
The Lithuanian American Daily
The paper with a home circulation 

OFFICES:

3249 South Morgan Street
Phone Yards 6870-6871-

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. ♦
No, jhS (293) gustr6d KitAj61879 Chicago, 111., Antradienis, Liepos (July) 20 d., 1915. PAVIENIS NUMERIS 2c. MfilOl' XVII (VoL XVII)

£MRUSAI APLEIDŽIA VARSAVA
Prieš kaizerį dre

bės visa Europa.
Vokiečiai už 40 mylių 

nuo Varšavos.

Kurše vokiečiai užėmė Tukuma

Didis mažųjų tautų 
kongresas Paryžiuje.

Lietuviai buvo atstovaujami.

LONDONAS, liepos 20,— 
Iš Budapešto atėjo prane
šimas, kad rusai nusprendę 
apleisti Varšavą' ir jau esą 
išduotas paliepimas pasi
traukti. Kaizeris buk šito
kią telegramą pasiuntęs sa
vo seserei Graikijos kara
lienei: “Aš suparaližavau 
Rusiją ant šešių mėnesių ir 
esu pasirengęs padaryti Va
karuose toki žygi, kad visa 
Europa prieš mane drebės.’’

Tuo tarpu milžiniškas 
mušis eina ant1 viso fronto. 
Kaip milžiniškomis žnyplė
mis gniaužia teutonai rusus. 
Vieną žnyplių šoną spau
džia von Hindenburg, o an
trą von Mackensen. Tarpe 
yra rusai ir žnyplėms siau- 
rinanties rusai trykšta lauk 
— tuština Varšavą.

Iš šiaurės von Hinden
burg yra už 40 mylių nuo 
Varšavos, o iš pietų von 
Makcensen yra už 10 my
lių nuo Liublino geležinke
lio.'

Rusai skelbia, kad pieti- 
nėn Lenkijon sutraukta 
daug geriausios Rusijos ka- 
ruomenės ir jai vadovauti 
pavestas ligšiol nežinomas,

Siunčia amuniciją 
kontrabanda.

Bųcharestas, Rumunija, 
liepos 20. — Vokietija ur
zgia ir murma ant Ameri
kos, kad iš čia gabenama 
amunicija talkininkams, o 
pati Vokietija tuo tarpu 
griebiasi visokiausių prie
monių, kad apteikus Turki
ją amunicija.

Teutonai Turkijai amuni
cijos tegali suteikti tik per 
Rumuniją ir Bulgariją. Il
gai tas buvo daroma paper
kant Rumunijos ir Bulgari
jos muitininkus. Bet pas
taruoju laiku teutonai ėmė 
griebtis kitokių ‘priemonių, 
ėmė slėpti amuniciją. Tas, 
žinoma, turėjo atsiliepti ant 
muitininkų kišenių. Todėl 
dabar visi vagonai iš Aus
trijos, skiriami į Turkiją, 

bet didžiai smarkus ir ka
reivių godojamas generolas. 
Bet kol kas nei ta karuo- 
menė, nei tas generolas ne
parodė savo galybių.

Aršiausios skerdynės ei
na arti Varšavos. Čia ran
dasi keletas milijonų karei
vių ir abi pusi Įnirtusiai 
grumiasi.

Anglai ir franeuzai pri
pažįsta, kad rusai nuo šio 
kard pradžios nebuvo dides
niame krizyje, kaip kad da
bar.

Nuo pat karo pradžios ru
sai bandė ištiesti savo lini
ją ir briovėsi i Galiciją ir 
rytinę Prūsiją. Tas nepa
vyko jiems padaryti. Buvo 
iš abiejų vietų išmušti, mū
šio linija dar labiau sulin
ko ir dabar papuola tiesiog 
i žnyples.

Kurše vokiečiai užėmė 
Ventspilį (Vindava- ir Tu- 
kumą. Ventspilis yra ant 
Baltikos kranto ir nuo jo 
tęsiasi geležinkelis per Tu- 
kumą ir Mintaują į Rygą. 
Nuo Tukumo į Rygą tik 38 
mylios. Vokiečiai taipgi 
užėmė Duobelę, 18 mylių 
nuo Mintaujos.

.kuostropiausia apžiūrimi.
Nesenai Dabriche buvo 

suimtas traukinis, kuriame 
buvo gabenama' alus. Bet 
alaus statinėse vietoj rudžio 
besą bombos. Tame pat 
mieste susekta, kad vienas 
traukinis susidėjo iš 17 va
gonų ir kad tie vagonai tu
rėjo dvigubbus dugnus ir 
šonus. Tarpuose besą pyro- 
xilino ir troškinamųjų ga- 
zų.

Buehareste penkiuose vo
kiečių vagonuose, kurie tu
rėjo dvigubus dugnus ir 
ledo sprogstančios medžia
gos.

Per Rumuniją dažnai 
skrieja zeppelinai Turkijos 
link. Rumunai šaudo, bet 
nepataiko. Nesenai du ae
roplanu, vienok, turėjo iš 
Rumunijos padangų] grįšti 
į Vengriją.

SCENE AT SHAFT OF MINE IN WMES O
Būrelis Valijos anglekasių, kuriu keli šimtai tukstan čių straikuoja ir Anglijos 

valdžiai daro didžius nesmagumus.

Talkininkai drutiuasi 
Francijoj.

Londonas, liepos 20. — 
Dabar didžioji Kitchenerio 
2,000,000 armija jau gabe
nama i Franciją. Vienas 
Kitchenerio armijos karei
vis pasakė:

“Didis Anglijos žengimas 
pirmyn prasidės apie rugpj. 
pradžią ir nuo to laiko An
glija stos dideliu tuzu kare. 
Mes iškeliaujame. Mes esa
me pirmi naujosios jėgos. 
Kitchenerio ddižioji 2,000,- 
000 armija jau galų gale iš
keliauja.”

Iš karinių veikimų Fran
cijoj pažymėtini šitokie:

Artois apskrityje buvo 
smarkus kanuolių šaudy
mais! Louchez artimiese, 
bet atakų nebuvo. 60 bom
bų nukrito į Arras.

Meuse augštumose vokie
čiai padarė dvi atakas į 
pietus nuo Louvaux. Atakas
franeuzai atmušė. Paskui iš Iš tų du patarimu valdžia 
naujo vokieičai bombardavo [ryžosi išbandyti ar nusisek- 
franeuzų pozicijas ir darė [šią. Antrą patarimą val- 
atakas. Franeuzai visas at- džia dar teblaiko paslap- 
mušė.” tyje.

Kruppo dirbtuvėse aprimo.
Geneva, liepos 20. — Es- 

sene, kur randasi Kruppo 
dirbtuvės, buvo tos dirbtu
vės darbininkuose kilęs ne
pasitenkinimas. Jie reika
lavo algų padidinimo. Kom
panijos ir darbininkų atsto
vai turėjo pasitarimą. Di
džiuma darbininkų reikala
vimų išpildyta. Darbinin
kai aprimo, bet ne visi. Kai- 
kurie metė darbą. Tose 
dirbtuvėse dirba 100,000 
darbininkų su viršum.

Nebijo povandeninių 
Laivą.

Londonas, liepos 20. — 
Netolimoj ateityje Anglijos 
karo laivai nebijos povan
deninių laivų, torpedos ne
galės jų nuskandinti.

Nuo karo pradžios val
džia gavo visokių patarimų.

Paryžius, liepos 20. — 
Birželio mėnesio pabaigoj 
Paryžiuje atsibuvo mažųjų 
tautų kongresas, kurs tęsėsi 
dvi dieni. Atsibuvo Įstai
goj, vadinamoj Ecole dės 
Hautes Etudes Sociales. 
Kongresą sušaukė Office 
des Nationalites, kurs buvo 
Paryžiuj e Įsteigtas tris me
tai atgal. Apie kongresą 
rašė franeuzų ir anglų laik-i 
raščiai. Paduodami* ištrau
ką iš angliško laikraščio 
Daily Mail. Rašoma:

“Svarbiausios tautos bu
vo atstovaujamos šios: bel
gai, bulgarai, čekai, katalo- 
niečiai, rumunai, armėnai, 
alzas-lotaringiečiai danai, 
airiai, finai, lietuviai, lat
viai ig serbai.

Savo Įžanginėj kalboj p. 
Painleve, instituto narys, 
išdėstė prakilnius darbus, 
kuriuos atliko Office dės 
Nationalites ir svarbia, 
mokslišką vietą, kurios jis 
pasiekė savo išleidžiamuoju 
mėnraščiu. O tai vis dėka 
tokių žymių rašytojų, kaip 
va: p. Arnaud, p. Gabrys, 
p. Jean Pellesier ir kitų na
rių tarptautinio štabo.

P-nas Ch. Seignebos, Sar- 
bonos profesorius, pasako

Europa nusibankrutysianti
Londonas, liepos 20. — 

Anglijos valdžia atsišaukė 
prie gyventojų, kad butų 
taupus visokiose gyvenimo 
smulkmenose, bet lordų rū
me buvo pakelta klausimas, 
kad pati valdžia ir gi butų 
taupesnė. Baronas Middle
ton pasakė, kad jei karas 
pasibaigs kovo m. pabaigoj, 
tai Anglija turės $6,465,000- 
000 skolos. Pasakė, kad jei 
išanksto Europos valdžios 
neims būti taupesnės, tai u- 
mu laiku turės jos ban- 
krutyti.

Serbija ir Italija susipyko
Geneva, Šveicarija, lie

pos 20. — Serbij karuome- 
menė pasitraukė iš Albani
jos miesto Durazzo, aštriai 
to pareikalavus Italijai. To
dėl dabar abiejų valstybių 
santikiai intempti. Serbi
ja protestavo prieš Italiją 
Anglijai, Franci j ai ir Rusi
jai.

jo apie painius klausimus, 
kurio turės būti apkalbami 
taikos kongrese, karui pa
sibaigus.

Apie Belgijos reikalus 
kalbėjo p. Paul Otlet iš 
Bruselio. Jisai pasakė, jog 
belgų tauta gali Imti pavyz
džiu kitoms tautoms, nes ji 
pasiryžus atgauti savistovu
mą.

Tarp kitų kalbėtojų buvo 
p. Matei Sheroff, kurs kal
bėjo už Bulgariją, kalbėjo 
p. Novanovie, sūnūs buvu
sio Serbijos premjero; u!ž 
Rusijos žydus kalbėjo p, E- 
berlin; p-lė Paurveau iš
dėstė troškimus Finlandi- 
jos; p. Čobaniain išrodė rei
kalingumą autonomijos tur
kiškai Armėnijai, ir galop 
ponia A. Kėniu, latvių dele
gatė, kalbėjo apie Kuršo 
reikalus.

Priimta rezoliucija, kuria 
atsikreipiama i visas Euro
pos valstybes. Rezoliucijoj 
atsišaukiama, kad Europos 
valstybės rimtai pasiimtų 
domon reikalus mažųjų tau
tų ir kad suteiktų joms sa
vęs valdymo teises, nes tai 
vienintelis kelias, vedąs 
prie ilgai tveriamos tai
kos.”

EXTRA!Nuskandino Italijos laivą.
Berlynas, liepos 20. — 

Adriatikoj ties Ragusos uo
stu Austrijos povandeninis 
laivas sutorpedavo ir nu
skandino Italijos skraiduo
lį Giuseppe Garibaldi. Lai
vas murktelėjo jurėn už 15 
minutų po sutorpedavimo. 
Ant laivo buvo 550 jurinin
kų. Romoj skelbiama, kad 
didžiuma jurininkų išgelbė
ta.

KIMBA Į RUMUNIJĄ.

Paryžius, liepos 20. — A- 
tėjo žinia, kad Vokietija ir 
Austrija pasiuntė Rumuni
jai notą, kurioj griežtai rei
kalaujama liueso gabenimo 
per jos šalį amunicijos Į 
Turkiją.

Panašią notą Vokietija 
buvo pasiunčius karo pra
džioj Belgijai, kad ji leistų 
liuosai per savo žemę per
eiti ir užatakuoti Franciją.

BERLYNAS, liepos 20. 
— Vokiečiai jau už 10 my
lių nuo Varšavos. Rusai 
apleidžia Varšavą, Novoge- 
orgievsk, Ivangorod ir Liu
bliną, palieka tuose mies
tuose tik mažas jėgas pa
dengimui rusų armijos ari
ergardo.

Vokiečiai paėmė 45,000 
rusų nelaisvėn.

Į rytus nuo Papilės ir 
Kuršėnų mūšiai eina.

Kaip baisiausias tornado, 
teutonai šluoja caro armi
jas.

— Washington, I). C., lie
pos 20. — Pereitais metais 
Suv. Valstijose žibalo iš
kasta daugiau, iiegu bile 
kada pirma. Iškasta 290,- 
312,355 statinių.

1



2
The Lithuania* American Daily

KATALIKAS
Published every day except Sundays 

and Holidays
Published by

Tananevicz Publishing Co.
J. M.* TANANEVICZ, President
S. P. TANANEVICZ, Manager
TEEMS OP SUBSCRIPTION:

One year ........................................ $5.00
Six months ....................................... 3.00
Three months ................................. 1.75
To Europe for one year ................ 7.00

Advertising Rates Moderate 
All letters shall be adressed to: 

The Lithuanian American Daily

KATALIKAS
1249 South Morgan Street

Chicago, III.
Telephone Yards 6870-6871.

DIENRAŠČIO PRENUMERATA 
YRA SEKANTI:

Metams ........................................... $5.00
Pusei metij ....................................... 3.00
Trims mėnesiams ............................. 1.75

Pavienių numerių kaina 2c
Rašydami laiškus adresuokite:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

KATALIKAS
3249 South Morgan Street 

Chicago, ill.
Telephone Yards 6879-6871.

Apie karo išlaidas

Sraslii®
BUILDING NEV

Visi žino, kaip Georgia 
valstijos gubernatorius Sla
ton Leo M. Frank’ui mir
ties bausmę pakeitė ligi gy
vos galvos kalėjimu. Frank 
teisme buvo atrastas kaltu 
vienos mergaitės nužudy
me. Nors aiškią prirody
mą nebuvo ir patsai Frank 
prie kaltės neprisipažino, 
bet, žemesniojo teismo nuo- 
sprendisAnei augštešnią tei
smo instanciją nebuvo at
mainytas. Ant Frank’o bu
vo nugulusi *.yisf» Georgia 
valstijos vie'šoji opinija. 
Kadangi jo? prasikaltimo 
prirodymai nebuvo aiškus, 
tatai gubernatorius Slaton 
jam mirties bausmę pakeitė 
kalėjimu. Tuomet priešais 
gubernatorią sujudo, su
bruzdo šelmiu govėda ir 
taikėsi.jį nudėti už žmogiš-5 
ką su Frank’u pasiilgimą. 
Priėjo pagalinus prie to, jo
gei gubernatorius iš savo 
vietos turėjo pasitraukti ir 
išvažiuoti kur akis neša. 
Frank tuo tarpu buvo nu
gabentas kalėti į valstijinę 
fauną Milledgeville.

Francijos ir Anglijos eko
nomistai laikosi nuomonės, 
jogei pusinis su Vokietija 
nesutikimų užbaigimas, ty. 
kuomet karas nei šiaip, nei' 
taip pasibaigti] ir teutoną 
inilitarizirias galutinai ne
būtą sutruškintas, talkinin
kams atneštą tikrąją pra
gaištį. Talkininką valsty- ’ 
'bes turėtą finansiniai ban- 
krutvti ir visos tą šalią vie
šosios gėrybės turėtą išnyk
ti.

Dabartiniais laikais karo 
išlaidu negalima tikrai su- 
rokuoti. Tik abelnais ruo
žais imant galima šis-tas su
žinoti. Taip, pav., Franci- 
joj, finansų ministeris Ri
bot pirmuosius penkis šio 
karo vedimo mėnesius ap
dainavo 514 milijardo fran
ką, gi sekantiems šešiems 
mėnesiams parlamente pa
reikalavo jau 6 milijardą ir 
pastebėjo, jogei tą pinigą 
dar gali pritrukti. Ir taip 
yra, kadangi šiais laikais 
Francijai karas per mėnesį 
lėšuoja pusantro milijardo 
franku, nerokuojant milži
nišką išlaidą atlyginimams 
išteriotose provincijose, pa- 
šelponis ir t.t. Anglija per 
pirmuosius 8 mėnesius ka
rui išleidžiusi 9 milijonus 
franką. Rusijai trįs pir
mieji karo mėnesiai atsiėję 
beveik 5 milijardai franku.

Reikia manyti, jogei kiek
viena didžiulė kariaujanti 
valstybė per mėnesį, abel
nai imant, išleidžia 1,200 
milijoną franku. Kuomet 
gi paimsime antraeiliu val- 
stybią išlaidas, turėsime su-

tikti, jogei per metus šis 
karas praus aplink 80 mili
jardą franką. šioks ar 
toks karo rezultatas nus
pręs apie tai, kaip bus pa
skirstytos viršuj minėtos 
išlaidos ant kariaujančią 
valstybių. Prancūzą pra- 
matymai yra sekanti: visu- 

’pimiu daleiskime, jogei tai
ka bus padaryta be jokią iš 
abieju pusią karo laimėji
mo rezultatu; tegu vokiečiai 
tuomet pasitrauks iš Fran
cijos ir nei viena pusė ki
tai neduos karo atlyginimo, 
tegu- liks nustatyta status 
quo ante belluin. — Tatai 
jei šis karas tęstųsi tik 
vienerius metus — Franci
ja butu priversta nuosavio- 
mis įmonėmis užgana pada
ryti savo nepaprastoms iš
laidoms, kurios siektą 18 
nilijardą, nerokuojant pini
ginės pašelpos Belgijai. 
Viršminėta suma negalėtu 
būti padengta mokestimis iš 
gyventoją ir ją todėl prisi
eitą prijungti prie senes-

1 nią valstybės skolą, kurią 
yra 31 milijardas.

' Viršminėta suma (18 mi
lijardą) prisieitą surinkti 

’ su pagelba visokios rąšies 
pasiektą milijardo franką.

1 sunkenybė tame atsitikime 
pasiekt milijardo franku. 
Gi kuomet teutoną milita- 
rizmas nebūtą įveiktas, 
tuomet jie dar smarkiau im- 
tąsi ginkluoties. Tas pat 
prisieitą daryti ir Franci
jai. Todėl ir vėl naujos iš
laidos. Norą,, gyvas žemėn 
Ivsk.
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buna ketvirtadieniais toj 
pat salėj.

Kningą pasiskaitymui ga
li gauti ir nevyčiai. Knin- 
gyne galima gauti ir pirkti 
kningą. Taipgi galima už
sirašyti katalikišką laikraš
čiu. Galima gauti pirkti 
maldakuingią, abrozą ir ki
tokią daiktą. Taigi čionyš- 
čiai vyčiai veikia, darbuo
jasi ir ateityje daug pasi
darbuos del lietuviu katali
ką. Tik reikia, kad šios a- 
pylinkės katalikiškas jau
nimas dėtus prie kuopos ir 
kad nepaisytą jokiu pajuo
ką iš paklydėlią pusės. 
Taipgi visi lietuviai katali
kai kuomi gali privalo pa
remti šią kuopą, tegu nau
dojasi jos įsteigtu kningy- 
nu, tegu perkasi kningyne 
kningą ir kitokiu daiktą, 
kuriu čia randasi. Gražiai 
bus patarnauta.

Sekretorius.

rDIDELE DOVANA'
Nebo pakelio priešakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertą. Gali būti išmainomi į pinigus 
, arba j vertas dovanas.

(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

Amerikoj, reikia tą pelėsiu. 
Juk Amerikoj lietuviai tu
ri geresnį vardą, negu po- 
lenderiai. Argi ne gražiau 
pasisakyti esąs lietuvio, o 
ne kokiuo ten kitu. Tad 
atbuskime, stokime tikrais 
tėvinainiais ir gelbėkime 
savo tautiečius tėvynėje.

Lietuvos Sūnūs.

Suv. Valstijų karo laivyno sekretorius Daniels ir gar
sus pasaulyj išradėjas Edi son.

Ir štai užvakar pasklydo 
žinia, kad kalinį Frank’ą 
kitas kalnys, piktadarįs- 
žmogžudis Green, ko tik 
nepapjovęs. Frank paimtas 
kalėjimo ligoninėn. Gydy
tojai tvirtina, jogei jis pa- 
gįsiąs. Frank’o žmona į ka
lėjimo ligoninę pasiunčius 
savo naminį gydytoją ir dvi 
slaugotojas. Kaip galima 
rūpinamasi jis pagydyti. 
Tuo tarpu žmogžudis Green 
retežiais apkaustytas laiko
mas po užrakčiu kaip koks 
baisiausias miškius. Kali
niai tardomi, ai- kartais tarp 
ją nepadaryta, suokalbis 
Frank’ą nužudyti. Tečiau 
Green ginasi. Jis, girdi, 
vienas tai padaręs.

kalėjimo sieną. Tarp kali
niu randasi tikrai pasiutu
sią žmonią, su žvėries in
stinktais. Ir kalėjimuose 
paprastai tie žmonės-žvėrįs 
laikomi drauge su lėtais ka
liniais, kurie retkarčiais per 
klaidą patenka į kalėjimus, 
arba kurie yra pilni noro 
'pasitaisyti. Ve taigi ir da
roma. baisi klaida — avi
nus laikyti su vilkais vie
nam užtvare. Gal pastara
sis atsitikimas su Leo M. 
Frank’u paskatins valdžią 
atkreipti į tai domą ir kalė
jimuose įvesti kitokią tvar
ką. Nuostabesnio atsitiki
mo nereikia. Toksai Green, 
patsai likimo pasmaugtas 
už bloguosius darbus, nuo
lat suvarpytas, tečiaus žvė
riško instinkto nepameta, 
užpuola kaip tigras ant sa
vo sądraugo, laka jo krau
ją, nors žino, kad už tai 
karčiai prisieis atsakyti.

pritrukti amunicijos. Taip- 
pat tarpe vokiečią oficierią 
ir turku kareiviu viešpatau
jąs didis neapsikentimas. 
Konstantinopoly j svei katin- 
guino stovis esąs visai blo
gas, stoka vaistą, nesama 
prideramojo sužeistu karei
vi u slaugoj imo. Lygiai di
di stoka miltu ir duonos, gi 
Anatolijoj užderėjimai — 
visąi prasti. Valdiškuose 
rateliuose todėl didis nepa- 
siganėdinimas, gi Ramonie
nės dvasia nupuolusi. Vo
kietijos ambasados visi do
kumentai nežinia į kur iš
gabenti iš Konstantinopolio. 
Vokiečiai jau ima turkais 
n epasitikėti ir todėl pasta
raisiais laikais nepristato 
jiems reikalaujami] ginklu 
ir amunicijos. Abelnai yra 
manoma, jogei turkai nuo 
vokiečiu atsimosią ir niūgį- 
sią su talkininkais bent ko
kiomis nors išlygomis tai
kiu ties.

Tai ne pirmas panašus 
atsitikimas šios šalies kalė
jimuose, kad kalinys kalinį 
užpultu. Tomis dienomis 
Illinois valstijos kalėjime 
pakartas kalinys Repetto, 
kuris pernai savo vieną 
draugą-kalinį nužudė tarpjkams, kaip i

Gi kas butu su tokiais 
žmonėmis-žvėrimis, jei jie 
butu paleisti iš kalėjimo? 
Bet štai ir po šiam atsitiki
mui atsirado keliolika Fran- 
k’o priešininku, kurie pas 
gubernatorių reikalauja pa- 
liuosuoti iš kalėjimo tą 
žmogą-žvėrį Green, nes esą 
jis gerai padaręs skerzda- 
mas Frank’ą. Ir kasgi pa
sirodo? Tai tas, kad tie vi
si Green’o užtarėjai patįs 
prašyte prašosi į bepročiu 
namus, nes ir juose teka 
mišk ią 
gerai, 
aut ją

kraujas. Ir butą 
kad gubernatorius 
susimylyėtu.

Iš ištikimąją šaltiniu ap
turima žinios, jogei tur- 

) ir rusams, ima

Privatiniu keliu iš Berly
no apturima žinios, jogei 
visoj Vokietijoj viešpatau
jąs nekoks padėjimas. So
cialistai visomis išgalėmis 
agituojanti, idant karas 
kuogreičiausiai butu pa
baigtas. Karo užbaigimui 
svarbiausiąja priežastim jie 
stato didį valgomą pro
duktu brangumą. Valdžia 
sumanius visoj valstybėj į- 
vesti karo stovį, bet ir tas, 
regis, mažai ką gelbės prieš 
besiplatinantį badą kaip 
Vokietijoj, taip ir Austri
joj. Vienur ir kitur todėl 
pramatoma revoliucija. Bet 
indoniiausia tas,, kad pana
šias žinias Vokietijos cenzū
ra liuosai praleidžia.

Vokiečiu ginklavimosi ne
leis Francijai sumažinti iš
laidas šalies apginimui. Tos 
išlaidos kas metai darysis 
vis didesnės. Tuomet gin
klavimosi sukuriu Ims in- 
traukta ne Tik Francija, bet 
Anglija ir Rusija — visas 
pasaulis. Panaši romybė 
butu ir vėl ginkluota ro
mybė, pašvęsta karštam 
prisirengimui busimąjin ka
rau.

Prieš pat mobilizaciją 
Francijos biudžete buvo pu
sė milijardo deficito, tai jei 
dar reikėtų išmokėti nuoš. 
už karo skolas ir dar padi
dinti keliais šimtais milijo
nu karo biudžetą, tatai per 
metus išeitą ne mažiau po
ros milijardą franką išlai
dą. Iš kur gi imti tiek daug 
pingij? Gyventojai jau ir 
taip perdaug mokestimis 
prislėgti. Pirklyba ir pra
monė irgi perdaug apkrau
ta mokestimis. Prisieitą 
mokestis padvigubinti ir be 
to dar būtiniausios išlaidos 
butą sumažintos lig mini- 
mum, būti] palikti ant ša
lies visokie viešieji darbai, 
butą atidėtos visokios eko
nominės ir visuomeninės re
formos. Panaši romybė ly
gintus! visuotinam žlugi
mui, butą ji pragaištinga 
ne tik valstybės finansams, 
bet ir privatinią asmenį] ki- 
šeniams.

Tiktai teutonu militarinės 
galybės sutruškinimas vi
sus galėtą apsaugoti nuo ne
išvengiamoj o bankrutįjimo.

— Londonas, liepos 20. — 
Ant Gallipolio pusiausalio 
anglą užmušta ir sužeista 
42,443 kareiviu. •

SELPK1M LIETUVĄ, AU 
KODAMI “TAUTOS FON 

OUI" BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

VYČIAI HAFJ3IĮP.USI.
Melrose Park, Ill. Liep. 4 

d. Igno Vaičiulio salėj, ties 
Lake ir 21 gatvėm, atsibu
vo 22 Vyčiu kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Šiame 
susirinkime indomiausia tai 
buvo išgirsti delegatą iš vy
čiu kongreso. Visi nariai 
buto patenkinti delegatą 
pasakojimais apie tretįjį L. 
Vyčiu kongresą, atsibuvusį 
Chicagoj. Nariai labai pfa- 
sidžiaugė iš to, kad kongre
se buvo apkalbėtą daug da
lyką del organizacijos ge
rovės. Pasidžiaugė nariai, 
kad delegatai nutarė leisti 
dvisavaitinį laikraštį “Vy
tį” — vyčiu organą.

Po išklausymo delegatą, 
kuopos susirinkime svarsty
ta naminiai reikalai. Kilo 
sumanymas iškelti piknin- 
ką, ty. pasilinksminimą ant 
tyro oro. Nutarta tą pasi
linksminimą turėti liepos 
24 d. Maneli ir Wandby dar
že. Pikninkas prasidės 4 
vai. po pietį]. Pikninko 
vieta randasi ties Lake g. 
ir 9 ir 10 avė. Vyčiai ir 
kitą kuopą kviečiami atsi
lankyti. Kviečiami visi lie
tuviai šios 
gražaus ir 
praleidimo, 
mas vyčią 
nui.

Toliau susirinkime buvo 
išduotas raportas kasMink 
kningyno stovio. Pasirodė, 
kad jaunutis kningynas tu
ri kiiingu už $60. Kuopa 
ištarė ačiū aukotojams — 
A. Jončai, V. Kinduliui, K. 
Preikšai, A. Urbeliui, J. 
Žvirbliui ir G. Griniui.

Kuopos mėnesiniai susi
rinkimai atsibuna pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėne
sio, o paprasti susirinkimai

apylinkės del 
smagaus laiko 
Pelnas skiria- 

kuopos kningy-

DR JA DARBUOJASI 
. DEL NUKENTĖJUSIŲ 

LIETUVIŲ.

Amsterdam, N. Y. — Ne
kartą jau laikraščiuose 
buvo rašyta apie gražu pa
vyzdingą Lietuvos Simą ir 
Dukterią dr-jos darbavimo
si del nukentėjusią lietuviu 
nuo karo. Kad kuodau- 
giausia atsirastą tokią dar
bščią draugiją.

Minėta dr-ja parengė te
atrą, pikninką, kuriu pelnas 
ėjo nukentėjusiai Lietuvai. 
Rinko aukas po Amsterda
mo lietuvius, vaikščiodami 
po namus. Dr-jos nariai 
darbuojasi ne vieni tarp vie
tos lietusiu. Darbuojasi ir 
tarp apylinkės miestą lietu
viu. Štai birželio 27 d. mi
nėtos dr-jos nariai atsilan
kė Fort Plain, N. Y. Šitas 
miestelis guli gražioje vie
toje, paskendęs žaliumy- 
nuose. Jame randasi ap
link 15 šeimyną, ir išviso 
arti 100 lietuviu. Gaila tik, 
kad čia didesnė lietuviu da
lis “suponėjo,” sulenkėjo. 
Mums renkant aukas užė
jome tokią lietuvią, kur iš
girdome: “Go pan mūvi?” 
Nesmagu ir kartu gaila -to
kią vientaučiu, kurie neria
si iš savo kailio ir atsižada 
savo tautystės. Daug ra
dome lietuviu, kurie visgi 
galą gale it per prievartą 
prašneko lietuviškai.

Užėjome ir tokiu lietuvią, 
mylinčiu savo tautą ir kal
bą. Pas juos besą švaru, 
dailu, malonu. Tikrai ge
raširdžiais besą lietuviai. 
Viešingai priėmė. Bet to
kiu nedaug. Tas matyti iš 
aukoti»ją skaičiaus.

Po $1 aukojo: K. Striku- 
lienė, B. Pustaitė, K. Bal- 
vočaitė, S. Barny te; po 50c.: 
K. Stasevičiutė, U. Striku- 
liuįtė, B. Servą, A. Sagaitis; 
po 25c.: G. Stakauckiutė, 
T. Svedauckytė, S. Darvi- 
taitė, J. Dumbrauckiutė, P. 
Urbšis. M. Masilenaitė 15c., 
P. Chelinskas 10c., A. Ra- 
gauskiutė 10c.

Visiems aukotojams rin
kėjai yra dėkingi, o tomis 
aukomis bus sušelpti nu
kentėję lietuviai, o “supe
nėjusiems” lietuviams ve
lijame kuogreičiau susipras
ti, pamatyti savo klaidas. 
Jau nuo senai Lietuvoje lie
tuviai ėmė kratyti nuo sa
vęs lenkystės dulkes ir pe
lėsius. Kam gi mums čia,

GAISRAI ANT S. VAL
STIJŲ LAIVŲ.

Philadelphia, Pa., liepos 
20. Naujas gaisras buvo ki
lęs ant Suv. Valstiją karo 
laivo. Išrodė, kad tai bu
vo padegimas. Savaitė at
gal buvo ištikę gaisrai ant 
dviej kitu laivą. Liepos 11 
d. buvo gaisras ant Alaba
ma, liepos 19 d. ant Oklaho
ma.
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■ Dr. S. A. ŠLAKIENE;
■ SPECIALISTE
□ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
I jr - 5 G ? ■ :-\LSTED ST. " 
a Tel. Drover S326 CHICAGO, ILL. ■ 
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■ Telephone Yards 6685 ■

a Lietuviška Drapanų Krautuve J
E IUžlaikau didžiausiame pasirin- t 
I kimo vyriškų apredalų, skrybėlių, R 
i čeverykų, batų del moterų, vyrų ir f
■ vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- |
B kotų. |

o JONAS BUDRIKAS, savininkas ■ 
B 3252 54 S. Morgan St. ’

CHICAGO. ILL. '
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1 A. A. Slakis :
ADVOKATAS |

| 19 SO. LaSALLE ST.

(Room 815) Chicago, Ill.3 ------------------------------  »'
2 Res. 3255 So. Halsted St. g: 
a Tel. Drover 5326 I; 
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VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysimo jus 
pusę pinigų. 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
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50, 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kafUltrį vakarti! iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdien*

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas nali išmok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinpriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose Šalyse, už labai mažą at
lyginimą; taipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu npri išmokti preitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American ool oi Lan£uagea

17*1 W. *7th Street. Chicago, 'l )
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Lietuvis rašo 
iš Australijos.

Jūsų laišką, gavau birželio
3 d. Tai dabar aš žinau, 
kad gavote pinigus už laik
raštį. O kai, gerbiamieji, 
prašėte, kad parašyčiau i 
Tamstų laikraštį apie lietu
vių gyvenimą Australų joj, 
aš čia tą ir padarysiu. Pri
sipažįstu, kad menkai te
moku rašyti ir nemoku taip 
dailiai kalbėti ir rašyti, kaip 
jus Amerikoj'

Aš esu kilęs iš Kauno gu
bernijos, Vilkmergės pavie
to. Jau 15 metų kai aplei
dau Lietuvą. Dabar retai 
kokį lietuvį sutikau. Dau
giausia sukuosi tarp rusų. 
Jau penki metai,- kai Aus
tralijoj ir vis su rusais gy
venu. O su lietuviais tik 
du kartu tesuėjau. Ir tai 
lietuviškai mažai šnekėjo
me. Vis ruskai, nes Aus
tralijoj yra daug rusų. Tai 
matote, apie lietuvius nėra 
ko daug parašyti. Nežinau, 
kiek jų čia yra, ir kur jie 
yra. Jei kur yra, tai jie su
simaišę su rusais. O len
kų, tai taipgi nėra daug. Ir 
jie susimaišę su rusais, bet 
lenkai padaro susirinkimus 
ir pasišneka lenkiškai.

Dabar apie Australijos 
gyvenimą ir darbus. Dar
bų, žinoma, yra visokių. Bet 
didelių dirbtuvių tai nėra. 
Nėra tokių dirbtuvių, kaip 
Amerikoj, kur po kelis tūk
stančius darbininkų dirba. 
Yra čia didelės cukraus 
plantacijos. Ant ;tų plan
tacijų daug darbininkų dir
ba. Yra daug visokių ka
syklų. Daug naujų gele- 
žinkeliij statoma. Australi
joj tą galima pagirti, kad 
tedirbama po astuonias va
landas dienoje. O algos ir
gi nemažos. Prastas darbi
ninkas mažiausia gauna 8 
šilingus. O kur šiltesnės vie
tos, apie tropiką, tai moka 
po 10 ar 12 šilingų prie 
geležinkelių darbų. Aš pats 
dirbu ant geležinkelio. Dir
bu ant paties tropiko. Gau
nu 10 šilingų dienoje. O 10 
šilingų yra $2.44. Savaitė
je uždirbu po tris svarus. 
Už valgį išeina tris ar ketu
ri svarai mėnesyje. Tai at
lieka po $45 mėnesyje.

Mokant kokį amatą—sta- 
liorystės, kalvystės ir t.t. 
galima uždirbti po 12 ir 16 
šilingų dienoje.

Dar pasakysiu, kad Chi- 
cagos skerdyklų savininkai,

4 Swift Co., pradėjo statyti 
galvijų skerdyklas Brisba
ne mieste. Jau dabar pa
statė ir dirba joj 600 dar
bininkų. Stato skerdyklų 
ir . kituose miestuose. Sta
to ir kitokių dirbtuvių. Ir 
galima gauti darbų, O mo
ka. brangiai. Geriau moka, 
negu Chicago j. Aš gerai ži
nau Chicago ir viską žinau. 
Turiu Chicagoj daug pažįs
tamų. Gyvenau ant Brid
geport© prie Morgan g., ar
ti “Kataliko.” Paskui iš
važiavau į Wisconsin© miš
kus. Į Suvienytas Valstijas 
pribuvau 1903 metais, o jas 
apleidau 1908 m.

Dar pasakysiu, kad Aus
tralijoj pradėjo statyti nau
ją miestą netoli nuo Syd
ney. Dabar ten 600 darbi
ninkų kasa didelę duobę 
del vandens. Bus tokia duo
bė, kad jon tilps 8 milijar

dai galionų; tai bus ežerė
lis. Australijoj retai kur 
yra gero vandens. Tai dau- 
giaus lietaus vandenį prisi
eina gerti.

Dar pasakysiu, kad rusai 
vis perka sau namus, o kiti 
biznio imasi ir neblogai 
jiems sekasi. Rusai ėmė 
važiuoti daugiausia nuo 
1909 metu. Atvažiuoja iš 
tolimų rytų, iš Vladivosto
ko.

Dabar reikia pasakyti, 
kad del europinio karo ir 
Australijoj susitrukdė .dar
bai.

! Kartu su šiuo laišku siun
čiu du anglišku laikraščiu 
— kapitalistišką ir darbi
ninkų ir “Izviestija Soju- 
za Russkich Emigrantov.” 
Gal pasinaudosite del “Ka
taliko.” Mykolas Repeška.

SLA. Domai.
Gerbiamieji! Vienoj Chi

cagoj mes turime penkioli- 
ką SLA. kuopų. Illinois 
valstijoj dvidešimts penkias 
kuopas. Išviso taigi tik 
vienoj Illinois valstijoj ran
dasi keturiasdešimts SLA. 
kuopų. Tai milžiniška pa
jėga. Vieno ko mums trūk
sta, tai artimesnių tarp sa
vęs ryšių. Gyvesnio veik
lumo !

Tuos artimesnius ryšius 
mes galime sustiprinti tarp 
savęs tik tuomet, kuomet 
veiklesnieji visų kuopų na
riai smarkiau pasidarbuo
tų SLA. naudai.

Aš turiu paruošęs labai 
naudingą prelekciją: “Iš 
sveikatos srities ir sociali© 
klausinio.” Tą prelekciją 
aš mielai paskaityčiau gerb. 
SLA. kuopoms.

Kuopos tatai galėtų nau
dą apturėti ne tik iš pre- 
lekcijos, bet ir sau daugiau 
narių įgyti, nes į tokius su
sirinkimus, kaip paprastai, 
Susirenka daug ir pašalinių 
lietuvių.

Pasibaigus prelekci j ai, 
kuopų vyresnybės tą vaka
rą galėtų panaudoti naujų 
narių pritraukimui, priraši
nėjimui. Manau, ne mažai 
rastųsi norinčių prisirašy
ti ir todėl geresnes progos 
negalima nei gauti. čia 
naudinga prelekciją, čia vėl 
kuopai pelnas pritraukus 
kuopon naujus narius.

Tikiu, kad nauda iš 
tokių vakarų butų su ge
riausiomis pasekmėmis.

Kuopos, kurios sutinka 
su augščiau paduota mano 
mintim, malonės atsiliepti 
sekančiu adresu:

Dr. A. L. Graičunas,
3310 S. Halsted str., 

Chicago, Ill.

LIETUVIŲ DR JOS NU
KERTĖJUSIEMS DEL 

KARO ŠELPTI ATSTOVO 
KELIONĖS MARŠRU

TAS.
Wilkes-Barre, Pa., liepos 

20 d.
Scranton, Pa., liepos 22 d.
Forest City, Pa., liepos 

24 d.
Kingston, Pa., liepos 27 

dieną.
Plymouth, Pa., liepos 28 

dieną.
Freeland, Pa., liepos 29 d.
Tamaqua, Pa., liepos 31 d.
Mahanoy City, Pa., rug

pjūčio 1 d.
_____________ ___________________________________ . ’ ■ ' .

Garsus aeroplanų išradėjas 
ir lakūnas Orville Wright, 
kuris su kitais genialiais a- 
merikonais pakviestas S. V. 
karo laivyno komisijom

žymėtų jvietų pas save su
rengti prakalbas, lai malo
nės kreipties kada busiu jų 
apylinkėse. Sulyg noro ir 
patogumo kaiminiškieji 
miesteliai gali dienomis 
inainyties, tiktai reikėtų 
apie tai pranešti atstovui.

St. Šimkus.

Shenandoah, Pa., rugpjū
čio 3 dieną.

Girardville, Pa., rugpjū
čio 4. d.

Mt. Carmel, Pa., rugpjū
čio 5 d.,

Shamokin, Pa., rugpjūčio 
6 d.

Minersville, Pa. rugpjū
čio 7 dieną.

St. Clair, Pa., rugpjūčio 
8 dieną.

New Philadelphia, Pa., 
rugpjūčio, 10 d.

Reading, Pa., rugpjūčio
12 dieną.

Philadelphia, Pa., rugpj. 
14—18 dieną.

Baltimore, Md., rugpjū
čio 21 dieną.

Brooklyn, N. Y., rugpjū
čio 22—27 d.

Newark, N. J., (Lietuvių 
Vargonininkų seimas) rug
pjūčio 28 d.

Elizabeth, N. J., rugpjū
čio 29 d.

Jersey City, N. J., rugpj. 
30 d.

Patterson, N. J., rugpjū
čio 31 d.

Bridgeport, Conn., rug
sėjo 1 dieną.

New Haven, Conn., rug
sėjo 4 d.

New Britain, Conn., rug
sėjo 5 d.

Waterbury, Conn., rugsė
jo 6—8 dienose.

Hartford, Co;mi., rugsė
jo 9 d.

Westfield, Mass., rugsė
jo 19 d.

: Worcester, - Mass., rugs.
11 ir 12 d.

So. Boston, Mass., rugs. 
18 ir 19 d.

Cambridge, Mass., rugs. 
20 d.

Norwood, Mass., rugs. 21 
dieną.

Lowell, Mass., rugs. 22 d.
Lawrence, Mass., rugs. 23 

dieną.
Brockton, Mass., rugsėjo 

25 d.
Athol, Mass., rugsėjo 27 

dieną.
Manchester, N. H., rugsė

jo 29 d.,
Montreal, Canada, spalių 

1, 2 ir 3 dienose.
Schenectady, N. Y., spa

lių 7 d.
Amsterdam, N. Y., spalių 

8 d.
Rochester, N. Y.; spalių 

10 d.
Pittsburgh, Pa., spalių

13 dieną.

Tolimesnis maršrutas 
bus paskelbtas kiek vėliau. 
Jaigu kas norėtų apart pa- 

'A . LVČį. ■■ ■ j
i

Jaunimosumanyme.
Mes, žemiaus pasirašę, į- 

galiojame p. Sodeiką atsa
kyti į korespondenciją, til
pusią iš Wilkes-Barre, p, 
Striauko.

Prezidentas 2-ros “Lietu
vių Dienos,” Petras V. Gi- 
bavičius, sekretoriui Tamo
šiui, Šimui.
“Katalike” ir “Drauge” 

No. 28 korespondentas iš 
Wilkes-Barre ponas Striau- 
kais rašo apie jaunimo su
manymą — 2-rąją “Lietu
vių Dieną.” Jisai savo ko
respondencijoj suteikia gar
bę 15 kuopai, kaipo rengė
jai ir sumanytojai. Tas ne
tiesa. ‘2-rą ją “Lietuvių 
Dieną” Valley View Parke 
liepos 20 d. š. m. rengia se
kančios iš Pittstono dr-jos: 
Lietuvių Jaunų Vyrų Kat. 
draugija, iš Wilkes-Barre, 
Pa.: Vyčių 15 kuopa, iš 
Scrantono, Pa.: šv. Vincen
to, Jaunikaičių, P. Blaivi- 
ninkų dr-ja ir iš Kingston, 
Pa.: Lietuvos Vyčių kuopa.

Taigi aiškiai suprantama, 
kad ne viena Vyčių 15 kuo
pa. Ir jei pradėtumėm na
grinėti, kas yra sumanyto
jai, tai gal paaiškėtų, kad 
tai buvo visą geras noras 
rengti, ir pradėtas bendras 
darbas — garbė — priguli 
ne Vyčių .15 kuopai, bet 
lygiai visoms viršminėtoms 
draugijoms.

Liepos 12 d. š. m. Pittsto- 
n’e, Pa. susirinkimas komi
tetų rengėjų 2-rosios “Lie- 
.tuvių Dienos” išreiškia pa
peikimą ponui Striaukai už 
klaidingą straipsnį, ir per
spėja, kad ateinantį kartą 
nerašinėtų to, ko pats neži
no. A. Sodeika,

Apgarsin. kom.
Prie p. A. Sodeikos ko

respondencijos Vyčių 15 kp. 
iš Wilkes-Barre, Pa. pride
du paaiškinimą, jog p. A. 
Striauka savo straipsnyj 
liepos m., 1915 m., “Katali
ke” parašė ir nusiuntė ne
įgaliotas viršminėtos kuo
pos.

Andr. Gražiavičius, 
Vyčių 15 kp. pirm.

Red. prierašas. Negerai, 
jei kas klaidingą korespon-

denciją parašo. Bet vie
nas dalykas rašvti klaidin- 
gai, žinant arba blogus no
rus turint, o antras daly
kas klaidingai rašyti be 
blogų norų. Mums rodosi, 
kad p. S. A. Striauka netu
rėjo blogų norų ir todėl ne
reikėtų, kaip ant vilko, už
sipulti. Daug reiškia, kad 
korespondentas drįso savo 
pavardę padėti. Tas, kurs 
tyčia nori per laikraštį į- 
gnybti, pasislepia po slapi- 
vardžiu. Todėl pataisant a- 
ną korespondenciją nerei
kėjo daryti tiek “ceremoni
jų.” Negalima perdaug 
reikalauti, kad korespon
dentai butų “įgalioti.”

Ponas F. K. Bataltis, keliaujantis 
ALD. “Kataliko” agentas Pennsylva- 
nijoje, šiomis dienomis lankosi Miner- 
svillėje, Pa. ir apylinkėse. Gerbiamie
ji skaitytojai gali jam užsimokėti sa
vo prenumeratą, ir norintieji skaityti 
naujai užsirašyti.

ALD. “Kataliko” Adm.
Ant paranduvojiiuo 7 rūmų pagy

venimas viršuj aptiekos; vieta labai 
puiki, šviesa iš visų pusių, namas 
naujas, apylinkė tyki; butų labai ge
ra vieta gydytojui, nes čia gydytojas 
gyveno nuo keletos metų, tai viskas 
yra įrengta; kitas atėjės jokių intai- 
syinui iškasėtų neturėtų, o ir vieta 
jau išdirbta. Norinti arčiau apie tai 
dasižinoti, atsišaukite pas naimj sa
vininką :

J. Leščlauskas
3337 So. Morgan str,. Chicago, Iii.

ns:..!3S32Se:'.:v:: a
Rittenhouse and 

Embree Co.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. KOZHON pard

Dr. T. Mafurzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visoki darba dantisterijos sky- 
riun ineinanti, Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. ĖL

DR. RICHTER’S
PAIN

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

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

.’tj
:

Tą kningą vokiškai yra 
parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lie
tuvių kalbon vertė Juozas 
Laukis. Kninga didelio for
mato, turi 212 puslapių. 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musų kalboje dar ne
buvo. J

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių' protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą; nors toli gražu

tiek daug neištobulintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokių gyvulių ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papročių pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis 
nealkanas būdamas dantimis žolę skabo, kam yra to
kių šumi ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ran
ka jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt.

1 Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bi

zonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios 
rūšies paukščių ir tt.

Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl 
gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi sku
durinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir 
gyvuliai turi ypatingą savo krasinį susinešimą), ko
dėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir tt.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma.

Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius 
ir net vabzdžius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo 
tam veikalui medžiagos.

Kiekvienam yra pravartu tą veikalą įgijus per
skaityti ir susipažinti su gyvulių karalija.

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St, Chicago, Ill.

F.Ad.RIchter&Co
74-80 Washington Si 

NEW YORK. N. Y. ‘

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

ROYAL PHONOGRAPH

tokių kompanijų, kurios jums 
nesuteiks gero patarnavimo 
už jūsų pinigus. Musų kom
panija yra viena iš tų, kuri 
visuomet užganėdina žmones 
su PATARNAVIMU ir GRA
MOFONAIS, kuriuos gvaran- 
tuojame ant 15 metų.

Mes parduodame savo gra- 
' mofonus už cash arba ant iš- 

mokesčio už
$1.00 Į MENESI

galite girdėti puikiausius šo- 
gSjgaf kius ir geriausius dainorius 

savo namuose
IM 3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI

24 ir 50 Dainų ir Nuzik. Dykai 
Reikalaukite musų Puikaus 

iliustruoto Katalogo DYKAI.

M 91 East 4th St. Dept. 92
1 HEW YORK, N. Y.

DU-KAKT NE1IELIN1S LAUCUŠTIS
Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

' Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulerišku Hassan 
Cigaretę kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premluin Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
(Vertės kuptas gere iki SI d. Gruodžio, 1915.)

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina Kas utarninKas ir petnyčla.
PRENUMERATA KAŠTUOJA: - ---------------—

AMERIKOJ fXTmam$?25į pUbCJ lUaLU «pjlo4Mw

Tf’TTRfYPnT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliją U MUtUJ Į joj ir §-kotijoj 15 prusuose 15 m

Rašyk tsojaws, o gausi vieną numeri dyk-M,

W. D. Boczkauskas & Co.
S2S-52Ž W. South III., • Mahanoy Cily. Fa.

3
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Chicagos Žinios
^myslichų galvažu-

DIS ATSIRADO.
Skaitytojai turbūt atsime

na, kaip pernai liepos 4 d. 
nakčia Blue Islande, arti 
Chicago, atrasta visa lenkų 
šeimyna kirveliu užmušta. 
Buvo užmušta lenkai, Jokū
bas ir Marė Myslichai, jų 
duktė Margarieta ir pasta
rosios kelių mėn. mergaitė. 
Visiems galvos buvo suskąl- 
dytos su kirvuku. Kruvinas 
kirvukas atrastas tenpat 
šalę lovų. Mat jie visi buvo 
nužudyti miegant.

Tuo baisiu žmogžudžiu 
pasirodė lenkas, Kazimie
ras Arciševskis.

Kuomet policija susekė 
tą baisią piktadarybę, tuo
jaus detektivai visomis pu
sėmis ėmė plačiai darbuo
tis, bet ligšiol viskas nuėjo 
niekais. Ir tas atsitikimas 
jau kuone buvo pamirštas.

Tik štai užvakar Chica- 
gos policijai Buffalo, N. Y. 
policija pranešė, jogei tenai 
suimtas Kazimieras Arci
ševskis, kuris prisipažinęs 
prie tos baisios piktadary
bės. Arciševskis pats nuė
jės policijos nuovadon ir 
pasidavęs policijos rankos- 
na.

Arciševskis Buffalo poli
cijai štai ką papasakojęs 
apie tą baisų savo darbą:

“Nuo tos dienos, kuomet 
papildžiau piktadarybę, jo- 
kiuo budu to baisaus savo 
darbo negalėjau pamiršti. 
Nužudytų asmenų šešėliai 
mane ginė iš vieno miesto 

-ki tart ir ‘niekur- negalėjau 
rasti ramybės. Apie tai sa
pnuodavau ir kur tik eida
vau — visur mane tos bai
dyklės sekdavo. Negalėda
vau net dirbti. Pagaliau pa
likau valkata. Po svetima 
pavarde valkiojaus po ryti
nius miestus.

“Nužudytų asmenų šešė
liai mane atginė net į Buf
falo. Kuomet žudžiau ne
kaltus asmenis, lauke sulojo 
Myslichų šuo. To šunies 
lojimą girdėjau ištisus me
lus — dienomis ir nakti
mis. Tankiai naktimis išbu
dęs apsiverkdavau. Nežinau 
kokiu budu aš dasigavau į 
Buffalo.

“Až pas Myslichus stala- 
vojaiis. Žinojau, jogei jie 
turi pinigų. Visus išžudžiau 
su tikslu pasipinigauti. Bet 
kuomet baigiau kirvuku 
mušti mergaitę, paskutinę 
auką, ant kiemo šuo gailiai 
sulojo. Mane apėmė baimė. 
Mečiau kirvuką ir be pinigų 
pabėgau kur akis neša.”

Taip maždaug Arcišev
skis išpažino policijai. Jis 
yra 26 metų. Paeina iš Ru
sijos Lenkijos.

Chicagos detektivai išva
žiavo jį parvežti į Chicago.

suėmė Stanislovą Stachov- 
ski, vieną banditu, kurie 
nušovė bankininką Slomski 
ant West Side. Suimtas iš
davė kitus tris savo sėbrus. 
Vieną jų policija susekė ir 
suėmė Chicagoj. Jis vadi
nasi Mortell. Dabar apturė
ta žinia, jogei ir kitu du 
banditu galvažudžiu suimta 
net Sheridan, Wyoming. 
Tuodu vra Samuel Mavb- 
rich ir Joseph Floss. Vadi
nasi, visi keturi pateko po
licijos rankosna ir gaus už 
tai gerą užmokesnį.

NUO TOWN OF LAKE.
Liepos 14 dieną L. Vyčių 

13 kuopa turėjo savo pus
metinį susirinkimą Davis 
Square salėje. Nutarta pa
rengti dar vieną pikninką 
rugpjūčio 1 d. Buvo suma
nymas pridėti mokinties 
žaislų su bole. Tas sumany
mas priimta. Vicepirminin
ku išrinkta O. Maruzaitė, 
išdo globėju J. Petravičai- 
tė. Tarp kitko nutarta lai
kyti diskusijas susirinki
muose, kad pralavinti protą 
ir priprasti viešai kalbėti. 
Susirinkimas vėlai pasibai
gė. Kuopos koresp.

PADĖKONĖ LABDA
RYBEI.

Mano vyras pateko į ap
skričio kalėjimą delei ne
darbo ir delei nežmoniško 
užsilaikymo. Palikau su po
ra vaikučių — vienas 10 
mėnesių, antras 3 metų. Aš 
pati sergu, bet jei ir sveika 
bučiau ir galėčiau dirbti, 
nėra kur vaikučių palikti. 
Neturėjau nei ko valgyti 
nei kuom raudos užsimokė-

Povilą Mažeiką, 3315 Au
burn ave. Tasai’mielašir- 
dingas žmogus parūpino 
man miltų, bulvių ir kitokių 
valgomų produktų, o vai
kučiams pieno. Širdingai 
<ičių p: Povilui Mažeikai, 
kuris atlikinėja tokius mie- 
laširdingus darbus. Be to, 
jis dar pasižadėjo pampin
ti randą užmokėti ir man

paaiškino, jogei Chicagoj 
gyvuoja Lietuvių Labdarių 
draugija ir patarė musų 
moterims ir vyrams, kol ne
turi bėdos, prigulėti į tą 
draugiją, iš kurios paskui 
Imtų galima pašelpą gauti. 
Ir aš visuomet maniau, jo
gei man nekados nereikės 
pašelpos, gi šiandie kitkas 
pasirodė. Jei ne labdarių 
draugija, jei ne geri žmonės, 
tai turėčiau pražūti su vai
keliais. Tegu Dievas p. P. 
Mažeikai suteikia sveikatą 
ir ilgą pagyvenimą už jo 
gerą širdį. Su pagarba .

M a gd al en a Ku zmi nsk i enė 
938 W. 34 gat., ' 

Chicago, Ill.

Ties Libertyville, Ill. au
tomobilius su keturiais as- 
menimis važiuojant nuo ke
lio nusirito pakalnėn ir vie
nas asmuo užmuštas, gi 3 
sunkiai sužeista. Užmušus 
yra garsus Chicago j advoka
tas I). Belasco, kurs auto
mobilių valdė, gi sužeistos 
2 moterį ir vienas vyriškis.

Žydų sinagogoj, Douglas 
boulvd. ir Homan ave., Mau
rice Horwich vakar smar
kiai apmušė “Jewish Re
cord” redaktorių J. Loebner 
už rašymą minėtam laikraš
tyj’melagysčių apie Hor- 
wich’o tėvą. Žydų “faitan” 
ir dar maldykloj turėjo įsi
maišyti policija.

Ant pardavimo dviejų lu
bų medinis namas. Randos 
atneša $26.00 į mėnesį. Ver
tas yra $3,500.00. Parsiduos 
už $3,000.00. Atsišaukite:

B. SLUZ, 
738 W. 119 st., W. Pullman.

DOVANOS! DOVANOS!
■

VISI SKAITYKITEI

UFIUA1WWI ®us su^a A. L. D. “KATALIKO” skaitytojams. 
U y V fili vu« Tik tėmykite kas bus duodama.

PIRMOJI DOVANA. - Kiekvienas musy skaitytojas, kuris prikalbins kelis lietuvius užsirašyti dienraštį 
“KATALIKĄ”, surinks taip iš naujy skaitytojy nemažiau $10.00, apturės už ta savo triūsą VISAI DY
KAI Laikrodį-Dudilninky 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-Grafafo- 
ny vertės $19.50.

Štai kaip lengva tas dovanas gauti
Kad gauti tas minėtas dovanas, galima mums iš prikalbintų skaitytojų pinigus siųsti ir dalimis. Pavyz

džiui, vienų dienų galima prikalbinti užsirašyti dienraštį vienų skaitytojų, tatai už jį tuojaus pinigus “Katali
ko” ofisan pasiųsti; kita dienų, rasi, galima bus prikalbinti du ar tris skaitytojus ir už juos taippat pa
siųsti pinigus; ir t.t. Tuomet prikalbintieji skaitytojai veikiau apturės dienraštį ir nebus rugojimų. Gi dien
raščio ofise prenumeratos prisiuntėjų bus vedamas rekordas. Kuomet tuo budu bus sudaryta $50.00 prenu
meratos skaitytojų, tuojaus ir bus pasiųsta mašina-grafafonas. Gi kas norės dovanų gauti už prikalbsima 
dviejų arba kelių skaitytojų, kurių prenumerata išneštų $10.00,, po tų pinigų apturėjimui tokiam bus pasių
sta laikrodis-budilninkas. Vadinasi, tų dovanų gavimui nereikia būtinai gauti $10.00 arba $50.00 ir ant kart 
siųsti, bet galima siųsti dalimis už kiekvienų prikalbinta prenumeratorių.

Panašių dovanų savo skaitytojams ligšiol dar nei vienas laikraštis nepasiūlė.

Dienraštį “Kataliką” desėtkai tūkstančių žmonių skaito. Bet mes norimo, kad musų dienraštis atsiras
tų kiekvieno lietuvio namuose, kiekvienoj šeimynoj, kaipo didžiausias musų brolių kulturncšis-švietėjas, už 
tatai ir tokių žymių dovanų nesigailime už didesnį dienraščio praplatinimų.

Mes žinome labai gerai, kad Tamsta darbuojies dienraščio “Kataliko” praplatinime, tatai mes norime, 
Kad tasai pasidarbavimas Tamstai butų veltus ir todėl mes sumanėme už tai gausiomis dovanomis atlyginti. 
Tamstai lengva prikalbinti vienų, 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 tų musų pasiulijimų mielai priimsi ir iš to išeis keleriopa nauda: 
Pasitarnausi dienraščio praplatinimui, podraug pasitarnausi musų brolių švietimui; gi kuomet lietuviai Ims 
šviesesni, musų tauta pakils; pagaliau ir pats naudų apturėsi, gaudamas nepaprastų dovanų.
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“Lithuania” Special

i DR. A. J. TAHAHEVICZE

Parsiduoda kampinis mūrinis na
mas 3-jų lubų. 19 rūmų, su dnonkepy- 
kla ir bizniu parsiduoda už $14,500, 
be biznio — $14,000.

Namas randasi ant kampo 30-tos 
ir Robey gat.

Atsižaukit po num. 3359 So. Robey 
Henry Kollinann. str.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų-

3249 S. Morgan St., Chicago, III.

Phone Drover 7800 J

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

Bankes’ Papigino Kąvą

Per Liepos Men.

3 
3

Ib.

a

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

Geriausia Kava dabar tik 24c svar, 
Jj\ Gera Santos Kava tik 17 c svar

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago ave
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

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

KATALIKO”
DOVANA

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

‘'LITHUANIA” grojamoji masina pasirodė 
krautuvėse del to, kad žmones reikalavo tokios ma
šinos, kuri talpina savyj pamatinius principus ge
riausiu instrumentų, bet parduodama už kainų, ku
ri viešiems prieiname “LITHUANIA” groja re
kordais visokiausio išdirbimo ir visokiausio didumo 
ir groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti 
aiškus, švelnus, malonus, tyri. Sekančius lietuviš
kus rekordus suteikiame prie kiekvieno pirkinio 
dovanai. Tai kita dovana.

Štai ve laikrodis-budilninkas toks, kaip kad ant šio 
vaizdo .parodomas. Tvirtas, geriausio laikrodžių fabri
ko, gerai rodo laikų. Rytmetyj ir bile kada jis miegan
tį išbudina tų valandų ir minutų, ant kurios užstatyta. 
Lengvas daiktas prikalbinti du ar kelis skaitytojus ir 
ve už tai apturima kokia graži dovana.

B

Telefonas Canal 3737

Rašydami laiškus visuomet adresuokite taip

Tananevicz Publishing Company
I

3249 So. Morgan St Chicago, Ill

I 
I

SLOMSKIO UŽMUŠĖJAI 
SUIMTI.

Savam laike buvom pra
nešę, kad Kanadoj policija

A.

Chicago ir apylinkės.
Šiandie ir rytoj išdalies ap
siniaukę; maža atmaina 
temperatūroje, švelnus šiau
rinis vėjas.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 70, žemiausia

AKUSERKA
■ Mrs. A. Vidikas
■ Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- 
g vusi Pennsylvanijos hospitalėso ir Philadel- 
| pnijoj. Pasekmingai patarnauja prie gini
es dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso-
■ kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
J rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO
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