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Austrai Lenkijoje sumušė Kazokus
VILNIUS, rugp. 12. — Vakar per Vilnių į Rusiją geležinkeliu nugabenta šeši pilni vagonai vokiečių kareivių, kuriuos rusai 
paėmė nelaisvėn. Keturi sužeisti vokiečių oficieriai palikta Vilniaus ligoninėj gydyti.

RUSUA PABAIGS MOBILIZA F V 
CLJĄ RUGP. 21mą DIENĄ LA

Oficialis Angli
jos praneši

mas apie
L karą.
■ LONDONAS, rugp. 11. Ši- 

tai koki oficiali pranešimą
■ apie karą anglu valdžia iš-
■ davė:

“Dvi vokiečiu kavaleri- 
1 jos divizijos, kaip praneša-1 ma, yra artimiese Ton-

grės (dešimts myliu Į šiau
rę nuo Liege); tris vokiečiu 
korpusai tebėra prie Liege, 
o kita vokiečiu kariuomenė, 
kaip pranešama, yra apsi- 
kasus palei upę Aisne. Di
delė vokiečiu kariuomenė 
artinasi per Luxemburgą 
ir jau yra netoli Belgijos 
rubežiaus.

Pranešama, kad Austro- 
Vengrijos armija išėjo iš 
Krakovo ir eina Kielco link.

Lygiai pranešama, kad 
rusai eina iš Rowno kloniu 
upės Styr linkui Lemberg 
(Galicijos sostinė).

Vokiečiu žvalgai buvę 
ties Geddine ir Arlon, Bel
gijos Luxemburge.

Sakoma, kad vokiečiu bu
vo užmušta ties Liege 8.000. 

. Nepatvirtintos žinios a-
k teina, kad svarbiausieji Lie- 

ge fortai tebesilaiką, nors 
kaikurie mažesnieji pateko 
i vokiečiu rankas. Vokiečiai 
bombarduoja fortus be jo

ji kio sustojimo. Vieną kartą
t ant vieno forto sustojo

kriokti belgu kanuolės; tuo
met vokiečiai kėsinosi ji 
šturmuoti, bet i juos pasi- 

i pylė švino lietus ir su dide
liais nuostoliais turėjo pa
sitraukti. Atakuojanti ka
reiviai parodė didi narsumą 
ir nuolatai jiems pribūva 
pagelba. Sakoma, kad dabar 
atakuoja 120.000 kareiviu.

Pabėgėliai iš Liege sako, 
kad miesto stovis esąs bai
sus. Daug namu sugriauta 
arba sudeginta.

Francija vedan
ti “šventą" 

karą.
PARYŽIUS, rugp. 11. — 

Sarah Bernhardt, garsi 
francuzų artistė, sako, kad 
Francija dabar vedanti 
šventą karą.

“Yra tai švenčiausias ka
ras, kokį tik žmonės yra 
vedę“, pasakė artistė. 
“Francuzų kareiviai nede
da savo galvas už vėliavą, 
bet už žmoniją, už panaiki
nimą visokio karo, už visa- 
pasaulinę taiką“.

Kuomet ji išgirdus, kad 
francuzai jau Alzacijoj, tai 
iš džiaugsmo apalpus. Pa
sakius paskui:

“Gaila, kad aš negaliu 
grumties su barbarais, ku
rie jau perilgai buvo pasau
lio rykšte“.

Mūšiai Austrijos 
pasieniais.

Londonas, rugp. 11. Pra
nešama, kad dviejuose mū
šiuose rusai laimėję aut 
Austrijos rubežiaus. Ta ži
nia patvirtinta ir Peterbur
ge.

Austrai buvo apsikasę so
džiuj 'IZalotoche, Galicijoj. 
Durtuvais rusų kareiviai iš
nešę austrus iš apkasų. Po 
to austrai buvo priversti 
pasitraukti iš miestelio Ra- 
dziwilow, kurį buvo paėmę 
savaitė atgal.

Užimant miestelį Zaloto- 
che, rusai pradėjo krausty
tas per Austrijos rubežių. 
Rusų armija, skaičiuj 300.- 
000, nešinusi kloniu upės 
Styr linkui Lemberg.

Iš antros pusės austrams 
pasisekė kazokams išpliekti 
kailį ties Miechow; šis mies
telis guli Rusi; Lenkijoj, 10 
mylių nuo rubežiaus. Tame 
miestelyj buvo pasislėpę ka
zokai. Kai austrai užpuolė, 
tai šaudymaisi tęsėsi arti 
valandos. Kazokams pasi-

darė perkarsta ir jie turėjo 
bėgti, palikę 400 užmuštų ir 
sužeistų.

Austrai čia netekę 160 su
žeistais ir užmuštais.

Kartu pranešama, kad 
austrai ir vengrai keliauja 
iš Krakovo Į rusų parube- 
žius. Ta kariuomenė turė
sianti susijungti su karei
viais, kurie įsiveržė į rusų 
Lenkiją ir llaikosi Kielcove.

Ties Čenstakavu rusams 
pasisekę pašauti vokiečių 
orlaivį. Orlaivis nukrito že
mėn ir sulužusiame orlaivyj 
rasta keturių oficierių lavo
nai.

Vilniun atgabenta esą še
ši vagonai vokiečių nelais- 
vių'. Jie bus gabenama gi
liau į Rusiją. Vilniaus ligo
ninėj palikta keturi sužeis
ti vokiečių oficieriai.

Pagal pranešimų rusų pi
nigai Vokietijos bankuose 
esą sukonfiskuoti. Sukonfis- 
kuota $25.000.000.

Valgių kainos 
dideles.

LONDONAS, rugp. 12.— 
Telegrama iš Copenhagen į 
Daily Mail sako, kad pagal

keliauninkų pasakojimus, 
valgomųjų daiktų kainos 
Berlyne esančios nesvietiš
kai didelės. Del to kasdien 
kįlančios riaušės. Vaisių, 
duonos, bulvių ir druskos 
kainos be galo pakilusios. 
Daugelis krautuvninkų bu
vo suareštuota ir jų krautu
vės uždaryta. Už viską rei
kalaujama auksas ar .sidab
ras. Poperiniai pinigai ne
priimama.

PETERBURGAS, rugp. 
12. — Rusijos kariuomenė 
įsiveržė Galicijon. Iš Žaloto - 
che išvijo austrus ir patįs 
tą vietovę užėmė.

Svarbiausios Žinios iš 
Karo Lauko.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Iš Franci jos šaltinių prane
šama, kad ties Muelhausen, 
Vokietijos teritorijoj, fran
cuzai vokiečius sumušę, kad 
tuo tarpu vokiečiai tvirtina, 
kad jie mūšį išlošę.

PARYŽIUS, rugp. 12. — 
Franci jos kariuomenė ap- 
siaučius Spincourt, Belgijoj, 
ir ten atsirandančią vokie
čių kavaleriją atmušus at
gal į Vokietijos pasienį.
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Belgijos miestas Liege, kur žuvo daugiau 30.000 vokie čių, norėjusių tą miestą už
imti. Apačioj matoma, kaip Belgijos kareiviai pereina upę Meuse ties Liege.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Vokiečiai užėmė Belgijos 
vietovę Tongres, 10 mylių į 
žiemius nuo Liege.

VAKAR PRO VILNIŲ Į 
RUSIJOS GILUMA NU 
GABENTA ŠEŠI PILNI 
VAGONAI VOKIEČIŲ 
KAREIVIŲ, PAIMTŲ 
NELAISVĖN.

BRUSELIS, rugp. 12. — 
800 vokiečių belgai paguldė, 
kuomet vokiečiai mėgino 
paimti fortą Seraing, gulin
tį pietų pusėj nuo Liege.

Haaga (Hague), rugp. 12. 
— Holandijos provincijoje 
Limburg, North Brabant, 
Zeeland ir Gelderland pa
skelbta karo stovis.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Vokiečių su francuzais dide
li mūšiai eina ties Longwy 
ir Longuyon, Francijoje. 
Tas skelbiama oficialiai Pa
ryžiuje. Kitas mušis prasi
dėjo ties Virton, Belgijoje.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Anglija turi sumobilizavusi 
arti 600.000 kariuomenės ir 
vis dar daugiau mobilizuo
jama. Dalis tos kariuome
nės jau pasiųsta į Belgiją 
francuzams ir belgams pa- 
gelbon.

PARYŽIUS, rugp. 12. — 
Austrijos reikalai Francijo
je ir Franci jos Austrijoje 
pavesta prižiūrėti Suv. Val
stijų ambasadoriam.

BASEL, rugp. 12. — 
Šveicarijos ir Vokietijos ka
riuomenės susiėjusios išil
gai minėtų valstybių sienos 
ir visai arti kita prieš kitą 
sustojusios. Vokiečiai pasie
niu pila šancus.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Iš Bruselio čia pranešta, 
kad vokiečių andai mušyj 
ties Liege 2.000 užmušta, 
20.000 sužeista ir 9.700 pa
imta nelaisvėn. Belgai savo 
nuostolių tečiau neskelbia.

BRUSELIS, rugp. 12. — 
Ties Liege, Belgijoj, mušiu 
metu užmušta Vokietijos 
princas William of Lippe su 
sunumi.

BRUSELIS, rugp. 12. — 
Ostende suimtas vokietis 
šnipas, pas kurį rasta pie
nai su pažymėtomis vieto
mis, kur vokiečių armija tu
rėtų sustoti maršuodama 
Paryžiaus linkon. Francu
zai tuo susekimu labai nu
džiugę.

PARYŽIUS, rugp. 12. — 
Herstate, Belgijoje, 2.000 
vokiečių kareivių sužeidu- 
sios belgės moterįs, šaudy- 
damos į juos per namų lan
gus pištalietais ir liedamos 
vokiečiams ant galvų ver
dantį vandenį.

LONDONAS, rugp. 12. — 
Austrai užmušė 400 rusų 
kazokų užimant Miechową, 
Rusų Lenkijoje.

PETERBURGAS, rugp. 
12. —- Rusijos šauliai šovi
niais iš šautuvų suskylėjo 
vokiečių styrinį orlaivį ir 
šis tuojaus nukrito ant že
mės jnetoli Čenstakavo. 4 
vokiečių oficieriai užsimu
šė.

(Tąsa ant 4-to pusi.).
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Musypastabos.
KAIP PASIBAIGS 

KARAS.

ėmė 
me- 
ap-

Europa visuomet buvo a- 
rena, ant kurios blizgėjo 
kardai ir kovėsi tautos. Bu
vo laikai, kuomet karas vie
niems buvo žaislas, antriems 
— amatas; paskiau karas 
buvo reikalingas apsiginti 
nuo kaimynų plėšimų, paga
liau išgalvota valstybės gar
lic, k a i i t. ikr i ą i įsi o jj ką r 11 i 
priežastis.

Bet militarizmas nekuo- 
met dar nebuvo taip daug 
išvystytas ir išbujojęs Eu
ropoje, kaip dabartiniais 
laikais. Militarizmas tiesiog 
smaugė visą Europą.

Militarinis Molochas 
augti pradėjus 1870-71 
tais, kuomet Vokietija
galėjo Franciją. Nuo to lai
ko militarizmui buvo pa
švenčiama kaip žmonių dar
bo vaisiai, taip ir jų gyvas
tis. Pasididžiuodama dide
lėmis pergalėmis, Vokietija 
sumanė palikti galingiausia 
valstybe Europoje ir savo 
gudria politika valdyti ki
tas valstybes. Vokietijos iš
didybei nebuvo galo. Galva
trūkčiais pradėjo ginkluo- 
ties, pradėjo mėtyti milijar
dus militarinio Molocho 
gerklėm, pradėjo didinti ka
riuomenės skaitlių. Paskui 
ją būtinai taip turėjo pasi
elgti ir kitos valstybės, pri- 
sibijodamos, kad išteisybės 
nepatekus vokiečių intek- 
mėn.

Kulturinį žmogų net su
purto pagalvojus jam apie 
tas milžiniškas pinigų su
mas, kokias Europos vals
tybės per tuos kelis desėt- 
kus metų išleido ginklavi
muisi, užuot išleisti kultū
riniams ir civilizacijiniams 
tikslams. Pagaliau prisiarti
no laikas, nes turėjo prisi
artinti, kad tolimesnis vals
tybėms ginklavimosi jau 
nėra galimas daiktas. Pas
taraisiais metais tautos taip 
buvo finansiškai nuvargu
sios, kad toliau jau nebuvo 
galima žengti be įkeitimo 
abelno (‘koliominio subaų- 

| • krutijimo pavojum Staiga 
tarp žmoni ą paplito vargas,

skurdas, kultūrinis išsivys
tymas sustojo. Visoms vals
tybėms todėl ėmė grasinti 
revoliucijos šmėkla; greitais 
žingsniais artinosi krizis.

Tuo tarpu apkvaitusi Vo
kietija po senovei dirbdino 
didelius karo laivus, liedino 
kanuoles. Retkarčiais vo
kiečių kaizeris gana grasi
nančiai atsiliepdavo į kitas 
Europos valstybes. Pastarų
jų valdovai aiškiai matė, 
kad Vokietija tyko ant ki
tų valstybių. Slaviai patyrė, 
kad vokiečiai sumanę atim
ti jiems laisvę, mantą ir kul
tūrą. Laikas skubiai bėgo. 
Antgalo bendras pavojus 

Į suartino visas Europos tau- 
’ tas ir šios su ginklais puolė

si ant vokiečių. Dar nekuo- 
met pasaulyj nebūta pana
šaus karo, kad prieš vieną 

, valstybę sukiltų tiek daug 
valstybių. Į vokiečius susi
kibo visos Europos armijos, 
kurių vienas tikslas — su
naikinti vokiečių militarinę 

į galybę!
Kokios iš to karo bus pa

sekmės, šiandie sunku pasa
kyti; jei Vokietija liks į- 
veikta, nėra abejonės, seks 
kaizerio didis nusižemini
mas, vokiečių išginklavimas 
ir vidurinės reformos, o gal 
dar pasidalįs į mažas vals
tybėles, kokios buvo pirm 
Bismarko laikų.

Bet jei Vokietija šiek-tiek 
šiame kare laimėtų, tuomet 
Europoje imtų viešpatauti 
galingasis Marsas (karo 
dievaitis) ir prasidėtų po 
kiek metų ir vėl kruvini ka
rai, gi žmonija netektų ir 
šiolaikinės savo kultūros.

Tasai klausimas neužilgo 
bits išrištas.

MIESTŲ GYVENTOJŲ 
MAITINIMAS IR 

KARAS. 

Turbūt ne visiems yra ži
noma, kaip tai reikalingos 
milžiniškos pastangos, idant 
abelnos mobilizacijos ir ka
ro metu didelių miestų gy
ventojus aprūpinus reika
lingais valgomais produk
tais. Visiems tegali būti ži
noma, kad dideliuose 
tuose nėra sukrauta 
daug didelio valgių 
liaus. Komunikacijos 
bulinimai padarė tai, 
šiais laikais į miestus kas
dien atgabenama iš kitur 
šviežių valgių ir tų valgių 
ištekliumi nesirūpinama.

Pasitaikius mobilizacijai, 
visupirmu beveik visai su
stoja visokia privatinė ge
ležinkeliais komunikacija. 
Kas tiesa, pirmomis dieno
mis dar neatsibuna kariuo
menės transportas, bet tuo 
metu garvežiai stumdo va
gonus į parankiausias karo 
žinybai vietas. Tik paskui 
seka mobilizacijiniai kariuo
menės transportai. Kiekvie
noj valstybėj tokia mobili
zacija, sujungta su kariuo
menės transportais, tęsiasi 
2—3 savaites. Ir tuo metu 
visi geležinkeliai užimti tik 
kareivių ‘vežiojimu į visas 
puses. Valgių į miestus pri
statymas tuo metu visai su-

mies- 
per- 

ištek- 
pato- 

kac

Podraug su armijos mobi
lizacija atsibuna arklių ir 
vežimų rinkimas, kaip 
miestuose, taip ir sodžiuo
se. Arklių reikalaujamas 
skaitlius nėra tikrai žino
mas, bet tas galimą šįek- 
tiek paaiškinti keliomis

skaitlinėmis. Armijos kor
puso arklių skaitlius išne
ša 14.000, iš to skaitliaus 
"aktinai panaudojama tar
nybai tik 4.000, bet karo 
metu korpusai turi turėti 
mažiausia 10.000 arklių. Tą 
skaitlių reikia padauginti 
skaitliumi korpusų. Kuri 
valstybė turi daugiau ka
riuomenės, tai valstybei ir 
daugiau arklių reikalinga. 
Arkliai turi būti parinktini 
ir išlaikomiausi. Gi kadangi 
dideliuose miestuose randa
si parinktiniausi arkliai, to
dėl miestai tankiausia be 
arklių ir paliekami. Apart 
arklių, renkama automobi- 
iai. Todėl paskelbus bile 

valstybėj mobilizaciją, 
miestui netarnauja nei trau
kiniai, nei automobiliai, nei 
vežimai.

Tuomet gyventojų padė
jimas lieka tikrai apverkti
nas. Kas aršiausiai, kad 
tarp vaikii mirtingumas tuo 
metu ima platinties, nes iš 
niekur negaunama užtekti
nai pieno. Valgomi produk
tai neišpasakytai pabrang
sta, darbininkai netenka 
darbo, duona beveik visai 
išnyksta, nes iš niekur miltų 
negaunama. Visi pamato 
skurdą, kaip darbininkai, 
taip ir turtingesnieji gyven
tojai, katrie nespėja laiku 
išsinešti kur į užsienius, į 
romesnes vietas.

Ir ligšiol valstvbės tuomi 
beveik nieko nesirūpino, 
kad miesto gyventojus ap
saugoti nuo badmirio. Kuo
met dabar Europoje kilo 
karas, daug miestų tuo at
žvilgiu atsirado pavojuje. 
Karo valdybos žiuri, kad 
tik kariuomenei ko reikalin
go nepritruktų, gi ramieji 
miestų gyventojai joms nėr 
rupi.

Tik vienas Paryžius, sa
koma, gausiai valgomais 
produktais, ypač miltų ir 

' javų sandėliais, aprūpintas. 
; Prancūzus pamokė vokie-
■ čiai 1870-71 metais. Kuo-
■ met tais metais vokiečiai 

buvo apgulę Paryžių, gy-
■ ventojams prisiėjo net žiur

kėmis maitinties. Tas 
ir pamokino.

juos

SU-LAIKRAŠTININKŲ 
VAŽIAVIMO REI

KALE.

Nesenai “Katalikui” pri
siminus apie šiemetinį laik
raštininkų suvažiavimą, 
“V. Liet.” tą priminimą ne 
tik parėmė, bet dar patarė 
laikraštininkams, ty. Lietu
vių Spaudos Draugijai, tuo- 
jaus atlaikyti savo suvažia
vimą ir tam tikslui parinko 
29, 30 ir 31 dienas šio rug
pjūčio mėn. “V. L.” sako, 
kad ypač dabar musu laik
raštininkams priderėtų pa
siskubinti suvažiuoti ir ap
kalbėti įvairius politikos 
klausinius, kurie netikėtai 
Europoje iškilo ir kurie net 
Lietuvos ateitį tegalinti pa
liesti.

“V. Liet.” turi tiesą sa
kydama, kad laikraštinin
kams yra būtinas daiktas 
nieko nelaukiant atlikti su
važiavimas, bet kįla abejo
nė, ar vieni laikraštininkai 
įstengtų išrišti, pav., politi- 
kinius klausimus, kurie par
ieti musų tėvynę. Tai ne 
vieniems laikraštininkams 
tas klausimas išrišti. To
kiais musų visuomenei svar
biais dalykais turėtų užsi-

imti bendrai su laikraštinin
kais visa musų apšviestuni- 
ja, visa Amerikos lietuvių 
inteligentija ir žinomi vi
suomenės veikėjai. Tuose 
dalykuose reikalinga sutar
tis, bendras darbas.

Tatai užuot laikraštinin
kų suvažiavimo mes verčiau 
paremiam “Lietuvos” su
manymą, apie kurį jau porą 
kaitų musų dienraštyj bu
vo rašoma. L. S. Dr-jos su
važiavimas, kaipo organiza- 
cijinis, galima atidėti to
liau, bet dabar reikalingas 
mums visos Amerikos lietu
vių suvažiavimas, kur butų 
galima apkalbėti pramato- 
mas likimas, koks gali iš
tikti Lietuvą europinio ka
ro metu. Nors šiandie apie 
visa nieko tikro negalima 
spręsti, tečiau kas kasdien 
skaito laikraščius, tas iš te
legramų mato, kad Lietuvo
je gali ištikti dideli rusų su 
vokiečiais ir austrais mū
šiai.

Suprantamas dalykas, 
kad tuomet Lietuva atsiras
tų didžiausio skurdo naguo- 
se, nekalbant jau apie jos 
politikinį stovį.

Karas ir darbinin
kas.

Yra labai geras straipsnis 
antgalviu “Karas ir darbi
ninkų reikalai”, tilpęs At
lantic Monthly, balandžio 
m., 1914 m., ir kuris dabar 
jau išleistas atskiroj knin- 
gelėj rupesniu American 
Association for Internatio
nal Conciliation. Parodymui 
jos svarbumo, paduodu že
miau jos turinio sutrauką.

Karas, kam jis nebūtų 
pelningas, o šiuolaikiniam 
darbininkui jis yra didžiau
sia nelaime ir daugiau nie
kuo.

Daleidžiant, kad jis yra 
reikalingas, arba kuriam as
meniui, arba kuriai klesai 
pelningas, bet tau, darbinin
ke, karas yra niekas dau
giau, kaip tik pragaištis. 
Valstybės rubežiai gali išsi
platinti per karą, vienas, 
antras generolas ar admiro
las gali gauti dovanas pini
gais, kardu, arba jo stovy- 
la gali būti nulieta, bet vis
kas, kas tau klius, yra tik 
skaudėjimai, dvasios slogi- 
nimai, žaizdos, ligos, mir
tis, o gal ir visos tavo šei
mynos išteriojimas.

kuris pate vedąs savo ka
riuomenę prieš vokiečius.

Naują kovą prieš milita- 
rizmą veda ne vien dvasiš- 
kija ir socialistai; antimili- 
taristai yra visur ir konser- 
vativiai darbininkų vado
vai. Nes jie žino, kad jei ki
ti ir laimės ką per karą, 
darbininkai visuomet neš 
nuostolius.

Seniau karas užsimokėjo 
paprastiems kareiviams, 
nes jiems kliūdavo dalis 
pergalėtos tautos gėrybių. 
Dabartės jis nieko negauna, 
kaip tik skurdų užlaikymą. 
Kuomet Vokietija atėmė 
nuo Francijos Alzaciją, tai 
vokiečių kareiviai nieko ge
ro iš to neturi.

Jei dabar esti užkariau
jama svetima žemė, tai vie
nintelis būdas kareiviui į- 
gyti sklypą užkariautos že
mės yra tai nusipirkti. Bet 
nusipirkti galima ir be mu
šimos! Taisyklės dabartinių 
laikų neleidžia kareiviui į- 
gyti bent kokią dalį karinio 
grobio.

Jei valstybė įgyja ka
riaudama kolionijas, tai tas 
nei už centą gero neatneša 
darbininkui; tas išeina nau
doji tik nuosavybę turinčiai 
klesai. Ar-gi nors truputėlį 
pakilo darbininkų algos, 
kuomet Suv. Valstijos už
grobė Filipinų salas“?

Dabartės paprastam dar
bininkui nėra progos iškilti, 
pasižymėti, įgyti garbę ka
re. Dabar žmogus, kurs sto
ja kariuomenėn paprastu 
kareiviu karo pradžioj, bus 
paprastu kareiviu ir karo 
pabaigoj. Tik oficieriai, ki
lę iš augštesniųjų ir viduri
niųjų klesų, tegauna pa- 
augštininius.

Dabartės tu gali apva
žiuoti visas žemes ir jūres 
nestojant į kariuomenę. Da
bar nėra reikalo stoti ka
riuomenėn, kad pamatyti 
pasaulį ir daug patirti.

Karo išlaidos krinta ant 
darbininkų pečių. Yra tai 
jų vaikai, kurie neturi pro
gos lankyti mokyklas, jie 
smiegalėję, neturi ligoninės 
priežiūros, jų šeimynos ken
čia epidemijas ir tas viskas 
seka po karo.

Kas blogiausia yra tai 
tas, kad karas nukreipia 
žmonių domą nuo jų kas
dieninių reikalų. Darbinin
kai pamiršta savo reikalus 
ir teises. Karo upas yra vi
suomet reakcioniškas. Daug 
karų buvo sukelta vien tuo 
tikslu, kad nukreipti žmo
nių domą nuo reikalavimo 
savo teisių.

Taika yra pamatas pa
žangos. Karas apaugina pa
žangos takus samanomis.

Frank Crane.

Vokiečiai - nekas 
kareiviai.

Vienas Belgijos oficierius, 
kuris ties Liege kovojo 
prieš vokiečius, ir liko su
žeistas bombos skevelda, 
paskui nugabentas i Bru- 
selį, apie vokiečius karei
vius išsireiškia labai sarkas- 
tingai ir tiesiog juos peikia.

“Vokiečių karo vedimas
— pasakoja tasai oficierius
— niekam yra vertas, ka
dangi jie nemoka orientuo- 
ties, nei save valdyti. Jie 
nėra tiek išlavinti, idant ga
lėtų atlikti reikalingus dar
bus. Vokiečių kareiviai, kas 
tiesa, yra drąsus, nes kitaip 

jie neitų butinon mirtin, 
tarpan musų kaimelių šovi
nių, jei neturėtų savyj per
galėjimo vilties, tečiau jie 
yra nekas kareiviai kito
kiais žvilgsniais.

“Visupirmu jie prasti ar
tileristai, kadangi nepadarė 
jokių nuostolių musų for
tams, nors su savimi turė
jo geras, sunkias apgulimo 
kanuoles.

“Pagaliau, kuomet jie ė- 
jo į mus antpuoliu, susi- 
spiezdavo į tirštas kolium- 
nas, užuot prasitęsti į ilgas, 
retas linijas. Todėl musų 
kanuolių šoviniai jų tas 
tirštas koliumnas masėmis 
guldė ir žeidė. Tai baisus 
daiktas, kad jų tiek išgul- 
dėme ir vis tai del jų pa
čių nesusipratimo.

“Vokiečiai yra narsus, 
bet be galo paiki.

“Kuomet musų šauliai su 
durtuvais rankose užpuolė 
vokiečius ir juos atstūmė 
užpakalin, musų vienas pul
kas tuoj pasitraukė šalin 
ir leido liuesai praeiti vo
kiečiams. Kaip sykis jie ir 
pataikė į slastus, kadangi 
užėjo ant paminuotos vie
tos ir jų keli šimtai išlėkė 
į padanges uždegus mums 
minas. Toj vietoj, kur mi
nos plyšo, atradome krūvas 
lavonų.

“Belgijos kareiviai įsitik- 
rinę, kad jų vokiečiai nie
kur neapgalėsią.

DŽIOVOS GYDYMAS.

Jau senai prof. Robertas 
Koch’as išrado vaistus nuo 
tuber kuliozo, bet del nemo
kėjimo jį kaip reikiant pa
vartoti šis vaistas liko už
mirštas ir nevartojamas. 
Frof. J. With’as ir gydyto
jas E. Bonim’as Amerikoj 
išrado naują to vaisto var
tojimo būdą. Seniau gydy
tojai įleizdavę perdaug iš 
karto to vaisto ligoniui po 
oda. Pasirodė, jog net por
cijos nuo 0, 1 — 1 miligra
mo tuberkulino buvę perdi- 
delės: reakcija kildavo per 
smarkiai ir liga pavogda
vo. Dabar gi tevartojama 
milijoninės dalis miligra
mo, ir vaisiai kuogeriausi.' 
Kaikurios tuberkuliozo rū
šis (kaulų tub.) galima iš- 
’gydyti lengvai; plaučių tu- 
berkuliozą (džiovą) tik pra
dėjusį (1-ame laipsny) iš
gydoma; tuberkuliozą kiek 
pažengusį (2-ame laipsny
je) išgydoma iš 100 atsiti
kimu 90; įsivyravusį tuber
kuliozą (3-ame laipsny) 
tuberkulinas nebeišgydo. 
(lydymas tveria 1 — 7 mė
nesius.

(lydytojo Bonim'o nuo
monė, dabartinė gydymo 
metodą galima išgydyti, jei 
tik kūnas ne perdaug ligos 
išvargintas.

Mergelei
Ei, mergele, jauno vieko— 
Palūkėk bernelio! — 
Tverk ramume, bijok grie- 

ko. 
Dar neik iš darželio!...

Laistyk rūtas, neapleisk gė
lių —

Save join’s rodyki,
Ir jaunystės dienužėlių 
Skaitlių vis taupyki!...

Jo sakytą tau sutikus 
Žodelį žinoki, —

Anglijos ir Vokietijos karo 
laivynų komendantai, į ku
riuodu viso pasaulio akįs at
kreipta, nes laukiama dide
lio laivynų mūšio.

Darželyje viena likus — 
Apie jį svajoki!...

Neveik tuščio išdykimo — 
Vylių nepradėki...
Pavyzdingai tarp jaunimo 
Kaip rožė žydėki!...

Neieškok kitur ramybės 
Ir “simpatiškumo”... 
Neužnuodyki gyvybės, 
Širdelės jautrumą!...

Nes jei pirmą, tikrą meilę 
Drįsi — išardysi,
Kitos plauks, tekės kaip sei

lė,
Šiokios neįgysi. —

Plausi ašaroms likimą
Ir keiksi bernelį,
Kad lems dangus prakeiki

mą.
Per visą amželį....

Tad negaudyk vėjužėlio, 
Nemainyk širdelės, —
Greit sulauksi bernužėlio —• 
Paims už rankelės.

Ir ves vaikščioti kur diena 
Skleidžia tikrą laimę!!! 
Nebegausi liūdėt viena, 
Nekankįs ta baimė!...

Žvaigždžiu 1 oriai ir meilu
žis
Džiugins tavo sielą!
Kad jis bus tavo meilužis!
Ir tu jojo miela!...

Laimins diena, ir naktelė
Šį pasielgimą, —
Švies del tavęs vis saulelė 
Saldžiausio buvimo!...

Tik laikyk ką prižadėsi 
Rimtai ir g t..ngai,
O brangybę veldėsi — 
Gyvensi laimingai!

Suv. Valstijoms priguli 
8.000 salų. Ant jų yra .gy
ventojų 10.000.000.

Pirmas rūkomasis vago
nas buvo padarytas Angli
joj 1846 m.

Yra apskaitliuota, kad 
Vokietijoj yra 300.000 mo
terių daugiau, negu vyrų.

Iš 40 kokosinių riešutų 
išspaudžiama galionas alie- 
Jaus* . . J
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katalikas

Miisij išimtoji kalba
Nors ir su širdies skaus

mu, vienok privalome tiek 
drąsos turėti, kad sau tie
są į akis pasakyti, jog esa
me perdaug apsileidę savo 
gimtosios kalbos vartojime. 
Užtenka mums išmokti ko- 
kią-nors kitą kalbą, užten
ka apleisti savo gimtąjį kra
štą, jau ir bematant elgia
mės, taip, kaip nepriderė
tų elgtis tikriems lietu
viams. Jaigu ir nevisai teiš
sižadame lietuvystės, tai 
viešai, ar tai gatvėse, ar tai 
kokiose viešose įstaigose, 
greičiau kalbėsime kaip 
nors kitaip, tik ne lietuviš
kai. Išrodytų, lyg kad mu
sų brangioji kalba butų ne
verta to, kad ją viešai var
toti, lyg musų brangioji 
kalba butų blogesnė už ki
tas kalbas. Tuom tarpu 
mokslo vyrai su didžiausia 
pagarba mini lietuvių kal
bos senumą, gražumą, grie
žtumą. Didieji poetai, kaip 
pvzd., Goethe, negali atsi
gerėti lietuviškos kalbos 
vaizdingumu, švelnumu. Tik 
mes, Lietuvos sūnus ir duk
teris, esame tokie silpnabū
džiai, jog josios nebrangi
name. Čia negaliu susiturė
ti neatkartojęs, ką yra pa
sakęs del savo gimtosios 
kalbos branginimo musų ra
šytojas Mikalojus Daukša 
dar 1599 metais, kuomet 
dar Lietuva buvo stipri, ga
linga šalis. Tik paklausy
kim!
“Kur yra pasaulyje tauta 

tiek apsileidusi ir suniekė- 
jusi, kuri išsižadėtų trijų 
prigimtų dalykų: savo že
mės, papročių ir kalbos?

Visų amžių žmonės kal
bėjo prigimtąja kalba, vi7 
suomet jie rūpinosi jos už
laikymu, praplatinimu, visi 
akylai tobulina ir gražina 
gimtąją kalbą!

Nėra tautos taip menkos, 
nėr žemės sklypo taip ma
žo, kur nebeviešpatautų 
gimtoji kalba!.

Pati gamta mus to moki
na, nes kiekvienas iš moti
nos krutu ima prisirišimą 
prie savo kalbos, prie jos 
vartojimo ir išplatinimo. 
Ką mes galime pastebėti

ne vien pas žmones, bet ir 
pas neišmintingus gyvulius. 
Kas per stebuklai butų 
tarp gyvulių, jaigu varna 
pradėtų čiulbėti, kaip lak
štingala, o lakštingala im
tų krankti, kaip varna; jei 
ožys imtų baubti, kaip liū
tas, o liūtas imtų bliauti, 
kaip ožys. Pražūtų nuo to
kių atmainų gyvulių ypaty
bės, išnyktų jų skirtumas 
ir prigimimas. Koksai su
mišimas kiltų nuo tokio gy
vulių paikumo. Taigi gali
me suprasti, koksai sumiši
mas ir netvarka kįla tarp 
žmonių, kuomet viena tau
ta taip yra pamilusi kalbą 
svetimos tautos, jog savo 
kalbą užmiršusi, laiko ją, 
tarytum, koksai svetimtau
tis, paniekoj, visai užmirš
dama, jog Dievas ir gamta 
liepia jai savo kalbą varto
ti.

Ne žemės derlumu, ne pa
vėdų įvairumu, ne pilių — 
tvirtovių stiprumu gyvuoja 
tauta, bet užlaikymu ir var
tojimu savo kalbos, kuri di
dina ir užlaiko santaiką ir 
brolišką meile. Gimtoji kal
ba yra bendras meilės ry
šys, vienybės motina, pilie
tiškumo tėvas ir valstybės 
sargas. Sunaikink kalbą, 
sunaikinsi santaiką, vieny
be ir visokią dorą. Sunai
kinsi gimtąją kalbą, užge
sinsi saulę ant dangaus, su
naikinsi pasaulio tvarką, a- 
timsi gyvybę ir garbę.

Iš pačios prigimties kiek
vienas turi didžiausi prisi
rišimą ir meilę prie savo 
gimtosios kalbos ir šalies. 
Kuom išsilaikė ir stovi iki 
šiol ana didelė senobinė 
Persų monarchija? Vien tik 
savo kalbos santaika. Kuom

. buvo garsi Romos valsty
bė, kuri tarp visų kitų pa
saulio valstybių žydėjo ir 
klestėjo? Delko jų garbės 
garsas pasiekė tolimiausius 
žemės kraštus? Vien tik pri
gimtos kalbos išlaikymu, 
del kurios išlaikymo ir iš
platinimo ne vien įstaty- 

. inus išleido, filosofijos mok
slus išguldė, bet ir dievus 
savo kalboj garbino ir grai
kų kalbą uždraudė vartoti 
senate ir įstatymų leidimui. 
Per ką išsiliko Arabų šalis

ir Graikų valstija ir kitos 
tolimos šalįs? Vien tiktai 
per užlaikymą savo gimto
sios kalbos. Jau nekalbu aš 
apie italų žemę...

Vis tai sakau ne dėlto, 
kad norėčiau peikti sveti
mų kalbų pažinimą (kas 
visuomet turėjo ir tebetu
ri savo vertę ir svarbą). Aš 
vien peikiu apleidimą, pa
niekinimą musų nuosavios 
gimtosios kalbos.

O, Dieve, duok mums, i- 
dant mes susiprastumam ir 
iš šio nuobodulio kada nors 
pakiltumėm!”

Taip rašė Daukša virš 
300 metų atgal! Mums-gi 
dabai* skaitantiems tuos 
žodžius, gal nesykį reikės 
nurausti, taikant tuos žo
džius prie savęs.

Tad jaigu norime, kad 
musų brangią kalbą kiti 
gerbtų, tai privalome ir pa
tįs ją gerbti; jaigu norime, 
kad musų tauta išliktų gy
va, tai neniekinkime savo 
gimtosios kalbos, bet visur 
ir visuomet jąją vartokime. 
Tuomet tai busime tikrais 
lietuviais, — tokiais, kokių 
reikalauja Lietuva!

prideramai atliktų.
Tam reikia, kad ji butų 

sveika ir švari.
Apie odos sveikumą ne

kalbėsiu, nes visiems su
prantama, kad nušutusi, 
sutukusi, šašuota, sutinusi 
oda sveikatai negera.

Odos švarumas tam rei
kalingas, kad per jos sky
lutes galėtų liuosai išeiti 
vanduo su kimo liekano
mis, kad kūnas oda galėtų 
išleisti nereikalingą angle- 
rugštį ir pasiimti iš oro de
glo, kad kuomažiausiai ant 
odos butų mikrobų.

Pasižiūrėkime, ar mes, 
lietuviai, prižiūrime, kaip 
reikiant, savo odos švaru
mą.

Visai ne. Daug yra tokių, 
juokais kalbant, užsipelno 
pasakymą, jogei jų kūnas 
tik du kartu per visą jų gy
venimą prausiamas — kaip 
užgema ir kaip numiršta.

Visos apšviestos tautos 
rūpinasi gyventi kuošva- 
riausiai. Galima sakyti, jo
gei visos didžiosios tautos 
yra gana švarios ir kuo ku
ri tauta žemesnė, tuo ji 
daugiau sutromis apaugusi.

Piemuo: — Ne tas, bet 
;okia didelė mazgotė beveik 
Dusę bliudelio užima; aš 
šiandien valgydamas nei ba
do neapsigyniau.

Svarbus klausimas.
— Koks skirtumas tarp 

žmogaus ir kiaulės?
— Kiaulė gema ir visada 

palieka kiaule, o žmogus 
gimsta žmogus, bet begy
vendamas kartais palieka 
daule.

Keistas paprotys.
— Sakyk, mano mielas, 

<as do paprotis atsirado pas 
;ave pastarame laike, klau
sia žmona savo seno vyro, 
—nuolat pats su savim kal
bi?...

— Matai, dušyte, tas len
gva išaiškinti: aš mėgstu 
pasišnekėti su išmintingu 
žmogum.

Kūno švarumas

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

Vokietijos sosto įpėdinis, princas Friderikas Wil
helm, kuris taippat pasiųstas karo laukan prieš fran- 

euzus ir belgus.

Žmogaus kūnas lyg šai- 
vais kokiais aptrauktas o- 
da (kailiu, skūra). Oda su
sideda iš keleto sluogsnių. 
Patsai jos paviršius apdė
tas keliomis eilėmis rago 
plytelių, nelyginant, kaip 
stogas degpadėmis apklo
tas. Žmogaus oda, kaip 
rugiena, turi daugybę sky
lučių, tolyčlžhii sunkiasi 
prakaitas ir riebuliai, be 
to garuoja anglerugštis ir 
kitokie garai. Iš odos dar 
lenda plaukai ir gyvaplau
kiai. Po viršutiniu raginiu 
odos sluogsniu randasi visi 
tinklai kraujagyslių ir ner
vu, kuriais jaučiame šilu
mą, šaltį, skausmą, kutulį 
ir, abelnai, apčiuopiame šva
rius daiktus. Oda v ra tai v 

svarbus pajautimo intaisas.
Beto oda išeina iš kūno 

vidutinio žmogaus per pa
rą (dieną ir naktį) apie 
kvorta vandens — prakai
tu ir garais. Toksai odos 
vandens išleidimas iš dalies 
atstoja šlapumo varymą, 
nes kartu su prakaitu išsi
varo ir bereikalingų kūno 
liekami. C

Sugedus viduriniams ink
stams ir šlapumui susima
žinus, daktarai stengiasi 
prakaitu pašalinti iš kimo 
nereikalingas liekanas. Dve
jetą valandų paprakaita
vus galima apie 2 — 4 sti
klines to skystimo išleisti.

Be to oda žmogus 
kvėpuoja, t. y. ima iš 
degio ir leidžia laukan 
glerugštį. Žinoma, kad
degis, tai yra labai svarbus 
žmogaus maistas. Daugiau
siai jo paima kūnas plau
čiais, bet ir oda galima de
gio kiek pasigauti.

Ant odos dar veisiasi 
daugybės mikrobų, t. y. ne
matomų gyvūnėlių, kurių 
dalis sukelia užkrečiamas 
ligas.

Iš to numanau, kaip svar
bus yra žmogaus sveikatai 
tas intaisas, oda vadina
mas.

Reikalinga sveikatai, kad 
oda visuomet savo darbą

Kuomet beprotnamiuose 
užeina siustą pabludėliams, 
tai jiems duodama čiulpia
mosios gumos. Gumų be- 
čiulpdami nusibovija ir ap
rimsta.

Del automobilių kasmet 
sunaudojama arti 1.000.000 
skurų. Del vidutiniško di
dumo automobiliaus išeina 
pustrečios skuros.

TĖMYKIT NARIAI.
Gvardijos D. L. K. Vytauto Ant 

Town of Lake. Visi naria Gvardijos 
yra kviečiami susirinkti nedėlioj, 23 
d. Rugpjūčio (August). 1914 m. 12 
valanda diena. Į svetaine Šv. Kry
žiaus parapijos ant 46, tos ir ir So. 
Wood gatves. Iš ten eismą paveikslų 
imti pirmu, o paskui eismą apvaik- 
ščiojimą musų Gvardijos Sukaktuvių 
10 metų gyvavimo. Apvaikščiojimas 
prasidės 2 vai. po pietų. Taippat ne
pamirškite pasiimti su savim kepures 
ir baltas pirštinaitės. Ir pasiimkite 
savo konstitucijos numerius arba vi
sa kningelę su savim, o bus pardavi
mas nariu laike apvaikščiojimo. Taip
pat visi Kareiviai privalo susirinkti, 
pilnoj uniformoj meldžiame visų 
draugų ir kitų draugysčių, kad nepa- 
sivelintumėte susiriukte. Tiktai ant 
minėtos valandos. Yra bausme Gvardi
jos nariams nutarta ant praeito su
sirinkimo užnebuvimo ant apvaikščio
jimo $1.00 bejokio išsiteisinimo.

Su pagarba, 
Jonas Klimas, Pirm. 
Juozapas Lignugaris Rast.

4558 So. Paulina St.
S. kurio dar draugai neturite ke-

naujoj aptiekoj gyvena po
Malonė-

dar
oro
an-
oro

Jei pakeisti medinius pa- 
sažierinius vagonus plieni
niais, tai tas geležinkelių 
kompanijoms atsieitų $600.- 
000.000.

Kuomet ištiko europinis 
karas, tai Europoj buvo ar
ti 400.000 amerikonų.

Linksmos pabaigtuvės.
Praeivis, užėjęs pavasarį 

smuklėn pasilsėtų, 
linksmą dainavimą 
me smuklės 
Klausia žydo, 
dainuoja.

— Tai čia 
dainuoja, 
juokdarys.

— Kas čia dabar, pava
sarį, per pabaigtuvės?

— Ogi anie duoną pabai
gė, tai ir dainuoja.

išgirdo 
viena- 

kambaryj. 
kas čia taip

pabaigtuves 
atsakė žydas

Darbšti mokinė.
Mama: — Na, Juzyte, 

išmokai lekcijų?
Juzytė: — Šiandienų 

bet rytoj išmoksiu...

ar

ne,

Kitaip suprato.
Bernas: — Jau parvežiau, 

gaspadorėli, ‘1 kanivolą ’ ’.
Gaspadorius: — Kam gi 

reikalingas tas tavo “kani- 
volas”. Juk aš tave, pus
galvi, pasiunčiau pačiai 
daktarą parvežti!...

Bernas: — Ak, gaspado
rėli! Jus apie daktarą nie
ko neminėjote, tik liepėte 
greit važiuoti, sakėt: ta se
na kumelė vėl susirgo!

Piemuo pietuodamas.
— Štai kokį skudurų bliu- 

de radau! Jau tik perdaug 
mane skriaudžiate.

Gaspaduiė :
Mazgotė 
plaujama!

Na tai kas? 
švari, kasdien

P.
puriu tai yra, pas Kasieriaus W. Ya- 
sulaite, j _ J _
No. 4559 So. Hermitage Av 
kite pasiimti kurie neturite.

PAIEŠKOJIMAS.
REIKALINGA: — Lietuvis steno- 

grafas ir typewriteris, kurs gali gerai 
užrašinėti, kuomet angliškai diktuo
jama ir versti lietuviškai. Kreipkis 

Swigart Land Co.
1249 First National Bank Bldg.

Chicago, Ill.
(5-6)

PAIEŠKAU BARBERIO.
Turiu barbernią su visais barberio 

gerais rakandais del trijų ypatų.
Vietą randasi ant Main St. (svar

biausios ir didžiausios gatves), Ams
terdam’e, N. Y. Kostomeriai suside
da iš augštos klesos žmonių.

Minti rakandai priguli prie namu 
savininko. Todėl atsiradus barberiui, 
galima nupirkti arba rendavot mo
kant monesinią rendą. Dėlto šita y- 
ra gera proga del mažai turinčio ar
ba visai 
bėrio.

Rašyti 
rašo:

1.1 " 
198 E. Main St., 

(6-7)

neturinčio pinigų gero bar- 

arba važiuok ant šio aut- 

M. STRIKULIS.
Amsterdam, N. Y.

PAIEŠKAU. — Savo vyro Vilimo 
Krauzos, paeina iš Suvalkų gub., Slo- 
viekti pav. šakių kaimo. Apie 6 me
tai kaip Amerikoj. Aš jo žmona tu
riu gerą gyvenimą ir pinigų 
nai tik norėčiau surasti savo 
vyrą. Jis pats ar kas kitas 
l>ranešti adresu:

Mrs. Annie Krauze, 
546 W. 14th St., Chicago, Ill.

(6-7)

PARSIDUODA.

gančti- 
įnylimą 
meldžiu

PARDAVIMUI, du Pianu. Vieni už 
$10.00 kiti už $20.00.

Atsišaukite pas:
Tony Noreika, 

3602 Emerald Ave., Chicago, 11.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, balandžio 1 d. ir spalio 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir sto

rus ant lenvą išmokesčią.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

ruską.
BIZNIERIAMS duoda Čekią knygeles, su kuriais tai uekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekią 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius 
gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šią Banką. ,

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 po pietą.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkus raštus

(Boxes) saugiausiai įreng

tos

“Kataliko” dienraščio 
generates agentūros 

kur galima gauti 
pavienius num. 

po 2c. 
CHICAGO, ILL.

S. Bartkus 
922 W. 33rd St.

Mrs. A. Brazauckieue, 
5957 So. State St.

M. J. Damijonaitis 
901 W. 33rd St.

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. Dudas 
3815 S. Kcdzie Ave.
Jagcllo’s Pharmacy 

4559 So. Hermitage Ave.
P. Kenutis, 

3238 S. Halsted S.

Parsiduoda, barber shop labai ge
romis sąlygomis. Biznis išdirbtas per 
5 metų. Barber Shop yra geras pia
nas. Norintieji pirkti kreipkitės: 

Petras Gražulis
Box 51

5508 Archer Ave., Summit, Ill.

Dr. Charles Segal
Dr. Charles Segal, kurs yra su

rištas su ligoninėmis per septynis me
tus, specializuojasi krutinės ligose ir 
džiova.

Valandos: 10 — 12 A. M.
2 — 5 P. M.
7 — 8:30 P. M.

Nedaliomis 10 — 12:30 A. M.

Ofisu

1153 E. 63rd Street
Kampu University' Ave. Chicago, DI. 

Teh Hyde Park 131».
Galima atsilankyti bile kada

J. J. Polekas 
1802 W. 46 th St.

A. S. Prečinauskas, 
2415 W. 46th St.

J. Raslavičius 
3308 Wallace St.,

K. Rožynas 
2341 W. 23rd St.

M. šlikas, 
135 E. 107th St.

M. J. Tananevicz 
670 W. 18th St.
M. G. Valaakas 

349 Kensington Av.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.
A. E. Zacharevičia 
2336 S. Oakley Ave.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonie 

8756 Houston Av.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika 
320 E. 14th St.

ROCKFORD, ILL.
K. Masalskis 

1202 S. Main St.
WAUKEGAN, ILL.
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.
NEW HAVEN, CONN.

Kaz. Makareviee 
2255 Wallace St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekaa 

785 Bank St.
BALTIMORE, MD.

J. Filipavičius 
437 S. Paca St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

MONTELLO, MASS.
B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiee 

1048 Washington St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W. 4th St.

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

BROOKLYN, N. Y. 
M. Balauskas 
119 Grand St.

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

B. Juozapavičius 
222 Berry St.

J. ^gVingowski 
166 Grand St.
A. J. Plochocki 

87 Grand St.

NASHUA, N. H.
Jonas Straškauskis, 

26 Washington st.
ELIZABETHFORT, N.

D. Boezkus 
211 First St.

NEWARK, N. J. 
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

CLEVELAND, OHIO. 
M. Šimonis 

1383 E. 30th St.
P. A. Szukys, 

2120 St. Clair Ave.

YOUNGSTOWN. OHIO.
J. P. SABEL, 

28 Murdock St.
BENTLEYVILLE, PA.

S. P. Mažutis
PITTSBURG, PA.

J. A. Ignotas 
46 S. 22nd St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas 

102 E. Centre St.

PHILADELPHIA, PA. 
Pr. Statkus 

1306 Carlton St.
LONDON, ENGLAND.

M. Narvalaitis,
71 Mansfield St., Kingsland Rd.

CRAIGNEUK WISHAW, SCOTLAND.
A. Šimanskis,

2 Etna St.,

A

j.

*.. 3 .

Telephone Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

Dr. G. M. Glaser
fiiuomi apreiškia paguodotai vi

suomenini, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeport©, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofise 
ir gyvenimą į savo locną namą po 
numeriu

3149 So. Morgan St. 
Kerte 32-ros gatvie. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir tolinus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir uisendintose ligose,

į Darau Visokią operaciją.
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Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

Anglija uždraudus keliau
ti bile kam iš bile kokios 
šalies į Angliją. Sekretorius 
Bryan liepė ambasadoriui 
Page protestuoti prieš tai.

Holandijoj keturiose pro
vincijose paskelbta karo 
stovis karališku dekretu iš 
Haagos.

Didžiausi mūšiai atsibus 
trijose vietose — i rytus 
nuo Liege, ties Belgijos,

Su v. Valstijų valdžia kol 
kas palauks ir nepripažis 
naujosios valdžios. Kuomet 
valdžią ramiai sutiks gy
ventojai, tai tuomet bus pri-

Londono “Daily Mail” 
praneša, kad ties Šveicari
jos miestu Basle vokiečių ir 
Šveicarijos kareiviai stovi 
vieni prieš antrus.

ista- 
par- 
Bo-

nuo
nuo

3149 S. Halsted St. Chicago

RUSIJOS MOBILI
ZACIJA. 

COPENHAGEN,
12. — Mobilizacija Rusijoj
pilnai pasibaigsianti rugp. 
21 d.

vo- 
ka- 
an- 

įvairiais

TELEGRAMOS.
LONDONAS, rugp. 12. — 

Vietos Serbijos pasiuntinys 
paskelbė, kad visi austrai 
jau esą išvyti laukan iš 
Serbijos. Dabar serbų armi
ja veržiasi i Austrijos teri
torijas.

SOFIA, rugp. 12. — Bul
garijos valdžia paskelbė, jo- 
gei ji paliekanti šiame Eu
ropos kare neutralė, tečiau 
del visako paskelbė visoj 
valstybėj karo stovį.

RUSŲ LAIVYNAS 
DIRBĄS.

LONDONAS, rugp. 12.— 
Telegrama iš Peterburgo 
pranešama, kad rusų laivy
nas skraido po Baltiką ir 
gaudo prekinius garlaivius. 
20 garlaivių sugavęs ir at
varęs į Kronštadtą. Jurinin
kai bus laikoma, kaipo ne- 
laisviai.

REVOLIUCIJA BOSNI
JOJ IR HERZOGOVINOJ.

Nish, Serbija, rugp. 11. — 
Kuomet černogorai įsibrio- 
vė į Bosniją ir Herzogoviną, 
tai tuoj jie ėmė kurstyti gy
ventojus prieš Austrijos 
valdžią. 'Gyventojai remia 
černogorus ir vienijasi su 
jais. Černogorai bombarduo- 

jniestą Tre- 
elebitcli, Var- 

dielite ir Dobrun. Serbai ir 
černogorai kartu kursto 
Bosnijos ir Hercogovinos 
gyventojus prieš austrus. Ir 
tas jiems sekasi.

Kuomet štai černogorai 
bombardavo Bromtze ir Go- 
rejade, tai daug herzogovi- 
niečių perėjo į černogorų 
pusę.

LENKAI RENGIA 
LEGIONĄ.

Londonas, rugp. 11.—Vi
sos lenkų dr-jos turėjo abel- 
ną susirinkimą ir nutarė 
sudaryti lenkų legioną. Jei 
kartais pasisektų vokie
čiams išsodinti savo kariuo
menės į Angliją, tai tas le
gionas stotų Anglijos apgy
nimam Tą lenkai daro dėlto, 
kad Anglija buvo lenkų po- 
litikiniams pabėgėliams 
prieglauda.

NORĖJO SUAREŠTUOTI 
DU PRINCU.

Peterburgas, rugp. 11. — 
Kuomet Vokietija paskelbė 
karą Rusijai, tai Berlyne 
buvo caro motina ir su ja 
atvažiavusieji princas Ju- 
supov su savo sunum. Kai
zeris liepė abu princu sua
reštuoti. Bet betaisant su
areštavimo dokumentą, pa
sipainiojo Hispanijos am
basadorius .ir nugabeno abu 
princu traukiniu, kuriuo va
žiavo carienė ir kartu pri
buvo į Kopenhagen.

VOKIEČIŲ SKRAIDUO
LIS PAIMTA.

Roma, rugp. 12. — Čionai 
apturėta nepatvirtinta ži
nia, kad Anglijos ir Fran- 
cijos karo laivynai sugavę 
ir paėmę vokiečių skraiduo-

Kas vakar dėjosi 
ant karo lauko.

IĮ “Goeben” Viduržeminė- 
je jure j e. Kitas korespon
dentas tečiau tvirtina, kad 
“Goeben” su “Breslau” 
dar nepatekusiu Į savo prie
šininkų rankas. Apie tuodu 
skraiduoliu senai buvo pra
nešta, kad juodu jau gulin
čiu ant jūrės dugno, tečiau 
ligšiol anglai su francuzais 
negali jų sugauti.

Tikėtinos žinios ateina iš 
Paryžiaus, kad pusė milijo
no francuzų ir belgų stovi 
prieš 400.000 vokiečių ir 
austrų. Mūšio laukas bus 
tarp miestų Longwy ir Ver
dun, ty. aplink 20 mylių 
platumo. Valanda po valan
dai laukiama tos milijoni
nės armijos susiremiant.

Palei Šveicarijos rubežius, 
kur francuzams sekėsi, vo
kiečiai, austrų sustiprinti, 
ėmė spausti francuzus. At
siėmę atgal miestus Cerney 
ir Muelhausen.

PAĖMĖ BEVIELIO TE
LEGRAFO STOTĮ.

Londonas, rugp. 11. — 
Vakarinėj Afrikoj vokiečių 
kolionijoje Togoland anglai 
užėmė • 1 didžiausių pasau- 
yj vokiečių bevielio tele
grafo stoti. Iš stoties gali
ma aplinkui susinešti per 
3.000 mylių.

VOKIEČIAI IŠALKĘ.
Bruselis, rugp. 11. — Bel

gijos miestelyj Tongres vo
kiečiai ulonai paėmę iš mies
telio išdo ir iš krasos sto
ties $3.520 ir $240 tuojaus 
išleidę valgiams, nes buvę 
labai išalkę.

800 BELAISVIŲ PAĖMĖ.
Londonas, rugp. 11.

Augi i j on atgabenta 800 
kiečių jurininkų kaipo 
riniu nelaisviu, kuriuos 
glai sugriebę su
Vokieti j os garlai via is.

SLAPTAS APARATAS 
SUSEKTA.

Bruselis, rugp. 11. — Bel
gijos valdžia čionai susekė 
slaptą bevielio telegrafo a- 
paratą ant vienos vokiečių 
krautuvės, užpakalyj stovy- 
los. Čion iš Anglijos atke
liavo 20 ligonių prižiūrėto
jų-

KAZOKAI SUMUŠTA.
Londonas, rugp. 11. — Iš 

Vienuos (via Amsterdam) 
pranešama, kad Austrijos 
kariuomenė užėmusi Mie- 
chovą, Rusų Lenkijoje, gu
linti 10 mylių nuo pasienio, 
pirmiau Įveikdami kazokus, 
kurių 400 užmušta ir su
žeista. Iš austrų pusės 140 
kareivių užmušta ir sužeis
ta.

RUSAI MUŠA AUSTRUS.
Peterburgas, rugp. 11. — 

Rusijos generalis štabas 
skelbia, kad Rusijos kariuo
menė šiandie sumušus aus
trus Galicijoje ties sodžiumi 
Zalotche.

KARO STOVIS BULGA
RIJOJE.

Sofia, rugp. 12. — Visoj 
Bulgarijoj paskelbta karo 
stovis. Bulgarijos valdžia 
tvirtina, kad tuo bildu bu
sią galima pasekmingiau 
apsaugoti valstybės rube
žius nuo kaimininių valsty
bių kariuomenės Įsiveržimo.

CARRANZA UŽIMA 
MEKSIKO SOSTINĘ. 
Washington, D. C., rugp.

11. — Kol kas ramiai per
eina valdžia i konstitucio- 
nalistų rankas. Federate ka
riuomenė pasitraukė iš 
miesto ir laukia paskelbiant 
amnestijos. Jei amnestijos 
nebusią, tai vėl kiltų susi
rėmimas.

Laikinas prezidentas Car
bajal pasitraukė, ir, spėja
ma, išvažiavęs Į Vera Cruz. pažinta.

rubežiais ir Alzacijoj, ties 
Colmar ir Breisach. Nes to
se apylinkėse sutraukta di
džiosios armijos. Kitose vie
tose bus tik šimtinių ar tūk
stantinių burių susirėmi
mai.

Anglija sumobilizavo jau 
pusę milijono kareivių. Tris 
pulkai pergabenta per siau
rumą. Francijon. Tikrai ne
žinia, kur jie yra; spėjama, 
kad esą ties Namur, Belgi
joj-

Anglijoj oficialiai skelbia
ma, kad Rusija siunčianti 
prieš Austriją 300.000 ka
reivių ir kad pereinant ru- 
bęžių į Austriją du mūšiai 
laimėta.

Kaizeris viešai pasirodė 
Berlyne ir tuomi parodė, 
kad fpaskala apie jo važia
vimą automobiliu i Aix-la- 
Champelle yra tik tuščias 
gandas.

Iš Anglijos karo žinybos 
sužinoma, kad Vokietijos 
skraiduoliai Breslau ir Go- 
ebeii ieškojo prieglaudos 
Dardaneliuose ir kad ten 
jiems bus leista tik pasiim
ti anglių ir turės apleisti 
uostą.

45.000 japonų kareivių 
są priruošta gabenti 
Thing-Tau, vokiečių kolio- 
niją Chinijoj. Telegramos iš 
Pekino sako, kad Japonija 
prisirengus stoti prieš kai
zeri.

Franci jos kariuomenėj 
užvesta didelis prižiūrėji
mas korespondentų. Jų 
siunčiamos žinios vra labai v 

cenzūruojamos.

KATALIKAS

Iš Chicago.
PRASIDEDA DIDIS TY

RINĖJIMAS VALGOMŲ 
JŲ DAIKTŲ PABRAN

GIMO.
Kaip tik prasidėjo euro

pinis karas, tai kartu ėmė 
brangti Chicagoj ir kituose 
miestuose veik visi valgo
mieji produktai. Yra nuo
stabu, kad šiemet užderėji- 
mai yra tokie gausus, o kai
nos valgonmjii daiktų kįla.

Kaip tik ėmė kainos kil
ti, tai visi ‘sujudo ieškoti 
;o priežasčių. Spėjama, kad 
vertelgos daro sutartis ir 
<elia kainas.

Pakėlimo kainų priežas
čių tyrinėjimo reikalauja 
federalė valdžia, miestas ir 
darbo unijos. Prie tų gal 
dar prisidės ir valstija.

Tas klausimas pakelta ir 
kongrese. Pienuojama nuo
dugniai ištirti ir, jei kokios 
sutartis yra daromos, tai 
suokalbininkus nubausti. 
Kongrese tame dalyke Įneš
ta keli biliai.

Vienas bilius reikalauja 
aprubežiavirao laiko laikyti 
valgomuosius produktus 
šaltuose sandėliuose. Šiuo 
biliu reikalaujama, kad 
daiktų nebūtų valia laiky
ti šaltuose sandėliuose il
giau, kaip tris ar devynis 
mėnesius.

Tuo tarpu ir Chicago Fe
deration. of Labor rengiasi 
protestuoti prieš kėlimą 
kainų. Federacijos nariai 
sako, kad vertelgos, pasi
naudodami europiniu kri
zių, kelia kainas.

Automobilius sužeidė, gat- 
vekaris pribaigė vaiką.
Ties N. Claremont ir Wes

tern avė. einant L. Schmok- 
leriui, 12 metų vaikui, per 
gatvę, parblendė jį automo
bilius. Tuo tarpu greitai va
žiavo gatvekaris ir užvažia
vo ant vaiko, kuri ant vie
tos užmušė.
Chicagos mėsa del francuzų 

kariuomenės.
Francuzų valdžia užsa

kius pas Armour ir Co. 2.- 
000.000 svarų jautienos del 
savo armijos. Mėsa turi bū
ti išgabenta urnai. Kompa
nija laukia užsakymų ir nuo 
Anglijos valdžios, bet var
gu bau sulauks. Anglijai pi
giau gabenti mėsą iš Aus
tralijos ir iš Argentinos, ne
gu iš Suv. Valstijų.

Nubaudė už pardavimą 
revolverio.

Savaitė atgal išėjo 
tymas, uždraudžiantis 
davinėti ginklus. S. 
mash pirmas sulaužė įstaty
mą. Vakar teisėjas Gemmil 
nuteisė užmokėti $50 baus
mės ir išlaidas.

Katinas iš namų — pelės 
šoka.

Miesto policijos viršinin
kas išvažiavo kasžinkur, tai 
dabar mieste bomų ir plėši
kų negalima apsiginti. Tan
kiai net policiantai apdau
žomi.

Pavogė už $1.000 bran
genybių.

Iš hotelio Del Prado, ties 
59 gatve ir Blackstone avė., 
iš vieno kambario vakar bu
vo pavogta brangenybių už 
$1.800. Hotelio sargas ne
žinia kur dingęs. Jis dingęs 
valanda anksčiau, kuomet 
daiktų buvo pasigesta.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TĖ8.

ŠV. MARTYNO.
Nikodemas Overlingas, pina., 

3245 S. Morgan S|., 
Juoz. Mickeliunas, Vioe-prez.

839 W. 34th St.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin. 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzievski Fin, Sekr., 

1710 So. Wood St.
Mart. Kadzievskis, Kas.

2118 W. 20th St.,
REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STŽS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K.

Juoz. Klimas, pirm.
4527 So. Marshfield Av.

K. Stanišauckas, vice-pirm. 
4525 S. Paulina St.

Fr. Rauba, prot. rašt.
6064 Lafayette Ave.,

J. Kantauckas, Fin. rašt. 
4304 S. Wood St.

J. Brazanskis. Iždininkas, 
4530 S. Wood St.

P. Baltutis, užveižėtojas organo 
3261 So. Halsted St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
JUOZAPO PALM. SM. 
J. žalandauskas, Pirm.
4345 S. Hermitage Av.

Pr. Stasiulis, Vice-pirm. 
4525 S. Paulina St. 
J. Polekas, Rašt. 
1802 W. 46th St.

J. Letukas, Knygvedis, 
4524 S. Wood St.

St. Anučiauskis, Iždininkas, 
2447-49 W. 45th PI.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS 
MATEUŠO APAŠTALO

Ben. Butkus, Pirm. 
840 W. — 33rd St.

Telephone Drover 3241
St. Stoneviče, Viee-Prez.

858 — 33rd St.
Nikodemo Overlingas, Hast. Prot., 

3245 S. Morgan St.
Antanas Kasparavicz Rašt. Fin. 

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 W: — 33rd St.
Ignacas Brazauskas, Knygius,

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS

Benediktas Butkus, Pirm.
840 W. 33rd St.

Telephone Drover 3241
J. Zaranka, Vice-Pirm.

834 W. 33rd St.
Bruno J. Jakaitis, Prot. Rašt. 

917 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Fin. Rašt. 

3247 Emerald Ave.
Jonas Bijanskas, Iždo.

840 W. 33rd PI.
VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.

L. KUNIG. VYTAUTO, Ima DIVIZI
JA RAITELIU ANT TOWN OF 

LAKE
Jonas Klimas, Pirm.

1853 W. 45th St.
Franciškus Petraitis, Vice-Pirm.

1330 — 49th Ct. Cicero, Dl.
Juozapas Lignugaris, Prot. Rašt. 

4558 S. Paulina St.
Jonas Kantauskis, Fin. Sekr. 

4304 S. Wood St.
Vin. Jasulaitis, Kasierius, 
•4559 S. Hermitage Ave.

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Gen.
4520 So. Hermitage Ave. 

Liudvikas Bonevičia, Gvard. Marš.
1849 W. 45th St.

VISI UŽSISAKYKITE

“KATALIKAS”
AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

3249 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILL

“KATALIKĄ
Dienraštyj “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; į visus pajudin- 
musų gyvenime klausimus kuoplačiausia atsiliepsime.
Dienraštis “Katalikas” yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys ramaus kulturi- 
darbo, nesistengdamas kenkti nei vienai, nei antrai pakraipų pusei.
Todėl dienraštyj “Katalike” bus galima aiškiai ir plačiai nušviesti lietuvių, o 

ypač Amerikos naujokynuose gyvenančių, S. Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, pa
duoti kuodaugiausia žinių iš Europos karo lauko ir visuomenės gyvenimo.

Dienraščiui “Katalikui” užvis labiausia rūpės tik lietuvių kultūrinis kilimas 
ir jų gerovė. Bet nebus vietos tautiškai neapykantai.

Dienraščio “Kataliko’’tikslas — kelti apšvietimą tarpe lietuvių, siekis — lie
tuvių gerovė ir augščiausias kultūrinis laipsnis.

Taigi, kas prijaučia musų tikslams ir siekiams, kam rupi kultūrinis Amerikos 
lietuvių kilimas, tas privalo užsisakyti Amerikos Lietuvių Dienraštį “Kataliką”.

“Kataliko” dienraščio kaina sekanti:
Suv. Valstijose ir Canadoj, metams $5.00.

pusei metų $3.00.
trims mėnesiams $1.75.

Užsienyje, Europoje ir kitur: metams $7.00.
pusei metų $4.00.

VYB1AUSYB2 SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIU NAMU SAVININKŲ 

Jurgis Sereika, pirmininkas, 
3221 Lime st.

J. Ridikas, Kas.
3200 Lime St.,

J. P. Ewaldas, sekretorius, 
3339 Emerald avė.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DB-JŪ 
ADMINITRACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

840 — W. 33rd St. 
,W. Eringis Vice-Prez. 

819 — 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretori* 

3339 Emerald avė.
Juos. Ridikas, Kasierius. 

3251 Lime St.
Ant. Kasparas, Gen. Maršalka, 

8416 Auburn Ava.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 53 Serija prasidėjo ketverge, 
rugpjūčio (August) 6tą 1914. Susirinki
mas atsibuna kas ketvergas 8-tą. vai. 
vakare Woodman svtainėje 3251 
Lime St. kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
jų. Akcijos užsibaigia už 6Į4 metų ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriausis 
būdas del sučėdijimo pinigų.

Si Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chieagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo na
mų, ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Ben. Butkus, Prezidntas 

840 W. 33rd St. 
Telephone Drover 3241 

J. P. Ewaldas, Sekretorius 
3339 Emerald Av.,

Phones: — Drover 6834 — Yards
Juoz. Ridikas, Kasierius, 

3151-53 Lime St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

43 Serija prasidėjo utaruinke, Rug
pjūčio (August) 4d. 1914. Susirinkimai 
atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tą. akcijų įmokant po kelis centus 
arba dolerius į savaitę, gauna sučė- 
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 654 metų ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir y- 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba budavojimo Na- 

ant pirmo morgičiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Kaz, Katutis, Prezidntas, 

710 W. 18th St.
J, P. Ewaldas, Sekretorių*, 

3339 Emerald Ave.
Phones: — Drover 6834 — Yards 2716

M. J. Tananevicze, Kasierius.
_________ 670 W. 18th St._________

Tėmykit Nariai!
Liet. Teat. Dr stė šv. Martyno tu

rės savo susirinkimą, Nedėlioj, 16 d. 
Rugpjūčio. 1914 m., 1-mą vai. po pie
tų. šv. Jurgio K. salėj. Kiekvienas 
privalo pribūti, nes bus labai svar
bus dalykas ant apsvarstymo.

Su pagarba.
A. J. Kasparas, rašt.

3416 Auburn Av.

DIDELIS METINIS PIKNINKAS.
Dr-stė šv. Stanislovo V. ir Kan. 

rengia pikuinką, kuris atsibus nedė- 
lioj, rugpj. (August) 16 d., 1914, 
Slavia darže, ant 47 ir Winchester 
Ave. Pradžia 2 vai. po pietų.

Taigi kviečiame lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant to puikaus pik- 
ninko, nes bus puiki muzika, kuri 
grajis visokius šokins. Muzika bus 
po vadovyste J. Kazlausko. Visus 
kviečia KOMITETAS.

IŠKILMINGAS PIKNINKAS!
Lietuvių Dainos ir Dramos “Biru

tės” <lr-ja Kenosha, Wis., rengia pir
mą savo gyvenime iškilmingą pikni
ką. kuris atsibus Rugp. (Aug.) 15 d. 
1914 m. Schend’s parkų. Piknikas 
prasidės 3 vai. po pietų ir trauksis i- 
ki pusiaunakčiu.

GERBIAMIEJI VIENGENČIAI!
širdingai užprašome, kaip vietinius 

taip pat ir iš aplinkinių miestukų at
silankyti j ši pikniką; mes užtikrina
me. jog kiekvienas bus užganėdintas 
prie puikios muzikos ir įvairių žais
mių.
“Birutė” visuomet užganėdindavo 

savo svečius, tai galime pasitikėti, 
jog ir šį kartą neapvils.

Kviečia komitetas.
P. S. “Birutes” sekantis susirinki

mas atsibus Rugp. 16 d. tojaus po su
mos, parap. salėje. Kiekvienas narys 
malonėkite atsilankyti nes yra daug 
svarbių reikalų; teipogi, jaigu turite 
naujus narius atsiveskite.

Su pagarba,
A. J. Kvedaras, Nut. Rašt.

“Aušros” Mokykla
Mokina Anglų kalbos

’ ’ Lietuvių kalbos
” Rokundų
’ ’ Knygvedystės
” Stenografijos
’ ’ Typewriting
” Pirklybos Teisių
” Abelnos Historijos
” Suvienytų Valst. Historijos
’ ’ Geografijos
’ ’ Algebros
” Geometrijos
’ ’ Trigonometrijos
’ ’ Braižymo

MOKINIMO VALANDOS:
9 išryto iki 5 po pietų. Vakare 
7:30 iki 9:30.
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