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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie ir rytoj gražus oras; 
maža atmaina • temperatūroje.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 63. žemiausia 57 laip
sniai.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 
5:00. 4

Mėnulis leidžiasi 5:54 ry
toj ryte.

METAI XVII (Vol. XVII)

me nelaisvėn

Austrai-vokiečiai 
įsibriausią Cer- 

nogorijon.
SERBAI APLEIDŽIA 
LAIKINĄ SOSTINĘ 

NISH.

Berlynas, sp. 21. — Čio
nai oficialiai skelbiama, 
kad bulgarai Serbijoj pa
ėmę 2,000 serbų nelaisvėn 
ir jų 12 kanuolių. Be to 
dar sakoma, kad bulgarai 
Serbijoje užėmę Sultan Te
pe.

Austrai besivaranti link 
Shabatz prie upės Save, va
karuose nuo Bielgrado. Ser
bai nustumti atgal pietuo
se nuo Lucica ir Bozevac.

Londonas, sp. 21. — Iš 
Frankfurt pranešama, kad 
eeinralės valstybės, ty. Vo
kietija su Austrija, mi- 
sprendžiusios veikiai pradė
ti naują kampaniją ir tai 
prieš Černogoriją. Tuo 
tikslu jau pasiųsta į Sera- 
jevą, Bosnijoj, 20,000 aus
trų ir vokiečių pėstininkų 
ir artilerija. Šita karuome- 
nė, sulyg pranešimo, tikrai 
skiriama įsibriauti Černo- 
gorijon.

Pareina žinios, kad Ser
bijai tikrai gresiantis pa
vojus. Teutonai su bulga
rais iš visų pusių ja suėmę 
kaip kokios žnyplės, nors 
palengva, bet vis labiau ir 
daugiau glaudžiasi. Serbai 
neatlaiko atakų ir traukiasi 
vis toliau.

Prancūzai su anglais jau 
pradėjo veikti. Tai paliu
dija sužeistų kareivių par
gabenimas į Salonikus.

Talkininkams daug vil
ties suteikia įsimaišymas I- 
talijos karau Balkanuose, 

irgi prisius karuo- 
Kol-kas Rusija Bul- 
formaliai karo dar 

bet kasdien

menę, 
garijai 
nepaskelbė, 
laukiama paskebimo Caro 
išlestas manifestas į bulga
rus dar nereiškia karo pa
skelbimo.

Iš Atėnų pareina žinia, 
kad bulgarai su turkais vi
sais pakraščiais gaminasi 

aštriai sutikti priešininkų 
užpuolimą. Turkų armija 
sutraukiama į pietinę Bul
gariją, Aigejos jūrių pa
kraščiais. Gi bulgarų ar
mija koncentruojama palei 
Rumunijos pasienį.

Francijos ii* Anglijos pa
siuntiniai Atėnuose paklau
sę Graikijos valdžios, ar ji 
nepriimtų ant savo terito
rijos serbų pabėgėlių. Mi-
nisterių pirmininkas Ząimi galimas. 
sutikęs prir

Dideli mūšiai

Vokiečiai progre
suoja Rygos apy

linkėse.
RUSAI IMANTI VIRŠŲ 

GALICIJOJE.

Londonas, sp. 21. — Di
deli mūšiai einanti aplink 
Rygą ir Galicijoj su Voly- 
nija, ty. ant abiejų rusų 
fronto sparui]. Rygos apy
linkėse vokiečiai sakosi 
progresuojanti, ty. pasiva
ranti pirmyn, bet Galicijoj 
ir Volynijoj austrai-vokie
čiai jokiuo budu negalinti 
prieš rusus atsilaikyti. Te
nai rusų laimėjimai daug 
pakenkianti teutonų kam
panijai Balkanuose.

Vokiečiai daug karuome- 
nės su artilerija sutraukian
ti pietuose nuo Rygos ir 
jau kelinta diena ten einan
ti pašalusieji mūšiai. Field- 
maršalas von Hindenburg 
pirm poros dienų buvo pra
nešęs, kad jo armijų dalis 
vienoj vietoj buvus perėju
si per Dauguvą. Bet po 
to pranešimo vėl viskas ap
tilo. Matyt, arba klaidin
gai buvo pranešta, arba ru
sai atgal per upę vokiečius 
atmušė.

Aplink Rygą rusų padė
jimas, kaip sužinoma, pa
blogėjęs taip, kaip dar ne
ką dos. Petrograde paskly- 
dęs girdas, kad rusai Ry
gą maną apleisti, nes prieš 
vokiečių veržimosi nebusią 
galima ilgai atsilaikyti.

Kitam rusų karo fronto 
gale generolo Ivanovo armi
jos nuolat stumiamos pir
myn. Tenai austrai-vokie
čiai kaž-kodel negali atsi
laikyti.

Pareina žinia, kad aus
trai apleidžianti - Czerno- 
witz.

Paryžius, sp. 21. — Fran
cuos valdžia į Serbiją pa- 
siunčiusi savo 100 aeropla
nų ir tiek pat lakūnų. Ae
roplanai gabenami per Sa
lonikus.

dant serbai pabėgėlai ten 
turėtų nuosavų užsilaiky
mą.

Atėnai, sp. 21. — Serbi
jos valdžia iš Nish persike
lia į Monastir, kurs randa
si pietvakarinėj Serbijoj. 
T ten persikelia ir visi užsie
nių diplomatai. Persikelia 
todėl, kad 
loniki-Nish 
perkirsta. 
Salonikais

geležinkelio Sa- 
linija bulgarų 

Ir Mona stirio su 
susinėsimas ne-

Ten potviniai ge- 
yjnkelį suardę.

ISTERH ~~oC~~7ž>ę PREAPNAUGHT WYOMING"]

. V. karo laivas Wyoming, sugrįžęs su kitais laivai New Yorko uostan po maneb- 
rų Atlantike. ■: Wyoming yra admirolinis laivas.

MAIŠTAI BULGARŲ 
ARMIJOJE.

Roma, sp. 21. — Iš Bu- 
charesto pranešama, kad 
bulgaru armijoje įvykęs ne
paprastas krizis. Bulgaru 
oficieriai labai neapken
čianti austru-vokiečiu ofi- 
cierių jr nenorinti pildyti 
ji] įsakymu. Bulgarijos ka
ro ministeris už tai liepęs 
sušaudyti kelis bulgaru o- 
ficierių. Karo ministerio 

toksai pasielgimas sukėlęs 
visoj armijoj audrą. Keli 
puikai sukėlę maištus. Ne- 
paklusnybė vis labiau po' 
armiją platinasi ir nežinia 
kuo tas apsireiškimas pasi
baigs.

52 ASM. EKSPLIOZIJOS 
UŽMUŠTU.

Paryžius, sp. 21. — A- 
municijos dirbtuvėj Rue de 
Tolbiac vakar ištiko baisi 
ekspliozija. 52 asmeniu už
mušta ir daugiau šimto su
žeista. Dirbtuvėj dirbo 
daugiausia moteris. Pre
zidentas Poincare ir vidu
rinių reikalu ministeris 
Malvy aplankę atsitikimo 
vietą ir sutvarkę nukentė
jusiu gelbėjimą.

15 DARBININKŲ ŽUVO.
Butte, Mont., sp. 21. — 

Granite Mountain mamose 
vakar ekspliodavo 500 sva
rų parako. 15 darbininkų 
užmušta ir keliolika sužei
sta. Visų užmuštų lavonai 
atrasta.

DAR DAUGIAU AUKSO 
ANGLIJA ATSIUNTĖ.
New York. sp. 20. — Čio

nai iš Anglijos dar atgaben
ta $25,000,000 ver. aukso ir 
sukrauta į vietos bankus. 
Tai esąs paskutinis iš An
glijos aukso siuntinys atga
bentas labai patylomis.

Karo laivas Wyoming.

DARBININKŲ STRAI- 
KAS.

Meriden. Conn. Spalių 5 
dieną, dešmita valanda rv- 

; to, išėjo iš darbo ir pra
dėjo straiką 5-ki sudabro ir 
1 stiklo pjaustymo dirbtu
vių darbininkai. Išėjo visi’ 
vyrai ir moteris, viso 3,000 
asmenų.

Spalių 16 d. atsibuvo di
delė paroda, kurioje daly
vavo apie 4,000 žmonių. 
Straikieriai tada surengė 
gražų pikninką, kuris davė 
$3,000 gryno pelno. Ren
giama fėrai ir bolių risty- 
nės. Pelnas eis pašelpai 
streikuojančių darbininkų. 
Susirinkimai dabar daromi 
kasdien. Policija nesimai- 
šo; apie dirbtuves stovi dar
bininkų žvalgai ir saugoja, 
kad neprieitų prie darbo 
“skebai.”

Darbininkai reikalauja, 
kad kompanija padarytų 8 
darbo valandas ir 25 nuoš. 
už tas 2 valandi (Už ko
kias? Red.). Kad pripa
žinti] uniją ir kad unija nu
statytų kainas, o ne “bo
sai.”

Su tokiomis sąlygomis 
kompanija nepristoja, u-ž- 
tad darbininkai pradėjo 
straiką.

Minėtose dirbtuvėse lie
tuvių visai mažai dirba, vis 
svetimtaučiai.

Pasekmės streiko neper
matomos. M. Palykonis.

Berlynas, sp. 21. — 286 
žydai kareiviai vokiečių ka- 
ruomenėje už visokius atsi- 
žyrnėjimus paaugštinti ofi- 
cieriais, gi kiti 4,000 žydai 
kareiviai gavę • geležinius 
kryžius, kurių 16-kai intei- 
kta pirmos klesos kryžiai.

(Kaip žydai žiuri į tuos 
kryžius, Berlynas nepaaiš- 
kina).

Neleis gabenti 
ginklų ir amu

nicijos.
Washington, sp. 21. — 

Prezidentas Wilson uždrau
dė gabenti ginklus ir amu
niciją į Meksiką gen. Vil
iai ir kitiems revoliucionis- 
tų vadams, išėmus gen. Car- 
ranzą, kuriam bus viskas 
leidžiama pirkties S. Val
stijose. Tuo pasielgimu no
rima užslopinti revoliucija 
Meksike.

The Chicago Tribune ko
respondentas A. S. Hen

ning iš Washingtono prane
ša, jogei ne viskas Meksike 
yra gerai, kaip prez. Wil šo
no valdžia skelbia. Jis sa
ko, kad ten anarchija kaip 
buvusi, taip ir esanti, tik 
norima visa tai nuo visuo
menės akių paslėpti.

Korespondentas pažymi, 
kad dabartinė S. V. admi
nistracija visus faktus apie 
Meksiką slėpdama elgiasi 
aršiau Rusijos biurokrati
jos.

Gi toksai pasielgimas 
liudija ne ką kitą, kaip tik 
tai, kad Meksike kaip bu
vus betvarkė, taip ir yra, 
tik Suv. Valstijų piliečiams 
akis muilinamos.

RUSAI ATSIĖMĘ DAUG 
TERITORIJOS.

Petrogradas, spalių 21.— 
Per paskutines penkias sa
vaites rusai atsiėmę iš vo
kiečių ir austrų kelis šim
tus ketvirtainių mylių te
ritorijos aplink' Minską ir 
Galicijos froi te.

via!gerbia
mi Rusijoje

Rusijon bus parga
benti chiniečiai 

darbininkai.
PETROGRADAN ATGA 

BENTA VARPAI.

Petrogradas, sp. 21. — 
The Chicago Daily News 
korespondentas B. Digby 
rašo:

Pirmu kartu Petrograde 
pamatyta belgai kareiviai 
uniformose, kurie Nevskio 
prospektu parodauja. Jie 
čionai dirba amunicijos 
dirbtuvėse ir nekurie jų y- 
ra praleidę po 14 mėnesių 
apkasuose karo fronte. Pet
rogrado publika juos labai 
gerbia ir minios žmonių 
juos apspinta jiems pasiro
džius ant gatvių.

Vienas tūkstantis chiirie- 
čių darbininkų profesiona- 
listų iš Chinijos bus par
gabenta Rusijon amunici
jos dirbti. Tai sumanė 
Maskvos militarinė valdžia 
ir industrialis komitetas, 
kuris rūpinasi amunicijos 
išdirbiniu.

34 rusų kareiviai parke
liavo Odeson iš Šveicarijos, 
į kur jie buvo pabėgę iš vo
kiečių nelaisvės.

Iš Kievo Petrogradan at
gabenta 300 didelių varpų, 
paeinančių iš karo fronto. 
Tie varpai čionai bus laiko
mi tol, kol prisieis juos 
kuomet nors atgal grąžin
ti.

Latvė mergina Paulina 
Kiss gydoma Dvinsko ligo
ninėj nuo žaizdų, kurias ap
turėjo kavalerijų susirėmi
muose karo lauke. Ji tar
navo rusų kavalerijoj kai
po paprastas kareivis. Ji iš
tisus metus karo lauke iš
buvo kaipo ligonių slaugo- 
toja, bet paskui, niekam ne
žinant, persitaisė į vyriš
kus rubus ir įstojo kavale- 
rijon tarnauti. Susirėmime 
su priešininku jos arklys 
nušautas ir tasai krizdamas 
jai nulaužė ranką. Dabar 
ji sakosi jai gana kareiviau
ti, gi kuomet pasveiksianti, 
paliksianti išnaujo karei
vių slaugotoja.

Pabėgėliai iš po vokiečių 
į Rygą pasakoja, kad užim
tuose Pabaltijos miestuose 
mėsos svaras kainuojantis 
rublį. Miltų nesama. Žmo
nės priversti maitinties vie
nomis bulvėmis. Kuomet 
sodiečiai atvežą turgini ko
kius nors .produktus arba 
javus, vokiečiai tuojaus vis
ką atima. Tarp Liepojos 
ir VindavoS krasą vėžio ją 

, gąrigiviai.. Vokiečiai Viii-

Vokiečiai juo
kiasi iš caro 

karingumo.
Berlynas, sp. 1. (pačta). 

— Kuomet čionai apturėta 
žinia, kad caras pats pasi
skelbęs vyriausiu Rusijos 
armijų vadu, vokiečiu ka
riškuose rateliuose buvo 
ne mažai juoko, kadangi ca
ras. rusu mužiku popule- 
riai vadinamas “malyj ba- 
tiuška,” neturįs jokio su
pratimo apie kareiviavimą.

Kuomet jis gimė, jis bu
vo paskirtas Preobražensko 
gvardijos pulko pulkinin
ku, bet ligi 19-kai metu am
žiaus jis su tuo pulku ne
susidūrė. Tik kiek paskiau 
dabartiniam carui jo tėvas 
buvo pavedęs vadovauti 
vii na gvardijos kompanija, 
kuri saugojo caro minus 
Carskoje Belo. Žandaru 
viršininkas, pulkininkas 
Kamenski, tuomet turėjo 
daug rupesties su dabarti
nio caro apsaugojimu nuo 
nihilistu pasikėsinimo. Pul
kininkas turėjo suorgani

zuoti tam tikslui slapti} po
liciją. Ir tuo metu dabar
tinis caras neturėjo progos 
apsipažinti su militariniu 
mokslu, nes rūmuose nuo
lat gyvenęs, gi jei jam pri
sieidavo savo kompaniją, 
arba kitą kokią nors ka- 
ruomenės dali peržiūrėti, 
tuomet jis karieta važiuo
davo.

Toks tai yra šiandieninis, 
rusu armijų vyriausias va
das. Vokiečiai juo labai 
patenkinti.

ŽADA SALĄ CYPRUS.
Londonas, sp. 21. — An

glijos valdžia formaliai 
Graikijai pažada atiduoti 
salą Cyprus (Kiprą), jei to
ji stosianti karau talkinin
ku pusėje. Taip skelbia 
“Daily Telegraph.” Jei 
Graikija su tuo pasiūlymu 
nesutiksianti, tuomet jai 
busiąs pasiustas ultimatu
mas.

Iš kitos pusės kaizeris 
prižadėjęs Bulgariją pada
ryti Balkanų ponia.

Kaip tie pasiūlymai su 
derybomis išeis, nežinia.

GAMINANTI NUODIN
GAS DUJAS.

Petrogradas, spal. 21. — 
Atgabenti Kievan iš Gali
cijos Belaisviai pasakoja, 
kad vokiečiai Lvove įsteigę 
nuodingų duju fabriką, kur 
dirbanti pargabenti alzasie- 
čiai.

davoj daug fabriku atida
rę.

Vindavos-Maskvos gele
žinkelio dalį pasitraukdami 
rusai buvo išardę, dabar vo
kiečiai tai atitaiso.

1
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P-no M. Yčo atsišauki
mas į Amerikos lietuvius, 
kokį vakar padėjome “Ka
talike,” manome, į skaity
tojus padare ne mažų įspū
dį. Atsišaukime reikalau
jama kuogreičiau eiti pagel- 
bon ne tiktai lietuviams pa
bėgėliams, išsisklaidžiu
sioms po visų Rusiją, bet ir 
likusiems ant vietos po vo
kiečiu. Likusieji ant vie
tos ne mažiau kenčia už pa
bėgusius, nes viskas sunai
kinta, sudeginta, išgriauta. 
Mažai kam likę šiokios-to- 
kios pastogės. Svarbiausia 
nėra ko valgyti, nei kuo ap
sidengti, o čia artinasi šal
toji žiema. Žmonėms nors 
žemėn lįsk arba badmiriau- 
jant kamuokis, kol giltinė 
nepakirs gyvybės.

je! jau tail) dalykai sto
vi, žinoma, Amerikos lietu
viams galų-galc prisieis šis- 
tas pradėti veikti. Prisieis 
neatidėliojant susinešti ar
čiau nors ir su tuo pačiu 
Prūsų lietuvių komitetu ir 
pradėti gelbėjimo darbą. 
Kitokio išėjimo nėra, ka
dangi likusieji po vokiečiu 
lietuviai Lietuvių Draugijai 
d. k. n. š. visai neprieinami. 
Lygiai tos Draugijos valdy
bos nariai negali susinešti 
su Prūsų lietuviais.

Kas link pasiuntimo skra
jojamojo buriu į 1). Lietu
vą, mes vakar pasakėme, 
kad Amerikos lietuviai ne
įstengs to padaryti, to nė
ra padarę nei Amerikos'len- 
kai, nors jie yra turtinges
ni už lietuvius. Kaip len
kai, tai]) ir kitos karo te- 
riojamos tautos šelpimo rei
kale naudojasi kitokiais 
prieinamais budais, bet ne 
skrajojamais būriais.

Kadangi Lietuvių Drau
gijos n. d. k. š. valdybos 
nariai, kurie dabar gyvena 
Rusijoje, nežino ir negali 
žinoti tikro stovio lietuvių, 
pasilikusių po vokiečiu ir 
kadangi musų visuomenės 
didžiuma pilnai nepasitiki 
Prūsų lietuvių veikimu ir 
jų pranešimais, Amerikos 
lietuviams yra galimas vie
nas daiktas — pasiųsti D. 
Lietuvon komisijų, kuri ant

dienose
Karei- 

Augštai

“Lietuvių Balse” įš Vil
niaus dar pirm vokiečių už
plūdimo štai kas rašoma:

Mes sau gyvenam kaip 
žirnis prie kelio. Pirma 
baisiai girdėti buvo anuo
tų trenksmas, dabar ne. 
Tik aeroplanai neduoda ra
mumo, giedriose 
kaip gyliai laksto, 
viai šaudo į juos,
matyti sprogstančių grana
tų, bet jau pripratom prie 
jų.

Vilniuje tebeina “Vil
tis” ir “Aušra.” Pasiro- 
dvs ir “Vairas.” v

Vilniaus padėjimas neaiš
kus, todėl ir Lietuvių Ko
miteto padėjimas eina keb
lyti. Kas bus toliau, Die
vas žino, tik dal^ar vargo 
ir pabėgėlių labai daug.

Dabar Vilniaus skyriaus 
žinioje yra 3,000 pabėgėlių 
ir jų skaičius vis auga ir au
ga. Užėjus šalčiams, pabė
gėliai lenda iš miškų ir 
spraudžiasi su vaikų krūvo
mis miestan. Apiplyšę, nu
vargę, basi.

Kai labiau pašals, gali 
būti labai bloga. Vilniaus 
skyrius ima ir ima miltus 
tūkstančiais pūdų.

Skyrių pirmininkai mal
daute maldauja komiteto 
pašelpų pinigais. Nauja- 
dvaryje apie Eišiškį yra 3,- 
000 pabėgėlių. Šešuolių a- 
pylinkėj, kur yra nemaža 
padegusių ūkininkų, sunku 
gauti dektukų, cukraus, 
druskos ir už pinigus (drus
kos svaras kainuoja 20 k.). 
Rūdninkų girioje pelkėse 
ant salos gyvena su visa 
manta išsikrausto Trakų a- 
pylinkės gyventojai, prieša
kyje su kun. dekanu Milių-- 
kevičium, kaip žydai su 
Maižiešium (jų esą ten apie 
20,000). L. Komitetas da
vė tai miniai kiek miltų ir 
kitokio maisto. Visi jie 
laukia iš L. Komiteto pa
gelbės, kaip žydai laukė 
dangaus manos. Ir dešini- ! 
tos dalios jų prašymų komi- <

vietos ištirtų gyventoju 
stovį ir apie visa tai Ame
rikos lietuvių visuomenei 
praneštų. Komisija be to 
patirtų, kas ir kaip reik 
veikti.

Mis Amerikoje turime 3 
atskirus lietuvių šelpimo 
fondus. Tegu kiekvienas 
fondas paskiria po žmogų. 
Tie 3 žmonės sudarys ko- 

Komisijos nariaimisiją
turės veikti bendrai. Fondų 
lėšomis tatai visi tris bus 
pasiusti li. Lietuvon, kur 

ir persitikrins a- 
likusį lietuvių po 
stovį. Žinoma, 

lietuviai ifliri mo

pie visų
vokiečių
skiriami
keti vokiečių kalbų ir būti
S. V. piliečiais.

Alums atrodo, kad šitoks 
būdas yra lengviausias iš
rišti tą keblų klausimų. 
Anot p. Yčo, reikia mums 
tik partijas mesti šalin ir 
veikti išvien. Toks mųsų 
sumanymas. Kas turi ge
resnį tuo tikslu sumanymų, 
tegu veikiai per laikraščius 
pasako.

tetas negali patenkinti, nes 
pats liktų be skatiko, o juk 
jo lėšomis, jei Vilnius bu
tų atskirtas ir patektų vo
kiečiams, reiktų maitinti 
alkani, laikyti vaikų, pavar
gėlių ir ligonių prieglaudos, 
rūpinti švietimo reikalai. 
Nors komitetas labai šyk
ščiai gyvena, pinigų jam li
ko labai maža.

Tuo tarpu kitų organiza
cijų darbavimos sukoncen
truotas 
plentais, 
veržiasi
toliau kraustosi į Rusiją. 
Tų organizacijų tikslas sku
binančiuosius Rusijon iš 
Lietuvos gyventojus vie
nam kitam kartui pavalgy
dinti, o dauguma, minios 
pabėgėlių, kaip tik laikosi 
toli nuo viešųjų kelių ir 
prie jų steigiamųjų punktų.

Be to, dabar yra privers
tinai įsakyta gabenties iš 
rajonų, kurieyra už Vil
niaus. Unturkė, Malėtai, 
Giedraičiai, Labanoras, 
Širvintos, Šešuoliai, Kiauk- 
lės, Maišiogala — vis tai 
lietuvių gyvenamos parapi
jos po 4—8 tūkstančius 
žmonių, o su žydais ir ru
sais bus po keliolika tukst. 
Vis kįla ir kįla pabėgėlių 
bangos, vis daugiau vai-go 
ir daugiau reikia lėšų. Tuo 
tarpu Lietuvių komitete ją 
taip siaura. Vilniaus lietu
vių komitetui reikia bent 
300,000 rub., kad nors šiek 
tiek aprūpinus pabėgėlių 
reikalus.

Vilniaus miesto valdybai 
.— lenkams — atiduota 
sekios valdžios įstaigos, 
Įėjimai, gimnazijos ir 
Lenkai steigia Villriuje 
sose viešosiose vietose: Šni- 
piškyje, Lukiškyje ir mie
sto viduryje visokių savo į- 
staigu: valgyklų, prieglau
dų ir šiaip jau užeinamų 
butų su skaityklomis. Sa
ko norį tokiu būdu rejire- 
zentuoti Vilnių, kaipo gry
nai lenkišką miestą.

Jie 
gelius 
niaus 
čius 
viams, kurie buvo pas juos 
seniau, sako — jus esat pa
silsėję, užleiskite vietą nau
jai atbėgusiems, — ir dau
giau jų nebelaiko.

Lenkai steigia vidurines 
mokyklas. Lietuvių irgi 
panorėjo įstoti josim. Iš jų 
reikalauja išmokti lenkų 
kalbos. Tad aišku, kad val
dyba lietuvių švietimu ne
sirūpins ir lietuvių komite
tui reikėtų pačiam pasirū
pinti tuo dalyku.

Lietuvių komitetas sutiko 
atgaivinti Mikalojaus vai
kų prieglaudą. Nupirktuo
se amatų mokyklai namuo
se turima apie 60 vaikų. 
Vaikų užlaikymui komite
tas šiuo tarpu davė pinigų. 
Bet dabar beaugant pabė
gėlių skaičiui, tolimesniam 
laikui ta prieglauda gal ne
galės nieko gauti. O vaikų 
vis veda. Kas dieną’po ke- 
lioliką. Nei komitetas gali 
steigti naujos, nei' galima 
priimti į šią prieglaudą. 
Kitą syk atvedę paleidžia 
vaikus ant šv. Mikalojaus 
bažnyčios šventoriaus, arba 
ištisią dieną stovi, maldau
dami priimti vaikus.

Pri egi audi >s i ši a ik y j 11 a s 
atsieina mėnesiui apie 690 
rubliu. Jai būtinai reikalin
ga rasti lėšų.

vi- 
ka- 
t.t. 
vi

glaudžia dabar pabė- 
daugiausia iš ViĮ- 
apylinkės (nemokan- 
lietuviškai). Lietu

čia matoma franeuzų pritaisytas varpas karo lauke. 
Pirmiau tuo varpu šaukta žmonės melsties, gi dabar 

juo šaukiami kareiviai stoti mušiu.

Neaiškus dalykų 
stovis.

Suturėjimas vokiečių o- 
fensivo Rusijoje, laimėji
mai rusų armijų Galicijoje, 
rodos, sutinka su faktu, ku
ris įvyko 1812 metais. Vo
kiečiai, lyg tąsyk fraiicuzai, 
inėję Rusijos gilumon, ne
turi pasisekimų ir išlengvo 
silpnėja. ■

Viskas kaip tada. Taip- 
pat sunaikinti miestai ir so
džiai. Paversta nuodėgu
liais žmonių gėrybės, tur
tai. Desėtkai kilometrų 
pločio žemės paliko tyry- 
nais ir turi,tuos pačius vai
zdus ir paminklus, kaipir 
1812 metais.

Gerai jau žinome, kad 
pradedant nuo Bugo, tolyn 
į rytus nieko nėra, vien ty- 
rynai, o virš jų paniuręs 
dangus. Einančioji prieš 
vokiečių-austrų karuomenė 
pakelyje neranda nieko. 
Kareiviai per dvi savaiti 
nežino, kas tai yra pasto
gė. Viskas sunaikinta ir 
nuvežta. Sunku įsivaizdin
ti tokios rekvizicijos uolu
mas.

Priešakiniams žvalgams 
šen-ten pasitaiko užeiti ne
suspėtų iškasti bulvių, tada 
jie išsikasa pastarąsias ir 
išsikepa nakčia sukurtoje 
ugnelėje. Daugiau - nieko. 
Nėra aplink gyvybės. Žmo
nės ir gyvuliai pabėgę nuo 
atūžiančios audros. T y1 ’ 
visur. Jokio g y ve bes atbal- 
šio. Gal kur nors pamišky
je beriogsančio j e, nuo ug
nies palikusioje, stubelėje, 
glaustosi žila senutė, ar se- 

menkos
sveikatos pasiliko nuo ke
lionės ir pasidavė piktam 
likimui,.nes jie ja,u badu 
miršta. Kiek įstengdami, 
vaikštinėja tarp nuodėgu
lių sudegusių trobų ir ieš
ko, ar neras ką nors pri
tinančio.

Dvarai taippat išdeginti, 
o jei paliko, tai tušti ir ty
lus. Žinomo Lietuvos dva
rininko Jokūbo Potockio 
rūmai Augštaičjuosc su vi
sais turtais paliko be

nelis, kurie del

globos. Matyt, prisiėjo juos 
urnai apleisti. Pabėgta po 
įsakymu 'ir vos suskubta iš
ginti arklius ir galvijus. 
Kitais dalykais nesuspėta 
pasirūpinti. Tylus rūmai 
nakčia prie mėnasienos, ka
da bailys mėnulis ant Lie
tuvos padangės skleidžia 
paspangusių šviesą, kaž
kaip nepaprastai paslaptin
gai išsirodo.

Viskas, kai}) anoje epo
choje. Išrodo, kad Lietu
vos kraštas per šimtmetį 
nei kiek nepažengė pirmyn, 
niekame neatsimainė. Pa
liko, kaip buvęs. Iširę tvo
ros, išklampoti keliai, pilni 
laukai sutrukusių ginklų; 
šen ir ten kėpso ir alma už
muštas žmogus...

Ant kiekvieno žingsnio 
matai tuos pačius praeities 
ženklus. Lyg per miglas 
vaidinasi didžiulės Napole
ono armijos, traukiančios 
Rusijos gilumon, paskui 
kaip jos skubiai grįsta, 
kaip jos skęsta Berezinos 
vandenyje tarp lyčių.

JTcčiau ateina didelė per
maina. Vokiečiai labai įsi
dėjo omenių skaudžia Na
poleono pamoką. Jie elgia
si kitaip. Su didžiausiu 
greitumu jie per išteriotus 
laukus pratiesia geležinke
lius, užraizgo kraštą įvai
riomis susinėsimo prietam
somis. Visa jie įrengia, 
kad galėtų keliomis valan
domis priduoti pagclbos 
ten, kur ji reikalinga.

Ar Rusija laimingai išeis 
iš šios katastrofos ir vėl 
skatysis didžiąja vaistyki1, 
ar apkarpyti jos rubežiai 
paliks ją silpnutę tuo tarpu 
joks gudriausias politikas 
negali užtikrinančiai atsa
kyti.

Atsakys į tai ateitis. $u 
ateitimi taikysis ir Lietu
vos likimas. G.

Cliieagos pastorių Įvairios 
organizacijos pasiunčiusios 
gubernatoriui Dunne reika
lavimų, idant jis saliunų už
darymo sekmadieniais įsta
tymų pravestų visoj valsti
joj, įsakytų visur tų įstaty
mų pildyti.

Iš Lietuvos
Petrogradas, rugs. 21 

(per pačtų).—Kaunas nuo 
vokiečių su rusais musių 
labai nukentėjo. Daug na
mų išgriauta. Daugiausiai 
kliuvo senajam miestui. Vi
sai sunaikinti kun. praloto 
Maculevičiaus namai, ku
riuose buvo Lietuvių Mote
rių Dr-jos namų ruošos mo
kykla ir valgykla prie jos. 
Daug nukentėjo kunigų se
minarija ir seminarijos baž
nyčia. Bažnyčios galas nu
verstas ir išversti dvi semi
narijos sieni. Taippat daug 
nukentėjo parapijos šven
tos Trejybės bažnyčia. Bu
šų cerkvės, kuri stovi pa
čiam miesto viduryj, prie 
Nikalojaus prospekto galo, 
nugriautas vienas galas. 
“Saulės” Dr-jos namai, sa
koma, išlikę sveiki.

Trakų miestas gerokai 
nukentėjos. Dideli kalėji
mo rūmai esą išgriauti, 
daug namų sudegę, ypač 
daug išdegusi miesto dalis į 
Semeliškį, į tą pusę. Baž
nyčia • kol-kas tebestovinti, 
tik vienas jos bokštas esąs 
sugadintas.

Užežerės grafo Juoz. Tiš
kevičiaus dvaras daug nu
kentėjęs. ((ražus sodas esąs 
sunaikintas, medžiai iškirs
ti. Bumuose sunaikinti ra
kandai, baldai, brangus go- 
belinai ir kiti brangus daik
tai.

Semeliškio daug trobesių 
sudeginta. Liko sveikas 
tik miestelio vidurys ir baž
nyčia. Cerkvė visai sunai
kinta.

Žaslių miestelis beveik vi
sas išdegęs. Sugriauta ir 
graži Žaslių muro bažnyčia.

Vyriausias Rusijos žemės 
ūkio ir žemės tvarkymo 
valdybos viršininkas Krivo- 
šein, rasdamas reikalinga, 
kiek yra galima, padėti pa
bėgėliams, duodant jiems 
miško medžiagos, įsakė že
mės darbo ir valstybės tur
tų valdybų viršininkams 
duoti organizacijoms, kurių 
žinioje yra pabėgėlių tvar
kymas, reikalingų šiam da
lykui medžių (statymui ir 
malkoms) už pusę jų taksi- 
nės-kainos; labai svarbiuose 
atsitikimuose valdyboms 
duodama teisės numažinti, 
kiek reikia, ir ši kaina.

(Puiki įčia pabėgėliams

Šis amerikonas išradėjas 
elektros srityje keliausiąs, 
ondonan ir ten išmėgisiąs 
savo išradimus prieš zeppe- 
linų užpuolimą.

PPIDELE DOVANA“
Nebo pakelio priešakys vertas įc pinigais 
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tę 1 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus I 

'arba j verias dovanas.
IŠj dovana bus duodama iki Dec. 31. 1615) Į

pašclpa iš valdžios pusės. 
Užuot duoti medžių ir kuro 
pabėgėliams veltui, imama 
dar pinigai. O juk valdžios 
žinyboje randasi milijonai 
dešimtiniu miško! Tokia 
valdžios globa, žinoma, ne
galima pasidžiaugti. Juk 
tai tiesiog žmonelių išnau
dojimas, daugiau nieko).

ZEPPELINAS GALĄ GA
VO ANT KAMINO.

Londonas, sp. 20. — Vie
na Londono stiklu išdirbi
nio firma, kuri savo fabriką 
turi Maubeage, Francijoje, 
šiandie apturėjo žinią, kad 
vokiečių zeppelinas lėkda
mas užkliuvęs už augšto 

fabriko kamino ir any su
griovęs. Bet kaminas su
naikinęs zeppeliną ir su juo 
visa jo Įgula žuvus.
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LIETUVIS GRABORIUS I
Geriausias gra-H 

bėrius ant Bri- B 
.lęmnnHp, Atlie-H 
ku darbą geriau-g 
niai. X 0
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia jį 
geriausius likto 
rius ir 12 va- 
ną painią.

Įgį 
Tel. Drover 4139 n

A. MASALSKIS "
a 3305 Auburn Ave., Chicago13 
■ _Z B■kkb.c:..s.m..ia h - a *wkb..

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moterišką, Vyrišką ir Vaikišku 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir :auo 6 iki 8:30 vakare.
Nedeliorrs vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

HUBO BB..Ha Q:'K
i I

Tol. Drover 7042.

; Dr. C. Z. Vezelis !
| LIETUVYS DENTISTAS i
P Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ®
y Nodelioms pagal suturima.

R 4712 So. Ashland Avė. B
B arti 47-tos gatves. s

l'el. Randolph {>246

ADVOKATAS 
19 SO. LaSALLK ST. 

(Room 815) Chicago, Ill.

Bes. 3255 So. Halsled St.
Tol. Drover 5326

Mokiname Angliškai
Visose dalyje Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok- 
ti Angliška kalbų, labai trumpame laike, Mos mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
America* School of Lantvatfea

1741 W. 47th Street. : : Ciilcage.

731 W. 1 Bin Sheet

OBeko-MokykSa 
' Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbij, aritmetikos, knlngvcdystūs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sią. Suv. Valstiją hislorijos, nbel- 
nos historijos, geografijos, politikines 
ekonomijos, pilietystės^dailarašystes.

Mokinimo valandos: n no 8 iš ryto 
iki 5 po pietą; yak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.
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ID. “KATALIKAS,” spat 1, 21, 1915.

Mark Twain.

Princas ir Elgeta.
Sulietuvino Padauguvietė.

(Tąsa).- 
žmonių. Jie apstojo moteriškes ir karaliui nebuvo jų 
matyti. Atėjo kunigas, įsimaišė į minią ir taippat iš
nyko iš akių. Kalėjimo tarnai bėgiojo iš ten į ten; jie 
ką tai rengė.

Minia nutilo ir prasišalino. Tada karalius pama
tė tokią regyklą, nuo kurios jam plaukai ant galvos at
sistojo. Aplink moteris buvo sukrautas laužas. Koks 
tai žmogus klūpojo ir padegė laužą. Moteriškės nulei
do galvas ir uždengė savo veidus rankom. Liepsna iš
kilo į viršų ir apėmė visą laužą; mėliui durnai išsisklai
dė į visas puses. Kunigas iškėlė rankas į viršų ir pra
dėjo kalbėti maldą. .Vaikas pažiurėjo į moteris, į lau
žą, užsigrįžo, priglaudė savo išbalusį veidą prie sienos 
ir daugiau negalėjo kreipti akių į tą pusę. Jis mintijo: 
“Tai, ką aš dabar pamačiau, neišeis iš mano atminties 
iki grabui. Viešpate! Jau geriau būti neregiu, negu 
žiūrėti į tą nežmonišką, bjaurią bausmę!” Mailsas žiu
rėjo į vaiką ir mąstė: “Ačių Dievui, jau vaikas taisosi! 
Pirmiaus jis butų surikęs, kad jis karalius ir butų rei
kalavęs paleisti moteris, o dabar tyli, 
kiasi šalin.”

Tą pat dieną kąlėjiman atvedė 
Karalius ilgai kalbėjo su jais. Daug 
moterių teismą savo karalystėj. Tie 
išpasakytai kankino jo širdį, 
ilso išbėgti iš kalėjimo, 
čiau apimti savo sostą, kad jj

-tų nelaimingų ir juos paliuosuoti.” Maifsas mintijo: 
“Nelaimingas vaikas! Jau jo liga buvo praslinkus, o 
dabar šitos pasakos vėl išvedė jį iš proto.” O kara
lius kalbėjo: “Aš noriu atmainyti visus šituos baisius, 
nežmoniškus įstatymus musų šalyj. Dabar aš gerai ži
nau, kad karaliams reikalinga nuo mažumos pažinti sa
vo pavaldinių gyvenimą; karaliams reikalinga gerai 
pramokti ir susipažinti su savo šalies įstatymais, taip
pat tobulinties gaileširdingume.”

Jau liga jo frau-

naujus kalinius, 
sužinojo jis apie 
pasakojimai ne- 

Jis pradėjo melsti Ma- 
Jis kalbėjo: “Aš noriu grei- 

galėčiau susimylėti ant ši-

Mailso bausme.
Alailsui nubodo būti kalėjime. Jis kalbėjo, jogei 

su džiaugsmu nukęstų kadir aštriausią bausmę, kad tik 
paskui išeitų iš kalėjimo. Ant galo jis labai nusidžiau
gė, kada jį pašaukė į teisimi. Teismas jį palaikė už 
valkatą ir pasmerkė prastovėti dvi valandi pas išjuo
kimo ir paniekinimo stulpą už užpuolimą ant Gendo- 
110 dvaro valdytojo. Mailsas labai supyko ant teismo 
nutarimo; prirodinėjo, jogei jis tikras valdytojo Gen- 
dono brolis ir savo tėvo.paliktu visų turtų'savininkas, 
liet jo niekas neklausė.' Karalių ir tik-ką nenubaudė 
už tai, ką vaikščiojo su valkata; bet jo pasigailėjo ir 
paleido.

Mailsą nuvedė į bausmės vietą. Jis nenorėjo eiti, 
spyrėsi, barėsi. Kareiviai tempė jį prievarta ir mušė 
už neklausymą. Minia apstojo Mailsą. Karalius ne
galėjo prisiartinti per minią ir ištolo ėjo paskui savo 
mylimiausią draugą. Minia sustojo. Vaikas bėgiojo, 
norėdamas rasti tarpą, per kurį galėtų prieiti artyn. 
Ant galo jam tas pasisekė ir štai ką jis pamatė: jo 
draugas sėdėjo pas pajuokimo stulpą; jo kojos buvo 
įkištos į kaladę. Minia tyčiojosi iš jo. Koks-tai išdy
kėlis metė į Mailsą kiaušinį. Kiaušinis pataikė į vei
dą Alailsui ir visą jį suteršė. Alinia garsiai pradėjo 
juokties.

Karalius pribėgo prie policianto ir rūsčiai suriko: 
“Tai mano ištikimas tarnas! Paleisk jį! Aš...” Mailsas 
nedavė jam pabaigti ir riktelėjo: “Tylėk; del Dievo! 
Tu pakliūsi į nelaimę su savo kalba! Neklausykit jo: 

‘jis sergantis, beprotis vaikas.” Policiantas pasakė: 
“Aš ir nenoriu jo klausyti. Bet nebloga butų pamokin
ti tokį vaikpalaikį.” Jis atsisuko į kitą policiantą 
ir sakė: “Suduok porą kartų šitam bepročiui, gal at
gaus kiek proto!” Edvardą sugriebė. Jis nesipriešino, 
nes nenorėjo tikėti, kad jį, Anglijos karalių viešai plak
tų. Mailsas suriko: “Leiskit vaiką! Matot, koks jis ma
žas ir silpnas! Nedarykit jam nieko, aš priimsiu jo bau
smę ant savęs!”

Tuom kart pro šalį važiavo Gju. Jis'girdėjo Mail
so žodžius ir tarė: “Paleiskit vaiką. O jo vieton įkirs- 
kit'pusę tuzino šitam drąsuoliui! Tik nepagailėk it pri
spausti!” Vaikas norėjo prieštarauati. Gju pasakė: 
“Gerai, lok, bot žinok, kad už kiekvieną tavo žodį ta
vo draugas gaus šešis smūgius viršaus!” Kojas Mailso 
atliuosavo iš kaladės, nurėdė nugarą ir pradėjo plak
ti rykštėmis. Nelaimingas Edvardas atkreipė savo 
veidą į kitą šalį. Ašaros bįrėjo per jo veidus. Jis 
mintijo: “Nelaimingas mano Alailsas! Nekados neuž
miršiu tavo gerumo!” Mailsas kantriai iškentėjo rykš
tes: nei sykį nesudejavo. Alinia, kuri pirm tyčiojosi iš 
Alailso, dabar nutilo, nes pamatė gerą Alailso širdį: 
jis nedavė plakti vaiko ii* pats kantriai už jį nukentėjo.

Po bausmei Afailsą vėl įkišo į kaladę, bet dabar 
(Seka toliau). .

Kareiviai po Kovai
Nekuria žinių pranešėjas 

iš franeuzij-vokiečiu fronto 
piešia tokį karo vaizdelį:

Henin-Lietard mokyklos 
kieme sutikome juos -r- du 
tuzinu žmonių iš vieno 
Slionzko pulko. Jie gulė
jo tris dienas pragare ties 
Souhez. Dabar jie čia ilsi
si popietinės saulutės šilu
moje. Tarp savęs mažai 
kalbėjo. Buvo nukankinti, 
o ją akįs pergyveno tokius 
reginius, nuo kuriu dabar 
taip nuostabiai keistai iš- 
veizdi. Tečiau visuose, ku
rie tik prabilo, užeita džiau
gsmo, tylaus, pasislėpusio 
džiaugsmo. Šie žmonės re
gėjo mirties praskėstus na
srus iš prieš, iš dešinės ir 
kairės pusią, bet nuo jų iš
liko, dabar liuosi ir smagiai 
sau traukia juodą durną ir 
rinkėmis jį raito viršun. 
Kas gali labiau džiaugties 
už juos?

Buvo ten feldfebelis iš ry; 
tinė's Prūsijos, laibas, kuris 
tris kartus buvo užbertas. 
Parodė savo ranka nupieš
tą paveikslą, ant kurio aiš
kiai buvo atvaizdinta mū
šio reginys. Į jį žiūrėda
mas jis pradėjo mums reg- 
sti ištisią historiją. Papa
sakojo mėgintą kontr-ata- 
ką, kuri nepasiekė vtikslo; 
naktinį epizodą, kuris abel- 
noje historijoje neturi reik
šmės, bet iš strateginio at
žvilgio turi didelę svarbą.

Kas gi tad yra svarbaus, 
o kas be svarbos toje ty
lioje kovoje? Kas yra svar
biau, jei ne vienutės valia, 
drąsa, pasišventimas mi- 
riop, net ir tada, kada aiš
kiai permatoma, jog toli 
gražu 'tikslas neatsiektas? 
Tai*]) Zeebrugge ir Hart
manns weilerkopf stovi mi
lijonas tokiu vienučių. O 
milžiniška kova ant Loretto 
augštumų, tai buvo kova 
drąsuoliu karžygių, kurių 
ten buvo palaidota tūkstan
čiai. Tečiau tokie mūšiai 
greit dingsta iš vaidentu
vės tiems, kurie į visą ką 
žiuri generalio štabo aki
mis. Gi mums tokią mušiu 
svarba paaiškėjo, kai teko 
gerai pažinti vidujinį dva
sios atspindį tų didvyrių, 
kurie turėjo progos pergy
venti kovos valandas.

Baisus karas su visomis 
jo smulkmenomis!

LIETUVIŲ “TAG 
DAY”; SURINKTA 

$247.02.

Lowell, Mass. Čia sureng
ta “Tag Day” naudai nu
kentėjusiu del karo lietu
viu. Surengė vietinis ko
mitetas, susidedąs iš sekan
čiu asmenų: kun. J. Ob'ch- 
navičiaus, kun. D. J. Ke
leliui* — airiu klebono, ma
joro J. Murphy, dr. Bertard 
ir E. Cawley. Aukas rin
ko 29 mergaitės. '

Apie minėtą diena minė
jo vietiniai anglu laikraš
čiai. “Currier Cityzen” 
taip aprašo:

“Auką rinkimo diena, 
spaliu 11 diena, naudai nu
kentėjusią nuo karo liet, 
davė $247.02 pelno. Iš- 29 
rinkėją viduje miesto dau
giausia darbavosi vaikai, 
pardavinėdami ženklelius. 
Darbas buvo gerai suorga
nizuotas, ką paliudija au-j

10 Specialist^ Daiktų kurie sutaupys Jums Dolerius
Husu trįs krautuvės’pilnai prikrautos įvairių naminių rakandų laukia Jūsų atsilankymo. Tūkstančiai užganėdintų pirklių 

pasakys Jums kad'musų “Unijos Pienas" duoda Jums laisvę nuo augštų mokesnių už į rakandus.
šio.apskėlbimo Kuponą, jis yra Jums vertas $5.00

24.85
Musų šeimyniškas Pečius—pir
mos kliasos kepėjas—turi vė
liausius pagerini
mus. Musų spe
ciališka kaina...Musų speciališkas heateris 

—padarytas iš sunkaus, 
tvirto geležies—turi visus 
vėliausius pagerinimus— 
didelę ugniavietę. Pagrą
žintas nikeliu. Didelis ku
ro taupintojas. šį pui
kiausią pečių dabarties 

F 27.50

Smagi 
Boston 
daryta, 
speciališka 
kaina 
tiktai

Gero Aržuolo China Clo
set, puikiai nupolišuo-

• tas. $18.00 vertės.
. Dabar 

tik
tai.

Davenport — apmušinčti 
Artificial skūra—kaip ati- 
pasidaro gera lova. Dabar

Kuponas
Laikyk šilą Kuponą
Vertas $5

Atsineškite šitų 
kuponų, kada pirk
aite pečių ir męs 
duosime jum $5.00 
veltui.

Union Liberty 
Furniture Go.

1327-33 
Milwaukee Ave.

4705-09
S. Ashland Ave.

1014
Milwaukee Ave.

Atsilankykite ir atsineškite

globė

UDER1

Didelis Kuro Taupyto
jas—sunkaus plieno — 
padarytas tvirtai r—gra
žiai aptri- P 
muotas m- Jo JWJJW 
keliu. Do.. VbVV

Musų Speciališkas ‘ ‘ Liberty ’ ’ 
. Globe Range—Gvarantuotas 25 

metams. Ugniavietė yra gva
rantuotas 5 metams, šis pirmos 
kliasos kepėjas ĄA 
parduodamas da- JJrt Į 
bar už............... WW1WW

Mes prii
mame Jus
senus pe

čius kaipo 
mokestį 
perkant 
naujus 
pečius.

l
Tvirto Aržuolo Komo
da — puikiai nupolišuo- 
ta — turi didelius stal
čius ir dideli veidrodi. 
$15.00 
vertes. 
Dabar

šis Puikus Stalas—turi 42 colių 
didumo viršų—didelė pastovą — 
puikiai nupolišuotas. $15.00 ver
tės. Da- f bE*
bar 
tiktai

FURNITURE co
Musij “Union” Felt Matrasai 
45 svarų sunkumo—padaryti iš ge
ros medžiagos. Q *9 f"
$12.00 vertės, Jį f “į
dabar................................ Vi ■ **

8.95

Didelės
IBERTYJ Rakanil«

Krautuv.
Didelės
puikiai
vertės.
parduodame
tik už........

kos. Sekančią dieną, sek
madienyje, aukos buvo per
žiūrėtos majoro D. J. Alur- 
phy, kun. J. OĮechnavi- 
čiaus, klebono lietuvių baž
nyčios, ir Ed. Cawley. Dau
giausia aukų skrynelėse at-j 
rasta sekančių rinkėjų: p-> 
lės Jadvygos Kvietkauskai-j 
tės — $76.85; p-lės Julės Į 
Bujutės — $22.08 ir trečio
sios, p-lė J. Bohomutska— 
$18.56. Pinigai tuojaus pa
siųsta Chicagon lietuvių 
fondo (Tautos Fondo. Re- 
dak.) vadybai, kuri pasiųs 
Lietuvon šelpimo tiks
lams.”

Taigi, kaip minėta, įplau
kų turėta $271.87, o išlaidų 
— $24.85; gryno pelno liko 
$247.02.

Spalių 15 dieną tie pini
gai, $247.02, pasiųsta Tau
tos Fondan.

Kun. J. Olechnavičius.

1327-29-31-33 Milwaukee Ave., arti Paulina Street.
4705-09 South Ashland Avė., arti 47th Street.

1014 Milwaukee Ave., arti Noble Street.

Misinginės Lovos — labai 
ir tvirtai padaryti. $20.00 
Dabar
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Išrausta
WHITE ROCK

DR. A. J. TANANEVICZE
VYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

Gyds ligų vyrų.'moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan St, Chicago, 111. 

luini ■mi Um— »■! iiihii m—u— ■■■! i...

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU-
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

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

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

i

i s s=
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Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

3358 S, Haislet) St, arti 34, Chicago,

spe-

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIOS, savininkas 

3252-94 S. Morgan St 
CHICAGO, ILL.

I 
I

Rayo Lempa
Padaro Skaitymą Lengvu
PILNA minkšta šviesa Rayo lempos suteikia 

jus akim poilsi ir padaro skaitymų užganėdi- 
iurkštaus spindėjimo jiuaučiu. Neturint to š 

suteiks jums poilsį. Iš šios priežasties mokslin
čiai rekomenduoja minkštų aliejaus šviesos lem
pų.

yru augščiuusias laipsnis aliejinių lempų. Be 
spindėjimo, vienoda šviesa visada. Rayo lem
pos lengvai uždegamos ir užlaikomos.
Nebrangios, o geriausia šviesa už kitas.
Jūsų vertelga jums maloniai parodys Rayo lem
pų-

STANDARD OIL COMPANY
(INDIANA)

CHICAGO, U. S. A.

5:
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Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, ivinakalvių daigtų ir stogo popieroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST.____________ CHICAGO, ILL.
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| Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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Chicagos Žinios
RUBSIUVIŲ STRAIKAS 
IR MIESTO TARYBA.

Miesto taryba paskuti
niam savo posėdyj nutarė 
rūbų siuvimo įstaigų savi
ninkus priversti taikinties 
su darbininkais arbitraci- 
jos keliu. Kitokio, išėjimo 
nesurasta.

Policijos viršininkui in- 
duota sekantis parėdymas:

Visi specialiai polician- 
tai, saugojanti rūbų siuvi
mo įstaigų, turi būti panai
kinti, ty. iš tų specialių po- 
lieiantų turi būti atimtas 
leidimas Imti specialiais po- 
lieiantais.

Policijos viršininkas mie
sto tarybai turi pristatyti 
surašą visų specialių poli- 
ciantų, sargų ir panaktinių, 
kuriuos samdo fabrikai, 
kad patirti tų “gaivalų” 
praeitį ir dabartį, nes tokie 
dažniausia yra kriminalis
tais,

Turi būti surinkti vardai 
visų detektivų agentūrų ir 
korporacijų, kurios fabri
kantams suteikdavo specia
lius policiantus.

Turi būti uždrausta spe
cial iams policiantams, viso
kios rųšies sargams ir mu
šeikoms laikyti susirinki
mus vietose, neprigulinčio
se fabrikantams.

Tie aštrus parėdymai pri
imta todėl, kad fabrikan
tai nenori sutikti su rubsiu- 
viais taikinties arbitracijos 
keliu, nors taryba to pagei
dauja ir suteikia jieins po- 
lieijinę pagelbą. Jei fabri
kantai nenori taikinties, te
gu sau žinosi, tegu apsieina 
be policijos.

cencija. Tai paskutinis 
joro neatmainomas 
sprendimas.

ma-
nu-

MAŽŲJŲ VEIKIMAS.
Cicero, III. Pora mėnesių 

atgal čionai susidarė mažų
jų vyčių kuopelė. Yra pro
gos spėlioti, kad minėtoji 
kuopelė su laiku bus veik
liausia tos rųšies kuopelė. 
Ji sudarė dramatinį ratelį, 
kuris yra labai svarbus, nes 
pradedama iš mažo lavin- 
ties scenoje ir nėra abejo
nės, jog iš tokių galima su
silaukti gorų lietuvių artis
tų, kurie pakels musų sce
ną ant pa geidaujamo laip
snio.

Spalių 24 dieną minėta 
mažųjų vyčių kuopelė ren
gia nepaprastą vakarėlį. 
Šitos jaunos spėkos žada 
sudaryti rimtą programą, 
susidedantį iš vaidinimo, 
solo, deklemacijų, monolo
gų ir 1.1. Labai džiugina te
kis vaikų veikimas. Garbė 
tiems, kurie paveda rūpes
tingai globai savo vaikus ir 
leidžia juos išauklėti tauti
nėje dvasioje. Be abejo, 
iš tokių vaikų turės naudą 
ir tėvai ir visuomenė. V. V.

DIDELĖS BISTYNĖS!
Atsibus spalių (Ostober) 22 dieną, 
1915 m., Apveizdos Dievo bažnyčios 
svetainėje, 18th str. n* Union avė. 
Pradžia 8:30 vai. vak., tikietai-$1.00, 
50c., 35c. ir 25c.

Imtynės Įvyks tarp: Juozapo Ban- 
cevičiaus, geriausio lietuvių ristiko, 
ir Herman Koch- (Belgian Lion, 
weight 205), atvykęs iš Canados ge
riausias ri'stikas. Laižybos iš 300 do
lerių. Benio Stepanskio ir John 
Kargel, Petro Katauskio ir Joe Ka
ne. Visos tris poros imsis galutinai. 
Otto Prapotnikas, teisėjas.

Paieškau pusbrolio, Juozapo Giru- 
lio, jo seserių Damieės ir Onos. Jie 
gyvena Chicagoj. Paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Tubučių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
šaukti, ar kas apie juos žino, 
nešti šiuo adresu:

Antanas Vaitkus, 
827 33 Place, Chicago, Ill.

UNREST 
i—COFFEE
i 26c vertės Kava su 40 centlniu Smoku

Ct'iIo Vauo fYnnntln Gir noo Danlroo’ Danrlulr čianrlion

atsi-
pra-

Paieškau pusbrolių Pranciškaus ir 
Juozapo Stonių, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Girdiškio parapijos, 
Ringalių kaimo. 
cagoj. Malonėkite 
resu:

Antanas 
827 33rd Place,

Girdiškio
Pirma gyveno Čhi- 
atsišaukti šiuo ad-

Vaitkus, 
Chicago, Ill.

Paieškau Mortos Gražinskaitės, pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Šilalės " ~ ...........
Turiu
šaukti

parapijos, Gedieliškės kaimo, 
svarbų reikalą. Meldžiu atsi- 
šiuo adresu:

Antanas Vaitkus,
827 33rd Place, Chicago, Ill.

Paieškau Antano Dulkio, iš Vanagiu 
ir Stanislovo Gedemino iš Girininkų, 
abudu Naumiesčio parapijos, Rasei
nių pavieto, Kauno gub. Jaigu kas 
žinotų, at jie patįs, tegul atsišaukia.

Jieva Lecaltė,
821 N. Kalin avė., Chicago, Ill.

mo-

CHICAGIETIS LAKŪ
NAS NELAISVĖJE.
Iš Vokietijos apturėta ži

nia, kad plačiai žinomas 
chicagietis lakūnas, Nor
man Prince, patekęs vokie
čiu nelaisvėn. Jis tarnavęs 
Francijos lakūnų korpuse.

ATIDARĖ KITĄ 
MOKYKLĄ.

“Amerikoniška kalbų 
kykla,” 1741 W. 47 gat.,
atidarė kitą mokyklą po nu
meriu 731 West 18 gat. 
Čionai taip, kaip ir senojoj 
mokykloj, mokinama angliš
kai kalbėti, skaityti ir ra
šyti tam tikrąja special e me
todą. Mokinama dienomis, 
vakarais ir per pačtą. Seno
sios mokyklos lankytojai, 
kurie gyvena šioj apylinkėj, 
ty. ant West Side, del sa
vo parankumo. gali persikel
ti šion mokyklon, atsineš
dami paliudijimą iš senosios 
mokyklos. Nauji mokiniai 
gali prisirašyti , kasdieną. 
Minėtų mokyklų direktoriu
mi

Reikalingi geri kriaučįai prie mo
teriškų drabužių; geriems darbinin
kams gera mokestis ir darbas ant 
visados. Atsišaukite pas

L. Kaspar, 
3129-31 Wentworth avė., Chicago, Ill.

Paieškau Stepono Rugienio, Kauno 
gub., Telšių pav., Gintališkių vol., 
Platelių miestelio. Jis yra mano sū
nūs. Su juo persiskyriau tris metai 
atgal Rockforde, III. ir nuo to laiko 
apie jį nieko nežinau. Jaigu kas ži
notų, arba jis pats, teiksis man pra
nešti, nes turiu labai svarbų reikalų.'

Magdalena Rugienienė, 
Box 144, Clymer, Pa.

Paieškau Mikolo Švegždo ir Jono 
Kazakevičiaus, abudu iš Kauno gub., 
Krakių par. Pirma gyveno Chieago- 
je, dabar nežinau kur. Teiksis atsi
šaukti sekančiu adresu:

Jos. Švėgžda, 
Box 345, Madison, Ill.

Paieškau brolio Petro Lukošiaus, 
paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Varnių par. Jis gyveno pirmiau 
Pennsylvanijos valstijoj. Kas apie 
jį žinot, ar jis pats, meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Adam Lukošius, 
Round Lake, Ill., Armour Co.

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

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

ŠOKO PER LANGĄ 
IR UŽSIMUŠĖ.

Ties Michigan avė. ir Vau 
Buren gat. iš Chicago Club 
busto nuo penktojo augščio 
per langą vakar iššoko jau
na moteris ir ant vietos už
simušė.

Tai buvo mergina Nannie 
Johnson, kuri iš Švedijos 
atkeliavus ir paminėtam 
buste turėjus užsiėmimą. 
Buvus religijinė fanatikė ii 
kelinta diena išrodžius ne
sava, nenorėjus dirbti. Tu
rėjus melancholiją nuo pa
siilgimo savo motinos, kuri 
palikus Švedijoje.

yra J. P. Waitches.

MERGAITĖ NUSINUO
DIJO.

Nusinuodijo Miss Ailene 
Wells, 954 Adams gat. Ji 
paliko raščiuką, kuriam pa
sakyta, kad ji susivaidiju
si su “Charlie.” Kas toks 
“Charlie” yra, tuo tarpu 
nežinoma.

PRANEŠIMAS.
Pranešama Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos 28 kuo
pos narių domai, kad jaigu 
kurie nėra užsisakę su ap
darais rengiamų atspausti 
dviejų kningų: “Motina” 

ir “Širdis,” kad kuo vei
kiausiai užsisakytų. Laikas 
užsisakymui yra paskirtas 
ligi lapkričio 1 dienai š. m.; 
kurie ligi to laiko neužsi
sakys, tie gaus kningas be 
apdarų, išskyrus tuos, ku
rie yra mokėję už Jono Jo- 
nilos raštų viršelius. Pas
tarieji gaus apdarytas.

Užsisakyti bus galima sp. 
23 dieną M. Meldažio sve
tainėje, 8 vai. vakare.

TMD. valdyba.

Tėmykite biznieriai. — Ant parda
vimo mėsinyčia (meat market) ir vie
nų lubų pragyvenimo namas, — pa
kaktinai vietos krautuvei “grocery”. 
Geras pasiulijimas priimtas. Naujai 
apgyventa lietuvių kolionija.

Anton Prazsky,
2856 Emerald avė., Chicago, Ill.

CASH-REGISTER 
parsiduoda labai pigiai. Gera pro
ga del saliunininko ar barberio.

Kreipkitės adresu:
1720 So. Ruble str., Chicago, III.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.
Yra musų agentu Iroselande, Ken- 

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

ALD. “Kat.” Administracija.

ATIMS LICENCIJAS.
Majoras Thompson skel

bia, kad kas jau buvo, tai 
praėjo, bet jei ateinantį 
sekmadienį nors vienas sa- 
liunininkas peržengs jo įsa
kymą, laikys saliuną atvirą 
uždraustu laiku, tai tokiam 
saliunininkui bus atimta Ii*

Reikalingi du vaikiukai 
prie nešiojimo Liet. Dien
raščio “Kataliko.” Atsi
šaukite tuojaus i “Katali
ko” ofisą, 3249 So. Morgan 
st.

Reikalingas tuojaus geras 
“linotype” operatorius. Tu
ri suprasti atsakančiai lie
tuvių kalbą. Teatsišaukia 
į “Kataliko” ofisą, 3249 S. 
Morgan st.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią paaišekimą. Km 
n*kt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda gertauslua 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

Už 5c čia. pamatysi gražesni 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

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

subatomis 5c. balkonas, 10c. le
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

LD. “KATALIKAS,” spaliu 21, 1915;

r

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland avė
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Dovanu- Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

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

a 1b.
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos I Bankes* Dairy stalo ............
Kava Iwv- Sviestas ----

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausia ~
Creamery Sviestas .. —

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

Puikiausia Arbata 4. n V*
OAa 60c vertes, tiktai po ų)uUUOVV GeI..................... .......Geriausia iš visų Cfir

Arbatų, 60c vertes po ° *» V 
Vakarine dalis.

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

Bell M

Pamislyk apie Savo Telefono 
Pasiekimą.

Per telefono instrumentą ant 
savo deskos arba namuose/ga- 
lite kalbėti su bile kokia dalim 
krašto ir gauti atsakymą ant- 
syk.
Tas pasidaro per atsakančią Bell Sys- 
temą kuri suvienija 9,00,000 telefonų 
Suv. Valstijose ir Kanadoj.
Naudokit Bell Vienes ir Long Distance lini- 
nijas susikalbėti bile kur ir kada.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Tananevicz Savingsi

BANK
JONAS Mo TAr >NEVIČiA, Sav.

&
3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL
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Kada juose yra GRAFOFONAS
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“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš Jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Pilni Namai Linksmybes

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO -ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją, ir vLū,s 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- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

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

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

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.
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BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo |
Tukst:_įjjia tapo sveikais, ■ 

žmonės ologiausiame sveika- B 
tos padėjime, kentėdami ru- ■ 
mutizmo skausmais, tikėjosi H 
jogei nebegalima išsigydyti. _ 
Vienok gi buvo parodyta V 

-i uni's, kad ją kentėjimai bu- ” 
vo nuo kraujo sugedimo. NuO' 
d ai 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- 
įr išvalytas nuo visų nuodų, ir 

eystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. « «t jji**'

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. J 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St.. Chicago, Hl. ■
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Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
‘‘Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
TeklytS ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltlšius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kunigų ir įvairių kitų daiktų.

Siedami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

, “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-SJ So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.
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Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čiatytojas. 
Butų Darželis. - 
Giesmė į Panelę švenčiau
sių. 
Avė Maria. 
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba. 
Velnias ne Boba. 
Mano palvys. 
Velnias ne Boba. 
Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

——

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 

| damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
i Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO OO.
Premium Dept. 490 Broome 8t., New V-rk, N. T. 
(Vertės kupoas gere Iki 31 d. Gruodžio, 1915.)
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