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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie gražus oras; rytoj ne
pastovus ir gali būti lietaus; 
maža atmaina temperatūroje.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 57 1., žemiausia 52 1.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 
5:36.

30th *t.
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Ministerial pakviesti 
pas carą karo frontan.

Vokiečiai giriasi laimėji
mais Vilniaus apylinkėse.

Kaizeris įsake paimti Dvinską
12,000,000 gyventojų 

. neturi pastoges.

Graikijos karuomene ir skraiduolis Lemuos.

PETROGRADAS, rugs. 
20.—Vakar pavadinta visas 
ministerių kabinetas tuo- 
jaus pribūti pas carą karo 
frontan. Ministerial veikiai 
išvažiavo. Spėjama, jogei 
caras apkalbės apie savo im
perijos ramybę ir gal su
tiks su bent kokiomis du
rnos pasiūlytomis reformo
mis.

VOKIEČIAI GIRIASI 
LAIMĖJIMAIS.

Londonas, rugsėjo 29. — 
Iš Berlyno pranešama, jo
gei fieldmaršalo von Hin- 
elenburgo armijos, veikian
čios aplink Rygą, Dvinską 
ir Vilnią, apturėjusios daug 
šviežios karo amunicijos ir 
pradėjusios smarkesni vei
kimą tose apygardose. Vi
su padauguviu einanti bai
siausi mūšiai. Ryga ata
kuojama iš oro, bet vokiečią 
pozicijas ten apšaudą rusu 
karo laivai, atsirandanti Ry
gos užlajoj.

Vokiečiai oficialiai skel
bia, kad gen. von Eichhorn 
Vilniaus apylinkėse paėmęs 
21,906 rusus nelaisvėn; taip
gi paėmęs tris kanuoles ir 
72 kulkosvaidžiu. Dvinsko 
apylinkės^ vokiečiams tekę 
dar 3,300 rusu.

Aplink Dvinską vokiečiai 
nuolat laikosi ofensivo ir 
rusai labai daug nukentėję.

Iš Petrogrado tečiau pra
nešama kitkas. Rusą gene- 
ralis štabas skelbia, jogei 
vokiečiai visu padauguviu 
atkakliai mušasi ir vieto
mis jiems pasiseka pasi
stumti pirmyn, bet paskui 
save palieka krūvas lavo- 
nią, taip, kad ištolo juoduo
ja it kokios kalvelės.

Dvinsko apylinkėse vo
kiečiai savo sunkiomis ka- 
nuolėmis dienos metu suar
do rusą apkasus, bet nak
timis rusai vėl susitaiso, su
sitvarko ir palieka ant sa
vo vietą.

Į rytus nuo Vileikos vo
kiečią raitarija patekusi į 
rusą spąstus ir nežinia 
kaip ji iš ten prasimuš.

Rusai neužginčija, kad

vokiečiai Dvinsko nepaim
tą, bet tvirtina, kad tasai 
paėmimas jiems labai bran
giai atsieis.

PAIMK DVINSKĄ ŠIĄ 
SAVAITĘ — KAIZERIS.

Petrogradas rugs. 29. — 
Nuo Finlandijos užlajos 
prasideda vėtros su sniegu 
ir nešinasi pietą link, todėl 
Pabalti jos provincijas vei
kiai apsiaus žiema. Neste
bėtina todėl, jei vokiečiai 
skubinasi pirm šalčią paim
ti Dvinską, Rygą ir visą pa- 
dauguvi.

Rusą suimtieji nelaisvėn 
vokiečią kareiviai pasako
ja, kad kaizeris savo field- 
inaršalui von Hindenburg į- 
sakęs paimti Dvinską šią 
savaitę ir tuojaus maršuo- 
ti ant Rygos, nes tie mies
tai esą vokiečiams reikalin
gi del žiemos.

Bet ar tasai kaizerio įsa
kymas bus išpildytas, tai 
jau kitas klausimas. Petro
grado militariniai ekspertai 
sekančiai rytą fronte stovį 
analizuoja:

Talkininkams pradėjus o- 
fensivą Francijoj, kaizeris 
bus priverstas nemažą sa
vo karuomenės dalį iš rytą 
gabenti į vakarus. Vieton 
išgabentos karuomenės bus 
atsiusta landšturmas, su 
kuriuo von Hindenburg nie
ko gero neatliks, o kad ir 
pasiseks persikelti per Dau
guvą, tai neteks žymios da
lies karuomenės.

Ant kitą frontu irgi vo
kiečiai paneša ir paneš di
delius nuostolius. Gi prisi
artinus žiemai jie ten ne
atlaikys.

12,000,000 NETURI PA
STOGĖS.

Berlynas, rugsėjo 29. — 
Lenku laikraštis “Kurjer 
Lvovski” praneša, kad Ru
sijoje rusai kareiviai 12,- 
000,000 gyventoją išvarę iš 
savo namą. Tame skaitliuj 
esą keli milijonai lenką.

Arti Nižni Novgorod 100,- 
000 žmonią šėtrose gyvena.

Kitą valstybią karinė val-

TURKAI MAIŠTUS KE
LIA.

Londonas, rugsėjo 29. — 
Iš Atėną apturima žinia, 
kad Adrianopolio musulma- 
nai gyventojai sukilę prieš 
savo gubernatorių, Adil 
Bey. Sukilėliai ant miesto 
gatvių nužudę du guberna
toriaus suną, važiavusią au- 
tomobilium.

Balkanuose tuo tarpu nė
ra nieko naujo. Lyg prieš 
audrą viskas aprimo. Ser
bijos pasiuntinys Bulgarijo
je apleidęs Sofiją. Lygiai 
pasklydęs girdas, kad jei 
Bulgarija stotu teutoną pu
sėn ir užpultą Serbiją, tuo
met Rumunija su Graikija 
pultąsi ant Bulgarijos.

PAŠAUTA MERGELĖ 
MEKSIKO PASIENYJ.
Brownsville, Tex., rugsė

jo 29. — Arti Harlingen 
meksikonai banditai vienuo
se namuose pašovė mergelę. 
Kulipka perlindo per medi
nę sieną ir sužeidė jai petį. 
Pavardė nežinoma.

Arti San Benito banditai 
pašovė 4 asmenis. Vienas 
14 metą bernaitis užmuštas. 
Kiti pažeisti yra S. V. ka
reiviai.

džia nekuomet taip labai sa
vo gyventoją nepersekioja, 
kai kad Rusijoje veikiama. 
Jei savo valdžia nesirūpina 
savo gyventojais, juos ve
ja iš namą, tai jais nei sve
tines valstybės toli gražu 
nesirūpins.

GREECE'S « PETTICOATEP" SOLDIERS** ’.EMNOS (Formerly u-S-S- MISSISSIPPI)- -d 
. . . AMERICAN PgĮSS AgOCTi'.aON - . ________ _____________

Viršuj matomi sumobilizuoti Graikijos kareiviai su naujos mados uniforma, gi 
apačioj graiką karo laivas Lemnos, buvęs S. V. Mississippi, kurį Graikija anuo

met nusipirko.

RUSAI ATSIĖMĖ KOVEL
Londonas, rugsėjo 28. — 

Rusai po smarkiam mūšiui 
iš teutoną atsiėmė miestą 
Kovei, kur randasi svarbus 
geležinkel. susibėgimas. Ko
vei guli į šiaurrytus nuo 
Lcmbergo. Skaito 17,000 
gyventoju. Tečiau Kovelio 
atsiėmimas Petrograde ofi
cialiai dar nepatvirtintas.

LAIVYNO FOTOGRAFI
JOS UŽDRAUSTA PLA

TINTI.
Londonas, rugsėjo 28. — 

Anglijoje pradėjo platinties 
žymiai fotografijos, ant ku
riu parodoma, kaip skęsta 
sutorpeduoti Anglijos karo 
laivai. Karinis cenzorius 
tečiau veikiai uždraudė tas 
fotografijas karo metu pla
tinti. Nepaklusnieji busią 
patraukti teisman.

MINNESOTOJ SNIEGO 
PUSTYMAI.

Winton Minn., rugsėjo 28.
— Vakar čionai per pusan
tros valandos smarkiai sni
go. Bet veikiai sniegas nu
sileido. Toksai ankstybas 
sniego pasirodymas — ne
paprasta vietos gyvento
jams naujiena.

SCHMITZ IR VĖL Į 
MAJORUS.

San Francisco, rugs. 29.
— Eugene E. Schmitz, kuris 
1906—07 metais už graftus 
iš majoro vietos buvo pra
šalintas, išnaujo pastaty
tas kandidatą: ir primary 
rinkimais išrinktas;

SUBMARINO AUKOS 
PALAIDOTA.

Washington, rugs. 28. — 
Šiandie čia ant. Arlington 
National kapiniu palaidota 
14 submarine F—4 auką. 
Tasai submarinas pirm ke
lią mėnesiu nuskendo Ho
nolulu uosto inėjiniv. Su 
juo žuvo ir 21 asmuo įgu
los. Nesenai submarinas iš
traukta ant vandens pavir
šiaus, bet nuskendusią ju
rininką jau nepažinta. 
Šiaip tai keturi sužinota, 
kas per vieni, gi kitą lavo
nai per kelis mėnesius van
denyj gulėdami buvo pasi
leidę. Nepažinti todėl į ke
lis karstus sudėta ir šian
die iškilmingai, dalyvaujant 
karo, laivyno departamento 
viršininkams, palaidota.

PASIŲSTA ALBANAMS 
MILTŲ.

New York, rugs. 29. — 
Garlaivis Albania iš čia iš
plaukė į Avloną, gabenda
mas miltus albanams, kurią 
daugybė badauja. Italijos 
valdžia pasižadėjo laivą su 
miltais nulydėti paskirton 
vieton. Miltą supirkęs ko
mitetas, kuris čia, Ameri
koj, Albanijos ir albanu li
kimu rūpinasi.

Bloomington, Ill., rugsėjo 
29. — Iš centralės Illinois 
valstijos farmeriai prane
ša, jogei šiemet pasisekė 
jiems išauginti daugybę 
kurkiną ir todėl Dėkonės

Anglai ir Fran
cuzai vokie- 
čius stu

mia atgal.
Mėgina sulaužyti 

vokiečių liniją.
LONDONAS, rugs. 29. — 

Vokietijos kaizeris specia
liu traukiniu kuogreičiau- 
siai nukeliavo vakarą karo 
frontan, tiesiog per Luxem- 
burgiją. kur kuoveikiausiai 
nusidavė sosto Įpėdinio sto
vyklom Ten sušaukta visi 
vyresnieji generolai ir ta
riamasi, kokiuo budu sulai
kyti talkininką pirmyn brio- 
vimąsi.

Londonas, rugsėjo 29. — 
Francuzai su anglais neatsi- 
Jyidžia prieš vokiečius ir 
savo ofensivą nuolat visu 
intempimu palaiko ant viso 
fronto. Vokiečius šluoja ir 
stumia atgal kaip su kokia 
viesulą. Fronte, aplink 
Loos anglai išmušė vokie
čius iš dvieją apkasą liniją 
ir vokiečiai- dabar suburbė
ję į trečiuosius ir paskuti
nius savo apsikasimus.

Anglą oficialis raportas 
skamba:

Dideli susirėmimai šian
die (antradienyj) tęsiasi ap
link Loos. Paėmėm iš vo
kiečiu 21 kanuolę ir aplink 
3,000 nelaisvią. Kitoj vie
toj mums teko 19 kamiolią. 
Dvi vokiečią apsiginimo li- 
niji mums teko, dabar mė
giname paimti ją trečiąją 
ir paskutinę liniją.

Musą lakūnai šiandie 
(rugs. 28 d.) bombardavo 
geležinkelį arti Botanine ir 
susprogdino vieną traukinį. 
Taippat geležinkelį sugadi
no palei Pas de Galais.

Champagne fronte fran- 
mzai atakuoja jau antrąją 
vokiečią liniją, kur vokie
čiai, manoma, neatsilaiky
sią. Čionai, francuzai vei
kia 16 mylią ilgio frontu.

Iš franeuzą ir anglą pra
nešimą matosi, kad vokie
čiai nuo talkininką ofensi
vo per pastarąsias dienas 
labai nukentėjo ir jau dau
giau negalės atsigriebti. La
biausia nukentėjusios kai
zerio sosto įpėdinio armijos, 
kurios sumažėjusius mažiau
sia šimtu tukstančią žmo
nių.

Berlyne skelbiama, kad 
tąsai talkininką generalis 
ofi nsivas vietomis jau esąs 
sulaikytas, kitur irgi tas 
pat busią padaryta. Bot, 
matyt, nebus lengva tai vo
kiečiams atsiekti. Jei jau 
pats kaizeris nudumė fron
tan, tai aišku, kad jo armi- 

spaudžiamos prieDienoje nepritruks tos pau- jos ten 
kštienos. . • sienos.

Rygos apylin
kėse vieni 

nuodėguliai.
Pabėgėliai pasakoja 

apie tas baise
nybes.

Petrogradas, rugs. 28. — 
Pabėgėliai iš Olai, 15 myliu 
į pietvakarus nuo Rygos, 
pasakoja, kad visa apygar
da nuo ten ligi Mintaujai 
baisiai išnaikinta. Sodžiai 
paversti į nuodėgulius, griu
vėsius, medžiai visur šovi
niu nukapoti, sudraskyti, 
žemė sukasta, išarta.

Rygon suplaukę desėtkai 
tukstančią pabėgėliu iš tą 
nuteriotą apylinkių.

Pirm kelią dieną vokie
čiai Rygą buvo užpuolę iš 
oro. Vienas aeroplanas iš
metė 4 bombas. Regis, bu
vo norėta pataikyti į gar
vežius ant geležinkelio, te- 
čiau be pasekmių.

Daug vokiečią. paimtą 
nelaisvėn palei upę Aa, pra
vesta per Rygą. Mieste dvi 
trečdalys fabriką uždaryta.

Toliau į pietus rusą sto
vis daug geresnis. Tenai 
vokiečiai rusu žengimo ne
gali suturėti.

Visas visokiose* formose* 
varis šią savaitę bus išga- 
bemtas iš Minske*. Pinsko ir 
Novogrode'k. Kie*van už
drausta bi kam keliauti.

Dvinsko apylinkėse* daug 
vokiečią paimta nelaisvėn; 
rusams teko ir daug kaime
liu. Iš visą pusią praneša
ma, kad vokiečiai visur ne 
tik sulaikyti, bet dar stu
miami atgal.*

Varšavoj vokiečią genera- 
lis gubernatorius von Bese- 
ler uždarinėja teatrus, ka
dangi neknriuose* ją buvo 
pajuokiami vokiečiai ir kai
zeris. Už kaizerio pajuoki
mą aktoriams ir teatrą sa
vininkams pagrasinta karo 
teismu.

REIKALAUJA LAIKI
NOS SANTAIKOS.

Munich, rugsėjo 29. — 
Laikraštis Post vakar iš 
Šveicarijos apturėjo žinią, 
kad popežius Benediktas 
XV surengęs laišką į visas 
kariaujančias puses, idant 
Uždušinėj dienoj (spaliu 
2) ant visą frontu mūšiai 
butą pertraukti, kad tą die
ną pasimelsti už kritusius 
mušiu lauke* kareivius.

AMUNICIJOS DARBI
NINKAI STRAIKUOJA.

Toledo, O., rugs. 29. — 
Consolidated Manufactu
ring Company šrapneliu dir
btuvėse snstraikavo 200 dar
bininką. Jie reikalauja aš- 
tuoniu valandą darbo per 
dieną. _ jd

1
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Iš DienosL=Dienon.=J
Pastarųjų dienu žinios iš 

karo lauko daug ką mums 
naujo pasako. Pirmiau 
mes nuolat skaitome ir gir
dėjome tik vokiečiu visomis 
pusėmis laimėjimus. Šian
die gi viskas jau kitaip at
rodo. Šiandie jau talkinin
kai visomis pusėmis vokie
čius nagan ima. Prancūzai 
su anglais susitvarkę paga
liau vokiečiams nori užduo
ti toki smūgi, nuo kurio jie 
negalėtu lengvai pasikelti. 
Jei tikėti iš Londono pra
nešimams, tai anglu didelės 
armijos išsodinta ant Belgi
jos kranto ir jos ima veikti 
prieš vokiečius iš užpakalio. 
Jei tas tiesa, tai tuomet ten 
It kitur vokiečiams butu 
pagaminti tik vieni kapai.

Vokiečiams ima jau nesi
sekti nei prieš rusus. Field- 
maršalas von Hindenburg 
yra senai nusprendęs užimti 
Rygą ir Dvinską ir ten vi
su padauguviu su savo ar
mijomis apsižiemavoti. Ka
dangi jis savo kareiviu ne
sigaili, o amunicijos pakak
tinai turi, žinoma, laikui bė
gant gal ir užims minėtus 
miestus. Bet kol tai atsieks, 
neteks daugelio savo jėgų, 
tai}) kad išaušus pavasariui 
rusams nebus sunku iš ten 
juos iškrapštyti ir suvaryti 
atgal i Vokietiją, Taip tai 
ir pasibaigs visas džiaugs
mas Gaigalaičiams ir vi
siems kitiems kaizerio tar
nams.

Prancūzu laikraščio “L’- 
jlumanite” korespondentas 
iš karo lauko praneša, ką 
jis išgirdęs iš von Hinclen- 
burgo lupą apie rusus. Von 
Hindenburg, būtent, i laik
raštininkus tarp kitko išsi
taręs: “Aš galiu su rusais 
laimėti mušiu tiek, kiek tik 
jus norite, bet aš negaliu 
rekuoinct sunaikinti rusą 
armiją, kurios yra perdaug 
skaitlingos.” Ir tiesa. Ru
są karuomenė skaitlinga. 
Kol toji karuomenė nebus

Iš mokslo srities.
Jaigu paprastą lazdą gul

sčiai inkišime vandenin, tai 
pastebėsime, kad musij laz
da toje vietoje, kur susidu
ria su vandeniu, lyg sulūž
ta. Ištraukiame iš van
dens ir turime vėl tiesią laz
dą.

Dugne gilaus indo vašku 
prilipinkime varinį pinigą ir 
atsitolinkime nuo indo tiek 
tolumo, kad briaunos jo už
slėptu nuo musą akių dug
ne gulintį pinigą. Stovėki
me ant vietos nejudėdami 
ir lai kas nors į indą įpila 
vandens. Musą didžiam nu
sistebėjimui, pamatysime 
pinigą, tartum, jį van
duo butą iškėlęs viršun. 
Tečiau pinigas kaip stovėjo 
dugne, taip ir dabar ten pri
lipintas tebstovi.

Šitas apsireiškimas nuo 
seną senovės buvo pastebė
tas, ir senąją laiką moky
tieji vyrai nesykį stipriai 
laužydavo sau galvas, nuo 
ko šis apsireiškimas paeina. 
Vėliaus sužinota, kad čia 
veikia šviesa. Tada sužino
ta taippat, kad šviesa, kie
no ji nebūtą, ar tai saulės, 
arba šiaip degančiu daiktu, 
savo spindulius nudriekia 
tiesiomis linijomis lyg vie
las. Savo kelyje tie spin
duliai neturi jokią kreivu
mą, o išbėgę, lyg iš šaudyk
lės kulipka, po tiesiai linijai. 
Tai galime persitikrinti, kai 
kartais saulutė iš po debe
sio pėdais beria savo spin
dulius pro pradriskusius 
plyšius. Tą patį galime pa- 
tėmyti, jaigu prie plyšio 
tamsaus kambario prikišime 
degančią žvakę, lempą arba 
kitą šviečiantį daiktą. Per 
plyšį į tamsią kambarį įbėgs 
tiesus spinduliai. Jaigu 
plyšys bus labai mažas, tai 
spinduliai bus silpnučiai, 
bet tiesiąs.

Jaigu spinduliai galėtą 
be klinčių lankstyties, tai 
nebūtą šešėlią. Spinduliai, 
einantis tiesia linija, nušvie
čia tik tą pusę daikto, į ku
rią jie atsiremia, o antron 
pusėn jie neperlipa.

Kiekviena šviesa, paei
nanti ar tai nuo saulės, ar 
žvakės, ar lempos bėga pa
prastai ligi nesutinka klin
čių. Dažnai savo kelionėje 
susiduria su vandens viršu
mi, su skeveldra storo stik
lo, tada persimuša per van
denį, per stiklą, tečiau iš
krypsta iš abelną vėžią, ar
ba susilanksto, sulūžta. Dė
lei tos priežasties ir lazda 
gulsčiai įleista vandenin iš
rodo sulužus.

sunaikinta, ko nekuomet ne
galima atsiekti, tol Rusija 
gali kariauti ir pabaigoje 
pergalėti savo priešininką. 
Ne kitaip ir turės būti.

Pastaraisiais laikais iš 
Lietuvos neateina jokią ži
nią. Vokiečią valdžia už
draudžia lietuviams per lai
škus teisybę rašyti. Gi lie
tuviai apie savo liūdną sto
vį ir vokiečią žiaurią šeimi
ninkavimą nenori meluoti. 
Tatai tos priežasties delei 
nei laišką nesiuntinėja į už
jūrį saviškiams, giminėms 
ir draugams. Bet pabėgė
liai į Rusiją iš ten dažnai 
parašo laiškus ir nors api- 
čiupomis praneša, ką jie yra 
nukentėję nuo vokiečią

Spalių 2 d. Sheepshed Bay, arti Coney Island, N. Y., atsibus automobilistų lenkty
nės. Ant vaizdo matoma buvusių lenktynių išlošė jas, Ralph de Palma.

Viskas, kas užtemę, mums 
nematoma. Daiktai, kuriuos 
matome, turi patįs nusi- 
šviesti-, arba kitą šviesa bū
ti nušviestais. Uždegta žva
kė, deganti lempa, žarijuoti 
angliai šviečia patįs, gi sta
las, kėdė, spinta, kningos 
arba kiti daiktai turi būti 
nušviesti, kad juos galėtu
me matyti. Iš to matome, 
kad spinduliai nuo šviečian
čio daikto išsisklaido į visas 
puses ir padeda musą a- 
kims atrasti norimus matyti 
daiktus.

Tatai ir nuo pinigo, gu
linčio dugne, išbėga šviesos 
spinduliai, kurie eina tie
siog per vandenį ligi jo pa
viršiaus sulūžta ir vėl tiška 
savo keliu ligi nesusisiekia 
su musą akimis. Tada mes 
matome pinigą tiktai kiek 
augščiau stovintį, negu jis 
yra. Tai atsitinka per spin
dulių sulūžimą. Musą akis 
negali sekioti paskui spin
duliu išlinkimus, nes jos pri
pratę matyti vien po tiesiai 
linijai. Taigi, spinduliai, 
trįškantįs nuo pinigo musą 
akims, išrodo kaipo papras
ti. Toliau, akis pačios iš
krypusius /spindulius ištai
so.

Jaigu abelnai visus spin
dulius, triškančius nuo pini

žiauraus pasielgimo su ra
miaisiais gyventojais. Vis 
tai “augštoji” vokiečiu kul
tūra leidžia jiems piktada- 
riauti. Perdaug nenusimin
kime. Prisiartins tiems 
kryžiuočiu ainiams teismo 
diena.

Chinija buvo ir turbut pa
liks visuomet priešginybią 
šalimi. Dabartinė ten res
publika pakilo iš valdovo 
noro, gi respublikom nė val
džia vėl grįšta prie monar
chinio surėdymo su projek
tu, idant šalin butą įvestas 
bajorijos luomas. Neužilgo 
todėl mongolai susilauks į- 
vairią bajorybės titulą, ku
riuos šalies prezidentas vi
siems dalys.

Automobiliu lenktynes.

go, pamatysime ne iš tos 
vietos, kur guli pinigas, bet 
iš augščiau ,Iai išrodys, kad 
pinigas guli naturalėje vie
toje. Tokiu,o budu turime 
išaiškinti, kėdei po įleidimo 
indan vandens, prilipintas 
dugne pinigas užkopė “aug
ščiau.” Iš tos pačios prie
žasties, net ežero paviršius 
išrodo lyg augščiau pakilęs 
(dugnas, mat, matomai pa
kelia), o žuvis išrodo arčiau 
paviršio vandens, negu iš
tikimąją jos yra. Toks regi
nys, žinoma, persistatys tik 
tada, kada mes tėmysimės 
iš šono; gi tėinydarni iš vir
šaus, matysime natūrali dai
ktą padėjimą. Pasirodo, 
kad spinduliai sulūžta susi
dūrę su vandeniu eidami iš 
oro, taippat ir iš vandens 
išeidami oran.

Sulūžimas šviesos geriau
siai galima pastebėti ant lę
šiuko. Lęšiukas yra gaba- 
las storo stiklo, abelnai ap
valo, storesnio ties viduriu, 
negu iš kraštą. Jaigu lę
šiuką atgręšime link saulės, 
o už jo ištiesime lapą pope
ros, tai ant poperos susi
rinks šviesos trupiniai. Tas 
paeina nuo to, kad saulės 
spinduliai, pereidami per 
lęšiuką, susilaužia visi link 
vidurio ir susirenka į vie
ną krūvą. Delei tos prie
žasties, lęšiuką vadiname 
rinktiniu. Poperos gabalą 
mes galime atitraukti ir vii 
priartinti, tuo gi tarpu švie
sos krūvelė arba didės, ar
ba sunyks. Jaigu nutaiky
sime tokį stovį, kada švie
sos ritulis bus menkiausias, 
bet karščiausias, reiškia, 
mes atradome lęšiuko auku
rą. Yra tai vieta, į kurią 
visi sulužę saulės spinduliai 
draug susibėga po sulinki-

SELPKIM LIETUI AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDAROJ. 

_I______ 

mo prieš lęšiuką. Aukuro 
taške, taip karšta, kad po- 
pera tuoj aus ima spragėti 
ir išdega skyle. Degtukas, 
arba parakas, prikišti toje 
vietoje, užsidega. Todėl lę
šiukus taippat vadina de
ginančiais stiklais.

T. įdomus dalykas bus pa
stebėta, jaigu paimsime 
smuiką daiktą, padėkime, 
musę, arba kitokios rąšies 
vabalą ir veizėsime į juos 
per lęšiuką. Tada pamaty
sime ne vabalą, tik jo pa
veikslą, kur-kas didesnį. 
Delko '

Vabalas, kaip ir kiekvie
nas nušviestas daiktas, iš
siunčia spindulius. Spindu
liai krinta ant lęšiuko, susi
renka, kaip abelnai, į centrą 
ir lekia į akis. Aki§ mato 
tik tiesiog bėgančius spin
dulius ir juos išsaikuoja, o 
galva vabalo bus pastebėta 
ne toje vietoje, kur stovi, 
bet toliau. Tas pats bus il
su kitais spinduliais, tylin
čiais vabalo esybę. Vieto
je išdidesnio paties vabalo, 
pamatysime padidėjusį ir jo 
paveikslą.

Tatai toks lęšiukas vra 
padidinančiu stiklu. Jis 
tinka del tyrinėjimo smul
kią daiktą, prie skaitymo 
smulkiausio rašto, prie se
kiojimo ant žemlapio vietą. 
Tiems tikslams jis esti pri
taisomas į medį arba į me
talą su tam tikra rankenė
le.

Yra kitokios rąšies lęšiu
kai. Tai stiklai viduryje iš
ploti, o kraštuose pasture ję. 
Tokie stiklai daiktus smul- 
blėdingas intakas. ‘ G.

SUĖMĖ DU MEKSI- 
KONU.

Nogales, Ariz.. rugs. 28. 
— S. V. keli raiteliai šian
die po trumpam susirėmi
mui areštavo du meksikonu, 
kuriuodu buvo perėję S. V. 
sieną ir mušę galvijus. Tre
čias meksikonas pasprudęs 
į krūmus, bet spėjama, jis 
buvęs sužeistas. Tai esą 
kareiviai-banditai.

Galvos skaudėji
mas.

Galvos skaudėjimas pri
guli prie labiausiai išsiplati
nusią ligą. Nuolatinis gal
vos skaudėjimas yra tai žen
klas, kad musą sveikatos 
stovis yra nenormalis. O 
tas nenormalingumas paei
na nuo kokią norints kūno 
trukumą, kaip tai: organiz
mo nevirinimas maisto, su
irimas nervu, karštlingi sil
pnumai ir t.t.

Kiekvienas nusišaldymas 
yra priežastimi galvos skau
dėjimo, sujungto su kvai- 
timu ir pajautimu sunkumo 
smilkiniuose ir kaktoje. 
Spustelėjus kaktą tada at- 
jaučiama stiprus skaudėji
mas ir smarkus pulso tvak
sėjimas. Šitas galvos skau
dėjimas galima prašalinti 
panaudojant tam tikrus gy
dymo budus. Reikia galvą, 
ypatingai smilkinius ir kak
tą, apdengti karšta skara ir 
atsigulti tamsiame kamba
ryje.

Galvos skaudėjimas daž
nai paeina nuo organizmo 
silpnumą, kada jis neįsten
gia suvirinti maisto. Del 
šitos priežasties paeinąs gal
vos skaudėjimas, surištas 
su kitokiais nemalonumais. 
Iš burnos dvokia nemalonus 
kvapas, liežuvis aptrauktas 
geltona plėve, stoka apeti
to,’ kankina nuobodumas, 
kaktoje ir ausyse jaučiama 
sunkumas.

Svarbiausias gydymo bū
das, reikia išvalyti organiz
mą. Reikia atsisakyti nuo 
kažkurią valgią, o valgyti 
tik parinktuosius. Neval
gyti rangy tą kopūstą, švie
žios duonos, abelnai valgiu, 
kurie išpučia pilvą; neimti 
stiprios kavos arba arbatos, 
riebios mėsos arba žuvies, 
stiprią girą (išimant citri
ną), karčią valgią. Alaus 
ir degtinės visiškai negali
ma mėginti. Į valgius gali
ma pasirinkti įvairią koše
lių, įvairiu daržovių, sriu
bos, sausą piragą, kiaušinie
nę ir abelnai pieninius daik
tus.

Lietuvių tarpe įsišaknijus 
nuomonė, kad alus ir deg
tinė priduoda apetito. Nuo
monė ta įvedė Lietuvoje ir 
čia, Amerikoje, blogą įpro
tį. Prieš valgį išsimetama 
po stiklelį, kad butą pri
miniau valgyti. Medicina 
ištyrė, kad valgiai, pavilgo- 
mi alkoholyje, sukietėja ir 
apsunkina suvirinimą. Aiš
ku, kad laikydamiesi tokios 
klaidingos nuomonės, nepa
geriname apetito ir virini
mo, bet pagadiname, jau ne
kalbant apie kitas alkoholio 
Medingas intakas. P.

Apie miegą.
Miegas žmogaus gyveni

me turi didelę reikšmę. A- 
belnai, žmogus trečdalį die
nos praleidžia miegui. Už- 
tad nuostabu, kad miegama
jam kambariui žmonės pa
veda mažiausią ir prasčiau
sią vietą, o tuo tarpu rui
mingi . kambariai, ski riain i 
svečią priėmimui, dažniau
sia stovi tušti. Turėtą bū
ti priešingai. Didžiausi ir 
patogiausi, kiek galima, ne
atkreipti į šiaurius kamba
riai, geriausiai tinka miego
jimui. Nekalbant apie vai-

jTDIDELE DOVANA”!
Nebo pakelio priešakys vertas į c pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi ta 
pačią vertę. Gali būti išmainomi i pinigus 

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

kus, suaugę, stiprus, sveiki 
žmonės daug patogiau išsi
miega ir greičiau pasilsi 
ruiminguose kambariuose, 
negu mažuose ir tvankiuose.

Miegas kambaryje su ati
darytais langais tinka tik 
sveikiems ir tai reikalingi 
kaikurie atsargumai. Šal
tos oro srovės, ineidamos 
per langą, gali peršaldyti 
sušilusį patalinėje žmogų. 
Jaigu būtinai norime mie
goti atsidarinėję langus, pa- x 
sirupinkimo lovą visuomet 
turėti toliau nuo lango ir 
langą taip užtaisykime, kad 
oras negalėtą tiesiog mus 
užgauti, bet jis sklaidintą- 
si po visą kambarį.

Geriausia ir patogiausia 
miegojimui yra geležinė lo
va ant geležiniu tampru. 
Tokios lovos lengva švariai 
užlaikyti ir išvėdinti. Taip
pat jose negali apsigyventi 
ir veisties nemalonus nak
ties vabalai, blakės, o medi
nės lovos joms tinka.

Jaigu pingantis
kokia nors užkrečiamąja li
ga, kaip va: šiltine, tymais, 
raupais ir t.p., guli geleži
nėje lovoje, tai privalomo tą 
lovą dezinfikuoti. Abelnai 
ir čia — geležinė lova kur 
kas patogiau išdezinfikuoti. 
Jau nekalbant apie pačią 
patalinę, kuri kietai susi
spaudus išmuša karštį ir 
mes suprakaituojame, o nuo 
to viso atsiranda nemalonus 
kvapas. Lietuviai papratę 
vartoti dideles pūką pagal
ves, mat, iš senovės jau mes 
įpratome turėti vis ką-nors 
minkšto po savimi. Te- 
čiaus neužmirškime tas pū
ką minkštas patalines bent 
du kartu į metus pasvilinti 
šiltame “po duonai” pečiu
je.

Kas link paties miego, 
tai turime įsitėmyti, kad 
miegas prieš vidurnaktį y- 
ra sveikiausias. Geriausia 
del sveikatos anksti gulti 
ir anksti kelti. Abelnai, 
miego norma priguli nuo 
amžiaus. Vaikams reikalin
ga (langiaus miego, negu su
augusiems, o mažiems kūdi
kiams daugiau už vaikus. 
Nuo 10—12 metą vaikai tu
ri gulti 8 vai. vakare, o atsi
kelti 7 vai. ryto. Tiek mie
go reikalinga delei stiprumo 
nervu, ir padaro juos stip
resniais atsispyrimui nuo į- 
vairią ligą.

Senesni taippat negerai 
elgiasi, jei vėlai gula tik iš 
nereikalingo pripratimo. G.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLOFA
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

1659 S. Henuitago Ave.. 
Kampas 46 gatve#.

Muo 8 vah vakare kasdiena

2



LD. “KATALllCA^rugs. 29,1915.

Mark Twain.
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Princas ir Elgeta.
))

> Sulietuvino Padauguvietė.

(Tąsa).
žemyn galvą ir pašnibždom kalbėjo: “Aš maniau, kad 
aš jau galiu būti liuosu? Aš noriu grįsti į savo kamba
rėlį, kuriame užgimiau ir užaugau. Ten gyvena mano 
geroji motina ir seseris. Ten mano namai... Aš nepri
pratęs prie šitų turtu ir gražybių. Del Dievo meilės — 
leiskit mane!” Karalius tylėjo ir ką tai mąstė. Paskui 
tarė: — Rasi vaikelis tik tiek pamišęs, kad jis ne prin
cas. O gal visa jo išmintis sveika. Mėgįsim!”

Karalius paklausė ko tai pas Tomą latiniškai. To
mas, nors ir silpnai kalbėjo ta kalba, bet atsakė. Kara
lius nusidžiaugė, dvarponiai ir daktarai taippat pra
džiugo. “Iš princo atsakymo matyti, jogei jo protas su
judintas, bet jis ne sunkiai serga. Kaip tamsta, dak
tare į tai sakai*?” Daktaras žemai nusilenkęs atsakė: 
“Aš taippat mąstau, kaip ir jūsų, didybė!” Karalius 
tęsė toliau: “Dabar klausiu apie ką-nors princo kito
kia kalba!” Jis paklausė Tomo francuziškai. Tomas 
minutę tylėjo. Visi į jį sužiuro. Jam pasidarė nesma
gu ir jis pasakė: “Aš nesuprantu tos kalbos. Nepy
kit už tai ant manęs.” Karalius liūdnai parkrito ant 
pagalvės. Dvarponiai šoko prie jo. Bet jis pasakė: 
“Nieko. Man truputį silpna . Bet jau praėjo. Eikš, šen, 
mano sunau! Priglausk savo4 skaudančią galvelę prie 
tėvo krutinės. Nebijok, tavo liga tuoj praeis.”

Karalius pasikėlė ir atsikreipė į dvarponius. Jo 
akyse matėsi rūstumas. Jis rūsčiai prabilo: “Klausy
kit! Mano sūnūs beprotis, bet ne visados tokiuo bus. 
Jo liga paeina nuo perdidelio mokslo. Tuojaus mesti 
šalin kningas ir mokslus! Leiskit princui per kiauras 
dienas bėgioti ir šokinėti lauke ant gryno oro!” Kara
lius dar augščiau pasikėlė ir kalbėjo: “Jis beprotis, 
bet tai yra mano sūnūs, o jūsų busiantis karalius. Ar 
jis sveikas butų, ar suvis beprotis, bet jis visgi kara
liaus sūnūs. Aš karalius — tai kalbu! Klausykit to
liau ir kitiems papasakokit: kas nors žodį prakalbės 
apie princo ligą, tas karaliaus priešas ir neišbėgs kar
tuvių!... Duokit man gerti. Aš visas degu. Tas liūd
numas sunaikins mane. Šiandie dar, pagal seną mus 
karališką paprotį, princas bus paskelbtas karalium. 
Milorde Hartford, pagarsink visuomenei šitą mano pa
liepimą.”

Lordas Hartford atsiklaupė ant vieno kelio prieš 
karalių ir tarė: “Jūsų didybe! Gal pamiršot, jog Nor- 
folko gercogas sėdi kalėjime!? O be jo .nebus galima...” 
“Tylėk!” suriko karalius. — “Neprimink man to pra
keikto vardo! Apsieisime ir be to priešo. Aš paliepsiu 
išrinkti į jo vietą kitą hofmaršalą. Eik į parlamentą, 
pasakyk lordams, kad jie šiandien padarytų teismą Nor- 
folko gercogui.” Lordas Hartfordas pasakė: “Kara
liaus liepimas mums yra įstatymu.” Karalius pažiu
rėjo Į Tomą ir meiliai prabilo: “Pabučiuok mane, ma
no sunau. Taip... Drūčiam.. Ko-gi taip drebi? Man 
nėra pasaulyj brangesnio turto už tave.” Tomas pa
sakė: “Tu meilus su manimi, mano karaliau, ir aš esu 
laimingas ta meile. Bet man gaila to gercogo: per 
mane jis prapuls... tu prisakei.” — “Geras mano vaike
li! Tavo protas nors silpnas, bet širdis gera ir gailes
tinga. Gercogas yra mano priešu. Aš noriu jo vieton 
pasirinkti kitą. Užmiršk jį. Eik — pasilinksmink. 
Aš labai nuilsau ir noriu atsilsėti. Paskui aš tave vėl 
pašauksiu.”

Tomas išėjo nulindęs. Visi pašnabždomis prabi
lo: “Princas eina!...” Ir visų galvos žemai lenkėsi prieš 
jį. Bet Tomas neapsakomai ilgėjosi motinos ir seserių, 
savo surukusio kambarėlio. Jį čia rokuoja princu. Jam 
netiki ir nepaleis iš tos paauksuotos nelaisvės. Ir liks 
jis ant visados našlaičiu karališkuose rūmuose. To
mas gailėjo savęs, bet dar labiau Norfolko gercogo. Per 
jį šiandien tą žmogų nužudys. Karalius vadino jį prie
šu, bet Tomas nežinojo kuo kaltas gercogas. Ir štai 
Tomui akyse pasirodė gercogo galva ir jo liūdnos akys...

e VI.
Tomas išklauso karaliaus Įsakymų.

Dvarponiai atvedė Tomą į gražiausi kambarį rū
muose. Jį pasodino ant karališko sosto. Tomas pama
tė, jogei aplink stovi visi didžturčiai ir seni žmonės: 
jis juos pakvietė sėsti. Tie tik žemu linktelėjimu už 
tą padėkojo, bet nesijudino iš vietos. Tomas paantrino 
savo maldavimą. Tada lordas Hartfordas pašnabždėjo 
jam į ausį: “Nemaldauk jų sėsties, nes nėra leidžiama 
dvarponiams sėdėti princo akiveizdoj.”

Inėjo tarnas ir pranešė, jogei salėn nori ineiti lor
das Džonas. Tuojaus jisai inėjo. Jisai nusilenkė žemai 
prieš princą ir pasakė: “Karalius pasiuntė mane čion 
del svarbaus dalyko, bet aš prie visų negaliu to pasa
koti. Jūsų augštenybe, prisakykite visiems išeiti, apart 
lordo Hartfordo.” Tomas nežinojo, kaip jam pasakyti 
visiems prasišalinti. Tada lordas pakuždėjo, jog rei
kia tik ranka pamoti. Taip Tomas ir padarė. Tuo-

(Seka toliau).

Iš gudų gyvenimo 
psychologijos.

Nuosekliam aprašymui ko
kios nors tautos gyvenimo 
reikėtų arba būti tos tau
tos žmogumi, arba rimtai ir 
ilgai ją studijuoti; pažinti 
ne tik jos kalbą, būdą, jos 
praeitį bei dabartį, bet ir 
tuos, Vos įžiūrimus', vos su- 
čiupiamus jos krypsnius; 
tos sąlygos, kurios iššaukia 
tuos krypsnius, ačiū ku
riems ir ima švisti naujas 
rytas, prasideda nauja era 
jos psychologijoje, o su tuo 
ir gyvenime.

— Tai darbas sunkus, rei
kalaująs tam tikro pasi
šventimo.

Jo, žinoma, aš ir nesiim
siu.

Vienok, kartais pasitaiko, 
kad ir mažam tautos žinovui 
ir trumpu laiku-pribėgant, 
šis-tas indomaus pastebėti 
ir tokie pastebėjimai sura
šyti savo laiku gali likti ne 
tik kaipo medžiaga busi
mam tyrinėjimui, bet ir ak- 
stinu-paragiinmu tokiam 
tyrinėjimui pradėti, o skai
tytojams — jau kaipo šioks- 
toks susipažinimas su tąja 
tauta, jos gyvenimo pobū
džiu.

Toks tai ii* bus šito ma
no rašinėlio tikrasai užda
vinys.

Be to dar turiu pastebėti, 
kad visi šitie mano paste
bėjimai apibudina tiktai gu
dų sodiečių psy ekologiją 
vieno Gardino kampelio.

Gudai nuo lietuvių labiau
siai skiriasi, be kalbos, sa
vo dailiomis ir vidujiniu bū
du.

Jų dainų meliodija, tai 
griežtas kontrastas lietuvių 
dainų meliodijai.

Iš pirmo karto nepapras
tai keistai skamba toji jų 
meliodija lietuvio ausiai. 
Tiktai, rodos, rėkaujama, 
tyčiojamasi iš dainos kaž
kokiu prislėgtu užkimusiu 
balsu, ne dainuojama.

Bet tai tik pirmą kartą; 
tolyn, vis labyn imi pripras
ti prie to “rėkavimo” ir pa
mažu ima reikšties savotiš
ka jų dailė ir grožė.

Viena vyriausioji jų dai
nos ypatybė — be galo gi
lus, beviltis nusiminimas.

Tasai nusiminimas per
virš išsilieja jų liaudies dai
nų gaidoje; tai kaž-kokiu 
prislėgtu suklykimu, tai 
skurdžiu su negudriais pa- 
ringavimais tęsiniu, tai tra- 
giniu nutrūkimu... Tary
tum, kaž-koksai netyčia iš
siveržiąs žūvančio skundas- 
dejavimas, ne tai pagelbos 
šaukiantis, ne tai ko lau
kiantis, bet taip sau iš per- 
didelės kančios klyksmas...

Jei ir pasitaiko kada jų 
dainoje kiek linksmesnių 
vietelių, jei ir suskamba vil
ties styga, tai vienok taip 
trumpai ir taip bevilčio nu
siminimo persisunkus, su
varžyta, kad iš viso to link
smumo bei vilties išeina 
kažkokia skurdi ironija, liū
dnas šyptelėjimas...

Taippat ir jų dainų žo
džiuose; prasta, mažai lai
mės davusi meile, beširdis 
likimas ir kiti kaž-kokie, 
vien pražūtį mini, sakiniai...

Gal del tokio liaudies dai
nų ‘prastumo” jų jaunimas 
daugiausia griebiasi “karei
vių” dainų arba tiesiog cer

kvinių giesmių, prie kurių, 
pritaikius savaip perdirbtą 
gaidą, sudaroma jų ‘links
mąsias” arba viltį reiškian
čias dainas.

Tokia jų dainų ypatybė 
tuojau parodo ir budo ypa
tybę. Viena tų ypatybių, 
tai didelis jų nusižeminimas 
kiekvienam “ponui,” kiek
vienam poniškiau apsirė
džiusiam pašlemėkui, sujun
gtas, vienok, su paslėpta jo 
neapykanta.

— My prosty, biedny na- 
rod, — štai jų pirmiausis 
pasakymas, pasiteisinimas 
užsiminusiam apie jų tau
tos ypatybes.

Visa tai, kas randasi pas 
juos, kaip kalba, dainos, bu
do papročiai ir kit., — visa 
jų skaitoma “prosty,” ty. 
blogesniu už kiekvieną tokį 
pat svetimą, kitos tautos 
dalyką.

Tai ženklas, be abejo, ne 
svetimas ir mums, lietu
viams: ženklas tautinio ne
susipratimo, nepažinimo sa
vo žmogaus vertės bei tei
sių pasaulyje.

Kokie to nesusipratimo 
vaisiai, perdaug jau puikiai 
žinome... Sutirpę ii’ šiandien 
dar tebetirpsta musų “pa
kraščiai” arba net ir vidu
rio “šmotai” — vis tai vai
siai to niekinimo savo, o 
garbinimo svetimo...

Beje, pas gudus šitas pro
cesas visai kitaip apsireiš
kia. Vietoj, kaip musų lie
tuviai, sarmatydamies savo 
“mužikiškos” kalbos bei pa
pročių, didžiausiu uolumu 
“stengiasi nepasirodyti su 
ja kitataučių “ponų” aky
se ir tebevelija nors ir mai
šytu žargonu “rokuoties” 
lenkiškai bei vokiškai ai’ 
rusiškai — gudai visados, 
turbūt del “didelio nusiže
minimo,” nesitikėdami pa
slėpti “pono” akyse savo 
“mužikiškos” kilmės — 
dažniausiai kalbasi savaip, 
“po prostu.”

Pavyzdžių labai daug pa
čiam teko pamatyti. Paži
nau kelis pusėtinai mokan
čius rusiškai ir lenkiškai 
(taip mes paprastai ir kal
bėdavome), bet kai tik bent- 
koks svarbesnis reikalas su 
“ponu,” visados griebdavos 
savo gimtosios kalbos, ne
žiūrint, kad ne blogiau ga
lėjo išsireikšti ir rusiškai. 
Tai viena nepaprasta mums 
ypatybė. Ačiū tai ypatybei, 
;urbut ir gudų sulenkėjimai 
bei surusėjimai toli neto- 
xie žymus, kaip musų lietu
vių.

(Seka toliau).

■ MWmBfflRVraiaMIMmB..

Dr. T. M. Mafurzynska i 

a LIETUVE DENTISTE ■
Atlieka visokį darbą dentister i jos sky- B 

® rium įeinanti- Darbas srvarantoja-
mas- Taipgi tvirtas. I

J 1151 MILWAUKEE Avė. HapJ& ■

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvcdystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikines 
ekonomijos, pilietystčs, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo S iš ryto 
iki 5 po pietų; yak. nuo 7:30 iki 0:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem, N. C.

Prince Albert parsiduoda 
raudonuose maišeliuose 
už 5c; raudonose blaki
nėse 10c; svarai ir pus- 
svariai blokinėse dėžėse 
ir svarai stiklinėse dėžė
se su geru uždegtuvu.'

Rūkyk Biskį 
Prince Albert 
tabako kaip greit tik gali, dėl
to kad tada žinosi pats jog jis 
padaro geriausi rūkymą pyp
kėje, arba geriausi cigaretą 
kokį turėjai savo lupose. Pa
tentuotas būdas panaikina lie- 
žiuvio ir burnos peršejimą. F

v-'!<■
•-v

kitokis

Prince 
Albert

the national joy smoke 
yra vėsus ir sotus — visiškai
tabakas negu kada jus kokį rukėt. Pir
kit jį, o persitikrinsit jog taip yra kaip 
mes sakom apie jo skanumą ir gerumą. 
Galite susukti Prince Albert lengvai, 
nes jis yra ilgai supjaustytas. Neatdė- 
liok šį pypkės ir cigarete linksmumą 
ilgiau. Pirk pirmą šiądien.

Telephone Yards 6686 | 
• iLietuviška Drapanų Krautuve j 

h Užlaikau didžiausiame pasirin- Į 
“ kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, ® 
| čeverykų, batų del moterų, vyrų ir Č 
H vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- - 
B kotų. į

| JONAS BUDRIKAS, sayininkas J 
! 3252-54 S. Morgan St. f 

CHICAGO. ILL. 
1 t
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■ Tel. Drover 7042. B

' Dr. C. Z. Vezelis ■
; LIETUVYS DENTISTAS ‘
| Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. „
I Nedelioms pagal sutarimą. B
■ B
. 4712 So. Ashland Avė. B

arti 47-tos gatvės.

JUS GAIETE IŠAUGU!

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

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

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita nuropos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—I-Stip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i peii- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
voties nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už lo centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiauketo že
miau atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 644, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del npmtu 

kojinio kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutę Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe" Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.), ,

■■ ■ »isb "n ■ ■ ■ b «« m ■ * ■
Telephones Yards J 5946 ■ 

Drovėr | 3582 jį

M. J. MANKOWSKI :
APTIEK A i 

■
? 4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill. a
Q Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai- g 
B mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kįekvic- f 
g nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos Į save. Jauzdamas kokį | 
B negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi g 
J gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, į 
S ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- ■ 
g dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- g 

tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
m u ■ ■ B B ■lliiliB'i" B B B ri'WirB H M B B WiiiW ■ !«■ "i B

GYVULIŲ PROTAS
Tą kningą vokiškai yra pa

rašęs. dr. T. Želi, garsus vo
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 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 nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kode! 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 krasinį 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, Ill. U. S. A.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Ha^san Cigaretą kuponą, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan j 
Cigaretą kuponą. Dovaną Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
k Premium Dept. 490 Broome St., New Y^rk, N. Y. 

(Vertės kupone gere iki 81 d. Gruodžio, 1915.)
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Chicago^ Žinios.
GALVAŽUDIS NUBAUS-1 

TAS KALĖJIMU.
Vakar kriminaliam teis

me teisėjas Barnett Willi- 
amą Russell Petbrick pa
smerkė ligi gyvos galvos ka
lėjimai) už nužudymą. Mrs. 
Coppersmith ir jos dvieju 
metu sūnelio.

Teėiau ją a](ginėjai nori 
dar apeliuoti, kadangi Peth- 
rick esąs pakvaišęs ir todėl 
negalima siusti jo kalėji
mam bet i bepročiu įstaigą.

Galvažudis taigi išsisuko 
tuo tarpu nuo kartuvių, bet 
jo laukia kitas teisinas. Jis 
dabar pasmerktas kalėji
mai! už nužudymą tik vie
nos Mrs. Coppersmith. Nu
žudytos moters vyras reika
lauja, idant Petbriek išnau- 
jo butu teisiamas ir tai at
skirai už jo vaikelio nužu
dymą. Nužudytosios vyras 
deda visas pastangas, kad 
tasai žniogžudis būtinai bu
tu pakartas.

Kuomet vakar teisėjas iš
nešė ištarmę uždaryti žmog
žudį ligi gyvos galvos kalė
jimam teisme buvęs Cop
persmith su peiliu puolėsi 
ant nedorėlio ir vos tik buvo 
apgintas. Nelaimingas vy
ras sušuko;

“Jis nužudė mano žmoną 
ir vaiką, dabar aš jam ga
lą padarysim”

Pethrick veikiai iš teis
mo išgabentas apskričio ka
lėjimam

IŠ RUBSIVIŲ STRAIKO.
Rubsiiiviii straiko Chiea- 

goj lyderis, Sidney Hillman, 
tvirtina, jogei straikuoja 
suvirs 16,000 darbininku, 
dirbančiu 29-se firmų. Šian
die straikininkiĮ skaitlius 
padidės.

tyti namus. Bet moteriškė 
kai suriko, tai tas atgal per 
langą, šokdamas sukniubo, 
apsidaužė ir čia pat polici- 
antas jį suėmė. Pasisakė 
esąs nekoks James Hickey.

400,000 TELEFONŲ.

Šiandie Chicago] randasi 
daugiau telefonų, kaip Ita
lijoj, H i spa n i j o j, Vengr i j o j, 
Belgijoj, Portugalijoj, Ru
munijoj, Bulgari j ij, Serbi
joj ir Graikijoj ėmus krū
von. Chicago turi daugiau 
telefonų už Londoną ir Pa
ryžių ėmus krūvon.

Kuomet vakar vakare lai
krodis išmušė 6 valandą, 
Chicagoj tuo metu telefonų 
numeris pasiekė 400,000. Te- 
efonas su šituo numeriu 

pravestas majoro Thompso- 
no privatiniu ofisaii.

Dr. Louis Lynn Wall, 
607 Rush gat., vakar siia- 
reštuotas už pardavinėjimą 
be leidinio morfinos, kodei
nus ir kokainos.

RUBSIUVIŲ REIKALA
VIMAI.

Savaitėje 48 valandos dar
bo. Valandos turi būti pa 
dalintos taip: kasdien dirbti 
po 8% vol., o šeštadieniais 
tik 4]/2 vai. prieš pietus.

Visiems darbininkams 2 
proc. algų pakėlimas.

Darbo sumažėjimo metu, 
darbas dalimis turi būti pa
dalintas visiems darbinin
kams.

linijos pripažinimas.
Negalima nei vieno darbi 

ninko iš darbo prašalinti be 
svarbios priežasties; baus
mių sistema, juodojo lakšto 
vedimas ir išdavinėjimas po- 
kontraktij darbo įstaigose 
turi būti panaikinta.

įsteigimas arbitracijos ko
misijos, kuri spręstų apie 
visokius nesutikimus.

Mažiausia užmokesnio 
skalė darbininkams, savai
tiniai apmokamiems, turi 
būti.

Kirpėjams $26 per savai
tę.

Trimmeriams $20 per sa
vaitę.

Egzaminatoriams ir buš- 
elmahams $20 per savaitę.

Prąktikantams $8.

PLĖŠIKAS PERSI
GANDO.

Plėšikas su revolveriu

TALKININKŲ ATSTO 
VAI CHICAGOJ.

Vakar pribuvo Cbicagon 
iš New York anglų-francu- 
zn atstovai, kad, tarpinin
kaujant Amerikos turčiui 

■L P. Morganui, gauti Su
vienytose Valstijose del An
glijos ir Franci jos $500,- 
000,000 paskolos. Komisija 
susideda iš keturių narių:

Baronas Reading (Sir Ru
fus Isaacs) — augščiausias 
Anglijos teisėjas ir vado
vaujantis komisija;

Sir E. Holden — atsto
vaujantis “London City and 
Midland Bank” komisiją, 
taippat reprezentantas visų 
Didžiosios Britanijos ban
kų;

Ernest Mallet — atsto
vaujantis Francijos bankus;

B. B. Blackett — sekre
torius anglų-francuzų komi
sijos.

Su viršminėtais svečiais 
dalyvauja T. W. Lamont —

5 bendrovininkas “J. P. Mor
gan and Co.”> firmos New 
Yorke.

Komisija apsistojo Black
stone hotelyj, kur priimi
nės vietinius finansistus. 
Kalbama, kad minėtoji ko
misija čion pribuvo vyriau
siai del to, kad permaldau
ti vietinių skerdyklų savi
ninkus, kurie pyksta ant 
Anglijos už konfiskavimą 
vežamos Europon mėsos 
vertės $15,000,000.

Policijos viršininkas ko- 
misionierius aprūpino poli
cijos globa, kad kartais Chi
cagoj gyvenanti teutonai 
ant jos nepasikesintų.

POLICIJINIAI SKAN
DALAI.

Policijinė taryba vakar 
vakare pavarė iš tarnybos 
policiantą P. J. Cleary už 
įsilaužimą į ponios H. F. 
Rilev, 7437 Stewart avė., V Z z

namus. Teisme paaiškėjo, 
kad prie ponios Riley nese
nai apsilankius apskųstojo 
policianto žmona ir malda-

Prieš munici'palį teisėją, 
Arnold Heap vakar stojo 
Morris Siegel ir J. Zimmer
mann už išviliosimą iš po- 
licijinio seržanto $200, ku
riam už tai pažadėjo paaug- 
štinimą. Bylos išnagrinėji
mas atidėtas ligi spalių m. 
Parankos uždėta $5,000. Po
licijos viršininkas Healy pa
liudijo, kad Zimmermann 
prisipažino ir padavė pa
vardes dar septynių polici- 
antų ir sumas pinigų, kiek 
katras užmokėjo, norėdami 
paaugštinimų. Tomis bylo
mis užsiima prokuroras Ho- 
yne.

ŠEIMININKĖ IŠGEL
BĖJO.

Vakar naktį, apie 11:30 
v., kada jau šeimyna buvo 
sugulus, tik viena šeiminin
kė dar neatsigulė, tris jau
ni vyrukai, užsidengę“ vei
dus, įsilaužė į p. J. Čiapo 
krautuvę, 1734 Union avė. 
Vagiliai priėjo prie šeimi
ninkės su revolveriais, lie
pė raukas iškelti viršun ir 
įvarė ją į miegamąjį kamba
rį.

Vienas vagilius inėjo į 
dviejų vyrų miegamąjį kam
barį ir, liepęs iškelti ran
kas, paklausė jųjų vardų. 
Paskui nuvarė į tą patį 
kambarį, kur buvo šeimi
ninkė uždaryta. Tada pra
dėjo griosti po kambarius, 
ieškodami pinigų. Šeimi
ninkė tuo tarpu išlipo per 
langą, nubėgo prie kaimyno, 
kurs atbėgo su revolveriu 
į namus, bet vagiliai jau bu
vo pabėgę.

Vagiliai buvo lietuviai ir 
lietuviškai kalbėjo.

PREZIDENTAS DALY
VAUJA RINKIMUOSE.

Washington, D. C., rūgs. 
28. — Prezidentas Wilson 
šiandie ryte iš čionai iške
liavo į Princeton, N. J., kur 
atidavė savo balsą primary 
rinkimuose ir- vėl va
kare sugrįžo Wasbingto- 
nan. Prezidentui jo kelio
nėj draugavo privatinis se
kretorius Tumulty. •

FARMERIAI TURI SU
VAŽIAVIMĄ.

Omaha, Neb., nigs. 29. — 
Vakar čionai prasidėjo Far
mer’s National organizaci
jos 35-tas metinis suvažia
vimas. Dalyvauja 6 tūks
tančiai delegatų. Suvažia
vimas prasitęsiąs keturias 
dienas. Farmerių paminė
ta organizacija turi aplink 
3,000,000 narių-farmerių.

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

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

rankoj įsilaužė vakar į Mrs. 
John Hosky namus, 1449 
Newberry av., ir liepė mote
riškei nei puse žodžio nepra
bilti, kad jis galėtų apkraus

vus susimylėjimo ir pagel- 
bos jos vyrui, kuris begelbė
damas “Eastlando” aukas, 
gavo laikiną galvos pakvai
šimą...

■ •

SUCEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

19 c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

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

' Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicaeo avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee ava 
2054 M hvankee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalia.
1510 \V Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St
1832 S Halstod st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 5 Ashland avė

LD. “KATALIKAS.” rugs. 29, 1915.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moterišką, vyrišką, vaiką ir 
visą chronišką ligą.

Valandos: 10—12 ryte, 2—1 po pie
tą ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietą.

Parsiduoda geras mūrinis namas, ne
toli Apveizdos Dievo bažnyčios. Tu
ri būti parduotas i 30 dienų. Barsi- 
duos labai pigiai. Atsišaukite pas:

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

Tananevicz Savings I
3358 S, Halsted Si., arti 34, Chicago,

labai parankus kiekvienam, nes mokina- 1$
y/ me naujausiu bud u per korespondencija j^l 
Ittl jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. S 
X Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- B 
v dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- gj| 
[«l nigus: X
| AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES \ 
įį 1741 W. 47th st., Chicago, UI.

DR. RICHTER'S 
PA I N 
EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi 
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F. Ad.Richter&Cc 
74-80 Washington SI 

HEW YORK. N. Y.

BANK
JONAS M. TAf MMEViČJA, Sav.

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

į Ar žiniai kur ateiti nusipirkti tfaujo ir Antrų Rankų Medžio
t Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popioros. i
| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
1 3008-3039 S. HAISTED ST. CHICAGO, ILL. !

-1 . .. . . ■■ . .. v : ■

ŪO-KART NEDEL1N1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TĄI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

» teeina kas utarninkas ir petngda.
----- PRENUMERATA KAŠTUOJA-  -------------------- —į

AMERIKOJ Ių pusei matuj
IMIIMYPOT ^Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-j^^įUojjįkotyoj 15 Į. Prusnose 15 m. j

| W, D. Boczkauskas & Go,
| W South Ilk ttahanoy Cik. Pa-

Pigiai parsiduoda galiūnas labai ge
roje vietoje, tarp lietuvių, ant Brid
geport©. Savininkas nori greitai pra- 
duoti iš priežasties ligos. Atsišaukite: 
3301 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Parsiduoda šiaučių šapa, elektra va
roma. Biznis gerai išdirbtas. Sa
vininkas išvažiuoja į Kaliforniją užtai 
nori ūmai parduoti.

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

F .K. Bataitis, keliaujantis agentas 
AIiD. “Kataliko” šiomis dienomis 
lankosi Wisconsin valstijoj. Dabar 
šią savaitę bus Kenoshoj, Sheboyga- 
ne ir apylinkėse. Jaigu kas turėtą 
kokį reikalą, gali kreipties prie jo.

ALD. “Kat.” Admin.

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 namu ir lotų Ohicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų "ųtų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas 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.

PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
I- 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 i 
žymę instituciją. Todėl, turinti koraus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

I
 APSAUGO  JA (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.

i • Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
L..... Į-

I 
iAtsakanti gyduole del Reumatizmo

Tukstc^ia tapo sveikais, 
žmonės slogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad ją kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, Įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. 1 d ę -4

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

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

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

H

■

9 
B

tikėjosi 
išsigydyti., 
parodyta

■

I

■ 
I

H

■
n III.

Rodą Dykai ^Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teistu tose kogeriausiai ir teisingiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant linų morgiėių. KreipkitOs pas

K. J. Fillip a vičių
Offisas —‘—

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

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

4
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