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Teutonai varosi Prince Eitel Friedrich. Paskutiniai 440,000 Ang-
pirmyn Lenkijoje

Didis anglekasių straikas 
Anglijoje.

Valdžia užgrobia kasyklas.
Turkai atsimesianti nuo 

Teutonų.
VOKIEČIAI PASIVARĖ 

'PIRMYN Š. LENKIJOJ.
Berlynas, liepos 16. — 

Šiaurinėj Lenkijoj apdru- 
tintas rusu miestas Przas
nysz po smarkių ataką pa
teko į vokiečiu rankas. A- 
pie tai praneša vokiečiu ka
rinė žinyba.

Przasnysz randasi už 50 
myliu į šiaurę nuo Varša- 
vos. Rusai traukiasi atgal 
keliais linkui Makow ir 
Ciechanow. Traukiasi pali
kę šiek-tiek artilerijos.

Przasnysz jau buvo pate
kęs vokiečiams pereitą žie
mą, bet rusai juos išvijo.

Kariniai ekspertai nuste
bo, kad von Hindenburg ė- 
mė smarkauti š. Lenkijoj. 
Buvo laukiama, kad pieti
nėj Lnkijoj von Mackensen 
'varysis pirmyn, kad užimti 
Liublino-Cholmo geležinke
li. Tokiuo budu butų pri
vertęs rusus tfraukties iš 
Varšuvos.

Dabar tai spėjama, kad 
von Hindenburg varysis vi
sa linija nuo Baltikes iki 
Vislos. Varysis per Kuršą 
Žemaitiją, Suvalkiją ir šiau
rinę Lenkiją. Turi jisai ar
ti aštuonių korpusų. Dar 
ant tos linijos vokiečiai 
(vis nežiįnia, kurioj vietoj 
bandys persilaužti.

Rusai apie tuos veikimus 
nedaug tepraneša. Tik pra
neša, kad š. Lenkijoj turė
jo pasitraukti ligi antros 
drutviečių linijos, bet nesa
ko apie Przasnyszo puoli
mą. Praneša, kad vokiečių 
užpuolimai esą smarkus.

Priegtam vokiečiai prane
ša, jog jų varomasi pirmyn 
ir Suvalkijoj. Netoli Kal
varijos ties Pranciškavu ir 
Ossovu vokiečiai paėmę ke
lintą rusų pozicijų. Rusai 
bandę tas pozicijas atgauti, 
bet nepavykę. Į šiaurės 
rytus nuo Suvalkų vokiečiai 
paėmė Olšankos augštumas.

DIDIS STRAIKAS SU- 
JUDĮS VISĄ ANGLIJĄ.

Londonas, liepos 16. — 
Anglijos valdžia naminiais 
reikalais labiau susirūpi
nus, negu pačiu karu. Vi
sai šaliai gali pritrukti an-

glių, nes 150,000 anglekasių 
įmetė darbą ir griežtai atsi
sakė grįsti prie darbo, kol 
‘nebus išpildyti reikalavi- 
’mai.

Tuomi streiku, jei jis il- 
!giau užsitęs, susitrukdys vi
sokia , pramonė, amunicijos 
išdirbamas ir net laivyno 
veikimas, nes milžiniškas 
Anglijos laivynas be galo 
daug augliu prarija.

Valdžia labai norėjo už
bėgti tam streikui už akių. 
Buvo grąsinimų. Pagal į- 
statymus visi, kurie kuo
lui nors trukdys amunicijos 
išdirbima, bus baudžiami 
$15 dienoje. O dabar vi
sas amunicijos išdirbimas 
gali būti sustabdytas.

Anglekasiai nieko neklau
so ir neatsižveliga i pavojų, 
'kuriu visa šalis gali pakliū
ti del streiko. Gal tik tuo
met stotų darban, kuomet 
vokiečiai išsėstų ant Angli
jos žemės.

' Dabar valdžia paskyrė ko
misiją, kuri kartu su angle
kasių atstovais darys kon
ferenciją ir ves derybas. 
Jei tas nepavyks, tai turbūt 
bus balsavimai. Angleka
siai balsuos už ir prieš 
streiką. Kaikurių nurodo- 
ina, kad čia tai tik kelių 
unijų vadovų darbas. Va
dovai prieš nenorą ištempę 
anglekasius streikam O 
gal ir vokiečių papirkti tą 
^padarė.

Jei geruoju nebus gali
ma susitaikinti, tai valdžia 
griebsis aštrių priemonių. 
Kasyklose bus apšaukta ka
ro stovis.

Paprastai Anglijos dirb
tuvės neturi dideliu sande
lių del anglių. Pagal rei
kalą atgabenama, Todėl li
nui laiku turėtų sustoti dir
btuvės ir umu laiku susto
tų išdirbimas amunicijos.

VALDŽIA UŽGROBIA 
KASYKLAS.

Londonas, liepos 16. — 
Vokietijos valdžia pasiry
žus yra užgrobti ir valdyti 
anglių kasyklas. Pastaruo
ju laiku nebuvo pasekmin
go anglių pristatymo ant 
rinkos. Dabar išleista vąl-

Prince , EITĘL FRIEDRICH TELEPHONING from TRENCH •••»•»»

Kaizerio sūnūs Eite] Friedrich telefonuoja karo lauke.

džios dekretas, kuriuo pa
liepiama, kad kasyklų sa
vininkai sudarytų koopera
cijas, kuriosna ir valdžia 
prigulės ir valdžia kontro
liuos visą dalyką. Valdžia 
kontroliuos anglių iškasimą 
ir reguliuos pardavimą.

TURKAI ATSIMES NUO 
TEUTONŲ.

Londonas, liepos 16. — 
Romos diplomatiniuose ra
teliuose pasklydo gandas, 
kad turkai užvedė derybas 
su talkininkais. Ketiną at
simesti nuo teutonų.

Talkininkai, buk, atsakę, 
jog reikalaują suėmimo vi
sų vokiečių, Turkijoj esan
čių, ir užleidimo talkinin
kams Konstantinopolio, o 
kam jis klius po karo, tai 
tautų konferencija nu
spręs.

STRAIKAS VISAME 
MIESTE.

Bridgeport, Conn., liepos 
16. — Visų dirbtuvių dar
bininkai rengiasi streikuoti. 
Ypač ketina sustreikuoti vi- 
įsi darbininkai, surišti su 
statymu naujos ginklų dir
btuvės. Streiko laukiama 
už kelių dienų.

Čia turbūt veikia vokie
čių ranka, nes statumoj dir
btuvėj butų išdirbama gink
lai talkininkams.

Straikas Krup- 
po dirbtuvėse

Geneva, liepos 16. — At
eina žinios, kad Vokietijoj, 
Essene, Kruppo dirbtuvėse 
darbininkai nerimaują. Rei
kalauja algų pakėlimo, nes 
dabar, karo metu, ant val
gių pakilusios kainos. Taip
gi reikalauja valandų su
trumpinimo.

Frankfort Gazette rašo, 
jog iš to streiko kiltų didis 
pavojus ir rašo, kad verčiau 
reikal avimus kuogreičiau 
išpildyti, kad išvengti strei
ko. Iš kitų šaltinių atei
nančios žinios skelbia, jog į 
Esseno apylinkes pasiųsta 
kalėtas pulkų kareivių.

SAUGOJA MILIJONIE
RIŲ.

Cleveland, Ohio, liepos 16. 
16. — Milijonierius J. D. 
Rockefeller apsigyveno sa
vo vasarnamyje; jo rūmai 
labai stropiai saugojami. 
Toj vietoj milijonierius ant 
ilgai apsibusiąs.

Kadangi buvo pasikėsini
mas ant Morgano, tai tur
būt ir Rockefeller bugšto- 
■si, kad ant jo nebūtų pasi
kėsinimų.

— New York, Hep. 16. — 
Yra viltis, kad rubsiuviu 7 v

streikas sustos. Eina dery
bos. Ketino 160.000 rubsiu
viu sustraikuoti.

Providence, R. I., liepos 
16. — Sustreikavo 2,400 
motormanų ir konduktorių. 
Gatvekariai sustojo ėję.

— Washington, D. C. 
liep. 16. — E. Bicknell, kurs 
nesenai pagrįžo iš Europos, 
pasakė: “Kas spėja, jog Vo
kietijai pritruks maisto, tai 
tas klysta. Valdžia padarė 
apskaitliavimą ir rado, kad 
be šiuometinio užderėjimo 
vokiečiai galėtų išmisti iki 
lapkričio m.”

RUSAI FORTIFIKUOJA- 
SI BESARABIJOJ.

Berlynas, liepos 15. — Iš 
'Černiovieco 1 ‘ Tageblatto ’ ’ 
korespondentas praneša, 
kad rusai dirbdina fortifi
kacijas išilgai Rumunijos 
pasienio. Tūkstančiai žmo
nių kasa apkasas ir ravus, 
taiso vielines tvoras. Visi 
darbai kuogreičiausiai atlie
kami.

Rusijos provincija Besa
rabija jaungiasi su Rumu
nija iš rytinės pusės.
i (Austro-Vengrų valdžia 
užtikrinus Rumuniją, jogei 
teutonai iš Rusijos atim- 
sianti Besarabiją ir atiduo
sianti Rumunijai, jaigu tik 
^pastaroji šio karo metu 
neutraliai užsilaikysianti.

, KAS GIRDĖTI APIE 
TAIKĄ.

Londonas, liepos 16. — 
Premieres Asquith pasakė 
parlamente, kad valdžia 
flį'up kartu visai atsisako 
ieškoti būdų, kaip sužino
ti, ant kokių išlygų Vokie
tija susitaikintų.

Paryžius, liepos 16. — 
Francijos socialistai apreiš
kė, jog taikos negali būti, 
kol “vokiečiai nebus išvy
ti iš Belgijos, Alzacijos, Lo
taringijos ir kol Vokietijos 
militarizmas nebus sutraš
kintas.” 

__________
— Aurora, III. liep. 16. — 

James Pleger, biznierius, 
pirmu kartu šovė sau į 
smilkinį, o paskui įkišo sau 
revolverį į burną ir šovė. 
Tokiuo budu pabaigė savo 
gyvenimo dienas.

žodžiai nu
leistojo pa

korimui.
Joliet, Ill., liepos 16. — 

Ši rytą valstijiniame kalėji
me pakarta Frank Repetto. 
Jisai, būdamas tame kalė
jime, ‘prie stalo nudūrė sa
vo bendrą-kalinį. Tas atsi
tiko pernai. Žinodamas, 
kad jo valandos jau suskai
tytos, paprašė poperos šmo
tą ir paišelį. Štai ką pa
rašė :

“Liepos 14, 1915, Joliet, 
Ill.

Visiems vaikinams Suvie
nytų Valstijų:

Tą, ką čia pasakysiu, tai 
nebus vyrams, b<‘t jauni
mui. Nebuvo kas man bu
tų nurodęs, kas yra bioga— 
tą ištirti turėjau aš pats. 
Aš visuomet bijojau, kad 
manes nepalaikytų bailiu, 
jei aš ko nepadarysiu, ką 
man sakys.

Dabar aš žinau, kad di
džiausias bailys yra tas, ku
ris bijo kitų pajuokimo, ku
ris bijo, kad kiti nepasi
juoktų iš jo.

Pašlemėkystėj nieko nė
ra kito, kaip tik priklumai. 
Vaikinas, kuris veda teisų 
ir dorą gyvenimą, yra lai
mingiausias ir jo gyvenimas 
yra pilniausias.

Nereikia būti peštuku, 
kad būti vyru.

Patariu visiems šalinties 
nuo policijos nuovados. Jei 
aš bučiau tą dirbęs, taine- 
bučiau čia besąs. Bet aš 
vis maniau, jog išsisuksiu 
ir štai dabar ko sulaukiau.

Jus, vaikinai, kurie ma
note, kad tikras gyvenimas 
yra būti “vyrais” ir daryti 
blogai, žinant apie tai, tai 
aš jums tiesiog pasakysiu, 
jog esate kvailiai. Teisin
gam žmogui visuomet vie
tos atsiras pasaulyje. Bet 
vagiliai vėliau ar anksčiau 
paupuls į kilpas.

Kas blogiau, tai tas, jog 
jis žino, kad bus pagautas 
ir to visuomet bijo. Tai no 
juokai gyventi ir žinoti, kad 
ateis ta valanda, kuomet 
busi pagautu. Verčiau iš
mesk iš savęs sugrubėjimą 
ir stok prie teisingo darbo 
pirm, negu pakliūsi.

Vaikinai, susiradę drau
gą, laikykitės prie jo, ir jei 
jis jums nori prgelbėti, tai 
tegu, bet kuomet jis tave 
nori patraukti žemyn, tai 
jis tau ne draugas ir tuo
met tatai laikas jį nusikra
tyti.

Svaigalai gali būti ska
nus • geriant, bet baisu esti 
ant rytojaus. Taip lygiai 
yra su kitokiais dalykais.

Pagalvok, kas bus po at-
iŠ’vi - ‘

lijos kareivių 
Francijej.

Londonas, liepos 15. — 
Lordų rūmuose Marquis of 
Landsdowne, kabineto na
rys, apreiškė, jogei dabarti
niu laiku Francijoj ir Bel
gijoj randasi aplink 440,- 
000 Anglijos karuomenės, 
kuri sudaro 24 divizijas. To- 
liaus pažymėjo, kad nors 
laisvanoriai armijon įstoja, 
tečiau valdžia .tuomi neuž
ganėdinta ir tas ilgai nebus 
pakenčiamą. Kareiviauti 
neproporcionaliai daug at-, 
sišaukia žmonįų vedusių, 
paprastai turinčių skaitlin- 
Igas šeimynas ir amžiumi 
senesni. Tuo tarpu jauni
mo labai maža dalis įstoja 
kai/aoanenėn. Tuo žvilgs
niu valdžia bus priversta 
pravesti priverstino gyven
tojų kareiviavimo įstaty
mus. Nekris tuomet karo 
sunkenybė tik ant vieno 
Anglijos gyventojų luomo, 
bet ji bus prbporcionaliai 
paskirstyta ant visos visuo
menės. Ateityj nebus at
metami laisvanoriai, kurie 
dabartiniais laikais del silp
nų akių ar kitko nepriima
mi kareirviaąįti, nes tokie 
žmonės bus naudingi ne ka
ro laukui, bet kitokiems 
ka ri i liams darbam s.

PABLUDO, IŠGIRDĖS 
1 BILLY SUNDAY.
! Camden, N. J., liepos 16. 
'— W. Kortun mirė pami
šėlių namuose liepos 13 d. 
Jo motina skundėsi polici
jai, kad jos sūnų išvedė iš 
proto Billy Sunday. Jos 
Sunns nekuomet nebuvęs 
vedamas į bažnyčią, bet 
pats inėjo paklausyti Billy 
Sunday. Po to jis pastojo 
tikybiniu fanatiku, kur tik 
ėjo, bumbėjo poterius ir 
garbino Sunday. Galo]) vi
sai pamišo. Billy Sunday 
yra garsus protestantų e- 
vangelistas.

UŽ TAUTINĮ HIMNĄ 
$2,500.

Los Angeles, Gal., liepos 
16. — Organizacija Order 
of Elks pasiūlė $2,500 do
vanoms už sustatymą nau
jo amerikoniško himno, ku
rį užgirtų kongresas. Da
bartinis Amerikos tautinis 
himnas Star Sprangled 
Banner jau netinkąs. Rei
kią naujo himno, kuriame 
išsilietų dabartinis ameri
konų patriotizmas.

likimo ir jei taip darysi, 
tai busi geru.”

Prasikaltėlis dar parašė: 
“Dievas nesiūs mane pra
garan, nes aš pragarą ken
tėjau 28 metus, begyven
damas ant šios žemės.”

1
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Iš Dienos t=Dienon.^
Suv. Valstijos ne juokais 

ima galvoti apie ginklavi
mosi, idant butu galima pa
sekmingai atsiremti užpuo
lus bent kokiam priešinin- 
li,ui. Ir rūpinamasi ne bi 
kaip. Vis tai dirbama su 
tokiuo greitumu, jogei ne- 
kurie ima net plepėti apie 
besiartinantį Suv. Valstijų 
karą su nekuria - valstybe. 
Girdi, valdžia labai gerai 
atjaučianti, jogei trumpoj 
ateityj karas turėsiąs įvyk
ti ir todėl prie jo šiandie 
taip stropiai rengiasi.

Užteko, pav., garsiam iš
radėjui Edisonui pasigirti, 
jogei jis žinąs toli baises
nius įnagius priešininko 
naikinimui, negu kokie yra 
vartojami dabartiniam ka
re. Po to tuojaus karo ju- 
reivijos departamento sek
retorius Daniels rašo Ediso
nui laišką ir prašo, idant 
jisai su kitais amerikonais 
išradę jais-techj ūkais ir che
mikais — stotu darban ir 
savo išradimus pašvęstu tė
vynės apsaugojimui nuo 
priešininku užpuoliu 10.

Edisonas tą prašymą mie
lai priėmė ir po keliu dienu 
tam tikslui sudaryta būrelis 
genialių išradėjų ir moksli
ninkų, kuriems pavedama 
panaudoti visas priemones, 
kad, kilus karui, butų leng- 
gviau sunaikinti savo prie
šininkas. Tau buriu, apart 
Edisono, ineina 17 žymiau
sių amerikonų išradėjų ir 
žinomų mokslo vyrų. Tie 
visi mokslininkai darbuo
sis išrasti priemones, kaip 
ptisckmingiausiai apginti 
savo šalį. Taip tai tau
ta darbuojasi, kuriai rupi 

geresnioji ateitis.

Kaip galima pra
ilginti darbi
ninkų gyvastis

Nesenai Suv. Valstijų fe- 
deralio sveikatingumo sky
riaus generalis gydytojas 
Wm. C. Grogas viešam j ame 
susiri/nkime išsitarė, jogei 
Amerikoje kiekvienam dar
bininkui galima prailginti 
gyvastis keliolika metų. Gy
vasties prailginimui nerei
kalingos jokios ten dabar
tiniam draugijiniam surė
dyme perversmčs. Galima 
tas tikslas atsiekti papras
čiausiu budu. Tam tikslui 
daugiau nieko nereikia, 
kaip tik darbininkams pa
dvigubinti vidutiniškas al
gas (nuo $1.25—$2.50). O 
tuomet darbininkas, viduti
niškai imant, 13-ką metų 
daugiau pragyvens šiam pa
saulyj.

D-ras Gorgas yra .garsus 
mokslo vyras. Jisai juk su 
atsidavimu savo pašauki
mui darbuodamasis, panai
kino geltonojo drugio epi
demiją Panamos kanalo 
juostoje ir ant salos Kubos; 
jis tą patį atliko ir aukso 
su deimantais kasyklų apy
linkėse, pietinėj Afrikoj, 
kur geltonasis drugįs dar
bininkus smaugte smaugė. 
Todėl jei toksai mokslinin
kas kalba apie darbininkų 
gyvasties prailginimą, tai 
jis visa tai tvirtina ne' su- 
lyg neišmėgintų praktiko
je teorijų, bet iš savo mok
sliško patyrimo.
D-ro Gorgaso .nuomone, 

geriausias būdas žmogui 
apsisaugoti ligų ir tuo keliu 
prailginti sau gyvastį — 
tai prigulintis organizmo 
atgaivinimas.

D-ro Gorgaso minėtam 
susirinkime pirmutinis kal-

Duinbai išsitaręs ir todėl at
likęs labai negudrų politiki- 
nį darbą, be to pačiam pre
zidentui padaręs daug tuo 
žvilgsniu nesmagumų.

Bryan, būdamas sekreto
riumi, ambasadoriui Drim
bai būtent pasakęs, kad Su
vienytos Valstijos, siųzda- 
mos Vokietijai notą, nors 
buvo priverstos notoje pa
naudoti aštrų toną, tečiau 
jos nenorinčios pertraukti 
diplomatinius ryšius su Vo
kietija ir jų visas troškimas 
apsiribuoja, tik kad gauti 
nuolankų atsakymą. Gi no
toje aštrus tonas pavartota 
tik viešosios opinijos užga- 
nėdinimui.

bos sakinys buvo: “Jei aš 
turėčiau absoliutę valdžią 
— pirmutiniu mano darbu 
butų darbininkams algų pa- 
dvigubinimas.”

Jis visuomenę padalina į 
du sluoigsniu: Tie, katrie 
perdaug valgo, ir tie, katrie 
perinažai valgo. — Piima- 
sai sluogsnis yra mažos 
reikšmės žmonių draugijai, 
kadangi, kenčiantis iš per
sivalgymo, mažai suteikia 
gaminamo darbo, taip kad 
jo trumpas amžius visuome
nės negali apeiti ir jis tu
ri rūpėti tik jam pačiam, 
tai jo vieno reikalas. Bet 
tie, kurie neprivalgo, būti
nai turi rūpėti visuomenei, 
nes jie atlieka visus pasau
lyj darbus.

Tatai rupinties pastarai
siais yra visuomeninis rei
kalas ir tai reikalas labai 
svarbus kaip moraliu, taip 
ir materijaliu žvilgsniu, 
nes neprivalgęs darbinįnkas 
neturi išnašumo.

Tasai mokslininko suma
nymas yra svarbus tuo, 
idant turčiai savo turtų da
lį skirtų darbininkams ir 
tuo budu prailgintu jiems 
gyvastį ant žemės.

Mat, šiandie visuomenė 
taigi ir paskirstoma į dvi 
dali: viena gyvena iš neuž
dirbtų įplaukii, antra — iš 
uždarbio.

Ar galima, pasiremiant 
moraliais principais, tole
ruoti žmonių sferą, kurie 
gyvena iš neuždirbtų jais 
įplaukų ?

Visos piniginės įplaukos 
ir turtai paeina iš žmonių 
darbo. Jei kas nors nau
dojasi gyvenimu be darbo, 
kiti tatai priversti už jį dir
bti. Ir tas taigi nelemtas 
apsireiškimas, d-ro Gorga
so nuomone, atneša blogus 
vaisius abiem pusėm. Tur
čiai serga’ nuo persivalgy
mo, kad tuo tarpu darbinin
kai serga ir miršta iųio ne- 
privalgymo. Tame sujun
gta bendri klausimai — mo- 
ralis ir ekonominis.

D-ro Gorgaso pakeltas 
klausimas apie padvigubini- 
mą algų darbininkams — ti
krai indomus ir svarbus 
klausimas.' Bet tą klausi
mą išrišti negalima be lai
ko. Tai visa išris laikas, 
kuris nors palengva, bet 
nuolatos žygiuoja pirmyn, 
arčiau tobulybės.

žalia

VĖL

Nors Bryan pasitraukęs 
iš valstybės sekretoriaus 
vietos aštriai užgynė, jogei 
jis Austrijos ambasadoriui 
Dumbai nesakęs, kad pre
zidento Wilsono notų, pa
siųstų Vokietijai “Lusita- 
nios” reikale, nereikia im
ti tikrybei], tečiau dabar 
paaiški, kad Bryan yra taip

1 Viršminėtą Bryano išsita
rimą Dumba tuojaus prane
šęs savo valdžiai, gi pasta
roji Vokietijai. Kuomet 
pagaliau Suv. Valstijų am
basadorius Gerard Berlyne 
pas Vokietijos užsienių 
minister! aštriai pareikala
vęs prisitaikinti prie Suv. 
Valstijų valdžios reikalavi
mų, išreikštų notoje, tasai 
pertraukęs jam kalba ir, nu
sišypsojęs, pranešė, jogei 
jis labai gerai žinąs, kad 
toji nota parašyta tik “del 
naminės naudos” ir išaiški
no visą paslaptį apie Bry
ano didį netaktingumą. Ge
rard, žinoma, tuojaus apie 
tai Washingtoifan pranešė 
ir tada paaiškėjo Bryano 
nereikalingas išsiplepėji-. 
mas.

S-S. HOWTH HEAD AS. SARON NAPIE1R. (Mw)

Ant tų garlaivių, išplaukusių i Angliją, atrasta bom
bos, kurias teuton?.! pakišo.

kiekvienam atskirai 
pranešti apie kokį 

džiuginantį nuotikį,

DIDELE DOVANA”
Ncbo pakelio priešakys vertas ic pinigais 

• Visas Kuponas vertas įc pinigais «

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi t? 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas. <• 
fŠĮ dovana bus duodama iki Dec-31. 101-9

Ex-Valparaisie- 
čiams.

Rusu patarlė sako: “Ge
riau turėtu šimtą draugų, 
negu šimtą rublių.”

Mes, žemiaus pasirašusie- 
ji, pilnai suprantame reikš
mę viršminėtos patarlės. 
Bet, turint šimtą draugų ir 
norint 
laišku 
nors
tai berašant visiems laiškus, 
nuomonė apie aną patarlę 
gali persimainyti — rašy
mu įvargintas, metęs plun
ksną, gali pasakyti: Beveli
ju turėti šimtą rublių, ne
gu šimtą draugų!

Taigi, kad apeiti tą sun
kų darbą — rašymą laiškų 
kiekviena^n cx-valparaisie- 
čiui, mes, žemiaus pasirašu- 
sieji, rašome tik vieną laiš
ką visam šimtui, ai- keliems 
šimtams draugų ex-valpa-' 
raisiečių!

Šiemet atdusiai, sielvar
tai, tai kasdieniniai lietu
vio sielos rubai.

Mes girdime apie Lietu
vos apverktiną padėjimą.

Matome liūdesio šešėli 
ant kiekvieno lietuvio vei
do.

Bet šen ir ten blykstelėja 
ir džiaugsmo prošvaistė, 
nors kartais ant trumpo lai
ko.

Vienur išgirsti: “Gana 
peštynių! Laikas išvien dir
bti prakilnų darbą!” O ten 
tarp ašarų paminima 25 
metų sukaktuvės literatinio 
veikimo Žemaitės, kuri yra 
ne vieną perlą išėjusi į lie
tuvių literatūros vainiką.

Mes, Valparaiso universi
teto mokiniai, irgi apvaikš
čiojamo šiemet jubiliejų — 
10-metines sukaktuves V.- 
ULL. Dr-jos.

Kadangi minėtos dr-jos 
tvėrėjai ir jos buvusieji na
riu i-ex-valparaisi ečia i pas
klydo po įvairius kraštus, 
tai viešai pranešame, jog 

’dr-jos sukaktuves paminė
sime liepos 25 d. ir visų ex- 
valparaisicčių prašome pri
būti į tas iškilmes.

Su augšta pagarba komi
tetas :

Pr. S. Žuravlis,
N. Valasinas,
J. Naujalis.

N. B. Kaikuriems
kais buvo pranešta, jog ap- 
vaikščiojimas atsibus liepos 
18 d. Tūlų priežasčių dė
lei perkelta ant liepos 25 d.

kokiuo budu agituoti už ci- 
cilikų šlamštus.

Batavietis.

LENDA NE Į SAVO 
VIETĄ.

Dorrisville, III. Liepos 
11 d. V. Su j eta ėmė ši i ubą 
su p-le V. Tolinto šv. Juo
zapo lietuvių bažnyčioje. 
Prie tos progos pagarsėju
sieji savo niekingumu šaki- 
ninkai buvo irgi įlindę į 
bažnyčią, kap kiaulės į 
daržą. Bet klebonas, kun. 
A. Vaitonis, juos pažino ir 
pavarė tuos nekviestus sve
čius iš bažnyčios. Visaip 
terlioja ir žemina bažnyčią, 
o visgi į ją lenda.

Boguslavas Ir.

Mat, iš vakarų šalelės pa
sirodė ženklai, kurie aiškiai 
sakė, kad neilgas bus gy
venimas po šiaudų pastogė
le: jau reikia ir vėl bėgti 
žinomu keliu: jau antru j 
kartu teks pakelti ant savo 
pečių kėliauninko vargelį...

Eina būrelis, kiekvieno 
akyse spindi kokia tai vil
ties šviesa; musų keleiviai, 
lyg senovės didvyriai, trau
kia į Vilnių, kad vėl “Vil
niaus miestelis, ašarėlėms 
išmazgotas...”

Nors nešaukia trimito 
balsas į kovą su teutonais 
už šalelės laisvę į Gedimi
no pilį, nors neišleido jau 
noji mergelė, nepalydėjo lig 
vartelių savo jaunojo berne
lio, kuris joja ten, kur šim
tai kitų, į Vilniaus mieste
lį, kad ten sustojus į pul
kelį, traukti ant priešo, nors 
nėra bėro žirgelio, nė tymo 
balnelio, nė mergelės lelijė
lės, kuri pasilikus namie 
rūteles ravi ir gailiai ver
kia, nors tie laikai tik his- 
torijoje ir padavimuose, bet 
eina būrelis jaunųjų berne
lių dobilėlių, kurie kaip ir 
senovės didvyriai, bijo pa
kliūti nelaisvėn amžinų 
priešų ir naikintojų Lietu
vos. Eina Gedimino pilin, 
kad išbėgti nuo priešo...

Vilnius — kelionės žvaig
ždelė — apgins nuo priešo, 
rasis ten geros širdis, su
šelps, priglaus... •

Ne vieną dienelę prisieis 
keliauti, ne vieną naktelę 
prisieis akių nesudėti, bu7 
dėti, kad kas paskutinį na- 
šulėlį, vienintelį turtą, ku
ris vos spėta paimti, nepasi
savintų...

“Dunda, dreba siera že
melė vakarų šalelėj, o į ry
tų šalelę traukia pulkelis 
vienas paskui kitą, tai va
žiuoti, ant rogių veža jauna 
martelė ar mergelė visą 
kraitelį, tai moteriškė, ku
rios vyras išjojo į karužę, 

Ant kiek-i vežasi savo vaikelius, kurie 
graudžiai verkia, nuturėda
mi žiemos laiku šiltos .pas
togėlės...

Vienas kelias jau kartą 
ašarėlėmis aplaistytas, an-

Mėta.

“Sutems tamsi naktužėlė, 
Nudergs dargus oružėlis, 
Kur aš pernakvosiu, 
Nakvynėlę gausiu. ’’ 
Apsiniaukė dangus. Vė

jas nešioja sniegą, lyg norė
damas nuvalyti kelią kelei
viams, kurie tamsioje nak
telėje, klampoja, šalo vieš
kelio rytų link.
vieno keleivio pečių rišulc- 
lis, kuriame apart vienų-ki- 
tų baltinių, randasi juodos 
duonos gabalėlis ir mėsos... 
Ant nuliudusių veidų matyt 
išgąstis, nuovargis.,.. Žen
gia nors lėtai, bet tvirtai, 
rytų ‘ šalelėn, nepaisydami 
nė blogo oro, nė nuovargio.

Arčiau pasipažinus paaiš
kėjo, kad tas būrelis bėga 
nuo karo audros, palikęs 
viską, ką. turėjo brangaus 
kad

ŠELPKIM LIETiiVA, AU 
KODAM! “TAUTOS FON 

DUI” BENT VIENOS
gyvastį išnešus,

fru kartu lydi tokias dide
les minias... dar didesnes, 
negu pirmą kartą...

Vėl gailiomis ašarėlėmis 
apsiverkė Lietuva, vėl rei

škia rengties ir bėgti, kaip
ir pirmą kartą, tik dabar 
dar blogesnėse sąlygose, nes 
šaltoj žiemužėj, nežinia kur 
ir delko...

Už ką, Augščiausis, tokią 
rykštę mums pasiuntei ?

Vėl patvino Nemunėlio 
tyras vandenėlis, brolių, tė
vų, sūnų ašarėlėmis... Vėl 
keliaujame Gedimino pilių, 
ar bent į tą šalelę, su ry
šeliais ant pečių, vėl glau
simės $rie brolelio vilnie
čio, kuris ir dabar neatsisa
kys mums pagelbėti, kaip 
ir pirmai nelaimei ištikus.

Sudiev! gimtine pastogė
le, Lietuvos gamta, gal ant 
tavo išartos krutinės ne vie
nas vaikelis galvelę pri
glaus...

“Tyliai, tyliai Nemunėlis 
teka, o dar tyliau mus se
selės verkia...” Žuvo visas 
darbas-kraitelis... Kiek tai 
buvo darbo ir triūso, kol 
“liepos skrynelė prisipil
dys naujomis drobelė
mis...’” Šiandien tas-viskas 
reikėjo palikti, vos tik išau 
šo, patarta buvo pabėgti, 
kitaip galima buvo pakliū
ti nelaisvėn. Ką parodys 
piršlcliams-melagėliains jau
noji mergelė?!... Kuom ap
vilks jaunąjį bernelį šliubo 
dienoje... ’

“Mėnuo tėvelis dalelei 
skirti, saulė močiutė kraite
liui krauti, žvaigždės sese
lės vainikui pinti, siedins 
brolelis lauku lydėti...

laiš-

Rasime mes ir tėvą aga- 
rotą: — dingo jo turtas, nes 
pats matė, kaip priešas ty
čiomis užkure!... Liko be 
pastogės, be kąsnio duonos 
tūkstančiai viengenčių! Ne
užilgo gal teks ir tėvynę ap
raudoti...
“Graužė vilkai ir maitinos 
Draskydarni kinius:
Blaškė rankas ten moti

nos •— 
Apverkdamos sunūs.”

A. Antanaitis.
Panemunėje ant Nemu
no kranto. 2,11,15.

(“Aušra”).

— Valdez, Alaska, liep. 
i.— Gaisras išnaikino biz-

ĮGRISO CICILIKAI.
Batavia, Ill. Musų mies

telyje cicilikų šlamštų pla
tintojams ima nesisekti. 
Ligšiol jie sau landydavo 
po lietuvių šeimynas ir pri
kalbinėdavo užsirašyti įvai
rių šlamštų, cicilikinių laik
raščių. Musų žmonės kan
trus ir kantrus buvo su 
tais agentėliais. Bet įsipri- 
klino galop. Tai dabar ne 
tik varo lauk melo platin
tojus, bet jei kiek neklau
so išsinešti, tai šluotos pa- 
ragauna. Kitaip neatsikra
tysi nuo tų įkirių sutvėri
mų.

Dabar cicilikai turbūt ta
riasi kitokiuo budu prieiti 
įpriv (žmonių. Štai liepos 
11 d. parsigabeno statinę a- 
laus po num. 57 Washington

niavąją šio miesto 
Nuostolių už $500,000,

avė. ir ten susirinkę -ir a- 
lų gurkšnodami, svarstė

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuve
* Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vn'- ’;: tairfli vyriškų siutų ir over- 
lu.lų.

JONAS SUDRUMS, savininkas 
3252 54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

Idf. s. a. šlakiene;
! SPECIALISTE
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 

, 3255 SO. HALSTED ST. 1
Tel. Drover 6326 s-s CHICAGO, ILL. B ■

Tel. Randolph 5240

i A. A. Slakls
I ADVOKATAS

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

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

VYRISKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankicriai, bot gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysimo Jus 
pusę pinigu. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 ir augščiau. Vai
ku drabužiai nuo $2.50 iki $7.50, 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kaldinu vakartJ iki 9 
valandai. Subatojo iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v. 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok* 
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą At
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik at 
rašyk platesnių žinių.

1741 W. 471h Street. Chicago, 1.

2



■

KATALIKAS

Vokiečiai
Lietuvoje.

Žmonių upas. Žmonių ti
pas užimtose vietose puolęs. 
Nors viltis, kad rusų ka
ruomene vėliaus, ar anks- 
čiaus paliuosuos nuo vokie
čių, nenustoja žibėti, vie
nok baisiausias suvaržymas 
blogai atsiliepia į žmones.

Ištiesų, negali gauti jokio 
laikraščio, jokios kningelės. 
Kur tik randa kokias kuni
gas, tuoj suplėšo,' nors, ro
dos, jos visai jiems nekliu
do. Tiesiog pastebimas 
koks tai kvailas, beprotinis 
visako naikinimas.

Žmonės labai laukia sa
vųjų ir išėję į laukus žiuri 
ton pusėn, kur rusų karuo
mene stovi, ir tie laukimai, 
visi įsitikino, nenueis vėl- *. *.7
tui: vis kartą paliuosuos iš 
baisiosios nelaisvės.

Ta viltis suramina žmo
nes; perdaug nenusimena, 
mažai skundžiasi, vargsta 
tyliai, kaip apskritai yra 
lietuvio bude. Tik susidū
rus su vokiečiais pasirodo 
visa jų neapykanta prie jų. 
Vokiečiai gi atmoka už tai 
jų neapkentimą taippat ne-, 
apykanta,’baisiausiu skriau
dimu.

Ištisus sodžius be paaiš
kinimų degina.

Labai įvargina kontribu
cijos, kurias uždeda ne tik 
ant miestelių, bet ir ant 
atskirų kaimų. Jei neturi 
kuo išsimokėti, tai vokiečiai 
be jokios gėdos krausto ki- 
šenius, auna batus nuo ko
jų, žodžiu, elgiasi kuobjau- 
riausiai.

Rytojus, žinia, neaiškus; 
visi laukia pagelbos, pasi
baigus karui, iš savo vy
riausybės, ir tas, taippat, 
kaip savųjų laukimas, pri
duoda reikalingų ištvermei 
pajėgų, nes taip visai dva
sinės pajėgos pultų.

Toliau, labai blogai vei
kia suvaržymas atlikti sa- 

x vo dvasinius reikalus. Žmo
nių neišleidžia į bažnyčią, 
ir tuo pačiu atima pasku
tinę paguodą. Pasižmonė
ti taippat niekur neleidžia.

Kur nuo pozicijų toliau, 
netaip varžomi, bet ir čio
nai jaučiamas sunkus vo
kiečių jungas. Daugelis 
žmonių neatlikę velykinės. 
Labai blogai veikia į žmo
nes ir Dievo namų-bažny- 
čių išplėšimas. Taip, Liud
vinavo bažnytėle sunaikin
ta, apiplėšta, brangesni 
daiktai užgrobti.

Lietuvių prijautimai. M il
sų tautiečiai pažįsta savo 
amžinus priešus vokiečius, 
nors Lietuva, kai]) atskira 
valstybė, ir nesusirėmė su 
jais per penkis šimtus me
tų. Vienok kaip tai visi 
jaučia, kad pradėtasis kry
žiuočių ir kalavijuočių dar
bas — naikinimas musų 
tautos, nepasibaigė, ir da
bar vokiečiai kartu norė
tų prislėgti ir pabaigti su 
mumis.

Vargas butų mums po 
vokiečiais. Ištiesų užtenka 
prisiminti, kad perėjus iš 
iš Lietuvos į “Prusus,” tei
singiau tariant, į Mažąją 
Lietuvą, pasijunti žmogus 
visai kitokiose aplinkybėse: 
kiek kitokį įpročiai, apsirė- 
dymas ir kas skaudžiausiai

Šis Meksiko “generolas” su 
savo “karuomene” Įveikęs 
Zapatą Mexico City.

— vokiškai kalba. Truputį 
toliau nuo sienos lietuviškai 
nė nesusikalbėsi.
Kiek labiau lietuvių gaiva

las užsiliko apie Tilžę, bet 
ir čia vokiečių, pangerma
nizmo, ideos labai prasipla-- 
tinusios. Priimsiu vieno as
mens pasakojimą iš savo 
kelionės po Tilžę. Stoty
je paprašė bileto lietuviš
kai. Storas vokietis atsakė 
nusišypsojęs . nesuprantąs. 
Tada prabilo rusiškai ir vo- 

I kietis, nesuprantąs, turbūt, 
rusiškai, buvo priverstas 
kalbėti lietuviškai: pasiro
dė, kad gana pusėtinai mo
kėjo lietuvių kalbą.

Toliau, kiekvienam, buvu
siam darbuose Vokietijoje 
ir susidūrusiam su tenykš
čiais lietuviais, puola į akį 
tai, kad prie svetimų žmo
nių, prie vokiečių. Mažo
sios Lietuvos gyventojas 
nedrįsta kalbėti lietuviškai.

Iš to aišku, kad musų kal
ba niekinama ir vengiama 
ja kalbėti. Aišku ir tai, 
dulko taip greit ištautėję 
Mažoji Lietuva, davusi pra
džioje aštuoniolikto šimt
mečio, kada ką tik prijun
gė tą Lietuvos dalį į Pru
sus, žinomą visame pasau
lyje lietuvių dainių Duone
laitį. Tada Lietuva tęsėsi 
ir lietuviškai buvo galima 
susikalbėti ligi pačiam Ka
raliaučiui, patsai vardas ku
rio taip lietuviškai skamba 
ir kuris ištiesų buvo lietu
vių miestas, nes minimas 
musų liaudies dainose. Da
bar gi ten ir arčiau prie sie
nos visai lietuviškai nesusi
kalbėsi.

Aš labių-labiausiai įsitiki
nęs, kad atidavus kokią 
nors Lietuvos dalį vokie
čiams, galima užgiedoti pa
kasynų dainą tai daliai. 
Kaikurie gali manyti, kad 
pačioje Vokietijoje paims 
viršų kiti gaivalai, nes ten 
labai įsigalėję social-demo- 
kratai, kuriems tautinis 
klausimas mažių mažiau ru
pi. Bet juk kai]) sykis vo
kiečių socialistai žinomi už 
labiausiai įsitikinusius pat
riotus. Be to, jei tautinis 
klausimas visai nerūpėtų 
jiems, tad kam jie, jauzda- 
mi savo galę, taip paklus
niai karau stoja? Galima 
pamanyti, kad pakiltų me
džiagiškai musų kraštas. 
Bet ne turtuose laimė, tai 
viena, o antra, medžiaginis 
aprūpinimas nei kiek ne- 
saugoja nuo ištautėjimo. 
Užtenka prisiminti, kad ir 
musų amerikiečius.

Lietuvių ateitis. Aišku 
kad mirtis grėstų tiems mu
sų tautiečiams, kuriuos pri-

jungtų prie vokiečių. Bet 
tokio prijungimo, ačiū Die
vui, prie dabartinių sąly
gų būti negali, nes Vokieti
ja negalės užgriebti nei 
sklypučio svetimos žemės. 
Todėl mums reikia džiaug- 
ties, kad sveiki išgyvęsiine, 
jogei nebebusime varu pri
versti perimti svetimą 
mums kalbą.

Mokyklose suvokietintų 
musų jaunąją kartą, žemės 
tuoj pereitų jų rankosna. 
Užtenka prisiminti, kad 
Suvalkijos paprūsėje yra 
ištisų kaimų vien vokiečių 
apgyventų. Pusė gyvento
jų kaikurių vaišėm suside
da iš vokiečių. Jei taip yra 
dabar, tad kas pasidarytų, 
jei visa valdžia pereitų jų 
rankosna. Žinoma, visokias 
augštesnes vietas užiminėtų 
vokiečiai, o juk turtinges
nius augščiau stovinčius 
visuomenės akyse žmones 
stengiasi pamėgdžioti silp
nesnieji.

Vokiečiai nori kuolabiau- 
siai įvarginti musų kraštą, 
nes, jų išrokavimu, yra pra
smė tai daryti: jei privers 
atsitraukti, tad kuolabiau 
bus suvargintos atimtosios 
žemės, tuo jiems bus dau-

Vokie- 
jic “iš

turi dcl- 
visu ki-

tautų. “Nesupranta, 
gali eiti kultūra be 

prasitarė

sigyventų ant ilgiau, tai su
vargę, išbudinėję žmonės 
Ims priversti greičiau išpar
duoti savo turtus ir žemes, 
nes įvargusi (ji negalės taip 
veikiai atsistoti. Kitaip, 
tiesiog nesuprantamas tas 
beprasmis trobų deginimas, 
turtų naikinimas.

Patįs vokiečiai nesisten
gia slėpti savo pageidavimų 
ir, pasak vieno pabėgėlio 
žodžių, kartą vokietis išsi
tarė: “Ja, mes jūsų nevysi
me lauk, jus patys išeisite.” 
Vadinasi, mus privers-ap
lošti amžiais apgyventas 
vietas, vietas, aplaistytas 
musų bočių-prabočių krau
ju ir prakaitu, kad atidavus 
jasias amžinojo priešo ran
kosna. Perskaudus butų 
likimas, ištiesų perskaudus 
ir tik džiautgis reikia, kad 
tie vokičių norai žlugę. *

Vokiečių norai, 
čiai įsitikinę, kad 
rinktoji” tauta ir 
to būti priešakyje 
tų 
kaip
germanizmo, 
kartą vienas jų veikėjas. 
Kultūra., “tikroji” kultūra, 
gali būti tik pas vokiečius, 
tik platinanties vokišku- 
mui.

Dabar suprantama pras
mė dailios: “Deutschland 
iieber alles.” Vokietija, 
vokiškumas, žodžiu, viskas, 
paeinantis nuo jų, turį bū
ti visako priešakyje, augš
čiau visako, nes žmogus ga
lįs laimingu tapti tik vokie
čiu pasidaręs. Vokiečiai ir 
norėjo užmesti kilpas vi
soms kitoms tautoms; gud
rus jų diplomatai dirba net 
išsijuosę, kad tik apmuili
nus kitiems akis, kad tik 
pasirodžius nekaltais ir pa
jutus jėgą pabaigti su tuo, 
prie ko taip meilinosi.

Šis karas, vienok, ištiesų 
parodė tikriausius vokiečių 
norus. Gerai neapsiskaitę, 
pasikarščiavo ir iššaukė Ru
siją su Francija karau. Bu
vo aišku, kas pasidarytų 
pasaulyje, jei šiom dviem 
valstybėm nebūtų pavykę 
pergalėti priešo. Užtat vei-

W10XW Dror«r 7»oe iMes užlaikome lietuvius pardavėjus.

Krautuve teisingos pirklybos.— Įsteigta 1880

Pus-metinis Išpardavimas

Vyrų $5 Siutų
Siutai vertes $7.50 ir $10, parsiduos 
šią subatą tiktai po

Jokis išpardavimas neatkreipė taip z 
žmonių atydą kaip šitas.

Nepaprastas dalykas krautuvei 
pardavinėti puikiai pasiutus >• 
siutus po $5, ir mes neparduo- j 
tume taip pigiai, bet kadangi j 
turim nupirkę ant kontrakto \ 
daugybę šių siutų nuo firmos 
kuri norėjo pamažinti savo 
sankrovą, galime taip pigiai 
parduot. Galit išsirinkti iš 1209
Galite pasirinkti iš vilnonių juodų siutų, 
mėlynų worsted, žilų, rudų ir maišytos jRb 
materijos, taipgi puikios kletkuotos mate- 
rijos, vertes $7.50 ir $10 — pasirinkit už
Biznieriai taipgi mus pačių darbininkai žino iš praei
ties jog apsimoka pirkti siutą šiame išpardavime, nes 
ne sykį tas buvo, — nepamirškit atsilankyti.

Bankes’ Papigino KąvąĮI
Per Liepos Men.;

Duoda savo kostume- 
riams Chicagoj suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

9 Geriausia Kava dabar tik 24c svar,
į Gera Santos Kava tik 17c svar,

Bankes9 Kavos Krautuves
Šiaur>vakarine dalis.
1641 W Cnicago a ve 
13J3 Milwaukee a ve 
1045 Milwaukee avė 
2054 M iiwaukee avė 
2710-W North ave

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

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

i 1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydą Vyrų, Moteris ir Vaikų Ligas

Ofisas ir Gyv9Mi.no vieta Valaadoi

3249 S. Morgan St., Chicago.

Pašauk ir
Sakyk —
“Atsiųsk keisą šiandien!” J
Mes prisiunčiame kuogreičiattsia bile 
kur visam mieste prieš saūielėidį’ir 
apielinkese. Yra gatava Jums visados

PHONE
CANAL

The
Edelweiss

Line
■ .

A CASE 

OFGOOD 
JUDGMENT fc?

Telefonas Canal 3737

IAKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

■ Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- 
I vusi Pennsylvanijoa hospitalėse ir Philadol- 
jj phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- 
I dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso4 
į kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
" rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

■ 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

“Amerikos Lietuvis”

kiai stojo Anglija, dabar gi 
nesenai ir Italija, ką tik 
buvusi Vokietijos bičiuolė. 
Italijos Įsikišimas karau la
bai daug nusvers, nes jos 
pėdomis būtinai eis Rumu
nija su Graikija, gal ir Bul
garija, tai yra šios valsty
bės taippat veliau-anksčiau 
gali paskelbti karą Vokie
tijai su Austrija.

Nėra abejojimo, kad vo
kiečiai karą pralaimėjo; tuo 
pačiu žlunga jų visi norai, 
tokie drąsus ir taip neapma
tuoti norai. Iš visu pasau
lio tautą norėjo vokiečiai 
padaryti vieną tautą. Bet 
ar tai galima? Man regis, 
kad pasidalinimas žmonijos 
į tautas seka tani tautos su
rėdymui, kuriuo skiriasi 
vienos vietos nuo kitų, vie
nos spalvos nuo kitų spal
vų, vienas metų laikas nuo 
kitų. Kadangi tauta, dide
lė ar maža, iššaukta gyve-

aiman, tai ir turi ginti ji 
savo tautiškumą, savitumą.

Musu tauta taippat pra
ėjo ilgą liistorijos kelią, 
taip dygliuotą ir skaudu 
kelią, ir dabar, kada tokios 
audros ištiko visuomeninia
me gyvenime, kįla klausi
mas, ar išgyvęsiine? Ap
linkybės susidėjo taip, kad 
grąsiantis ne tik mums, 
lietuviams, bet ir kitomis 
stipresnėms tautoms slibi
nas, pasmerktas mirtin, ir 
neišsipildžius vokiečiu no
rams, vėl užšvis nauja gy
vybės saulutė kaip visiems, 
taip ir mums, lietuviams. Į 
ateitį privalome žiūrėti 
šviesiai k nors musu kraš
tas sunaikintas, nors di
džiausias . dvasios smūgis 
padalyta musu tėvynei, bet 
ji, išgyvenusi daug sunkes
nius laikus, perneš ir šią 
audrą, o po audros lengviau 
juk krūtinė alsuoja.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.SO, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus, 

M. PALTANAVIČIA 
IS Millbury St., : Worcester, Mass.

Pas šiuos Agentus galimai 
gauti A. L. 0. “Kataliko" i 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kueizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave..
NEW HAVEN, CONN.

K. Ch. Kazemekas 
789 Bank St,,

WATERBURY, CONN.

J. V. Kovas
21 Congress ave., 

WATERBURY, CONN.

J. B. Vasiliauskus
820 Bank st.,

WATERBURY, CONN, 
Jos. Matulenas

140S Line jin st.,
WAUKEGAN, ILL.

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West St.,

ROCKFORD, ILL.
Juozas Dailydū

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st., 

LOWER, MASS.
p, Adomaitis

054 German st., 
BALTIMORE, MD.

J. Aleknavičius
002 W. Lombard st., 

BALTIMORE. MD.
J. Pilipavičius ■

437 S. Paca st.,
~ ; BALTIMORE, MI\

3
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Chicagos Žinios.
ARCIVYSKUPO LAIDO

TUVĖS.< Chicagos gyventojai tokių didelių ir iškilįmingų laidotuvių dar nebuvo matę, kokios atsibuvo vakar laido
toj iškilmėj turės imti da- iyvumą.

NEBUS STRAIKO.New Yorke sustraikavę rubsiuviai. Buvo manoma,

■ j 1 . 1 v—. i-----------------------------------
/ \

Parsiduoda pigiai 6 ruimą naminiai 
rakandai (furnitures). Atsišaukite ad
resu :
3117 Union a.v., 1 floor

KATALIKAS

jaut a. a. arcivyskiipą Quigley.Kuomet vakar katedroj buvo laikomos poutifikalės mišios už mirusi areivysku- pą, viduj buvo susirinkę ne daugiau poros tūkstančių kunigų, parapijų delegatų

jogei tasai straikas tuojaus persikels ir į kitus miestus, ypač į Chicago. Tečiau A- malgamated Clothing Workers of America viršininkai vakar atlaikė mitingą ir nutarė su straiku susilaikyti.ir kitokių reprezentantų, bet tuo metu lauke, aplink katedrą, minios tik siūbuoto siūbavo. Per keliolika bloku nuo katedros gatvės, kur procesija turėjo eiti, tiesiog buvo apgultos.Gedulingas poutifikalės mišias atlaikė popežiaus delegatas, a rci vyskupą sBonzano. Pamaldose dalyvavo ir senelis kardinolas Gibbons iš Baltimore. Daugybė arcivyskupų ir vyskupu. Gubernatorius Dunne ir Chicago majoras Thompson.12:30 dieną arcivyskupo kūnas išneštas iš katedros ir varpais gaudžiant nulydėtas amžinau atsilsiu, ant Mt. Carmel kapinių.
MOTERIS prieš bran 

GUMĄ.Keli šimtai moterių, prigulinčių į visokias organizacijas ir kliubus, taisosi pradėti aršią kovą priešais valgomų produktų —brangumą. Bus sudaryti iš moterių komitetai, ‘ kurie

SALIUNININKAS NU
BAUSTAS, BET POLICI- 

ANTAS...Salinu in inka s Egreshetz, kurio saliune buvo pašautas vienas girtas policiantas, a- pie ką nesenai buvom rašę, teismo nubaustas $50 užmokėti. Tokia pačia pabauda nubausta ir jo žmona.Saliunininkas teisme tvirtino, jogei policiantu Mc- Irney ir Johnson jo saliune gėrusiu nuo 9 lig 1 vai. nakties, paskui už gėrymą neužmokėjusiu ir iš to kilęs visas ermideris su girtaisiais “sargais”.Tas atsitikimas faktais išrėdyta teisme, tečiau po- liciantai girtuokliai po senovei pildo tarnybą, o saliunininkas... nubaustas.
___________ /

GANA ŠILTA.Vakar valdiškojo oro biuro termometras rodė SS laipsnius šilumos. Pasakojama, kad šiandie busianti dar didesnė kaitra, paskui seksiąs lietus.

15-TAS DIDELIS PIKNINKAS.
Parengtas dr-stės šv. Antano iš Pad
vės, atsibus nedėlioj, liepos (July) 
18 d., 1915 m., Chernausko darže. 
Lyons, 111. Pradžia 9 vai. iš ryto. 
Įžanga 25c. porai.

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti i musu pili
ninką, nes bus puikiausia pikninkas, 
ir užtikriname, kad busite užganėdin
ti.. KOMITETAS.

Pasarga: įmikite 2 karus iki Og
den avė. ir Ogden avė. iki 48 ar 52, 
o iš ten paimkite Lyons karus, kurie 
davės iki daržui.

Reikalingas vedęs žmogus. 25—35 
metu amžiaus, su paliudijimu (re
ference, ir biznio praktika. Užmo
kestis — $15 Į savaitę ir eomission. 
Atsišaukite per laišką angliškai.
L. Shellow, 3151 W. 15th str., City.

PARSIDUODA PIGIAI.
Geras mūrinis namas ant 5 famili- 

jn. prie 35-tos ir Wallace gatvių. 
Rendos neša $56.00 i mėnesi. Visi 
intaisymai ir garo šiluma. Parsiduo
da už $5,000.00. Įnešti reikia tik 
$1,400.00.* Geras bargenas.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Ilalsted str., Chicago, Ill.

Geras mūrinis namukas ant 2 fa- 
milijų po 4 kambarius. Toiletai. 
maudynes ir visi intaisymai. Parsi
duoda už $2,509.60. Tik $500.00 reikia 
įmokėti.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Ilalsted str., Chicago, Ill.

Puikus medinis namas prie 33-čios 
ir Morgan str. storas ir del dviejų 
familiju pagyvenimai. Visi intaisy
mai. Rendos neša $40.00 j mėnesi. 
Persiduos už $3,300.00.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Ilalsted str., Chicago, Ill. 
janantmM wr.aaam aim 

ATYDAI DRAUGYSČIŲ. ■ 
J Pranešame gerb. draugijoms, g
■ kad draugysčių parodu dirbtu- f 
g vę pcfkėlėme Į kitą vietą, tai- Į 
= gi norėdamos užsakyti karūnas, g
■ vėliavas, kukardas, šarpas, mar- § 
g Saiku parėdus, kepures, guzikė- Nl 
g liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti |
■ šiuo adresu:Si I■ T. Andrusevicz & Co.,
g 1908 W. Division str.. arti Ro- i 
R bey str., Chicago, Ill. g

Automobilių Instrukcijos
Musu šoferiai ir repair-men uždir

ba didelius pinigus. Instrukcijos duo
dama angliškai ir paaiškinama lietu
viškoje kalboje. Jus išmoksite kal
bėti angliškai ir tuo pačiu laiku iš
moksite automobilių valdyti.

Mes gvarantuojame jums licence 
ir pristatysime jus Į gerą vietą. Kuo
met busite prisirengę, tai darbas jąs 
lauks. Dieninės ir vakarinės klesos.

United Auto Brokers me
2835 Cottage Grove ave., Chicago, Ill. 

ši yra valstijos korporacija — įn- 
dorsuota per uniją ir automobiliu 
amatą.

DOVANOS! DOVANOS!
VISI SKAITYKITE

h Al T A JVflCf ®us sute*kta A-1* “KATALIKO” skaitytojams. 
UvVHllvu* Tik tėmykite kas bus duodama.

PIRMOJI DOVANA. - Kiekvienas mušti skaitytojas, kuris prikalbins kelis lietuvius užsirašyti dienraštį 
“KATALIKĄ”, surinks taip iš nauji) skaitytojy nemažiau $10.00, apturės už ty savo triušy VISAI DY
KAI Laikrodj-Budilninky vertės $1.25.

, ANTROJI DOVANA.— Kas Iš musy skaitytojy prikalbins dienraščiui “KATALIKUI” daugiau prenumera- 
toriy ir surinkęs prisiys $50.00 - tasai dovanoms gaus VISAI DYKAI grojamą Mašiny-Gratafo- 
ny vertės $19.50.

Štai kaip lengva tas dovanas gauti:Kad gauti tas minėtas dovanas, galima mums iš prikalbintu skaitytojų pinigus siųsti ir dalimis. Pavyzdžiui, vieną dienų galima prikalbinti užsirašyti dienrašti vieną skaitytoją, tatai už jį tuojaus pinigus “Kataliko” ofisan pasiųsti; kitą dieną, rasi, galima bus prikalbinti du ar tris skaitytojus ir už juos taippat pasiųsti pinigus; ir t.t. Tuomet prikalbintieji skaitytojai veikiau apturės dienrašti ir nebus rugojimų. Gi dienraščio ofise prenumeratos prisiuntėjų bus vedamas rekordas. Kuomet tuo budu bus sudaryta $50.00 prenumeratos skaitytojų, tuojaus ir bus pasiųsta mašina-grafafonas. Gi kas norės dovaną gauti už prikalbinimą dviejų arba kelių skaitytojų, kurių prenumerata išneštų $10.00,, po tų pinigų apturėjimui tokiam bus pasiųsta laikrodis-budilninkas. Vadinasi, tų dovanų gavimui nereikia būtinai gauti $10.00 arba $50.00 ir ant kart siųsti, bet galima siųsti dalimis už kiekvieną prikalbintą prenumeratorių.Panašių dovanų savo skaitytojams ligšiol dar nei vienas laikraštis nepasiūlė.Dienrašti “Kataliką” desėtkai tūkstančių žmonių skaito. P>et mes norime, kad musų dienraštis atsirastų kiekvieno lietuvio namuose, kiekvienoj šeimynoj, kaipo didžiausias musų brolių kulturnešis-š vietoj as, už tatai ir tokių žymių dovanų nesigailime už didesnį dieni aščio praplatinimą.Mes žinome labai gerai, kad Tamsta darbuojies dienraščio “Kataliko” praplatinime, tatai mes norime, l ad.tasai pasidarbavimas Tamstai butų veltus ir todėl mes sumanėme už tai gausiomis dovanomis atlyginti. Tamstai lengva prikalbinti vieną, du, ar kelis metinius skaitytojus ir už tai bus atlyginta augščiau minėtomis dovanomis. Vargo kaip nieko, bet už tai nauda bus didelė.Pilnai todėl pasitikime, jogei Tamsta tą musų pasiulijimą mielai priimsi ir iš to išeis keleriopa nauda: Pasitarnausi dienraščio praplatinimui, podraug pasitarnausi musų brolių švietimui; gi kuomet lietuviai bus šviesesni, musų tauta pakils; pagaliau ir pats naudą apturėsi, gaudamas nepaprastą dovaną.mokins šeimininkes, kaip (taupiau vartoti valgomus produktus, kur ir kaip juos pirkti. Kuomet su produktais ims taupiau apsieinama, spekuliantams tuomet sumažės pelnas ir jie bus priversti produktus atpiginti, bi tik daugiau jų išparduoti. Butų gerai, kad lietuvės šeimininkės taupumo butų pamokinamos.

NORĖJO UŽMUŠTI ŽMO
NĄ IR SAVE.Roy Waterman, 1920 W. Superior gat., vakar vakare norėjo nužudyti savo žmoną, kuomet toji nuėjus gulti; smarkiai apdaužė plaktuku jai galvą. Moteris, žinoma, buvo primušta. Waterman manydamas, jogei jis galutinai su ja apsidirbęs, nuėjo kitan kambarin, atsuko gazo ragelį, gulė lovon ir skustuvu persi- skriodė gerklę. Kaimynai, išgirdę nepaprastą trukš- mą, pašaukė policiją. Rasi, abudu pasveiksiu.

Lithuania” Special

DR. RICHTER’S

Indėkite du centu del atsakymo. 
BOJUS, Manager.

2835 Cottage Grove ave., Chicago, 1111.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų MedžioS Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

j CARR BROS. WRECKING CO.
J 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

ŠIANDIE BUS PASKEL
BTAS NUSPRENDIMAS.Arbitracijos teismas gat- vekarių tarnautojų reikale šiandie paskelbs savo galutiną nusprendimą, kiek gat- vekarių kompanija turi mokėti algos savo darbininkams. Yra žinoma, jogei darbininkai maximum mokestį, 36 centus per valandą, yra laimėję, bet minimum mokestis dar nežinoma. Kaip arbitracijos teismas nuspręs, taip abi pusi turės ir sutikti.

Į SAN FRANCISCO.Vakar vakare į San Francisco parodon išvažiavo Illinois gubernatorius Dunne su kitais valstijos oficialistais. Liepos 24 d. parodoje bus oficialiai švenčiama Illinois valstijos diena. Tatai ir gubernatorius
ORAS.Chicago ir apylinkės. — Nepastovus oras šiandie ir rytoj; pramatoma lietus su griausmu; tempera taroje maža atmaina.Vakar augščiauisa temperatūra buvo SS, žemiau-— 71 laipsnis.

DR. G. M. Glaser 
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moterišku, Vyriški] ir Vaikišką 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687. t

Parsiduoda pigiai stubinių rakan
dų krautuvė (furniture store), arklys 
ir du vežimai. Apylinkė tirštai ap
gyventa lituviais, lenkais ir rusais. 
Priežastis pardavimo — savininkas iš
važiuoja i kitą meistą. Norinti pla
tesnių žinių tegul atsišaukia laišku, 
arba ypatiškai adresu:

P. Radow.
224 Ferry str., Newark, N. J.

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

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washingion St

NEW YORK, N. Y.

KATALIKO”
DOVANA

3249-53 So. Morgan St. 
Chicago, III.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

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

(Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Štai ve laikrodis-budilninkas toks, kaip kad ant šio vaizdo parodomas. Tvirtas, geriausio laikrodžių fabriko, gerai rodo laiką. Rytmetyj ir bile kada jis miegantį išbudina tą valandą ir minutą, ant kurios užstatyta. Lengvas daiktas prikalbinti du ar kelis skaitytojus ir ve už tai apturima kokia graži dovana.

‘■LITHUANIA” grojamoji masina pasirodė krautuvėse del to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri talpina savyj pamatinius principus geriausių instrumentų, bet parduodama už kainą, kuri viešiems prieinami “LITHUANIA” groja rekordais visokiausio išdirbimo ir visokiausio didumo ir groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikiame prie kiekvieno pirkinio dovanai. Tai kita dovana.
Rašydami laiškus visuomet adresuokite taipTananevicz Publishing Company

5249 So. Morgan St Chicago, Ill
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