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Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj gražus bras; 
rytoj kiek vėsiau.

Tempera tnra vakar augš- 
čiausia 76, žemiausia 54 laip
sniai.

Saulė teka 6’23, leidžiasi 
4:44.

Mėnulis teka 12:18 nak
čia.

No. 257 (351) METAI XVII (Vol. XVII)

GOREMIKIN KANCLIERIUM
Išmušė Austrus-Vokiečius 

iš Kovelio.

Serbams grasia jy išnaikinimas
Vokiečiai šturmuoja francu= 

zų pozicijas.

Londonas, lapkr. 1. — Iš 
Petrogado pranešama, kad 
Rusijos valdžioje ir minis
teriu kabinete Įvyks žymi 
atmaina. Dabartinis minis
teriu premieras Goremikin 
busiąs nuskirtas imperijos 
kanclieriumi su viršiausia 
užsieniu reikalą kontrole. 
Rusijoj kituomet buvo kan- 
clieriai. Pirmutinis kanc- 
Jierius buvo Golovkin vieš
pataujant carui Petrui Di
džiajam, 1709 metais. Pas
kutiniu kanclieriu buvo 
princas Gorčakov, kurs mi
rė 1883 metais.

Boerse Gazette tvirtina, 
kad Goremikino padėjėju 
busiąs Šebeko, buvęs Rusi
jos ambasadorius Viennoje.

Iš dabartinio ministeriu 
kabineto pasitraukę tris mi
nisterial: Sazonov — užsie
nių reikalu ministeris, Kri- 
vošein — agrikultūros mi
nisteris ir Christonov — fi
nansų ministeris. Caras ją 
rezignaciją priėmęs.

Ministeriu premieru bu
siąs Aleksiei Chvostov, da
bartinis justicijos ministe
ris.

RUSAI IŠMUŠĖ TEUTO
NUS IŠ KOVELIO.

Londonas, lapkr. L—Ru
sams prieš teutonus visu 
rytiniu frontu ima geriau 
sekties. Iš Petrogrado pra
nešama, kad rusai teutonus 
išmušę iš Kovelio, kur jie 
buvę gerokai apsitaisę ir 
apsiginklavę.

Kovei guli ant geležinke
lio linijos tarp Lietuviškos 
Brastos ir Rovno. Royno 
priguli prie taip vadinamos 
trilypinės tvirtumos Voly- 
nijoj. Dubno ir Lucką vo
kiečiai-austrai seniau buvo 
užėmę, bet per Rovno nega
lėj! prasimušti. Užėmę Ko
vei j sustojo ir iš ten toliau 
nepasįvarė. Gi dabąr rusai 
pagaliau teutonus išmušė ir 
iš Kovelio. Aišku, rusams 
ėmė geriau sekties ir tento- j 
nai dabar turi su jais skai-( 
tyties.

Netekę Kovelio teutonai 
negalės briauties Į Volyni- 
ją, kadangi Kovei yra svar
biausias raktas, per kur 
teutonai gali apsirūpinti 
valgomais produktais ir a- 
municija.

Po Koveliui regis rusai 
lengvai galės atimti Lucką 
ir Dubno ir tuomet rusų 
ofensivas bus sugrąžintas 
ant Lietuviškos Brastos li
nijos.

RUSŲ OFICIALIS PRA
NEŠIMAS.

Petrogradas, lapkr. 1. — 
Rusai oficialiai praneša, 
kad ją vienas aeroplaną 
metęs bombas ant Tauer- 
kain, i pktvakarus nuo 
Friedrichstadt. Kitas ae
roplanas bombomis ataka
vęs vokiečių sargybą Min
taujos ir Schoenbergo ap 
skrityj.

Aplink Konpitzko pelkes 
vokiečiai buvę susitaisę o- 
fensivan, bet liko atmušti.

Šiaurvakaruose nuo Čar- 
torisko einą dideli mūšiai. 
Į vakarus nuo Čartorisko 
vokiečiai-austrai buvę brio- 
vęsis link sodžiaus Budka, 
bet rusą artilerija juos su
teikusi. Paskui jie mėgi
no užpulti sodžių Komarov, 
bet buvo atmušti.

Palei upių Stripa ir Dnie- 
stro susijungimą teutonai 
taippat atmušti.

SERBAMS GRASIA IŠ
NAIKINIMAS.

Londonas, lapkr. L—Ser
bams vis blogiau einasi 
spirties priešais austrus-vo- 
kiečius ir bulgarus. Ser
bams paskutinė atsilaiky
mui vieta palieka Kraugue- 
vatz, kur randasi svarbiau
sias amunicijos išdirbinio 
punktas. Ten randasi Ser
bijos arsenalas. Iš Berly
no pranešama, kad tasai ar
senalas, serbų visa viltis, 
jau esąs austrų-vokiečių ap
siaustas arba paimtas. Tai 
|butų baisiausias serbams 
smūgis.

Pnncetono ir Harvardo footballimnkų žaismės, kurios prasidės lapkr. 6 d.

Tarp Kauno ir 
Vilniaus.

Korespondentas laikraš
čio “Berliner Tageblatt” 
d-ras Paul Michaelis iš 
Žiežmariu rugpjūčio pabai
goje rašo:

Taip greitai einam tolyn, 
kad Kauno apgalėtojai net 
laiko neturėjo pamatyti šio 
miesto gražumą, o dar ma
žiau juomi pasidžiaugti. 
Jie tik tematė uždarytas 
krautuves ir apleistus gy
venimus, todėl kad nišai 
žydus ir vokiečius buvo iš
varę jau balandžio ir ge
gužės mėnesyj. Pirkti ne
buvo gaunama nieko, o jei 
dar ką pardavė, tai prašė 

•begėdiškas kainas. Pama
ži vienok apmiręs miestas 
pradėjo atsigauti, bailiai 
atsivėrė viena, antra krau
tuvė, kepyklos, valgomųjų

Bulgarai, kaip Sofijoje 
tvirtinama, atgal iš serbų 
atsiėmę miestą Vele, kuri 
serbai pirm poros dienų bu
vo atėmę iš bulgarų.

Talkininkai jokiuo budu 
negalinti serbams pagelbė
ti.

VOKIEČIAI ŠTURMUO
JA AUGŠTUMAS.

Londonas, lapkričio 1. — 
Fraftcijoj vokiečiai štur
muoja augštumas palei 
Butte ]a Tahnre, Champag
ne apskrityj. Ant tų augš- 
tumų randasi francuzų po
zicijos. Artois apskrityj 
vokiečiai iš francuzų atėmę 
1,200 vardų apkasų. Visu 
frontu seka artilerijų šau
dymas.

AUKOS NUREGĖJU
SIEMS ŽYDAMS.

Londonas, lapkričio 1. — 
Vietos žydai finansistai at
laikę mitingą ir nusprendę 
rinkti aukas žydams, nu- 
kehtėjusiems del karo, ku
rių 1,050,000 Rusijoje bad- 
miriauja.

TURKAI NUSKANDINĘ 
RUSŲ LAIVĄ.

Berlynas, lapkričio 1. — 
Turkų submarinas (turi bū
ti vokiečių, nes turkai jo
kių submarinų neturi) rusų 
karo laivyną. Juodosiose jū
rėse užpuolęs ir nuskandi
nęs vieną rusų karo laivą 
Panteleimono tipo. Tai 
buvę Bulgarijos pakraš
čiuose, kur rusai bombarda
vę Bulgarijos uostus.

PRANCŪZAI INTARIA 
VOKIEČIUS BAR

BARIZME.
Paryžius, lapkričio 1. — 

Pereitą šeštadienį francuzų 
senatas išnešė rezoliuciją, 
kad vokiečiai Miss Cavell 
yra nužudę, gi visoks žmo
nių žudymas yra vadinamas 
barbarizmu.

MISS CAVELL STO- 
VYLA.

Londonas, lapkričio 1. — 
Londono miesto valdyba 
valdžiai patariant nuspren
dė parūpinti Miss Cavell 
atminčiai jos stovylą, ku
rią pastatyti ant Trafalgar 
skvero. Stovylą padirb
siąs skulptorius G. J. 
Trampton.

FAY NESĄS VOKIEČIŲ 
OFICIERIUS.

Berlynas, lapkričio 1. — 
New Yorke suimta keli vo
kiečių šnipai, kurią tarpe 
esąs nekoks Fay, pasisakęs 
esąs vokiečių karuomenės 
leitenantas. Vokietijos val
džia tatai oficialiai paskel
bė, kad ji nežinanti apie jo
kį oficierį su tokia pavar
de. Fay todėl prasimanęs 
vadinties vokiečių oficie- 
riumi.

KAIZERIS DĖKOJĄS 
DIEVUI-

Amsterdam, lapkričio. 1. 
— Kaizeris Prusą ministe
rs kabinetui pasiuntęs pa
sveikinimą, kuriame dėko
jęs Dievui, kad Jis gelbstįs 
vokiečiams kariauti prieš 
visą pasaulį. Girdi, visa 
vokiečių stiprybė nuo Die
vo paeinanti.

BULGARAMS GELEŽI 
NIAI KRYŽIAI.

Amsterdam, lapkr. 1. •— 
Iš Sofijos apturėta žinia, 
kad kaizeris geležinius kry
žius suteikęs Bulgarijos ca
ro sunam Borisui ir Kirilai; 
taippat Bulgarijos ministe
riu premierui ir vyriausiam 
bulgarų armijų vadui. Ge
ležiniai kryžiai kaip skied
ros mėtomi.

KARALIUS SVEIK 
STĄS.

Londonas, lapkričio 1. — 
Anglijos karalius, kuris an
dai nuo arklio nukritęs ir 
susižeidęs, jau sveikstąs, 
kaip užtikrina valdiškas 
biuletenas.

AIRIAI BĖGA NUO 
PRIVERSTINO KA

REIVIAVIMO.
New York, lapkr. 1. — 

Čionai iš Europos pribuvo 
984 keliaunininkai, kuriu 
tarpe esama aplink 400 ai
rių. Jie pasakoja, kad bė
gą nuo priverstino karei
viavimo, koks trumpu lai
ku Anglijon busiąs praves
tas.

4 ASM. TRAUKINIS 
UŽMUŠĖ.

Marshfield, Wis.. lapkri
čio L — Netoli Unity trau
kinis užbėgo ant skersai 
per geležinkelį važiuojančio 
automdbiliaus ir 4 asmenis 
užmušė. Užmušta; Peter 
Danei, Philip Adler, Robert 
H. Schroeder ir Charles A. 
Githens. Jie visi važiavo 
į Dorchester. 

daiktų krautuvės, barzda
skučių ir skaitlingosios ap- 
tiekos. Bet ilgai dar truks, 
kol visiškai vėl atsigaus 
viskas nuo brutaliu rusą 
valdžios veikimo.

Tilmano didysis sriubą 
fabrikas yra visai sunaikin
tas. Rusai dar tebeuaikb 
no fabriką, kada musą bū
riai buvo įsiveržę į miestą. 
Taipjau ir viena didelė bru- 
žė (bravoras) yra iki pa
matą išgriauta. Rusai nuo
dugniai pasirūpino. kad 
Kaunas dar ilgus laikus at- 
simintu karo nelaimes. Nei 
viešosios trobos nebuvo 
saugojamos. Bažnyčios be
veik visos yra nukentėju
sios, o ypač rusą cerkvė 
ant rinkos. Man ją aplan
kant, ant grindą gulėjo 
brangus kaurai, popą ke
purės, sidabriniai žibintu
vai ..(liktoriai), paauksuoti 
kryžiai ir kitokie brangus 
daiktai. Ir žydu sinagoga 
buvo išplėšta, bet šiaip ne
sugriauta. Kataliku bažny
čioj jau vėl sakoma pamok
slai, taippat protestantą 
Gertrūdos bažnytėlėj.

Iš Kauno. į rytus toliau 
važiuoti buvo labai sunku, 
tenai labai blogi keliai, o 
jaigu dar ir lyja, tai visai 
išvažiuoti negalima. Ka- 
reivijos atgal traukimas bei 
bagažą kelionės išardo juos 
dar daugiau. Visai stebėti
na yra, kad tarp miestą 
kaipo Kaunas su 100,000 
ir Vilnius su 250,000 gy
ventojų, tik vienas smėlių 
kelias teina, prie kurio ne
matyti jokios žymės taisy
mo. Šiaip kraštas daro ne
blogą įspūdį. Rusai turbut

nemanė, kad vokiečiai tai]) 
greitai ateisią į tą kraštą. 
O Kaunui puolus, jau nebe
liko rusams laiko ji sunai
kinti. Todėl palyginant į 
kitas, šitas kraštas nedaug 
yra nukentėjęs. Berods 
rusai bandė pavežti javus, 
bet dar yra gana javų il
gy vulių netrūksta. Gyven
tojai buvo kasžinkur pasi
slėpę, bet pamažu grista at
gal. Ūkininkavimas čionai 
yra geresnis, negu Lenki
joj, didžiausioji dalis nu
valytųjų javų jau vėl ap
arta. Žemė yra įvairios 
rūšies, bet iš viso gana der
linga. Pastebėtina, kad tro
bos yra apsodintos me
džiais, o ypač geltonų sly
vų begalės, bet auginama 
ir didžiai daug daržovių.

Rusiškumas visai tik pa
viršutinis. Aš manau, kad 
lietuvių ir lenką skaitlius 
Rusijoj yra daug didesnis, 
kaip valdiška statistika tat 
paduoda. Apie tai, kad ru
są kalba bei dvasia butu 
persunkusi Baltijos pro
vincijas bei Lietuvos gyve
nimą, negali būti nei kal
bos. Visa Kauno guber
nija yra grynai lietuviška, 
bet Vilnius tai yra vyriau
sias Lietuvos miestas. Lie
tuva vėl visai skiriasi nuo 
Lenkijos. Jos darbštus gy
ventojai arčiau stovi vokie
čiams, negu tikrieji lenkai. 
Bet kad jie mus mylėtą, to 
pigiai negalima reikalauti. 
Antrai]), rusais jie bjauri
si.

LAUKIAMAS DIDELIS 
MUŠIS.

Douglas, Arizona, lapkr. 
1. — Villa su savo armija 
jau pasirengęs užatakuoti 
Agua Prieta, kur randasi 
carranzistai. Agua Prieta 
randasi S. Valstiją pasie
nyj. S. V. sutraukta ka- 
rnomenė saugos, idant me- 
ksikoną mušis nepersiristą 
ant S. V. teritorijos. Villa 
sakosi, kad jis nepaisysiąs 
amerikoną protestą ar pa
sipriešinimų, ir turėsiąs pa
imti minėtą miestą. Gali
mas ameerikonų -su meksi- 
konais kruivinas susirėmi
mas, kadangi pastarieji .ne
žiūrės neutralybės. Villa 
kerštu degąs prieš ameri
konus, kam tie leidę per sa
vo teritoriją Carranzai ga- 
benties sustiprinimus.

MIRĖ NUO SUŽEIDIMO.
Miss Nellie Roąeh, 2628 

W. 12 gat., vakar .mirė šv. 
Onos Ligoninėj nuo sužeidi
mo automobiliurni. Auto
mobilistas suimtas.

1
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“Darbartis” toliau pra
neša apie vokiečiu civilį Lie
tuvos valdymą. Ir taip: 
Mišku išdo rendatas iš 
Labguvos, Prusnose, pa
šauktas į Lietuvos civilį 
valdymą, kad ten įsteigtu 
ir vestą mišką išdą.

labai indomių koresponden
ciją, kurios buvo užmegs- 
tos tarp Vokietijos ir Aus
trijos valdžią su šios 
lies ją ambasadoriais.

Visas 
sibaigė, 
vienytii 
šalintas
dorins dr. Dumba. Bet vos 
tik anas nuotikis nutilo, 

f' šiek-tiek aprimo santikiai, 
štai ir vėl Suvienytose Val
stijose pradėjo knibždėti 
vokiečiu nenuoramos, šen ir 
ten atidengiami suokalbiai, 
pasikėsinimai ant gyvasties 
ir turtu šios šalies ramią pi
liečiu. Tečiau šiuo tarpu 
Amerikos valdžia pramoko 
vikresne akia sekioti vokie
čiu agentą darbus ir sugau
ti savo tinklan. Atidengta 
daug žingeidžią ją darbe-' 
liu.
konu žemėje dirbdino įvai
rias

Sugautas Fay ameri-

PRlZREHD o v
, KOSTENOU.
Ofln. i

koprilia
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Serbijos žemlapis, ant kuri o parodoma austrą-vokie- 
čiu ir bulgaru įsiveržimas-

Buvęs Jenos apskričio ko
mendantas, oberstas Wer- 
iier-Ehrenfencht, paskirtas 
Kauno tvirtovės komen
dantu.

Advokatas d-ras Richard 
Seraphim paskirtas Min
taujos burmistru. Pir
miau jisai darbavosi Suvai
ką, paskui Kuršo civiliam 
valdyme. Jo brolis, profe
sorius d-ras August Sera
phim, Karaliaučiaus mies
to kningyno direktorius, 
taipgi pašauktas Kuršam

“Dabartis” rašo, kad 
Berlyne atidaryta lietuviš
ku išdirbiniu paroda ir pa
žymi: “Dabar pranešama, 
kad vokiečiu kaizerienė, 
kuri labai mėgsta lietuviš
kus išdirbinius ir ęlaug ją 
nusipirkusi, didoką skait
liu parodoje išdėstytą da
lyku davė nusiusti savo ru- 
muosna, o dabar užsakiusi 
dar daug juostą staltiesių, 
kedelią užklodžią ir t.t.” 
Nesuprantama, ar kaizerie
nė labai myli lietuviškus iš
dirbinius, ai' dabartis kai- 
zerienę labai garbina.

prietaisas, kuriomis 
mėgino skandinti Amerikos 
laivus ir garlaivius, kurie 
vežiodavo talkininkams 
ginklus ir amuniciją. Tas 
pats priemonių išradėjas 
apgalvodavo, kokiais bu
dais iškelti į padanges a- 
merikoną fabrikus ir kaip 
žudyti xtuos turčius, kurie 
prielankiai atsinešdavo lin
kui talkininką pusės. Kad 
Fay ir kiti slaptieji vokie
čiu agentai rimtai rengėsi 
terorizuoti Ameriką, išdi- 
namituoti jos turtus, tą pa
liudija pas juos atidengtos 
prietaisos, sprogstančioj i 
medžiaga ir bombos. Toli
mesni- nagrinėjimai, rasite, 
ištirs, kiek gaisru, kiek iš- 
plaišinimą dirbtuvių, už
puolimą ant fabrikantą ir 
kitą piktu darbeliu išėjo iš 
to lizdo.

Tanu- darbe, kaip pasiro
do, veikė ne vieni šnipai, 
jiems padėjo vokiečiu kil
mės šio krašto piliečiai. 
Kenkti savo valdžiai ir vi
sai šaliai nebent teutonu 
kraujo gaivalas gali.

Ko toliau, dalykai darosi

timtaučių spaudoje papasa
koti apie Lietuvą, jos padė- 

Tos 
žinios, be abejo, nenueis vė- 

Rimtesnis politikas,

iną čiagimių dora — tai an
traeilis arba 
klausimas.
niekšvstėmis

Anot vokiečiu laikraš
čiu, rusu valdžia galutinai 
jau susekusi, kas yra rusu 
armiją šiam kare nepasise
kimą priežastis. Už tuos 
visus nepasisekimus esąs 
daugiausiai kaltinamas bu
vęs karo ■ ministeris, gen. 
Suchomli.no v, kuris trau
kiamas teisman už pinigą 
išeikvojimą ir apsileidimą. 
Tam tikslui nuskirta speci- 
alė komisija patikrinusi, 
kad Suchomlinov būdamas 
ministeriu daug valdišką 
pinigu įsikišęs sau Į kiše- 
nius. Komisija apsiėmusi 
išvokuoti, kiek jis per visą 
laiką pinigą praleidęs.

nimas labai yra atsiliepęs 
į žmonių dorą. Pas daugu-

visai svetimas 
Visokiomis 

nuo ameriko
ną persiima ir lietuviai. A-
merikonai porose nesugy
vena, persiskiria, kodel-gi 
ją nebūtą galima sekti ir 
lietuviams? Ir lietuvių 
poros skiriasi, tąsosi po tei
smus. Anot musą kairiąją 
sroviu vis tai progresas. O 
nuo tą persiskyrimą dau
giausia žmonės genda, tie- 

; siog pablusta. Antai Idaho 
; valstijoj vieno laišką išne
šiotojo Cameron žmona su
manius su vyru persiskirti 
ir, pametusi vyrą, sugrįžus 
pas savo tėvus. Įsiutęs vy
ras apsiginklavo revolve
riu, atėjo į uošvio namus 
ir visą šeimyną išžudė: sa
vo žmoną su 18 metu kū
dikiu mergaite, uošvį, uoš
vienę ir svainį. Pagaliau 
ir pats nusišovė. Panašiu 
atsitikimą čia dažnai pasi
taiko. Tai vis doros be 
Dievo mokinimo pasekmės. 
Lietuviai neturėtą sekti to
kiais amerikoną nedorais 
keliais.

indomesni. Vokiečiu at
stovai Washingtone ener

gingai ginasi, kad su minė- jimą ir jos ieškinius, 
tais šnipais jokią santikią 
neturį, tečiau Fay, prispir- jais .
tas prie sienos, prisipažino, kokios jis tautos nebūtą, 
kad buvo gausiai šelpiamas įsidės tokias žinias omenin 
vokiečiu, valdžios iš Berly
no ir vietinės vokiečiu am
basados.

Valstijose prasideda nau
jas triukšmas. Tai, ką iš
darinėja čia. vokiečių gai
valas, atkreipė domą net 
ramiausią ir pakantriausią 
gyventoją. Amerikos spau
da, kuri visupiimu saugoja 
šalies gerovę, reikalauja, 
kad šnipai už savo darbus 
butą tinkamai nubausti. 
Tolimesni tyrinėjimai ati
dengs- dar žymesniu darbe
lių vokiečiu gaivalo. Ne
užilgo bus aiškiai žinoma, 
kas šioje šalyje nepagei
daujama.

Mes, lietuviai, labai 
rai atsimename, nes tai 
vo skaudus mums smūgis, 
kai Amerikos valdžia, tarp 
keleto kitą tautą, įskaitė ir 
mus, kaipo nepageidaujamą 
gaivalą šioje šalyje. Mus 
paniekino, kaipo tamsią 
tautą. Tai buvo ameriko
ną didelis nenuoseklumas, 
jaigu jie, neįžiūrėję prie
žasčių, kodėl mes ligšiol 
tamsi tauta, nubraukė savo 
ranka mums per veidą.

Indoinu dabar prisistebė
ti, kaip yra meilus ameri
konams pagei da u jamiej i
vokiečiai. P.

Rimtas darbas

bu-

Suirus Europos normalei 
ramybei, laukiama naujo 
jos inisistovėjimo. Valsty
bės, po galutino persigalė- 
jiino, arba tik skaudaus ap- 
sikumšči avinio, ties naujus 
rubežius ir nustatys tvarką.

Europos krizis davė pro
gos ir lietuviams rimčiau 
pagalvoti apie savo ateitį. 
Užtad sukrusta auginti po- 
litikiuę sąmonę tarpe lietu
viu minią ir pradėta gar
sinti svetimtaučiu domai a- 
pie lietuvių interesus, kad 
ateityje turėti ją užuojau
tos savo siekiniuose.

Mitresni ir susipratę tė- 
vinainiai pasistengė sve-

ir jomis interesuosi s. 'O 
rimtąją žmonių mes ir lau
kiame pagelbos. Užtad lai 
buna padėka tiems tėvinai- 
niams, kurie lietuvią vardą, 
jii reikalus skelbia plates
niam pasauliui.

Gražiai pasidarbavo rim
ta tėvinainė, p-lė St. Čiur- 
lioniutė, kuri viename di
džiausiu Chicagos anglą 
laikraštyje “The Daily 
News,’ spaliu 28 d., mėgina 
pataisyti tą žaizdą, kurią 
padarė lietuviams nekuris 
Brook savo neteisinga 
kninga “Lithuania.” Sve
timtautis, gavęs įsivaizdi- 
nimą apie Lietuvą ir jos 
žmones iš Brooke “Lithua
nia,” turės labai žemą 
sprendimą apie šį kraštą li
jo žmones.

P-lė Čiurlioniutė, minė
dama tai, kas kningoje nu
piešta, pažymi, kad tokie 
dalykai gali dėties kur ki
tur, bet ne Lietuvoje.

Lai šis pavyzdis buna pa
skatinimu ir kitiems lietu
viams ginti savo vardą. X.

Darbo moterįs.
Del bemokslių, analfabe

tą ir neprotaujančią žmo
nių skaitlinės neturi jokios 
vertės. Gi labai dažnai 
vienas statistikos puslapis 
tiek tragingą ir ir domią 
faktų parodo.

1910 metų valdiškas ra
portas parodo, kad 8,075,- 
722 moterių Suvienytose 
Valstijose užsidirba sau 
kasdieninę duoną. Iš 724 
įvairią amatą, kokie šiais 
laikais gyvuoja, moterįs už
siima tik 10. Šalip skam
bią proklemaciją, balsą už 
lygybę teisią, 8 milijonai 
Amerikos moterią skursta 
įvairiuose užkampiuose 
prasčiausio laipsnio darbo 
srityje.

Nerasime moterių maši
nistą, bet apie 7,000 moterų 
dirba prie geležinkeliu, kai
po paprastos darbininkės. 
,3,000 moterią - Suvienytose

Valstijose dirba ginklą ir 
amunicijos dirbtuvėse. 
Kiek tūkstančių moterią 
skursta ne sulyg ją pajė
gą darbuose geležies ir plie
no dirbtuvėse.

Ta pati statistika paro
do, kad apie 26,389 moterių 
dirba tokius darbus, kurie 
moterims pavojingi. Taba
ko ir cigaretą dirbtuvėse 
dirba daugiau moterią, ne
gu vyrą.

Pats faktas, kad 1,807,- 
501 moterių dirba darbus 
laukuose neišrodo taip in- 
domus, bet jaigu prisižiū
rėsime, kaip moterįs, tarsi 
skruzdės, triusiasi plantaci
jose po 12 v. dienoj ir kepa 
negailestingos saulės spin
duliuose, tai tik tada su
prasime, kaip nelengvas ją 
darbas. Be to, tos mote
rįs gyvena “grįčiose” arba 
būdose, kur netinka nei gy
vuliui gyventi.

1,820,980 moter. dirba me 
chanikinėje pramonėje. Tai 
reiškia, kad tiek motiną ar
ba merginu dįla diena die
non fabrikuose, dirbdamos 
nuo ankstybo ryto ligi va
karui tarp ūžimo ir sprang- 
sėjiino mašiną. Žinoma, ne 
kas kitas, tik vargas ir ap
linkybės įspraudė moterį 
tarp tokią darbą. Kad 
bent uždarbiai butą žmo
niški, o čia vis pusiau tiek, 
kiek uždirba vyriškiai. Tai 
ir nuostabu, kai visą daly
ką nuosekliai imi nagrinė
ti, kad šioje šalyje moterią 
luomo padėjimas yra pras
tas. Moterįs turi dirbti ir 
atlikti tiek sunkaus vargo 
ir darbo, kiek vyrai, tečiau 
ją uždarbis šykštus ir ne
užtikrinantis išmirimo.

Prisieis moterims rimtai 
ir ilgai pasidarbuoti, ligi ją 
padėjimas pagerės. Br.

sėdau ant milžiniško eglės 
liemens, kurią išgriovė pik
ta granata. Prie manęs 
styro šautuvas, ant jo ke
purė, o rankoje “Sveika 
Marija.” Šią kningą man 
davė motina prie sunkaus 
persiskyrimo...

Aš buvau vienas tų, ką 
sveiki sugrįžome!...

Tyli ir nuoširdi padėko- 
nės malda kilo pro kalnus 
toli... toli...

klūpojau tiesSulinkęs 
juo. Sodiečio grįčioje gu
lėjo ant žemės, padriektos 
šiaudais. Klajojantis žvil
gsnis nukrito ant Kristaus 
kančios, kabančios ant sie
nos. Sunkiai atsiduso. 
Priešo kulipka perskriodė 
jo vidurius. Gulėjo agoni
joj.

Mėgino šį-tą ištarti — ne
galėjo. Mačiau, kaip sten
gėsi, tečiau balsas neišsi- 
veržė iš gerklės.

Išlėto siekėsi prie kiše- 
niaus, kuriame gulėjo die
ninis. Pajėgos buvo ma
žos, kad pasiekti, tai žvilg
snis jo mintį pasakė. Su
sijudinęs lig gilumos, su
čiupau taip brangią atmin
tį geriausio draugo. Suė
miau jo ranką, jis ją spau
dė, kad jaučiau jau styran
čius, ledėjančius pirštus.

Kvėpavimas vis spartėjo 
ir kas syk trumpesni atdu- 
siai; jis alpo ir... amžinai 
užgęso. Bažnytinė tyla už
viešpatavo sodiečio apleis
toje grintelėje. Apsiver
kiau lyg kūdikis!...

matė savo gimtinę, savo na
mučius ir mielą savo šeimy
nėlę.

Šiandien taip didi šventė.
Tiek atsiminimuose lai

mingų metų... Artilerija 
nuolat žaidžia. Keliolikoj 
nuo; mus žingsnių žemė 
granatų išarta. Nuolat že
mė sudreba nuo žaizdų. Ga
lingi trenksmai krato orą.

Urnai ištiko toks trenk
smas, nuo kurio susisuko 
galvoje ir neliko atminties. 
Atsigavęs apsidairiau ir... 
širdis nutirpo... Abu Juozu, 
mano draugu, gulėjo be jau
smų, be gyvybės.

Nuo to laiko palikau vie
nas be pažįstamų. Oi, ilgu, 
ilgu!... G-.

MIESTO REIKALAIS 
SUSIRINKIMAS.

ne-

Detroit, Mich. Spaliu 27 
dieną miesto majoras, p. 
Marx, lenką svetainėje su
šaukė lietuviu ir lenką su
sirinkimą. Majoras rūpi
nasi, kad miesto gyvento
jai nubalsuotu, idant gat- 
vekariai prigulėtą ne kom
panijai, bot miestui.

Susirinkime buvo daug 
kalbėtoją. Pirmas kalbėjo 
lenkas, p. Wedda; po jo 
kalbėjo pats majoras, sena
torius Murtha, miesto kler
kai: Farell, Richard, Low- 
son, teisėjas Jeffries ir mu
su tautietis, p. M. Čiurlio
nis — kalbėjo lietuviškai.

Susirinkime lietuvią da
lyvavo apie 100, o lenką 
virš 1.0''°. V:”i labai gra
žiai ajisiėjo. Majoras labai 
dėkingas lietuviams dėlto, 
kad jie rūpinasi miesto ge
rove. Ten buvęs.

Iš apkasų.
(Vaizdelis).

Saulėlaida.
Aplink ramu. Nuo ryto 

nebuvo nei vieno šūvio. A- 
bi pusi tyli. Gal tai tyla 
prieš audrą?... Paskutinie
ji gęstančios saulės spindu
liai apliejo snieguotus kal
nus ir paauksavo ją vir
šūnes. Kaip .stebuklingas 
tas pasaulis! Tiktai gyven
ti! Gyventi amžinai! Te
čiau šis puikus pasaulis 
šiandien atšalęs, lyg okea
nas, lie širdies. Tiek jau
nąją užmigo amžinu mie
gu tamsiuose kapuose... 
Mirti?... Šis žodis neturi 
minties... Dingti?... Amži
nai?... Šis žodis pro lupas 
išsprūsti negali...

Taip gyventi norisi.
Sargavietėse pasigirdo 

šūviai — pirmas, antras... 
keliolika. Visame fronte 
sugriaudė šūviai.

* ■K-
•X-

Septyniasdešimta keturi 
išliko. Gi vakar mąs buvo 
du šimtai dvidešimts... Tiek 
tai nuo mąs atsitrukė, o 
mes štai išlikome; laimingi 
išrinkti... Septyniasdešimta 
ir keturi sugrįžome sveiki. 
Dievas valde kulipką lėki
mą ir musą žingsnius. Aš 
taippat tarp tą — ką svei
ki sugrįžo.

Skaisti saulėta dienelė. 
Ant kalnu alkiliną sniegas 
žvilga tūkstančiais blilijan- 
tų. Kai-kur medžią šako
se paukšteliai čiulba. Atsi-

* *
*

Ją — taip myliu!... .
Šiandien dau labiau, 

gu tąsyk, kada ją akįs ma
tydavo. Mintimi nuolat e- 
su prie tavęs, nes nežinau, 
kaip ilgos mano gyvenimo 
valandos. Gal už minutės 
vėl žiūrėsiu mirčiai akysna, 
o jinai manimi pasidabos; 
gal daugiau negrįšiu... Su
diev, motin, sudiev!...

Ūžia, verkia nuogos me
džių šakos, o man nusiduo
da, kad tu, motin, dejuoji 
ir mane mini.

Dangaus žvaigždės, tai 
tavo akįs, pilnos rūpesčio ir 
nuoširdumo. O kai vėjas 
savo sparnais užgauna man 
kaktą, išrodo, kad tu ateini 
ir glostai ją sudžiuvusia 
nuo darbo ranka. Kai 
besįs prakiura ir lietus 
noja, prisimena, kaip 
motin, verkei ir ašaras 
jai lydėdama ir aukod. 
mane dabartiniam likimui.

maldą veria pu-Ilgėsio 
šu šakos.

de-

tu, 
lie-

ama

•X-

diena Velvku - • <Pirma 
dįdėji krikščionių šventė.

Priešo artilerija mus pla
ka. Mūsiškė jai neapsilei- 
džia. Ore dūmai, trenks
mas, ugnis.

Du mano 
glaudė petis 
jiedu dvieje. 
tylus, giliai

draugu susi- 
petin. Visur 

Dabar abu 
į mintis pa

skendę. Liūdimose apkasuo
se, su šautuvais prie peties, 
nuolat tyso ant žemės akis 
įrėmę į tolį ir laukia, kur 
priešo esybę išvysti ir jį nu
dėti,..
'Tėinijau į draugus. Su

pratau, kad ją žvilgsnis 
krinta kaž-kiek toliau už 
apkasų. Jiedu ten, toliaus,

Extra
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai nanias 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius,

pardavėjas.

Jei nerlle turėt gera laikrašti, tai užsisakykite

“ATEITį
“ATEITIS” išeina S kartus į savai

tę: Utarninkais, Ketvertais 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 !?’.50 me
tams ir$1.80 pusei metų, j užnjbc- 
žį$S.5o metams ir 82 .:<o pusei metų. 
Norintiems “Ateitį" pamatyti, vie
ną numeri siunčiame dykai. Rtlriis.??:

ATEITIS PUBLISHING GO.,
366 W. Broadway, So. Boston,

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimų; teipjau klcsosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori-išmokti greitai Anglu kalba, ateik ar 
rašyk platesniu žinių*
Americas School ot Languages

U41 W, 47th Street. : : Chicago, •*, 
731 W. 18th Slreal. _
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“Lietuvių Globos musų bro
liams lietuviams belais
viams iš Prūsų Lietuvos 
šelpti” darbų apyskaita.

(Tąsa).
II. Pagelba belaisviams Rusijoje.

Pravedamieji pro Vilnių belaisviai visados prašy
davo neužmiršti jų dr Rusijoj. Nuo ištremtųjų “Glo
ba” pradėjo gauti laiškų, kuriuose buvo piešiamas bai
siai vargingas gyvenimas. Kad suorganizavus kokią 
nors pagelbą šiems belaisviams jų apsigyvenimo vie
tose, buvo nutarta pasiųsti “Globos” vardu įgaliotinis. 
Važiuoti tuo tikslu Rusijon buvo sutikęs atstovas Kei
nys, atsisakęs net kelionės išlaidų padengimo, ir inži
nierius Steponas Kairys. Šiedu įgaliotiniu apvažiavo 
Voronežo, Saratovo ir Simbirsko gubernijas ir apsi
lankė belaisvių gyvenamose vietose. Jiems pasisekė

ADVOKATAS B. F.
MOSTAUSKAS.

patraukti prie pagelbos belaisviams lietuviams šelpti 
vietinės organizacijos, surasti žmonių, kurie yra ap
siėmę vietoje teikti šiems belaisviams pagelbą. Buvo 
paruošta tam tikras ankietos lapelis, kuriuo yra ren
kamos žinios, kur belaisviai lietuviai gyvena, kiek gau
na iš vyriausybės, kiek iš Amerikos konsulio kuisai rū
pinas apskritai Prūsų ištremtaisiais ir kiek gauna pa
gelbos nuo vietinių organizacijų. Sužinota, kur yra lie
tuvių. Pasirodė, kad dalis ištremtųjų išgabenta dar 
į tolimesnius Rusijos pakraščius ir net Sibiran ir kad 
visi ištremtieji aplankyti visai nėra galima. Pasisekė 
užmegsti ryšiai su apsigyvenusiais Saratove, Alatyriu- 
je, Kamyšine, Simbirske, Taškente, Balandoj, ir kitose 
vietose. “Globos” įgaliotiniai yra susitarę su visa eile 
žmonių, kurie apsiėmė nuolatiniai rupinties šiais be
laisviais ir nuo jų yra gaunamos žinios, kiek ir kur pa
gelbos yra reikalinga. Be to gaunamos žinios nuo pa
čių belaisvių. Pasiremdama šiomis žiniomis “Globa” 
yra išsiuntusi Saratovan 600 r., į Alatyrių 500 r., Ka- 
mišinan 245 rub., Simbirskan 110 rub., Orenburgan 
115 rub., į Balandą 40 r., į Olešną 10 rub., į Samarą 10 
r., į Sterlitomaka 6 rub., į Sekrctarskoje 25 r., Mra- 
kovan 10 rub.

Feliciją Bortkevičienę “Globa” yra pasiuntusi 
į tas vietas, kame belaisvių esama ir kuriai gal pasi
seks aplankyti net Sibire gyvenančius, kad ir ten ne
palikus šių belaisvių be reikalingos pašelpos. Nuo be
laisvių apturima visa eilė laiškų, kurie geriausiai ilius
truoja jų padėjimą. Reikia pastebėti, kad daugelis iš 
jų jau pradeda labiaus susiprasti, jog jie yra lietuviai 
ir inielai ieško lietuvių užtarties. Todėl su didžiausiu 
džiaugsmu jie skaito lietuvių spaudinius ir kningas, ku 
rie jiems buvo pasiųsta. Šie laiškai, kaip indorni me
džiaga bus galima kuomet nors išspausdinti.

Visiems lietuviams, ypač 
šio laikraščio skaitytojams 
mieste Detroite, Mieli., bus 
malonu išgirsti, kad musų 
tautiečių užėmė profesiona
lę vietą Detroite, Mich. Juo 
yra Boleslovas F. Mostaus
kas, kituomet turėjęs sąry
ši su Highland Park State 
banku, gi šiandie prakti
kuojantis advokatas su di
deliu ofisu po num. 733 Di
me Bank Building, didžiau
siam ofisų buste šiam mies
te.

P-nas Mostauskas, pir
mas lietuvis advokatas De
troite, gimęs Vilniaus gub., 
Lietuvoj, gi Amerikon at
keliavęs būdamas dar visai 
jaunas. Paeina iš lietuvių 
tėvų, kurie taippat atkelia
vo Amerikon pasiimdami 
su savimi vyriausią sūnų 
Boleslovą. Tėvai su Boles
lovu apsigyveno Peimsyl- 
vanijoje, kur vaikas ligi 14 
metų savo amžiaus išėjo 
parapijinę ir viešąją mo
kyklą. Baigus tas mokyk
las prisiėjo Boleslavui pa
likti ant šalies tolimesnius 
mokslus ir imties darbo

vokatas, taippat sujungtas 
su paminėtu banku ir ban
kininkas. Ir taip tiedvi 
profesiji su pasisekimu at
lieka.

Advokatūros praktikoj su 
juomį susijungę: buvęs pri
vatinis sekretorius Michi
gan Central Railroad prezi
dento, advokatas John Ja- 
novsky, ir buvęs Detroito u- 
niversiteto profesorius, ad
vokatas James M. Kane.

Advokatas Mostauskas 
yra praktikuojantis katali
kas, trečiojo laipsnio 
Knights of Columbus na
rys ir sumaniai pagelbsti 
vietos lietuvių klebonui K. 
Skripkai rupinties geresniu 
lietuvių padėjimu Detroite.

Čionai lietuvių kolionija 
žymiai auga. Lietuviai čia 
turi naują savo bažnyčią, 
mokyklą ir salę. Lietuviai 
visomis pusėmis progresuo
ja, palieka šios šalies pilie
čiais.

Advokatas p. Mostauskas 
yra geras lietuvis tautietis. 
Jis eina visur lietuvių tar
pai! ir savo tautos labui 
darbuojasi. Jisai visuomet 
ir visur didžiuojasi, kad pa
eina iš Lietuvos. Todėl jam 
ir praktiko advokatūroje 
sekasi. Jam praktikuoti 
sekasi ir todėl, kad jis yra 
lingvistas, nes kalba: lietu
viškai, angliškai, lenkiškai, 
rusiškai, vokiškai ir itališ
kai.

Velytina todėl, kad De
troito lietuviai su visokiais 
reikalais visuomet kreiptų
si pas savo tautietį — ad
vokatą Boleslavą F. Mos- 
tauską, nes jis yra lietuvių 
tautos pažiba šioj šalyj.

III. Kasos apyvartą.
Įplaukos.
Gauta iš Amerikos “Liet. Šelpimo Fondo” per 

Andrių Bulotą. 1100 rb. Šie pinigai buvo pavesti nu
kentėjusioms del karo lietuviams; sulyg Lietuvių Mok
slo Draugijos komiteto nutarimo ir nusprendimo nuo 
2 d. vasario 1915 m. visi buvo paskirti “Lietuvių Glo
bai.”

Toliaus, gruodžio mėnesyje nuo vardo Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje ir Tautiškojo Centų Fondo p. 
Paukštis d-ro J. Basanavičiaus vardu yra prisiuntęs 
2.000 rublių, iš kurių per Lietuvių Komitetą nukentė
jusi ems del karo šelpti atidavė 1,210 rub. pirm gyva
vusiai kuopelei, kuri “Globai” perdavė 970 rub. 
Iš Amerikos nuo Lietuvių Tautos Fondo Lie

tuvių Dr-jos Komitetui nukentėjusioms del
karo šelpti paskirta ................................ 2000 r. —

Iš Lietuvių Tautos Gelbėjimo Fondo Ameri
koje per d-rą J. Basanavičių ................. 2000 r. —

Per “Lietuvių Globos” įgaliotinius: Antaną
Gurskį Dabikinė (“Liet, Ž. No. 39)..........?. 22r.—

Per Albertą Gedaminskį Papilėje................... 24 r. 50 k.
Per Provizorių Juodelę Augštadvaryje .... 23r. 19k. 
Per adv. Mykolą Sleževičių (tame skaičiuje

nuo Šlepavičiaus 15r.) ............................ 55 r. — k.
Per Vanagą-Simonaitį Valkininkuose .... 36 r. 65 k. 
Per Jokūbą Mačiulį ir stud. Navickį Rygoje

(mintaujiečių aukos) ............................ 54 r. 94 k.
Per Jurgį Savickį Airiogaloje ..................... 50 r. — k.
Per “Lietuvių Globos” narę-įsteigėją Liands-

bergienę .................................................. 71 r. — k.
Per “Lietuvių Globos” sekretorių Joną-Zig-

mą Valaitį .....................................   96 r. 38 k.
Per Aleksandrą Lapinskį Kronyje................... 22 r. 27 k.
Per Juozą Milvidą Ylakiuose........................  38 r. 92P.
Per Antaną Čcpėlą Minske ..........................   10 r. — k.
Per ad. Feliksą Valiuką Panevėžyje .........  25 r. — k.
Per kun. Juozą Skinkį Žemoje Panemunėje 43 r. 50 k. 
Per “Liet. Globos” delegatą, inž.-tcchnologą

Steponą Kairi ........................................... 3 y. —- k.
Per. A. Trečioką G ruždžiiiose ........................  Ir. 75 k.
Per Joną Vaitiekūną Lebedžiuose ............. 17 r. 63 k.
Per Blozuclį Merkinėje......................................23 r. — k.
Per Vincą Krukonį Merkinėje ..................... 24 r. 66 k.

(Pabaiga seka).

mainose. . Jis dirbdamas 
persitikrino, kad lietuviai 
mainieriai per ilgus metus 
sunkiai dirba ir skurdžiai 
gyvena. Pastebėjo, kad lie
tuviams trūksta visokio ap
švietimo, mokslo, gi be to 
negalima nei būvis pagerin
ti, nei jausties laimingu šioj 
šalyj. Tatai jaunas Boles
lavas, tai visa sau galvon 
įsidėjęs, ėmėsi mokyties. 
Dienomis sunkiai dirbdavo, 
gi vakarais mokindavosi. 
Po kelių metų to sunkaus 
užsiėmimo p. Mostauskas 
pastojo Michigan© univer
sitete, advokatūros sky
riui], kurį ir pabaigė su at- 
sižymėjimais ir pagirimais. 
Jis yra pirmas lietuvis ad
vokatas Michigan valstijo
je-

P-nas Mostauskas, pribu
vęs į Detroit, kaip augščiau 
buvo minėta, susijungė su 
Highland Park State ban
ku ii- ten suorganizavo Fo
reign Exchange departa
mentą. Reikia žinoti, kad 
Highland Park State ban-, 
ke guli žinomo automobilių 
fabrikanto fordo milijonai 
ir jis pats, Henry Ford, y- 
ra banko prezidentu.

Šiame banke p. Mostaus- 
kui dažnai pasitaikydavo 
susitikti su savo tautiečiais 
asmeniškai; čia jis vedė sa
vo bankinį skyrių, siunti- 
nėdamas pinigus į visas pa
saulio dalis ir prie progos 
susipažino su savo tautiečių 
budu. Dabar p. Mostaus
kas yra praktikuojantis ad

Naujas Francijos ministe-
rių premjeras.

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

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN, CONN.

K. Ch. Kazemekas
789 Bank St., 

WATERBURY, CONN.
J. V. Kovas

21 Congress ave.,
WATERBURY, CONN.

J. P. Vasiliauskas
820 Lank st., 

WATERBURY, CONN.
Jos. Matulenas

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL.

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozas DailydS 

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE, MD.

J. AleknaviCius
602 W. Lombard st..

BALTIMORE, MD.
J. Fillpavičius

437 S. Palea st., ■ 
BALTIMORE, MD.

C. J. Kazlov
80 River st., 

HAVERHILL, MASS.
K. Jurgeliunas

233 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

P. P. Mikalauskas
248 W. 4th St„

X SO. BOSTON, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur st.,
MONTELLO STA.

BROCKTON, MASS.

Jonas Jaroševičių
1048 Washington st., 

NORWOOD, MASS.
L. Stakeliunas

Box 584
LOWELL, MASS.

M. Paltanaviče
15 Milbury st.

WORCESTER, MASS.
A. Ramanauskas

99 y2 Oak st., 
LAWRENCE, MASS.

J. J. Bajorinas
176 Cardoni st,.

DETROIT, MICH.
C. Kentraitls 

448 cconara bi., 
GRAND RAPIDS. MICH.

Zyg. Lukaševič 
201 E. Mai st.

AMSTERDAM, N. Y.
.Jonas Mikėnas

235 E. Main st.
AMSTERDAM, N. Y.

M. Balauskas
119 Grand • st., 

BROOKLYN, N. Y.
B. Juozapavičius

222 Berry st., 
BROOKLYN, N. Y.

Alex RagaCev
166 Grand st., . 

BROOKLYN, N. Y.
šilkas ir Bagdonas

31 Hudson ave.,
BROOKLYN, N. Y.

John Spurga
184 Grand st.,

B. Vaičaitis
32 Remsen Pl.

BROOKLYN, N. Y.
Frank Michalisky 
MECIIANICCSVILLE, N. Y.

B. Palšunas 
Box 58

E. YOUNGSTOWN, OHIO.
Lith. Nat’l Library

112 N. Greene st, 
BALTIMORE, MD.

Kaz. Zalinas
628 Portland st.

BALTIMORE, MD.
P. Bartkavicz

877 Cambridge st, 
E. CAMBRIDGE, MASS.

J. A. Gailiunas
The Lithuanian St re 

ATHOL, MASS.
B. Ajauskas

36 Lincoln st.,
BRIGHTON, MASS.

A. Kurelaitis
604 'W. Lombard st, 

BALTIMORE, MD.
Frank Lazauskas

604 W. Lombard st, 
BALTIMORE, MD.

St. Antanavičius
SO. CHICAGO, ILL.

Thomas S. Baron 
WAUKEGAN, ILL.

r. Valiutas
ST. CHARLES, ILL

Carl P. Gunderson 
ESCANABA, MICH.

Antanas Jasinskas 
MAYWOOD, ILL.

Zig Putramentas 
HARVEY ILL.

F. Stankus
KENOSHA, WIS.

Kaz. Lutkus
1760 Ersville Pl..

TOLLESTON, IND.
Vin. Urbanavičia

484u W. 14th st., 
CICERO, ILL.

Pr. Statkus
1306 Carlton st.,

PHILADELPHIA, PA.
Juozas švugždis 

3604 Earp st., 
PHILADELPHIA, PA.

Juozas žemaitis
2843 Cantrall st., 

PHILADELPHIA, PA.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, III.
Yra musų agentu hroselaado, Kcn- 

siugtone, Pullmane, W.est Pulhnane 
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.

BANKES' 
i—COFFEE

26c vertės Kava su 40 centiniu Smoke
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 4 Bankes* Dairy stalo O Ca-------------
Kava Sviestas fcOC Ar An

---5 Puikiausia Arbata IAa \h||||O Or* 60 • vertes, tiktai po 0UUUQe • • • -----

nava —
Kiti parduoda po 30 c

Bankes’ geriausia <“ ”
Creamery Sviestas .."

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

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

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago ave
1373 Milwaukee ave
1045 M ilwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po ** M __ 

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

; Th.©

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
1816 W 12th st
3102 W 22ud st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 rt Ashland avo

Pilni Namai Linksmybės 

Kada juose yra GRAFOFONAS
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.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi 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.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

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 “Tekėjo saulelė kad ašE — 1170 Kur bakūže samanota.
jojau Velnias ne Boba.
Stumbriškių polka E — 1245 Batų čistytojas.

E — 1163 Teklytė ir Pranulis. Butų Darželis.
Gudiška Pclka. E — 1246 Giesmė j Panele švenčiau

E — 1164 Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.

sių.
Ave Maria.

E — 1165 Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

E — 1247 O kur buvai dėduk' mano. 
Hnngarų čigonų orkestras.

E — 116G Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E — 1248 Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.

E — 1167 Kur namas mus.
Kur bėga Šešupė.

E — 1249 Mano palvys. '
Velnias ne Boba.

E — 11C3 Saltišius Lr.da.
žvirblelis.

E — 1250 Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. ..

E — 1169 Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Plaukė žąselė per Nemunėli.

Pašykite laiškus tuojau, o aplankysite kalaliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:. “KATALIKO” KNYGYNAS
3249-S3 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

iiiiiBiiiaKBiiB
EI
n Atsakanti gyduole del Reumatizmo

TukstS-Jiia tapo sveikais, 
žmonės ologiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogui nebegalima 
Vienok gi buvo

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta 

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

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

eystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. «•! 5( M Si*l

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

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

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

ta

Gi

B

■

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

I
Durų, lentų, lentelių, rfitnų, švinakalvių daigtų ir stogo popioros.

MUSU ČIEK1OS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. UALSTIB ST. . CHWAflO, Ill.. '

3
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Chicagos Žinios.
“BIRUTĖS” VAKARAS*

Vakar “Mildos” salėje, 
antrame augšte, atsibuvo 
“Birutės” seimininis vaka
ras, pagerbimui naujai šion 
draugijon Įstojusiu nariu. 
Buvo visa-ko. Šokta, žais
ta ir dainuota. Labai pui
kiai nuskambėjo “Kur bė
ga Šešupė, kur Nemunas 
teka.”

Publikos buvo pilna ne- 
perdidį “Mildos” svetainė.

Br*

VYSK. A. BARANAUSKO 
ATMINČIAI VAKARAS.

Vakar šv. Jugio par. sve
tainėje, 16-toji Liet. Vyčiu 
kuopa, paminėjimui 80 me
tiniu sukaktuvių nuo dienos 
gimimo garsaus Lietuvos 
dainiaus, vyskupo A. Ba
ranausko, surengė vakarą 
su Įvairiu programų.

Vyskupo A. Baranausko 
biografiją nušvietė kun. J. 
Albavičiaus paskaita. Dai
niaus gyvenimas labai in- 
domus: jame daug prakil
nių pavyzdžių. Paskaita 
jais buvo turininga.

Po paskaitos p-lės Ru- 
dauskaitės uždainavo paties 
A. Baranausko parašytą 
dainą “Sudiev Lietuva.” 
Mums, išeiviams, toji dai
na, tai galingoji meliodija, 
kuri primena musų padėji
mą. Jautri daina ir sudai
nuota labai jautriai.

Keliais atvejais buvo ro
domi paveikslai. Pats dai
nius gauta pamatyti tik 
vyskupo drabužiuose. Nei 
jaunesnių metų, nei kitokio 
amžiaus neteko pamatyti. 
Šis-tas parodyta iš Lietu
vos vietų, vienas-kitas labai 
tipiškų paveikslų.

Apie dainiaus veikalų 
vertę ir visa, kas rišasi su 
tų veikalii išdavimu, nuo
sekliai apipasakojo p. P. 
Žaldokas paskaitoje. P-lė 
J. Urbiutė padeklemavo 
minimo dainiaus eiles. Pi
ano paskambino p-lė B r. 
Nausiedaitė. Pastarosios 
dvi jaunos musų scenos my
lėtojos dažnai tenka maty
ti scenoje ir visuomet jo
mis pasigėri. Tas pats ir 
šiuo kartu. Bet vakar Bri
dgeport© publika turėjo 
progos matyti lygaus talen
to naują scenos žvaigždę — 
p-lę Vilkiutę, šv. Kazimiero 
vienuolyno auklėtinę. Tąjį 
talentą apreiškė “Anykš
čių Šilelio” eilėse. Nebė
roj kalo šv. Kazimiero lietu
vaičių vienuolynas pasta
raisiais laikais atkreipė lie
tuvių visuomenės domą. Iš 
ten išvystyti talentai vie
nas po kito ritasi.

Ant galo “Kanklių” cho
ro kvartetas padainavo tris 
dainas. Ir-gi puikiai. Vi
sa užbaigta tautiniu himnu. 
Žodžiu sakant, brangaus 
mums vyro atmintis pami
nėta tinkamu programų. 
Publikos buvo neperdaug, 
mat, šokių nebūta. X.

Atsišaukimas Chicagos 
rubsiuvių.

Di augai!
Jums tnrbut jau yra ži

noma, kad Chicagoj randa
si apie 20,000 rubsiuvių ant 
straiko, kurių tarpe yra a- 
pie 800 lietuvių. Jau ant
ras mėnuo, kaip tęsiasi mu
šti sunki kova, o pabaigos 
dar vis nesimato.

Policija ir kompanijų pa
samdyti valkatos skaldo 
galvas straikierių be jokio 
pasigailėjimo, neaplenkiant 
moterių bei merginų. Nė
ra tos dienos, kad straikie
rių kraujas neaplaistytų 
Chicagos gatvės. Neapsiei 
ta ir be žudymų. Spalių 26 
dieną mirtinai nušautas 
musų draugas straikieris 
Samuelis Kapper ir kele
tas sunkiai sužeista, o kiek 
vaikščioja su sulaužytais 
šonkauliais, tai sunku ir 
skaičhj paduoti.

Uoliai darbdavių naudai 
besidarbuodama Chicagos 
policija šiame straike pa
rodė visą savo brutališku- 
mą. Nors kova yra sunki, 
bet mes laikomės tvirtai ir 
turime vilti, kad pergalė 
bus musų pusėje. Tik ne
laimė tame, kad Chicagos 
rubsiuviai, kaip ir visi dar
bininkai, mažai turėjo 
centų susitaupę ir daugeliui 
badas jau dabar akysna 
žiuri.

Draugai, be jūsų pagel
bės mums kas karią daro
si vis sunkiau ii- sunkiau 
šioje kovoje laikyties. To
dėl atsišaukiame Į jus, 
draugai darbininkai, ir mel
džiame jūsų ištiesti savo 
pagelbos ranką. Jei mes. 
jums padedant, laimėsime, 
tai ir jums bus geresnė pro
ga savo darbo sąlygas pa
gerinti. Atminkit, kad mu
sų laimėjimas reiškia jūsų 
laimėjimą. Jei mums da
bar padėsite, o žinome, kad 
padėsite, tai mes jums pa
dėsime panašiame reikale.

Aukas siųsdami pirkite 
money orderį ant vardo P. 
Galskio, o laišką su pini
gais siųskite šiuo adresu:

J. Vaišvila,.
1683 Milwaukee avė., 

Chicago, TU.
Atjaučiančiij musų kovai 

laikraščių meldžiame ŠĮ at
sišaukimą perspausdinti.

Komitetas:
P. Švelnis, 
J. Kurlikauskas.
A. Ripkevičia,

1681 Milwaukee avė.

VAIKAI.
Prašykite savo motinos, 

kad ji jums nupirktų siu- 
tuką pas Klein Bros, Hal- 
sted ir 20 gat. Jus turė
site progą veltui gauti pui
kų Shetland arkliuką ir ve
žimuką.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

MISS-AK
CIGARETTES

“Amerikos Standards”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

Y Šitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- > 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO. V 
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

kc (Vertė kupono gera iki 31 d. kovo, 1916).

LD. “KATALIKAS;” lapkr. 1, 1915.

Tananevicz Savings
Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 

išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .................... 2o
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 

už .......................................................................   50
Skustuvas, geriausio plieno, už ...............     50
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 50
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pytąu.- Visi gydytojai laiko jį už gerą, už.. 100

Kišenffis peliukas, su žemšiuginlu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyšiuke nagams, už .......   125

šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

KUPONŲ
mų daiktas, už ................................................................ 200

Vyriškas ar moteriškas skštis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission rankenaitū, už .................... 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
su. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmans, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ...........................................................   300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ................ 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ................ 3900

Siųskit arba pristatykit kuponus į Premijų Departmentą, THE AMERICAN 
TOBACCO CO., 166 W. Washington St., arba 1150 S. Halsted St., Chicago, Ill.

UŽVAKAR IR VAKAR 
SUAREŠTUOTA 493.

Chicagos detektivai, be
valydami miestą nuo viso
kių nenuoramų, vakar ir už
vakar suareštavo 493 asme
nis. Tarpe suareštuotų 
randasi keli, kurie vakar 
ant gatvių ištroškusiems 
praeiviams pardavinėję 
degtinę. Kiti suareštuoti 
už lošimą kauleliais ir ki
tokius prasižengimus.

KĄ NORS VELTUI.

Mes duodame didelę pro
gą jums gauti Shetland ar
kliuką bei vežimėli veltui. 
Ši didelė bei gerai žinoma 
firma duos jums Raffle ti- 
kietą veltuii už kiekvieną 
dolerį .išpirkto ta voro vaikų 
bei vyrų drapanų departa
mente, ir turintis tikrą ti- 
kietą gaus dovaną šioj 
krautuvėj, ant Halsted ir 
20 gat. Pasiteiraukite kas 
link šio dalyko.

’PASAKOJA APIE GE 
RUOSIUS LAIKUS.
Vakar Chicagon atkelia

vo piniygno 'sekretorius Mc- 
Addoo ir žingeidaujantiems 
pranešė, joge i Su v. Valsti
jose artinasi gerieji laikai. 
Dar pernai tas pats sekre
torius tą patį kalbėjo, bet 
ligšiol nieko panašaus ne
matoma.

Parsiduoda 3 augštų mūrinis namas 
ir iš užpakalio 2 augštų medinė “cot
tage,” viskas ištaisyta pagal nau
jausias sistemų. Elektra, gazas, šilu
ma ir maudyklė. Parsiduoda pigiai, 
nes savininkas apleidžia Chicagų del 
nesveikųtos. Atsišaukite po num.: 
6414 Evans avė., Tel. Normai 5094.

' Phu. Dr.vw 7M0

DR. A. J. TANANEVICZE 
CYDYTOJAS IK CHUWRCAfl 

6ydą ligas vyrų,, moterų ir vaiką
324# S. Morgan St, Chicago, IU. 

i'itaHaaaaaKMaaauMBaaBaa-v

H Telephone Yards 6686 i
I . į
i bdwka Drapanų Krautuvė | 
’’’ Užlnikdii didžiausiame pasirin- I 
I kime vyriškų apredalų, skrybėlių. R 
■ čeverykų. batų del moterų, vyrų ir f 
g vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
g kotų. j
j JONAS BUDRIAS, savininkai > 
I 3252-54 S. Morgan St ! 
s CHICAGO. ILL.
fl X 'uiMiiiMUsimiwiniiinrniiei mi wmwnw'« wtm .

BANK
JONAS M. TAf ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
IQ □EJC SOI

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
idausiąs, 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 narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus vis;; kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vkis 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 Rankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti korius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės j 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.

TĖVAI.
Pirkite savo siutą arba 

overkotą pas Klein Bros. 
Jus turite progą gauti 
Shetland arkliuką bei veži
muką veltui. Tas padarys 
puikiausią Kalėdų dovaną 
tavo srftrūi arba dukterei.

JAUNIMO SUSIRIN
KIMAS.

Roseland, Ill* Spalių 26 
dieną Liet. Vyčių 8-ji kuo
pa turėjo susirinkimą, ku
riame sudarė dramatinį 
skyrių ir išrinko komitetą 
sutvarkymui vakaro rengi
mo reikalų. Veikalas liko 
parinktas “Kas bailys.”

Susirinkimas užsibaigė 
žaislais ir kitokiais Įvairu
mais. Korespondentė.

A. A.

ALEKSANDRAS JUR 
GELEVIČIUS.

Spaliij 25 dieną Cicero, 
III., užgęso jaunas jaunikai
tis, a.a. Aleksandras Jur
gelevičius.

Kadangi velionis prigulė
jo prie vietinės 14-tos Liet. 
Vyčių kuopos, tos kuo
pos nariai širdingai pa
sidarbavo jo laidotuvėmis.

A. a. Aleksandras yra 
buvęs Valparaiso mokyklos 
mokinis, turėjo šviesią vil
tį šį-tą atsiekti, o vėliau pa
sidarbuoti visuomenės la
bui, bet neprielankios ap
linkybės vis laužė atgal nuo 
gražių pasirižimų, ligi be
širdė mirtis pakvietė į šal
tus kapus.

Lai Tau, prakilnus tau
tieti, būna lengva svetimo 
krašto žemelė.

Korespondentas.

Pranešimas.
Pranešu savo draugams ir pažįsta

miems, kad aš Įgijau savo locną namų 
po num. 3156 Wallace st., kur po 
senovei užlaikau pirmos klesos saliu- 
n.-Į, taigi užprašau savo visus pažįs
tamus atsilankyti. Po 1 dienos lap
kričio mes pradėsim biznį. Su pa
garba

• K. žUraitig, 
3156 Wallace st., Chicago, Ill.

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—i po pie
tų -ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

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

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan St. kerte 32ras, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687,

DU-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

i&elna kas utarninkas ir peW-ia,
——- _ PRENUMERATA KAŠTUOTA: —  --------- —,

AMERIKOJ s? zs ię pusei matų tpi.Zii į
EUROPOJ (Rosij°J ir Lietuvoj $3.50, Anglį- į
jj U0J Škotijoj 15 š Prūsuose 15 m , J

RaSyk tuojaus, o gaesa vieną nnmerį

W. D. Boczkauskas & Go.
SZMtt W» South NU . Nihanoy CHiį

WiMTir—

aSc

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.

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, 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 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago. IU

■ Dr. T. M. Maturzynska ■
LIETUVE DENTISTE n

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- I
■ riuin įeinanti. Darbas gvarantoja-

mas* Taipgi tvirtas. ■
■ 1151MILWAUKEE Avė. HapŠt i
B J
ixaiii:oiiiiaigiiMiiia'i"Bi:9iaiHBirniiiia!iiiiiB am

■ ||||'B IITB I i ■ 'IliB Ili'ia'. ■ 'IIIKnamKilM ii* a>

B Tel. Drover 7042. I
" K
; Dr. C. Z. Vezelis ’
į LIETUVIS DENTISTAS >
® Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. B
,, Nudelioms pagal sutarimą. g
I 4712 So. Ashland Avė. ■
B arti 47-toa gatvės. • |
nitiBHiiiaiiiiaiiiiiaiiiiiBiiii*iiiiaii|iaiiiifliiiiiaiiii!iaiiiiaM

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai. 
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame ui dyką.

Rašinį meldžiau paduoti aiškius adresus.

M. P ALTANA VIČIA
IS Millbury St, : Worcester, Mass.
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