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Negirdeti Vokiečių žiaurumai
;___ _  ____________________________________________________ ___________________________________ -______________________________ _______________________________/________________________________________________ _________________________________________Negali pasimatyti su caru.

Atmainos Rusų karuomeneje.
Vokiečiai visu frontu at

gal stumiami.

Technikos pažanga. _

Dar kiti liudininkai pasa
koja, kad vokiečiai kareiviai 
labiausiai Įniršta ant pačių 
gyventojų tuomet, kuomet 
jiems nuo rusų prisieina 
traukties. Tuomet jie savo 
visą pagiežą suverčia ant 
gyventojų.

(Ir dar nekurie tvirtiną, 
kad vokiečiai be priežasties 
jokių nedorybių nedarą. 
Gėda tokiems teutonų pa
kalikams!).

NEGALI PASIMATYTI 
SU CARU.

Petrogradas, spalių 2. — 
Vakar Rusijos ministerių 
kabinetas nusprendė, kad 
žemietijų ir miestų atstovų 
išrinktoji komisija jokiuo 
budu negali pasimatyti su 
caru ir tai komisijai neleis
tina norėti prieiti prie ca
ro. Ministerių kabinetas 
taippat kaip buvęs palie
kąs ir nieko jis nedarąs nei 
iš tautos lyderių, nei iš du
rnos.

(Gal kas skaitė Mark 
Twain’o apysaką vardu 
“Princas ir elgeta” (dabar 
toji apysaka eina per “Ka
taliką”), tai gali suprasti, 
kokia gadynė Rusijoj vieš
patauja, jei prie caro tau
tos atstovai neprileidžiami. 
Reikia manyti, kad ministe
rial tai daro su caro sutiki
mu, nes jie pas jį tomis die
nomis buvo ir apie tai be
ne nutarė, kad gyventojams 
ne laisvė yra reikalinga, bet 
senobinis jo imperatoriškas 
jungas. Tik nežinia, kaip 
ilgai tas jungas bus velka
mas).

ATMAINA RUSIJOS KA- 
RUOMENĖJ.

Petrogradas, spalių 2. —- 
Petrogrado apskričio gene- 
ral-gubernatorius Frolov 
perkeltas į žieminę Rusijos 
dalį, gi kunigaikštis Tuma
nov,'’ buvusis Dvinsko aps
kričio general-gubernato- 
rius ir dabar gyvenantis 
Petrograde, nuskirtas gene- 
ral-gubematoriumi pietinėj 
Rusijoj.

VOKIEČIŲ ŽIAURYBES.
PTAROGRADAS. *palm 

2. — Vokiečiai su rusais ka
reiviais ir šiaip gyventojais 
pasielgia kaipo aršiausi pa
sauly piktadariai, kokių dar 
pasaulis nei matęs, nei gir
dėjęs. Su belgais panašiai 
vokiečiai nepasielgė, kaip 
dabar elgiasi su rusais.

Vokiečių augštoji” kultū
ra ima viršų visur, kur tik 
jie pasisuka. Rusų komisi
jos surinktos žinios patvir
tina. kad prie Novogeorgi-. 
evsko tvirtovės sužeistus 
rusus vokiečiai primušdavo. 
Juk tai tiesiog negirdėtas ir 
pasibaisėtinas pasielgimas.

Bet nereikia pamiršti, jo- 
gei vokiečiai tik savo žiau
rumu šiandie visur ėmė vir
šų. Vienok jų žiaurumas 
veikiai sutirps, kaip tirp
sta pavasari sniegas.

Rusijos laikraščiai dar 
štai ką rašo apie vokiečių 
kulturingumą:

Kuomet vokiečių armijos 
briovėsi per Kauno guberni
ją, rusų pusė rotos kareivių, 
viso 204 vyrai, su trimis 
jaunais oficieriais, nesuspė
jo su savo armijomis pasi
traukti ir pasislėpė vienam 
sodžiuj arti Vilkmergės, 
šiaurrytuose nuo Vilniaus. 
Vokiečiai juos tečiau rugp. 
6 d. užtiko ir visus ligi vie
nam išžudė, nors tie jiems 
visai nesipriešino.

Bet dar kaip juos išžudė. 
Daugumai kareivių ištrau
kė liežuvius, kitiems durtu
vais akis buvo pervertos. 
Vis tai komisijos patvirtin
ta.

Bet svarbiausia tas, kad 
vienas oficierių buvo dur
tuvu sužeistas ir gyvas pa
laidotas su kitais nužudy
tais kareiviais.

Tai patvirtina vienas išli
kęs gyvas oficieris, kuris 
prie medžio buvęs pririštas 
ir viską matęs.

Visa tai patvirtina liudi
ninkais, kurie tai visa matė 
ir girdėjo.

Arrowrock užtvanka. Boise, Idaho, kurios dedikacija atsibus rytoj. Tai didžiausio
ji pasaulyj siena, pastatyta dirvų drėkinimo reikale. Padirbdinta iš vieno cemen

to. Turi 348 pėdas augščio.

Rusijos torpediniai laivai 
nuskandino kelis turkų lai
vus su anglimis netoli Ana
tolia.

Petrogrado miesto taryba 
pasiuntė širdingą pasveiki
nimą franeuzų vyriausia
jam vadui, palinkėdama 
jam kuogeriausio pasiseki
mo priešais vokiečius.

Rygos technikalis institu
tas perkeltas Maskvon.

Tipo Taube vokiečių ae
roplanai kasdien skraido 
ant Rygos.

Per Rygą pergabenta 
daug vokiečių nelaisvių, ku
rie suimta palei Takumą. 
Taippat nugabenta daug vo
kiečių šautuvų ir kulkosvai
džių.

Užvakar per Kievą perga
benta 3,300 vokiečių ir aus
trų nelaisvių. Ant nekuriu 
nelaisvių krūtinių buvo ma
tomi garbės medaliai, su
teikti kaizerio ir Austrijos 
Prano Juozo. Daug perga
benta ir visokios rūšies pa
imtų kanuolių.

VOKIEČIAI STUMIAMI 
ATGAL.

Londonas, spalių 2. — 
Fieldmaršalo von Hinden- 
burgo armijos visu padan
gų viu jau ima prieš rusus 
neatsilaikyti. Nors kaizeris 
von Hindenburgui buvo įsa
kęs Dvinsko tvirtovę šią sa
vaitę paimti, tečiau to įsa
kymo jis jau negali išpil
dyti, kadangi .jam pritrūk
sta reikalingų jėgų. Von 
Hindenburgo armijų dalis 
nugabenta vakarų karo 
frontan ir todėl Lietuvoje 
ir Pabaltijoje vokiečiams 

priešais rusus prisieina tik 
laikyties. Apie vokiečių 
užpuldinėjimus negali būti 
nei kalbos.

Taip dalykams virtus, su- 
sistiprinusios rusų armijos 
gal smogs visu frontu ir vo
kiečiams prisieis kraustytis 
iš užimtų vietų. Nesmagus 
tai butų padėjimas, bet nie
ko prieš tai neiškirsi.

Buvęs franeuzų armijos 
komendantas aplink Dar- 
danelius, generolas A. G. L. 
d’Amade, nuvykęs pas ca
rą karo frontan su kokia tai 
misija. Po to turės atsitik
ti kas nors svarbaus.

Be to rusams dar yra 
svarbu ir tas, kad jų armi- 
josna sugrąžintas gen. Ku
ropatkin, kuris, be abejonės, 
mokės vokiečius pavaišinti 
rusiškais pyragais.
_ Apystovos taip susideda, 
kad nuo šio laiko vokiečiai 
visur turės pralaimėti.

Berlynas, spalių 1.-0- 
verseas News agentūra pra
neša: Bagdade sukėlė maiš
tus du indėnų pulkai, atsi
sakydami nuo paklusnumo. 
Priešais maištininkus atsių
sta lojalė karuomenė. Prasi
dėjo šaudymai. . 1,200 mai
štininkų kareivių su keliais 
oficieriais ant vietos krito.

Paterson, N. J., spalių 2. 
—Dupont de Nemours Pow
der Company ekspliodavo 
dirbtuvė, atsirandanti palei 
Pompton Lake. Toje dirb
tuvėje dirbo 1,500 darbinin
kų!., Eksplidziįjos metu 1 
darbininkas užmušta ir 14 
sužeista.

Iš Balkanų.
- Londonas, sp. 2. — Užsie
nių reikalų ininisteris, Sir 
Edward Grey, vakar prane
šė, jogei jis sužinojęs, kad 
į Bulgariją nukeliavę daug 
vokiečių ir austrų oficierių, 
kurie paimsią savo rankos- 
na Bulgarijos armiją.

Paryžius, sp. 2. — Temps 
skelbia, kad Francija ir An
glija siunčiančios savo ar
mijų dalis į Graikiją, iš kur 
tos armijos bendrai su grai
kais ir serbais užpusiančios 
ant Bulgarijos.

Vienna, sp. 2. — Čionai 
skelbiama, kad Bulgarijos 
ministerių premieras Rodos- 
lavov trumpu laiku iškeliau
jąs Berlynan.

Turin, sp. 2. — Serbijos 
ir Bulgarijos žvalgai pasie
niais jau pradėję susirėmi
mus. Ištikę smarkus šau
dymai.

Roma, sp. 2. — Bulgari
jos caras Ferdinandas savo 
sosto įpėdinį Borisą pirm 
kelių dienų buvo paskyręs 
vyriausiuoju Bulgarijos ka- 
ruomenės vadu. Bet dabar 
tą paskyrimą atšaukė. Vie
ton jo vadais stos regis vo
kiečių ir austrų ofieieriai.

— Roma, sp. 2. — Ant 
italų karo laivo Benedetto 
Brin nuo ištikusios eksplio- 
zijos žuvo 474 jurininkai su 
oficieriais.

Kuropatkin - 
grenadierių 
korpuso ko

mendantas
Londonas, sp. 2. — Sulyg 

Reuter’io depešos iš Pet
rogrado, generolas Kuropat
kin nuskirtas grenadierių 
korpuso komendantu.

Kuomet caras Nikalojus 
pasiskelbė vyriausiuoju ar
mijų vadu vieton didkunig. 
Nikalojaus, tuomet Berlyno 
buvo paskelbta, kad šis ka
ro vedimas de facto buvo 
pavestas žinovams, gen. Ku- 
ropatkinui ir karo ministe
rial gen. Polivanovui.

Jei Reuter’io depeša iš 
Petrogrado yra teisinga a- 
pie Kuropatkina, tai, matyt, 
jogei viešoji opinija , carą 
privertė generolui Kuropat- 
kinui, kaipo gabiausiam ka
riauninkui, sugražinti tinka
mą vietą, kurią jis buvo ne
tekęs kare su japonais 
Mandžurijoje. Mandžuri jo
je Kuropatkinui nesisekė 
kariauti, nes jis ten turėjo 
surištas visomis pusėmis 
rankas. Tenai no jis buvo 
vyriausiuoju armijų vadu, 
bet admirolas Aleksiejev, 
vice-karalius Tolimuose Ry
tuose. Šis'daugiausia jam 
ir kenkė pravesti savo pie
nus. Be to dar jam po ran
kom ten sukinėjosi didku- 
nigaikščiai, kurie savo neiš- 
maningu stačiokavimu daug 
pakenkė.

Gon. Kuropatkin yra pa
rašęs karo su japonais his- 
toriją. Toje historijoje vie
tomis jisai prisipažino ir 
prie savo nekuriu klaidų. 
Jis, pav., siųzdavęs mušiu 
savo karžygingas armijas, 
kurios prideramai tam tik
slui nebūdavo priruoštos. 
Už armijų ncaprupinimą 
karo amunicija ir kitakuom 
reikalingu, jis kaltina inten
dantūrą, kuri Rusijoje, kas 
tiesa, niekam tikusi.

Kuropatkin yra gimęs 
1848 motais, kareiviauti 
pradėjęs turėdamas 16 me
tų. Kare su Turkija 1877- 
78 metais jis labai plačiai 
pagarsėjo. 1882 metais jis 
paaugštintas į generolą-ma- 
jorą, turint jam 34 metus 
amžiaus. Po 8 metų buvo 
paaugštintas į gcnerolus- 
leitenantus. Pirm karo su 
Japonija jis buvo karo mi- 
nisteriu, bet kilns karui nuo 
tos vietos atsistatydino ir 
iškeliavo į Mandžuriją, kur 
pagaliau jam nešlovingai 
tas karas pasibaigė.

“Times” korespondentas

Vakarų fronte 
talkininkai va

rosi pirmyn.
Vokiečiai skelbia 
apie savo laimeji.

mus.
Londonas, spalių 2. — 

Prancūzai Champagne aps- 
krityj kaip pradėjo savo o- 
fensivą, taip ir drožia, lau
žo vokiečių linijas. Vakar 
vienam susirėmime paėmė 
jie 280 vokiečių nelaisvėn. 
Nors tai visai nežymus skai
tlius, tečiau visgi paliudija, 
kad vokiečiai retai kur te- 
tegali atsiginti nuo franeu
zų užpuolimo. Argonne ap- 
skrityj franeuzai perkirto 
Vokiečiu susinėsimo geležin
kelius ir pastarieji buvo pri
versti todėl pasitraukti at
gal gerą plotą.

Kokios pasekmės bus iš 
to ofensivo, žinoma, šiandie 
sunku nuspėti. Tečiau ma
noma, kad tenai vokiečiams 
tikrai jau pakirsta kojos ir 
jie niekur negalės stipriai 
atsiremti.

Tą patį veikia ir anglai 
su belgais.

Čia pranešta, kad visi 
Belgijos geležinkeliai užim
ti vokiečių karuomenės ga
benimu. Traukiniai paskui 
traukinius bėga karo fron
tan. Kur tik sugriebiami, 
visi kareiviai gabenami į 
Francija. Norima sulaiky
ti talkininkų briovimąsi.

500 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
VĖTROS.

New Orleans, La , spalių 
2. — Vakar sužinota, kad 
Louisianoj ii Mississippi 
pakraščiais baisus uraga
nas užmušęs aplink 500 
žmonių. Tik vienam šiam 
mieste 22 asmeniu žuvo. Su
žeistieji aprokuojami tūks
tančiais. Nuostoliai — de- 
sėtkais milijonų. Tai ką ga
li vėtra padaryti.

Buvo spėjama, kad toji 
vėtra pasieks ir Chicago, 
tečiau prasinešė pro šalį ir 
jau ne su tukino savo stip
rumu.

Tokie gamtos apsireiški
mai yra aršesni už karą.

iš Petrogrado praneša, kad 
ant rusų kairiojo sparno 
teutonai išnaujo ėmę smar
kauti ir rusai vis dar pri- 
sibiją, kad teutonai iš ten 
nesmogtų į Kievą arba Mas
kvą, jei tenai viršų gautų.

1
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Kuomet Rusijos caras 
pas save, karo frontai!, pa
kvietė kaž-kokiems reika
lams visu $ ministerius ir ši
tie nuvažiavo, Berlyne tuo
jaus paskelbta žinia, kad ca- 
ias su ministeriais kalbėję- 
: is apie taiką su-Vokietija. 
Apie ką ten ministerial su 
caru kalbėję, žinomas daly
kas, yra paslaptis, bet Vo
kietijoj jau tuojaus skelbia
ma, kad buvę tartasi apie 
taiką. Taigi dar ir šis fak
tas kuoaiškiausiai paliudi
ja, kad vokiečiams šiandie 
niekas daugiau nerupi, kaip 
tik taika, vienatinis išsigel
bėjimas iš grasiančio pavo
jaus. Ilgesnis karas kadan
gi jiems turi atvilkti pra
žūtį, tatai taika vokiečiams 
šiandie ir sapnuojasi.

Vokietijai su Rusija šian
die susitaikinti butu jai tik
rasis išganymas. Ji susitai
kius su Rusija veikiai galė
tų parblokšti Franciją su 
Anglija ir dar gal mėgintų 
paskui siekti toliau. Tuo
met nei Italijai nebūtų gy
venimas. O vokiečiai ant 
Italijos baisiai dantimis 
griežia, nes ji atsimetė nuo 
talkininkavimo vokiečiams, 
nors ramiuoju laiku buvo 
pasižadėjusi Vokietijos ne
apleisti kilus karui.

Vokietijos su Rusija sky
rium susitaikymas jokiuo 
budu negalimas, kadangi 
Rusijos valdžia raštu gar
bingai pasižadėjo nekuomet 
be savo talkininkų suti
kimo nesitaikinti. Paskui, 
su ta taika jokiuo budu ne- 
s įtiktų pati rusų tauta, ki
bą jei vokiečiai iš geros va
lios sugrąžintų Rusijai vi
sas užimtas jos provincijas. 
Tečiau ir tuomet rusų tau- 
t )S garbė neleistų taip dary
ti, nes šis karas tautai la
bai bran1 ‘ai atsiėjo. Be to, 
jai caras taikintųsi, tuomet 
visoj Rusijoj, be abejonės, 
ries jį kiltų revoliucija,

Dar apie musų 
pseudo-veikėjus.

“Amerikos Lietuva” ra
šo, jogei mes, lietuviai, kar
tais pergreitai užsidegame 
ir be jokio'apgalvojimo tuo
jaus atkertame, kad paskui 
dviejų galų jau nesuriši, 
kad ir norėtum.

“A. L.” tai patėmija pa
imdama domon musų pasta
bas dr. Gaigalaičio laiško 
reikale. Sako, kad “Kata
liko” atsakymas į dr. Gai
galaičio laišką esąs taip ne
taktingas, kaip ir patsai lai
škas. Girdi, “Laikykimės 
visi krūvoj, kiek išgalėdami. 
Kuri pusė išloš (šį karą) — 
tai nėra musų galėję nu
spręsti. Bet musij galėję 
yra reikalauti, kad visi bū
tumėm krūvoj, kad kuoge- 
riausias išlygas Lietuva po 
karui galėtų įgyti. Nepa
mirškime, kad mes visi esa
me broliai ir kad del tų sve
timų “kirminų” mes nesi- 
pešim.”

Taip, mes sutinkame su 
tuo obalsiu ir mes jį iš savo 
pusės pildom.

Bet paklauskit, gerbia
mieji, kaip į tą obalsį atsi
neša dr. Gaigalaitis ir kiti 
Prūsų lietuviai? Vien tik dr. 
Gaigalaičio laiškas kuovaiz- 
džiausiai liudija, kad Prū
sų lietuviai, kurie pirmiau 
dar vis skaitėsi mums gimi
ningi, šiandie visa tai at
meta, statydami pirmon vie
ton savo vokietišką kultu
vą, girdamiesi savo Hinden- 
burgu ir podraug visokiais 
budais žemindami D. Lie
tuvos lietuvius.

Antai Prūsų Lietuvis 
(mums visiems gerai pažįs
tamas) per “Naujienas” 
žemaičius išvadina tiesiog 
aklaisiais, bjauriausiais bu
dais išniekina jų tikybą, 
nors tas, rodos, neturėtų 
nieko bendra su politika.

Tatai, jei tokie, atsipra
šant, “veikėjai” nenori me

nes jis butų skaitomas ša
lies išdaviku.

Todėl taika, kaip tik ją 
neimtum, nekuomet veikiai 
negali įvykti. Iškahio nu
spręsta kariauti, kol nebus 
galutinai sumalta dabarti
nė vokiečių galybė,'jos mili- 
tarizmas, kuris kaip kokia 
sloga per pastaruosius me
tus buvo užgulęs ant visos 
Europos. Taip nuspren- 
džius Rusija, taip Francija 
ir Anglija. Ir todėl apie tai
ką šiandie negali būti nei 
kalbos, nežiūrint to didelio 
vokiečių noro.

Šiandie saulutė skaisčiau 
sužibo talkininkams ant va
karinio karo fronto. Nors 
jie paneša neapsakomas au
kas kareiviuose, bet vokie
čių linijas traškina ir, ma
tomai, jau nesustos veikę, 
kol jų neišvys iš Francijos, 
paskui iš Belgijos ir t.t. 
Prancūzams iii anglams pra
dėjus. užpuolimą ir rusams 
daug kuo palengvės, nes 
kaizeris iš rytų fronto savo 
žymias armijų dalis perke
lia vakariniu karo frontai'. 
Žinoma, nėra perdaug ko 
džiaugties, neš vokiečiai dar 
stiprus. Rasi, sekanti žie
ma ir vienur ir kitur už
duoti smūgiai jiems suma
žins jėgas. Bet kitaip ir 
negalės būti, o

i

Wf5 ‘ GODO-POtTO CPCWD

Prezidentas Wilson Prince
tone, N. J., kur pirm kelių 
dienų užsiregistravo ir bal
savo demokratų “primary” 

rinkimuose.
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ko bendra turėti su I). L. 
lietuviais ir dar juos pašie
pia, kaip-gi su tokiais švel
niau apsieiti?

Tiesa, gal ir peraštriai 
musų išsireikšta, bet taip
pat tiesa, kad pasakyta tik
ra teisybė.

Dr. Gaigalaitis nėra joks 
lietuvių tautos veikėjas. Jis 
toks gali būti veikėjas kaip 
ir Prūsų Lietuvis, kuris per 
“Naujienas” pradėjo uito 
pastorio Kayser ir važiuoja 
sau sveikas dergdamas lie
tuvių visuomenės įsitikini
mus, jų šventuosius jaus
mus. Kaip vienam, taip ir 
kitam jų rupi tik liuterizmo 
ir vokiečių “augštosios” 
kultūros platinimas.

Apsaugok mus Augščiau- 
sis tame intarti visus Prū
sų lietuvius... Juk mes tu
rime tokius tautos mylėto
jus ir veikėjus kaip kad pp. 
Starosta, Vanagaitis ir kiti. 
Bet jų ten labai maža da
lelė. Juk ne vienam musų 
teko išgirsti iš paties p. Va- 
nag. lupų, kokiuo “veikė
ju” Prusnose yra dr. Gai
galaitis ir kiti ponai, parsi
davę Vokietijos valdžiai. 
Vis tai didžiausieji lietuvių 
germanizatoriai.

Ir šiandie tie ponai, kuo
met vokiečių armijoms pa
sisekė užimti Lietuvą, jau 
piršiasi būti ten pirmaisiais 
tautos vadovais. Bet ir pir
šiasi np bi kaip, tik vienais 
grūmojimais. Mat, jie ne
galį toli gražu susilyginti 
su “aklaisiais” žemaičiais.

Su tokiais “veikėjais” 
taigi mums ir' nereikia nie
ko bendro turėti ir šalinties 
nuo jų; kaipo nuo tautos iš
gamų, nes jie savo tautai 
nieko gero nevelija.

Ir nelaimė Lietuvai butų 
pakliūti teutonų valdžion. 
Tie “veikėjai” labai grei
tai Lietuvą, subari i uty tų. 
Juk ir pats dr. Gaigalaitis 
savo laiške pripažino, kad 
visokie gandai apie busimą
ją Lietuvos karalystę — tai 
tik sapnas. Vadinasi, nei 
jis, nei kas kits jo bendrų 
nemato reikalo turėti ne- 
pr i guliu ii i gą L i etų vą.

Kaipgi švelniau su tokiais 
11 kultūraešiais ’ ’ apsieiti ?

Prezidentas Wilson.

Elektrikinis gyve
nimas.

(Praėjus 1,000 m.).
Buvo tai visiškai naujas 

atsitikimas: naujagimys 7 
mėnesių paliko fizikiniai ir 
protiniai lygus 7 metų vai
kui. Tai lyginosi šešiems su 
plūėlipkui metams gyveni
mo. "f'

* *
— Alano sūneli — ištarė 

senutis Tos į jaunąjį po sep
tynių mėnesių — dabar jau 
esi tinkamas į mokslą, pa
žinti pasaulį ir gyvenimą. 
Svarbiausia — auklėkis. ir 
mokinkis! Visados turėk o- 
menyje, kad laikas, tai pini
gai ir ateitis tam priguli, 
kuris moka išnaudoti kiek
vieną minutą. Dabar ke
liauk, mano sunau, ieškok 
gudrybių!

•jr •

* w

Tos mokinosi, studijavo 
su'nepaprastu uolumu; die
nas ir naktis praleizdavo 
prie kningos. Valgydavo 
tokius valgius, kurie nerei
kalaudavo daug laiko su- 
kramtymui; išmoko iiaudo- 
ties vieno gerai žinomo pro
fesoriaus nurodymu, meto
dą — clraug skaitvti dvi 
kiiingi. 25 metų amžiaus 
Tos buvo veikliausias ir 
praktingiausias žmogus sa
vo amžiaus.

*
-A' W

Vieną gražią dieną Tos 
diktavo ant syk penkias de- 
pešas; kairiąja rajika var
tė metraštį, dešiniąja badė 
žemlapį, viena ausia klausė
si telefonu pranešamos ži
nios, kita ausia prisiklausė 
lakštingalos čiulbėjimo. — 
Urnai Tos kairiąja akia nu
žvelgė gatvėje einančią, ge-

ŠELPKIM LIETUVĄ AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

riau pasakius kai gulbę 
plaukiančią, nepaprasto 
gražumo mergelę.

Perkūnas jį sutrenkė. Bu
vo patraukianti! ir t.t.

*
V? W

Jų širdis buvo viename 
tempe.

— Aš — ištarė Tos — 
vadinuosi Tos, o panelė?

— Z i -y at,sąkė.
— Aš turiu milijoną tur

to, o panelė?
— Pusantro milijono.
— Gerai. Aš tamstą my

liu, o panelė?
-- Aš tamstą taippat 

myliu.
Kaip pasakyta, taip pada

ryta. Jiedu apsivedė. Lai
mingo pasisekimo!

*
-X- *

Buvo laimiu;'’. Turėjo 
mažai vaikų. Ir tuodu 
trumparegiu.

Tos taupė pasakingus tur
tus, Zi irgi.

Tos steigė iš eilės ban
kus kasdien tai Paryžiuj, 
Berlyne, Konstąntinopolyj, 
Santa Fe. de Bogota... Kas
dien gaudavo žinių apie su- 
bankrutijusį banką.

•Milžiniškai buvo turtin
gas.

*

-X- TV

Tos kasė kanalus, atida
rydavo naujas kasyklas, 
džiovino jūres, užkurdavo 
pagesusius vulkanus, ir a- 
belnai, nustebindavo visus 
nepaprastu savo uolumu vi
suose visuomeniniuose užsi-

Meksikonai raiteliai, kurie 
pereina S. V. sieną ir už

puldinėja amerikonus. 

ėmimuose. Kada vieną, va
karą užimtas buvo mėgini
mu pienų, kaip vulkaną Et
na paversti į nuolatinį au
kurą, kuris per didžiuosius 
vulkano urvus turėtų šildy
ti visą Sicilijos salą — te
legrafu gavo žinią apie tė
vo mirtį.

Tos pasirodė augštumoje 
savo padėjimo.

— Žinoma, apverksiu, ma
no tėvuk — ištarė meiliu 
balsu — kada sulaukęs se
natvės turėsiu liuoso laiko.

Ir į savo svarbiausią knin- 
gą žymiai užrašė: Tėveli: 
Ašaros ir amžinas apgailė
jimas.

-X-

* *
Vieną vakarą Tos netikė

tai sugrįžo namo ir prie sa
vo pačios rado nepakviestą 
vyriškį.
— A-a! — sumurmėjo. — 

Tas ponas turi suprasti, kad 
šioje valandoje aš neturiu 
laiko...

Susilaikė. Po stalu nu
žvelgė kitą vyriškį. — Kas, 
po šimts pypkių!... Trečią 
surado prie pečiaus po už
danga.

— Kas-gi galų gale!...
— Atleiskit man, vyre! 

Nusikaltau tau! — malda
vo Zi, kurią vyras užėjo 
draugystėje ketvirtojo ne
kviestojo svečio.

— Gana to! — suriko Tos.
Ir kada sustatė visus pa

čios meilužius į vieną eilę, 
ištarė su spustelėjimu se
kančius žodžius:

— Užmušti jus, gerbia
mieji, po vieną neturiu lai
ko. Savo garbę nori u iš
tiesti vienu kirčiu. Neiš- 
krypkite iš vietos!

Tuo tarpu ištaisė šluotos 
strėnas ir pradėjo kesinties.

Tečiau meilužiai po tokia 
intaka neišlaikė savo padų 
ant vietos ir išsklijo į vi-’ 
sas puses.

— Nepaklusnumas! — su
riko Tos. — Bausme turite 
atsiimti. Paskui užrakinė
jo visas duris. Į abi ranki 
paėmė revolverius ir [nudė
jo baidyti iš gyvų kimų 
dvasias. Dirbo smarkiai ir 
uoliai. Išžiūra jo buvo bai
si. Turėjo sugaišti pusva
landį laiko ligi užmušė visus 
tuos nenaudėlius. Kada vi
si jie buvo ištiesti ant grin
dų, Tos pradėjo drebėti, 
dantimis kalenti. -Atsigulė 
į lovą. Viskas veltui. To
kiame karštyje* įvyko kaž
kas nuostabaus.

— Labai gerai — ištarė 
Tos pats į save — dabar 
bent atsilsėsiu, galėsiu žais
ti ir užsiiminėti mielais dai
ktais. Ir išdriekęs nervin
gai klibančias rankas, atsi
sėdo prie telefono.

TV

TV X-

Už keliu miliutų Tos vir
te) žemėn, užgautas paraly
žiaus į dešinįjį šoną.

— Tėveli!—atsiliepė Tos, 
vienas jo vaikų.

— Iii? — prabilo Tos ty
liu balsu.

— Eisiu dabar į kapinių 
pusę, ir pranešiu. kad tau 
parinktų gražią ten vietą.

— Liepk parinkti, mano 
vaikeli! — linksmai ištarė" 
Tos, pilnas pasitenkinimo, 
kad turi tokį darbštų, sup
rantantį ir apie visa mąs
tantį sūnų.

Ir Tos išleidę) kvapą
%

“DIDELE DOVANAI
Nebo pakelio priešakys vertas Te pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais c

n
• 5‘

“\ ate s

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

arba j vertas dovanas.
(šį dovana bus duodnma iki Dec. 31, 1615)

tf" I i? SS

— Mamyte — patėmijo 
kartu abu mažyčiai Tos vai
kai — tėvelis jau numirė, o 
mes dar nei kartą neturėjo
me progos, jo apglėbti.

— Tikra tiesa — atsakė 
motina — aš taippat ne.

Urnai visi prisiartino prie 
gerbiamo .'n ūmi l ėlio — ir 
pirmutinį ir paskutinį kartą 
jį apglėbė. G.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Viena iš geriausiu lietuvišku mo

kyklų. Išmok i n imą užtikriname. Mo
kiname paneilčliais, seredomis ir ket- 
vergais nuo 7 iki 10 vai. vakare po
no .1. Skinderio svet., 4523 So. Wood 
štr.. Chicago, ill., Profesorius St. 
Auškalnis.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai 

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

Moteriški], Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliou).- vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

»:■ ::n an a 3 s a ’i1 id awr>

a REIKALINGI « 
Q jauni vyrai inokytios bnrberystios* Ko- ū 
B lėto savnicz’m u::t<'i;ka dol užbaigimo - 
* kurso- Tr»;,ų”’ | i di <•<! vii. Vietos 1 a u-
I ’ kia ;<!«•■:■■ . a l.< pat ti- 19
' :c «.diubi.4 yra LoiiuJi-i ..

k i uant,
S MOLER BARBER COLLEGE n 
g 105 So. Fifth Ave., Chicago, III. u 
Bmw aawcaal m r a? k ■ b ■

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

3358 S. Halsted St., arti 34, Chicago,
..Ham..*... •

Tel. Randolph 5240 $

A. A- Shkis ! 
ADVOKATAS 

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, III. st 

j Res. 3255 So. Halsted St. £ 
Tel. Drover 5320

n&u«iMaiBMa> as is • a«i ts mat KJMUaMM 
i Telephone Yards 0686 U

i ij Lietuviška Drnpanu Krautuve
''i Užlaikau didžiausiame pasirin- r 
1 kime vyriškų apredalų. skrybėlių, ® 
į čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 0 
9 vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- - 
| kotų. į
Į JONAS BUDRiLAS, savininkai į 

I 3252-54 S. Morgan St. ?

CHICAGO. ILL.
9 •

Oieko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

i ihp lšM0K« fiho Aviškai kalbėti JV h 
X vi? skaityti ir rašyti’ui^į' ><
X Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai- m 
W tyti r rašyti labai trumpame laike už še- |g| 
Irt šis dakrius (SS) tiktai. Šis mokslas yra X 
X laba, parankus kiekvienam, nes mokina- V me naujausiu budu per korespondencija at 
Im jūsų namuose be skirtumo kur gy venate. X X Rašj kite platesnių paaiškinimų arba pra- S-J 
p dėky te mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- 
M nigus: X
| AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES į

1741 W. 47th st., Chicago, Ill.
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Mark Twain.
7..... ...............................  " ’

Princas ir Elgeta.
Sulietuvino Padauguvietė.

(Tąsa).
cas!” Pikta senė, išgirdus tuos žodžius, rodės, į akme
nį pavirto. Jai užstojo kvapą. Džonas Kauti piktai 
nusijuokė'. Motina ir dvi Tomo seseris pašoko iš kam
po. Jos pribėgo prie princo ir pasaldė: “Tomas, mielas 
musų Tomas, nabagas vaikelis!” Motina parpuolė ant 
kelių prieš princą. Jinai žiurėjo jam į akis ir apsiaša
rojus kalbėjo: “Vargingas mano sūneli! Tos kvailos 
kningos išvedė tave iš “proto! Ak, kaip tu sunkiai su
žeidei mano širdį!” Princas atsakė: “Simus tavo svei
kas, geroji moteriške! Jam nei mintin neatėjo išeiti 
iš proto. Paleiski! mane namo, į karališkus minus. 
Mano tėvas, karalius, sugrąžąs tau sūnų!” — “Kara
lius — tavo tėvas? Ak, nekalbėk tokių žodžiu! Kas 
išgirstų juos — neliktumėm nei tu, nei mes, tavo gimi
nės, gyvais. Pažiūrėk aiškiai į mane — argi aš ne tavo 
motina?”

Princas palingavo galva ir pasakė: “Dievas mato, 
jogei aš nenoriu tave įžeisti, bet teisybę sakau, kad pir
mu kartu tave matau!”

Moteriškė atsisėdo ant grindų. Jinai užsidengė 
veidą ir gailiai pradėjo verkti. Mergaitės prašė tėvo: 
“Tėveli, leisk Tomą gulti. Jis išsimiegos ir tada jo 
liga praeis.” Tėvas rūsčiai pasakė princui: “Rytoj 
reikia mokėti nuomą už šitą kambarį: jei neužmokėsim
— mus išmėtys. Parodyk gi, ką surinkai šiandie, tin
giny!” Princas atkirto: “Sakau nelįsk prie manęs! 
Aš — karaliaus sūnūs!”

Kauti užsimojo ant princo. Motina pribėgo ir pri
glaudė jį prie savo krutinės. Bet tada elgeta pradėjo 
ją smarkiai mušti. Nusigandusios mergaitės užlindo 
į kapus. Motina pasiskubino pagelban savo sunui. 
Princas išsisuko nuo motinos ir pasakė: “Neduosiu ta
ve be reikalo mušti; tegul šie piktadariai mane vieną 
daužo.” Princą dar smarkiau pradėjo mušti. Gavo 
gerai motina ir mergaitės. Girtuoklė, bjauri senė, iš
simiklino savo rankas mušdama princą. Ant galo tė
vas suriko: “Gana! dabar visi eikit gulti!”

Užgesino žiburį. Visa šeimyna sugulė. Tėvas ir 
senė tuojaus pradėjo knarkti. Mergaitės patylomis pri
slinko prie princo ir apklojo jį draiskalais ir šiaudais. 
Motina taippat prisiartino, paglostė jo plaukus ir ap
siverkė. Princas padėkojo jai už išreikštą jam meilę 
ir prašė eiti gulti. Jis pasakė, kad karalius, jo tėvas, 
ją už tai gausiai apdovanos. Tomo motina dar labiau 
nulindo. “Tomas beprotis,” kalbėjo jinai... “Ir tai iš 
tų kvailų kningų!” Jinai kelis kartus glaudė princą 
prie savo krutinės ir liejo karčias ašaras. Ant galo 
jinai nuėjo į savo guolį, bet užmigti negalėjo. Daug 
mąstė apie savo beprotį sūnų. Pagaliau jai atėjo gal
von tokia mintis: “O ką? Jei tikrai tas vaikas ne ma
no sūnūs?” Bet tuojaus pati iš savęs nusijuokė: “Kaip 
tai ne mano sūnūs? Ar gali būti pasaulyj kitas toks 
vaikas, taip panašus į Tomą?” Dar giliau jinai pra
dėjo apie tai mąstyti ir dar labiau skaudėjo jos moti
nišką širdį. “O jaigu tas vaikas ne Tomas?” — įkiriai 
jai lindo į galvą pirmutinė mintis. Ir negalėjo jinai 
nusiraminti. Ant galo pradėjo mąstyti, kokiuo budo 
galėtų tikrai sužinoti, ar tai jos suims. Ilgai dar gulė
jo... Štai skubiai pakilo ir užžiebė žiburį.. “Ačiū Die
vui, atradau, kaip persitikrinti,” kalbėjo sau viena. 
“Kartą parakas apdegino jam veidą ir nuo to visados 
jisai, jaigu jį išnežinių prikelti iš miego, pridengia akis 
atgalia ranka, kaip ir tada padarė. Aš tai tėmijau 
daug kartų, visados jis taip darydavo. O! aš iš to ga
lėsiu persitikrinti!”

Jinai pridengė ranka žvakę ir tykiai prisiartino 
prie miegančio vaiko. Atsargiai pasilenkė ant jo, užė
mė kvapą ir prikišo šviesą prie Edvardo veido. Prin
cas plačiai atvėrė akis ir išgąstingai apsidairė aplin
kui; bet savo rankos nepakėlė prie akių.

Nelaiminga moteriškė vos neapmirė iš nuostebos. 
Ant galų pirštų jinai sugrįžo prie savo guolio ir liūdnai 
užsimąstė. Kalbėjo: “Nors jisai be proto, bet rankos 
jo neišėjo iš proto, jos negalėjo taip greit atprasti nuo 
seno papratimo. Vėl jinai išpalengvo pakilo išmėginti 
tą dalyką. Kelis kartus tai atkartojo, bet viskas be 
naudos. Mintijo: “Aš negaliu nuo jo atsiskirti, nes 
jis vis-gi mano sūnūs!” Ilgai pastovėjus prie princo 
nusvyravo prie savo guolio, atsigulė, užmigo, bet mie
gas jos buvo neramus: ją kankino sunkus sapnai ir ji
nai blaškėsi.

Valandos slinko viena po kitai. Princas miegojo, 
kaip užmuštas. Ant galo jis pabudo ir prabilo: “Tam
sta Vilijame, eikš šen! Paklausyk, kokį aš įstabų sap
ną sapnavau — rodės man, kad aš pavirtau elgeta. Bet 
delko čia nieko nėra? Kur tarnai? Eikit šen!” — “Kas 
su tavimi?” tyliai kas toks jo paklausė. “Ką tu sakai?” 
Princas atsakė: “Vilijamą. O tu kas per vienas?” — 
“Kaip-kas? Ugi aš tavo sesuo Ona. Ak, aš pamiršau
— tu sergi, tu beprotis. Nekalbėk nieko nereikalingo, 
nes jie vėl tave kankys.”

Išgąsdintas princas pašoko ant guolio. Visą kū
ną jam skaudėjo. Jis vėl parpuolė ant šiaudų ir su-. 
dejavo: “Dieve mano! Tai ne sapnas!”

Lauke rėkavo ir beldėsi. Buvo dar tamsu. Kas 
tai smarkiai pabarškino į duris. Kauti pabudo ir pa
klausė: “Kas-ten barškina? Ko reikia?” Už durių gir
dėt buvo balsas: “Ar žinai, ką tu vakar primušei ant 
gatvės?” Kanti pasakė: “Nežinau ir nenoriu žinoti!” 
—- “O! Tuojaus žinosi ir kitaip kalbėti! Bėgk, kur akįs 
tave neša: nelaimė tavo! Tu užmušei kunigą Andriejų!”

(Seka toliau).

Iš gudų gyvenimo 
psychologijos.

(Pabaiga), 
girdi, mus visus vienija; 
kai išsigeriame, tai, rodos, 
patįs lygus jiems liekame 
— nieko nebijome.

Dažnai pasitaiko, kad 
žmogus visą vasarą dirbęs, 
vargęs, pasninkavęs 7 savai
tes “advento”; sulaukęs Ka
lėdų, pasikviečia gimines ir 
visą pelną prageria (Kalė
dų švenčių pas juos net 2 
savaiti — nuo Kalėdų iki 
sausio 6 dienai).

Kaip prekyba, taip ir a- 
matai veik išimtinai žydų 
rankose. Šeštadienį bei žy
dų šventei užėjus, mieste
lyj nė degtukų nusipirkti 
negausi.

Amatų daugiausia prasi
platinę: dailidystė bei kal
vystė; net taip pas mus Lie
tuvoj išsiplėtojęs siuvėjų 
amatas, čionai dar žvdų vai- 
domas.

Viską sumetus, jų gyve
nimo pobūdis išrodo pana
šus į musų gyvenimą 10— 
15 metų atgal. Žiaurus var
gas, sunki, troški, neperma
toma atmosfera, net jų dra
bužiai (rubai) primena 
mums anuos musų pergy
ventus laikus.

Tečiau ir čionai jau pa
stebimi pirmieji aušros 
spinduliai. Ateis laikas, ka
da ir čia užšvis ji, apreikš- 
dama naują dieną, gal but 
visai kitokią, negu musų pa
ties materialio gyvenimo 
užžiebtą.

Tada sužibės ir jų ypa
tingos dvasios ypatybės, 
prasta savotiška kalba dai
lėj ir grožėje; suskambės jų 
nepaprastai liūdna daina 
naujais akordais, išsilies 
amžiais slopinta siela ir į- 
neš tautų šventyklon savo 
dalį. “L. Ž.”

Apie vaikus.
(Psych o] o gi n ė medžiaga).
Pas vaikus dažnai paste- 

biama nuostabus, suaugu
siems dažnai nesuprantami, 
mintijimai..

Jų mintis eina ypatingais 
takais; nuo paveikslų, kurie 
susideda jų galvose, vėdena 
keistas naujotumas.

Štai keletą prietikių, ku
riuos atsimenu.

I.
Viena mažytė mergaitė 

kartą papasakojo tokią pa
sakaitę:

— Gyveno dramblys. Kar
tą tas dramblys nuėjo į ty- 
rynus ir atsigulė. Atsigulė 
ir užmigo. Užmigo ir sap
nuoja, kad jis nuėjo prie di
delio ežero atsigerti. Prie 
ežero stovėjo apie šimtas 
statinių saldainių. Didelių 
statinių. Tu supranti? O iš 
šono stovi didelis kalnas. 
Ir sapnuojasi jam, kad jis 
išsilaužė didelį ąžuolą ir 
pradėjo skaldyti statines su 
saldainiais. Tuo tarpu prie 
jo pribėgo voras. Toks di
delis voras — arklio didu
mo...

— Et, ką tu čia plepi — 
pertraukiau susinekantra- 
vęs. — Viskas pas tave di
deli: ežeras didelis, ąžuolas 
didelis, voras didelis, stati
nių net apie šimtas...

Ji pažvelgė man į akis ir 
greit prabilo:

— O kaip manai. Mat, 
tai buvo dramblys.

— Tai ką?
— Užtat, kad dramblys, 

tai visa turi ir prisisapnuo
ti dideliai. Negali jam pri
sisapnuoti stiklinė arba ar
batinis šaukštelis, arba ąsi- 
nėlis saldainių...

Nutilau, bet pamąsčiau 
sau:

— Lengviau tokiai mer
gaitei suprasti psychologija 
miegančio dramblio, negu 
suaugusiam žmogui — psy
chologija mergaitės.

II.
Susipratau su vienu tri

jų metų vaiku! Tai buvo 
gyvas vaikas. Kartą pasiso
dinęs ant kelių, neturėda
mas ką kalbėti, užklausiau:

— Kaip manai: kaip aš 
galiu vadinties?

Mažytis apvedžiojo mane 
visą akimis ir persitikrinu
siai atsakė:

— Aš manau, kad And
rius Kanaplinskas.

Ant beminčio užklausimo 
gavau klaidingą, bet tinka
mą atsakymą.

III.
Kartą, vasaros metu, vie

šėjau prie ištekėjusios se
sers. Po pietų atsiguliau 
pamiegoti.

Nubudau nuo stuktelėji
mo galvon, nuo tokio stuk
telėjimo, nuo kurio, rodos, 
butų suirus puodynė.

Suvirpau ir atvėriau a- 
kis. Keturių metų mažy
tis stovėjo ties lova su di
deliu rankose kujaliu ir žin
geidžiai į man’e žiurėjo. Ant 
galo mažytis smalsiai už
klausė:

— Ką tu valgai?
Spėjau, kad minėtas jo 

pasielgimas ir užklausimas 
štai del ko įvyko: rauzdama- 
sis po kambarį, mažytis už
ėjo mane lovoje ir pradėjo 
tyrinėti. Labai galima, kad 
aš tuotarpu nurodžiau val
gymo pozą. Mažytį, žino
ma, užinterosavo, kuo aš 
mintu. Kad atvesti į susi
pratimą, mažytis nerado ki
tokio budo, kaip: paimti ku- 
jalį, stuktelti galvon ir už
duoti klausimą, kuris jį in
teresavo :

— Ką tu valgai ?...
Argi galima vaikų nemy

lėti?... ‘ G.

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU-
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock 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 kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

■dtfetarymas naujos 
Drabužių krautuves

Prasidės 2 d. Spalio 1915

Chicago Clothing Co.
(Pinniaus buvo Morris & Goldschmidt)

1922-1926 South Halsted Street
Trįs Lietuviai Savininkai:

Antanas Martinkus, dirbęs toj pačioj vietoj 13 m.
Petras Yecius, dirbęs pas L Klein S m.

Petras Steponaitis, dirbęs pas L. Klein 10 m.

Mes užlaikome didžiausiame pasirinkime vyriškų ir 
vaikų drabužių. Atsilankykite pasižiūrėti musų naujos 
lietuviškos krautuves. Kiekvienas, kuris atneš iškirpęs 
kuponą gaus puikią dovaną.

Kuponas
Kuris išpirks ta voro už $1.00 ver
tes, gaus 25c vertes pirkiniais.

Kuponas
Kuris išpirks tavoro,, už $1.00 ver
tes, gaus 25c vertes pirkiniais.

jus Mint išimi
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 europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

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

Šeštoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiaukete že
miau atspaustą kuponą 
ir siuskete šlanden.

B 4712 So. Ashland Avė. , 
arti 47-tos gatvės. b i
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Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISIS-Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(Gyvenimas virš aptiekus) CHICAGO, ILL

Naujavedžių Atydai
PIGIAUSOS FOTOGRAFUOS CHICAGO.!60 dienų tiktai 6

Mano didelis sumažinimas kainų ant visokių vestuvių 
—kuo tk ne perpusę kainos. Užtaigi apsimoka ir iš to- 
liaus pas mane atvažiuoti ir bemaž $2.00 ant kiek-

■ vieno tuzino sučėdyti.
j Dovanos visiems, ir visą darba gvarantuoju.

• JOHN P. RASHINSKI
■ Dvi galerijos: 3213 South Morgan St„ ir 665 W. 18 St.

H 
H 
b 
a
B 
B 
a 
■
a 
a
R

Telephones Yards | 5946 
Drover Į 3582M. J. MANKOWSKI

APT1EKA
I 
B
B 
B

4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

B 
a 
B

■ Atsakanti gyduole del Reumatizmo ?
Tukstaašia tapo sveikais, “ 

žmonės Slogiausiame sveika- ■ 
tos padėjime, kentėdami ru- h 
matizmo skausmais, tikėjosi n 
jogei nebegalima išsigydyti. — 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad j u kentėjimai bu- F 
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- a 
dai kraujų išmirkė stiprumų. ■ 
Jie ištikro buvo menki, kur ■ 
neperstojama skausmas ruma- a 
tizmo kankino Juos.

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

■ čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- ■
įi giškumo. M ' H1*"* ■

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

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

Į DR. S. A. RICHMOND CO. P
ĮĮ 3247 So. Morgan St.. Chicago, Ill. ■

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

Box 644, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del «pme» 

kejimo kaštu persiutlmo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.) ,
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B Tel. Drover 7042. B

■ Dr. C. Z. Vezelis ■
‘ LIETUVIS DENTISTAS
_ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
k Nedelioms pagal sutarimą. ■

3
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Musų Moterims
APIE MOTERIŲ TEI

SES.

Prancūzu revoliucija, ku
ri davė pradžią naujagady- 
niam konstitucionalizmui, 
pagimdė taippat ir moterių 
judėjimą lygybės teisiu ieš-

Laike minėtos revoliuci- 
jos susidarė grupė moterių 
su Olimpia del Ponges prie
šakyje, kurios pasiūlė mo
terių dalyvumą demokrati
niame sutvarkyme. “Mo
teris, kuri turi pilnus me
tus; — šaukė Olimpia — 
turi teisę kalbėti iš publiki- 
nės tribūnos.”

Tečiau moterių reikalavi
mai nerado užuojautos fran- 
euzų visuomenėje. Moterių 
galionai buvo tomis kalvė
mis, kur buvo iškalami į- 
vairųs revoliucijos obalsiai, 
moterįs labiausiai skaityda
vo enciklopedistų darbus, 
tečiau nVIII amžiaus filo
sofai, kovojantieji už žmo
nių teises, visiškai nemanė 
apie pripažinimą bent ko
kių moterims teisių. Prie
šingai, revoliucija išdavė 
despotą Napoleoną, kuris 
moterių teises visiškai su
trempė pritaikydamas prie 
jų feodalinę sistemą.

Tik 1789 metais Francijo- 
je pripažinta, moteris, kaipo 
tautos dalis, kaipo išmintin
gas ir tinkamas imti daly
vumą teisių davime elemen
tas. Tuo laiku kolionijos 
anglo-saksų Australijoj ir 
keliolika Šiaurinės Ameri
kos valstijų Įsileidžia pir
mas moteris Į valdines vie
tas ir į parlamentą. Šitose 
šalyse reformos buvo leng
viau Įvedamos, nes nebuvo 
įsisenėjusių prietarų link 
moterių teisių. Vėliau mo
terių teisės vis augo ir au
go, o 1902 metais padarė di
džiausią šuolį pirmyn. 
Tuose metuose moterįs įsi
gavo į abu rumu australinė- 
jc respublikoje. Tuo jaus 
patėmyta, kad moterių da
lyvavimas politikoje ir abel
nai krašto reikaluose įnešė 
daug veiklumo ir naudos.

1910 metais Australijos 
senatas išleido sekančią 
proklemaciją: “Senatas iš
reiškia nuomonę, kad pri
pažinimas moterims rinki
mo teisių atnešė pageidau
jamas pasekmes. Rinkimai 
atsilieka geresnėje tvarkoje 
ir turi didesnę skaitlinę 
rinkėjų. Ypatinga doina 
atkreipta į įstatimdavystę, 
kuri rūpestingai pritaikoma 
visiems krašto piliečiams. 
Krašto apginime ir gerovė
je moterįs tiek mato, kiek 
vyrai. Spėjame, kad visos 
tautos įsileistų moterįs prie 
įstatimdavystės, jaigu žino
tų jų pasišventimą ir nuo
seklumą.”

Naudingą veiklumą paro
do ir kitų šalių moterįs. 
Čia, Amerikoje, moterįs sto
vi pirmoje eilėje kovotojų 
prieš alkoholį. Moterįs ma
žiau apkvaito alkoholio ga
ruose ir jos aiškiau mato vi
suomeninį gedimą nuo al
koholio. Jos daugiau turi 
progos atkelti sunkumų ir 
smūgių alkoholio vaisių. A- 
čių joms kaikurios Suvieny
tų Valstijų valstijos jau nu
sausėjo. Turi jos ir daugiau 
gerų norų, kurių, neturėda-

mos tinkamų teisių, negali 
įvykdinti.

Europoje skandinavų ša
lis pirmininkauja kitoms. 
1913 metais Norvegijoj, Da
nijoj ir Mažojoj Islandijoj 
pripažinta lygybė teisių. 
Švedijoj taippat jau prinok
sta tinkamieji vaisiai. Beje, 
ir Finlandija 1907, metais 
leido moterims dalyvauti su 
vyrais įvairiuose rinkimuo
se. Tai įvedė tauta, kuri 
turi šiokią-tokią autonomi
ją, tečiau neša tą patį jun
gą, kokį ir mums turi už
dėjęs rusų biurokratizmas.

Zylė.

ANGLIJOS MOTERIŲ 
PASIŠVENTIMAS.

Moterįs visada pątaiko 
būti naudingomis—net sun
kiausiuose laikuose skubina 
ten, kur mato pareigą pasi
tarnauti visuomenei.

Anglijos moterįs giliai 
supranta pareigas link sa
vo tėvynės. Tai geriausia 
paliudijo dabartinis karas.

Pirmą kartą Anglija pa
reikalavo iš moterių pagel- 
bos, kada jai buvo reikalin
gi darbininkai visose darbo 
srityse. Į atsišaukimą pir
moje savaitėje vienam Lon
done atsiliepė 10,000 mote-1 
rių. Tai buvo moterįs iš vi
sokių luomų: turtingos aris
tokratės ir vargingos darbi
ninkės. Pasišventė tarny
bai prie telegrafų ir prie į- 
vairių darbo šakų; perdėti- 
nėmis siuvimo mokyklų, 
pienininkės, valytojos trau
kinių , vagonų ir t.t.

Dauguma turtingų mote
rių atleido savo tarnus, 
kad dirbtų prie viešų dar
bų. Vienos važinėja auto
mobiliais. Abelnai, Anglijos 
moterįs kiekviename darbe 
ima dalyvumą.

Karuomenės ministeris 
Kitchener pripažino didę 
pagarbą moterims asmenyje 
Elzbietos Garrett Anderson, 
vienos smarkiausių sufra- 
giečių, kuri taikos metu bu
vo pridirbus daug rūpesčio 
Anglijos valdžiai, 
kada atėjo valanda 
rupinties ir dirbti 
labui, sufragietės
ant laiko savo teisių paieš
kojimus ir stojo į harmo
ningą darbą.

Ponia Anderson gavo įga
liojimą intaisyti arti Lon
dono ligoninę sužeistiems 
ir apsirgusiems kareiviams 
su' 500 lovų. .Už tobulą iš
pildymą pareigos pats Kit
chener ypatiškai jai padė
kojo ir suteikė kaipo gydy
tojai majoro rangą.

Visa tai liudija, kad Ang
lijos moterįs suprato tėvy
nės reikalus .ir tautos per
gyvenamas nelaimes ir nu
sprendė dalį vargų ir darbo 
paimti ant savo pečių. Br.

auga, motina ją vadina 
“jaunas karvelėli,” arba 
“mažas karvelėli”; tuo'me
tu šeimyna ją vadina “se
sute,” svečiai — “namine 
sesute,” o kaimynai—“ma
žoji panelė.” .

Didelė dalis chinų merge
lių turi vardus kvepiančių 
gėlių.

“Saldi gėlė” arba “kve
pianti gėlė,” tai vardai la
bai dažnai sutinkami tarp 
merginų pavadinimų arba 
vardų. Dažnai mergelės 
gauna tokius vardus, kurie 
pritinka sulyg 'charakterio, 
kaip va: “Tyroji širdis,” 
“Ramybė ir Kuklumas,” 
“Dorvbė ir gražybė,” “Ku- 
,kilimas ir atsargumas,” “Iš
tikimybė,” “Tiesa, 
taika” ir t.p.

■ Yra dar ypatingesnių var
dų; pavyzdin: “Wangpan” 
— reiškia, kad mergelė ne
turi jaunesnio broliuko. Gi 
jei broliukas užgimtų, tas 
vardas butu pakeistas kitu.

Br.

Skaudėjimai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

everas
Gothard Oil.

[Severos Gothardiškas Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

“Pa-

Tečiau 
bendrai 
tėvynes 
atidėjo

CHINŲ MERGINŲ 
VARDAI.

Chinn merginos neturi 
nuolatinio vardo, kuriuo va
dintųsi per visą savo gyve
nimą. Abelnai, karalystėje 
saulėtekio galima pastebėti 
didelis įvairumas pridavime 
moterims vardų. Jautrus 
tėvas, pavyzdin, vadina sa
vo numylėtą dukrelę “at
spindžiu saulės” arba “mė
nulio.” Kada mergaitė pa-

ATSIŠAUKIMAS Į SLRK. 
A. CHICAGOS IR APY

LINKĖS KUOPAS.
Nuobodu laukti, kol Chica

gos apskričio valdyba darys 
susirinkimą arba parodys 
priežastis savo neveiklumo. 
Jau beveik metai laiko, kaip 
buvo sušauktas Apskričio 
■susirinkimas, kame buvo 
nutarta įvykinti daugybę 
gerų užmanymų kuopų nau
dai ir susivienijimo labui, 
bet apskričio valdybos vei
kimo (nei pasiteisinimo) 
nematyti, neį negirdėti. Lai
kas yra brangus. Laukti, ne
žinant ar esamoji valdyba 
pradės kada veikti, negali
ma. Priversti esame šauk
ti Chicagos ir apylinkės 
kuopų susirinkimą, kad ap
svarsčius svarbiuosius bė
gančius susivienijimo reika
lus. Todėl mes, žemiaus 
pasirašusieji, atsišaukiame 
viešai į visas Chicagos ir 
apylinkės SLRKA. kuopas, 
kviezdami prie bendro dar
bo. Kad atsiekus pageidau
tinus tikslus ir paskleidus 
kuoplačiausią agitaciją pra
platinant musų susivieniji
mą Chicagoje ir apylinkėse, 
mums būtinai reikalingas 
bendras veikimas. Prie 
bendro veikimo galima pri
eiti tiktai turint gyvą ap
skritį. Todėl, kad tą ap
skritį atgaivinus arba, jei 
dar gyvas, išbudinus, mums 
reikalingas greitu laiku tu
rėti abelnas visų apylinkių 
kuopų susirinkimas. To
kiam susirinkimui laiką ski
riame nedėlioj, spalių 3 d., 
1915 m., 2 vai. po pietų (se
nojoje bažnyčioje), šv. Kry
žiaus parapijos salėje, 4555 
So. Wood str., ir kampas 
46 str., Chicago, Ill. Kuopos 
yra kviečiamos susirinki
muose tai apsvarstyti ir iš
rinkti į tą susirinkimą at- 
stovus-delegatus. Kurios 
kuopos neturėtų susirinki
mų ir nebūtų progos išrink
ti delegatų, yra kviečiami 
bile nariai arba, geriaus, 
kuopos valdyba atsilankyti 
į viršminėtą susirinkimą.

Ištikrųjų, yra net gėda 
prisipažinti, kad mes gyve
name Chicagoje, kame dau
guma inteligentijos ir vei
kiančiųjų pajėgų, užmiršo
me, ar mes gyvename, ar ne. 
Faktai patįs per save kalba,

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

"Man skaudėjo strė
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aš radau Se- 
vera’s almanae’a ir ra
dau, jog Severn’s Go
thard Oil butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau r.'Į gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.”

Žaizdos, įpjovimai, 
įsisenėjusi skaudėji
mai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikTnimai, apde
gamai greitai pagįja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

[Severas Gydanti Mostis] 
vartojama. Kaina 2Sc.

Ę Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- S
ninkus. žiūrėk, kad butą Severos, neimk kitokią. Jei Bj| 

tEŠ jusą aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas SB
HI W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Iowa. IB

šniiiiiiiini

kad čia esant apie tuziną 
kuopų, narių skaitlius ne
susilygina su viena iš dides
niųjų kitose apylinkėse kuo
pų. Kalti esame mes patįs 
ir tą turėtumėm ilgai nelau
kiant atitaisyti. Todėl ne
praleiskite pro ausis šio mu
sų atsišaukimo. Lai musų 
balsas nepasilieka balsu 
“šaukiančių tyruose,” bet 
kas gyvas atsilankykite į 
viršminėtą susirinkimą, 1 
kad užmezgus kuopų arti- ! 
mesnius ryšius ir pradėjus 
tikrą bendrą veikimą.

A. J. Sutkus,
39 kp. SLRKA. rašt. : 

P. Mulevičius,
163 kp. SLRKA. rašt. ' 

J. Palekas,
85 kp. SLRKA. pirm. : 

M. L. Gurinskaitė,
99 kp. SLRKA. rašt.

LIETUVIS GRABORIUS
Geriausias gra-f 

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

pagrabo suteikia | 
geriausius likto- g 
rius ir 12 va- s 
ną palmą.
TeL Drover 4139*

A: MASALSKIS i
g 3305 Auburn Ave., Chicago1

J.į..;. .j. 4. .j. .j...3. .j.
: Telephone YardslS46

W. J. Stankūnas
Geriausias Lie-

f į tuvys Fotografas

❖* *
•5-

Dienų

'PEKFECTIOW
■*., ^3XQEB3j3^^w.' I M I ■ I \ y

Perfection Beduminis Aliejaus Šildytojas 
kaip tik yra tinkamas sušildyti ruimą šal
tose dienose prieš uždegimo didžiojo pe
čiaus. Į'.lf;

i
Naujo modelis Perfection turi intaisas ku
rios jį padarė gerausiu šildytoji! iš visų. 
Nerūksta — nesmirdą. Lengvai iščysto- 
mas. Naujas knatas lengvai iudedamas. 
Lengvai bent kur nunešti, kur tik reika-

STANDARD OIL COMPANY 
(Indiana) 

Chicago, U. S. A.

P Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
$ • . . . IDurų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros. fį

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

j CARR BROS. WRECKING CO. I
I 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. |

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo ofisą po numeriu:

3325 So. Halsted St.
.an-. ■.< ■ iwoiMiiwi š.uuš>iu>aiiMaiuiiauiiišiiuiaiM*uiuaMM^V

n
Dr, T. M. Maturzynska

LIETUVE DENTISTE
Atlieka visokį darbądentisterijos sky

rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 
mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Avė. Haddon Av.

EVESKIO 
^MOKYMĄ 
3106 So.Halsted. St.,Chic^pi

Čia gali išmokti angliškai _

| P-le Elsie C. Makar ■■
T ‘♦44
*

Užbaigusi Hinshow konservato
riją. Dabar duoda lekcijas aut 
piano. Atsišaukite šiuo adresu: 
4515 S. Wood St. Chicago, Ill.

į Tel. Canal 8366

| J. G. Mezlaiszkis
s Generalis
į Kontraktorius ir
S Nomu Statejas.

2301 S. Leavitt St., Chicago, III.

f

t

P. K. BRUCH A S
Geriausia vie

ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, šliubi- 
nius žiedus, bran- 
zalietus, koloni- 
kus, špilkas ir 
1.1. Musų krau- 
t u y ė pripildyta 
naujausios mados 
ta vorais ir kai
nos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
užprašymo kata
logą išsiunčiame 
dykai.

P. K. BRUCHAS

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

•s- ❖4 * ❖❖ ❖ ❖4 * •5-
4 4 44

4444444
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❖ 
4- 
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ant 
ir 

pagal 
mada, 

atliekame 
fotografijų 
kuogeriau-

3315 S. HalstedSt 
kamp. 33 PI.

Tel. Canal 1636

Mrs. Agnes Džugas
LIETUVE AKUŠERKA

1812 S. Halsted St., Chicago, III.

So.3130

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

Fotografistas,
Halsted str., Chicago, Dl.

F. A. Poszkos Aptieka
Ant Bridgeporto

Ar esi sveikas, ar reikalauji 
pagelbės, nelauk kol nuo lo
vos nepasikeisi ir neklausyk 
kokią bobučių ar pedliorią 
patarimą, kurie jusą centus 
nevertai vilioja, bet kreip
kis prie savo gydytojo.

Mes pašauksime visuomet gerą 
dytoją, nes prie musą lankosi į 
tieką geriausi gydytojai. Pagalios 
mes pašauksime tokį, kokio jąs patįs 
reikalausite. Mes išpildomo receptus 
labai atsargiai ir duodame gyduoles 
kuogeriausias. Musą gyduolės yra už
tikrintos, kad jums pagelbės. Mes už
laikome visokias grynas žoles, viso
kius toiletinius dalykus, gumines ir 
metalines pumpas, karštam ir šaltam 
vandeniui maišelius, gydančius odą 
muilus, kvepalus, pudras ir visokias 
reikalingas pamadas. Prirenkamo ir 
pataisome akinius. Taippat prirenka- 
me patrukusiems vyrams ir mote
rims diržus ir pančiakas. Musą kai
nos žemos, mes jąs neapgausime.

Nepamirškite antrašo:

F. A. Poszka’s Pharmacy
3121 S. Morgan St., Chicago

gy- 
ap-

Atydai Draugysčių ■
Pranešame gerb. draugijoms, B

Ikad draugysčių parčdų dirbtu
vę perkėlėme į kitą vietą, tai
gi norėdamos užsakyti kartinas, 
vėliavas, kokardas, šarpas, mar
šalkų parėdus, kepures, guziko- 
lius ir t.t., teiksitės atsišaukti 
šiuo adresu:

T. ANDRUSEVICZ & CO.
1908 W.Oivision st., arti Robey Chicago j

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašaipos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINOS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestraci'ja.' Priimama kandidatės j 
mergaičių orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje. , .

Jaigu norite turėti gerą ir pilną naudingų pasiskaitymų 
laikraštį, tai užsisakykite

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

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

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

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

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

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

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

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