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DIDELESf RIAUŠES MASKVOJE
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Reakcionistai Rusijoje
ima viršų

76,000 Vokiečių žuvo 
Pinsko pelkėse.

Vokiečiai vis labiau gula ant 
Dvinsko

Dauguva pasriuvus teutonų krauju
PETROGRADAS, rugsė

jo 30. — Maskvoje kilusios 
riaušės. Per pastarąsias 2 
dieni susirėmimuose su po
licija 5 asmenis užmušta ir 
daugybė sužeista. Maskvos 
policijos viršininkas išleido 
proklemaciją, idant gyven
tojai sustotų riaušes kėlę, 
nes iš to toliau gali būti dar 
liūdnesnės pasekmės. Riau
šės keliamos priešais dabar
tinę biurokratų valdžią, ku
ri nenori išklausyti gyven
tojų reikalavimų.

< f

REAKCIONISTŲ VIR
ŠUS RUSIJOJE.

PETROGRADAS, rugsė
jo 30. — Atsibuvusios Mas
kvoje žemietijų ir miestų 
kongreso išrinktosios dele
gacijos, su kunigaikščiu 
Lvovu priešakyj,-caras au- 
diencijon visai nepriėmė. 
Su delegacija pas carą ka
ro frontan buvo nuvykęs ir 
Maskvos galva Čelnikov. 
Tečiau visvięn nieko gero 
neišėjo. Tai audiencijai pa
kenkė įsivyravę Rusijoje 
su vokietėje augštieji valdi
ninkai ir patsai biurokratų 
galva, ministerių pirminin
kas Goremikin.

Po to Rusijoje stovis dar 
labiau paaršėjo. Tiesiog ki
lo maišatis, ko vokiečiai tik 
ir lukeriuoja.

Todėl Maskvos general
gubernatorius bendrai su 
Maskvos universiteto rek
torium išleido atsiliepimą į 
rusų tautą, idant ji del to 
atkaklaus biurokratų elgi
mosi nesuirtų, bet laikytųsi 
vienybės, kadangi vokiečiai 
susivaidijusią taip savęs 
rusų tautą veikiai galėtų 
užkariauti. Patariama lai- 
kyties vienybės ir grumties 
su išlaukiniu priešininku.

(Kaip tai viskas keistai 
atrodo. Tauta reikalauja
reformų, caras su biurokra- jus nepasibaigęs.

Vaizdai iš talkininkiĮ veikimo

Steįury

<?>

-sat1-Tom’

JL&
SCALE o-C MILĖS

’Sha.dGd. Portion. <5&ows

Šis žemlapis parodo, kur francuzai su anglais varo vokiečius šalin iš Francijos. 
Juosvos vietos parodo, kiek jie pirmyn pasivarę.
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tais nenori apie tai ir klau
syti. Ir kuomet tauta su
juda, tuomet atsiliepiama į 
ją, kad ji nusileistų carui 
ir biurokratams, nes kitaip 
valstybei grasiąs pavojus.

Pasirodo, kad valstybės 
likimas nerupi nei carui, nei 
biurokratijai, nes savo pa
sielgimu šąli tiesiog stumia 
prapultim

Ir jei jau carui nerupi 
■valstybės likimas, tai še- 
lauk tasai išsigimėlis! Tuo
met tautai pirmiausia rei
kia susivienyti priešais ca
rą ir biurokratus, o tik pas
kui, apsidirbus su pirmai
siais, priešais vokiečius).

76,000 VOKIEČIŲ ŽUVO 
PINSKO PELKĖSE.

. Londonas, rugsėjo 30. — 
“Times” korespondentas iš 
Petrogrado rašo:

“Rusijos karo žinyba pas
kelbė, kad 41-mas vokiečių 
karuomenės visas korpusas 
vandens užlietas Pinsko pel
kėse ir visai atkirstas nuo 
kietžemio.” (Vokietijos 
korpusas siekiąs arti 76,- 
000 žmonių. Vienų pėsti
ninkų korpusas skaito 43,- 
000 žmonių. Bet prie jų dar 
prisideda raitarija, artileri
ja, medikalis ir transporti
nis skyriai).

Kita depeša iš Petrogra
do į “Times” skamba:

“Rusijos armijoms fron
to tarp Dvinsko ir Ašmenų 
suteikė žymią pagelbą talki
ninkų sujudimas Francijoj. 
Iš Vilniaus apylinkių todėl 
daug kareivių išgabenta va- 
karuosna.

“Toji pagelba buvo labai 
reikalinga, kadangi gen. 
von Eichhorn briovimąsis 
aplinkui rusų susinešinėji- 
mus Molodečno apylinkėj 
buvo rusams labai pavojin
gas ir dar dabar tasai pavo-
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“Novoje Vremai” milita- 
riniai kritikai rašo, jogei vo
kiečiai rytiniam fronte su
stos su savo veikimu, nes 
didžiuma armijų turės būti 
perkelta vakarų karo fron
tai!.

“Gen. Kuropatkin nuskir
tas vieno korpuso komen
dantu.”

Rusų generalis štabas o- 
ficialiai praneša, kad Rygos 
ir Dvinsko apylinkėse nesa
ma svarbesnių atmainų. Vo
kiečių sunkioji artilerija 
nuolat veikia, bet pirmyn 
Jhepasivaro. Vietomis pa
sitaiko vokiečius išblaškyti.

VOKIEČIAI VIS GULA 
ANT DVINSKO.

Londonas, rugsėjo 30. — 
Vokiečiai visu smarkumu 
vis dar gula ant Dvinsko. 
Prieš tą tvirtovę vokiečiai 
sugabeno savo didžiausias 
kanuoįjcs. Vokiečiai besi
varydami į pietvakarus nuo 
Dvinsko atsidūrė ties ežeru 
Šventom Pietuose nuo eže
ro Dristiata ir ties Postava 
raitarijų susirėmimas tęsia
si be jokios pertraukos. Be 
to vokiečiai smarkiai vei
kia rytuose nuo Vileikos.

Galicijoje išilgai upės I- 
kva nesama didelių susirė
mimų, kaip tvirtinama 
Viennoje.

Rusai visu padubisiu 
inasi nuo vokiečių už
puolimo kaip kokie liūtai ir 
neleidžia jiems niekur per
sikelti per Dubisą.

DAUGUVA PASRIUVUS 
TEUTONŲ KRAUJU.

Petrogradas, rugsėjo 30. 
— Chicagos Daily News ko
respondentas Bassett Dig
by praneša, kad priešais 
Dvinską ir visu padauguviu 
net iki Rygai kovojanti 
priešais rusus ne vieni vo
kiečiai, bet ir austrai. Te
čiau rusai visur didvyriš
kai atsilaikanti ir vietomis 
ant Dauguvos krantų tiek 
teutonų išmušama, kad li
pęs vanduo pasriuvąs krau
jais, paraudonuojąs... Bet 
didžiausią smūgį tomis die
nomis teutonai apturėję 
tarp ežerų, vakaruose nuo 
Dvinsko.

Ant Dvinsko kasdien skra
jojanti vokiečių lakūnai ir 
mėtanti bombas. Tomis 
dienomis rusai special ėmis 
anuotomis du lakstytuvu 
nušovę. Daug austrų ka
reivių pravedama per Dvin
ską.

Rygoje paliekami tik tie 
gyventojai, kurie gyveno 
pirm prasidčsiant karui. 
Visiems kitiems įsakyta iš
sikraustyti Rusijos gilu
mom

Minskas — pilnas karuo- 
menės. Išrodo kaip vieną 
didžiausių armijų stovykla. 
Daug pabėgėlių Minskan at
keliauja ir iš ten toliau dau
ginasi.

Nekuriuose užimtuose 
miestuose Lenkijoje gyven
tojai neišlaiko vokiečių 
priespaudos ir persekiojimų 
ir dažnai sukelia maištus.

SVOBODA PALIUOSUO 
TAS.

Paryžius, rugsėjo 30. — 
Raymond Svoboda, kuris 
sakosi esąs Suv. Vallstijų 
pilietis, bet kelis mėnesius 
buvo laikomas čionai kalėj i- 

pagaliau atrastas ne- 
nuo 
Jis

me, 
kaltu ir paliuosuotas 
visokios atsakomybės.
buvo kaltinamas padegime
francuzų garlaivio La Tou- 
raine, kurs gabeno prekes 
iš Suv. Valstijų į Frauciją. 
Buvo areštuotas kaipo Vo
kietijos šnipas ir visas lai
kas laikytas kalėjime “Šau
te prison.”

BRYAN GIRIA PRE
ZIDENTĄ.

Nashville, Tenn., rugsėjo 
29. — Čionai vakar vakare 
W. J. Bryan laikė prakalbą 
ir be galo išgyrė preziden
tą Wilsoną už jo ramų už
silaikymą šių pasaulinių su
iručių metu. Sakė, musų 
tauta yra labai laiminga tu
rėdama tokį prezidentą, ku
ris nesimaišo į Europos rei
kalus ir nedaro šios šalies 
nelaimingąja.

SCHMITZ NELAIMĖJO.

San Francisco, rugs. 29.— 
Per primary kandidatu Į 
majorus laimėjo James 
Rolph, Jr. Gi kandidatas 
Schmitz, kuris 1906—07 me
tais iš majoro vietos buvo 
prašalintas, mažai balsų ap
turėjo.

Talkininkai stu
mia atgal vo

kiečius iš 
Francijos.

Kaizeris vakarų 
fronte prašalino 

du generolu.
Londonas, rugsėjo 30. — 

Talkininkai Francijoje prieš 
vokiečius nei kiek neatsilei- 
džia ir savo ofensivo (už
puolimo) nepertraukia. Iš 
Paryžiaus pranešama, kad 
talkininkai progresuoja. 
Berlyne irgi pripažįstamą 
smarkus talkininkų veiki
mas, tečiau tvirtinama, jo
gei jų užpuldinėjimai visur 
esą atmušami.

Artois’e francuzai pasie
kę augštumą 140, kuri lei
džia jiems veikti į rytus nuo 
Vimy.

Champagne francuzai irgi 
pasivarę pirmyn, gi Argon
ne kronprinco armijos pa
sekmingai stumiamos atgal.

Kaizeriui pribuvus vaka
rų frontai), tuojaus iš savo 
vietų prašalinta du vokiečių 
generolu, kurie buk pražiop
soję talkininkų briovimąsi.

Iš Berlyno pareina žinia, 
kad vakarų frontan žada
ma pasiųsti fieldmaršalas 
von 
baldiniais laikais veikia Lie
tuvoj ir Pabaltijoj.

Talkininkai iš vokiečių a- 
tėmę dvi apkasų liniji ir da
bar šturmuoją trečią ir pas
kutinę jų liniją. Vokiečiai 
kaikuriose vietose savo prie
šininkus mėgina apšaudyti 
didžiulėmis kanuolėmis, bet 
ir tas nieko negelbsti. Tal
kininkų pasirįžimas neat
mainomas.

Hindenburg, kuris da-

URAGANO SIAUTIMAS.

New Orleans, La., rugsė
jo 30. — Per šį miestą pra
ūžė baisus uraganas. Kiek 
ligšiol sužinota, 10 asmenų 
užmušta ir 150 sužeista. 
Nuostoliai aprokuojami mi- 
S^jonais. Daug namų su
griauta. Mississippi užla
ja nuo baisiausių bangų net 
aptemus.

$330 RANDUS PER 
DIENĄ.

New York, rugs. 30. — 
Mirusio milijonieriaus Nel
son W. Aldrich šeimyna 
čionai ties 5-ta avė. paėmė 
randon kelių augštų rezi
denciją ir moka $330 rau
dos per dieną.

300,000 teuto 
niį prieš Ser

biją.
Talkininkai iš Bal
kanų į Berlyną.
LONDONAS, rugs. 30. — 

Exchange Telegraph Com
pany iš Atėnų koresponden
tas praneša: “300,000 aus
trų ir vokiečių karuomenės 
eina link Serbijos pasienio 
Orsova apylinkėse.”

Berlynas, rugsėjo 30. — 
Talkininkai siunčia savo ka- 
ruomenę serbams talkon į 
Serbiją. Tam tikslui Ang
lijos ir Francijos karuoine- 
nė išsodinta uoste Kathrin, 
arti Salonikų, Graikijoje. 
Taip pranešama iš Budapeš
to.

Atėnai, rugs. 30. — Vie
nas Anglijos oficierių ant 
Gallipoli pusiausalio karo 
korespondentui išsitarė, kad 
talkininkai skaitlingas ar
mijas pasiųs i Makedoniją, 
gi iš ten tos armijos trauks 
ar Konstantinopoli paimti, 
arba tiesiog per Budapeštą 
ir Breslau i Berlyną. Me
sopotamijai taippat grasia 
pavojus.

Vokiečiams panašias ži
nias girdint ir blusos sušą
la.

BULGARIJOS KABINE
TAS SUIRO.

Paryžius, rugsėjo 30. — 
Iš Atėnų pranešama, kad 
Bulgarijos finansų ir ko
mercijos ministerial pasi
traukę iš užimamų vietų. 
Juodu nesutikę su premie- 
ru Radoslavovu 
žvilgsniu. Taip 
turėjo rezignuoti 
kabinetas.

Karalius Ferdinandas pa
sikvietęs Į savo rūmus bu
vusi premierą Malinovą ir 
jam pataręs sudaryti nau
ją min'isterių kabinetą.

p<»] itikos 
atsitikus 
ir visas

BRITANIJOS TRANS 
PORTAS NUSKENDO.
Atėnai, rugs. 29. — Vo

kiečių ar austrų subinarinas 
nuskandino Britanijos tran
sportinį laivą Ramzan, ku- 
riuoini gabenta iš Indijos 
kariioinenė. Ar kiek karei
vių išsigelbėjo, nieko neži
noma.

Paryžius, rugsėjo 29. — 
Ant Italijos karo laivo Be
nedetto Brin ištiko baisi ek- 
spliozija; daug kareivių žu
vo. Tarpe anų ir italų ad
mirolas de Cerview.
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Iš Dienos 
^=Dienon.=J

Nuo pat šio didžiulio ka
ro pradžios Vokietijos val
džia pradėjo dėstyti įvai
riausius pienus, sulyg ku
riu norima iš svetimu vai-
stybių užgrobti plačiąsias 
teritorijas ir tuo keliu padi
dinti savo “Vaterlandą,” 
kuri teutonų ainiams pasi
rodė jau perankšta esanti. 
Tuo tikslu vokiečiai moksli
ninkai išdirbo ir išleido dau
gybę įvairiausių žemlapių, 
ant kurių perstatoma, ko
kia turi būti Vokietija pa
sibaigus karui. Kiti vėl 
mokslininkai vokiečiai įvai
riomis brošiūromis išrodinė- 
;a, jogei prisiartinęs laikas 
Vokietijos kaizeriui valdyti 
kadir ne visą, tai nors pusę 
Europos. Kiti dar tvirtina, 
kad visa Europa turėsianti 
susigermanizuoti, nes ger
manų tauta esanti amžina. 
Šiandie Vokietija yra pilna 
vienų teorijų, kurios kitos 
už kitas vis labiaus marges
nės ir pilnos nesąmonių.

Vokiečių garbe 
gęsta.

Pirmadienio žinios prane
šė labai negeistinas teuto
nams naujienas. Talkininkai 
visuose frontuose pradėjo 
pasekmingą, ofensivą. Pran
cūzai, anglai ir belgai per
plėšė vokiečių apsidrutini- 
mo liniją ir pridarė pasta
riesiems daug nuostolių. 
Talkininkai pradėję pasek
mingą ofensivą, tęsia jį to
liau, užduodami vokiečiams 
skaudžius smūgius.

Pranešama, kad vakari
niame fronte viena diena 
vokiečiai neteko 100,000 
žmonių. Tai pirmas toks 
talkininkų spriktas, kurių, 
galima spėti, seks visa eilė. 
Mat, talkininkai, smarkau
jant vokiečiams prieš rusus 
ir besvajojant apie Balkanų 
padangę, turėjo progos pri
sirengti ir dabar parodys 
vokiečiams, ką reiškia ap
ginkluotas talkininkų kum
štis.

Rytuose vokiečiams irgi 
karšta darosi. Hindenbur- 
gas atmestas nuo Minsko, 
gen. Eichhorn skaudžiai su
pliektas laukia pagelbos. 
Mackensen sumuštas Voly- 
nijoj neteko vilties prieiti 
Rowną ir išvytas atgal iš 
Luck ir Dubuo tvirtovių, 
kurios sugrįžo į rusų ran
kas. Rytinėje Galicijoje ru
sų gen. Ivanovo ir Borisovo 
armijos skaudžiai pliekia 
teutonų armijas. Rusai vi
sur muša vokiečius, nublok-

& Nauja moterims profesija.

WMEH LEARMHG TO FIGHT FOOT AHD MOUTH DISEASE O O

Moteris Suv. Valstijose mokinamos veterinorystės. Tai bus joms nauja profesija.

Antai nesenai cliicaginis 
dienraštis “Journal” (rodos 
tai buvo rugs. 10 d.) padėjo 
indomų redakcijinį straip
snelį. Būtent, minėto dien
raščio redakcijos rankosna 
pateko indomus vokiečių iš
didybės, bet podraug ir pai
kybės, paminklėlis, platokas 
popergalis, kuris, kaip ir 
daug kitų popergalių, pla
čiai sklaidomas po visą Vo
kietiją ir vokiečių užimtuo
sius kraštus. Ant vienos 
to popergalio pusės atspau- 
dintas Europos žemlapis, 
ant kurio pravesta dvi juo
di liniji ir apačioj parašas: 
“Taip ilgai Europoje nebus 
jokios ramybės ir santaikos, 
kol visi tarp tų linijų že
mės plotai nepateks Vokie
tijai.”

' Kad geriau supratus tą 
vokiečių neišmanymą, paim
kime Europos žemlapį, pasi- 
dūkime ant stalo ir ant žem- 
lipio praveskime juodas li
nijas taip: Viena tų linijų

šdami atgal. Visame 260 
mylių fronte rusai perėjo 
prie ofensivo, o italai pie
tuose pasistūmė net prie 
Trident.

Visa tai reiškia, kad pra
sidėjo pradžia galo visiems 
teutonų triumfavimąms. Da
bar visi gali įsitikrinti, kad 
talkininkai veikia suomoks- 
liai. Rusija kentėjo, nes rė
mė talkininkų užmanymus. 
Prancūzai su anglais lūku
riavo, ligi vokiečiai nuėjo 
toli į rytus ir išdriekė ilgą 
mušiu liniją nuo Baltijos li
gi Rumunijos tarp balų ir 
pelkių, klampynių ir miškų. 
Įsilaužę vokiečiai į tokias 
nepereinamas Kurlandijos 
tarpežerų ir Baltrusijos ty-

prasideda nuo upės Somme 
įpuolimo Anglijos kanalai! 
ir tęsiasi tiesiog per Franci- 
ją, Šveicariją, Veroną (Ita
lijoje) ir pasibaigia į pie
tus nuo Venecijos prie Ad- 
riatikos jūrių. Antroji lini
ja — kiek ilgesnė. Prasi
deda Liepojoj (ant Balti
jos jūrių kranto) ir iš ten 
tęsiasi per Pinską ir Berdi- 
čevą į Odessa (ties Juodo
mis jūrėmis), pereina jū
res, perkerta Mažosios Azi
jos pusiausalį net ligi Ada
na uostui, šalę Iskanderon 
užlajos.

Po tokiai geografinei o- 
peracijai dirstelėkime kas 
tarpe tų juodų linijų liekasi 
ir tai visa turi patekti teu
tonu, geriau sakant, kaize- 
rio, valdžiai. Ir taip: Dide
lis plotas Francijos su Ai
žą su ir Lotaringija, puse 
Šveicarijos, puikiausioji da
lis Italijos su Venecija, Pa
dua ir Verona; paskui šiau
riuose — visa Belgija, Ho- 
landija ir Danija, Lenkija, 
Lietuva, Latvija, Čekija, 
Moravija, Šlionzkas, dalis

rynų vietas, greit pailso, 
pristojo. Talkininkai, iš
naudodami progą, prisiren
gė ir užpuolė vokiečius va
karų fronte. Šeštadienyje, 
rugsėjo 25 d., padarė įžan
ginę ataką. Ataka apvaini
kuota gausiu pasisekimu, 
vystosi plačiau.

Talkininku likimas vaka- <■
riniame fronte, žinoma, in- 
tekmingai atsiliepė rytuose. 
Pakilus rusų dvasia pastū
mė pastaruosius prieš vo
kiečius ir smarkiai jiems 
atmokėjo. Išginė iš Pripe- 
ties ir Dauguvos upių apy
linkių.

Talkininkų žygis vakaruo
se išgelbėjo ir Serbiją, prieš 
kurią šiomis dienomis buvo 
sutraukta apie 800 tūkstan
čių vokiečių ir austrų ka- 
ruomenės. Bulgariją atlen
kė į lygsvarą, kuri pastaro
mis dienomis bene galutiną 
žingsnį taikėsi padaryti pri
sišliedama prie teutonų pu
sės. Patraukė dar arčiau 
savęspi kitas Balkanų vieš
patijas, kaip tai Graikiją ir

Ukrainos, Rumunija, Serbi
ja, Bulgarija, Graikija, Ma
žosios Azijos dalis...

Štai koks vokiečių apeti
tas!

Rumuniją, kurios pamatė, 
kad talkininkai sumaniai 
veda karą ir tokiu taktu bū
tinai patiks pergalę.

Tai tokie svarbiausieji 
laimėjimai talkininkų pasi
sekimo. Nesvarbu, kad tal
kininkai neįgijo daug že
mės. Aišku, kad dar pana
šių smarkiu mūšių bus ne 
vienas, ne 10, bet visa eilė. 
Pačiame Paryžiuje prana
šaujama, kalt karas dar ko
kius metus gali nusitęsti, 
bet talkininkai turi pergalė
ti. Tokią viltį franeuzai į- 
sidėjo nuo to laiko, kai vo
kiečiai buvo atlaužti nuo 
Paryžiaus ir neįstengė per
laužti talkininkų fronto, o 
talkininkai vienu kirčiu per
laužė vokiečių apsidrutini- 
mo liniją.

Virsta kita lapo pusė. 
Gal dar laiko daug nuban
guos ligi karas nutils, bet 
pradžia vokiečių galo jau 
prasideda. P.

Ir jei vokiečių ambicijos 
galėtų išsitekti tarpe tų 
dviejų linijų, nerokuojant 
kolionijų, jei tos visos lini
jomis apvestos šalis įsteng
tų germanų rasės didį ne- 
rėpumą prisotinti, tai visgi 
vokiečių kvailybė tose ri
bose negalėtų išsitekti ir ji 
siektų dar toliau į visas pu
ses. Nes toji jų kvailybė 
neturi ribų. Ir reiktų būti, 
ištikro, žioplinusiu žmogu
mi, jei norėti tokių negali
mų daiktų ir tai dar abel- 
nojo europinio karo metu. 
“Tai dar vienas prirodymas
— rašo “Journal” — jogei 
tasai karas turi tęsties ligi 
paskutiniam kvapui, kol ne
išsipildys kaizerio svajonės
— arba įnirtusius Europos 
jis visai bus sutrintas.

Kad Vokietija bus su
trinta, apie tai nereikia abe
joti.

Rusą artilerija ir 
amunicija.

Generolas Rohne “Vos- 
sische Zeituug” patalpino 
sekančias indomias pasta
bas apie rusų artileriją ir 
amuniciją.

“Laike rusų-japonų karo 
rusų artilerija žemiau sto
vėjo už japonų artileriją. 
Užtat prieš karą rusų armi
ja ir artilerija neturėjo gar
bės. Tečiau išplyšus dabar
tiniam karui pastebėti-, kad 
laiką po taikos Portsmou
th ’e rusai mokėjo išnaudoti.

Intaisymas rusų artileri
jos atsako dabartiniems to
bulumams. Vežiojamoji ar
tilerija neša 6—5. km. ir le
kia 543 metrus į sekundą. 
Tukino smarkumu aplenkia 
franeuzų kanuoles naujau
sios konstrukcijos. Tečiau

šelpkim Lietuva, au
kodami “TAUTOS FOK- 

OUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽOARBJ.

lėkšti keliai daro keblumą 
tokias kanuoles perkelti iš 
vienos vietos į kitą.

Raitoji artilerija yra len
gvesnė už franeuzų, įvesta 
taippat prieš karą. Rusų 
artilerija• buvo pirmiausia 
aprūpinta — po Plevnos žy
gių — tiesioginia ugnimi. 
Tečiau japonų kare vartoja
mos 15 cm. piestinės kanuo- 
b's pasirodė persenusios 
šiuose laikuose. Užtad po 
karo tuojaus užsakyta 12 ir 
15 centimetrinių. Dabarti
nes 12 cm. haubicos yra 
Kruppo ir Schneiderio pa
vyzdžių, turi tečiau tą ypa
tybę, kad reikalauja"įvairios 
amunicijos.

Rusų artilerija paėmė 
šaudyme ir pritaikyme ug
nies pavyzdį iš franeuzų. 
Reikia jai pripažinti gabu
mus pataikyme į reikalin
gą vietą. Dažnai siunčia 
tėmytojus, kurie susisiekia 
su batarėjomis telefonu ar 
kitomis prietaisomis. Su
lyg liudininkų dabartinio 
karo, rusų artilerija pra
džioje karo buvo prasta. 
Kaikurie iš jų liudija, kad 
šrapnelės ir granatos rusų 
buvo pritaisytos ne švino 
kuli'pkomis, bet sprogstan
čia medžiaga, medžio gaba
lais ir pieskomis. Tokie pa
liudijimai nesutinka su tik
renybe, gal liudininkai tik 
įsivaizdindavo tokį dalyką.

Fortų artileriją rusai tu
ri prastą. Tai galima su
prasti iš Przemyslio apguli
mo. Ta tvirtovė pasidavė 
ne del rusų artilerijos vei
kimo, bet delei bado.

Rytų karuose Rusija iš
naikino daug amunicijos, 
pradžioje dabartinio karo 
dalis rusų artilerijos buvo 
atsakančiai aprūpinta amu
nicija. Kiekviena laukų 
kanuolė buvo aprūpinta 
400 šovinių. Iš atžvilgio 
silpno išsivystymo išdirbys- 
tės amunicijos negalima bu
vo net ramiu laiku turėti 
užtektinai šovinių, išdirba
mų valdiškose Perino, Zla- 
t< >usto, G oroblagodatsko
dirbtuvėse. Maža dalis šo
vinių išdirbama taįppat 
Pctrozavodzko ir Barana-

cinsko, o taippat Putilovo 
dirbtuvėse. Parako dirbtu
vės gyvuoja Ochtoje prie 
Petrogrado, Szoscie Kaza- 
niuje, o sprogstančioj i me
džiaga gaminama Ochtoje, 
Petrograde, Tomylove, Sa
maroje.

Išvardintos dirbtuvės ne
galėdavo patenkinti, kaip 
minėta, artilerijos šoviniais 
taikos metu, tai tuo labiau 
negali aprūpinti karo me
tu. Tuojaus po išsivysty
mo karo Rusijoje atjausta 
badas artilerijinės amunici
jos. Valdžia buvo spiriama 
traukti amuniciją iš užru- 
bežio. Sulyg amerikonų 
pranešimi], gruodžio mėne
syje pereitų metų užsakyta 
amunicijos Crucibel Steel 
Co. už $12,000,000, o Du 
Pont Powder Co. už $2,000,- 
000 parako. Šių metų balan
džio mėnesyje Rusija Cana
dian Co. turėjo už $50,000,- 
000 granatų užsakymą. Ja
ponija taippat gausiai aprū
pino savo kaimyną amunici
ja, tečiau dalis jos amunici
jos pasirodė netikusi, atsi- 
razdavo daug neeksploduo- 
jančių šovinių. Matyt, Ja
ponija nesiimto Rusijai ge
riausios amunicijos ir gink
lu. <•

Išdirbime amunicijos rei
kalingi sumanus ir rūpestin
gi darbininkai. Gi Rusija 
tokių turi nedaug. O Ame
rika gal ligi toliai aprūpins 
ją, ligi toji atlygins užmo
kėsimi. Yra tikras faktas, 
kad Rusijai jau nuo senai 
stokuoja amunicijos. Nuo
stoliai, kuriuos dabar ken
čia Rusija, yra panešami ne 
tik del prasto susiorganiza- 
vimo, bet svarbiausia delei 
nuskurusio išsivystymo a- 
municij< »s pramonės. ’ ’

Rasite, neilgai vokiečiai 
peiks rusų armiją ir arti
leriją. Pastaruoju laiku 
Rusija išjudinta iš pamatų 
subruzdo apsirūpinti visu 
kuomi, ko jai seniau stoka- 
vo. Iš dalies jau apsirū
pino ir ne tik atremia teu
tonus, bet jiems ir kaili 
skaudžiai palupa.

“DIDELE DOVANA""
Nebo pakelio priešakys vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi t.] 
pačia vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(ŠĮ dovana bus duodama iki Dec.31,
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lionis pasakė eiles “Tėvy
nė.” Pasakė jausmingai ir 
publikai patiko, nuo rankų 
plojimo net sienos linko. 
Toliau vėl padainuota dvi 
daini: “Grožybė Lietuvos” 
ir “Karvelėli.” Garbė Cl. 
T. Chorui, kuris taip išmar
gino ir papuošė vakarą.

Publikos buvo nemažai. 
Tečiau butų buvę dar dau
giau, jei ne prakiuręs oras, 
kuris burbuliavo lietumi vi
są dieną. J. Marozas.

PRIĖMĖ 29,860 RUBLIŲ.

Tautos Fondas apturėjo, 
sekanti iš Lietuvos laiška:

“Lietuvių Draugijos ko
mitetas nukentėjusiems del 
karo šelpti. No. 1450. Rug
pjūčio 5, 1915.

Tautos Fondui, 3255 So. 
llalsted st., Chicago, III., 
United States of America.

<lerbiainieji Tautiečiai!
Lietuvių Draugijos Komi

tetas liepos pabaigoj yra ga
vęs iš Tautos Fondo 29,860 
rublių.

Suši1 1 lietuvių ir 
komiteto vardu išreiškiame 
Tamstoms nuoširdžiausios 
padėkonės žodžius už tai]) 
gausią auką suvargintai 
Lietuvai.

Ta riame augštos pagarbos 
žodį.

A. Smetona,
pirm, padėjėjas, 

Kun. P. Dogelis, 
sekretorius.

(Antspauda).

VAKARAS.

Cleveland, Ohio. Rugsė
jo 26 d. Germania svetainė
je šv. Kazimiero dr-ja su
rengė vakarą. Programas 
buvo platus ir įvairus. Iš
pildė C. Lietuvių Teatrali
nio Choro aktoriai.

Pirmiausia atvaidinta 5- 
kių aktų historiškoji trage
dija “Pilėnų Kunigaikš
tis.” . Vaidinimas pasisekė 
labai puikiai, publikai jis 
labai patiko. Geriausiai at
liko roles šie asmenis: p-lė 
V. Kariaukiutė — kunigaik
štienės rolėje, p-lė O. Žvin- 
giliutė — Laimutės rolėje, 
p. J. Zelionis — Švento ro
lėje, p. F. Mockaitis — Mar
gio rolėje, p. J. Misevičius 
— Rimo rolėje, kiti taippat 
atliko savo roles puikiai. 
Veikiančių ypatų buvo apie 
40.

Po vaidinimo p. A. Ber- 
žinskas kalbėjo apie vieti
nės šv. Kazimiero dr-jos sto
vį ir skatino visuomenę, 
kad prie tokios rųšies drau
gijų dėtųsi. LTžsiminė ir a- 
pie nuvargintą musų tėvy
nę Lietuvą.

Po prakalbų C. L« Teat
ralinis Choras padainavo 2 
daini: “Žvirblelį ir “Švint 
aušrelė.” Paskui p. J. Ze-

U Yards 6686 I j
M H
9 • . H
i Lktaviška Dtapami Krastavž

Užlaikau dioži.-tusiame pasirin- 
” kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, | 
8 čeverykų, batų del moterų, vyrų ir « 
0 vaikų; taipgi vyriškų siūtį ir over- » 
s kotų. į

■I JONAS BUDR1IAS, savininkas g 
j 3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL. "
a $

Oleko-i^lokykia
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knlngvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirkiybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abcl- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

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

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLO^ 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: S — 5 popiet 6:30 — By.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 16 gatves. 

Nuo g vai. vakare kasdiena

IŠMOK
Angliškai kalbėti 

skaityti ir rašyti už 
Išnokinsime jus Anališkai kalbėti, akai- @ 

tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- k]| 
šis dolerius (56) tiktai. Šis mokslas yra X 
labai parankus kiekvienam, nes mokina- 
me naujausiu buciu per korespondencija 
jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- !?] 
dėki te mokintis tuojaus, prisiusianti pi. Cj 
nigus: A

AMERICAN SCHOOL cl LHNG1MGES 

1741 W. 47th st., Chicago, Ill.
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LD. “KATALIKAS,” rugs. 30, 1915.

Mark Twain.

Princas ir Elgeta.
Sulietuvino Padauguvietė.

(Tąsa).
jaus visi išėjo. Lordas Džonas tarė: “Karalius liepia 
princui slėpti savo ligą, kol visai nepasveiks. Taippat 
karalius prisako princui daugiaus niekad neatkartoti 
savo clgetinį gimimą ir apie praėjusi savo vargingą 
būvi. Tokio būvio niekad ir nebuvo. Jis turi žinoti, 
jog jis yra tikru princu, karaliaus sunumi. Jaigu gi jau 
princas pamiršo apie savo karališką stovį, tai tegu apie 
tai suvis nekalba. Jaigu princas nežinos kur ką kalbėti, 
tegul klausia apie tai manęs arba lordo Hartfordo, nes 
mudu paskirti princui tarpininkauti. Štai viskas, ką 
karalius prisakė savo sunui-princui.”

Tomas nužemintai atsiliepė: “Karalius tai prisakė 
— aš pildysiu visus jo prisakymus. O dabar, milordai, 
leiskit man pasilsėti kur-nors į kamputį.” Hartfordas 
pasakė: “Klausom, jūsų augštenybe! Jums visados 
prisakymai duoti, o mums juos pildyti. Hartfordas pa
skambino. Atėjo tarnas ir nuvedė Tomą į kitą kambarį. 
Tomas norėjo paimti taurę su vandeniu. Bet tarnas 
tuoj pašoko, padėjo taurę ant auksinio bliudo ir, pri
klaupęs ant vieno kelio, padavė princui vandenį.

Pailsęs Tomas atsisėdo ir norėjo nusiauti kojas, 
bet tuojaus kitas tarnas priklaupė ir nuavė jam kojas. 
Ir taip, ką tik Tomas norėjo pats padaryti, tuojaus tar
nai visa tai atlikdavo. Tomas prigulė. Jo galva buvo 
pilna visokių minčių. Visi tarnai liko kambaryj, nes 
Tomas nepaliepė jiems išeiti, o be jo paliepimo jiems ne
galima nei iš vietos judinties.

VII.
Tomas valgo pietus rūmuose.

Pirmą valandą po pusiaudieniui Tomą pradėjo ren
gti prie pietų. Jį aprėdė į kitus gražius drabužius ir 
atvedė į didelę šviesią salę, kame pasodino už stalo, pa
ruošto vienam asmeniui. Indai buvo visi auksiniai su 
begaliniais pagražinimais. Salė buvo pilna tarnų. Ku
nigas perskaitė maldą. Tomas jau norėjo imties ska
nių valgių, nes buvo išalkęs. Bet vienas didžiūnas, 
grafas Berklejus, sulaikė jį ir parišo po kaklu skarelę.. 
Kitas didžiūnas plistė vyną, trečias padavinėjo valgius. 
Karaliams tais laikais tarnaudavo turtingi didžiūnai. 
Tomas pagal paprotį ėmė valgius rankom. Niekas nesi
juokė iš to įstabaus princo elgimosi, nes visiems buvo 
gaila jo, protui sumišus pamiršusio, kad rankom nerei
kia imti valgius, tam tikslui yra peiliai ir šakutės. To
mas pažiurėjo į gražius pamarginimus skarelės ir pasa
kė: “Meldžiamieji, paimkite nuo manęs tą skarelę, nes 
aš ją galiu suteršti. Grafas Berklejus tuojaus, nieko 
nesakęs, nurišo nuo kaklo skarelę.

Ant stalo stovėjo dėžutė su riešutais. Tomas paė- 
ėinė dėžutę ir iš jos prisipylė į kišenius riešutų. Di
džiūnai stebėdamiesi žiurėjo į jį. Niekas nei nešypte
lėjo, nei nckryptelėjo. Tomui ant galo pasidarė net gė
da.

Pietus pasibaigė. Vienas didžiūnų jam padavė auk
sinę taurę su vandeniu. Buvo paprotįs po pietų nusi
mazgoti burną ir rankas. Bet Tomas nežinojo, kam rei
kalingas vanduo. Jis prinešė taurę prie burnos ir nu
gėrė gurkšnį, o paskui atidavė taurę. “Visai negardus 
vanduo, tik kvepia gardžiai,” pasakė Tomas.

Lordai dar labiau iš to nulindo, kad susirgęs prin
cas pamiršo visus karališkus papročius. Kunigas sto
vėjo už Tomo kresės. Jisai, pabaigus pietauti, iš
kėlė rankas ir akis į dangų ir norėjo pradėti skaityti 
maldą. Tomas jo nematė: jis atsitraukė nuo stalo be 
maldos. Tas dar labiau nustebino didžiūnus.

Po pietų Tomą nuvedė į kabinetą ir paliko sau 
vieną. Ant sienų kabojo kareivių ginklai iš blizgan
čio plieno su auksiniais pagražinimais. Tomas paėmė 
tuos ginklus ir užsidėjo ant savęs. Dabar jis atsimi
nė apie riešutus. “Pakrimsiu riešutų, kada manęs nie
kas nemato.” Tai pasakęs jis vėl ginklus sukabino ant 
sienos ir pradėjo kramtyti riešutus. Jam buvo labai 
smagu ir linksma dar tik pirmą kartą nuo to laiko, 
kaip jį Dievas padare princu. Štai jau ir paskutinis 
nešutys perkąstas. Tomas pamatė ant stalo kelias 
feningas. Vienoj jų buvo aprašyti gyvenimo papročiai 
karališkuose rūmuose. Tomas nusidžiaugė radęs tą 
kningą. Jis prigulė ant sėdyklos ir pradėjo mobilities 
visokių apsiejimų.

VIII.
Kur prapuolė karalystės antspauda.

Penktą valandą karalius Henrikas .VIII pabudo 
iš miego. “O, kokie baisus sapnai. Mano mirtis neto
lima.. Jau gyvastis baigiasi!” Tuoj akįs piktai suži
bėjo. Jis rūsčiai pasakė: “Bet dar mano priešas gyvas; 
aš dar negaliu mirti.” Didžiūnai pamatė, kad karalius 
jau pabudo ir vienas iš jų todėl tuojaus paklausė: “Kas 
reikalinga yra jo šviesybei.” Karalius suriko: “Pašau
kit lordą-kanclicrį.”

Greit atėjo lordas-kanclieris. Jis priklaupė ant 
kelio prie karaliaus lovos ir pasakė: “Aš viską pada
riau pagal kraaliaus įsakymo. Teismas pasmerkė Nor- 
folko gcrcogą iniriop. Dabar tik laukiam naujų kara
liaus įsakymų.” Karaliaus veidą apšvietė pikta link
smybė ir jis pasakė: “Pakelkit mane; aš pats eisiu par
lamentai! ir sava ranka prispausiu antspaudą ant nuo
sprendžio apie nužudymą to piktadario...”
\ (Seka toliau).

Iš gudų gyvenimo 
psychologijos.

(Tąsa).
Taip su sodiečiais-valstie- 

čiais, “šlachtos” gi ir čia 
maž-daug tokios dvasios, 
kaip musų “bajorai-lenkai.” 
Prie kiekvienos progos “po
no” domai, stengiasi pa
brėžti savo skirtumą nuo 
mužikų — “my panovie 
šlechty; my nie mužyki,” — 
tai pirmoji jų rekomendaci
ja. Be to, žinoma, visados 
stengiasi kiek galėdami kal
bėti lenkiškai arba net ru
siškai, bi tik ne’“mužikiš
kai,” “po prostu,” nors na
mie tarp savęs visados tik
tai “po prostu” kalbasi.

Panašiais nutautėliais vir
sta ir iš liaudies išėję inte- 
li gontai-41 činoviiiki. ’ ’ Tie, 
suprantama, daugiausiai 
lieka rusais. Bet yra, kaip 
žinome, tarp tų ir tautiniai 
susipratusių savo tautos 
veikėjų, tečiau sodžiuj man 
matyti neteko.

Viena dar pažymėtina gu
dų ypatybė, tai jų nepap
rastas, net iki naivumo ei
nąs, atvirumas. Paprastai 
pas juos priimta, sutikus 
kelyj, vietoj “pasveikini
mo,” “užkalbinti:” kur ei
ni,” “kur važiuoji...” ir at
sakymui visada burnos at
viros išsipasakojimui ne tik 
kur eina, iš kur, bet ir kas, 
su kokiais reikalais, kokios 
laimės ar nelaimės buvo pa
siekusios vieną susitikusių. 
Prie tokio “užkalbinimo” 
paprastai sustojama ar su- 
sėdžiama kelyj ir pasikalba
ma be jokių “ceremonijų,” 
kokį pusvalandį, kaipo du 
kokiu artimu, senai mačiu
siu draugų.

Kaip juokingai kartais 
baigiasi panašus pasikalbė
jimai, parodo, kad ir šitoks 
atsitikimas:

Šalip kelio buvo išmėtyta 
mineralų trąšų maišų vasa
rojui tręšti. Važiuodamas 
sodietis pamanė, kad tai ne
tikėtai pamestas druskos 
maišas (buvo Čili salietra), 

‘ ir, žinoma, sumanė suvaly
ti. Su didžiausiu vargu įsi
vertęs 6 pūdų druskos mai
šą vežimėliu, važiuoja žmo
gelis, džiaugdamasis radi
niu; užteksią druskos vi
siems metams ir, radęs čia- 
pat bebarstančius vasarojui 
trąšas, neiškenčia neužkal
binęs, nepasidalijęs laimin
gu džiaugsmu.

Pasigyrus radusiam ne
toliese “žydo pamestą drus
kos maišą,” darbininkai su
prato kame dalykas ir, pa
aiškinę kienoMa 11 druska,” 
pareikalavo nuvežti atgal ir 
išmesti iš kur paėmė...

Su kokiu keiksmu ir ap
maudu vertė atgal iš ratų 
žmogelis ‘druskos” maišą, 
sunku ir apsakyti, vienok, 
jei ne tas tikrai gudiškas 
atvirumas, liuesai sau bu
tų galėjęs nusivežti: nė lapė 
butų nelojusi.

Toksai nepaprastas jų at
virumas, daro labai draugiš
ką pobūdį. Ir teisybė, tai 
prasti, draugiški, kiekvie
nam lengvai intikinti žmo
nės.

Gudai — žmonės prieta
ringi; visokių niektikėjimų 
pas juos daugybė, bet die
votų fanatiką neteko paste
bėti. Kaip žinome, gudų e- 
sama pravoslavų ii* katali

kų tikybos, vienok neapy
kanta vienas kitų nepasižy
mi.
i Jų katalikai neniekina po
pų, pravoslavai — kunigų, 
bet ir negarbina dvasininkų 
taip, kaip kiti, pav., lenkai. 
Apskritai, dvasininkų inta
ką sodžiuje maža.

Tautinio susipratimo man 
neteko pastebėti, už tai po- 
litikiniai yra pusėtinai su
sipratusių. 1905 metų ban
gos, palietosios ir šituos 
kraštus, aidų-aidais, paska- 
hi-paskalomis nuskambėjo 
ir dar tebskamba jų sodžiuo
se. Tam yra labai daug 
priežasčių. Pirmoji — tai 
yielabai pakenčiamas gyve
nimas sodžiuose.

Reikia žinoti, kad čia so
diečių gyvenimas labai ski
riasi nuo musų sodiečių gy
venimo. Žemės labai mažai; 
vidutiniai pilnu “učastku” 
(gyvenimu) skaitoma 12— 
15 dešimtinių, tuo tarpu ta
sai “učastkas” dažnai jau 
išdalintas į 5—10 dalių. Jei 
prisiminti, kad sodžiai čio
nai nepaprastai dideli: apie 
50—150 kiemų, o laukai rė
žiuose (zagonuose), pločio 5 
— sieksnių, ilgio kartais ke
lių versti].

Išdalinus tokį “zagoną” į 
5—10 dalių, gaunamas nė 
rėžis, tiktai ežia, kurioje nė 
arkliui apsisukti negalima.

Kokia gali būti tokiose 
ežiose kultūra ir koksai iš 
1—3 dešimtinių žemės Išda
lytos tokiomis ežiomis pel
nas, rodos, nė aiškinti ne
reikia. Žmogus jokiuo ba
du išsimaitinti neįstengia. 
Reikia ir kitaip uždarbiauti. 
Uždarbio gi sodžiuj vienin
telis šaltinis — dvarai, ku
rių, laimei ar nelaimei, čio
nai daugiau, negu sodžių. 
Žemės ūkio darbai eina kar
tu su sodžiaus darbais, to
dėl buna laikų, kada dvarai 
varžyte varžosi tarp savęs 
darbininkus, taippat apsi
dirbus, darbininkai patįs 
siūlosi, neįsisiulo... Tokie 
nevienodumai patįs savaimi 
veikia ir į ramiausią darbi
ninko psychiką. Tuo tarpu 
gyvenimas, tarsi žiaurus, at
kaklus mokytojas, ir pa
čiam negudriajam suteikia 
užtektinai supratimo, drąsos 
ir ištvermės kovoje už bū
vį... Pridėjus dar tai, kad 
darbininkai čionai eina už
darbiauti dideliausiomis 
partijomis (nuo 10—100 ir 
daugiau), pamatysime, jog 
proletariniai — politikiniam 
susipratimui čionai viena 
puikiausių dirvų, kokių Lie
tuvoje, be abejo, niekur ne
rasi.

(Seka toliau).

PAVYZDINGOS VESTU
VĖS.

Kenosha, Wis. Rugsėjo 
25 d. p. J. Vitkaus name 
atsibuvo p. V. Kaktavičiaus 
su p-le V. Milkintaite ves
tuvės, kuriose dalyvavo 
skaitlingas būrelis svečių ir 
visi padoriai linksminosi. 
Susėdus prie vakarienės p. 
J. Traškelis meldė namo sa
vininko ir jaunavedžių, kad 
leistų priminti svečiams a- 
pic Lietuvos vargus, ant ko 
maldaujamieji sutiko. Tada 
p. Traškelis plačiai paaiški
no apie dalykų stovį musų 
tėvynėje ir užsiminė apie 
aukas. Toliau jis perstatė 
p. H. Labanauską. Pasta
rasis taippat plačiai piešė

Šis Austrijos diplomatas be
ne busiąs nuskirtas ambasa
doriumi į Suv. Valstijas 
vieton dr. Dumbo. Von Ka
pos prieš karą buvo Austri
jos ambasadoriumi Italijoj.

Lietuvos nelaimes. Paskui 
prasidėjo aukų rinkimas. 
Aukojo šie asmenis:

Po $1: V. Kaktavičia, V. 
Kaktavičienė, A. Urbonaitė, 
F. Labanauskienė, A. Moc
kus, B. Kuzma, V. Šlegeris 
ir J. Jakutis.

Po 50c.: J. Trakšelis, M. 
Trakšelienė, P. Puidokas, 
A. Kaktavičia, J. Kaktavi
čienė, B. Kaktavičaitė, P. 
Bašys, B. Milkintienė.

Smulkių aukų 6c.
Viso labo $13.06.
Pasibaigus aukų rinkimui 

visi svečiai atsistojo ir su
dėjo jaunavedžiams palin
kėjimus laimingo sugyveni
mo.

Geistina butų, kad kiek
vienos vestuvės tokiais dar
bais apsivainikuotų.

Vardan Kenosha’os nu
kentėjusioms del karo Lie
tuvoje šelpimo komiteto, vi
siems aukotojams tariu nuo
širdų ačiū! A. Kvedaras.

BLAIVININKŲ SUSI 
RINKIMAS.

Homestead, Pa. Sekma
dienyje, rugsėjo 26 d., po- 
bažnytinėje svetainėje atsi
buvo lietuvių Nekalto Prasi
dėjimo P. Š. Blaivininkų 26 
kuopos susirinkimas. Su
sirinkime tarp kitko nutar
ta surengti vakarą su pro
gramų. Nutarta pakviesti 
kalbėtojai: dr. A. L. Grai- 
čunas iš Chicagos ir kun. 
Saurusaitis ir Waterbury, 
Conn. Apsilankys taippat 
kun. J. Beans iš Pittsburg, 
Pa., diecezijos blaivininkų 
pirmininkas.

Susirinkimą vedė kun. J. 
Čepanonis. Garbė jam už 
triūsą blaivybės praplatini
me. Tautos Fondui — blai
vininkų organui, kun. S. Če
panonis paaukojo $5.00, ki
ti po mažiau. Viso suauko
ta $8.00. A. Paulauskis.
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Atydai Draugysčių ■ 
■ Pranešame gerb. draugijoms, B 
Į kad draugysčių parėdų dirbtu- | 

vę perkėlėme į kitą vietą, tai- g 
i gi norėdamos užsakyti karūnas, ■ 
| vėliavas, kukardas, šarpas, mar- g 

Saikų parėdus, kepures, guzikė- į 
1 liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti R 
j šiuo adresu: |

T. ANDRUSEVICZ & CO. b 
b 1908 W„Division st., arti Robey Chicago a 
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■ REIKALINGI ■
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jauni vyrai mokyties barberystios- Ke
leto savaicziu užtenka del užbaigimo 
kurso- tarankiai duodami. Vietos lan
kia. Geras mokesnis. Visados gali ti- 
kietis dirbsiąs. Dzdarbis yra besimo
kinant.
MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Fifth five., Chicago, III.
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GYVULIŲ PROTAS.

ir žvėrių, kurie

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kningą 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

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, kode! gyyėdžiai 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, kode! arkliai baidosi ir t.t.

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

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

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

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

i—"—"T"—----- --- a

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidumiestyjo už 
50c.

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

sukatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai pe 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik 

mildos-teatran

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

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

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU*
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■ LIETUVIS GRABORIUS ; i '

Geriausias gra-B 
borius ant Bri- B 
dgoporto. Atlie- b 
ka darbą geriau-jj 
šiai. Q

Prie kiekvieno g 
pagrabo suteikia į, 
geriausius likto-1 
rius ir 12 va-B■ nų paimu.
Tel. Drover 4139 “

* A. MASALSKIS ■ 
b 3305 Auburn Ave., Chicago8 
... ...........................................mSMWWMBMB'll

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

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

System

Užsakyk telefono permainą
Jeigu pienuoji permainyti savo buveinę šį 
rudenį, nepamiršk jog ir savo telefoną rei
kės perkelt į savo naują vietą.

Telefonuok permainymo orderį
Oficialiai 100

{Patarnavimas už dyką}
Mes turim turėti trisdešimts dienu laiko 
perkėlimui tarp rugsėjo 15 ir spalio 15.

Naujas Rankvedis ineis 
Spalio 1 d.

Yra tai paskutinė diena del įdėjimo jus 
naujo adreso sekančiam leidinij telefoną 
kningos.

Telefono permainą užsakyk dabar

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

3



Chicagos Žinios
VALDŽIA KONFISKUO- nę 

JA “MONOPOLINĘ.“ 
Suv. Valstiją valdžia Chi

cagoj pradėjo 1 
‘monopolinę“ dy 
prisiunčiama čia 
Monopol Co.” iš 
no. Aut buteliu 
poperėliai sako, 
degtinė (vodka.) esanti pa
dirbta ir Į butelius supils
tyta Rusijoje. Tuo tarpu 
susekta, kad tas viskas at
liekama Brooklyne ir tuo 
budu žmonės apgaudinėja
mi. Kuomet monopoliai 
Rusijoje gyvavo, tuomet ir 
“monopolinė” visur čia bu
vo prasiplatinus. Bet val
džia pagaliau patėmijo, jo
goj Rusijoje degtinės mono
polija panaikinta, o čia tuo 
tarpu “monopolinė” ne tik 
nesimažina, bet dar platina
si. Norima todėl tą “mo
nopoline” sukonfiskuoti ir 
visus sukčius patraukti tie
som

konfiskuoti 
gtinę, kuri 

i “Russian

prilipyti 
kad toji

per duris įsiveržti vi
dun. Kitą šapu langai ply
tomis išdaužyta. Kiek žino
ma, streikas ramiai tęsiasi, 
policija neturi ką veikti, 
nes streikininkai klauso sa
vo vadovą, visi kuogeriau- 
siai susitvarkę.

Palei Cortland gat.
Clyborn avė. pereitą naktį 
banditai apiplėšė Armita
ge avė. gatvekario konduk
torių. Paėmė auksini laik
rodėli ir $11.

ir

BĖDINIEMS LIETU
VIAMS ŽINOTINA.

Štai jau netoli žiema, pri
siartins šalčiai ir Chicagoj 
atsiras daug bėdinąją lietu
viu šeimyną, kurioms prisi
eis kaip kas žiemą alkis ir 
šaltis kęsti, jei ją niekas ne- 
aprupins valgiu ir kuru ir 
jei jie patįs tuomi iš laiko 
nepasiriipins. Pereitais me-, 
tais Cook apskričio labdary
bės agentai dalino valgius 
ir kurą visiems, kas tik krei- 

1 pėsi i tas Įstaigas ir priro
dė, jogei tikrai pašelpa yra 
reikalinga. Tokiame pa
vargėliu šelpime tečiau ne
buvo tvarkos ir nuo šiol i- 
niama jau kitaip tvarkyti. 
Kas ateinančią žiemą tikisi 
apturėti iš Cook apskričio 
pašalpą, tasai iškalno turi 
paduoti savo vardą, pavar
dę ir adresą labdarybės i- 
staigai, kur bus Įrašyta Į 
kunigas ir tam tikri lanky
tojai iškalno ištirs, kam su- 
šelpimas yra reikalingas. 
Kas išanksto todėl paduos 
savo pavardes ir adresus, 
tokiems atėjus žiemai ne
bus jokią nesmagumą pašel- 
pos gavime.

Kas ateinančią žiemą 
kiši apturėti sušelpimą, 
tegu nieko nelaukia
tnojaus kreipiasi žemiaus 
padėtu adresu. -'Tegu para
šo laišką ar atvirutę. Butą 
gerai, kad laiške butą pa
minėta: kelinti metai kaip 
gauni pašelpa, ar gal dar 
pirmu kartu nori gauti? 
Kiek vaiką, kaip seni vai
kai? Ar gaunate pašelpos iš 
draugiją?

Visi pavargėliai lietuviai, 
visi bėdinieji, ypač našlės, 
turinčios mažus vaikus, 
ri kreipties ar laišku, 
asmeniškai i:

Povilas Mažeika, 
3315 Auburn avė.

Telefonas Yards 1138.

PAGROBĖ 12 METŲ 
MERGAITĘ.

Netoli Harvard, Ilk, nuo 
vienos fanuos iš namu va
tai* vakare du vyriškiu at
važiavę automobilimn, pa
grobę Vito Grazziano duk
terį 12 metą Lorettą ir nu
važiavo. Tai atlikta po tė
vu akiu, šeimynai vakarie
niaujant. Tas taip greitai 
atlikta, kad tėvas su moti
na tik pamatę, kad dukters 
jau nesama. Policija ieško 
ir spėja. kad tai veikiausia 
-uis juodrankią darbas.

Grazziano Amerikoj gy- 
vic-na 8 metai. Sunkiai dirb
damas susitaupė šiek-tiek 
pinigą ir, nusisamdęs žemės 
plotą, užsiėmė agurką augi
nimu.

ti- 
tai 
ir

tu-
ar

LD. “KATALIKAS.” rug*. 30, 1915.
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Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Šiaur- vakarinė dalis.
1644 W Cuicago avė
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2u54 M 1 waukee avė 
2710 W North avė

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avė 
2649 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth a ve
3427 S Halsted st
4729 S Ashland are

Santos kava 
kaip kiti par 
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki GOc svaras 

Mano 10c vertės kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 31.00.

' Bankes’ Kavos Krautuves
Vakarine dalis.

15W VV Madison st 
2M0 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st

dar yra galima. Gi Rusi
ja visokią prekių labai daug 
užsakiusi Amerikoje.

Kuomet nebus galima 
prekės gabenti i Archangel
ską, visa bus gabenama į 
Vladivostoką.

DEMOKRATAI ATIDARO 
KAMPANIJĄ.

St. Joseph, Mo., rugs. 30. 
— Kongreso “speaker’is” 
Champ Clark rytoj čionai 
formaliai atidaro demokra
tu partijos tautinę kampa
niją 1916 metams.

TAPT NEBUSIĄS KAN
DIDATU.

Topeka, Kans., rugs. 29. 
—- Per čionai pravažiuoda
mas buvęs Suv. Valstiją 
prezidentas Taft laikrašti
ninkams apreiškė, jogei jis 
ateinančiais metais nepasi- 
imsiąs būti kandidatu i pre
zidentus iš republikoną par
tijos.

Prie progos Taft pagyrė 
prezidentą AVilsoną už jo iš
mintingą politiką europinio 
karo žvingsniu.

NUŽUDYTA AMERIKO
NAS.

El Paso, Tex., rugs. 30. — 
Chihuahua vakar išalkusie- 
ji žmonės sukėlę riaušes. 15 
asmenų nužudyta. Tarpe 
ją buvęs vienas ameriko
nas ir vienas francuzas.

SUCEDYK pinigus 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 6c sv. sviesto.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

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

spe-

I
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Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės.

■
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Chicago j gyvenanti vo
kiečiai atlaiko susirinkimus 
ir priešinasi visokiai pasko
lai talkininkams. Tečiau ją 
neklausoma. Paskolos bon- 
dsns nusprendę pirkti ir gy
vuliu skerdyklų savininkai, 
nežiūrint to, kad 
jiems sukonfiskavo 
mą i Europą mėsą.

UŽPUOLĖ VOKIEČIŲ 
MILITARINĘ STOTĮ.
Londonas, rugsėjo 30. —
Talkininką lakūnai iš 

oro užpuolė Aix-la-Chapelle, 
vokiečiu 
šiaurinėj 
Belgijos.

Anglija 
Siunčia

Vakar majoras Thomp
son Lake Bluff iškilmingai 
atidarė didelę bevielio tele
grafo stoti, kuri dominuos 
ant visu didžiąją ežerą.

NUMIRĖ LIETUVIS.
Rugsėjo 28 d., ant Hals

ted ir 32 gat. atrasta vos 
gyvas Jonas Ūsas. Polici
ja nugabeno į county ligo
ninę ir už 10 valandą jis 
numirė. Priežastis mirties 
nežinoma.

Trečiadienyje Jonas Mic- 
keliunas, kaipo kaimynas iš 
Lietuvos, paėmė lavoną, iš 
ligoninės pas P. Mažeiką. 
P. Mažeika parūpino uždy- 
ką karstą. Palaidojimo lė
šos bus renkamos. Laidotu
vės atsibus penktadienyje.

Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Lygumą par., Dargu
žiu kaimo. 20 metą išgy
veno Amerikoje.

Kas nori daugiau žinoti 
apie velioni, atsišaukite šiuo 
adresu: J. Mickeliunas, 839 
34-toji gatvė, Chicago.

militarinę stoti 
Francijoj, arti 

Bombomis sunai
kinta geležinkelio stotis.

JAPONIJA ATSISAKO 
EITI PAGELBON.

Petrogradas, rugs. 30. — 
Čionai pusofieialiai skelbia
ma, jogei Rusijos valdžia 
buvo prašius Japonijos pri
siųsti Europon savo karuo- 
menę kariauti prieš vokie
čius. Tečiau Japonija at
sisakiusi karuomenę siusti. 
Tik pasižadėjusi 
kus,
remti karo amunicija

talkinin-
ypač Rusiją, pilnai

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT. CIRCU
LATION. ETC.. REQUIRED BY 
THE ACT OF AUGUST 24, 1912.

of
Lithuanian American Daily “Kata

likas” published Daily at Chicago, II- 
inois.

for October 1st, 1915.
Editor, P. Tumasonis.
2422 W. 69th str., Chicago. Ill.
Managing Editor S. P. Tananevicz.

3249 So. Morgan st.. Chicago, Ill.
Business Manager, S. P. Tananevicz, 

3249 So. Morgan st., Chicago. Ill.
Publisher, Tananevicz Publishing 

Company, Incorporated.
Owners: (If a .corporation, give its 

name and the names and addresses of 
stockholders holding 1 per cent or mo
re of total amount of stock. If not 
o corporation, give names and addres
ses of individual owners).

Owners:
John M. Tananevicz, President, 

.'!252 So. Morgan.st.. Chicago, III.
Michael J. Tananevicz,

670 W. 18th str.. Chicago, Ill.
Stanley P. Tananevicz,

3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.
Known bondholders, mortgages, and 

other security holders, holding 1 per 
cent or more of total amount of bonds, 
mortgages, or others securities: (If 
there are none, so state}. None.

Average number of copies of each 
issue of this publication sold or dis
tributed, through the mails or other
wise, to paid subscribers during the 
six months preceding the date show 
above. (This information is required 
from daily newspapers only). 5.900.

Stanley P. Tananevicz, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this 30 day of September, 1915.

John W. Zacharewicz, 
Notary Public.

(Mv commission expires March 18 
1917).

Tananevicz Savings£ A

BANK
JONAS Mo T AK 'VNEVIČSA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
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VIENAS STRAIKININ- 
KŲ PAŠAUTA.

Rubsiuvią streikas tęsia
si. Vakar po numeriu 1634 
No. Marshfield avė., kur 

randasi siuvimo šapa, šapos 
savininkas Joseph Sakalow- 
ski pašovė vieną streikinin
ką. Šovė jas suimtas. Jis 
teisinasi, kad šovęs apsigini- 
niui, nes streikininkai mėgi-

Telegramos
DAUG PREKIŲ RUSI

JAI.
New York, rugs. 30. — 

Kadangi Archangelsko uos
tas veikiai užšalsiąs ir lai
vams į ten nebus galima 
ilgas laikas dasigauti, tatai 
šiais laikais iš New Yorko 
ir iš kitur skubinama Įvai
riausios prekės garlaiviais 
gabenti į Archangelską, kol

LABDARIŲ SUSIRINKI
MAS.

Šiandie vakare Dievo Ap- 
veizdos parap. salėj, ant 
West Side, atsibus Labdariu 
Draugijos kuopą atstovą 
extra susirinkimas. Pra
džia 7:30 vakare. Visi at
stovai būtinai, be jokio at- 
sikalbėjimo, privalo susi
rinkti, nes laukia svarbus 
reikalai. P > Mažeika, pirm?

Phene Drever 7800

DR. A. J.TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gyd-» ligas vyrų,' moterų ir vaikų
3249 S. Horgan St., Chicago, Hl.

ft

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 bizni vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus visą Mtų 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- 
rengtcje 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, kreipiatės 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.
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I CARR BROS. WRECKING CO
CHICAGO, ILL.3003-3039 S. HALSTED ST.

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS
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Durų, lentų, lentelių, rėmų, svioakalviq daigtų ir stogo popieros. 
MUSU ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIOS.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS verta?
Ha°san Cigaretu kuponą, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan į
Cigaretą kuponu. Dovanu Stotyje arba pas

Premium Dept. 490 Broome St., New N. Y.
(Vertis kupos gero iki 31 d. Gruou^o, 1915.)

“SAULE’

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 a
Tukst; ^"ia tapo sveikais, 

žmonės iiiogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumų. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. < i - •*4

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 agentavimni. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

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

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

■
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Parsiduoda pigiai kimpiuis 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.

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

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

teeina Ras ntarnlnkas ir painyfla

Tel. Randolph 5246

A. A, Slakes j
ADVOKATAS

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

I
Res. 3255 So. Halsted St. 

Tel. Drover 5326

i

PRENUMERATA KAŠTUOTA-

AMERIKOJ (pusei matų $1.25
EUROPOJ f(joj ir Škotijoj 15 s Prūsuose 15 m

Kaiyk taojanSj © gaas! Yieną mmerj

W. 0. Boczkauskas & Co.
Wr South ® Mahanof Clt^ Pa8

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

K. J. Fillip a vičių
—■— Offisas ■—'

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

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