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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie lietus; vakare vė
siau; rytoj gražus oras ir 
vėsu.

Temperatūra vakar augš- 
ėiausia 62, žemiausia 45 laip
sniai.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 
4:32.

Mėnulis leidžiasi 8:49 va
kare.

No. 266 (360). "|,uv^7:\\. ;Wh METAI XVII (Vol. XVII)

Su Ancona nuskendo ir amerikonų
Ant Ancona buvo

27 S. V. piliečiai.
Šimtai keliauninkų išgelbėta.

Dar daugiau laivų nuskandinta.

Franeuzai Serbijoje atsi 
ūmi Vėlės.

Didelis Biilgarii grobis Nish’e.
Serbijos karalius neapleidžiąs 

savo kareivių.

Paryžius, lapkričio 11. — 
Prancūzų garlavis Plaidan 
išgelbėjo 100 asmenų nuo 
sutorpeduoto Ancona ir vi
sus išsodino į Bizerta.

Washington, lapkr. 11. — 
S. Valstijų ambasadorius 
Thomas Nelson Page iš Ro
mos valstybės departamen
tui praneša, kad su sutor- 
peduotu Italijos garlaiviu 
Ancona nuskendo daug ir 
amerikonų, S. V. piliečių.

Ambasadorius Page sa
ko, kad turbūt 27 ameriko
nai nuskendę. Jo praneši
mas tečiau nesutinka su ki
tomis žiniomis, anot kuriu 
ant Ancona buvę tik 24 a- 
merikonai ir nekurie jų iš
gelbėta.

Tarp amerikonų buvę di
džiuma naturalizuotų S. V. 
piliečių, paeinančių iš pie
tinės Europos, ty. italų.

Ambas. Page savo prane
šime paduoda ir kelias žu
vusių S. V. piliečių pavar
des, kurios itališkai skam
ba.

Roma, lapkr. 11. — Kiek 
keliauninkų su Ancona Vi
duržemių jūrėse nuskendo, 
sunku tikrai aprokuoti, bet 
sulyg paskutinių iš Neapo
lio pranešimų pasirodo, kad 
320 asmenų išgelbėta ir iš
sodinta Tuniso uostuose ir 
50 asmenų Maltoj. Keliau
ninkų ant Ancona buvę 482. 
gi įgulos tarp 60—160 žmo
nių.

Yra žinoma, kad 161 as
muo išgelbėtų išsodinta Bi- 
zerte; iš jų 4 paskui numi
rę.

Išsgelbėj usieji pasakoja, 
kad submarinas laivą Anco
na užpuolęs pusiaudienyj ir 
be jokio persergėjimo ėmęs 
torpeduoti. Kuomet laivas 
pradėjęs skęsti, submarinas 
ėmęs šaudyti į pagelbines 
valtis, į kurias buvo sulipę 
keliamiininkai. Daug nio-: 
terių ir vaikų tokiuo budu 
užmušta ir jų lavonai nu
gabenti į Bizerta.

Pirm nuskendimo Anco
na pasiuntė į visas puses 
bevieliu telegrafu pagelbos 

šauksmą. Šauksmas išgir
stas Bizerte. Tuojaus iš te
nai pasiųsta pagelba ir 160 
asmenų išgelbėta.

Kiti -pasakoja, kad ke
liauninkams išsigelbėti ne
buvo laiko, nes Ancona stai
ga nuskendęs.

Kiek žinoma, su Ancona 
daugiausia nuskendo -italų. 
Todėl Italijos gyventojai 
aštriai užpuola ant savo 
valdžios, kam ji garlaivius 
leidžianti per jūres be jo
kios karinės sargybos ir ko
dėl nesirūpinanti surasti 
priemonių prieš teutonų 
submarinus, kurie visais I- 
talijos pakraščiais ėmę pra
jovus išdarinėti. Abelnai 
spėjama, kad Viduržemių 

jūrėse veikia vokiečių sub
marinai, prisidengę austrų 
skraiste, kadangi austrų 
submarinai esanti peržiopli 
panašius prajovus išdarinė
ti

Gal nuo šio laiko Italijos 
valdžia ir pagalvos apie 
ga ri a i vių apsaugoj imą.

ANCONA NORĖJĘS 
PABĖGTI.

Berlynas, lapkričio 11.— 
Teutonai, žinoma, savaip 
gieda. Čionai oficialiai 
skelbiama, kad Anconą nu-, 
kandinęs austrų submari
nas, gi nuskandinęs todėl, 
kad tas laivas buvo mėgi
nęs pabėgti ir neklausė jo
kių persergėjimų. Laivui 
submarine komendantas 
liepęs sustoti, bet to visai 
nepaklausyta.

Washington, lapkr. 11.— 
Pilnų žinių dar nėra, kokie 
S. Valstijų piliečiai nus
kendo ir kiek jų nuskendo.

Tuo atsitikimu visas pa
saulis išnaujo sujudintas, 
kaip kad kituomet vokie
čiams sutorpedavus Lusita- 
nią.

Prezidentas Wilson neži
no kas pradėti tame reika
le. Jis lauksiąs informaci
jų nuo S. Valstijų ambasa
dorių ii’ konsulių.

Atsikartos nauji susira
šinėjimai su teutonų val
džiomis Bus nauji nesuti
kimai, bet iš to viso nieko

GETTING CAVALRY HORSE AS HOPE ATSALOMIKI" FRENCH SOLDIERS ĄTSALOHIKI -

Viršuj parodoma, kaip talkininkai iš transportinių laivų išlaipina savo kavaleri
jos arklius Salonikuose; apačioj — franeuzų kareiviai iš Salonikų žygiuoja karo 

frontan.

gero neišeis. Teutonai ma
to S. V. silpnąsias puses ir 
todėl i anas nuolatos taiko.

Tik energingas veikimas 
gali padaryti galą teutonu 
piktadarybėms.

DAR 5 LAIVAI SUTOR- 
PEDUOTA.

Londonas, lapkričio 11 — 
Teutonų submarinai išnau
jo sujudo visomis pusėmis 
veikti. Per pastarąsias po
rą. dienų nuskandinta lai
vai:

France — franeuzų tran
sportas; nuskandinta Vi
duržemių jūrėse; įgula iš
gelbėta.

Californian — Anglijos 
garlaivis. Nepasakoma kur 
ir kap nuskendo.

Moorina — Anglijos gar
laivis; nėra žinių.

Clan McAlister — Angli
jos garlaivis; nėra jokių 
žinių.

Frauenlob — vokiečių 
skraiduolis. Jį nuskandi
no anglų submarinas Švedi
jos pakraščiuose.

Vduržemių jūrėse užpul
ta Anglijos transportas 
Mercian; 23 asmenįs už
mušta, 30 žuvo, 50 sužeista.

NUSKANDINO 2 SUB
MARINE

Algeciras, lapkr. 11. — 
Čionai apturėta žinia, kad 
Anglijos karo laivai Gibral
tare nuskandinę 2 vokiečių 
submarinu.

Vokiečių linija 
perlaužta.

Petrogradas, lapkr. 11.— 
Rygos apskrityj rusai iško
vojo labai svarbias pozici
jas prieš vokiečius. Į ry
tus, Čartorisko apskrityj, 
rusai iš teutonų atsiėmė 
Budki ir miškus į pietus ir 
šiaurius gulinčius nuo Bud
ki. Paėmė nelaisvėn 50 
teutonų oficierių, daugiau 
2,000 kareivių ir 20 kulko
svaidžių.

Kurše rusai veikia aplink 
Shlok ir ten taigi jiems pa
sisekė užimti svarbias po
zicijas, kur vokiečių linija 
liko sutraškinta.

DAR
RIS

VIENAS MINISTE- 
ATSISTATYDINO.

Petrogradas, lapkr. 11. — 
Rusijos komunikacijos mi- 
nisteris Ruchlov atsistaty
dino. Jis savo pareigų ne
suprato ir į ministerius bu
vo patekęs kaipo karštas 
biurokratijos šalininkas. 
Jis paliko komunikaciją 
tikrai apverktinam padėji
me. Caras jam tečiau su
teikė Aleksandro Nevskio 
ordeną.

— Paryžius, .lapkr. 11. — 
Vokiečiai buvę užatakavę 
Tahure augštumas, bet 
franeuzai vokiečius atmušę.;

TORNADO PRAŪŽĖ

Kansas City, Mo., lapkr. 
11. — Per valstijas Kaušas, 
Nebraska ir So. Dakota pra
ūžė baisus tornado (ypatin
gos rūšies viesulą), sugriau
damas daug narnų ir užmuš
damas daug asmenų.

Great Bond’e 12 asmenų 
užmušta ir daugiau 100 su
žeista; nekurie labai pavo
jingai.

Tornado nusinešino 
šiaurius.

Nuostoliai labai dideli.

Į

—Rotterdam, lapk. 11.— 
Berlyne ir visuose kituose 
didesniuose Vokietijos mie
stuose gyventojai kelia 
riaušes del valgių trukumo. 
Riaušininkus malšinti kvie
čiama karuomenė.

— Londonas, lapkr. 11.— 
Talkininkai, Anglija, Fran- 
cija ir Rusija, Graikijai pa
žada paskolinti $8,000,000, 
jei ji stosianti karau Bal
kanuose.

— Londonas, lapkr. 11.— 
Anglijos valdžia parlamen
te reikalauja naujo $2,000,- 
000,000 kredito karo vedi
mui.

— Londonas, lapkr. 11.— 
Anglijos laivas Louis, tor
pedų naikintojas, Vidurže
mių jūrėse susidaužęs su ki
tu laivu ir nuskendęs.

Londonas, lapkričio 11.— 
Franeuzai išnaujo iš bulga
rų atsiėmė miestą, Voles 
pietinėj Serbijoj, anot pra
nešimo iš Guevkeli i serbų 
pasi imt inystę Atėnuose.

Berlynas, lapkričio 11.— 
Franeuzų ir augių karuo- 
menės pietinėj Serbijoj at
mušta su dideliais nuosto
liais,-kaip pranešta iš Sofi
jos. Bulgarijos sostinės.

Anot to pranešimo, mu
šis atsibuvęs tarp Krivolac 
ir Prilep. Talkininkai ten 
dabar tik ginasi nuo bulga
rų užpuldinėjimo.

Daug franeuzų ir anglų 
užmušta ir sužeista, bet ne 
mažas skaitlius ir nelaisvėn 
paimta.

Gi austrai-vokiečiai ser
bus vis tolyn pirm savęs 
genanti.

Krushcvatze vokiečiams 
tekę 103 •anuotos, tarp ku
rių esama naujoviškų, ir 
daug įvairios rųšies amuni
cijos.

Bulgarai Nish’e paėmę 
nelaisvėn 3,660 serbų karei
vių ir 100 anuotų, 12 anuo
tų paimta Leskovatze.

Be to 700 geležinkelio 
vagonų, keli tūkstančiai 
šautuvų ir daug automobi
liu.

SERBŲ LAIMĖJIMAI.
Londonas, lapkričio 11.— 

Iš Salonikų į Atėnus prane
šama, kad serbams gerai se
kasi bulgarus mušti tarpe 
Uskubo ir Prisredo, kur 
bulgarai labai daug nuken
tėję.

Strumnitzos apskrityj an
glai susilaukė sau pagelbos 
ir apsupo vieną bulgarų 
sparną. Bulgarai su dide
liais nuostoliais buvo pri
versti pasitraukti.

Franeuzai savo liniją iš
tiesė išilgai geležinkelio, ei
nančios Krivolac į Vėlės. 
Bulgarų atakos ant Krivo
lac atmušta.

Iš Atėnų pranešama, kad 
smarkus mušis bulgarų su 
franeuzais einąs Strumnit
zos apylinkėse ir nežinia 
kuo jis pasibaigsiantis.

NENORI GYVAS APLEI
STI SERBIJOS.

Geneva,, lapkr. 11. — A- 
not čionai apturėtų iš Mu- 
nicho laikraščių, Serbijos 
karalius Petras pavojingai 
susirgęs. Jam buvo pata
riama iškeliauti į Černogo- 
riją, bet jis atsakęs, kad 
gyvas būdamas jokiuo budu 
neapleisiąs savo numylėtos 
Serbijos.

KARALIŲ KONFEREN
CIJA.

Londonas, lapkričio 11.— 
Central News korespon
dentas iš Amsterdamo pra
neša, kad karaliai Rumuni
jos, Graikijos ir Bulgarijos 
susivažiuosią Biicharestan į 
konferenciją. Tečiau toji 
žinia nepatvirtinama.

$21.600,000 PELNO.
Amsterdam, lapkr. 11 — 

Garsi Vokietijoje ginklų ir 
amunicijos Kruppo firma 
pereitais metais turėjo $21.- 
600,000 pelno, anot praneši
mų iš Berlyno. 12 nuošim
čių dividendų bus išmokėta.

(Kaip žinoma, toj firmoj 
daug akcijų turi nusipirkęs ' 
ir kaizeris, tatai ir jam teks 
daug pelno. Vadinasi, kai
zeris karo metu dikčiai pra
lobs. Kad tuo tarpu Vo
kietijos gyventojai lieja sa
vo kraują ir nei dėkui už tai 
neapturi.

Tiesa, tėvynė reikalauja 
jų pasišventimo. Bet kodėl 
Kruppo firmai arba ir kai
zeriui neturėtų rūpėti tė
vynės likimas? Kodėl jie 
tų milijonų pelno nepadeda 
ant tėvynės gelbėjimo au
kuro, bet juo dalijasi?

Vis tai daro vargdienių 
žmonių minių nesusiprati
mas).

ŽUVO BRANGAKMENIS 
VERTĖS $100,000.

New York, lapkr. 11. — 
Į vietos uostą atplaukė 
franeuzų garlaivis Rocham- 
beau, ant kurio kelionės 
metu pražuvo siuntinys su 
žemčiūgais ir kitokiais bliz- 
galais vertės $100,000. 
Siuntinys buvo siunčiamas 
American Express Comp, 

vardu.
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Amerikoj vieši žymi suo
me (fine) veikėja, ponia Ai
no Malmberg. Andai jinai 
Fine Arts teatre turėjo kal
bą. Ponia Malmberg pri
klauso prie tu moterių, ku
rios, pasinaudodamos mote
rių lygiateise Suomijoj 
(Finlandijoj), užėmė Įžy
mias vietas politikoje kaip 
savo tėvynėj, taip tarptau
tiniuose reikaluose ir diplo
matijoj. Bet pirm 7 metu 
turėjo apleisti Suomiją, ka
dangi Rusijos valdžia buvo 
ėmus ją persekioti. Išgy
venusi kelis metus Londo
ne, pagaliau atkeliavo i A- 
meriką, kurią savo paskai
tomis supažindina su Suo
mijos reikalais, taippat su 
Rusijos vidurinio valdymo 
forma, ypač kas lytisi ten 
pavergtųjų tautu.

Tobulai pažindama Rusi
ją, jos silpnąsias ir blogą
sias lygiai ir gerąsias pu
ses, ponia Malmberg tvirti
na, kad jei Rusija pralai
mės dabartini karą, tai bus 
palaima visoms tautoms, iš 
kuriu šiandie valstybinė 
Rusija susidaro. Tuomet 

»kris ra ra tas ir pati rusu 
liaudis, lygiai ir visos kitos 
Rusijos ribose gyvenančios 
tautos, visą valdžią paims 
savo rankosna. Bet jei Ru
sija iš šio karo išeis perga
lėtoja, tai nebus pagelbos nė 
suomiams, nei kitoms pa
vergtoms tautoms. Tuomet 
visos tautos prieš rusifika
ciją neįstengs atsispirti..

Viena tečiau dar yra ga
li mybe išsigelbėti — tvirti
no ponia Malmberg — tai 
revoliucija. Jei Rusija šį 
karą išloš, tai su tokiais 
milžiniškais nuostoliais, 
kad po to veikiai visoj Ru
sijoj gimsianti revoliucija. 
Jau ir šiandie revoliucijos 
ženklai pasirodo beveik vi
suose didesniuose miestuo
se. Visur keliamos riaušės, 
sumišimai, kuriais išreiškia
ma nepasitenkinimas dabar
tine rusą valdžia. Dabarti
nis karas rusu liaudžiai ati
daro akis, kad ji lieja sa
vo kraują už kitu luomų 
reikalus, bet ne už savo. 
Antai, kaip sužinota, Čieli 
rusų pulkai karo lauke pa-

“ Lietuviu Balso” redak- 
cijon, Petrograde, apsilan
kęs pabėgėlis iš Vilniaus, 
kurs buvęs ten tuo metu, 
kada rusų karuomenč pasi
traukus iš miesto ir paskiau 
jin inėję vokiečiai. Su vo
kiečiais pabėgėlis išbuvęs 2 
savaiti. Štai ką jis pasako
jęs:

Paskutinėmis dienomis 
prieš vokiečiams ateisiant 
Vilniuje buvę ramu.. Tiesa, 
buvę girdėti šaudanties, bet 
žmonės taip jau buvo su 
tuo apsipratę, kad jiems 
šaudymas visai nebedary
davęs įspūdžio. Žmonės ra
miai sau vaikščiodavę gat
vėmis, vakarais, kaip ir pir
ma, eidavę i kavines, ir į 
kinematografus, ir tt. Kai- 
kurie daiktai buvę labai pa- 
brangę, o kaikurie visai at
pigę, kitų visai nebebuvę 
galima gauti. Sakysim, 
degtukų dėžutė buvusi 30 
kap., sviesto labai sunku 
buvę gauti, o gavus kur 
reikėdavę mokėti ligi 6 rub. 
už svarą; užtat mėsos sva
ras buvęs po 1—3 kap.; už 
arklį mokėdavę tik po 2—5 
rub.; gražus vežimukai, už 
kuriuos paprastu laiku rei
kėtų mokėti kokius 500 rb., 
buvę parduodami po 115— 
20 rb., ir tad nebūdavę pir
kėjų. Vokiečiams atėjus, 
pigieji daiktai, kaip mėsa, 
arkliai ir t.t., tuojaus žy
miai pabrango, o brangieji 
daiktai, kaip degtukai, svie
stas, bent kiek atpigę.

Rusai pasitraukę iš mies
to iš penktadienio į šešta
dienį tą naktį, vad. iš rugs- 
4 į 5 d. išauštant. Pasi
traukdami susprogdinę vi
sus tiltus, geležinkelio sto
tį ir geležinkelio tiltą Auš
ros Vartų gatvėje. Nėję 
jie pro stotį Aušros Vartų 
gatve. Rusams išėjus dar 
ilgai, ligi 2 vai. nakties, bu
vę girdėti trenksmai. Sa
ko, visur buvę griaunami 
tiltai. Vokiečiai inėję į 
miestą Įkandin, tuoj tik ru
sams išėjus. Pirma Įjoję 
200 kareivių, raitų, su tri- 
mytais, ypatingai papuoštų. 
Vedę juos 6 vokiečių ofeie- 
riai. Jie tiesiai nujoję prie 
miesto valdybos namų 
miesto galvą Venslauskį. 
Kelio rodyti jiems nereikė-

siduoda nelaisvėn prieši
ninkui. Tas reiškia, kad 
žmonės nenori palaikyti il
gam dabartini surėdymą ir 
tvarką Rusijoj. Šimtai tūk
stančių rusų būdami nelais
vėje dar daugiau ko išmoks, 
gi kuomet po karui sugrįš 
į savo gimtinius kraštus, 
judėjimą dar labiau užar- 
tuos ir gims revoliucija, ko
kios pasaulis dar nėra ma
tęs. Rusijos valdžia, žino
ma, stengsis 'tą revoliuciją 
panardyti kraujo jurose, 
kadangi jinai dar bus stip
ri sukilusias minias šaudy
ti, bet kraujo jūrėse ir pa
ti turės gauti galą. Kokios 
po to seks atmainos, kol-kas 
sunku pasakyti. Tečiau 
visvien turės Įvykti geres
ni laikai su visuotina lais
ve. Tai vienatinis vilties 
blykstelėjimas tomis bai
siomis pragaro dienomis 
Europoje.

ję; su Vilniaus miestu vo
kiečių kareiviai jau buvę 
susipažinę anksčiau; mat, 
jiems išanksto buvęs rodo
mas kinematografe Vil
niaus miestas, jo gatvės, 
namai, ir buvę visa aiški
nama. Paskiau inėjęs Į 
miestą vokiečių fieldmarša- 
las Hindenburgas.. Jo pasi
tikti prie Žaliojo tilto ga
vęs eiti miesto galva su 
miesto raktais ir miesto pa
siuntinybė. Kitą dieną vo
kiečiai tuoj ėmę taisyti. 
Žvėryno ir Žaliąjį tiltus. 
Pats miestas nieko nenu
kentėjęs. Ką laikraščiai ra
šę, kad Vilniuje tiek ir tiek 
namų sugriauta ir sudegin
ta, esą visai netiesa. Nu
kentėję bent kiek priemies
čiai, bet nedaug. Į miestą 
artilerijos nebuvę šaudoma.

Inėję Į miestą vokiečiai 
tuojaus Įvedę savo tvarką. 
Per tris dienas liepę atida
ryti visas krautuves ir 
krautuvėles ir, kas buvo ap
griauta, sutaisyti. Žydams 
tuojaus buvę Įsakyta, kad 
jų krautuvės šeštadieniais 
(subatomis) butų atdaros 
lygiai kaip ir kitų.

Tris dienas buvus ir visa 
pataisius, vokiečiai ėmę 
ruošties pasitikti Williel- 
iną. Liepę išpuošti miestą 
gėlėmis ir kilimais. Įva
žiuojant liepta šaukti 
“hoch.” Ties miesto du
rnos namais buvę pastatyti 
stalai, apkrauti likieriais ir 
degtine. Willielmas įvažia
vęs automobiliu, karuome- 
niškai apsirėdęs, ant galvos 
augštu šalmu, kurio viršū
nėje kyšojęs sidabrinis ere
lis. Buvę liepta patikti mie
sto galvai ir tautų organi
zacijoms, kurioms vokie
čiai buvę išdalinę tam tik
rus ženklelius.

Tris dienas buvus, Wil- 
helmui išvažiavus, vokie
čiai, surinkę visus vyrus 
nuo 15 ligi 18 metų, liepę 
stoti i miliciją, o nuo 18 li
gi 45 metų išvarę apkasų 
kasti. Buvęs išvarytas ir 
tas pats pabėgėlis, kuris 
mums visa tat papasakojo. 
Jis buvęs paimtas šimtinin
ku. Varę toli i Švenčionų 
pusę, kokias 80—90 verstų 
nuo Vilniaus. Jį, kaip vy
resnįjį, vežę karieta. Va
žiavęs kartu ir viuias vo
kiečių oficicris. Važiavę 
labai greitai. Kelionė tru
kusi dvi part Važiuojant 
nakvoję sadžiuose. Nuva
žiavus į paskirtą vietą, pra
dėję dirbti darbą. Buvę ne- 
ihažai inžinierių moterių, 
kurios tvarkiusios apkasų 
darbus. Apkasai buvę ka
sami mašinomis, darbinin
kai tik mašinos išraustas 
žemes skaidą i pašalius. 
Tik vieną rytą pasigirdę 
netolimai šūviai. Pasirodę 
rusų žvalgai. Vokiečių ofi- 
cieris sušukęs “luš,” ir vi
si vokiečiai tuojau išsiblaš
kę. Darbininkai, išėję į na
mų kiemą, kuriuose jie bu
vo sustoję, pamatę, kad ru
sų kareiviai bėklausinėją. 
namų šeimininką, kame y- 
ra vokiečiai. Šis, juos pama
tęs, nurodęs rusams, kad tai 
jie esą vokiečiai. Bet grei
tai pavykę išsiaiškinti, ir 
rusai ne tik paleidę, bet dar 
ir pinigų davę kelionei. Ei
dami jie sustoję Šaukėnų 
sodžiuje. Benakvojant už
ėję vokiečių žvalgai.

Jau buvę juos suėmę, ne
žiūrint, kad šaukę vokiečių

Vokiečiai chemikai karo lauke. Vienas jaunas vokie
čių bakteriologistas, būdamas apkasuose karo fronte 
susekęs naujos rųšies mikrobą, kuris cukrų pakeičia 
riebumais- Vokiečiai mokslininkai dabar galvas lau
žo, kaip tuos riebumus padauginti ir jais gyventojus 
atpenėti karo metu, kadan gi valgių stoka.

pasakytą obalsį “aokacen.” 
Vokiečiai atėmę gautuosius' 
pinigus. Bot tuo tarpu vėl 
pasirodę rusų žvalgai ir vėl 
išvadavę iš nelaisvės. Pul
kininkas trims davęs 25 rb. 
ir paleidęs. Nuėję Į Ašme
nos stotį, o iš ten jau nu
važiavę i Minską ir toliau 
į Rusiją.

-Pabėgėlis. pasaliojo, kad 
Vilniaus gyventojai, apskri
tai imant, labai biją vokie
čių. Jis parodė mums “Ar
tistinio” kinematografo iš 
šv. Jurgio par. No. 22 afišą, 
spausdintą jau vokiečiams 
esant Vilniuje. Afišoj pa
rašyta tik trimis kalbomis: 
pačiame viršuje vokiečių, 
žemiau lenkų ir apačioje — 
rusų. Lietuvių kalbos vi
sai nėra. Bet afiše privati
nės Įstaigos ir iš jos dar 
negalima spręsti, kaip rašo 
vokiečiai savo oficialius įsa
kymus. Buvę matyti, kaip 
vokiečiai vežę su savim bul
vių kasamąsias ir paskui jų 
čia pat degtinės varomąsias 
mašinas. Pačiuose geruo
siuose Vilniaus miesto na
muose, kaip sakysim tuose, 
kur buvo teismo įstaigos, 
keliose vietose intaisę “lin
ksmybės” namus savo ka
reiviams.

Lietuviai
Amerikoje.

‘‘GABIJOS” VAKARAS; 
PRAKALBOS; JAUNI

MO VEIKIMAS.

So. Boston, Mass. Lapkri
čio 5 dieną Lietuvių salėje 
muzikos draugija “Gabija” 
prestatė scenoje 2-jų aktų 
farsą ‘ ‘ Ekspropriatoria i. ’ ’ 
Vaidinimas pirmo akto išė
jo gan gyvas, nes buvo ge
resni aktoriai paskirstyti. 
Kazapučkio rolę atliko p. J. 
Kerdiejus, žydo — p. S. E. 
Vitaitis, Baltraus — L. Sta- 
siulis. Publika turėjo juo
kų bg sočiai. Antras ak
tas išėjo silpnai, mat, ak
toriai tik pirmii kartu sce- 
non pasirodė.

Lapkričio 9 dieną “Ga
bija” statys ’ operetę “Ka- 
minakrėtis ir malūninin
kas.”

Lapkričio 7 dieną Lietu
vių salėje buvo surengtos 
prakalbos. Tas prakalbas 
rengė vietinės lietuvių laik
raščių redakcijos: “Atei
ties,” “Darbininko,” ir 
“Keleivio.” Bet paskuti
nėj dienoj “Darbininkas” 
atsisakė. Nežinia delko? 
Prakalbų tikslu buvo ap
kalbėti apie taiką ir pa
siųsti telegramą su rezoliu
cija Į Wasliingtoną prezi
dentui. Rezoliucijos turi
nys toks: Alos, lietuvių tau
tos dalis, Reikalaujame, i- 
dant kuogreičiausiai įvyktų 
taika, apsistotų valstybės 
kariauti ir nustotų naikinę 
musų tėvynę ir t.t.

Tą rezoliuciją užgyrė 500 
žmonių. Prakalbas vedė p. 
M. Petrauskas. Pirmas 
kalbėjo S. M iclielsonas,, an
tras p. A. Rimka. Kaip 
pirmas, taip ir antras kal
bėjo apie karo baisenybes, 
žinoma, p. Michelsonas dau
giausia prirodinėjo, buk so
cialistai uoliausiai rūpinasi 
karo sustabdymu. Nežinia, 
ar neapsiriko tik kalbėto
jas. Trečias kalbėjo buvęs 
“Kovos” redaktorius, ’ bu
siantis “Keleivio” antruoju 
redaktoriumi. (Kas gi toks? 
Red.) Geriau butų sau na
mie snaudęs toks kalbėto
jas. Tuojau nukrypo nuo 
temos. Matyt, kad jam ne
rūpėjo kalbėti apie taikos 
reikalus, jei pradėjo blevyz
goti.

Prakalbos užsibaigė di
džiausiu sujudimu.

Tą patį vakarą bažnyti
nėj svetainėj šv. Petro vai
kų choras turėjo puikų va
karą. 50 vaikų choras, ve
dant p. AI. Kerbauskui, su
dainavo keletą dainų, ku
rios puikiai nusisekė. Vė
liaus keletą mergaičių su
dainavo solo, paskambino 
pianu. Toliaus buvo atvai
dinta “Linksmosios Die
nos.” Viskas puikiai nusi
sekė. Linksma buvo žiū
rėti į musų priaugančią 
kartą. Linkėtina, kad dau
giau tokių vakarų butų.

Liet. Vyčiai lapkr. 25 d. 
scenoje pastatys “Gedimi
no sapnas.” Senai jau prie 
jo rengiasi ir galima užtik
rinti, jog surengs puikiai.

Stasys.

JAUNIMO VAKARAS.
Wilkes-Barre, Pa. Kaip 

kitų miestelių jaunimas, a- 
tėjus rudens vėsesniam o- 
rui rengia visokius pasilin
ksminimus, taip ir šitos ko
lonijos jaunimas nesnau
džia.

Lapkričio 7 d. vietinė Lie
tuvos Vyčių kuopa parengė 
vakarą. Scenoje atvaidino 
vieno veiksmo farsą “Tai 
politika” ir trijų veiksmų 
komediją “Tris mylimos.” 
Pirmasis veikalėlis ypač 
puikiai nusidavė. Labai gy
vai buvo atliktos Lauryno ir 
Pilypo rolės; merginos taip
pat puikiai atliko.

Antrame veikalėlyje at
sižymėjo p-lė L. Auginto — 
motinos rolėje, ir p-lė AL 
Jarmaliutė — Dimicelės ro
lėje. Šicdvi p-lės, kaip te
ko nugirsti, pirmą kartą 
pasirodo viešai scenoje, už- 
tad galima drąsiai prana
šauti joms garbinga ateiti 
scenos srityje. Publikos 
buvo neperdaugiausia, nes 
silpnai buvo išgarsinta. Ap
silankiusieji pilnai liko pa
tenkinti. Linkėtina jauni
mui lamingos ateities!

Juokiąsis.

straksėsimus išdaro ligonis. 
O tokių daug, tai lyg į ko
kį muzikos taktą jie pritai
ko judėjimus. Yra ir tokių, 
kurie neteko abiejų kojų. 
Pastarieji stumiasi prie pa
geidaujamo tikslo ant ran
kų, mat, kojų neteko, o ran
kos paliko sveikos...

Tai toks likimas karo au
kų. Ką jiems davė karas, 
ką jie pelnė už savo sveika
tą ir gyvastį? Be tikros ne
laimės — jokio gero. J. P.

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU"

Karo ligoninėj.
Ar buvote kuris, gerbia

mieji skaitytojai, ligoninėj? 
Tečiau ne toj ligoninėj, kur 
ant kiekvieno jūsų sudeja
vimo, atsidusimo, lyg į at
balsį atsiliepia gailestingo
ji sesuo, balta, lyg aniolas, 
ir tarnauja jums. Ir gydy
tojas skubinasi prie jūsų 
prieiti ir tyrinėti jus; ne, 
turiu oinenyj karo ligoninę, 
intalpintą nepatogiam kam
baryj, stebuklingu Jmdu iš
likusios mokyklos arba baž 
nyčios.

Štai ilga eilė vežimų su 
ligoniais, kuriuos suvežę 
tirštai suguldo eilėmis ir 
apžiūrinėja žaizdas. Karš
tas prakaitas garuoja iš gy
dytojų kaktos ligi apeina 
daugybę ligonių; daug pa
sišventimo .ir artimo meilės 
indiegta jų širdysna. Sa
nitarai vis neša naujus li
gonius, kuriuos perrišama 
iš eiles. Visokiomis kalbo
mis skamba dejonių balsai. 
Vieni klajoja: jie stiepiasi, 
nori aisikelti, kaž-ką taiko
si nutverti, apglebti ir mir
tinoje agonijoje iššaukia 
žmonių vardus, matyt, sa
vo namiškius mini. Grau
dus tai reginys ir sunku 
būti jo liudininku. Vieni 
šaukia Dievo vardą, žegno
jasi, kovojimo ženklus nu
duoda, karo šauksmus iš
duoda. Kiek gražių, jaut
rių žodžių, atsisveikinimų 
a dresuo j a iš vardi i landei i is 
asmenims; kiek širdį nuve- 
riančių sudejavimų iš](lau
kia iš pusgyvių krūtinių. 
Visi šitie balsai kurčiai at
simuša i šaltas sienas ir nie
kas Į juos neatsako.

O akis ligonių ilgai ir at
kakliai intempt'os žiuri į tas 
nebylojančias sienas, dažnai 
jos Įsižiūri i svetimą veidą, 
tada permatai ligonio psy- 
chologiją. Jis Įsivaizdina 
brangų asmenį, nori su juo 
pasidalinti, ką širdyje turi, 
bet čia jo nėra.

Pamatai ir keistesnių re
ginių. Ten guli bekojis; jis 
šiai]) ir taip raitosi, nori 
žingsniuoti. Sveika koja jo 
mikli ir stipri. Baisius

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

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

Dr.G. M. Glaser
Gv, ir Of'uag

3149 So. Kjfgan 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 vakaro.
Nedalioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Tel. Drover 7042. (

3 Dr. C. Z. Vezelis 3
LIETUVIS DENTISTAS «

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 8
g Nedalioms pagal sutarimą. g
■ 4712 So. Ashland Avė. «
B arti 47-tos gatvės. B

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 vakaro; nedaliomis 10—1 
po pietų.

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

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele 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; teipj&u klcsose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Lnngnajea

1741 W. 47th Street, Chicago, 'A,

731 W. 18th Street

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučė- 

dysite pinigus ir laiką. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. Čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedėldieniais nuo 10 iki 2 i»o 
pietų.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Su v. Valstijų historijos, abel- 
uos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, piiiotystos, daiiarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
ikį 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3860 Emerald avė., Chicago, IU.
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Lietuvių pabė
gėlių vargai 

ir jy šel
pimas.

(Iš “Lietuviu Balso”).
Simbirske bendras pabė

gėliu skaičius išneša vos 
600. Žinoma, jii tarpe yra 
lietuviu. Kiek, negalima 
sužinoti. Ir tie šeši Šmitai 
daugiausia yra pakliuvę so
džiui!, nes stotyje, 4 verstai 
nuo Simbirsko, visus atvyk
stančius išskirsto. Pačian 
Simbirskan pakliūva tik a- 
matninkai ir miestelėnai. 
Užtat barakų čia nėra. Gy
vena privatiniuose butuose, 
bet sukimšti baisiai. Taip- 
pat ir sodžiuj. Neva esą 
trobų, kur gyvenų po 18 lie
tuvių pabėgėlių.

Prūsų lietuviai, kurių čia 
bus arti 2,000 žmonių, tik 
ne visuomet jie prisiskaitė 
prie lietuvninkų. Žymiai 
juos skiria tikyba — bute
liai ir katalikai, — bet dėl
to reiškiasi tautos bendry
bė. Bendrą pagelbą nuken
tėjusioms del karo teikia 
miestas ir žemietija, ku
riuodu darbuojasi čia labai 
sutartinai. Miestas jau yra 
nutaręs, kaip tik susirinks 
mieste daugiau pabėgėlių, 
skirstyti juos tautomis ba
rakuose, o barakus pavesti 
tautų atstovų globai, lygiai 
tautinėms organizacij oms 
bus pavestas ir dalinimas 
kasdieninių pašelpų po 15 
kap. žmogui ir butui po 50 
kap. žmogui mėnesiui. Val
dyba yra nutarusi taippat 
elgties ir su mokyklomis, 
prieglaudoniis, o butus mo
kykloms, prireikus, nuo 
miestelėnų sekvestruoti.

Tatjanos komitetas duo
da pašelpos tik rūbams, a- 
valinėms ir atskiriems žmo
nėms arba Įstaigoms. Prū
sų lietuviai visi turi butus, 
gauna, pinigų iš Vokietijos 
per Amerikos konsulį.

ron, Irkutskan... Jaroslav- 
lėje, geležinkelio stotyje, 
susitikova su komiteto glo
biamaisiais Pskove ir kitur. 
Kalbinom sustoti Jaroslav- 
lėje apsigyventi. Lyg su
tinka, bet nepasiliekia. Pa
mėgo klajūnų dalį,- traukia 
toliau skristi, “kur daugiau 
fabrikų.”

Gorodec (Nižn. Novg. a- 
pyl.). Čia yra išsiųsta 20 
lietuvių šeimynų ir dar at
skirų žmonių. Atvažiavęs 
tuoj susitikau su vienu ru
sų “kolionistu” iš Kauno 
gub. Sveikinu jį, kad tė
viškėn pagrįžęs. Bet jis 
pasirodo visai nelinksmas 
esąs, nenorįs būti Rusijos 
gilmėj ir būtinai grįžtąs 
Lietuvon. “Sudiev, Lietu
vos žemės pilieti!” — ta
riau ir ėmiau toliau teirau- 
ties. Pabėgėlius tvarko 
valsčius, net kaip ir komite
tą tam tikslui sudaręs. Lė
šos— gyventojų aukos. Vi
so dalyko ponas — zemskis. 
Jis net registratūrų veda. 
Seniūnai valstiečiai tik ir 
kalba apie pabėgėlius. Kai- 
kurie randa širdies, gailisi. 
Registruoja vien rusų, len
kų ir ukrainų tautas pripa
žindami. O tie lankai... kuo 
ne visi iš Suvalkų žemės, 
žemaičiu, augštaičių ir ne
moka kitaip, kaip tik lietu
viškai. Kartais bjaurus, 
šlykštus mergaičių padėji
mas, ypač patekusiu tar
nauti į “traktierius.”

Važinėdamas keliais pa
stebėjau, kad apščiai lietu
vių važiuoja Tulon, Saina-į

Ribinskan atvažiavus, 
tuoj susitikau su pabėgėlių 
ešelonais. Daugiausiai lat
viai; lietuvių tik kelios šei
mynos. Pasakojo, kad per 
dvi savaiti kelionės tik du 
kartu tekę paragauti sriu
bos. Stotyje buvo juos su
tikęs moterių komitetas, 
girdė arbata, vaišino pyra
gais. Ribinske jokios pla
čios organizacijos nėra. 
Miestas beveik nieko nešel
pia. Beveik visi pabėgėliai 
talpinami mokyklose. Užė
jus į vieną tvinktelėjo ne
apsakomai sunkus oras.. 
Kambaryje, 4-rių sieksnių 
platumo ir 4-rių ilgumo, su
grusta 60 žmonių; nei pečių, 
nei virtuvių. Skundai, bar
niai tarp latvių ir lietuvių. 
“Lyga kovos su tuberku- 
lozu” dalina pietus: skysti
mėlis, vadinamas “bulvie
ne”; pluduriuoja kelios 
bjauriai nuskustos bulvės, 
sausytėlė proso košė, jokio, 
taip lietuviams įprasto, už
daro. Darbo galima gauti. 
Už sunkų kamavimąsi su 
angliais ant baržų mokama 
3—4 rub. per dieną. Dar
bas periodinis. Yra tokių 
šeimynų, kuru vyrai išva
žiavę uždarbiams Arclian- 
gelskan. Gydytojai teikia 
pagelbą tik savo .iniciatyva. 
Latviai labai nori, kad lie
tuviams butu duoti atskiri 
butai. Buvęs miesto valdy
bos susirinkimas. Valdyboj 
vienintelė tendencija, kad 
nusikračius “tais” pabėgė
liais. Galvojama, kaip juos 
išsklaidžius po sodžius, siū
loma prašyti vyriausybės, 
kad nesiustu Ribinskan tiek 4. «-
pabėgėlių. Opozicija suda
rė moterių komitetas, gy
dytojai ir biržos atstovai. 
Birža paskyrė 2,00Q rublių 
pabėgėlių reikalams ir nu
tarė įsteigti vaikams pieno 
valgyklą. Prie miesto val
dybos veikia Darbo Biuras. 
Pabėgėliai, kurie gyvena 
atskirai - privatiniuose bu
tuose, baisiai naudojami 
namų savininkų.

žymios amerikietės, kurios 
rengia moterių tautinę kon
ferenciją Washingtone lap
kričio 15 dieną.

Smolenske vietinės lietu
vių Draugijos globoje yra 
231 lietuvis pabėgėlis: iki 
5 m. 13 berniukų ir 32 mer- 
gaiti: iki 10 m. — 18 ber
niukų ir 20 inerg., iki 20 m. 
20 bern. ir 35 merg.; išvi- 
o 70 vyni ir 161 moterių. 
Visi jie gyvena bendrabuty
je. Gauna pietus, o vaikai 
pieno ir baltos duonos. Ko
miteto feldčcris teikia me
dicinos pagelbą.

Orias. Orio lietuviai pa
bėgėliai paskutiniu laiku 
ėmė smarkiai darbuoties 
tarp savųjų; ypač sujudo 
čia atvykę Rygos “žvaigž- 
dininkai.” Taisomas “Lie
tuvių Dr-jos del karo nu
kentėjusioms šelpti” sky
rius. Susitvarkė jau lietu
vių bažnyčios choras; baž
nyčioje pasigirdo lietuviš
ki pamokslai. Privatiniuo
se namuose ir šventadie
niais prie bažnyčios pradė-

ta pardavinėti laikraščiai 
atskirais numeriais. Visi 
pabėgėliai, pasitraukę nuo 
karo baisenybių į Orią, be 
jokią. luomų ir pakraipų 
skirtumo, tiesia kits kitam 
ranką ir padeda, kas kuo 
galėdami. Lenkų čia gana 
daug, bet jie maža tesidar- 
bavo. Pamatę lietuvius 
darbuoj a uties tarp . savųjų, 
ėmė pavydėti. Vieną kitą 
musų inteligentą ėmė atkal
binėti: “Girdi, kam čia rei
kalingos skyrium draugijos. 
Jus' ir mes esam katalikai, 
tad steigkime vieną katali
kui draugiją — ir bus ge
rai!” Bet mūsiškiai, žino
dami lenkų bendrą darbą, 
atsisako dėties su jais. Or
io lietuvių pabėgėlių darbas 
tegu bus pavyzdis ir kitų 
miestui pabėgėliams.

Charkovas. Charkove yra 
pabėgėlių iš visų Lietuvos 
kraštų: Suvalkų, Kauno ir 
Vilniaus gub. Kaikurie 
jau gavo darbo, daugumas 
gi neturi, ir reikalingi pa
šelpos. Daugiausia šelpia 
Tatjanos komiteto vietos 
skyrius. Jis teįstengia duo
ti mėnesiui 2—5.rub. ir dar 
bomi (kortelių) pietums 
gauti. Tiek gaunant, sun
ku, žinoma, žmoniškai gy
venti. Kas turi šiokią-to- 
kią vietą ar darbo, <tas gali 
geriau gyventi, bet, kadan
gi darbas labai pigiai ap
mokamas (pav., dirbą kana
lizacijos darbą, teima dieno
je vieną rublį), ir jiems 
sunku išlaikyti savo šeimy
nos, ir priversti prašyti ko
miteto pašelpos. Dauguma 
gyvena sukaltuose iš lentų 
barakuose, bet dar yra ne
maža žmonių, laukiančių 
pastatydinant naujų bara
ką ir gyvenančiu kol-kas 
be pastogės, ore.

Čia būtinai reikalingas 
“Liet. Dr-jos nukentėju
sioms del karo šelpti” sky
rius. Nekantriai laukiame 
jo įsteigiant.

Samara. Samaroje yra 
lietuviu apie 2,000 Jais, 
rūpinasi, kiek galėdamas, 
katalikų parapijos koniite-

; į sučėdija akių tempimą. Kerosino šviesa yra
1 f geriausia — aiški ir netemstanti. RAYO yra 

g be durnų ir nesmirda. Lengvai uždegama, iš- 
Ičystijama ir lengvai knatas permainoma., 
f RAYO kainuoja mažai, bet geresnės lempos 
S negalima gauti už tokius-pinigus.

Standard Oil Company
(Indiana)

Chicago, U. S. A,

Pilni NamarLinksmybes
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.

(Lekcijos Ein Greičiau
^Jeigu vaikas turi gerą šviesą del studijavimo

te

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 
vamzdeli l apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi ( 
orą švelniu, maloniu akordu.

Kaip dantų skau
dėjimą prašalinti.

Kokias torturas perken- 
čia žmogus, kuris turi skau
dantį dantį! Žino tai labai 
gerai tas, kuris kada nors 
turėjo skaudančius dantis. 
Dantis ypatingai kankina 
nakčia, kada visur tyla vieš
patauja; tada nei piie den- 
tisto, nei į jo ofisą nėra pro
gos dasigauti, priešingai — 
turint baimės prieš ištrauk
siant, arba bent prieš pa
grąžinimą dantis paliauna 
skaudėti.

Gi prašalinimas dantų 
kankinančio skaudėjimo, 
sulyg daktaro William II. 
Fitzegcrald, iš Hartford, 
Conn., suvis lengvas. Jis 
tvirtina, kad spustelėjimas 
kojos didžiojo piršto skau
dėjimą “lyg pirštu nubrau
kia.” Gydymas rankos spu
stelėjimu yra moksliškas 
gydymo būdas, o ne koks 
prietaringas išinislas, sako 
daktaras Fitzegcrald.

Dr. Fitzegerald atidengė 
paslaptį, jog padarant in- 
teknię į nervus galima pra
šalinti skaudėjimą. Savo 
praktikoje jis išmėgino to
kius budus gydymui ligą, 
prie kurių kiti gydytojai be 
vaistų ir medikamentų ne
nori prieiti. Jis turi daug 
pasekėją, kurie, nors viešai

tas. Jis savo pinigų netu
ri, o yra šelpiamas lenkų 
komiteto. Jo vedėjas, kini. 
Lapšys, lietuvis, betgi ko
miteto pakraipa lenkiška, ir 
todėl pabėgėliu lietuvių tau
tiniai reikalai nėra tinka
mai apruptiiiti (dabar vos 
30 lietu vi ii vaiką tesimoko 
lietuviškai ir tai vieną va
landą). Šiaip ar taip, vi
siems lietuvių reikalams 
aprūpinti būtinai reikalin
gas “Liet. Dr-jos centr. ko- 
mit.” įgaliotinis — ir su 
nemaža pinigų sum?

Jekaterinoslavas. Jekate- 
rinoslave yra labai daug 
lietuvių. Daugelis ją gau
na patirti didelio vargo. 
Čia nesenai atvažiavo Liet. 
Dr-jos centr. komiteto įga
liotinis Kentra, bet jis del 
daugybės žmonių ir truku
mo lėšų dar nespėjo visą 
kaip reikiant aprūpinti. A

nepasiskelbia, bet jojo me
todą nugiria. Yra ir tokių, 
kurie griežtai prieštarauja 
ir prikiša Dr. Fitzegerald, 
kad jo metodą negudri ir 
neturi tų pasekmių b a vai
sių, apie kuriuos pats išmis- 
linčius svajoja. Pastarie
siems dr. Fitzegerald atsa
ko, kad nepasisekimas mėg
džiotojų paeina iš to, jog 
jie nepataiko surasti to 
punkto, kuris padarytų į 
reikalingą nervų kamputį 
intaką, o savo metodą vis
gi apgina. Jis aiškina taip:

“Jaigu nori panaudoti e- 
lektrikinį skambutį, tai bū
tinai turi prie sagutės pri
dėti pirštą ir juo paspaus
ti. Nespausi kur nors šalo 
sagutės; o tada, kada skam
butis neatsilieptų, tai su
prastum, kad nepataikei ge- 
ron vieton. Be riksmo ir 
purtymosi atsargiau pamė
gintum sujudinti skambutį. 
Už tad ir čia: jei nori at
siekti tikslo spaudiniu ko
jos didžiojo piršto, turi at
rasti tokį punktą, per kurį 
prieitum į nervus ir į juos 
padarytum intaką. ’ ’

Dr. Fitzegcrald tvirtina, 
kad jis savo pratika priėjo 
prie įsitikrininio, kad žmo
gaus kūnas yra padarytas 
ir gerai išvedžiotas nervų 
juostomis. Jos turi savo 
centrus, į kuriuos galima 
veikti. D-ro Fitzegerald 
metodos, nutildymui dantų 
skaudėjimo, kiti daktarai, 
rodos, dar nei iiugyrė, nei 
nupeikė. Tečiau, ar turi ko
kį nors pamatą ir vertę — 
sunku intikėti.

Mėgdžiotojas.

CHINIJOS ADMIROLAS 
NUŽUDYTAS.

Shanghai, lapkr. 11. — 
Admirolas Tseng Ju Chong, 
buvęs Chinijos karo laivyno 
ministerts vakar nužudytas. 
Su juo buvęs jo sekretorius 
sunkiai sužeistas.

Tseng Ju Chong buvo 
inonarchistų partijos šali
ninkas. Jis su savo sekre
torium automobiliu : važia
vo į Japonijos konsuliatą. 
Tuo tarpu ant vienos gat
vių užpuolė du revoliucio- 
uisfu ir paleido į važiuojan
čius aštuonioliką šūvių iš 
automatinių revolveri ų.

' 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 —

E —

1161

1163
1164

E — 1165
E — 1166
E — 1167

E — 1168

E — 1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
ašE — 1170“Tekėjo saulelė kad 

jojau 
Stumbriškiu polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybe Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišins arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E — 1245
E — 1246

E — 1247
E — 1248
E — 1249

E — 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelį švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plauko žąselė per Nemunėli.

Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogus mu
zikos, Įmingu ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL?

©

3249-53 So. Horgan St.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Hoisted St

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
n&kt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5e čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50e.

Nedaliomis 10c. balkonas, 16c.
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. ža
rnai

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

po pietą.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liueso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN
-j 'Mriiwiiinni-iiiiWBMMimiiiMiiMiiiMiiMwiinii

I

• LIETUVIS GRABORIUS ' M
Geriausias gra- J 

borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie-■ 
ka darbą geriau-1 
šiai. a
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia B 
geriausius likto-į 
rius ir 12 va- ’ 
nų paimu.
Tel. Drover 4139 į

; A. MASALSKIS - 
|3305 Auburn Ave., Chicago?

■ Telephone Yards 0336 6
I Lietuviška Drapanų Krautuve | 

Užtaisau didžiausiame pasirin- * 
I kiine vyriškų aprėdalų, skrybėlių, ? H čeverykų, batų del moterų, vyrų ir B 
| vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
| kotų. n
| JONAS BUDR'KAS, savininkas į 
j 3232-64 S. Morgan.St. i 

CHICAGO, ILL.B
w'—mnIii UtlWHIf nr I

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
TukstjCįčia tapo sveikais, 

žmonės nlogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad ji; kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo 
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur f 
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. lį ’s ■

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s H 
gidytojų, 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,■

i

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

III.
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BANK
JONAS M. TAUANEVIČIA, Sav.

CHICAGO. ILL.3249-53 So. Morgan Street,
IBE 3013BEIB:

ir

SiaurinejeSMmje

ementoriuSE
fell

KRAU-

3249 So. Morgan St., (h’c^o

išeina Kas ntarnlnkas ir petnučla.Kaina 25c

iKs&yk tacjaws, © <a®sa wieia«| msnerį dyk«'b

Ihhanoy Gib P#e

J

if

UI -KART NEDELIN1S LAIKYTIS

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

pinigus
Rusijos

________ r Puikiausia Arbata 4,(Jr
Bankes’geriausis 60j vertes, tiktai po lĮluUU
Creamery Sviestas .. Qe

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

KAIP STREETE NU
BAUSTAS.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

DR. A. J. TANANEVICZE 
CYDYTOJAS IB CHIRUKGA4 

fiyd. ligas vyrų.’, moterų ir valkų 
3248 S. Morgan St, Chicago, Hl.

“SAULE’

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

Anton Prazsky, 
2856’ Emerald ave., Chicago, Ill.

Nuostoliai sie- 
milijonus dole- 
sunaikinta 800

Parsiduoda pigiai automobilius 7 
pasažierių. Vardas karo Lemezine- 
Abet, Deroit. Atsišaukite:

L< Sankaitis, 
3401 Auburn ave., Chicago, Ill.

Tel. Drover 4789.

ILL.

Geriausia iš visų CAa 
Arbatų, 60c vertes po 

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

Geresnis kaip km kitur.
Šiaur-vakarlnč dalis.
1644 W Cnicago ave
1373 Milwaukee ave
104.7 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

BANKES' 
-COFFEE
26c vertės Kava su 40 centiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankea* puiki Santos 4 Bankes’Dairy stalo OQz« —
Kava IWV Sviestas

Kiti parduoda po 30 c f

.

į Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Rankų Medžio 
) Durą, lentą, lentelių, rėmą, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

, PRENUMERATA KAŠTUOJA:  ---------—-

AMERIKOJt ę pusei matų
EUROPOJ f Rosi^J ir Lietuv°J $3.50, Anglį-Į l joj ir Škotijoj 15 Prūsuose 15 m.

I CARR BROS. WRECKING CO
I 3003*3089 S. HALSTED ST. CHICAGO, Il

------------------------------------------------------------ -----

Šitas specialia KUPONAS vertas 11
Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan l
Cigaretę kuponų. Dovanų Stotyje arba pas:

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New V~rk. N. T.

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

Chicagos Žinios-
Už MENKUS NIEKUS 

SUSIŠAUDĖ.
Andai vakare saliune po 

mnnerin 1400 W. 12 gat. 
susitiko John McNeil su 
Edward Woods. Išsitraukę 
pilotei iškai po šnapsiuką 
užvedė kalbą apie sali imu 
uždarymą sekmadieniais. 
Žodis po žodžiui susibarė, 
paskui pradėjo pešties. Bet 
saliune esanti juodu per

il’ neleido daugiau 
Po to abudu misi-

skyrė 
barties, 
ramino ir kiekvienas sau iš
didino namo.

Tečiau ant rytojaus abu
du susitiko ant kampo 22 
gat. ir Laflin. Pratarę kits 
į kitą kelis žodžius išsitrau
kė abudu revolverius ir ė- 
mė šaudyties. Sužeidė ke
lis praeivius.

Pašaukta ■ policija, kuri 
McNeil’ą atrado su prašau
ta galva, gi Woods pabėgo 
ir policija nesuranda.

McNeil turi 26 metus. Jis 
piliečiams 10-tos wardos la
bai gerai žinomas, nes pas- 
pastaraisiais rinkimais bu
vo kandidatu į aldermanus.

Policija ilgus metus su 
juo daug nesmagumų turė
jusi.

savybę ant $125. Augš- 
čiausias apdraudimas $375, 
už ką per metus prisieina, 
mokėti 37 centai.

Žinoma, bėduoliai tno- 
mi pasinaudos ir valdžia 
surinks gražių pinigėlių.

Teisėjas Graliam nubau
dė $25 kapitoną. Streeter 
už pardavinėjimą svaigalų 
be valdžios leidimo. Kapi
tonas užsigynė, kad jis ne- 
pardavinėjęs jokių svaiga
lų. Pabaudos tečiau neuž
simokėjo ir nusprendė ape
liuoti.

Chicago j gyvenanti japo
nai vakar iškilmingai pami
nėjo savo imperatoriaus 
vainikavimą B] aekston e
Hotelyj atsibuvo vakaras, 
kuriam dalyvavo ir majo
ras Thompson.

“KATALIKO” ADMINIS
TRACIJOS PRANE

ŠIMAS.
Iš'St. Louis gavome, ne

žinome nuo ko, užsimalda
vimą P. Norkaus kningelės: 
“Apie kūno išlavinimą.” 
Pinigų prisiųsta 20c. Kas 
tą užsakymą padare, malo
nės paduoti pavardę ir ad
resą, o mes jį išpildysimo.

APMUŠĖ IR APVOGĖ 
MOTERĮ.

Dailiai apsitaisęs jaunas 
vyras vakar atėjo po num. 
844 Loomis gat. ir pareika
lavo parodyti tuščią namuo
se pagyvenimą (flatą). Mrs. 
Mary Buffalo jį įsileido vi
dun ir liepė jam trepais lip
ti ant antrojo augšto. Bet 
vyras užuot eiti viršun ją 
nugriebė už gerklės ir. par- 
mušęs pareikalavo pinigų. 
Paėmė krepšiuką su $35 
išbėgo.

FRANCIJA NENORI 
TAIKOS.

Paryžius, lapkričio 11. — 
Vienam International News 
Service korespondentui 
Francijos premieras Briand 
pasakė, kad Francija dabar
tiniais laikais nereikalau
janti jokios taikos ir todėl 
apie kokią ten taiką negali 
būti nei kalbos. Francija 
turinti kariauti, kol neiš
eisianti iš karo pilna perga
lėtoja ir kol nesutrinsianti 
vokiečių militarizmo, kuris 
šiandie naikiną Europą. 
Taikinties — tai butų fran- 
euzams didžiausias pažemi
nimas ir vergiškas nusilen
kimas prieš vokiečių mili
tą rizmą.

RAČIŪNO NAUJI JUDANTI 
PAVEIKSLAI

Iš karo lauko ir iš Lietuvos. Matysi
te, kaip Grand Duke Nikalojus su 
savo tūkstančiais kareivių sutinka 
vokiečius ant Lietuvos rubežių.

Pirmos dalies programas.
Visi mes skaitome laikraščiuose a- 

pie karą, kuris siaučia po Lietuvą, 
fitai dabar ir vėl bus proga pamatyti 
Lietuvos miestus ir kaimus, kur bai
sioji ugnis ir bado viesulą siaučia, 
kur mus broliai ir seserjs vaitoja, kur 
jau badas anuos kankina.

Matysite, kaip minios žmonių jau 
netekę pastoges badaudami ištiesę 
rankas šaukia pagelbos. Matysite, kur 
tie kalnai, pakrantės, apdengti už
muštais kareiviais. Matysite tuos mu
sų upelius ir peikiąs, paplūdusias aša
romis ir kraujais. Matysite padebe
siuose lekiojančius orlaivius, iš ku
rių tranko, meta bombas ant mus tė
vynės Lietuvos. Mielas lietuvi ar 
lietuve, atsidusk dar kartą ir ateik 
pažiūrėti savo brangios tėvynės Lie
tuvos.

Dalis pelno eis nukentėjusiems del 
karo.

Antros dalies programas.
Iš Amerikos lietuvių gyvenimo.
1.'“Vestuvės,” trijų veiksmų ope- 

po vadovyste gerb. ĄĮ. Petraus- 
Sulošė Bostono “Gabija.” 
Tautiški žaislai, mažų vaikučių

‘Gabijos” ehoro. Boston, 
Wilkes-Barre, Pittstono,

1915 m.
Juokingi ir maišyti pa- 

Bus sudainuota tarpuose 
Nepamirškite atsilankyti ant

Bell H M t
JĄ

PASIŲS CARUI 300 
RUBLIŲ.

Chicagoj gyvena Harry 
Karzen, 19 metų. T Ame
riką jis atkeliavo pirm po
ros metų iš Starodubo, Ru
sijoj. Tenai paliko savo tė
vus. Caras Harry pašaukė 
kareiviauti. Kadangi jis 
yra iš Rusijos pasišalinęs, 
tėvams, kaipo žydams, už 
pasišalinusį nuo kareiviavi
mo sūnų reikia mokėti 300 
rublių pabaudos. Tos pa
baudos tėvas negalį užmo
kėti. Jis caro valdininkams 
nurodė savo sūnaus adresą. 
Valdininkai taigi į Chicago 
prisiuntė Harry Karzemui 
reikalavimą, idant jis pa
baudą už tėvą užmokėtų.

Harry nusprendęs surin
kti reikalaujamus 
ir pasiųsti tiesiog 
carui.

ĮMETĖ akmenį 
TUVĖN.

Vakar ryte automobiliu 
važiavusieji tris vyrai šiau
riu miesto pusėn per langą 
įmetė didelį konkretinį ak
menį drabužių krautuvei! 
po num. 4518 So. Ashland 
ave.

M.

Lango stiklas subįrė- 
Krautuvės savninkas 
Rosenwasser, gyvena 

ant krautuvės. Jis polici
jai pranešė, jogei su jokiais 
darbininkais neturįs nesu
sipratimų; taippat net Besi
interesuojąs rubsiuvių 
straiku. Ir kodėl jam lan
gai daužoma, jis negalįs su
prasti.

“LIBERTY BELL” GA
BENAMAS IŠ PARODOS.

San Francisco, Cal., lap
kričio 11. — “Liberty Bell” 
(Laisvės Varpas), žinoma 
brangintina Suv. Valstijų* 
historinė liekana, šiandie iš 
vietos pasaulinės parodos 
išgabentas atgal į Philadel
phia specialiu traukiniu. 
Varpas parodoje išlaikytas 
aplink 4 mėnesius. Visų 
valstybių komisionieriai, 
dalyvaujanti parodoje, var
pą iškilmingai nulydėjo į 
geležinkelio stotį.

ra, 
ko.

2.
ir “Gabijos” choro. Boston, Mass.

3. Wilkes-Barre, Pittstono, Seran- 
tono ir apylinkių antra Lietuviu Die
na. liepos 20 d..

4. Extra, 
veikslai, 
dainos, 
minėto perstatymo, nes kurie lankėsi 
pinnesniuose perstatymuose, visi buvo 
užganėdinti, o kurie neturėjo progos 
matyti, tie visi apgailėjo.

Paveikslus aiškins pats A. T. Ra
čiūnas. Įžanga 25c., vaikams 10c.

Atsibus nedėlios vakare, lapkričio 
(Nov.) 14 <1. 1915 m. McCaddin Hali, 
Berry str., tarp So. 2-ros ir 3-čios. 
Brooklyn, N. Y. Duris atsidarys 
7:15, perstatymas prasidės 8:15.

Seredos vakare, lapkričio 17 d., 
šv. Jurgio svetainėje. 180 New York, 
ave., Newark, N. .T.

Subatos vakare, lapkričio 20 dieną, 
Lietuviu svetainėj, Union City, Conn: 

Nedėlios ir panedėlio vakarais, lap
kričio 21 ir 22 d.. Lietuvių svet., 48 
Green str., Waterbury, Conn.

GINKLŲ FABRIKAS 
SUDEGĖ.

So. Bethlehem. Pa., lapk. 
11. — Vakar čionai ugnis 
sunaikino Bethlehem Steel 
kompanijos ginklų fabriką 
No. 4. Nuo ko kilo gaisras, 
nežinoma. Nuėjo niekais 
visos mašinerijos ir karinė 
medžiaga, 
kianti kelis 
rių. Be to 
kanuolių.

UŽKRAUTA $750,000 
PER METUS.

Londonas, lapkričio 11.— 
Vokietijos valdžia ant Var- 
šavos užkrovė $750,000 me
tiniu mokesčiu vokiečiu 
garnizono užlaikymui, anot 
į čionai parėjusių Varsa vos 
laikraščių.

LONDONO VARGDIE
NIAI APDRAUDŽIAMI.

Londonas, lapkričio 11.— 
Parlamente paskelbta, kad 
Londono vargingesnį gy
ventojai savo mantą nuo 
zeppelinų sunaikinimo ga
lės apdrausti. Apdraudi
mus išduoda vyriausioji 
krasa ir ji taippat atlygins 
už padarytus nuostolius. Už 
12c. per metus galima ap
drausti savo mantą ir nuo-

Tananevicz Savings I

Dovanu. Jeigu 
gulite pirkti 
Tankini Sviesta 

Ban kės’ Kavos sztoruose

264 alb

Parankamas del Telefono 
naudotojų.

Naudokite gatavą užrašams lapą, ap
darų viduriniam puslapyj Bell Tele
phone kningos

Vardams ir Telefono numeriams 
ypatų kuriuos tankiai šaukiate

Šitas sučedija laiką ir pagerina patar
navimą panaikinant klaidas paeinan
čias nuo šaukimo numeriu ant pomie- 
ties.

Daugiau užrašams lapų (inklijuoti 
į vidurį) suteikiame pareikalavus.

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotu Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinįgus visų ’ritą viešpatysčių.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir vižas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visą liniją.
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 |- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negaiš 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metą sena, įsteigta 1893, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargu reikalą vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kotrius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FL; Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.

Lietuvių č 
^Parapijų ) 
fe Mokykloms

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS ‘

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

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

TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

W. D. Boczkauskas & Go.
StMU W-: M iii.
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