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O RAS.
Chicago ir apylinkės—Ne

pastovus oras šiandie ir ry
toj; gali būti lietaus; maža 
atmaina temperatūroje.

Temperatūra augščiausia 57, 
žemiausia 50 laipsnių.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 
5:37.
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14,000 vokiečių krito 
Dvinsko apylinkėje.

Per vieną savaitę rusai 
paėmė nelaisvėn 
26,400 teutonų.

Rusai prieš vokiečius 
vartoja durtuvus.

H Henry Ford S. V. karo laivyno pagerinimo narys. Dideles armSUŲ TalklninkŲdldls

14,000 VOKIEČIŲ KRITO 
TIES DVINSKU.

Londonas, rugsėjo 28. — 
Baisus mūšiai tęsiasi apy
linkėse Dvinsko tvirtovės. 
Į kelias dienas ten užmušta 
aplink 14,000 vokiečiu. Bet 
von Hindenburg savo žmo
nių nesigaili. Šturmuoja 
rusų pozicijas. Kuomet ru
sai pirmąsias vokiečių eiles 
durtuvais išbado, ant rusti 
puolasi kitos eilės. Ir tas 
pats atsikartoja. Ii taip 
vis nuolatos. Bušai atkak
liai ginasi, bet regis vokie
čių didžiulės anuotos ims 
viršų. Bet kol jie tą savo 
tikslą atsieks, von Hinden- 
burgui paliks mažai karei
vių.

Ir kazokai šiuo kartu 
smarkiai veikianti. Vokie
čių raitarijas visomis pusė
mis blaškanti, kaip rašoma 
iš Petrogrado.

Berlyne skelbiama, kad 
princo Leopoldo armijos e- 
sančios pusiaukelyj nuo 
Minsko ir kovojančios su 
rusais už kiekvieną žemės 
pėdą.

Iš Petrogrado oficialiai 
pranešama, kad rusai per 
vieną savaitę, pasibaigusią 
rugs. 22 d., fronte tarp Lu
cko ir Kremenec paėmę 2 
kanuoles, 79 kulkosvaidžius 
ir 26,400 austrų ir vokiečių.

Tomis dienomis per Kie- 
vą Rusijos gilumon nuga
benta austrų ir vokiečių ne- 
laisvių 1,500 oficierių ir 
daugiau 60,000 kareivių.

RUSAI VOKIEČIUS 
DURTUVAIS IŠBADYS.
Londonas, rugsėjo 28. — 

Iš Petrogrado oficialiai 
štai kas skelbiama:

Fronte prieš Dvinską vei
kimas sumažėjo. Paimti 
nelaisvėn vokiečiai pasako
ja, kad ten jie tomis die
nomis panešė baisiai dide
lius nuostolius. Rugs. 25 
d. po smarkiam mūšiui vo
kiečiai atmušti nuo so
džiaus Drisviaty.

Nerio apylinkėse, augš- 
čiau Vileikos, seka atkaklus 
mūšiai. Mes atemėme so
džių Resterka. Vokiečiai 
daug kartų mėgino atakuo

ti musų pozicijas ties Vilei
ka, bet visos jų atakos dur
tuvais atmuštos. Į šiaurva- 
karus nuo Vileikos mūsiš
kiai vokiečius durtuvais iš
badė, kurie buvo apsidruti- 
nę Ghirty sodžiuj.

Smorgono fronte ir nuo 
šio miesto į pietus mūšiai 
tęsiasi. Lazdunų apylinkėj, 
į rytus nuo Ydie sodžiaus, 
priešininkas veikia su sun
kiąja artilerija. Mūsiškiai 
todėl apleido sodžių.

Durtuvais mes sutruški- 
nom prešininką ties Podgu- 
ra, rytuose nuo Novogrodek. 
Mums ten teko 4 vokiečių 
oficieriai ir 92 kareiviai. 
Karštas buvo susirėmimas 
Marisene viensėdijos (dva
ro) laukuose, taipgi pietuo
se nuo Novogrodek. Apka
sai pateko musų rankosna. 
Nuo čia į pietus vokiečiai 
taipgi buvo išmušti iš apka
sų palei sodžių Old Kolči- 
cy. Čia mes paėmėm ne
laisvėn aplink 600 vokiečių, 
kelis kulkosvaidžius, dvi ei
les provizijos ir daug arti
lerijos vežimų su amunici
ja. Toliau pietų pusėn mes 
užėmėm sodžių Podlugie po 
kruvinai durtuvais kovai.

Palei upę Strumeni mes 
atmušėm vokiečius atgal per 
upę, padarydami jiems di
delius nuostolius.

Pietų pusėj nuo Pinsko ir 
toliau visu frontu net i Ga
liciją nėra svarbių atsitiki
mų.

Kaip matyt, rusai vis 
dažniau prieš vokiečius, ne
turinčius sunkiosios artileri
jos, panaudoja savo durtu
vus (štikus), ko vokiečiai 
bijosi kaip baisiausios ug
nies. Kur vokiečiai nega
lės privežti savo artilerijos, 
ten juos rusai durtuvais iš
badys. O rusų kareiviui su 
durtuvu veikti tik leisk. Į- 
sibėgęs ir patį vokiečių ido- 
lą Hindenburgą gali per
verti.

VARŠAVOJ NAUJAS 
TILTAS.

Berlynas, rugsėjo 28. —- 
Rusai pasitraukdami iš Var- 
šavos paskui save, kaip ži
noma, suplaišino puikų ten

Henry Ford, vienas S. V. karo laivyno pagerinimo komisijos narių, studijuoja S. 
V. naujausios konstrukcijos submariną New Yorko uosste.

PRINCAS GAUS AUGS 
TĄ VIETĄ.

Sofia, rugs. 28. — Bulga
rijos laikraščiai rašo apie 
vadų paaugštinimus bulga
rų karnom enė j, kas bus 
trumpoj ateityj paskelbta. 
Sosto įpėdinis, princas Bo
ris, busiąs paaugštintas į 
generalissimus; karo minis- 
teris, gen. Jecoff, busiąs pa
keltas į general i ssimuso ad
jutantus; gen. Jostoff bus 
nuskirtas generalio štabo 
viršininku, gi dabartinis 
viršininkas, gen. Boitįeff, 
patiksiąs pirmojo korpuso 
komendantu. Princas Bo
ris turi 21 m.

BRITANIJOS LAIVAS 
NUSKANDINTA.

Marseilles, Franci j a, rug
sėjo 27. — Vokiečių subma- 
rinas šaudymais nuskandino 
Britanijos garlaivį, trans
portą, Natal rugs. 17 d. į 
pietus nuo salos Crete. 34 
asmenis įgulos išsigelbėjo ir 
garlaiviu Memphis čionai 
parkeliavo.

ant Vislos gulintį tiltą. Vo
kiečiai tėčiai) į kelias savai
tes vieton suplaišinto tilto 
padirbdino medinį, kuriuo- 
mi galima gabenti didžiau
sias sunkenybes. Užvakar, 
kaizeriui įsakius, tasai nau
jas tiltas pavadintas gen. 
Beselerio tiltu. Beseler yra 
Lenkijos generalis guberna
torius. Jis pats tiltą iškil
mingai ir atidarė. Prie tos 
progos atsibuvo karuome- 
nės parodavimas.

IŠ BALKANŲ.

Londonas, rugsėjo 28. —- 
Bulgarijos caras Ferdinan
das, pasakojama, pasiuntęs 
Serbijai ultimatumą, reika
laudamas atiduoti Bulgari
jai Makedonijos dalį, jei no
rinti, kad Bulgarija paliktų 
neutrale.

Bulgarija sulaikius gele
žinkeliu visokią komunika
ciją su Serbija.

Graikija sumobilizavus 
jau 400,000 kareivių. Grai
kijai grasia Vokietija. Ji 
sako, kad jei Graikija kokiu 
nors budu eis serbams pa- 
gelbon, tuomet prieš ją per 
Bulgariją bus nugabenta 
turkų karuomenė.

Daug vokiečių karuome- 
nės .gabenama per Austriją 
į Serbijos pasienį.

GRAIKIJA PAŠAUKĖ 
400,000 VYRŲ.

Paryžius, rugsėjo 28. — 
Graikija pašaukė kareiviau
ti 400,000 vyrų. Taip pa
skelbė oficialiai graikų ka
ro ministeris. Havas News 
agenturois korespondentas 
praneša,; kad jis nežinąs, ar 
karalius^ Konstantinas pats 
vadovaus karuomene, kuo
met prisieis pulties priešais 
Bulgariją, jei toji pultųsi 
ant Serbijos. Manoma, ka- 
ruomenje vadovaus karaliaus 
brolis Nikalojus.

RUSIJOS LAIVUS ATA
KAVO.

Berlynas, rugsėjo 28. — 
Oficialiai skelbiama, jogei

50 užmušta ir 
200 sužeista
Ardmore, Okla., rugs. 28.

— Ties Santa Fe geležinke
lio stotimi vienas darbinin
kų taisė vagoną-kubilą, ku
riam buvo 250 bačkų gazo
lino. Jam su plaktuku be
mušant ties kubilo skyle, 
iš po plaktuko iššoko kibir
kštis ir uždegė gazoliną. A- 
kimirkoj ištiko baisiausioji 
ekspliožija. Liepsnos paki
lo kaip iš kokio vulkano ir 
supurtė visą miestą-. Nuo 
tos ekspliozijos užsidegė ki
ti vagonai ir aplinkiniai 
namai ir išdegė du bloku. 
Liepsnose ir griuvėsiuose 
žuvo, kaip aprobuojama, 50 
asmenų ir aplink 200 sužei
sta.

Nuo ekspliozijos daugel 
namuose langų stiklai išbį- 
rėjo, kiti namai suplaišėjo, 
kaip nuo žemės drebėjimo.

Mieste kilo baisiausia pa- 
siauba. Paskelbta karo 
stovis ir pašaukta milicija. 
Raudonojo Kryžiaus sky
rius iš Denver nusiskubino 
pagelbon.

Visos rezidencijos aplin
kui per pusmylį neteko stik
lų languose.

Gi darbininko, kuris tą 
eksplioziją pagimdė, nei 
pėdsakių nesurasta. •

vokiečių lakūnai Rygos uos
te užpuolę rusų karo laivus 
ir jų porą sugadinę. Rusų 
laivai iš uosto pasprudę.

skerdynės.
New York, rugs. 28. — 

Prof. Samuel T. Dutton, se
kretorius komiteto, suorga
nizuoto ištirti turkų žiaury
bes, atliekamas su armėnais, 
paskelbė savo raportą, ku
ri uomi patvirtinama visos 
turkų žiaurybės armėnų 
žvilgsniu. Prof. Dutton sa
ko, jogei tau reikalai) pri
valėtų įsimaišyti pagaliau 
Amerika ir turkus suvaldy
ti.

Apie tuos armėnų perse
kiojimus ir skerdynes su
rinkta daug paliudijimų ra
štu ir patvirtinimų viso to, I 
kas kituomet buvo rašyta 
laikraščiuose apie turkų ne
dorybes.

Ant viso žemės ploto, nuo 
Smirnos ligi Persijos ir nuo 
Juodųjų jūrių ligi Arabijai 
skelbiama baisiausioji pro
paganda, kad sunaikinti vi
sus, kas tik nėra mahome- 
tanu. Tą propagandą veda 
pati turkų valdžia. Ir su 
armėnais, krikščionimis, iš
dirbama tokios baisenybės, 
kokiu pasaulis nėra dar gir
dėjęs.

Liudininkai pasakoja, jo
gei šimtuose miestu ir mies
telių visi armėnai baisiausiu 
budu išžudyta, arba dalimis 
išvalyta į tyrynus, kur tu
rėjo išmirti badomi. Taip 
žudyta moterįs su vaikais, 
vyrai ir seneliai.

Ir visa tai buvo daroma 
su valdžios žinia ir prigel- 
bėjimu.

Turkijos valdžia dažnai 
sekančiai pasielgdavo, kad 
pridengus savo žiaurybę: 
Suimdavo visus armėnus su 
moterimis ir vaikais ir iš
varydavo į kalnus. Mat, jai 
tas buvę reikalinga armėnus 
prašalinti iš karo teritorijų. 
Kalnuose gi visus nelaimin
guosius arba patįs turkų 
kareiviai išskerzdavo arba 
tą darbą atlikti pavezdavo 
bestialiems kurdams, kurie 
nekuomet žmonių kraujo 
neprisilaka.

Sulyg tvirtinimų, pana
šiu ir kitokiais budais išžu
dyta aplink 50,000 armėnų. 
Tarpe jų buvę daug inteli
gentijos, baigusios užsienių 
augštąsias mokyklas.

Turbūt tos baisenybės 
baisiomis pasidarė ir Aus
trijai su Vokietija, nes pas
tarųjų valdžios savo talki
ninkę turkų valdžią, jau net 
ėmė drausti, kad ji liautųsi 
panašias barbarystes išdari
nėti, nes ir joms del to tur
kų žiaurumo esanti gėda.

Tai kokių laikų žmonija 
susilaukė!

veikimas 
Francijoje.

Roma, rugs. 28. — Vulka
nas (ugnekalnis) Etna pra
dėjo smarkiai veržties. Pirm 
to vietomis ištiko smarkus 
žemės drebėjimas.

100,000 vokiečių 
krito ir daug jų 

paimta nelai- 
sven.

Londonas, rugsėjo 28. — 
Talkininkų ofensivas Fran
ci joje, koks pirm kelių die
nų pradėtas, nepertraukia
mas ir vokiečiams ten pri
sieina dėti visas savo pas
tangas, jei nenori prasikals
ti savo kaizeriui. Vokiečiai 
skelbia, jogei jie franeuzus 
apsiautę, kurio jiems pada
rę didelius nustolius, taip- 
pat anglų tolimesnius už
puldinėjimus atmušę. Gir- 
ties jiems reikia. Jie visuo
met giriasi. Bet dalykai 
tikroje* šviesoje visai kitaip 
persistato. Talkininkai 
sukilo ir vargiai jau jie ran
kas nuleis.

Nuo pereito penktadienio 
ligi vakar dienai franenzai, 
anglai ir belgai savo pasi- 
varyimi paėmę nelaisvėn 
24,403 vokiečius ir 98 ka
nuoles. Vokiečiai sakosi, 
jogei tuo metu ir jiems kliu 
vę 6,000 nelaisvi)) ir 14 ka- 
nuolių.

Talkininkai be to užmušę 
ir sužeidę aplink 100,000 vo
kiečių, gi vokiečiai aplink 
50,000 talkininkų.

Kaizeris todėl vakarų 
frontai) iš lytinio fronto 
siunčia daugiau karuome- 
nės. Kareivių pulkai pas
kui pulkus gabenami ir be 
jokio atsilsiu siunčiami į 
ugnies liniją.

Rytu karo fronte talki
ninkai turi 4,000,000 karuo- 
menės, kad tuo tarpu vo
kiečių ten nėra nei pusės 
tiek, kadangi jie ant visų 
frontų išsklaidinta. Matyt, 
talkininkams nusibodo ten 
vokiečių stačiokavimas ir 
jie dabar kitaip su jais ims 
kai būties.

Berlyne skelbiama, kad 
Belgijos pakraščiuose vokie
čių fortų kanuolės vieną 
Britanijos karo laivą nu
skandinę, o kitu du sugadi
nę. Po to anglų laivynas, 
kurs bombardavo pakraš
čius, pasitraukęs.

GARLAIVIŲ REKVIZI
CIJA.

Piraeus. Graikija, rugsėjo 
27. — Graikijos valdžia va
kar rekvizicijos keliu užė
mė 20 garlaivių, kurie bus 
panaudojami karnomenės 
transportacijai. Karuome- 
nės mobilizacija savo keliu 
eina.

1
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Vienybei Lietuv-
Tuo laišku, mano- 

pasipiktins visi lictu- 
Pikti na-

ir mes. Piktinamės,

Vakar atspauzdinome dr. 
Gaigalaičio iš Prūsų laišką, 
rašytą 
ninku, 
me, 
viai amerikiečiai, 
mes 
kadangi dr. Gaigalaitis bai
siai įžeidžia lietuvius ame
rikiečius. Dr. Gaigalaitis 
taip daug parsidavęs Vokie
tijos valdžiai, taip daug per
siėmęs Vokietijos šlovinimo 
ir augštinimo fanatizmu, 
kad nei pats nebežino, ką 
lietuviams amerikiečiams 
rašo.

Kas gi nepasipiktins šiais 
dr. Gaigalaičio žodžiais: 
“Aukas delei sušelpimo nu
kentėjusių nuo karo rodyki
te ( patarkite. R.) savo 
skaitytojams, kad siųstų 
mano adresu. Ir ar jus no
rite bėdinuosius lietuvius 
sušelpti, ar ne? Jaigu ne, 
tai nesiųskite jokių aukų. 
Bet jaigu jus norite jiems 
pagelbėti, tai aš norėčiau 
žinoti, kaip jus darytumėte, 
jaigu ne per prūsiškuosius 
lietuvius arba mane, kadan
gi aš esu išrinktas lietuvių 
vietininku.”

Tie žodžiai yra rašyti ne 
lietuvio lietuviams, bet tai 
trumpapročio valdovo savo 
valdiniams. Kiek tuose žo
džiuose yra puikybės ir kar
tybės! Dr. Gaigalaičiui (o 
jis yra lietuviu protestantu 
pastorius) tai visa Įkvėpė 
vokiečiu armijų laikinas pa
sisekimas Lietuvoje, Pabal
ti joj ir kitur. Ir jis šiandie 
i lietuvius amerikiečius ir į 
Didžiosios Lietuvos lietu
vius žiuri ne kaipo i sa
vo tautos brolius, bet kaipo 
į kokius pastumdėlius, ku
rie, esą, nuo šiol .bus pri
versti mokinties vokiečių 
kultūros, gi mokytojais 
šią Prūsų lietuviai šu 
G aigalaičiu priešakyj.

bu
di*.

dr.
O gal jus,

Toliau tam pat laiške 
Gaigalaitis rašo:

Jau rodo dantis.
Kas iš lietuvių tikėjosi, 

kad Lietuva butų laiminges
nė palikusi kaizerio globo
je, tas šiandie aiškiai pama
to, kad su tokiuo manymu, 
labai skaudžiai apsigavo. 
Tiesa, Lietuvai po Rusija 
gyventi buvo ir nekokie py
ragai, bet patekus Vokieti
jos globon lietuviams butų 
amžinoji prapultis, netektų 
pamatyti nei laisvės, nei sa
vo prabočių papročių, bran
gintinų kiekvienai tautai 
palikimų.

Iš D. Lietuvos apturima 
žinios, kad tenai vokiečiai 
lietuvius jau tikrai smau
gianti. Ir tai veikiama su 
Prūsų lietuvių pagelba, su 
tų lietuvių, kuriems mes la
bai daug prijautėme ir ne
mažai išsilčšavome. Už tai 
šiandie prūsų lietuviai jau 
rodo vilko dantis D. Lietu
vos lietuviams. Kol vokie
čiai Į Lietuvą nebuvo Įsiver
žę, Prūsų lietuviai buvo 
kaip kokie nekalti avinėliai. 
Bet šiandie jie jau kelia bal
są ir, prisidengdami kaize
riu, Hindenburgu ir kitais 
teutonų “didvyriais,” tie
siog D. Lietuvos lietuviams 
jau grūmoja. Ima jiems 
prikaišioti neprielankumą 
link jų ir net žiaurų apsiė
jimą su Prūsų lietuviais. 
Jie statosi labai kultūrin
gais, gi D. Lietuvos lietu
vius laiko tamsunais. Ir 
taip jie elgiasi pasisekant 
kaizerio ginklui.

Antai “V. L.” dr. Gaiga
laitis rašo, kad Prūsų lietu
viai sutverę komitetą šelp
ti D. Lietuvos lietuvius, nu
kentėjusius nuo karo. Rašo 
amerikiečiams lietuviams, 
kad jie savo aukas dabar 
siųstų ne kam kitam ir ne 
kur kitur, kaip tik jam, 
Gaigalaičiui, gi jis pasirupį- 
siąs D. Lietuvos nukentėju
sius lietuvius sušelpti. Ir tų 
aukų Gaigalaitis net nepra
šo, bet be jokio mandagumo 
sako: Jei norite, kad jūsiš
kiai ten badumi nemirtų ir 
neskurstų, tai siųskite man 
aukas, neduokite p. St. Šim
kui ir kitiems, nes jie nega
lės sušelpti jūsiškių.

Ką-gi reiškia toksai aro- 
gantizmas ?

Visupirmu tai, kad Prū
sų lietuviai, kuriais ameri
kiečiai lietuviai nuolat rūpi
nosi, eina išvien su kaizerio 
valdžia, paskui — jie jau į- 
sitikinę, kad I). Lietuvos lie
tuviai nekuomet neišeis iš 
po “šlovingo” kaizerio val
džios ir pagaliau susilygins 
su Prūsų lietuviais, ty. su- 
vokietės. Bet klausimas, 
argi ištikro D. Lietuva galu
tinai turės patekti kaize
riui?

Mano nuomone, tas ne
kuomet neįvyks. Rusai yra 
nepergalimi ir teutonai jų 
neįveiks. Neįveiks todėl, 
kad teutonai, iš visų pusių 
apsupti, veikiai suklups, 
kad tuo tarpu Rusija galės 
kariauti kadir kelis desėt- 
kus metų.

Na, ir ką manote, kaip

amerikiečiai, savo aukas vis 
dar p. Šimkui duosite? Bet 
kur jis tas aukas siųs? Gal 
į Petrogradą, ar į Maskvą? 
O gal jus norite lietuvių au
komis rusus sušelpti? Kau
no, Suvalkų ir Vilniaus gu
bernijų lietuviai gali būti 
sušelpiami vien per prūsiš
kųjų lietuvių tarpininkys- 
tę.” Vadinasi, šiandie Lie
tuvos jau nėra, ji negyvuo
ja, tik visur ten tarpsta 
prūsiškieji lietuviai a la 
Gaigalaitis ir kiti. Pana
šiai tegali statyties tik tau
tos išperos, kuriems ne tau
tos, bet germanizacijos la
bas visupirmu rupi.

Todėl musų visų laikraš
čių pareiga perspėti lietu
vius amerikiečius, idant jie 
prūsiškiems (suprusė  j tį
siems) lietuviams ar jų ko
kiam komitetui nesiųstų nei 
supuvusio cento ir kaizerio 
tarnams Gaigalaičiams, at
siprašant, tiesiog Į barzdą 
spjautų. Po vokiečių atsi
randantiems lietuviams, 
tiems, kurie liko ant savo 
vietų ir iškentėjo mūšius, 
aukos nereikalingos. Jų ma-

žai beliko ir jie atras sau 
prieglaudą. Aukos reikalin
gos pabėgėliams, kurių de- 
sėtkai tūkstančių nusidan
gino ir dauginasi Rusijos gi
lumom Tiems vargdieniams 
aukos yra reikalingos ir jų 
suprusėj ęs Gaigalaitis nei 
kas kitas nesušelps, kaip 
tik seniau sutvertos Vilniuj 
lietuvių draugijos ir pati 
rusų visuomenė. Todėl nė
ra reikalo klausyti panašių 
išsigimėlių ir nesiųsti jiems 
aukų.

Apie Prūsų lietuvius pir
miau mes turėjome kitokią 
nuomonę. Bet šiandie aiš
kiai matom, kad yla lenda 
iš maišo. Tegu jie nesidžiau
gia kaizerio pergalėmis, nes 
tai muilo burbulas. Jis vei
kiai sprogs, kaip tik rusai 
susitvarkys. Paskui ir Gai
galaičiams prisieis vilko 
balsu staugti ir su savo “ga
linguoju” kaizeriu dangin- 
ties kur... kur? Nežinia kur, 
nes jiems niekur nebus vie
tos. Panašių dr. Gaigalai
čiui arogantų ir Amerikoj 
jau atsirado. Bet apie tai 
kitą kartą pakalbėsime.

Turkas Belaisvis. &

Anglai pagavę turkų nelaisvi ant Gallipoli veda užrištom akim Į nelaisvių sto
vyklą. Užrišama turkams akis, kad jie nematytų talkininkų apkasų ir apsitaisy- 
mų, nes kartais gali iš nelaisvės pasprųsti ir apie regėtus daiktus pranešti sa

vo vyriausybei.

įį

BLINDFOLDED TURK GETS ARMISTICE TO BURY DEfiD

tuomet D. Lietuvos lietu
viai atsilygins Prūsų lietu
viams už dabartinį jų pa
sistatymą, kuomet Rusija 
pagaliau nukarš vokiečiams 
kailį? Be abejonės, atsily
gins tuo pačiu saiku, kokiuo 
dabar jiems Prūsų lietu
viai, kaizerio ištikimiausi 
valdonai, saikuoja.

Kas skaudžiausia, kad 
ir Amerikoj gyvenanti lietu
viai protestantai vienon du- 
don pučia su Prūsų lietu
viais. Antai “Naujienose” 
nekoks Prūsų Lietuvis 
taippat D. Lietuvos lietu
viams nulemia amžiną atsil
sį. Girdi, dabar Prūsų lie
tuviai, kuriuos “akli” že
maičiai visuomet pajuokę, 
atgims ir stos pirmon eilėn 
lietuvių tautoje. Tuomet 
lietuvių tauta paliksianti 
liuosa nuo Romos prietarų. 
Ir vis tai pasidėkojant von 
Hindenburgui.

Matyt, tasai Prūsų Lietu
vis yra geras Hindenburgo 
čebatlaižis ir menkos doros 

i žmogelis.
Indomiausia bet tas jo 

prisipažinimas: Prūsų lietu
viai todėl suvokietėjo, kad 
jie buvo nuolat “aklų” že
maičių pašiepiami.

Ligšiol D. Lietuvos lietu
viai ir lietuviai amerikiečiai 
buvo įsitikinę, kad Prūsų 
lietuvius prievarta germa
nizuoja Vokietijos valdžia. 
Bet dabar paaiški, kad jie 
patįs germanizuojįisi, ka
dangi nenori nieko! bendro 
turėti su “aklais” žemai
čiais.

Vadinasi, lietuviai ameri
kiečiai, kuomet jie įvairiais 
budais rūpinosi Prūsų lietu
viais, juos šelpė, tai savo an
tyje augino angį ir toji an-
......................
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ŠELPKIM LIETUVA AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Karas po žeme.
Vakarinis karo mušiu lau

kas. Žemė išskriosta Tė
vais, kurie tęsiasi per lau
kus, miškus, kalnus, per ka
pinynus. Rėvai tie išpinti 
vielinėmis tvoromis, geleži
niais stiebais. Šalip vienos 
pusės rėvų paraleliškai nu
driekti priešų rėvai. Tarp 
šitų rėvų nuolat plazda ug
nis, dunda kanuolės, tarška 
šautuvai. Gyvastis ten tir
psta lyg sniegas nuo saulės.

Dar daugiau. Sunkios mi
nos išlekia iš revo link prie
šo pusės. Rankinės grana
tos siuva po orą. Bet dar 
ne viskas. Mes, kurie ka
riaujame ore, ant vandens, 
po vandeniu, tyiynuose, 
šiandie jau mėginome ka
riauti ir po žeme. Ten, kur 
rėvai arti susisiekia, ten 
prie kovos iš rėvų praside
da kova minomis. Toliau 
nueiti jau negalima.

Yra tai pijonierių karas!
Seniau jie buvo šalip ke

lių ir tiltų, toliau pasistū
mė pirmyn į griovius, į duo
bes, užpintas vielomis, o ga
lų gale pradėjo savo tinęs 

gis dabar jau savo nasrus 
rodo, jau ima taikinties sa
vo labdarius kuoskaudžiau- 
siai įgelti.

Gerai. Mes, lietuviai a- 
merikiečiai, nuo šio laiko 
jau žinosime, kas yra Prū
sų lietuviai ir ko jie verti. 
Dėsime visas pastangas, i- 
dant tie kaizerio ir Hinden
burgo čcbatlaižiai grįštų at
gal į savo ištautėjimo gur
bus, kaipo aršiausi tautos 
išperos, germanizatoriai, di
džiausi tautos priešininkai.

Be jokios abejonės, Rusi
ja galų-gale įveiks vokie
čius. Ne tik juos išguis iš 
D. Lietuvos, bet dar užims 
ir Mažąją Lietuvą. Ką tuo
met į tai pasakys tie Hin
denburgo čebatlaižiai, koks 
likimas jų lauks?

Neinezis nemiega.
' žemaitis.

rųšies karą. Dabar kur 
griųva kareivis, ten pat, 
prie pat jo kojų krinta ir pi
jonieriai. Žmogus, mėgdžio
damas požeminį gyvulėli 
kurmį, išmoko jo amato, no
rėdamas gudresnėmis prie
monėmis žudyti priešą. Iš
sirausė po žemėmis urvus, 
tunelius, nusegiojo juos į- 
vairiomis susikalbę  j hno
prietaisomis.
Sunki pijonieriaus pareiga. 

Astuonias valandas be per
traukos turi graužties po 
žeme ir lupti akmenis. Že
mes jis kemša lauk, į vir
šų, kur priešo kulkos žvie
gia. O pijonierius? O, jis 
atliks savo pareigą! Su 
kompasu ir mastu jis tra
sia ir eina prie užmanymo. 
Mažas suklydimas turi dide
lę reikšmę. Užlekia ties 
galva traukinys, dreba, bį- 
ra sienos. Pijonierius ma
to, kad reikia ir nuo to pavo
jaus apsirūpinti. Jis grau
džia savo sienas lentomis, 
stiebais. Jis ten dirba, o 
niekas apie tai nežino. Yra 
tai darbas nepaprastas, il
gas, sunkus, reikalaująs 
viršžmogiškos kantrybės ir 
drąsos.

Kas ten? Iš anos pusės? 
Ar ir jis dirba? Pijonierius 
prisiklauso. Jis nori nugir
sti, kas darbuojasi, kaip to
li. O lietus, einąs visą die
ną čiukšlėmis, bėga jo ur
vai! ir verčia žemes.

Tikrai, ten ir kitas skre
bena link jo pusės.

Gudriai ir nepaprastai su
maniai vedamas darbas po
žeminio karo. Vieną dieną, 
valandoje, kada šautuvai 
traškėjo ir granatos sprog
damos nušviezdavo padan
gę, viršuje oras drebėjo, ta
da girdėjosi, kaip priešas 
energiškai ardė žemę. Pi
jonierius žino savo amatą ir 
supranta, ką jis turi atlikti. 
Nustato savo ausį ir pasi
klausęs prašnabžda: dar a- 
pie 4, o gal ir 6 metrai pir
myn. Kairėje, dešinėje, vir
šuje, reikia turėti nepapras
tą ausį, kad visa susekti. 
Oficierius gyvena savo ur
ve ir išsimiega. Retkarčiais 
išgirsta telefone balsą: 
“Man išrodo, kad ties mu
mis viršuje 4 metrų pločio.”

—Išties—atsiliepė oficie
rius — rytoj pribusiu.”

Dabar reikia elgties, kru
tėti, kad priešas nesupras
tų, jog jis nugirstas. Aiš
ku, kad ir pastarasis nugir
do. Svarbi valanda artina
si. Sprogstanti medžiaga 
jau pritaisoma. Pijonieriai 
lyg žiurkės dirba po žeme. 
Nors sunku, bet viskas rei
kalinga atlikti kuosparčiau- 
siai, nes iš priešingosios pu
psės pajausta nepaprastas gy
vumas ir uolus darbininkas, 
kuris gal besigrauždamas 
sau šaipydamasis taria: 
“Jie dabar mėgina, bet už 
penkių miliutų aš atliksiu.” 
Tada likite sveiki pijonie
riai nuo pirmojo ligi pas
kutiniojo!

Prirengiama reikalingos 
skrynios ir viskas intaisyta. 
Bot knisimasis pirmyn ei
na. Matyt, tai nepaprasto 
artisto butą to, kuriam pa
vesta tas darbas alikti.

Padėtas jau paskutinis 
akmuo. Visi lauk! Vyriau
sias oficierius skelbia atsar
gumą, už trijų miliutų pliš. 
Palši ■ niundieriai lenda iš

"DIDELE DOVANAI
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais

Visas Kuponas vertas įc pinigais g

■fl! fl 
iii

Visas Kuponas ir pakelio priešak.'s turi tų 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
(ŠĮ dovana hus duodama iki Dec. 31, 1615)

po žemės ir pasirodo ore.
Sudreba žemė ir mina iš

lekia viršun. Lyg išsiver
žiantis vulkanas stiebu iš
kelia visa viršun, taip ir mi
na išrovė, sutrupino visa, 
ką tik užkabino. Dūmuose 
skrieja maišai su smėliu, le
kia įrankiai, lekia žmonės. 
Atsargumo! Dabar visa puo
la žemyn, užkrečia tunelius, 
duobes.

Darbas jau atliktas... Kur 
čia atliktas... Maišai, instru
mentai jau nunešti kiton 
vieton. Pijonieriai jau ap
sirinko kitą vietą ir pradė
jo išnaujo rausties. Dieni
niuose pasirodys žinia: 
“Ten ir ten išplaišino mi
ną.” Bet niekas nežino, kiek 
darbo, drąsos reikėjo į tą 
darbą indėti.

Tai yra karas po žeme. 
Naujausia^ i1* baisiausias. 
Dienomis ir naktimis šen ir 
ten ištisoje linijoje skrieja 
minos viršun. Minos plyš
ta ir daro didžius priešui 
nuostolius, žūna žmonės, 
ginklai ir amunicija. Ir 
vargas tiems pijonicriams, 
kurie nesuspėja laiku įkū
nyti savo užmanymus. Prie
šas anksčiau atliko darbą ir 
palaidojo drąsuolius! B. K.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326 >

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
UETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 8:30 — ■
ANT TOWN OF LAKE . ■

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatvei. 

Nuo 8 vai. vakare kasdiena
■SSaSSSEaaOBBMI

■MUta*:nMB MBMB imWiiliiMiiHnwi

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuve

I

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkai 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

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:
9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 687.

iki

Oleko-Mokykla
Mok narna: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knlngvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, SŪv. Valstijų historijos, ab'el- 
nos historijos, geografijos, politikblės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

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

2
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Mark Twain.

Princasir Elgeta.V.- — -
Sulietuvino Padangų vietė.

(Tąsa).
kaip tas atsitiko. Kur gi jis prapuolė — Dievas ži
no. Dar ko gero, mane gali pakarti už tokius šposus.”

Ant galo Tomas nutarė pabėgti iš karališką rūmą ir 
surasti princą. Labai bijodamas ir visas drebėdamas 
jis atsidarė duris i prieangį, šeši didžturčiai ir du 
tarnai-pąžai pašoko iš vietos, kaip tik jį pamatė, ir že
mai nulenkė galvas. Tomas šoko atgal ir uždarė duris. 
Jis sakė pats į save: “Jie tyčiojasi iš manęs. Tuojaus 
nueis ir apie mane viską pasakys karaliui. Ir kam-gi 
aš čia atvykau?!”

Tomas nežinojo, ką toliau daryti. Galva jo sukosi. 
Širdis krutinėję taip plasnojo, kaip pagauta paukščiu
kė. Šaltas prakaitas apipylė jo kaktą.

Atsivėrė duris ir tarnas-pažas pasakė: “Jos mylis- 
ta Ona Gray!” Gražiai pasirėdžiusį moteriškė prisi
artino prie jo. Bet, patėmijusi Tomo nusigandusį 
veidą, paklausė neramiu balsu: “Kas atsitiko su ta
vim, viešpate?” Tomas prabilo: “Pagailėk manęs. Aš 
ne viešpats. Aš — elgeta Tomas Kauti iš gatvės Opal- 
Court. Paleisk mane prie princo. Jis labai geras. 
Atiduos man mano draiskalus ir paleis mane be skriau
dos. Išgelbėk mane nuo nelaimių!” Paskui Tomas puo
lė ant kelių,, gailiai ištiesė rankas. Ašaros bįrėjo iš jo 
akių.

Puikiai pasirodžiusi moteriškė stovėjo priešais jį 
persigandusi. Ant galo jinai pasakė: “O, Vali jos prin
ce! Į ką tai panašu? Ant kelių prieš mane!” Tai pasa
kius jinai pabėgo.

Tomas didžiai nusiminęs parpuolė ant grindų. 
“Niekas nepasigaili manęs,” kalbėjo jisai. “Štai tuo
jaus ateis ir paims mane.” O jau po minus karaliaus 
pasklido baisi naujiena. Visi pašnabždom kalbėjo: 
“Princas susirgo! Princas išėjo iš proto.” Tuojaus 
tarp rūmų karaliaus tarnų atsirado žymus dvarponis 
ir visiems rūsčiai prisakė: “Karalius draudžia išnešio
ti tą melagingą naujieną! Kas drįs neklausyti to pri
sakymo — tas neišvengs mirties.” Tuojaus visi apti
lo.

Praslinko bertainis valandos. Tarnai sujudo: 
“Princas eina! Kelią princui!” Vargingas Tomas pa
lengva ėjo pro dvarponius. Visi jam žemai lenkėsi. 
Jisai lingavo galva. Du žymiausi dvarponiai laike jį 
už pažastų. Paskui ėjo sargai, tarnai, daktarai. To
mą atvedė į puikiausi karaliaus rūmų kambarį, Duris 
uždarė. Netoli durių ant sėdyklos gulėjo storas žmo
gus. Tomas patėmijo platų, riebų veidą, rūsčias akis, 
didelę, visai žilą, galvą. Viena koja to žmogaus buvo 
sutinus, aprišta ir gulėjo ant pagalvės. Visi žemai 
nulenkė galvas prieš tą žmogų. Tai buvo karalius 
Henrikas VIII. Jisai prakalbėjo į Tomą. Veidas jo 
suminkštėjo. “Ką tu pasakysi, Edvardai, mano mielas 
princai,” sakė karalius. “Ką tu sumanei juokauti su 
geru karalium, tavo tėvu?” Tomas negirdėjo karaliaus 
žodžių. Jam rodės, kad jis sapnavo. Jis tik, išgirdo žo
džius: “geru karalium.” Veidas jo išbalo. Jis puolė 
prieš karalių ant kelių. “Tu karalius?” paklausė To
mas. “Nelikti man gyvu, jei taip!”

Tomo žodžiai prislėgė karalių. Jis pažiurėjo į 
savo dvarponius. Paskui su nusistebėjimu pažiurėjo 
į vaiką ir nuliudusiai tarė: “Aš*maniau, kad apie tave 
pasakojo nebūtus daiktus. Dabar mtau, kad tai yjra 
tikra teisybė. Tu ne suvis esi sveikas.” Karalius atsi
duso. “Prisiartink prie savo tėvo,” pasakė jisai at
sidusęs. Tris dvarponiai puolėsi pakelti Tomą. To
mas prisiartino prie karaliaus. Jis visas drebėjo, kaip 
apušės lapas. Karalius paėmė rankom vaikui už vei
do, labai meiliai pažiurėjo jam į akis, prispaudė jo gal
vutę prie krutinės, paglostė ir tarė: “Ar pažįsti savo 
tėvą, mano mielas sūneli? Sakyk — nekankyk mano 
senos širdies!” Tomas atsakė: “Taip, pažįstu — tu 
mano karalius. Dieve duok tau daug metų gyventi!” 

“Taip, taip, gerai pasakei. Tik nusiramink, taip 
nedrebėk. Niekas čion tavęs nenuskriaus, tave visi 
myli. Ar tu atmeni, jog tu esi princas?” — “Ne, jū
sų didybė! Aš sakau sąžiniškai. Aš — sūnūs elgetos, 
ir tik išnetyčių čion atsiradau. Aš nieko tame nekal
tas. Aš dar jaunas ir man labai nesinorėtų mirti. Do
vanok man, šviesus karaliau!” — “Kam gi tau mirti? 
Ne, mielas mano sunau-prince, tik nusiramink. Ta
vęs čia niekas neskriaus.”

Tomas vėl parpuolė ant kelių ir linksmai sušu
ko: “Dievas tau atlygįs, karaliau, už tavo gerą širdį 
ir gerus žodžius!”

Paskui Tomas pašoko. Veidas jo žibėjo iš džiaug
smo. Jis, atsigrįžęs į dvarponius, pasakė: “Girdėjot 
— aš nemirsiu! Patsai karalius tai pasakė.” Dvarpo
niai nei nepasijudino ir nieko neatskė; jie tik žemai 
nulenkė savo galvas. Tomas vėl klausė karaliaus: “O 
dabar, ar galiu aš sau eiti?” Karalius atsake: “Eiti? 
Gali, jaigu nori. Bet kur-gi tu eisi?” Tomas nuleido

(Seka toliau).

Lietuvių parapijos šv. Kazimiero K. naujai pastatyta 
bažnyčia Kansas City, Kans. Rugs. 12 d. buvo tos 
bažnyčios pašventimas. Nepaprastoje iškilmėje apart 
lietuvių dalyvavo daugybė ir svetimtaučių, šv. Kazi
miero parapija yra jaunutė. Ten klebonauja gerb. ku

nigas A. Tamoliunas.

Lietuviai 
Amerikoje.

LIETUVIŲ SUSISKAL
DYMAS.

Milwaukee, Wis. Kur, 
kur, bet jau Milwaukee’s 
lietuviai, tai rodosi, jog bai
gia ištautėti. Girdėjau, kad 
čia lietuviu gyvena neina- 
žas būrelis, bet kaip pasiro
dė šv. Jurgio bažnyčioje 
rugsėjo 26 d. jų apsilanky
mas, tai net nustebau pa
matęs tik kelis žmones. Gal 
apie kokia 30 asmenų.

Tas apsireiškimas yra la
bai nemalonus, ypač svetim
taučiu akyse, kadangi gėdi- 
nimąsis savo kalbos ir tiky
bos padaro neužsitikėjimu 
ir tokio svetimtaučiai, sta
čiai tariant, neapkenčia. Bet 
nors vieni jau tokiam padė
jime stovi, tai kiti yra ver
ti pagyrimo už gražų baž
nyčioje giedojimą. Labai 
linksma, kad inėjus į bažny
čią išgirsti vyrų ir merginų 
malonius balselius, garbi
nančius musų Motiną, Mari
ją. Jaigu butų tik didesnis 
choras, tai dar gražiau 
skambėtų tas giedojimas, 
j Čia klebonauja kuu. J. 
Tiškevičius, kuris kiek ga
lėdamas darbuojasi, kad ko- 
kiuo nors budu sutraukus 
visus lietuvius į krūvą, kad 
butų geresnė proga darbuo- 
ties tautos labui, nes dabar 
aplink bažnyčią gyvena dau
giausiai vokiečiai ir lenkai.

Bažnyčia čia yra medinė 
ir pusėtinai graži savo iš
žiūra, kaip iš oro, tiap ir 
iš vidaus.

Ten buvęs.

NELAIME su lietu
viu.

Woodlawn, Pa. Nesenai 
patiko nelaimė Joną Enikį. 
Rugsėjo 15 d. bedirbant ni
kelio dirbtuvėje susipainio
jo vielos ir nupjovė jam ko
ją. Kiek pagyvenęs neužil
go mirė. Velionis prigulėjo 
prie lietuvių ir svetimtau
čių draugijų. A. P.

AUKOS TAUTOS FON
DUI.

Philadelphia, Pa. Aukos, 
surinktos laike p. St. Šim
kaus, Lietuvių Dr-jos atsto
vo nukentėjusiems del ka
ro šelpti, prakalbos. Pra

kalbas surengė T. Fondo 
skyrius šv. Kazimiero par. 
svetainėje, rugpjūčio 17 d. 
š. m.

Įstojusieji draugijon nuk. 
S. nariai apturėjo nuo at
stovo, p. Šimkaus, diplo
mus.

Aukojo: Ona Švaraitė — 
$30; Audė Jasotaitė $25; 0- 
na Budvitaitė $6.

Po $5: kun. J. Zimblis, T. 
Palaimiutė, O. Valančiūtė, 
I). Baublaitė, J. Kateiva, A. 
Birgeliutė, O. Palomenė, E. 
Kavaliauskyte.

Po $3: V. Miežis, T. Kaz
lauskaitė, O. Pranskuniutė, 
K. Diržą, D. Nevedauskas, 
J. Lordauskas, J. Snukiškis, 
E. Sinkaitė.

Po $2.50: A. Klišaitė.
Po $2.00: M. Janaičiutė, 

A. Staneliene, R. Petraičiu- 
tė, S. Poškienė, A. Zidaniu- 
tė, P. Miškis, A. Žitkus, M. 
Rimkienė, A. Rimkaičiutė, 
P. Balčiūnas, V. Domeika, 
P. Norkiutė, J. Hodell, J. 
Karlauskas, F. E. Šipaila, 
S. Butkus, M. Kulikauskas, 
J. Imbrozas, J. Baltaduonis, 
M. Žemaitis, P. Daukas, A. 
Bernotas, A. Kentrus, J. 
Kentrus, J. Katauskas, V. 
Valčiukas, A. Ūkas, J. Mi
siūnas, M. Baltrušaičiutė, 
P. Vaitekūnas, K. Lyčis, J. 
Akinskas, S. Lopinskas, A. 
Timinskiutė, T. Malinaus
kas, A. Svilinąs, A. Balei- 
šis, B. Imbrozas, P. Karei
va, J. Merkelis, V. Saka
lauskas, T. Smerige.

Po $1: C. Lenkevičienė, 
E. Katilaitė, E. Valantinie- 
nė, J. Bačiulskas, E. Riš
kienė, J. Čepulioniutė, E. 
Miekiutė, E. Legedienė, P. 
Nemnis, J. Zigalis, K. Juk
naitė, A. Upas, J. Putra, R. 
Juškaitis, A. Šimkaitė, M. 
Žemaitienė, R. Jonikaitie- 
nė, J. Gričiunas, J. Stcpu- 
šiutė, Z. Zubikaitė, p. Miko- 
nis, M. Sefelda, V. Skarmus, 
S. Ausėnas, O. Guokiutė, J. 
Filipavičiutė, A. Liaudans- 
kis, A. Freitikas, J. Brazas, 
J. Mataušaitis, A. Sedlevi- 
čius, J. Čepclis, J. Pečiukas, 
J. Karlauskas, K. Olesaus- 
kas, K. Smuikiškis, S. Ci
bas, K. Simuliunas, J. Ma- 
tiankas, J. Kriščiūnas, A. 
Jonaitis, P. Giedris, J. 
Pranckunas, V. Norvaišiutė, 
M. Kozeliutė, P. Valentiniu- 
tė, P. Barčiutė, A. Jonikai- 
tė, M. Areškevičiutė, J. 
Budris, M. Janosiutė, V. 
Doreckiutė, A. Laukaitienė,

B. Kirsnauskaitė, S. Skri- 
mauskiutė, C. Mitkiutė, J. 
Brazaitis, A. Sankaitis, K. 
Banys, A. Bružienė, U. Kai
rienė, E. Palaimiutė, J. Pau- 
plis.

Smulkių aukų $55.26.
Viso labo $339.76.
Už plakatų spauzdinimą 

išleista 2.50. >
Tad gryno pelno paliko 

$337.26.
Pinigai pasiųsti T. F. ka

sininkui per rašt. adv. A. 
A. Šlakį.

K. Driža,
T. F. skyriaus rašt.

Rugpjūčio 19 d. šv. Kazi
miero par. klebonas, kun. 
J. J. Kaulakis iš sakyklos 
paragino, kad žmonės auko
tų nukentėjusiems del karo 
savo broliams. Padaryta 
bažnyčioje kolekta. Auko
jo:

Dr. Ig. Stankus $2.
Po $1: V. Gaidomavičia, 

V. Kaupas, E. Šleivin, J. 
Bukauskas, A. Kaminskas, 
P. Timinskienė, M. Skariu- 
kienė, P. Martinkaitė, M. 
Kupstienė, J. Lisauskas. Iz. 
Gedraitis.

Po 50c.: O. Toliušienė, M. 
Gigeckienė, M. Stadelnin- 
kiekienė, M. Gridinskaitė, 
E. Brazdziokienė, B. Bak- 
taitė, E. Zubavičia, M. Šau- 
kevičia, A. Sirauskas, J. A- 
domas, P. Bakanauskas, J. 

(Stasiukevičia, A. Daupis.
Po 25c.: A. Latkevičia, J. 

Sulis, L. Kundrotas, J. Da- 
raška, K. Klingis, M. Čižau- 
skas, S. Sabaliauskas, J. 
Kavičius, p. Atkočius, A. 
Skiotis, E. Pacevičienė, A. 
Mozelskienė, M. Jasiukevi
čienė, Br. Janušaitis, M. 
Pcčikonienė, M. Zilaitė, E. 
Urbonienė, A. Šukutauskas,
J. Antoninaitė, O. Bičulaitė, 
A. Kateinienė, P. Pikunai- 
tė, J. Jakštienė, P. Stukas,
K. Skiotis.

Viso labo tą dieną surink
ta $72.50.

Per šv. Kazim, par. T. F. 
skyrių aukojo pastodami 
nariai Liet. Dr. nukentėju
siems del karo šelpti ir ga
vo nuo atstovo minėtos dr- 
jos, p. Šimkaus, diplomus 
šie asmenis:

Veronika Stankaitė $5.
Vincas Rimgaila $3.
Pet. Sinkaitė ir P. Gu

tauskas po $2.
Viso labo $12.
Vardan Tautos Fondo 

skyriaus,tariu nuoširdų a- 
čių visiems, kurie nesigai
lėdami sunkiai uždirbtų 
centų paskyrė juos suvargu
sioms savo broliams Lietu
voje. K. Driža,

T. F. skyriaus rašt.
.. .

■ LIETUVIS GRABORIUS I
Geriausias gra-* 

borius ant Bri-1 
dgeporto. Atlie- I 
ka darbą geriau-g 
šiai. B
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto-1 
rius ir 12 va- i 
nų paimu.
Tel. Drover 4139 į

t A. MASALSKIS ■ 
n 3305 Auburn Ave., Chicago1 
tb ana s ■ h s»« 1

■ Tel. Drover 7042. i

I Dr. C. Z. Vezelis ■
; LIETUVYS DEHTISTAS J
_ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
■ Nedelioms pagal sutarimą. ■
■ B
H 4712 So. Ashland Avė. K

arti 47-tOs gatvės.

Pilni Namai'Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

“BETR1UBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
E — 1161

E — 1163

E — 1164

E — 1165

E — 1166
E — 1167
E — 1168

E — 1169

“Tekėjo saulelė kad ašE — 1170
jojau
Stumbriškių polka E — 1245
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. E — 1246
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. E — 1247
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. E — 1248
Kur bakūžė samanota.
Kur namas mus. E — 1249
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda. E — 1250
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelį švenčiau
sią.
Avė Maria.
O ktfr buvai dėduk mano. 
Hungarų čigojių orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o nulaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

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

------------ ..... .... —

GYVULIŲ PROTAS
Tą kuingą vokiškai yra pa

rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juoaas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? 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 daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanae 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 gyvčdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo klasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl 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, III. U. S. A.

- —- - ----
DYKAI 

10 HASSAN kuponų 
(Iškirpk šitą Kuponą).

šitas specialia KUPONAS vertas IL
Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo-g 

i damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan g 
i Cigaretę kuponų. Dovanų Stotyje arba pas fe 
! . THE AMERICAN TOBACCO CO.
K Premium Dept. 490 Broome St., New Verk, N. T.

(Vertės kupone gere iki 81 d. Gruodžio, 1915.)
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Chicagos Žinios
PRASIDĖJO RUBSIU- 

VIŲ STRAIKAS.
Rubsiuvių st vaikas Chica- 

goj jau prasidėjo. Amalgam
ated Clothing Workers of A- 
merica lyderiai vakar vaka
re paskelbė, kad šiandie 25, 
000 rubsiuvių jau neis dar
ban ir iš pat ryto 400 įstai
gose, šapose neliks nei vie
no darbininko

Darbdaviai i tai atsaky
dami, kaip paprastai, krei
pėsi į policijos viršininką, 
reikalaudami policijos glo
bos. Ir jau vakar policija 
daugel rubsiuvių ir nernb- 
suviu areštavo už niekus. 
Mat, dabar bus draudžiama 
ir šalimais tu įstaigų pra- 
eidinėti.

PASKOLOS KOMISI- 
ONIERIAI.

Chicagon iš New Yorko 
pribuvo Franci jos ir Angli
jos koinisionieriai, kurie ieš
ko paskolos Amerikoje. Jie 
tarsis čionai su vietos 
bankininkais. Morganas su 
kitais bankininkais jiems 
jau pažadėjęs paskolinti 
$500.000,000. Bet jie reika
lauja daugiau.

JUODRANKIŲ AUKA.
Vakar italų kolionijoj ir 

vėl nušauta vienas italas, 
Vito Cataluzzo, 510 Hobbie 
gal. Policija tvirtina, kad 
tai bus juodrankių auka.

DUODA VĖLIAVUKES.
Amkar distrikto teisėjas 

Arnold daugybei svetimže- 
mių išdavė pilnąsias pilie
tybės poperas ir kiekvienam 
prisegė prie atlapo po mažą 
amerikoninę vėliavukę.

UŽMUŠTAS.
JAUNAS CIKLISTAS
William Matthews, 20 me

tu amžiaus, 1140 No. Kedzie 
ave. ties 1258 No. Kedzie 
ave. automobiliaiis parblok
štas. Ala t thews važiavo dvi
račiu. Praėjus porai va
landų jis mirė.

VISI PASTORIAI PRIEŠ 
MAJORĄ.

Visi Chicagos protestan
tų pastoriais sukilo priešais 
majorą Thompsons, kuris 
buk nepildąs savo pareigų, 
neuždarąs mieste saliunų 
sekmadieniais. Jie tvirtina, 
kad majoras laužąs savo pri- 
siegą, kokią sudėjęs užim
damas mieste svarbią vald- 
vietę Jis po prisiega pasi
žadėjęs pildyti įstatymus, 
bet dabar jų nepildąs.

Tečiau majoras i tai visai 
kitaip žiuri. Jis pildąs pi
liečių valią. Jei pilečių 
didžiuma nenorinti, kad sa
ldinai sekmadieniais butų 
uždaryti, tatai jis negalįs 
didžiumai priešinties.

Pastoriai argumentuoja, 
kad sekmadieniais delei at
viri! saliunų papildoma 
d a n g galva žudy sčių.

BAŽNYČIOS PAŠVENTĮ 
NIMAS.

Sekmadienyje, rugsėjo 26 
dieną, buvo pašventinimas 
šv. Kryžiaus bažnyčios ant 
Town of Lake, Chicagoje.

Iš anksto per kelias die
nas buvo rengtasi prie tos 
didelės iškilmės. Ant visų 
aplinkinių gatvių namai bu
vo papuošti lietuviškomis ir

amerikoniškomis vėliavo
mis. Žmones puošė savo na
mus ne tik iš vakaro, kada 
buvo gražus oras, bet ir iš 
ryto, sekmadienyje, nors 
lietus smarkiai lijo, bet žmo
nes mažai tepaisė.

Apie 9 vai. draugijos pra
dėjo rinkties bažnyčion, bet 
smarkus lietus visus suva
rė i svetaine. Taigi, delei 
lietaus maršavimo negalima 
buvo mėginti, tik draugijos 
su beini atėjo ligi Ashland 
ave. pasitikti Jo Mylistos 
vyskupo. Po to atsibuvo 
pašventinimo apeigos. Iš
kilmingas mišias atlaikė 
pats vyskupas. Lietuviškai 
pamokslą pasakė kun. F. B. 
Serafinas. Paskui vysku
pas McGavick. Žmonių per 
visas apeigas buvo pilna 
bažnyčia, apskaitoma apie 
4,000. . Daugumą, žinoma, 
sulaikė nuolatinis lietus. Y- 
patingai iš kitų parapijų 
žmonėms buvo ’ nepatogu 
apsilankyti. Aukų tą dieną 
naujai bažnyčiai surinkta 
$311.84. Reporteris.

JUODUKAI NUSKRIAU
DĖ MERGAITĘ.

Irving Park stoties poli
cija vakar areštavo du juo
duku — AValterą Blake ii' 
George Buboise; abu yra 
batų valytojai prie Armita
ge ir California gat. Juos 
apskundė 16-kos metų mer
gaite Gertruda Thomas, ku
ri iš ano pirmadienio kaž
kur buvo dingusi ir tik 
ketvirtadienyje nekuris A. 
Johnson atrado mergaitę ir 
parvedė į namus. Mergaite 
papasakojo pirmiau tėvams, 
paskui policijai, kaip minė
ti juodukai ją pagavo ir nu
vedė į Marty Eckridge na
mus, prie 2211 Federal gat. 
Juodukai, kaip papasakojo 
nuskriausta mergina, ją iš
laikė ligi ketvirtadienio už
darytame kambaryje. Visi 
apskųstieji latrai suimta.

TMD. 28 KP. SUSIRIN
KIMAS.

Šiandie atsibus Tėvynės 
Mylėtojų Dr. 28 kuopos, Mel- 
dažio svet., 2244 5V. 22 pi., 
nėnesinis susirinkimas. Pra
džia 8 vai. vakare. Malonė 
kite visi nariai susirinkti ir 
naujų narių atsivesti. Turi
me daug svarbių reikalų ap
kalbėjimui.

Taippat yra kviečiami vi- 
'si, kas tik nori, pasiklausyti 
ir susipažinti su šios drau
gijos siekiais, kas kiekvie
nam svarbu žinoti.

T. M. D. Valdyba.

KADA VOKIEČIU LAI
VYNAS IŠPLAUKS Į 

JŪRES.
Dabartiniu laiku vokiečių 

laivynas nieko neveikia. Jis 
nusistovėjo Šiaurinėje ju
roje. Amerikonų laikraštis 
“Scientific American” mė
gina įspėti, kada vokiečių 
laivynas išplauks iš jūrių ir 
pradės veikti.

“Šiandien galima spėlioti, 
kad vokiečiai turi apie šim
tą po vandeninių laivų, o ki
tas šimtas yra statoma ir 
delei pastarosios priežasties 
apsistojo statymas didžiųjų 
laivų. Tuo tarpu vokiečių 
povandeniniai laiveliai tęsia 
savo veikimą ir skandina

Belgijos karalienė Elzbieta, 
kuri nuo pat karo pradžios 
darbuojasi sužeistų kareivių 

ligoninėse.

pirklybinius laivus, o pas
taroji rųšis jų veikimo at
neša jiems pageidaujamus 
vaisius. Toksai lėtas vo
kiečių veikimas paeina iš 
tos priežasties, mat pridir
bus tokį didelį povandeni
nį laivyną jaučiama stoka 
išlavintų jurininkų, užtad 
dabar uoliai lavinami reika
lingi jurininkai. Atakos ant 
pirklybinių laivų duoda 
progos naujiems jurinin
kams įgyti reikalingo prity
rimo.

Apsistojus 
vokiečių 
ramins 
nas, ir,

bus išlavinti, tada 
generalis užpuoli- 
anglų pirklybinio 
Vokiečių povande-

nuolatiniam 
veikimui, misi- 

ir anglų laivy- 
manydamas, kad

jau galįs ramiai sau gyven
ti, užmirš apie kdvos budus, 
kokius reikia žinoti remian- 
ties su povandeniniais lai
vais.

Kada atsakantis laivynas 
bus intaisytas, oficieriai ir 
kareiviai 
prasidės 
mas ant 
laivnio.
ninis laivynas išeis prieš ad
mirolo Jollioe laivyną, tuo 
tarpu ir viršutinis vokiečių 
laivynas išeis iš uždarytų 
vietų ir lydimas daugybės 
povandeninių laivų galės 
drąsiai užpulti anglų lai- 
vyną.„ir užduoti jam skau
dų smūgi.”

TURKAMS TEKO ŠAU
TUVAI.

Konstantinopolis,
27. — Turkų generalis šta
bas skelbia: Darclaneliu 
fronte, arti Anafarta, mū
siškiams teko priešininke 
sandelis su šautuvais ir a- 
municija. Ari Burini mes 
ekspliodavom minas, kurios 
sunaikino priešininko mi
nas.

nigs,

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZ!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydė ligas vyrų.! moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, IU.

Parsiduoda geras mūrinis namas, ne 
toli Apveizdos Dievo bažnyčios. Tu 
ri būti parduotas į 30 dienų. Parsi 
duos labai pigiai. Atsišaukite pas 

M. J. Tananevicz,
670 W. 18th str., Chicago, Ill

Parsiduoda pigiai kampinis lotas, 
bai geras del biznio, prie pat n£ 
jai statomos lietuviškos bažnyči 
ant 44 gatvės. Atsišaukite į

Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan str., Chicago, 1

Pigiai parsiduoda saliunas labai ge 
roję vietoje, tarp lietuvių, ant Brid 
geporto. Savininkas nori greitai pra 
duoti iš priežasties ligos. Atsišaukite 

■3301 Soi Halsted str., Chicago, IU

Parsiduoda šiaučių šapa, elektra 1 
romą. Biznis gerai išdirbtas. S 
vininkas išvažiuoja į Kaliforniją už 
nori ūmai parduoti.

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

* A-fl SUCEDYK PINIGUS
\ ant kavos arbatos sviesto

\ jjEgrtW? Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos.
\ ' 18 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 3Oc 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 40c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 91.00.

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

Vakarine dalia.
15in \V Madison st
2b30 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
8032 Wentworth ave
3427 S Halsted st
4729 3 Ashland ave

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,

Išrausta
WHITE ROCK Tananevicz Savings!

BANK
JONAS M. TA?'ANEV8ČJA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL

AMERIKOS
GERIAUSI 

CIGARETAI.

Dirbėjai geriausių Turkisz 
kų ir Egiptiszku Cigaretų1

IŠMOK
■b h ^ufkai “A h 

^skaityti ir rašyti uz w
Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai

tyti ir rašyti labai trumpame laike už še
šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra 

j5j labai parankus kiekvienam, nes mokina- 
V me naujausiu budu per korespondencija 
l«l jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
X Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
v dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi
ja nigus:
I AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES 
| 1741 W. 47th st, Chicago, Ill.

l«i1l
M

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namu taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Go.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. EOZHON pard
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REU^ATIZ^O VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasuicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU-
Kuomet jokis vaistas nepalcngvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir ūmų 
palengvėjimą.

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

DR. RICHTER’S

EXPELLER 
del REUMATIZ 
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi 
bu SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, N. Y.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durą, lentų, lentelių, rGmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU Č1ENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Ma Kas utariilnfcas ir petnytia.
---- —. PRENUMERATA KAŠTUCU-  --------- -—

AMERIKOJ f ,fę pusei matų ipl.Z?
EUROPOJ fRosijoj ir Lietuvoj $3.S0, Anglį-

(joj ir Škotijoj 15 š Prusnose 15 m

Kaiyk tooja©3s o gaasii tfieną numery dyllH,

W. D. Boczkauskas & Go,
S2M22 W. South lll.„ ® < Mahanoy Pae

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 čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda nartus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo I
.. —g- p-f Tuksi. ,J:ia tapo, sveikais,

žmonės mogiausiame sveika- 
' tos padėjime, kentėdami ru-

\ matizmo skausmais, 
’ 1 .jogei nebegalima

\iyvyX > Vienok gi buvo
/ Jiems, kad jų kentėjimai bu-

K vo nuo kraujo sugedimo. Nuo-
/v. dai kraują išmirkė stiprumą.

Jie ištikro buvo menki, kur 
\ \ neperstojama skausmas ruma-
/ J tizmo kankino Juos.
/ 1 Pagalios jie bandė Rieh-

— mond’o Rheumatic’r Gydyklų
V _ ir tdumpu laiku kraujas liko-
© la ir išvalytas nuo visų nuodų, ir

čystam kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. d d sj

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

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

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

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

m.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisin»iaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir fajmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant imu morgieių. Kreipkitės pas

K. J. Fillipavičių
—Offisas —'—

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street 

X
Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia featv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedėlio, seredos ir pėtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870
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