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Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras Šiandie ir rytoj; 
rytoj kiek vėsiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 69. žemiausia 41 laip
snis.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 
4:43.

Mėnulis teka 1:58 ryte.
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RUSAI, SAKOMA, PAĖMĘ VARNĄ
Teutonai paėmė Serbų 

didžiulį arsenalą.
Serbu sostinė Nish apgulama.

Timoko klonyj Serbai sunaikino 
visą Bulgarų pulką.

Kas girdėt 
Rygoj.

Iš Rygos evakuacijos lai
ke išvažiavo 250 tukstan-

LONDONAS, lapkr. 2.— 
Iš Bucharesto i Times pra
nešama:

“Čionai karo laivyno 
kvateroj raportuojama, kad 
rusų karuomenė išsodinta 
Varnoj, ant Bulgarijos 
kranto, nuo Juodųjų jū
rių.’’

DIDELIS SERBŲ ARSE
NALAS PAIMTAS.

Berlynas, lapkričio 2. — 
A ustrai-yok iečiai po atkak
liam mušiui užėmė miestą 
Kraguievatz, kur randasi 
didžiausias serbų arsena 
las.

Kraguievatz guli už 59 
mylių nuo Bielgrado. Ser
bai su tuo miestu netenka 
didžiausio savo arsenalo ir 
parako dirbtuvių. Į Krau- 
guievatz pravesta nuo Biel- 
grado-Nish geležinkelio ša
ka, 1901 metais tenai 15,- 
000 gyventojų butą. Da
bar, žinoma, jų ten mažai 
belikę.

Berlynas, lapkričio 2. —- 
Bulgarų artilerija briaujasi 
i Nish iš Kniazevac ir Pi- 
rot. Nekurie išlaukiniai 
Nisho fortai jau bombar
duojami. Taip skelbiama* 
Sofijoje.

BULGARAI SUGRUSTI 
UPĖN.

Saloniki, lapkričio 2. — 
Spalių 30 d. bulgarams ne
pasisekė susiremti su fran- 
euzais pietinėj Serbijoj. 
Vėlės apylinkėse bulgarai 
būtent ties Krivolak uža- 
takavo franeuzų diviziją, 
kuri ten buvo apsikasusi. 
Bulgarai tris kartus fran
euzų pozicijas atakavo. Pa
galiau franeuzai savo prie
šininką pagavo kryžiavon 
artilerijos ugnin ir gerokai 
jam eiles praretino. Fran
euzų artilerijai pagaliau 
pėstininkai atėjo pagelbon 
ir visus bulgarus durtuvais 
sugrudo upėn Vardai, kur 
daugybė jįj nuskendo.

Franeuzai yra užėmę 
Kotehanie perėjimą ir todėl 

Vėlės apskritis paliuosuo- 
tas nuo bulgarų. Bet pats 
miestas Vėlės ir per ten ei
nąs geležinkelis atsirandąs 
bulgarų rankose.

Anglų armija irgi pradė
jus jau judėti prieš bulga
rus Strumnitza apylinkėse.

BULGARAI SKANDINA 
SAVO LAIVUS.

Bucharestas, lapkr. 2. — 
Rusų karo laivyno bombar
davimas bulgarų miestui 
Varna padaręs labai daug 
nuostolių. Kuomet bulga
rai nugirdo, kad rusai tran
sportais gabena į Bulgari
jos pakraščius savo karuo- 
nienę, kuoveikiausiai išvil
ko kelis senus laivus ir nu
skandino siaurumoje, pra
einančioje į uostą, idant 
per ten rusų transportai ne
galėtų perplaukti.

BULGARŲ VISAS PUL 
KAS SUNAIKINTAS.
Roma, lapkr. 2. — Iš Bu

charesto apturima žinia, 
kad desperatinis serbų su 
bulgarais mušis buvęs Ti
moko klonyj, kuriuomi bul
garai ėjo Nish linkon. Ser
bai prieš bulgarus taip 
smarkiai buvo atsispyrę, 
kad 3-čią j į bulgarų pulką 
visai sunaikino. Išsigelbė
jo tik aplink 50 kareivių. 
Bulgarų kazarmės Vidine 
kupinos sužeistųjų.

PLENUOJAMA UŽPUL 
TI SUĖZĄ.

Roma, lapkričio 2. — Iš 
Atėnų į Tribūna praneša
ma, kad austrai-vokiečiai 
jau taiso pienus užpulti Su- 
ezo kanalą, kaip veikiai 
prasimušią per Balkanus ir 
pasieksią Konstantinopolį.

GALVAŽUDIS NULIN 
ČIUOTAS.

Columbia, Miss., lapkr. 2. 
— Jack Hughes, kuris pirm 
kelių, dienų nužudė Larue 
Holloway besiginčydamas 
už kokius tai mažus 
gus, nakčia iš kalėjimo 
grobtas ir nulinčiuotas.
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Šv. Jono parapijos mokyk
los, .Peabody. Mass-, gais
ras. kūr žuvų19 vaikų, dau 
giausia mergelių. Apačioj 
perstatoma mokykla pirm 
gaisro.

Meksikonai 
pradėjo muštis
Douglas, Ariz., lapkr. 2. 

Villa su savo armija paga
liau užpuolęs carrarizistus, 
kurie apsikasę aplink Ag- 
ua Prieta. Vakar vakare 
villistai paleidę darban sa
vo artileriją.

Vilios armija apskaitoma 
nuo 10,000 ligi 15,000 vy
rų. Su savimi ji turinti 
15 didelių kanuolių ir 60 
kulkosvaidžių. Villa pats 
asmeniškai vedąs savo ar
miją ir užtikrinąs, kad vei
kiai carranzistus Įveiksiąs.

Kuomet vakar prasidėjo 
iš abiejų pusių apšaudymai, 
šautuvų kulipkos ėmė lėk
ti ant Su v. Valstijų terito
rijos. Viena kulipka sužei- 
džius S. V. kareivį, korpo- 
ralą Jones.

S. Valstijų karuomenė 
ten visu pasieniu nustatyta 
tėmijasi į meksikonų kovą 
ir iš to nieko nedaro. Ap
siprato amerikonai su prez. 
Wilsono politika. Seniau 
už amerikono įžeidimą kib
davo baisiausias trukšmas. 
Šiandie gi jau nei domos 
neatkreipiama, jei 
konai ir žudomi.

Meksikonai tarp savęs 
liejasi, o Suv. Valstijų pi
liečiai lėšuojasi ąąvo yiiHe- 
žlus besaugodami.

Nemanyta ir negirdėtą 
tokia šios šalies “neutraly- 
bė.”

ameri-

Vokiečiai at
naujiną ata
ką ant Rygos

Ar tik nebus Vo
kiečių tušti pa- 

sigirimai.
Londonas, lapkričio 2. — 

Anot vokiečių oficialio pra
nešimo jie atnaujinę ataką 
ant Rygos kitokiais keliais, 
būtent iš vakarų. Vokie
čiai visu padauguviu per 
kelis mėnesius grūmėsi su 
rusais be jokių pasekmių. 
Fieldmaršalas von Hinden
burg džiovino smegenis, 
kokiuo budu geriausia butų 
rusus įveikti, paimtį Rygą, 
kuri vokiečiams tikrai butų 
puiki atrama žiemos metu. 
Bet ilgas laikas nieko gero 
negalėjo išgalvoti. Ir štai 
dabar sumanė Rygos link 
žengti iš vakarų pusės, ge
ležinkelio linija nuo Tuku- 
mo. Kaip šis naujas ėji
mas vokiečiams pasiseks, 
nežinia, bet jie jau giriasi, 
kad iš tos pusės pasivarę 
diktokai ir Ryga nuo jų at
siradusi vos tik 20 verstų 
atstume.

Berlyne oficialiai sako
ma, kad aplink Rygos-Tu* 
kūmo geležinkeli vokiečiai 
iš rusų, atėmę visas pasta
rųjų pozicijas ir prisiarti
nę prie
mern- Jaunes:

Raggasem-Kem-
linijos, va-

_ _____________________ , 

eių gyventojų (pusė) ir 
perėjo per Rygą apie 400 
tukst. pabėgėlių. Išvažia
vo beveik visi valdininkai, 
su viršum 20 tukst. darbi
ninkų ir daugybė tarnauto
jų kontorų, fabrikų ir viso
kių įstaigų. Didžiausias iš- 
žiavusiųjų nuoš. (80%) y- 
ra rusų. Miesto durnoje ru
sų atstovai mm rugpj. 19 
visai nebesilanko. Fabrikų 
išgabenta 110. Mokyklos 
daugiausiai išsikraustė 
Jurjevau, Smolenskan. Pet- 
rogradan ir Maskvon. Pra
dėta trukti reikalingiausių 
maistui ir kasdieniniam gy
venimui reikalingų dalykų, 
nes įvežimas labai apsun
kintas.

t , ■ '; ■ ;■ *

Armijos viršininkas gen. 
Gorbatovskis išleidęs rngp. 
18 obligatorišką Įsakymą, 
sulyg kurio aštriausiai už
ginta vokiečių kalba visa
me armijos apskrityje; 
taippat pačto, telegrafo ir 
telefono susinėsimuose, ir 
karo cenzūrai liepta išnai
kinti vokiškais užrašais 
pačto siuntinius; taippat 
užginta visi periodiški lei
diniai (laikraščiai) vokie
čių kalboje, kokie tik jie 
nebūtų. Nepildantieji bus 
administrativiai baudžiami 
pinigais ligi 3,000 rub. arba 
kalėjimu ligi 4 mėnesių, ir 
išsiunčiami visam karo lai
kui,.

Del šio įsakymo rugpj. 26 
d. uždengtas vokiečių laik
raštis “Rigasche Zeitung.”

Rygos-Petrogrado gele
žinkelio kai-kurias didesnes 
dirbtuves, jei prireiktų iš
sikelti, nuspręsta perkelti į 
tolimesnius miestus. Taip 
va: Revelio dirbtuves ma
noma perkelti Penzon.

Už degtukus kai-knrios 
krautuvės ima po 40 kap. 
už paką, nors sulyg taksos 
turėtų imti 20 kap. Skry-

fronte, 
Galici-

pri pa

karuose nuo Schlock. Ru
sai buvę užvedę kontrata
ką, bet likę atmušti. Anot 
vokiečių rusai mušami po 
senovei dar ir Dvinsko apy
linkėse ir pietiniam 
kuris pasibaigia net 
joje-

Rusai, kas tiesa, 
žįsta, kad vokiečiai pradėję 
smarkiai veikti į vakarus 
nuo Rygos, bet visur esą 
sulaikomi. Jacobstadto a- 
pylinkėse einą šaudymai ar
tilerijų ir šautuvų. Tas 
pat ir aplink Dvinską. Gi 
aplnik upę Styra rusai iš 
austrų-vokiečių atėmę daug 
svarbių pozicijų su apka
sais.

Rusijos torpedinis laivas 
Rygos užlajoj numušęs vo
kiečių hydroplaną ir lakū
nai paimta nelaisvėn.

Iš visako pasirodo, kad 
teutonai perdaug giriasi 
vo pergalėmis.

ša-

AUSTRAI PAĖMĘ 
36,000 RUSŲ.

Vienna, lapkr. 2. — Per- liūtėmis perkant ima net po 
eitą mėnesį austrai paėmę 
nelaisvėn 142 rusų oficieriu 
ir 36,000 kareivių. Serbi
jos fronte jie paėmę 20 ser
bų oficieriu ir 6,600 karei
vių.

BRYAN KELIAUJĄS 
EUROPON.

Washington, lapkr. 2. — 
Buvęs S. Valstijų valsty
bės sekretorius Bryan iške
liaująs Europon, kur ma
nąs pasimatyti su kariau
jančių valstybių valdovais 
ir visas puses sutaikinti. 
Aplankysiąs ir popežių. 

glaudose 10,834 asmenis, 
kuriems užlaikyti išleista 
53,564 rb. 43 kp. Iš tų pa
šaliniu aukų buvo 115 rub., 
kitas išlaidas prisiėmė mie
stas ant savęs. Be to mie
stas dar paaukojo: Did. ka
rai. Tatjanos Komitetui 5,- 
000 rb., lietuvių komitetui 
1,000 rb. Mieste buvo Įkur
ta 4 maitinimo vietos, ku
riose iki rugpj. 19 d. išduo
ta 496,511 porcijų valgio, 
kurios atsiėjo 44,583 rb. 23 
kp., iš tų valdžia sugrąžino 
38,527 rb. 99 kap. Visiems 
pabėgėliams suteikiama dy
kai gydymo pagelba. Len
gvinus sergantieji apžiūri
ma paskirtųjų miesto gy
dytojų ant vietų, sunkiau 
sergantieji vežama i miesto 
ligonbučius, kur ligšiol bu
vo 722 ligonių, išbuvusių 
10,728 gydymo dienų. Už 
gautus iš I). K. Tatjanos 
komiteto 5,000 rb. miestas 
nupirko pabėgėliams balti
nių.

CHINIJA SAVO VEIKIA.
Pekinas, lapkr. 2. — (Li

nijos valdžia vakar atėmė 
nekuriu didžiulių valstybių 
reikalavimą, idant (Linijos 
respublika neimtų pakei
čiama monarchija. Valdžia 
padėkojo valstybėms už 
draugijini atsinešimą (Li
nijos valdžia vakar atrėmė 
brėžė, kad respublikos pa
keitimas paeinąs ne iš val
džios, bet iš pačių gyvento
jų noro, gi gyventojų noras 
turi būti pildomas.

Visos (Linijos gyvento
jai tuo tikslu balsuos. Ži
noma, taip nubalsuos, kaip 
valdžia norės.

Vuan-Shi-Kai užsigeidė 
likti chinų imperatoriumi 
ir paliks. Tik klausimas, 
ar ilgam laikui? Juk pa
žangesnieji chiniečiai nesė
dės sudėję rankų.

KARALIUS SUGRĮŽO 
LONDONAN.

Londonas, lapkričio 2. — 
Vakar iš Franci jos karo 
lauko sugrįžo Anglijos ka
ralius Jurgis; jau beveik vi
sai pasveikęs nuo susitren
kime krintant nuo arklio. 
Sutiktas publikos krikšta- 
vimais.

PRANCŪZŲ SUBMARI 
NAS NUSKANDINTAS-
Berlynas, lapkričio 2. — 

Turkai iš kaimelių šūviais 
Dardanel iuose nuskandino 
franeuzų submariną Tur
quoise. 2 oficieriu ir 24 ju
rininkai paimta nelaisvėn.

St. Louis, Mo., lapkr. 1. 
— Čionai savo namuose nu
sišovė St. Louis Times re
daktorius ir Westliche Post 
prezidentas, Edward L. 
Pretorius.

4—5 kap. už vieną.
Duonos stoka šiomis die

nomis aiškinama tuomi, 
kad daug kas skubinasi pri
sipirkti rupiosios duonos po 
daugiau. Reikia tikėties, 
kad duonos stoka greitai 
bus prašalinta, nes ūkinin
kai skubinasi parduoti šių 
metų javus.

Latvių laikraščiai giriasi, 
kad jų batalijomis valdžia 
paskirianti ypač žvalgų tar
nybon.

Miesto pabėgėliams šelp
ti komitetas nuo 20 vasario 
priglaudė 9-sę savo prie-
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Taikos viltis iš
nykusi .

Iš Berlyno Londonan 
pranešama, kad staigus 
temperatūros nupuolimas ir 
sniegas, koks pirmu kartu 
šiemet ant Berlyno gatvių 
pasirodęs, atšaldęs vokiečių 
užsikarščiavimą ir optimis
tinį pasitikėjimą greitąja 
karo pabaiga. Gyventojai 
virpa ne tik nuo šalčio, bet 
ir iš baimės kas link antro
sios kampanijos žiemos me
tu, apie kurią nebuvo nei 
pagalvota Berlyne prasi
dėjus dabartiniam karui.

Šiandie kol-kas ramiai 
užsilaikanti gyventojai bu
vo manę, jogei taika Įvyk
sianti toliausiai aplink a- 
teinančias Kalėdas. Gi da
bar viešpatauja įsitikini
mas ne tiktai tarpe civilių 
gyventojų, bet ir diploma- 
tiniai-politikiniuose • rate
liuose, kad tik po pasiseku
siai vokiečiams kampanijai 
Balkanuose busią galima 
kalbėti apie taiką.

“Tageblatt,” o su juomi 
ir kiti vokiečių laikraščiai 
ramina skaitytojus viltimi' 
ir plačiai apkalba išlygas, 
ant kokiu vokiečiai galėtų 
susitaikinti. “Tageblatt” 
jau net užsimena apie rei
kalavimą, idant Voki-Ai jos 
parlamentas jau dabar im
tų svarstyti apie taikos iš
lygas.

“Vokiečių tauta mato,” 
rašo “Tageblatt,” “kad 
link taikos yra dar toli ir 
tuo mažiau yra tikru daik
tu šiandie kalbėti apie tai. 
kaip toji taika turės išrū
dyti. Todėl tai priderėtų 
jau visupirmu iš daugelio 
atžvilgių inteikti viešą jai 
diskusijai visas taikos išly
gas.”

Kadangi Vokietijoj kįla 
balsai, kad parlamentas ne-, 
sąs atsakančiu kimu daryti 
taiką ir tam tikslui turėtų 
būtį sutverta specialu komi
sija, susidedanti iš atstovų 
tų sluogsnių, kurie labiau
sia ir daugiausia del karo 
nukentėjo, tatai “Tage
blatt” persergsti, idant ši
tam atvėjyj parlamentas 
nebūtų ignoruojamas, bet 
kad jam butų leidžiama jau

ilgiaus kaip tris mėnesius 
Kurše gyvenančius stam
biuosius latvius. Trįs ket- 
virtdalis šitų gyventoji! pa
bėgo nuo savo mokytojų, 
apleido savo laukus ir gy
venimus, o likusioji dalis, 
kuriai nepasisekė iš šito 
mokslo ištrukti, turi daug 
ko nukentėti šitoj vokiečių 
vergijoj. Kuršan isiveržu- 
sieji vokiečiai nelaimin
giems gyventojams duoda 
vis naują ir naujausią pa
mokymą pasaulio nusidavi
muose. Jie grąžina laikus 
hunų Įsilaužimo.
kiečiai pradėjo jau ir 
vus žmones deginti, 
degina musų sugautus
reivius, ypačiai kazokus. 
Bet kadangi Vokietijoj 
kiaulių pristoko, tai tikima, 
kad jie veik musų sugautų 
gyventojų vaikus paskersti 
mėgys ir dešras iš jų darys. 
Tuom tarpu siunčia šitie 
karžygiai savo žmonoms 
vogtus daiktus, bet veikiai 
ateis laikas, kada jie savo 
motinoms ir žmonoms ki
tokias dovanas ims siunti
nėti, rūpestingai įpakuotas 
(mokslininkai jau išras, 
kaip tai padaryti) ir pri
dės prie to sekančias eilu
tes: “Siunčiu tau dvynučių 
žinduolių, kuriuodu pats 
paskerdžiau. Aš manau, 
juodu tau patiks, nes juo
du buvo gražuolėliu ir link
smučiu. Mes praleidžiam 
savo dienas kuolinksmiau- 
siai. Kasdien deginam na
mus, teršiame moteris ir 
mergaites ir linksminamės 
kvailius latvius bekardami. 
Ši mano laišką paskaityk 
musų vaikams. Tegu jie iš 
pat kūdikystės persitikrina, 
kad Vokietijai viskas yra 
galima.”

Vokiečių 
kiais rusų 
pasipiktinę,
piktinasi ir Prūsų lietuvių 
ceitungos. “Naujoji” i tai 
atsako:

“Šitas begėdiškas straip
snis išimtas iš Rygos cei
tungos iš rugpjūčio 18 d. 
Begėdiškiausis jo rašėjas 
rūpinas tuos bjauresnius, 
kuriuos rusų kareiviai atli
kinėja, primesti vokiečiams 
kareiviams.”

Gerai dar, kad “Naujoji” 
nepasako — “musų” karei
viams. Nes pas ją kas tik 
yra vokiečių, tai podraug 
ir “musų.”

laikraščiai to- 
raštais baisiai

Paskui juos

Prusų lietuviu leidžiama 
“Dabartis” rašo apie ūpą 
estų žemėj viešpataujantį.

ir dabar, iškaluo, taikos 
reikale padaryti šiokius to-

Sva rbiausia priežastimi, 
kodėl vokiečiai negali lig- 
šiol paimti Rygos ir 1 Ivins
ki), vieno korespondento iš 
Petrogrado nuomone — vo
kiečiams labai trūkstą pa
rako ir neparankios vietos 
greitam karuomenės kilno
jimui iš vienos vietos kiton. 
Mat, tos apylinkės tankiai 
apsėtos ežerais su pelkėmis 
ir miškais.
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Į WANT to SAVE BABIES’ LIVES ♦

Lapkr, 10—12 d. Philadelp hijoj atsibus šešta metinė 
konvencija dr-jos “TheAmeerican Society For the 
Study and Prevention of Infant Mortality,” kuri rū

pinasi apsaugoti kūdikius nuo mirtingumo.

Estai gyvena Estlandijos 
provincijoj, kurios vyriau
siuoju miestu skaitosi Ry
ga.

‘ ‘ Laikraščiui 1 i Berliner
Tageblatt” — rašo “Dabar
tis” — iš Revelio praneša
ma: Vokiečių laivams pasi
rodant rugpjūčio 20 dieną 
Rygos užlajoj ir atakuo
jant nišų atsiginimo vietas 
ties Bernavo, miesto ir vi
sos provincijos gyventojai 
labai ėmė bijoti. Pačioje 
Pernavoje sujudimas ypač 
buvo didis. Tuo tarpu ka- 
reivijos vyriausybė visiškai 
sunaikino vokiečių celulo- 
zės fabriką “Waldhof.” Po 
trobomis bei mašinomis se
nai jau buvo padėstytos mi
nos. Dabar jas paplaišino. 
Išsimušė ugnis, ir didžiau
sioji miesto dalis apsiėmė 
durnais. Sprogimo bildėsis 
maišėsi su kanuolių griaus
mu. Tai vos bepakeliamas 
buvo atsitikimas miesto gy
ventojams prie ramaus gy
venimo pripratusiems. Šau
na dalis miestiečių pabėgo. 
O laukininkai, kurie dide
liais būriais buvo atkeliavę 
miestan del prirašymo ka- 
ruomenėn, leidosi namon, o 
ir sodžiuose praplatino bai
mę. Į artimiausiuosius 
miestus tapo siunčiami te
legramai, kuomi ir ten kilo 
didi sujudimai. Adminis
tracija, kaip paprastai, pir
moji apleido miestą, idant 
pavojaus ištrukus. Įvai
riausius valdiškus raštus, 
bankų turtus ir t.t. veži
mais pavežė. Didžiausia 
pabėgėlių dalis traukė Į Ke
valą. O perdaug pabėgė
liams čia susikimšus, ko
mendantūra davė paskelbti 
apie rusų laimėjimą jūrė
se, idant žmoųcs nurami
nus. Apgarsino, kad vo
kiečiai visai nemėginę ties 
Penia va išlipti, bet jie tik
tai užkimšo įlankos angą. 
pagTamzdindami ten savo 
tyčia tam drauge atgaben
tus laivus. Daugiau sura
mino pabėgėlius rusų laik
raščiai, Kartotinieji Niku- _ . . ■■ ,, ..... , ... .,

lajevičio pralaimėjimai bei 
durnos kritika paliuosavo ir 
suvaržytąją ligtol “sveti
mųjų tautų” spaudą. Vien
balsiai laikraščiai stojosi 
prieš sunaikinimą žemės ir 
ėmė gyventojus mokinti, 
kad geriausia namų neap
leisti O idant jiems tat pa
sisektų, jie turėjo neaplei
sti, jog pirmiau paskelbtie
ji pranešimai apie vokiečių 
padarytąsias bjaurybes vi
siškai esą neteisingi ir kad 
vokiečius reik laikyti kul
tūros žmonėmis. Tūli rusų 
laikraščiai dabar rašė, buk 
estai jau daugiau priliuk- 
stą vokiečiams, negu Rusi
jos gyventojams tat leista. 
Estų spauda atsakė: Butų 
tai rods negudri pilitika, 
dabar dar sukelti naujus 
nepasitikėjimus, bet var
gai karo pabėgėlių lenkų, 
latvių, lietuvių ir t.t. aiškiai 
rodo, jog tat butų saužudy- 
be, jei estai savo noru tat 
darytų, ką Lenkijoje karei
viškoji valdžia savo bepras
miais įsakymais įvykinusi.

Kaip estų spauda, norė
dama liaudį suraminti bei 
nuo bėgimo sulaikyti, dabar 
daug drąsiau kalba, apie 
tai paduoda kelis pavyz
džius. Dar keletą dienų at
gal laikraščiai paskelbdami 
mokyklų atvėrimą Lenkijo
je abejodami pastebėjo, kad 
tat gal busiančios tikt'i į- 
staigos lenkų suvokietėji- 
inui. Žinoma, tat buvo ne
tiesa. Bet šiandie tuose pa
čiuose laikraščiuose skai
tome žinią apie įsteigimą 
latviškų mokyklų Kurše. 
Rodos tat pranešama, idant 
Rusijos mokyklų valdžia 
paskatinus elgties panašiai. 
Tuose pačiuose laikraščiuo
se patilpusi labai karti kri- 
kritika rusų ištautinimo po
litikos G abejojo, kuri pa
vadinama didžiausiu žiau
rumu; rusai tąja užsitraukė 
ant visuomet ukraimi nea
pykantą. Taigi durnos gin
čai dabar permainė oštų 
spaudos poliaką. Visur 
veidą, kaip taij buvo maišto

Darbininkų reika 
lai.

Dallas, Texas, mūrinin
kai uždirba po 87Į£> centus 
per valandą.

Kanadoj randasi 2,000 vi
sokių profesionalių organi
zacijų.

New Yorko viešųjų mo
kyklų mokytojoms ir mo
kytojams norima sumažinti 
algas.

Gatvekarių unija, žino
ma vardu “International,” 
turinti išde $500,000.

Nebraska 'valstijoj pas
kirta specialė komisija, ku
ri užsibusianti išdirbti pie
nus apie mažiausią užmo- 
kesnį darbininkams.

Su v. Valstijose tik dvi 
valstiji neturi įstatymų a- 
pie priverstiną vaikų moki
nimą, o jom yra Mississip
pi ir Georgia.

Valstijoj Ohio ėmė veikti 
įstatymai apie priverstiną 
astuonių valandų darbą vi
suose viešųjų darbų depar
tamentuose.

Rugpjutyj duonkepių li
nija (Bakery and Confecti
onery Workers Internatio
na D išdavė del duonos 67,- 
996,000 unijinių ženklelių, 
gi liepos mėnesyj tiktai 
49,965,000.

Suvienytose Valstijose 37 
valstijos turi įsteigusios 
valdiškuosius darbo biurus. 
Panašus darbo biurai gy
vuoja 37-se įvairiose pasau
lio valstybėse.

Valstijoj Oregon nuskir
ta minimum mokestis del 
moterių ir šiandie moteris 
ten augštesnius uždarbius 
turi, negu kuomet nors se
niau.

Mėsininkų unija Vokieti
joj, turinti 6,620 narių, iš 
savo tarpo valdžiai davė 5,- 
573 kareivius, gi cigarų dir
bėjų unija, turinti 15,056 
narius, davusi tik 3,253 ka
reivius.

įstatymą apie priverstiną 
arbitraciją 
streikui ir
mani darbininkų su darb
daviais.

nesusiprati-

Mažiau negu 1 nuošimtis 
unijinių darbininkų Fran- 
cijoje šiais Laikais neturi 
užsiėmimo.

Vokietijoj gyvuoja 1,130 
įvairių darbo biržų ir 569 
fabrikų inspektoriai.

Ateityj visoks miestinis 
darbas Kaslo, B. C., bus su
teikiamas tiktai vedusioms.

Visoj Anglijoj randasi 1,- 
133 visokių profesionalių 

unijų, taip vad. “trade uni
ons.”

dienose. Pradedama saky
ti, kad rusai galėsią tik lai
mėti, kada išpildysiu p ra
šymą, reikalaujantį praša- 
liuinio atžagarei rišliosios 
biurokratijos.” -

Maras.
Ant

prisikver- 
širdies ai-

ant žemės,

Naktis buvo tamsi, 
dangaus , užkloto sunkiais 
debesiais, nesimatė nei vie
nos žvaigždelės. Sename 
sode blaškėsi audra liūdnai 
dejuodama. Neturėjo jinai 
savyje meliodijos, nei mė- 
nasienos blizgėjimo Vė
jas liūdnai šnabždėjo, lyg, 
rodos, norėjo iškušdėti vi
sas gamtos paslaptis. Gal 
ir jisai persiėmė tuo pat 
liūdnumu, kuris užgulė kai
mo gyventojų krutinės? gal 
bendrai kentėjo?

Kaime skamba varpai. 
Kam jie skamba? Kodėl 
taip jautriai neria savo me- 
liodiją, kuri užgriebia gi
lumos jausmų. Grįčios rio
gso su atdaromis durimis, 
per kurias išbėga žmonės su 
mirties ženklais ant veido. 
Miegas jų neglamonėja sa
vo nuoširdžiu malonumu, 
nes jų širdyje jau neliko 
ramumo. O varpai skam
ba kaž-kokiuo 
biančiu lig pat 
du...

Baisi naktis!
Žmonės virsta

o maldavimo balsai veržia
si iš krutinės: “Viešpate, 
susimylėk ant musų!”

Varpų rauda, žmonių ir 
audros dejonės susilieja į 
vieną meliodiją, kuri, tar
tum, banguojanti vilnis, 
plaukia debesiuoton padan
gėn. Graudžiai šlama me
delių viršūnės.

Išrodė,, buk ore skambėjo 
numirėlių balsai; išrodė, 
kad jie mus kalbiu tokiais 
žodžiais:

“Eikite su mumis, nes čia 
mums taip ankšta!” O iš 
pakalnės, lyg išlekiančių iš 
atvestančių lavonų dvasios, 
atsiliepdavo: “Einame,
skubiname su jumis.”

Vėl suskambėjo varpai 
mirties atdusiais, į kuriuos 
įpina savo dejones žmonės. 
Aukos viena paskui kitą 
skrido liūdnai dejuodamos 
ir kviesdamos likusius... 
Sode medžiai nutilo. Prie 
namo uždegė lempą, kuri 
nušvietė aplink vietą? Ne 
medžiai, paskendę paslap- 
tingon tylon, išdriekė savo 
šešėlius ant baltų namo sie
nų, bet, rodos, kaž-kokia bai
dyklė prieš sieną varto sa
vo praskėstus nagus ir le
mia baisų nuotikį. Kamba- 
r.yje g'llli numirus mergai
tė. Tarp tylos jinai guli 
pastirus ir atšalus.

Nepabudins jos pavasa
rio vėjas, nei saulės spindu
liai neprimerks mergaitės 
akių. Nepriglaus jos moti
na prie krutinės ir negai
vins joje gyvybės. Beje, 
jinai nei nežino, kad jos kū
dikio jau nėra čia, šiame 
pasaulyje. Visai šeimynai 
mažai ji rupi, nes visi pa
smaugti užkrečiamųjų ligų 
ii* tuoj ar vėliau taippat iš
leis paskutinį kvapą. Ap
link skleidžia 
šviesą silpnai 
žvakė.

Ant amžinai 
dukrelės rvmo
ir karštomis ašaromis lai
sto jos kūną. Jis vienas 
nesulūžo nuo ligos. Jis taip 
ištempė savo žvilgsnį, lyg, 
rodos, norėtų ją prikelti iš 
mirtino miego.

Pasikėlė ir nuėjo prie 
įaugo. Žvilgsnį savu nu-

mirgančią 
šviečianti

užmigusios 
senas tėvas

kreipė link dangaus be 
žvaigždžių h- mėnesio. Toj 
valandėlėj skaisti žvaigždė 
praskėlė debesyje plyšį ir 
linksmai nusišypsojo. Ir 
išrodė senam tėvui, kad jo 
mielo kūdikėlio dvasia pa
sirodė, kad jį nuraminti. 
Prisiminė jis Kristaus žo
džius: “Jinai nenumirė, tik 
užmigo” — ir lupos jo kuž
dėjo: “Tiesa, tu nemirei, tu 
ten, augštai; tu prie Vieš
paties ir maldauji Jo, kad - 
duotų mums sveikatą, kad 
pagytų mama, broleliai, se
sutės.”

Ir išrodė jam, kad žvaig
ždelė dar aiškiau sužibėjo. 
Tuo tarpu sušlamėjo mel
džiu viršūnes ir senam tė
vui nusigirdo, kad jinai 
prabilo: “Taip, aš su ju
mis.” Žvaigždė paliko lyg 
simbolis vilties. Pabučiavo 
mergaitės šaltan veidelin 
ir išėjo sodan — gal minty
damas pasikalbėti su žvaig
ždele, mirgančia padangėje. 
Koks tai balsas jam kalbė
jo, kad jo mažojo kūdikio 
dvasia maldauja Viešpaties 
palikusiai jo šeimynai lai
mės.

Tyliai renkasi žmonės į 
laidotuves ir tyliai maldą 
siunčia Augščiausiam. Ne
pabučiuos jos motina lydė
dama paskutinei! kelionėn, 
— senas tėvas ją pava
duos.
Kai lydėtojų būrys pasie

kė kapus, juodą tamsa ėmė 
sklaidintis ir slėpties. Tė
vas čia Tiat sekė užpakaly
je kaiovo. Dirstelėjo dan- 
'gun ir pamatė tą pačią 
žvaigždę, su kuria vakar 
kalbėjosi. Bažnyčios varpai 
bylojo laidotuvių giesmę, 
tečiau toji žvaigždė jam 
kalba, kad dukrelė ten, prie 
Viešpaties!... G.

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS « CHIRURGAI 

Qy<U ligas vyrų, moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan St, Chicago, M.

Extra
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
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.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 47th Street. : : Chicago

731 W. 181h Street

OSeko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalby. aritmetikos, fculugvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
uo's historijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilietystčs, dailarašystos.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 p« pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago m. j1

2



■ - - —: . ... . i —• . . —

S®:

A

Ll). “KATALIKAS,” lapLr. 2,1915. ________

b
Lietuvių Globos musų bro
liams lietuviams belais
viams iš Prūsų Lietuvos 
šelpti” darbų apyskaita.

(Pab aiga).
Per “Liet. Globos” narį-įsteigėją adv. Jonę

Vileišį (d-ras Jablonovskis) .........  10 r. — k.
Per stud. Praną Gineitį Tauragnuose .... 17 r. 27 k. 
Per M. Vitkauskaitę Vilniuje........................ 15 r. 25 k.
Per A. Zavišaite Vilniuje ............................ 10 r. 40 k.
Per Leonavičių ............................................... 26 r. 70 k.
Per G. Liutkevičių Petrapilėje ....................  7 r. 30 k.

Viso ............................................................... 730 r. 31 k-
* Per “Liet. Žinių,” per “Lietuvos Ūkininko” redak

cijas ir per “Liet. Globos” narę-įsteigėją Feliciją Bort- 
kevičienę: atstovas Keinys 25 r. stud. A. Sugintas 1 r., 
st. J. Sondeckas 50 kap. Petrapiliečiu aukos prisiųstos 
stud. Indriūno 28 r., M. ir J. Pūkai 10 r., Matas Pū
kas — 50 k., kun. P. Andziulis — 2r., kun. N. — 2r., 
kun. X — 1 r., A. Juodelė — 7 rublius, Panevėžio 
“Aido” valdybos narių adv. F. Valiuko prisiųsta 15 r., 
L. Jastrzemskaitė — 25 r., Zigmas Žemaitis — 3r., Ku
nevičius —• 50 k., K. Juodelė — 5r., Graurogkienė 1 r., 
-studento J. Sondecko surinkta 6 r. 40 kap., Juodelė 

•— 3 r., Varnių Vartotojų Draugija — 25 r., Venckaus 
surinkta — 10 r., Jokimo surinkta — 4 r., Varnių Kre
dito Draugija — 100 r., Vedegis — 50 kap., A. ir V. 
Kasakaičiai — 10 r., Šimoniunas — 25 k., K. Velbuta
— 5 r., maskviečių aukos,, stud. V. Steponaičio prisiųs
ta — 10 r. 85 k., d-ras Žilinskas — 5 r., d-ras J. Šla
pelis — 3 r., d-ras Galkytė—3r., d-ras Biržiška — 5r., 
J. Kondratas — 10 r., Mečarnis — 2 r., Butto Andrzej- 
koviez (per M. Žmuidzinavičienę) — 15 r., per M. Žvė
rieną — 16 r., Ruokis — 3r., Indriulaitis — 5 r,, J. Ple- 
pis — 3r., M. Untulis — 1 r., Avižonytė — 1 r. 50 kap., 
Valiulytė — 50 kap., Švcistis — 35 k., G. Petkevičaitė
— 3 r., Rubėnas — 6 r. 47 k., d-ras Brundza — 10 r., 
d-ras Velbutas — 5 r.

Viso ...................................................... 401 r. 32 k.
Per “Vairo” redakciją:

Kapiczevska — 1 r., J. Jablonskis — 5 r., Radvila — 
2r., kun’. Daukša iš Kukutiškių — 5 r., M. Vidutienė 

— — 2r. 35 kap., Paulavičius — 11 r. 50 kap., Petrapilės
lietuvių medikų draugija “Fraternitas” — 87 r., Paške- 
vičaitė — 15 r.

Viso ...................................................... 133 r. 85 k.■L .
Per “Vilties” redakciją:
Kun. Micevičius — 32 r., Br. Untulis — 4 r., d-ras 

Bukontas — 30 r., J. Grašva — 3 r,. Jurbarko katalikų 
parapijos restitucijų kun. Stakausko prisiųsta 30 r., 
kun. Rubiko surinktų Paulinu bažnyčioje — 20 r., M. 
Kilkytė — 2 r. 50 k.

Viso...................................................... 81 rub. 50 k.
Per “Aušros” redakciją (per B. Ročkų N. Kai

mas) — 9 r. 90 k.
Tiesiai “Lietuvių Globos” vardu prisiųsta ir in- 

teikta:
Kun. Aleknavičius — 2 r., kun. J. Skinkis — 5 r., 

Matulionis per A. Vileišį — 5r., kun. Sodunas per kun. 
Kuktą — 5 r., kun. Pikšrevičius per kun. Kuktą — 8 r., 
kun. Rubaževičius per kun. Kuktą — 5 r., d-ras R. 

,, Šliupas — išvežtam Rusijon Martynui Jankui iš Ra- 
■’* gainės — 25 r. 25 k., Dubetis — 3 r., Pabrėžis — 3 r., 

O Burbulienė 50 k., inž. St. Kairys — 6 r., Biržų evan- 
gclikų-reformatorių parapijonys per kun. JaU’bėną — 
25 r., Viekšnių Lietuvių Dr. K. n. n. k. š. skyrius — 
50 r., d-ras Gaigalaitis — 191 r 89 kap., kun. Garnevi- 
čius per “Lietuvių Dr-ją mik. del karo šelpti” — 10 r., 
Kupresnikų klebonas .pci* “Liet. Dr. nukontėjtįsiems 
del karo šelpti” — 1 r., Vendzegalskaitė iš Alatyriaus 

- — 8 r. 60 kap.
Viso ...................................................... 354 r. 24 k.
Įplaukų išviso turėta........................ 7,781 r. 12 k«

Išlaidos.
Lietuviams belaisviams į: Saratovą 600 r., į Ala- 

tyrių 300 r., Kamišiną — 245 r., Simbirską — 110 r., 
Orenburgą — 115 r., Balandą — 40 r., Olešenę — 10r., 
Samarą — 10 r., Sterlitomaką — 6 r., Sekretarską — 
25 r., Mrakovą — 30 r.

Viso ...................................................... 1,473 r. —
Sušclpimas vežamųjų pro Vilnių (maistas, ru

bai, mediciniška pagelba, nusamdymas va
gonu, sušclpimas pinigais ir t.t.. 1,335 r. 48 k.

Kanceliarijos išlaidos (sekretoriaus alga, kan
celiarijai reikalingų daiktų intaisymas, 
spausdinimas blankų, anketos, atvirutės,

jungiasi temperatūros at
mainos.

Ligsiol į lekiojimo ligas 
maža buvo atkreipta do- 
mos. Nusileidus lakūnui 
žemyn, labai greitai gali at
sirasti kliųtįs sveikatoje 
prie staigaus atsikvėpimo, 
kada pulsas iškilęs ir nenor
maliai plaka. Labai dažnai 
į ausis puola užimąs, kurio 
augštumoje nejausta.

markės, telegramos ir’ k........................ 330 r. 07 k.
**■ Lietuvių kalba Bibliją ir kitokios literatūros 82 r. 18 k. 
♦ ______________

Viso ................. 3,218 r. 73 k.
Lieka kasoje ............................................... 4,562 r. 39 k.

Rubais, skalbiniais, maistu ir kit-kuo aukojo 
šie žmonės:

Stud. Zaskevičius, Ant. Kutaitis, Pučkaitis, Višins- 
kienė, M. Untulis, M. Žmuidzinavičienė, Butto-Andrzej-

Photo by American Press Association.
Šis turtingas vokietis ame
rikonas intariamas vokiečių 
suokalby j ir suimtas New 
Yorke.

Orlaivystčs pavo
jai sveikatai.

Oro lekiojimas, pergalė
jęs visas kliūtis, pasiekė to
bulo laipsnio, tečiaus pasi
rodė, jog žmonėms jis ne 
taip yra malonus, kaip bu
vo manyta, nes daro labai 
blėdingą intaką į sveikatą. 
Jau penkioliktame šimtme
tyje buvo isitikrinta, kad 
ore augštumoje gyvuoja li
gos, o vėlesniais laikais tas 
aiškiai ištirta; aiškinama, 
buk ligos pareina nuo su
skystoj imo oro, kuris prasi
deda augščiau jūrių pavir
šiaus. Tą ligą apsireiški
mas jau patirta pirmuose 
balioną lekiojimo mėgini
muose. " '

Seniau į tai neatkreipta 
domos. Šiandien lekiojimo 
ligas smarkiai tyrinėja dak
tarai. Šiandien, kada lekio
jimas taip išsivystė, nuo jo 
paeinančioms ligoms Fran- 
cijoj pritaikintas tinkamas 
vardas “mal dės avia- 
teurs” (lekiojimo liga). 
Liga iš dalies pareina 
ne tik nuo oro, bet ir delei 
lakūno veikimo. Lakūnui 
prisieina mitriai elgties, 
atlikti pareigas; reikia ne 
tik nustatyti lėkimą, bet 
taippat ir valdyti motorą. 
Tokiuo budu, nenormalis o- 
ras, kokiame žmogus ne
pratęs gyventi, dvasinis ir 
fizikinis veikimas greit iši
ma žmogaus pajėgas. Jai- 
gu, padėkime, lakūnas per 
30—40 minutą iškils oran 
3,000 metru augščio ir 
per 5—7 minutas sugrįš at
gal, tai tokiuo budu pereis 
per oro sluogsnius, išmė
gins ją spaudimą, arba 
traukimą, o be to, išmėgins 
nepaprastą viso organizmo 
intempimą. Prie to dažnai

Kuo augščiau ore, tuo o- 
ras pavojingesnis sveikatai. 
Augštumoje 3,500 metrų at- 
jaučiama stiprus galvos 
skaudėjimas kaktoje. Tai 
paeina nuo persikeitimo 
temperatūros nuo šiltesnės! 
į šaltesnę. Tokios intakes ■ 
gali fataliniai užmušti la-: 
kūno pajėgas, gali visupir- 
mu užmušti dvasios jėgas, 
o toliau sekantieji apsvaigi
mai, gali išmušti iš rankų 
lakūno styrą ir visa pražu
dyti.

Jaigu nesveika intaka at- 
jaučiama lekiant augštyn, 
tai kur-kas jinai didesnė 
leidžianties žemyn. Lakū
nas tada jaučia pereinan
čias nuo padu ligi pakau
šio, tartum, bangas gyvos 
ugnies. Veidas užplaukia 
krauju, o širdis daužosi, it 
pašėlus. Džiaugiasi lakū
nas, jaigu tas visa lyg sap
nas, praeina.

Todėl ne kiekvienam tin
ka skraidyti ore. Dabar or- 
laivystės mokiniu sveikata 
pradeda iškvosti daktarai. 
Tik sveiki vyrai tinkamai 
gali pildyti lakūno parei
gas. P.

C. J. Kazlov x
80 River st., 

HAVERHILL, MASS.
K. Jurgeliunas

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.

Stakellunas 
Box 584 

LOWELL, MASS.
Paltanaviče
15 Milbury st.

WORCESTER, MASS.
Ramanauskas 
99% Oak st., 

LAWRENCE, MASS.
J. J. Bajorinas

176 Cardoni st,. 
DETROIT, MICH.

C. Kentraitls 
448 neonara st., 

GRAND RAPIDS, MICH.
Zyg. Lukaševič 

201 E. Mai st.
AMSTERDAM, N.

Jonas Mikėnas 
235 E. Main st.

AMSTERDAM.

BANKEYg
-COFFEE

L.

M.

N.

Y.

Y.
M. Balauskas •

119 Grand st., 
BROOKLYN,

B. Juozapavičius
222 Berry st., 

BROOKLYN,
Alex Ragačev

166 Grand st., 
BROOKLYN,

šlikas ir Bagdonas
31 Hudson ave.,

BROOKLYN,
John Spurga

184 Grand st.,
B. Vaičaitis

32 Remsen Pl.
BROOKLYN,

Frank Michalisky
MECHANICCSVILLE, N. Y.

B. Palsunas 
Box 58

E. YOUNGSTOWN, OHIO.

N.

N.

N.

Y.

Y.

Y.

N. Y.

N. Y.

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku I
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien ^1^
Bankes’puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo 9Cz. ■"
Kava Sviestas .. Arnn D

Kiti parduoda po 30c Puikiausia Arbata ZLAs* \hllll cn
Bankes’geriausia 'IBa 60: vertes, tiktai po “VO i|uUU y.
Creamery Sviestas . -vGeriausia iš visų — “

Kiti parduoda po 30 c Puikiausia Arbata

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

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

Šiaur-vakarine dalis.
1644 IV Cnicago avo 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po ”

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

- --------- Dovanu. .Teiga 
salite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes' Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentwo rth ave 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland are

Lietuviu 
į Para pijų I 
I Mokykloms

HLEMENTORIU:

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

pavieniuMumerius.
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. Vas’liauskas
820 Lank st., 

WATERBURY, CONN.
Jos. Matulenas

1408 Lincoln st.. 
WAUKEGAN, ILL.

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West -St, 

ROCKFORD, ILL.
Juozas Dailydč 

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE, MD.

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE, MD.
J. FUlpavičius

437 S. Paca st., 
BALTIMORE, MD.

Lith. Nat’l Library
112 N. Greene st,

x BALTIMORE,
Kaz. žalinas

628 Portland st.
BALTIMORE, MD.

P. Bartkavicz
877 Cambridge st,

E. CAMB RIDGE, MASS.
J. A. Gailiuuas

The Lithuanian St re 
ATHOL, MASS.

B. Ajauskas
36 Lincoln st., 

BRIGHTON, MĄSS.
A. Kurelaitis

604 W. Lombard st, 
BALTIMORE,

Frank Lazauskas
604 W. Lombard st,

BALTIMORE,
St. Antanavičius

SO. CHICAGO,
Thomas S. Baron 

WAUKEGAN, ILL.
P. Valiutas

ST. CHARLES, ILL
Carl P. Gunderson

ESCANABA, MICH.

MD.

MD.

MD.

ILL.

ILL.

ILL.

Antanas Jasinskas
MAYWOOD,

Zig Putramentas
HARVEY

F. Stankus
KENOSHA, WIS.

Kaz. Lutkus
1760 ErsviUe PI., 

TOLLESTON, IND.
Viu. Urbanavičia

484o W. 14th st..
CICERO,

Pr. Statkus
1306 Carlton st..

PHILADELPHIA,
Juozas švagždis

3604 Earp st.,
PHILADELPHIA,

Juozas žemaitis
2843 Cantrail st.,

PHILADELPHIA,
P. J. KubertaviCius

600 W. Pine st.,
MAHANOY CITY,

ILL.

PA.

PA

PA.

M [Lėšomis ir spaudaw
66 Katalikas”

3249 So. Morgan St., (h»cago.

Kaina 25c
TANANEV1CZ PUBLISHING CO. !

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill.

koviez, Pavickienė, Liutkevičienė, J. Andruškevičiaus 
keptuvė, Montvilaitė, Okuličienė, Jonas Valaitis, Jo- 
nas-Zigmas Valaitis, Graurogkicenė, Mašiotienė, Pia- 
scckaitės Šlapelienės kningynas, A. Sugintas, prof. 
Juodelė, K. Lekeckas, P. Baltrušaitytė, d-ras Biržiška, 
Vėkšnių lietuviai, Ant. Vaičiūnas, T. Meištavočienė, 
Česnytė-Vaitkevičienė, Kruoniu lietuviai per įgaliotinį 
A. Lapinską, J. Šeštonien:, D. Lapinskienė ir K. Sa
dauskaitė, per įgaliotinius Bloznelį ir Krukonį Merki
nėje Merkinės apylinkės lietuviai. “Aušrinės” redak
cija, P. Meilus, “Žinyno” Bendrovė, per įgaliotinį J. 
Milvydą, per “Liet. Globos” įgaliotinę A. Zavišaitę.

Tardami nuo visų vargstančių ir gavusiųjų paspir
ti Mažosios Lietuvos brolių nuoširdų ačiū Lietuvos vi
suomenei, o ypač Amerikos broliams, taip gausiai au
kojusiems šiam reikalui, tikimės, kad apkainavę “Lie
tuvių Globos” darbą, neatsisakys ir tolimesniam gelbė
jime.

“Lietuvių Globos šelpti musą broliams lietuviams 
belaisviams iš Prusą Lietuvos” Valdyba-

PA.

JONAS KŪLIS,
Generališkas agentas ALD. * ‘ Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo "Ka
taliką.”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose,
ir atsakantis agentas. /Per jį galite 
užsisakyti kningas, rekordus del gra- 
(notom/ ir t.l. Už jį atsako 

“Kataliko” admin.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukst.'.rJ’ia tapo sveikais, 

y' žmonės Dlogijiusiame sveika- 
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizino skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumą. 
Jie ištikto buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklą 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visą nuodą, ir 

čystam kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. ’ (3 I

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

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

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

išsigydyti.
parodyta

m.

n 
ra 
H 
n

į

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Siaujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių. rOtnų, šviaakalvių daigtų ir stogo popieros. 

MUSU ČIEmOS YRA ŽEMIAUSIOS.

B ■ ■ ■ ■ 1liia an . ........... . . .  n si ■ ■■
.................V” ;_____ ,. -

CARR BROS. WRECKING CO.
3403-3039 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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Chicagos Žinios
ATRADO NEGYVĄ 

KALĖJIME.
Policija pereitą sekma

dienį areštavo nekokį C. E. 
Dawson. Buvęs girtas. Už
darytas Dawson policijos 
nuovadom Vakar ryte. ka: 
ineroj atrastas be sąmones. 
Nugabentas ligoninėn vei
kiai miręs. Policija atsi
stebėti negalinti, ko jis mi
ręs. Turis sumuštą 
Koroneris 
tardymus.
to nebus prisidėjusi, kaip 
paprastai, policijos lazda.

galvą, 
įsakė padaryti 
Ar kartais prie

MAJORAS ATSISAKO 
DALYVAUTI.

Ateinantį sekmadieni U 
nited States Societies Clii- 

rengia dideli pa ruda- 
kuriuoini bus mėgi- 
užprotestuoti prieš

Vienu aiškiu žmogžudžių 
lėdsakiu pasirodė esąs re
volveris 32 kalibro, kuris 
atrasta prie nužudyto Hoe
kstra’o lavono.

Policija . uoliai pradėjo 
krėsti Cicero ir apylinkes, 
ieškodama galvažudžiu pėd
saku.

vimą, 
narna 
saliimą uždarymą sekma
dieniais. Parodavhnan o- 
ficialiai buvo pakviestas ir 
majoras Thompson. Buvo 
žadama jam pataisyti tri
būną, iš kur jis butu galėjęs 
pamatyti parodavimą. Tė
čiai! majoras atsisakė žiū
rėti parodavimo tokios or
ganizacijos, kuri norinti 
peržengti įstatymus sali imą 
reikale.

INTARIA POLICIANTĄ.
Policiantas Jerry Ryan 

areštavo Chester C. Smith 
už lošimą kauleliais saliune 
po num. 1059 No. Crawford 
avė. Smith tvirtina, kad 
per kelias valandas ir poli
ciantas, kuris jį areštavęs, 
taippat lošęs. Smith su sa
vimi turėjęs $17 ir kuomet 
$2 su centais pralošęs, no
rėjęs eiti laukan. Jam išė
jus laukan jis pamuštas ir 
po to policiantas jį arešta
vęs.

pagelbon pabėgėlių reika
luose vietos ir taipgi Rusi
jos visuomenė.” Vidžemės 
gyventojai jau nebonoromis 
priima pabėgėlius, o vidaus 
Rusijoje žmonės neatskiria 
latvių nuo vokiečių del jų 
vienodo liuteroniško tikėji
mo ir sutinką juos daugelyj 
vietų neprietelingai. Ket
virtas dalykas, bėgimas, 
kaip matome, truks ne kele
tą mėnesių, bet ilgesnį lai
ką.

Valdžios pašelpos organi
zavimas labai lėniai eina, 
nes musų valdžia dabar už
imta kuo kitu, tuo labiau, 
kad pabėgėlių reikalas vis 
dar daugiausiai pasilieka 
valdininkų rankose. Suė
mus visą tą, mums reikia 
atsisakyti nuo to patarimo, 
kurį skelbėm vasaros pra
džioje kuršininkams. Pali-

FARMERIŲ ŽIOP 
LUMAS.

Chicagon atkeliavo iš 
Plano, 111., farmerys Felix 
Tūlis. Jis panorėjęs pama
tyti miesto indomybes. Už
kalbinęs jį koks nepažįsta
mas ir nusivedęs į vienus 
naujai statomus namus. Te
nai jį apmušęs ir iš jo pa
ėmęs valizą. Farmerį po
licija areštavo kaipo kokį 
banditą. Vakar teisėjas, 
išklausęs jo nusiskundimus, 
paleido.

NUŽUDYTA KONTRAK 
TORIUS.

Vakar ankstį ryte du vy
riškiu, eidamu skersai gele
žinkeli Chicago, Milwaukee 
ir St. Paul arti West Di
vision gatves atrado negy
vo žmogaus lavoną. Galva 
buvo peršauta revolverio 
kulipka, o iš drabužių likę 
tik skuteliai nuo sudegimo. 
Gerokai nudegus ir dešine- 
ji ranka.

Kada lavoną pakėlė nuo 
žemės, iš kišeniaus iškrito 
kortelė, ant kurios buvo 
parašyta velionio pavardė. 
Pasirodė esąs nekuris Lip- 
ke Hoekstra, pasiturįs kon- 
traktorius, gyvenąs su žmo
na ir penkiatu mažulių vai
kų prie 1819 Yeaton gat
vės.

Policija iš ->4 produkto' gįaSyS Girštautas i

APIPLĖŠĖ DIENOS 
LAIKU.

Roseland, Ill- Vakar 10 
vai. ryte į Petro Nemčaus- 
ko kambarį, 10742 Wabash 
avė., per langą įsilaužė 
plėšikai ir išvogė daug

aplankė Hoekstro namus ir 
sužinojo, kad velionies žmo
na nuo šeštadienio pasige
dus vyro ir nežinojus ka
me jis esąs. Sužinojus, kad 
vyras yra nužudyta, išsi
reiškė, kad jinai senai rū
pinusis apie vyro likimą.

“Viskas tas dėlto, kad 
vyras Cicero’je imdavo že
miausia kaina atlikinėti 
darbus — kalbėjo ponia 
Hoekstra. — “Andai, rug
sėjo 11 dieną, į antrą dieną 
po užbaigimo darbo, lygi
nimo praeiviams taku — 
kontraktas buvo sumoje 2,- 
000 dol. Cicero’je jį užpuo
lė du žmogžudžiai ir primu
šę ligi mirties paliko ant 
lauko begulintį. Užpuoli
mas padaryta ne apiplėši
mo tikslais, nes 80 dol pi
nigais, laikrodėlis ir žiedas 
paliko nepajudinti.”

“Mano vyras nužudytas 
iš keršto. Cicero vietiniai 
kontraktoriai griežė ap
maudą, kam Hoekstra už
imdavo kontraktus, kuriuos 
jie patįs tikėdavosi paimti. 
Mano vyras negalėjo papil
dyti savažudystės: visi jo 

' ijftfeWsai ėjo kuopuikia tį
siai ir jis buvo laimingas ir 
patenkintas.

mes griežtai raginame pasi
tikti savo' gyvenamose vie
lose. Dabartinėse aplinky
bėse ir besiartinant žiemai 
patriotais yra tiktai tie, ku
rie nepalieka tėvynes, nes 
;ik tokie be abejo nori sa
ve užlaikyti tolimesniam 
gyvenimui ir darbui tėvy
nėje.” Toliaus skamba 
balsas nuliūdimo, kad iš 
priežasties bėgimo kurši
ninkai pražudę didesnę dal: 
savo gyvuliu: ligos vaike
lius dažnai numarina, vy
resnieji vaikai iš susikim
šimo vienon vieton daug pa
bėgėliu kritę nepadorumo 
pavojui! ir ant galo nežinia 
kaip ir kur prakiš žiemos 
šalti.

daiktu.
Šeimininkas neteko: ei

lės drabužiu — 16 dol. ver
tės, paauksuoto laikrodėlio 
— 40 dol., auksinio branza- 
lieto su skrynele — 10 dol., 
auksinio žiedo — $3.50, pa
auksintos špilkos — $2.50. 
viršutinio ploščiaus — $20. 
Viso labo už $92.

Apvogta ir du įnamiai: 
ir Pra

nas Žukas. Išnešta drabu
žiu už 55 dol.

Nuostabu, kad vagis įsi
kraustė dienos metu. Kai
mynai kai-kurie esą patėmi- 
ję, kad prie iškraustyto na
mo stovėjęs automobilius ir 
gražiai dėvįs žmogus jame 
nuvažiavo.

IŠ BALTIJOl

LT). uK-\TAįJKAS.” lapkr, 2, 1915.

Jaunyste

ru-

$10 iki $25

Į

Pirkite drapanas kurie pa
tiks Jum. Dos Jum gerą išvaiz
dą? Argi tas Jum nedos tikrą 
užganedinimą?

Musų drapanai yra geriau
si, mokesnis jų padarys Jus en- 
tusiastiškus

TANANEVICZ SAVINGS

BANK
JONAS M. TAf’ANEVIČIA, Sav-

CHICAGO. ILL3249-53 So. Morgan Street,

I
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Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

P asmaudoki te 
Savo

i

Į
i

Reikalinga jauna moteris arba vyras 
del atstovavimo mus prie musų kos- 
tumierių. 
darbas.

Gera mokestis ir nuolatinis 
Atsišaukite pas

KLEIN BROS., 
Halsted ir 20th gat.

Reikalingas mokantis lietuvių ir an
glų kalbas ir gerai pažįstantis savo 
amatą mėsininkas (bučieris). Geram 
vyrui gera mokestis ir darbas ant vi
sados. Atsišaukite pas:

J, Chapas,
3140 Wallace str., Chicago, III.

Paieškau pažįstamų iš Kauno gu
bernijos, Vilkijos parapijos. Aš esu 
iš kaimo Beimunų. . Katrie gyvena
te apie Pittsburgh, Pa., arba Allegi- 
nio, prašau atsiliepti šiuo adresu:

Joe Abromavičius,
Goupurek, Pa., P. O. Box 114.

Nebėgsimi Tokiuo šauk
smu latviu laikraštis 
“Dzimtenes Westnesis” 
kreipiasi į savo tautiečius, 
ypač vidžemiečius, prie ku
rių artinasi karo veiksmai. 
Sako, kad dabar visai per
simainę aplinkybės, kokios 
buvęs vasaros pradžioje 
bėgant kuršininkams.

“Dabar prasidėjo šlapia- 
sai, tamsusai ir vėsusai ru
denio laikas, kas prie to 
ypač yra surišta su ligomis. 
Antras dalykas, Rusija da
liai- pripildyta pabėgėliais 
iš Lenkijos, Lietuvos ir 
Kuršo, kurių jau yra dabar 
daug milijonų. Nebėra 
daugiaus butų, nėra darbo, 
nėra maisto. Tračias ‘daly
kas, neissipdldt) tokįąpie 
laipsnyje, kaip buvo gali
ma laukti, viltis, kad ateis

ANT RANDOS 
puikus šeši ruimai, su visai intaisy- 
mais pagal šios mados: maudynės, 
šiltas ir šaltas vanduo, elektriką ir 
gazas, puikus bresiniai furničiai, ant 
antro floro flatas. Vieta tinkama 
daktarui, advokatui, nes toje apylin
kėje galima gerą biznį padaryti; ge
ra ir šiaip žmonėms, gražus pragy
venimas. prie pat lietuviškos baž
nyčios Nek. Prasid. P. M., prie 44- 
tos gat. ir Fairfield avė. Atsišauki
te pas savininką:

Felix Pieža, 
4436 So. Fairfield avė., Chicago, Ill.

PONAI VARGONININKAI!
Del plotkeliu ant Kalėdų prašomi 
kreipties prie

Julian Chojnacki,
4718 Winchester avė., Chicago. Ill.

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

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

Parsiduoda 3 augštų mūrinis namas 
ir iš užpakalio 2 augštų medinė “cot
tage, ’ ’ viskas ištaisyta pagal nau- 
jausiąs sistemą. Elektra, gazas, šilu
ma ir maudyklė. Parsiduoda pigiai, 
nes savininkas apleidžia Chicagą del 
nesveikatos. Atsišaukite po num.: 
6414 Evans avė., Tel. Normai 5094.

Devekite tokius 
bus kurie Jus užganėdins jau
nystę.

Gerai žinote kad jeigu dė
vėsite drapanas kurios yra nesu- 
lyg mados, arba kurie parodys 
Jus senesnius negu Jus esate, 
išžiūrės labai keista.

|NDERSON & DREW CO
Namas Geriausių Drapanų.

11200-4 Michigan Ave., Roseland
3023-7 - 92nd St., South Chicago

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Co.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. $ards 502 'JOS. J. ROZHOA' pard

ALCOHOL

ii

gw

DR. RICHTER’S

LIETUVIS GRABORIUS !
Geriausias gra-" 

borius ant Bri- @ 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbą geriau- g 
šiai. B
Prie kiekvieno įį 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto- įĮ 
rius ir 12 va-| 
nų paimu.

B 
Tel. Drover 4139 N

J A. MASALSKIS į 
a 3305 Auburn Avo., Chicago |

DUODA čekių knygeles, sūkuriais 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 b'.Jikos 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 pinigus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų "dtų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vkas 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. 

P ARS AMD O Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai i- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Pranešimas.
Pranešu savo draugams ir pažįsta

miems, kad aš įgijau savo loeną namą 
po num. 3156 Wallace st., kur po 
senovei užlaikau pirmos klesos saliu- 
uą, taigi užprašau savo visus pažįs
tamus atsilankyti. Po 1 dienos 
kričio mes pradėsim biznį. Su 
garba

K. žiūraitis, 
3156 Wallace st., Chicago,

Telephone Drover 9693.

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

lap 
pa

m.

Rusas gydytojas ir chirurgas, spe
cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 

visų chroniškų ligų.
Valandos: TO-—12 ryte, 3—4 po pie
tį} ir 6—S vakare; nedelitfmis lo—1 
po pietų. '
3358 S, Halstad St., arti 34, Chicago, 

l-wi in. v'mrTiF

visų chroniškų ligų.

EXPELLER!
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

HEW YORK.N. Y.

Dr.G. n. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai 

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare. 
Nedėliotos vakarais ofisas uždaryta* 

Telefonas Yards 687.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Rea. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326

, Telephone Yards 6686 
/

Lietuviška Drapanų Krautuvė
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 

32S2>54 S. Morgan St 
CHICAGO. ILL.

SAULE”
COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A- Kvasnicka 

Si moksliškai sutaisyta gyduolė duo-
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Išrausta
WHITE ROCK

da įstabų palengvinimą baisiausiuose į 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa-j 
dagios, uždegimo, reumatizmo, strė-1 
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paplotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų ■ 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums' 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at- j 
sišaukite šiuo adresu: White Boek 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Jll. . White Rock komų gydy
tojas iŠnaikys komius per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

i«W8W!iWWWil

y Šitas specialis KUPONAS vertas 11 
Ha.°san Cigaretų kuponą, kada yra priduo-

“ damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan j 
Cigaretų kuponą. Dovaną Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
►S. Premium Dept. 490 Broome St.. New V—k. N. Y.

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

M -KART NEDEL1N1S LAIKYTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

išeina Kas utarnlniias ir petnačla.
PRENUMERATA KAŠTUOTA? ----------------i

AMERIKOJ f”e‘a^at$u2i? 2Sę pusei matą ipi.Zb
EUROPOJ 1Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

joj ir Škotijoj 15 š Prusnose 15 m.

Rašyk faojaWj © ga®s? ^?eaą namerį dyk-1.

W. D* Boczkauskas & Go.
StM» W- tMk Ml,o itihanoy te
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