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Paėmė 3,637 
vokiečius.

Rygos apylinkėse 
eina dideli mūšiai.

HINDENBURG NU
SPRENDĘS PAIMTI 

RYGĄ.

Petrogradas, spalių 2.— 
Aplink Baranovičius rusai 
su vokiečiais puikiai apsi
dirbo. Vokiečius intraukė 
į užtaisytus spąstus ir jų ne 
tik daug išklojo, kaip ofi
cialiai skelbiama, bet dar 
paėmė nelaisvėn 3,637 ka
reivius su oficieriais, 10 
kulkosvaidžių ir vieną ka- 

nuolę. Be to užėmė jų 
svarbias pozicijas. Nuo to 
mūšio laimėjimo rusų dva
sia žymiai pakilo, gi su pa
kilia dvasia daug kas gali
ma atsiekti.

Bet iš kitos pusės labai 
prastai rusams einasi Ry
gos apylinkėse. Pirmiau 
von Hindenburg buvo visu 
savo sunkumu užgulęs ant 
tvirtovės Dvinsko. Bet 
kuomet ją. nepasisekė paim
ti, tai jis savo svarbiausias 
armijas sukoncentravo 

prieš Rygą ir ten šturmuo
ja rusų pozicijas.

Berlyne skelbiama, jo- 
gei vokiečiai jau užėmę 
Dauguvos krantus į šiaur
ryčius nuo Mintaujos, tar
pi? Borkowitz ir Bersemu- 
enbe. Tečiau Petrograde 
pasitikima, kad rusų nar
siosios armijos visvien Ry
gos neatiduosiančios vo
kiečiams, nors tas apginė- 
jams ir daug lėšuotų. Prie 
Rygos, ypač rudens metu, 
beveik negalima prieiti.

Vokiečiai oficialiai pripa
žįsta, kad rusai šiomis die
nomis laimėję kai-kuriuos 
mušius Galicijoje ir savo 
karo fronto centre. Pripa
žįstama, kad palei upę Styr 
teutonai praradę kelias ka- 
nuoles.

RUSŲ OFICIALIS PRA
NEŠIMAS.

Petrogradas, spalių 22.— 
Pietrytinaim apskrityj nuo 
Baranovičių rusai netikėtu 
savo užpuolimu ant vokie
čių, paėmė pastarųjų pozi
cijas palei Ekimovichi, O- 
dokporchina, Noviki ir Na- 
gornia, kur teko rusams 85 
vokiečių ir austrų oficierių 
ir 3,552 kareiviu, be to 10 
kulkosvaidžių ir 1 kanuolė.

Vokiečių ir austrų tose 
užimtose pozicijose rusai 
atrado rezervoarą, pilną 
nuodingų dujų, kurias teu
tonai prieš rusus vartojo.

Į pietus nuo Pripeties pel
kių rusams teko paimti ke
li sodžiai ant kairiojo upės 
Styr kranto. Komorova, so

il je 400 teutonų kareiviii 
nelaisvėn ir 2 kuį-

VOKIEČIAI VĖL 
APIE TAIKĄ.

Berlynas, sp. 22.—Čionai 
augštesnėse sferose plačiai 
kalbama, kad su ateinančiu 
pavasariu turėsianti įvykti 
taika Europoje, kadangi tal
kininkai iki tam laikui iš- 
semsią visas savo spėkas ir 
jiems nebusią galima ilgiau 
kariauti. 'Vokiečiai kaip va
karu, taip ir rytų karo 
fronte esą kuopuikiausiai 
apsidrutinę ir ten neturi 
reikalo priešininkų bijoties. 
Žiemos metu jie pereisią iš
ilgai Balkanus ir ten talki
ninkams nieko neteksią. 
Tuomet jie ir panorėsią tai- 
kinties.

Išlygos, sulyg vokiečių, 
busią svarbiausios tos: aug- 
štas Vokietijai karinis atly
ginimas, sugrąžinimas visų 
paimtų kolionijų ir gvaran- 
tavimas nekuomet ant Vo
kietijos neužpulti. Didžiau
sią dalį atlyginimo turėsian
ti užmokėti Francija.

(Tai kokios puikios vo
kiečių svajonės!)

DAUGIAU KARUOME
NĖS MOBILIZUOJA.

Roma, sp. 22. — Italijos 
karalius išleido manifestą, 
kuriuomi šaukiami karei
viauti iš 1882 ir 1883 metų 
atsarginiai pėstininkai ir 
1884 motų bersaglieriai, 
taippat kalnų karuomenė.

Kadangi Italijai prieš 
austrus dabartiniais laikais 
daugiau karuomenės nerei
kia, tatai mobilizuojamoji, 
regis, bus pasiųsta į Balka
nus.

MOTERIS UŽIMS 
VYRŲ VIETAS.

Londonas, sp. 22. — Ka
dangi čionai visi militarinio 
amžiaus vyrai paliuosuoja- 
mi iš visokių^ darbų, idant 
jiems duoti progą įstoti ka- 
ruomenėn, tatai policijos 
departamentas paskelbė, 
kad ateityj gatvekarių ir 
omnibusų konduktoriais ga
lės būti moteris. Joms tai
gi tuo tikslu ir licencijos 
bus išduodamos.

-*r- Wilmington, sp. 22.— 
Dupont Powder Company 
gavus iš talkininkų del pa
rako užsakymus už $150,- 
000,000.

kosvaidžiu paimta. Teuto- 
nų kontratakas Kolki ap' 
skrityj su dideliais nuosto
liais atmuštas. Į šiaurius 
nuo Černič dideli mūšiai te
beina.

Rygos apylinkėse seka 
artilerijų dvikova. Vokie
čių ofensivas į rytus nuo 
Olai, ant Mintaujos vieške
lio, atmuštas. Palakanen 
apskrity j vokiečiams, prisi
dengusiems tirštais dūmais, 
keturios atakos nepasisekė.

Į pietus nuo Postava 
mums teko 200 vokiečių ne,-. 
laisvėn. ________ -

Serbų armijos 
pavojuje.

Iš Nish pranešama, 
kad padėjimas 

kritiškas.
BULGARAI BRIAUJASI 

Į MONASTIRĮ.
Berlynas, sp. 22. — Čio

nai oficialiai skelbiama, jo- 
gei austrai-vokiečiai, įsiver- 
žusieji Serbijon, serbus vi
su frontu stumianti pirm 
savęs. Sakoma, teutonų 
pirmyn ėjimas nors esąs ne- 
perdaug žymus, bet nuola
tinis. O tas daug ką reiš
kia. Arti Ripani teutonai 
serbus išmušę iš jų stiprių 
pozicijų. Bulgarai taippat 
einanti pirmyn, bet smar
kiau už austrus-vokiečius, 
nes nesutinkanti didelio 
serbų pasipriešinimo.

Paryžius, sp. 22. — Iš 
Nish oficialiai skelbiama, 
kaip tvirtina Havas News 
agentūra,. kad serbų armi
jos labai aštriai iš visų pu
sių spaudžiamos. Serbų ka
ro ofisas tvirtina, kad ge- 
ležinkel. Saloniki-Nish lini
ja dviejose vietose perkir
sta. Serbų armijos visur 
didvyriškai ginasi, bet prieš 
teutonų ir bulgarų iš visų 
pusių spaudimą negali at
silaikyti. Didžiausia ser
bams nelaimė, kad jie atkir
sti nuo Salonikų ir nuo tal
kininkų armijų, ėjusių 
jiems pagelbon.
BULGARAI SMARKIAI 

VEIKIA.
Atėnai, sp. 22. — Serbai 

numanydami prieš bulgarus 

WHAT FUNNY THINGS WE SEE ON

HALLOWE’EN

— Sofija, s]). 22. — Bul
garijos caras Ferdinandas 
iškeliavęs karo frontan į 
Serbiją.

IMg|

Kokių šppsų galima

neatsilaikyti,-apleido du sa
vo svarbiuoju miestu Us- 
kup ir Kumanova, gulin
čiu ant Saloniki-Nish gele
žinkelio linijos. Žinoma, 
apleistuosius miestus tuo- 
jaus užims bulgarai.

Francuzai-anglai, susijun
gę su serbais, pasipriešino 
bulgarų briovimuisi Serbi
jos gilumon ir prasidėjo 
smarkus mūšiai ant Vlasso- 
na ir Kotchana augštumų. 
Bulgarai tose vietose nori 
atkirsti serbams kelią, ei
nantį į Monastirį.

Negotin apskrityj, į vaka
rus nuo Strumica, serbai 
bulgarų atakas atmušę.

■ Čionai labai stebiamasi 
bulgarų smarkiu veikimu 
pietinėj Serbijoj ir teutonų 
slipnu ėjimu iš žiemių pu
sės.

Serbijos valdžia Nish jau 
apleido. Nusikraustė į 
Kraljevo.

Gi Atėnų pranešama, kad 
Serbijos ■ sostinė iš Nish 
esanti perkelta į Prisrend, 
arti Albanijos sienos.

TALKININKŲ PAŽADE 
JIMĄI.

Atėnai, sp. 22. — Vakar 
buvo pranešta, kad talki
ninkai Graikijai 'žada ati
duoti salą Cyprus, jei ji 
stos šin karau talkininkų 
pusėje. Graikijos ministe- 
rių kabinetas tuo reikalu 
atlaikė savo susirinkimą ir 
svarstė apie tuos pažadė
jimus. Tečiau nieko galu
tino nenutarta.

Dabar pasklydo girdas, 
kad talkininkai Graikijai 
žadanti dar daugiau. Bū
tent, Mažojoj Azijoj vieną 
žemės plotą, bi tik Graiki
ja stotų karam Jei ir tas 
pežadėjimas nieko negėlbė-

Popežiaus pas
tangos eina 

niekais.
Belgijos karalius 
nenori taikos.

SAKO, JIS NEMESIĄS 
KARDO.

Roma, sp. 22. — Popie
žius Benediktas XV nuo 
Belgijos karalius Alberto 
apturėjo atsakymą į savo 
autografinį laišką, kokį bu
vo pasiuntęs karaliui. Tam- 
laiške popežius karaliui pa
tarė ieškoti priemonių, kad 
tik veikiau padaryti taiką, 
sustoti žmonių kraują luti.

Karalius Albertas savo 
atsakyme padėkoja pope- 
žiui už pasiūlymą Vokieti
jai apleisti Belgiją, jei pri
sieitų taikinties.

Bet gale savo atsakymo 
pabrėžia, jogei jis nekuo
met nemesiąs šalin kardo, 
kol jo šalis bus pavergta.

ŠIEMET NOBELIO 
DOVANŲ NEBUS.

Stockholm, sp. 22.—Delei 
siaučiančio karo Europoje 
šiemet Nobelio dovanos nie
kam nebus išduodamos. Į 
dovanas kandidatu buvęs 
vienas anglų mokslininkas, 
bet ir tas karo lauke žu
vęs.

ŠVEICARIJA 
PROTESTUOJA.

Berne, sp. 22—Šveicari
jos valdžia per savo pa
siuntinį Berlyne pasiuntė 
Vokietijai energingą pro
testą už Šveicarijos neutra- 
lybės peržengimą vokiečių 
lakūnais. Vokiečiai Šveica
rijoj jau tai]) buvo įsidrąsi
nę, kad vienas jų lakūnų 
andai net 8 bombas nume
tęs ant Chaux de Funds, 
Šveicarijoj.

SUIMTAS TURTINGAS 
AMERIKONAS.

Liverpool, sp. 21.—Čionai 
Anglijos valdžia suėmė ne
kokį Robertą Homer, 60 
metų amžiaus, kuris sakosi 

'esąs amerikonas milijonie
rius. turįs dideles nuosavy
bes Washingtone.

APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ.
New York, sp. 22.—Ke

turi maskuoti banditai nak
čia sulaikė ant Erie gele
žinkelio linijos, netoli Glen- 
j rock, N. J., prekių traukinį 
j No. 77. Iškraustė iš vieno 
.'vagono daug šilkinio audek
lo, sukrovė-automobiliui) ir 
įsilipę nudūmė. Traukinio 
įgula paleido aplink 30 šū
vių į važiuojančius bandi
tus, bet šie įvažiavo miškan 
ir dingo. Šilko paimta ke
lių tūkstančių dolerių ver
tės.

tų, tuomet Graikijai busiąs 
pasiųstas ultimatumas ir 
tuomi priversta busianti 
stoti karam

— Petrogradas, sp. 22. — 
Iš Rumunijos specialiu pa
siuntinio, čionai atkeliavu
sio, patirta, kad Rumunija 
veikiai stosianti talkininkų 
pusėn.

— Roma, sp. 22. — Iš 
tikrų šaltinių sužinota, kad 
Rumunija praleisianti pul
savo teritoriją rusų armi
jas, einančias prieš Bulgari
ja s

— Paryžius, sp. 22. — 
Francija su Anglija nu
sprendė į Balkanus pasiųs
ti 400,000 savo karuomenės.

Vokiečiui su- 
šaude moterj.

S. VALSTIJŲ UŽSISTO 
JIMĄ SUIGNORAVO.

— Londonas, šp. 22. — 
Anglijos premieres As
quith sveiksta ir veikiai 
ims pildyti -savo pareigas.

— Roma, sp. 22. — Itali
jos karo ofisas skelbia, kad 
italams sekasi austrus muš
ti Tyroliuj ir Trentino.

Ant kampo South Park 
avė. ir 35-tos gat. susidąužė* 
motorciklis su automobiliu- 
mi. 
vyru 
vra:

Londonas, sp. 22. — Vo
ku čiai Bruselyj sušaudė 
Anglijos moterį, Miss E- 
ditli Gavelį, kuri ten buvo 
lavinimosi mokyklos perde- 
tine. Vokiečiai ją intarė 
prigelbėjime anglu, franeu- 
zų ir belgų kareiviams, pa
imtiems nelaisvėn, iš Belgi
jos pabėgti. Karo teismas 
ją atrado kalta ir pasmer
kė miriop. Karštai už ją 
užsistojo S. V. ambasado
rius Londoiie Page ir am
basadorius Belgijoje Whit- 
llock. Tečiau jų užsistoji
mas nieko negelbėjo. Ka
dangi ambasadoriai tai vei
kė S. V. vardu, tai Vokie
tija S. V. valdžios užsistoji
mą suignoravo ir Miss Ca- 
vel nužudė.

Tokiuo vokiečių pasielgi
mu visas pasaulis pasipik
tino, gi Anglija pasižadėjo 
už tai skaudžiai vokiečiams 
atkeršyti.

Belgijoje ir daugiau yra 
moterių, pasmerktų miriop. 
Jas išgelbėti darbuojasi po
pežius, Hispanijos karalius 
ir S. Valstijų prezidentas 
Wilson. Tarp moterių e- 
santi viena augštos kilmės.

Vėliausios
Žinios.

Atėnai, sp. 22. — Vietos 
Serbijos pasiuntinys prane
ša, kad Serbijos armijos vi
suose karo frontuose pra
dėjusios ofensivą prieš aus
trus-vokiečius ir bulgarus.

Be to sakoma, kad bulga
rai Serbijoje* užėmę Kuma
nova, Pirot ir Valessą. Ši
tų* miestai randasi ant Sa- 

jloniki-Nish geležinkelio li
nijos.

Samuel Katz, 1917 New
berry avė., šiandie ryte li
ko sunkiai sužeistas, kuo
met ant jo vežimo su žu
vimis užvažiavo sunkus au
tomobilius aut kampo 47- 
tos gatvės ir Indiana avė. 
Jis nuo vežimo nupuolęs ir, 
spėjama, jam kaukolė tru
kus. Automobilius priguli 
Livingston Baking Co. Šo
feris Stephen Driscoll, 5014 
So. Racine avė., areštuotas.

Ant kampo Congress ir S. 
Franklin gatvių šiandie 
ryte* susipešusius kelios 
merginos rubsiuvės. Pa
šaukta policija iš So. Clark 
gatvės nuovados. Dvi mer
ginos areštuota. Kiek vė
liau policija du vyru paė

Viena moteris ir du 
liko sužeista. Jais 
Herman Leuthman, 

215 E. 29 gat., ir Mrs. C.
Bossier ir Miss Vivian Bro
derick, 4540 St. Lawrence

mė tardymai!, kuriuodu už
kabinėję einančius darban 
darbininkus ir darbininkes.

1
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New York World kores
pondentas Kari H. von 
Wiegand šiuo laiku sa/o ko
respondencijas rašinėja nuo 
Vokietijos milžino skraiduo
lio Moltke, kuris, kaip ru
sai kituomet tvirtino, Balti
joj buvęs nuskandirtas. Sa
vu laiku buvo plačiai pa
sklydus! žinia, kad skrai
duoli Moltke nuskandinęs 
anglų submarinas ir subma
rine komendantui už tai bu
vo suteiktas augštas orde- 
iias. Dabar šis korespon
dentas praneša, kad nieko 
tokio panašaus nebūta, kad 
laivas Moltke nekuoinet ne
buvęs nei pažeistas. Visa 
tai esą anglų ir rusų prasi
manymai.

Bet dar iiidomiau išgirsti 
tai, kad vokiečių karo laivy
nas nuo senai atsirandąs 
Šiaurių juroje ir su nekan
trybe diena iš dienos lau
kiąs, kuomet anglų karo lak 
vynas pagaliau su vokiečių 
laivynu stosiąs kovon. Gir
di, vokiečių jurininkams ir 
nusibosta plaukiojant po 
jūres lukeruoti pasirodan
čio anglų laivyno. Pasta
rasis gi nepasirodąs. To
dėl, korespondento nuomo
ne, išeina tas, kad anglai 
bijosi susidurti su vokiečių 
laivyniifgi jei taip, tai ang
lų laivynas negalįs išrodyti 

. toks jau baisus, kaip jis 
perstatomas. Koresponden
tas pats yra vokietis, todėl 
ir pašiepia anglus.

Iš Laikraščių
Lietuvių Balsas apie Lie

tuvos gelbėjimą štai ką ra
šo:

“Visi gerai munanom, 
kad dabar mums laikas ne 
aimanuoti, bet dirbti ir dir
bti išsijuosus. Tik pirma 
reikia nustatyti, kas ir kaip 
veikti. Musų darbas, kaip 
jau nurodėme praeitą kar
tą, turi prigulėti musų da
barties ir ateities reika
lams.. Turime pertat išsi
aiškinti, ką mes galime nu
veikti šiuo atžvilgiu. Šiuo 
tarpu kalbėsime apie dabar
tinį musų padėjimą. Aišku, 
kad dabar daugiausia mums 
turi rūpėti pabėgėlių ir li
kusių vietose šelpimas bei 
tvarkymas. Veik visa Lie
tuva užimta vokiečių, taigi 
mes rupinties likusiais ga
lime tik šaliniais keliais, 
čionai daugiaus gali pada
ryti iš vienos pusės Ameri
kos lietuviai, Prūsų — iš 
kitos. Amerikoj yra jau 
nemažas skaičius mūsiškių, 
tapusių Amerikoje pilie
čiais nebe pirmoj kartoj. 
Tie jų, kurie turi pilnas 
piliečio teises, galėtų liue
sai atsilankyti Lietuvoj, 
vistiek kieno ji butų ran
kose. Jiems nebūtų per
sunki) gauti iš vokiečių val
džios leidimas atvažiuoti į 
užimtuosius miestus. Te
nai jie su likusiais vietoje 
lietuviais inteligentais ga
lėtų nužiūrėti, kas reikia ir 
galima daryti. Tik, žinoma, 
tuščiomis rankomis, be pi
nigų, daug ko nepadarysi. 
Čionai reikalas (ne vieno 
žmogaus, ne vienos kuopos, 
bet visos tautos. Dabar tė
vynė tokiame varge, kokio 
gal nekados nebus mačiusi 
ir nebematys. Dabar ji rei
kalauja ne šelpimo, bet gel
bėjimo. Taigi sulyg reika
lo didumo ir amerikiečiai 
turėtų jai padėti, susitarę 
iš vieno ir gerai apgalvoję 
viską. Jie gali liuesai rin- 
kties, drąsiai kalbėties ir at
virai savo mintis išreikšti 
spaudoje. Tad tik šaukia
mės juos, kad gelbėtų tė
vynę, kol ji yra.

■ lliain .i———

Ką gali nuveikti Prūsų 
lietuviai, mes negalime nie
ko tikro pasakyti. Apie jų 
viešąjį gyvenimą karo me
tu mes lygiai nieko nežino
me. Viena-kita trumpa ži
nelė, kurią užčiupome ar 
anglų, ar rusų laikraščiuo
se, leidžia manyti, kad jie 
gali daryti šį-tą tėvVnės 
naudai. Jie galėtų susiži
noti su amerikiečiais ir kar
tu su jais veikti. Patįs mes 
susižinoti su jais negalime 
jokiuo budu. Todėl turime 
viską palikti jų nuožiūrai.

Ką mes patįs galime ir 
privalome daryti pirmų-pir- 
miausiai — tai šelpti pabė
gėlius. Čia nemaža jau pa
daryta, bet dar daugiau 
reikia atlikti. Užimant vo
kiečiams didesnį Lietuvos 
plotą, pabėgėlių skaičius di
dinasi, nes nemaža jų turi 
palikti savo kraštą per 
prievartą, o kiti iš liuoso 
noro. Materialiai sušelpti 
jų visų savo lėšomis mes 
negalime. Valstybės prie
dermė duoti jiems maistą ir 
stogą. Taip ir daroma. Ar 
užtektinai musų pačių turi 
būti rūpestis sekti. Tam 
reikia gerai sužinoti, kiek 
yra pabėgėlių, kur jie, koks 
jų likimas ir t.t. Šios ži
nios reikalingos ir kitam 
daiktui.

jie jautėsi esą tė- 
Jie galėjo ramiai 

tos valandos, kada 
bus pargrįšti savo 

Lietuvai jie ne-

SLIDE THAT HAS BLOCKED THE PANAMA CANAL.

Dalis Panamos kanalo, kur įgriuvo daug žemės ir už
blokavo laivams plaukiojimą.

Lietuviai
LIETUVIŲ IR ANGLŲ 

KALBŲ MOKYKLA.
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Laiškas iš Lietuvos "DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys verias ič pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Roinos-katalikų
Prie bažnyčios 

pasveikino visus 
katalikų kunigus 

skambėjo varpai 
Paskui

Tokyo diplomatai esą la
bai susirilpinę Chinijos li
kimu. Japonams mažai ar
ba nieko neapeiną Chinijos 
valdžios forma, ar ji bus 
respublika, ar monarchija, 
bet rupįs tos valstybės li
kimas. Perdažnas valdžios 
formos keitimas iš Chinijos 
galį padaryti antrąjį Mek
siką, kur revoliucijos pas
kui revoliucijas seka. Taip 
galį būti ir Chinijoj. Galį 
dar prisieiti svetimoms val
stybėms ją malšinti. Tuo 
žvilgsniu japonai pageidau
tų, idant Chinija nebūtų pa
keičiamą monarchija.

Kol vietų gyventojai, kur 
karo audra pasiekdavo, kė
lėsi į kitas Lietuvos dalis, 
užtekdavo aprūpinti jų ma
terijai} likimą. Bodami tarp 
savųjų 
vyne j. 
laukti 
galima
tėviškėn.
galėjo pražūti, jausdami vi
sur jos gyvenimo pulsą. Ki
taip dalykai virto, kada pri
reikė kraustyties toliau, 
jau svetur. Nešinties rei
kėjo tenai, kur galima, tai
gi didelių burių vienoj vie
toj sunku surasti. Išsimė
tę po visą plačiąją Rusiją, 
jie nutraukė ryšius su tė
vyne ir su kitais lietuviais, 
kuriu buvo tas pats likimas. 
Pertai graso pavojus, kad 
jie nepražūtų Lietuvai ir 
nenuskęstų svetimų tautų 
bangose. Kad tai neatsi
tiktų, priemonė tam vieną: 
sutraukytus ryšius vėl su
megzti, suvienyti moraliai 
'visus lietuvius, teikti jiems 
žinių apie kits-kitą ir apie 
bendrus reikalus, žodžiu, 
pagaminti jiems lietuvišką 
dvasios maistą.
tai galima 
laikraščius, 
bą sunkioj 
maine ant
singas galės būti tik tada, 
jei visi lietuviai, kuriuos 
pasieks musų balsas, padės 
mums. Jaučiame visą keb
lumą ir visas klintis, ku
rios yra ir bus. Betgi tuo 
metu, kada tautų likimas, 
ir musų kartu, griežtai 
mainosi, likti patamsėj, ne
žinoti kas kur dedasi, savo 
svarbiausius ir vyriausius 
reikalus berišant, eiti apy- 

grobomis butų didžiausia 
nuodėme tėvynės akiveiz-

Aišku, kad 
atlikti tik per 
Šį sunkų dar- 

valandoj mes i- 
savęs. Jis vai-

buvo 
“Butų

“Rusija gali tęsti karą 
kadi r tūkstanti metų,” taip 
išsireiškė vakar pirklybinis 
Rusijos valdžios agentas 
Erick AVei’th, kurs keliau- 

Į vakarines valstijas 
sustojęs Chicagoje. 

didelis nonsensas 
kad Rusija finansi

niai veikiai susmuks. Kad 
degtinės monopolijos panai
kinimas Rusijos išdą ir pa
žeidė, bet tautos lygsvarybė 
smarkiai pakilo. Neperdė
siu pasakęs, kad Rusijai il
giausiems metams gali už
tekti kareivių, karo amuni
cijos ir visko.” Aišku, kad 
]>. Werth ne *tik perdeda 
taip tvirtindamas, bet dar 
ir perdaug perdeda.

Į New Yorko dienraščio 
“Sun” paklausimą katalikų 
dvasiškių persekiojimo rei
kale gen. Carranza atsakė,
kad konstitucioiialistų val
džia
jauti nęi katalikų, nei kitų 
tikinčių su jų dvasiškiais. 
Daug -katalikų dvasiškių iš 
Meksiko pabėgę todcl, kad 
jie buvę įsimaišę politikon, 
palaikę Huerto pusę. Kon- 
stitucionalistų gi valdžia to
leruojanti vis&s tikybas ir 
jų dvasiškius, jei tik tie ne-

Meksike nepersekio-

važiavo Kaunan. Kaip iš 
vyriuasios kvatieros rašo
ma, Kauno stotyje gen. von 
Hindenburg bei gen. von 
Eichorn kaizerį sutiko. Mie
stas buvo papuoštas vėlia
vomis ir gėlėmis. Kaize
riui automobiliu važiuo
jant per miestą, skambino 
varpai ir buvo šaujama sa
lotas iš paimtų rusų kanuo- 

lių. Ir gyventoji! trobos 
buvo daljmis papuoštos. 
Kaizeris apžiurėjo kareivių 
parodą ant rinkos ir tada 
aplankė 
bažnyčią, 
kaizeris 
Kauno 
prie ko
bei ūžė 'vargonai.
kaizeris apžiurėjo tvirtovę.

Vilniaus gubernatoriumi 
paskirtas geiieral-leitenan- 
tas Adalbert Wegener, iki- 
šiol buvęs Kauno tvirtovės 
gubernatoriumi.

Vilniaus policijos prezi
dentu karo laiku paskirtas 
Hanoverio policijos prezi
dentas ponas von Becke- 
rath.

Miesto Halberstadt antra
sis burmistras Hans Weis- 
senborn paskirtas Vilniaus 
antruoju burmistru. Pir
muoju burmistru paskirtas 
yra Tilžės Burmistras Polil.

Anglų laikraštis Central 
News praneša, kad rusai, 
pajutę netikėtai greitą to
lyn žengimą vokiečių, te
spėjo tik mažą dalį fabrikų 
išgabenti iš Vilniaus. Lai
ku pasisekė tik visus valdiš
kus archivus išvežti.

Rugsėjo 19 dieną po pie
tų radosi del dar neištirtos 
priežasties rinkos gatvėje 
(Šiauliuose) gaisras. Greit, 
pavadintieji ugnegesiai ne
leido ugniai toliau apsiplė- 
sti.

Rusai, varydami šalin gy
ventojus, šauniai aptuštino 
ir Panevėžį. Gydytojų "?■ 
bėra nei pačiame mieste, 
nei avylinkėje. čia turėjo 
vokiečių valdžia gelbėti. Ji 
paskyrė vokiečių kareivių 
gydytoją, kuris suteiktų 
gyventojams gydytojo pa
galbą. O toji pagelba la
bai reikalinga. Nes del ne
tikusios rusų tvarkos daug 
žmonių serga vidurių ligo
mis. Kitas
Pas gydytoją atvyksta da
bar žmonės tuzinais, ypač 
lietuviai, o tuo daugiau 
kaip patyrė, jog už patari
mą bei už vaistus nieko ne

reikia mokėti.
Jaigu vienas-kitas liuosu 

noru, užmoka, tii pinigai y- 
ra suvartojami • šelpimui bė-

ir pasimirė
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įsimaišą į šalies politiką.

Dabartis, rašydama apie 
Lietuvą ir lietuvius, paduo
da sekančias indomias žinu
tes:

Vokiečių kaizeris apžiu
rėjo šiose dienose tvirtovę 
Novo-Georgieysk, o iš čia

Waukegan, Ill. Spalių 18 
dieną vietinio klebono ir šv. 
Antano draugijos rūpesčiu 
liko atidaryta lietuvių ir 
anglų kalbų vakarinė mo
kykla. Ligšiol jau piįsira- 
šė apie keturias dešimts vy
rų ir keliolika merginų. 
Mokytojumi pakviestas ge
ras žinovas anglų kalbos p. 
L. Paluskis. Dėkingi esa- 

p. Paluskiui, nes be jo- 
atlyginimo apsiėmė pa-

me 
kio 
sidarbuoti norinčių išsila
vinti, lietuvių ir anglų kal
bose, naudai. Esame dėkin
gi ir vietiniam klebonui už 
bažnytinę svetainę, kurioje 
leido atidaryti, minėtą mo
kyklą.

Pamokos bus du kartu į 
savaitę: pirmadieniais ir 
ketvergais nuo 7 ligi pusei 
po devynių vai. vakare.

Lietuvaitės ir lietuviai, 
pasinaudokime proga ir ne
gaišuokime laiko.

Pr. Bujanauskas.

28 KP. SLRKA. PROTES
TAS PRIEŠ CENTRO 

VALDYBOS PASI
ELGIMĄ.

prieš 
sklai-

28 kp. protestuoja 
centrą, kuris sumanė 
dinti S-ino turtą po tokias 
vietas, kurias Seimas atme
tė. Tai yra Seimo nutari
mų laužymas.

Ir turime atsiminti, kad 
Pennsyl vani j o j prasidė j o 
musų Sus-mas, tai turi būti 
sudėtas ir piniginis turtas 
Pennsylvanijoj, o kas pri
augs, tai gali būti pinigai 
sudėti ir kitose bankose Su
vienytų Valstijų.

Vienbalsiai nutarta pa
likti pinigus tuose bankuo- 

kur dabar padėti.
Motiejus Motiejūnas, 
Povilas Naujalis, 

Seimo delegatai.

se,

Sani- 
prie- 

aprur- 
žmo-

diniausiųjų mieste, 
fališkosios valdybos 
žiūra miesto aptieka 
pinta vaistais, kurie
nėms yra parduodami val
diškai nustatytomis žemo
mis kainomis. Tokiuo bil
du žmonės dabar gali pi
giau nusipirkti vaistų, kaip 
tat galima buvo rusams 
viešpataujant. i

Ignotas Aleksandravičius, 
Pedziškių kaimo, Krosnos 
par., Suvalkų gub., rašo iš 
Petrogrado savo broliui Jo
nui į Chicagą:

“...Sveikiname tave, Jo
nai, būdami svetimame 
krašte. Ilgas laikas praėjo, 
kaip nuo tavęs jokios ži
nios negauname. Viskas 
mus išdraskyta, išvaryti iš 
namų ir jokios pagelbos ne
gauname, reikia gyventi iš 
savęs.

Męs dabar gyvename di
džiausiame varge Petrogra
de. Kur brolis Juozas ir 
sesuo Viškočkienė su šei
mynomis męs nežinome: ant 
musų laukų ir apylinkėje 
buvo ilgi ir labai dideli mū
šiai; mes, gyventojai, viską 
palikę pakrikome ir Dievas 
žino, ar kada susirinksime. 
Nežinome ar musų namai 
sudegėbuvo matyti bai
siausi gaisrai. Jei kada su
grįšime, rasime tik nuodė
gulius ir suraustus revus. 
Ką-gi tada reiks pradėti? 
Nei pastogės, nei padaro, 
nei gyvulio, nei maisto... 
Apie tai atsiminus alpsti 
žmogus ir nebesinori gy
venti. '

Petrograde pragyvenimas 
labai brangus, iš pinigo rei
kia 8 šeimynos nariams pra
misti, o pinigų nėra. Esame 
prisiglaudę pas pažįstamus 
žmones. Daug ką negalime 
rašyti...”

Ta- 
žy- 

Tik 
1)10-

NEI PREZIDENTAS 
NIEKO NEPAGELBĖJO.

Trenton, N. J., sp. 21.— 
U ž vakarykštis vi suotinas
piliečiu balsavimas del pra- 
vedimo i valstijos New Jer
sey konstituciją pataisymo 
moterių lygią teisiu politi
kos reikale nuėjo niekais— 
sufragietės pralaimėjo, 
sai projektas atmestas 
inia balsų didžiuma, 
vienam apskrityj May
toris laimėjo, bet tas nieko 
nereiškia.

Negelbėjo moterims ir 
prezidento Wilsono prielan
kus atsinešimas i tą projek
tą, kuris pirm kelių savai
čių buvo paskelbęs, jogei 
balsuosiąs už projektą. Net 
pačiam Wilsono precinkte 
projektas didžiuma balsų 
nupuolė.

Apskrityj Essex, kuriam 
randasi miestas Newark ir 
kur sufragietės vedė karš
tas agitacijas, moteris di
džiausią smūgi apturėjo.

Nežiūrint to, sufragietės 
nenusiminė ir pasirengė iš- 
naujo dar smarkiau kovoti 
už savo teises.

KARO LAIVYNO SEK
RETORIAUS PLENAI.
Washington, sp. 22.—Ka

ro laivyno sekretorius Da
niels paskelbė laivyno su
stiprinimo reikale pilnas 
skaitlines. Sulyg jo plonų 
S. V. karo laivynas po 5 
metų užimtų pirmąją vietą 
po D. Britanijos karo lai
vynui, ty. antrąją vietą vi
sam pasaulyj.

Sulyg to pieno per 5 men
tus turėtų but išleista: 
Naujiems karo laivams 
$422,964.087; pabaigimui 
šiais laikais dirbamų laivų 
—$48,518,127; aviatikai— 
$6,000,000; amunicijai $25,- 
000,000.

Kasgi lytisi jurininkų

1, į —- ■■ .. ... ................... ... ......J — c r Ji
* *• (J

Visas Kuponas ir pakelio priošalds turi tą 
pačių vertę. Gali būti išmainomi i pinigus 

arba j vertas dovanas. ‘ "
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615>

skaitliaus padidinimo, sek
retorius Daniels ateinan
čiam kongrese pareikalaus 

11,000 jurininkų.daugiau

NUO ADMINISTRA
CIJOS.

Labai 
nekuria 
Rockford, 
“Kataliko”

pageidaujama, kad 
p. L. Linguitis iš 

UI., prisiųstų 
Administraci

jai pilną adresą. Yra šio- 
kių-tokių reikalų.

“Kataliko” Admin.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

3358 S. Halsted St., arti 34, Chicago,
win —r-» į r -į --»■ rinui m i u ■uiiiiini e riiaiii. r

DR. RICHTER’S

EXPELLEE 
del REUMATIZ- 
MO, SKAUSMO, 
WMENU Ir vi- 
- SĄNARIŲ su-

Tikras Ex poller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa

id kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su

I Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
1 visose nptiekoso 
1 arba tiesiai

» F.Ad.Richtsr&Ce
m 74-80 Washington SI • 

NEW YORK.N. Y.

■Iįh j o‘/ Į
&| STINGIMO.
F

Dr,G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipšri Chroniškų Ligų 

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

ir auo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlionrs vakarais ofisas uždarytai. 

Telefonas Yards 687.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
L1ETUVYS DENTISTAS

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

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

8

Tel. Randolph 5246 g

A. A. SSakis I
ADVOKATAS |

19 SO. LaSALLEST. £ 
(Room 815) Chicago, 111. i 
Res. 3255 So- Ilalsted St, |

Tel. Drover 5326 '•

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausin metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik an 
rašyk platesnių žinių.
American School o£ Languafioa

1741 W. 471h Street. : : Chicago. 21

731 W. 18th Street

Oleko-Mokykla .
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbi;, aritmetikos, knlngvcdystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 0:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

I____ ____ -J_____
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Mark Twain.

Princas ir Elgeta
Aslriečiij Kovos 
bodai senovėje

Sulietuvino Padauguvietė,

(Tąsa).
jau niekas jo neišjuokė. Karalius priėjo prie jo ir ty
kiai tarė jam ant ausies: “Tu geras ir teisingas žmo
gus — aš tave pastatysiu augščiau už visus žmones!” 
Paskui jis paėmė rykštę, palytėjo Mailso sukruvintų 
pečių ir iškilmingai pasakė: “Edvardas, Anglijos kara
lius paaugština tave grafu.” Mailsas džiaugėsi iš to 
ir podraug juokėsi pats į save: “Jis sukruvintas sėdi 
prie pajuokimo stulpo su kalade ant kojų, o elgeta vai
kas nori jį pakelti į šlovinguosius grafus!”

XXVI.
Mailsas su Edvardu keliauja į Londoną.

Mailso bausmė pasibaigė. Jį atliuosavo iš kaladės 
ir paleido. Atidavė kardą, sugrąžino asilus ir liepė 
iškeliauti iš tos šalies ir nekados ten nesirodyti. Mail
sas užsisėdo su karalium ant asilų ir leidosi kelionėn. 

.Minia prasiskyrė ir davė jiems kelią. Raiteliai tuojaųs 
išnyko iš akių, o minia išvaikščiojo namuosna. Mailsas 
mintijo: “Ką daryti? Kame rasti pagelbą, kur joti?” 
Staiga jis atsiminė apie jauną gerą karalių, kaip pa
sakojo jam vienas senis kalėjime. Jis, kaip pasakojo, 
užtaria už visus nelaiminguosius ir nuskriaustuosius. 
Mėginti pasiekti karalių ir papasakoti jam apie visas 
savo nelaimes. Bet kaip tą atlikti? Kaipgi leis jį, to
kį apdriskusį, prieš šviesaus karaliaus akis?

Mailsas atsiminė apie seną savo tėvo draugą Mar
io ir pamąstė: “Mario yra vyriausias karaliaus arkli
džių viršininkas. Jis, gal būti, man pagelbės.”

Mailsas sustoju ir tarė į save: “Reikia tiktai pa
klausti vaiko, ar jis norės grįsti į tą miestą, kuriame 
jie tiek nukentėjo nelaimių. Mailsas sulaikė asilą ir 
paklausė Edvardo: “Kur prisakysi joti, mano viešpa- 
te?” Vaikas atsakė: “Žinoma, kad į Londoną!” Ma
ilsas nusistebėjo ir nusidžiaugė tais karaliaus žodžiais.

Jojo toliaus. Vasario 19 d., 10 valandą vakare, jie
du užjojo ant Londono tilto. Rytmetyj buvo nuskirta 
Tomo apvainikavimas karališku vainiku. Ant gatvių 
jau prasidėjo bruzdėjimai. Minios žmonių šoko ir šu
kavo. Linksmi girti veidai buvo apšviesti žiburių švie
sa. Mailsas su karalium įsimaišė minion. Išpradžių 
jiedu ėjo drauge, bet paskui minia abudu perskyrė ir 
jiedu pasimetė.

Ką veikė Tomas?
XXVII.

Mes papasakojom apie tikrąjį karalių Edvardą, 
kaip jis pakliuvo į valkatų rankas, kiek nukentėjo nuo 
jų visokių skriaudų ir mušimo, kaip jis vėl atrado sa
vo ištikimą ir mylimą draugą ir kaip drauge su juomi 
kentėjo kalėjime.

Tuo laiku netikras karalius Tomas Kauti jau pri
prato prie karališko gyvenimo. Tomas jau daugiau 
nesibijojo didžiūnų. Nuo Mario jis sužinojo viską, ką 
tik jam reikėjo žinoti. Didžiūnai džiaugėsi, kad ka
ralius jau pasveiko ir pradėjo viską atminti. “Ačiū 
Dievui, jam beprotybė jau praėjo,” linksmai kalbėjo 
kits kitam. Tomui patiko, kad vakare gulant išreng
davo, o rytmetį aprengdavo. Jam gražu buvo eiti pie
tauti su minia didžiūnų. Jam gražu buvo klausyti, 
kada jį pamatę visi kalbėdavo: “Karalius eina! Kelią 
karaliui!” Mėgo jis būti tarnyboje, sėdėdamas ant so
sto. Mėgo priiminėti pasiuntinius, patikdavo jam gra
ži drapana ir jis liepė padaryti del savęs daug gi’ažių 
parodų. Bet jo širdis liko ta pati minkšta, gera, gai
lestinga. Tomas užtardavo nelaimingus ir nuskriaus
tus ir neleizdavo skriausti nekaltus. Kada jam nepa
tikdavo lordas ir grafai, tada jis jiems aštriai iškal
bėdavo, šnairai į juos žiūrėdavo. Jo aštrių žodžių labai 
bijodavo šlovingiausi lordai. Pinuose dienose jis atsi
mindavo princą Edvardą. Ir stebėdavosi, kur galėjo 
prapulti princas ir geidė, kad tas sugrįžtų; bet die
nos slinko viena po kitai ir Tomas užmiršo princą. 
Apie savo motiną ir seseris Tomas ir pradėjo užmirš
ti. Išpradžių jis labai ilgėjosi jų ir dažnai klau
sinėjo. Bet dėdė .Hartfordas kiekvieną kartą jam 
kalbėdavo, kad jis esąs beprotis ir dėlto norįs maty
ti kokią tai elgetą. Tomas paskui daugiau neminė
davo jų ir pradėjo užmiršti. Vasario 19 d., pusiaunak- 
tyj, Tomas Kauti miegojo ant karališkos lovos. Išti
kimi sargai jį dabojo. Jis buvo laimingas — rytmetyj 
ji apvainikuos Anglijos karalium! Tą-pat valandą Ed
vardas, tikrasis karalius, alkanas, purvinas, pailsęs liko 
vienas ant Londono tilto, pasimetęs su Mailsu. Jis ne
galėjo prasimušti per minią ir su ja turėjo nukeliauti 
iki Westminsterio vienuolijos, kur daugybė darbinin
kų triusėsi, viską dabino karaliaus vainikavimo iškil
mei. •

Asirijos valstybė iškilo iš 
mažo Mesopotamijos krašto, 
kurio centru buvo miestas 
Asur. Kraštas tas buvo der
lingas, tirštai apgyventas 
sodžiaus gyventojais. Tuo- 
jaus ši valstybė turėjo pa
sirūpinti ginkluota spėka, 
nes jos gyvybei pradėjo 
grūmoti ordos laukiniu kai 
nėnų ir tyrynų gyventojų. 
Asirijos gyventojai tuojau 
išmoko ne tik apsiginti, bet 
ir grūmojančius užpuldinė 
ti ir iš jų grobio pasiplėš 
ti.

Priaugančios kartos su
tirštino krašto gyventojų 
skaitini ir pradėta mąstyti 
apie kolionijų pasisavinimą. 
Nieko nuostabaus, jei to
kios aplinkybės asiriečius 
padarė karinga tautą. Lai
kui sriovenant, asiriečių 
valstybė išsiplėtė į didelę 
apimtį. Driekėsi nuo per
sų užtakos ligi Tarpžemių 
jūrės ir nuo Nilo ligi Vau 
ir Urmia ežerų. Augščiau- 
sio išsivystymo ir galybės 
laipsnio Asirijos valstybė’ 
pasiekė 7 ir 8 amžiais prieš 
Kristaus gimimą, viešpa
taujant didiesiems impera
toriams nuo Tiglafuilsero 
IlI-čiojo ligi Asurbanipalo. 
Su tais valdovais asiriečių 
karuomenė ėjo Armėnijos 
kalnais ligi Vau ir Urmia 
ežerų; persirizdavo per Ba
bilonijos lygumas ir pasiek
davo tyrynus prie Eufrato 
ir Tigro upių įgerklio; per
kopdavo klonius ir indubas 
ligi Midijos ir Elamos; už
grobė šiaurių arabų tyrynų; 
galų-gale atsistojo ant Nilo 
upės krantų.

Kaip išveizėjo toji galin
ga karuomenė ir kokie nar
suoliai kunigaikščiai ją ve
dė? “Matai skubiai ir smar
kiai ateinančius ir nei vie
nas neišrodo pailsęs, nei nu
vargęs, nei vienas nesnau
džia nei nemiega. Vylos nu
smailintos, saidokai intem- 
pti. Žirgai jų vikrus su 
titnago kanopomis. Žvengi-

MBS. D E FOREST
MRS. THOMAS

Spalių 23 d. New Yorke at 
sibus sufragiečių parodavi- 
mas. šitos moteris yra su 
fragiečių lyderes.

XXVIII.
Karališka procesija.

Rytmetį visam Londone buvo užimąs ir trukšmas. 
Gyventojai išsipylė ant gatvių laukti karaliaus. Ant 
upės Temzos vėl stovėjo karališkas luotas. Tukstan-

, (Seka toliau).

ir

I Labai daili naujos mados 
suknelė" mergaitėms, lan- 

j kančioms mokyklą.

mas jų panašus į liūtų krio
kimą. Niekas iš tų žmonių 
neatims tą, ką jie išplėš”— 
taip juos • aprašo pranašas 
Izajas.

Senovės laikais Asirijoje 
buvo visuotinas kareiviavi-. 
mas. Visi luomai turėjo 
nešti tą pareigą ir savo lė
šomis įsitaisyti ginklus, 
drabužius, o karaliui pašau
kus visi turėjo eiti su juo. 
Vėliau, pakilus kultūrai, 
pribrendus daugiau socia- 
lei sąmonei ir prisimaišius 
žmonių visokių tautų — to
kia paklusnybė karaliams 
pranyko, užtad pastarieji 
sudarė karuomenės bran
duolį, kuris jiems priklau
sydavo. Tokiuo budu ka
ralių nuosavi ir nuolatinė 
armija pasiekdavo ligi 50,- 
000 arba 100,000 žmonių.

Karuomenė susidėdavo iš 
kariauninkų vežimuose, 
lengvųjų ir sunkiųjų pėsti
ninkų. Geriausiais kariau
tojais skaitėsi kariautojai, 
iš “vežimų.” Vežimais 
traukdavo tirštai suglausto
se eilėse ir 
trukšmu ir 
lėkdavo ant 
šakyje ir iš 
žimai turėjo sienas, o užpa
kalius atidarytus. Du ar
kliu puošniai įrėdytu trau
kė vežimą. Vežiman tilpda
vo 2 žmogų—kariautojas ir 
vežėjas. Vėliau sujungta 
du kariautojai. Arkliai ir 
kariautojai taip buvo ap
taisyti, kad jiems nepavo
jingi buvo priešų smūgiai.

Prie šitos rūšies kariau
tojų visuomet priklausyda
vo pats karalius. Prie ve
žimų, būdavo, segamos val
diškos vėliavos. Vėliau at
sirado raitarija. Kareiviai 
jodavo ant didelių arklių, 
pridengtų plačiomis uždan
gomis, ant kuru gulėdavo 
balnai iš kietos skuros. Ar
elių uodegos ties viduriu 

perrištos, o prie ausų pri
taisyti skambučiai. Joji
kai taippat apsiginklavę 
taip vežimų kariautojai, 
turi smailus šalmus, kojos 
aptrauktos augščiau kelių 
storomis streplėmis. Sto
ruose diržuose guli kardai, 
bet svarbiausiu ginklu yra 
saidokas, iš kurio pataiko 
iššauti net prie jojimo šuo
liais. Pilnas krepšys vylų 
kabo ant pečių.

Didžiausią dalį karuomc-

su didžiausiu 
smarkumu už- 
priešų. Prie- 
šonų šitie ve-

nes sudaro pėstininkai. Sai
dokas, prie galų papuoštas 
paukščių galvomis, skaitėsi 
aširiečio tautiniu ginklu. 
Net pats karalius, priimda
mas pasiuntinius, visados 
laikydavo rankose tautinių 
spalvų ginklą.

Prie karuomenės dar bū
davo šiaip darbininkų ir in
žinierių; mat, dažnai prisi
eidavo pereiti per upę, tai 
reikalingi buvo sumanus 
žmonės padėti tiltus. Sta
tomų laivų tada asiriečiai 
nežinojo; per dideles upes 
keldavosi kuo kam pakliū
davo. Sugriosdavo šiaip- 
taip medžių, ar kitko ir, į- 
sitaisę bures, traukdavo 
skersai upės. “Eufratą per
plaukiau ant avių kailių”— 
skamba viename užraše.

Garbingi vadai ir prasti 
kareiviai vežiodavo prie sa
vęs paukščius ir kitus na
minius gyvulius, negalėda
mi nei karo metu be jų ap
sieiti.

Prieš karą maldauta die
vų pagelbos. Abelnai mel
stasi prie tautinio dievuko 
Assuro ir prie Ištaros — 
mūšių deivės. Žiauriai elg
davosi su apgalėtais: kuni
gaikščiai, paimti be pasi
priešinimo, jaigu sukniub
davo karaliui į kojas ir bar
zda šukuodavo žemę, tai to
kiuo nusižeminimu išvaduo
davo savo gyvybę.

Užgrobti miestai ir tvir
tovės buvo apiplėšiamos, 
sudeginamos, suardomos ir 
sulyginamos su žeme. Sta
bai pamuštų tautų buvo už
grobiami. Užgrobti nelais- 
viai labai žiaurius turėdavo 
apsiėjimus pakęsti. Man
dagiau apsieita su moteri
mis ir vaikais.

Nelaisviai būdavo prista
tomi prie pildymo sunkiau
sių darbų. Dažnai mies
tus su visais gyventojais 
nuleisdavo išnaikinti, 
išeidavo , niekas, 
riems nukirsdavo
kurias pasiimdavo su savi
mi.

Žiauriausiu asiriečių ka
raliumi buvo Assurnasirpal 
9 amžiuje. Liepdavo nelai- 
svius sudeginti ir torturuo- 
ti. Aršiausia pasielgdavo 
su paimtais kunigaikščiais 
ir vadais. Vesdavo juos 
į Asiriją ir ten įmesdavo į 
tamsius urvus, jų moteris 
ir dukteris vesdavo į kara
liaus haremą. Dažnai su
imti kunigaikščiai buvo 
talpinami į užtvarus su 
kiaulėmis ir kitais gyvu
liais; kaikada juos pririšda
vo prie gyvulio ir turėdavo 
draųg vaikščioti.

Ne dovanai tad pranašas 
Nahum, išgirdęs apieNini- 
vos puolimą, pavadino tą 
asmenį, kurs atnešė tą ži
nią, pranašu džiaugsmo ir 
raminosi, kad “miestas kru
vinų nuodėmių” jau žuvo. 
Tečiau asiriečiai, palygi
nant su kitomis tuolaikinė
mis tautomsi, nebuvo ar
šiausi. Br.

Phone Drover

DR. A. J. TAN AN EVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos:

3249 S. Morgan SI., Chicago.s

7800 J

PO J

1-mas Iškilmingas Labdarybės Balius!
Parengtas

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

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

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin- 
gu Į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9% colią. Apie 150 paveikslą, 704 puslapią.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Ne-
Kaiku- 
galvas,

lakstantis Nakfa

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

kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistą žmonią, o 
dar stebuklingesnius matys ją papročius. Minėtos arabą historijos sve- 
tįmtaučią tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai negirtos.
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

irVena

čia

F

j Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Rankų Medžio

I
Durą, lentų, lentelių, rėmų, švioakalvių daigių ir stogo popieroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. IIAI.STED ST. CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

I 
I
l

ir
I

Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.80, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass.

3
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Chicagos Žinios.
MAJORAS NENORI
MAIŠYTIES RUBSIU

VIŲ STRAIKAN. 1

Miesto majoras Thomp
son atsisakė maišyties rub
siuvių streikai! ir nenori 
susitaikyme tarpininkauti. 
Esą šis streikas ne toks 
jau svarbus, kaip buvusie
ji gatvekarių darbininkų ir 
karpenterių streikai. Tuo 
labiau negalima jam esą 
tarpininkauti, kad tokios 
tarpininkystės nenorinti fa
brikantai.

Vadinasi, majoras nenori 
tau dalykan kišties. Bet 
jis turi daug intekmės ir 
daug ką gero padarytų, jei 
tik norėtų. Bet jis nenori.

Kodėl jis nenori abi pu
si sutaikinti — tai nežinia. 
Majoras mažai svarbos de
da ant šito streiko. Bet 
rubsiuvių streikas juk nė
ra mažesnės svarbos už bu
vusius kitus streikus, ku
inu pabaigimui majoras 
daug pasidarbavo.

Rubsiuvių streiku labai 
interesuojasi moterių kliu- 
bai. Mat, čia streikuoja 
daug moterių ir merginų, 
kurių darbo metu pragyve
nimas nebuvo pavydėtinas, 
gi dabar dar labiau nedir
bant pablogėjo. Taigi strai- 
kininkėms moterims ir mer
ginoms eina pagelbon mo
terių kliubai.

Rytoj tuojaus po 12-tai 
valandai dieną vidumis- 
tyj atsibus streikininkų di
dis parudavimas. Paroda- 
vimo priešakiu eis moterįs 
kliubietės. Parodavimui 
leidimas iš policijos gautas.

Vakar policija areštavo 
6 streikininkus.

siaut baisiai torturuojamas.
Osborne pirkliavo sausa 

duona.
Vienam stubelės gale at

rasta jo sunykęs arklys ir 
vežimas, kuriuo jis važinė
jo, kaipo pedliorius. Kam
baryj viskas išvartyta, se
nas lovos matracas supjau
stytas. Visas reginys liu
dija, kad senis su galvažu
džiais smarkiai kovęsis.

Detektivai pasklido į vi
sas puses. Nelaimė ta, kad 
neveikiai jojo lavonas buvo 
atrastas, žmogžudžiai kas- 
žinkur galėjo nusidanginti.

Pasakojama, kad jis bu
vęs labai šykštus ir daug 
pinigų turėjęs susirinkęs.

Bet kam reikėjo jis žudy
ti norint apiplėšti? Matyt 
žmogžudžiai jam buvo pažį
stami, todėl padaryta galas.

LD. “KATALIKAS,” spalių 22, 1915.

Parsiduoda bučernė ir grosernė vie
name iš Illinos valstijos miestelių, lie
tuvių apgyventame, netoli Chicagos. 
Norinčiam įgyti gražų biznį tenai ge
ra proga. Biznis išdirbtas per daugel 
metų. Norinti tokio biznio nuvažiuo
kite ir persitikrinsite ant vietos.
Adresas:

Liet. Dienraščio “Kataliko” adminis
tracija.

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

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

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po 

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

TANANEVICZ SAVINGSPilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS BANK■i

S
I

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.

BANKES
COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos 1 Qa Bankes’Dairy stalo
Kava Sviestas fcUO Arno

’ T.' > Puikiausia Arbata \hlll'
60c vertes, tiktai p > “VU įpuUU OUC Ce,.................. .......

___ja .. ---
Kiti parduoda po 30 e 

Bankes’Ceriausis 
Creamery Sviestas — 

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

60c _
Šiaurine dalis.

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

Dovanu- Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
;i816W12thst
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 » Ashland ave

“SLAPIEJI” NUSILEI
DŽIA.

MRS. YOUNG APLEI 
SIANTI SAVO VIETĄ.

Chicago viešųjų mokyk
lų superintendente, Mrs. 
Ella Flagg Young, viešai 
paskelbė, jogei ji apleisian- 
ti savo vietų gruodžio 8 d. 
Tų dienų baigiasi jos tarny- 
sta. Ji buvo aštriai kriti
kuojama kaipo senyva ir 
todėl netinkanti užimti to
kių svarbią vietų.

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 rejkaluose, 
ir atsakantis agentas. Per ji galite 
užsisakyti kningas. rekordus del gra
mofonų ir t.t. Už jį atsako 

“Kataliko” admin.

GATVEKARIS UŽMUŠĖ 
MOTERIŠKĘ.

Ties Eberhart ave. va
kar 63 gatvės gatvekaris 
suvažinėjo Mrs. Eutheima 
Booth, 55 metų, gyvenusią 
po numeriu 381 East 22 
gat.

Angliški laikraščiai pra
neša, kad “slapieji” prieš 
majorų Thompsoną jau i- 
mų nusileisti. Buvo suma 
nyta iš majoro atimti sa
binių licencijų išdavinėji
mų ir atiminėjimų. Buvo 
norėta tame dalyke majoro 
teises susiaurinti. Bet da
bar “slapiųjų” lyderiai ir 
jiems prielankus aldeima- 
nai tvirtina, kad toksai 
prieš majorą išsišokimas jo 
poziciją dar labiau sudru- 
tintų. ir tuomet dar blogiau 
išeitų. Tečiau neintikėti- 
nas dalykas, kad United 
Societies organizacijos ly
deriai nusileistų. Ypač mi
nėtos organizacijos sekre
torius Cermak, kurį majo
ras labai įžeidė.

S. V. KONFISKUOJA 
“MONOPOLINĘ.”

S. V. distrikto advokatas 
Charles F. Clyne distrikto 
teisman įnešęs peticijų, rei
kalaudamas sukonfiskuoti 
Rusijos ‘monopolinės’ deg
tinės .120 buteliu. Ant bu
telių esanti rusiški parašai, 
kur pažymėta, jogei toji 
degtinė esanti importuota 
iš Rusijos. Bet sužinota, 
kad ji dirbama Brooklyne 
ir iš ten po visus S. V. 
miestus išsiuntinėjama, kai
po “tikroji” monopolinė.

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT,

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD,
T. Kazlauskas
425 Grand Ave.,

NEW HAVEN,
Ch. Kazemekas 
789 Bank St., 

WATERBURY,
V. Kovas
21 Congress ave.,

WATERBURY,
J. P. VasHiauskas

820 Lank st..
WATERBURY,

Jos. Matulenas 
1408

CONN.

CONN.
J.

K.

J.

Jonas J.
1530

CONN.

CONN.

CONN.

CONN.

ILL.

ILL.

“TYRUOLIS” NUŽU 
DYTAS.

78 metu senelis, Joseph 
Osborne, gyvenantis vienų- 
vienas stubelėj po num. 
761.8 Chancey avė., ir pra
mintas Grand Crossingo 
‘ ‘ ty ruol i u ’ ’ ( pustelninku). 
atrastas savo stubelėj nu
žudytas.

Jis vienų vienas atokiai 
nuo žmonių toj stubelėj iš
gyvenęs aplink 20 metų. 
Toje vietoje kituomet sto
vėjo Grand Crossing Hotel. 
Šiam sudegus, Osborne pa
sistatė stubęlę ir apsigyve
no ir ten dabar sutiko bjau
rią sau mirtį.

Atrastas lavonas paliudi
ja, kad jis buvo pirm mir-

DIDELŽS RISTYN6S!
Atsibus spalių (Ostober) 22 dieną, 
1915 m., Apveizdos Dievo bažnyčios 
svetainėje, 18th str. ir 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 ristikas. Laižybos iš 300 do
lerių. Benio Stepanskio ir John 
Kargel, Petro Katauskio ir Joe Ka
ne. Visos trįs poros imsis galutinai. 
Otto Prapotnikas, teisėjas. 1

Reikalingi du vaikiukai 
prie nešiojimo Liet. Dien
raščio ‘ ‘ Kataliko. ’ ’ Atsi
šaukite tuojaus į “Katali
ko” ofisų, 3249 So. Morgan 
st.

Lincoln st., 
WAUKEGAN, 

Merčaitis 
S. West St., 

ROCKFORD,
Juozas Dailydė 

78 Oak St. 
LEWISTON,

S. Buga
14 Hawe st.,

, LOWEL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE.

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE,
Pilipavičius
437 S. Paca st., 

BALTIMORE,
J. Kaziov
80 River st., 

HAVERHILL, MASS.
Jurgellunas
233 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
P. P. Mikalauskas

248 W. 4th St., 
SO. BOSTON, MASS.

B. P. Miškinis
35 Arthur st., 

MONTELLO STA. 
BROCKTON, MASS.

Jonas Jaroševlčia
1048 Washington st., 

NORWOOD, MASS.
L. Stakellunas '

Box 584
LOWELL, MASS.

M. Paltanaviče
15 Milbury st.

WORCESTER, MASS.
A. Ramanauskas 

99% Oak st., 
LAWRENCE, MASS.

J. J. Bajorinas
176 Cardoni' st,.

DETROIT, MICH.

ME.

MD.

MD.
J.

C.

K.

MD.

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

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

a

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

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

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

M. J. Tananeviez, 
670 W. 18th str., Chicago, BĮ.

Parsiduoda grosernė pigiai. Atsi-_ 
šaukite greitai šiuo adresu:
4755 Loomis str., Chicago, Ill.

Jei norite turėt gerą laikraštį, tai užsisakykite

“ATEITĮ”
“ATEITIS” išeina 3 kartus į savai

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomis ir darbo žmonėms pilnai atsto
ja dienraštį.

“ATEITIS” eidama 3 kartus į sa
vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje.

“ATEITIS” yra vedama gabių re
daktorių, kuriai sandarbininkauja vi
sa eile įžymiausių lietuvių rašytojų.

“ATEITIES” kaina tik $2.50 ma
tams ir S-1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir $2 50 pusei metų. 
Norintiems “Ateitį” pamatyti, vie
ną numerį siunčiame dykai. Adresas:

ATEITIS PUBLISHING CO.,
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

S

JONAS M. T Ar ANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

“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 skrynutes 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.

E — 1161

E — 1163
E — 1164

E — 1165
E — 1166
E —
E —
E —

1167
1168
1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
‘ ‘Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškią polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška ~ " 
Gražybė 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišiuę arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataiiogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

. Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.

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 procentą 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 laitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir V1L3S 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 E ANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koiaus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

ašE — 1170- Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.

Polka. 
Lietuvos.

E — 1245 Batą Cištytojas. 
Butą Darželis.

E — 1246 C ' ’ ------

E
E —
E —
E —

Giesmė į Panelį švenčiau
si^.
Aye. Maria.

1247' O- kur buvai dėduk mano.

1248
1249
1250

Hungarą čigoną orkestras.
Velnias ne ,Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . .
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

B
B i

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 ■
-5 Tukst.Vįjiia tapo sveikais, 

žmonės blogiausiame sveika-
> tos padėjime, kentėdami ru- 
y matizmo skausmais, tikėjosi 

jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
-mu..-., kad jų kentėjimai bu- B 
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- ■ 
dai kraują išmirkė stiprumą. M 
Jie ištikto buvo menki, kur ■ 
neperstojama skausmas tuma- ~ 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. H 4 NM

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’a 
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

I

OU-KART NEDEMN1S LAIKYTIS

SAULE’

išeina Iras utarnlnto ir petnučia

Ralyk tnojaws,, © gausa vieuą numerį Ayk<"''.

B
BS
i

ii 
i

e
3249-53 So. Morgan St.

,1"

Apskelbimai “KATALIKE” ameba gera

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

—- ------ ---  PRENUMERATA KAŠTUOJA- ----------------

AMERIKOJ L pusei matų $1.23
EUROPOJ fRosij^ « , Lietuvoj $3.50, Angli

joj ir Škotijoj 15 § Prūsuose 15 m
DYKAI 

10 HASSAN kuponų 
(Iškirpk šitą Kuponą).

W. D. Boczkauskas & Go.
StMf 2 South Ali Mahanoy Gito Pa

' Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Haraah Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept 490 Broome St, New V-rk, N. Y. 
(Vertis kupoMS gere iki 31 d. Gruodiio, 1916.)
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