks, O paskui mudu vėl 
atsimainysiva!” Praėjo kelios minutes. Mažas prin
cas Edvardas stovėjo apsirėdęs sudriskusiais Tomo 
drabužiais. O elgeta Tomas buvo pasirėdęs karališkais 
rūbais. Vaikai prisiartino prie didelio veidrodžio ir 
abudu žingeidžiai pažiurėjo į jį. “Tai stebuklai!” 
sušuko princas. Tu į mane panašus, kaip vienas van
dens lašas į kitą: tokios pat akįs, plaukai, veidas ir 
ūgis. Jaigu mudu išeitume nuogi, tai niekas negalėtų 
pasakyti, katras iš mus princas, o katras elgeta. Kas 
čion ant tavo rankos? Ar susimušei?” — Tomas pa
sakė: “Tai niekai. Sargas-kareivis truputį...” Prin
cas Edvardas treptelėjo basa koja ir suriko: “Jis nedo
ras žmogus! Aš jį nubausiu. Palauk manęs — aš tuo
jaus sugrįšiu. Ar girdi? — aš. tau liepiu čion likti ir 
manęs laukti.” Su tais žodžiais princas, sugriebęs 
kokį-tai daiktą nuo stalo, skubiai išbėgo iš kambario. 
Matyt buvo per langą, kaip jis greit bėgo per kara
lišką sodą. Draiskalai jo drabužių vėdylavo į visas 
puses. Veidas buvo paraudęs nuo piktumo. Akįs ži
bėjo. Jis pribėgo prie didžiųjų vartų ir pagriebė ran
kom už geležinių skersinių, bet vartai neatsidarė. Ta
da jis rūsčiai suriko: “Na, atidaryk durukes!” Sar
gas, tas pats, kurs stūmė nuo vartų Tomą, paklausė. 
Princas išbėgo per vartus, skubiai pribėgo su dideliu 
justumu prie sargo. Bet tas iš visų jėgų kirto jam 
per ausį. Vaikas negalėjo išsilaikyti ir nusirito nuo 
vartų artyn minios žmonių. Kareivis, davęs vaikui per 
ausį, pasakė: “Štai tau, nenaudėli! Atminsi tu mane, 
kol gyvas busi! Aš vakar per tave daug turėjau nu
kęsti nuo jo augštenybės princo.” Minia garsiai nusi
juokė. Princas greit pakilo ant kojų ir prišoko prie 
kareivio. “Aš Valijos princas!” sušuko vaikas. “Ta
ve pakars už tai, kad tu drįsti kelti ranką ant karališko 
princo!” Sargas tuojaus jam išreiškė šlovę savo alle- 
barda (ilga lazda su smailu galu ir kirvuku), kaip 
tas priimta yra daryti karuomenėj! Jisai linksmai, 
tyčiodamasis iš vaiko, pasakė: “Lai gyvuoja jūsų augš- 
tenybė!” Ir tuojaus rūsčiai pridūrė: “Išnyk iš akių, 
kol sveikas, tu pusgalvi!” Žmonės apstojo mažą prin
cą. Visi pradėjo jį stumdyti ir tyčioties sakydami: 
“Padarykit kelią karaliaus princui! Traukitės! Pats 
Valijos princas eina!”

Prie smukles. Įąiiiiiiiiiiiiiil ini^l

A?

Princą laiko puspročiu.
Praėjo kelios valandos. Miniai nubodo tyčioties 

iš vaiko ir ji tuojaus išsiskirstė. Tik dabar nuvargin
tas ir nualsintas princas apsidairė aplink save. Vieta 
visai nežinoma. Suprato jis, kad minia, besityčiodama, 

(Seka toliau).

Br-r-r!.. Šalta!... O kiše
nėje tik 3 kapeikos. Kad da 
bent tiek butų, tai jau tikrai 
'turėčiau kuo pasišildyti... 
Gal paprašius praeivių? Čia 
jų tiek daug: eina šen ir ten. 
Bet baugu, ten lygiai tas ki
pšas raudonsiulis stovi. Jau 
ir taip jis kaž-ko savo žlybes 
visą laiką į mane įsmeigęs. 
Ir ko jam reikia iš manęs? 
Bene butų pažinęs? Kad ji 
kur... Ė-ė, verčiau pasitrauk
siu iš čia, nes bus nelaimė... 
Palauk, atsikreipė... Taip 
'kur kas geriau. Turbūt man 
tik taip pasirodė... Ištikrų- 
jų, ko jam į mane žiūrėti? 
Bene maža tokių “ponų”, 
kaip aš?... Pastovėsiu valan
dėlę. Nors pro langą pažiū
rėsiu, kas ten vyduj darosi. 
Kai kada ir pažiūrėjimu šir
delė pasitenkina.

Oho! Kpkia daugybė žmo
nių! Ištroškę gaivinančio 
gėrimo. Ka-ka-ka! Kad jus 
kur!.. Ima ir po mažąją ir 
po didžiąją... Oi, bra, kad 
'tave šimts pypkių! Vienam 
padavė visą butelį. Nejaugi 
vienas mauks? Tai laimin
gas!.. Ne, turbut, vestuves 
ar krikštynas kelia. O kažin 
kad su juo taip susipažinus? 
Ką?... Kažkur jis gyvena? 
Gal pakeliui?... Ka-ka-ka!..- 

■ Duok į sprandą, kad sus- 
1 muktų, ir tuoj tverkis bute

lio. Tai butų puota! Gerk 
nors visą parą. Seilės var
va... Kad nors lašelį pasiū
lytų... Tfiu, kad tave kur!... 
Tik suerzina, rupūže. Et. 
velniai jo nematę! Rambai- 
la vyriškis, tokį negreitai 

i įveiksi; dar gali įsišokti...
Br-r-r, šalta! Kojos pir

štą gelia.. Kad tave kur! 
Be reikalo atidaviau savo a- 
valinę. Žiūrėk, kaip spirgi
na... Kur tu čia sveikus ba
tus sugriebsi.

Palauk!..boba inėjo krap
što piniginę. Ė-ė, gudri, ru- 
įniže!.. Kodėl gi ne čia, gat
vėj?.. Tik pastūmėčiau lyg 

’netyčia — ir rink sau vario
kus. Kol atsistos, kol kas, 
gali tik pašvilpti. Tuojau 
pasišildyčiau.. Kad taip 
nors nykštukui kur gavus... 
Ė-ė, palauk, čia toks didis 
riebus ponas eina, paprašy
siu jo.

—Pasigailėk pavargėlio, 
gerasis pone!..

—Šalin!..
U-u-u!.. Storsnukis!.. Ru

pūžė !.. Poros skatikų gaila... 
Kad tave kur!... Brrrr!... 
Tiesiog čia galą gausiu...

Štai vienas išėjo su nykš
tuku—atsistojo. Be nesykiu 
jį išmauks?... Ką?... Gal a- 
imti? Baugu: pradės rėkti...

...Tfiu! Vėl tas velnias po- 
licistas atsigręžęs, vėl savo 
'žlibes įsmeigęs... Kad tave 
IiurL.0 tas nevidonas jau 
maukia: Kliu-kliu-kliu,— 
tai ir rija... U-u, prakeiktas! 
Surijo visa ligi paskutinio 
lašelio, nusispjovė; dabar 
dar rankove burną šluosto... 
Ilgausis asilas!.. Negali mat 
uusilaižyti. Juk į rankovę ir 
keli lašukai įsisunkia.. 
TfiuLIr kodėl gi pasaulis 
taip sutvarkytas, kad to 
gaivinančio gėrimo neduoda 
dykai?!.. Palauk, bra, ateis 
laikas, o-o-o, ateis, ateis, 
'ateis! Ateis tas laikas, kada 
visur bus lygybė, kada visa 
bus musų, kada valgyti ir 
gerti galėsi visa, kas patin-

Skaudėjimai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Severą
Gothard Oil

S

[Severas 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.

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

“Man skaudėjo strė- 
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui a§ radau Se
vern’s almnnac’ą ir ra
dau, jog Severą’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 skausmas 
arba gėlimus.”

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

SEVERA’S
Healing Ointment 

[Severos Gydanti Mostlsl
vartojama. Kaina 25c.

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

i W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, low
[iiiiiiiiiiiiii

Naujavedžių Atydai
PIGIAUSOS FOTOGRAFIJOS CHICAGO.!

60 dienų tiktai 6
Mano didelis sumažinimas kaini} ant visokiu vestuvių 
—kuo tk ne perpus? kainos. Užtaigi apsimoka ir iš to
liaus pas mane atvažiuoti ir bemaž $2.00 ant kiek

vieno tuzino surėdyti.
Dovanos visiems, ir visą darbą gvarantuoju.

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

I
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ka, ir tai nieko tau nekas
iuos...

Ė-ė... pst, pst!,, draugas 
eina., pst! Ar apkurtai, al
kas? pst!

— Ar tu nenutilsi!..
— Ką po paibelių: negali 

tavęs prisišaukti. O čia taip 
veikiai prireikė...

sakau, varna! Al
kas ten stovi?...

" Tylėk,
‘nematai,

— Na jį velniai! Duokš 
greičiau 3 kapeikas. Neuž
tenka... Matai kaip čia spir
gina, o mano kurpės ir gerti 
prašo...
prašo... “V.”

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

Main office 
2856 Archer avė., 

Tel. Yards 72.

Brencius
1026 W. 32 st.

Tel Drover 5285

Tel. Cena! 6396

J. G. Mezlaiszkis 
Geaeralls 

Kontraktorlus ir <
Nomiį Statejas. į

i 2301 S. Leavitt St., Chicago. III. il

■ 
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Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabi? palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė- 
ni} gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblčdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

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

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

Telephones Yards | 5940
Drover į 3582DroverK M. J. MANKOWSKI

APTIEKA
4503 So. Wood Street, :: Chicago, III.

Ar jus žinoto, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai
mė, tai žmogaus nustojiraas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musu turi atkreipti daugiau atydos i save. Jauzdamas koki 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musą aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose, Mes gydytoją receptus išpil
doma labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DPA UGAS”
“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 
$3.00, pusei metų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui.
Adresuokit: ,

Draugas Publishing co.
1800 W. 46th St., CAieago, HL

■
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Lietuviai 
Amerikoje.

T. FONDOTpiKNINKAS.

Rochester, N. Y. Rugsė
jo 6 dieną, darbininkų die
noje, čia atsibuvo vietinio 
T. Fondo skyriaus piknin- 
kas. Pelnas, žinoma, pa
skirta nukentėjusiems del 
karo.

Išanksto diena pasirodė 
labai neprielanki pikninkui, 
varvėjo lietus, bet vėliau 
oras prasiblaivė ir piknin- 
kas galima buvo įvykdinti. 
Į pikninką susirinko didelis 
būrys publikos. Susirinku
sieji ne tik linksniai pralei
do laiką, bet ir atliko didį 
labdarybės darbą — sušel
pė savo brolius. Čia dau
giausia pasidarbavo mergi
nos: A. Stiičkiutė, A. Neve- 
dauskiutė, C. Nevedauskiu- 
tė, S. Baril lutė ir C. Janke
vičiūtė. Jos pikninke par
davinėjo tam tikrus ženkle
lius su parašu: “ 6-ta diena 
rugsė j o. Šelpiu Li etų vą. ’ ’ 
Kiekvienam atsilankiusiam 
buvo papuošiama krūtinė 
minėtais ženkleliais ir gė
lėmis. Mokest is už i uos ne
buvo paskirta, kas kiek ga
lėjo, tai davė. Riekia pa
sakyti, kad žmonės buvo 
patenkinti tokiuo pasielgi
mu, gausiai atlygindavo už 
ženklelius. Tokiuo budu už 
ženklelius surinkta $19.06. 
Už tokį gražu ir prakilnu 
pasidarbavimą minėtoms 
mergaitėms vietinis Tautos 
Fondo komitetas taria nuo
širdžiausią ačiū.

Buvo ir daugiaus darbi
ninku, kuriems reikia pasa
kyti ačiū. Žodžiu, viskas 
buvo geroje tvarkoje. Ma
ža to, pikninkas atnešė 
$116.92 pelno.

Butu malonu, kad ir to
liau žmonės atjaustu ir pa
remtu prakilnius užmany
mus. Šelpimas Lietuvos tu
ri mums rūpėti, ypatingai 
artinanties rudens ir žiemos 
šalčiams musu broliams gra
sia dar didesnis vargas. Pa
našus pikninkai gali būti 
geras šaltinis rinkimui au
kų. Čia atsilankęs žmogus 
nedaug nustoja, bet naudą 
padaro didelę.

J. Bartusevičius,
T. Fondo rašt.

SLRKA. CONN. APSKRI
ČIO SUVAŽIAVIMAS;

VAKARAS.

New Haven, Conn. Rugs. 
19 d. pirmą valandą po pie
tų lietuvių parapijos po- 
bažnytinėj svetainėj įvyko 
antras iš eilės SLRKA. 
Connecticut apskričio suva
žiavimas. Dabartiniu lai
ku prie Conn, apskr. pri
klauso 15 kuopų su apie 
tūkstančiu narių. Į suva
žiavimą 10 kp. prisiuntė sa
vo atstovus, viso apie 20 
žmonių.

Susirinkimą atidarė Conn, 
apskr. pirmininkas p. J. 
Sagevičia iš Bridgeport, 
Conn. Jis buvo išrinktas ir 
suvažiavimo vedėju. Rašti
ninkavo p. A. Kncizis iš 
Hartford, Conn.

Pradėjus svarstyti kuo
pų ir pavienių asmenų įne
šimus, pasigirdo daug nepa
sitenkinančių balsų dabarti
ne centro valdyba. Kalti

nama už tai, kad mažai yra 
aiškinama, ypatingai naujos 
reformos, kurios ineis ga- 
lėn nuo sausio pirmos die
nus ateinančių metų. Be
veik visi išreiškė vienodą 
nuomonę, kad SLRKA. bū
tinai reikalingas visuotinas 
balsavimas. Buk, įvedus 
visuotiną balsavimą, tas pa
darytų pačias kuopas ir 
centro valdybą veiklesniais. 
Conn, apskritys nutarė tą 
sistemą vartoti svarstant 
visokius apskričio reikalus 
bei klausimus. Vadinasi, 
kiekviena kp. mėgins bal
suoti už kokį norints klau
simą ir praneš pasekmes 
.per organą. Kokios išeis iš 
‘tokios tvarkos pasekmės, 
pamatysime vėliaus. žo
džiu, padaryta daug gražių 
sumanymų, kurie įvykdinti 
atneštų natdą ne tik susi
vienijimui, bet ir visai vi
suomenei.

Connecticut apskritys pri
tarė ir apskričio valdybai 
pavedė surengti p. dr. A. 
L. Graičunui maršrutą su 
paskaitomis po Connecticut 
valstiją. Jaigu vieni nega
lėtų kaikuriose vietose su
rengti tokių paskaitų, tai 
susitartų su kitomis draugi
jomis rengti išvien.

Į Conn, apskričio išdą pa
siūlyta mokėti nuo nario po 
vieną centą; kitas įnešimas 
reikalauja po penkis centus. 
Tas palikta nubalsuoti kuo
poms ir pranešti per orga
ną.

Connecticut apskrit. susi
rinkimus turės du kartu į 
metus: pirmas balandžio m., 
antras rugsėjo mėnesyje. 
Pastarasis skaitysis meti
niu apskričio susirinkimu.

Į Conn, apskričio valdy
bą išrinkta sekanti asmenis: 
pirm. J. Sagevičia, 583 Hol
lister avė., Bridgeport, 
Conn.; raštin. J. Cibulskis, 
3 Fenn Pl., Waterbury, 
Conn.; išdininku A. E’ Pet- 
rauskiutė, 4 Congress avė., 
Waterbury, Conn., organi
zatoriumi J. B. Saliunas, 
866 Bank str., Waterbury, 
Conn.

Susirinkimas užbaigta 6 
vai. vakare.

Tą patį vakarą 46 kuopa 
parengė vakarėlį. Pirmiau
sia choras, susidedąs iš vie
nų merginų, padainavo kele
tą dainelių. Chore yra ga
na gerų dainininkių su gra
žiai skambančiais balseliais. 
Apgailėta, kad neturėta 
progos išgirsti nilšro choro 
dainų. Atrodo, kad reiktų 
tik paraginti, o norinčių  j ų 
dainuoti atsiras. Juk vai
kinų ir merginų šiame vaka
re buvo prisirinkus pilna 
svetainė kai bijūnų.

Po dainų buvo prakalbos. 
Kalbėjo Connecticut apskri
čio valdybos nariai. Dau
giausiai buvo aiškinami su
sivienijimo reikalai. Taip- 
pat padaryta kolekta naudai 
nukentėjusių delei karo Lie
tuvoje. Suaukota $21.26. 
Pinigai bus pasiųsti per T. 
Fondą. Garbė už tai an
ketoj ams 1 N epamirštama 
brolių ir sesučių vargų pa
lengvinti nors mažomis au
komis.

Žmonių buvo pilna svetai
nė ir visi gražiai užsilaikė. 
Pasibaigus prakalboms prie 
SLRKA. vietinės kuopos 
prisirašė . keletas naujų na
rių.

Connecticut apskričio įvyks 
Hartforde, Conn, pabaigoje 
balandžio mėnesio ateinan
čių metų.

J. B. Saliunas, 
Conn, apskr. organiz.

PRAKALBOS.

Sheboygan, Wis. Rugsė
jo 19 d. čia atsibuvo pra
kalbos. Pakviesta iš Chi- 
cagos net tris kalbėtojai. 
Apie moterių reikalus kal
bėjo ponios Nausiedienė ir 
Šlakienė. Moteris ir mergi
nas ragino rašyties prie vie
tinės M. Sąjungos kuopos, 
nurodydamos iš to didelę 
naudą ir reikalingumą. Kal
bos visiems patiko, plojo ne 
tik moteris, bet ir vyrai.

Trečias kalbėjo p. J. Ka
rosas, vienas “Draugo” re
daktorių. Ragino lietuvius 
dėties prie rimtų lietuvių 
organizacijų, taippat remti 
rimtą spaudą. Ant galo 
prabilo vietinis klebonas 
kunigas Varnagiris, patar
damas moterims ir mergi
noms vienyties ir rašyties 
prie M. Sąjungos.

Čionai rengiama uždėti 
valgomų daiktų krautuvė. 
Ją žada uždėti du chicagie- 
čiai lietuviai: p. P. Rimka 
ir p. J. Mickeliunas. Patar
tina lietuviams savuosius 
paremti. Krautuvę atida
rys apie spalių 15 dieną.

Prasidėjus rudens ilgiems 
vakarams, Lietuvių Jauni
mo dramos draugija pradė
jo rengties prie vaidinimų. 
Scenoje prirengiama “Žy
das statinėje” ir “Prieš vė
ją nepapūsi.” Pirmąjį ža
da atvaidinti prieš adven
tus, o antrąjį kiek vėliau.

Darbai čia eina pusėtinai, 
bet darbininkų yra vaikščio
jančių be darbo. Žilvitis.

t Telephone YardslS46 £

t W. J. Stankūnas *
Geriausias Lie- | 
tuvys Fotografas t 
Musu galerija y- 4. 
ra didžiausia ant 4* 
Bridgeport!) ir Ą 
parengta pagal 4. 
naujausia mada, 4> 
Dėlto atliekame 4. 
visu fotografijų 4> darbį kuogeriau- 4. 
šiai. ❖
3315 S. Halsted SI t

kamp. 33 PI. 4*
❖ 4*
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į Atydai Draugysčių j
R Pranešame gerb. draugijoms, R
I kad draugysčių parėdų dirbtu- | 

vę perkėlėme į kitų vietų, tai- į
R gi norėdamos užsakyti karūnas, ■ 
| vėliavas, kukardas, šarpas, mar- | 

šalkų parėdus, kepures, guzikė- I
■ liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti J
| šiuo adresu: ■
h T. ANDRUSEVICZ & CO. i
■ 1908 W.Division st, arti Robey Chicago b 
'liTllMinillHilllllMIIIIIIMillllMIIIIIIHIMIIIIIIHIilllimillillMilllllHillllllHIIIIIIlMlilU

Sekantis s usiidukiinas

• . ;______

I Tel. Canal 1636 *

; Mrs. Agnes Džugas > 
jį LIETUVĖ AKUŠERKA 6 
H 1812 S. Halsted St., Chicago, Ill. |

| Tel. Drover 7042. Į

■ Dr. C. Z. Vezelis ■
; LIETUVYS DENTISTAS J

a Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. | 
a Nedalioms pagal sutarimą. ■■
■ I
I 4712 So. Ashland Ave. |

arti 47-tos gatvės.
I R
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Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(Gyvenimas virš aptiekęs) CHICAGO, ILL

Draugysčių Reikalai.
LIETUVIŠKA. TEATRALIŠKA Dr-

STĖ ŠV. MARTINO
CHICAGO, ILL.

N. Overlingas, Pirm.
3405 Auburn Ave.

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

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

D. L. Kadzievskis Pin. Rašt.
2118 W. 20 St.

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

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

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St. * 

Pran. Stankus, Vice-Pirm.
957 Jeune 6t.

Jonas Druktenis, Nut. Rašt.
408 Linden St.

Metėjus 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.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 —'B popiet 8:30 — iv.

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena
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■ LIETUVIS GRABORIUS I

Geriausias gra-f 
borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbų geriau-g 
šiai. j
Prie kiekvieno R 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto- 
rius ir 12 va- = 
nų paimu.

B Tel. Drover 41391

| A. MASALSKIS ■
b3305 Auburn Ave., Chicago!

^B® Lssa
Visi lietuviai rašykitės 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., New York City.

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

JAUNIMO SUSIRINKI
MAS.

Cicero, III. Rugsėjo 22 d. 
įvyko savaitinis Liet. Vy
čių kuopos susirinkimas; į 
susirinkimą buvo atsilankęs 
nemažas narių skaitlius. 
Perskaičius protokolą iš 
praėjusio susirinkimo buvo 
apsvarstyta bėgantieji kuo
pos reikalai.

Sumanyta atvaidinti sce
noje “šv. Elzbieta.” Pelnas 
bus skiriamas a.a. vytės P. 
Laurinaitės fondan. Atsi
sakius žaislų vedėjai, jos 
vieton išrinkta p-lė S. Šle- 
gaitė. Kuopa parodė rim
tumą, kadangi suspendavo 
narę N. N. už “kuždėjimą” 
pašaliais” ką kuopa veikia.

Nors Cicero vyčių kuopa 
yra dar jaunutė, bet tvirtai 
jau laikosi. Narių turi apie 
aštuoniasdešimts, pinigų iš- 
de turi irgi nemažai susi
taupius. Veikimu nepasi
lieka kitų draugijų užpaka
lyje: turi įsteigus vakari
nius kursus, atletinį ir lite- 
ratinį ratelius, rengia pra
kalbas, vakarus, pasilinks
minimus ir t.t.

Matant tokį kuopos vei
kimą, geistina butų, kad 
kuodaugiausiai narių prisi
rašytų. K. J. Comeback.

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

Povilas Belšys, Pirm. 
202 N. Howland Ave.

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

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

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

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Qaiacy St.

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

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Rašt.
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Rašt.
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. Liaukas, Organo vedėjas
404 Park Ave.

AMER. LIET. R. K MOTERIŲ SĄ
JUNGOS CETRO VALDYBA.
Marijona Juškienė, pirm., 

129 Melrose str., 
Montello, Mass. 

Pranciška Nutautienė, vice-pirm., 
2006 Strings str., 

, Chicago, Ill.
Monika Gurinskaitč, centr. rašt., 

3347 Auburn ave., 
Chicago, Ill. 

Antanina Nausiedienė, iždininkė, 
917 W. 33rd str.,

Chicago, Ill.
Ona Nausiedaitė, išdo globėja, 

1447 50th ave.,
Cicero, Ill.

Pranciška Maciejauskaitė, išd. gi., 
145 W. 18th str.,

Chicago, Ill 
Dr. S. A. šlakienė, Daktarė kvotėja, 

3352 S. Halsted st., 
Chicago, Ill. 

Kun. F. Kemėšis, dv. vadovas, 
50 W. 6th str.,

So. Boston, Mass.

LIET. R. K LABD. SĄJUNGOS j 
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 į Labd. Sąjungų 
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.

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

Fotografistas,
3130 So, Halsted str., Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA DR-STnS 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 išdininkas.
4546 So. .Wood str.,

F. A. Poszkos Aptieks
Ant Bridgeporto

Ar esi sveikas, ar reikalauji 
pagelbos, nelauk kol nuo lo
vos nepasikeisi ir neklausyk 
kokių bobučių ar pedliorių 
patarimų, kurie jūsų centus 

< nevertai vilioja, bet kreip
kis prie savo gydytojo.

Mes pašauksime visuomet gerų gy
dytojų, nes prie musų lankosi į ap- 
tiekų geriausi gydytojai. Pagalios 
mes pašauksime tokį, kokio jus patįs 
reikalausite. Mes išpildome 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

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—4 po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

3358 S, Halsted St., arti 34, Chicago,

| P-le Elsie G. Makar ;
X Užbaigusi Hinsliow konservato- 
4* rijų. Dabar duoda lekcijas ant ■ 

piano. Atsišaukite šiuo adresu:
t 4515 S. Wood St. Chicago, III. : 
4*

/

Budweiser
f Amerikos didžiausias
■ gėralas

PT'JIESIOG ateina į jus namus — 
švelnus, teisingas gėralas iš A- 
merikos miežinės selyklos iš Če

kijos Saazer apyniu. Kiekvienas lašas 
Budweizerio žiba tikra atnaujinančia | 
energija ir yra pripildyta galybe sau- * 
lės dirvos. Budweiser yra. įstabus na- t, , 
minis gėralas. -Kaip smagus yra gardu- |i I 
mėlis ir viską perimantis kvapsnys S į 
apyniu soduose — kvepėjimas ir puoš- 
num as miežhi laukuose pjūties laiku.'. R 
Budweiserio pardavimas viršija viso-\| 
kios kitokios alaus rūšies pardavimą’ < bA 
milijonais butelių. ■* A

Visitors to St. Louis are courteously invited į H į
to inspect our plant — covers 142 acres. <

1 ANHEUSER-BUSCH ’ .ST. LOUIS, U.S.A, \
\x 

x x
------------------ -  ---------- ■ _ —

Jaigu norite turėti gerų ir pilną naudingų pasiskaitynuy 
laikraštį, tai užsisakykite

“ATEITI”
“ATEITIS” nuo spalių (October) 1 dienos 1915 m. pradeda eiti 

3 kartus į savaitę: utarninkais, ketvergais ir subatomis ir darbo žmo
nėms pilnai atstos dienraštį.

“ATEITIS,” eidama 3 kartus į savaitę, paduos naujausių žinių iš 
karo lauko, Amerikos ir viso pasaulio valstybių gyvenimo, taipgi iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje ir Europoje.

“ATEITIS,” dažniau eidama, greitai atsilieps į visus politikos ir 
visuomenės gyvenimo klausimus, taipgi duos dailiosios literatūros ir mok
slo raštų, paveikslų, juokelių ir t.t. Bus talpinama spaudos ir nau 
jai išėjusių raštų apžvalgos, praneš skaitytojams apie naujausius mok
slo ir technikos išradimus ir t.t.

“ATEITIS” pirmuoju redaktorium nuo spalių 1 d. bus mėnraščio 
“Jaunosios Lietuvos” redaktorius A. Rimka ir laikraštį ves drauge su 
dabartiniu redaktorium J. Baniuliu.

“ATEITIES” bendradarbiais pasižadėjo būti: A. J. Chmieliauskas, 
“Lietuvos” redaktorius, J. J. Gedminas, Kl. Jurgelionis, Z. Jankauskas, 
R. Karuža, Dr. I. G. Klimas, M. Petrauskas, V. K. Račkauskas, Jonas 
Strimaitis, Jaun. Liet.” administratorius, J. šliburis, J. Sekevičius, Z. 
Vitkauskas ir kiti. Taipgi pakviesta bendradarbiauti iš Europos: Mi
kolas Ašmys ir Vidunas (abudu iš Prūsų Lietuvos), F. Bugailiškis, Dr. 
A. Garmus, Dr. K. Grinius, Jovaras, Baritas Kaunis, P. Klimas, G. Pet
kevičaitė, A. Sugintas, adv. M. Sleževičius, adv. J. Vileišis, žemaitė ir 
kiti. Todėl “Ateitis” bus gyvas ir pilnas naudingų pasiskaitymų laik
raštis.

“ATEITIES” kaina tik $2.50 metams ir $1.50 pusei motų. Į užru- 
bežį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. Kas užsirašys ateitį iki spalių 
1 dienai š. m., tas gaus už $1.50 metams ir 85c. pusei metų. Norin
tiems “Ateitį” pamatyti, vienų numerį siunčiame dykai
Su visokiais reikalais kreipianties, visados reikia adresuoti taip:

Ateitis Publishing Co.,
366 West Braadway, South Boston, Mass.

■ Buk Neprigulmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes!
'•* Nusipirk sau žemės sklypų puikiausioj apylinkėj Louisianos valsti- g
■ joj prie miestų ir geležinkelių. Oras sveikas. Išlygos labai prieinamos, B 
Rj kad ir bėdiniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi. Žle-
a mė labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus į metus. Kas turi 4 
_ 120 dolerių, gali pirkti 40 akerių žemės. Kas norite žinoti plačiau, ra- 4 
šh šykite mums, indedant 2c. markę, o mes Jums pirsiųsim kningų ir in- 4 
j formacijų dovanai ■.——\ ■

A. VISBARAS & CO.
4 3112 So. Halsted St., Chicago, III. Telephone Yards 3159 ■ 
gj Kas nori susirašyt su ten gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas |R 
•IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51., BIENVILLE, LA. g
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