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ORAS.
Chicago ir apylinkes. — 

šiandie debesiuota; rytoj ne
pastovus oras su temperatū
ros atmaina.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 56. žemiausia 51 laip.

Saulė teka 6:03. leidžiasi 
5:07 nakčia.

Mėnuo leidžiasi 12:07 nak
čia.

Planeta Jupiteris per visą 
naktį šviečia.

METAI XVII (Vol. XVII)

60,000 Austrų-Vokiečių krito
Didžioji Britanija pas
kelbė karą Bulgarijai

Serbijos valdžia persi
kels kitur.

Rumunija paliekanti neutralu.
Serbai didvyriškai atsilaiko.

PARYŽIUS, sp. 16. — 
Serbų generalis štabas iš 
Nish’o skelbia, kad šiauri
nėj Serbijoj austrai-vokie- 
čiai nuo savo Įsiveržimo lig- 
šiol praradę 60,000 savo ka
reivių, iš kurių 20.000 liko 
užmuštų ir 40,000 sužeistų.

Londonas, sp. 16. — Di
džiosios Britanijos valdžia 
formaliai paskelbė karą 
Bulgarijai, ty. carui Ferdi
nandui ir jo valstybei, kaip 
išsireikšta valdiškam pra
nešime.

Paryžius, sp. 16. — Ser
bijos valdžia iš Nish persi
kėlė i Mitrovitzą, šalę Čer- 
nogorijos sienos. Seniau 
buvo pranešta klaidingai, 
kad ji persikėlusi i Novi- 
bazar.

Seeolo korespondentas iš 
Saloniki praneša:

Komunikacija pertrauk
ta tarp Serbijos ir Rumuni
jos, taippat tarp Salonikų 
ir Rusijos.

Bucharestas, sp. 16. — 
Rumunijos ministerių ka
binetas po ilgų svarstymų 
aplink karo reikalus, nu
tarė kol-kas pasilaikyti neu
traliai, bet sumobilizuotą 
karuomenę laikyti visais 
pasieniais.

Berlyne skelbiama, kad 
austrai-vokiečiai užėmę

Serbijos miestą Pozarevac, 
už 12 mylių į pietryčius nuo 
Semendria.

SERBAI DIDVYRIŠKAI 
LAIKOSI.

Geneva, sp. 15 — Iš Bu- 
charesto apturima žinia, 
kad rusų laivynas ir vėl 
ėmęs bombarduoti bulgarų 
miestą Varna, palei Juodų
jų jūrių pakraštį gulintį.

Keturi vokiečių subma- 
rinai, kurie buvo atgabenti

Varna uostau, iš ten suspė
jo išplaukti jurėsna pir
miau, kol rusai prisirengė 
Uostą blokuoti.

Tribūna praneša, kad 
teutonams Serbijoje ne 
kaip sekasi. Palei upę Dri- 
na serbai sumušę austrus, 
kuriems padarę didelius 
nuostolius. Serbai sunaiki
nę vokiečių brigadą ir 1,000 
jų paėmę nelaisvėn.

Iš Nish be to pranešama, 
kad visos bulgarų atakos 
atmuštos. 2,000 bulgarų pa
imta nelaisvėn.

RUSAI IMASI OFENSI- 
VO.

Londonas, sp. 16. — Ru
sai aplink Dvinską imasi 
ofensivo ir vokiečius stu
mia atgal. Tai suprantama 
kadir iš to, kad vokiečiai 
sakosi rusų atakas ten at
muša. Paaiški, kad vokie
čiams ne tik padubisis ne
teks, bet jie bus priversti 
traukties atgal.

Iš Petrogrado pareina ži
nios, jogei rusams jau tiek 
pagerėjęs aplink Dvinską 
stovis, kad tau miestan su
grįžę civiliai valdininkai ir 
prasidėjęs normalis judėji
mas. Veikianti krasa ir ki
tokie valdiški biurai.

Galicijoje prieš generolo 
Ivanovo armijas austrai- 
vokiečiai išnaujo atsispy
rę ir kaikuriose vietose ru
sus atmušę atgal.

ITALIJA NEIS SER
BAMS PAGELBON.

Roma, .sp. 16. — Italija 
dabartiniu laiku negali pa
siusti savo karuomenės i 
Balkanus tečiau talkinin
kams gelbės kitokiuo budu. 

i Taip rašo Giornale d’Italia, 
užsienių ministerio Šonui- 
no oficialis organas. Mat, 
Italija dabai" esanti užimta 
savais reikalais su Austri-

Graikijos atsargimai.

Graikijos atsarginiai laivu Basileus Constantinos iš N ew Yorko iškeliauja tėviš
kėn, kur jie buvo pašaukti į mobilizaciją.

96,899 ANGLAI ŽUVO 
APIE DARDANELIUS.

Londonas, sp. 16. — An
glijos valdžia oficialiai pa
skelbė, kad aplink Darda
nčius ligi spalių 9 d. žu
vę 96,899 anglų kareiviai. 
Iš to skaitliaus aplink 19,- 
000 užmušta, gi kiti sužeis
ta arba patekę turkams ne
laisvėn.

PASIŲSIANTI 150.000 
KARUOMENĖS.

Paryžius, sp. 16. — Iš 
Italijos apturima žinia, kad 
nors Italijos valdžia labai 
dvejojanti apie pagelbą 
serbams, tečiau visgi ma
nanti 150,000 karuomenės 
pasiųsti į Balkanus.

MINISTERIS KARO 
FRONTAN.

Roma, sp. 16. — Italijos 
karo ministeris, gen. Zup- 
pelli iškeliavęs karo fron
tai!, kur atlaikysiąs konfe
renciją su savo karaliumi.

---------- .
2,000 MOKYTOJŲ 

ŽUVO.
Paryžius, sp. 16. — Fran

cuos valdžia oficialiai, pa
skelbė, kad kąro lauke ap
link 2,000 Francijos viešų
jų mokyklų mokytojų žuvę. 
Likusieji 8,000 gyvi moky
tojai todėl iš kareiviavimo 
liko paliuosuoti.

GRAFAS DE VOGUE 
MIRĘS. .

Paryžius, sp. 16. — Gra
fas Henri de Vogue, Fran
cijos Raudonojo 
dr-jos centralio 
pirmininkas, mirė 
dų, apturėtų karo

Kryžiaus 
komiteto 
nuo žaiz- 
lauke.

6 VOKIEČIŲ OFICIE-
RIAI PABĖGO.

Norfolk, Va. sp. 16. še
ši vokiečių oficieriai, paro- 
liuoti nuo vokiečių išgin- 
kluoto skraiduolio Kron- 
prinz Wilhelm, nežinia kur 
pabėgo. Admirolas Beatty 
apie tai pranešė Washing- 
tonan. Už pabėgimą S. V. 
valdžia juos galės nubausti, 
jei sugaus.

KAIZERIO PAŽADĖ
JIMAI.

Londonas, sp. 15. — Kai
zeris mėgina daugiau neu
tralių valstybių patraukti 
savo pusėn. Intrigas sklei
džia Švedijoje. Šiai žada 
iš iš rusų atimti Finlandi- 
ją ir jai pavesti, jei jinai 
stotų karan vokiečių pusė
je. Dabar kaizeris jau ka
binasi ir prie Hūspanijos. 
Pastarajai žada Gibraltarą. 
Vokiečiai visomis pusėmis 
veikia.

NUSKANDINO TORPE
DINĮ LAIVĄ.

Copenhagen, sp. 16. — 
Anglijos submarinas Bal
tijos jurėje nuskandino vie
ną vokiečių torpedinį laivą. 
Pirm torpedavimo vokiečių 
laivas apšaudęs submariną, 
bet nepataikęs. Nuskendu
si ir laivo įgula.

EDISONAS CHICAGOJ.

Pereitą naktį per Chica
go pravažiavo garsus ame
rikonas išradėjas, Thomas 
Aiva Edison. Jis nuvažia
vo į San Francisco parodą. 
Reporteriai tokius vyrus 
ant kiekvieno žingsnio ly
di ir kalbina. Taip buvo 
ir čia. Tarp kitko Edison 
pranešė, jogei ateityj karo 
metu žmonių kraujas ne
busiąs liejamas. Kareiviai 
busią tik mašinistai, valdy
sią tam tikras mašinas ir 
taip kariausią. Visgi in- 
domu žinoti, kaip gali būti 
karas, jei nei viena pusė 
neturės kareiviuose nuosto
lių.
tik apie amerikonus, kurie 
tik vieni turėsią mašinas, 
gi priešininkai po senovei 
tomis mašinomis bus žudo
mi., Jei taip, tai stovi 
svarbus klausimas: argi jau 
kitos kariaujančios 
bėš neturės jokių 
karo vedimui?

O gal Edison kalbėjo

valsty- 
mašinų

Iš gyvenimo 
Rygoje.

Ryga, rugs. 15 (per kra- 
są). — Pastaromis dieno
mis skaitlingai grįšta mies
tan gyventojai su šeimyno
mis, kurie pirm nekurio 
laiko buvo apleidę miestą 
ir iškeliavę į rytus su savo 
manta, užsiėmimais ir ki
tokiomis įstaigomis. Ant 
vietos pasilikusieji gyven
tojai dabar tas grįštančias 
šeimynas pasitinka su di- 
deliausiu džiaugsmu ir už- 
siganėdininm. nežiūrint 
sunkaus padėjimo mieste, Į 
kurs randasi nelabai toli 
karo fronto. Darbo biuras 
tuo pačiu žygiu savo viso
kį veikimą pertraukė, pasi
aiškindamas, jogei jam ne
są ko veikti, nes beveik vi-

Pramoniniuose ir pirkly- 
biniuose rateliuose išnaujo 
tenka pastebėti stoką smul
kiosios monetos. Nuo to la
bai daug nukenčia plačio
sios gyventojų sferos, ka
dangi tas apsunkina visokį 
draugijinio gyvenimo vys
tymosi. Skaitlingose krau
tuvėse ir restoranuose u- 
žuot smulkiosios monetos į- 
vesta poperinės asignaci- 
jos, kurios priimamos vie
ton pinigų. Toksai apsi
reiškimas dar labiau gy
ventojus tempia nusimini
mai!, kadangi tokiuo surė
dymu nepasitiki.

Gerą įspūdį padarė mies
te faktas, kad pastaromis 
dienomis iš aplinkinių so
džių atgabenta didesnis iš
teklius šviežių valgomų 
produktų, ypač bulvių, 
miltų, sviesto, taukų, kiau
šinių ir daržovių. Iš mie
stų, atsirandančių rytuose 
nuo Rygos, turgini atveža
ma sulyginamai labai ma
žai produktų, 
cukraus, kavos ir 
Gyventojai blip 
kaip tik yra galima. Pav., 
užuot cukraus arbatai ėmė 
naudoti 
rių kaina kaip bematai pa
kilo net 120 
Labai' pabrango ir 
kurios pastaromis dienomis 
jau ir sunku nusipirkti.

Vietos krasos ir geležin
kelių biurai išnaujo pradė
jo priimdinėti nuo privati
nių asmenų smulkesnius 
siuntinius. Ant geležinkelių 
stočių iškabinta praneši
mai, idant žmonės, perkan
ti geležinkelių biletus, už 
juos mokėtų kiekii galima 
•iuksiniais pinigais. Žino
ma, kas neturi auksinių, 
tasai galįs mokėti ir pope-

cukrainius, ku-

nuošimčiais.
mėsa.

200 ŽUVO NUO ŽEMĖS 
DREBĖJIMO.

New Orleans. La., sp. 16 
— Iš Salvador respublikos 
čionai vakar apturėta lai
škas, kuriam pranešama, 
kad minėto j respublikoj 
per pastarąsias 7 savaites 
žuvę daugiau 200 asmenų 
nuo žemės drebėjimų. San
ta Auna provincijukėj per 
visą mėnesį žemės drebėji
mai atsikartodavę kas an
tra diena. Ir ten žuvę vi
su metu aplink 36 asmenis. 
Kitur ir tas pats buvę.

MIRĖ NUO KARBUN
KULO.

New York. sp. 16. — Čia 
pasimirė žynius ir senyvas 
advokatas, Georg F. Stack
pole, kurs buvo susirgęs 
karbunkulu. Žymiausi gy
dytojai specialistai rūpino
si jį išgelbėti naujai išras
tu prieš karbunkulą serum, 
tečiau, niekas negelbėjo. 
Buvęs personas — tai vie
na, antra — pervėlai pa
naudota serum, kuomet jau 
kraujas buvo užnuodintaS 
karbunkulo bakterijomis.

ŠVEDIJA PROTES
TUOJA.

Londonas, sp. 16. Švedi
jos valdžia per savo pa
siuntinį Anglijoje protes
tuoja prieš anglų submari- 
nų veikimą ir skandinimą 
vokiečių laivų Baltijos jū
rėse, Švedijos pakraščiais.

KAIZERIS SUSIMYLĖ
JĘS ANT ŠVEICARO.
Berne, sp. 16. — Šveica

rijos valdžiai oficialiai iš 
Vokietijos pranešta, kad 
kaizeris susimylėjęs ant 
ro biciklisto Dverflinger, 
kuris karo teismo buvo pa
smerktas miriop už šnipys-

. tę.

riniais banknotais. Mo- 
butent, tik kautiems už bilėtus auksu 

i* arbatos, iš valdžios pusės pažadėta 
apsieina, visokie palengvinimai i-palengvinimai ir 

patarnavimai.
Visokios rūšies kuras vi

sai atpigo, kadangi tos me
džiagos Rygon iš visų, pu
sių labai daug pristatyta.

Daug kalbama apie per
kėlimą politechnikos iš Ry
gos. Kiek numanoma iš val
dininkų pašnekėsiu, toji 
mokslo žinyba nusiauti per
kelta bene Odesson. Norė
tų tą politechniką gauti 
ir kiti miestai.

Rygos komendantas, gen. 
Zalubovski išleido įsaky
mą. idant motorų, elektros 
mašinų ir kivokių mechani
nių įrankiu savininkai vi
sus tuos savo daiktus pa
vestų karo žinybai.
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Apturima žinios, kad Ru
sijos kabinete įvykusios 
feiokios-tokios atmainos. 
Tečiau tos atmainos pada
ryta, kad labiau sudrutinti 
Goremikino biurokratu ka
binetą ir visoj šalyj įves
ti senobinę reakciją. Ka
binetan buvo pakliuvę du 
progresiviniu nariu, bet 
jiedu buvo priverstu pasi
traukti iš užimamu vietų. 
Viduriniu reikalu ministe- 
riu naujai nuskirtas M. 
Chvostov, kurs yra žino
mas, kaipo karščiausias ui- 
trareakcionistas ir jis atei
tyj netoleruosiąs gyvento
ju murmėjimų prieš val
džią.

Rusija labai gerai atsi
mena, kuomet Chvostov bu
vo Nižni-Novgorodo guber
natoriumi. Jis tuomet bu
vo notorinis kraugeris. Jis 
kaip laukinis persekiojo 
visokį darbininkų judėjimą. 
Jis neleido rinkėjams bal
suotojams išrinkti dumon 
pažangesnį žmogų atstovu. 
Dabar jis dar labiau ims 
smaugti darbininkus jau 
ne tik vienos gubernijos, 
bet visos valstybes. Tuo 
labiau, kad jam rankosna 
pavesta sumobilizuoti Ru
sijos industrija amunicijos 
ir ginklų išdirbimui.

Rusijoje grįsta todėl se
nieji laikai. Grįsta kai 
prieš kokį paskutinį savo 
galą. Kad ten reakcionis- 
tai išsijuosę veikia, tai pa
liudija kadir tasai faktas, 
jogei vyriausiam Rusijos 
militariniam cenzoriui ca
ras suteikęs šv. Onos orde- 
ną. Matyt, cenzorius ne
mažai pasižymėjęs, jei jam 
tokios dovanos suteikiama. 
Bet tikima, jogei tai reak
cijai trumpas amžis, nes 
gyventojų susipratimas au
ga. Žmonės nesulaikomai 
veržiasi laisvės link.

Iš Berlyno pranešama, 
jogei Rusijos reikaluose pa
galiau prabilęs ir žinomas 
rašėjas Maksim Gorki. 
Jam labai nepatinką augš- 
čiausių rusų ypklininkų ir 
kitų patriotų tvirtinimai, 
kad Rusija kariausianti

Iš Laikraščių
Ateities redaktorius p. 

A. Rimka gavęs iš Rygos 
du laišku, kurių vienas ra
šytas rugpj. 7 d. Tuose 
laiškuose pranešama, kas 
girdėti Lietuvoje ir kitur. 
P-nas A. R. to vieno laiško 
turinį padėjo “Ateitim” 
Ve kas rašoma:

“Kelias dienas anksčiau 
išsiunčiau T—ai laiškelį, 
gal ir gavote. (Laiškelis 
gauta ir jame tarp kitko 
buvo pranešta apie paniką 
Rygos gyventojų, taipgi a- 
pie tai, kad latviai nesvie
tiškai atsidavę rusams, tve
ria savo legionus ir bėga su 
rusų valdininkais iš miesto,' 
tuo tarpu lietuviai tyli ir iš 
miesto nebėga. A. R.).

Dabargi mėginu šiek-tiek 
plačiau pabrėžti.

Taip, tad musų atmosfe
ra persikeitė. Vieton kvė
puoti tyru vasaros oru, mes 
turime kvėpuoti baidyklių 
durnais... Apie ką mes pir
miau mąstėme, dabar jau 
pildosi. Šis laiškas gal ir 
paskutinis... Už miesto atsi- 
buna kruvinoji drama...

Nejauku ir nyku. Bet 
ką padarysi.

Miestas tuščias nuo val
dininkų ir valdybų, dirbtu
vės stovi, ar išgabentos į 
šalies gilumą. Darbininkai 
skursta. Badas neišvengti- 
nas, — jaigu prisieitų dar 
kokį mėnesį taip vargti. 
Smulkiųjų pinigų kaip ir 
nėra. Iš to kįla peštynės, 
nesusipratimai. — Atsako
mybė krinta ant vargšų he
brajų. Lietuviai irgi jau 
nebeištikimi ir visaip (nors 
neatvirai) persekiojami. 
Žalkalniai, raudondryžiai—- 
XX amžiaus vandalai, mus 
ir kankina neišpasakytai. 
Jie kartu padaro anarchiją 
ir priveda kiekvieną gyvy
bę prie egoizmo. Taip lat
vių krašte. Kitur nežinau, 
bet to nepastebima, ir ten 
susipratimas — galvojimas 
žengia diktu tempu ir tie
siu keliu — prie tikslo... Iš 
mano pastebėjimų (kas 
mums gali daugiau rūpėti), 
lietuvis, nebelietuvis. Jis 
skiriasi, kaip kalboj, tai]) 
ir tikslais. — Ant gero. Lie
tuva, nebe ta, o jau Jaunoji 
Lietuva, jaigu taip galima 
išsireikšti.

kadir dešimts metų, prisi
ėjus reikalui pasitrauksian
ti net į Uralo kalnus, bet 
visgi vokiečiams neužsilei- 
sianti. Gorki tokius išsi
reiškimus laiko juokingais. 
Nes jei rusų valdžia su sa
vo armijomis ištikrųjų tu
rėtų pasitraukti net ligi U- 
ralo, tuomet, reikia žinoti, 
Rusijos jau nebūtų.

Nesenai žydai visam pa
saulyj buvo pakėlę tikrą 
“gevaltą,” kad Rusijoje jie 
skerdžiami ir persekiojami 
taip, kaip kad Turkijoje* 
armėnai. Tuo tikslu žydai 
pampino pasiųsti Rusijon 
komitetą ir ant vietos per
sitikrinti apie tą baisų 
“gevaltą.” Iš žydų susi
dedąs komitetas ištyrinėjo 
ir dabar skelbia, jogei ton 
tai]) baisiai nesama, kaip 
buvę perstatoma. Karo 
metu tenka visako patirti 
ir pamatyti ne vieniems 
žydams, bet ir visiems.

(1) Rumuniios kareiviai 
neržiurimi: 12) Bulgarijos 
sosto įpėdinis, bulgaru va
das karo lauke; (3) Rumu
nijos pėstininkas.

Tad pasekmės to karo. 
Gal vaisių ir taip greitai 
nesusilauksime, bet pumpu
rai mezgasi, žiedai žydėto 
žydi... Ir vėl ant gero. Ne- 
pamanykit, kad tai fantazi
ja, tai tikra būtis!

Oi, aukos, aukos! — “Po 
mėšlavežio — rugiapjutis.”

Tad Lietuvoje ir kitur, 
bet ne čia, kur aš gyvenu... 
Musų broliai pražiopsojo... 
— Musų šalis paliko užpa
kalyj, gal ir mes paliksi
me... Tuomet pasikalbėsi
me kitaip.

Baigdamas tarsiu: Lietu
vių — amerikiečių ateitis— 
Lietuvoje. Ir tiktai ten!

Tad bukit pasirengę, mes 
lauksime Jus, ar tai Klai
pėdos, ar tai Palangos uos
te. Bukit...”

Kitame laiške amerikie
čius ragina gaminti reika
lingą literatūrą, kame Im
tų gvildenama ir lietuvių 
politikiniai reikalai, taipgi 
lietuvišką Europos žeinla- 
pį...”

Gražus amerikiečiams 
paakstinimas, bet vargiai 
jis bus galimas išpildyti. 
Amerikiečiai čionai įpratę 
laisvėje gyventi, gi Lietu
voje, ar ji paklius vokie
čiams, ar išnaujo paliks ru
sams, laisvės negalima ti- 
kėties. Tik jei revoliucijos 
audra per tas šalis praūžtų, 
jei nušluotų dabartinius so
stus, tuomet lietuviams a- 
merikiečiams labinus pa
ruptų grįšti gimtinėn šalin.

Dabarčiai, kuri leidžiama 
D. Lietuvos lietuviams, gy
venantiems po vokiečiu, ru
pi tik Rusijos pasilaikymas. 
►Štai kas to laikraščio rašo
ma apie rusų rublio kursą:

“Pinigai turi taippat sa
vo kainą, kai]) ir kiti daik
tai. Tatai galima sakyti 
ypač apie poperinius pini
gus. Popera turi užrašą 
“100 rublių,” po teisybės 
gi neturi tokią augštą ver
tę. Bet ji priimama už 100 
rublių del to, kad jos išlei
dėjas, valstybės bankas, 
žada, pareikalavus, ją vi
sada į auksą atmainyti. O 
auksas turi maž daug visur 
ir visada tą pačią kainą. 
Valstybės bankas už tai tu
ri turėti pas save daug auk
so.

Pagal rusų įstatymus ru
sų valstybės bankas, norė
damas išleisti iki 60Q mili
jonų rublių poperinių pini
gų, turi prie savęs turėti 
mažiausia už pusę, taigi už 
300 milijonų rublių aukso. 
Jaigu jis nori išleisti už

dar daugiau kaip 600 mili
jonų rublių poperiniais pi
nigais, tai turi turėti už vi
są sumą, kuri pereina 600 
milijonų, aukso.

Rusų valdžia šitą įstaty
mą griežtai pildė ir taip
jos pinigai užsienyje maž
daug turėjo tą pačią verty
bę — kursą — dar-gi rusų- 
japonų karo bei revoliuci
jos laikais.

Bet žiūrėsime kaip šian
dien. Visų kariaujančių 
valstybių pinigų kursas že
mesnis, negu taikos laikais, 
bet rusų rublio kursas vi
sai žemas, dargi prie Rusi
jos sąjungiečių. Taikos lai
kais Paryžiuje galėjai už 
100 rublių gauti 266 fran
kų, dabargi tik 183 fran
kus. Kursas pamažu sto
josi vis žemesnis. Anglijo
je galėjai gauti taikos lai
kais už 93 rublius 10 sva
rų sterlingų. Nuo sausio 
mėnesio iki visai nesenai 
reikėjo už 10 svarų sterlin
gų.duoti jau 115 rublių, o 
pastaraisiais laikais jau 
155 rublius! Matvt ir čia 
kursas labai nupuolęs.

Bet ir pačioje Rusijoje 
galima labai pajusti pinigų 
atpigimą, būtent visuotinoj 
brangenybėje. Brangenybė 
Rusijoje ne dėlto, kad pri
truktų maisto dalykų, bet 
del blogai organizuoto su- 
sinešimo, o labiausiai del 
atpigimo rusų pinigų, ką 
aiškiausiai parodo faktas, 
kad rublio kurso svyravi
mai paralele eina brangy
bės svyravimams.

Kame priežastis vis la-Į 
biau mažėjančiojo rublio 
kurso? Viena, gal svar
biausia priežastis tame, kad 
rusų* valdžia nukrypo nuo 
savo įstatymo, išleizdaina 
daug daugiau poperinių pi
nigų, negu anot įstatymo 
turėjo aukso.

O nepergeriausias Rusi
jos kreditas, del rusų nepa
sisekimų karo laukuose da
rosi vis dar blogesniu. Pat
sai rusų kreditinės! kance
liarijos direktorius visai 
nesenai viešai paskelbė, jog 
rublio kurso mažėjimas di
džia dalimi priguli nuo 
“tuolaikinių” rusų nepasi
sekimų karo laukuose. O

Vargstančios 
tėvynės rei

kaluose.
Lietuva jau visa vokiečių 

užimta. Kas sunaikinta — 
sunaikinta. Kas pabėgo — 
pabėgo. Kas liko — pasili
ko. Tokiam padėjime mu
sų tėvynė gali likti iki pa
baigai karo. Budas ir ke
lias sušelpimo Lietuvos 
taippat dabar jau aiškus. 
Nuo Lietuvių Draugijos nu
kentėjusioms del karo šelp
ti sekretoriaus šiomis die
nomis gavau laiškų (skai
tytojai juos ras žemiau),' iš 
kurių matome, jog Lietu
vių Dr-ja susiskaldę į ke
letą burių ir įvairiose vie
tose Lietuvos šelpimo dar
bą varo. Didžiausioji dalis 
Lietu viii Draugijos komite
to pasiliko Vilniuje ir rū
pinsis žmonėmis, pasiliku
siais Lietuvoje. Dalis ko
miteto gyvena Voroneže, 
drauge su 700 mokslą ei
nančios jaunuomenės. Ki
ta dalis Petrograde ir Mas
kvoje rūpinasi pabėgėliais 
iš karo laukų. Ir visoms į- 
staigoms reikia pinigų, rei
kia aukų, kad galėtų veik
ti.

Sunkaus darbo įvargin
tas, šiurkščių srovinių san- 
tikių sunervuotas, prašiau 
Draugijos atsiųsti dar vie
ną atstovą, o tuoin tarpu 
žadėjau pertraukti savo 

.veikimą. Kitas atstovas at
ivažiuoti negalįs. Reikalai 
gi kasdien vis didėja, musų 
kraštui pagelbos reikia kas
dien vis daugiau. Pasilsė
jęs šiek-tiek, aš pasirįžau 
savo liūdną kelionę tęsti to
liau. Vėl važinėsiu, vėl 
Lietuvai pagelbos prašysiu.

Dirbamas mano keliom*] 
naujas maršrutas. Į jį i įl
eis tiktai tos vietos, kurios 
iki 10 dienai lapkričio at- 

šitiems ‘ ‘ tuolaikiniams ’ ’ 
nepasisekimams vis augant, 
rublio kursas dar labiau 
mažėjo irgi prie Sąjungiečių 
biržų Paryžiuje bei Londo
ne.”
siųs man pakvietimus. Tai

gi visos lietuvių kolionijos 
Amerikoje, kurios norėtų, 
kad pas jas atvažiuočiau 
kalbėti ir vargstančiai Lie
tuvai aukų parinkti, teiksis 
atsiliepti šiuo adresu: St. 
Šimkus, 117 Featherbed La
ne, New York, N. Y.

Ir tie, kuriems jau buvau 
pasižadėjęs, arba kurie bu
vo intraukti į pirmąjį mar
šrutą, bet del įvairių prie
žasčių ten prakalbų nebuvo, 
teiksis atsiliepti, nes laiš
kai gal pražuvo, išsimėtė.

Prakalbas prašysiu reng
ti vardu Lietuvių Draugi
jos nukentėjusiems del ka
ro šelpti. Aukos mano pra
kalbose surinktos bus siun
čiamos stačiai Lietuvių Dr- 
jos įstaigoms.

Tai darysiu neturėdamas 
nei mažių-mažiausio noro 
kame nors intarti gražiai 
besidarbuojančius fondus 
arba skersai kelio kuriam 
nors iš jų stoti; ne, tai da
rau vien norėdamas išven
gti daugybės keblumų ir 
nemalonumų, kurie mano 
energiją ir sveikatą paker
ta.

Amerikos lietuvių veikė
jų, organizacijų ir laikraš
čių kuoširdingiausiai pra
šau padėti man visame. Be 
jūsų pagelbos ir paramos 
aš nieko nepadarysiu!

Lietuvių Draugijos nu
kentėjusioms del karo šel
pti atstovas Amerikoje, ■ — 
St. Šimkus.

Laiškai iš Liet. Draugijos.
Jo sveikatai Gerbiamam 

p. St. Šimkui. Lietuvių Dr- 
jos Įgaliotiniui Amerikoje. 
Gerbiamasis!

Rašau Tamstai jau įlen
ktą iš eilės laišką, kursai 
yra dar pirmas komitetui 
išvažiavus Pskovan. Dėlto 
tai]) ilgai Tamstai nerašiau, 
kad pas mus pačiame Vil
niuje ir pačiame komitete 
buvo didelė suirutė: visos 
įstaigos ir gyventojai kėlė
si iš miesto, pačtas išvažia
vo ir dar nesugrįžo. Ir ši
tą laišką vargais negalais 
teko parašyti ir iš kitos 
stoties išsiųsti.

Musų darbas šitai]) da
bar padalintas: Lietuvių 
Draugijos komitetas oficia
liai persikėlė Pskovan — 
Sergiejevskaja nlica, dom 
Modem, kvartira Anerika, 
ten apsigyveno p. Šilingas 
su komiteto darbininkais. 
Petrograde, kur gyvena da
bar Draugijos pirmininkas, 
valstybės durnos atstovas, 
M. Yčas, veikia pabėgėliais.
Rusijoj išsiblaškiusiais, re
gistruoti biuras — Baskov 
pereulok 29 — biurą veda 
]). K. Šalkauskas. Vorone- 
žas dabar virto Lietuvių 
apšvietus centru, ten persi
kėlė Vilkaviškio gimnazija, 
pedagogijos ir bugalterijos 
kursai, “Saulės” užlaikomi, 
ten komitetas iškeldino a- 
pie 700 mokslą einančios 
jaunuomenės. Iš komiteto 
narių Voroneže gyvena ku
nigas Olšauskas ir p. Bal
čikonis. Iš tikrų šaltinių 
sužinojome*, kad p. Yčo Vo
roneže steigiama dvi lietu
vių gimnaziji: berniukų ir 
mergaičių. Visais reikalais 
į viršpaminėtas įstaigas ga
lima kreipties šiuo antra
šu: Voronež, Staro-Mos- 
kovskaja 19. Yra tai ad
resas vieno Lietuvių Drau
gijos komiteto bendrabu
čių*

Visas Kuponas ir pakelio priešakio turi tų 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

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

Maskvoje veikia komite
to narys adv, P. Leonas ir 
Draugijos įgaliotinis inž. 
Naruševičius.

Vilniuje šitoks yra Lie
tuvių Draugijos veikimas. 
Komiteto dalis, išsikėlusi 
Pskovan, gavo teisę veikti 
visoje Rusijoje per savo į- 
galiotinius. Likusieji gi 
Vilniuje Draugijos nariai 
veikia šių keturių guber
nijų: Kauno, Suvalkų, Vil
niaus ir Gardino rajono 
vardu “Lietuvių Draugijos 
Vilniaus Komitetas.” Prie 
Vilniaus komiteto darbuo
jasi nariai: A. Smetona, d- 
ras Antanas Vileišis, kun. 
Jezukevičius, kun. Kukta, 
]). E. Vileišienė, J. Kymon- 
tas, D. Malinauskas, Juo
zas Kubilius ir aš. Prie 
Vilniaus komiteto Vilniuje 
veikia Lietuvių Draugijos 
Vilniaus skyrius. Vilniaus 
komiteto adresas: Vilnius, 
Bolšaja 30—2. Vilniaus 
skyriaus adresas: Vilno, 
Blagovieščc nSkaja 2-1—1.

Vilui . kritiškas.
Valdiškos įstaigos išsikėlė, 
pačtas neveikia, geležinke
liai užimti karo reikalais,' 
maisto pristatymas labai 
apsunkintas, beveik negali
mas, mintame* iš kalno pa
sigamintais produktais, ku
rių reikia maž-daug vienam 
mėnesiui mažiausia už 3,000 
rublių, kadangi Vilniuje ir 
jo apylinkėse* esama apie 
4,000 paliegėlių iš Kaune) ir 
Vilniaus gubernijų. Jaigu 
mes busime* atkirsti nuo 
Rusijos vokiečiams užėmus

(Seka ant 3 p.).
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Tol. Drover 7042.

! Dr. C. Z. Vezelis '
- LIETUVY' DENTISTAS
® Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ' B
_ Nedalioms pagal sutarimu. _■ y
B 4712 So. Ashland Avė. ■
I arti 47-tos gatvės. q
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Tel. Itundolpb 5246 S

A. A. Siakis i
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLK ST.
(Room 815) Chicago, 111.

m lies. 3255 So- llalHIed SI.
Tol. Drover 5320

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok* 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klęsose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languagoa

1741 W. 47th Street, : : Chicago

Oleko-FJlokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, ftnliigvcilystes, nto- 
nografi.jos, typewriting, pirklybos tei
si ų, Su v. Valstijų historijos. abol- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po piety; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, UI.
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LD. “KATALIKAS,” spal in 16, 1015. 5

Lietuviai 
Amerikoje.

NAUJO KLEBONO PRI
ĖMIMAS.

Roseland, Ill. Spaliu 12 
dieną L. Vyčių vietinė kuo
pa ir choras bendrai su
rengė gražią ir iškilmingą 
vakarienę. Vakarienė atsi
buvo lietuvių mokyklos sa
lėj. Ji surengta tuo tik-j 
siu, kad pagerbus naują! 
kleboną, kun. P. Lapeli.

Susirinko gražus būrelis 
jaunimo ir atsilankė nema
žas skaičius svečių iš 13- 
tos Vyčių kuopos nuo 
Town of Lake. Per vaka
rienę p. V. Miknevičia pa- 

’ sakė mažą prakalbėlę, pa
aiškindamas, kam tas vis
kas surengta ir iš savo pu
sės linkėjo jaunam klebo
nui, kun. Lapeliui, kuopa- 
sekmingiausio pasidarbavi
mo su Vyčiais, giedoriais ir 
visais parapijonais, Toles- 
niai paeiliui kiekvienas iš
reiškė nuoširdžius linkėji
mus naujam klebonui.

Po to kun. Lapelis padė
kojo už prielankumą ir už 
vakarienę ir pasakė pra
kalbėlę, kurioje pažymėjo, 
jog prisižada darbuoties 
draug su Vyčiais ir visais 
parapijonais doros ir lietu
vystės dirvoje.

Ant galo visi suėjo į po- 
bažnytinę svetainę, kur 
prasidėjo lietuviški šokiai 
ir žaismės. Pianu paskam
bino p. J. Korečką, ant 
smuiko grojo p. S. Piktu- 
žis. Jaunimas gyvai ir lin
ksmai ligi sočiai pasilink
smino.

Išpildyta mažas progra- 
mėlis: P-lė M. Žulčiutė pa
deki emavo. P-lė L. Rimke
vičiūtė skambino pianu, o 
p-lė O. Deivikiutė smuiku 
užrėžė maršą. “Vakaras 
netoli” duetu padainavo p. 
S. Gusta — tenoras ir p. 
S. Piktužis — baritonas. 
Pianu prigelbėjo p. J. Ko- 
rečkas.

Vakarienės surengimu 
daugiausia pasirūpino Vy
čių kuopos pirmininkė, p-lė 
S. Kačinskaitė.
Linkėtina, kad tokių vaka

rėlių bei vakarienių tarpe 
jaunimo atsikartotų.

Tenoras.

metų kaip kuopa susitvė
rė ir nėra dviejų mėnesių, 
kai]> minėtas literatinis sk. 
susidarė, tečiau jis be gero 
apsprendimo panaikinama. 
Geistina butų, kad musų 
jaunimas neužkirstų kelio 
literatiniam rateliui.

Jaunas Vytis.

DARBININKAI SU- 
STRAIKAVO.

Nashua. N. H. Spalių 5 
dieną sustraikavo 4 dirbtu
vių darbininkai. Straikuo- 
ti susitarta per pusantros 
dienos ir darbininkai, tar
tum, šaute-iššovė iš darbo. 
Darbininkų esama apie 6,- 
000; iš to skaičiaus pusė 
lietuvių, antra pusė, tai mi
šinys įvairių tautų. Žino
ma, sunku, sakysime, vie
niems lietuviams straikuoti, 
jaigu kitos tautos tam ne
pritaria. O nepritaria to
dėl, kad gauna goresnes al
gas ir darbą lengvesni tu
ri. Prancūzai ir airiai dir
ba lengviau ir daugiau gau
na, o lietuviai arba lenkai, 
dirba 56 valandas už 6,75; 
gauna ir po $9.00.

Užtad ir straikuojame dė
lei skriaudų. Straikierys.

PAVYZDINGAS JAUNI
MAS.

Chicago, Ill. Vyčių IV- 
ta kuopa Apveizdos Dievo 
parapijoj išpradžių užsidė
jo prie skaitlingo būrelio 
jaunimo ir kas kart vis au
go, kaip narių skaitliumi, 
taip ir visuose savo veiki
muose apreiškė daugiau pa
stangų.

Nariai skaitlingai lankosi 
ant paprastų savaitinių ir 
mėnesinių susirinkimų. 
Kuopoje priaugo gana e- 
nergingų ir gabių veikėjų. 
Susirinkimuose reikalai iš
gvildenama rimtai.

Nesenai per susirinkimą, 
susitarta visiems draug at
likti išpažintį. Visi su tuo 
užmanymu sutiko. Spalių 
9 dieną atsibuvo pavyzdin
gas priėjimas išpažinties.

Kanklės.

Sills

Prezidentas Wilson su didžiausiu pamėgimu įsižiūrėjęs į baseball žaismes Phila- 
delphijoj.

Vargstančios tėvy
nės reikaluose.
(Pabaiga, nuo 2 p.).

Vilnių, tai musų padėjimas 
bus 
mes 
savo 
sime

jus, irgi buvo apsistojusi 
ėjusi. Dabar vėl pradėjo 
eiti. Petrograde pradėjo 
eiti “Petrapilio Balsas,” 
M. Yčo redaguojamas.

Tai tiek šį kartą.
Su Die v!
Tariu pagarbos žodį

Kun. Dogelis.

Naujavedžių Atydai
PIGIAUSOS FOTOGRAFUOS ('HICAGO.l

60 dieni} tiktai 6
Mano didelis sumažinimas kainu ant visokiu vestuvių 
—kuo tk ne perpusę kainos. Užtaigi apsimoka ir iš to- 
liaus pas mane atvažiuoti ir bemaž. $2.00 ant kiek

vieno tuzino sučėdyti.
Dovanos visiems, ir visą darbą gvarantuoju.

JOHN P. RASHINSKI
Dvi galerijos: 3213 South Morgan St., ir 665 W. 18 St.

Aukos,, paliktos rengėjų 
rankose:

Chicagoje, ant 18 gat., 
rengė prak. “Nau
jienų” red. (aukos 
liko pas p. Petraitį 46.50

Cicero (Chicagoj) ren
gė prak. LŠF..... 24.27

Lawrence, Mass., ren
gė prak. suvienytos 
lietuvių

Ant išrandavojimo 10 akru žemi i 
prie pat stoties nuo miesto, G m as 
oras ir gražiausia vieta. Atsiginkite 
tuo,jaus i Lietuvių Dienraščio -‘Ka
taliko” administraciją.

draugijos 163.00

Išviso 233.77 
pinigų surinktaIšviso 

$7,651.49.
Iš tų pinigų $5.295.77 į- 

plaukė į Tautos Fondą;
$233.49 paliko rengėjų 

rankose; gi $2,121.95 priė
miau aš ir pasiunčiau Lie
tuvių 
siems 
ge su

JAUNIMO SUSIRINKI
MAS.

Cicero, III. Pereitą tre
čiadieni Liet. Vyčių 14-toji 
kuopa turėjo paprastą sa
vaitinį susirinkimą. Tarpe 
svarbesnių reikalų atlikta 
šie: išrinkta paskaitų ko
misija. Į ją inėjo sekan
tieji asmenis: Zdancvičia, 
B. Šatkaitė, K. Ivinskas, J. 
Šlegaitis ir kun. A. Ežers- 
kis. Toliau išrinkta knin- 
gų peržiūrėjimo komisija 
iš sekančių asmenų: K. I- 
vinskio, P. Zdanavičiaus ir 
M. Mizeraitės.

Toliau kun. A. Ežerskis 
šį-tą pasakė pamokinančio.

Nesmagu pastebėti, kad 
kuopa leido užmigdinti lie
tuvišką skyrių. Šis sky
rius bene svarbiausia musų 
kuopos šaka. Jaunuomenė 
visupirmu turi omenyje tu-į 
rėti protinį lavinimąsi. 
Šiame skyriuje koncentra
vosi visi lavinimosi budai. 
Nuostabu, kad dar nėra

LIETUVIAI KĮLA.
Detroit, Mich. Vietinių 

lietuvių gyvenimas pasta
raisiais laikais inėjo į sma
gias vėžes. Įvyko gra
žiausia santaika ir pradėta 
uoliai darbuoti es išvien 
tautinėje dirvoje.

Nesenai vietiniams lietu
viams dvasiškoji valdžia at
siuntė darbštų kleboną ku
nigą K. Skripką. Prasidė
jo daug energingesnis or
ganizavimas parapijos. Lie
tuviai rengiasi jau statyti 
nuosavią bažnyčią. Žada
ma statyti gražiausią ir pa
togiausią.

Detroite labai reikalinga 
lietuvių profesionalų, kaip 
tai: vaistininko ir daktaro.

J. J. Bajorinas.

RENGIAMA PASKAI
TOS.

E. St. Louis, Ill. Spalių 
17 dieną Leisvės Mylėtojų 
draugija rengia paskaitas. 
Daktaras Vizgirdas skaitys 
prelekciją temoje “Liga ir 
Sveikata.”

Tos prakalbos atsibus S. 
Jocio svetainėje, 597 Col
linsville avė. Įžanga vi
siems dykai. Manoma, kad 
lietuviai nepraleis progos 
pasinaudoti ir išgirsti nau
dingų žinių iš hygienos srį- 
ties, X.

neužvydėtinas, kaip 
tuokart išmaitinsime 

pabėgėlius, iš kur gau- 
lėšų.

igi komitetas prašo
Tamstos visas surinktas A- 
merikoje aukas siųsti mums 
Vilniun. Dabar tas siunti
mas negalimas, bet nepoil- 
gam galima bus siųsti per 
neutraliu valstvbiu konsu
lus.

Vilniuje lietuvių gyveni
mas kokiam laikui apmi
ręs, kadangi visi lietuviški 
laikraščiai buvo sustoję, 
Dabar vėl šiek-tiek atgijo, 
pradėjo eiti “Viltis,” keti
na leisti ir “Aušra.” 

f

Antrasis musų įgaliotinis, 
p. Žmuidzinavičius delei ne 
jo priežasčių negalėjo išva
žiuoti Amerikon, tat Tam
stai vienam pinigų rinkimo 
darbas liko užkrautas.

Tai tiek šį kartą apie 
Lietuvių Draugiją ir jos 
veikimą. Jei bus galima 
nepoilgam vėl Tamstai pa
rašysiu.

Tariu prideramą pagar
bos žodį Kun. P. Dogelis.

Jo sveikatai Gerb. p. St. 
Šimkui, Lietuvių Draugijos 
Įgaliotiniui Amerikoje. 
Gerbiamasis!

Nors nesenai Tamstai ra
šiau, bet gavęs naujų žinių, 
vėl rašau. Pskovas, kur bu
vo išsikėlęs Lietuvių Drau
gijos komitetas, evakuoja
mas. Tat ir Lietuvių ko
mitetui prisiėjo iš ten kel
ties. Persikėlė Petrogra- 
dan — Baskov pereulok 29. 
kv. 10.

Gal praneštumėte apie 
tai Amerikos laikraščiams.

kur perkelti '
Yčo 
gim- 
mer- ' 
gini- '

Voroneže, 
musų moksleiviai, M. 
rupesniu įsteigtos dvi 
nazijos: berniukams ir 
gaitėms. Rugsėjo .1 d. 
nazijų atidengimas.

“Viltis” pačtui susto-

LIET. DRAUGIJOS AT 
STOVO ATSKAITA.

Aukos, likusios Tautos 
skyriuose.

Chicagoje:
Šv. Jurgio par svet. $73.50 
West Side bažn. salėj 53.63 
W. Pullman, šv. Petro

ir Povylo par. svet. 32.51 
Roseland, Visų Šven

tų parap. svetainėj 46.00 
Atlantic ..................... '24.00
Šv. Kryžiaus bažn. s. 125.00 
Wilkes Barre liet, pik-

ninke ................. 170.48
Freeland’e, bažn. sal 88.25 
Tamaqua, bažn. salėj 124.80 
Mahanoy City, bažny

tinėj salėj ............. 74.00
Girardville, par. salėj 68.25 
Mt. Carmel, bažn. sv. 1.15.00 
Shamokin ................. 47.76
New Philadelphia,

bažn. salėj ............... 29.05
Minersville ............... 150.00
Reading, bažn. salėj 77.50 
Philadelphia, Pa., kun.

Kaulakio par.........351.00
Brooklyn, kunigo Pet

kaus par................. 86.00
Brooklyn, kun. Remei

kos par................. 176.00
Brooklyn, kun. Kuo

džio. par................  130.85
Bridgeport, par svet. 122.30 
New Haven, par. kun.

Krakausko .........  110.00
Hartford, parap. kun.

Amboto ............. 161.10
Rymo Katalikų Sei

mas ..................... 830.50
Worcester, par. kun.

Jakaičio ............. 400.00
Worcester, mano kon

certas musų draugi
jos naudai .........  100.00

Newark ................. 240.00
Bostone, kun. Žilins

ko parapijoje .... 858.00 
Cambridge, par. svet. 70.70 
Norwood, par. svet, .120.09 
Brockton, kun. Urbo

navičiaus par. .. 230.00

F.

Lowell, kuu. Olechna- 
vičiaus parapijoje 10.00 
Augščiaus minėtose vie

tose visos aukos paliktos 
Tautos Fondo skyriams, 
kurie per centrą turi 
siųsti musų komitetui, 
žymint, kad tos aukos 
no yra surinktos.
Aukos, kurias pirmiau 

ėmiau ir pasiunčiau
Lietuvių Dr-jai.

Chicago, Mildos sve
tainėje ................. $71.35

Chicagoj, Meldažio sv. 41.27 
Rosel audė, S LA. sv. 19.35 
Nežinomas (per “Lie

tuvą”) ..................... 5.00
Vincas Jnsas ............. 1.00
Gary, Tnd., Suv. Dr-

jų prakalbose .... 40.00 
Mli waukee ...........  11.00
Sheboygan, kun. Var-

' nagirio par. ...... 30.00 
Piansdale, Mich. .. 222.12 
Chicagoje, Raukos sv. 28.00 
A. Miller ................. 5.00
Šv. Mykolo Ark. Du

ja Pittstone .... 
Tamaquoje .............
Chicagoje, Dūdos sv. 
Shenandoah .............
New Philadelphia .. 
Philadelphia, lietuvių

svet. ant Richmon-
do ........................  125.18

Baltimore, liet. svet. 158.67 
Brooklyn, L. G. F. sk.

prakalbose .........  243.05
Patersone ( kun. Šva-

gždžio kartu su liet, 
dr-joms surengtose 
prakalbose .... 239.35

Adolfas Volungevičius
ir Petras Mikalaus
kas ....................

Antanas Dobryla iš 
Worcester’io ........

LŠF. Worcester’io sk.
prakalbose .......... 107.00

Per Pockevičiaus ir
Stanaičiutės vestu

ves, Worcester ...5.00 
So. Bostone, liet. sal. 245.04 
Cambridge, suvienytų

dr-jų prakalbose 312.35 
Tris iš Montello po $1 3.00 
Haverhill, Mass. .. 100.54 
Paterson, per kun.

Švagždį, aukos ko- 
lektoriii per grįčias 
surinktos ............. 54.54

pa
ik

ina-

pri-

25.00
12.00
30.00

7.25
10.00

5.00

5.00

se

Draugijai nukentėju- 
del karo šelpti drau- 
atskaita.

St. Šimkus,
Liet. Dr. atstovas.

P. S. Šių aukų reikaluo- 
ar abejojimuose gali

kreipties: apie įplaukimus į 
Tautos Fondo išdą prie T. 
Fondo valdybos; gi apie au
kas, kurias patsai nusiun
čiau, galima sužinoti Lietu
vių Draugijos centre: Rus
sia, Petrograd, Baskov po
re ulok 29, kv. 10, Martynui 
Yčui, Draugijos pirminin
kui. St. Š.

JUS GALETE IŠAUGĖTI

PLAUKUS
x. Pasekmingas, moks-L \ liSkas gydymas dykai

fe ft del vyru ir moterių.
.AwiilliiuoijliR Ar slinka, jums plau-
yajBwMpril kai?

Ar pražilę jusu plaii- ¥ -J kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie

Ar randas plniskoles, 
niežas odos galvos?

Ar plieki, bei pra- 
^ĮagĮBgįar dedi plikti?

Ar |{en|<ia ]jils |g 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guotl jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prisemtą 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 
—Hliip užlaikyti svei
katą. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.

t
 Męs galeme perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUKA 
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- 
šeštoie savaite uliau atspaustą kuponą sestoje savaite. jr gJuskete ši;inaen.

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

UNION LABORATORY, 
Box M4, Union, N. Y.

Siučiu 1 dedamas 10 centu del apmos 
kejimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.) ,

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt Nft 
| Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-j 
g! damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
g, Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 
° ' THE AMERICAN TOBACCO CO. ’
raį. Premium Dept. 490 Broome St., New V"rk, N. Y. >5

(Vertis kupons gere Iki 31 d. GniocLLo, 1915.) ZŽS“

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tuksts.^ia tapo sveikais, 

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

Pagalios jie baudė 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. ■ y

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, Ill.

t o* ,6^ 
Z

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

I Ar žiniai kur ateiti nusipirkti aujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. Į 

MUSU Č1ENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO. !
3003-8039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Apskelbimai “KATALIKE“ arnaša gera pelną.

3
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LD. “KATALIKAS,” spal in 16, 1015.

Musų Moterims.
MOTERIS KENTĖTOJOS

Sesutės! Kai mes vaikš
tinėjame gatvėmis, galvo
jame apie madas, apie šo
kius, ar daug mąstome a- 
pie Europos moteris, apie 
jų vargus, kentėjimus, nuo
skaudas? Ar atsimename 
bent kada, kaip reikalingos 
jos užuojautos tokiame pa
dėjime? Bet ką mes galime 
joms padėti, nebent mal
dauti Viešpaties, kad joms 
lengviau butų atkelti bai
sias nelaimes.

Šiandie prakiutusios 1110- 
terįs pradėjo paieškoti ly
gybes teisių. Kai-kur mo
terių balsas jau įsiskverbė 
į balsavimus; jau kai-kur 
su mumis skaitosi, tečiau 
paliekame bespėkėmis svar
biausiose žmonijos bilose — 
neleisti, suturėti pražūtin
gą karą. Bespėkėms mote
rims valia tik apsiverkti iš
lydint mylimiausius asme
nis į mirties lauką. Su šird
perša jos turi paaukoti rū
pestingai išauklėtus sū
nūs!...

Ponia Vorse, kuri daly
vavo nesenai atsibuvusiame 
Haagoje moterių kongrese, 
taip aprašo savo įspūdžius:

“Važiavau kongresan už- 
interesuota moterių susi
rinkimu, kurį persistačiau 
lyg revoliucijine demons
tracija.

Zoologiniame darže susi
rinko moteris, reprezentuo- 
tojos įvairiausių tautų, iš
skiriant franeuzų ii- rusų. 
Laukuose ties daržu lavi
nosi kareiviai. Skausmas 
dūrė širdį, žiūrint į juos: 
Jie be jokios šypsos, akis 
negyvos, automatiniai ju
dėjimai, o širdyje? mirtis; 
mirties jausmas... lavinasi 
ir sukinasi, kad mikliau iš
imti gyvastį kitiems ir sa
ve pražudyti... Ką pasakyti 
į tas moteris, kurios čion 
susirinko iš visu kraštu, t 4. 7
kurių ne viena atkeliavo 
pusiau pėsčia, kad sutaupy
ti pinigus!

Čia dalyvavo jaunos ir 
gražios, buvo suaugusių ir 
senų moterių; visos labai 
nuliudusios, visos graudin
goje pozoje su užlaužtomis 
rankomis. Nei vieno aiš
kaus, garsaus balso, tylus, 
skaudus skundas virpa iš 
krūtinių. Mat, jos pribuvo 
iš kraštų, kur jų tėviškę 
karo nagai drasko; tūkstan
čiai kaimų sunaikinta, tūk
stančiai pavargėlių slapsto
si miškuose; tūkstančiai 
moterių šaukia Dievo ma
lonės, kad joms ir jų mie
liems kūdikiams greičiau 
atsiųstų mirtį... Jos išly
dėjo savo vyrus, savo su
ims ten, iš kur maža turi 
vilties sulaukti grįštant. O 
kas joms paliko, jaigu jos 
neteko to, ką labiausiai my
li.”

Ponia Vorse pasikalbėjo 
su moterimis įvairių tautų, 
norėdama persitikrinti, ko
kie tarp jų tautiniai santi- 
kiai ir štai ką patyrė: “Mo
teris tarp savęs neturi jo
kios neapykantos. Vokie
tės ir lenkės draug vieni
ja savo širdperšą dėlei my
limųjų vyrų ir vaikų. Vie
na vokietė taip kalbėjo į 
lenkę: “Gal manai, kad mes 
jaučiame džiaugsmą, entu
ziazmą, kai išgirstame apie 
pergalę, — kenčiame taip,

KIIBSBiaMBIBIBIiaBI
Skaudėjimai Strėnose

kai]) ir jus, prakeikiame 
baisųjį karą: nelieka mums 
daugiau nieko, kaip virsti 
po arklių kanopomis, išve- 
žančiu musii mylimiausius, 
lai per motinų ir žmonų la
vonus eina link triumfo...”

Viena belgė mirusiu vei
du, per kurį riedėjo stam
bios ašaros, kalbėjo: “Tai 
yra peržengimas Dievo pri
sakymo. Neužmušk! ir tai 
žudosi krikščionis. Ir ką 
mes vargšes kenčiame ir 
nusidedame: jau daug mū
siškių nuodija vaikus ir sa
ve, kad pabaigti kančias!...

Nekuri bavarietė nuolat 
kartojo: “Bavarija, Bava
rija, pragaras, pragaras, 
pragaras!”

Į estradą išėjo ponia L. 
ir taip prabilo: “Nesu iš
kalbinga, niekados aš vie
šai neturėjau progos kal
bėti; tai, ką noriu pasaky
ti — šaukia siela, neturiu 
jokių įnešimų paduoti, vie
ną tiktai turiu norą ir balsą 
iš sielos: atiduokite musų 
vyrus ir sūnūs! Bet kuo 
patenkinsi tokį norą ? Ka
da skauda kokį kūno sąna
rį, chirurgas pataiso, o kuo 
užgydysi sielos skausmą? 
Palikime tad ligonines, nei
kime į mūšio laukus trus
ties apie ligonius, lai grei
čiau žūna, lai greičiau visa 
pabaigia.”

Kita, iškalbinga moteris 
mėgino kalbėti, bet šird
perša užveržė gerklę ir tik 
tiek pasakė: “Vyras... du 
sūnus... brolis, dėdė... gal 
šioj valandoj jau... o, Die
ve! ar aš galiu kalbėti?... 
- Tėvynė! tai yra kiekvie

nai sielai brangus žodis. 
Tą meilę širdyje nešioja ir 
moteris. Pečiau šiandien 
moteris neišrodys didvyre, 
jaigu ramia širdimi lydis 
vyrą į žudynes. Žus jų my
limieji, o paliks vien kapai 
ir kapai”.

Tokie tai minėtos aineri- 
kones įspūdžiai. Ji nieko 
neužsimena apie musų se
sutes. Gi pastarųjų likimas 
kur kas liūdnesnis. Už ką 
mūsiškės aukojasi? ' Kuo 
jos galėtų išreikšti savo 
širdperšą, kai fizikinė pa
jėga atima iš jų mylimuo
sius. Maža to. Reikia joms 
bėgti iš savo 
slapstyties po 
kampius!...

Lietuvės
Stengkimės kuo nors padė
ti musų sesutėms! Luce.

Amerikonas, šiaurinio žem
galio atradėjas, Peary, ku
ris andai New Yorke pir- 
ris andaį New Yorke pir
mu kartu mėgino lakstytu- 

vu skristi.

PRANEŠIMAS.
TAI D. 28 kuopa rengia 

gražų vakarėli su progra
mų. Atsibus spalių 16 d., 
Karwowskio svetainėje, 22 
Place ir Oakley avė. Bus 
prakalbos, deklemacijos ir 
monologai. Taipgi po pro
gramai bus žaismės. Pra
džia 8 vai. vak. Įžanga 
veltui.

So.
d., 

labai

PRANEŠIMAS.
“Aušros” svet., 3001

Halsted str., spalių 16 
8:30 vak. atsibus
svarbus ex-valparaisiečių

susirinkimas. Nuo to susi
rinkimo prigulės paminėji
mas dešinitmetinių Valpa
raiso mokyklos “atradimo” 
sukaktuvių.

Visus ex-valpart 
širdingai kviečiame 
tau susirinkimam

Org. Komitetas.

ateiti

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

namu, reikia
svetimus už-

amerikietės!

IŠTREMTA MOTERIS.
Į New Yorką laivu at

plaukė iš Italijos poni Inez 
Milholland 

smarki ir garsi 
už moterių teises.

Ši moteris liko 
italų valdžios už

Boisenvain, 
kovotoja

išvaryta 
agitaciją 

prieš karą. Jinai labiausiai 
kovoja prieš karinės dva
sios literatūra patiekdama 
taiką siūlančių raštų.

Italijoj dabar iškilęs ne
paprastai karingas upas ir 
valdžia negalėjo pakęsti jos 
kaipo priešingos karingai 
politikai.

Ponia Inez atvyko New 
Yorkan draug su vyru. Už
klausta apie sąlygas ištrė
mimo, atsakė, kad italų 
valdininkai spėka ją ištrė
mė ir užgynė ligi karo 
baigos sugrįsti atgal. Br.

Severa’s
Gothard Oil.

[Severos Gothardišlas Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

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

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

PREMIERAS IŠKELIA
VO ANGLIJON.

Paryžius, sp. 15. — Fran
cuos premjeras Viviani iš
keliavo Anglijon, kur atlai
kysiąs konferenciją su An
glijos ministeriu Grey.

CHOLERA PLATINASI.
Berlynas, sp. 16.—Kiel’e , 

Vokietijoj, choleros 
mija pasibaisėtinu 
platinasi. Susergą 
šeimynos.

epide- 
budu 

ištisios

Berlynas, sp. 16. — Ka
dangi Berlyne sumažėjo vi
sokie pieno produktai, 
tatai valdžia Įvedė tų pro
duktu monopoliją ir tik su 
specialiais tikietais pieno 
produktų tegalima gauti 
pirkti.

KRYŽIUS IŠDO SEK
RETORIUI.

Berlynas, sp. 16. — Kai
zeris suteikė geležinį kry
žių pirmos klesos valstybės 
išdo sekretoriui, Dr. Kari 
Hellferich.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Viena iš geriausią lietuvišku mo

kyklų. Išmokinimą užtikriname. Mo
kiname panedėliais, seredomis ir ket- 
vergais nuo 7 iki 10 vai. vakare po
no J. Skinderio svet., 4523 So. Wood 
str., Chicago, 111., Profesorius St. 
Auškalnis. . ..

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

‘‘Man skaudėjo strė
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aš radau Se
vern's almanac’iĮ ir ra
dau, jog Severa’s Go
thard Oil butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau tų gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. _ Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmns 
arba gėlimus.”

•Žaizdos,
įsisenėjusi skaudėji
mai, spaugai, karbun- - 
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apde- 
gimai greitai pagija, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

[Severos Gydanti Mostis]
vartojama. Kaina 25c.

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, low

KaniEawjiiH&vflnBBaBH
IŠ PARODOS.

Mes ką tik gavome se
kantį laišką iš San Francis
co. “Pereidamas per Mai
sto Produktų Namą Pana
ma-Pacific Tarptautinė j e
Parodoje, aš užėjau Jos. 
Trinerio išstatytus daiktus, 
ir kadangi per dvidešimts 
metų aš kenčiau nuo užkie
tėjimo ir mėginau daugelį 
vaistų, kurie suteikė man 
tiktai tuomtarpinį palengvi
nimą, aš sumaniau išmėgin
ti taipgi ir jūsų vaistus, ka
dangi vienas draugas man 
juos labai patarė, ir aš tu
riu pasakyti, kad aš dau
giau negu džiaugiuosi, kad 
aš tai padariau, nes nuo to 
laiko, kaip aš pradėjau 
dviem savaitėm imti Trine
rio Amerikonišką Kartaus 
Vyno Elixirą labai mažose 
dozose, aš jaučiuos paliuo- 
suotas nuo visų savo senų
jų trukdėsių, ir man rodo
si, kad aš įžengiau naujau 
gyveniniai!. Dabar aš pata
riu visiems savo draugams 
jūsų vyną, kaipo goriausią
jį pardavime. Chas Brad- 
ly, San Francisco, Cal.” 
Šisai vaistas yra brangus 
užkietėjime ir jojo kompli
kacijose, apetito netekime 
ir nervingume. Kaina $1.- 
00. Aptiekose. Jos. Ttri- 
ner, Manufacturer, 1333— 
13339 So. Ashland avė., 
Chicago.

Skaudėjimai raumenyse 
ir linkimuose greitai iš
nyks, jaigu jus skaustan- 
čias vietas trinsite Triner’s 
Linimentu. /Turėkite jojo 
namie, idant galėtute varto
ti, kaip tik reikalingas. 
Kaina 25c. ir 50c., su pač- 
to apmokėjimu 35c. ir 60c.

(Advt.).

ZALPOSEY PINIGAI.
Pas mane galima gauti netikrų po- 

perinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunku atskirti nuo tikrųjų.

Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant, arba kas nori pasididžiuoti tur
tingu esąs. >

Kas nori tokių pinigų, prisiųskite 
$1.00, o mse prisiusime visokios pu
šies pinigų pažiūrėjimui.

Adresuokite:
K. J. INTAS,

P. O. Box 73, Chicago, Ill.

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU-
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Eeumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir ūmų 
palengvėjimą.

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

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

e

Telephone Yards 5834.

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

3325 So. Halsted St.
■wg“*-’?........ .U... ... .  .-!-»»« u.iun.į,n4.^>šauai*»ėw>>ėin«iniiii.uua«iivMHI

Tel. Canal 1636

Mrs. Agnes Džugas
LIETUVE AKUŠERKA

1812 S. Halsted St., Chicago, III.

Tol. Canal 6396

J. G. Mezlaiszkis
Generalis 

Kontraktorius ir 
Nomiį Siatejas.

2301 S. Leavitt St., Chicago, III.

JONAS KULIS, 
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio,'Michigan. Jis užrašo “Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per ji galite 
■užsisakyti 
mofonų ir

Per ji galite 
kningas. rekordus del gra- 
t.t. Už ji atsako 

“Kataliko” admin.

,U

1-mas Iškilmingas Labdarybės Balius!
Parengtas

“GABIA SOROSIS”
Subatoje, Spalių-Oct. 23 d. 1915 m.

UNITY CLUB SVETAINĖJE, 3140 Indiana Avenue
Visus širdingai kviečiame į musų pirmą balių. Muzika grieš puikiausia 
ir tikriname, kad visi busite užganėdinti. Visas pelnas bus pavestas lab
darybei (CHARITY).

" .........f
Phone Drover 7800 į

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiky Ligas

\ Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos:

1 3249 S, Morgan St., Chicago.8 "U7V. "L™”1

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

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

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

i* Telephone Yardsl546 4

W. J. Stankūnas
Geriausias Lie
tuvis Fotografas
Musų galerija y- 
ra didžiausia ant 
Bridgeport© ir 
parengta pagal 
naujausių madą. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 
darbą kuogeriau- 
siai.
3315 8. HalstedSt

kam]). 33 PI.

ę Telephone Yardsl546
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LIETUVIS GRABORIUS »
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Geriausias gra-f 
borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbą geriau-į 
šiai. I

Prie kiekvieno ■ 
pagrabo suteikia jį 
geriausius likto- g 
rius ir 12 va-s 
nų paimt;. 0

Tel. Drover 4139 į

; A. MASALSKIS ■ 
s 3305 Auburn Ave., Chicago I
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P-le Elsie G. Makar S
Užbaigusi llinshow 
riją. Dabar duoda 
piano. Atsišaukite
4515 S. Wood St.

konservato- 
Ickeijas ant 
šiuo adresu:

Chicago, III.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halsted gat 
(Gyvenimas virš aptiekos) CHICAGO, ILL

F. A. Poszkos Aptieks
Ant Bridgeport©

Ar esi sveikas, ar reikalauji 
pagelbos, nelauk kol nuo lo
vos nepasikeisi ir neklausyk 
kokių bobučių ar pedliorių 
patarimų, kurie jūsų centus 
nevertai vilioja, bet kreip
kis prie savo gydytojo.

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

Nepamirškite antrašo:

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

io*
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RukytojaJ ?
Turkish Trophies I 
ig arelij penkiolika metij at- B 

gal — yra raižytojai
I Turkish Trophies 

Cigare! iį Šiandien.’

Dirbėjai ger iausia Turkiszku 
ir Egiptiszku Cigaretu švieti .

P. K. BRUCHAS
Geriausia vie

ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, Silabi
nius žiedus, bran- 
zalietus, koloni- 
kus, špilkas ir 
1.1. Musų krau
tu v ė pripildyta 
naujausios mados 
lavonais ir kai
nos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
užpraiymo kata
logą išsiunčiame 
dykai.

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

- ■ i "r-----įgaaį!

Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DPA UGAS”
. “Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

VESKIO 
““MOKYKLA
3106 So.Halsted. St.,Chic^i

Čia gali ismckti angliškai

. J:

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.00, pusei metų $1.50.,

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui. 
Adresuokit:

Draugas publishing Co.
1800 W. 46th St.. Ciaeaga, K.

A/fe
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