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Varšava musu! - Suv. Valstijų jurininkai.

šaukia Vokiečiai
Rusai, o su jais ir talki

ninkai labai nusiminę.
Teutonų militarizmas 

labai stiprus.

Vokiečiai Lenkams žada karalių

Mūšiai ties Biržiais ir Anykščiais.
DIDIS NUOTIKIS IŠTIKO KARO LAUKE EU

ROPOJE — TRUKO PASKUTINĖS DRUTVIETĖS 
APLINK VARŠAVĄ IR LENKŲ SOSTINĖ TEKO 
VOKIEČIAMS. TOKS STAMBUS VOKIEČIŲ LAI
MĖJIMAS NELIKO BE ATBALSIO VISAME PA
SAULYJE.

VARSA VOS PUOLIMO ATBALSIAI.
BERLYNAS, rugpj. 6. Kaizerio sostinė dūksta iš 

džiaugsmo del Varšavos puolimo. Berlyniečiai tik ir 
šaukia: “Varšava musų.” Kaizeris pranešė kaizerienei 
telefonu ir Įsakė Berlyno komendantui von Kissel išsių
sti ciklistus po visą miestą ir skelbti, kad Varšava 
puolė.

Daugiau, kaip 100 ciklistų ir keletas automobilių 
ūžė Berlyno gatvėmis ir šaukė linksmą naujieną.

Neapsakomi buvo reginiai. Policiantai ir civiliai 
žmonės bučiavosi iš džiaugsmo. Minios dainavo patrioti
nius himnus. Iš mokyklų vaikai tuoj paleista. Visi 
namai pasipuošė vėliavomis, tuoj laikraščiai didžiais 
glėbiais buvo išnešiojami ant gatvių ir godžiai skaito
mi.

Buvo rėkavimas ir kituose miestuose. Ypač Mue- 
niche, Bavarijos sostinėj, nes bavarai savo princo Le
opoldo vedami sutruškino paskutines Varšavos drut- 
vietes ir pirmi pasiekė Varšavos.

MAPI N El S OFF TO HAYTI
Ant salos Haiti gimus revoliucija ir baisios suirutės. Dėdė Samas pasiuntė į ten 
kelis karo laivus. Ant vaizdo matoma karo laivas Connecticut, kurs apleidžia 
Philadelphia ir plaukia į Haiti pakraščius. Jurininkai1 ten ant sausumos bus iš

sodinti ir pravesta tvarka.

KAŽ KUO KVEPIA.

Kopenhagen, rugpj. 6.— 
Austrijos valdžia labai pra
šė, kad Dr. Bauer, perdėti- 
nis ligoninių Malmoj, Šve
dijoj, atsiųstų Austrijai da
ktarų ir slaugotojų. Dr. 
Bauer atsakė, kad nei vieno 
daktaro, nei nienos slaugo- 
tojos negalįs atsiųsti, nes 
Švedijos armija bile dieną 
gali jų pareikalauti.

Tai išrodo, kad Švedija 
mano ką nors karingo dary
ti. Gal mano tvoti šiaurės 
meškinui pašonėm

NUSIŽUDĖ MOTINA.

Laporte, Ind., rugpj. 6. 
— J. Eckstein, motina še
šių vaikų, įpuolusi nusimi
nimai! del ligos, sumanė 
nusižudyti. Pasiuntė vai
kus lauk žaisti, o pati pasi
smaugė prie lovos. Vaikai 
sugrįžo ir negalėjo prašne
kinti motinos. Nuėjo pas 
kaimynus ir prašė, kad atei
tų pažadinti jų matutę, ku
ri esanti pririšta prie lo
vos kojos.

Petrogradas, caro sosti
nė, paniuro. Oficialiai ši
taip pranešta apie Varšavos 
netekimą:

“Atsižvelgiant į padėji
mą ir abelną stovi, rusų ka- 
ruomenei buvo Įsakyta at
sitraukti ant dešiniojo Vis- 
los kranto. Pagal praneši
mų, tas Įsakymas išpildyta 
ir kareiviai, kurie gynė Var
šuvą, atsitraukė 5 vai. iš 
ryto, ketvirtadienį. Nebu
vo užpuolami. Apsistojo 
prie paskirtų pozicijų. Jie 
susprogdino Varšuvoje vi
sus ant Vislos tiltus.”

KĄ TALKININKAI 
SAKO.

Londonas apgailestauja

Varšavos puolimą ir pripa
žįsta, jog tai didis talkinin
kams smūgis. Visi Londo
no laikraščiai pilni apie len
kų sostinės puolimą.

“Daily Telegraph” rašo: 
“Šis nuotikis turės didžią 
intekmę i visą pasauli ir 
kvaila butų nežinoti jo reik
šmės.”

‘1 Daily Graphic ’ ’ rašo: 
“Varšavos puolimas ir vie
nų metų grumimosi be abe
jonės yra smūgis Rusijai ir 
kartu talkininkams. Tš mili- 
tarinio atžvilgio tas rodo, 
jog vokiečiai yra stipresni 
po metų karo, negu rusai.”

Butų kvaila mažinti per
galės svarbą,”

AMERIKOS VOKIEČIAI 
KRYKŠTAUJA.

San Francisco parodoj y- 
ra dabar vokiečių savaitė. 
Gavę žinią apie Varšavos 
puolimą sujudo ir iškėlė di
džią demonstraciją. 3,500 
dalyvavo demonstracijoj, 
nešė vokiškas vėliavas ir 
dainavo vokiškas patrioti
nes dainas. Parodavo di
džiomis miesto gatvėmis.

RUSAI IŠBĖGO.
Varšava puolė, bot Rusi

jos armijos branduolys su
spėjo pabėgti, o vokiečiai ti
kėjosi juos apsupti. Rusi
jos armijos ariergardas bė
ga į rytus nuo Varšavos ir, 
žinoma, jam grasia pavojus 
būti suskaldytu, nes iš kai
rės, dešinės ir užpakalio ant 
jų antpuldinėja teutonai.

Spėjama, kad Rusijos ar
mijos branduolys jau yra 
Siėdlece, 50 mylių į rytus 
nuo Varšavos ir 60 mylių 
nuo Lietuviškos Brastos.

Vokiečiai skelbia apie 
paimtus nelaisvius, bet jų 
nedaug, sulyginus su Ru
sijos armijos didumu.

KAS TOLIAU.
Kas toliau bus daryta? 

Nežinia tikrai, tik spėti ga

lima. Kaikurie kariniai 
ekspertai nurodo, kad vo
kiečiai vysis rusus, kad 
mirtiną smūgį uždrožti. Ki
ti sako, kad dabar Serbija 
bus užpulta, kad įbauginti 
Balkanų valstybėles. Tre- 
ti-gi sako, kad vokiečiai at
suks savo didįjį karą prieš 
talkininkus. Bet visi eks
pertai yra vienos nuomonės, 
kad kur tik vokiečiai darys 
žygį, tai visur su didžiomis 
jėgomis.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
rusai gerai pasitraukė ir 
mažai grobio tepaliko.

VOKIEČIAI PRAMATO 
KARO GALĄ.

Kai Varšava puolė, tai 
Vokietijos oficialiai asme- 
nįs prakalbo, jog netoli karo 
galas. Prieš, žiemą karas 
galės pasibaigti.

Sekmadienį kaizeris bus 
Berlyne ir didžiai svarbus 
bus ministerių posėdis. Au- 
gšti valdininkai ir kaizeris 
tarsis, kas toliau daryti.

Vokiečiai pramato, jog 
talkininkai, nežiūrint į jų 
pasigyrimus, sunkinasi ka? 
ru ir gatavi vesti derybas 
apie taiką.

Vokiečiai šitaip galvoja: 
Rusija gavo smūgį, nuo ku

rio ji negreit atsipeikės ir 
negreit įstengs daryti už
puolimus. Francija ir An
glija mato savo negalę iš
krapštyti vokiečių iš Belgi
jos ir Francijos, nes nieko 
neveikia, kuomet didžiosios 
'vokiečių jėgos nugabentos į 
lytus rusų pliekti. Darda-, 
neliai nekuomet nebus pra
laužti. ' Ant Balkanų nėra 
pavojaus. Taigi vokie
čiams laimė šypsi.

LENKAMS SKIRS 
KARALIŲ.

Iš diplomatinių šaltinių 
sužinota, jog dabar, po Vai'- 
šavos puolimo, urnai bus pa
skelbtas manifestas, aprei
škiantis Lenkijos karalystės 
po globa Austrijos ir Vokie
tijos. Karaliumi gi bus pa
skirtas Austrijos erc-herco- 
gas Karolius Steponas.

Tasai erc-hercogas labai 
populeris tarp lenkų ir da
bar yra admirolu Austrijos 
laivyno. Erc-hercogo dvi 
dukterį — Eleonora ir Re
nata — yra ištekėjusios už 
lenkų princų Aleksandro 
Čartoryskio ir Heronimo 
Radzivill. Tuodu princu y- 
ra žymiausiu nariu lenkų 
aristokratijoj. Gi erc-her
cogas labai buvo prielankus

—-.Montgomery, Ala., rųg- 
pjuč.. 6. — Motina Lee Ta
tum įmetė savo keturis vie
ną po kitam vaikus į gilų 
šulinį, o paskui pati įšoko 
ir prigėrė visi.

— Boston, rugpj. 6. — 
30 vestuvninkų susirgo nuo 
vištienos. Jaunavedys iš 
susijaudinimo nevalgė ir to
dėl liko sveikas.

— Roma, rugpj. 6. — Ru
sijos valdžia paleis 12,000 
Italijos nelaisvių, kurie bu
vo kilę iš Austrijos italų 
apgyventų provincijų.

lenkams ir buvo apsigyve
nęs Galicijoj. Todėl tiki
masi, kad toks paskyrimas 
rastų lenkuose pritarimą.

Rotterdam Courant rašo, 
kad; Berlyne sekmadienį at- 
sibusiančioj svarbioj kon
ferencijoj dalyvaus ir Aus
trijos erc-hercogai. Toje 
konferencijoje bus išduotas 
lenkams manifestas. Bet 
tasai manifestas busiąs pa
duotas patvirtinti Reichsta
gui, kurs rugpj. 17 d. susi
rinks.

MŪŠIAI LIETUVOJE.
Kurše ir Lietuvoje mūšiai 

verda. Vokiečių oficialiai 
skelbiama, jogei rusai su
mušti ties Genaize, Biržiais 
ir Anykščiais. Pateko ru
sų nelaisvėn 2,225.

Kaip žeme pra
rijo dirbtuve.

Hudson, N. Y. — Pereitą 
pirmadienį ištiko toks nuo
tikis, koks retai ant žemės 
teatsitinka. Lyg kad žemė 
prasižiojo ir prarijo didžiu
lę dirbtuvę. Žemė prasivė
rė ant trijų akrų ploto 
ir griuvėsiai nuskendo kaž
kuriose vi ('tose 30 pėdų že- 
mė|, viduriu.

Truputį prieš šeštą valan
dą, kuomet mainėsi nakti
niai ir dieniniai darbinin
kai, visai netikėtai dirbtu
vėj darbininkai išsitiesė 
antausius. Virto žemei su
drebėjus., Ėmė kristi«*:uit 
jų plytos ir paskui purkšti 
verdantis vanduo iš truku
sių dūdų.

Nekuomet šios apygardos 
historijoj nėra buvę tokio 
atsitikimo, kaip rašo Hud
son Register. Panašių, bet 
ne tokių didelių, yra buvę 
šioje apylinkėje. Keletas 
metų atgal pusė akro indn- 
bo ant episkopatų kapinių. 
Tndubo apie 40 pėdų giliai. 
Niekas tuomet nežuvo, bet 
keletas vos išsigelbėjo.

Žemė čia yra prie molio 
kelių desėtkų gilumo, bot 
žemiau yra gyslos smėlio. 
Smėlis it vanduo turėjo iš
ėjimą ir pasidarė tuštuma. 
Tuomet del dirbtuvės sun
kumo žemės plotas ir indu- 
bo. Žemė indubdama kai- 
kuriose vietose pakėlė pa- 
viršį. Pakėlimas atsitiko 
po upe. Upėj kelias liko 
užblokiuotas ir todėl jos te
kėjimas nusuktas į kitus 
kelius; upė pasidarė sau 
naują vagą.

Iš pat ryto dirbtuvėj vis
kas atsibuvo paprastu bil
du. Prieš atėjimą dieninių 
darbininkų dirbtuvėj darbi
ninkai išgirdo ypatingą oši
mą, kaip lokio. Po to se
kė smarkus sutrenkimas. 
Per keletą miliutų čieli de
besiai dulkių kilo padan- 
gėsna. Per dulkes nieko 
nebuvo galima matyti. Kuo
met dulkės nugulė, tai žmo
nės išvydo Įstabų reginį. 
Didelės krūvos suskaldytų 
akmenų, kurios buvo tarp 
ofiso ir dirbtuvės, jau din
gę. O daržinė besanti ant 
kalvos, mat, po ja pakilo 
žemė, bet daržinė parvirto.

Aš pats viską savo aki-

(Tąsa ant 2 pusi.).
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Vokiečių ambasada ir ! 
konsuliatai Suvienytose 1 
Valstijose veda nuolatinę < 
labai indomią statistiką, i 
Toji statistika Vokietijai ! 
yra labai reikalinga. Am- 1 
basada ir konsuliatai tam 
tikslui užlaiko specialius j 

agentus. Tie agentai metai 
į metus kiekvienam Suv. 
Valstijų mieste, miestelyj, 
net ir ant farmų ištyrinėja, 
kiek kur kokių vokiečių gy
vena, kokius jie turi užsi
ėmimus, koks jų turtų sto
vis ir t.t. Ambasada todėl 
kas metai per tuos agen
tus apturi aiškią statistiką, 
kiek kur randasi vokiečių 
pramonininkų, pirklių, dar
bininkų ir t.t. Suskaitoma, 
kiek yra profesionalistų, 
darbdavių ir darbininkų. 
Taippat suteikiama amba
sadai žinios, kiek kur vo
kiečiai darbdaviai turi meti
nio pelno, koks jų kapita
las ir kiek jie moka savo 
darbininkams.

Dienon.
Apie padėjimą Rusijoje 

tankiausia vaduojamos ru
sų laikraščiais, kurie kuo- 
aštriausia cenzūruojami. 
Žinoma, tuose laikrašČmuse 
nerašoma teisybe, ka^iš- 
tikro Rusijoje veikia si. To
dėl pravartu šis-tas -išgirsti, 
ką apie Rusiją rašo užsie
nių laikraščiai, ypač vokiš
kieji. Iš tų laikraščių su- 

. žipoMia, jogei Rusijoje jau 
ne taip daug ramu ir gera, 
kaip kad tvirtinama rusų 
cenzūruotuose laik Paščiuo
se.

Jei daleisime/kad kokiam 
nors fabrike, kuriam dirba 
200 darbininkų, skaitlinės 
nuolatai kas metai teisin
gai bus nustatomos, tai len
gva suprasti, kad fabriko 
direktorius, prisiėjus reika
lui parinkti aukų tarp dar
bininkų, pav., mirusio drau
go palaidojimui, arba su- 
šelpimui likusios našlės po 
mirusiam 
jaus gali 
sumos iš 
lauti.

Todėl, 
rugpjūčio

darbininkui, tuo- 
kokios 
reika-

apibrėžti, 
darbininko

pernai

Štai užsienių laikraščiai 
rašo, jogei visoj Rusijoj dė
lei šio karo gimusios suiru
tės. Iš to, žinoma, didžiau
sius nesmagumus apturįs 
caras su savo šeimyna. 
Tvirtinama, jogei caras da
bartinio karo su Vokietija 
visai nenorėjęs, bet jį ka
rau prievarta intraukęs jo 
dėdė, didkunig. Nikolai Ni
kola jevič. Caras nebuvęs 
pasitikėjęs savo karuomene, 
bet didkunig. Nikolai jį 
perkalbėjęs, jogei rusams, 
žygiuojant bendrai su fran- 
euzais ir anglais, busią gali
ma trumpu laiku paimti ne 
tik Austrijos sostinę Vi (‘li
ną, bet ir Vokietijos — Ber
lyną. Su tuo tvirtinimu 
caras pagaliau ir sutikęs.

kuomet
2 dieną Vokieti

ja buvo Įvelta karau ir nors 
kaizerio agentas Ameriko
je, Dernburg, šioj šalyj ne
buvo ir turėjo sugristi tik 
po kelių mėnesių, Vokieti
jos ambasadorius Berns
torf f, ačiū viršminėtai sta
tistikai, veikiai patyrė, kur 
ir kiek iš Amerikos vokie
čių prisieina pareikalauti 
kilusio karo reikalams fi
nansinės pašelpos. Amba
sadorius, o su juomi ir 
Dernburg, labai gerai žino
jo, kad didžiulės garlaivių 
kompanijos, kaip tai Ham
burg-American Line ir

Deutscher Lloyd New Yot- 
ke įneš “juodai! išdan” 
daug milijonų, kad vokie
čių žemdirbystės sindikatai 
Suv. Valstijose suteiks Vo
kietijai daug valgomų pro
duktų ir kitokių prekių, 
kad medvilnės plantacijų 
savininkai iš Florida, Loui
siana ir Texas suteiks taip
pat pinigų ar tos pačios 
medvilnės (bovelnos), kuo
met tik pas juos bus to pa
reikalauta.

Gi kas lytisi pramoninių 
šakų labiausiai susiartinu
sių su karu, tai pp. Berns- 
torff ir Dernburg nei kiek 
neabejojo, jogei didžiulės 
cheminės ir farmaceutinės 
firmos Philadelphijoj, New 
Yorke ir Baltimorėje padės 
didžiausias pastangas abel- 
no vokiečių reikalo parėmi
mui. Tokias pats mintis 
tie ponai turėjo ir kas link 
geležies ir plieno įstaigų, 
kurias valdo vokiečiai arba 
jų šalininkai.

Todėl pirmiausiais karo 
mėnesiais tasai asmeninių 
mokesčių programas pilnai 
buvo pildomas visose Suv. 
Valstijose. Tau vokiečių 
“juodai! išdan” reikalauja
mas dalis įnešė ne tik vo
kiečiai pramonininkai ir 
pirkliai su žemdirbiais, bet 
ir visi darbininkai, tose į- 
Istaigose dirbanti, prie to 
prisidėti buvo verčiami.

N ewyorkinio dienraščio 
11 Temps ’ ’ korespondentas, 
norėdamas patikrinti augš- 
čiau paminėtus faktus, vie
ną vakarą prieš šventę nuė
jęs vienai! New Yorko pric- 
iniestin, kur darbininkai gy
vena. Tenai jam teko pa
sikalbėti su kukliu elektro
technikų iš Badeno, taippat 
su audėju iš Wuertember- 
go. Kiekvienam iš jų algų 
atitraukta po 10 nuošimčių 
Vokietijos karo reikalams. 
Jie nusiskundė 
padaryta prieš jų 
Dernburgo programą gi jie 
taip apibrėžė:

“Pabėgome iš Vokieti
jos, kadangi nepatiko mums 
nei jos autokratinė valdžia, 

■ nei jos utilitarizmas. Šalis, 
kur per nelaimę mes gimėm, 
nebuvo ir nėra pertai musų 
tėvynė. Bet ką gi? Kaipo 
vokiečiai iš paėjimo, tuo-

kai. Jis, sakoma, nuspren
dęs kariauti ligi galui, kad- 
ir visa Rusija vokiečiams 
turėtų tekti.

Karo pradžioje, kuomet 
rusams kariavimas šiek- 
tick sekėsi, džiaugėsi did
kunig. Nikolai, trynė ran
kas iš džiaugsmo caras ir 
pradžiugo visa rusų tauta. 
Bet kuomet teutonai rusų 
armijas ne tik iš rytinės 
Prūsijos ir Galicijos išvijo, 
bet dar ėmė pašėlusiai 
spausti Lenkijoj ir Lietu
voj, visi nuleido nosis, pra
dedant caru su augščiau- 
siais valdininkais ir bai
giant prastuoliu rusų muži
ku. Iš augštesnių valdinin
kų greitai susidarė partija, 
kuri su caru priešakyj jau 
norėtų su Vokietija taikin- 
ties, bet didkunig. Nikolai 
Nikolajevič su savo šalinin
kais priešinasi visokiai tai-

Dabar taigi tos kita ki
tai priešginiaujančios sro
vės ir kelia maišatis visoj 
Rusijoj. Caras pagaliau 
atsiradęs tarpe kūjo ir prie
kalo. Negalįs nei vienos, 
nei kitos puses palaikyti. 
Tiesiog netekęs valdžioje 
jokio autoriteto. Tuo žvilg
sniu vienur ir kitur sukelia
mi gyventojų neužsiganėdi- 
nimai, riaušės. Tečiau kul
kas jos nieko nereiškian
čios. Mat, tuo kartu dar 
nepaliesti tikrieji rusai. 
Karas siaučia tik Rusijos 
provincijose, kur gyvento
jai nerusai yra įpratę prie
spaudą ir vargus vilkti. Bet 
tegu vokiečiai įsibriaus į 
Rusijos žemes, tegu jie iš 
Pabaltijos ims artinties 
Petrogrado link, tuomet rū
kų mužikų nei ugnis su ka- 

nesulaikys nuo su- 
prieš dabartinę val-kilimo

HARRIET STHHTOH BLfiTCH
Ši moteris yra Moterių Politikinės Unijos New Yor
ke pirmininkė. New Yorke rytoj rengiama didelės su- 
fragiečių demonstracijos. Bet ši moteris jose neims 
dalyvumo. Andai mirė jos vyras, tatai paliko geduly- 
bėje ir šalinasi nuo Įvairių trukšmingų parodavimų.

jogei tas
norą.

jaus likome intraukti kon- 
suliato ir ambasados la- 
puosna. Musų šioj šalyj 
natūralizacija yra dar per
daug šviežia, kad galėtu
mėm su tuo prasilenkti ir 
todėl esame priversti duo
ti tiek, kiek iš iiiusų rei
kalaujama. J ei pasipriešin- 
tumėin, tai būtumėm išmes
ti iš fabrikų, kur dirbame 
del kuklaus pragyvenimo.”

Tas tai ir reiškia 
čių stiprybę..

vokie-

Amerikoje.
PRAKILNAUS VEIKIMO 

NĖRA.

džią, kuri visą šąli stumia 
pragaištin.

Taip rašo ir spėlioja 
sienių laikraščiai, kurių 
kliudo caro valdininkų’ 
zura. Tokiems 
mams galima tikėti ir ne, 
bet reikia pripažinti, jogei 
juose visgi yra 'daug tei
sybės. Pav., užsienių laik
raščiai dar pifcneša. jogei 

kitur siau- 
ir kitokios 
ligos. Toms 
net iš karo 
daug gvdv-

uz-
ne-

cen- 
pelioji-

Petrograde ir 
čianti cholera 
užkrečiamosios 
ligoms naikinti 
lauko atšaukta
tojų. Iš to tarpe gyvento
jų tankiai kįla maišatis. 
Rusų laikraščiai tečiau a- 
pie tai nerašo, nes cenzūra 
neleidžia tai daryti. Iš au- 
gščiau to viso čia paminėto 
gana aišku, jogei Rusijoje 
ne taip viskas yra gražu, 
jogei gyventojai tuo nerei
kalingu kraujo praliejimu 
bjaurisi ir reikalauja tai
kos. Ir jei valdžia nepa
klausys, susilauks apverkti
nų pasekmių. Taip bent 
sprendžiama.

Mason City. Iowa. — Da
bartės, visam pasauliui su
judus, sujudo ir daugelio 
musų kolionijų lietuviai. 
Todėl reikia ir mums pasi
rodyti, kad judame ir ką 
beveikiame. Gyvybės žen
klu tebūnie ši žinutė.

Ši lietuvių kolionija ne
didelė. Išviso yra arti 130 
suaugusių vyrų ir moterių. 
Šeimynų tik 26. Visi lie
tuviai dirba prie plytų iš- 
išdirbimo, nes kitokių dirb
tuvių čia nėra. Uždarbiai 
nuo $2.00 iki $2.50. Ir toki 
darbą gauti nelengva.

Apšvietimas tarp vietos 
lietuvių nemenkas, nes tu
rime nuosavią “akademi
ją” — pool rooiną. Jos sa
vininkas duoda geras pa
mokas.

Nors per dieną lietuviai 
moka į kakalius anglis ver
sti ir valdyti “automobi-

SELPKIM LitTiiU AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Iria, neį» vasara. Tai cicilikė- 
lis nieko negalėjo pasakyti, 
susinegeravo taip, kad vos 
gyvą namo parvežė.

Iš tos gėdos socialistėlis 
net iš musų miesto turėjo 
“išrunyti”. Pabėgo likes 
skolingu lietuvių kooperaci
jai už 12 duonos bakanėlių.

Tai vis apšviestuolių dar
bas. !

Pažiūrėsime ar darbinin
kiški laikraščiai parašys a- 
pie savo “draugo” darbeli. 
Žinoma, jei ne jų partijos 
žmogus butų, tai per kelias 
savaites po visus laikraš
čius bubnytų apie tai ir 
verstų bėdą aut katalikys
tės.

Dabar tai turbt užsikiš 
ausis ir užsimerks — nie
ko nematys nei girdės.

Vietos socialistėliai nusi
minė, |<ad jų uolus “drau
gas” lindo svetimai! kiše- 
niun. S. P. Parapijonas.

lių” su vienu tekiniu, pri
krautą apie pusantro šimto 
plytų; nors kartais rankos 
ir kojos sudreba ir “auto
mobilius” apsivožia, bet va
kare parėję namo, vėl ener
giškai stoja prie kito darbo. 
Reikia juk ištuštinti po ke- 
lioliką bonkų rudžio ir deg
tinės, kad gauti daugiau 
proto, apšvietimo ir stipru
mo užjuodinti savo broliui 

'akis arba'net reikia kartais 
ir galvą prarakti. Dar tas 
ne viskas, juk reikia kartais 
su dėde į belangę nužing
sniuoti, prieš teisėją atsi
stoti ir išgirsti, kad reikia 
tiek ir tiek užsimokėti.,

Tai matote, tautiečiai, 
kaip daugelis musų čionykš
čių brol iii darbuo j a si

Pinigų visiems reikalams 
nukanka, nes šnapsuojautie
ji neina bažnyčion, nesirū
pina atlikti išpažintį, tai 
visa Dievo dalis tenka vel
niui. Buvo užsukęs čia ir 
kunigas iš Sioux City, bet 
kam jo čia, juk čia yra “a- 
kademija.”

Vėliau daugiau bus apie 
čionykščius lietuvius.

Bitinėlis.

NAUJA VYČIŲ KUOPA.
Spring Valley, Ill. — Lie

pos 27 d. vakare sušaukta 
vietos lietuvių vaikeliai ir 
mergelės Į p. Venbiskio sve
tainę. To jaunimėlio susi
lanko daugiau 30. Vietos 
parapijos vargonininkas, p. 
E. Šlapelis, susirinkusiam 
jaunimėliui paaiškino apie 
Lietuvos Vyčių tikslą, apie 
gražią lietuvių kalbą, pa
tardamas visur ir visados 
kalbėti lietuviškai, ypač su
sirinkimuose. Po to iš su
sirinkusių sutvėrė mažesnį
jį L. Vyčių skyrių, kuris 
bus vyčių kuopos globoja
mas. Tam skyriuj kiekvie
nas jaunuolis ir jaunuolė 
nuo 8 ligi 16 metų amžiaus 
galės prigulėti veltui.

Reikia visiems žinoti, jo
gei vyčių užduotis yra pra
kilni, naudinga, todėl ir ma
ži vyriukai bus pratinami 
prie doro krikščioniško gy
venimo, prie savo tautos, 
kalbos, litęraturos meilės; 
lygiai bus raginami būti 
darbščiais, blaiviais, tau
piais ir t.t.

Vytis.

"DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas i c pinigais 

Visas Kuponas vertas Ic pinigais

t*cigarette*. 
5c

Web©

ii; 

a«c »>

S?* 
CO O 
<2.= 
m

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

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

SVETIMAME KIŠENIU- 
JE NORĖJO PASIŠIL

DYTI.

Rumford, Me. — Du lie
tuviu Motiejus Žemaitis ir 
F. P. sumanė važiuoti ant 
farmos. M. Žemaitis prigu
li prie 136 socialistų kuopos. 
Nusisamdę automobilių ir 
išvažiavo. M. Žemaitis, kaip 
ten patėmijo, kad jo drau
gas turi $40. Atgal važiuo
jant Ž. visaip ėmė gretin- 
ties, užvedžiojo kalbą ir vi
saip stengėsi nukreipti aty- 
dą ant pašalinių dalykų. 
Taip bekalbant, M. Ž. ėmė 
Įrišti kišenini! savo draugo. 
Bet štai F. P. capt jam už 
rankos. Ir paklausė, 
kišo ranką kišenini!, 
kad pašildyti dabar

kodėl 
sakė, 

nerei-

NELAIMĖ KASYKLOSE.
Clinton, Ind. Čia gyve

na diktokas lietuvių būre
lis. Bet veikimas ni men
kas. Laikraščius mažai kas 
teskaito. Yra čia ir kelios 
draugijos. Bet ir jos tik 
savais reikalais teužsiima.

Kasyklose dirbama silp
nai.

Liepos 27 d. atsitiko baisi 
nelaimė. Anglių kasyklo
je užmušta Jurgis Užubalis. 
Velionis turėjo 39 metus 
amžiaus. Paėjo iš Kauno 
gub., Vabalninku parap. 
(Panevėžio pav.), Stuburų 
kaimo. Neprigulėjo nei 
prie jokios dr-jos. Paliko 
žmoną su kūdikiu. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis liepos 29 dieną.

Norintieji gauti platesnių 
žinių apie velionį, kreipki
tės adresu:

Alb. Rasimavičius, 
R. R. 3. Box 134 

Clinton, Ind.

arklidės virto pro duris, 
kuomet arklidė parvirto 
ant šono.

Šitas atsitikimas sujudino 
visą apygardą. Iš mieste
lio pribuvo tris daktarai ir 
keletas ambulansų. Subė
go daug žmonių, moterių su 
vaikais, nes tai buvo dyvų 
dyvai, baisybių baisybės. 
Žmoncliai bėgo verkdami, 
visi keliai užsikimšo. Buvo 
su automobiliais ir pėsčių.

Kaip ten nebūtų, bet be
darbė stojo prieš akis. Nes 
apie 500 darbininkų uždar
biavo toj dirbtuvėj. Iš lie
tuvių niekas nenukentėjo. 
Ir taip su darbais čia bu
vo striukai, o po to atsitiki
mo nustojome vilties geres
nės ateities umu laiku.

Buvo baisu, kuomet ne
šėme vieną sužeistą lenką. 
Jis mane gerai pažinojo. 
Jis prašė manęs, kad aš 
jam gyvastį atimčiai!, nes 
visas jo kūnas buvo nupli
kytas. Už kelių valandų 
bai«: ~n Kančiose jis mirė.

O kitas reginys buvo, ka
da atnešėme vieną juodą.

.Buvo pusgyvis, kai dėjo
me į ambulansą. Tai ano 
brolis jau besąs ambulanso 
su sužeistomis kojomis. 
Prašė, kad aš jam padėčiau 
išlipti lauk, nes negalįs sė
dėti per tai, kad jo brolis 
jau esąs miręs. Aš suspau
džiau jo ranką ir paaiški
nau, kad jo brolis dar gy
vas ir daktaras pridėjo, kad 
jo brolis pasveiks. Tuomet 
pasidarė ramesnis.

Visa ta vieta pirma buvo 
lygi, o dabar išriausta viso
kiais grioviais.

Žemės drebėjimai negali 
pridaryti tokių jeibių, kaip 
kad žemės prasižiojimas.

Kaip buvo minėta, upė 
buvo užblokuota ir pasida
rė sau kitą vagą per ker
nų laukus. Kai po upe že
mė kilo, tai išmetė ant kran
to daug žuvų — karpių, 
sveriančių po 10 ir 12 sva
rų. Viską matęs.

Kaip žemė prarijo dirbtuvę
(Pabaiga nuo 1 pusi. ).

mis mačiau. Žmonės bėgo, 
kaip pamišę ir kiek žmonių 
žuvo, tai dar nežinia. Ma
čiau, kaip keturi arkliai iš

Dr. S. A. ŠLAKIENE;
SPECIALISTE

S MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
| 3255 SO. HALSTED STr 1

CHICAGO, ILL. ■g Tol. Drover 5320

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: Angliškos ir Lietuviškos 

kalbų, Aritmetikos. Kningvedystės, 
Stenografijos, I’irklybos Teisių. Suv. 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istorijos. 
Geografijos, Politiškos Ekonomijos 
Piliety stės, Da i 1 rašysi ės.

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

kare nuo 7.30 iki 0:30.
3360 Emerald avė.,

Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpamo laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languatfea

1741 W. 47th Streit Chicago, '1 ;

2
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Pabėgėliai
Krupiuose

Malonus reginys namie vakare!

[gfr/, fgzicFĮ 
generolas susirgęs

paskelbiu T. F. organuose.
Tariu nuoširdžiai ačiū vi

siems pasidarbavusiems au
kų rinkime — visiems stam
biomis aukomis T. F. šel
piantiems ir visiems tiems, 
kurie smulkiomis aukomis, 
lyg manna iš dangaus, pa
sotina alkanus musų bro
lius.

Dar kartą visiems liart- 
fordiečiams ačiū, ačiū.

Dr. A. K. Rutkauskas,
T. F. pirm.

P. S. Bankinį vekseli už 
$111.00 indaviau T. F. raš
tininkui, adv. A. A. Šlakiui.

Dr. A. K. R.

į Tel. Randolph 5246

A. A. Skkis
advokatas

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

Res. 3255 So. Halsted St.
i Tel. Drover 532(1

*

R-
* Stalas laukia — savo paskutinio 

papuošimo — yra tai Edelweiss, 
alaus, kurs tikrai yra geras. 
Įsidek į savo omenį patelefonuo
ti Canal 9 — Edelweiss Linija — 
tikru laiku.

Kazokai paėmė vai-
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Aš-gi, remdamasis išimti
nai ant gerb. kun. J. Am- 
boto laiško skaitliniu, viską

ašE — 1170

E — 1245

E —

E —

E —

E — 1249

E — 1250

Neužilgo šūvis krito 
užmušė

Šis
Yorke. Šioj šalyj preziden
taujant Harrison’ui, gen. 
Tracy buvo karo laivyno se

kretoriumi.

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapaaq Krsutuve

“Amerikos Lietuvis”

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprčdnlų. skrybėlių, 
čeverykų, liūtų de! moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIAS, savininkas
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

vokiečiai nuo

Ė

Į?
i
K Geriausias graborius ant Bridge- 
j porto. Atlieka darbiį kuogeriau
I šiai.
H Prie kiekvieno pagrabo suteikia 
g geriausius liktorius ir 12 vazonu 
fe palmy.I
I Tel. Drover 4139.

A. MASALSKI 
! 3305 Auburn Ave. Chicago

B

Prie Krupių, kur važia
vau iš Žagarės, išgirdau 
dalgį skambant. Lietuvė 
naginėta plačiai varydama 
pradalges pjovė žemutę dar 
žolę. Pagal jos sėdėjo se
nukė ir maža mergaitė žai

dė. Tai visa šeimyna. Vy
ras išėjęs karau. Liko ji 
viena darbininkė aut 8 de
šimtinių žemės. Pasakoja, 
kaip pereitais metais pati 
viena rugius suvalė ir išsi
kūlė, kaip laukus užarė, už
sėjo. Senė priėjus skun
džiasi, jog žentą į karuo- 
menę suėmė, jog buvo vo
kiečiai atėję, viską atėmę: 
arklį, karvutę, viską...

Krupiuose radau daugiau 
pabėgėlių. Visi jie atėjo 
nuo pusės rubcžiaųs, iš Var
nių, Laukuvos, Luknikų, 
ir t.t. Štai Ona Leonaitie- 
nė iš kaimo Utkovų. Pa
gal jų kaimo ėjo mušis. Vi
si gyventojai sėdėjo rūsiuo
se, kuriuos pavadino pyli
mais. Keli šūviai pakliuvo 
į tuos rusins. Viename iš 
tų užmušė mergaitę Alor- 
tą Tuzinaitę, kitame seni 
Čailutko ir tris vaikus.

Kuomet vokiečiai traukė
si nuo Mintaujos, jie pade
gė Kuršėnuose namus Taš
kinio. . Iš tų namų ugnis 
persimetė ant kitų budinkų 
ir į porą-trejetą valandų 
supleškėjo virš 200 namų. 
^Policijos valdininkams už 
teikiamą rusų karuoinenei 
ginkluotą pagclbą besitrau
kiant rusams nuo Garždų 
ir Kretingos, vokiečiai 
smarkiai keršija. Atvykę į 
Varnius vokiečiai tuoj už
klausė, kur pristavo (aseso
riaus) namai. Parodžius, 
tuojaus tuos namus pade
gė. Tas pats buvo ir Sėdo
je. Bet ir Varniuose ir Sė
doje gaisras neišsiplatino 
labai, užtai Afažeikiuose nuo 
pristavo namų išdegė be
veik visas miestelis: nuo 
rinkos iki 
sarnamiai 
sudegę.

Kuomet
Kuršėnų ėmė traukties ant 
Luknikų, jie padegė kai
mus Gradušų, Žigaičių, Šir- 
miškių ir pagalios Utkovė- 
nus. Visi gyventojai leido
si bėgti. Pabėgo ir Leonai- 
tienė su 4 vaikais. Bėgo 12 
verstų. Pagalios sutiko ru
sus. Čia pabėgėlius priglau
dė, papenėjo karštais val
giais, kokių jie nebuvo ma
tę virš 10 dienų.

Buvo diena laike mūšių 
pagal Kuršėnus, kuomet vo
kiečiai ėmė manyti apie pa
sitraukimą iš Lietuvos toli 
už mušiu linijos. Nuo Kur
šėnų, pavyzdžiui, iki Var
nių virš 50 verstų. Bet 
Vieną dieną ir čia kilo su
mišimas. Vokiečių abazas 
skubiai ėmė trauktis, pasi
traukė ir štabas, kurs sto
vėjo valsčiaus raštinėje. 
Valsčiaus raštinės namus 
vokiečiai padegė. Nuo to 
budinko užsidegė kiti ir ne
užilgo išdegė visa Tverų 
gatvė.

Tuo tarpu sumišimas vo
kiečių tarpe pasiliovė ir jie 
^šnaujo ėmė eiti pirmyn. 
Priėję prie Vabalių dvaro, 
vokiečiai smarkiai į jį ėmė

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.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

šaudyti: Kaikurie dvaro gy-l 
ventojai sulindo į rusins, 
daugelis leidosi bėgti. Ku- 
metka to dvaro, Agota Za- 
suva, iškentėjus baisią dra
mą. Ji pagavo ant ranku 
du vaiku ir vilkdama ant 
virvės karvutę 'leidosi bėg
ti ant Kuršėnų. Greitai šo
viniai ėmė siekti ją, bet mo
teriškė bėgo toliau. Staiga 
pasitiko kazokus žvalgus. 
Tų paprašė išgelbėti vai
kus.
kus ir nurūko pas savuo
sius.
/pagal moteriškės, 
jos karvę ir užbėrė pačią
žemėmis nesužeizdamas. 
Palikus užmuštą karvę A- 
gota Zasuva leidosi jau te
kina bėgti, bet čia kita bom
ba krito jai po kojų. Dabar 
vos begalėjo išlysti iš po 
žemių, kuriomis . apiberta 
tapo. Išbėgus nuo šūvių 
Zasuva ėmė ieškoti vaikų. 
Lakstė po rusų linijas klau- 
sinėdama, bet niekas ne
galėjo nurodyti: ar mažai 
kazokų jodinėja“? Alane, jog 
vaikai ir kazokai žuvo, bet 
pagalios po kelių dienų rado 
rusų abaze prie Šiaulių. Be
je, apsipratę su vaikais a- 
bazninkai nelabai norėjo 
vaikus ir beatiduoti. Su vai
kais Zasuva iškeliavo toliau 
į Lietuvą ir taip pasiekė 
Krupius. Podraug su tais 
pabėgėliais buvęs ir Paaže- 
rio- klebonas, bet vokiečiai 
pasivijo jį, suėmė ir nusi
varė kaipo belaisvį į Vo
kietiją.

Juo toliau, tuo blogiau. 
Karas vargina visus- degina 
kaimus, muša nekaltus, ra
mius gyventojus, išvaro iš 
gijmtinio (lizdelio, veja be 
pasigailėjimo tolyn, visur 
veriamas, nusiminimas ir 
kentėjimas.

O kiek dar kentėjimų ten, 
už mušiu linijos, už upių 
Dubisos ir Ventos 1

Suvoikin.

Aukos Tautos 
Fondui.

Gerb. kun. J. Ambotas, 
iš Hartford, Conn., atsiun
tė T. F. raštininko, p. A. A. 
Šlakio vardu išrašytą ban
kinį vekselį už šimtą ir vie- 
nuoliką ($111) dol., kaipo 
auką T. Fondui. Tuos pi
nigus suaukojo Hartfordo 
lietuviai dvejais atvejais: 
Lietuviu Dienoje, kovo 4 d. 
19.15 m., ir gegužės 16 d. 
1915 m. Lietuvos Vyčiu su
rengtose prakalbose.

Jausmingos lietirv iii šir
dis, nes prie kiekvienos pro
gos stambiomis aukomis 
atsižyinė j tįsios pavardės 
liudija 'apie labdarybės 
dvasią, kuri žmonių sielo
je gyvena. Kol prakilnioji 
dvasia žmonių širdyse gy
vens, tolei negrasia Lietu
vai išnaikinimo pavojus. 
Savęs išsižadėjimas del Lie
tuvos labo, tai yra augš- 
čiausias lapsnis artimo mei
lės dorybės pildyme.

Lietuviai, iš visu pusiu 
naikinami, skriaudžiami, o 
neturi nei savos valdžios, 
nei tvirtu politikinių orga
nizacijų, o jau apie gerbū
vio patobulinimą nėra nei 
kalbos. Mes. visi panardy
ti kraujuose ir ašarose, o 
suraminimą randame vien 
tyroje maldoje į Dievą.

Pasaulines valstijos

pripažįsta Lietuvai pritin
kančios savistovybės. Alus 
visaip išnaudojama svoti- 
mųjų-nelabųjų naudai, bet 
nelaimes mes vieni kenčia
me... Todėl parašai po Lie
tuvių Peticija gali šį-tą ge
ro padaryti. Išnaudokime 
visas progas, Lietuvai pa
laimą lemiančias.

Musų žmonės geriausiai 
at j auč ia dabartini o
baisenybes, ir nuo 
burnos duonos kąsnį
traukę — dalinasi su ba
daujančiais Lietuvos nekal
tais žmonėmis. Garbė tiems, 
kurie dalinasi Lietuvos var
gais! ’ A”

Aukos, surinktos Hart
ford’e “Tautos Dienoje,” 
kovo 4 d. 1915 m. Štai au
kotojų vardai ir pavardės:

Po $2: Andrius Peteckis, 
J. Dargaitė, A. Alašotas, R. 
Miliuškiutė, O. Novickienė, 
P. Pincvičiutė, K. Jaku- 
baičiutė, AL Daugeliutė, 
V. Tamošiūnas, M. Urbana
vičiūtė, A. Urbaičiutė, P. 
Lukoševičius, K. Čekas, J. 
Alubickis, Leonas Brazas, 
J. Laučka, S. Simakelskis, 
AI. Valavičius, A. Makcins- 
kas. K. Augustavičius, O. 
Pučkošaitė ir A. Mažėnis.

Po 50c.: P. Lubickienė, J. 
Deltuva, S. T vari Jonaitis, S. 
Stančius, J. Paleckis, P. 
Gelažiutė, A. Nakčeris, O. 
Nakčeriutė, J. Ščervinskis, 
J. Mažėnis, A. Višnevskas, 
J. Bernotavičius, J. Gižas, 
AI. Nekžindaitienė, K. Čer- 
nauskiutė, A. Gurklis,, A. 
Kantonas, S. Dalinis, A. 
Kneižis, P. Alanikienė. 
Kartu $42. Smulkių aukų 
$23.80.

Gegužės 16 d. 1915 m. 
Lietuvos Vyčių Hartforde 
surengtose prakalbose $29.- 
20.

Mikolas Paleckas $10.00.
Mergelė Barbora G aiva- 

siutė $2.00.
Aleksandras Balčiūnas 

$2.00.
Kaz. Jurevičius $2.00.
Kartu $45.20.
Viso labo $111.00.
Pirmiaus Tautos Fondo 

seiman prisiųsta $500.00.
Iš Hartford T. Fondui 

prisiųsta $611.00.
Viršuje surašytąsias skai

tlines teikėsi paduoti gerb. 
Hartfordo klebonas kun. J. 
Ambotas savame, liepos 15 
d., laiške į Dr. A. K. Rut-

AUKOS IŠ HARVEY. 
ILL.

Kazimer Petronaitis $5.- 
00.

Povilas Šlaitus $2.0(>:
Kaz. Gasparaitis $1.50.
Po $1.00: Petras Vilkra- 

kis, Petras Daknes, Augus
tas Burduitis. Po 50c.: J. 
Jakobauskas, Ona Jarošu- 
naitė, Barbora Zubrovičiu- 
kė, Mikolas Domarkas, An
drius Avižėnas,, Mikolas 
Valentas, Marijona Bene- 
tienė, Agota Laucaitė. Po 
25c.: Antanas Lazdauskis, 
Zenonas Milasns, Vladislo
vas Milasus, Kaz. Marein- 
kavičius, Antanas Mikulis, 
Juozapas Frinka^ Jonas 
Jankauskas, Franciškus Vo- 
znikaitis, Mikolas Kučins
kas, L. Jenoliunienė, Igna
cas Melosus. Po 10c.: Po
vilas Stones, Petras Tamo- 
šauskis, Elzbieta Bernotie
nė.

Jonas Buitkus 25c.
Viso $18.80.

(Seka toliau).

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLOiN 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena.
BET

Tele fonu c k prieš vienuoliką 
Gausi prieš septintą valandą

Žiūrėk, kad jalus pas tave 
neišbaigtų. Šeimininis alus 
geros sveikatos ir priduo- 
dąs gero ūpo. Tuščia dėžė 
rodo blogų atmintį, kuomet 
svečiai ateina,

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsites, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas pra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Bina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakūžė samanota.
Velnias ne Boba.
Batų čistytojas.
Butų Darželis.
Giesme į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hi’.ngaru čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. ..
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

E —

E —

E —

E —

E —

E —

E — 1169

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-63 So. Morgan St CHICAGO, ILL.

A CASE
OF GOOD 

JUDGMENT.’-A'

Phone (Canal 9 
The Edelweiss Line

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

MUSU Č8EM8OS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

[ Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi-
! kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis
i Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- 5
i ’

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.

M. PALTANAVICIA
15 Millbury St Worcester, Nass

HSSSsSSBiS

1HI-KAKT NEDEUN18 MIEŠTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS^ 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

UtiiM kas utarninkas ir peuiycla
—~-----PRENUMERAI A KAŠTUO/A; -

I AMERIKOJ f metams $2.50lai hllinVM [puseJ matu $1.25
' WRAPH V Rosijoi ir Lietuvoj $3.50, Anglį-*
Į [ joj ir Škotijoj 15š Prūsuose 15 m

Rašyk © gausi viesią mmerj dyk-%

W, D. Boczkauskas & G®.
įŽB-bi? W. South iii,,; » Mahanoę Bito, F».

3



Chicagos Žinios. EXTRA! Phone Drover 7S00 ;i

VYČIAI PERGINČIJO 
MOKSLEIVIUS.

Vakar šv. Antano salėj, 
Cicero, UI., vyčiai ir moks
leiviai buvo surengę platų 
ir Įvairų programą. Rengė
jai matyt turėjo apsčiai 
spėkų ir norinčių veikti, 
kad tiesiog programas bu- 
yo perilgas. Buvo monolo
gas, lošimas, debatai ir pra
kalba. Verčiau programas 
butų buvęs perpus sutrum
pintas ir antra pusė bent 
kiek vėliau butų duota. Va
karykštis programas užsi
tęsė perilgai, nebuvo laiko 
svarbiam dalykui — pažai
dimui.

Šiaip programas buvo in- 
domus ir gerai atliktas. Ge
rai pasakė monoliogą (Ši
mą Oratorių) K. Butkus, 
“Medicinos Daktarą” lo
šiant pasižymėjo p-lės A. 
Jakavičiutė, S. Šlegaitė, pp. 
A. Martiniais, B. šukšta.

Lošimą sekė debatavimas 
ar lietuviams
atletiškos organizacijos. Ne
gative puse atliko mokslei
viai — K. Ivinskas ir P. 
Stulpinas. Jie jau yra turė
ję debatavime praktikos ko
legijoj ir jau gerai laikė sa
vo puse, bet tokiame klau
simo pastatyme jiems sun
kiau buvo laikytis, negu 
antrai pusei. Už kalbėjo p- 
lė B. Šetkaitė ir p. J. Šle- 
gaitis. Abu parodė dalyko 
žinojimą ir mokėjimą ginti

ir Ber- 
jo gerą
Cultu-

reikalingos

vienas policiantas mėgino 
sulaikyti automobilių su 
banditais. Bet tie užvažiavo 
ant sargo ir ji primušė. Ki
tas policiantas kitus bandi
tus su automobiliumi vijosi 
lies 69 gat. ir Union avė. 
Vydamas Įpuolė rusiu ir su
sižeidė. Bet pastaruosius 
banditus kiek palaukus po
licija areštavo.

PALIKO IŠSIGERTI.
Po numeriu 759 Mihvaų- 

kee avė. miegkambaryj at
rasta gazu užsitroškinęs 
darbininkas Felix Berent. 
Pas ji atrasta lenkų kalba 
raščiukas, jo paties rašytas 
ir $15. Raščiukyj jis reika
lauja kuotykiausia jį palai
doti ant miesto kapinių. 
Pinigai gi skiriami W. Ser- 
czykui, 1726 Augusta avė. 
Už tuos pinigus liepia nu
pirkti gerti visiems, kas 
tik ims dalyvumą jo palai
dojime.

LONDONAS, rugpj. 6.— 
Rygos puolimo laukiama 
kas valanda. Didžiausios 
minios apleidinėja Rygą.

Du gen. Buelowo korpusu 
pasiekė Mūšos upę.
<£F~

Viennoj paskelbta, jogei 
Ivangorodo tvirtovė puolė.

Vokiečiai Rygoj be galo 
džiaugiasi, kad jų viengen
čiai artinasi.

Rusai traukiasi atgal vi
su frontu.

Su didžiausia paskuba vo
kiečių inžinieriai Varšavo- 
je stato tiltus per Vislą.

Vokiečiai šaukia visur: 
“ ‘ Petrogradan, Petrogra- 
dan!”

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiki; Ligas

Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: (

>. 3249 S. Morgan St., Chicago.8 11

Parsiduoda bueernė 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. Visniėtvski, 149 Homer Lee 
Avė., E. Chicago, Ind.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
> KAINOS.
•į. ■

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 
$00 — $5 ir augšfiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 Ir augščiau. Vai 
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasiltEį vakarei! iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

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

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

«% ALCOHOL 
EAifflCHTE m

DR. RICHTER'S

EXPELLER 
ulei REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ Ir vi
su SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurio yra 
noužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington SI

NEW YORK. N. Y.

ALD, “KATALIKAS,” rugpj. 6, 1915.

Itananevicz Savings
1-

gavo pusę. Bežiuą 
narr Macfadden ir 
laikratši “Physical 
re.”

- Po ginčų "sekė p. 
kaus prakalba apie jauni
mą. Galop adv. A. A. ŠI aki s 
išdavė teisėjų nusprendimą 
apie ginčus. Pripažinta vy
čiams viršus.

’Žmonių pramogon buvo 
gan daug atsilankę. Gražiai 
susirinkusieji vedėsi, tik 
prie durių buvo būrelis, kur 
buvo girdėtis nuolatinis ša- 
psėjimas ir šnibždėjimas.

GARLAIVIS COLUMBUS 
GERAS.

Vakar, kaip minėjome, 
buvo išmėginta garlaivio 
Columbus (Christopher Co
lumbus) lygsvara ant ežero 
su Įvairiomis sunkenybėmis. 
Ištikro nekuriu norėta, kad 
jis persiverstų kaip East
land ir visaip ant jo krauta 
sunkenybės — ir ant galų 
ir ant šonų, bet garlaivis 
lygsvarą išlaikė. Todėl pri
pažintas nepavojingu plau
kioti ežeru su žmonėmis. Jis 
gali vežti 3,767 asmenis.

’Dabar norima išrišti 
klausimas, ko ą Eastland 
persivertė.

— Evansville, Ind. rugpj.
6. —James A. Caster 71 
metų amžiaus, krito negy
vas, kuomet pamatė, kaip 
vienas žmogus antrą pervė
rė. Koroneris pripažino, 
kad senelis nuo susijaudi
nimo mirė.

galvažudis George L. Jo
nes ir jo tris aukos, žmo
na, jos brolis ir sesuo, ku
riuos jis nušovė. Visi ketu
ri palaidota vienon vieton. 
Miss Bitner tuo tarpu lai
koma apskričio kalėjime.

EX-VLPARAISIE6IAI, 
ATEIKITE,

5 PLĖŠIKAI SUIMMTA.
Vakar vakare du polici- 

antu sužeista. So. Chicagoj

NORI SUSEKTI PASA- 
ŽIERIŲ SKAITLIŲ.
Ligšjidl niekas nežino, 

kiek ant Eatsland laivo 
buvo pasažierių, kuomet at
sitiko nelaimė. Suaugusieji 
pasažieriai surokuota pagal 
surinktus ant laivo tikietus, 
bet kiek ten buvo kūdikių 
ir vaikų, kurie su suaugu
siais ant laivo leidžiami vel
tui, niekas nežino. “Grand 
jury” nori tai būtinai pa
tirti, bet nežinia kokiuo ba
du tas atsiekti.

Šiandie rug. 6 d., šv. Jur
gio salėj 8:30 vai. vak. atsi
bus ex-valparaišiečių susi
rinkimas. Bus aptariama, 
kaip geriausia paminėjus 
10 metines sukaktuves. Tai 
svarbus ex-valparaisie- 
čiams dalykas ir minėtą 
dieną malonės • kuoskaitlin- 
giausia atsilankyti šv. Jur
gio salėn to reikalo apkalbė
jimui.

LAIS- 
KON-

valsti

Chicago ir apyinkės. — 
Šiandie nepastovus oras, bet 
kiek šilčiau; rytoj išdalies 
apsiniaukę.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 63 1., žemiau-

Nukentėjusiems nuo East- 
lando ligšiol taip vadina
mai! majoro fondai! Įplaukė 
$350,000 aukų

Mount Carmel kapinėse 
vakar palaidota saužudis

SOCIALISTAS IR 
VAMANIS DAVĖ 

GERTĄ.
Iš vienos rytinės

jos pribuvo Chicagon gar
sus vienas lietuvių socia
listų muzikas. Tasai muzi
kas virtuozas manė uždiri- 
guoti visiems Chicagos lie
tuvių muzikams ir duoti to
kius koncertus, kokių Chi
cago nėra mačius.

Ir jau pirmasis koncer
tas atsibuvo. Atsibuvo ant 
garsaus Bridgeport©. Atsi

SUČEDYK pinigus 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
Sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinž dalir.
1644 W Cnica:?o avė
1373 Milw uk» e avė
1045 Milwaukee t* .e 
2054 Milwaukee a»e 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2h30 W Madison st 
1836 Bine Island avė
1217 S IlalsU-d St
1832 S llalstod si

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Won two-th avė 
3427 S H alsted st 
4729 o Ashland avė

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. III.
IQ 3QE JEJC

buvo nelemtu laiku—užva
kar iš ryto 2:30 vai, 
met visi buvo pačiame įmi- 
gyje. Turbūt manė, kad už- 
koncertavus visas Bridge- 
portas nubus ir išbėgs ant 
gatvių negirdėto koncerto 
pasiklausyti. Ir teisybė, iš
kėlė ant gatvės koncertą.

Garsus dirigentas, socia
listų muzikas, kornetistas 
užkoncertavo su vienu lais
vamaniu trombonistu. Mi
nėtu laiku juodu maršavo 
33 gt. ir sumanė nustebinti 
bridgeportiečius ir prikelti 
juos iš saldaus miego.

Štai prasideda “nustraji- 
mas”.

“Tur nieko neišmanai a- 
pie muziką”, drožė vienas.

“O ką tu išmanai?” at- 
sikirtė antras.

“Ar dar tu statakiuosi?” 
pykšt, pokšt, žlegt, žybt ir 
kibirkštis iš akių.

Ant nelaimės trečias vy- 
kuo- ras ėjęs su jais “suspaili- 

no” duetą, perskyrė du gai
džiu.

Silpnesnysis dūmė pas 
dėde, bet apsieita be toli
mesnių painevų.

Taip tai pasibaigė pirmu
tinis koncertas.

' Šikšnosparnis.

Ant Pardavimo
Parsiduoda labai pigiai ant šešių fa- 

milijų mūrinis namas, vertės $6,000 
tik už $4,500 ir įmokant mažai pini
gų. Bandos neša $50. Priežastis pi
gumo — savininkas išvažiuoja ant 
farmų. Atsišaukite pas:

A. VISBARAS and Co..
3112 S. JIalsted str., Chicago, Ill.

Skaitykite ALD 
“Kataliką”.

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 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 į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kordus 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.

BANKUS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Suimtomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

id

DYKAS 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
L Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.
§8. (Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

K

PRKin 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 kreipkites in

Real Estate Department as
Tananevicz Savings Bank, 3249'55Ph®; ”m8ban st

K, J. FILLIPOVICH, Pardavėjas
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