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Vokiečiai artinasi Rygos link
Daužo paskutines

Varšavos drutvietes
Vokiečiai vis dar grasina 

pavojum Rusų armijoms

Ryga Rusų apleidžiama.
Už Varšavos puolimą bus 

kalta amunicijos stoka.
Londonas, rugpj. 5. — 

Jau tGs savaitės kai vo
kiečiai bando rusus apsupti 
pavislyje. To dar neįsten
gė padaryta Dabar pradė
jo austro-iBkiečiai atakuo
ti Varsavosylrutvietos į va
karus, Lom i, Ostrolenką ir 
Ivangorodą.

Berlyne skelbiama, kad 
rusai jau pasislėpė Lomžos 
fortuose, kad vokiečiai per
sikėlė per Narevą ties Os- 
trolenka ir kad rusai į va
karus nuo Varšavos išmuš
ti iš Blonie drutviečių ir 
pasislėpę už paskutiniu po
zicijų ties Varšava. Tose 
vietose antpuldinėja ant ru
su bavarai. Taipgi vokie
čiai skelbia, kad vakarinę 
Ivangorodo dalį jau užėmę 
austrai.

Tuo tarpu von Mackensen 
pietinėj Lenkijoj tebsisten- 
gia persilaužti per rusų li
niją, kad užbėgus Rusijos 
varšavinci armijai iš užpa
kalio.

VOKIEČIAI KUPIŠKYJ.

Vokiečiai Lietuvoje, ve
dami gen. von Buelowo, jau 
užėmė Kupiški, kurs ran
dasi už 50 myliu i vakarus 
nuo Dvinsko (Dinaburgo), 
per kurį eina Petrogrado- 
Varšavos geležinkelis. Von 
Mackenseno ir von Buelo
wo žygiai yra pavojingiausi 
rusams. Kažkurie Anglijos 
laikraščiu korespondentai 
praneša, kad visųsvarbiau- 
sias vokiečiu žygis yra tai 
Lietuvoje. Didžiausias pa
stangas vokiečiai darą, kad 
pereiti per Lietuvą, pasiek
ti Dvinską ir išardyti gele
žinkelį, kad tokiuo budu pa
sunkinti visą Rusijos armi
jų padėjimą.

Bet rusai daugiau gru
miasi prieš von Hindenbur- 
gą, negu prieš bile kokį ki
tą vokiečių karvedį. Prieš 

von Hindenburgo korpusus 
rusai atkakliausiai grumia
si.

RYGA TUŠTINAMA.
Vokiečiams artinanties 

Rygos link, rusai vis grei
čiau tuština tą miestą. Ry
gos valstybinis bankas per
kelta Tulon, kurs randasi į 
pietus nuo Maskvos.

Rygos mokslo įstaigos už
darytos ir perkeltos . Dor
patą.

Berlyne nelaukiama Var
šavos puolimo. Laukiama 
didesnio grobio. Vokiečiai 
tikisi paimti nelaisvėn pa- 
vislyje didžią Rusijos armi
jos dalį.

Iš Rusijos ambasados Ha- 
agoj išleista žinia, kad Var
šavos puolimas bus vienin
teliai del stokos amunicijos.

TALKININKAI TARIA
SI SU GRAIKIJA.

Londonas, rugpj. 5. — 
Laukiama žymių permainų 
ant Balkanų. Anglijos, 
Francijos, Rusijos ir Itali
jos ambasadoriai turėjo pa
sitarimą su Graikijos vai-, 
džia.

Graikija jau pasižadėjo 
Serbijai pagelbėti, jei koks 
priešas užpultų ant Serbi
jos.

MIRĖ VON BUELOW.
Amsterdam, rugpj. 5. — 

Iš Berlyno pranešta, kad 
nuo žaizdų mirė gen. von 
Buelow, brolis panemuninės 
vokiečių armijos vado.

— Berlynas, rugpj, 5. — 
Laikraštis Tages Zeitung 
persergsti, kad iš Rumuni
jos Vokietija nieko gero ne
gali tikėties.

— New York, rugpj. 5.— 
Garlaivis Adriatic, prilio- 
duotas amunicijos, išplaukė 
į Liverpool.
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Raudonojo Kryžiaus Nariai.
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Raudonojo Kryžiaus nariai prie darbo ties musių linijomis Francijoje.

Visa Anglija 
prisiekė kariaut

Londonas, rugpjūčio 5.— 
Anglija paminėjo metines 
karo sukaktuves sudėjimu 
prisiegos kariauti tol, kol 
Anglijos priešai nebus par
klupdyti. Visoj Anglijoj 
atsibuvo susirinkimai, pra
kalbos ir priimamos rezo
liucijos, kuriose išreiškiama 
pasiryžimas kariauti tol, kol 
karas bus laimėtas. Prakal
bose buvo sakome, kad rei
kią įvesti priverstiną tarna
vimą armijoj.

Bažnyčiose atsibuvo pa
maldos. Iškilmingos buvo 
ceremonijos šv. Povilo kate
droje. Nebuvo jokių benų, 
jokių trukšmų, kuomet ka
ralius ir karalienė važiavo 
gatvėmis į katedrą. Kate
drą daugiausiai pripildė ka
reiviai ir jurininkai ir mo- 
terįs gedulinguose rūbuose. 
Tarp tų buvo daug luišų, 
aklų, berankių, vienkojų, su 
remenčiais kareivių. Kai- 
‘kuriuos slaugotojos atvedė.

Buvo katedroje Kanados 
premieras Sir Borden, lor
das Bryce ir didysis Rusi
jos kunigaikštis Nikalojus.

Springfield, Ill,, rugpj. 5. 
— Gub. Dunne pasak’ jog 
'valstijiwiajme dentistų ko
mitete yra narių, kurie ima 
kyšius. Įvardina N. W. 
Cox ir B. A. Smith. Jie 
šiemet pardavė kaikuriems 
mokiniams dentistams val- 
stijinių kvotimų klausimus 
ir perleido dalyką silpnai 
žinančius, o neperleido ke- 
liatą tikrai gerų dentistų.

Tris revoliuci- Sudegė trjs 
jos Portugalijoj vaikai.

Lisabonas, rugpjūčio 5.— 
Portugalijos respublika vir
sta antrų Meksiku. Respu- 
bliko/l; sostinėj riaušės ir 
užmušimai, tai kasdieniniai 
nuotikiai. Jau šalyje kilu
sios trįs partijos ir ima 
p j anties tarp savęs.

Tokie politikiniai sumiši
mai įvedė netvarką armijoj, 
rojalistų ir republikonų. Ir 
kareiviai irgi dalijasi į ro- 
jalistinius ir republikoni- 
nius. Tarp jų esti susikir
timai.

VIENA SAU NUMIRĖ.
Boulder, Colo., rugpj. 5. 

— Dr. Mary L. Ambrook, 
65 metų amžiaus, persisky
rė su šiuo pasauliu. Ji bu
vo pirma moteris, kuri bai
gė medicinos mokslus ir 
praktikavo šioje valstijoje. 
Pajutus naktį, kad jai iš
mušė paskutinė valanda, 
nedarė trukšmo, nekėlė na
miškių. Paliko šitokį raš
čiuką: “I feel so cold and 
my heart is very bad; 2:30 
a. m.” Užsidegė gazinį šil
dytuvą ir laukė paskutinės 
minutos. Iš ryto tarnaitė 
rado savo ponią negyvą.

— Londonas, rugpj. 5. — 
Vokietijos submarinas nu
skandino Belgijos garlaivį 
Koophandel.

— New York, rugpj. 5.— 
Pas vietos didžturčius Ita
lijos valdžia bando pasisko
linti $50,000,000.

Lake Delavan, Wis., rug
pjūčio 5. — Vakar apie 
10:15 vai. vak. užsidegė čia 
vienas vasarnamis. Nebu
vo gaisrininkų ir gaisras ė- 
mė ryti ir kitus vasarna
mius, nes žmonės su kibi
rais nestengė sulaikyti ug
nies.

Žmonės turėjo baisų re
ginį, kuomet mergaitės, su- 
sigrudusios ant lango, šau
kė ištraukti iš apimtų lieps
na namų. Niekas negalėjo 
pagelbos suteikti ir .suspir
go trįs mergaitės, dukteris 
George G. Bryant, Racine 
Rubber kompanijos prezi
dento. Viena buvo 6, antra 
7, trečia 9 metų amžiaus.

Žmonės šaukė, kad jos šo
ktų iš lango ir ištiesę ran
kas sakė, kad pagriebs. Bet 
mergaitės iš išgąsčio turbut 
nežinojo ką daryti ir negir- 
djėo kas sakoma.

Įstabu, kad niekur neras
ta kopėčių, visi namai buvo 
apieškoti ir nerasta.

Sudegė devyni vasarna
miai.

Gaisras kilo todėl, kad 
vieno vasarnamio kamine 
buvo skylė, per kurią lieps
na pasiekė degančios me
džiagos.

— Geneva, rugpj. 5. — 
Atėjo žinios iš Essen, kad 
Kruppo dirbtuvėse nebusią 
straiko. Visi darbininkij 
reikalavimai išpildyti. Val
džia prispyrus kompaniją 
nusilėisti.

Išvisųbažnyčiu 
atėmė varpus

Juozui Mickeliunui tėvas 
rašo į Chicago iš Kauno g., 
Šiaulių pav.

“Visi esame gyvi ir svei
ki. Ligšiol dar tebesame 
po savo stogu, bet esame 
pasirengę ant išbėgimo, nes 
yra įsakyta būti susitaru
siems išbėgti, o nežinia kur 
atsidursime.

Jus turbut skaitote laik
raščius ir žinote, kokia čia 
maišatis.

Nuo jūsų laiškų negau
name. Per užgavėnias gau
tas laiškas buvo paskutinis. 
Šiaulių ir Lygumų k rasos 
užtūrėtos Dvinsko.

Visų baisenybių dieną 
ir naktį rašydamas neapra
šysi.

Šieną, dobilus, grūdus pa
ėmė del karuomenės. Gy
vulius baigia pjauti. Mu
sų atėmė keturias karves. 
Dar dvi karvelės liko. Duo
nos jau -pritrukome. Nėra 
kuo maitinti gyvulius; ka
reiviai išganė pievas ir nu
trypė laukus.

Graudu žiūrėti, kiek žmo
nių gėrybių dingo, nei tre
čios dalies neliko. Išdegė. 
' Kas darosi dabar, tai 
turbut taip ant svieto ne- 
kuomet nesidarė. Iš visų 
bažnyčių atėmė varpus. Ką 
jiems darys, negalima žino
ti. Bažnyčios paliko nu
skriaustos. Žmonės nebegir- 
dės varpų balso ir numiru
sioms neužgaus varpai. 
Žmonės labai verkė į tai 
žiūrėdami. Šiurpuliai ėjo 
per kūną, nusigandusios šir- 
dįs nerimavo krūtinėj.”

TARIASI, KĄ DARYTI 
MEKSIKU!.

Washington,, D. C., rugpj. 
5.— Prez. Wilson sukvietė 
atstovus iš pietinės Ameri
kos respublikų pasitarti, ką 
čia padarius Meksikai, kad 
ten pabaigti kraujo pralie
jimą ir įvykinti ramybę. 
Pietinės Amerikos respubli
kos veiks išvien su Suvie
nytomis Valstijomis ir jei 
prisieis pavartoti ginklą, 
tai turbut prie to prisidės 
ir anos respublikos. Pasi
tarimas atsibuna šiandie.

PO KARO DAUGIAU 
VAIKŲ GEMA.

Portland, Ore., rugpj. 5. 
— Dr. Kendrick savo refe
rate American Oastophatic 
dr-jos nariams išrodinėjo, 
kad po karo gims vaikų 
daugiau, negu mergaičių. 
Ištirta, kad reikalinga di
desnio gyvingumo užsimez
gimui moteriško kūdikio, 
negu vyriško.

Smarkaus lie
taus pasekmės

Per pastarąsias kelias 
dienas pliaupė smarkus lie
tus po visas Suvienytas Val
stijas nuo krašto iki kraš
to. Daugiausia teko ant E- 
rie, Pa. ir visu Atlantikos 
pakraščiu.

Erie, Pa., rugpj. 5. — 
Del lietaus mažutis upelis 
pavirto į sraunią upę ir pri
girdė 27 žmones. Blėdies 
pridarė už $3,000,000.

Daug namų išgriauta ir 
suversta į krūvas, kai kur 
griuvėsių krūvos buvo 100 
pėdų augščio. Koroneris 
sako, kad tuos^ griuvėsiuo
se dar daug yra lavonų. Bet 
užims bent savaitę, kol tie 
griuvėsiai bus išknisti.

Išgriauta 300 namų ir 50 
dideliu krautuvių, b «■

New York, rugpj. 5. — 
Šis (Tulžiausias Suv. Valsti
jų miestas panešė nuosto
lių už $1,000,000. Vandens 
nuovados prisipildė ir gat
vės pavirto į kanalus, namų 
rūsiai prisipildė vandeniu. 
Kažkur kelios pėdos buvo 
vandens. Gatvekariai ne
kurtose gatvėse turėjo su
stoti.

Priegtam dūko labai 
smarkus vėjas. Šimtus me
džią išlaužė. Virsiantieji 
medžiai išlaužė daug tele
grafo ir telefono vielų.

Visi traukiniai ateidinėjo 
susivėlinę.

New Jersey valsti joj pri
daryta nuostolių už $1,000,- 
ooo’.

Baltimore, Md.. rugpj. 5. 
— Nepaprastai smarkus lie
tus ir viesulą drožė šin mie
stan. Nepaprastai smar
kiai bangavo Chesapeake 
užlaja. Daug valčių, botų, 
barkų, laivelių į šipulius su
daužyta. Nuostoliai apskai
toma tūkstančiais.

Cumberland, Md., rugpj. 
5. — Šio miesto namų rū
siai prisipildė vandeniu. 
Bugštomasi, kad nekiltų e- 
pidemijos. Todėl dezinfek
cijos vaistai dalinama dy
kai. Krautuvės ir teatrai 
buvo užlieti vandeniu. Ark
liai skendo miesto gatvėse.

ORAS.
Chicago ir apylinkėse. — 

Šiandie lietus ir šilčiau; ry
toj irgi šilčiau, tik iš dalies 
apsiniaukę.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 63 1., že
miausia — 58 laipsniai.
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Iš Dienos L=Dienon.=J
Suv. Valstijų valdžia nie

ko negali iškirsti nei su Vo
kietija, nei su Anglija. Pre
zidentas Wilson pas Vokie
tiją kelis kartus pareikala
vo, kad ji savo submarinais 
ne sk andi 111 ų a mer i k on i n ių 
laivų, gabenančių prekes į 
Angliją ir kitur. Bet Vo
kietija griežtai atsisako rei
kalavimą pildyti. Ji tik 
tuomet galėsianti' >fai Išpil
dyti, kuomet Anglija neblo
kuosianti jos, ty. Vokieti
jos, pakraščių, kuomet An
glija leisianti laivams su 
prekėmis laisvai plaukti į 
Vokietijos miestus. Pas 
Angliją buvo gi pareikalau
ta, idant ji neblokuotų Vo
kietijos pakraščių ir ne
trukdytų Suv. Valstijų pir- 
klybos. Bet ir Anglija at
sisako tai išpildyti ir ame- 
rikoniniai laivai, plaukianti 
su prekėmis kadir į neutra
lių valstybių uostus, visuo
met busią konfiskuojami. 
Taip paimti laivai Anglijo
je busią laikomi lig karo pa
baigai, o už prekes busiąs 
suteiktas atlyginimas.

Metams suėjus.
Šiandie sueina lygiai vie- 

neri metai, kaip pasirodė 
dabartinis Amerikos Lietu
vių Dienraščio “Kataliko” 
pirmasis numeris. Tai buvo 
rugpjūčio 5 d., 1914 metais. 
Šiandie sueina lygiai vienu
ti metai nuo dienraščio 
“Kataliko” gyvavimo ir to
dėl turime progą su savo 
geibiam. Skaitytojais ta ži
nia pasidalinti ir bendrai 
pasidžiaugti. Ir džiaugties 
yra ko. ’ Nes Amerikos lie
tuvių visuomenė jau metai, 
kaip turi savo kalboje dien
raštį, kurio trukumas senai 
buvo atjaučiamas. Savaiti
niai laikraščiai visuomenės 
negalėjo užganėdinti. Ji 
spyrėsi ir reikalavo sau kas
dien šviežio savo dvasiai 
maisto. Ir pagaliau, kaip 
matome, jos reikalavimas 
išpildyta. f'

Turime pripažinti, kad li
gi rugpjūčio 5 d. 1914 me
tų Amerikos lietuvių spau
da buvo toli atsilikus nuo 
kultūringų tautų spaudos 
pažangumo. Amerikos lie
tuvių skaitančioji visuome
nė ligi tolei buvo taip pri
pratusi prie savaitraščių, 
kaip prie kokio nieku ne
pakeičiamo jungo. Ir ste
bėtina, kai]) musų visuome
nė galėjo pilnai gyvuoti su 
vienais savaitraščiais, be jo
kio dienraščio. Tai atsimi
nus, tiesiog sunku suprasti, 
kaip tas galėjo ilgus metus 
būti. O tečiau faktas, kad 
ne kitai]) buvo, kad visų 
pasitenkinta ir tuomi, kas 
buvo teikiama. Ilgas laikas 
lieatsirado drąsesnių tėvi- 
nainių, kad lietuvių spau
dą nukreipti kulturingesnėn 
vagon ir patraukti visus 
prie kasdieninio dvasios 
maisto.

Tečiau prisiartino lietu
vių visuomenės didesnio su
brendimo laikas ir dienraš
čio klausimas galutinai bu
vo išrištas. Savaitinis “Ka
talikas” (o buvo tai di
džiausias ir turiningiausias 
lietuvių savaitraštis) pakei
stas dienraščiu.

Be pasigyrimo reikia pri
pažinti, kad pirmutinis lie
tuvių dienraštis Amerikoje. 
— Amerikos Lietuviu Dien
raštis “Katalikas” — lie
tuvių visuomenės su di
džiausiu entuziazmu pasvei
kintas. Visur, visoj plačioj 
Amerikoj, visuose lietuvių 
naujokynuose sutiktas iš
tiestomis rankomis, kaipo 
neregėtas ir negirdėtas ap
sireiškimas, nepaprasta 
naujanybė. Dienraštis “Ka
talikas” visur godžiai buvo 
gaudomas ir skaitomas. Jo 
vardas iš lupų į lupas ėjo. 
Buvo minimas susiėjimuose, 
susirinkimuose. Dienraščio 
“Kataliko” vardas pras
kambėjo per visą pasaulį, 
kur tik lietuviai gyvena.

Ir tokiuo tai budu dien
raštis ant kart plačioje vi
suomenėje įgijo didį popu- 
letiškumą, kokio nekuomet 
neturėjo nei vienas lietu
viškas laikraštis.

Tai faktas. Tas dienraš
čio “Kataliko” prasiplatini
mas ir prigijimas visuome
nėje įvyko todėl, kad jo tu
rinio pakraipa nebuvo pa
keista. Pakraipa paliko to
kia pati, kaip yra buvę sa
vaitiniam “Katalike.” Ki
ti lietuvių laikraščiai daž
niausia tarnauja ne visuo
menei, bet atskiroms sro
vėms, partijoms, kurių mu
sų tarpe be galo daug pri
viso. Kiti laikraščiai, tar
naudami bent kurios parti- 
jėlės reikalams, pamiršta 
visuomeninius bendrus rei
kalus.

Dienraštis “Katalikas” 
kitoniškiau elgiasi. Jis tar
nauja ne kokioms ten ats
kiroms partijėlėms arba 
srovelėms, bet plačiajai lie
tuvių visuomenei. “Kata
likui” rupi visuomenės rei
kalai. Rupi visų lietuvių 
likimas ir bendras darbas 
tautos dirvoje.

Šis taigi faktas dienraštį 
“Kataliką” ir supopuleri- 
zavo, padarė jį kiekvienam 
užimančiu, šviesos skelbė
ju.

Italijos vienas žymių generolų su savo dukterimi. Du
ktė Aleksandra tarnauja Raudonojo Kryžiaus drau

gijoje. O.W

O 'juk gyvuoja aiškus 
tarptautiniai įstatymai, jo
gei visos neutralūs valsty
bės galinčios visas laikas 
karo metu pirkliauti ne tik 
su kitomis neutralėmis, bet 
ir kariaujančiomis valsty
bėmis. Bet kaip dabar pa
sirodo, tie įstatymai yra ge
ri tik teorijoje, gi prakti
koje kitkas veikiama. An
glija su Vokietija sumanė 
kita kitą susilpninti, badu- 
mi numarinti, ot ir savi) su
manymus vykdo, tarptauti
nius įstatymus mindžioja. 
Niekis tie išsvajoti įstaty
čiai, kuomet Europos di
džiulėms tautoms šiais lai
kais daugiausia appina gy
vybės klausimas.

Dabar prezidentui Wilso- 
nui neblieka nieko darvti, 
kaip tik sau ramiai laukti 
karo pabaigos. Prezidentas 
Wilson karo su tomis val
stybėmis nenori. Karas bu-

tų šiai šaliai pragaištin
gas daiktas. Todėl prisi
eina savo prekybą su Eu
ropa susiaurinti lig mini
mum ir laukti karo pabai
gos. Pasibaigus gi karui, 
taikos kongrese tą klausi
mą iškelti aikštėn ir padėti 
pastangas, idant tarptauti
niu Įstatymu peržengėjai ne 
tik butu nubausti, bet dar 
visus Amerikai nuostolius 
atlygintų, kokius apturėjo 
pirklyboje karo metu. Ki
tokio išėjimo tuo tarpu nė
ra.

‘ ‘ Times ’o ’ ’ koresponden
tas, kursai nesenai aplankė 
Vokietiją, aprašydamas sa
vo įspūdžius tarp kitko ra
šo:

“Kiekvienas daiktas, ku
rį Berlyno pirklys nori par
duoti, būtinai kmė bifla ap
rūpintas kariniu simbolu. 
Tam tikslui plačiausia var
tojamas geležinio kryžiaus 
vaizdelis. Tasai kryžius su
tinkamas šiandie ant žiedų, 
medalijonų, bransalietų ir 
net ant šaukštų ir šakučių. 
Ant gatvių vaikai čiulpia 
čekoliadus, padirbtus to or
derio pavidalu ir žaidžia pli
kėmis, papuoštomis to orde

rio ženklais. Net apatiniai 
skalbiniai to kryžiaus ženk
lu aprūpinami.”

Ve tai kame gludo teu
tonų galingumas!

“Daily Telegraph” tvir
kina, jogei vokiečiams ne
užteko neapykantos į Ang
liją himno, kurį parašė Er
nest Lissauer. Dabartiniais 
laikais po Vokietiją prasi
platinusi malda prieš Ang
liją, kuri sekančiai skam
ba:

“Anglija! Meldžiamės už 
tavo mirtį. Tegu' Teisinga
sis Dievas nubaudžia tave 
už nesuskaitomas tavo pik
tadarybes, už kraują musų 
kankinių, vyrų, moterių ir 
vaikų, už kiekvieną didvy
rį kareivį, kuris krito mū
šio lauke, už upelius ašarų, 
kurias išsĮ|audei iš akių, 
už visokius išteriojimus, ko
kius atlikai. Kaip ilgai, 
kaip ilgai, o Dieve, lauksi
me Anglijos pragaišties!”

Reikia pripažinti, jogei iš 
krikščionių tarpo tik vieni 
vokiečiai temoka panašiai 
melsties ir tai dar šiame 
20-tame jnetašiintyj. Ne
žinia, ką jie mano atsiekti 
tokiomis savo maldomis.

Prisimindami metines A- 
merikos Liet. Dienraščio 
‘ ‘ Kataliko ’ ’ gyvavimo su
kaktuves, turime išreikšti 
didžiausią padėką visiems 
savo gerb. Skaitytojams ir 
jo platintojams už dienraš
čio palaikymą ir uolų jo 
platinimą, gi gerb. Radė
jams už sandarbininkavimą. 
Mat, anot musų poeto žo
džių, kad kur imasi darbo 
keli, tai jau viskas kitaip 
atrodo. Tatai ir musų 
bendras darbas lietuvių kul
tūrinimo reikale visuomet 
atneš gausius vaisius.Lietuviai Amerikoje.

* ________
GRAŽUS GYVENIMAS.

Grand Rapids, Mich. — 
Gražus besąs šio miesto gy
ventojų gyvenimas. Ne 
toks, kaip Chicagoj, kur aš 
gyvenu. Pribuvęs iš Chi- 
cagos į Grand Rapids, pa
mačiau, kad čia besanti gra
ži lietuvių kolionija. Chi
cago j musų tautiečiai alsuo
ja dulkiną, nešvarų, dažnai 
susmirdusį, prirukusį orą, 
taip kad plaučiai suskaus
ta, galva ima svaigti, upas 
susigadina, svajonės neten
ka sparnų.

Todėl pribuvęs į Grand 
Rapids, pajutau it į rojų 
patekęs. Lietuviai čia ap
sigyvenę gražioj vietoj; ap
linkui jų namus žolynai, 
darželiai, vaisingi ir nevai
singi medžiai, visokios .gė
lės tik nosį trina.

Darbininkai po sunkių 
dienos darbų susėdę ant žo
lynų alsuoja tyru, kvėpiau-

ŠELPKlM UETiiVĄ, AU- 
KOOAMJ “TAUTOS FOR

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS DlOAIIi.

-Knx in sunx:

čiu oru ir atnaujina tokiuo 
budu savo jėgas, pakelia, 
sustiprina dvasią.

Dar kas ypatinga. Kaip 
pirmiau teko matyti, tai 
lietuvių kolionijoj smuklių 
visai mažai besą. Kur lie
tuviai gyvena, tai tik dvi 
smukles temačiau. Nesi
mato lietuvių vaikščiojant 
su pantukėmis rudžio. O 
lietuvių čia nemažai yra. 
Yra lietuvių kolionijoj dvi 
mėsinės, viena barzdasku- 
tykla ir dvi minėtos smuk
lūs.

Namų raudos čia besan
čios veik per pusę pigesnės, 
negu Chicagoj. Bet čia ir 
uždirba žmonės mažiau, ne
gu Chicagoj.

Grand Rapids’o lietuvių 
garbė ir dėmė yra tai lietu
vių sales. Jų yra čia ke
lios ir gali jomis musų tau
tiečiai didžiuoties. Tik ant 
tų salių puola dūmė, kad 
jos dažnai paverčiamos į 
tikras smukles. Chicagietis.

FĖRAI.

Waukegan, UI. — Lietu
viai šv. Baltramiejaus para
pijinės mokyklos salėj lai
ko forus. Žinoma, foru su- 
rengimui daugiausia pasi
darbavo vietos klebonas ku
nigas Zaikauskas. Musų 
klebonas yra svietavas 
žmogus, turi plačią pažin
tį su visokiais miestelio vir
šininkais ir didžiaugiais biz
nieriais. Tas dažnai daug 
reiškia, kad lietuvių dvasios 
vadovas turi tokią plačią 
pažintį ir intekmę tarp mie
sto valdininkų ir biznierių. 
Štai dabar, rengiant fėrusi, 
per klebono intekmę gauta 
iš daugelio krautuvių labai 
naudingų dhiktų del torų. 
Lankėsi klebonas ir pas 
bankininkus ir iš ten ne 
tuščiomis rankomis išėjo. 
Prie torų surengimo nema
žai prisidėjo ir bažnytinis 
komitetas ir kaikurie šiai]) 
parapi jonįs. W a ukėgano
lietuvaitės. noriai apsiėmė

Dabar vis dar darbai ne
atsitaiso ir sunku parapijo- 
nams palaikyti parapiją. 
Todėl tokie fėrai, prie ku
rių prisidėjo gerokai ir sve
timtaučių, yra didžiu lietu
viams palengvinimu ir para
pi jonįs gali būti klebonui 
dėkingi už jo stropų pasi
darbavimą tame reikale.

Forams gausiai aukojo 
visokių dalykų ir lietuvių 
biznieriai.

Pirma forų diena buvo 
pereitą sekmadienį, rugpj. 
1 d. Žmonių buvo pilnos 
tris didokos salės. Parapija 
galės turėti pelno.

Fėrai atsibuna sekmadie
nio vakarais ir vietos lie
tuviams patartina lankytis.

Parapijonis.

NEGRAŽUS DARBELIS.
Westfield, Mass. — šio 

miesto lietuviai gerokai at
sidavę svaigalų dievaičio 
garbinimui ir todėl pasitai
ko visokių darbelių, kurie 
pažemina lietuvių vardą. 
Šalę girtuoklystės platinasi 
ir palaidunystė. K. M. bu
vo apšnekamas susinėsi
muose su P. Tai per vienas 
vestuves, kurios atsibuvo 
liepos 26 d., K. M. kėsino
si ant P. gyvasties. Buvo 
suareštuotas. Paleido, bet 
kas šešta diena turi ateiti 
į teismą ir pasakyti, ar eina 
pas tą įr tą, ar ne. Šiaip 
barnių ir peštynių irgi pa
sitaiko.

Yra ir gražiai užsilaikan
čių tautiečių, kurie gyve
na taupiai ir turi įgiję nuo- 
savius namus.

Darbai čia sumažėjo. Kai- 
kuriose dirbtuvėse dirbama 
po 4 dienas savaitėje. Bet 
tas nesumažino lėbavimą 
karčemose. Lietuvis.

SAKĖ, KAD IŠ DARBO 
PAVARYS.

ejb’ dirbti salėse torų dienomis.

Busch. Ill. — Vienas žmo
gelis su rudais ūseliais per 
naktį gėrė smuklėj, o pa ro
jęs namo su boba barnį pa
kėlė. Paskui nuėjo į far- 
iną ir voliodamosi ant as
los kitą vyrą koliojo. Kai 
sužinojo apie tai bosas, tai 
pasakė, jog iš darbo išva
rysiąs, jei ką panašaus an
trą kartą padarys.

“Kat.” skaitytojas.

SUSITVĖRĖ LDS. 
KUOPA.

Newark, N. J. — Liepos 
26 d. čia susitvėrė Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos kuo
pa, kuri yra jau 14-ta iš 
eilės.

Prigelbėti sutverti tą kuo
pą buvo atvykęs ir kun. F. 
Kemėšis iš So. Boston, 
Mass. Jisai plačiai ir nuo
sekliai aiškino reikalingumą 
darbininkams spiesties vie
nybei! ir rašvties i LDS., 
kad tokioje organizacijoje' 
pasekmingiau mes, darbi
ninkai, galėtumėm aprūpin
ti savo reikalus. Perskaitė 
ir Sąjungos konstituciją, 
kuri jau yra atspauzdinta.

Po to užsiminta apie 
vietos kuopos sutvėrimą. 
Kuopos tvėrimo dalyką ves
ti bwo išrinktas p. J. Kra- 
likauskas. Užrašinėti var
dus išrinkta buvo p-lė B. 
Vaškevičiutė. Įsirašė 27 
nariai. Kuopos valdyba iš
rinkta iš sekančių asmenų 
— pirui. J. rKalikauskas, 
pirmininko pagelb. A. Stak-

DIDELE DOVANA*-
Nebo pakelio priešakys vertas $c pinigais 

Visas Kuponas vertas pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakys tiri tq 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

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

nevičius, rašt. J. Brazaus
kas, f in. rašt. p-lė B. Vaške
vičiutė, išd. A. Radzevičius, 
kasos globėjai: P. Jočius ir
J. Ipranaitis. Kuomet kun.

’. Kemėšis užsiminė apie 
organą “Darbininką,” tai 
veik kiekvienas naujosios 
kp. narys dėjo jo leidimui. 
Dėjo po 50c. ir po $1.

Visi naujosios kuopos na
riai pasižadėjo darbuoties 
del Sąjungos. Labai grei
tai newyorkieciai pamate 
šios organizacijos naudin
gumą. Galima tikėties, kad 
LDS. kuopa skaičiumi na
rių urnai perviršįs ir kitas 
Sąjungos kuopas ir tenai 
gyvuojančias dr-jas.

Čionykštė vyčių dr-ja ir
gi nuolatai auga ir naudin
gai darbuojasi. Vien dai
nuoti lavinasi jau arti 60 
vyčių. Smagu pabrėžti, 
kad prie vyčių susispietė 
čia gimusio jaunimo.

Rugpjūčio 8 d. atsibus čia 
didis vyčių programas. 
Svarbiausia programo dalis 
bus prakalbos. Kalbės ku
nigas J. Jakaitis iš Wor
cester, Mass. HlMoksleivis
K. Česnuleviči®.

Tai tokios tokelės iš šio 
lietuvių kampelio. Beje, 
dar apie čionykščius juok
darius. “Apšvietus” dr-ja 
pasigarsino “Laisvėj,” jog 
dr-ja nutarus savo kunigas 
duoti pasiskaitymui visiems 
veltui. Bot pasirodė, kad 
jų kningynas besąs be knili
gų. Na, tai visgi parodo 
gerus norus. Pilypas.
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ADVOKATAS 

19 SO. LaSALLE ST.
| (Room 815) Cldcago, Ill.

S Res. 3255 So. Hulsted St.
į. Tel. Drover 5320

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas (rali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klcsose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Aywariaan School of Lan^vogoB

1741 W. 47th Street Chicago, i
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Vokiečiai taiso
si ant Kauno.
Dar laike pirmo savo Įsi

veržimo i Lietuvą vokiečiai 
mėgino prieiti prie Kauno 
iš įvairiu pusiu, bet be pasi
sekimo. Jie net nebuyo ta
da prisiartinę prie tolimiau
siu fortu. Dabar savo už
puolimus ant Kauno vokie
čiai pradėjo rimčiau ir 
smarkiau. Tą kartą noras 
apsupti tvirtovę pasirodė 
prieš rusu viršininkus pa
čioj pradžioj veikimų. Tą 
norą aiškiai rodė skaitlius 
gulančios vokiečių karuo- 
menės, jos pastangos ap
supti tvirtovės fortus iš pu
sės, užimtos vokiečių Kau
no gub. nuo Šiaulių, aiškus 
noras apžiūrėti pozicijas, 
tinkančias pastatymui sun
kesnių anuotų ir t.t. Tvir
tove turės neužilgo parody
ti savo spėkas apsiginimui.

Kol kas geležinkeliai ne- 
pasiekiami vokiečių anuotų 
šūviams, visi tiltai ir tune
liai (urvai) sveiki, susinė
simas Kauno su kitais mies
tais liuosas.
Kaunas beveik tuštutėlis.
• Išvažiavau i Kauną nak

tį su karo prekių traukiniu. 
Man sakyta, jog del tokio 
laiko kelionė bus ilga, nuo
bodi ir varginga. Tikrai, i- 
ki Kauno stoties ves da- 
šlia.užėme kitą rytą.

Stotis dabar pilna karuo- 
menės, karinių daiktų ir t.t. 
Tolimi šaudymai gan aiš
kiai girdėti mieste.

Liūdnos išvaizdos gatvės, 
nematyti praeivių, atvažiuo
jančių ir išvažiuojančių, už
kaltos duris, langai, langi- 
nyčios, uždarinėti vartai, 
bromai, kiemai, viskas tai 
prie linksmai šviečiančios 
saulutės, vidurdienyje, aiš
kiai rodė, jog tvirtovė lau
kė priešo.

Kauniečiai laikosi savo 
lizdų.

Tečiaus ant gatvių pasi
taiko dar žydelis perkup- 
čius, žydelka, lietuvis sodie
tis, atvykęs čia iš kaimo 
parduoti savo gėrybes. Nors 
buvo Hepta iš miesto išsi
kraustyti visiems, mažai kas 
paskubėjo prisakymą išpil
dyti. Taippat buvo liepta 
išsikraustyti iš artimesnių 
prie Kauno kaimelių, bet ir 

I ten dauguma sodiečių teb- 
laukė ant vietos. Sodietį 
yra dar sunkiau atitraukti 
nuo ūkio, negu miesčionį: 
nė policija, nė šoviniai, nė 
ugnis negali jų pavyti to
liau. Laikosi savo lizdų i- 
ki paskutines. Matyti, ma
no, jog namie visada ma
žiau pavojinga, negu svetur.
Kaunui prisieis grumties.

Tarpe daugybės pareinan
čių burių nelaisvių matyti 
visokios rūšies kareivių. 
Vieni sakosi atvykę iš Bel
gijos, kiti iš Franci jos, 
treti iš Vokietijos, ketvirti 
iš kitų Rusijos frontų. Gal 
but Kaunui prisieis atsilie
pti ant tų pačių anuotų, 
kurios šaudė kitados į Rliei- 
mso katedrą, Antverpeną ir 
t.t., gal reiks durtuvais at
remti tuos pačius kareivius, 
kurie ėmė Liege, buvo arti 
Paryžiaus ar prie Varsa vos. 
Kaikurie vokiečiai kareiviai 
mainomi buvo bent 10—20

kartų, vis siunčiami į naują 
vietą. Tas kareivis labai 
vargina.. Jie, pakliuvę ru
sams į nelaisvę, įvairių ste
buklų apie savuosius prikal
ba, žinoma, nevisada teisin
gai.

Milžiniškos vokiečių 
armotos.

Apie vokiečių didžiules 
anuotas pasakoja ūkinin
kai, kuriems pasisekė lai
mingai pabėgti iš vokiečių 
užimtų vidų, kurios dabar 
pelenais virto.

Tos anuotos nepaprastai 
didelės. Tarsi milžiniški 
smakai. Tekiniai augštesni 
už žmogaus ugi. Volai stam
bus, labai platus, apie du ir 
pusę žingsnių platumo. Pa
judinimui. pasukimui, pa
vežimui vartojama garinė 
mašina, sujungta su anuo
ta įvairiais lenciūgais. Ap
mota velkasi labai palengva, 
tarsi kelių taisytojas volas 
(stiinroleriu vadinamas). 
Gali eiti visokiu keliu, net 
per tavus išilgai. Apsaugo
tos ... armotos sunkiais šar
vais, bet pasukti duodasi 
lengvai ir greitai (prie ga
ro pagelbės). Vokiečiai 
stato tokias anuotas į duo
bes, įgrįstas betonu ir ce
mentu, kiekvieną kartą pir
miau anuotai parūpina to
kias duobes, o paskui vel
ka ten anuotas. Daugelis 
anuotų apklimpo pelkėse. 
Tuomet gelbėti ištraukt su
varoma būdavo visi sodie
čiai, namie atrasti, ištisas 
kaimas. Už liejimą gelbė
ti grasindavo nužudyti kai
po parsidavėlius rusams.

Gaisras už miško.
Išėjom ant Nemuno kran

to. Toli ruko dar gaisrai. 
Vėjas danešinėjo anuotų 
trenksmą. Arkliai prie jo 
priprato ir nedrebėjo. Kai- 
minystėje prie miškelio gir
dėjosi lengvesnis šaudyklių 
tarškėjimas. Tai rusų ka
reiviai “del ramumo sąži
nės” šaudė į nematomą 
priešą. Neužilgo pasigirdo 
trumpas tarškėjimas kulko
svaidžio, bet tas vėl aptilo. 
Leidomės atgal į pakalnę ir 
pajojom dar toliau. Išjojus 
iš miškelio įjojom į kaime
li. Jis degė. Ištolo už mi
ško rodėsi, kad gaisras čia 
pat, nes durnai kėlėsi tarp 
medžių. O kol prijojom 
praėjo pusvalandis. Kaimie
čiai išsislapstė arba išbėgio
jo.

Vokiečių užpuolimas ir 
atmušimas.

Vokiečiai mėgino užpulti 
tirštomis eilėmis, bet už
laikė juos rusų armotos ir 
vokiečių eilės iro, apsėda
mos žemę lavonais. Tą va
karą, kaip girdėjau vėliau, 
rusai iš šaudyklių ir kul
kosvaidžių ilgai šaudė į ei
les vokiečių lavonų, many
dami, kad tai gyvi vokiečiai 
slenka prie rusų pozicijų. 
Tokių lavonų susidarė kal
neliai, nes tie, kurie lipo 
per užmuštuosius, patįs 
griuvo ant jų pašauti kul
kosvaidžių, šaudyklių ir ar
motų šūviais.

Taip laikės ant tos vietos 
mušis per ilgas savaites. 
Vokiečiai susilaukė pagel- 
bos, susilaukė ir rusai, vo
kiečiai pasivarė pirmyn, 
rusai vėl atvarė, vokiečiai 
atstūmė, taip vis ir grumia
si ant vietos. Pozicijų pa
dėjimas toks, kad ir ru-

Suv. Valstijų ambasadorius 
Gerard Vokietijoje.

Pradedant nuo ketvergo, rugpj; 5 d. jąs galite įgyti naujų “regulerę” Burroughs Adding and Listing Mašinų bile kuria
me musą ofisų 170 miestuose. Nekuomct nebuvo ligšiol galima ir mažiausiam biznieriui taip lengvai ingyti tokių įstabių 
Burroughs mašinų ir uz tokių žemą ir prieinamų kainų. Dabartės galima papiginti dėlto, kad dirbtuvė geriausia išrengta 
ir kad daug ją reikalaujama. Ir mes tikimės, kad reikalavimas kils ir bus daugiau reikalaujama, negu spėsime išdirbti. Tele
fono kninga arba bile koks bankininkas nurodys jums musą adresų. ~ '■

sams gerai gintis, ir vokie
čiams.
Vokiečiai taisosi užpulti.
Vokiečiai toli už Nemu

no. Jei jie norėtų gulti ant 
Kauno iš pusės Slovenckos 
ar Marijampolės, jiems rei
kėtų pereiti Nemuną po ru
sų armotų šūviais iš visų 
fortų. Tai}) vokietis kol 
kas nedrįsta pulti, vis žiuri 
kuodaugiau žemės užėmus, 
kad butų kur didžiulės ar
motos sustatyti.

Kuomet žiuriu į Nemuno 
krantų juostą, rodos aiškiai 
matau, jog čia neužilgo tu
rės eiti svarbiausieji to karo 
mūšiai. Galiciją rusai ga
li užiminėti ir atidavinėti 
po kelis kartus. Lygiai 
Lenkiją. Bet tokių vietų, 
kaip Kaunas, rusai negali 
apleisti, nes tos tvirtovės, 
tai rusų fundamentas atsi- 
remimo. Čia ir turės būti 
svarbiausieji susirėmimai.

Dabar vokiečiai veža prie 
Kauno sunkias anuotas, ku
riomis manė daužyti Pere- 
mišlį. Peremišlyj netikėtai 
jos pasirodė nereikalingos, 
nes tą tvirtovę rusai grąži
no be mūšio. Daugelyje vie
tų rusų sargyba ir žvalgai 
girdi per naktis ir dienas 
užimą motorų, velkančių to
kias anuotas, cementą ir 
šmelčius del fundamento, 
betono duobių, o tuo tarpu, 
kad paslėpus savo tikslą, 
vedami mūšiai kitur, šaudo
ma iš armotų ir t.t. Bet 
tas neprigaus rusų karve
džių, kurie mato vokiečių 
užmanymus kas link Kau
no. F. Kupčinskis.

MERGINŲ ORKESTRĄ.
Tarp Cliicagos lietuvių 

gema visai naujas dalykas, 
apsireiškė naujas sumany
mas. Prie Beethoveno kon
servatorijos tveriasi mergi
ni! ir moterų orkestrą. Tarp 
svetimtaučių 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 įvairių 
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

Tegul Ji Sustabdo Jus Apskaitliavimo Klaidas
Daieiskime, jog tu esi 

grocerimikas ir išpildai apie 150 
užsakymų per dieną. Tie užsaky
mai aplamai imant turi savyje 
daug maž 5 dalykus — ir jie su
daro 750 per dieną arba 225,000 
per metus. Tu arba tavo klerką 
turi sudėti tuos dalykus ir nume
rius. Tu esi žmogus ir visi žmo
nės padaro klaidas. Čia yra 

45,000 progų del klaidų.
Jei tai yra, tai yra kaštų lakštas, 

tai gali sudėstinėti vėliau — kuomet 
perdidžiai nuvargęs sudėstinėti tie
siog. Bet jei tai yra grynais pinigais 
užmokėta, lai kostuineris išėjo ir įsi
nešė rekordą su savimi. Tu randi kaš
tų lakšte sudėjimą klaidų. Jei tu ga
lėtum žinoti, tai Ištikro rastum

. i.
didžiuma klaidų už grynus pinigus 

pardavinėjime.
Tavo wholesaler samdo ekspertą su

dėjimuose, vartoju dvigubą ieigų sis-

temą ir sudėjimo masina, kad išveng
ti klaidų.

Tavo- klerkos yra ekspertai parda
vinėjime o ne numerių sudėjime. Jie 
turi skubėti patarnauti lankantiems 
kostumeriains. Jie visuomet bruzda 
krautuvėj ir jie yra Sumišime.

Mašina nedaro klaidų.
Pasidėk Burroughs ant stalo, kur 

vynioji tavorą. Mašina atspaus ir su
dės numerius greičiau, negu klerką 
suspės parašinėti paišeliu. Kiek išviso 
yra gali gauti patraukiant rankena ir 

’ t
visuotina suma, visuomet teisinga.

Paduok atspaustą lakštą kostuine- 
riui, kaipo ženklą. Jis parodo skaičių 
ir tikrą sumą. Tas Įkvepia pasitikėji
mą. Pats ir kbstuineris žino gerai, kad 
viskas teisingai.

Viena išvengta klaida aut dienos at
mokės gražų nuošimtį ant investmen- 
to. Tu dabar darai daugiau, kaip vie
ną klaidą dienoje. Mes gatavi jums 
prirodyti iš jūsų pačių rekordų, kad 
del klaidų išleidžiate tiek, kiek Borr- 
oughs kainuoja. O tų klaidų galima 
išvengti. Ar tu esi grocerninkas

ar kitokis smulkus biznierius

dalykas yra taippat. Tavo smegenjs ir 
laikas reikalingi darymui pardavinių, 
patarnavimui kostumerių, sutvarkymui 
dalykų ir darymui daugybės kitų da
lykų, kurie neša pelną.

Todėl tau parankiau pavesti suro- 
kavimą mašinai. Yra daug verčiau pa
vesti tokį darbą mašinai, kuri nepa
daro klaidų. . ..

Jei tu tiek nustoji per klaidas, kiek 
Burroughs kainuoja, tai todėl ją turi 
nusipirkti.

Rašyk į bile kokį Burroughs ofisą arba į dirbtuvę į Dėt rot, Mich. 
del pilną infoi mueijų (ir lengvų išmokesčią) ir del nemokamos 
Burroughs kuinuos biznieriams. Ofisą šakos 170 miestuose. Telefono 
kninyoj arba pas artimiausių bankininkų galima sužinoti adresų.

U1T0U
Jau ateinančią žiemą Clii- 

cagos lietuvių publika turės 
progą pasiklausyti ir pasi
gėrėti lietuvaičių orkestrą.

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

Lietuvaitės su muzika
li škais gabumais kviečiamos 
įsirašyti į šią naujovišką 
orkestrą.

Per konservatoriją gali
ma bus įsitaisyti visokius 
muzikalius instrumentus.

Parsiduoda bučernū 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.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jye 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma 
žai vartoti drabužiai, vertes $25 iki 
$00 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 Ir augSUrau. Vai 
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasditn^ vakarui iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |
Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. į

| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. į 
I CARR BROS. WRECKING CO. I 
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Dl-KABT NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas Ir potnĮįčIa.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią, pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
>į Todėl, kad duoda geriausiUB 
I vaidinimus už pigiausias kal- 
g nas.

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

Nedaliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai. į

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

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik.

Dr. T. Kafurzynska
KABINETAS DENTISTIKOS \

Atlio a visokį darba dantisterijos sky < 
riuu ineinauti, Darbas gvarant. ?

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE.

-----------  PRENUMERATA KAŠTUOJA: ———AMERIKOJ
‘PTTROPfH fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- .
JL U ĄVLVJ joj įr Škotijoj 15 §. Prūsuose 15 m.

Rašyk šaojans, o gausi vieną numerį dyk™

W. D. Boczkauskas & Go.
S2B-S22 W. South III,, > Nihanoy CHj, Pa.
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Chicagos Žinios
KAIP NORIMA IŠSISUK

TI NUO TAKSŲ.
Turčiai įvairius budus 

suieško išsisukti nuo taksų 
mokėjimo. Antai Borden 
Condensed Milk Company 
galva, John Borden, kuomet 
jam prisiėjo užsimokėti ta
ksas, braukšt ėmė ir visus 
savo turtus, vertės $175,000, 
užrašė savo aliukui. Tie 
turtai yra nejudamoji nuo
savybė ties 1212 Michigan 
ave. Sakoma dabar, jogei 
jis atsikratęs nuo taksų mo
kėjimo. Bet koks čia atsi
kratymas? Juk dabar pri
gulinčias taksas prisieis mo
kėti naujam savininkui.

I Miesto KuuuBija.. rf.oyu
Valstijos “jury” ..3,512
Sykiu ................. 33,944
Už tą sumą atlikta:
Patraukta atsakomy

bėn ................................ 0
Uždaryta kalėjimai! . .0 
Išimta iš upės lavonų 834

lei lietaus perkeltas ant 
šios dienos, ty. rugpj. 5 d. 
Todėl, gerbiamieji, malonė
kit atsilankyti visi, kuriems 
tik laikas nes pro
gramas yra labai įvairus: 
bus (Abatai, monologai, ko
medija ir žaislai. Jei bus 
giedra, tai atsibus bažnyti
niame darže, jei lis, tai baž
nytinėj salėj.

9 PATRAUKIAMI 
TIESON.

Valstijos prokuroras Ho- 
yne paskelbė, jogei prieš 
valstijos “grand jury” už 
Eastlandų patraukiami tie- 
son 9 asmenis. Jų tarpe 
randasi ir du federaliu 
spektoriu.

in-

NIEKO BENDRO NĖRA 
SU GARLAIVIU EAST- 

LAND.

PERSKĖLĖ GALVĄ.
So. Chicago policijos nuo

vados detektivas, F. Gol
den, vakar vakare susekė 
vagilius po num. 8358 Bal
timore ave. Vagiliai į tuos 
namus buvo nusigabenę ka
ruliais pavogtus daiktus. 
Detektivas juos sekė į na
mus, ir jis mėgino taippat 
ten ineiti. Jo tečiau kokia 
tai moteris neleido. Jis 
prievarta tečiau įsiveržė ir 
patiko nelaimę. Moteris ge
ležim jam smogė galvon ir 
jis sudribo. Kilo trukšmas. 
Detektivas nugabenta ligo
ninėn ir vargiai pagys, gi 
policija tuose namuose a- 
reštavo moterį ir jos vyrų 
Ambrose Knapp. Virtuvėj 
atrasta kruvinas geležgalis. 
Bet pavogtų daiktų nesu
rasta.

REDFIELD IŠKE
LIAUJA.

Sekretorius Redfield sako
si esąs įžeistas, kuomet jam 
teisėjas Landis uždraudė 
maišyties į tardymus East
lando reikale. Tečiau sa
kosi jis visgi pabaigęs tar
dymus ir iškeliaująs Wa- 
shingtonan su raportu. 
Taip jo misija pasibaigs ir 
neteks inspektorių “išbal
tinti.”

Atkreipiame visų domų į 
faktą, kad Walter K. Gree_- 
nebaum, kurio vardas mini
mas sųryšyje su garlaivio 
“Eastlando” tragedija, ne
turi nieko bendro su Gree- 
nebaum Sons Bank and 
Trust Company, nei jokio 
giminingumo su minėto 
Banko valdininkais.

(Advt.).

Ant pardavimo dviejų lu
tų medinis namas. Namą 
galima pirkti ant lengvų iš- 
mokesčių. Pasinaudokite iš 
geros progos. Atsišaukite:

B. SLUZ,
738 W. 119 st.,

West Pullman, Ill.

DARBAI TAISOSI.
The American Federation 

of Labor prezidentas Gom- 
pers vakar išsitarė, jogei 
darbai visose pramonės ša
kose taisosi. Sulyg jo tvir
tinimų, rytinėse valstijose 
šiandie darbininkų skaičius 
prie darbų pasidvigubinęs, 
negu pernai šiuo laiku bu
tą.

KALINIAI BADAU
JANTI.

Vakar patirta, jogei ap
skričio Cook kalėjime kali
niai jau antra diena badau
janti. Sukėlę tą “straiką” 
todėl, kad jie labai prastai 
ir prastu valgiu maitinami. 
Kalėjimo užvaizdą tečiau 
tvirtina, jogei jo kaliniai 
kuogeriausiai užlaikomi ir 
maitinami. Kaip tas pasi
baigs, nežinia.

Reikalinga mergina prie namų dar
bo. Turi suprasti namini darbų ir ga
minti valgius. Atsišaukite:

J. Urba,
3324 Auburn ave. Chicago, Ill.

Paieškai! savo pusbrolio Prano Gal
iniu. Paeina iš Kauno gub.. Telšių 
pav. kaimo Darackų. Taipgi savo drau
go Chas Girde, girdėjau, kad yra Clin
ton, Ind. Labai dailiai grajlna ant 
koneertinkos. Jeigu kas žinotų arba 
patįs prašau duot žinoti, nes tūrių la
bai svarbų reikalą.

Chas. Brazinskl
Box 161, Tilden, 111.

TARDYMO LĖŠOS 
PASEKMĖS.

IR

Tardymo lėšos ir pasek
mės Eastlando pervirtimo 
reikale sekančiai persista- 
to:

Federalė “jury,” algos, 
liudininkai, investigatoriai, 
kopijų perrašinėjimas — 
$10,000.

Sdkrctoriaus '• Redfieldo 
tardymas, jo ir kitų algos 
ir kitkas ................. $5,000

Koronerio “jury” 12,042

TEPLIORIŲ STRAIKAS 
PASIBAIGĖ.

10,000 straikuojančių te
pliorių pabaigė straiką ir 
IraĮmis dienomis grįš dar
ban. Teplioriai straiką lai
mėję. Chicagos bustuose 
tepliojimo darbą atliks tik 
vieni unistai.

Pasibaigė straikas ir 
Structural Iron Works uni
jos darbininkų.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: Angliškos ir Lietuviškos 

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

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

kare nuo 7.30 iki 9:30.
3360 Emerald ave.,

Chicago, Ill.

Tel.

VYČIŲ PRAMOGA PER
KELTA ANT ŠIANDIE.

Lietuvos Vyčių 14 kuo
pos ir moksleivių 3 kuopos 
rengiamas vakaras atsibus 
šį vakarų, šv. Antano para
pijos svetainėje, ties 49 Ct. 
ir 15 gat., Cicero, III. Mi- 
nėtas vakaras turėjo atsi
būti rugpjūčio 4 d., bet de-

Humboldt 97
J. C. WOLON 

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave.

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 —

ANT TOWN OF LAKE 
4559 8. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai vakare kasdiena

BEI"

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, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedalioms vakarais ofisas uždąrytas 

Telefonas Yards 687.

ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 5, 1915.

l-Iione Drover 7S00

Ofisas ir gyvenimo vieta
1 3249 S. Morgan St., Chicago.

Valandos:
8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po j 

liet ir 7 lig 9 vakare.

Tananevicz Savingsi

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki (5Oc svaras

Mano 40c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po S1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves

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

SUČEDYK pinigus 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos 
1S iki 40csvaro arbat. 3 iki Sc sv. sviesto.

Šiaur-vakarinč dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee are 
2054 M hvaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Tslafid ave
1217 S Halsted St
1832 S Halstad 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 WentwoHh avo 
3427 S Halsied st 
4729 o Ashland ave

Bell fe

Jeigu Esi Niekad Nevartojęs 
“Long Distance”--“Gerumas kepsnio yra jo valgyme” — gerumas Long Distance Telefono yra jo naudojime.

Stengianties gaut orderių, užbaigti kokį nors 
svarbų reikalą, pagaut kokią nors progą u- 
mu laiku, kur tolumas yra įsimaišę?, nėra 
geresnio budo susinešti kaip per Sell Tele
phone.
Jeigu neesi bandęs “Long Distance” prie sa- 

v vo biznio arba ypatiško reikalo, pradek da
bar. Pamislyk kaip PATS gali pasinaudot 
šitą platų būdą del savo reikalų ir uždarbio 
— taigi išbandyk gavęs pirmą progą.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

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.,

Paieškai! savo pusbrolių Petro ir 
Motiejaus Zavuskių. Paeina iš Suvalkų 
gub., Gižų parapijos, kaimo Rudos. 
Gyvena Amerike Motiejus jau 10 
metų o Petras 8 m. .Tie patįs ar kas 
kitas meldžiu pranešti ant šio adreso:

Juozapas Wencius,
20 Union str. Dykehead Shotts 

Lanarkshire, Scotland.

Paieškau merginos prie namų dar
bo. Malonėkite atsišaukti vakarais.

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

ATYDAI DRAUGYSČIŲ. i
Pranešame gerb. draugijoms, B 

kad draugysčių parėdų dirbtu-^ a 
vę perkėlėme į kitą vietą, tai
gi norėdamos užsakyti karūnas, 
vėliavas, kukardas, šarpas, mar
šalkų parėdus, kepures, guzikė- 
liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti 
šiuo adresu:

T. Andrusevicz & Co., 
1908 W. Division str., arti Ro
bey str., Chicago, Ill.
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BANK
JONAS M. TANANEVlOlA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IDE 30E 3SE 301

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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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 biznį 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, Affidavits ir visokius kitus 

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898,' ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalu vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koįrius 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.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO 00.
L Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1916.)

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'AA SsTN ST
. Real Estate Department as, ........ - - -.. - ............  K. J. FILLIPOVIGH, Pardavėjas
IB
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