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IR BULGARIJA STOJO KARAN
Rusai sumu- Bulgarai įsi- 

še Austrus 
Galicijoje.

2,000 kareivių pa
ėmė nelaisvėn.

APLINK DVINSKĄ MŪ
ŠIAI TEBEINA.

Petrogradas, spaliu 13.— 
Rusu generalis štabas ofi
cialiai skelbia, kad rusai 
sudaužę austrų-vokiečių li
nijas pietinėje Galicijoje 
palei upę Strypą. Jie paė
mę nelaisvėn aplink 2,000 
austru-vokiečiu kareiviu, 
60 ofieieriu, kelias anuotas 
ir daug karo amunicijos. 
Rusai tuomi nepasigančdi- 
nę varosi pirmyn ir aus- 
trams-vokiečiams daranti 
didelius nuostolius.

Tasai rusu laimėjimas 
Galicijoje yra pirmas vai
sius nuo teutonu įsibriovi- 
ino Serbijon. Rasi, tasai 
smūgis atšaldys teutonus 
nuo karščiavimosi prieš 
Serbiją ir, rasi, nuo to Bal
kanuose stovis kiek-nors 
atsimainys. Upė Strypą y- 
ra upės Dniestro šaka, nu
sidriekusi net ligi Tarnopo- 
liui.

Šiauriniam karo fronto 
gale, ty. visu padubisiu, ru
sai irgi smarkiai pasistatą 
priešais vokiečius ir vieto
mis juos atmuša atgal.

Frontu Garbunovka-Lau- 
tzesghey rusai pradėję 
kontratakas. G arbunovka 
guli už 9 mylu i šiaurvaka- 
rus nuo Dvinsko, ant, gele- 
žii ik ei io D vi 11 ska s-Pan e ve - 

zis. Lautzesghey guli ant 
Laukes upės, 8 myliomis i 
pietvakarus nuo Dvinsko.

Vokiečiai, rusu spaudžia
mi, buvo priversti apleisti 
visas apylinkes aplink vieš
keli, einanti iš Dvinsko i 
Novo ^Aleksandrovą.

Pietryčiuose nuo Dvins
ko, tarpe Dauguvos ir Bo- 
gensky ežero, vokiečius 
spaudžia i tarpežerį. Vo
kiečiai stumiami ir i vaka
rus nuo Vidzy. Rusu ka
valerija užėmusi Ostie so
džių, palei Bogensky eže
rą gulinti.

Rusai, kaip tvirtinama, 
dabar aplink Dvinską užė
mę tvirtas pozicijas, taip 
kad vokiečiams sunku bus 
prasimušti.

Vokiečiai sakosi, kad 
Dvinsko apylinkėse jie pa
ėmę 287 rusą kareivių ir 
ofieieriu ir vieną kulkosvai
dį.

veržėSerbijon
Vokiečiai užėmė 
miestą Semendria
RUMUNIJA MOBILI

ZUOJA KARUOMENĘ.

Londonas, sp. 13. — Vo
kietijos kaizeris pribuvo 
austrų-vokiečių stovyklon 
Serbijos fronte. Apie tai 
pranešta iš Copenhagen i 
Morning Post.

Londonas, sp. 13. — Bal
kanuose dabartinis stovis, 
trumpai imant, sekančiai 
persistato: Bulgarijos ka- 
ruomenė įsiveržė Serbijon, 
austrai-vokiečiai užėmė ser
bu miestą Semendria, Ru
sija nusprendžius į Balka
nus pasiųsti savo karuo
menės dalį ir pagaliau pra
nešama, kad Rumunijoj 
pa sk ei b ta mobil izacii a.

Bulgarija iškilmingai ap
vaikščiojant! savo įsiverži
mą Serbijon. Bulgarų už
duotimi sulaikyti talkinin
kų armijas, besiveržiančias 
serbams pagelbon. Jie da
limis tą tikslą jau atsiekė, 
nes perkirto Saloniki-Nish 
geležinkelį. Talkininkų ar
mijos dabar bene neis bul
garams iš užpakalio ir pri
siruoš sulaikyti teutonų į- 
sibėgimą, kuomet tie, pra
simušę per Serbiją, mėgins 
per Bulgariją briauties 
Konstantinopolio link.

Visi dabar su atsidėjimu 
tėmijasi į Rumuniją, kuri 
mobilizuoja karuomenę. Pa
tirta, kad Rumunija išda
lies jau nusprendžius stoti 
talkininkų pusėn, tai yra 
priešais teutonus.

Ne tik vieniems serbams, 
bet ir talkininkams Balka
nuose. padėjimas pasirodo 
labai aršus. Austrai-vokie
čiai priešais Serbiją pasta
te 400,000 karuomenės. 
Prie jų prisideda dar 250,- 
000 bulgarų. ‘Priešais tą 
galybę sunku bus atsilaiky
ti ne tik serbams, bet ir tal
kininkams. Pastarieji to
dėl sumanę siųsti daugiau 
karuomenės. Tik viena 
Rusija žadanti kelis šim
tus tūkstančių prisiųsti.

Berlyne skelbiama, kad 
austrai-vokiečiai Serbijoje 
progresuojanti.

Serbijos sostinė iš Nish 
perkeliama į Monastirių.

IR BULGARAI ĮSIBRIO- 
VĖ SERBIJON.

Londonas, sp. 13. — Iš 
Atėnų į Times depeša pra
nešama, jogei bulgarai per-

Busimoji prezidento žmona

Suv. Valstijų prezidentas Wilson ir Mrs. Galt, kurią prezidentas ateinanti mė 
nesi, sakoma, vesiąs.

BAISUS REGINYS ANT 
MUSŲ ŽEMĖS.
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eitą pirmadienį po pietų 
įsiveržė Serbijon ir užpuolė 
Gariboghaz, už 30 mylių į 
šiaurryčius nuo Nish ir 10 
mylių į vakarus nuo Serbi- 
jos-Bulgarijos sienos. Gari
boghaz guli arti Kniashe- 
vatz.

RUMUNIJA SU TALKI
NINKAIS.

Paryžius, sp. 13. — Echo 
korespondentas iš Romos 
telegrafuoja, jogei jam te
kę iš tikrų šaltinių sužino
ti, kad Rumunija jau taip 
kaip ir nusprendžius stoti 
talkininkų pusėn. Tik ga
lutinis nusprendimas dar 
neįvykęs.

GRAIKIJA NUSPRENDĖ 
BŪTI NEUTRALĖ.

Atėnai, sp. 13. — Graiki
ja galutinai nusprendė su
mobilizuotos karuomenės 
nepaleisti ir palikti neutra- 
le. Apie tai pranešė minis- 
terių preinieras Zaimis par
lamentui (Mat, karau nega
li stoti, nes karalius ir vėl 
“susirgęs”).

Nish, sp. 13. — Čionai o- 
ficialiai skelbiama, kad au
strai-vokiečiai, kurie buvo 
perėję Danubę į pietryčius 
nuo Bielgrado, su dideliais 
nuostoliais atgal per upę 
nuvyti. Daug teutonų už
mušta, bet dar daugiau jų 

'nuskendo;
P

PrastasRusijos 
stovis.

LONDONAS, sp. 13. - 
Times korespondentas iš 
Petrogrado praneša. . kad 
Rusijoje esąs labai prastas 
stovis. Rusija negalėsianti 
ilgiau kariauti, kaip tik še
šis mėnesius, nes jai trūks
ta pinigų, ginklų ir amuni
cijos. Pačioj Rusijoj amu
nicijos mažai teišdirbama, 
gi gabenties iš Japonijos 
arba Amerikos reikia pini
gų, kurių Rusija neturi. 
Rusijos pinigų kursas visai 
nupuolęs.

Ne kas tai spėjimas.

GORITZ MIESTAS PA 
SIDUOSIĄS.

Geneva, sp. 13. — Aus
trijos miestas Goritz, gu
lintis už 22 mylių į šiaur- 
vakarus nuo Triest, kaip 
pranešama, turėsiąs pasi
duoti, kadangi italai jį, iš 
trijų šonų apsiautę, daužo.

— Geneva, spalių 13. — 
Šveicarijos kareiviai areš
tavę Francijos ambasado
rių ir Anglijos minister^, 
kuomet jiedu automobiliu 
važiavę arti Neuchtel. Vei
kiai klaida tečiau patėmy- 
ta ir areštuotų atsiprašyta.

SAN FRANCISCO, Cal„ 
sp. 12. — Čionai atsibuna 
tarptautinis santaikos kon
gresas. Viena kalbėtojų 
kongrese, Miss Eva Mar
shall Shonts, pasakė, kad 
pagal dr. Thomas E. Groon 
aprokavimo šiandie didesnė 
pusė pasaulio gyventojų Į- 
velta šin baisian europiniu 
karan. Ant žemės pavir
šiaus gyvena 1.721,000,000 
gyventojų. Iš jų 976,000,- 
000 Įvelti šin karan.

Karas liepos 1 d., 1915 
m., atsiėjęs $18,500,000. Li
gi liepos 15 d., 1915 m., 2,- 
228,350 vyrų užmušta ir 4,- 
837,510 sunkiai sužeista.

Panašių žmonijos skerdy
nių pasaulis dar nėra ma
tęs.

PABAUDOMIS SURINK
TA DAUG PINIGŲ.
Berlynas, sp. 13. — Čia 

ironiškai skelbiama, jogei 
Rusijos biudžetas 1916 me
tams sušelptas pabaudomis, 
kokios užkrauta ant įvairių 
laikraščių. Valdžia tų pa
baudų surinksianti ligi $1,- 
540,000.

— Tokyo, sp. 13. — Ja
ponijos valdžia studijuoja 
Balkanuose stovį ir, mano
ma, pasiųs savo karuomenę 
serbams pagelbon.

Wilson skelbia 
- Amerika 

pirmiausia.
Washington, sp. 12. — 

Organizacija Daughters of 
American Revolution vakar 
čionai apvaikščiojo savo 25 
metų sukaktuves. Apvaik- 
ščiojiman buvo pakviestas 
ir prezidentas Wilson, kurs 
savo kalboje pažymėjo, jo
gei kiekvienam šios šalies 
piliečiui turi rūpėti visuo
met obalsis: Amerika pir
miausia — ir todėl dabarti
nio karo žvilgsniu ne tiktai 
pridera Imti neutraliu, bet 
ir visupinnu stovėti ant 
sargvbos amerikoniniu rei- 
kalų.

Prezidentas išreiškė savo 
pasi tikėj imą i ratu ra I i zuotu 
piliečių lojališkumu ir jo 
z.nomon<> yra labai prasi
platinęs manymas, jogei 
jie nepersiėmė amerikoni- 
niais idealais, kadangi to
kių esąs mažas skaitlius.

“Bet laikaus tos pusės” 
— kalbėjo prezidentas — 
“idant persiskyrimas kuo- 
greičiaus sektų. Tegu tie, 
kurie pirmiausia mąsto fl
pie kitas šalis, stotų vienon 
pusėn — biblijiniai butų 
tai kairioji — tie, kuriems 
Amerika yra visuomet pir
miausia, autrojon pusėn.”

Šio karo metu Amerikos 
pareiga palikti ne tiktai 
neutrale, bet dar saugoti 
pamatus, ant kurių vėliau 
bus pastatyta santaika.

“Gi santaika” — kalbė
jo toliau — “galima atsta
tydinti tiktai ant senų ir 
pripažintų tarptautinių tei
sių principų, ant tų tiktai 
elementų, kurie primena 
tautoms apie jų pareigas, 
kokias turi išpildyti ben
drai del savęs.”

Londonas, sp. 13. — 
Daugiau kaip $5,000,000 
Anglijos valdžia kas savai
tė išleidžia tarnaujančių 
kareivių žmonų ir vaikų 
užlaikymui.

— Washington, sp. 13. — 
Suv. Valstijų valdžia su
manius įnešti kongresai! 
reikalavimą padidinti karo 
laivyną 20 didžiuliais karo 
laiviais, 100 submarinų ir 
70 kitokių karo laivų.

— Petrogradas, sp. 13.— 
300 metų Romanovų dinas
tijos viešpatavimo paminė
jimui busią išleista krasos 
ženkleliai vertės 1 ligi 20 
kapeikų.

VOKIEČIAI DAUG KA
REIVIŲ NETEKĘ.

Amsterdam, spal. 13. — 
Apturima žinios, kad vokie
čiai pastaromis dienomis la
bai didelius nuostolius ap
turėję vakariniam karo 
fronte, kadangi per kelias 
dienas tik vieni franeuzai Į 
vokiečių linijas paleidę 3,- 
000,000 anuotų šovinių. Ži
noma, juk tiek šovinių ne
veltui buvo paleista. ,

RUSAMS IMA SEKTIES.

Petrogradas, spalių 13.— 
Čionai oficialiai skelbiama, 
kad padubisiu rusams ima 
sekties vokiečius atmušinė
ti. Antai rusų lakūnai į 
pietus Friedrichstadt nu
metę net 75 bombas ant vo
kiečių pozicijų.

ZEPPELINAS SUSI
DAUŽĖ.

Paryžius, sp. 12. — Iš 
Bruselio laišku pranešama, 
jogei naujas zeppelinas 
nakčia skrizdamas netoli 
Bruselio sp. 7 d. susidaužė 
ir liko sunaikintas. Orlai
vis buvo pagautas vėjo, 
trenktas ant vienų namų 
stogo ir perlūžęs pusiau. 
Tris ambulansai surinko į- 
gulos lavomis ir nugabeno 
į Bruselį.

S. V. LAKŪNAS UŽ
SIMUŠĖ.

San Diego. Gal., sp. 13.— 
San Diego užlajon nukrito 
lakūnas su savo aeroplanu, 
S. V. armijos leitenantas 
Walter R. Taliaferro, ir nu
skendo. To nelaimingo at
sitikimo priežastis nėra ži
noma.

PARYŽIAUS SPAUDA 
PROTESTUOJA.

Londonas, sp. 12. — Pa
ryžiaus karinė cenzūra sus
pendavo keturis Paryžiaus 
dienraščius. Prieš tokį 
spaudos varžymą užprotes
tavo visi laikraščių redak
toriai ir leidėjai. Atlaiky
ta tuo tikslu mitingas ir 
priimtos rezoliucijos pasių
sta valdžiai.

EXTRA!
RUSIJA SIUNČIA KA

RUOMENĘ.

ATĖNAI, sp. 13. — Ru
sijos transportiniai laivai iš 
Odessos gabena skaitlingą 
karuomenę i Bulgarijos pa
kraščius. Laivus lydi keli 
karo laivai. Prisibijoma 
vokiečių submarinų užpuo
limo, nes tenai, Bulgarijos 
pakraščiuose, keli jų nardo.
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Pirm keliu dienų Suv. 
Valstijų, Argentinos, Bra
zilijos ir Chile atstovai at
laikė konferencijų ir po 
nuodugnaus apsvarstymo 
nusprendė generolų Car- 
ranzų pripažinti Meksiko 
prezidentu, idant tuo keliu 
padaryti galų Meksiko re
voliucijai, kuri jau ketvirti 
metai tęsiasi ir kurios ga
las nepramatomas. Dabar, 
kuomet Carranza pripažin
tas prezidentu, viršminė- 
tos valstybės turės jam 
duoti moralę ir materijai? 
pagelbų, idant kuoveikiau- 
siai revoliucija liktųsi už
slopinta.

Carranza tokiuo dalykų 
stoviu labai pradžiugęs ir 
tvirtina, jogei jis dabar vei
kiai užslopins revoliucijinį 
judėjimų ir vison šalin įves 
tvarką ir romybę. Bet, tar
si, del didesnio pasityčioji
mo iš Carranzo tvirtinimų 
Villa padvigubino savo re
voliucijinį veikimų ir, su
rinkęs savo kareivius, jau 
leidžiasi tiesiog Meksiko 
sostinės link. Jis sako, jo
gei taip ilgai kovusius, kol 
(■arranzos peibelis nepaim
siąs.

Iš Laikraščių
Vokiečių laikraščiai da

bartiniais laikais daug vis
ko prirašo apie rusus ir Ru
siją. Kartais tenka išgirsti 
apie Rusiją nebutniekių, 
bet kartais ir daug teisy
bės. Antai Nauja Lietu
viška Ceitunga, Tilžėje, 
paskui vokiečių laikraščius 
štai ką rašo apie rusus (jos 
rašybų paliekame):

“Kas ižvilgį yra gavęs i 
tai, kas už maskoliškosės 
frontos nusiduoda, tas tur 
but pertikrintas, kad Mas- 
kolijai dar labai sunitui lai
kai už akių ir kad ji nieku 
budu tai atlikti negal, kas 
jai pavieryta yra. Masko- 
lija turi rods daug ir gerų 
Žalnierių, ji pereina jais vi
sas kitas žemes, ji tur ir 
vaisių bei mėsos, ale jai 
reikia apicierių, ginklų, bei 
muniicijono (amunicijos. 
R. ). Ale norint Maskoli- 
ja ir ginklų bei municijo- 
no gautų, ir jei jos Žalnie
riai dar geresni butų, ne
gu yra, tai tečiau bus ji 
šiame kare pergalėta, ka
dangi jai taip, labai gera or
ganizacija priešais stojos. 
Maskoliškasis vaiskas nėra 
iš vieno stukio lietas. Čia 
matai vyrų, kur rubai, ei
sena ir visas pasielgimas 
visai nepritinka prie veido 
ir išveizdėjimo. Norints 
maskoliškieji kareiviai ir 
gana geri yra, tai tečiau 
nerandi prie jų nei jokio 
užsikarštinimo ant karo. 
Daug tankiau gali patėmy- 
ti, kad maskoliškieji Žalnie
riai laiškus (laikraščius 
R.) skaito tyrinėdami, ar 
ne veik pakajus bus. Kož- 
nas gal patėmyti, kad mas
koliškasis vaiskas ginklų ir 
apicierių stokoja. Ne syki 
matėm pulkus kareivių pra
traukiant be ginklų ir be a- 
picierių. Rods yra sakoma, 
kad ginklai trukiu gabena
mi, idant Žalnieriai jų nešti 
neprivalytų, vienog tai 
skamba visai nevierytinai 
ir veikiau vierytina, kad 
apginklavimas tikt prie 
frontos nusiduoda. Tiesa 
yra, kad ten, kur rekrutai 
išmokinami, ant batalijom; 
tikt 100 pučkų (šautuvų. 
R) tepareina. O kadangi

Baseball žaismes.

Vaizdeliai iš baseballininkų žaismavietės Philadelphijoj

toli už frontos nei jokių laikraščiai, ypač su valdžia 
moderniškų pučkų nebėr, turį artimus santikius ir to
tai randi ten seniausius 
ginklus vartojant. Randi 
čia pučkų, kurias po kiek
vieno ■'šūvio naujai lioduoti 
turi. Dar labiau stokuoja 
maskoliai municijono. Gale 
aprilio tape Petersburg^ 
viena melinito fabrike į orų 
paplaišinta, per ką munici
jono stoka dar juo'pasididi
no. Tai buvo viena didžiau-
siųjų maskoliškųjų fabri- 
kių.”

Kad tame pranešime yra 
daug teisybės, niekas nega
li užginčyti. Tai svarbiau
sioji rusų nepasisekimų 
priežastis — stoka ginklų ir 
amunicijos. Su beginkliais 
kareiviais juk priešiitinko 
ųeįveiksi, nei prieš jį atsi
laikysi. Ir už tokių betvar
kę reikia kaltinti tik biuro
kratus ir biurokratus.

del žiną rusų valdžios nuo
mones, tečiau rašo kartais 
dalykus, kurie labai verčia 
paabejoti, ar Rusija ir iš- 
tikro geidžia mažųjų tau
tų labo. Tat matome ir iš 
to, kokias pastabas “No
voje Vremia” daro prie lie
tuvių atstovo J anuškevi- 
čiaus kalbos durnoje. At
stovas Januškevičius bu-

Karo įvairumai.
Kareivio žingsnis.

Prancūzų kareivis laike 
maršavimo daro 76 žings
nius į miliutų, prie skubes
nio ėjimo padaro 110 žings
nių, o kaikada 126. Iš to 
išeina, kad franeuzų karei-

kas. Automobilių lydi mil
žiniškas vežimas su viso
kiais reikalingais daiktais. 
Kada automobilius nugrim- 
sta dugnan ir ten apsiren- 
ka vietą, tada paneria mi
nėtų vežimą, kurį paliko 
plaukioti viršuje, ir tend 
jį pritaiso, kaipo prieplau
ką.

Taip tai išrodo naujas iš
radimas. Be abejo, pasa
kingas, ką ir besakyti. 
Kiek jis bus naudingas, ne
galima kol-kas žinoti. P. 

Lake tvirtina, kad jis jau 
užtikrintas savo išradimo 
verte ir žada išmėginti jį 
kuogreičiausiai. Jei pagy
vensime, žinoma, išgirsime 
apie pasekmes to stebuklin
go vežimo.

Prancūzų cenzūra.
Vienas plačiai žinomas 

franeuzų autorius “Revue 
de Paris” kalba apie da
bartinę franeuzų cenzūros 
organizaciją.

“Visi franeuzai cenzoriai 
yra oficierių luomo. Kai- 
kurie šia profesiją nuo se
nai jau pramanė, o kai-ku- 
rie cenzoriai yra karo me
tu sužeisti oficieriai ir ne
galį jau kariauti, tai bent 
prie šitokio darbo nori ati
duoti patarnavimų karo 
metu.

"DIDELE DOVANA"

Visas Kuponas ir pakelio priešokis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

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

rios snaust paliovė.” Prisi
minė gal ne vienam tos ža
lios, šlamščios girios, apie 
kurias minima eilėse.

Paskui sekė ginčai. De
batuota: Kur geriau gyven
ti — ukėje, ar mieste? A- 
firmativę pusę laikė p. V. 
Dainašas, o negative p. A. 
J. Dikselis. Abelnai imant, 
debatai išėjo rimtai ir abi 
pusi karštai prisiginčijo. 
Teisėjai pripažino viršų 
negativei pusei.

Butų geistina, kad tokie 
literatiniai skyriai butų su
daromi kiekviename jauni
mo būrelyje, ypatingai vy
čių ir moksleivių kuopose. 
Jie duoda daug praktikinio 
išsilavinimo. K. V. Lutkus.

L. sk. rašt.

Iš Vilios pasielgimo su
prantama, kad tonai dar 
labai daug kraujo bus iš
lieta, kol Įvyks šiokia-tokia 
tvarka ir romybė. Suvieny
tų Valstijų valdžia klai
dingai pasielgė, kad gen. 
(-arranzos seniau nepripaži
nti prezidentu, kuomet ta
sai dar nebuvo susikivirči
jęs su Villa. Gi dabar nie
ko gal nepadės nei S. V. 
nusižeminimas. Panašias 
klaidas labai sunku atitai
syti.

Tuo tarpu talkininkai pa
lei Salonikus nuolat savo 
armijas išsodina ir jos siun
čiamos serbams pagelbon. 
Tų armijų skaitlius vokie
čius tikrai išbaugins. To
dėl Berlyno “Korrespon- 
denz” persergsti vokiečius 
nuo perankstyvo džiaugs
mo; tvirtina, kad Vokieti
jos valdžia tikra dalykų 
stovį slepianti ir kad ga
lutinos to karo pasekmės 
gali būti vokiečių tautai 
perkamos.

Teutonai Serbijos sosti
nę Bielgradų apgriovė, ne- 
kurias miesto dalis paver
tė i griuvėsius, bet Serbi
jos giluinon jiems pasivary
ti ne kai]) sekasi. Aplink 
pusantro šimto tūkstančių 
austrų-vokiečių perėjo upes 
Danube ir Save, užėmė 
Bielgradų, bet į apylinkes 
neįstengia ligšiol prasi
mušti.

Čekų tautinė Sąjunga A- 
merikoje pasiuntė Į bulga
rų tautų atsiliepimų, idant 
bulgarai gerai apgalvoti], 
ką jie darų prisišliedami 
prie teutonų ir užpuldami 
Serbiją. Juk teutonai yra 
amžini slavių priešininkai, 
gi bulgarai tiems savo prie
šininkams ima pataikauti. 
Rodos, tasai čekų atsiliepi
mas bus pervėlus, nes ca
ras Ferdinandas save ir 
bulgarų tautų jau Įnirda
vęs teutonams.

Iš Vien. Liet, tenka su
žinoti, kad Prūsų lietuvių 
komitetai! (apie kurį vakar 
šioj vietoj minėjome) pri
sidėjo dar buvęs kituomet 
Amerikoje kun. Jonas Ži
linskas ir juristas Ašmys. 
Taigi dabar komitetas su
sidedąs iš 7 asmenų.

Vien. Liet, skaitome:
“Kad Lietuvos vargus 

pamažinti ir lietuvius pa
bėgėlius sušelpti, gerb. 
Šimkus surinktas aukas So. 
Bostone 19 d. rugsėjo Lie
tuvių salėje ir Haverhilly- 
je 23 d. rugs. Kliubo salėje 
jau išsiuntė Europon per 
A. Ramanausko bankų, 
Lawrence, Mass. Išsiųsta 
inžinieriaus Naruševičiaus 
adresu, Maskvon (Volchov- 
ka Gostinica, Kniažij dvor) 
1,300 rublių (464 dol. 30c.). 
Lawrence, Mass. rugs. 24 
d. surinktos aukos 165 dol. 
50c. palikta vietos komite
to rankose, kuris prižadėjo 
su kitomis jau pirmiaus su
rinktomis aukomis išsiųs
ti.”

Dabarčiai labai nepatin
ka, kaip ir Rusijos biuro
kratams, kad Rusija yra 
vadinama mažų tautų glo
bėja. Rašo:

“Rusų valdžia vis ir vėl 
skelbia, jog ji kovojanti už 
mažųjų tautų laisvę bei ne- 
prigulmybę. įvairi rusų

tent pasakė, jog parubežyj 
gyvenančios tautos, kurios 
visų karo naštų nešti turin
čios, savo žaizdas tik galė
siančios išgydyti, jaigu 
gausiančios pilnas tautiškos 
savivaldos "teises ir kad tat 
esanti Rusijos priedermė 
anoms tautoms atiduoti ši
tų “tributą” (duoklę). 
Toksai prašymas laikraš
čiui “Nov. Vremia” labai 
įkirėjo. Jis rašo, jog Ja
nuškevičiaus kalba paėjusi 
iš nesveiko proto, jog Rusi
ja esanti provokuota ir vie
šai užgauta, pavadinus jų 
esančia skolinga kam nors 
“tribute.”

Galiausiai “Novoje Vre
mia” pavadina Januškevi
čių žlibių politiku, dalyko 
nesuprantančiu.

Kam tai nebūtų aišku!”
Žinoma, kad labai gerai 

aišku. Bet taippat aišku, 
kad “Novoje Vremia” nėra 
ten kokia rusų valdžia, ar
ba rusų tauta. “Nov. Vre
mia” yra biurokratų orga
nas. Gi biurokratai, kol 
jie ten laiko savo rankose 
valdžios styrų, yra priešin
gi visokioms reformoms ir 
gyventojų laisvei. Bet rei
kia žinoti, kad biurokratiz
mui ten dienos suskaitytos, 
gi naujoji valdžia tikrai 
paliks mažųjų tautų globė
ja. Podraug žinoma, kad 
pati Vokietijos valdžia tuo 
žvilgsniu yra bjauresnė ir 
už dabartinę Rusijos biuro
kratijų.

NUSKANDINO DU VO 
KIEČIŲ LAIVU.

Copenhagen, sp. 13. — 
Anglijos submarinai, vei
kianti Baltijos jurėje, nu
skandino du vokiečių laivu. 
Vienų, anglinį laivų, sutor- 
pedavo netoli Kalmar. Ki
tas buvo garlaivis “Germa
nia.” Abiejų laivų igiifla 
išgelbėta.

vis pasistumia pirmyn per 
sekundų dvi ir pusę pėdos 
prie naturalio maršavimo, o 
prie greitojo 3 ir pusę pė
dos. Naturalis suaugusio 
žmogaus žingsnis išneša a- 
pie 65 cm. Rusų kareivis iš
skečia 80cm. žingsnį; pri
prastu ėjimu pereina 112 
žingsnių į miliutų. Italai 
bersaglieriai visados eina 
paskuba, net taikos metu. 
Daro mažų, spartų žingsnį, 
55cm. ilgio, o į miliutą pa
daro 118 žingsnių. Anglų 
kareivio žingsnis išneša 85 
cm. ilgio; į miliutų padaro 
110 žingsnių. Bėgančiu 
maršavimu padaro 115 žin
gsnių, tečiau daug didesnių, 
negu natūraliame ėjime. 
Gi spalvuotoji anglų ir 
franeuzų karuomenė neturi 
nustatyto žingsnio; juda 
sparčiau arba lėčiau laike 
reikalo. Taippat laike ėji
mo jie neturi vienodo žing
snio.
Povandeninis automobilius.

Amerikonas išradėjas 
Lake nesenai pasigarsino 
su nauju išradimu. Povan
deniniai laivai — sulyg La
ke — negali pereiti per 
klintis vandenyje, kurias 
padaro priešai, pratiezdami 
žuvinius tinklus ir vielas, 
negali ilgai išbūti po van
deniu, ypač negali atsargiai 
plaukti gilumoje. Visų tų 
nepatogumų nebijo Lake 
išrastas automobilius. Ši
tie automobiliai gali būti 
po vandeniu neapribotą 
laikų ir išpildyti įvairius 
darbus.

Sulyg išradėjo nuomonės, 
kiekvienam automobiliu j e 
turi būti po keletą nardo
mųjų varpų, kurie pripusti 
oro, kiekvienoje nuimtoje 
padėtų nardytojui užtai
syti minas. Svarbia povan
deninių automobilių įkrova 
skaitysis sandelis balionų 
oro ir benzino. Dar ne vis-

Cenzūros darbas eina 
dienų ir naktį, be jokios 
pertraukos. Paryžiuje da
bartiniu laiku išeina apie 
50 dienraščių, kuriuos vi
sus prisieina perskaityti, 
taippat ir kiti spausdiniai 
periodiniai ir iliustracijų 
leidiniai. Nuo 9 ligi 11 ry
to tęsiasi cenzūra laikraš
čių, išleistų prieš piet, o 
nuo 1 ligi 4 po pietų eina 
cenzūra vakarinių laikraš
čių, o nuo 9 ligi 4 ryto — 
rytinių laikraščių.

Kiekvienas cenzorius tu
ri dirbti ištisią naktį, bet 
paskui jis dvi naktis turi 
liuosas. Cenzorius svar
biuose dalykuose atsikrei
pia prie valdžios, prie mi- 
nisterių pirmininko ir pa
klausia, ar toji, ar kita ži
nutė galima praleisti. Pa
čiame vidunaktyje, kada 
viešpatauja nakties ramu
mas', apie antrų arba tre
čią valandų, patsai Vivi- 
ani (ministerių pirminin
kas) turi eiti prie telefono.

Iliustracijos atsargiai 
perleidžiamos, ypatingai to
kios, iš kurių priešas gali 
lengvai atspėti karuomenės 
pozicijas ir padėjimų.” X.

ŠV. BEDO KOLEGIJA.

Peru, III. Sekmadienyje, 
spalių 10 dienų, atsibuvo 2 
ALRKMS. III-čios kuopos 
literatinio skyriaus susi
rinkimas. Susirinkimas iš
ėjo iigas ir indomus.

Visupirmu kalbėjo p. J. 
P. Poška. Kalbėjo apie 
mokslą ii* jo tobulinimųsi, 
kaip jis kasmet vystosi ir 
šiandien padaryta didžiau
si progresai per jo galybę. 
Kalbėjo apie pasaulį, astro
nomiją, paukščių kelių, apie 
šviesų ir t.t. Patėmijo, 
kiek žilos senovės žmogus 
turėjo vargo norėdamas pa
sigaminti ugnies, šviesos. 
Toliau jo išradimai tobuli
nosi. Išrasta gazai, elek
tra, kuria galima pavaduo
ti daug kitų dalykų.

Toliau p. A. Rakauskas 
jausmingai padeklemavo 
Vaičaičio eiles: “Žalios gi-

TAUTOS FONDO REI
KALAI.

Ne Haven, Conn. Vieti- 
tiniai lietuviai taippat ren
ka aukas sušelpimui brolių 
ir seserių, nukentėjusių del 
karo.

Dabar vietinis Tautos F. 
skyrius pasiuntė į T. Fon
do centrų $120.95.

Aukojo sekantieji:
Draugija šv. Pranciškaus 

$100.00.
Laike SLRKA. 16 kuo

pos vakaro aukojo:
Po $1.00: J. Dambraus

kas, Bevardis, B. Vaitke vi
čius, K. Milavickas. P. Ši- 
linskienė, A.- Gulauskas, M. 
Lotuzaitė, A. Zigmantavi- 
čius.

Po 50c.: L. Kelneriutė, 
F. Čibirka, J. Miknaitis, A. 
Keršis, J. M ignis, D. Gusi- 
naitė.

Smulkių aukų surinkta 
$11.95.

Viso labo $120.95
Visiems aukotojams ta

riu nuoširdžiai ačiū.
V. Zavarskas,

Vietinio T. F. sk. rašt,

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, UI.
Res. 3255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5326

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, knlngvodystes, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abol- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

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

I Aft IŠMOK (hft {
thu An^liikai kalbiii aho V 

\ Wskaityti ir rašyti u-»
ft Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai- K 
W tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- M 
M šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra

labai parankus kiekvienam, nes mokina- K 
y/ me naujausiu budu per korespondencija ig! 
liti jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. X 
X Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- M 
v dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- S 
M nigus: X

AMERICAN SCHOOl oi LANGUAGES v
1711 W. 47th st., Chicago, Ill. £
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Mark Twain. Karo aukos
Princas ir Elgeta

Sulietuvino Padauguvietė,

(Tąsa).
prie lovos, atsitūpė ir, pasilenkęs, iškėlė rankoj peilį-. 
Vaikas vėl pasijudino. Akys jo atsivėrė, bet vėl tuo- 
jaus užsidarė. Senis sulaikė kvapą ir klausėsi. Pas
kui nuleido ranką ir prasišalino. Jis surinko virvutės 
galiukus; surišo karaliaus kojas, bet tas nepabudo. 
Mėgino senis sudėti ant krutinės rankas ir surišti, bet 
vaikas ištraukdavo tai tą, tai kitą ranką. Ir negalėjo 
ilgai senis jas surišti. Ant galo vaikas pats sudėjo ran
kas. Senis skubiai jas surišo. Taippat perrišo ir kaklą 
miegančiam vaikui. Edvardas taip drūčiai miegojo, 
kad nepabudo ir nejautė, ką darė senis.

Senis atsitraukė ir slinkdamas povaiiai, kaip katė, 
atsinešė žemą suolą ir atsisėdo prie vaiko lovos. Jis 
žiurėjo į vaiką, išlengvo aštrino peilį ir šypsojosi. 
Staiga jis pamatė, kad akis vaiko atsivėrė ir su bai
me žiuri į aštrų peilį. Senis linksmai nusišypsojo ir 
pasakė: “Sunau Henriko VIII, ar meldiesi tu?” Su
rištas vaikas pradėjo blaškyties. Kaklo perrišimas ne
davė jam kalbėti. Jis tik galėjo išleisti nesuprantamą 
balsą. Senis traukė toliau: “Melskis dar! Išmušė pas
kutinė tavo valanda!” Vaikas visas sudrebėjo;- jo vei
das nublanko. Jis ėmė spardyties iš visų jėgų, bet tas 
nieko negelbėjo. O senis šypsojosi, lingavo galva ir 
aštrino peilį. Edvardas sudejavo ir nustojo blašky
ties. Karčios ašaros krito per jo veidus.

Pasirodė pažaras. Setais atsiklaupė ant kelių ir 
su peiliu rankoj pasilenkė prie verkiančio vaiko... Kas 
tai yra? Pas pat stubelę girdėties kokie tai balsai, kal
ba. Peilis išpuolė iš senio rankos; jis užmetė ant vai
ko avies kailį ir pašoko ant kojų baisiai išsigandęs. 
Už durių rėkavo, barėsi ir pešėsi. Kas toks šaukė 
pagelbos. Paskui buvo girdėties bėgant tolyn ir stai
ga kas tai subeldė į duris. Rustus balsas rėkė: “Ei, 
atidayk duris. Greičiau! Velnias paimtų, greičiau!” 
Karalius neišpasakytai nudžiugo: už durių rėkė Mail- 
sas, jo ištikimas Mailsas. Senis sugriežė dantimis, iš
šoko iš kambario ir uždarė duris. Edvardas girdėjo, 
kad Mailsas neinėjo į kambarį, o tik kalbėjo per lange
lį: “Sveiks, šventas seni! Kur vaikas? Atiduok man 
tuojaus vaiką!” — “Kokį vaiką, geras žmogau?” — 
Kaip, kokį? Neviliok manęs, seni, aš visai to nenoriu. 
Prie tavo stubelės aš'sugavau nedorėlius, kurie pavogė 
nuo manęs vaiką; jie pasakė, kad vaikas nuo jų pa
bėgo. Jie susekė jį ligi pat tavo stubelės duris. Man 
parodė jo kojų pėdsakį. Aš supėriau valkatas. O tu, 
šventas tėvai, neprigaudinėk manęs, atiduok vaiką ge
rumu. Kur vaikas? Sakyk!” — “A, dabar suprantu,” 
pasakė senis: “tu turbut klausi apie apdriskusį kara
lių? Jis pas mane nakvojo. O dabar aš jį išsiunčiau 
su reikalu. Jis greitai sugrįš.” — Kaip greit? Ar ne
galima butų jį pasivyti?” — Vaikas tuojaus sugrįš!” 
— “Na, tai jau aš jo palauksiu.” •

Per visą laiką nelaimingas karalius nenustojo de
javęs po avies kailiu. Bet Mailsas jo negirdėjo. Tik 
kelis kartus jam girdėjosi, kad kas tai aimanuoja. 
Mailsas žiurėjo aplink, klausėsi, bet negalėjo suprasti, 
kas tai butų. Ant galo jis neišsikentė ir paklausė: 
“Kas tai čia per dejavimas?” — “Koks dejavimas? 
Aš nieko negirdžiu.” O aš girdžiu. Štai vėl. Tai ne 
vėjas, o kas tai negero. Eisim į vidų ir apžiūrėsim.”

Karalius nusidžiaugė ir sudejavo dar garsiau. Bet 
jo burna buvo drūčiai surišta, o per avies kailį, kuris 
buvo užmestas ant burnos, ir tas balsas, kurį galėjo 

. išduoti, buvo visai neaiškus. Senis norėjo nuraminti 
Mailsą ir kalbėjo: “Turbut girioj kas atsitiko, 
pasitikti*vaiką. Eikim — aš tave palydėsiu.” 
išsigando, nes išgirdo, kaip jiedu praėjo pro 
kalbėdami ir nuėjo toliau.

. Jis vėl liko vienas. Baimingai jis- mąstė:
geradėją prigavo. Senis sugrįš ir tada... viskam ga
las!” Vaikui sunku buvo kvėpuoti i po kailiu. Jis pra
dėjo blaškyties ir jam pasisekė nusimesti avies kailį 
nuo burnos. Tyku buvo. Staiga duris sugirgždėjo ir 
atsidarė: jau jam rodės, kad peilis pjauja jo gerklę. Iš 
baimės jis užsidengė akis. Kada vėl atvėrė akis, pa
matė prie savo lovos Džoną Kauti ir Joną. Vaikas 
kad ir tuos nedorėlius pamatęs nusidžiaugė ir norėjo 
sušukti: “Ačių Dievui!” — bet negalėjo, nes užriši
mas neleido. Staiga nuo jo nuėmė virvutes. Džonas 
Kauti ir Jonas sugriebė jį už rankų ir skubiai nubėgo į 
girią.

Karalius Edvardas pakliūva vagystėn.
Vėl nelaimingas Edvardas pakliuvo į valkatų ran

kas. Vėl jie iš jo tyčiojosi. Džonas Kauti ir Jonas 
labiausiai už visus; vaikas drąsiai kentėjo skriaudas. 
Radosi iš valkatų tokie, kurie užtardavo už vaiką, bet 
tokių buvo mažai. Vaiką su Jonu siuntinėdavo vog
ti ir elgetauti. Bet Edvardas kiekvieną kartą atsisaky
davo nuo tarnvstos valkatoms. Jis nevogdavo, nei ne-

Eisim 
Vaikas 
stubelę

“Mano

(Seka toliau).

(Tąsa).
Kaip vaikas į užpęčkį pa

kliuvo, Dievas vienas beži
no. Matyt, iš baimės te
nai pasislėpti norėjo. O 

baimė nebuvo be pamato. 
Kažkokie šiurkštus sveti
mi žmonės, įsiveržę per 
gvoltą į grįčią, ėmė šaukti 
ant mamos, stumdyti ją, 
grasinti užmušimu, klaustis 
kur “dadė” ir t.t. Kitas 
mosavo priešais savo dide
liu, dideliu, tarsi dalgiu- 
peiliu, pagriebęs jį patį ža
dėjo užmušti, daužyti į pe
čių, papjauti, jei neparodys 
kur dadė. O čia tas dadė, 
išsigandęs, per prievartą iš 
rūsio išvilktas laukan, kur 
nesenai dar girdėjosi pek
liškas šaudyklių trenksmas, 
žmonių klegėsis, arklių 
prunkštimas ir t.t. Kam 
tie žmonės ten laikė jį, jam 
akis rišo, prie sienos statė, 
kam į jį šovė ir kodėl jis 
parvirtęs nesikelia? Ir ma
ma keista: kaž ko ant jo 
pyksta, nuo savęs stumia, 
gyvatuku vadina, mušti nė 
už šį, ne už tą žada, kodėl 
ji taip verkia, kam ją ant 
kiemo blizgą ponas, tarsi 
razbaininkas, muša, stum
do, kojomis spardo?... Tas 
viskas ne dviejų-trijų metų 
vaiko supratimui: ant 
pagalvoti gerokai gautų 
gudriausias mokslinčius 
lozofas. *

to 
ir 
fi-

Vieną tečiau dalyką, vai
kas gerai suprato: tai jog 
kas ten negerai pasidarė, 
didelė ištiko nelaimė, kad 
reikia todėl pasislėpti, kol 
tas viskas, yįėl, nepereis ir 
nesugrįš į grįčią dadė su 
mama. Taip padaryti pa
ragino dar ir kitos aplinky
bės: ant kiemo vėl prasidė
jo pekliškas trukšmas, žmo
nių kliksmai, šaudymai, 
virš galvos kaž-kas pleškė-

jo, tratėjo, iš visur veržėsi 
durnai... Vaikas nelaukda
mas ilgai lindo todėl į už- 
peČkį kuogiliausiai. Neži
nia, ar tai senas rudas ka
tinas buvo tos pačios nuo
monės, kaip ir vaikas, ar 
kitų priežasčių dėlei, tik ir 
jis įšokęs greitai į užpečkį 
mandagiai ėmė trintis pa
gal vaiko kojų. Dviese bu
vo jau daug drąsiau ir sma
giau, galima buvo ramiau 
laukti pagrįštant mamos ir 
dadės...

*
Už valandėlės paskutinis 

kazokas apleido Griniaus 
grįčią. Ir buvo jau laikas. 
Nepoilgam liepsna tarsi su
lingavo, prigęso ir nusilpė- 
jus puolė žemyn, debesįs 
durnų apdengė viską, paga
lios augštai išnaujo pakilo 
milžiniška liepsna ir apibė
rė visą apylinkę kibirkšti
mis: tai užkrito padegęs 
stogas, užlūžo lubos...

*
Ant kiemo sotnikas Pu- 

halo kalbėjosi su Juškaičių 
kaimiečiais ir savo kazo
kais. Vienas iš pastarųjų 
laikė ant rankų vis dar ne- 
apriinusį vaikištį ir nedrą
siai klausės: “Kuda, vaša- 
brod’ jejo, ditia to, diet? 
Ne brosit’ jejo kak soba- 
čionku, on tož christianska- 
ja dušą... Pozvolte nam to 
jejo zabrat’, kazak iz nego 
budėt dobryj...” Sotnikas 
ilgai neatsakė nieko, nė ne
žinojo, kaip atsakyti: ir 
gaila vaiko, ir nepatogu jį 
vežioties... Kiti kazokai 
kumščiomis ragino savo 
draugą prašyti dar, gi vie
nas atsiliepė: “Bog poslal 
na earskuju službu, vąše
li rod’, pozvolte vziat.” So
diečiai tečiaus nelabai pri
tarė kazokams, m, vienas 
sau pagalvojo: tie kacapai 
juk neišaugins vaiko gerai: 
ruską vierą antines ir lieps 
per amžių carui ružią ne
šioti... Griniaus kaimynas v

jau buvo besižiojąs ką tai 
sakyti, bet susilaikė. Prisi
minė sau, jog pas jį stubo- 
je tokių šešetas, jog neži
nia kur prisieis rytoj jiems 
rasti duonos, kaip nuo karo 
baisenybių išsigelbėti. O, 
rasit, Dievas duos, tai ir 
pas kazokus vaikas į gerus 
žmones išaugs. Kiti lygiai 
gana savo rūpesčių turėjo, 
nė vienas nedrįso išreikšti 
ant vaiko savo teisių, tik, 
tarsi susigėdę, stengėsi ne
žiūrėti į savo viengenčius: 
vaiką peržegnojo ir užsisu
ko į šalį, žemai nuleidę gal
vas.

*
— “Štož, dietki, — atsi

liepė ant galo sotnikas, — 
koli Bog dal, niečeho jožit- 
sia, pust’ on nam prine- 
siot ščastje. Sobiratsia v 
put’!” Patriubočius užtriu- 
bijo, kazokai linksmai šoko 
prie arklių ir tarsi apie ko
kią savo vėliavą buriu su
sigrūdo pagal seną, šiurkš
tų kazoką:’ tas ant rankų 
atsargiai ir iškilmingai lai
kė Griniaus anūką.

*
(Seka toliau).

77 KP. SLRKA. PROTES
TAS PRIEŠ CENTRO 

PASIELGIMĄ.

T. Fondo Raštininko Atskaita.
Akron, Ohio, tarp vietiniu lietuviu surinkta au

kų (prisiuntė p. S. A. Daunoras) ................... $50.40
Fort William, Ontario, Canada, auka (prisiuntė

p. V. Markus) .................................................. 3.00
Mahanoy City, Pa., nuo vietiniu lietuvių (pris.

p. W. Jusaitis) ........... ...................................
New Haven, Conn., dr-stė šv. Pranciškaus aukojo

$100.00; SLRKA. 116 kuopa parengė vaka
rą ir surinko $20.95; viso prisiuntė p. V. Za- - 
varskas .......................................................... 120.95

Norwood, Mass., aukų surinkta laike p. St. išm-
$7.30; smulkesnių aukų $2.70; viso prisiuntė
p. Pranas Kudirka........................................... 10.00

30.95

Skaitant “Draugo” 34 
numerį randame centralio 
komiteto nutarimus, liepos 
26 ir 27 d., Brooklyne, N. 
Y., tarpe kurių yra minimi 
išimti $10,000 iš Edwards
ville banko ir padėti $5,000 
New Yorke bankai), o kitą 
pusę — $5,000 — Bostone 
bankam Tas yra priešinga 
seimo nutarimams. Šeimas 
nutarė dėti šiuos pinigus, 
tai yra tuos, kurie atsiras 
pas kasininką, kaipo vir
šus, į banką ant augštesnio 
nuošimčio. Nors seimo se
kretorius, p. V. Valukonis, 
protokole įrašė išimti pini
gus iš banko, tai tas yra 
jo klaida. Delegatai ilgai 
svarstė tą dalyką — ieško
ti didelių nuošimčių — ir 
tas buvo atmesta. Vienbal
siai nutarta palikti pinigus 
tuose bankuose, kur dabar 
padėti.

Elena Antanaitienė, 
77 kp. raštininkė,

Jonas Aibukas, 
delegatas.

BANKES’
“COFFEE, 
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes* puiki Santos 1 Bankes* Dairy stalo 2fic 
Kava ■ w v Sviestas _

Kiti parduoda po 30 c 
Bankes* geriausia O A £ 
Creamery Sviestas . 

Geresnis kaip kur kitur. 
Šiaur-vakarinė dalis. 
1644 W Cnicago ave 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

n

>

264 
alb. I

F

‘4

Puikiausia Arbata 4QC ^5(1(1
60c vertes, tiktai po ‘+WG ^UUU
Geriausia ii visų C f)/*
Arbatų, 60c vertes po "

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstąd st

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
, 1*1816 W12th st

Į 3102 W 22nd st
Pietine dalis 

3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland ave

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

fitOZAt MM

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

Kas gi ir apie ką toj di
delėj, kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina- 

, ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

išpasalų užpuola, kode! naminiaiyra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
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 menulio, 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.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo

i

Tuksta^žia tapo sveikais, 
žmonės bloginusiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

Viso .................................... $215.30
Aukos, surinktos laike p. St. Šimkaus prakalbų.

Mahanoy City, Pa., aukų, surinktų laike p. St.
Šimkaus prakalbų (prisiuntė p. W. Jusaitis) $73.87

Worcester, Mass., aukų surinkta laike p. St. Šim
kaus prakalbų (pris. kun. J. J. Jakaitis) 393.00

So. Boston, Mass., aukų surinkta Bostono lietu
vių parapijoj laike p. Šimkaus prakalbų (pri
siuntė kun. T. Žilinskas) ..................... 854.10

Cambridge, Mass., aukų surinkta Cambridge’o 
lietuvių parapijoj laike p. St. Šimkaus 
kalbų (prisiuntė kun. T. Žilinskas) ...

Newark, N. J., aukų surinkta laike p. St.
kaus prakalbų (prisiuntė p. S. Pranis)

Norwood, Mass., auk; surinkta laike p. St.
kaus prakalbų (prisiuntė p. Pr. Kudirka) 128.00

pra-
.......  70.70
Šim-
.... 261.11 
Šim-

Viso ......................
Abelna sutrauka:

Viso įplaukė per dvi savaiti ....................  $l,99j6.08
Pagal paskutinės T. F. rast, atskaitos buvo.. 24,959.18

$1,780.78

Viso labo įplaukė į Tautos. Fondą................ $26,955.26
A. A. Šlakis, T. Fondo raštininkas.

|
i

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

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

u

u

Telephone Drover 9693;

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų, ligų.

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

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

Telephone Yarda 0686

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkai 

3232-54 S. Morgan St.
CHICAGO, ILL.

■ I 
II i

iry Į

matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
•Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. . h p *

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

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

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

y

III.

fe

fe

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą)

Y šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigare tų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
N Premium Dept. 490 Broome St., New Verk, N. T. 

(Vertie kupoas gere Iki 81 d. Gruodiio, 1915.)

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieroa.

MUSU ČIENIOo YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-30W S. MAISTUI ST. CHICAGO, III..

RjIamaBmsKmwwsMWiHra’*'
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LD. “KATALIKAS,” spalių 13, 1915.
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Chicagos Žinios
AUTOMOBILIUS UŽMU- todėl smarkiai užsigėrė ir 
ŠE LIETUVĮ VAIKUTĮ.

Ant ITalsted gat., ties 33 
gat., vakar po pietų sun
kaus automobiliaus suva

žinėtas Walter Rakausku- 
tis, 2Į4 metų, kurs gyve
nęs po numeriu 839 
33 gat. Automobiliu 
vo Vincent Leracy,
vaikutį veikiai nutverė nuo 
gatves ir nunešė pas dakta
rą, bet šis tik mirti patvir
tino.

West 
važia- 

kurs

ant galo prieš saliunų už
darymą dar butelį degtinės 
ir 12 butelių alaus nusipir
ko. Ant rytojaus namie 
per dieną gėrė ir pirmadie
nio ryte atrasta kieme ne- 

svai-gyvas. Tai padaręs 
galų persigėrimas.

NAUJA NELAIMĖ 
LIŪNAMS.

SA-

21,000 ANGLŲ UŽMUŠTA 
KARE.

Londonas, sp. 13. — Iki 
spalių 1 dienai kare užmuš
ta 21,000 su viršum anglų. 
Tame skaitliuje randasi 
981 oficieris. Taip oficia
liai skelbiama.

RUBSIVIŲ DEMONS 
TRACIJA.

Vakar mieste atsibuvo 
didelė straikuojančių rub- 
siuvių, vyrų ir moterių, de
ni on stra c i j a. G a t vėm i s
marša vo aplink 15,000 
streikininkų ir straikinin- 
kių. Nekurios moteris su 
savimi nešėsi vaikus. Ap
linkui buvo sutraukta daug 
policijos, bet jokių sumiši
mų ir betvarkės nebuvo.

lietuvių 
surengti 

paminėji-

GRAŽUS UŽMANYMAS.
Lapkričio .14 d. So. Eng

lewood’o keturios 
draugijos sutarė 
apvaikščiojimą
mui dešimtmetinių sukak
tuvių nuo Pirmojo Politiki- 
nio Seimo Vilniuje.

Gražus ir pagirtinas en
gi e woodieeiu užmanymas 
rimtai paminėti tą taip 
svarbią musų tautos epo- 
peą. Gal ir kitos dr-jos apie 
tai pamanys.

Viena “sausųjų” organi
zacijų “Chicago Citizens’ 
Committee” išnaujo pradė
jus pienuoti užpuolimus ant 
saliunų. Mieste norima su
mažinti saliumi skaitliu, 
nes, girdi, dabar jų esama 
perdaug. Saliunų skaitlių 
norima sumažinti tik ligi 
5,000. -

Toji organizacija dabar 
atsiminė Šarkino parėdy
mą, sulyg kurio ant 500 gy
ventojų mieste turįs bu|ti 
tik vienas saliunas. Todėl 
pagal tos propozicijos Chi- 
cagoj negalį būti saliunų 
daugiau, kaip tik 5,000. 
Kuomet tasai parėdymas 
miesto tarybos buvo priim
tas, mieste buvo 7,500 sa
liunų, ty. 2,500 jų daugiau, 
negu naujas parėdymas lei
do. To skaitliaus tečiau ne
buvo galima sumažinti. Nuo 
to laiko kiekviena saliuno 
“licencija” buvo atnaujin
ta, bet nei viena anų nebu
vo panaikinta. Pareikala
vus miesto valdyba senas 
‘licencijas
Sulyg “sausųjų 
cijų opinijos bravarai 
giausiai atsakanti už 
kad senos ‘licencijos” 
lat esti atnaujinamos,
kad abelnas saliunų skait
lius beveik nesumažėjo.

‘ ‘ Sausosios” organizaci
jos, sakoma, stengsis išgau
ti teismo uždraudimą, idant 
miestas neatnaujintų “li
cencijų” daugiau, kaip tik 
5,000’. ‘

PRANCŪZŲ AEROPLA
NAS SUGADINTAS.
Paryžius, sp. i 3, — Vie

nas aeroplanų, saugojančių 
Paryžių, nukrito su lakūnu 
Trocadero parkam Maši
na sulūžo į tris*dalis, gi la
kūnas sužeistas.

— Copenhagen, sp. 13. — 
Anglijos submarinai Balti
joj jau daug vokiečių viso
kios rūšies laivų nuskandi
nę.

Ph.ne Dravar 7M»

DR. A. J. TANANEV1CZE 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

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, 
460 E. 32 str., Chicago, Ill.

R

ste.

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

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

REI KALI NQI
jauni vyrai mokyties barberyaties- Ke
leto savaieziu užtenka del užbaigimo 
knrao- Inrankiai duodami. Vietos lan
kia. Geras mokesnis. Visados gali ti- 
kietia dirbsiąs. Uždarbis yra besimo
kinant.
MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Fifth flve., Chicago, 111.

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

Atsišaukite antrašu:
W, Czaplinski, 
Necedah, Wis.

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.

s

s

Ant išrandavojimo 10 akrų ž.emės 
prie pat stoties nuo miesto. Geras 
oras ir gražiausia vieta. Atsišaukite 
tuo.įaus į Lietuvių Dienraščio “Ka
taliko ’ ’ administraciją.

Ant pardavimo krautuvė (grocery). 
$300 ant raukos, kitus ant išmokėji
mo. Krautuvė randasi po numeriu 
2901 Emerald avė, augančioj lietuvių 
apylinkėj. Leasa ant 2 metų. Prie
žastis pardavimo — savininkas ne
gali kalbėti lietuviškai.

B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str.,

West Pullman, Ill.
Yra musų agentu hroselande, Ken- 

singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. ” 
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.”

Telephones Yards | 59y» 
Drover |M. J. MANKOWSKI

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

MOTERIŲ VAKARAS.
Spalių 10 d. SLA. mote

rių kuopa nuo Bridgeport^ 
Mildos svetainėje turėjo 
vakarą. Buvo prakalbos 
ir šokiai. Gyvai pasilink
sminta.

atnaujindavo!, 
organizo- 

da li
tai, 

nuo- 
taip

4503
Ai ,,T- ---  ---- r---- ---------- ------

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 nepafhirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

OU-KART NEDELIN1S LAIK^

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠT 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

SLA. 219 KP. SUSIRIN
KIMAS.

Sekmadienyje, spalių 10 
dieną, atsibuvo SLA. 129 
kuopos susirinkimas. Sma
gu pažymėti, kad tame su-, 
si rinkime, sprendžiant iš 
nutarimų, galima sakyti, 
apsireiškė didelis gyvybės 
pulsas. Svarstyta visuo
menę paliečiantis reikalas: 
Sus-mo prieglaudos namo 
klausimas. Šiuo kartu prie
glaudos namo fondan kuo
pa iš savo išdo paaukojo 
$10 ir toliau kuopa mano 
turėti omenyje šį svarbų 
reikalą.

Sumanyta parengti eilę 
prelekcijų. Bet svarbiau
sia nuveikta tai, kad pasi- 
rįžta atgaivinti TMD. 37-ji 
kuopa. Ant vietos prisira
šė 8 nariai ir šis būrelis pa
sistatė sau tikslu, kad į. 
trumpą laiką TMD. 37 kuo
pa hutų pastatyta ant ko
jų. Visas veikimas, be a- 
bejo, bus matyti laikraš
čiuose.

Linkėtina, kad kuodau- 
giausia jaunimo spiestųsi 
prie šios kuopos ir remtų 
šią prakilnią organizaciją.

Eskulapas.

Didis skirtumas viešpa
tauja abiejų pusių nuomo
nėse į santikius, kokie buvo 
Chicago j pirmąjį “sausą” 
sekmadienį. ‘1 Sausieji”, 
tvirtina, jogei nekuomet 
dar taip mažai nebuvę gir
tuokliavimo, taip mažai su
mišimų ir tokios viešosios 
tvarkos, kaip pereitą sek
madieni. Bet “slapiųjų” 
lyderiai tvirtina, jogei vis
kas veikės priešingai, jogei 
privatiniuose namuose dau
giau ir labiau girtuokliau
ta, negu kuomet nors.

Pasklydęs gandas, kad 
jei policija per pirštus ne
žiūrėsianti i svaigalų par
davinėjimą sekmadieniais, 
tai nekurie sumaningesni 
saliunininkai sumanę intai- 
syti ‘plaukiojančius’ barus 
ant upių garlaivių.

Md Kas utarnlnkas ir petnytia
- PRENUMERATA KAŠTUOK -

AMERIKOJ f «'etams «2-so , Epušei matų $1.25
EUROPOJ f Rosiį>j ir Lietuvoj $3.50, Anglį- Į

Uoj į Škotijoj 15 § Prūsuose 15 m, j

PERSIGĖRĖ IR MIRE.
John Delacey, 1502 W. 

Fulton gat., visas laikas bu
vo susirūpinęs majoro 
Thompsono įsakymu apie 
saliunų 
dieniais.
įsakymu 
Pereitą

“Sausųjų” organizacijos 
rūpinasi, kad saliunų užda
rymas sekmadieniais butų 
Įvestas visoj valstijoj. Tuo 
reikalu dabar kimbama 
prie paties gubernatoriaus 
Dunne.

uždarymą sekma- 
Jis pasijuto tuo 
labai užgautas.

šeštadienį vakare

Holden Square parkutyj, 
31 ir Bonfield gat., sūpuok
lėmis galvon užgautas ir 
mirtinai sužeistas Pet. Du- 
dinskis, 3 metų amžiaus.

svie

Prince Albert parsiduoda visur raudonuose maišeliuose 5c; 
raudonose blokinėse 1 Oc; svarai ir pus-svariai blekiniuose 
puoduose ir svarai stikliniuose puoduose su drėgnu uždan
galu kuris užlaiko tabaką geriausiame padėjime.

Copyright 1914 
R. J. Reynolds Tobacco Co.

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

BUPNIKGPIPE

DR. RICHTER’S

Kiekvieno Vyro 
tabakas

Yra dabar žinomas per visą 
tą ‘‘Prince Albert," dėlto, 
jis atėjo į populeriškumą 
pypkės ir cigaretu. Jus busite 
užganėdinti jo rūkymu su pir
mu pabandymu, nes jis turi gerą 
skonį ir šaltą durną. Patentuo
tas būdas pataiso — idant ne
peršėtu rūkytojui.

/Z^/Z/Z/ZZ/ZZ//

the national joy smoke
Jus niekad nerūkėt pypkės arba cigareto, kurie duotu jums 
tokį užganėdinimą, kaip Prince Albert. ' Jis atsako tabokini 
klausimą, kokis Jis neimtu.
Nepaisant kaip tankiai jus rūkytumėte, Prince Albert visada 
duos pilną tabako užganėdinimą. Ir yra lengvas susukti, nes 
ilgai supjaustytas, taigi “nenubirs," kada suksit. Jis pypkėj 
pakuojasi kuogeriausiai ir duoda ilgą rūkymą. Pirkit ji sau š 
iandien.

Administracija.

Kataliką

Taip-

u

e 
□

IRalyk taojau&> o gaus* »»eną snunerj dyk-*,

W. D. Boczkauskas & Go.
į SŽi-SŽŽ W South |1L, Kahanoy C1I» Fa

EXPELLER 
del EEUMATIZ 
MO, SKAUSMO, I 
RAUMENŲ ir vi- i 
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller; 
ateina pakeliuose.' 
Neimkite tų pa- j 
kelių, kurie yra i 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

HEW YORK,H. Y.

Dr. T. M, Maiurzynska
LIETUVE DENTISTE

Atlieka visokį darbą dontisterijos sky
rium įeinanti- Darbas gvarantoja- 

mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Avė.
■
i

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai 

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, CLicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytai 

Telefonas Yards 687.

Amerikos Lietuvis
>! Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi

kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rišant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. P ALT AN AVICI A
IS Mūry St, : Worcester, Mass

JUS GALETE ISAUGUI

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 na 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar- plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
giloti 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 
—IJIiip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 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.” Išplaukėte že- 

šeštoje savaite. «ia“ atspaustą kuponą 
ir siuskete šlanden.

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

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

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.). _____ _ ,

Tananevicz Savings1 BANK
JONAS M. T Ar' MMEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IS ac 30C 3HI

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visoldas kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be b'.nkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo, biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namu ir lotu Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįguš pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus visų, ’eitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir v^as dalis svieto ir 

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

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

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

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną
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