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Vokiečių linija 
Francijoj sutraškinta.
23,000 vokiečių pateko 

nelaisvėn.

Matyt, vokiečiai 
prilipo liepto galą.
Ir rusai teutonus pliekia.

TALKININKAI SUTRU- 
ŠKINO VOKIEČIŲ 

LINIJĄ.

Londonas, rugsėjo 27. — 
Prancūzų, anglų ir belgij 
sumanymas vokiečius išmu
šti iš Franci jos, paskui iš 
Belgijos, apvainikuotas 
kuopuikiausiu laimėjimu 
Marne apylinkėse, nes per 
dvi dieni talkininkai sutruš- 
kino keliose vietose vokiečių 
liniją, paėmė apkasus ir pa
darė labai didelius nuosto
lius, taip kad vokiečiai il
gai ten negalės atsikvėpti 
ir susitvarkyti.

Sulyg francuzų ir anglų 
oficialio pranešimo, talki
ninkai paėmę nelaisvėn ap
link 23,000 vokiečių. Mili- 
tariniai ekspertai spėja, kad 
vokiečiai ten praradę ap
link 60,000 savo kareivių, 
ir ofieierių.

Abelnai imant, vokiečių 
nuostoliai taip persistato: 
prarado 20 mylių ilgumo ap
kasus, 6 miestus, 34 kanuo- 
les ir 23,000 kareivių ir o- 
ficierių. Tiek kareivių tal
kininkai paėmę nelaisvėn. 
Gi kiek vokiečiu žuvo ir 
sužeista, žinoma, sunku su
žinoti. Tečiau suprantama, 
kad jų turėjo nemažai žūti 
apkasuose, nes apkasai gra
žumu nepaimami.

Berlyne todėl gimęs bai
sus susikrimtimas ir kaize
ris keliaująs vakarų fron
tam

Matyt, talkininkai dabar 
neatleis ir vokiečius gins 
toliau. Tuo budu jie labai 
daug palengvins Rusijai, 
ant kurios teutonai visu 
smarkumu užgulė.
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TALKININKAI PRADĖ
JO VEIKTI.

Londonas, rugsėjo 26. — 
Sulyg pareinančių iš karo 
lauko žinių, franeuzai, ang
lai ir belgai pagaliau jau 
smarkiai ėmė veikti prieš 
vokiečius visu frontu, pra
dedant pajūriu ir baigiant 
Šveicarijos pasieniu. Aiš
ku, talkininkai ėmė smar
kiai įveikti, kad sulaikyti 
vokiečių pasikėsinimą ant 
Serbijos, podraug kad jįj 
neleisti turkams pagelbon 
aplink Dardanelius. Talki
ninkai labai puikiai išvo
kuoja. _Jie žino, kad tur
kai be ginklų ir amunicijos 
jau visai nusilpę. Bet po
draug žino, kad vokiečiai 
yra sutraukę daug karuo
menės prieš Serbiją. Ir jei 
kaizeriui kokiuo nors budu 
nebus pakenkta, jis veikiai 
prasimuš per Serbiją ir už
puls talkininkus palei Dar
danelius.

Todėl, kad pakenkti kai
zeriui išpildyti tuos pienus, 
talkininkai vakarų karo 
fronte ima smarkiai prieš 
vokiečius veikti. Kuomet 
jie ten vokiečius prispaus, 
tuomet kaizeris bus priver
stas savo dalis karuome- 
nės atitraukti nuo Serbijos 
ir iš kitur ir pasiųsti į Fran- 
ciją. Tuo budu kaizerio 
plonai eiti pagelbon tur
kams pilnai neišpildytų.

Ir ne kitaip turės būti. 
Talkininkams juk seniau 
reikėjo smarkiau pasistaty
ti, tai, rasi, kaizerio armi
jos nebūtų nuniokojusios. 
Lietuvą, Lenkiją ir Latvi
ją.

Matyt, talkininkai susi- 

stiprino, kuopuikiausiai su
sitvarkė ir dabar vokie
čiams prisieis bene ir kojas 
pakratyti.

Talkininkai ėmė veikti ne 
tik ant sausžemio, bet ir 
ant vandens. Vakar Angli
jos karo laivynas, iš 30 lai
vų susidedantis, subombar
davo vokiečių submarinų 
stotį ir fortifikacijas Belgi
jos pakraščiuose. Ant saus
žemio keliose vietose talki
ninkai vokiečius išvijo iš ap
kasų ir paėmė daug amuni
cijos ir kitokios karo me
džiagos. Talkininkai kuo
ne visur ima viršų. Kadan
gi vakarų fronte vokiečiai 
turi pasidirbę tik apkasus 
ir iš anų veikia, todėl juos 
iš apkasų išvyti panaudoja
ma artilerija. Ir ton šian
die kuone tik viena artile
rija ir veikia.

Talkininkų veikimas, ži
noma, pražudys turkus, nes 
kuomet vokiečiai nesuskubs 
turkams pagelbon, talkinin
kams teks Dardaneliai ir 
Konstantinopolis. Tuomet 
sustiprės Rusija ir teutonai 
iš Rusijos eis kaip pakaus
tyti.

Šiandie visų akis nukreip
tos į vakarų karo frontą, 
kur gaminama vokiečiams 
užduoti galutinas smūgis.

Rusai teuto
nus pliekia.

PETROGRADAS, rugs. 
27. — Rusai atgal atimdami 
iš teutonų savo tvirtovę Lu
cką, paėmė nelaisvėn 128 
austrų ir vokiečių ofieierių 
ir 6,000 kareivių.

Londonas, rugsėjo 26. — 
Rytų karo fronte teutonams 
ima nesisekti. Rusai visu 
frontu ima viršų, išskyrus 
Dvinsko apylinkes. Vokie
čiai kadangi nusprendę tą 
tvirtovę paimti, todėl jie ten 
nesigaili nei žmonių, nei a- 
municijos. Dideliausi susi
rėmimai eina šiaurių ir pie
tų pusėse nuo Nemuno, o la
biausia ties Baranovičiais, 
kur susikryžiuoja daug ge
ležinkelių. Baranovičiai gu
li už 75 mylių nuo Minsko 
ir kiek mažiau nuo Molo
dečno.

Volynijoj ir Galicijoj ru
sai smarkiai veikia ir teu
tonai prieš juos niekur ne
gali atsilaikyti. Ten rusai 
nuo rugs. 2 ligi 20 dienai 
paėmė nelaisvėn 45,000 aus
trų ir vokiečių.

Petrograde oficialiai pa
skelbta, jogei Rusijos karo 

ministeriu caro patvirtintas 
gen. Polivanov.

Petrogradas, rugs. 25. — 
Čia vakar oficialiai paskelb
ta, kad gen. Ivanovo viena 
armijų iš teutonų atgal atė-, 
mė miestą Pinską ir Dųb-' 
no tvirtovę, su kuria teuto
nai tiek daug gyrėsi. Von 
Mackenseno armijos tečiau 
vis toliau spaudžiamos ir ru
sai atsiėmė Logšiną. Ten 
teutonai panešė labai dide
lius nuostolius.

SULTANAS SU HAREMU 
BĖGA.

Roma, rugs. 26. — Turki
jos sultanas su savo šeimy
na ir visu haremu nežinia 
kur pabėgo iš Konstantino
polio. Turbut į Mažąją A- 
ziją. Pačiam Konstantino
poly j gyventojai nerimau
ja, nes talkininkai nors pa
lengva, bet vis arčiau link 
Konstantinopolio artinasi.

KARDINOLAS BLOGAM 
PADĖJIME.

Roma, rugs. 27. — Pro
pagandos prefektas, kardi
nolas Gotti, apopleksijos 
parblokštas mirtinai „susir
go ir vargu pasveiks. Jis 
turi suvirs 80 metij am
žiaus.

Priešais Bul
gariją.

Londonas, rugsėjo 27. —- 
Bulgarija atvirai dar nepa
sakiusi, kam ji mobilizuoja 
karuomenę ir sutraukia lies 
Serbijos siena. Ji posenovei 
tvirtina, kad tai daranti 
del neutralybės palaikymo. 
Tečiau numanoma, jogei ji 
nori eiti ranka rankon su 
kaizeriu. Ir jei Bulgarija 
stotu teutonu pusėn, tuomet 
talkininkai priešais ją pa
siustų didelę karuomenę ir 
ją patiktų smūgis. Bulgari
ja todėl to bijosi ir dvejoja, 
katron pusėn stojus butų 
geriau

Be to talkininkai nuspren
dę daugiau karuomenės pa
siusti prieš Turkiją. Norima 
tą karuomenę .išsodinti Sa
lonikuose ir iš ten pradėti 
naują ofensivą ant Turki 
jos.

PRANCŪZAI NUTILDĖ 
BATARĖJAS.

Paryžius, nigs. 26. — Vie
nas Francijos karo laivas 
įplaukė į Dardanelius ir nu
tildė turkų batarėjas Azi
jos pakraštyj. Tose bata
lijose didžiulės kanuolės, 
iš kurių šaudyta skersai 
Dardanelius ir franeuzams 
su anglais neduota ramybės 
ant Gallipoli.

OPERININKAS PAŠOVĖ 
AKTORĘ.

New York, nigs. 26. — 
Vietos konservatorijoj ope
ros giesmininkas Herbert 
Heckler pašovė taipgi ope
ros giesmininkę Pearl Pal
mer. Heckler po to nusi
šovė. Miss Palmer, sakoma, 
buvus susižiedavus su Heck- 
ler’u.

3,000 ČEKŲ KAREIVIŲ 
SUŠAUDYTA.

New York, rugs. 27. — 
Operos dainininkas Ottokar 
Bartik apturėjęs iš Austri
jos žinią, kad austrai sušau
dę 3,000 čekų kareiviu, 24- 
tą Čekijos pulką, už tai. 
kad tie atsisakę eiti kariau
ti priešais serbus. Karo vy
riausybės paliepimu visas 
pulkas išžudytas.

TURKAI LAIMĖJĘ.

Konstantinopolis, rugsėjo 
26. — Turku generalis šta
bas skelbia pasisekimą pa
lei Anafartą ir Seddul Balir 
ant Gallipoli ir ties Irak, 
ant Kaukazo.

VOKIEČIŲ LAIVAI IŠ
VYTI IŠ BALTIJOS.

Paryžius, rugsėjo 27. — 
“Temps” iš Petrogrado ap
turėjo sekančią žinią:

Rusijos ir Anglijos sub- 
marinai visus Vokietijos 
karo laivus išvaikė iš Bal
tijos jūrių ir suginė juos į 
Kiel kanalą.

Karo laivas “Moltke,” 
kurį nesenai anglų subma- 
rinas torpedavo, randasi 
Kiele su pramuštu šonu.

TURKAI KELIA MAIŠ
TUS.

Atėnai, nigs. 26. — Tur
kų karuomenės 20-tos divi
zijos trečias pulkas Mažo
joj Azijoj sukėlė maištą- ir 
su ginklais nusinešino į kal
nus.

Tasai pulkas stovėjo Teke
snio, 40 mylių nuo Smirnos. 
Nuo to visoj dvizijoj gimė 
maišatis ir todėl ji pasiųsta 
ant Gallipoli pusiausalįo.

VĖL GATVĖ ĮGRIUVO.

New York, rugs. 26. — 
Čionai ima gatvės griūti į 
tunelius. Andai keli gatve- 
kariai su žmonėmis įsmuko 
į kasamąjį tuneli, gi dabar 
Broadway įlūžo tarp 38 ir 
39 gatvių. Pastaramjame 
atsitikime viena moteris už
mušta ir 4 vyrai sužeista.

ITALIJOS MINISTERIS 
REZIGNAVO.

Roma, rugs. 26.------Itali
jos karo laivyno ministeris 
Viale pasitraukė iš savo 
vietos. asitraukimo prie
žastis tuo tarpu nežinoma.

40 HAITIEČIŲ UŽ
MUŠTA.

Cape Haitien, nigs. 26. — 
Haiti revoliucionistai čionai 
užpuolė S. Valstijų karei
vius. 40 haitiečių užmušta, 
10 amerikiečių sužeista.

DARBININKŲ VADO
VAS MIRĖ.

Londonas, rugsėjo 27. — 
Glasgove savo namuose mi- 
'rė Kier Hardie, Anglijos 
darbininkų lyderis, kurį 
darbininkai labai mylėjo. 
Mirė nuo plaučių uždegimo.

RUBSIVIŲ STRAIKAS.
Cliicagoj prasideda dide

lis rubsiuvių straikas. Ma
jestic Tailors 300 darbininkų 
jau neatėjo darban. Rytoj 
daugiau pasitrauks iš dar
bo. Policija aplink dirbtu
ves ima veikti. Kapitalis
tai išanksto apsirūpina spe
cialiais policiantais.

1
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Iš Dienos t=Dienon.=J
Europos ir viso pasaulio 

akis šiandie nukreiptos i 
Bulgarijos carą Ferdinandą, 
kuris nuo pernai metu pas
tojo neišrišamąja, slaptin
gąja mįslia, kurios niekas 
ligšiol negali atminti. Be
veik ištisus pastaruosius 
metus caras Ferdinandas iš
buvo užsidaręs savo rūmuo
se Vrania ir tenai vienų- 
vienas galvojo apie busimą
jį savo šalies padėjimą ir 
veikimą šiuo europinės per
versities metu. Gi dabarti
niais laikais Ferdinandas 
staiga viešai pasirodė ir 
tuojaus įsakė mobilizaciją. 
Nuo sekančio jo žingsnio 
prigulės dalimis ir Euro
pos likimas.

Naujausios iš Europos 
sostiniu žinios skamba, jo- 
gei Bulgarijos caras ką nors 
naujo sugalvojęs per išti
sus metus imdamas užsida
ręs rūmuose ir šiandie jis 
savo minčių paslaptis ati
dengs visam pasauliui. Štai 
visupirmu po ilgam apvienė- 
.jimui Ferdinandas įsako 
mobilizuoti armijas ir šau
kia pas save Sofijon kor
pusų komendantus ir kitus 
karo viršininkus, kuriems 
ims įsakyta, kas reik veik- 
1 i. Visi užtikrina, kad Fer
dinandas rengiasi karau. 
Tečiau kol-kas niekas nega
li pasakyti, kokiai! karau, 
kur ir kaip.

Pirm poros metų bulgarų 
caras buvo linksmiausias
Europoje valdovas ir turė
jo ištisus legionus bičiuolių. 
Jo elgimasis buvo perdėm 
demokratinis, į savo rūmus 
priiminėjo visus, kas tik pa
geidavo jį matyti. Ir su 
visais buvo atviras, su vi
sais visuomet daug kalbėda
vo. Iš atviro ir linksnio 
žmogaus caras Ferdinandas 
pavirto į kokį tai paslaptin
gą sfinksą, tylintį kai]) kar
stas. Atsišalinęs į Vrania 
ramus, ten nieko pas save 
neįsileizdavo, išėmus vieną

Ką mano ir sako 
Prūsų Lietuviai.

“V. Liet.” (No. 38) at- 
spauzdinta dr. Gaigalaičio 
iš Prūsų laiškas. Laiškas 
iš visų atžvilgių labai indo- 
inus ir todėl mes jį čia at
kartojame. Jis rašytas “V. 
L.”:

Priekulė, rugs. 21, 1915.
Šiuomi pasidėkavojų “V. 

L.” administracijai už pri- 
siuntimą man 25 ir 28 nu
merių “V. L.,” iš kurių ma
tau, jogei patalpinote mano 
laišką apie žiaurumus rusų 
Prūsų Lietuvoje. Jųs-gi sa
vo prieraše prie mano laiš
ko sakote, jogei, kaip ru
sai, taip ir vokiečiai yra 
žiauriai pasielgę prieš ne
kaltus gyventojus — neat
sako tikrenybei, kadangi vo
kiškieji kareiviai be prie
žasties niekur žiauriai nė
ra pasielgę. Arba jus lai
kote tikra tiesa rašymą I- 
vanausko 28 numeryje, jo
gei vokiečiai Raseiniuose 
kunigą ir dar 40 žmonių pa
korę? Arba jus laikote tei
sybe straipsnį tame pat nu
meryje “Iš giltinės na
gų”...? Kada mes skaitome 
apie tokius dalykus, tai 
juokiamės delei naiviškumo 
amerikonų, jogei jie tokiom 
paikystėm tiki ir dar laik
raščiuose talpina. Dabar 
skelbiama franeuziškuose 
laikraščiuose, jogei Lietuvo
je esančios dalinamos bro
šiūros su princo Joachimo 
paveikslu, kur rašoma, jo
gei lietuviai turės savo ka
ralystę su minėtu princu, 
kaipo karalium, kas yra tik
tai sapnai, daugiau nieko.

Aukas delei sušelpimo nu
kentėjusių nuo karo rodyki
te savo skaitytojams, kad 
siųstų mano adresu. Ir, ar 
jus norite bėdinuosius lie
tuvius sušelpti, ar ne ? Jai- 
gu ne, tai nesiųskite jokių 
aukų. Bet jaigu jus nori
te jiems pagelbėti, tai aš no
rėčiau žinoti, kaip jus da
rytumėte juos gelbėdami, 
jaigu ne per prūsiškuosius 
lietuvius arba mano, kadan
gi aš esu išrinktas lietuvių 
vietininku? Dabar yra fak
tas, jogei visa Lietuva yra 
užimta vokiškosios karuo- 
menės. Kaunas jau paim
tas, Vilnius ir tuojaus pri
klausys vokiečiams, ir ru
siškasis kirminas bus visiš
kai išvarytas iš Lietuvos. 
O gal jus, amerikiečiai, sa
vo aukas vis dar p. Šimkui

savo ministerį premierą’. 
Retkarčiais savo sosto įpė
dinį Borisą pasiųzdavo So
fijon su pranešimais asme
nims, apie kuriuos troško 
žinoti. Nesenai audienci- 
jon priėmė tik vieną Vokie
tijos ambasadorių Turkijo
je, kurs jam indą ve asme
ninį kaizerio laišką.

Bulgarijos caras Ferdi
nandas nekuomet nesislėpė 
su savo ambicija palikti 
Balkanų diktatoriumi. Pir
mojo karo Balkanuose me
tu jo tos ambicijos žvaigž
dė buvo pakilus ant augš- 
čiausio laipsnio. Bulgarų 
laikraščiai jau buvo ėmę ap
rašinėti, kaip jų caras, bal
tai apsitaisęs "ir ant balto 
žirgo, pagaliau iškilmingai 
įjojąs Konstantinopolin. Te
čiau sekantis karas išplėšė

«* Graikų garlaivis “Athinai.” «*

Graikų garlaivis Athinai užsidegęs ant jūrių. Apačioj garlaivio Tuscania pagel- 
bine valtis su išsigelbėjusiais keliaunininkais.

duosite? Bet kur jis tas 
aukas siųs? Gal į Petrogra
dą, ar į Maskvą? O gal jus 
norite su lietuvių aukomis 
rusus sušelpti? Kauno, Su
valkų ir Vilniaus guberni
jų lietuviai gali būti sušel
piami vien per prūsiškųjų 
lietuvių tarpininkystę. Jus 
neprivalote siųsti pinigų 
personališkai ihano vardu: 
aš to viso nenoriu: perso- 
nališkai aš turiu gana savo 
turto. Bet kada aš noriu 
draug dirbti ir suteikimą 
pagelbos, lietuviams atitik
imojo kelio užvesti, tai tą jus 
su dėkingyste turite pripa
žinti. Aš jau esu kalbėjęs 
su Lietuvos civiliškuoju vir
šininku, kuris mielai apsiė
mė gelbėti šelpimo darbą. 
Suprantama, tas turi būti 
daroma po valdžios priežiū
ra ir žinia. Tilžėje mes e- 
same veik sutverę komitetą 
iš penkių ypatų. Aš vienas 
negaliu tojo darbo apsiimti, 
kadangi jis yra perdidelis 
ir neapeinamas. Tečiaus aš 
apsiėmiau drauge dirbti 
prie pirkimo ir prie išdalini
mo: aš noriu apkeliauti Lie
tuvą, ir dažiuoti, kur yra 
didžiausia bėda. Dabar ne

iš jo visą tą garbę, jis su
grįžo sostinėn, kaipo prie
šininkų be pasigailėjimo į- 
veiktas valdovas.

Kilus dabartiniam karui 
Europoje, Ferdinandas iš- 
naujo pamatė progą savo 
ambicijai užgana padaryti, 
sugrąžinti sau prarastą gar
bę ir savo valstiją visomis'' 
pusėmis praplatinti. Ir to 
delei prasidėjo derėjimąsi 
pirmiausiai su Vokietijos 
kaizeriu, gi paskui su tal
kininkais. Jis labai gerai 
numanė, jogei be gilaus ap
mąstymo negali žengti klai
dingo žingsnio. Tatai nuo 
visų atsiskyrė, visą dalykų 
stovį pats vienas nusvars- 
tė ir šiandie ima jau veik
ti. Žinoma, dabar veiks be 
jokios atodairos. Balkanuo
se išnaujo pasilies kraujas.

ra galima veltui leisti lai
kas: šaltas ruduo jau atei
na, o žmonės neturi drapa
nų, druskos, žiburio ir dau
gelio kitų reikmenų.

Vokiškoji valdžia kol-kas 
nedaleis rusiškiems lietu
viams vieniems savo pagel
bos skyrius steigti, taipgi 
ir susirašyti — susinešti su 
Amerikos lietuviais. Šelpi
mas galės įvykti tiktai su 
pagelba prūsiškųjų lietuvių 
ir jų komiteto. Apgarsinki
te tuojaus, jogei amerikie
čiai lietuviai, norėdami sa- 
viškiems pagelbėti, nepriva
lo surinktųjų pinigų į Rusi
ją siųsti, bet į Prūsiją. Pa- 
gelbą lietuviams galima su
teikti tiktai viršminėtu ke
liu ir budu.

Nesenai aš esu kreipęsis 
prie “The Rockefeller 
Foundation,” New York — 
War Relief Commission, 
kada jis buvo Vokietijoj, da
bar jau yra sugrįžęs Ameri
kon. Vieną platų laišką aš 
rašiau direktoriui, Mr. Er
nest P. Bicknell. Malonė
kite pas jį nueiti ir ypatiš- 
kai apie tai pasikalbėti.

Lenkų atstovas Korfan- 
ty kreipėsi prie manęs ir 
siūlėsi lietuvių šelpime dar- 
buoties su mumis. Tečiaus 
aš apie tai abejoju.

Skubinkitės!
Su linkėjimais

Dr. GaigsY.itjL
Nuo savęs mes turime pri

durti tik tiek, kad tasai dr. 
Gaigalaičio atsiliepimas tik
rai arogantiškas, tikrai kai- 
zeriškas, rodos, jau jis bu
tų šventai įsitikrinęs, kad 
Didžioji Lietuva tenka Vo
kietijai ir ten vadovauja po
nai Gaigalaičiai ir Co.

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FOK- 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Didžiausieji žmo
nių priešai.

Kada Europoje liejasi 
žmonių kraujas, tarp lavonų 
ir griuvėsių skamba atdu- 
siai; kada iš milijonų krū
tinių našlių ir našlaičių 
plaukia nusiminimo balsai 
ir susilieja į vieną harmoni
ją su kanuolių trenksmais, 
mes, klausydamiesi tokių 
žinių, ištariame, kad karas, 
tai yra baisiausias žmonijos 
priešas. Niekas, žinoma, 
tam neprieštaraus, kadangi 
matyti to viso pasibaisėti
nos pasekmės. Tečiau kai- 
kurios tautos iš to laukia 
geresnės ateities.

Turime daug historinių 
faktų, kad. kaikurle karai 
buvo laimingi, duodami pro
gos pavergtosioms, slopina
moms tautoms numesti nuo 
sprando kaimyno uždėtą 
jungą. Kiekvienas ameri
konas supranta, kad Wa
shington© vedamas karas 
prieš Angliją buvo naudin
gas, jis atnešė gerus vai
sius. Karas, kurį vedė Ab
raham Lincoln išliuosavi- 
mui ui geriu vertas didžiau
sios pagarbos.

Nors karas turėjęs ir ge
ras ir blogas puses, tečiau 
jis yra baisus ir nepagei
daujamas. Jo žmonija taip 
bijo, kaip jokios kitos ne
laimės.1 Kodėl, sakysime, 
žmonės nemato ir nenugąs
tauja kito didžiausio priešo, 
kuris be ginklo rankoje ata
kuoja žmoniją, pagraūžda
mas iš pat pamato visuome
nės rūmą. Tokiu slaptu 
priešu yra alkoholis. Šitas 
nuodas, kuris nupuldo žmo
niją, yra pačių žmonių ran
kų pagaminimas ir varto
jamas.

Alkoholis veda jaunąją 
kartą iš tiesaus gyvenimo 
kelio, o genesniąją be lai
ko guldo graban. Alkoholis 
prigrūdo pilnas ligonines, 
beprotnamius aukų. Gatves 
nubėrė valkatomis ir paleis
tuviais. J auiiuomenė pa- 
svaigus nuo alkoholio nuo

dų neteko pajėgų pasekmin
go išsivystymo. Moksle ji
nai atbukus, o iš tokių žmo
nių visuomenė turės sausus, 
be energijos, be iniciativos 
narius.

Yra žmonių, kurie laikosi 
prietaringo įsitikrinimo, 
kad alkoholis, tai geras vai
stas ligoje; taip, tečiau dėl
to, kad „ligonis ilgiau sirg
tų. Girdi, kaip alkoholis 
nuima dėmes nuo drabužių, 
taip jis prašalina visus vi
durių netobulumus. Gaila, 
kad tokie neturi omenyje, 
jogei alkoholis ne tik išėda 
dėmes, bet ir visą drabužį. 
Dažnai alkoholis nuplėšia 
drabužius nuo visos šeimy
nos. Pati ir nekalti vaikai 
palieka skarmaluose. Jis 
išima dėmes iš rakandų, bet 
draug su dėmėmis ir rakan
dus. Beje, išima ir šeimy
nos džiaugsmą, ne vienam 
kūdikiui nutraukia šypsą 
nuo veido, nes jį atiduoda į 
vargo nagus. Girtuoklių 
kūdikiai vargsta prieglaudo
se, ligoninėse.

Žodžiu, alkoholis yra prie
šas, prieš kurį mes, lietu
viai, draug su kitomis tau
tomis privalome kovoti. Tu
rime pritarti ir dirbti, kad 
gėrimai butų prašalinami iš 
musų miestų, valstijų. Ei
kime talkon tiems darbinin
kams, kurie pradėjo nau
dingą visuomenei darbą. A- 
gitacija prieš vieną, kitą sa- 
liunininką nieko nepadės. 
Jaigu mūsiškis apleis saliu- 
ną, ateis į jo vietą kitas. 
Kai nebus gėrimų, tai ne
bus pavojingi nei saliuni- 
ninkai. Užtai reikia rupin- 
ties, kad miestų, valstijų į- 
statuosna butų įvestas pa
ragrafas, draudžiantis gėri
mų vartoj imą. Dabar Chi- 
cagos mieste blaivininkai 
subruzdo rinkti parašus po 
įnešimu, kad butų uždraus
ti gėrimai. Reikalinga 
300,000 balsų, kad klausi
mas butų priimtas į balsavi
mą. Kiekvienas sąžiningas 
pilietis turėtų pridėti savo 
parašą prie to taip naudin
go sumanymo.

Supraskime, kad jau lai
kas gėrimus mesti šalin. 
Nei viena geležinkelių kom
panija nepriima tarnautojų, 
vartoj ančių svaiginančius 
gėrimus, nei viena dirbtuvė 
nepakenčia tokio darbinin
ko, kuris dažnai mėgsta pa
žvelgti į bačkutę, Tegul 
pražydi_ blaivumas! P.

DRAUGIJOS; PARAPI
JOS REIKALAI; IŠ

KILME.

Kansas City. Kaus. Iš 
mažo lietuvių būrelio, taip 
apie 1905 m. susidėjusio 
krūvon, po vienybės globa 
susidarė šv. Kazimiero Lie
tuvos Karalaičio draugija. 
Jinai veikiai pradėjo plės- 
ties pritraukdama prie sa
vęs kitus lietuvius, prigulin
čius prie lenkų parapijos, 
taip, jog balandžio 6 d. 1912 
m. tosios draugijos pastan
gomis prasidėjo tverties pa
rapija šv. Kazimiero var
du. Daug vargų nukentė
jo, bet vis tvėrė. Ir kuo
met pribuvo naujai įšven
tintas kunigas A. Tainoliu- 
nas į klebonus, tuomet visi 
vargai išsibaigė ir lietuviai 
ant savo kojų atsistojo, nes 
jo pastangomis su draugi
jų pagelba viskas susitvar
kė.

Visas Kuponas ir pakelio priešakį: turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

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

Rugsėjo 12 d. atsibuvo di
delė paroda, kokios lietu
vių tarpe dar nebuvo ir ku
ri užsiliks įspūdingiausia 
ir iškilmingiausia vietos lie
tuvių historijoje. Toje pa
rodoje ėjo ir automobiliais 
visokios delegacijos, traukė 
pasitikti vyskupo ant taip 
didžios iškilmės — šventi
nimo bažnyčios. Reikia pa
žymėti, kad parodoje atsi
žymėjo savo narių skaitlin- 
gumu sekančios draugijos: 
šv. Kazimiero Lietuvos Ka
ralaičio, Vytauto, šv. Stani
slovo Kostkos, L. N. P. Ka
zimiero Pulaskio No. 647, 
Z. N. P. Baltojo Arelio No. 
1115, vokiečių šv. Antano 
parapijos draugijos ir 
Knights of Columbus. Be
nai: lietuvių, paskui Milita- 
rio Sophenerio ir šv. Jono.

Po pašventinimui pats 
vyskupas iškilmingai atlai
kė šv. pontifikalcs mišias.

X.

KAS TAI YRA KOMU-

Keletas darbininkų kalbė-.. 
josi apie didžius respubli
kos uždavinius; vienas jų 
ypač buvo priešingas komu
nizmui — visų turtų tarp 
visų žmonių lygiam padali
nimui — kiti gi laikėsi ko
munizmo pusės. Tuom tar
pu vienas iš komunizmo ša
lininkų ir klausiasi savo 
priešininko: — Bet kas gi 
yra tas komunizmas? — 
Vieton atsakymo užklausta
sis paėmė senus savo marš
kinius, sudraskė juos į ke
turis, aštuonis ir daugiau 
šmotų, padavė kiekvienam. 
ten buvusiam po šmotą ir 
sako: — Žiūrėkite, kuomet 
marškiniai bu'vo čieli, jie 
man buvo reikalingi, dabar 
gi, kuomet aš juos tarp vi
sų po lygiai padalinau, nei 
man, nei jums jokios nau
dos negali būti. — Dabar 
kiekvienam aišku, kokia 
naudą atneštų komunizmas! 
Geresnio komunizmo apta
rimo negalima nei surasti.

| Telephone Yards 6685 B

i Lietuviška Drapanų Krautuve |
1 Užlaikau didžiausiame pasirin- F 
| kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, " 
| čeverykų, batų del moterų, vyrų ir | 
g vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- » 
| kotų- p

| JONAS BUDRIKAS, savininkas | 
I 3252-54 S. Horgan St. » 
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IŠMOK
Angliškai kalbeli 

skaiiyti ir rašyti uz
Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai

tyti ir rašyti labai trumpame laike už še
šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra 
labai parankus kiekvienam, nes mokina
me naujausiu budu per korespondencija 
jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
deky te mokintis tuojaus, prisiųsdami pi
nigus:

AMERICAN SCHOOL or LANGUAGES 

1741 W. 47th st., Chicago, Ill.

a
Iki

Iki

Ik

2



1 w
IX • k . -. - .-

. LD, “KATALIKAS/* rugss. 27,1915. '

Mark Twain.

Princas ir Elgeta
Vokietis pasmerkia 

savuosius.

Sulietuvino Padauguvietė.

(Tąsa).
išvarė jį už miesto. Jis pasileido eiti, kur akįs neša. 
Priėjo prie upelio. Nusiplovė vandeniu savo sukrau- 
juotas kojas, atsilsėjo ir vėl leidosi eiti tolyn. Išėjo 
į atvirų vietų. Čion buvo tik du namai ir .bažnyčia. 
Aplink bažnyčia sukosi daugybė darbininkų, nes ji 
buvo taisoma. Tų bažnyčia princas tuojaus pažino. 
Jam pasidarė linksma, nes jis matė savo vargams ga
lų. “Tai yra sena bažnyčia,” pasakė jis. “Mano tė
vas atėmė jų iš kunigų ir padarė prieglaudų pamestiems 
neturtėlių vaikams. Prieglaudoj mane, kaipo karaliaus 
sūnų, patiks su džiaugsmu ir išgelbės mane iš visų var
gų.” Ant kiemo didelė virtynė vaikų šokinėjo, bėgio
jo ir mėtė pilkę. Princas prisiartino prie jų. Vaikai 
sustojo bėgioję ir apsiautė princų. “Vaikučiai, pa
sakykit savo viršininkui, kad Valijos princas nori su 
juom kalbėti!” Vaikai sujudo. Vienas jų garsiai su
šuko: “Ar tai tu, elgeta, princo pasiuntinys? Sveiks, 
karaliaus pasiuntiny!” Princo veidas tamsiai parau
donavo. Jis iš papročio siekė ranka kairįjį šonų, bet 
Ten kardo nebuvo. Vaikai balsiai nusijuokė. Vienas 
jų sušuko: “Ar matot?! Jis manė, kad prie jo šono 
yra kardas! O kų? Galbūt tai yra patsai princas!” 
Visi vėl nusijuokė. Edvardas iškilmingai išsitempė ir 
pasakė: “Aš karaliaus sūnūs. Jus maitina ir girdo pa
gal mano tėvo paliepimų. Argi taip jus turite pasi
tikti savo princų?” Ši princo kalba dar labiau pri
juokino vaikus. Drąsesni jų sušuko: “Ei, vaikai, au
gintiniai jo karališko tėvo! Ko riogsot! Atiduokit šlo
vę jo karališkiems draiskalams. Vaikai linksmai šū
kaudami visi suklaupė, kad pasityčioti iš princo. Prin
cas spyrė koja artimiausių vaikų ir suriko rūsčiai: 
“Štai tau už tavo pasielgimų, dabar užteks ir to, o 
rytoj už tai busi pakartas!” Juokai vaikų nutilo. Jie 
supyko ir skubiai pakilo ant kojų. Keli jų suriko: 
“Traukini jį prie vandens! Kur šunes? Čiu-čiu, šunes! 
Sėbre, Bobai! Tverkit jį!” Vaikai puolėsi princų stum
dyti, o šunes draskė jo drabužius... Vakare princas 
nuėjo į purvinas neturtingas miesto gatves. Visa kū
nų jam skaudėjo. Draiskalai buvo purvini ir tie dar 
labai sudrisko. Katik galėjau pavilkti kojas, bet jis 
vis ėjo pirmyn. “Opol-Court —■ kad nors nepamirš- 
čiau gatvės vardo,” kalbėjo jis sau vienas. “Reikia 
surasti tų vieta. Jo tėvai nuves mane namo, ir priro- 
dys, jog aš esu ne jų suims, bet princas. Jis atsiminė 
piktus prieglaudos vaikus ir pamanė: “Kaip pastosiu 
karalium, tada liepsiu ne. tik auginti vaikus prieglau
dose, bet ir mokyti juos viso gero ir gailestingumo.” 
Jau per langus pasirodė žiburiai. Pradėjo išlengvo ly- 
not. Užstojo drėgna, nesmagi naktis. Nuvargęs princas 
vis ėjo tolyn purvinomis gatvėmis.

Tik štai jisai išnežinių pajuto, kad koks tai girtas 
žmogus sugriebė jį už apykakles ir sako: “Vėl tu val
kiojiesi iki šiam laikui. Kur tavo surinktieji pinigai? 
Duok šen! O gal vėl nieko neparnešei? Kalbėk, bjau
rybe! O ne, tai aš tave tuoj nužudysiu!” Princas iš
truko iš tų rankų ir pakasė sau petį. “Tai jo tėvas,” 
prakalbėjo jis sau linksmai. — “Ačiū Viešpačiui! Tu 
nuvesi mane namo, o jį parsivesi pas save!” Girtuoklis 
rėkė: “Jo tėvas? Kų tu kalbi? Aš — tavo tėvas! Tuoj 
tu pajausi tų ant savo nugaros!” Princas meldė: “Pa
sigailėkit manęs. Aš nuilsęs ir nusikamavęs. Nuvesk 
mane pas karalių, mano tėvų. Jis tau už tai duos to
kias dovanas, kokios tau ir sapne nesisapnavo, Aš 
nemeluoju! Aš Valijos princas!”

“Girtuoklis su nuosteba pažiurėjo į vaikų, palin
gavo galva ir pasakė: “Visai iš galvos išėjo. Nors tuo
jaus į bepročių namus paduok!” Ir tuojaus jis sugrie
bė princų ir smarkiai suriko: “Na, mudu su močiute iš
dirbsiu! tau kailį, kaip šuniui, ir tada visas kvailumas 
iš galvos išeis.” Princas norėjo pasipriešinti. Bet gir
tuoklis nuvilko jį su savim. Minia žmonių tai matė 
ir gardžiai juokėsi iš nuvargusio princo.

Šveicarų laikraštininkas 
P. Albert Bonnard duoda 
apžvalgų kningos, kurių pa
rašė vokietis, pasmerkda
mas savųjų politikų, jis šau
kiasi į vokiečių tautų pa
liauti karų.

Ant galo! — rašo Bon
nard — vokietis, pirmas vo
kietis, išdrįso prabilti. Kų 
jis pasakė, tai bus teisin
giausia, kas buvo 'pasakyta 
laike karo. Gal rasis, kas 
intars autorių, kad jis nė
ra Willi elnio II pavaldinis, 
Galima intikrinti, kad tai 
tikras vokietis, kaip pats 
apie save kalba: “Gimiau 
vokiečių žemėje, vokietis iš 
prigimimo, iš kalbos, jaus
mais, kurie myli tėvynę 
daugiau už kitų.” Abelnai, 
kas sąžiningai išskaitys vi
sa tomų, tas pilnai įsitik- 
rins autoriaus vokiečio epi
niu. Parašytas ne prieš vo
kiečius, tečiau del jų. Au
torius, vokietis liberalas, ne
panašus kalba nei jausmais 
kitiems vokiečių dieniniams 
liberalams. Pridursime, 
jog yra tai žmogus augšto 
inteligentiškumo, tiesus, ži
lius visokias literatūras, ži
novas dabartinės politikos 
susikryžiavimų, įsiturtinęs 
diplomatiniais dokumentais.

Autorius nupasakoja Bis
marko ir kitų Vokietijos 
vyrų politikų. Nupeikia ne- 
teisotų pasielgimų su pa
vergtomis tautomis, 
zas ir Lotaringijos 
tojais. Pastarųjų 
gyventojai, kęždami
kiečių pusės nuolatinį spau
dimų, nuo jų suvis atšlijo. 
Autorius tečiau nedaleidžia, 
kad vokiečiai su austrais 
šiame kare bus visiškai nu
galėti. Prisipažįsta, kac 
vokiečiai prie šio karo ruo
šėsi ir jo pageidavo. Pra
neša, kaip visuomenė buvo 
klaidinama visokių prana
šų. Svarbiausiu akstinu, 
skatinančiu vokiečius reng- 
ties karau ir jo pageidau
ti, tai buvo pavydas Angli
jai viršenybės vandenyse.

Vaisiai užvydėjimo pasi
rodė daug baisesni, negu ga
lima buvo įsivaizdinti. Mi
lijonai jaunikaičių pražudy
ta arba sužeista. Visas pa
saulis goduliuose. Viešpa
tijos suiro. Karas jau su
rijo 80 milijardų. Desėtkai 
metų neatitaisys nuostolių 
ir neatstatys Europos į tų 
laipsnį gerovės ir civilizaci
jos, prie kurio jinai jau bu
vo prinokus prieš katastro-

Pergalėtos viešpatijos 
neįstengs atkelti 

Vokiečiai ir au- 
toli nuo vilties, 
užmesti savo no

rus kitiems. Nepasidžiaugs 
pergale riei talkininkai. 
Žmogžudystė tęsiama nuo
latos, nutiezdama naujus 
lavonus ir griuvėsius. Rei
kia tų užbaigti. Reikia, 
kad žmonės pareikalautų 
taikos.

Vokiečių autorius turi pa
rengtų (programą. Pagei
dauja, kad taika nebūtų pa
kabinimu ginklų šalę. Ap
ginkluota taika begėdinga. 
Dabar jau reikalinga pa
remti Europos lygsvarą ne 
ant šautuvų, bet receptais 
teisių. Kiekviena priežastis 
buvusių kivirčų neprivalo

Inžinierius Wm. Sanders, 
karo laivyno tarybos narys.
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“Amerikos Štandaras”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

Šitas specialia KUPONAS vertas
' 10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y-
ra priduodamas su 90 ar daugiau regule-|l|) jSMjįl 
riškų Hassan Cigaretų kuponu, bile vieno- |||\ mJ 
je Dovanų Stotyje arba pas «
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Verto kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 1S> 5)

su El- 
gyven- 
kraštų 
iš vo-

fą. 
niekados 
nuostolių.
strai jau 
kad galės

Tomas karaliaus rūmuose.
Tomas liko vienas princo kabinete. Jisai apžiurėjo 

save iš visų pusių dideliam veidrodyj, ištraukė iš mak
štį! gražų kardų, pasigrožėjo juom, pasibovijo, apžiurė
jo gražius kambarius, pasėdėjo minkštose kresėse. Ji
sai mąstė: “Kaip pagrįšiu namolei, papasakosiu savo 
draugams šį įstabų atsitikimų. Žinau — jie nenorės 
tam tikėti. Pasakyk, jog aš viską sapnavau. O kad jie 
dabar mane pamatytų šituose karališkuose drabužiuose, 
tai gal nei nepažintų savo draugo Tomo. Praėjo pus
valandis. Gražus daiktai pabodo Tomui. Jis be galo 
išsiilgo belaukdamas princo. Pradėjo atidžiai klausyti, 
ar neišgirs kų nors ateinant — bet nieko nebuvo gir
dėti.

Ant galo jis pradėjo bijoti. Ėmė kalbėti pats į sa
ve: “Na, kas bus, jaigu kas nors ateis ir .pamatys ma
ne princo rūbuose, o jo nėra; argi pasakyti teisybe, 

-(Seka toliau).

būti sėkla naujų karų. Bū
tinai reikalinga, kad liuosa 
žmonija susidraugautų ir 
užtikrintų ramybę teisių 
pajėga ir teisingumu. Rei
kia sudaryti tarptautinį tri- 
bunalą, kuris išpainiotų į- 
vairius nesusipratimus. Rei
kalinga, kad Europa ramiai 
galėtų pradėti atstatymo 
darbų, pradėtų gydyti žaiz
das.

Panašiems išrodymams 
autorius pašvenčia 400 pus
lapių. Jis sumušė argu
mentus, kad. teisingos nuo
monės negali pakenkti Vo
kietijai, kaip kiti to norė
tų, patėmydarni, kad “tei
sybė atneša vokiečiams blė- 
dį.” Apie teisingų dalykų 
stovį visas pasaulis garsiai 
kalba, tik vieni vokiečiai 
sapnuoja ir savo sapne vis
ką kitaip mato.

“Ar suprantate — rašo— 
kad saulė nepasirodys dėl
to, kad užtepėte savo lan
gus? Ar- suprantate, kad 
diuiinė žvaigždė nesužibės 
akims, nes pastarosios per- 
silpnos pagauti jos šviesų. 
Intikėkite man, tiesa apsi
lankys, įsilauž į jūsų užda
rinėtus namus! Išardys pa
matus, nuplėš stogų. Įsi- 
leiskime patįs — busime iš
gelbėti. J aigu negirdite, 
ar nenorite * girdėti — gal 
šiandien — jūsų trobesiai 
suvirs ant galvų ir palai
dos jus savo griuvėsiuose. 
Pasakau jums: nors vokie
čiai ir ateityje vis laimės, 
tai laimės ir mirtį.

“Norėdamas tokiam liki
mui užkenkti, parašiau šitų 
kningelę, idant atidaryti a- 
kis vokiečių tautai. Tų da
rydamas jaučiuosi atliekųs 
išganingų mano tėvynei dar
bų.”

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:

KUPONŲ 
........ 25Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .

Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietą gumą, 
už ...........................................................................

Skustuvas, geriausio plieno, už ................ ............
Skustuvui diržas, del šveitimo ir gulandinimo, už
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pymų. Visi gydytojai laiko ji už gerą, už.. 100

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už .......... 125

šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

50
50
50

KUPONŲ 
mų daiktas, už ........................................................... 200

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission rankenaitė, už ................... 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai* 
sa. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin- 
.ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ........................................................................... 300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ............... 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, piž ............... 8900

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

•'.■KBiūūaiūi ė.ui ė .t n įwiuB2nie.ii.

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—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedaliomis 10—1 
po pietų.

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

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1666 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:80 — S v
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 3 vaL vakare kasdiena

S Tel. Drover 7042. B

■ Dr. C. Z. Vezelis 5
; LIETUVYS EENTiSTAS
2 Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.

Nedalioms pagal sutarimą. ■
« ■ 
H 4712 So. Ashland Avė. _ 

arti 47-tos gatvės.
B i

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

Tą kningą vokiškai yra pa< 
rašęs dr. T. Želi, garsus V0« 
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoį rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai danę. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą, uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty, supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinj susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kode! arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

UJU

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

ga! Rūkytojai
H Turkish Trophies
|| ig aretij penkiolika met ii at-
- gal — yra rūkytojai
i Turkish Trophies

Cigaretų šiandieni

Dirbėjai geriausiu Turkiszku 
ir Egiptiszku Cigaretų švieti \

OV-KAKT NEBELIN1S LAIKYTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVĖ DENTISTE

Atlieka visokį darbą dontister:jos sky
rium (einanti. Darbas gvarantoja- 

mas. Taipgi tvirtas.
1151 MILWAUKEE Are.

Bi»iasH.s^Ei^s«atai»j5nfl;eaazisiiraa:D3c®i:s» 
I v — S

į Dr. S. A. SLAKIEKE
SPECIALISTS

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
Į 3255 SO. HALSTED ST. 
g Tel. Drover 5323 CHICAGO, ILL.

Išeina kas utarnlnkas ir putnia.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotas vakarais ofisas uždarytai. 

Telefonas Yards 687.

Tel. Randolph 5246

A. A. Ssakis
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5320

. PRENUMERATA KAŠTUOJA: —————■

AMMIKO)
WPCVPAT r Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
Xs U Ovi U J joj §kotjjoj is §s Prūsuose 15 m.

Rašyk atsojaast o gaasii vislią numerį dykra,

W. D. Boczkauskas & Go.
SŽB-SŽt W= S«utt Ilk ’ I'kanoy citY-
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Chicagos Žinios-
dvi

“BIRUTĖS” VAKARAS.

PA.N. Y.

PA.Y.N.

BANKPA.N. Y.

PA.
N. Y.

JONAS M. T A?" ANEVIČIA, Sav

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

10 DEJE 30E

178 y

CONN.

CONN.
J.

CONN.
K.

CONN.

J.

CONN
J.

Y.
Y.

George
201

SUČEDYK” pinigus 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 

r 15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 8c sv. sviesto.

Geriausia proga del 1 arba 2 vyrų 
pirkti pirmos klesos krautuvę ‘ ‘ gro
cery” lietuviu apgyvento.} apylinkėj 
už $900. Duos aut išmokėjimo. Ran
da $33 su 5 dol. kambariais ir stai- 
ne. ši vieta pinigų dirbėja, dabarti
nis savininkas jau 7 metai kaip ją 
laiko. Priežastis pardavimo — savi
ninkas nemoka kalbėti lietuviškai. 
2901 Emerald ave.. Chicago, Ill.

Walter
196

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

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

Paieškau pusbrolio, Zigmanto Rin- 
kuno. Jis paeina iš Vilniaus guber
nijos ir pav„ Malėtų pačta, Nosėnų 
sodžiaus. Jo paties, ar kas apie ji 
žiu, meldžiu man pranešti, o busiu la
bai dėkingas.

K. Rimkunas, 
Laehine Locks. 2338 St. Joseph str..

P. Q., Canada.

LD. “KATALIKAS.” ragss. 27,1915,

-

Parsiduoda šiaučiii šapa, elektra va
roma. Biznis gerai išdirbtas. Sa
vininkas išvažiuoja j Kaliforniją užtai 
nori urnai parduoti. v 

Alex Wancho,
1715 So. Union ave., Chicago, Ill.

Pigiai parsiduoda saliunas labai ge
rojo vietoje, tarp lietuvių, ant Brid- 
geporto. Savininkas nori greitai pra- 
duoti iš priežasties ligos. Atsišaukite: 
3301 So. llalsted str., Chicago, Ill.

Ant pardavimo dviejų lubų plytų 
namas su krautuve “grocery” arba 
vien tik grosernę galima išrandavoti. 
Gera proga lietuviams. Atsišaukite: 
4759 Elizabeth str., kerte 48 gatvės, 

Chicago, EI.

—•y

Phene Drever 7M0

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS ir CiilRURGAa

Gy<L ligas vyrų,; moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St, Chicago, Ill.

■anr

so: Galioja, K. U. K. Inf. 
Kaserme W. Breszaw ul. 
Wojskowa No. 17., newolnik 
Jan Drevinskas.

DIDELIS GAISRAS. [į San Francisco. Ten 
Vakar ryte ties Wabash |savaiti išbusiąs.

ave b’<ivo didelis gaisras. 
Sudegė episkopalų nialdna- 
mis “Grace Episcopal 
church,” taippat ir pašali
nėms didelėms krautuvėms 
padaryta dideli nuostoliai. 
Minėtas maldnamis episko
palų buvęs tikroji pažiba, 
turėjęs puikius vargonus, 
kuopuikiausius viduj intai 
syinus. Pastatytas gotiko 
stiliuje. Tai Chicagos tur 
čių maldnamis Jis buvo 
pastatytas 1868 metais. 
Gaisras prasidėjo Western 
Furniture buste.

Ve kokie to gaisro nuos
toliai :

Esther Kneller, 7 mėnesiu 
mergaitė, 1249 No. Camp
bell gat., praeitą šeštadieni 
sudegė užsidegus namams.

Chicagos pastoriai vakar 
visuose maldnamiuose kriti
kavo ir užpuldinėjo majorą 
Thompsons už nepildymą 
savo pareigu, už neuždrau- 
diiną saliumj sekmadieniais.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 40c vertes kitnr parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 31.00.

' Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalia.
1644 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee are 
2054 M 1 waukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave
1217 S llalsted St
1832 S llalsted st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Fietine dali.
3032 Wentworth ave 
3427 S Halstad st 
4720 S Ashland ave

— $200,000.
Western Furniture Expo

sition Company — $150.000.
Midland Chair and Seat 

ing Company—$25,000.
Effert & Co.— $12,000.
Jacob Wruter— $10.000.
E. P>. Sullivan & Co. $15. 

000.
Cidric Company — $5.000.
Stears & Foster— $20,000
Kitų namų ir krautuvių 

nuostoliai dar nežinomi.
Panašaus didelio gaisro 

Chicago senai nebuvo turė
jus.

Vakar šv. Jurgio parap. 
svetainėj atsibuvo “Biru
tės” vakaras. Programas 
susidėjo iš penkių kąsne
lių; beje, vienas neišpildy
ta.

SVEIKATOS DEPARTA
MENTO APSILEIDIMAS.

Albertas Kirsch, dang 
su savo žmona ir dvejetu 
vaikų, nuėjo į saldainių 
krautuvę netoliese savo na
mų, prie 2452 Corter gat
vės, ir nusipirko ledų. Le
dus valgė poni Kirsch ir 
vaikai, o sekančią dieną vi
si susirgo pilvu. Rugsėjo 
8 dieną numirė du metu tu
ris Kirschų vaikas, o rug
sėjo 13 d. numirė antrasis. 
3 metų vaikas. Poni Kirsch 
buvo išgelbėta.

Gydytojai, kuriuos Kirsch 
pakvietė, ištyrinėjo vaiko 
vidurius, pripažino, kad 
vaikai nunuodinti. Apie 
tai pranešta sveikatos de
partamentui, kuris tuojaus 
išsiuntė savo inspektorių 
minėtoji krautuvei! ištirti 
daiktų stovi. Sveikatos de
partamentas ligšiol nieko 
gero nenuveikė toje srityje. 
Ponas Kirsch štai ką sako:

“Savaitė atgal nuėjau i 
rotužę, kad sužinoti apie re
zultatus, tečiau pirmoje va
landoje man pranešė, kad 
panašios bylos departamen
tas nekados neturėjo. To
liau tarnas man papasakojo, 
kad buvo atnešta truputis 
ledo iš minėtos krautuvės, 
bet vanduo ji pagavo ir su
naikino. Paskui pranešta, 
kad sveikatos departamen
tas iš tos krautuvės paims 
daugiau ledo ištyrimui ir 
vėliau praneš pasekmes. Te
čiau ir lig šiam laikui netu
riu jokių žinių.”

William Cressy iš Hinck
ley, Ilk, ghtvekario užmuš
tas ant Campbell ave.

Pedliorius Ernest Wein
berg, 541 Maxwell gat., nu
skendo ežere ties 16 gatve, 
kur su savo sūnumi meške
riojo.

Majoras Thompson spa
liu 4 d. įšnaujo iškeliavus

Pirmiausia Pr. Butkus 
pasakė neilgą prakalbėlę. 
Priminė, kad “Birutės” dr- 
ja jau įsikrausto į 8 gyvavi
mo metus. Per tą laiką 
“Birutė” atliko didžius 
nuopelnus. Jinai išauklėjo 
meno srityje nemažai jau
nimo. Tebeauklėja ir da
bar. Auklėja rimtai, nuosek
liai. Užtad pageidaujama, 
kad prakilnesnis jaunimas 
atkreiptų domų į šią drau
giją. Raginta tėvai, kad ne
kliudytų, o net padėtų sa
vo vaikams prigulėti šion 
draugi j on.

Toliau p. A. Pocius turė
jo paskaitą visais žvilgs
niais indomią. Po paskai
tos atvaidinta “Ispanai.” 
Sulietuvinta iš garsaus rusų 
rašytojo Lermontovo dra
mos. Emilijos rolę atliko 
p-lė E. Rudauskaitė. Fer
dinando — N. N. Tas N. 
N., tai buvo gyvas ispanų 
tipas. Jis ir rolę atliko gy
vai. Abelnai, reginys išėjo 
gražus. Programas užsibai
gė “Birutės” pirmininko, 
dr. K. Draugelio, prakalba. 
Iš jo išgirsta, kad šiemet 
“Birutės” dr-ja žada dar 
sparčiau veikti dailės srity
je. Kad tą tikslą atsiekti, 
žadama daug pasidarbuoti. 
Pirmiausia prisieis ištobu
linti narių gabumus. “Bi
rutės” draugija siųs savo 
narius, mažiau išsitobulinu
sius, dainavime ir abelnai 
dailėje, vietinėm lietuvių 
konservatorijon ir apmokės 
už mokslą. Šitoks užmany
mas labai naudingas. Rasi
te, jis atkreips jaunimo do
mų, ir prakilnesnis jauni
mas nepraleis progos pasi
naudoti draugijos labdary
be.

Šis vakaras tai buvo pir
mas naujo sezono. Publi
kos buvo nemažai. Tvarka 
pavyzdinga. P,

Nelaisvio balsas.
Jonas Drevinskas, kuris 

pateko austrų nelaisvėn, at
siuntė mums tokį laiškelį:

“Aš Tamstų meldžiu, gal 
žinote mano brolį, gal jisai 
pas jus atsilanko. Aš pa
tekau į austrų nelaisvę, tai 
negaliu nei laišku susižino
ti. Kiek jau aš surašiau 
laiškų, negaliu gauti jokios 
žinios. Gal perėjo į kitą 
vietą. Pirmiau jis gyveno 
Chicagoje: 4623 Wentworth 
ave., K. Dervinskas. Mel
džiu paskelbti laikraštyje, 
gal atsišauks ant šio adre-

Pas šluos Agentus- galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbls

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT,

A. F. Kneizls
23 Sheldon St., 

HARTFORD,

T. Kazlauskas 
425 Grand Ave., 

NEW HAVEN,
Ch. Kazemekas 
789 Bank St., 

WATERBURY,

V. Kovas
21 Congress ave., 

WATERBURY,
P. Vas’Uauskas 

820 Lank st., 
WATERBURY,

Jos. Matulenas 
1408

Jonas J.
1530

CONN.

Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL.

Merčaitis
S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozas DailydS 

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

Buga
14 Hawe st., 

LOWEL,
Adomaitis 
654 German st., 

BALTIMORE,
Aleknavičius 
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE,
Fllipa vičius 
437 S. Paca st., 

BALTIMORE,
C. J. Kazlov 

80 River st., 
HAVERHILL,

K. Jurgeliunas 
233 Broadway 

SO. BOSTON,
P. P. Mikalauskas 

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

B. P. Miškinis 
35 Arthur st., 

MONTELLO STA.
BROCKTON, MASS.

Jonas Jaroševlčia
1048 Washington st., 

NORWOOD, MASS.
Stakeliunas 

Box 584 
LOWELL, MASS.

PaitanaviCe
15 Milbury st.

WORCESTER, MASS.
Ramanauskas 
99V2 Oak st., 

LAWRENCE, MASS.
J. Bajorlnas

176 Cardonl st,. 
DETROIT, MICH.

Kentraitls
448 Leonard st., 

GRAND RAPIDS. MICH.
Zyg. Lukaševič 

201 E. Mai st.
AMSTERDAM, N. Y.

Jonas Mikėnas
235 E. Main st.

AMSTERDAM, N. Y.

S.

P.

J.

J.

L.

M.

'A.

J.

c.

MASS.

MD.

MD.

MD.

M. Balauskas
119 Grand st., 

BROOKLYN,
B. Juozapavičius 

222 Berry st.,
, BROOKLYN,

Alex Ragačev
166 Grand st., 

BROOKLYN,
šlikas ir Bagdonas

31 Hudson ave.,
BROOKLYN,

John Spurga
184 Grand st.,

B. Vaičaitis
32 Remsen Pl.

BROOKLYN,
MASPETH, L. I. N. ’

Frank Michalisky
MECHANICCSVILLE, N. Y.

B. Palšunas 
Box 58

E. YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabel

28 Murdock st., 
YOUNGSTOWN, OHIO.

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

CLEVELAND, OHIO.
P. A. šūkis

2120 St. Clair ave., 
CLEVELAND, OHIO.

F. MileCka 
Box 659

DONORA, PA.
F. Gaižauskas

E. VANDERGRIFT PA.
V. "W. Ambroze 

Ferry st.,
NEWARK, N. J.

S we tell 
John st.,

HARRISON, N. J.
A. Leszczinskas
New York Ave., 

NEWARK, N. J.
A. Atkind

273 River st., 
PATERSON, N. J.

American Ass. of Foreign News. 
912-926 Woolworth Bldg. 

NEW YORK, N. Y
Hoffman Adv. Agency 

77-79 —- 2nd st.,
NEW YORK, N. Y.

A. J. Kubilius
127 E. Main st., 

AMSTERDAM, N. Y.
Jos. Dzikas 

FOREST CITY,
John Kavalinskas 

41 Mike st., 
Sebastopol

PITTSTON,
J. Rushkas

5 Bradys 
PORT

Alley 
GRIFFITH,

PA.

PA.

PA.

P. J. Kubertavičius
600 W. Pine st.,

MAHANOY CITY,
Kaz. Pelenis

Box 16 
LEECHBURG,

J. A. Ignotas
46 S. 22nd st„ 

PITSBURGH, 
T. P. Krlžanauskas

102 E. Centre st.,
SHENANDOAH,

S. Kvietkus
333 Wharton st.,

PHILADELPHIA, PA.
Felix Mitkus

303 N. 6th st.,
PHILADELPHIA, PA.

Pr. Statkus
1306 Carlton st.,

PHILADELPHIA, PA.
Juozas švagždis

3604 Earp st., 
PHILADELPHIA, PA.

Juozas žemaitis
2843 Cantrall st..

PHILADELPHIA, PA.
M. Narvalaitls

71 Mąąsfield st., 
Kingsland Rd.

LONDON, ENGLAND.
A. Muraška

17 Arrol st., S. S. 
GLASGOW, SCOTLAND.

A. Šimanskis
2 Etna st., 

CRAIGNEUK, 
WISHAW, SCOTLAND.

J. Maknauskas
16 Mansfield Ave., 

TORONTO, ONT. CANADA
P. Burneika

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Frank Chmlelevskls 

ARGO, ILL.
St. Antanavičius

SO. CHICAGO, ILL.
Thomas S. Baron 

WAUKEGAN, ILL.
P. Valiutas

ST. CHARLES, ILL
Carl P. Gunderson 

ESCANABA, MICH.
Antanas Jasinskas

MAYWOOD, ILL.
Zig Putramentas 

HARVEY ILL.
F. Stankus 

KENOSHA, WIS.
Kaz. Lutkus

1760 Ersville Pl„ 
TOLLESTON, IND.

Vin. Urbanavičia
484o W. 14th st., 

CICERO,
A. Kurelaltis

604 W. Lombard st, 
BALTIMORE,

Frank Lazauskas
604 W. Lombard st, 

BALTIMORE,

ILL.

į
Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir Stogo popieros, 

musu Dienios yra žemiausios.
I CARR BROS. WRECKING CO

3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

MASS.

MASS.

MASS.

Amerikos Lietuvis
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.80, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
15 Mūry St, Worcester, Nass

ITananevicz Savings

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotą Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinįgus visą kitą vlešpatysčią.
SIUNČIA pinigus Į Lietuvą,* Rusi ją ir visas dalis svieto ii 

parduoda šiikortes ant visą liniją.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

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

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.
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Atsakanti gyduolė del Reumatizmo
Tukstqmia tapo sveikais, 

žmonės Jlogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad ją kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizrno kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. 1 '1 r|įi«l(

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

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama Įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimni. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Horgan St.. Chicago, HI.

MD.

MD.
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Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kritninalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiaus ai. Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant imu morgičių. KroipkitOs pas

K. J. Fillipavičių
—Offisas

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedelio, seredos ir petnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870
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