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Vokiečiams teko 240 
: : rusų kanuolių.
Vokiečiai po sunkiai ko
vai užėmė pozicijas tarp 

Nemuno ir Jesios.
Pateko 4,500 rusų nelaisvėn.

Geležinkelio stotis Alzase. Tūkstantis karei- 
: : vių nuskendo.

Teutonai giriasi, jogei 
jiems sekasi ir aplink 

Novogeorgievską.
Berlynas/ rugpj. 18. —

Išlaukiniai Kauno fortai, 
gulinti tarp Nemuno ir Te
isios, i pietus nuo vyriausiu 
fortifikacijų, vakar po pie
tų vokiečiu paimti. Taip 
paskelbė vokiečių generalis 
štabas. Daugiau kaip 240 
kanuolių ir 4,500 rusų nelai- 
svių taippat vokiečiams pa
teko.

Teutonų generalis štabas 
lygiai paskelbė, jogei teuto
nai ties Novogeorgievsku 
paėmę tris fortus.

Oficialis vokiečių rapor
tas taip skamba:

“Fieldmaršalo von Hin- 
denburgo viena armijų Ku
piškio apylinkėse pasivarė 
pirmyn su pasisekimais; pa
ėmė 625 rusų kareivių ne
laisvėn, kurių tarpo yra 3 
oficieriai; su jais paimta ir 
3 kulkosvaidžiai. Genero
lo Eichom armijos dalis, 
vadovaujant gen. Litsman, 
užėmė Kauno fortus tarp 
Nemuno ir Jesios. Daugiau 
4,500 rusų pateko nelaisvėn 
su 240 kanuolėmis ir visokia 
karinė medžiaga.

“Generolu von Scholz ir 
von Gallwitz pasekmingai 
priešininkus stumia Dvins- 
ko ir Rygos link. Ten pa
imta 1,860 rusų nelaisvių, 
11 oficierių, 1 kanuolė ir 
10 kulkosvaidžių.

“Novogeorgievsko apylin
kėse antpuoliu paimta trįs 
fortai.. Kitur irgi laimin
gai sekasi musų armijoms.”

Reikia pažymėti, jogei tos 
viršuj paminėtos armijos y- 
ra po vadovyste fieldmar
šalo von Hindenburgo.

Taippat Berlyne skelbia
ma, jogei Lenkijoj ir kitur 
pasekmingai veikiančios ir 
princo Leopoldo ir fieldmar
šalo Mackensen armijos.

(Jesia yra upė ir to pat 
vardo mažas miestelis 2 ir 
pusė angį, mylios (2^ ver
stų), gulintis nuo Kauno 
ant kairioje/ Nemuno kran
to. Vadinasi, vokiečiai jau 
visai arti pačių miesto for
tifikacijų. Tik nežinia, 
kaip vokiečiams sekasi iš 
kitos pusės Kauno gulti ant 
miesto. Kaip ten nebūtų, 
bet Kauno puolimo valan
dos visvien suskaitytos).

TUŠTINA BALTSTOGĘ.
Kauno fortifikacijoms 

trūkstant, rusai blogesniu 
stoviu atsiranda ir kitose 
vietose. Iš Petrogrado pra
nešama, kad skubiai tušti
nama Baltstogė, kuri yra į 
pietus nuo Gardino. Lom
žai puolus, tas miestas atsi
rado artimiausiame pavoju
je. Iš visų Baltstogės dirb
tuvių jau išgabenta maši
nos, muzejai, kningynai iš
tuštinti. Gyventojų didžiu
ma pabėgo. Baltstogė yra 
antrojoj tvirtovių linijoj, 
kaip ir Kaunas, Gardinas 
ir Lietuviška Brasta. Ka
dangi rusai skubiai tuština 
ta miestų, tai iš to aiškėja, 
kad rusai trauksis ir toliau 
į rytus ir nebandys atsilai
kyti ant antrosios tvirto
vių linijos.

Viennoj skelbiama, kad 
austro-vokiečiai užėmė Dob- 
rynkų,. 13 mylių į pietų va-

Alzase vieną geležinkelio stoti franeuzų kareiviai yra pakeitę fortu. Stotis ap 
saugota nuo vokiečių bombų.

UKRAINIEČIAI SVEIKI
NO KAIZERĮ.

Berlynas, rugpj. 18. — 
Lyga Ukrainos paliuosavi- 
mo pasiuntė kaizeriui pas
veikinimo telegramų, kuo
met austro-vokiečiams pa
teko Cholino miestas. Tele
gramoj išreiškiama “tvirtas 
pasitikėjimas, kad vokiečiai 
turės viršų kovoj prieš am
žinų Ukrainos prispaudėją 
ir slopintojų — Rusiją.”

— New York, rugpj. 18. 
— Kadangi buvo pranešta, 
kad kaikuriose Italijos pro
vincijose ištikę apsirgimų 
cholera, tai dabar stropiai 
peržiūrima garlaiviai, juri
ninkai ir pasažieriai, iš Ita
lijos pribūvantieji.

karus nuo Lietuvikšos Bra
stos.

Visu frontu vokiečių ata
kos yra nepaprasto smarku
mo. Petrograde skelbiama, 
kad .Lietuvoj ir Kurše ata
kos atmušamos, bet nutyli
ma apie veikimus ties Lie
tuviška Brasta.

Vokiečių ekspertai sako, 
kad Kaunas ir Novogeorgi- 
evsk negali ilgai laikyties. 
Vokiečiai spėja, jog Novo- 
georgievske yra nuo 50,000 
iki 100,000 Rusijos karei
vių.

NESUSENKA KALTI
NINKŲ.

Atlanta, Ga., rugpj. 18.— 
Leo M. Franko lavonas ga
benama į Brooklyną palai
dojimui.

Kaltininkai, tv. tie. kurie 
atgabeno Franką į Mariet
ta ir pakorė prie namų mer
gelės, kurių buk Frank nu
žudęs, dingo ir niekas nieko 
apie tai nežino.

Prez. Wilson labai susi
jaudino, kuomet dasižinojo 
apie Franko nulinčiavimą.

PERŽIŪRĖS TESMO NU
SPRENDIMĄ.

Denver, Colo, rugpj. 18. 
United Mine Workers of A- 
merica išsirūpino, kad pa
smerktojo John R. Lawso- 
no byla butų peržiūrėta 
augščiausiame valstijiniame 
teisme.

EXTRA!
BERLYNAS, rugpj. 18. 

— Vokiečių generalis šta
bas šiandie oficialiai štai ką 
paskelbė:

“Kaunas, stipri Rusijos 
tvirtovė ties Nemunu, gulin
ti gale antrosios rusų apsi- 
ginimo linijos, vokiečių pa
imta.”

AUDRA BLAIVINASI.
San Antonio, Tex., rugpj. 

18. — Audra, kuri buvo su
judinus Meksiko užlają, ė- 
mė mažinties. Ligšiol ne
buvo nieko girdėti apie kie
no nors nuskendimą. Bet 
viename Galvestone blėdies 
pridaryta už šimtus tūks
tančių dolerių. Galvestono 
gatvėse dar tebėra trįs pė
dos vandens.

Didžios bangos užbloškė 
ant kranto Su v. Valstijų 
transportą McClellan.

— Philadelphia, Pa., rug
pjūčio 18. — Pribuvo prin
cas Gayarin, kurs už kelis 
milijonus užsakysiąs Ame
rikoj karukų kanuolėms.

— Washington, rugpj. 18. 
— Pradėta statyti nauji vi
durinių reikalų sekretoria
tui už $2,000,000 namai.

— Galesburg, Ill., rugpj. 
18. — Netekęs uždarbio, ku
ri turėdavo iš savo automo- 
biliaus, George H. Deulin 
nusišovė.

— įjondonas, rugpj. 18.— 
Londono jubiliejinėse krau
tuvėse pardavinėjama šrap
nelio šmotai, kurie išimti iš 
kareivių žaizdų. Tie šmo
tai aptaisyti auksu ir brang
akmeniais.

Vokiečių submarines su- 
torpedavo transportą 

Royal Edward.
Londonas, rugpj. 18. — 

D. Britanija per ištisus ka
ro metus laimingai trans
portavo iš Anglijos savo 
kareivius karo laukan ir 
ligšiol nei vieno transpor
to nebuvo patikus nelaimė, 
nei vienas kareivis nebuvo 
žuvęs.

Bet štai praeiftj šeštadie
ni ant Aigejos jūrių vokie
čių submarines sutorpedavo 
transportinį laivą Royal Ed
ward, kuris tuojaus nusken
do, o su juomi ir aplink 
1,000 gabenamų kareivių,

kurie buvo siunčiami i Dar- 
danelius. Laivu gabenta 
1,350 kareivių ir 32 oficie- 
riu. Be to buvo 220 laivo 
įgulos. Iš jų visų, sakoma, 
išgelbėta kokie 600 žmonių.

Minėtu laivu jau daug ka- 
ruomenės buvo nugabenta 
karo laukan ir nebūta su 
juo nelaimingojo atsitikimo.

Spėjama, jogei vokiečiai 
į Turkijos pakraščius yra 
pasiuntę daug savo subma- 
rinų, kurios dabai* visur ten 
'išsisklaidžiusios daug pa
kenks talkininkams prie 
Dardanelių.

Rusai tikisi vo
kiečius sumušti

Petrogradas, rugpj. 18.— 
Gen. A. Polivanov, Rusijos 
karo ministeris, išrodinėja, 
kad Vokietija karą pralai
mi. Gen. Polivanov šitaip 
išvedžioja:

“Karo pradžioj vokiečiai 
taikė smūgį vakaruose. Tai 
buvo jų geras išrokavimas. 
Apsidirbę ten, but nukrei
pę visas savo jėgas prieš 
Rusiją. Kuomet vakaruo
se neišgalėjo apsidirbti, o 
rusai veržėsi rytinėn 
jon ir buvo apvaldę Galici
ją, tai vokiečiams prisiėjo 
permainyti pieną ir didžio
mis jėgomis atsisukti prieš 
Rusiją. Vokiečiai stengėsi 
pageidaujamų vaisių pa
siekti staigumu. Bet Ru
sijos armijos vengė gene- 
ralio mūšio ir nublokšda- 
mos smūgius, traukėsi atgal. 
Vokiečiai labai geidė gene
ral™ mūšio,. bet negavo. 
Nežiūrint į karinę, moralę 
ir politikinę Varšavos svar
bų, prisiėjo jų apleisti. Ru
sijos armijos trauksis ir to
liau. Tuo tarpu Rusijoj su
organizuota dirbtuvės dirb
ti amunicijų ir ateityje vir
šus pakryps rusų pusėn.

— Havana, rugpj. 18. — 
Susekta vienas apsirgimas 
bubonine liga.

VALDININKAI ESĄ 
ŠNIPAIS.

Providence, R. I., rugpj. 
18. — Vakarykštis “The 
Providence Journal” pa
duoda sensacijinę žinią, jo
gei šios šalies valdžia ve
danti tardymus su tikslu 
susekti ir nubausti valdinin
kus iš Suv. Valstijų valsty
bės ir išdo departamentų, 
kurie išduoda valdiškąsias 
slaptybes vokiečių ambasa
dai Washingtone. Sakoma, 
jogei tai veikią keli valdi
ninkai ir dabar juos norima 
susekti. Tasai vokiečių am
basadai slaptas pranešinė-

Rusi- jinias jau iš seniau yra vei
kiamas ir todėl vokiečiu am
basadorius apie visa visas 
smulkesnes žinias.

Valdžia turi savo rankose 
vokiečio kapitono Ilorno af- 
fidavitą, kuris kituomet bu
vo mėginęs suplaišioti tarp
tautinį tiltą Vanceboro lie
piant augštesniam vokiečiui 
valdininkui, gyvenančiam 
šioj šalyj, gi tuo valdininku 
esąs ne kas kitas, kaip tik 
kapitonas Franz von Pape, 
'attache prie vokiečiu amba
sados Washingtone.

Slapti valdžios agentai be 
to susekę trisdešimtos čia 
gyvenančių vokiečių oficie
rių pavardes, kurie turėję 
gauti netikrus pasportus ir 
su anais apleisti Suv. Val
stijas.

1
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Ką gi tas reiškia
Tai reiškia, kad Amerikos 

javai turės palikti Ameri
koje ir bus parduodami pus
dykiai ir kad tuomet visų 
valgomų produktų kaina tu
rės nupulti, gi gyventojai 
nebus apiplėšiami, kai kad 
ligšiol buvo daroma. O spe
kuliantams prisieis apsika
binti krepšiais ir eiti sau 
elgetauti. Tokiems nenau
dėliams juk. geresnio likimo 
negalima nei velyti, nes jie 
jau ir taip pakaktinai pri
sisiurbė darbininkų žmonių 
kraujo piešdami baisiausias 
kainas už valgomus produk
tus.

Bet klausimas, argi tas 
tiesa, kad Rusijai greitu 
laiku prisieis pastoti ant ko
jų su savo javais. Tos ži
nios niekas dar nepatvirti
no. Gi tie visokie gandai 
gali būti ir perdaug netei
singi.

Tečiau jei Rusijai atsida
rytų kokiuo nors bildu ke
lias į vakarinę Europą, žino- 

ji visoms valstybėms
GEN. WOOD in PLR7T5BUR6 CRMP

Necenzuruotos 
žinios iš Rusijos.
Iš Petrogrado pranešama, 

<ad rusų karuomenės gene
rolas Ruzskis, kurs pirm 
tokio laiko del nesutarimo 
su didkunig. Nikalojumi, 
“ligos delei,” turėjo eiti ur- 
' iopan, dabartiniais laikais 
sugrįžo prie savo armijų ir 
užėmė vadovavimą Lietu
voj ir Lenkijoj. Pasakoja
ma, jogei jis užimsiąs did
kunig. vietą.

Po dideliu riaušių ir mai
što Maskvoje iš ten daugel 
žmonių pabėgo į užsienius. 
Keli jų atvyko į Rumuniją 
ir vienas jų pasakoja, kas 
Maskvoj veikėsi. 
išpradžių

-DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas j c pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais
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Visas Kuponas ir pakelio priešokis turi tą 
pačią vertą. Gali būti išmainomi j pinigus 
, arba j vertas dovanas. “ -

(Sį dovana bus duodama Iki Dec. 31, 1615)

Iš Dienos

Georgia valstijoj vakar 
buvo toks atsitikimas, kurs 
liudija tos valstijos atsili
kimą nuo civilizacijos ir 
nuo visokios tvarkos. Nak
čia gauja galvažudžių įsi- 
briovė Milledgeville kalėji
mai!, nuginklavo kalėjimo 
viršininką ir sargus, pagro
bė pagarsėjusį kalini Leo 

-M'. Frank ’ą 'ir,. automobi
liais nusigabenę į Marietta, 
G a., ten nulinčiavo. Kokiuo 
budu jis buvo pagrobtas iš 
kalėjimo, vakar apie tai bu
vo paminėta telegramose.

tur-
Gali 

vietą

Panašios betvarkės 
but niekur nerastum, 
panašus atsitikimas 
turėti tik kur Meksike, ar
ant Haiti, ar kur kitur. Bet 
tokių ekscesų ištikro netu
rėtų būti civilizuotoj šalyj. 
Už panašius atsitikimus 
kaltinti tik vienus galvažu
džius butų permaža. To vi- 

- so priežasties reikia ieško
ti kur kitur. Georgia vaL 
stijos gyventojai visupirmu 
yra kokie tai pusindionai, 
su karštais, primitiviais in
stinktais. Tenai juodukai 
žmonės nei už šunis nelai
komi. Už bile prasižengi
mą žudomi-linčiuojanii. Te
nai nigeriai negali nei šali
gatviais miestuose vaikščio
ti ir maišyties su baltaisiais.

Javų spekuliantai 
persigandę.

Didi baimė krito ant šios 
šalies javų spekuliantų, ku
rių vyriausioji stovykla ran
dasi Chicagoj. Šioj šalyj 
užderėjimai puikus kaip dar 
nekuomet, — tenai alkana 
į sikaldavusi Europa ištiesus 
rankas maldauja duonos, 
pasirengus už tai mokėti 
kuoaugščiausias kainas. O 
spekuliantams to ir terei
kia. Juk tai galima pada
ryti kuogeriausias business, 
prisikimšti kišenius aukso 
už javus. Jie tatai iš ki
tų pramonės šakų ištraukė 
kapitalus ir ėmė godžiai su
pirkinėti javus. Dar pirm 
laiko pakėlė javams kainą 
taip, kad baisu buvo pagal
voti. Tiems bjaurybėms ne
rupi, kad delei tų jų speku
liacijų su javais turi daug 
nukentėti ir šios šalies gy
ventojai, ypač darbininkai.

Staiga aną dieną parėjo
iš Londono žinia, kuri kaip ina, 
perkūnas iš skaistaus dan- veikiai pristatytų javų il
gaus į spekuliantus tren- už juos gautų sau pakakti- 
kė. Parėjo būtent žinia, jo
gei šiam kare talkininkams 
ima geriau sekties ir trum
pu laiku seksiąs toks atsiti
kimas, kuris Rusiją pasta
tysiąs ant kojų. Po tai ži
niai talkininkų pirklybiniai 
agentai Amerikos speku
liantams pranešė, jogei jie 
savo užsakymus ant javų at
šaukianti. O tų užsakymų 
butą daugiau, kaip už šim
tą milijonų dolerių. Gildi
jos katilas užvirė. Veikiai 
suprasta, kodėl taip daro
ma ir kas^per atsitikimas 
gali būti su Rusija, jei ji 
busianti staiga ant kojų pa
statyta. Suprasta, kad Ru
sijai gali greitai kelias at
sidaryti per Dardanelius, 
ar Rumuniją, ar Bulgariją 
į vakarinę Europą, o tuo
met Europai javus traukti 
iš Amerikos butu nereika
linga. Rusijoje javų yra 
labai daug ir ji savo javais 
tuojaus galėtu užlieti visą 
Europą. Tuomet Amerikos 
javų spekuliantai paliktų 
kaip ant ledo.

.iiai karinės amunicijos, ko
kios jai trūksta. Gavus a- 
inunicijos, gal tuomet smar
kiau pasistatytų prieš teuto
nus. Bet Amerikai iš to 
didi nauda butų. Valgomi 
produktai žymiai atpigtų ir 
šios šalies gyventojai galė
tų nors kartą tąja pigumą 
pasinaudoti.

Bet antraip vertus, Ame
rikoje ir visoks darbas tu
rėtų atpigti, neS* talkinin
kai ir kitos Europos valsty
bės iš Rusijos galėtų gauti 
ir kitokių produktų, kuriuos 
dabar gabenasi iš Amerikos.

Visgi tiiomi nors javų 
spekuliantai liktųsi 
kiai nubausti.

sutar

Su v. Valstijų reguleres karuomenės generolas Wood, 
New Yorko žymiausių piliečių kariniam lavinimosi 

Plattsburge, N. Y., instruktorius.

Riaušės 
buvo. kilusios 

prieš vokiečius ir austrus. 
Tuos sukilimus surengusi 
pati policija. Bet paskiau 
įsismarkavusių riaušininkų 
nei pati policija neįstengė 
sustabdyti. Be vokiečių 
kliuvę franciizams ir ang
lams. Vienas franeuzų ofi- 
cieris ant vietos užmušta.’

Švedijos laikraščiai iš 
Petrogrado apturi žinias, 
jogei caro sostinėje polici
ja nuolat atlikinėjanti kra
tas. Ir ligšiol arti pora tūk
stančių darbininkų, studen
tų ir valdininkų suimta už 
maištiškus judėjimus.

Petrogrde pasklidęs gan
das, jogei generolas Ren- 
nenkampf esąs uždarytas 
Petropavlovsko j tvirtovėj. 
Jis ten busiąs laikomas ligi 
teismui. Tai rusu armijų 
nepasisekimo prieš vokie
čius auka.

i

Illinois upės kran

kolegijoje lietuvių 
daugiau, kaip de- 
Turi reguleriškas 
rašybos, historijos

Caro .armijai pavojus nuo 
L'etuvos pusės.

Kadangi ten kas metai 
pasitaiko daug nulinčiavi- 
mų ir kaltininkai net nesu- 
ieškomi ir nebaudžiami, ta
tai miniu teismas inėjo ma
dom Už tai visupirmu krin
ta kaltybė ant pačių valsti
jos valdininku, kurie, regis, 
minių norams pataikauja. 
Tiems norams tečiau pasi
priešino gubernatorius Sla
ton ir Frank’ui mirti pakei
tė kalėjimu. Už tai vos tik 
pats spėjo atsisakyti nuo 
gubernatoriaus vietos ir 
kuogreičiausia išsinešiiiti.

jo mirties bausmę pakei
tė ligi gyvos galvos kalėji
mu. Už tai galyažudinga 
minia įnirto ant gubernato
riaus ir padarė suokalbį iš
vien ii įtariamą žmogžudį iš
gauti iš kalėjimo ir nužu
dyti. Taip ir padarė. O te
čiau vyresnybė kalėjimo 
prideramai nesaugojo, nors 
numanė, kad taip gali atsi
tikti. Frank’o toks bjau
rus pagrobimas ir nužudy
mas supurtė visą šalį. Į 
tokią betvarkę jau turėtų 
įsimaišyti federates valdžios 
autoritetas ir nusukti 
minių sauvalei sprandą.

tai

M.

Leo M. Frank teismo pri
pažintas kaltu vienos mer
gelės nužudyme. Kadangi 
butą neaiškiu priešais jį pri
rodymu, tatai gubernatorius

Kuomet apie Leo 
Frank’o nuliiičiaviiną suži
nojo buvęs Georgia valsti
jos gubernatorius Slaton, 
kuris dabar viešįs . San 
Francisco, Cal., jis pasakęs, 
jogei nerandąs žodžių pasi
piktinimui išreikšti už toki 
darbą. Jis sako, reikią vi
sus linčininkus susekti ir 
juos iškarti, kaipo galvažu
džius. Tie galvažudžiai e- 
są neverti pavadinti Geor
gia valstijos piliečiais. Ir 
ex-gubęrnatorius turi tiesą 
taip sakydamas.

Kur važiuoti 
pasimokinti.

Amerikoje lietuvių jau
nimas visokiuose atžvilgiuo
se pradėjo bruzdėti. Kas- 
kartas vis jaunimas prade
da daugiaus suprasti mok
slo vertę ir jo reikalingu
mą. Kadangi lietuviai kol 
kas dar neturi savos augš- 
tesnės mokyklos, tai turi 
glausties prie svetimu. Pa- 
puolus vienam tarpe kita
taučių, labai dažnai reikia 
sutikti nemažai visokių ne
malonumų. Be to gi daug 
norinčių pradėti inokinties 
indomauja, kur jam butų 
geriaus važiuoti; abejoja, 
ar nebus jau pervėlu; neži
no, kiek vieno mokslo me
tai lėšuoja; arba tėvai žin- 
geidauja sužinoti, kur savo 
vaiką butų geriaus leisti ir 
t.t. Dėlto čia ir noriu pa
tarti nors apie vieną lietu
viams patogią mokyklą.

Didesniuose miestuose y- 
ra visokių laipsnių ir viso
kios rųšies mokyklų, Bet 
norint mokinties ir būti ne- 
šiaudiniu moksleiviu, reikia 
prasišalinti nuo miestų ūži
mo ir kitokių miesto trukš- 
inų. Kur tyku, kur apylin
kės išvaizdingos, ten ir mo
kslas geriaus sekasi.

Chicagiečiams ir apylin
kės lietuviams viena pato
giausių mokyklų yra St. 
Bede College, Peru, Ill. Ši 
kolegija randasi apie šimtą 
myliu į piet-vakarus nuo 
Chicago's. Vieta labai gra-

ži, ant 
to.

Šioje 
randasi 
šimts, 
lietuvių
ir oratorijos klesas. ALR. 
KMS. III kuopa užlaiko ne
mažą kningynelį, kur ran
dasi nemažai lietuviškos li
teratūros. Mokslo metai 
lėšuoja su visomis išlaido
mis $250. ’ Čia lietuviai ec- 
ti, kaip savo tėvų pastogė
je. Reikia pridurti, kad ši 
kolegija yra katalikiška į- 
staiga. Kurie nori niokin- 
ties, išmokti ir būti pasta
tytais ant tikrų pamatų, va
žiuokle į šv. Bedo kolegiją.

Įstoti šion kol egi jon ga
lima visada ir visiems. Da
bar, po vakacijų, mokslo 
metai prasidės rugsėjo 7 d. 
1915 m. A. Linkus.

P. S. Norintieji daugiaus 
informacijų apie šią mokyk
lą, indėję krasos ženklelį už 
2c., kreipkitės šiuo adresu: 
A. Linkus, 2324 W. 22 PI., 
Chicago, Ill. Dar priduriu, 
kad jon priimama tik vy
riškiai. Merginos nepriima
ma.

Kaip Vokiečiai briaujasi 
per Lenkiją.

Londonas, rugpj. 17. — 
Dabar jau ėmė ateidinėti 
smulkesnių žinių apie tai, 
kaip vokiečiai eina per Len
kiją, puolus Varšuvai. Jų 
kelias lavonais nuklotas ir 
paskui juos seka ugnis ir 
kraujas. Lomža buvo bom
barduojama per tris dienas. 

’Gyventojai buvo subėgę į 
rusins. Tonai sprogstančio 
metalo krito ant miesto ir 
daugybės namų į griuvėsius 
ir pelenus pavertė. Šimtai 
civilių gyventojų užmušta 
ir sužeista. Prieš vokiečių 
to miesto užėmimą visokie 
metalai buvo išgabenti.

Dabar civiliai gyventojai 
ėmė apleidinėti Baltstogę. 
Bankai ir sužeistieji jau 
perkelti Rusijos gilumom

Laikraščio Times kores
pondentas šitaip praneša:

“Sulyg didkunig. Nika- 
lojaus pasitraukimo pieno, 
visos armijds iš Lenkijos

Rusijos armija nėra nei 
sumušta, nei sudemoralizuo- 
ta, nei puolus dvasioje, bet 
ji tcbėfa dar pavojuje. O 
tas pavojus yra tai von 
Hindenburg iš šiaurės. Jei 
von Hindenburgui ir nebus 
pastotas kelias, tai visvien 
jis nesikeis per Šventąją li
pę (Lietuvoje), kol didžiau
sios vokiečių armijos nesu
sikibs su didkun. armijomis 
Lenkijoj. Nes kitaip, von 
Hindenburgui žengiant pir
myn, rusai galėtų atgręžti 
prieš jį savo didžią jėgą.

Dabar svarbiausias indo- 
mimias tesivysto į šiaurę 
nuo Nemuno Kauno apgini- 
me ir didkunig. Nikalojaus 
nusprendime, ar laikytis 
ant Lietuviškos Brastos li
nijos, ar trauktis tolyn. Tik
ras karinio veikimo krizis 
tebėra netolimos ateities 
veikimuose.”

Iš to matome, kad tikra
me pavojuje yra Rusijos ar
mijos. Tuo tarpu kaip 
daužoma Kaimo tvirtovė, 
vokiečiai suspės pasiekti 
antrosios Rusijos linijos. 
Kaunui puolus, vokiečiams 
bus atviras kelias drožti 
Rusijos armijoms šonan 
Lietuvos nešinanties.

Birželio 29 d. Rygoje ka
ro teismas pasmerkė sušau
dyti 9 rusų oficierius ir 3 
paoficierius už baimingumą 
mušties su vokiečiais. Tei
smas trukęs dvi valandi ir 
visi pasmerktieji tuojaus 
sušaudyta.

Rusų vyriausiasis vadas, 
didkunig. Nikolai išleidęs 
savo žydams kareiviams at
siliepimą. Atsiliepime sa
koma, jogei daug žydų pasi
šalinę nuo kareiviavimo, 
bet, nežiūrint to, jis žydus 
kareivius labai mylįs ir pa
tariąs jiems ištikimai Ru
sijai tarnauti, nes jo noras 
esąs su žydų pagelba atim
ti iš Turkijos Palestiną ir 
pavesti ją žydams. Atsilie
pime tarp kitko pasakyta: 
“Maloniai mes jums atvė
riau! kelią i Kaukazo armi
jas. Atlaimėkite Palestiną 
del savęs, o tuomet žydų 
tautai prašvis nauja gady
nė.” Po to, sakoma, kuone 
visi kareiviai žydai pasiųsta 
prieš turkus.

Per 5 dienas.
Turės būti parduota keletas likusių 

lotų labui pigia kaina. Jei kas pasi
skubins nupirkti, galės ant rytojaus 
parduodamas gerai pelnyti. Lietuviai, 
nepraleiskite šitos progos, nes jau 
daugiau taip pigiai negausite pirkti, 
mes norime išbaigti parduoti. Vie
nas kampas yra vertas daugiau, kaip 
$1,200. bus dabar parduotas už $800 
ir keletas vidurinių lotų, kurie yra 
verti po $600, bus parduoti po $400, 
ir vienas yra už $300. Visi bus par
duoti su mažu įmokėjimu. Randasi 
netoli budavojamų naujų Kreino fab
rikų, kuriuose jau pereitų savaitę pra
dėjo dirbti keletas tūkstančių darbi
ninkų, o paskiau dirbs 10,000 darbi
ninkų. Taipgi turime keletą namų už 
labai pigią kulną parduoti ir su ma
žu įmokėjimu.

J. SINKUS & CO., "" 
3.151 So. Ilalsted str., Chicago, 111.

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Ill. 
Res. 3255 So. Ilalsted St.

Tel. Drover 5326

tai.

iš

PITTSBURG, PA.
Rugpj. 8 d. lietuvių Dra-' 

mos ir Dainininkų draugi
ja turėjo išvažiavimą. To
kie išvažiavimai pas mus ne 
naujiena, nes panašių turi
me kas savaitė. Juos ren
gia draugijos ir šiaip įvai
rus jaunimo rateliai. Be;

atitraukta į vakarus' nuo 
Ossoveco, Baltstogės ir Lie
tuviškos Brastos linijos, 
kelių dienų sužinosime, ar 
rusai ketina laikyties antro; 
linijoj,* af toliau trauksis. 
Rusijos generalis štabas iš
pildė didžią užduoti su di
džiu gabumu. Rusai ata
kuojami sunkiose pozicijo
se šešių ar septynių vokie
čių armijų, pasekmingai at
bloškime j o priešo antpuo
lius ir dabar jau pasiekė 
naujos linijos.

visgi iš visų panašių išva
žiavimų garbės vainiką už
sipelno Dramatiškoji ir Dai
nininkų draugija ir josios 
rengėjai: p. Miliauskas ir 
kiti, kad minėtą balių su
rengė be svaiginančių gėri
mų, kas pas mus, lietuvius, 
labai retenybė. Net yra 
manančių, kad be rudžio ir 
degtinės panašiose pramo
gose negalima apsieiti. Tai
gi, minėtos draugijos jauni
mas duoda tobulą pavyzdį, 
kad rengiant pramogas 
daug gražiau galima pasi
linksminti ir laikas praleis
ti be svaiginančių gėrimų, 
kurie daug kenkia musų 
sveikatai ir protui, o dažnai 
sukelia daug nesmagumų 
tarpe jaunuomenės, kaip 
tai pas mus atsitiko per 
kaikurių draugijų sureng
tus pikninkus, kad dažnai 
apsisvaiginę vieni kitiems 
galvas apdaužydavo. Toks 
bjaurus paprotys turėtų 
nykti iš musų tarpo.

Patarčiau tad Pittsburgo 
jaunuomenei dėties į pra
kilnias draugijas, kurių vei
kimui yra gan plati dirva ir 
pajėgos reikalingos.

. .A. Anglekasys.
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J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatvei.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

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.

g MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
a 3255 SO. HALSTED ST.
įj Tel. Drover 5320 CHICAGO, ILL.
8 E'« S31-1' S3" B2: C O '51'"El ' ■! ' M

TT WTTTT▼WWWTUWWW WWWW WW» ■ 
Į Tel. Drover 7042. £

I Or. C. Z. Vežei (Vezelis) t 
f LIETUVIS DENT1STAS $
f 4712 So. Ashland Ave. I 
£ Arti 47-tos gatvgs. £
/į.< W W i • * - " W W'1'WVWWWW

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvcdystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinCs eko
nomijos, p ii iety stos, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

KRIAUČIŲ KIRPIMO MOKYKLA
Mokina visus, moteris ir merginas, 

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

BLEEK’S SCHOOL,
3302 So. Morgan str., Chicago, Ill.
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AtD. “KATALIKAS,” fti'gpj. 18, 1915. r

J. Gabrys.

Iš mano atsiminimų ir 
' įspūdžių Amerikoje.

(Tąsa).
Sakau, parvažiavęs Lietuvon, dvigubą pinigą turėsiu, 
ten aš busiu pilnas ponas. Manau sau, Jezne (Vii. g.), 
kur kadaise kiaules ganiau, dabar busiu pirmutinis tur
tuolis, pasistatysiu puikius namus, intaisysiu ameriko
nišką “saliuną,” taip, kad visu smarvių-žydu karkia
mas “subytytų.” Gerai, parvažiuoju namon... Beje, 
dar per rubežių slapta grįždamas ko nepakliuvau į 
sargybinių nagus, pakeliu j apvogė, gerai dar, kad su 
savim nedaug pinigų nešiausi, didžiuosius per banką 
persivedžiau į Vilnių. Parvažiuoju namon,' — tęsia 
toliau amerikonas, ištiesų, Jezno jau nebepažįstu, pri
sistatė namų, žydų priviso, kaip amaro, tiesa, atsirado 
kelios ir lietuviškos krautuvės. Pirmiausia reikėjo nuo 
karuomenės pasiliuosuoti. Važinėjau, važinėjau ir į 
Trakus, ir į Vilnių, kišau pinigus ir vienam,, ir kitam, 
ir trečiam... ir galo vis dar nesimatė, per pusę metų 
mane vargino, nei pakartas, nei paleistas... Kasžin kol 
dar butų jie mane privarginę, jei neatsiranda vienas 
geras žmogus, kuris man patarė į ligonbutį pasiduoti, 
na, tai iš ten po porai savaičių išleido su “baltu bile- 
tu.” Visas šitas ‘’biznis” man atsiėjo į pusaštunto 
(750) šimto rublių, neskaitant žygio smulkių išlaidų ir 
sugaišyto “dorinai” laiko. Na, dabar, užbaigęs vieną 
bėdą, — atsidūsėjęs tęsė toliau savo indouių pasakoji
mą amerikonas, — pradėjau kitą. Nusižiūrėjęs gražią 
vietą miestelyj, ant pavasario pradėjau statytis namus. 
Norėjau padaryti visai amerikoniškai, su visom “viga- 
dom,” vadinasi, su vandenių, atvestu “paipomis,” su 
maudykle, žinai, ir su visomis kitomis “vigadomis” po 
vienu stogu, kad užsimanius nereiktų bėgti per visą 
kiemą... (Čia pasakotojas truputį šyptelėjo).

Aplink mudu’ susidarė diktokas ratas žingeidžių 
klausytojų. Aš taippat užsiįndomavau jo pasakojimu. 
J is pats, matydamas mano ir kitų ųžsiinteręsavimą, no
riai tęsė toliau.

Na, ką jau aš privargau prie tų namų statymo, tai 
tik vienas Dievas težino. Nei tu žmoniškų meistrų gau
si, nei medžiagos atsakančios rasi, del mažiausio daikto 
važiuok į Vilnių. Ne tas, kas Amerikoj, užsimanei sa
vo namų, nuėjai pas kontraktorių, susiderėjai ir į porą 
mėnesių eik ir gyvenk, tik savo “forničius” atkraus- 
tyk. Šiaip taip vėlyvam rudenyj užbaigiau namų įren
gimą, Namai gatavi, bet tušti, reikia “forničių,” vėl 
važiuok į Vilnių.

— Kaip ten nebūtų, bet apie Kalėdas jau viskas 
pilnai buvo \ gatava, ant Kalėdų padariau įkurtuves, 
pasikviečiau kun. kleboną, vargamistrą, staršiną. dvaro 
akamoną, žinai, visus ponus. Na, vyreli tu mano, kad 
gyrė visi, tai gyrė. Klebonas pats sakė, kad jo klebo
nija, tai tik daržinė prieš mano rumą-palocių; varga- 
mistra tai tiktai ant pirštų vaikščiojo, kaip bažnyčioj, 
bijodamas ką parversti; staršina, tas į krutinę mušda
masis bažijosi “Ei Bogu,” nei pas zemskių načalniką 
Trakuose nėra taip gražu ir klausėsi manęs, ar aš liuo- 
sojo antro namų galo neparsamdyčiau valsčiaus rašti
nei. Na, o dvaro akamonas, tas tai atkartotinai tvirti
no: “Na, vyreli tu mano, ttas amerikonas kuone “su- 
bytino” pačio grafo Tiškevičiaus.” Ir ištiesų. buvo 
kuom gėrėtis, matai išstačiau gražų namuką ant dvie
jų “florų,” su keliais žemutiniais ir augštutiniais “por
cinis,” uždengiau jį raudonom dokaukom... Po tei
sybei pasakius, manasis namas Lietuvoj geriau man pa
tiko, negu tie amerikoniški iš balanų pastatyti; jis 
yra daug drūtesnis ir žymiai pigiau atsiėjo, negu Ame
rikoj, viena, žemė Lietuvoj yra pamestinai, antra, me
džiaga daug pigesnė, trečia, darbininkas irgi daug 
pigesnis.

— Tai matai, Tamsta, ir Lietuvoj šį tą gero atra
dai, — pusiau juokais pridūriau aš.

— Kaip tai, ar aš sakiau, kad Lietuvoj nieko gero 
nėra? — užsirūstino amerikohas. Lietuvoj geras kon- 
traktorius geriausią “biznį” padarytų, gerus namus 
statydamas ir juos parduodamas.

— Na, tai kodėl pats, Tamsta, kontraktorium ne
pasidarei, butuin ir sau ir kitiems gero padaręs.

Ką čia! — numojo ranka amerikonas, — tai ne ma
no “biznis,” na, ir žmonės pas mus, Lietuvoj, dar per- 
kvaili ir perbėdini, jie mano, kad tik ponai tegali gra
žiai ir švariai gyventi...

— Ateis laikas ir pas mus, kad žmonės ims ki
taip gyventi, — pridariau aš.

— Taip, bet dar negreit. Bet jei/ norite, kad už
baigčiau savo historiją, tai klausykite;, jau ji neilga. 
Mat, ant įkurtuvių namų aš nepakviečiau uriadninko, 
ar kaip jus ten vadinate policistus. Amerikoj, tai jie 
perdaug dideliais ponais nesiskaito, pas jus gi, Lietu
voj, — pasityčiodamas pastebėjo amerikonas, — tai 
bene bus didžiausias ponas. Na, žinoma, ponas uriad- 
ninkas, neužkviestas į mano įkurtuves, apie kurias pra
skambėjo gandas visoj Jezno apylinkėj, pasijuto bai
siai įžeistas. “A, sūkiu syn! jis mane niekiu, tas ame
rikoniškas meitėlis,” išsitarė jis vienam iš mano pa
žįstamų, “aš jam parodysiu!...”

(Seka toliau).

Naujas Portugalijos respu
blikos prezidentas.

Šis tas apie Persiją.
Persija yra nepriguhnin- 

ga valstybė. Viršiausia val
stybės galva vadinasi ša
chas. Bet minėtoje šalyje 
gyvuoja daug chanų (kuni
gaikščių), kurie,’ turėdami 
didelę intekmę valstijos rė
dyme, neretai tarp savęs 
kivirčijasi. Gal delei to ir 
vidurinė tvarka minėtoje 
šalyje gan prasta. Azerbei- 
džan’e ir Kurdistan’e gyve
na daugybė plėšikų, kurie 
slapstosi kalnuose ir apsi
ginklavę užpuldinėja ramius 
gyventojus, naikina sodžius, 
miestus, užgrobia turtus ir 
gabena sau į kalnus. Persi
jos karuomenė samdyta, ne
skaitlinga, prastai apgink
luota ir prastai aprūpina
ma. Didesnė karuomenės 
dalis nešioja civilius drabu
žius. Beje, šacho kazokai 
sutvarkyti panašiai Rusijos 
kazokams ir apginkluoti ru
siškais “frioklineinais” šau
tuvais, tečiau jų yra neper- 
daugiausia. Aišku, kad to
kia menka karuomenė nega
li apginti šalies neutralite
to. Ir pastaraisiais laikais 
Rusija su Turkija grumiasi 
ant persų žemės nieko ne
paisydamos. Be to, smalsi 
Rusija jau nuo senai šeimi
ninkauja šiaurinėje Persi
jos dalyje. Gi 1909 m., ki
lus ten didesniam sumiši
mui, Rusija pasini skait
lingą karuomenę m a ap
saugojimui ten gyvenančių 
savo piliečių. Karuomenė 
'buvo pasiųstą Tcgeranan, 
Tebrižan, Ardebilin ir į ki
tus didesnius Persijos mie
stus. 16 grenadierių pul
kas, kuriame man teko tar
nauti, draug su kitu pėsti
ninkų pulku, ir šimtas ka
zokų buvome pasiųsti pa- 
liuosuoti miestą Ardebilią, 
kurį tuom laiku buvo už
valdę plėšikai. Viršminėtoj 
apylinkėj ilgiau apsigyve
nus, teko pažinti tos šalies 
gyventojus, jų būdą, pap
ročius. Apie visa manau 
čia trumpai paminėti.

Persai išpažįsta Mahome
to tikėjimą, prie kurio yra 
labai prisirišę. Iš ryto, vos 
sužibus aušrinei, bažnyčių 
tarnai, raiti jodinėdami mie
sto gatvėmis, šaukia visus 
vyriškius (moteris neina) 
rinkties į mečetis, kuriose 
susirinkę taip balsiai ima 
melsties, kad visas miestas 
prisipildo klyksmu, tada nė 
miegoti jau negalima. Pas 
persus yra paprotis vietoje 
kepurių apvynioti galvą 
skaromis. Dauguma barz
das ir rankų nagus laiko ru-

’!•***• •nesju. 
dai nudažytus. Pas juos 
galima daugpatystė, todėl 
turtingesni persai užlaiko 
didelius kambarius, “hare
mais” vadinamus. Juose 
gyvena jų moterįs. Persų 
moterįs labai retai pasirodo 
viešai ir tokiuose atsitiki
muose visada laiko uždeng
tus veidus. Svaiginamų gė
rimų persai nevartoja, už
tai pas juos yra paprotis rū
kyti taboką. Jei atsilanko 
pas juos svečias, tai visu- 
pirma' pavaišina arbata ir 
paduoda užrūkyti pypkės. 
Susėzdami ant ilgesnio lai
ko, visada pasėda po savi
mi kojas. Kartą regėjau 
mokslainėje apie 50 bernai
čių, susėdusių ratu ant pli
kos žemės su pasėstomis po 
savimi kojomis. Ant kelių 
turėjo rašomąsias lenteles 
ir ant jų braižė. Viduryje 
rato, tokiuo pat budu, sė
dėjo jų mokytojas. Persų 
sodžiai dideli, bet labai ne
švarus. Gyvenamieji namai 
lipinama iš žemių be lan
gų ir be stogo; lubos išgrįs
tos medžių šakomis, ir iš 
viršaus apkrėstos moliu, ar 
apdėtos velėnomis. Šviesa 
ineina vidun pro atdaras 
duris ir per viršuje padary
tą dūmams išeiti skylę. 
Krosnies nesama; jo vieto
je yra duobė, kuri delei pa
togumo išlipinta šlyną. Vi
duryje duobės kurianama 
ugnis, o prie kraštų pasi
smeigę kepa miežinius bly
nus, kuriuos persai valgo 
vietoje duonos. Kambary
je nesimato nei lovų, nei 
stalų: dirbama, valgoma ir 
ilsimasi ant žemės. Kurą 
sodiečiai pasigamina iš mė
šlų; spaudžia lyg plytą, iš 
kurių sukrautos augštos 
krūvos atrodo it kokie bok
štai.

Labai liūdną įspūdį da
rydavo elgetos, kurių kal
nuose užeidavome burius; 
bent trečdalis — tai amžini 
“Lozoriai” — apsigimę su 
kreivom rankom ar kojom, 
arba visai be jų. Tokie ne
laimingi raitosi ant žemės 
šaukdami: “Alio! Allaho!... 
Tokiuo šauksmu jie mal
dauja pašelpos.

Miestai, kuriuose gyvena 
turtingesnieji persai, apves
ti augštomis ir plačiomis 
sienomis, kad, pasitaikius 
užpuolimui, patogu butų 
ginties nuo plėšikų. Mies
to vartuose nuolat vis sto
vi sargyba ir pavojinges- 
niuose momentuose nuo in- 
einančių į miestą reikalau
jama paliudijimų. Viduje 
miesto ir tie patįs reginiai: 
be prastų molio namų visur 
‘pastebėsi tebriogsančias 
sienas, mat, turtuoliai ir sa
vo namus apveda tokiomis 
pat augštomis ir stipriomis 
sienomis, lyg tvirtoves. Du- 
rįs in ėjimui ir išėjimui 
'taippat padalytos ne bet 
kokios ir dar sargų apsau- 
gojamos. Rasi labai puikių 
namų, su balkonais ir iš-
margintais langų stiklais. 
Ir vidus tokių namų atsi
žymi savo dailumu: daugy
bė kambarių su ištiestomis 
kaurais grindimis. Reikia 
pastebėti, kad persai nepa
prastai gerai moka išdirb
ti kaurus ir gelumbes/ ku
riomis Išmušama sienos. 
Užtai turtingųjų persų gy
venimas daug kuo skiriasi 
nuo vargingesniųjų.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
gydytojas ir chirurgas

Gydo ligas vyrų,; moterų ir valkų >
3249 S. Morgan St., Chicago, Hl. T

'JDS GAIETE IŠAUGIII
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais Ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymų, aukščiau pasakytu li

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

“TEISYBE. APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

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

Šeštoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimų plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče, 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
‘‘Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že
miau atspaustų kuponų 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 544, Union,

UNION LABORATORY,
Box 544, Union, N. Y.

Siučiu i dedamas 10 centu del nptnO- 
kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute ‘‘Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.), ____  ,

SSHBnBHBSBaai

M. J. Wankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikasI Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymų. Reikia tčmyti pačiam į sa- 
vę, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumų, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo 
jau kreipkis' prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptiekų 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir dūodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankotvski,

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

DR. RIGHTER’S 
PA I N 
EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, N. Y.

" Telephone Yards 0685 į

| Lietuviška Prapsm; Krautuve |I - g
Užlaikau didžiausiame pasirin- į 

f kime vyriškų apredalų, skrybėlių, J 
3 čeverykų, batų del moterų, vyrų ir f 
i vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
g kotų. Į
f JONAS BUDRIKAS, savininkas į 
! 3252-54 S. Morgan St. I

CHICAGO, ILL. ia i

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augučiam 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 kasdlEBf vakartis iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va

kare.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

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

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-vakarinč dali?.
1644 W Cnica.ro avo 
1378 Milwaukee are 
1045 Milwaukee aro 
2054 M Iwaukee avė 
2710 W North u ve

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 8 Halsted St 
1832 S Halstad st

Šiaurine dalia.
406 W Division st 
720 W North avo 
264) Lincoln ave 
3244 Lincoln avo 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wentworth avo 
3427 S llalsted st 
4729 S Ashland avo

Pilni Namai Linksmybes
Iš vieno Grafofono.

Operos, Dainos, Orkestrą, Chorai ir Šokiai.

Lithuania Special
Kaina $19.50

DU-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

SAULE’

Urna kas utarnlnkas ir petnubia.

Kasyk Smojam0 © gausa viestu uomer; dyk"”5,

PRENUMERATA KAŠTUOJA: -

AMERIKOJ [ (pusei matų $1.2SEUROPOJ f Rosiį?j ir Lietuvoj $3.50, Anglį- u u uva vd [j0j ir §k0tij0j 1S š Prusuose 15 m.

“Jewel”
Kaina $35

Naujai išrastas ir 
iki geriausiam 
laipsniui ištobu
lintas. Jisači duo
da tikro daininin
ko balsą, tikrą or- 
kestros toną.

Grojamoji mašina 
pasirodė krautuvėse 
del to, kad žmonės 
reikalavo tokios-ma
šinos, kuri talpina 
savyje pamatinius 
principus geriausią 
instrumentu, bet 
parduodama už kai
ną, kuri ... visiems 
prieinama

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY, ’
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill., U. S. A.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Į W. D. Boczkauskas & Co.
| @28-522 W. South «li.( . Mahanoy Gitj, Pa.
-V

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik 51.50, pusei metų 75 centai
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
16 Millbury St, : Worcester, Mass
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Chicagos Žinios
Kadangi tuo budu saliu- 

niiiinkus negalima priversti 
pildyti valstijos Įstatymus, 
tai “Piliečiu Komiteto” ad-

EASTLANDO NELAIMĖS 
AUKŲ SURINKTA 

$475,000.
Chicaginis “Raudonojo 

Kryžiaus Dr-jos” skyrius 
jau pasiuntęs savo valdinin
kus per šeimynas, kuriu na
riai su Eastlandu nusken
dę. Aukos iš to surinkto 
kapitalo bus dalinamos su- 
lyg nukentėjusiu šeimynų 
pasilaikymo. Vienoms šei
mynoms bus suteikta dau
giau pašelpos, kitoms ma
žiau. Apart to kompanija 
Western Electric jau daug 
šeimynų sušelpė iš savo 
$100,000 kapitalo. Pasako
jama, jogei visi pinigai bu
sią, padalinti.

NESMAGUS DALYKAI.
Sekmadieny j e, rugpj učio 

15 d., ant Town of Lake, 
tiek daug buvo peštynių, 
kad net policija pailso be
sidarbuodama tvarkos už
laikymui. Mat, lietuviai 
protauja, kad Amerika ka
riausianti su Vokietija, tai, 
girdi, išanksto reikia lavin- 
ties; užtai ir daro maneb rus. 
Žinoma, ne kas kitas duoda 
drąsos, kaip tik galiūnai, 
kuriu čia knibždėte-knibž- 
da. Kareivis.

dieną be biskio butu žuvęs 
lietuvis K. Sakalauskas, dir- 

ibąs vienoj lietuviškoj aptie- 
jkoj. Maudėsi ežere gale 79 
i gatvės. Mažai temokėda
mas plaukti, nubrido pergi- 
liai ir ėmė skęsti. Šaukė 
pagelbos. Tarp kitu ten ne
toli maudėsi vienas lietuvis, 
kurs vandenyje plaukioja, 
kaip žuvis. Staiga skrido 
daktaras žmogų gelbėti, 
kurs jau buvo po vandeniu. 
Išstūmė ant paviršiu ir, ri
zikuodamas savo gyvastį, ė- 

■ mė stumti skęstanti seklu
mom

įstabu, kad ant kranto 
i buvo daug žmonių, mokan
čių plaukti, ir nei vienas 
nesirūpino gelbėti. Buvo 
pakrantėj ir valčių ir nei 
vienas nesėdo valtin, kad 
irties link skęstančio.

1 Ten buvęs.

vokalas imasi dabar kitokių 
priemonių. Iš saliunininkų 
pareikalaus, kad jie mies
tui sugrąžintų po $500 pa
rankos, kuriuos už juos kom
panijos išsiimant “laisnius” 
užstato, kad saliunininkai 
pildysią kaip miesto, taip 
valstijos Įstatymus salimui 
uždarymo sekmadieniais* 
žvilgsniu. Tos bylos bus 
vedamos civiliam teisme ir 
tuo budu manoma atsiekti 
savo tikslas. Pirmiausia tie- 
son patrauktas saliunį'nin- 
kas L. Trunk. Iš jo reika
laujama sugrąžinti miestui 
paranką $500, nes saliuni- 
ninkas peržengęs Įstatymus.

Mūrininkas -Carl Nordell, 
6040 So. Morgan gat., va
kar Englewood policijos 
nuovados teisme nubaustas 
$100 pabauda už revolverio 
nešiojimą su savimi.

Reikalingas jaunas vyras, 18 metų 
amžiaus, aptiekoj. Turi turėti paliu
dijimą.

Jonas P. Golombiewski, 
2633 W. 47th str., ant kerčios Tal- 
man avė., Chicago, III.

Daugumui žinomas Chas. Masalskis 
suteikia orkestrą visoj apylinkėj. Gro
ja visokiuose susirinkimuose, veselijo- 
se ir t.t., važiuoja Į kitus miestus ant 
pareikalavimų.

Chas. Masalskis,
105 Knolvton str., Rockford, Ill. 

Old Phone 1171.

Parsiduoda bučernė ir grosernė lie
tuvių ir lenkų, apgyventoje vietoje. 
Prekyba išdirbta ir puikiai užsimo
kanti. Parsiduoda tik dėlto, kad sa
vininkas silpnos sveikatos. .Taigų kas 
norėtų, parduočiau su namais (proper- 
te).

S. Wisniewski, savininkas,, 
149-ta gatvė ir Tlomer-Lee avė.,

E. Chicago, Ind.

LIETUVIŠKAS ŠIAUČIUS.
18-tos gatvės ir apylinkės gyvento

jai, jaigu nenorite kiekvieną nedėlių 
eiti pas šiaurių, ii’ jaigu nenorite daž
nai girdėti vaikų nusiskundimą, kad 
čeverykai suplyšę, koja išlenda, tai 
kreipkitės prie atsakančio ševerykų 
daktaro:

JONAS MIKŠIS.
Lietuviškas Šiaučius,

637 W. 18th str, tarp Ruble str. ir 
String str., Chicago, Ill.

“PASAULIS”
Visuomenės bepartyviškas laikraštis, 

išeina kas ketvergas, 4 puslapių di
dumo, didelio formato. “Pasaulis” 
kainuoja į metus $1.00, į pusę 65c. 
“Pasaulis” nuo gruodžio 1 dienos bus 
padidintas iki 8 puslapių. Kas dabar 
užsirašo ir užsimoka prenumeratą, tai

L. VYČIŲ PRAMOGA.
Sekmadieny j, rugp. 15 d., 

L. Vyčiu 13 kuopa, nuo 
Town of Lake, turėjo išva
žiavimą. Išvažiavimas atsi
buvo arti prie Leafy Grove 
daržo. Diena buvo gan kar
kta, kad mažas pasiraivy- 
įnas išpildavo prakaitu, be 
to ir žemė po stambiu lietu 
buvo dar skysta, todėl žais
mėmis mažai užsiimta. Gi 
šiaip gražiai padainuota, 
atsikvėpta tyru oru su blai
viomis galvomis ir smagiu 
lipu sugrišta namo.

Tokie išvažiavimai labai 
tinka jaunimui ir jie nau
dinga yra rengti kuodaž- 
niausia. G.

VOS NENUSKENDO LIE
TUVIS.

Rugpj. 15 d. buvo pasku
tinė maudymosi diena. Tą

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie apsiniaukę ir vėsu; 
bus daugiau lietaus šiandie 
vakare arba rytoj; vakar 
augščiausia temperatūra 
buvo 67 1., žemiausia — 66 
laipsniai.

į APIE ATMAINAS PO
LICIJOJE.

Chicagos policijoje virši
ninkas Healy sumanęs 
miesto policijoje pravesti 
žymias reformas. Visupir- 
mu jam parupo visokios 
rangos policiantus, kuriuos 
mato kaipo susenusius, pra
šalinti iš tarnystes ir anų 
vieton priimti jaunus vyru
lius. Viršininkas pas tuos 
visus policiantus pareika
lavo arba rezignuoti arba 
pasiduoti fiziškajam kvoti
mui. O tų policiantų yra ar
ti pusantro šimto. Daugu
ma jų yra jaunesni už patį 
viršininką, kuomet pačiam 
viršininkui pastebėta, jogei 
ir jis pats turįs pasiduoti 
fiziškajam kvotimui, jis at
sakė, kad esąs viršininkas 7 v
ir nuo to reikalavimo pa- 
liuosuotas. Tau dalykan įsi
maišo miesto tarybos komi
tetas. Mat, daugumas poli- 
ciantų nei nemano pamesti 
tarnybos.

BUS MĖGINAMA KITO
KIU© KELIU.

Chicagos “Piliečių Komi
tetas” buvo sumanęs su tei
smo pagelba uždaryti mie
ste saliunus sekmadieniais. 
Tuo tikslu keli saliuninin
kai buvo areštuoti. Bet 
teismas jų nenubaudė. Mat, 
ir teisėjai rokuoja, kad gy
vuojantis Illinois valstijoj 
Įstatymas apie saliunų už
darinėjimą sekmadieniais 
esąs susenęs. Žinoma, tame 
at vėju j e veikia daug politi
ka.

Vakar Maxwell gat. mu- 
nicipaliam tiesme 88 pedlio- 
riai nubausta po $1.00 pa
baudos už neturėjimą prie 
savo vežimų “laisnių.” Tei
sėjas Moran juos persergė
jo be “laisnių” nepedlio- 
riauti, nes paskui už tai juos 
aštriau nukausiąs.

Miesto tarybos komitetas, 
kurs užsiima mokyklų, gai
srininkų, policijos ir civilės 
tarnybos reikalais šiandie 
oficialiai paklaus pas poli
cijos viršininką, kam jis 
paliuosuojąs iš tarnybos 
tiek daug senyvų ir užsitar
navusių policiantų. Neku- 
riems policijos viršininko 
tas pasielgimas labai nepa
tinka.

B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str.,

West Pullman, Ill.

Yra musų agentu Roselaude, Ken- 
singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienrašti “Katalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratų ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

tas gauna iki Naujų Metų uždyką. 
Adresuokite:

C. Kentraitis Publishing Co.
448-45! Leonard St., N. W.
Grand Rapids, ■ - - Mich.
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Fringe Albert
tautiškos linksmybes rūkymas

Griaužimas yra visai prašalintas nauju išradimu kurį mes per ilgus 
metus patyrėme. Nėra taip gero tabako kaip Prince Albert nes kiti nega
li vartoti musų užpatentuotu išradimų.
Eikite į artimiausia krautuvę ir nusipirkite Prince Albert, nes tai yra 
vienatinis tabakas, kiuris jus visada užganėdins.

Prince Albert visur parsiduoda raudonuose blėtinse 10c; raudonais 
viršais maišeliuose, 5c, ir stiklinėse po svarą ir po pusę svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem, N. C.
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Bukite gudrus
Rūkykite P. A

Kam rūkyti tabaką, kuris 
liežiuvį ir džiovina gerklę. Užganėdinkit 
save pirkdami tabaką pypkei arba ciga- 
retams. kuris jus palinksmins 
neatbos. Tai yra

Parsiduoda grosernė ir bučernė la
bai geroj vietoj, lietuvių apygventoj. 
Savininkas turi du bizniu, tai iš tos 
priežasties nori vieną parduoti. Vie
ta biznio randasi po num. 732 —31- 
st str.. Atsišaukite:
3401 Lowe avė., Chicago, Ill.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas ka:p civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiaus ai. Rei
kale provos kreipkitcs pas

K. J. Fillip avi čių
—Offisas —■—

Tananevicz Savings Banke
/3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai , panedelio, sercdos ir potnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Rugpjūčio Mėnesį Tiktai!
Šis patogus gvarantuotas

PIANAS

$195.2°
$250 vertes

PRANEŠIMAS.
Vien tik parankumui Chicagos lietuvių gyventojų, Ilallet and Da

vis Piano Co. Praneša Chicagos ir apylinkės lietuvių gyventojams, 
jogei atidarė naują pianų krautuvę, po numeriu 3249 Šo. Morgan 
str. Tolinus mes, pasinaudodami šia proga, dėkavojame visiems lietu
viams pirkliams už jų prielankumą mums ir, tolesniai, perstačius 
musų pianus, mes pasiūlome del rugpjūčio mėnesio tiktai puiku, 
augštos klesos pianą, lėšuojantį mažiausia $250, speciališka kaina 
$195.00.

Mokesnio sąlygos gali* būti sutaisytos pirkėjų parankumui.
Atsilankykite tuojaus ir daleiskite parodyti jums, kaip pirkti nuo 

vieno iš didžiausių pasaulyj pianų dirbtuvių ir sutaupyti pinigų. 
Mes šiame biznyje esame jau virš 75 metų ir musų gvarantavimas 
yra tvirčiausias.

BAILEI & DAViS PIANO 00.
BRANCH STORE

3249 SO. MORGAN ST. J. ZABIELSKIS, Pard.
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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 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išguldama muzikos historija, harmonija, 

—-kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje. JiAUi.. < x ’ '**

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
I

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

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

jįzŠitas specialis KUPONAS vertas lt 
Ha^san Cigaretę kuponą, kada yra priduo- š 
damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan 4

. Cigaretą kuponą. Dovaną Stotyje arba pas|
’ THE AMERICAN TOBACCO CO.
tfL Premium Dept. 490 Broome St., New y~rk, N. Y.

(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Sa-

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

Del platesnių žinią kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, 3249'55PhmST
Real Estate Department as, - ' K. J. FILLIPOVIGH, Pardavėjas
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