
w 
f

The Lithuanian American Daily
The paper with a home circulation

OFFICES:

3249 South *Morgan Street
Phone Yards 6870-6871

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.
No. 171 (2S5) Entered as Second-Class Matter Au

gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879

Chicago. Ill., Ketvirtadienis, Liepos (July) 22 d., 1915.
I . ■

PAVIENIS NUMERIS 2c. Metai XVII (Vol. XVII)RUSUA JAU SKUNDŽIASI ŠIO KARO SUNKENYBĖMIS

k
&

Vokiečiai perlaužė rusų 
drutvietes Lietuvoje.

Ryga Didesniam pavojuj, 
: s s negu Varšava.
Ugnis ir kraujas apie Varšavą.

Visoj Rusijoj atsibuvo 
pamaldos.

■W

Vokiečiai skelb’%. jog visus 
sykius rusai t .ro atmušti 
su dideliais nuostoliais ir 
prie to 1,000 rusu patekę 
nelaisvėn-.

Straikai. Badas Meksike
ANGLEKASIAI SUGRĮ

ŽO DARBAN.

Londonas, liepos 22. — 
Anglijos sustraikavusiej i 
anglekasiai pabaigė dery
bas, gavo algų pakėlimą ir 
sugrįžo darban.

SUSTRAIKAVO UOSTO 
DARBININKAI.

New York, liepos 22. — 
900 uosto darbininkų, sam
domų Clyde Steamship ir 
Mallory kompanijų, sustrai- 
kavo ir pareikalavo algų 
pakėlimo. Straiko vadovai 
sako, kad už savaitės kitų 
garlaivių kompanijų darbi
ninkai šustraikuosią.

Washington, D. C., liepos 
22. — Amerikos konsulis 
Hanna praneša iš Monte
rey, Meksike, kad gyvento
jų padėjimas visoj šiaurinėj 
Meksiko dalyj labai riestas. 
Jei neįvyks taika ir nebus 
pasėti rudeniniai javai, tai 
bus tikras badas. Dabar 
tujkstančius žmonių maiti
na Amerikos Raudonasis 
Kryžius. Maitina nemažiau, 
kaip 20,000 žmonių. Anot 
kontulio pranešimų, vasa
rinių grudų pakaks dviem 
mėnesiam, o jei del nera
mybių rudenį nebus apsėti 
‘laukai, tai šiaurinė Mek
siko dalis, kaip Amerikos 
konsulis sako, bus “hungri
est spot on earth.”

Londonas, liepos 22. — 
Smarkus mūšiai atsibuvo vi
soj Lietuvoj—Žemaitijoj ir 
Suvalkijoj. Vokiečiai pra- 
iie^^jcad visur persilaužė 
per rusų drutvietes. Pra
nešama šitaip:

“Į rytus nuo Papilės ir 
Kuršėnų rusai traukiasi at
gal. Į vakarus nuo Šiau
lių paskutinės rusų drut
vietes buvo atakuotos ir už
imtos.

Padubisyje, i rytus nuo 
Raseinių, mūsiškiai persi
laužė per rusų liniją. Prie
šininkas traukiasi atgal.

Į pietus nuo vieškelio, 
jungiančio Kauną ir Mari- 
ja/npolę, mūsiškiai paėmė 
Kikiriškius ir Janovką (gal 
Janavą?). Trįs rusų pozi
cijos, kurios buvo viena pa
skui antrą, tapo užimtos.” 
Vokiečiai grobia Rygą.

Smarkiai vokiečiai veikia 
Kurše. Rygos puolimas 
jau tikras. Gyventojai tik 
nešasi ir nešasi iš Rygos. 
Rygai puolus, rusai turėtų 
atsitraukti iš Kuršo už 
Dauguvos, nes rusai Kurše 
gauna reikalingus dalykus 
iš Rygos. Žemaitijoj rusams 
galima atgabenti amunici
jos ir kitų dalykų iš Dina- 
burgo ir Vilniaus.
Lėčiau varosi Lenkijoj.

Lenkijoj atkakliausi mū
šiai eina. Todėl čia teuto
nai lėčiau tepasivaro. Da
bar, taip sakant, caras ir 
kaizeris deda pskutinius ko
zirius, kad išlošti. Rusų 
pralaimėjimas reiškia nete
kimą Varšuvos, viso pavis- 
lio ir Lenkijos.

Rusai, atsitraukę už upių 
ir prisidengę tvirtovėmis, 
atbloškinėja teutonų ant
puolius.

Šiaurinėj Lenkijoj, palei 
Narevo upę, rusai padarė 
prieš vokiečius tris kontr
atakas iš tvirtovių Rozan, 
Pultusk ir Novogeorgievsk.

Į vakarus nuo Varšavos 
vokiečiai persilaužė per 
Blonie-Grojec liniją ir rusai 
atsitraukė Vislos link.

Bet smarkiausios skerdy
nės eina pietinėj Lenkijoj, 
kur teutonams vadovauja 
von Mackensen. Teutonai 
pasiekė rusų svarbiausiąją 
liniją, kur rusai gina Liub- 
lino-Cholmo geležinkelį. Čia 
sutrauktos smarkiausios 
teutonų jėgos ir nuo šitos 
vietos irmįšių priguli viso 
austro-vokiečių pieno pasi
sekimas.
Kaizeris rengiasi ' 
Įžengti į Varšavą.

Kaizeris pribuvo pas von 
Hindenburg ir ruošiasi prie 
iškilmingo įžengimo į Var
šavą. Kaizerienė pribus 
bent kiek vėliau. Dabar, 
kuomet vokiečiai iš Varša
vos vakarų jau ėmė bom
barduoti paskutines rusų 
pozicijas, kurios yra 17 my
lių atstu nuo pačios sosti
nės, teutonai neabejoja, kad 
Varšava jiems klius.

Austrų oficialiai skelbia
ma, kad rusai apsikasė į 
pietus palei geležinkelį, 
jungiantį Choliną, Liubliną 
ir Ivangorodą. Nežiūrint į 
rusų -atkaklų atsispyrimą, 
teutonai keliose vietose per
silaužė per tą liniją.
Visoj Rusijoj varpai gaudė.

Teutonų užimąs Lenkijoj, 
Lietuvoj ir Kurše sujudino 
visą Rusiją. Šventasis Si
nodas Petrograde išleido 
dekretą, kuriuo paskyrė 24 
valandas pamaldoms. Tos 
pamaldos ėjo be paliovos. 
Pasibaigė vakar 6 valandą 
vakare. Į paskutines pa
maldas kartu visoj Rusijoj 
varpai gaudė ir kvietė žmo

Žmonių rases pagerinimo rūmai. gg

Viršuje parodoma žmonių rasės pagerinimo rūmai San Francisco parodoj. Rug
pjūčio 6 d. garsus mokslo vyrai tuose rūmuose kalbės apie žmonių rasės pageri
nimą. Nekurie bando išrėdyti, kad karas galų gale pakelia žmoniją. Apačioj pa
rodoma vyrai, kurie tą klausimą svarstys. Bus ir dau giau mokslo vyrų. Iš jų 

laukiama akyvų išvedžiojimų ir skaitlinių.

nes melsties, kad pasisektų 
nublokšti teutonų užplūdi
mą. Nežiūrint į kaitrią die
na, cerkvės ir soborai buvo 
prikimšti žmonių.

Tūkstančiai 
patenka nelaisvėn.

Vokiečių laikraštis Vossi- 
sche Zeitung skelbia, kad 
nuo pradžios naujojo užpuo
limo rusų paimta nelaisvėn 
66,790 kareivių ir 175 ofi- 
cierių.

išmetinėja talkininkams.
Rusijoj pasigirdo daug 

nusiskundimų, kad ant jos 
vienos krito visa karo naš
ta. Pasigirdo nusiskundi
mo balsai ir augštesniuose 
sluogsniuose. Laikraštis 
Russkij Invalid, kurs arti
mai surištas su generaliu 
štabu, rašo, kad bent 12-koj 
įvairių vietų rusai turi 
grumties prieš teutonus ir 
tuo tarpu Anglijos, Franci- 
jos ir Italijos armijos ne
rodo veiklumo.

DUMA SUŠAUKIAMA.

Petrogradas, liepos 22. — 
Vakar paskelbta caro uka- 
zas, kuriuo rugpj. 1 d. su
šaukiama valstybės taryba 
ir durna.

EXTRA!
BERLYNAS, liepos 22.— 

Rusai, pasitraukdami iš 
Ventspilio (Vindavos) pa
degė miestą ir didesnė da
lis išdegus. Traukdamiesi 
rusai padeginėję ir sodžius.

WASHINGTON, D. C., 
liepos 22. — Nauja nota Vo
kietijai pasiųsta per Londo
ną į Kopenhagen, o iš ten 
bus mušta į Berlyną.

PTROGRADAS, liepos 
22. — Pirnu kartu Rusijoj 
oficialiai paskelbta, kad del 
strateginio reikalavimo gal 
reikėsią apleisti Varšavą. 
Bet karo žinyba skelbia, jog 
yra viltis atlaikyti Varšavą.

Pakirs ilgaka
siu bizni.

Portland, Ore., liepos 22. 
— Atsibuna čia suvažiavi
mas Laundrymen’s Natio
nal Association of America. 
Tarėsi, kaip čia pagerinus 
skalbyklų mašinas ir papi
ginus skalbimą, kad mote
rims neužsimokėtų skalbti 
namie. Pramonininkai pra
nešė suvažiavimui, jog yra 
jau išrastos naujos skalbi
mo mašinos. Delegatai nu
džiugo tai išgirdę ir labiau
sia todėl, kad galės lenkty
niuoti su chiniečiais. Su
važiavime išrodyta, kad il
gakasiai skalbėjai už savo 
darbą per metus suima ar
ti $40,000,000.

— Bari, Italija, liepos 22. 
— Daugiau kaip 500 juri
ninkų išgelbėta nuo nuskan
dinto Italijos laivo Giusep
pe Garibaldi. Taigi nus
kendo tik apie 50. .

AMUNICIJOS DARBI
NINKAI GRĮŽTA 

DARBAN.

Bridgeport, Conn., liepos 
22. — Remington Arms and 
Amui liti on kompanija su
sitaikė su savo darbininkais 
ir darbininkai grįsta dirbti 
amunicijos del Anglijos ir 
talkininkų.

TRUKŠMINGAS STRAI- 
KAS.

Bayonne, N. J., liepos 22. 
— Labai trukšmingai eina 
straikas darbininkų Stan
dard Oil kompanijos. Jau 
buvo riaušių, padegimų, už
mušimų, sužeidimų. Strai- 
kininkas John Stemacoak, 
kurs ypač smarkavo, gavo 
tris kulipkas ir krito negy
vas. 25 asmenįs — straiki- 
ninkai ir policiantai buvo 
sužeisti.

Vakar vakare straikinin- 
kai ėmė padeginėti kompa
nijos įstaigas. Viso miesto 
gaisrininkai kovėsi su gai
sru ir jau išrodė, kad liep
snos pagriebs ir žibalo re- 
zervoarus, kurių yra 400.

Iš to matosi, kad straiki- 
Įujinkai labai intužę. To
kioms riaušėms einant, del 
tvarkos užlaikymo ir sau
gumo kalbama parkviest! 
miliciją. Kuomet išgirdo a- 
pie tai straikininkai, tai dar 
labiau intužo ir sako, kad 
tuomet pasilies kraujas.

— San Francisco, Cal., 
liepos 22. — Į parodą atsi
lankė Roosevelt. Laikys 
dvi prakalbas — vieną na
riams armijos ir laivyno, 
o antra prakalba bus temoj 
“War and Peace.” 

_____ _____
— Kansas City, liepos 

21. — Šio miesto katalikai 
tikisi, kad «jų vyskupas 
Thomas F. Lillis bus Chi- 
cagos arcivyskupu. j

PAMINĖS KARO SU
KAKTUVES.

Londonas, liepos 22. —- 
Paskelbta, kad karalius ir 
visi augščiausieji valdinin
kai dalyvaus pamaldose šv. 
Povilo katedroje rugpjū
čio 4d.; tą dieną sukaks 
metai, kai Anglija stojo ka
rau prieš Vokietiją ir valdi
ninkai tą dieną melsis, kad 
Dievas * suteiktų pagelbą 
pergalėti vokiečius.

ŽAISMĖMIS GYDYS BE 
PROČIUS.

v.— . ■ ■

Elgin, Ill., liepos 22. — 
Elgin State ligoninės supe
rintendentas H. J. Gaha- 
gan darys ypatingą bandy
mą. Bandys pamišėlius gy
dyti žaisme-golfu. Superin
tendentas tiki, kad žaismė
mis ant tyro oro geriausia 
galima proto ligomis ser
gančius pagydyti.

ITALAI LAUŽIASI PER 
AUSTRŲ LINIJAS.

Geneva, liepos 22. — Au- 
strų frontas palei Isonzo 
upę perlaužtas trijose vie
tose. Tos vietos yra Tolmi- 
no, St. Lucas ii' St. Avre. 
Austrai netekę 10,000 ka
reivių.

—- Queenstown, Airija, 
liepos 22. — Jūrės bangos 
išmetė lavoną. Prie lavono 
rasta dokumentai, kurie 
parodė, jog skenduolys esąs 
J. K. Montgomery, vice
prezidentas Philadelphia 
National banko. Jisai plau
kė ant Lusitanios.

— Seattle, Wash., liepos 
22. — Illinois valstijos gu
bernatorius Duune su savo 
'šeimyna pribuvo iš Vancou
ver, B. C. Iš čia važiuos 
į San Francisco aplankyti 
'parodą.
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Stebėtini dalykai veikiasi 
karo lauke Europoj. Teu
tonai žut-but nutarė galuti
nai caro armijos galybę su- 
truškinti, kad ji ilgai nega
lėtų atsigauti, kad ilgai ne
galėtų pasipriešinti teuto
nams. Tuo tikslu teutonai 
rusus išvijo iš Galicijos ir 
dabar kaip smarkiausia au
dra juos gena iš Lenkijos, 
Lietuvos ir Kuršo. Rusai, 
niekur negalėdami prieš 
teutonų plūdimą atsilaikyti, 
visu frontu traukiasi, o pas
kui juos visu smarkumu 
varosi teutonai. Be abejo
nės, teutonams teks Varša- 
va, Ryga, gi paskui Kau
nas ir Vilnius. Pagaliau 
atsiras pavojuje ir pati ru
sų sostinė Petrogradas. Ko
dėl kelių milijonų rusų ka- 
ruomenė neatsilaiko prieš 
teutonus, niekas negali ži
noti ir suprasti. Tuo teu
tonų užpludimu Lietuva pa
galiau visiškai paliks nute- 
riota.

Bet stebėtiniausias daik
tas tai tas, kad Francijoj ir 
Belgijoj veikimas prieš teu
tonus lyg jau numiręs. Juk 
yra žinoma, kad iš to vaka
rinio fronto kaizeris daug 
savo karuomenės atitrau
kė ir nugabeno į rytini 
frontą, priešais rusus, tatai 

kodėl 
tąja 
Bet 
vei- 
An

negalima suprasti, 
Anglija ir Francija 
proga nepa sinaudo j a. 
apie franeuzų ir anglų 
kimą nieko negirdima,
glija nuolat giriasi, jogei 
ji šimtus tūkstančių savo 
kareivių siunčianti į Fran- 
ciją, kad tuo tarpu tie 
“šimtai tūkstančių” nieko 
neveikia. Jei taip yra, tai 
teutonai pirmiau sumals ru
sų karuomenę, o paskui pul
sis ant franeuzų ir anglų. 
Taip bent šiandien atrodo. 
Ir ištikro pasaulis bus nu
stebintas teutonų veikimais, 
apie ką išanksto pats kai
zeris skelbia.

Suv. Valstjų prezidentas 
Wilson džiovina savo galvą 
studijuodamas vokiečių i 
notas atsakymų turinius,

Revoliucija ir 
Socializmas.

N. Y. Valstijos Milicija. &

Mykolas Repeška atsiun
tė “Katalikui” iš Australi
jos iš Brisbane miesto tris 
laikraščius — “The Wor
ker”, (darbininkišką), The 
Brisbane Courier” (kapita
listišką) ir “Izviestija”.

“Darbininkiškame” laik
raštyj be stebuklingų pa
garsinimų besanti akyva 
nuomonė apie Meksiko rei
kalus. Straipsnelis užvar- 
dyta: “The Revolution and 
Socialism”. Štai kas jame 
rašoma:

“Ilgame straipsnyj Mad
rido laikraštyje “EI Socia
listą” rašoma apie Meksi
ko revoliuciją ir išreiškia-
ma viltis gausių vaisių iš 
tos revoliucijos. Tame 
straipsnyje cituojama laiš
kai franeuzų socialisto G. 
Bremond ir hispaniško 
draugo Jubiloso, ir abu, 
matomai yra Meksike. Pa
gal pastarojo nuomonės vi
si Carranzos kareiviai per
siėmę musų ideomis; jie sa
ko, kad visi kovoja “už so
cializmo viešpatavimą; kad 
tai nėra politikinis karas, 
bet socialė revoliucija; mes 
kovojame už visų gerovę.” 
“Buržuaziją”, rašo toliau 
Jubiloso, “atsirado baisioj 
panikoj. Jie žino, kaj jei 
jie norės valgyti, tai turės 
dirbti. Ir tas juos gąsdina... 
ir todėl jie nori, kad Su
vienytos Valstijos įsikištų.” 
Kitas korespondentas rašo, 
kad pirmas Carranzos da
lykas buvo 
darbininkus. Jei kur ištin
ka straikas, tai darbininkų 
buna viršus. Pavyzdžiui Ve
ra Cruz mieste sustraika- 
vo duonkepiai ir pareikalar 
vo algų pakėlimo, ką atsi
sakė darbdaviai išpildyti; 
valdžia pasiėmė kepyklą ir 
pavedė militarei unijai.” 
Tas pats atsitiko su telefo
nu kompanija. Valdžia pa
ves darbininkams žeme, v 7 

kasyklas, dirbtuvės ir tt.

suorganizuoti

siunčia vis naujas notas 
Berlynan, gi vokiečiai po 
senovei garlaivius torpeduo- 
ja ir nemano to barbarinio 
darbo pamesti. Ligšiol vo
kiečių submarinai užpuldi
nėjo laivus, plaukiančius iš 
Amerikos į Angliją, kuriais 
gabenama karo amunicija 
talkininkams, gi pastarai
siais laikais submarinai ty
koja laivus, plaukiančius iš 
Anglijos į Ameriką su ke
liauninkais.
eisis, tai vokiečiai 
kos pakraščiuose 
dar ir stotis savo 
rinams.

Jei taip toliau
Ameri-

subma-

Gaisrai ant Suv. Valstijų 
karo laivų ineina madom 
Pusantros savaitės laiku 
ant trijų karo laivų yra 
kilę paslaptingi gaisrai, ku-
tie padarė žymius nuosto-' Tasai “darbininkiškas” 

laikraštis, kai]) ir lietuvių 
tos rūšies laikraščiai, šalę 
stebukl ingi] pagarsinimų 
deda stebuklingus išvedžio
jimus. Kiek gero iš stebuk
lingų pagarsinimų, tiek gero 
ir iš tokių stebuklingų strai
psnių.

liūs. Galima sanprotauti, 
jog tai šiaip sau niekam ne
kalti nelaimingi atsitiki
mai, jei ne jų toks dažnu
mas. Jei taip, tai turi būti 
kokia nors tų gaisrų prie
žastis. Argi tai jau tai]) to
li galėtų siekti teutonų suo
kalbis Amerikoje, argi teu
tonai fuomi mėgintų Suv. 
Valstijoms . atkeršyti už 
siuntinėjimą karo amunici
jos talkininkams f

’c. c
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New xorko valstijos milicijos mankštinimosi stovykla, apačioj vyresnieji milicijos 
oficieriai.* Toji stovykla atsiranda ties Fishkill Plains, N. Y.

Čia jau pergerai nupa
sakota, bet Geo. Breimond 
tą pat sako. Sako, kad iš
leidžiama įstatymai, ku
riais žemė pavedama žmo
nėms ir įstatymais paskelb
ta, kad kasyklos, miškai, ži
balo šuliniai stoja valsty
bine nuosavybe. “EI Socia
listą” tikisi, kad 1915 m. 
socializmas įvyks Meksike, 
o kartu įvyks ir Suvienytos 
Europos Valstijos”.

Tai, svare jor, kas bus. 
Tatai jau šiemet užžibės so
cializmas ir gerbūvis Mek
sike. Mat mokinti, stiprus 
Vokietijos socialistai neį
stengė įvykinti socializmo, 
dabar beraščiai padaužos 
ims ir įvykins Meksike so
cializmą. \

Tik nesuprantama, kodėl 
dar Meksike nesiliauja 
skerdynės. Juk ten “buržu- 
aziškos” karuomenės nėra. 
Juk Villa dar socialistiš- 
kesnis negu Carranza. Za
pata ir-gi neblogesnis. Tai 
ko dabar tie tris socialis- 
tiški vadai tarp savęs ne
sutinka ir veda skerdynes. 
Juk dabar jie ne buržujus 
skerdžia, o pačių ištvirkin
tus žmones-darbininkus. Tai 
sarmata socialistams; prie- 
gtam dabar iš buržuaziškų 
Suvienytų Valstijų gabena
ma maistas badaujantiems 
meksikonams.

• — Londonas, liepos 20.— 
David Lloyd George, amu
nicijos ininisteris, pradėjo 
derybas apie anglekasių 
straiko pabaigimą. z

Lietuviai 
Amerikoje.

SUSITVĖRĖ VYČIŲ
KUOPA.

Akron, Ohio. Šis mieste
lis nėra didelis, apie 70,000 
gyventojų. Yra čia žmonių 
visokių tautų — airių, vo
kiečių, armėnų, žydų, len
kų, čekų ir 1.1. Nemažą 
(nuoJdhnti sudaro ir lietu
viai. Kiek ištikro yra lie
tuvių, tai sunku pasakyti. 
Bet, apskritai imant, jų y- 
ra arti 1,000. Tai gana 
daug, kaip del tokio miesto.

Turbūt nesuklysiu, jei pa
sakysiu, kad ligšiol akronie- 
čiai neparodė veiklumo žen
klų. Gal del to, kad aplin
kui nesiranda lietuviškų ko- 
lionijų, o tarp čionykščių 
lietuvių stokavo veikėjų. 
Nebuvo nuo ko imti pavyz
džio ir nebuvo kam paska
tinti prie veikimo. Dabar 
tai jau ėmė sukrusti. Ima 
atgyti ir plačiau pažvelgti į 
pasaulį. * .

Žymiausias vietos lietu
vių darbas paskutinėmis 
dienomis yra tai Lietuvos 
Vyčių kuopos sutvėrimas. 
Iš pat pradžios prisirašė 30 
narių abiejų lyčių. Ateinan
tį sekmadienį, ty. liepos 25 
d-, antrą valandą po pietų 
atsibus vyčių susirinkimas 
po mini.. 697 Railroad gat.

Todėl kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites, kvie
čiame visus, kas tik myli 
tautą ir Bažnyčią, atsilan
kyti šin susiriiikiii.aa. Kvie
čiame lietuvius iš paties 
miesto ir iš apylinkių.- Lie- 
tuviai-katalikai, nepaisyki
te visokių nenaudėlių, ku
rie atkalbinėja nuo L. Vy
čių, tos jaunimo organizaci
jos, riekiau 3 tų, kurie

žemina tą organizaciją. Ne
atsižvelgiant i pažemini
mus, dėkimės prie tos orga
nizacijos ir dirbkime del sa
vo ir tėvynės kibo. Vytis.

KEISTAS PRAŠYMAS 
MIRŠTANČIOS MOTERS.

Baltimore, Md. Čia mi
rė liepos 17 dieną O. D- 
vičienė. Prieš mirti įsakė 
dukterims, kad jos ją pa
šarvotų taip, kaip Lietuvoj 
daJoma, kad vietoj duoti 
grabininkui, jos pačios api- 
praustų ir aprėdytų. Kol 
busianti kambaryje, tai lai
kyti ją ledo šėpoj. Jai mi
rus, ateisianti moteriškė 
(dukterims žinoma) jos pa
žiūrėti. Tai tą moteriškę 
liepė išmesti. Prašė laido
jant nekviesti žmonių, te
palydi tik kelios bobelės. 
Dukteris pildė motinos kei
stus įsakymus, kai]) Rusi
jos kareivis oficierio įsaky
mus. Ir buvo atėjusi ana 
moteriškė, bet dukters ją 
išvarė. Mat, velionė buvo 
su ja piktuoju. Tai dar ge
rai, kad velionė keistesnių 
dalykų nepripasakojo, o 
dukteris butų išpildžiusios.

Reporteris.

DR-JOS SILPNAI GY
VUOJA; DARBAI PUSĖ

TINAI EINA.

Rockford, Ill. Šiš mieste
lis randasi už 85 mylių į 
šiaurės vakarus nuo Chica
go. Guli labai gražioje vie
toje. Aplinkui gražus lau
kai, o pačiame mieste aps
čiai visokių -medžiu. Per 
miestą teka plati Rock upė. 
Šiaip vasarą nereikia ieško
ti parkų, kad gardžiau at
sikvėpti. Tik vieho dalyko 
trūksta maudykiią. X •

Lietuvių čia randasi gana 
daug. Bet tikro skaičiaus 
negalima pasakyti. Lietu

viai išsiskirstę po visą mie
stą.

Yra čia kelios pašelpinės 
dr-jos. Negalima pasakyti, 
kad jos gerai stovėtu. Rock- 
fordiečiai dar nesupranta 
dr-ju naudingumo.

Lietuviai čia turi mažą 
medinę bažnytėlę, kuri sto
vi labai dailioje vietoje. 
Čia klebonauja kun. A. 
Taškunas.

-Jau kelinti metai, kaip 
čia nėra smukliu. Rudžio 
mėgėjai neturi progos su 
blokinėmis lakstyti. Už tai 
blokiniu vietą -užėmė trijų 
viedrų statinukės. Prie 
statinukės tai visokiu pa
kraipų lietuviai sutaria, 
draugiškai kalbasi. Kitas 
tautas vienija tėvynes mei
lė, o lietuvius vienija ru
dis. Yra čia gerokai ir do
ru ir blaivią lietuviu, ku
rie nenori nei užsiminti apie 
“rudauskį iš bačkinių.”

Visokiu laikraščiu gan 
daug ateina.

Dirbtuvių čia yra gana 
daug, daugiausia rakandu 
ir mašinų ir šiaip geležinių 
išdirbysčių. Mašinistai ir 
šiai]) amatninkai lengvai ga
li gauti darbo, bet papras
tam darbininkui sunku įsi
sprausti dirbtuvėm Dau
gelis atvažiavusiu apsivilia 
ir turi grįsti iš kur atva
žiavo. Ex-kareivis.

KALBĖJO KUN. F. KE
MĖŠIS.

Hartford. Conn. Liepos 
11 d. SLRKA. 89 kuopa bu
vo surengus prakalbas, ku
rios atsibuvo po num. 460 
Main avė. Kalbėtojas bu
vo pakviestas iš So. Bosto
no kum F. Kemėšis. Jisai 
labai gerai apipasakojo apie 
susivienijimą ir išaiškino 
daug čionykščiams lietu
viams nežinomu dalykų. 
Kalbėjo apie nauda iš pri
gulėjimo prie SLRKA. ir 
apipasakojo jo historiją. 
Galop ragino rašyties prie 
šio susivienijimo.

Po prakalbos dar buvo 
deklemacijų ir dainų. Vie
tos vargonininkas p. V. 
Kancleris gražiai išlavino 
musų jaunimą dainuoti.

Tegu kitos SLRKA. kuo
pos surengia panašias pra
kalbas ir programas.

Kibirkštis.

Vokiečiai Liepojoj.
Kažkoksai A. P., mato

mai latvis, gegužės 10 d. ap
leidęs Liepoją, praneša lat
vių laikraštyje* “Lidhums,” 
kad vokiečių i Liepoją mo
jimas buvęs labai iškilmin
gas. Kai]) tik rusų armija 
apleidus Liepoją, miesto 
valdyba išėjus pasitikti vo
kiečių. Rusai pasitraukda
mi, išsprogdinę geležinkelio 
ir miesto tiltus, kad galėtų 
liuesai ir palengva trauktis. 
Užėmę miestą, vokiečiai 
paleidę taip vadinamą “pi
lietišką miliciją,” kuri da
boja tvarką mieste, pasi
traukus ir iširus policijai. 
Išeiti į gatves gyventojairjs 
leista tiktai nuo 2 vai. po 
pietų iki 9 vai. vakaro. Ru
ginės duonos mieste beveik 
visai nesą. Jei kur vokie
čiai duoną užeina, tuojaus 
atima ir siunčia į Vokieti
ją. 8 duonos vežimai buvę 
atimti iš vokiečių rusų ka- 
ruomenės. Balta duona bu-

"DIDELE DOVANA'
Nebo pakelio priešakys vertas i c pinigais 

vįas Kuponas vertas įc pinigais

11’ęO^p»\ še

(igarotes re ;r

. - N< (J
Visas Kuponas ir pakelio priešakį: turi tą 
pačią vartą. Gali būti išmainomi j pinigus 

, , arba į vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

vusi parduodama po 12 ka
peikų svaras. Cukraus mie
ste visai nesą. Traktieriai 
visi atidaryti ir girtybė ei
nanti kaip paprastai. Taip
gi pradėjęs veikti ir didelis 
alaus bravūras Ramzajaus 
ir Co. Kasdien į Liepoją 
atvežamas iš Klaipėdos 
laikraštis “Memelcr Dain- 
pfboot.” Pinigų vietoji* e- 
santi poperos šmočiukai su 
miesto valdybos ženklu ir 
užrašu, kiek “kreditka” 
verta. Nejudinamo turto 
Liepojos gyventojų, kurie 
pasiliko ant vietos, vokie
čiai nelietė, bet namus tų, 
kurie apleido Liepoją, pa
ėmė į savo žinybą. Gele
žinkelio vokiečiai į Klaipė
dą nedirba, bet pataisę iš
griautą tarp Liepojos ir 
(lazenpot’o. (lėmusiuose 
Liepojos viešbučiuose “Ry
mas” ir “Petrogradas” vo
kiečiai smarkiai gerią ir lė
baują. Tūlas rusų polici
jos agentas, užsilikęs mies
te, 1 —ms nežinioms užėjęs 
į a ieną tų viešbučių ir jam 
pavykę padaryti k(*]i$l fo- 
fotografijas, bet bėdžius už 
tai buvęs pakartas. Savo su
žeistuosius vokiečiai, žaiz
das perrišę, siunčia į Vokie
tiją. Iš viso lyg, tarytum, 
matosi, kad vokiečių buvi
mas Liepojoj esąs tiktai lai- 
,kinas.

i

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252 34 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, 111. 

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

VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime 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 kaldiną vakarti! iki 9 
valandai. Suimtojo iki 11 valandai 
vakaro. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatve* 

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

<559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

2
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Stelbkime Lietuvių Infor= 
(nacijos Biuro Skyrius.

Atsižvelgiant i labai di
džios svarbos historinį mo
mentą, kurį pergyvena da
bar musu tauta, įvelta į di- 
deliausią karo sukuri, kokį 
yra matęs pasaulis; atsi
žvelgiant, kad musu Tėvyne 
sunaikinta, nuteriota deda 
dideliausią auką ant žmoni
jos aukuro, mes, lietuviai, 
išsklaidyti po pasaulį nega
lime nešti jai kol-kas tie
sioginės pagelbos, turime 
bent išpildyti musu prieder
mę Tėvynės link, atskleiz- 
dami žaizdas padarytas jai 
nuožmaus priešo, parodyda
mi jos aukas, sudėtas ant 
bendro žmonijos aukuro, i- 
dant atėjus valandai apy
skaitos ir mes galėtume pa
reikalauti dalies prigulin
čio mums nuopelno, užmo- 
kesnio.

yra būtinai reikalinga įstei
gti L. I. B. skyrius šiuose 
Europos ir Amerikos cent
ruose : Londone, Glasgove, 

: Romoj, Bostone, New Yor
ke, Chicagoj, Montreale.

Šie skyriai, būdami nuo
latiniam sąryšyj su centru 
Paryžiuj, veiks sulyg jo i- 
deinės direktyvos, prisitai
kindami prie vietiniu sąly- 

|g’J-__________

Santikiai LIB. Centro Pa
ryžiuje su skyriais.

1. — L. 1. B. skyrius gali 
būti įsteigtas keliu L. I. B. 
narių susižinojus su centru 
Paryžiuje.

2. — Kiekvienas naujai 
susitveręs L. I. B. skyrius 
gauna abelnus nurodymus- 
instrukcijas iš centro, su
lyg kurių jis nustato savo

Lietuvių Informacijos 
Biuras.

Lietuvių Informacijos 
Biuras, įsteigtas vasario 
19 d. 1911 m. Paryžiuje ir 
užregistruotas sulyg Fran
ci jos įstatymų reikalavimo 
birželio 15 d. 1911 m.

Liet. Inform. Biuro narių 
rėmėjų tarpe yra ne vien 
pavieni asmenįs, bet ir dr- 
jos: Susiv. Lietuvių Ameri
koje, Susiv. Lietuvių Rymo- 
Katalikų Amerikoje, Lietu
vių Moterių Dr-ja Londone, 
Savitarpinė Pašelpos Drau
gija Londone, Blaivybės Dr- 
ja Londone.

Liet. Inform. Biuro tiks
las. — Priminti pasauliui 
Lietuvą, parodyti kitoms

Mrs. Rosenthal nieko ne
kalba Beckerio reikale, ku
ris sekančią savaitę bus nu
žudytas elektros kėdėj.

Iki šiol musų Tėvynė Lie
tuva dar nelabai atskiria-

veikimą.
3.— Kiekvienas L. I. B.

ma nuo lenku. Laikraščiai, 
pranešdami karo nuotikius 
Lietuvoj (Suvalkijoj, Že
maitijoj, paduoda juos, kai
po atsitikusius Lenkijoj. 
Baisiausius nuostolius, da
romus karo Lietuvai, pris
kaito prie lenkų nuostolių. 
O juk nuopelnai po karui 
kiekvienai tautai bus pri
pažinti sulyg jos nuostolių 
— aukų. Taigi ir musų tau
tos aukos —- nuostoliai bus 
priskaityti lenkams, jei mes

skyrius parsitraukia iš cen
tro tokį skaitlių L. I. B. iš
leistų brošiūrų, kningų ir 
mėnesinio laikraščio “PRO 
LITHUANIA” anglų ar 
francuzų kalba, kokį gali 
išplatinti savo veikimo ra
jone. !

4.— Kiekvienas L. I. B.
I

skyrius turi pints susirasti 
iėšas savo išlaidų padengi
mui, centralio biuro gi pa
laikymui skyrius suteikia 
kasmet 25% visų savo inei-

tylėsime dabar neprirody- 
dami, kad Lietuvos aukos, 
tai ne lenkų aukos.
^čia kaip ir visur yra rei

kalingas nuoseklus veiki
mas. Negana to, kad kiek
vienas lietuvis, svetur esan
tis, turi išaiškinti savam 
tarpe svetimtaučiams skir
tumą tarp Lietuvos ir Len-

gu.
5. — Kiekvienas L. I. B. 

skyrius veda kningas pažy
mėdamas ineigas, išlaidas, 
lygiai kaip ir savo veikimą.

6. — L. I. B. skyrius pri
valo pranešti centrui kiek
vieno mėnesio gale mėnesi
nę atskaitą, o metų gale 
abeluą metinę atskaitą.

kijos, bet reikalinga dar 
tam tikra įstaiga, kuri sto
vėtų ant sargybos viešosios 
opinijos svetimose šalyse ir, 
sekdama akylai svetimtau
čių spaudą, atitaisytų jos 
daromas paklaidas apie 
Lietuvą. Maža to, ta ištai
ga turi kuotankiausiai in
formuoti svetimtaučių spau
dą apie atsitinkančius šiuo 
karo metu Lietuvoj nuoti
kius, lygiai kaip ir politiš
kus jos reikalavimus (kuo
met ateis laikas tarybų po 
karui).

Tokia įstaiga, LIETU
VIŲ INFORMACIJOS 
BIURAS, įkurtas Paryžiuje 
1911 metais, jau veikia pen
ki metai ir nuplėšė lenkų 
užtiesalą, dengiantį Lietu
va nuo šimtu metu. L. I. B. 
savo skaitlingais spauzdi- 
niais, savo laikraščiu “PRO 
LITHUANIA”, savo savai
tiniais biuletinais jau at
siekė to, kad didėji Fran
cuos spauda jau atskiria 
Lietuvą nuo Lenkijos.

Tai, kas L. I. B. yra at
siekta Paryžiuje ir Franci- 
joj, pridera Imtinai atsiekti 
ir kituose pasaulio centruo
se. Aplinkybės taip laimin
gai susideda, kad visuose 
žymesniuose pasaulio cent
ruose esama didesnių ar 
mažesnių lietuvių būrelių, 
kurie šioj begalo svarbioj 
historinėj valandoj privalo 
intempti visas savo jėgas 
priedermės Tėvynės link iš
pildymui.

Nuoseklesniam šios tauti
nės priedermės atlikimui

LIB. skyrių veikimo būdas, 
j 1.— L. I. B. skyrius, pa
sižymėjęs savo veikimo ra

joną, apimantį valstiją, 
! provinciją, ar apskritį, sus
tato tabele adresų mokslo 
įstaigų (kningynų, univer
sitetų ir tt.), laikraščių, pa
vienių intekmingų asmenų 
(atstovų, senatorių, profe
sorių, žurnalistų), kurie tu
ri bul i L. I. B. skyriaus vei
kimo objektu.

2. — Ypatinga doma turi 
i būti kreipiama į laikraščių 
[informavimą, atsižvelgiant 
į tai, kad jie sudaro viešą
ją opiniją. Informavimas

įgali būti trejopas: a) for- 
įmoje atitaisymo paklaidų, 
į padarytų Lietuvos del; b) 
į formoje trumpų pranešimų, 
biuletinų apie dabartinius 
Lietuvoj atsitikimus; c) 
formoje ilgesnių aktualių 
straipsnių apie Lietuvą bei 
lietuvius.

3. — L. I. B. spauzdiniai, 
brošiūros, kningos, mėnesi
nis organas “PRO LITHU
ANIA” turi būti siuntinė
jami vietiniams asmenims 
■ir laikraščiams

4. — L. I. B. vietiniai sky
riai privalo pasirūpinti su
taisyti savo veikimo rajone 
paskaitas svetimtaučiams 
'apie Lietuvą bei lietuvius.

5. — Vietiniai L. I. B. 
skyriai privalo deleguoti į 
tarptautinius kongresus sa
vo delegatus, idant jie tin
kamai atstovautų Lietuvą, 
stengdamies pakelti jos 
vardą.

J. Gabrys.

tautoms garbingą jos praeik 
tį ir vargingą dabartį, išro
dyt! kitų tautų lietuviams 
padarytas ir tebedaromas 
skriaudas, — žodžiu, su
tverti Vakarų Europoje 
prielankią Lietuvai visuo
menės nuomonę ir k...

Veikimo būdas. — Savo 
tikslui atsiekti LIB.

1) Skelbs Vak. Europos 
laikraščiuose straipsnius, 
leis tam tikras kningas į- 
vairiomis kalbomis apie 
Lietuvą ir platįs jas svetim
taučių tarpe;

2) Dalyvaus tarptauti
niuose kongresuose. Tai
sys paskaitas apie Lietuvą 
bei lietuvius dideliuose Eu
ropos centruose: Paryžiuje, 
Londone, Romoj, Bruselyj 
ir kitur.

3) Taisys užsieniuose Lie
tuvos meno bei etnografijos 
parodas;

4) Ragins Vakarų Euro
pos mokslininkus važiuoti 
Lietuvon tyrinėtų jos da
bartį ir praeitį, suteiks ir 
nurodys jiems Lietuvoje 
reikalingus ryšius.

Organizacija. — LIB. su
sideda iš vedėjo, raštininko, 
išdininko, narių-korespon- 
deiitų, narių-rėmėjų, narių- 
labdarių, amžinų narių, na- 
rių-įsteigėjų, garbės narių;

Narys-rėmėjas moka ma
žiausiai kasmet $3.00.

Narys-labdarys moka ma
žiausiai vieną sykį $10.00.

Amžinas narys .. $25.00. 
Narys-įsteigėjas — $50. 
Garbės narys — $100.
Pastaba. 1. — Be pavie

nių asmenų LIB. nariai ga
li būti ir visokios lietuvių 
draugijos.

Pastaba 2. — Visi nariai 
gaus visus LIB. išleidimus: 
kningas, pranešimų bei ap
skelbimų lakštus ir kitus 
išleidimus. Visi nariai, rei
kalui esant, gal kreipties i 
LIB., reikalaudami šiokių 
ar tokių žinių-patarimų.

Liet. Inf. Biuro buveinė 
yra Paryžiuje. Nariai-ko
respondentai Londone, Ber
lyne, Romoj, Bruxelyj ir ki
tur.

Svarbi pastaba. — Liet. 
Inf. Biuras, kaipo įstaiga, 
užregistruota Paryžiaus 
miesto aktuose No. 560, turi 
visas teises ir privilegijas 
ir yra valdžios kontroliuo
jama.

' —Londonas, liepos 21. — 
Atėjo žinia, kad Serbijos 
armija taisoma ir pradė
sianti veikti prieš Austriją.

Chicagon pribuna garsus 
“Buffalo Bill” cirkas.

Su žmonos žinia.
Ko dar nepasitaiko šiame 

pasaulyj!
Mrs. R. Brumbaugh, tur

tingo rakandų krautuvės 
(Chicagoj) savininko žmo
na, tomis dienomis nuėjus 
Chicagos imigracijinin biu
rai! ir ėmėsi skųsties ant sa
vo vyro Brumbaugh, kuris, 
kaipo dr. Jekyll, gyvenęs 
puikioj rezidencijoj po nu
meriu 4133 Drexell avė., o 
paskui, kaipo p. Hyde, 
brangiuose apartamentuose 
po num. 3718 Prairie avė., 
kur užlaikęs savo gražią ne
legalų žmoną ir du vaiku, 
kokiu su ja susilaukęs.

Mrs. Brumbaugh papasa
kojo imigra rijimams valdi
ninkams labai indomią his- 
toriją apie pagyvenimą su 
savo vyru, ppr septynerius 
metus, pradėjus nuo to lai
ko, kuomet į jų namus at
keliavus daili 15 metų imi
grantė, Julia Millalil.

“Metai praėjo nuo jos 
pribuvimo į musų namus,” 
pasakojo Mrs. Brumbaugh, 
“kuomet vieną dieną mer
gaitė man prisipažino apie 
mano vyro nelegalius san- 
tikius su ja ir kad ji lau
kianti likties motina.”

Tuomet Mrs. Brumbaugh 
su mergina pradėjo pienuo
ti, kokiuo budu patį Brum
baugh nuo nesmagumų ap
saugoti ir pagaliau sugal
vota išėjimas. Nutarta, i- 
dant mergina Julia apsigy
ventų atskiruose aparta
mentuose Brumbaugh’o lė
šomis.

Taip ir atsitiko. Po po
ros mėnesių Julia su savo 
kūdikiu apsigyvenus nau
juose namuose.

Su Mrs. Brumbaugh žinia 
ir leidimu jos vyras užlai
kęs todėl dvejus namus. 
Vieną dienos dalį be to pra- 
leizdavęs su savo tikrąja 
žmona, antrą gi — su Julia. 
Ir taip laikas vis plaukė. 
Viskas ėjo kuoramiausia, 
kadangi Mrs. Brumbaugh 
prie tokio gyvenimo apsi
prato. Tik staiga Mrs. 
Brumbaugh išgirsta, jogei 
Julia susilaukusi jau antro
jo kūdikio, be to patyrusi, 
jogei pats Brumbaugh visa 
širdimi atsidavęs nė savo 
tikrai žmonai, bet Jhliai ir 
jau manąs del Julios su sa
vo tikrąja žmona persiskir
ti.

Tuomet Mrs. Brumbaugh 
vis dar patylomis savo vyrą 
mėgino perkalbėti, idant jis 
taip šelmiškai nedarytų. 
Galįs kaip gyvenąs gyventi, 
bet nereikalaująs su ja, sa

vo žmona, skirties. Bet vy
ras perdaug buvo pamylėjęs 
Julią ir savo žmonai pasiu
tęs už persiskyrimą palikti 
visus savo turtus vertės 
$200,000, bi tik ji sutiktų 
ir jam leistų su Julia le
galiai apsivesti.

Tečiau Mrs. Brumbaugh 
nesutikus ir jam apreiškus, 
jogei jis visus savo turtus 
tegu verčiau pavedąs Juli
ai, bet neimąs su ja persi
skyrimo. Kadangi vyras 
(taippat su ta propozicija 
nesutikęs, tuomet Mrs. 
Brumbaugh nu spren dž i u s 
tuo reikalu kreipties į imi- 
gracijinę valdžią, kur apsa
kius visą viršminėtą histo- 
riją ir pareikalavus Julią 
deportuoti. Tečiau Mrs. 
Brumbaugh taip pasielgda
ma nesuprato, jogei tuoihi 
savo vyrui daranti didį ne
smagumą.

Dabar imigracijos ageip 
tai tuo reikalu pradėjo tar- 
dyihus ir nežinia kaip tas 
klausimas liks išrištas.

Apie tą atsitikimą vakar 
plačiai rašė angliški laik
raščiai.

Genys margas, bet pasau
lis dar margesnis.

Dr. T. M. ^aturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visokį darba dantisterijos sky
riui! ineinanti, Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Šlv

ATYDAI DRAUGYSČIŲ. I 
| Pranešame ge'rb. draugijoms, | 
į kad draugysčių parodu dirbtu- . 
| vę perkėlėme j kitų, vietą, tai- JĮ 
- gi norėdamos užsakyti karūnas, | 
■ vėliavas, kukardas, šarpas, mar- S 
jį Saiku parėdus, kepures, guzikė- J 

liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti H 
i šiuo adresu: B
I T. Andrusevicz & Co.,
_ 1908 W. Division str , arti Ro- ® 

bey str., Chicago, 111. g

įDr. S. A. ŠLAKIENE:
■ SPECIALISTE B
I MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
a 3255 SO. HALSTED ST. 1
B Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL. ■
llllllMIIIIHMHIBIMIIUIlBUIIilVHIIIIIIBilllllMlllimililllHIIIIIliWIIIlMllllllMIIIIIMi'

MILDA
TEATRASį 
3138-42 So. HalstedSt. I

Turi geriausią pasisekimą. Kas I 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesnį | 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už I 
50c. I

Nedėliomis 10c. balkonas, 15c. I 
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subatomic 5c. balkonas, 10c. že
mai.

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

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN
i ______ ____ __________ _

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chronįškų 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.

Aut parauda vojimo 7 rūmų pagy
venimas viršuj aptlekos; vieta labai 
puiki,\ šviesa iš visų pusių, namas 
naujas, apylinke tyki; butų labai ge
ra vieta gydytojui, ues čia gydytojas 
gyveno uuo keletos metų, tai viskas 
yra įrengta; kitas atėjęs jokių iutai- 
symui iškaščių neturėtų, o ir vieta 
jau išdirbta. Norinti arčiau apie tai 
dasižinoti, atsišaukite pas namų sa
vininką :

J. Leščiauskas 
3337 So. Morgan str,. Chicago, 111.

System

“Pirma Pagelba” Telefonu.
Bell Long Distance patarnavi
mas yra “pirmoji pagelba” pra
monei, komercijai ir draugijai.

.■9

Jis padidina išnašumą išdirbėjai; jis bu- 
davoja biznį del stambaus ir del smulkaus 
biznierio; jis didina draugijinį susiartini
mą ant plataus pagrindo.

Kiekvienas iš 9,000,000 telefonų Bell siste
moj suteikia progą pasiekti didelį Bell 
kalbėjimo vieškelį, kurs veda prie visuome
nės laukų ir visuomeniškų progų.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Official 100ATSARGIAU
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- 
tuojaine ant 15 metų.

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

$1.00 I MENESI
galite girdėti puikiausius šo
kius ir geriausius dainorius 
savo namuose

3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI
14 ir 50 Dainų ir Muzik. Dykai 

Reikalaukite musų Puikaus 
iliustruoto Katalogo DYKAI.

ROYAL PHONOGRAPH CO.92

GYVULIŲ PROTAS
Tą Įmingą 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.

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 šunų ir žvėrių, kurie išpasąlų 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. g A k

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.
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Chicagos Žinios.
REIKIA NAUDOTIS NE
MOKAMOMIS ĮSTAIGO

MIS.
Visose Chicagos dalyse 

yra nemokamų maudyklių, 
veik visur, kur tik lietuviai 
gyvena yra parkučiai su 
žaismavietėmis del vaikų, 
su maudyklėmis, su gimnas
tikos salėmis, su kūdromis 
del plaukinėjimo ir kitais 
patogumais. Kai prisižiūri, 
tai lietuviai tomis geromis 
nemokamomis įstaigomis 
ne kiek tesinaudoja. Dau
giau, negu lietuviai naudo
jasi lenkai, žydai ir kito
kie kitataučiai. Ant Town 
of Lake lietuviai turi Davis 
Square, o bridgeportiečiai 
turi Mark White Square, 
kurį prižiūri prielanki lie
tuviams Miss Harris. Mark 
White parkutyje yra pato
gi, švariai užlaikoma kūdra 
pasiplaukinėjimui. Ja nau
dojasi kasdien daugybės 
žmonių — vyrų, moterių ir 
vaikų. Prie kūdros nuola- 
tai stovi tris gyvasties gel
bėtojai, kurie prižiūri besi
maudančius ir jokios nėra 
baimės, kad vaikas galėtų 
nuskęsti. Miss Harris sako, 
kad ta kūdra naudojasi 
lenkų, čekių bet nedaugelis 
iš lietuvių. Todėl tai to 
kion geron įstaigon reikėtų 
lietuviams daugiau domos 
atkreipti, nes viskas uždy- 
ką — muilas, abrusas, ba
thing suit. Dienomis vaikai 
naudojasi, o vakarais suau
gusieji, antradieniais ir 
penktadieniais moterims, o 
kitomis dienomis vyrams.

BRUMBAUGH AREŠ
TUOTAS.

Kitoj vietoj rašome apie 
p. Brumbaugh, kuris yra 
vedęs iš nelegaliai sų kita 
mergina gyvenęs. Brum
baugh už tai areštuotas ir 
paleistas po paranka pus
trečio tūkstančio dolerių. 
Brumbaugh tvirtinąs, jogei 
jis pašvesiąs visus savo tur
tus persiskyrimui su žmona 
ir su savo numylėtine apsi- 
vesiąs. Mrs. Brumbaugh 
imigracijos vyresnybės rei
kalavo, kad Julią Millahl

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras ir tem
peratūroje maža atmaina. 
Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 71 1., žemiau
sia — 59 laipsniai.

deportuotų, bet vyresnybė 
atsisakė tai daryti, kadan
gi Millahl esanti dviejų vai
kų motina ir Amerikoj iš
buvusi 7 metus. Deportuo
jami tik 3 metų neišbuvu
sieji šioj šalyj. Todėl su Ju
lios deportacija Mrs. Brum
baugh nieko nelaimėjo.

IŠEIKVOJO $30,000.
Drover National Bank’o 

ka sieria us pagelbininkas 
Max Palenske, nesenai bu
vo išvažiavęs vakacijosna. 
Po jo išvažiavimui banke 
susekta deficitas aplink 
$30,000. Trūkstančią sumą, 
žinoma, padengė paranki- 
ninkai. Tomis dienomis Pa
lenske parvyko Chicągon ir 
pats pasidavė policijos ran- 
kosna. Palenske yra vedęs, 
bet nelegalius santikius tu
rėjo su kitomis moterimis 
<r tuo burtu daug pinigų 
praleido. Sužinota, kad jis 
vakacijų metu Kanadoj ap
sivedęs su čikagine steneo- 
grafiste Miss Tobin. Palen- 
ske’s uošvis esąs turtingas. 
Todėl jis manęs, jogei uoš
vis bankui išaikvotus pini
gus atlygįsiąs ir taip viskas 
pasibaigsią. Bet kuomet jo 
žmona ir uošvis patyrė apie 
jo sėbravimą su kitomis, 
žmona įnešė teisman bylą 
persiskyrimui, gi uošvis at
sisakė už jį ir kauciją už
statyti. Dabar Palenske 
lakomas už grotų.

Max Palenske — jaunas 
vyras. Kaipo kasieriaus pa
gelbininkas algos imdavo 
$3,000 per metus. Bet nemo
kėjo dorai gyventi.

Tr steneografistė Miss To
bin bus patraukta tiesom

STAIGA MIRĖ.
Pereitą sekmadienį stai

ga mirė a.a. Šimkaitė, lie
tuvaitė, ties Hermitage avė. 
ir 44 gat. namuose. Parėjus 
iš bažnyčios sakėsi jai esą 
šilta. Palikusi viena namie, 
pasiėmė bliudą, įsiliejo šal
to vandens, norėdama kojas 
nusiplauti. Bet tuo metu 
sudribo ant grindų ir mirė. 
Gydytojas pripažino, jogei 
velionė turėjus širdies ligą. 
A. a. Šimkaitė prigulėjo į 
DLK. Vytauto chorą No. 
1. Tatai tos draugijos na
riams dalyvaujant iškilmin
gai su bažnytinėmis apeigo
mis palaidota ant šv. Ka
zimiero kapinių. Rep.

LAKŪNAS SUSIŽEIDĖ.
Lakūnas Curtis Fritch- 

ait, 4333 Langley avė., va
kar Cicero su aeroplanu nu
krito iš 75 pėdų augštumos 
ant žemės ir baisiai susi
žeidė. Belekiant motoras 
sugedęs.

IŠKILMINGAI PASI
TIKTA.

Šiandie Chicągon sugrįžo 
Miss Jane Addams, žinoma 
visuomeninė veikėja. Ji ap
keliavo nekurtas Europos 
sostines, sugrįžusi Ameri
kon apsilankė pas preziden
tą Wilsona ir šiandie sugrį
žo namo. Chicagos sufragie- 
tės ją škilmingai priėmė. 
Vakare Auditorium’e. atsi
bus banketas.

INIFORMACIJOS BIURO 
SUSIRINKIMAS.

Rytoj, liep. 23 d., šv. Jur
gio salėj atsibus Lietuvių 
Informacijos Biuro Ameri
kos skyriaus, susirinkimas. 
Nariai ir rėmėjai to Biuro 
malonės atsilankyti 8 v. v. 
minėton vieton. Valdyba.

PRANEŠIMAS.
Daugelis kreipiasi į' ma

ne šiokiais ar tokiais reika
lais senuoju mano adresu į 
Chicago.

Šiuomi pranešu visiems, 
kam tai gali rūpėti, jog da- 
liar gyvenu Bostone. Mano 
adresas: Rev. F. Kemėšis, 
50 W. 6th str., So. Boston, 
Mass.

Su pagarba 
kun. F. Kemėšis. 
Prie šios progos 

reikalingu pažymė-skaitau
ti šit ką:

1) Kai-kurie laikraščiai, 
garsindami pavardes T. F. 
valdybos narių, pažymi ir 
mano pavarde. Šių metų 
T. F. seimas, man iš valdy
bos pasitraukus, išrinko 
mano vieton p. Ant. Nausie- 
dienę, iš Chicagos.

2) Labai daugelis kolio-
nijų dar neatsiuntė petici
jos lapų su parašais. Pra
šyčiau atsiųsti nebeatidėlio- 
jant augščiau nurodytu ad
resui. K. F. K.

REIKALINGAS LIETU
VIS AGENTAS.

Tuo j aus. reikalinga s lietu
vis agentas del pardavinėji
mo farmų. Gera vieta at
sakančiam žmogui. Atsišau
kite:

AMERICAN LAND & 
INVESTMENT CO.,

731-733 First National
Bank,

40 S. Dearborn st., Chicago.

t'Bankes’ Papigino Kąvą-
Per Liepos Men

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

Geriausia Kava dabar tik 24c svar.
Gera Santos Kava tik 17 c svar,

Bankas’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago av,e 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

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

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 d Ashland ave

Telefonas Canal 3737šAKUSERKAI
Į Mrs. A. Vidikas
į Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika-
■ vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadel- 
| phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- 
| dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso- 
š kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
| rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

i 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rCmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

EXTRA! EXTRA!
Parsiduoda pigiai hotelis, 

biznis ir namas už $6,500. 
Įmokėti tik $1,500. Likusi 
skola ant išmokkėjimo. Na
mas mūrinis, 3 lubom augš- 
čio, frontas akmeninis, ant 
Grand Blvd. Šis namas tu
ri būti- parduotas į trumpą 
laiką, nes savininkas išva
žiuoja į New Yorką. Kas 
norite tą vietą įgyti, kreip
kitės į
TANANEVICZ SAVINGS 

BANK,
Real Ęstate Dept.,

3253 So. Morgan str., 
Chicago, Ill.

Sr.47?7H’S P77.4 .VAŽMAS FARMŲ 
PIRKĖJAMS.

šiuoini pranešu, jog aš esu atvykęs 
iš Michigan, Mason county, idant iš
vesti kuodaugiausia žmonių apžiūrėt 
musų farmų ir pamatyt, kaip pasek
mingai gyvenu lietuviai Didžiausioje 
Lietuvių Farmerių kolionjjoje Ameri
koje, kur žemė yra geriausio kaino, 
parsiduoda pigiai ir ant lengvų išmo
kėjimų. Dabar yra geriausia laikas 
matyt gerumų žemių pagal gerumų 
javų ir dabar vis turėsiu excursijas 
ant 23. 24 ir 31 liepos (July). Išva
žiuosim iš 3151 S. 
go, Ill.

M. T. Strikol,

Halsted st., Clilca-

Halsted str., 
Chicago, Ill.

Tel. Drover 0775.

Dorna Farmeriams!

Phone Drover 7800 1

DR. A. J. TANANEVICZE I
GYDYTOJAS IR CH1RURCAS g

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų f
3249 S. Morgan St., Chicago, III. |

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Sireet, CHICAGO. 1LL.

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentų metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicągon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją, ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).
Kas norėtų parduoti far- 

mą arįja apmainyti ant na
mo Chicago j e, tatai atsišau
kite sekančiu adresu:

AMERICAN LAND & 
INVESTMENT CO.,

731-733 First National 
Bank,

40 S. Dearborn st., Chicago.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė 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 maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languafea

1741 W. 47th Street, Chicago, *A>

» £ i

y Šitas specialis KUPONAS vertas lt
i Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- j 
; damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan

Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas
THE AMERICAN TOBACCO CO. z

gt Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. >9 
(Vertės kupoM gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

PIRKITE LOTUS KOL PIGUS 
nes jų kainos in trumpą laiką pakils. Dabar jų kainos yra nuo $110.00 ir augščiau. 
Šie lotai randasi ant 110-111 ir Throop gatvių naujoj lietuviškoj kolionijoj, Morgan Park.

Del platesnių žinių kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, 3249’55ph®; ST’
, Real Estate Department as, ------ - ------- ■---- ---------------- K. J. FILUPOVICH, Pardavėjas
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