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POTVINIS UZUEJO MESTA
Prakiurę debesis už-
: : liejo Erie, Pa.
Daug žmonių prigėrė; keli 

tūkstančiai liko 
be pastogės.

H Eastland iškeliamas. H Vokiečiai briaujasi 
: : Dinaburgo link.

• Mūšiai ties Varšava.
Nori atkirsti Varšavos 

ginėjams kelią.

Nuostoliai milijonais 
aprobuojami.

Erie, Pa., rugpj. 4. — Va
kar 6 vai. vakare prakiuro 
debesįs ir per 15 minutąi 
čiurliais ūžė vanduo iš pa
dangių. Mill upelis tuoj ė- 
niė Ii (4 i s iš krantą. Polici
ja, gaisrininkai leidosi per
sergėti gyventojus pa lipiais 
apie didį pavoją. Bet kuo
met jau jie puolėsi perser
gėti žmones, tai jau pama
tė, kad artimieji namai prie 
upės griaunami sraunaus 
vandens ir kuduliuojami 
pavandeniui. Į pietus nuo 
miesto truko tvenkinys van
dens ir plačiau užgriebė 
miestą.

Ligšiol žinoma, kad 25 
žmonės prigėrė ir kad ar
ti 2,000 liko be pastogės, 
be duonos. 100 namą! nušla
vė vanduo. Potvinis dar 
nenuslūgo ir daro daugiau 
jeibią. Už keletą, milijoną 
doleriu nuostoliu pridaryta. 
Daugelis namąmirkso van
denyje ir nemažai juose 
žmoniąi uždaryta. Apšvieti
mo įstaigos ir dirbtuvės iš- 
gadyta ir todėl miestas per
leido naktį tamsoje.

Debesįs pratruko po li- 
jimo per tris dienas. Žemė 
jau buvo pabliurus nuo to 
lietaus ir kuomet prakiu
ro debesįs, tai vanduo nuo 
laukąi tekėjo upėn, nes ne
galėjo susigerti žemėn.

Mill upelis, abipusiai ku
rio guli Erie, jau prieš de- 
besiąi pratrukimą buvo be- 
ąikraustąs ant krauti! ir, 
ūžtelėjus vandeniui iš dan
gaus, upelis tuoj užliejo 
krantus. Bizniavoj mies
to dalyje vandens ant gai
vią buvo 5 pėdą gilumo.

Nuo 4 vai. po pietą prasi
dėjo smarkus lietus su bai
sia perkūnija ir galop 6 vai. 
prakiuro debesįs.

Nors jau 7 valandą matė
si smarkus upelio užsilicji- 
mas, bet gyventojai nesirū
pino kraustytis į saugesnes 
vietas. Tik 8 vai. skubiai 
žmonės bėgo iš paupio.

Viena moteris jau rengė
si guliti ir nuogą vanduo 
išnešė lauk. Bet už dvieju 
bloką, nuo jos namą buvo 
pagauta ir išgelbėta.

Vanduo užliejo 26 blo
kus. State gatvė pavirto 
į upę. Gyvasties gelbėto
jai pašaukti nuo pakrančių 
ežero Erie.

Telegrafo ofisas buvo už
lietas. Tai telegrafistas 
brido vadeniu per 5 blokus, 
kol pasiekė ofiso. Jam van
duo buvo iki pažastų. Pas
kui iš savo ofiso visas šla
pias siuntė vielomis žinias į 
pasaulį apie baisu nuotikį. 
Telefonas buvo pagadytas 
ir neveikė.

Lijo iki vėlumos ir na
mai vandenyje galės būti 
paplauti ir gali sutrukti.

Visa šiaur-vakarinė Penn- 
sylvanijos dalis labai nu
kentėjo. Meadville miestas 
irgi vandenyje. Tas pat ir 
Cambridge Spring miešti'.

Baisus lietus ir potviniai 
aplankė Pennsylvaniją. Ant 
Ontario ežero siautė baisi 
viesulą ir prekinis garlai
vis Alexandria buvo už
blokštas ant kranto. Juri
ninkai, skaičiuje 22, užsidė
jo plūdes ir šoko vande
nin. Gyvasties gelbėtojai 
pribuvo jiems pagelbon ir 
buvo išvilkti, ant kranto.

Oregono valstija labai nu
kentėjo, javai išgadyti.

Richmonde, Va,, nuosto- 
liąi pridaryta už $500,000.

Portlande, Md., kaikurio- 
se gatvėse dvi pėdos van
dens yra.

Į RAISING EASTLANP-"""Į

Pradėta darbai prie iškėlimo parvirtusio.laivo Eastland, Chicago upėj, kur žuvo 
suvirs 1,000 asmenų.

KNIGHTS OF COLUM
BUS LAIKO SEIMĄ.

Seattle, Wash., rugpj. 4. 
— Šitame mieste laiko me
tinį seimą Knights of Co
lumbus. Popežiaus pasiun
tinys į Suv. Valstijas arci- 
vyskupas Bonzano laikė 
prakalbą. Sakė, kad jokie 
pasauliniai interesai neturi 
tos organizacijos narį sutu
rėti nuo prisipažinimo ka
taliku. Sakė dar:

“Knights of Columbus 
kovoja prieš tautinį neužsi- 
tikėjimą, prieš tautinį pasi
dalinimą. Ugdykite soli
darumo ir brolystės dvasią. 
Per tai silpnieji yra sustip
rinami ir tvirtieji paaksti- 
nami prie didesnio veikimo. 
Stcngkitės' naikinti visokį 
piktą, kurs griauja dabarti
nį draugijinį surėdymą. 
Kaip šauniai ir teisingai jąs 
'kovojate prieš socializmą. 
Prieš tą ir tam panašu pik
tą kovokite ir mirkite.”

MERGINOS LAIŠKŲ 
NEŠIOTOJOS.

KONFISKUOJA INDUS.

Londonas, rugpjūčio 4. — 
Atėjo žinios, kad Berlyne 
šeimininkėms buvo praneš
ta, jog nuo liepos 31 d. visi 
variniai, misinginiai ir ni
keliniai indai bus konfis
kuoti del armijos. Nuo tos 
dienos nevalia nei parduoti, 
nei turėti tokią indą.

urora, UI., rugpj. 4. — 
Penkios merginos Genęvoj 
padavė aplikacijas krasoje, 
kad nori būti laišku nešio
tojomis. Genevoj laišką iš
nešiojimas prasidės nuo 
spalią 1 d. Nėra įstatymą, 
ginančią merginoms būti 
laiški! nešiotojomis. Kai

“SAUSŲJŲ” VIRŠUS.

Richmond, Va., rugpj. 4.
— Šioje valstijoje atsibuna 
rinkimai atstovi! ir senato
rių. Pasirodo, kad prohibi- 
cionistii kandidatai ima 
Viršiji Senato ir atstovi! 
rūmą “šlapiąją” vadai su
mušami. Didžiuma legisla
tures narią bus “sausieji.”

Baltimore, Md., rugpj. 4
— St. Mary apskritys nu
balsavo uždaryti galiūnus. 
Dabar Maryland© valstijoj 
yra 14 iš 23 apskričiu be 
galiūną.

DŪMOS DARBAI.

4.

LIEPĖ NAIKINTI IR DE
GINTI VISKĄ.

A. Paulauskiui iš Žaga
rės, Kauno gub., rašo į Ve
roną, Ill. svainis.

“Mes jums išrašėme ke
letą laišku, o nuo jąs nei 
vieno negavome. Kol kas 
■esame dar gyvi ir gyvena
me savo nameliuose. Neži
nome, kaip ilgai galėsime 
būti. Girdėtis • griovimai, 
kaip perkūnijos. Eina vi
sokią gandu.

Du kartu iš musą mieste
lio buvo visi išbėgę. Vieną 
kartą prūsas buvo įsibrio- 
vęs. Daug turėjom baimės, 
litrą kartą buvo prisiarti
nęs ant 10 verstu tolumos. 
Didžiausias sumišimas neto
li musą, nes mes esame ant 
pat ugnies. Bet atmušė vo
kiečius iki Papilės. O ki
tam mieste yra arčiau.

Petrogradas, rugpjūčio
— Dumininkai vėl išrinko 
dūmos prezidentu M. Ra- 
dzianko. Už buvo 246 bal
sai, prieš 42.

Dumininkai išreiškė pasi
tikėjimą, kad amunicijos iš- 
dirbimas dabar eis gerai ir 
kad kaltininkai amunicijos 
pritrukime bus nubausti,

O dabar išdavė naują pri- 
kazą. Kaip darys naują at
sitraukimą, tai reikės že
mininkams ar laikas ar ne 
pjauti javus, išarti pasėtus 
daržus ir javus. Sunaikinti 
mantą, ką negali pasiimti, 
o išeidamas turi padegti na
mus su visa palikta manta. 
Ir visi turi išvažiuoti į Ru-

Londonas, rugpjūčio 4. — 
Vokiečiai jau baigia pereiti 
per visą Lietuvą. Teuto
nai kyliu varosi linkui Di
naburgo (Dvinsko), kurs 
guli prie Dauguvos upės. 
Eina geležinkelio linija, ve
dančia i Dinaburgą. Apie 
tą dalyką vokiečiu oficia
liai šitaip skelbiama:

Į rytus nuo Panevėžio 
priešas apleido keliose vie
tose savo pozicijas ir leido
si tolyn i rytus.

I

Mūsiškiai jau perėjo vie
škelį, kurs eina nuo Vabal
ninku, per Subačius į Uk
mergę. Čia paėmėme 1,- 
250 nelaisviu ir du kulko
svaidžiu.”

Taigi vokiečiai grudžiasi 
linkui Dinaburgo ir turi ti
kslą perkirsti Petrogrado- 
Varšavos geležinkeli ir to- 
kiuo bildu žymiai pasunkės 
ir susilpnės rusu armijų pa
dėjimas Lenkijoj palei Ne
muną. ir palei Būgą. Kaip 
matyti, tai vokiečiai gan 
smarkiai varosi Dinaburgo 
link.

Užtat vokiečiai silpniau 
veikia Lenkijoj -ties Varša
va. Ne taip jau gerai se
kasi, kaip kad pora savai
čių atgal.

Varšavoje gyvenimas te
beina normaliai. Gyventojai 
jau nuo senai priprato prie 
kaimeliu kriokimo, prie vi
sokią paskalą ir todėl jo
kios panikos, jokio sumi
šimo nėra. Išskiriant dir
btuves visi namai Varšavoje 
išliko čieli.

Buvo išduoti Įsakymai pa
sitraukiant naikinti viso
kias gėrybes, javus, miškus, 
namus ir žadėta už tai at
lyginimas. Bet nedaugelis 
sodiečiu pildė tą įsakymą.

Varšaviečiai paskui kreipė
si Į didkunig. Nikaloją, kad 
suminkštintą įsakymą. Ar
li Ai ją vadas išklausė ir pa
velijo užlaikyti gėrybes. 
Lenkai rodo Rusijai ištiki
mumą.

Mūšiai eina prie Varša
vos, bet tuo tiesioginiji ke
lio. ^kiečiai turbūt nesitiki 
įsilaužti į sostinę, nes šiau
rinėj Lenkijoj 300,000 vo
kiečiu, gen. von Gallowitz 
vedami, su baisiausiu smar
kumu ėmė gulti ant rusą. 
Tie vokiečiai perėjo per Bū
gą ties Wyszkow, kuris ran
dasi 30 mylią į šiaurės rytus 
nuo Varšavos. Tą vokie
čiu tikslu yra dasiganti iki 
Tluszcz, ’ per kurį eina ge
ležinkelis iš Varšavos į Pet
rogradą. Ir tie vokiečiai 
nori atkirsti kelia rusams, 
kurie dabar gina Varšuvą. 
Gen. Gallowitz turi šviežios 
karubmenės ir apriąfintas 
visokia artilerija ir amuni
cija.

Rusai nemažai -nukentėjo 
nuo austrą į vakarus nuo 
Ivangorodo. Pateko 2.300 
rusu nelaisvėn ir dar teko 
austrams 32 kanuolės.

Todel pas mus padėjimas 
labai pavojingas. Vieną 
dieną girdime, kad geriau, 
antrą dieną, kad blogiau. 
Nežinome nei patįs, ką da
lyti. Musą sunūs Viktoras

labai serga. Kai vokiečiai 
jau buvo už 10 verstą, tai 
nežinojome, kur dėties iš 
tokios bėdos ir išgąsčio. Da
bar musą stovis prastas. 
'Nežinome, kada galas bus 
ir kaip pasibaigs. Musėt 
paliksime, kaip prie krioš
ite.” ■

RUSŲ LAKŪNAI KON
STANTINOPOLYJE.

Londonas, rugpjūčio 4. — 
Tš Petrogrado pranešama, 
kad rusą lakūnai lankėsi 
Konstantinopolio padangė
se ir metė keletą bombą uo
stau. Bombos pridariusios 
blėdies.

EXPLIOZIJA ARSE
NALE.

Philadelphia, Pa., rugpj. 
4. — Ištiko sprogimas Su
vienytą Valstijii arsenale. 
Du kareiviu ir vienas civi
lis užmušta. Darbininkai 
nešė į arsenalą šovinius ir 
'viena skrynia su šoviniais 
sprogo. Kodėl sprogo, tai 
dar nežinia.

— Paryžius, rugpjūčio 4. 
— Anglo-francuzu aeropla
nai į vokiečiu miestą Strass- 
burg numetė 25 bombas.

1
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Suv. Valstijų 
pirklyba. 

Pereiti administracijiniai 
Suv. Valstijų metai, kurie 
pasibaigė birž. 30 d., buvę 
labai laimingi pirklybos su 
užsieniais žvilgsniu. Tokios 
plačios pirklybos nebuvo 
laukta.

Buvo manoma, jogei a- 
beluoji apyvarta pirklyboje 
su užsieniais pasieksianti 
bilijono dolerių. Bet 
rodė, jogei apyvarta 
didesnė $94,000,000. 
kios rųšies produktų
sienius išgabenta už $1,094,- 
000,000, Tokios apyvartos 
su užsieniais Suv. Valstijos 
dar nekuomet nėra turėju
sios.

Aukso judėjimas, 
betarpinė

pa ši
lui vo 
Viso- 
į už-

Dabartiniais laikais dide- 
liausi mūšiai tebeina musų 
tėvynėje Lietuvoje. Tary
tum, vokiečiai su rusais su
sitarę musų šalį paversti 
baisiausiuoju tyrynu. Ta
rytum, susitarę išnaikinti 
ten lietuvius ir anų vieton 
pristatyti iš savo šalių ko- 
lionistu. Vokiečiai su ru-

gi dabar baigiama terioti 
Žemaitija, Kuršas. Norima 
dar su karo viesulą pereiti 
ir per Vilniaus, Minsko ir! 
Gardino gubernijas. Regi
si, ant musų tėvynės viso 
pragaro galybes sugulė. Vi
sur paliekama tik nuodėgu
liai, griuvėsiai, lavonai ir 
ašaros. Jau ir dabar bai
sus dalykai ten dedasi, bet 
kas bus ten rytoj, po savai
tei, mėnesiui, po metų. Vis
kas bus išteriota, nes karo 
viesulą kasdien vis smar
kiau ir labiau ima siausti.

Šiandie caro 
bėdą verčia 

amunicijos ir 
jaigu jai bu-

kaipo 
europinio karo 

veikmė — lygiai šiai šaliai 
suteikė naudą, nes jo įveži
mas perviršijo išvežimą 
$25,000,000; gi apart to iš 
Europos aut tokios sumos 
sugrąžinta obligacijų, ku
rios ten buvo indėtos į apy
vartos kapitalus. Dabar 
Suv. Valstijose aukso tiek 
yra, kad po aną gyventojai 
tikrai gali plaukioti.

Daugiausia į Europą bu
vo išgabenta valgomų pro
duktų. Mažai iš čionai iš
gabenta, sulyginus su val
gomais produktais, ginklų, 
amunicijos ir kitų karo 
reikmenų. Europos valsty
bės tų prekių pirmaisiais 
karo metais užtektinai tu
rėjo, todėl nebuvo reika
lo iš kitur gabenties. Taip- 
pat mažai išgabenta gele
žies, plieno, audiminių ir o- 
dinių prekių. Bet šios pra
monės pereitais administra- 
cijiniais metais žymiai at
sigaivino.

Gi prekių iš užsieni# šion 
šalin įvežimas pereitais me
tais perstatų vertę $1,674,- 
220,700. Taigi pasirodo 
nepriteklius. Už tai yra kal
ta demokratų naujoji tari
fą, kuri daug dalykų šion 
šalin įleidžia be muito.

Kaip žinoma, pereiti ad- 
ministracijiniai metai pra
leido šioj šalyj nenaturalio 
stovio laikotarpi. Bet ka
ras stovį šiek-tiek atitai
sė ir suturėjo šalį nuo fi
nansinio krizių. Jei pernai 
Suv. Valstijas neištiko kri- 
zis, tai už tą reikia padė
koti kilusiam karui Europo
je. Jei ne karas, nežinia 
kas butų atsitikę šioj ša
lyj-

Nekurtas pramones, kas

Gi už tas visas nelaimes 
ir nuteriojimus mes dau
giau nieko negalinu1 kaltin
ti, kai]) tik rusų armijų va
dų žioplumą, Rusijos val
džios įieprisirciigimą tau di- 
dįjin karau, 
biurokratija 
ant stokos 
ginklų. Bet
vo to viso stoka, tai kokiam 
galui pradėjo karą su ga
lingesniais už save prieši
ninkais. Mat, manė, turinti 
skaitlingą karuomenę, tatai 
su anos pagalba ir sumal
sianti savo priešininkus. 
Bet biurokratija, turbūt, 
po senovei nežino, jogei 
šiandie karuose pergalima 
daugiau protu ir išmintimi, 
negu karuomenės skaitlin- 
guinu. Kadangi rusų ka
ruomenės vadams ir pa
tiems kareiviams trūksta 
tos išminties, todėl nuolat 
ir velkami teutonų smūgiai 
paskui smūgius. Taigi ta
sai rusų proto atbukimas 
šiandie ir Lietuvą išterio- 
jo, o jos vaikus paplukdė 
kraujuose ir ašarose.

VuirHweoore

! dĄ Teutonų veržimąsi Lenkijoje.
. . z , 4

T ' -------

DeutsJo, 
cylaujR

•GRAL’DENZ^

.Bjelustok.

TERRITORY C2fl& !5
Ant žemlapio matoma kaip t eutonai iš visų pusių apsiautę rusus stumia pirm savęs 
Lenkijoj. Rusijos armijos nešinasi ant linijos Lietuviškoji Brasta. Čia neparo
doma vokiečių veikimas L ietuvoje ir Pabalti joje. Ten vokiečiai mėgina bėgan

tiems rusams per Vilnių atkirsti kelią.

tiesa, žymiai pasinaudojo 
karu; nekurtas susidrutino, 
pakilo, bet tas viskas šiai 
šaliai negali atlyginti tų vi
sų nuostolių (pramonėje ir 
pirklyboje), kokius pada
rė karas, kadanig daugybei 
pramonių^is labai daug pa
kenkė. Apart to karste čio
nai pagimdė nuožmią 
kuliaciją piKimoninių 
poracijų vertybinėmis 
poromis. Poperos savo 
na pakilo, bet kaina
paskui veikiai turės nuslu- 
gti, kai]) veikiai pasibaigs 
dabartinis karas.

spe- 
kor-
po-

taip

Noriuts Suv. Valstijų da
bartinis stovis siaučiant ka
rui yra naudingas, nes turi 
beveik visas prekes, kokių 
tik Europa reikalauja, ir 
už kurias brangiai moka, 
tai, nežiūrint to, visgi butų 
labai pageidaujama, kad ka
ras kuoveikiausiai pasibaig
tų iš atžvilgių humanitari
nių ir dar labiau finansinių. 
Nes kuomet Europoje įvyks 
taika, sunaikintosioms val
stybėms bus reikalinga vis
ko jų atstatydinimui, ati
taisymui, bet ne taip, kaip 
šiandie, vienų bent kokių 
prekių, be kurių karo me
tu negalima apsieiti. Ir to

visko valstybės gali pilnai 
apturėti ne iš ktų- kitur, 
kaip tik iš Suv. Valstijų.

Tikrasis ir per ilgus me
tus užsitęsiąs gerbūvis S. 
Valstijose prasidės tiktai 
šiam baisiam karui pasibai
gus.

lietuviai 
Amerikoje.

KAD BALIUS, TAI BA
LIUS.

Worcester, Mass, vietos 
klebonas, kun. J. J. Jakai
tis išleido pirmąjį numeri 
blaivininkų laikraščio var
du “Tautos Rytas.’’ Laik
raštukas brošiuruotas, 12 
pusi. Visas užimtas blai
vybės reikalais. Redakci
jos patėmijimuose sakoma, 
jogei lietuvių Blaivybės Su- 
sivien. būtinai reikalingas 
laikraštis. Šio mėnesio 10 
ir 11 d. atsibusiąs Blaivi
ninkų Sus-mo 5 metinis 
seimas Minersville, Pa., to
dėl “Tautos Ryto” šis nu
meris išleista tik kaipo pa- 
vyzdis. Jei seimas tokį 
laikraštį pripažins naudin
gu, tuomet “T. R.” ir to
liau bus leidžiamas ir jam 
bus užtikrinta gyvastis. 
Mes iš savo pusės patartu-

mėm blaivininkams turėti 
savą laikraštį ir velytu
mėm, idant tuo laikraščiu- 
organu paliktų “T. R.”

Rusijai turbūt jau ne juo
kais pradėjo skaudėti šonus 
nuo teutonų nuolatinių 
smūgių. Nesurazdama sau 
niekur bičiuolių, pasisten
gė arčiau susiartinti su Ja
ponija, pamiršdama, kaip a- 
nuomet Japonija jai išplie- 
kė kailį Mandžurijoj ir tuo 
budu pažemino viso pasau
lio akyse. Tuo savo susi
artinimu Rusija tikisi iš Ja
ponijos apturėti pagelbą 
kovoti prieš teutonus. Tik, 
deja, japonukams nelabai 
norisi maišyties į Europos 

Tai 
pa-

valstybių reikalus, 
puiki šiaurės meškinui 
moka.

Grand Rapids, Mich. — 
Liepos 29 d. atsibuvo čia 
Lietuvos Sūnų dr-jos sve
tainėje koks tai balius. Vy
rams inėjimas 15c., o mote
rims 10c. Užėjau tau ba
linu su savo draugu. Užli
pova ant antrų lubų. Mu
zika smarkiai grojo. Jauni
mo daug šoko salėje. Aš gi 
kampelyje atsistojęs žiurė
jau į šokančius. Žiurėjau, 
žiurėjau ir negalėjau su
prasti, kas do šokis; mat, 
buvau svečias šitame mies
te ir todėl nežinojau apie 
Grand Rapids’o lietuvių šo
kius. Paklausiau draugo, 
kas do šokis. Girdi, ar pats 
nematai, kad čia tango šo
ka, tarė nusistebėjęs drau
gus. Po to nuėjova apa
čion. Pasimatė dar dau
giau publikos. Baras vi
sas apgultas, o baras gana 
ilgas — per visą salę tęsia
si. Kiti stalai buvo vyrų ir 
moterių apsėsti. Labai lin
ksmai šnekučiavo tarp sa
vęs. Vaišina vieni antrus 
gardžiais gėrimais, Dievo 
dovana — alumi. Kad pa
siims moterėlė stiklą, it ku
bilą, tai net ranka dreba. 
Su smagumu ir didžiu ape
titu gurkšnojo moterėlės a- 
lutį. Ir mudu atsisėdova 
prie stalo. Šneka va, kad ir 
mudviem reikėtų išsigerti. 
Kaip čia dabar skirties nuo 
kitų, atskalūnu neverta pa
sirodyti. Tai butų, anot pa-

ti ir caro nepamatyti. Pa
prašėme atnešti obuolinės 
saidos. Patarnautojas kaž
ko ypatingai žvilgterėjo į 
mus, kai pasakėme, ko no
rime. Bet atnešė, pašluos
tė stalą ir pastatė. Užsi- 
mokėjova įr geriava. Kad 
sužiuro nuo visų stalų į 
mus, kaip į kokius atsisky
rėlius, kaip kokius dyvus 
pamatę. Navatna jiems pa
sidarė, kad neužsifundino- 
me rudžio. Bet daug ne
gavo dyvyties iš mus; vir
šuje pasigirdo, kad valsą už
griežė. Palikova moterėles 
su jų dideliais stiklais ir už- 
lipova augštyn. Užlipova 
ir aš nustebau. Rodo^, ge
rai girdėjau, kad valsą už
grojo, o čia žirniu poros 
kraiposi, tūpčioja, vaiposi, 
beždžioniauja lygiai taip, 
kaip kad pirma, ty. šoka 
beždžionišką tango. Mat, 
ką ten muzikantai negrotų, 
o šokėjai savo varo. Dar 
savo draugo paklausiau, ar 
čia lietuviškų šokių nešoka. 
Atsakė, kad ne; girdi ar 
šiaip groja, ar tai]), poros 
varo savo.

Tai, mat, kokių navatnu- 
mų užeini tarp musų tau
tiečių. Socialistai sako, 
kad žmonės iš beždžionių ki
lo, bet teisingiau galima 
pasakyti, kad kaikurie vir
sta beždžionėmis. Pamato 
kokius niekus, pasikraipy- 
nius pas kitus, tai daugelis 
mūsiškių tuoj savo meta, o 
pamėgdžioja ■ kitiems.

Ten buvęs.

“Rimbo” savo pirmam nu
meryje sau nepatinkamų as
menų ir batus išmieravo ir 
juokės iš jų, kaip mokėjo, 
bet štai atspauzdino pla
katus ant sau nepatinkamų 
asmenų. Tie plakatai plati
nama taipe vietos lietuvių. 
Vienas jų sukaitęs bėgiojo 
iš krautuvės į krautuvę, 
<ad daugiau išplatinti. Ži
noma, dar nežinia, kas to
ki ii j uodą rankiškų darbų 
griebiasi, nežinia, kas at
spauzdino tuos plakatus.

Vietos T. Fondo komite
tas kasžin kodėl neveikia. 
Gal nėra kas veikti. Žino
ma, yra. Tik pirmininkas 
užimtas spaiizdinimu savo 
vairių lapelių, o raštininkas 
įerdaug dirba. « Peticijos 
akštai taipgi guli valdybos 
“archive.” Kasžin kas pa
tarė juos ten padėti.

Buvo nutarta šį-tą para
šyti apie vietos lietuvius į 
angliškus laikraščius. Ir 
komisija tam buvo išrink
ta. Bet per keturis mėne
sius neparodė savo darbų. 
Gal rudeniui užstojus, kuo
met mokyklos prasidės, tai 
gal komisija pasimokys 
kaip parašyti.

Kai]) ten nebūtų, rockfor- 
diečiai privalo subrusti. La
ibai pageidaiitifna, kad T. 
Fondo skyrius sujustų, kad 
imtų rinkti parašus po peti
cija ir kad rinktų aukas.

Viena p-ė bylą prieš sa
vo mylimąjį laimėjo. Kaip 
angliški laikraščiai paduo
da, tai p-lė visai neprisi- 
)ažino teisme, kad ėmė pi
nigų nuo savo kavalieriaus. 
Miesto advokatas padavė 
augštesnįjin teisman. Vai
kinas griežtai reikalauja, 
duotųjų jai pinigų del prisi
rengimo prie vestuvių.

Bažnytinis “Aido” cho
ras pusėtinai prasilavino ir 
nulenkė kitus. Linkėtina, 

kad lošime “subytytų” sa
vo konkurentą.

Barbės Vaikas.

"DIDELE DOVANA'
Nebo pakelio priešakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

10 
Cigarettes.

5c

,■ — «■ (J
Visas Kuponas ir pakelio prieSakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 
, arba j vertas dovanas.

(Žį dovana hus duodama iki Dec, 31, 1615)

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: Angliškos ir Lietuviškos 

kalbų, Aritmetikos, Kningvedystės, 
Stenografijos, Pirklybos Teisių. Suv. 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istorijos. 
Geografijos, Politiškos Ekonomijos 
Pilietystės, Da i Irašystės.

Mokinimo valandos:
Nuo 8 iš ryto iki 5 po pietų; va

kare nuo 7.30 iki 9:30.

3360 Emerald avė.,
Chicago, Ill.

KRIAUČIŲ KIRPIMO MOKYKLA
Mokina visus, moteris ir merginas, 

kirpti moteriškus kotus, sijonus, jokės, 
dreses, išsiūti guzikams skylutes. Mo
kykla atdara vakarais nuo 6 iki 9 v.

BLEEK’S SCHOOL, 
3302 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 471h Street, Chicago, ‘K i

DR. RICHTER'S

E X” ELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sit SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekoso 
arba tiesiai

F.Au.Richier&Co
74-80 Washingion SI

NEW YORK, N. Y.

PEIKTINI DARBELIAI.

Rockford, Ill. — Musų su
akmenėję laisvamanėliai ti
me dasileisti visai pieme
niškų darbų. Negana, kac

SELPKIM LIETUVĄ, AU 
KODAMI “TAUTOS FON 

DUI" BENT VIENOS
DIENOS ■

karuomeneje taniau.

gcležinke- 
unionistai.
po vien;)

Iš Australijos.
Blackball, Australija.-Au

stralijoj šiemet išrinko iš 
darbininkų pusės premierą 
iš Qucenslando valstijos. 
Tai dabar visi darbininkai 
džiaugiasi, kad iš jų pusės 
išrinkta. Darbininkai tiki
si, kad pakels algas ir mė
są iš Australijos išvežti ne
leis.

Australijoj visi darbinin
kai organizuoti, 
farmerius. Ant 
lių: taipgi visi 
Unijai mokame 
svarą į metus.

Amerikos lietuviai, kurie 
norėtų uoliai dirbti prie ge
ležinkelio, galėtų gauti Aus
tralijoj darbo. Visada dir
bam be sustojimo, nes čia 
žiemos nėra. O geležinke
lių daug naujų stato. Al
gos geros, nuo 8 iki 14 šilin
gų dienoje už 8 valandas. 
Kur šilčiau — ten brangiau 
moka. — Valgį reikia pa
tiems taisyties, ne tai]), kaip 
Amerikoj. Valgiui ne dau
giau išeina kaip 3 ai- 4 sva
rai mėnesyje. M. Repečka.

M. J. Mankowski
APTIEKA

ANT TOWN OP LAKE.
Ar esi pilnai sveikas 1 Gal to no 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymų. Reikia tčmyti pačiam į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį — norit 
sunkumų, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksiu! gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieki} 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksiu! tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.

• Dr. S. A. ŠLAKIENE;
■ SPECIALISTE
I MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
a 3255 SO. HALSTED ST ■

Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL. |

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

i ■
Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
■

— Amsterdam, rugpjūčių 
4. — Telegramoj iš Kons
tantin* >polio skelbiama 
sultanas po operacijos

kad 
jau

■ 
I 
H 
a
i

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252 54 S. Morgan St.

2
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ALD. ‘GvATALIKA^, tugpj. 1, 1915.Memento Mori.
(Fantazija).Naktis. Viskas nutilo,' ilsisi visas pasaulis, tik vargas, tik sopulys nemiega, ir mirtis, nenųvargstanti, visada godi aukų, slankioja... Prie sergančio dukters patalo nemiega nuliudusi motina. Nebcpirjna naktis, nerami ir ašarose, oi, nebepirmal... Nuovargis paėmė viršų, ir šit — apsnūdo motinos kūnas, bet jos siela nemiega; šit — ji savo žvilgėsiu mato, ko žemiškomis akimis negalima matyti...Gęsta naktinė lemputė; pro trobos langelį smelkiasi mėnesio spinduliai, apšviezdami trobą, ligonio lovų ir ties lova kabantį Sopulingosios paveikslėlį...Kaž kur pragydo gaidys, ir pasklydo garsas po sušalusius laukus, kol nutilo girioje; vieną, antra sykį nu- garsėjo paukščių garsinama budynė—ir vėl tylu, ramu...Ir šit, nė durių nesugirgždinusi, be jokio šnabždesio, lygu ne žemės reginys, inėjo į trobą balta esybė...— Kas tokia esi? — klausia išsigandusi motina.Esybė stovėjo, lygu susisarmatijusi, nedrąsi, susidėjusi miglotas rankas ant savo krutinės; giliai įkritusiose akyse buvo matyti pasigailėjimo, užuojautos ir gerumo...— Nesibijok manęs, aš visada skubinuosi, kur jaučiu gyvenimo kančių; aš malšinu visus sopulius, visas kančias... tildau ilgėsi ir nuliūdimų, nešu užmiršima; aš migdau tyliu, ramiu amžinu miegu... ką negailestingas gyvenimas suteikia, kam erškėčiai sielų subraižo, kam sielos sparnus gyvenimo audra sulaužo, — aš juos visus, kentėtojus, vilioju prie savęs., eikit šen prie manęs kentėtojai: aš visiems teikiu vienodų pasigailėjimų ir visiems savo glėbį praskiesiu, visus priglausiu... net baisiausias žudytojas atras pas mane atleidimų ir ramų amžinų pailsį...— Tu, vargše motina! ne sykį rugojai ant manęs, kada iš lopšelio ėmiau tau mažų vaikutį, bet kad tavo akis galėtų paregėti jiėnis likimo paskirtus gyvenimo takus... vargše tu vargše... nebijotume! manęs, tu laimintume! kaip gelbėtoją...— Jus, žmonės, bijote manęs, nes be apgaulės einu ir be motin ir nešu tikrų nuraminimų...— Badas, sopulys, ilgėsis — visi tie jūsų žudytojai nutils, man dustelėjus. Aš — jūsų mužikų mirtis, slankioju po sodžių surukusius lauželius ir tildau jūsų suvargusias sielas, besigrumiančias su gyvenimo santi- kiais. O jus bijote manęs. Tuo tarpu gyvybė tyčiojasi iš savo tarnų ir siunčia į žemes paniekinimą kas kartą vis naujų aukų... Gaila man jūsų, — tarė baltoji esybė ir iš indubusių akių pabiro šaltos ašaros.— Nuramink, priglausk mudvi abidvi! — tarė vargšė motina, — teužmirštie mergina, kad ją mylimas pajuokė, teužmirštie nustotą rūtų vainikėlį, tegu nebegirdi žmonių išjuokimo, tyčiojimos už tai, kad pagimdė negyvą vaikutį, o motina jį savo rankomis, nakčiai atėjus, po kryžium lauke palaidojo. Padaryk, kad užmirš- tuva abidvi, jog šiuomet ar tuomet žmonės atkas šitą mažutį lavonėlį ir teis, ir baus, ir niekis, tartum patįs šventi būdami; kad jau užmirštuva apie sūnūs, kurie praturtėję išsižada senos motinos! Duok mudviem abid- viem užmiršimą, duok amžiną be sapno miegą!Ir tyliai artinasi mirtis, tiesia miglotas, šaltas rankas...Staiga menka trobelė nušvito skaisčiais švituliais, ii- įbėgo linksma, prasijuokusi Viltis, ir, plodama rankutėmis, rėkavo:— Nenuliusk, motina, šit Gyvybė grįsta! grįsta su visa savo draugija! Šit, šit jau kieme — tuoj ją pamatysi!Prasiskleidė trobelės sienos,—ir šit motina mato keistus svečius, kinių daugybė griaunasi į vidų: pirmiausia įbėgo laumės ir užsuko kažkokį pilną šelsenos šokį, juokdamosi ir kvatodamos blaškė margais spinduliais mirgančius vainikus, švitruojančias gėles, kuriomis nudabino nusaistė visą menką trobelę.— Tai musų aukos, musų! — šaukė jos, — šalin tu, nelemta šalta mirtie! Šalin į tamsų rusi!... Čia Gyvybė eina, musų ponia, valdovė!... Veltui tiesi į tas savo kaulo rankas, — šaukė Viltis — šalin, šalin šalin!— Jos musų, dar ilgam laikui musų! — šaukė laumės, po kita kitos. — Aš jų širdis pavydo pripildysiu, užnuodysiu!— Aš sužadįsiu nepasotinamų troškimų!...— Aš duosiu paraugauti gyvenimo ištaigų!...— Aš nuvesiu į klaidžias klampynes!— Ir visas draskysiu!, daužysiu! niekinsim, žudysiu!, — šaukė nelemtas jų choras, visos kaukdamos ir juokdamosi...— O aš, kada jos puls suvargusios, žudomos, aš joms paduosiu amžino nuliudimo, kartybės taurę!— O tu gailestingoji mirtie, šalin, šalin iš čia! Taip liepė musų valdovė Gyvybė.—Einu, einu, jau cinu iš čia. 'Ir išnyko išblyškusioji mirtis liūdna. Laumės šoko kažkokį pragarišką šokį — net visa trobelė lingavosi...— Ir aš čia kuornet-nekuomet apsilankysiu,' pro šalį pralėkdama — tarė Laimė.

— O aš visada ir visur bunu — atsiliepė Viltis, — ir pas vargdienius, ir pas didžturčius, visus vilioju, visus apgaudinėju: taip meili kiekvienam mano žibintuvėlio šviesa!Ir švystelėjo žibintuvu į akis vargšei motinai.— Bet mes tau ilgai šviesti neleisime! — šaukė laumės, — lig tu savo šviesiu žibintuvu pašviesi jųdviejų taką, mos pagramzdįsime jiedvi neperregimose tamsybėse, kuriose nė iš kur neateis joks spindulys.— Ka, ka, ka! Mes turime didžią galę į žmonių širdis... mes viešpataujame minioms — vargdieniams, didžturčiams, visam pasauliui!...Atbudo motina. Trobelė tuščia ir tylu, tylu... Lemputė senai užgęsusi, ir mėnulis kažkur pasislėpęs už debesų, tik aušros žvaigždė iš augštybių beinirganti balzgana, o nuo sulėtekio besiimąs skaistus žaras. Aušta...Aušta. Saulės rytmetinis spindulys apšvietė trobelę; jis toks pat šviesus ir skaistus, kaip Vilties žibintuvo šviesa.Dairos motina; pasilenkė nerami, žiuri į ligonies dukters veidą, — ir širdis džiaugsmu suplasnojo: veidelis paskaistėjęs, ligonis bekvėpuojanti ramiai, vienodai... gyvybė, matomai, begrįžtanti...Atsiminė senai motinai ta liūdna esybė, baltoji, kuri tiesė į jiedvi rankas ir ištremta nuėjo sau...Ją paėmė gailėsis, ilgėsis...Nuleidusi liūdnai galvą, ji atsiminė savo praeitus metus ir pamatė, kad visame jos gyvenime beveik nebuvę šviesių valandų, o užtat begalės vargo, apgaulių, nuliūdimų, klaidžiojimų... Raukšlėtu senės veidu pariedėjo gausios ašaros nuliudimo... Kažkoks šaltas pūstelėjimas perėjo per trobelę, ir pasigirdo tyliai ištarti žodžiai:— Nesibijok, nenuliusk! Ateis galas Gyvybei viešpatauti, sugrįšiu ir paliuosuosiu.
Lazdynų Pelėda. (“V.”).

Kas tai yra influenca, ir 
iš ko ji atsiranda.(Žiur. No. 18)..šaukiančios plaučių uždegimą, arba gi puvimą ir tuomet liga pasidaro labai sunki ir pavojinga.Pati per save influenca— liga nebaisi ir, gal but, kad nuo jos visai nemiršta. Patirta yra, kad daugiausia išmiršta žmonių nuo priedų, kurie prisideda prie jos. Priskaitant net priedus, marumas nuo influences neviršija vieno nuošimčio. Influenca gali atsikartoti pas vieną ir tą patį žmogų keletą sykių, bet praslinkus kaikuriam laikui, kurio trukumas nežinomas. Jaigu pasitaiko dvi influences e-

ryjant; liežuvis buna baltas. Visa šita trunka keletą dięnų, maždaug nuo 3 iki 7 dienų, paskui gi karštis krinta arba išsykio, arba išlėto; susimažindamas kasdien, slankstis pereina; kosulys tampa lengvesniu, skrepliai pradeda lengvai atsidalyti; atsiranda apetitas, nusivalija liežuvis ir (ant galo ligonis pasveiksta — tiktai pasilieka dar kelioms dienoms kaikuris silpnumas.Toksai paprastas ‘‘tipiškas” influences pavyzdis. Bet ir tokiuose atsitikimuo- negali būti nutolimai. Taip liga gali prasidėti ne išsykio, o išlėto, priegtam ligonis išpradžių truputį sune- galsta ir pas jį vakarais truputį pakilsta temperatūra, kildama kasdien augš-pidemiji iš eilios, tai antroji buna silpnesnė ir sulyg aukų skaičiaus ir sulyg ligos sunkumo.Influences ženklai ir tru. kūmas taip įvairus, kad visai vienodų atsitikimų beveik nebūna. Pas vienus visas dalykas pasibaigia jausmu nesmagumo visame kūne, kitus gi ištinka slankstis ir kosulys, trečius — skilvio sugedimas, skaudėj i- nias įvairiose kūno dalyse ir lt.Dėlto, kad susipažinus kas do liga yra šita influenca, paimsime paprastą lengvą atsitikimą ir pažiūrėsime, kaip jis apsireiškia ir trunka. Žmogų beveik visai sveiką urnai pradeda krėsti šaltis ir temperatūra kūno greitai pasikelia iki 39 arba net iki 40 Celsians. Prie to atsiranda silpnumas, pragaišta apetitas, į uie vienų prisikabina snaudulys, prie kitų — nervų suerzinimas*. Prie to dar prisideda skaudėjimas nosies kaule, kaktoje, kryžiuje, rankose ir kojose, dažnai ir labai smarkus; slankstis, kankinantis sausas kosulys, akių paraudonavimas, jos džiuvimas ir skaudėjimas

tyn. Praslinkus tik kelioms dienoms liga įsigali, pasirodo aprašyti augščiau ženklai ir ligonis priverstas buna atsigulti lovon. Pasveikimas gali taipgi apsireikšti kitaip: temperatūra nukrinta ne iš sykio ir prieina prie normalės ne trumpu laiku, o visomis savaitėmis pasilieka pakilusi, nors ir nelabai, arba gi tai pakilsią, tai nukrinta. Antgalo kalkiniuose atsitikimuose, dar lengvesniuose temperatūra pakilsta taip nežiniai, kad neprieina net iki 38 gradusų, apsilpimas ir visi kiti ženklai buna taip menki, kad ligoniai nesiliauna užsiėmę savo paprastais darbais ir tuo tarpu liga pasidaro pavojinga ir prie jos prisideda įvairus priedai. Sunkiuose influences atsitikimuose visi augščiau aprašyti ženklai apsireiškia aiškiau, temperatūra augštes- nė, dažnai prisideda vidurių sugedimai, apsireiškia Vėmiau, kartais kruvinąja ir kalkiniuose atsitikimuose kraujo plūdimu iš žarnų. Dažnai sunkus influences .atsitikimai žymiai atsiliepia į širdies veikimą ir iššaukia jos apsilpimą (tan-

P. A. Rukymui nuopiktumo
Pasidžiaukite geru tabaku nuo 
pat uždegimo, kokiu yra — 
Prince Albert.

Prince Albert yra skirtingu, 
nes iš jo prašalintas griauži- 
mas ir svilinimas išradimu ku
riuo tik mes vieni galime nau
dotis. Galite smarkiausiai iš
rūkyti cigaretę arba prikimš
tą pypkę tabaku P. A., ir ne
jausite burnoje deginimo ir džio
vinimo. Užsiganėdinimas su 
kievieną užtraukimu.

Prince Albert
tautiško linksmybes rūkymo

—šaltas, kvepiantis, saldus kaip riešutas, ir vienatinis — kurio 
galima pasiilgti. Nėra kito tokio tabako kaip Prince Albert, 
žianti tabaką susukti cigaretą arba prisikimšti pypkę ir dažino- 
Geriausia ką jus galite padaryti, tai tuojaus paimti ne griau
ti kaip gerai rūkyti GERĄ tabaką.

Pirkite tuojaus Visi Prince Albert tabaką mileliuose su raudo
nais viriais, 5c. bletines, 10c„ ir stiklines po so. ir pusę svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. C.

kus ir silpnas pulsas). Tokie sunkus influences atsitikimai gali greitai pereiti, bet dažniausia užsitęsia dviem-trim savaitės, o temperatūra dar ilgą laiką pasilieka pakilusi arba, pasidariusi sau normalė, greitai urnai vėl pakįla. Nutolimų nuo normaliu influences trukumo buna daugybė.Influences trukumas apsisunkina labiausia priedais. Dažniausia prie influences prisideda plaučių uždegimas. Jis trunka (eina) labai paslaptai ir sunkiai ir dažnai pasibaigia mirtimi, ypatingai jei žmonės silpni, jei turi silpnus plaučius, silpną širdį ir jei yra girtuokliai. Prie to kai- kada dar plaučių plėvės uždegimas.Tolesniu! prie influences dar prisideda labai pavojingas galvos smegenų plėvių uždegimas, kuris pereina nuo uždegimo nosies plėvių į galvą. Beto prisideda(Dar bus).
■Jill WUllBlIime w . B v B"!: BB «BI į

^LIETUVIS GRABORIUS;
■ — I
I Geriausias graborius ant Bridge- 
g perto. Atlieka darbų kuogeriau 
| šiai.
| Prie kiekvieno pagrabo suteikia 
| geriausius liktorius ir 12 vazonu I 
s paimu.

Tel. Drover 4139.

’ A. MASALSKI
13305 Auburn Ave. Chicago

VYRISKI DRABUŽIAI Už PUSE 
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. H a 1st c d Street

Atdara kasdleiv vakaran iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va 
kare.

J Tel. Drover 7042. Ž
4 X

* Dr. G. Z. Vežei (Vezells) * 
į LIETUVIS DENTISTAS * 
| 4712 So. Ashland Avė. t 
? . Arti 47-tos gatvės. X

SUCEDYK PINIGUS
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO

.rj <
5 Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos

13 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

___ LL JI____ ,U. JU..II.!

19cSantos kava 
k?ip kiti par
duoda už 30c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti2®e
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur pirduodama už 60c. Mauo 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokesite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalir.l
1644 W Cnicago avo 
1373 Milwaukee avė 
1045 Mihvaukte avo 
2054 M Iwaukce avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2L3O \V Madison st 
J 836 Blue Island avo 
12)7 S Ha Is ted St 
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 \V Nohth avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avo
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wontworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avo

m -kart opeliais laikytis

SAULE

j.sBiiid Kas utarnlito ir peinytla.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

—----- - PRENUMERATA KAŠTUOJA: -AMERIKOJ f , (pusei matų $1.25EIJBOPOJ fRosij£l ir Lietuvoj $3.50, Angli- | 1 Į joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

I Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykni

į W, D. Boczkauskas & Co.
'į South AIL, ® Hahanoy Fa.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ij nuo 6 iki 8:30 vakare.
Ncdėlioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 6 popiet 6:80 — 8 t.
ANT TOWN OF LAKE 

4669 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

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
I 3003-3039 S HALS PE LAitAGO, 1U

»Atf,
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Chicagos Žinios.
AM

REDFIELDUI GRASI
NAMA.

Pirklybos sekretorius 
Redfield, kuris atkeliavęs i 
Chicago Eastlando reikale, 
apturįs daug grasinančių 
laiškų iš publikos už savo 
netakt in gus pa s iel gimus. 
Jau ne kartų buvo minėta, 
jogei sekretorius Redfield 
Chicagon atkeliavo ne East
lando pervirtimo kaltinin
kus surasti, ne nelaimingas 
šeimynas suraminti, bet tei
sinti federalius laivų inspek
torius. kurie leido tam kar
stui Eastlandui ramiai 
plaukioti ir skandinti žmo
nes. Už tai Chicagos publi
ka pareikalavo pas prezi
dentą Wilsona, kad jis sa
vo sekretorių iš Chicagos 
atsiimtu, bet, matvt, kad ir 
prezidentas nekaip žiuri i 
visuomenės reikalavimus. Ir 
sekretorius Redfield po se
novei drumsčia vandenį.

LAIVE NESAMA LA
VONŲ.

Dabar pasakojama, jogei 
parvirtu šiame laive East
land jau nesama daugiau 
lavonų. Narai išlandžioję 
viso laivo užkaborius ir ka
maraites ir niekur neužtikę 
aukų. Delei to koroneris 
Hoffman pareikalavo kuo- 
greičiausia laivą iškelti, nes 
daleidžiama, kad daugybė 
lavonų randasi po laivu, ant 
upės dugno, kuriuos turėjo 
prislėgti laivo siena. Iš viso 
ligšioi lavonų atrasta 83S.

tai neturėtų būti viskas. 
Kadangi buvo mažai Tegel
bėta, tatai po laivu turčių 
būti aukos.

IŠMĖGĮS GARLAIVĮ 
COLUMBUS.

Rytoj bus išmėginta gar
laivio “Columbus” nepavo- 
jingumas. Pats prezidentas 
kompanijos, kuriai priklau
so “Columbus”, bus aut lai
vo denio ir laivas bus pa
leistas upe plaukti. Nusam
dyti darbininkai sukraus į- 
vairių sunkenybių, maišiu
kų su smiltimis ir kitko ant 
laivo. Tos sunkenybės lygį-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie iš dalies apsiniaukė 
ir vėsu; rytoj gražus oras 
ir šilčiau.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 71 L, žemiau
sia — 62 laipsniu.

i sis 4,300 asmenų, ty. 500 as
menų daugiau, negu tas lai
vas gali vežioti. Kuomet lai
vas susijudins iš vietos, tai 
tos visos sunkenybės bus 
perkilnojamos nuo vieno lai
vo šono ant kito. Tuo budu 
bus išmėginta, ar laivas ga
li pervirsti. Tuomi bus suži
nota taippat, kas atsitiko 
su Eastlandu. Ar jis pervir
to nuo perdidelio pasažierių 
skaitliaus, ar del kitos ko
kios ydos. Tatai prie tų 
bandymų ant Columbus 
kiekvienas bus pasirengęs 
išsimaudyti.

PASAŽIERIŲ APSAUGO
JIMAS NEGALIMAS.
Sekretorius Redfield tvir

tina, jogei dabartiniais lai
kais jokia komisija negalin- 

! ti patikrinti laivų saugumo, 
j kurie plaukioja ant didžiu
lių ežerų. Tas dalykas grei
tai atlikti negalima. Fede- 
raliai inspektoriai neturin
ti teisės pėrtikrinėti laivų 
lygsvaros. Tatai ir pana
šios katastrofos atsikartoji
mui negalima užbėgti. Be 
rudens to dalyko nebus ga
lima atlikti.

Pasirodo, kad net Rusijo
je žmonių saugumas yra di
desnis, negu šioj laisvoj ša
lyj, kur doleris valdovauja.

GREIČIAU BUS IŠKEL
TAS.

Laivas Eastland ateinan
tį sekmadienį bus visai iš
keltas. Šiandie po laivu bus 
prastumas paskutinis gran
dinis ir laivas pakeltas. Po 
to prasidės vandens pumpa- 
vimas ir laivas vis augščiau 
Ims keliamas. Tuo tarpu 
Narai ims darbuotis laivo 
pasieniu, ieškodami lavonų.

ŽMOGŽUDIS MIRĖ.
Vakar mirė žmogžudis 

George Jones, kuris užva
kar vakare Maywoode nu
šovė savo žmoną, jos brolį 
ir seserį.

'Benjamin Williams, 5905 
So. Ashland avė., vakar 
smarkiai sužeistas, kuomet 
jo automobilius, kuriuomi 
jis važiavo, susidaužė su 59- 
.tos gat. gatvekariu ties 
Stewart avė.

Nekoksai Nick Brockop 
ties West Chicago avė. su
daužęs plyta vienos krautu
vės langą vertės $75. Polici

jai pasisakė tyčia tai pa
daręs, nes kelinta diena esąs 
nevalgęs, tuo keliu norėjęs 
patekti kalėjiman ir ten pa
valgyti. 1

Po num. 2822 No. Fair- 
field avė. vakar pasikorė 75 
metų senis Peter Peterson. 
Pasikoręs del nesveikatin- 
gumo.

VYČIŲ PRAMOGA.
Šiandie, rugp. 4 d., Cicero 

vyčiai turės pramogą bažny
tiniame darže. Bus lošimas, 
debatai ir tt. Visas progra
mas bus indomus ir įvairus. 
Visiems ciceriečiams patar
tina atsilankyti.

MERGINŲ ORKESTRĄ.
Tarp Chicagos lietuvių 

gema visai naujas dalykas, 
apsireiškė naujas sumany
mas. Prie Beethoveno kon
servatorijos tveriasi mergi
nų ir moterų orkestrą. Tarp 
svetimtaučių 1 jau senokai 
gyvuoja taip vadinamos La
dies’ orkestros. Apsireiškė 
pageidavimas ir pasimatė 
galimumas įsteigti ir lietu
viška merginų ir moterių 
pilna orkestrą.

Nuo pat konservatorijos 
įsisteigimo atsirado gabių 
merginų, kurios su atsida
vimu ir karštai ėmėsi už 
darbo, lavinosi ant įvairiu 
muzikalių instrumentų. Iš 
tų dabar prasilavinusių 
merginų pasirodė galimu su
tverti orkestrą. Tai bus ti
kra naujanybė tarp lietuvių. 
Be jokio išėmimo visi or
kestros nariai bus asmenis 
moteriškos lyties.

Jau ateinančią žiemą Chi
cagos lietuvių publika turės 
progą pasiklausyti ir pasi
gėrėti lietuvaičių orkestrą.

Į orkestrą užsirašinėji- 
mai prasidės pėtnyčioj, rug
pjūčio 6 d. Galima paskui 
bus užsirašinėti kas dieną 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vak. 
Užsirašinėjimai atsibus 
Beethoveno konservatori j o j, 
kuri randasi Tananevicz 
Savings Banko namuose, 

z Lietuvaitės su muzika- 
liškais gabumais kviečiamos 
įsirašyti į šią naujovišką 
orkestrą.

Per konservatoriją gali
ma bus įsitaisyti visokius 
muzikalius instrumentus.

— Cleveland, Ohio, rugp. 
3. — Laikraštis Leader ga
vo anonimiška laiška, ku- 
riame sakoma, kad daroma 
suokalbis prieš, prez. Wilso- 
hą; daroma pienai išgriauti 
Baltuosius Rūmus ir dvi 
dirbtuvi Clevelande.

* Phone Drover 7SOO

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Č: Ofisas ir gvvenimo vieta Valandos:

1 3249 S. Morgan St., Chicago. L1,e ’
Ofisas ir gyveninio vieta

Žodis “Katalikui.”
Šiuomi išreiškiu ledėjams 

širdingiausią ačiū už dien
raštį “Kataliką,” kurį suti
kote man siųsti ant bargo. 
Dvi savaiti išbuvau be laik
raščio. Rodos, kad du me
tu išbuvau kalėjime užda
rytas; rodos akis buvo už
rištos, ausįs .užkimštos, nie
ko negirdėjau, neregėjau, 
kas ką kalba ir kas ką žada 
veikti.

Šiandie vėl paėmiau į ran
kas “Kataliką.” Rodos, 
kad iš kalėjimo paleistas; 
rodos akis atrišo, ausis at
kimšo; rodos nušvito visas 
pasaulis. Per “Kataliką” 
kaip savo akimis matau vis
ką, kas ką veikia; rodos kai 
savo akimis matau brangią
ją tėvynę Lietuvą, kuri da
bar yra nuteriota, varguose, 
ašarose, kraujuose paplū
dus. žodžiu sakant, su 
“Kataliku” apvaikščiojo 
visą pasaulį, apmatau, kas 
ką veikia, girdžiu kas ką 
kalba. Stasys Bružas.

Reikalingas atsakantis 
bukhalteris (bookkeeper), 
kuris yra užbaigęs High 
School arba Business Colle
ge. Reikalaujami paliudiji
mai. Atsišaukite per laiš
kus.

c-o Tananevicz Publ. Co., 
3249 So. Morgan str.,

Parsiduoda bučeruė ir grocernė Lie
tuvių apgyventoj apygardoj, už pi- 
gę kainų, iš priežasties mažos sveika
tos. Vieta yra gerai išdirbta nuo 10 
metų. Jaigu kas norėtų pirkti, gali
ma su namu, arba skyrium. Atsišau
kite pas S. Visniewski, 149 Homer Lee 
Ave., E. Chicago, Ind.

Paieškau merginos prie namų dar
bo. Malonėkite atsišaukti vakarais.

Dr. S. A. Šlakienė,
3255 So. Halsted st., Chicago, Ill.
Tel. Drover 5326.

JUS GALETE IŠAUGITI
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymų, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,“
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kliip užlaikyti svei
katą, ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą, plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

Spštoip savaite miau atspaustą kuponą sestoje savaite. ,r siuskete §ianden.
UNION LABORATORY, Box 644, Union,
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 644, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del epm&s 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.) ,

I “Amerikos Lietuvis” |
Į Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- s 
Į kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis.
: Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais
; Worcester, Mass.

—....... - .
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus. į

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St., : Worcester, Nass.

ALD; KATALIKAS, rugpj. 4, 1915.

S

Tananevicz Savingsi

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
(g^lEll= |m===-.-... .1F1I~...... 'iniF=T5\

DUODA čekių knygeles, sūkuriais 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 bizni vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka '3 procentą, metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon 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 i 
žymę instituciją. _ Todėl, turinti kokius nor.C 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 nuo 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).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. I 
(Vertės kupone gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

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, 324*’55p£ KsG7^n st
Real Estate Department as, —. - K. J. FILLIPOVICH, Pardavėjas
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