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Kas girdėti Ry 
goję?
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Teutonai paneša dide 
liūs nuostolius Serbijoj

Bulgarija kol-kas nieko 
neveikianti.

Italija atsisakius maišyties 
karau Balkanuose.

Didkun. Nikalojus talkininkų armijų 
vadu Balkanuose?
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Paryžius, sp. 12. — Aus- 
trai-vokiečiai paneša dide
lius nuostolius, bet visu 
frontu varosi pirmyn. Ser
bai, negalėdami atsilaikyti 
priešais teutonų užplūdi
mą, kieku galėdami ginasi 
ir traukiasi gilyn į savo 
valstybę.

Iš Nish oficialiai prane
šama štai kas:

Danube (Dunojaus) fron
te teutonai, perėję upę, už
ėmė Goritzą ir mažą Kos- 
tolatz drutvietę. Ant Ki- 
sielevo salos atakos atmuš
tos.

Bielgrado apskrityj teu
tonai ant viso fronto smar
kiai veikia kanuolėmis. Mu
sų karuomenė nuo salos 
Gipy prašalinta.

Dideli mūšiai eina aplink 
upę Save. Tarpe Obreno- 
vatz ir Krantinska sodžiaus 
teutonų ėjimas pirmyn su
laikytas. Atakos ant Za- 
brezis ir sodžiaus Dreno- 
vatz atmuštos su dideliais 
priešininkui nuostoliais.

Palei Drina atakos at
muštos.

Mūšio metu už Bielgradą 
spal. 8 d. musų artilerija 
nuskandino priešininko ka
reivių laivuką. 
vukas sunkiai 
netoli Semlino.

Indomus 
Bulgarijos,
trai-vokiečiai įsiveržė Ser- 
bijon, Bulgarija kol-kas 
nieko neveikia, išėmus gele
žinkelio Saloniki-Nish per- 
kirtimą. Tarytum, ko tai 
laukiama. Rasi, caras Fer
dinandas lukeruoja, kaip 
toliau seksis teutonams. 
Jei jiems nekaip seksis, gal 
jis mano persimesti talki
ninkų pusėn.

Bet indomiau dar yra su 
Italija. Čionai iš tikrų šal
tinių apturėta žinia, jogei 
Italija nusprendžius neiti 
nei serbams, nei talkinin- tas vyriausiuoju Bulgari- 
kininkams pagelbon Balka- jos karuomenės vadu.

Kitas lai- 
sugadintas

pasielgimas
Kuomet aus-
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nuošė. Pirmiau tam buvo 
priešingas italų generalio 
štabo viršininkas, bet mi
nisterių kabinetas nuspren
dė išvien eiti su talkinin
kais. Gi dabar vėl atbulai 
veikiama. Matyt, tai*]! tal
kininkų įvykę kokie 
nesusipratimai.

Iš Bucharesto per 
richą pareina žinia, 
Balkanuose talkininkų 
mijomis vadovausiąs Rusi
jos didkunigaikštis Nikolai, 
kurį caras pasiuntė Kauka
zan.

Austrija-Vokietija savo 
150,000 karuomenės sutrau
kė palei Cernovitz, Besara
bijos pasienyj.

Kam ten toji karuomenė 
sutraukta, niekas nežino. 
Vieni spėja, kad ji įsiver- 
šianti Besarabijon, kad at
kirsti rusus nuo Rumuni
jos, kiti mena, kad toji ka
ruomenė busianti panaudo
ta prieš Serbiją.

tarptauti-

d. Romon 
Paryžiaus

ITALIJOS PREMIERAS 
FRONTAN.

Roma, sp. 12. — Vakar 
karo frontan išvažiavo Ita
lijos ministerių premieras 
Salandra. Jo kelionė, re
gis, surišta su 
niu stoviu.

Šio mėnesio 20 
atvažiuoja iš 
kardinolas Amette, Pary
žiaus arcivyskupas. Jis 
atgailėsiąs popežiui raportą 
apie katalikystės stovį 
Francijoje.

ATMAINOSBULGARI 
JOS KABINETE.

Paryžius, sp. 12. — Ap
turėta žinia, jogei dabarti
nis premieras Radoslavov 
nuskirtas podraug dar ir 
užsienių ministerių, kuriuo 
pirmiau buvo Popov. Karo 
ministerių nuskirtas gene
rolas Nevdenov vieton gen. 
Jecov. Pastarasis paskir-

Suv. Valstijų išradėjų ir mokslininkų komisijos pirmasis susirinkimas Washing
tone. Ši mokslininkų komisija rūpinsis S. V. karo laivyno patobulinimais ir ki
tais reikalais, surištais su šios šalies apginimu nuo priešininkų Įsiveržimo.

BIELGRADAS DIKČIAI 
APGRIAUTAS.

Paryžius, sp. 12. — Čio
nai apturima žinios, kad 
Serbijos Sostinė dikčiai ap
griauta nuo austrą-vokie- 
čių šovinių. Atėnuose gau
ta žinia,- kad teutonai tan 
miestan paleidę aplink (j,- 
000 visokio didumo ka mie
lių šovinių.

TURKĖS MAIŠTUS KE
LIA.

Roma, sp. 12. — Iš Kon
stantinopolio į Atėnus pra
nešama, kad 4,000 muzul- 
manų moterių Konstanti- 
nopolyj sukėlusios antika
rinius maištus. Kiek pa
laukus jas išvaikius karuo
menė ir policija. Maištai 
keliami už valgomų pro
duktų baisų pabrangimą.

SUNAIKINO ITALŲ 
KONSULATĄ.

Konstantinopolis, sp. 12. 
— Čionai buvo statoma Ita
lijos konsulatui naujas 
bustas. Turkų minia bus
tą apnyko ir gerokai ap
griovė. Sulaužyta visos 
durįs.

Armėnų skerdynėms nė
ra galo.

( NULINČIAVO NIGERĮ 
IR CHINIETĮ.

Clarkdale, Misš., sp. 11.
— Iš vietos kalėjimo mi
nia išvilko nigeri ir chime- 
tį ir abudu nulinčiavo. Tuo
du kaliniu turėjusiu ryši 
su A. H. Cage' nužudymu.

Riaušes Rusijoj
BERLYNAS, sp. 11. — 

Overseas News agentūra 
antgalviu “Mūšiai ant gat
vių Maskvoje“ praneša, jo
gei rugs. 27 d. Maskvoje ir 
kituose Rusijos miestuose 
buvę dideliausios riaušės. 
Riaušininkai, studentai su 
civiliais gyventojais, buvę 
sudarę kelias barikadas ant 
gatvių. 8 augštesni valdi
ninkai ir 25 policiantai su
žeista. Iš civilių 3 užmušta 
ir 12 sužeista.

Tarp užmuštųjų buvęs 
vienas studentas, kurio la
vonas per naktį išgulėjęs 
ant gatvės. Studentai ant 
rytojaus sustraikavę. Lai
dojant užmuštąjį riaušės 
dar labiau atsinaujinusios. 
Maskvos universiteto prezi
dentas išleidęs proklemaci- 
ją, surištą su studento už
mušimu. Jis reikalavęs pas 
policiją pasiaiškinimo toje 
galvažudystėje. Bet cen
zūra jo proklemaciją su- 
konfiskavusi.

Tuo pačiu metu aršiau
sios riaušės atsibuvusios 
Petrograde, Charkove, Ros
tove, Odessoj ir kitur.

Rusijos aristokratija ir 
Maskvos pirkiai pasiuntę 
carui peticiją, kad jis non? 
kartą atsižvelgtų į tą kri- 
zį ir pravestų Rusijoje rei
kalaujamas reformas. Bet 
peticijos likimas nežino
mas.

KARAS PASIBAIGSIĄS 
PO 5 METŲ.

New York, spalių 12. —- 
Francijos ir Anglijos bon- 
dsų pardavėjų susirinkime 
Waldorf-Astoria hotel y j J. 
P. Morgan laikė kalbą ir 
tarp kitko išsireiškė, kad 
dabartinis karas Europoje 
nepa siba i gsi ą s gre i č i a u,
kaip po penkių metų. Ne
kas butų spėjimas.

NUSKANDINTA ANGLI
JOS LAIVAS.

Londonas, sp. 12. — Pra
eitą sekmadienį vokiečių 

. submarinas nuskandino an
glų garlaivį Thorpwood. Į- 
gula visa išgelbėta. ,

NURODĖ ŽEMĖS DRE 
BĖJIMĄ.

Stuttgart. Vok., sp. 11. — 
Vietos observatorijoj seis- 
mometeris nurodė smarkų 
žemės drebėjimą. Spėjama, 
kad tai atsitikę kur centra- 
lėj Europoj.

carranzIpripažin- 
TAS PREZIDENTU.
Washington, sp. 12. — 

Po ilgų konferencijų ir tą
symų pagaliau S. Valstijų 
valdžia pripažino gon. Car
ranza Meksiko prezidentu. 
Valdžia po ilgų tardymų ir 
svarstymų įsitikrino, jogei 
Carranzo partija yra vie
natinė partija Meksike, 
kuri ton šalin gali įvesti 
tvarką ir šalį nuraminti.

Tik klausimas, ka i tai 
atsakys Villa ir ar tikrai 
ten Įvvks bent kokia tvar
ka. ‘

Gyventojai liovėsi 
iš Rygos. Susinėsimai su 
Petrogradu ir Dvinsku (Di- 
naburgu) nepertraukti iki 
šiol. Pradėjo į Rygą grįs
ti pabėgėliai. Bet grįšti 
nėra lengva, nes valdžia ne 
bile ką įleidžia, reikia turė
ti tam tikrus pavelijimus. 
Iš miesto išvežta kas tik 
galima išvežti. Išvažiavo 
iš jo 250,000 gyventojų ir 
pravažiavo pro jį apie 400,- 
000 pabėgėlių iš kitur. Iš
važiavo veik visi valdinin
kai, apie 
darbininkų. Didžiuma (80 
nuoš.) išvažiavusių rusai. 
Išviso išvežta 110 dirbtuvių 
ir fabrikų. Išvežta daug 
spaustuvių, del ko daug 
laikraščių sustojo ėję (ir 
Rygos Garsas tų tarpe), 
nors kaikurie latviški tebei
na. Išsikraustė daugumas 
šiaip krautuvių ir visos 
brangumynų: aukso, sidab
ro ir t.t. Mieste trūksta 
maisto: mėsos, pieniškų da
lykų ir t.t. Arbatos nėra 
visai, tegaunama kava. Mė
sos kaina pakilo iki 60 kap. 
svaras: mat, raguočiai iš- 
kalno išgabenti kitur. Cuk
raus (miltais) kaina pašo
ko iki 28 kap. už svarą ir 
dar gauti sunku.

Pritruko smulkių: vari
nių ir sidabrinių pinigų, 

j teina poperiniai. Net už 
i tramvajus užsimokama po- 
iperėliais, tam tyčia išleis-’ 
tais. | Rygą nevalia įsi- 
jvežti metalinių: aukso, si
dabro, vario pinigų dau- 

Igian, kaip ant penkių rub- 
įlių. Mokyklos persikėlė į 
į Smolenską, Petrogradą, 
1 Maskvą. Vakarais mieste 
tamsu, gatvės be šviesos, 
langai turi būti uždengti. 
Anuotų šūviai girdisi aiš
kiai, bet niekas nesibaido: 
priprato nuolat girdėdami. 
Policija tebėra, bet kance
liarija jos perkelta. Net po
licijos tarnų daiktai ir šei
mynos išvežta į Jurjevą 
(Dorpatą). Iš ugnagesių 
sudaryta piliečių milicija, 
kuri pasirengus paimti rė
dą į savo rankas, vos pasi
rodys vokiečiai arčiau. Ant 
miesto tankiai skrajoja vo
kiečių aeroplanai. Didis 
pasipiktinimas iš rusų po
pų, kurie visi apleido mie
stą, nors jame dar yra a- 
pie 100,000 stačiatikių. Tik 
Rygos priemiestyje Edin
burg II tebsilaiko popas 
Šalfejevas, kurs stengiasi 
aprūpinti savuosius. Bet

■ cerkvės ir be popų pilnos 
i maldininkų: iš baimes ir
■ dievobaimingumas atsiran

da. Už tai katalikų kuni
gai laikosi ant savo vietų.

Chicago ir apylinkės, 
šiandie nepastovus 
šalčiau; gali 
Rytoj išdalies

Temperatūra 
čiausia 70, žemiausia 52 laip.

Saulė teka 5:59. leidžiasi 
5:14.

oras ir 
būti lietaus, 
debesiuota.

vakar augs-

Pripažįsta Va 
kiečiam ne 
kuriuos pasi 

sekimus
Petrogradas, sp. 12. — 

Rusijos generalis štabas 
štai ką skelbia:

Į pietus nuo Pripet upės 
vokiečių būrys užėmė Be- 
režnaja Volia sodžių netoli 
Požog. Vokiečiai netoli No- 
voselki ir palei Styr, netoli 
Čartorisk, perėjo ant deši
niojo upės Styr kranto. 
Mūšiai eina arti Milašev, į 
pietryčius nuo Kolki.

kontratakas
Garsimovki sodžiaus 
muštas.

Bukovinoj, pietuose 
Bučaržo, 
vokiečių atakas atmušė. 
Paėmė 150 Belaisvių.

Kaukazo fronte išilgai u- 
pės Arkhava pakraščių ma
ži susirėmimai tęsiasi, 
pačios upės klonyj 
artilęrijų dvikova. Į 
ryčius nuo Tortam 
turkų skautai išvaikyti.

Rygos apskrityj vokie
čiai neparodo smarkesnio 
veikimo. Vokiečių lakūnas 
išmetė kelias bombas ant 
Nitzahl geležinkelio stoties, 
i šiaurius nuo Dvinsko. Ar
ti Poehiline sodžiaus susi
rėmime mums teko 150 ne
laisvių.

Palei Poehiline ir Garba- 
novka užvakar siautė bai
sus mušis. Pozicijos ėjo iš 
rankų į rankas. Ant galo 
rusai ėmė viršų ir užėmė. 
Rusams teko 250 vokiečių 
ir 7 kulkosvaidžiai.

I pietvakarus nuo Dvin
sko rusų 
vokiečių aeroplaną, 
nukrito vidun musų pozici
jų. Visam fronto nuo 
Dvinsko ligi upės Pripet 
nieko svarbaus neatsitiko.

nuo 
musų kavalerija 
atakas

eina 
piet- 

ežero

artilerija pašovė
kuris

NORVEGIJOS MOTE 
RIS BALSUOJA.

Christiania, sp. 11. — 
Norvegijos moteris šiandie 
pirmu kartu balsuoja su 
vyrais generaliam atstovų 
rinkime1. Socialistai mote
rimis labai pasitiki. Jie ti
kisi iš moterių balsų aptu
rėti žymią reprezentaciją 
parlamente.

Norvegijoje moterims 
suteikta politikinės teisės 
birž. 11 d. 1913 m.

Latvių skyrius pageltai 
pabėgėlių Įsteigė Livonijos 
(Rygos) 27 maisto (valgy- 
dinimo) punktus. 12 lazare
tų, bet to negana. Ligonių 
dizinterija ir kitomis ligo
mis daug. Daugelis pabė
gėlių dar besislapsto miš
kuose.

1
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Vokietija ir Austrija, o 
dar daugiau jų šalininkai 
karštai protestuoja, kad 
talkininkai neturėtu gauti 
jokios paskolos Amerikoje. 
Jie tvirtina, kad Amerika, 
skolindama franeuzams ir 
anglams pinigus, laužanti 
šios šalies neutralybę ir pa
gelbsti Vokietiją įveikti.

Jei tasai vokiečiu pro
testas butu teisybe parem
tas, tai priešais Vokietiją 
taippat turėtu protestuoti 
ir talkininkai, nes ji andai 
►Švedijoje pasiskolino 40 mi
lijonu koroniĮ. Tečiau vo
kiečiai apie tai užtyli. ..Jie 
tik mato, ką talkininkai 
veikia.

Vokiečiai į savo bloguo
sius darbus visai kitokio
mis akimis žiuri. Antai jie 
visomis pusėmis siuntinėja 
protestus priešais Franciją 
ir Angliją, kad jos per 
Graikijos teritorijas siun
čiančios savo armijas į Ser
biją. ir tuo būdu laužančios 
Graikijos neutralybę. Bet 
kad vokiečiai iš pat karo 
pradžios Belgijos neutraly
bę m* tik sulaužė, bet visa 
šalį išteriojo, apie tai visai 
pamiršta.

Panašiai vokiečiams el
giasi ir musu nekurie laik
raščiai. Kuomet dr. Gai
galaitis savo laišku be ga
lo Įžeidė Amerikos lietu
vius ir Lietuviu Draugiją 
nukentėjusioms del karo 
šelpti, tai kadi r ‘'‘Ateitis” 
dr. Gaigalaiti priskaito prie 
“susijaudinusiu” žmonių. 
Gi kuomet “Katalikas” i 
tą laišką atsakė keliais tei
sybės žodžiais, tai tas atsa
kymas priskaityta prie 
“gadynės dokumento” ir 
dar priede “pasipiktinta.” 
Stebimės iš vokiečiu gudru
mo, o tuo tarpu pas mumis 
yra tu gudresniu “gudry
bių.”

Teutonai nepasiganėdina 
patraukę savo pusėn Tur
kiją ir Bulgariją. Londone 
apturėta žinia, kad jie sa
vo intrigų tinklais jau pai
nioja ir Švediją, kurios val
džia palinkusi pasi rok įloti 
su Rusija. Tečiau prieš tą

Iš Laikraščių
“V. Liet.” (No. 40) p. 

J. Sekevičius rašo apie au
kų siuntimą Europon lie
tuviams nuo karo gelbėti. 
Tarp kitko apie dr. Gaiga
laičio laišką štai ką sako:

‘ ‘ G erb. daktara s, matyt, 
neužganėdintas, kad mes 
duodame aukas — pinigus 
St. Šimkui. Ir tiesiog klau
sia: “Gal į Petrogradą ar 
į Maskvą?” Man matos, 
kad čia jokiu stebėjimųsi 
ar baimijimųsi negali būti. 
Lietuvių Draugija, kurią 
atstovauja gerb. St. Šim
kus, ir Rusijoj tebeveikda
ma turi milžinišką darbą. 
Ateina dabar laiškai ir pra
nešimai iš Rusijos ir Lie
tuvos, jogei lietuvių pabė
gėlių Rusijos miestuose vi
sur pilna; net teko matyti 
porą laiškų ir iš tolimos Si- 
berijos. Ir iš ten musų 
broliai skundžiasi, kad la
bai vargingas esąs jų gy
venimas, viskas labai pa- 
brangę ir maitinimosi pro
duktai labai sunkokai be
galinami. Į Rusiją dau
giausia išbėgę lietuvės, mo
teris ir merginos, paskui vi
sos šeimynos iš tų vietų, 
kur daugiausia ėjo mūšiai, 
susirėmimai. Rusai nėra 
tiek duosnųs, kad pabėgė
liai savo gyvybę nors pu
siau užtektinai užlaikytų. 
Taigi Lietuvių Draugijai 
darbo ir Rusijoje yra už
tektinai, o kita, ji šelps lie
tuvius ir po vokiečiais pa
tekusius. Ir pats p. Šim
kus sako, kad jis pats tuoj 
pasiųs vieną-kitą tūkstantį 
į Prūsų lietuvių komitetą, 
tiktai laukia geresnio ir tik
resnio iš jų adreso, susi
tvarkymo ir veikimo budo. 
“Nes dabar — sako p. Šim
kus — siųsti vienam p. Gai
galaičiui baisu, kad jis pru- 
selių-vokiečių nesušelptų. 
Čia būtinai reikia, kad mu
sų surinktais pinigais nau
dotus lietuviai, kuriems 
mes ir renkame pinigus.”

V. Liet.” redakcija tau 
klausimai! nuo savos štai 
ką dar sako:

“Kaip del dr. Gaigalai
čio, taip ir del kitų užinte- 
resuotų lietuviais, po kaize
riu patekusiais, turi būti ži
noma, kad Amerikoj aukų 
rinkimas yra organizuotas 
darbas. Todėl ir aukos čio
nai surinktos bus siunčia
mos tiktai organizuotu ke
liu, nes tai yra Amerikos 
lietuvių noras. Jokiais as
menimis nebus užsitikėta, 
kaipo asmenimis, nors jie 
ir geriausiai apie save nia- 

karinę propagandą sukilę 
socialistai, kurie persergs- 
ti švedų tautą neklausyti 
vokiečių kurstvmu.

Prūsų Lietuvis vis dar 
per “Naujienas” užsipuldi- 
nėja ant “Kataliko” savo 
nekultūringais ir bibliji- 
niais išvedžiojimais. Su te
kino nekultūringu Bažny
čios historijos “žinovu,” 
von Hindenburgo karštu 
gerbėju mes, kaip seniau 
sakėme, nepolemizuosime. 
Mums butų tikras pažemi
nimas polemizuoti su tos 
rūšies ponais, kurie lietuvių 
visuomenę šmeižia ir bjau
riąja.

Iš baseballininkų žaismių vaizdelis.

nytų. Lietuvoje turi būti 
išrinktas komitetas, ir tas 
komitetas turi būti iš mums 
žinomų Didžiosios Lietuvos 
veikėjų, kurie bus ameri
kiečiams gvarantija, kad 
čionai surinktųjų pinigų 
nei centas nebus atiduotas 
maitinimui kaizerio karei
vių. kaip tai atsitiko su 
konfiskavimais Amerikos 
aukų Belgijoje. P-nas Se
kevičius gerai nurodo, kad 
tas komitetas turės būti ge-> 
rai reprezentuotas prieš 
Amerikos lietuvius ir čio
nykščiuose laikraščiuose 
garsinamas. Bet podraug 
musų akis tebėra atkreiptos 
į Lietuvių Draugija, kuri 
turi šelpti suvirš 2 milijo
nų pabėgusių lietuvių nuo 
vokiečių užplūdimo ir plo- 
vojančių po svietą be duo
nos kąsnio ir pastogės. Jų 
padėjimas yra daug sun
kesnis už tų, kurie ant vie
tos paliko.”

Taigi tuomi musų pir- 
mesnieji išsireiškimai pilnai 
paremiami. O “Ateičiai” 
norėtųsi, kad aukos butų be 
jokios kontrolės siunčia
mos dr. Gaigalaičiui. Jei 
“Ateitis” taip nori, tegli 
sau sveika siunčia aukas, 
bet musų visuomenė, žino
ma, taip nesielgs.

“Ateityj” rašoma, jog p. 
A. Rimka yra gavęs laišką 
nuo Vydūno, kuriam pra
nešama, kad Maž. Lietuvos 
lietuviai sutverę komitetą 
šelpti Didžiosios Lietuvos 
nukentėjusius del karo lie
tuvius, esančius vokiečių 
užimtose vietose. Komite
tai! ineina:

Dr. V. Steputaitis, J. Ja- 
gomosta, dr. V. Gaigalaitis, 
J. Stiglorius ir Vydūnas.

Gerai. Komitetas yra. 
Bet musų visuomenė visgi 
juo vargiai pasitikės. Nes 
sulyg “V. L.” visgi via pa
vojinga tam komitetui sių
sti aukas. Jos gali būti 
suvartotos kitokiems tiks
lams. Kas kita butų, jei 
tau komitetai) ineitų dar 
nors keli D. Lietuvos vei-

Bulgarija ir Rumu
nija.

Balkanų neutralūs vieš
patijos ligšiol- rūpestingai 
sekė karo bėgį, smailino 
ginklus, kad prie progos ir 
pačioms prisidėti prie kru
vinos puotos. Rodėsi, kad 
Balkanų tautos, būdamos 
giminingos Rusijai, visos 
palaikys pastarosios pusę. 
Bet ne. Mat, tam yra daug 
priežasčių. Rumunija nuo 
senai rūgsta prieš Rusiją 
už išveržimą Besarabijos, 
o Bulgarija, turėdama ker
što pilną krutinę prieš 
Serbiją, kuri draug su 
Graikija po karo su Turki
ja žymiai ją nuskriaudė, 
pyksta ir ant Rusijos, kuri 
visame kame daugiau už- 
jauzdavo Serbijai.

Kad išlieti savo kerštą, 
Bulgarija tik ir laukė pro
gos. Toji proga pasitaikė. 
Teutonai sutraukė dideles 
spėkas prieš Serbiją ir kė
sinasi pramušti per pasta
rosios žemes kelią į Turki
ją. Bulgarija pamatė, kad 
dabar patogi valanda pasi
skaityti su Serbija ir kito
mis Balkanų viešpatijomis, 

kojai. Gi dabar, išėmus p. 
Vydūną, visi Prūsų lietu
vių komiteto nariai Ameri
kos lietuvių visuomenei y- 
ra svetimi ir kaipo tokiais 
ji nekuomet nepasitikės.

“Saulėje” štai ką skaito
me:

“Praeitą subata užsibai
gė Pottsvillės sude teismas 
Dr. Stankaus su išdavyste 
“Saulės,” kuris skundė ant 
$20,000 už apšmeižimą jojo 
ypatos. . Džiurė nusprendė 
duoti Stankui 100 dolerių, 
nes pagal jų nuomonę, ant 
tiek likos nuskriaustas. — 
Ant to ir užsibaigė garsin
gas teismas, kuris traukėsi 
kuone tris metus, padarė 
daug ergelio išduotojams, 
kurie gaišino laiką, o ir 
daktaras gaišino brangų 
laiką nereikaliiiigai. ’ ’ 

kurios ją nuskriaudė. Už
tari ji pasirengė prisidėti 
prie teutonų.

Kada Bulgarija aiškiai 
pakrypo prie teutonų, Ru
munija žada prisidėti prie 
talkininkų.

Rumunijai labiausiai ap
eina jos vientaučių likimas 
po Austrijos valdžia ir ji
nai jau 'senai nori juos at
sigriebti. . Tai nors Rumu
nija dar nenusprendė galu
tinai prisidėti karau, bet vis 
rengiasi ir žada padėti tal
kininkams. X.

MOKSLEIVIAI ORGANI
ZUOJASI.

Worcester, Mass. Spalių 
9 dieną vietiniai lietuviai 
moksleiviai, lankantieji vi
durines mokyklas, laikė 
pirmą susirinkimą lietuvių 
svetainėje.

Susirinkus, vienas iš mo
ksleivių, p. V. Jakaitis, pa
sakė prakalbą, paaiškinda
mas, kaip moksleiviams yra 
naudinga jungties į kuopas 
ir ką jose galima nuveikti.

Pasibaigus prakalbai pra
sidėjo rinkimai naujos val
dybos iš eilės SLRKMA. 
14-tos kuopos. Į valdybą 
pateko šie asmens: Pr. V 
Jakaitis — pirm., p-lė Ma
tilda Sukaitė — rašt., Vaš- 
kelevičia — kasininku.

Išrinkta valdyba tuojaus 
užėmė savo vietas ir pra
sidėjo . veiklus darbai nau
jame moksleivių būrelyje. 
Daug įvairių sumanymų 
buvo įnešta, svarstytą. Vie
ni priimta, kiti atmesta. 
Nutarta ypatingą domą at
kreipti į lavinimąsi tauti
niu i-literatinėje dirvoje. 
Užsibaigus taryboms visi 
linksmai išsiskirstėme.

Ten buvęs.

PRAKALBOS.

E. St. Louis, Ill. Spalių 
3 dieną East St. Louis, III. 
Lietuvių Kliubas parengė 
prakalbas. Kalbėjo Jonas 
Kulis, LD. “Kataliko” a- 
gentas, iš Chicagos. Pra
kalbos puikiai pavyko. X.

Karo aukos.
(Tąsa).

Kaip tečiau tie dalykai 
atrodė porai sodiečių, ku
riuodu per sumišimą spėjo 
užsislėpti Griniaus degan
čioje grįčioje ir užtat pa
sijuto labai kėblame padė
jime. Bijodami gaisro jie
du buvo užsislėpusiu čia 
pat prieangyje, dabar gi ir 
norėdami iš to negalėjo pa
sitraukti: bijojo, viena, pa- 
sirodvti besiginančiam ka- 
pitonui, antra, besiartinan
čios ugnies, pagalios kazo
kų kulipkų. Kapitonas, 
tiesa, gal sodiečių savo už
pakalyje ir nematė, gal ir 
matydamas neturėjo laiko 
į juos atydos atkreipti, ka
dangi rūpėjo jam labiausiai 
užtektinai toli prilaikyti 
kazokus. Bet praėjimui į 
mažiau ugnies sunaikintą 
grįčios galą neatbūtinai rei
kėjo perbėgti kazokų ap
šaudomą tarpdurį, dargi bi
jant užrūstinti vokietį ir 
gauti nuo jo kardo kirtį. 
Todėl ' žiurėdamu bailiai, 
kaip kulkos visai netoli
mais zvimbia pro tarpdurį 
ir sminga čia pat į molinę 
kamino sieną, kaip vėl ug
nis vis labiau ima veržties 
iš visur, baimės už savo gy
vybę priverstu sodiečiu ne
noromis sau pamislijo, ot, 
kad taip vokietis arba pa
siduotų greičiau, arba grei
čiau kristų, tuokart ir jų 
vargams galas ateitų.

*
Tečiau ir bijojo ir drovė

josi kapitoną iš užpakalio 
pritrenkti. Tik del visako 
vienas prigriebė sunkų, ak
meninį tekėlą, kitas ant ga
tavos laikė po ranka pasi
painiojusią tame pat kam
pe lopetą. Savo nelaimei 
vokietis, gal dabar tik so
diečius prieangyj pastebė
jęs, piktai ant jų suriko: 
“O verfhiclite littauische 
Schwein! Heraus!” Gi pa
matęs lietuvius padargomis 
apsiginklavusius ir many
damas, kad jie rengiasi jį 
iš užpakalio užpulti, kapi
tonas užsimojo kardu. Sa
vo kailis ir lietuviui už bi
le kieno brangesnis. Pinu, 
negu vokietis spėjo kardą 
nuleisti ant sodiečių galvų, 
vienas iš tų nelaukdamas 
nieko sviedė smarkiai sun
kiu tekėlu. Vokietis tik 
šoktelėjo ir, išleidęs iš ran
kų kardą, pasirėmė į ušo- 
ką. Veik tuo pačiu laiku 
kitas kaimietis smogė kiek 
pajėgdamas lopeta. Sunkus 
akmens tekėlas, aštri gele
žies lopeta, smarki mužiko 
ranka: kapitonas pargriuvo 
nė nešuktelėjęs. Už valan
dėlės jau sodiečiai kalbėjo
si su kazokais...

*

Tuo tarpu gaisras pasie
kė Griniaus tvartus, gi vi
sos trobos stogas apimtas 
tapo liepsnomis. Kazokai 
prie sodiečių pagelbos ėmė 
varinėti laukan iš tvartų 
gyvulius. Kiti dar pano
rėjo šį tą iš Griniaus grį
čios išgelbėti. Sušoko į pil
ną dūmų kukiię, pradėjo 
vilkti laukan priegalvius, 
indus, įvairius menknie
kius. Ugnis jau perarti bu
vo, idant gaišti ilgai, sto
gas grasino užgriūti ir pa
laidoti visus viduje esan
čius. Todėl sodiečiai ir ka
zokai jau buvo bemaną vi-

-DIDELE DOVANA“!
Nebo pakelio priešakys vertas Ac pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi 
pačią verte. Gali būti išmainomi j pinigus 

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

sai gličiąapleisti, kuomet 
vienam iš jų pasigirdo kok
sai įstabus balsas. Stabte
lėję prisiklausė: iš kasžin 
kur lyg girdėjosi prilaiko
mas, negarsus vaiko verks
mas. Vienas iš sodiečių 
staiga priminęs suriko: — 
Vaje! O kur Griniaus ma
žas vaikas? Ar tik ne jis 
čion kur?” “Kakoi tam 
mažas vaikas?” įsikišo se
nas kazokas, o sodietis at
sakė: “Vąše blagorodije,, 
zdies jest Griniusa rebio- 
nok...” Visi tuojaus prisi- 
klausinėdami ėmė apžiuri
nėti pakampius, palovius, 
pasuolius... O kuomet kaž
kas pažvelgė ir į užpečkį, 
pamatė ten prisiglaudusį 
pačiame gilume murziną, 
apsiverkusį, išsigandusį 
vaiką. Buvo tai ištikrųjų 
mažas senio Griniaus anū
kas.

*
' Neužilgo vienam iš sodie
čių pasisekė iš ten vaiką iš
traukti. Nelengvas tai bu
vo dari...........pats jo
kių viliojimų laukan ne-, 
klausė, iš baimės net verk
šlenti liovėsi, žiurėjo į vi
sus tarsi mažas vilkelis į 
savo priešus ir bailiai glau
dėsi prie mūrinių sienų, 
turbūt manydamas, jog bai
sus svečiai ne kam kitam ji 
nori ištraukti, kaip nužu
dymui. Per vargą įsisprau
dęs sodietis jį paėmė už 
suknelės ir, neatsižvelgda
mas į pasipriešinimą jo sil
pnų kojų, išvilko į aslą. Nu
stebę visi pamatė tebesantį 
vaiko rankose seną pasi
šiaušusį rudą katiną, ra
miai sau ten bepui-pianti. 
Vaikas pamėgino ištrukęs 
vėl į užpečkį smukti, bet vi
są laiką rudo katino iš ran
kų nepaleido, tur but jį 
vieną priskaitydamas prie 
savo neabejotinų bičiuolių...

(Seka toliau).

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Rea. 3255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystčs, dailarašystos.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
jki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald ave„ Chicago, IU.
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Princas ir Elgeta.
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Sulietuvino Padauguviete.

(Tąsa). *
jo i girios tankumą. Neaiškus mėnulis silpnai švie
tė jam kelią. Vaikas manė surasti taką ir juom per
eiti; bet kuo toliau jis ėjo į girią, tuo ji tankesnė buvo 
ir jokio tako nesirado. Vaikas persigando pamąstęs, 
kad jis paklydo ir dar greičiau ėmė eiti. Dažnai jis 
užkliūdavo už medžiu šaknų, puldinėdavo, o girios vis 
galo nebuvo matyti.

Kaip nusidžiaugė Edvardas, kada jis pamatė per 
medžius žiburiuką! Jis atsargiai prisiartino prie to ži
burio. Žiburys matėsi stubelėje, kurioje buvo girdėti 
balsas. Vaikas priselino prie lango, atsistojo ant galų 
pirštų ir pasižiurėjo i stubelės vidų. Kambarėlis bu
vo mažiukas, be grindų. Kampe stovėjo pundas šiau
dų vietoj lovos. Prie tų šiaudų stovėjo viedras, puode
lis, bliudas ir du-tris puodai. Prie sienos buvo nedi
delis suolas ir sulaužyta kėdė. Ant stalo stovėjo galiu
kas žvakės, kuri švietė kambarėli. Ant sienos kabojo 
kryžius su nukryžiavotu Išganytoju. Prieš kryžių 
klūpojo senas žmogus. Ant medinės dėžės gulėjo knin- 
gos ir žmogaus makaulė. Senis buvo didelio ūgio; 
plaukai ir barzda jo buvo ilgi ir balti; drabužiai iš avių 
kailių. Karalius pamanė: “Tai bus pustelninkas. Kaip 
tai gerai! Jis turbut geras žmogus.” Vaikas pabarš
kino. Negarsus balsas, pasakė : “Ineik, bet pirma me
ta voki, nes žemė , šita šventa! ” Karalius inėjo ir su
stojo ties slenksčiu. . Pustelninkas pažiurėjo į jį savo 
karštom akim. Jis’paklausė: “Kas tu pervienas?” — 
“Aš — karalius’’. — “Prašau brangaus svečio!” Jis 
patraukė suolą, pasodino karalių ir pradėjo vaikščioti 
iš kampo į kampą. “Meldžiu, meldžiu-” kalbėjo jisai: 
“Daugelis geidė čion ineiti, bet aš neleidau. Gi kara
lių, apsirengusį draiskalais, aš mielai priimu. Tu, gal, 
nori išbėgti nuo pasaulio, nuo piktų žmonių. Čion ga
lėsi melsties, skaityti svarbiausią iš visų kningų, Evan
geliją. Maitysiesi šaknelėmis ir žolėmis ir manysi tik 
apie dūšios išganymą. Niekas čionai tavęs nesuras.”

Karalius papasakojo, kokiuo budu jis čion atsira
do ir kad jis čion likti negali. Senis ką-tai murmėjo ir 
neklausė vaiko. Po to jis priėjo ir pasakė: “Klau
syk... aš tau atversiu paslaptį.” Jis pasilenkė prie ka
raliaus ausies, bet vėl atsitraukė ir atidžiai xklausėsi. 
Paskui ant galų pirštų prislinko prie langelio, iškišo 
per jį savo galvą, apsižiūrėjo aplink, sugrįžo atgal ir, 
pasilenkęs prie-pat vaiko veido, prašnabždėjo: “Aš — 
arkaniolas.” Vaikas sudrebėjo visu kurni ir pamanė: 
“Na, kam aš pabėgau nuo valkatų ir elgetų. Dabar pa
kliuvau į didesnę nelaimę: atsilankiau pas beprotį se
nį!”

Senis suprato, kad vaikas persigando ir pasakė: 
“Ar tu drebi? Tu jauti, kad pakliuvai tiesiog į dan
gų. Penki metai atgal čion buvo pasiųstos bekūnės 
esybės; jos ir pavertė mane arkaniolu. Šen man ran
ką, nebijok manęs. Mano ranką spaudė šventi anio- 
lai. Aš buvau auksiniuose minuose, mačiau patį Die
vą!” Senis nustojo, bet paskui beprotiškai suriko: 
“Taip, aš arkaniolas ir man lemta būti vyriausiuoju 
dvasiškiu. Bet karalius panaikino mus vienuoliją, o 
mus, nelaimingus vienuolius, paliko be stogo, be prie
glaudos.”

Taip praėjo visa valanda. Beprotybės valanda se
niui’praėjo. Jis prakalbėjo, kaip sveikas žmogus; pa
sodino vaiką arti ugnies, pagydė jo apdraskytas ran
kas ir pradėjo rengti vakarienę. Visą laiką jis link
smai kalbėjo ir glostė vaiką. Vaikas pamylėjo gerą 
senį. Po vakarienės senis paguldė savo svečią kitam 
kambarėly j, užklostė jį, kaip savo vaiką, meiliai atsi
sveikino ir išėjo į savo kambarį.

Aplink, valandą senis sėdėjo prie kudmento ir bu
vo ramus. Štai jisai sudavė sau į kaktą kumštimi ke
lis kartus, kaip ir ką atsiminęs. Skubiai pašoko ir 
įbėgo į vaiko kambarį. Jis prikėlė vaiką ir paklausė: 
“Tu karalius?” — “Taip, karalius,” tas atsakė. — 
“Koks karalius?” — “Anglijos.” — “Sakai — Angli
jos? Tai Henrikas jau numirė.” — “Taip, numirė — 
aš jo sūnūs.” Veidas senio patamsėjo. Jis suplojo 
savo sudžiuvusiom rankom ir pasakė rūsčiu balsu: “Tu 
žinai, kad karalius padarė mus elgetomis, atimdamas 
nuo musų vienuoliją?” Senis pasilenkė. Vaikas jau 
dručiai miegojo. Senis nusišypsojo, pradėjo po kam
pus ko-tai ieškoti. Kaip kada jis sustodavo, klausy
davo, žiūrėdavo iš paniūrų į lovą ir murmėdavo sau po 
nosim. “Visame kaltas jo tėvas. Dabar aš arkanio
las. O kad nebūtų karaliaus, aš bučiau buvęs vyriau
siuoju dvasiškiu.” Ant galo jis rado, ko ieškojo — 
surūdijusį peilį ir budę. Jis atsisėdo pas ugnį ir pra
dėjo geląsti peilį. Vėjas ūžė aplink stubelę. Pelės iš
lindo iš savo olų ir tykiai bėgiojo po kambarį. Senis 
nieko nematė ir negirdėjo. Kartais jis pravesdavo pirš
tu per peilio ašmenis ir kalbėdavo linksniai: “O, tai ge
rai išaštrinau!” Vaikas pasijudino. Senis priselino

Dievaičio Bacho 
sostas jau griūva.

Blaivybės klausimas mu
sų tautai šiandieną dar ma
žai rupi, ypač Ameriko
je. Kuopos, kurios užsi
mezga arba jau užmegstos 
keletas metų atgal, vienos 
šiek tiek pasididino skait- 
liumi narių, kitos sumažė
jo, o dar kitos, nesant pasi
šventusių žmonių, palaikan
čių tarp narių tos brangios 
ideos blaivybės — visai iš
nyksta. Blaivybės klausi
mas mažai terūpi dėlto, 
kad jį pažįsta neskaitlingas 
lietuvių būrelis. O su svai
galais musų tauta yra su
sipratusi net perdaug, kaip 
tai matome iš lietuvių pa
pročių: senovės dainose lie
tuvis, apdainuodamas savo 
gyvenimą, mini puotas, na, 
ir skanų alutį prikiša,

Jaigu įžengsime į muzie
jų, kur palaikomos senobi
nės palaikes ir ten atrasi
me kaušus ir kitus indus 
del vartojimo ir gaminimo 
svaiginamų gėrimų. Iš to 
visko matome, kad lietuvių 
tauta nuo amžių yra susi
pratusi su gėrimais. Ir al
koholis, kaip seniau, taip ir 
dabar teka gįslose musų 
tautos, nešdamas blėdį ir 
išnaikinimą.

Baisiausias žmonijos' prie
šas, svaiginantieji gėrimai, 
yra vartojami su pasigėrė
jimu prie kiekvienos pro
gos ir kiekviename svarbes
niame gyvenimo atsitikime 
ir jokia prakalba, joks pa
mokinimas jų blėdingumo 
ligšiol neatrado, nepatrau
kė į savo pusę daug pase
kėjų, išėmus neskaitlingas 
blaivininkų kuopas.

Iš to aišku, idant įvedus 
pilnąją blaivybę, prašalinus 
girtybę iš žmonių tarpo, 
reikia ieškoti kito budo su
stabdymui alkoholio už- 
tvinkusios upės. Kitas bū
das, tai yra įstatymų link 
blaivybės kelias. Chicagos 
miestas su keliais milijo
nais savo gyventojų, tarpe 
kurių randasi ir lietuvių a 
pie 60 tūkstančių, turbut 
nemažiau suvartoja svaiga
lų, negu Michigano ežere 
randasi vandens. Nekal
bėsiu apie svetimtaučius, 
bet gana pažvelgti į tirš- 
čiaus apgyventas lietuvių 
vietas, kur surasime ant 
kiekvieno “bloko” po 3 ar
ba 4 saliunus. O visi užsi
laiko, tai iš to aišku, kad 
svaigalai bangomis liejasi, 
nešdami nupuolimą, skurdą

Austrų ir italų kareiviai ka
riauja Alpuose ant augštų 
kalnų, kur prasideda dideli 
šalčiai ir pūgos artinanties 
žiemai. Neišpasakytas ka
reiviams vargas ten vasa
ros metu laipioti po uolas, 
gi apie žiemą nėra nei kal

bos.

(Seka toliau). vimo direktorius.

į surukusius , kambarius 
vargdienio žmogaus. Gau
jos girtų šeštadienio vaka
rais ir sekmadieniais “dė
džių” yra brukamos į šal
tąją, o iš ten, išsiblaivėjus 
ir užsimokėjus bausmę, vėl 
paleidžiami į baltą pasaulį. 
Mes į tą visa maža žiūrim ir 
piktinamės galvodami, kad 
geriau tokiems nebūti pro
tingais žmonėmis, kuriais 
jie yra. Beregint tuos re
ginius iš girtų žmonių gy
venimo, prisimena tas,. jog 
ne visur taip blogai yra: y- 
ra valstijų, kuriose jokių 
svaigalų nerasi, negalima 
ten jų išdirbinėti, nei par
davinėti, nei išvežti.

Ligi 1915 m. sausio 1 d. 
“sausų” valstijų jau buvo 
15. Tose valstijose pasi
šventę žmonės, nepaisyda
mi jokių klinčių, veikė del 
labo žmonijos be poilsio ir 
štai jų darbo vaisiai jau pa
sirodė, kad valdžia prispir
ta prie sienos turėjo išduo
ti ištarmę, pa smerkiančią 
svaiginančius gėrimus, kai
po naikinančius prakilnu
mą tautos.

Negana dar to, kad svai
galai tapo panaikinti 15 
valstijų, šiemet visi bravo
rai ir smuklės tapo panai
kinta keturiose sekančiose 
valstijose: Floridoje. Ala- 
bamoje, Idaho ir Uticoje. 
Taigi svaigalų šmėkla pra
šalinta jau iš 19 valstijų. 
Ten viešoji opinija pergalė
jo dievaitį Bachą ir jo pa
sekėjus. Tai dar ne visi 
darbai ir vaisiai blaivybės 
darbininkų: nuo pradžios 
šių 1915 metų Kansas, N. 
Carolina', Tennesse ir Vir
ginia įvesta girtuokliams 
nesmagus suvaržymai: 
Kansas ir North Carolina 
valstijose už girtuoklio pa
darytas aibes turi atsakyti 
miesto valdžia, o Tennesse 
ir W. Virginijoj už girtuok
lį turi atsakyti pats saliuni- 
ninkas, jaigu apsvaigintas 
gėrimais pasikėsintų ant 
kieno sveikatos arba turto. 
Gi šitose valstijose: Okla
homa, Connecticut, India
na, New Mexico, New 
York ir Wyoming girtybės 
pasekėjai ir svaigalų pla
tintojai taip yra įsišaknėję, 
kad visi pasiryžimai ir pas
tangos išvyti iš šių valsti
jų svaigalus neturėjo pasi-

sekimo. Valstijose: Ore
gon, Colorado ir Washing
ton svaigalai išvejami nuo 
sausio 1 dienos 1916 metų. 
Iš sekančių valstijų: Penn
sylvania, New Jersey ir 0- 
hio yra vilties netolimoje a- 
teityje pravesti įstatymus, 
uždraudžiančius išdirbimą 
ir pardavinėjimą svaigalų. 
Michigano valstijoje kaiku- 
riuose miestuose jau tapo 
įvesta blaivybė. Texas val
stijoje gubernatoriumi iš
rinktas blaivybės šulas, 
Ferguson, kuris dirba iš vi
sų spėkų, kad toje valsti
joje panaikinus ' svaigalus, 
ir yra vilties, kad didelio 
žmogaus prakilnus darbas 
atneš puikius vaisius — 
blaivybę visai valstijai.

Ant galo pažvelgtame į 
savo Illinois valstiją, kaip 
ji išrodo su savo dideliu 
miestu Chicago, kame ran
dasi keletas tūkstančių 
smuklių su keliais desėt- 
kais bravarų. Nors šioje 
valstijoje girtybė giliai įlei
dus savo šaknis, bet viešo
ji opinija pradeda pasmer
kti girtybę ir jos platinto
jus. Ypatingai savo darb
štumu šioje valstijoje ir 
Chicago j e atsižymi “Catho
lic Total Abstinance Uni
on” ir “Dry Chicago Fede
ration.” Veikia ir keletas 
mažesnių organizacijų, ku
rių vardai čia nepažymėta 
ir yra viltis, kad ateis tas 
laikas, kad ir Chicago pa
liks blaiviu miestu, nepai
sant bravarninkų ir saliu- 
nininkų pastangų apginti 
savo biznį.

Chicagos mieste ir visoje 
Illinois valstijoje yra įsta
tymas, kad saliunininkas 
neturi teisės parduoti vai
kams nei alaus, nei degti
nės, nei cigarų.

Bet, kaip pasirodo, smuk
lininkai neatsižvelgia į įsta
tymus ir “šinkuoja” ma
žiems vaikams alų ir degti
nę, mat, įnamiai, arba pats 
tėvas siunčia Jonelį arba 
Juozelį į smuklę su kaušu, 
o tas, žinoma, kaipo senes
nių, turi klausyti. Bet 
Kristaus žodžiai šiaię 
skamba: “Kas gi papiktin
tu vieną iš tų mažųjų, ku
rie į mane tiki, goriau jam 
Imtų, kad girnų akmuo bu
tų užkabintas jam ant kak
lo ir butų jis paskandin
tas jūrių gilumoje.” (XIII, 
6). Ir ką mes gera galime 
tikėties iš jaunos gentkar- 
tės, kad jau tie maži kūdi
kiai taip pripratinti prie 
smuklės, kad joje nieko 
blogo nemato, prie keiks
mų, nešvarių kalbų, kurios 
smuklėse pilasi, kaip iš gau
sybės rago, jų ausis pri
pranta ir patįs nesidrovi 
negražiai kalbėti. Dieve! 
kur-gi protas tokio tėvo, ar
ba motinos, kurie siunčia 
kūdikį į smuklę su “pan- 
tukc” alaus ar kitko. Vai
kas žiuri į tėvą ir motiną,) 
kaipo į veidrodį, kaip į 
kningą, iš kurios skaito ir 
mokinasi pasielgimų ir ieš
ko gyvenimo takų, bet tok
sai kūdikis, kuris siuntinė
jamas į smuklę, neatneš pa
augęs jokios naudos nie
kam, o bus nenaudėlis ir 
vargas bus tėvams, užsiau
ginusiems girtuoklį sūnų!

Miesto viduryje, kame 
veikia viršminėtos organi
zacijos, ten vaikas smuklė-

(Tąsa ant 4 pusi.).

BANKES^
COFFEE 26?

Jeigu

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smaku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1Qn Bankes’Dairy stalo OCa 
Kav0v £vitstas. v ocnn buvimu

Puikiausia Arbata \ųl|ĮI gulite i60c vertes, tiktai po “Vv tpUUU TnnL.;nJ
Geriausia iš visų CHa
Arbatų, 60c vertes po

navų —
Kiti parduoda po 30 c 1_________ _______

Bankes’geriausia 60c vertes, tiktai po
Creamery Sviestas . vJvA* Geriausia iš visu 

Geresnis kaip kur kitur. i ..
Vakarine dalis.

1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island avo
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

Bankes' Kavos sztornose
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

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

1816 \V 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth a ve 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avė
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GYVULIŲ PROTAS.
Tą kningą vokiškai yra pa

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

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj pašoma V 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 ypatybes ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

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

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

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

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo 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, Ill. U. S. A.

~~~~~ ■........ ZZZZZZZIZZZIZZZZZZZZZZZ^

Atsakanti gyduole del Reumatizmo ■
Tuksts.įį’ia tapo sveikais, B 

žmonės blogiausiame sveika- ■ 
tos padėjime, kentėdami ru- ■ 
matizmo skausmais, tikėjosi a 

-jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo ' parodyta 
Jiems, kad ją kentėjimai bu- " 
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- ■ 
dai kraują išmirkė stiprumą. ■ 
Jie ištikro buvo menki, kur ■ 
neperstojama skausmas ruma- H 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklą B 
ir tdurapu laiku kraujas liko- * 
ir išvalytas nuo visą nuodą, ir ■

įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- ■eystam kraujui plaukiant, 
giškumo. « »j -> B

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsią Chicogo’s H 
gidytoją, kurs lavinosi virš 15 metą tame amate. ’

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 1
Galima pinigus siąsti tiesiog pa: ■
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite: B

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertas lt
! Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-| 
i damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan | 

Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas g 
THE AMERICAN TOBACCO CO. Jį

N Premium Dept. 490 Broome St., New V-'rk, N. T.
(Vertis kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Ranki) Medžio
Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

i CARR BROS. WRECKING CO. Į
į. :JOO3-3O39 S. HAL8TW ST, CHICAGO, ILL Į

S
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Chicagos Žinios
IŠKLAUSĖ STRAIKI- 
NINKŲ NUSISKUN

DIMO.
Miesto tarybos komitetas 

vakar išklausė streikininku 
merginų nusiskundimų aut 
policijos brutalio pasielgi
mo. Buvo pakviestos visos 
nukentėjusios merginos ir 
intariamieji policiantai. Ži
noma, policiantai aiškinosi 
esą nekalti ir kasžinkokias 
historijas pasakojo. Strai- 
kininkės pasakojo, kaip iš- 
tikrųjų tas buvo. Paaiškė
jo. kad jos be jokios prie
žasties buvo stumdomos ir 
areštuojamos. Vienai mer
ginų sumušta net akiniai, 
kitai sudraskyta jekutė. 
Kumet suimtos pareikala
vusios sau daugiau oro pat- 
roliniam vežime, kuris bu
vo merginomis prikimštas, 
policiantai tik karčiai nu
sišypsoję. Be to paaiškėjo, 
kad policiantai ant kiekvie
no žingsnio vartojanti ordi
narinius žodžius, kuriuos 
gėdytąsi sakyti moterių a- 
kiveizdoje.

Komitetas išklausė strai- 
kininkių nusiskundimų, bet 
ar tas musų policiją patai
sys, tai daugiau kaip abe
jotina. Policija kadangi 
tvirtina, joge! ji kartais e- 
santi priversta aštriau ap
sieiti su straikininkėmis.

Saliunininkas atsake, jo
ge! jam “business” pasige
rinęs, kuomet saliunai sek
madieniais uždaryta. Per
eitą šeštadienį -jis turėjęs 
$90 ineigu. Gi kuomet sek
madieniais saliunas buvęs 
atviras, tai jis turėdavęs 
ineigu šeštadienį $30 ir sek
madienį $50. Gi dabar $10 
daugiau pelno ir todėl esąs 
didis “skirtumas.”

Illinois Bankers’ Assoc.ia- 
ion paskyrė $200 dovanų 

tam, kuris suseks arba nu
rodys banditus, kurie api
plėšė State Bank of West 
Pullman oficialistus.

Policija tvirtina, kad va
kar municipaliuose teis
muose buvę mažai bylų. Vis 
tai ačių stiliumi uždarymui.

Banditas pašovė saliuni- 
ninką Joseph Bender Balni
ne po num. 244 W. 32 gat. 
ir pabėgo. Saliunininkas 
nugabentas ligoninėn.

UŽ

apkasų iš francuzų rytuo
se nuo Sonchez, Champag
ne apskrityj. Tečiau Pary
žiuj tas užginama.

DIEVAIČIO BACHO SO 
STAS JAU GRIŪVA.

(Pabaiga nuo 3 p.).

j e jokių svaigalų negaus, 
nes smuklininkas bijo pa
kliūti į kilpas, iš kurių la
jai sunku išsipainioti. Bet 
apylinkėse, apgyventose 
svetimtaučiais — ateiviais, 
kaip tai: .lenkais, lietuviais, 
si a vokais ir 1.1., alus ir deg
ino yra parduodama kūdi
kiams be jokio atsižvelgi
mo, nes jaigu ir yra šiokios- 
:okios teisės, atspaustos 
ant poperos, tai šių 
saliunininkai į tai 
neatkreipė atydos.

Jaigu gi valdžia

tautu 
ligšiol

MAJORAS IŠKILMIN 
GAI PRIIMTAS.

Buvo pasklydus gandas, 
kad Chicago majoras 
Thompson San Francisco 
ir kitur buvęs labai šaltai 
priimtas. Tečiau pats majo
ras tai užginčija. Girdi, vi
sur iškilmingai visa “par
tija” buvus sveikinama. 
Majoras grištąs namo.

VISA ŠEIMYNA 
DUSO.

Otto Hardekopf, jo žmo
na ir jų dvi dukterį, 8 ir 4 
metų, po numeriu 1054 Se
dgwick gat., atrasti uždu- 

Du kakaliu vidui kure- 
gi kadangi visi langai 

uždari- 
sugėrė 

užsidu-

sę.
uosi
ir duris buvo aklai 
nėta, tatai kakaliai 
oxygen;) ir žmonės 
šiuo.

IŠKILMINGOS LAIDO 
TUVĖS. '

TRIS VAIKAI SUŽEISTI
Vakar vakare parkutyj 

Mark White Square, 30 ir 
TIalsted gat., vaikai vaikus 
užpuolė ir tris anų liko bai
siai peiliais suraižyti. Visi 
nugabenti ligoninėn. Jais 
yra: Walter McGrath, Dew
ey Tobin ir Fred Gilmore. 
Du jii turbūt nepagįsią. Vi
si 17 metų. Žaislais parku
tyj nepasidalinę ir tode 
pavartota peiliai. Tris kal
tininkai, kurie minėtus tris 
suraižė, pabėgo, kol pribu
vo policiantas. Nežinia, ar 
pasiseks nedorėlius suimti.

Spalių 6 dieną atsiskyrė 
su šiuo pasaulin Simonas 
Stanevičia, 50 metų am
žiaus. Velionis buvo ge
ras ir teisingas lietuvis, 
taippat liaudingas Ameri
kos pilietis. Paliko nuliu- 
dusią žmoną, du sunu ir 
dukterį. Jojo kūnas buvo 
palaidotas šeštadienyje, sp. 
9 dieną, su bažnytinėmis 
pamaldomis A ušros Vartų 
bažnyčioje. Į šv. Kazimie
ro kapines palydėjo suvirs 
20 automobilių.

Per pamaldas gedulingas 
giesmes giedojo Chicagos 
vargonininkai. Tikrai rei
kėjo būti akmeninės šir
dies, kad nesusigraudinti 
lįgi gilumos širdies, beklau
sant giesmių 4-rių pasižy
mėjusių lietuvių
Tarpe jų dalyvavo žinomi 
lietuvių muzikai: p. Pocius 
ir p. Limentas. Kiti du 
jauni man nepažįstami.

Jaunuomeifei, norinčiai 
auklėties dailės srityje, pa
tariama pilnai pasitikėti 
lietuvių artistų tobulumu.

K. J. Fillipovičius — 
ten buvęs.

artistu
REIKALAUJA VISUR 

SALIUNUS UŽDARYTI.
“The Young Peoples Ci

vic League” prezidentas. 
Bev. Phillip Yarrows, pa
siuntęs gubernatoriui Dun
ne laišką, reikalaudamas 
lygos vardu, idant jis viso, 
valstijoj uždarytų saliunus 
sekmadieniais, nes to įsta
tymai reikalaujanti.

“Saliunų uždarymo klau
simas nėra tikybinis nei 
politikinis, bet tai įstaty
mas. Gi visokius įstaty
mus reikia pildyti.”

GERESNIS PELNAS.
Vakar vienas saliuninin

kas miesto ofise pas mie
sto kontrolierių nusipirko 
$700 vertės taip vadinamus 
“baby” bondsus. Kontro
lierius Pike buvęs labai nu
stebintas ir paklausęs sa- 
liunininko apie ‘busines- 
s’ą.”

mažai 
rūpinasi musų nesusipratu
sių brolių ir seserių gero
ve, tai musų pačių pride- 
rystė yra atkalbinėti juos 
nuo tų nuodų. Daugumas, 
žinoma, nepaklausys gra
žių žodžių, nei išvedžioji
mų, bet vienas, kitas pa
klausys ir mes vergavęs 
svaigalams ir stos blaiviu 
žmogumi. Džiaugsis tada 
girtuoklis, palikęs blaiviu 
žmogumi, džiaugsis ir blai
vininkas, atvertęs jį į blai
vų gyvenimą.

Tad gi visi, kuriems ru
pi blaivybė ir jos pasek
mės, subruskime prie dar
bo, o vaisius netrukus taip
gi sulauksime.

Kun. A. Briška.

Phene Drover 7M0

DR. A. J. TANANEVICZE
gydytojas ir chirurgas

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų
3248 S. Morgan St., Chicago, III.

anuMMwaniinai ■HIW’

Paieškau savo švogerių, Juozapo ir 
Kazimiero Venckų, pirmiau gyveno 
Easton, Pa., o 13-tas metas Juozapas 
išvažiavo iš tenai Į miškus, o Kazi
mieras nežinau kur. Jie patįs, ar kas 
apie juos žino, malonėkit atsišaukti 
šiuo adresu:

Petras Labrentis,
1902 Jackson str.,. Scranton, Pa

Parsiduoda 120 akrų farma, 80 ak
rų išdirbta, geros trobos, 5 arkliai, 17 
galvijų, visokios ūkės mašinos ir kiti 
reikalingi padargai, 
giai, arba mainysiu ant propertės mie 
ste.

Parsiduoda pi-

Atsišaukite antrašu:
W. Czaplinski, 
Necedah, Wis.

Parsiduoda kepykla 
visais intaisymas ir su 
šaukite šiuo adresu: 
2315 So. Leavitt str.,

(pekarnė) su
namu. Atsi-

Chicago. TU.

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

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

ILLINOIS PRIĖMĖJŲ (AKUŠERIŲ) 
KOLEGIJA (THE MIDWIFE COL

LEGE OF ILLINOIS).
Vienatinė savo rųšies kolegija šia

me mieste. Visos pamokos, išdėstymai 
ir klinikos atsibus špitolės wardose ir 
operacijos kambariuose. Šita kolegi
ja suteikia pamokas pagal Illinois 
Board Health reikalavimus. Rašyki
te ir klauskite katalogo po antrašu: 

Midwife College of Illinois,
-160 E. 32 str., Chicago, DI.

ŽAISMIŲ NEBUS.
Stanford parke, ant West 

Side, šiandie rudeninės žai
smės neatsibus del šalto o- 
ro. Apie tai prašo musų 
paskelbti minėto parko di
rektorius.

VOKIEČIAI ATMUŠTI.
Londonas, sp. 11. — Vo

kiečiai po poros dienų sun
kiai kovai į pietus nuo La 
Bassee su dideliais nuosto
liais atmušti atgal.

Berlyne skelbiama, kad 
vokiečiai atsiėmę dalį savo

I
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Jau išėjo iš spaudos kninga; “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybe Siti) knin- 
gu j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9% col ii}. Apie 150 paveikslu, 701 puslapiu.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TA? MMEVIČIA, Sav.

CHICAGO. ILL.3249-53 So. Morgan Street,
3013BE 3QE10Co.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalyką, kad no vieną rudens vakarą rymodamas ant 

kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistu žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabų historijos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugirtos. 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

čia

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moterišku, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—4 po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

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

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisaa

3143 So. Morgan SI. kerte 32ros, Cl.icago
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos:
9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 
ir nuo 6 ,iki 8:30 vakare.

NedėlioirB vakarais ofisas uždaryta* 
Telefonas Yards 687

iki

LIETUVIS GRABORIUS
Geriausias gra " 

borius ant Bri-B 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbą geriau-g 
šiai. B
Prie kiekvienoj 

pagrabo suteikia 
geriausius likto
rius ir 12 va- 
nų paimu.
Tel. Drover ’4139

’ A. MASALSKIS
|3305 Auburn Ave., Chicago

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

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

REIKALINGI
jauni vyrai mokyties barberysties- J 
lėto savaicziu užtenka del užbaigimo 
kurso* Inrankiai duodami. Vietos lau
kia. Geras mokesnis. Visados gal• ti- 
kietis dirbsiąs. Uždarbis yra besimo
kinant.
MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Fifth five., Chicago, 111.

DR. RICHTER'S

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

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

I
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Tirkish Trophies 
ig arėtu penkiolika metų at

gal — yra rūkytojai
Turkish Trophies 

Cigare! ij šiandien!

§1 'ilrbejai gerinusia Turjtiszku 
ir Kgiptiszka Ck'aietu sviet •

M®

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Go.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard

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 bunkos 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 narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų, 'ritu viešpatysčių. 
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visi] linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visdkiūs kitus 

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

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

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

| 
■

Išrausta
WHITE ROCK

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisinsiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir formas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgičių. Kreipkitės pas

K. J. Fillipavičių
Offisas ■—A—

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., panedėlio, seredos ir pėtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

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

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK. N. Y.
RLWtBIlHIlO^liaUllHBriillHIIIIHBiliMlil^

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuvė
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų. skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRUMAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St

CHICAGO, ILL.

Į
i

OI -kAKT NEDELIN1S LAIKYTIS

išeina Kas utarninKas ir petngčla.

"SAULE”
COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvnsnicka

Si moksliškai sutaisyta gyduolė duo- i 
da įstabų palengvinimą baisiausiuose I 
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 Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą.

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

gyJy- 
ketu- 
Eock

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

F------------- ---< PRENUMERATA KAŠTUOTA: — -—•—

AMERIKOJ f“e'^a?u2$?25i (pusei matų įpl.zs
j KIIHOPOJ f Rosij°i ir Lietuvoj $3.50, Angli-
| u U ' v t joj ir Škotijoj 15 §. Prūsuose 15 m

K#3yk thaojaaa,, © gautis vieną masnerį dykSl

W. 0. Boczkauskas & Go.
W. South ML > Nahanoy Cltj, P>>
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