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Varšavos-Petrogradc 
geležinkelis perkirsta

Benjaminov teko vokiečiams.
Von Hinderburg eina 

prieš Rygą.

Antra rusų linija pavojuje.

Kaip Varšava puolė.

Londonas, rugpj. 12. — 
Vokiečiu karuomenės, ku
rios antpuldinėjo ant rusu 
palei Narevą, galų gale pra
simušė per rusų liniją ir 
perkirto Varšuvos Petro
grado geležinkeli, .52 m. 
inĮvi)/ Varšuvos. Rusai tą 
[pripažįsta, bet sako, kad 
per tai daug kareivių ne- 
užsiliko toliau to punkto. 
Rusai jau daugumoje suspė
jo pasitraukti ir tas geležin
kelio perkirtimas nekiek 
tereiškia.

Traukimosi rusų iš visos 
Lenkijos tebeina. O visu 
keliu vokiečiai užpuldinėja 
ant bėgančių rusų. Į ry
tus nuo Novo-Georgievsko 
vokiečiai išmušė rusus iš 
forto Benjaminovo. Dabar 
jau vokiečiai yra netoli Sie- 
dleco, ty. pusiaukelyje tarp 
Varšuvos ir Lietuviškos 
Brastos.

Kurše vokiečių veikimai 
atsinaujino. Ten pats von 
Hindenburg veda vokiečius 
Rygą apvaldyti. Rusai 
bandė pastoti kelią, bet bu
vo nugrūsti toliau Rygos 
link.

Vokiečių karo laivai teb- 
stovi Rygos užlajoj ir sau
goja; kad nepabėgtų iš Ry
gos uosto rusų karo laivai.

Pats Rygos miestas jau 
gerokai aptuštintas. Gy
ventojai, kurie manė apleis
ti miestą, jau apleido. Vi
sokia karinė medžiaga jau 
išgabenta. Rusai nesitiki 
jos atlaikyti ir trukdo vo
kiečių veikimus.

sodžiuje vokiečiai turi di
džiausias kanuoles, prieš 
kurias nei dručiausios tvir
tovės neatsilaikė. Tos ka- 
nuolės dabar nukreiptos 
prieš Kauno fortus. Ru
sai, išbėgę iš fortų, bandė 
nugainioti vokiečius, bet 
buvo atgal nugrūsti. Kau
no puolimas yra didžiausias 
šiuo tarpu rusams pavojus. 
Ir jo puolimas nėra abejoti
nas.

Taip dalykams esant, pra
sidėjo didis kraustymosi iš 
Vilniaus. Nes Kaunui puo
lus, ant rytojaus vokiečiai 
jau gali būti ties Lietuvos 
sostinės vartais.

Vokiečiai skelbia, kad 
nuo sekmadienio iki šiol 
Kauno apylinkėse rusų pa
ėmę nelaisvėn 2,116 karei
vių ir 16 kulkosvaidžių.

Vokiečiai ėmė bruzdėti 
Liepojoj. Taiso uostą ir 
stato tvirtovę. Dalis vokie
čių laivyno randasi Liepo
joj-

TURKAMS SMŪGIS.

Londonas, rugpj. 12. — 
Anglijos submarinai įplau
kė per Dardanelius į Mar
murinę jurę, pro Konstan
tinopolį, ir Bosforo užlaja 
į Juodąją jurę. Ten pati
ko skraiduolį Breslau, kurs 
karo pradžioj nubėgo pas 
turkus, ir tą skraiduolį su- 
torpedavo ir nuskandino. 
Dar nuskandino vieną tran
sportą ir vieną mažą karo 
laivą. Prie Bosforo užla-

Pusiau oficialiai Petro
grade skelbiama, kad Kau
no tvirtovės įgula jau pri
ruošta dumti iš Kauno. 
Kaunas yra kraštutinė tvir
tovė rusų antros linijos. 
■Nuo Kauno vokiečiai eis 
Vilniaus link ir stato pa
vojui! visą Rusijos antrą lt* 
niją, už kurios dar ne visa 
pavislinė armija pasislėpė. 
Vokiečiai ties Kaunu ant 
kairiojo Nemuno kranto pa
ėmė Pyplių sodžių. Tame

Šie vaizdai nutraukti Dar danelių apylinkėse pirm kokio mėnesio. Viršuj mato
ma franeuzu šaudymas iš kanuolių ties Seddul Bahr, apačioj — fortas Cappe 

Helles.

jos taipgi buvo pažeistas 
skraiduolis Goeben.

Ant Gallipolio talkininkai 
ėmė veikti vis smarkiau, 
kad prasimušus kuogreičiau 
ir kad suteikus Rusijai a- 
municijos. Naujos jėgos iš
sodinama ant pusiausalio. 
^Jįlnver Pasha, Turkijos 
karo ininisteris, apreiškė, 
kad talkininkai neįstengs 
prasilaužti per Dardanelius. 
Jisai sako, kad talkininkai 
panešė didžius nuostolius.

PLEKUOJAMA NAUJA 
RESPUBLIKA.

’ San Antonio, Texas, rug- 
pjuč. 12. — Gen. F. Funs
ton atsiuntė raportą, kuria
me aprašoma apie parubeži- 
hius neramumus. Esąs su
darytas baisus suokalbis. 
Esą sutarta pietinėse val
stijose — Texas, New Me
xico, Colorado, Arizona ir 
California išpjauti visus 
amerikonus virš 16 metų 
amžiaus. Tas suokalbis da
roma meksikonų. Po to iš 
tų valstijų butų sudaryta 
nauja respublika del meksi
konų, negrų, japonų ir chi- 
n iečių.

Tose valstijose yra daug 
meksikonų, nes seniau jos 
buvo Meksiko dalimi.

Tasai suokalbis nesąs nei 
kiek nesurištas su Meksiko 
“revoliucijomis”.

CARRANZA ŠIAUŠIASI.
Washington, D. C., rugpj.

12. — Carranza apreiškė 
Suv. Valstijoms ir pietinės 
Amerikos respublikoms, kad 
jis priešinsis visokiai Me
ksike tvarkai ir raminimui, 
jei jis nebus pripažintas 
augščiausia Meksike galva.

BULGARIJJA KRYP
STA TALKININKŲ 

PUSĖN.

Sofija, rugpj. 12. — Ser
bija sutinkanti nusileisti ir 
užleisti Makedoniją Bulga
rijai. Tas ją kreipia talki
ninkų pusėn. Bet vokiečių 
diplomatai nesnaudžia. Šau
kia apie savo pergales visa 
gerkle ir tikrina bulgarams, 
kad austro-vokiečiai nesu- 
mušami. Žinoma, vokiečiai 
turi kuo pasigirti.

NORI KARALIAUS.

Vienna, rugpj. 12. — Au
strijos parlamento lenkų at
stovai išleido nitnifestą, ku
riame skelbia reikalingumą 
įsteigti lenkų karalystės po 
Austrijos priegloba.

SERBIJAI PAVOJUS.

Roma, rugpj. 12. — Vo
kiečiai sutraukė Bosni j on 
ir Hercogovinon 300,000 ka
reivių. Jie turės sumušti

Tuo tarpu Suv. Valstijų 
laivynas ir armija taisosi 
prie ginkluoto įsikišimo į 
Meksiko reikalus. Jau su
taisyta 26,000‘kareivių vei
kti prieš Meksiko banditus.

Londonas,’ rugpj. 12. — 
Vienas vokiečių oficieris 
laikraštyje Vossische Zei- 
tung aprašo, kaip puolė 
Varšava ir kaip vokiečiai 
inėjo tan miestan. Rašo ši
taip:

“Smarkiai lekia musų au
tomobilius keliu Varšuvos 
link paskui besitraukiančius 
rusus. Ant abiejų kelio pu
sių matosi išdeginti laukai, 
išgriautos farmos ir mies
teliai.

Šen ir ten matosi sulau
žyti vežimai, kareivių šinc- 
liai ir patrontašai. Veži
mai su avaline ir maistu 
taipgi šen ir ten matosi. 
Pakelyje besą daug kapų.

Skersai kelią vis protar
piais yra raštai, kad musų 
kelionę apsunkinti. Vokie
čių kareiviai stovi ant ža
lių sienų fortų, kuriuose šį 
rytą buvo mūšiai.

Paskui prisiartinome prie 
pačios tvirtovės ir miesto 
sienų. Tvirtovės sienos bu
vo iš žemių sulipytos. Prie- 
(iniesčiuose ilgos begalinės 
eilės bėga pabėgėlių. Jie 
eina tais pat keliais, ku
riais vokiečiai maršuoja 
miestan. Abipusiai kelio 
tūkstančiai žmonių stovi ii* 
žiuri į marguojančius vokie
čius.

Štai per senovės vartus į- 
maršuojame į Varšavos mie
stą. Languose ir ant bal
konų puikių rūmų stovi 
žmonės.

Aiškiai buvo matyti, kad 
žmones sunkino indomu- 
mas ir laukimas, kas atsi
tiks rusams pasitraukus ir 
prie kokių apystovų ištiks 
tas historiškas nuotikis — 
vokiečių įmaršavimas Var- 
šavon. Rūpestis jų dar ne
praėjo, bet jie ėmė laisviau 
'alsuoti dabar, kad jau vo
kiečiai mieste, kad jau mie
ste tie kareiviai, kurie pri
pratę prie tvarkos ii- discip
linos; nežiūrint į visus karo 
patyrimus, vokiečiai nepra
rado jausmų teisybės ir ri- 
cierystės.

Kur tik pažvelgi, visur 
matyt skaistus veidai. Smul
kus lietus nesuturi Varša
vos panų namuose. Jos išė
jo, kad pasižiūrėti į histo- 
rišką nuotikį.

Kavinės pilnos gražiai pa- 
įsirėdž^usių žmonių. Veik 
visos krautuvės atdaros ir 
atvirutės su miesto paveik
slais godžiai perkamos.

Netikėtai prieiname prie 
visai- tuščios lygumos. Vis
kas, ką girdime, tai zvimbi
mas kulipkų ir sprogimai 
iš anapus upės. Tebeinąs

serbų armijas, pavergti ša
lį ir padaryti kelią linkui 
Salonikų, per kur bus duo
dama pagelba turkams.

LAIMĖJO VOKIEČIAI.
Paryžius, rugpj. 12. — 

Argonne apskrityje vokie
čiai apvertė franeuzu drut- 
vietes gazinėmis bombo
mis. Paskui darė atakas ir 
franeuzai turėjo traukties. 
Vėliau drutvietės buvo at
gautos, bet kaikurios liko 
vokiečių rankose.

— Londonas, rugpj. 12.— 
Šiaurinėj jurėj užvedę buvo 
mūšį Anglijos skraiduolis 
Ramsey ir Vokietijos skrai
duolis Meteor. Anglijos 
laivas buvo nuskandintas. 
Kuomet pribuvo Anglijos 
eskadra, tai Meteoro kapi
tonas susprogdino savo lai
vą. ___________

—Roma, rugpj. 12. — 
Italijos su'bmarinas sutor- 
pedavo ir nuskandino Aus
trijos submariną U—12.

— Chatanooga, Tenn., 
rugpjūčio 12. — Roy Ri
chardson drožė buteliu gal
von I. C. Blandui, 19 metų 
vaikinui, ir ant vietos už
mušė. mušis tarp vokiečių ir ru-

sų, kūne buvo apsikasę. 
Musų kareiviai ant gatvių 
pasidarę barikadas, iš na
mų užkampių šauja į ana
pus upės. Rusai smarkiai 
šauja. Kulkosvaidžiai ar- 
buoja iš abiejų pusių.

Mieste gražu, smagu, 
daug veikimo, o vos tik 100 
jardų kovojama už gyvy
bę. Tai nepaprastas kon
trastas. Rusų pozicijos a- 
napus Vislos plika akim 
matomos. Kanuolės kriokia 
ir bombos atsimuša į sie
nas. Mes atsigręžiame ir 
prieš save matome didžio 
miesto gyvenimą.

Antai ve ant kampo yra 
didelė kavinė. Vyrai ir mo
teris gurkšnoja kavą, d mi
gelis jų skaito laikraščius. 
Ant balkono matosi puošni 
moteris su kninga rankoje, 

lant kurios apsagstyta daug 
brangi nykių. Kartas nu<? 
karto ji pažvelgia į muši a- 
napus upės.

Ateina vakaras, užsidegė 
šviesos ir visokie žmonių už
siėmimai eina savo keliu. 
Mums sunku pasitraukti iš 
miesto per prisigrūdusias 
gatves. Ilgos eilės pabėgė
lių1 nepaliauja bėgę iš Var
šavos. Mos vis dar girdi
me kulkosvaidžių alsavi
mą ir kartas nuo karto su
dundo j imą kanuol ių.

Štai oras prasiblavino, 
jau pradingo smirdėjimas 
nuo degimų. Mes vėl atsi
kvepiame ir sau tariame:

‘ ‘ Varšava, 11 epą i ma mo j i, 
puolė.”

Vėliausios 
Telegramom
PETROGRADAS, rugp.

12. — Rusai ėmė drutinti 
Pskovą ir Novgorodą, kurie 
stovi kelyje Petrogrado lin
kui. Su didžia paskuba 
statoma plieno ir cemento 
nauji fortai.

BERLYNAS, rugpj. 12. 
— Vokiečiai jau arti Dvin- 
sko ir rusai rengiasi tą mie
stą apleisti.*

LONDONAS, rugpj. 12. 
Vokietijos zeppelinai bom
barduoja iš padangių Kau
ną, Baltstogę, Lietuvišką 
Brastą ir Novo-Georgievs- 
ką.

WASHINGTON, rugpj. 
12. — Sugrįžo iš Cornish, 
N. H., prez. Wilson ir tuoj 
ėmėsi už Meksiko reikalų, 
kurie jau krizio pasiekė.

1
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Iš Dienos -Dienon.—

Tos amžinų suiručių ša
lies nuraminimo reikale 
Washingtonan buvo suva
žiavę didžiulių Amerikos 
respublikų atstovai ir su
dėstė pienus Meksiko nura
minimui. Tie plonai pra
nešta revoliucionistų va
dams ir pas juos pareika
lauta, kad jie prisitaikintų 
prie tų reikalavimų. Bet 
kur jie tau klausys. Kuo
met jie nugirdo, jogei ren
giamasi juos apmalšinti, jie 
dar labiau subruzdo prieš 
ten gyvenančius svetimže- 
mius. Pareina žinios, jogei 
ten svetimtaučių, ypač a- 
merikonų, padėjimas pasi
daręs baisesnis, negu kada 
nors seniau.

Iš Gene vos, Šveicarijoj, 
apturėjome nuo p. J. Gabrio 
žinią, jogei jis tenai stengia
mi sutverti tarptautini komi
tetą Lietuvai gelbėti. Jis 
pažymi, jogei be svetimtau
čiu pagelbos mes vieni nega
lėsime sumažinti Lietuvos 
vargus. Be to praneša, jo
gei i Genevą sušaukiama 
lietuvių ir latvių žymesnių 
veikėjų konferencija apta
rimui dabartinio Lietuvos- 
Latvijos padėjimo ir išdir- 
bimui direktyvų, kuriomis 
reiks vadovauties musų ben
dros tėvynės išgelbėjimui.

Su Meksiku kaip Suv. 
Valstijoms, taip ir visoms 
Amerikos respublikoms — 
Wra nelaimė. Jau kelinti 
metai, kaip ten revoliucijos 
paskui revoliucijas seka, gy
ventojai- žudosi kaip mei
tėliai ir nežinia kokiam ga
lui tas daroma. Kad meksi- 
konai vieni tarp savęs pjau- 
tųsi, tai dar pusė bėdos bu
tų. Bet jie ten kiti kitus 
skerzdami daug išžudė ir iš
žudo amerikonų ir kitų sve
timtaučių, daug išnaikino 
jų gėrybių. Svetimžemių fi- 
nansistų ten sukrauti i pra
mones kapitalai eina nie
kais.

Taip dalykams virtus, 
Suv. Valstijų valdžia išnau-

Dabartinio karo 
lėšos.

Lengva ištarti, gal nesun
ku taippat aprokuoti, kiek 
tikrai lėšuoja europinio ka
li d vedimas; nelengva tė
čiai! Įsivaizdinti tas milži
niškas skaitlines, suprasti 
jų reikšmę.

Edgar Crammond, laiko
mas karo finansų reikaluo
se autoritetu, aprokuoja, 
jogei pereitais ištisais me
tais karas Belgijai, Franci- 
jai, Rusijai, Didžiajai Bri
tanijai, Vokietijai ir Aus
tro-Vengrijai atsiėjęs 46 mi
lijardus dolerių ($46,000,- 
000,000). Tau skaitliui! ne- 
intrauktos kitos šalįs, šin 
karau Įsimaišiusios, kaip 
tai: Turkija, Serbija, Čcr- 
nogorija, Italija, Japonija. 
Tik augščiau paminėtos 6 
didžiulės valstybės per me
tus karui išleidžiusios 46 
milijardus.

Kad gauti šiokis tekis su
pratimas apie tą niilžiningą 
sumą, užteks sužinoti kadir 
tas, jogei vertė visų turtų 
visoj Vokietijoj neša 48 mi
lijardus dolerių, taigi tru
puti daugiau, negu tos val
stybės išleido karui vienc- 
riais metais. Vertė visų 
turtų Italijoj siekia tik 13 
milijardų; visoj Japonijoj 
10 milijardų; Holandijoj 5 
milijardai, o visoj Hsipani- 
jbj 6 milijardai.

Kitokiuo budu su ta 46 
milijardų dolerių skaitline 
mus supažindina Californi- 
jos universiteto preziden
tas David Starr Jordan. Jis 
sako, jogei toji skaitlinė y- 
ra keturis kartus didesnė 
už vertę visos monetos ant 
žemės apskričio. Jei butų 
galima tą sumą surinkti 
auksinėmis 20-dolerinėmis 
monetomis, tai jomis galima 
butų apkloti visų geležinke
lių bėgiai nuo New Yorko 
ligi Ramiojo vandenyno 
(Pacifico).

Crammond savo aproka- 
vime atsižvelgia ne tiktai į 
betarpiuos pinigų išlaidas 
karuomenių ir laivynų už
laikymui, bet taippat ton 

jo pasiunčia kelis karo lai
vus į Meksiko pakraščius. 
Dalykai taip paaršėjo, kad 
prezidentas Wilson pertrau
kia savo vakacijas ir ke
liauja Į Washingtona. Pra
nešama, jog labai lengvai 
Meksike gali ištikti ameri
konų ir kitų svetimtaučių 
skerdynės.

Suv. Valstijos jei norėtų, 
tai veikiai Meksiką apmal
šintų ir Įvestų ten tvarką. 
Bet šiais laikais to negali 
daryti, ypač europinio ka
ro metu. Susekta kadangi, 
jogei Vokietijos agentai į- 
vairiais budais stengiasi 
Suv. Valstijas intraukti ka
rau su Meksiku. Mat, kuo
met Suv. Valstijos imtų ka
riauti Meksiko, Europos tal
kininkai tuomet iš Suv. Val
stijų negalėtų gauti sau nei 
ginklų, nei amunicijos. Be 
to talkininkams ir smūgis 
butų. O šito vokiečiai kaip 
tik ir geidžia. Delei šių ir 
kitų priežasčių tatai Suv. 
Valstijų valdžia neįsileis 
karau su Meksiku, bet sten
gsis kitokiuo budu, kaip tai 
uostų užblokavimu ir k. į-

Vaizdai iš Dardanelių.

l * ENGLISH SOLDI E.RGIVING WOUNDED TURK A DRINK /
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Anglų kareivis po smarkiausiam mušiui duoda gerti vandens sužeistam turkų ka
reiviui.

sumon indeda sunaikintų 
nuosavybių vertę, žmonių 
gyvasties kapitalizaciją ir 
produkcijos nuostolius.

Betarpiuos išlaidos ka- 
ruomenės užlaikymui šio 
karo metu Vokietijai atsi
eina 10 milijonų dolerių per 
dieną, gi karo laivyno už
laikymui aplink ketvirtda- 
lis milijono dol. per dieną.

Abelnai imant, Vokietijos 
betarpiuos išlaidos karo ve
dimui per metus nešė $4,- 
690,000,000; tečiau prie to 
priskaitoma žmonių gyvas
tis ir nuostoliai produkci
joje. Panašiu budu apro
buota ir kitų valstybių iš- 
silėšavimai. Ir taip; Belgi
ja $2,632,500,000 (čia pri- 
rokuojajna ir nuosavybių 
sunaikinimas), Franci ja 
$8,432,000,000, Rusija $7,- 

sikarščiavusius meksikonus 
atvėdinti. Tuo tikslu todėl 
išnaujo sunčiami karo lai
vai į Vera Cruz.

Pradėjus 1916 metais Ru
sijoje Įvedama naujos mo
kestis. Tas mokestis val
džiai mokės paliuosuoti 
nuo kareiviavimo ir atsar
giniai pirmojo ir antrojo lai
psnio. Mokėti reikės ligi 
45 metų amžiaus. Juo dau
giau kas turi pelno, tuo dau
giau mokės. Kas pelno per 
metus turi lig 1,000 rub., 
mokės 6 rub. per metus: 
turintieji pelno lig 5,000 
rublių, mokės 25 rublius. 
Turintiems baltus biletus 
to mokesčio nereikės mokė
ti.

Minnersville, Pa., vakar 
pasibaigė LRKAP. Blaivi- 
niijkų Su-mo 5-tas metinis 
seimas. Seimas truko dvi 
dieni. Apščiai buvę suva
žiavę delegatų. Pažymėti
na tas, kad tarp Amerikos 
lietuvių blaivybė vis pla
čiau prigįja. Žmonės vis 
labiau ima suprasti alkoho
lio pragaištingumą musų 
tautai.

000,000,000 ir D. Britanija 
$6,290,000,000.

Kitos šin karau intrauk- 
tos valstybės — Italija, Ja
ponija, Serbija ir černogo- 
rija (išėmus Turkiją) karui 
lig rugpjūčio 1 d. š. m. iš
leidžiusios kartu 5 milijar
dus dolerių. Neutralėms 
valstybėms ii'gi šis karas 
per metus atsiėjęs 3 mili
jardus dolerių. Tokiu bu
du visoms kariaujančioms 
ir neutralėms valstybėms 
šis didysis karas per me
tus atsiėjo aplink 54 mili
jardus dolerių.

Tos sumos butų užtekę 
atmokėti visų valstybių 
skolas, kokias jos turėjo 
prieš karą.

Tai tiesiog negirdėtos iš
laidos!

Buvusių visų karų per 
praeitus 122 metus išlaidos 
buvo tris kartus mažesnės 
už išlaidas šio vieneriais 
metais karo. O karo pabai
ga dar nepramatoma.

Lietuvos karalystė. Ru
sų laikraštis “Ramioje lit
ro” ir lenkų laikraščiai ra
šo, kad pabėgėliai iš užim
tųjų Žemaitijos vietų pasa
koja, jog vokiečiai platina 
tarp žmonių parašytas lietu
viškai kningeles apie vokie
čių sumanvmą suvienvti Di
džiąją su Mažąja Lietuva 
ir padaryti ncpiigmmingą 
karalystę. Prie tos karalys
tės prijungsią dar Latviją. 
Naują karalystę valdys ka
ralius, padėtinas lietuvių 
ir latvių seimo renkamo su- 
lyg trikliasės prūsų siste
mos. Karalium tos karaly
stės jau paskirtas jaunes
nysis Wilhelmo sūnus, ku
nigaikštis Joachimas.

Kasžin, ar neplatina tik 
tokių žinių rusų laikraš
čiuose visokios lapės, kad 
sukelti rusų visuomenę 
prieš lietuvius.

— Buffalo, rugpj. 12. — 
Naujoj Depew dirbtuvėj 
taisoma mašinos dirbimui 
aeroplanų del Italkininkų.

Vilnius pateks vo
kiečių rankosna.

Vilniuje liepos 13 d. — 
rašo D. Lietuvos laikraš
čiai — Įvykęs Lietuvių Dr- 
jos del karo nukentė j tįsiems 
šelpti susirinkimas. Susi
rinkime pirmininkavęs J. Y- 
čas (durnos atstovo brolis). 
Komiteto pirm. M. Yčas 
perskaitęs trumpą dr-jos a- 
pyskaitą ir pranešęs, kad 
po poros savaičių bus at- 

’spauzdinta plati dr-jos vei
kimo apyskaita. Susirinki
me buvo kalbėta apie Įgiji
mą dr-jai nejudinamojo tur
to (žemės ir namų) ir apie 
steigimą mokyklų prieglau
dų, kur pabėgėlių vaikai 
hnokintųsi visokių amatų- 
darbų. Dr-ja mananti taip
pat įsteigti pabėgėliams ri
kio mokyklą-kolioniją, kur 
busią mokinama pavyzdingo 
ir lietuviams naudingo ūkio 
vedimo.

Labai gražus ir pagirtini 
dr-jos sumanymai. Bet ar 
tie sumanymai bus Įvykin
ti — tai jau kitas klausi
mas. Mums gi regis, jo
gei veikiau jie paliks 
tik sumanymais, kadangi 
miestui Vilniui, Lietuvos 
sostinei, iš vokiečių pusės 
grasia pavojus. Vakaryk
ščios telegramos pranešė, 
jogei Rusijos karinė valdžia 
Įsakius Vilniaus gyvento
jams su savo manta išsi
kraustyti Rusijos gilumon. 
Valdiškasis bankas ir kitos 
valdžios Įstaigos iškrausto- 
mos. Gyventojai skubiai 
apleidinėja miestą. Tuo 
tarpu vokiečių zeppelinai 
skraido ir Į miestą mėto 
bombas. Bombos pagimdo 
daug suiručių, nelaimių ir 
nuostolių. Be to neapsieis 
ir musų sostinė.

Jei jau Įsakyta iš miesto 
kraustyties, tai rusai žino, 
jogei Vilnius turįs tekti vo
kiečių rankosna. Vilnius ta
tai laukia Varšuvos likimo. 
O rusų armijos del “geres
nės strategikos” vis bėga 

toliau nuo paskui juos pūš
kuojančių vokiečių.

Iš Londono pranešama, 
jogei Rusijos stačiatikių si
nodas įsakęs savo arcivys- 
kupanis iš Vilniaus išvešti 
visas stačiatikių relikvijas, 
cerkvių varpus ir kitas 
šventenybes. Su stačiatikių 
tomis šventenybėmis, žino
ma, bus nušluota ir katali
kų Įvairios brangenybės, 
lietuviškos spaustuvės, laik
raščių redakcijos, kningy- 
nai ir kitkas. Be abejonės, 
lietuviai bus priversti Ru
sijos gilumon iškraustyti 
ir savo tautos liekanas, 
Mokslo ir Dailės draugijų 
muziejų, kuriu pastaraisiais 
metais sunešta daug bran
gintinų liekanų.

Ir koks gi likimas gali 
laukti tą musų tautos tur
tą? Jei muziejus bus išga
bentas Rusijon, jis gali tek
ti rusų rankosna arba atsa
komai neprižiūrimas išnyk
ti. Jei paliks ant vietos, 
Vilniuje, pateks vokiečių 
rankosna. Ar šiaip ar taip, 
tų liekanų likimas yra ap
gailėtinas. ,

Tai ką padaro karo vie
sulą.

Per pastaruosius kelis- 
kcliolika metu lietuviai D. 
Lietuvoj tautiniu žvilgsniu 
jau buvo atkiutę, prisistei
gę savo laikraščių, naudin
gų draugijų. Ten į kelis me
tus pasirodė kitokia pasau
lėžvalga. Kaip inteligenti
ja, taip ir prasčiokai links
mai žiurėjo i laimingąją be
sišypsančią ateitį. Užėjus 
karo audrai viskas žuvo. 
Vokiečiams užėmus Vilnių, 
visoj Lietuvoj neliks nei 
vieno lietuviško laikraščio. 
Iš Kauno ir Rygos lietuvių 
laikraščių redakcijos arba 
išsikraustė kur kitur, arba 
savo darbus pertraukė. Ir 
jei išsikraustė, tai tik į Ru
siją. Gi Rusijoje lietuviš
ko laikraščio leidimas — 
tai striukas butų darbas, 
nes butų be naudos, tik ne- 
{reikaliitgtis nu/ostolius at
vilktų. Gi išteriotos Lie
tuvos išblaškytiems žmone
lėms ne laikraščiai rupi, be 
to dar patįs tie laikraščiai 
savo ėmėjų niekur nesuras
tų.

Seniau suvalkiečiai pabė
gėliai turėjo nors prieglau
dą pas savuosius Vilniuje. 
Bet kur tiems pabėgėliams 
dabar reikės bėgti, kuomet 
ir Vilnius rusų apleidžia
mas? Gal prisieis vargais- 
negalais grišti į savo nu
niokotas tėviškes ir ten ba- 
diuni žūti. Tai visgi nors 
nuosaviose vietose.

Didi nelaimė patinka mu
sų sostinę Vilnių. Ir už 
tai vis reikia padėkoti ca
ro karuomenės vadų neran
gumui. Žinoma, daugiausia 
vyriausiam karvedžiui, did- 
kunig. Nikalojui Nikolaje- 
vičiui, kurs praaugo savo 
proto gabumus.

Lietuva išnaujo paliks 
tamsi ir juoda. Amerikie
čiams lietuviams prisieis ją 
gaivinti savo finansais ir 
raštais.

ATSIŠAUKIMAS I VI
SUS BALTIMORĖS, MD.. 
LIETUVIUS IR LIETU

VAITES.

Gerbiamieji Tautiečiai!
LRKP. Blaivininkų 13 

kuopa savo susirinkime rug
pjūčio 8 d. apsvarstė ir nu-

“DIDELE DOVANĄ"
Nebe pakelio priešakys vertas pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais 9
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi ų 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

i arba j vertas dovanas. ■.
(sj dovnna bus duodama iki Dec. 31, 1615)

tarė atsišaukti per žymes
nius laikraščius į Baltimo
re's, Md., lietuvių visuome
nę. Broliai ir Seserįs! Šią 
vasarą ūžtelėjo svaigalai, 
kaip kokia banga ant žy
mios dalies musų miesto lie
tuvių ir sumaišė nelaimin
guosius su nedorais pasilin
ksminimais, kuriuos jie ren
gia kas mielas sekmadienis 
su daugybe alaus statinėlių 
šalę miesto kur pavėsiuose 
su mieriu vientik išsigerti 
svaigalų. Tose puotose ne 
tik vieni padykėliai daly
vauja, bet ir gražios čieloš 
nekuriu lietuvių šeimynos. 
Ir taip visi puotauja, ne
atsižvelgdami net Į savo 
brangios tėvynės Lietuvos 
nelaimingąjį likimą ir ba
domi mirštančias našles su 
našlaičiais didžiausiose bai
senybėse. Gi musų broliai 
čia srėbdami gintarinį sky
stimą apsvaigusiomis galvo
mis krikštauja po krūmus, 
tuo savo pasielgimu gėdą 
ant visų lietuvių užtrauk
dami. Todėl, gerbiamoji 
lietuvių visuomene, kuri ne
si šalininkė tų peiktinų dar
bų, pradėk svarstyti ir su
rask priemones tas puotas 
nanaikinti, tuo blogus pa
pročius sumažinti, kad jie 
ilgiau nežemintų musų tau
tos vardo svetimtaučių aky
se. Visi prakilnių minčių 
lietuviai, stokite i blaivinin
kų eiles ir pradėkite rauti 
pikžoles iš musų tarpo.

LRKPB1. 13 kp. Įgalio
tinis J. P. Karalius, 

vice-pirm.

— Paryžius, rugpj. 12.— 
Echo de Paris skelbia, kad 
popežius liovęsis darbuoties 
del taikos, nes tokiame tau
tų Įnirtime nėra vilties jus 
sutaikinti.

Dr. T. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Allio a visokį darbu dautistorijos sky 
riuu iueinanti. Darbus gvaraut.

Taipgi tvirtas f

1511 MILWAUKEE AVE. dšlv į

jDr. S. A. ŠLAKIENE
’ SPECIALISTE
? MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
B 3255 SO. HALSTED ST.
g Tel. Drover 6320 CHICAGO. ILL.
Msiiiia'qiiiMgiH'H^hta^iWTiisiinniiiMiniwiiaiiiiuiiiiia

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalby, aritmetikos, kningvcdystčs, ste
nografijos, typewriting. i>irklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarušystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill,
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ALD. “KATALIKAI» rtfgpj. 12, 1915.

Iš Lietuvos.
Dyrgalonįs ir Litonįs sod. 

(Žežmarių parap., Traku 
apskr.). šie du sodžių sto
vi vienoje vietoje. Skiria 
juos tik upė Streva. Jųjų 
gyventojai vartoja baisiai 
sudarkytą lietuviu kalbą ir 
tai ne visi. Seniai jau dau
giausia kalba gudiškai (bal
tarusiškai), jaunimas grie
biasi “poniškos” kalbos, o 
moterėlės, daugiausia —lie
tuviškai. Visoje apylinkėje 
gyvena lietuviai, išskyrus 
tik šituos du sodžių. Žež
marių parap. lietuvių apgy
venta apart minėtųjų ir dar 
Ašakėnų, Kietaviškių par., 
kur gyvena ištautėliai, ar
ba, kaip vietiniai gyvento
jai sako — švepliai; mat, 
visi, beveik, kalbantieji mi
nėtuose sodžiuose lenkiškai, 
švepluoja. •

Butų pageidaujama, kad 
jųjų tarpe atsirastų bent 
vienas žmogus, kurs paskai
tyti! jiems laikrašti, paaiš
kintų, jog mes visi esame 
lietuviai, gyvename Lietu
voje, — jog musų lietuvių 
kalba neprastesnė (dar net 
augštesnė), ir. .nemenkesnė 
už. svetimą lenkų : arba gu
dų kalbą.

ra. Paveikslėlis nuimta kalbų ir dainų metu.

Alunta (Ukm. aps.). Čia 
buvo dvi karvių mobilizaci- 
ji. Dabar vėl surašė kar
ves, avis ir kiaules.

Apie Aluntą pradėjo lak
styti kasžinkokie šunes ar 
vilkai, kurie kartais isiplė- 
šia i gurbus ir sudrasko a- 
vis.

Vėliauninkas Vladas Do
vydaitis — šv. Stanislovo 
3-jo laipsnio.

Štabo kapitonas Jurgis 
Kubilius—šv. Onos 4-jo lai
psnio.

Videniškiai (Vilu. gub.). 
Nors pas mus girtuoklystės 
įstaigos uždarytos, bet ne
įsteigta nieko naujo, kad 
jaunuomenės širdį gaivin
tų. Jaunuomenė neturi kur 
dėties: vaikščioja naktimis 
po laukus ir tiesiog žvėrių 
balsais šūkauja. Kad butų 
skaityklos, teatrai — tai, 
žinoma, bubi jaunuomenei 
kas veikti; o dabar visas 
jaunuomenės pasilinksmini
mas, tai vakaruškos ir kor
tų lošimas — kuris nekartą 
prie peštynių priveda. Yra 
gražaus jaunimo, bet maža.

Radviliškis (Kauno gub.). 
Lig birželio 22 d. surašyta 
1141 šemyna pabėgėlių nuo 
Dubisos apylinkių; išda
linta jiems 1000 pūdų miltų, 
duotų didkunig. Tatjanos 
komiteto; kiekvienas nuo 10 
metų amžiaus gavo 10 svarų 
savaitei, ligi 10 m. — pu
sę. Lietuvių Draugijos nu- 
kentėjusiems del karo šelp
ti skyrius taippat kiek išga
lėdamas veikia.

Valdžios komisija, važi
nėdama po laukus, apkai- 
nuosianti javus; nustatyto
mis kainomis busią žmo
nėms atlyginta, jaigu prie
šininkui besiveržiant, o 
musų karuomenei atsitrau
kiant, butų laukai sunai
kinti.

'Tryškiai ir Lupke (Kau
no gub.). Vokiečiai sušau
dė Tryškių valsčiaus viršai
tį Juškį su dviem padėjė
jais — Želviu ir Šiaulių, ir 
Luokės viršaičio padėjėją 
Gieštautą. Pirmieji tris 
sušaudyta už tariamąjį vo
kiečių įsakymų nepildymą. 
Gieštautas gi nukentėjęs to
kiose apystovose: du raitu 
vokiečiu vijęsi merginą, ku
ri spėjusi kažkur pasislėpti; 
sutikę Gieštautą, vokiečiai 
liepė palaikyti arklius, o pa
tįs ėmė ieškoti merginos; 
neradę ir perpykę, vokiečiai 
apkaltino Gieštautą už 
“nemokėjimą vokiečių im
peratoriaus arklių palaiky
ti” ir ant vietos nušovę.

Ordenais apdovanoti lie
tuviai. Dešimtosios armi
jos viršininko įsakymu ap
dovanoti ordenais lietuviai:

D-ras Jurgis Šlapelis — 
šv. Onos 3-j o laipsnio.

Antatiškis (Malėtų par.). 
Atvažiavus man tėviškėn ir 
apsilankius Antatiškyje pas 
gimines, visų pirma puolė 
man širdin antatiškiečių 
mergaičių dainos ir žaislai, 
apie kuriuos ir pakalbėsiu.

Tokių mergaičių, kaip an- 
tatiškietės, sunku rasti. 
Tokios jos ramios, tokios 
darbščios, kad žmogus ne
guli atsigėrėti. Kur nepa
žvelgsi, visur matyti gyvu
mas ir rūtų darželyje ir 
griuvioje.

Pavyzdžiui, kad užtrauks 
kokią dainelę — jautiesi, it 
kokiam paukščių čiulbėsyj, 
taip gražiai jos dainuoja! 
Gana tik užminti joms dai
nos ar žaislas — tuojaus 
susispietę krūvon traukia 
linksmą dainelę ar ką nors 
žaidžia. Ir kad išeina pui
kiai! Nė gėda ir svetimiems 
parodyti. Vaikeliai vėl kaip 
pupos, o dainuoja, net ma
lonu k] ausy ties.

Arba vėl, pradės žaisti — 
malonu žiūrėti. Vienos ki
toms neužsileizdamos sten
giasi kuogeriausiai atlikti.

Čia turiu priminti: vaiku
čiai mokvti, myli visa, kas 
dora, puiku, malonu, gražu; 
tai viena; o kita — tiems 
vaikučiams nesigailėta ir 
dvasios ir meilės, prie savo 
šalelės Lietuvos. Toji mei
lė, toji dvasia, priduoda vi
siems daugiau darbštumo, 
vikrumo.

Nors dabar esą labai liū
dni laikai, bet jųjų daine
lės dar liūdnesnės, užgau- 
nančios kiekvieno širdį — 
kaip seno, taip jauno.

Lai buna jums ramus gy
venimas, lai neliečia jūsų 
vargai, liudėsis; žydėkite it 
gėlės darželyj, skleizdamos 
aukso pumpurus. O ki- 
tieiiis — lai būna pavyzdis 
jusi! dori apsiėjimai ir pa
silinksminimai. 
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Aukos Tautos 
Fondui.

AUKOS T. FONDUI IŠ 
POQUONOCK, CONN.

Dr-stė šv. Kazimiero Ka
ralaičio $25.

Jonas Kranauskas $5.
Elzbieta Drangeliutė $3.
M. B. Juškcvičia $2.25.
Po $2: A. Naiva, I. S. Juš

kcvičia, B. Povilaitis, A. 
Šalkauckas, S. Markauckas. 
ir J. Makaravičia.

Po $1: J. Naviskas, A. 
Vitkauskas, A. Kraučiunas, 
J. Aleksandravičia, A. Gra
kauskas, E. Berkelis, R. Ju
škevičiūtė, J.. Viršulis, E. 
klaiko, J. S. Naickas, M. 
Strazdas, K. Rėklaučiutė,
J. Naraškevičia, J. Straz
das, A. Juškcvičia, J. Straz
das, F. Noreika, S. Giave- 
liutė, V. Kilmanienė, Ona 
Pilkonienė, J. Yasionis, A. 
Butėnas, M. Viskentaitė,,
K. Bcndrevičia, J. Katkaus- 
kas, S. Daniulavičia, A. Pa
degimas, J. Kranauskas, S. 
Stankevičia, Julius Butė
nas, M. Padegimas, F. Gei- 
lis, A. Butėnas, O. Juškaitė, 
B. Juškaitė, V. Stankevičiū
tė.

Po 50c.: T. Sirvinckas, 
M. Kiezelauskas, J. Norei
ka, Ign. Bernotas, A.'Ma
želis, A. Radzevičia, R. Pct- 
ručonis, M. Valancis, J. Ta- 
mulionis, J. Kedikas. J. Ti- 
cionis, J. Sibaila, M. Rama- 
šauskas, J. Jaškevičia, P. 
Naivutė, V. Naiva, Z. Si- 
manavičia, R. Mažeikiutė, 
A. Padegimas, V. Bradaus- 
kas, R. Yakšis, James Far- 
nan, J. Blažois, J. Cegeliu- 
tė, Motis Kripas, A. Lapin
skas, J. Gegeckas, J. Žugž- 
da, J. Sidaravičia.

Po $1: B. Gatavickienė, 
T. Bajalitė.

D. Grakauskas $1.50.
M. K. Vilimaitis $1.05.
J. P. Kranowskis $2.00. 
Stambesnių aukų $113.30. 
Smulkesnių aukų $31.85. 
Išviso $145.15.

BRIDGEPORT, CONN. T. 
FON. ROM. ATSKAITA.

Aukų rinkimas nukentė- 
jusiems nuo karo Lietuvoje 
pas mus prasidėjo spalių 12 
d. 1914 m. Per tą visą lai
ką suaukojo musų miesto 
lietuviai pavieniai ir drau
gystės $97.63. Dabar, kada 
Lietuvoje viskas susitvar
kė, prisiunčiame T. Fondo 
centro išdan $90.00, idant 
pasiųstumėte kartu su vi
sų kitų aukomis Dr-jai nuo 
karo nuk. šelpti.

Tie patįs žmonės nekar
tą aukojo po kelis sykius, 
todėl, kad neminėti pavar
dę kelis sykius, paduodame

visas aukas kartu.
Aukojo sekančios dr-jos: 
Susiv. LRKA. 9 kp. $7. 
Dr-stė po globa Panelės 

Šv. $25.
Dr-stė šv. Kazimiero Ka

ralaičio $5.
Pelnas nuo baliaus Tau

tos Fondui $17.
Pavieniai aukotojai:

Kun. M. Pankauskas $6.
A. Jugnavičiutė $2.
Z. Ročkytė $3.
J. Šiaučiūnas $1.50.

i Po $1: J. Sinkevičius, J. 
Radzvilas, P. Blažytė, M. 
Mątuzaitė, J. Minelka, A. 
Damušytė, A. Smąlskienė, 
J. Juodis, V. Alinskytė.

Po 50c.: P. Simanavičie- 
nė, J. Krikščiūnas, M. Ra- 
kašiutė, J. Krikšiunytė, M. 
Kclpšytė, P. Vilčinskas, K. 
Gedimauskas, J. Janošonis, 
A. Kiuklys, J. Stumbrys, 
A. Meškauskas, A. Andriu- 
škevičienė, A. Činiielius.

Po 25c.: A Pasikevičia, 
V. Mileris, J. Baliunas, J. 
Karalius, J. Kuščiunas, A. 
Grigalas, A. Valeckis, J. 
Jukšytė, J. Pinkas, J. Ra
manauskas.

Smulkių aukų $13.13.
Viso labo pasidaro $97.- 

63. Iš tų pinigų išsiųsta 
$5.00 prie T. Fondo ženkle
lių, nes ženklelių buvo par
traukta už $15.00, o parda
vėme tik už dešimts dolerių, 
iš aukų todėl nenorėdami 
grąžinti ženklelius, iš aukų 
pridėjome tuos penkis do
lerius, nes eina ant to pa
ties tikslo. Dabar prisiun
čiame $90.00, pas mus pasi
lieka $2.63. Trumpu lai
ku daugiau aukų ir su liku
siais pasiųsime T. Fondo iš
dan.

J. Sagevičius, rast.,
J. Stumbrys, išd.,
A. Čimielus, pirm.
A. Gerulaitis, kas. glob.,
J. Baliunas, kas. glob.

tos, kokios buvo praėjusiais 
metais, bet visgi busią ga
na augštos.

Tie nepaprasti užderėji
mai suteiks gerbūvį farme- 
uiamĮs j ir spekuliantams. 
Gi darbo žmonėms visvien 
reiks vargas vilkti, nes už 
valgomus produktus reik 
brangiai mokėti.

LIETUVIS GRABORIDS ‘
Geriausias gra-^ 

bėrius aut Bri-1 
dgeporto. Atlie- įjį 
ka darbą geriau-1 
šiai. |
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto- g 
rius ir 12 va
lią paimu. 1 

S 
s Tel. Drover 4139^

j A. MASALSKIS | 
g 3305 Auburn Ave., Chicago ?

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt.

Turi geriausią pasisekimu. Kas 
nakt pilnas žmoniiį.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

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

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

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

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

- po pietą.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

giniHlBllIlltiBaiiniinBtHIIIKIIIIH’M.Mircajff'DSiHIMKMIilJCBitliliKZJIIInHBliilhESaT!!!

i Telephone Yards 6685 B

GYVULIŲ PROTAS
Tą kningą vokiškai yra 

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

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą, uoi’S gražu

tiek daug neištobufintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokiu gyvulių ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papyočiij pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienom išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsis,uita, kam jis 
nealkanas būdamas dantimis žolę skabo, kam yra to
kių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų Užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų rankų baldosi, nors žino, kad ran
ka Jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir th

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

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

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

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma. .

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

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

Kaina S1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Nepaprasti užde- 
rėjimai.

Šiemet Suv. Valstijose ja
vų užderėjimai bus taip di
deli, kokių dar nebūta šios 
šalies historijoje. Taip 
skelbia žemdirbystės depar
tamentas. Kviečių bus su
rinkta suviršum milijardas 
(1,000,000,000) bušelių. Ku
kurūzų (komų) busią ap
link 3,000,000,000 bušelių, o 
avižų aplink 1,500,000,000 
bušelių.

Rugių, baltų ir saldžių 
bulvių, tabokos, ryžių ir šie
no užderėjimai taippat bu
sią nepaprasti, kadangi šie
met tiems javams ir auga
lams suteikta didesni žemės 
plotai.

Nuvalytų kviečių vertė 
buisianti $1,000,000,000, gi 
kukuruzų $2,500,000,000.

Kviečių perviršis šiemet 
sieksiąs 400,000,000 bušelių, 
ty. daugiau, negu šios ša
lies historijoje.

Abelnas visų penkių svar
biausių javų užderėjimas 
sieksiąs 5,547,000,000 buše
lių, arba 269,000,000 buše
lių daugiau už pernai metus. 
Svarbiausi javai yra sekan
ti: kviečiai, kukurūzai, avi
žos, rugiai ir miežiai.

Nežiūrint tankių lietų ir 
vėsaus oro užderėjimai vis
gi išėjo kuopuikiausi.

Sulyg žemdirbystės de
partamento raporto, javų 
kainos nebusią tokios augš-

b

| Lietuviška Drapanų Krautuve
s .....———————■ ■

o Užlaikau didžiausiame pasinn- 
? kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
B čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
ą vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- 
| kotų.

| JONAS RUBRIKAS, savininkas
I 3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.
B
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Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 8. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedūlioms vakarais ofisai uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

50 VYRŲ REIKALINGA.
Išsimokyti automobiliu važiuoti ir tai
syti. Vietos dabar atdaros. Atsi
šaukite čion ir išsitraukite iš to sun
kaus darbininkavimo klesos. Buk me
chanikas ir imk algą nuo $1,5 iki 
$25 savaitėje. Vyrą reikalinga tuo
jaus. Atsišaukite pas mane.

Bojus Mgr., 
United Auto Brokers, Ine. 
2835 Cottage Grove avė.

Atdarytas kiekvieną dieną, panedė- 
lio, seredos ir pčtnyčios vakarais. 
Kalbamo lietuviškai ir angliškai. Gy
venantieji • už miesto, iudėkite krasos 
ženklelį atsakymui.

VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUS? 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jąe 
pusę pinigą. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertes $25 iki 
$60 — $5 ir augšeiau. Apatiniai ma 
žai vartoti, nuo $1 Ir augščiau. Vai
ką drabužiai nuo $2.50 iki $7.50 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasllsKį vakarėli iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va 
kare.

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

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINGS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitu pučiamąją instrumentą. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidates j 
mergaičią orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o rcguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje. į. i, į -4-.-

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

MUSU ČSENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

I CARR BROS. WRECKING CO.
I 300S-3039 S. HA1STED ST. CHICAGO, 1M.. į

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

žžBHia Kas nlarniiito ir petnyLTa..

—PRENUMERATA KAŠTUOTA: —~AMERIKOJ f metams $2.50pusej matų $1.25
fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

.EiLJ HvluJ |joj 15 g. Prūsuose 15 m

fl

į

RaSyk iuojaos, o gausi vieną aumerį dyfc’it

W. D. Boczkauskas & Go.
W. South *11,, • Mano; Ciij, Pa.
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Chicagos Žinios.
galingasis doleris.

Amerikoniniai kalėjimai 
yra daug saugiau apdrau
sti, negu kur ktur pasauly
je, o tečiau galingasis dole- 
ids vaikštinėjasi liuosai i 
ten ir atgal. Paliuosuotas 
iš Cook apskričio kalėjimo 
sargas, John Durso, pasa
koja, jogei kalėjime graftas 
pasibaisėtinai platinąsis. 
Durso įskundžia savo kole
gas, kitus kalėjimo sargus, 
kurie ten esą kalinių papir- 
kinėjami. Sargai už kyšius 
kaliniams pristatą narko- 

$ tiku, degtinės ir kitokių už
draustų daiktų. Bet kuomet 
nesenai tie patįs kaliniai 
buvę sutaisę peticiją kalėji
mo vyresnybei apie valgio 
pagerinimą, tai sargai graf- 
teriai tą peticiją sukonfis- 
kave. Be to Durso tvirtina, 
kad keli kalėjimo sargai iš 
graftų praturtėję. Katras 
kalinių turėjo ir turįs pini
gų, tasai jautęsis ir jaučią
sis kaip namie. Su pinigų 
pagelba keli kaliniai pabė
gę. Tečiau šerifas Traeger 
tuos visus Durso išvedžioji
mus užgina. Jis sako, jogei 
Durso esąs pats prašalin
tas iš sargo vietos už girty
be. Bet visgi ir Traeger pri
pažįsta, jogei papirkimai 
retkarčiais pasitaikydavę.

Galingasis doleris viską 
veikia ir su juo visa ką ga
lima atsiekti.

Visi darbininkai ir darbi
ninkės apturėsią vieną die
ną liuosą nuo darbo savai
tėje ir kas metai poros 
savaičių vakaciją. Ligšiol 
visi darbininkai kas metai 
tokias vakacijas gaudavo, 
bet dirbdavo ištisą savaitę, 
ty. per visas 7 dienas.

Su rugsėjo 1 d. š. m. bus 
pakelta algos ir paaugštini- 
mai visiems darbininkams.

MOTERIS LYGIOS VY
RAMS ALGOMIS.

Pradėjus rugsėjo 1 d. š. 
nrrpirmu kartu Illinois val
stijos historijbje visos mo
teris, dirbančios valstijai, 
gaus tokias algas, kai kad 
ir vyrai, dirbanti tokius pat 
darbus.

Andai valstijos adminis- 
tracijinės komisijos posė- 
dyj, pirmininkaujant tos ko
misijos prezidentui Kern’ui. 
štai kas nutarta:

Algos vvrams ir mote
rims, dirbantiem visose val
stijos institucijose, bus ly
gios, ty. tokios pat algos 
vyrams ir moterims už vie
nodą darbą.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Iš dalies apsiniaukė ir lietus 
šiandie ir rytoj; rytoj pra- 
matoma oro atmaina; vė
sus šiaurinis vėjas.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 70 L, žemiau
sia — 68 laipsniai.

6 APKALTINTI.
Illinois valstijos “grand 

jury” už nelaimę su East- 
landu atrado kaltais 6 as
menis ir jie bus patraukti 
kriminaliu teisman. Apkal
tintais yra St. Joseph gar
laivių kompanijos preziden
tas Arnold, vice-preziden- 
tas liuli, sekretorius- kasie- 
rius Steele ir šito pagelbi- 
ninkas Davis. Visi keturi 
kaltinami už užmušėjystę. 
Gi laivo kapitonas Peder
son ir to paties laivo vy
riausias mašinistas Erick
son — už kriminali apsi
leidimą. “Grand jury” tuo 
tarpu paliuosavo nuo atsa
komybės ir visokios kaltės 
“Indiana T r an sport a ti on 
Co.” generalį manadžerį W. 
K. Greenebaum ir du fede
ral in inspektorių. Mat, val
stija paskutinių dviejų ne
turi teisės patraukti atsa
komybėn.

STOKA VIETOS SANA
TORIUMS.

Šiandie altsibus munici- 
palės sanatorijos del sergan
čių džiova nepaprastas di
rektorių susirinkimas. Bus 
apkalbėta sanatorijos bustą 
padidinti, kadangi pacien
tams trūksta vietos. Nuo 
kovo 9 d., kuomet sanato
rija buvo atidaryta, visuo
met buvo pilna sergančių. 
Dabar yra 625 pacientai, o 
150 sergančių prašosi priim
ti: tečiau jiems nėra vietos. 
Todėl bus nutarta pristaty
ti nauji kambariai del ko
kių poros šimtų lovų dau
giau.

mus. Tečiau jo tas keistas 
pasielgimas patirta ir atsa
kyta jam abiejose vietose 
darbas, 

i------------—
VAŽIUOJA FARMŲ AP

ŽIŪRĖTI.

Ponas P. Bataitis iš Pitt
ston, Pa., pribuvęs Chicagon 
ir su p. D. Pratapu, agri
kultūros studentu, važiuos 
apžiūrėti Wisconsin© farmų. 
Pennsylvanijoj atsirado lie
tuvių, indomaujančių Wis
consin© farmomis. Pagal jų 
norą p. P. Bataitis ir va
žiuoja jų apžiūrėti.

P-nas P. Bataitis yra uo
lus “Kataliko” platintojas.

Gražiai apsitaisęs vyras, 
kurio pavardė nežinoma, 
vakar mėgino šokti upėn 
nuo Wells gat. tilto. Tečiau 
policija laiku jį išgelbėjo. 
Sakoma pamišęs bežiūrėda
mas į pervirtusį Eastland.

Nekoksai Hugo Sand pa
norėjo vienu žygiu būti gai
srininku ir policiantu. Vie
nur ir kitur išlaikė kvoti

1 " 1 " 1 ------ 7"---------- y ~'T'

Pranešimas!
• “Bendrovė Lietuviu Raštams Lei
sti*’ (“Jaunosios Lietuvos” ir “Pa-’ 
žvalgos”) laikys savo susirinkimą pėt- 
nyčioj, rugpj. 13 <1., “Liuosybės” sa
lėj, 1822-24 Wabansia avė., ant North 
Sides. Susirinkimo pradžia 8 vai. 
vakare.

Visi, kurie norite susipažinti su tos 
bendrovės siekiais bei mieriais, ne
patingėkite ateiti į minėtą susirinki
mą. Bendrovės Valdyba.

hiift iiii.ftiiu ■ .u B'i/iiB KivH.iiu.KiirH m E E T"* 
I - . I

■ Atydai Draugysčių ■
■ Pranešame gerb. draugijoms, ig kad draugysčių parėdų dirbtu- g 
š vę perkėlėme į kitą vietą, tai- §
■ gi norėdamos užsakyti karūnas, ■ 
g vėliavas, kukardas, šarpas, mar- g

šalku parėdus, kepures, guzikė- į

■ liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti ■
| šiuo adresu: g

i T. ANDRUSEVICZ & GO. I 
a 1908 W.Division st., arti Robey Chicago b

Reikalingas gabus jaunas laikrodi
ninkas taisyti laikrodžius. Turi ge
rai suprasti savo amatą. Atsišaukite 
c-o Tananevicz Publishing Co., 3249 
So. Morgan str., Chicago, III.

Reikalingi tris gabus jauni vyru
kai prie išnešiojimo Amerikos Lietu
viu Dienraščio “Kataliko.” Gali už
dirbti sau nemažiau, kaip $15 į sa- 
vait’. Atsišaukite j “Kataliko” ad
ministraciją.

L. VYČIŲ 4 KUOPOS 
DOMAI.

Šį vakarą, pradėjus 8 vai., 
atsibus L. Vyčių 4 kuopos 
nepaprastas susirinkimas 
Dievo Apveizdos parapijos 
salėje. Susirinkiman kvie
čiami visi nariai ir norin
tieji įsirašyti kuopom

Vytis.

LIET. INFORMACIJOS 
BIURO REIKALE.

Šiandie vakare šv. Jurgio 
K. parapijos salėj, ant Brid
geport©, sukviečiamas Lie
tuvių Informacijos Biuro 
reikalais susirinkimas. Žy
mesnieji Chicagos lietuviai 
pakviesta specialiais laiš
kais. 
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Linkėjimas “Katalikui.”
Didžiai gerbiamas ir mu

sų mylimas “Katalike”! 
Šiandieną sukako metai, 
kaip likai dienraščiu. Per 
tuos motus parodei visuo
menei, kad Tu ne vėjo vai
kas, bet tikras katalikas: 
nešei žmonėms naujienas ir 
'tikrą šviesą. Buvai ener
gingas, teisingas ir visiems 
naudingas. Taįp daryk ir 
ateityje, o mes tave remsi
me ne tik žodžiu, bet ir 
darbu. Širdingai linkiu 
Tau ilgiausių metų!

Kum A. Yanušas.
Forest City, Pa.
Rugpj. 6 d., 1915.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FOR

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

:::*£3a

| Phone Drover 7800

į DR. A. J. TANANEVICZE j
| Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiky Ligas į
ę Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: \

f 3249 S. Morgan St., Chicago.8 7“gį’“AT '1

SUCEDYK PINIGUS! 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO j 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos j 
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 

19©
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 40c vertės kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarlnd dalis.
1644 W Cnicago avo
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee nve
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

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

Siaurine 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 Wentworth avc 
3427 3 Ilalstod st 
4729 •> Ashland avc

Du žingsniai Biznio 
IšdirbimuiDaugybė firmų padidina savo biznį materiališkai panaudojant telefoną del pirkimo. Tai yra tikras, paprastas ir nedaug kainuojantis būdas padidinimui savo biznio.Pirmas—prižiūrėk kad tavo telefono patarnavimas yra atsakantis. Musų komercijinis departamentas yra skiriamas jums patarnaut ir bent kokią rodą jums duot.Antras—pagarsink faktą kad esi pasirengęs priimti ir duoti atsakantį patemijimą orderiams kurie ateina per telefoną.Tada-patemyk kaip jus biznis augs.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 12, 1915.

Tananevicz Savings1 BANK
JONAS Mc TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
I Elf 3 Elf I Ell IEJI

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus 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 reikahi vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.
\ Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

įgz Šitas specialia KUPONAS vertai lt
| Hassan Oigaretų kuponų, kada yra priduo- 
I damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
g Oigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 
> THE AMERICAN TOBACCO CO.
jKt Premium Dept. 490 Broome St, New Vy;k, N. Y. > 

(Vertės kuponą gere iki d. Gru<xI.lb, 1915.)

ft

HRKIIE LOTUS KOL PIGŲSI 
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, 324955P®„;ST-
Real Estate Department as, ' ■ -- ■ . K. J. FILLIPOVICH, Pardavėjas
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