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Rusai aplaidžią Gardino tvirtovę
Rusų frontas palei

Dniestrą sulaužytas.
Vokietijos adm. von Tirpitz.

Pasitraukiančios rusų ar
mijos paskui save pa

lieka tyrynus.

Vokiečiai perkirto tarp Vilniaus
ir Gardino geležinkelį.

Svarbios atmainos rusų 
generaliam štabe.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Petrograde vakar oficialiai 
paskelbta, kad rusai Gar
dino tvirtovę ir miestą ap
leidę ir visa rusu karuome- 
ne persikėlus ant dešiniojo 
Nemuno kranto.

Londonas, rugsėjo 3. — 
Viehnoj oficialiai skelbia
ma, kad austrų-vokiečių ar
mijos sulaužę rusu frontą 
palei upę Dniestrą. Todėl 
rusu kairysis sparnas nuė
jo jau niekais ir armijos sa
vais keliais nešinasi, kad 
nepatekus į kokius nors 
teutonu spąstus.

Militariniai ekspertai 
tvirtina, kad teutonai, vei
kianti ties Galicija ir Voly- 
nijoj, ar tik nesmogsią Kie- 
vo link. Kiti tečiau tvirtina, 
kad teutonai veikiau pa
trauksią Petrogrado link, 
kuris esąs svarbesnis mies
tas už Kievą.

Rusu armijų kairysis 
sparnas traukiasi i Bessa- 
rabiją ir paskui save palie
ka tik pelenus ir nuodėgu
lius. Pasiima su savimi vi
sus javus, visokius daiktus 
ir sodžius paleidžia su .dū
mais. Paliekama pasibai
sėtinas tyrynas.

Iš Rygos apskričio jokių 
žinių nėra. Turbūt rusai 
palei Dauguvą smarkiai 
laikosi.

RUSAI KRAUSTOSI IŠ 
PETROGRADO?

Amsterdam, rugsėjo 2.— 
Rusijos valdžia iš Petrogra
do Maskvon krausto visas 
savo brangenybes iš muzie
jų. Aštuoni traukiniai kas
dien tik veža ir veža histo- 
rines liekanas ir kitką.

GARDINO IŠLAUKINIAI 
FORTAI PAIMTA.

Londonas, rugs. 2. — Vo
kietijos generalis štabas 
šiandie paskelbė, kad vokie
čiai paėmę visus Gardino 
išlaukinius fortus ir dabar 
taikomasi užduoti paskuti
nis smūgis pačiai tvirtovei, 
paskutinei ant antrosios ru
sų apsiginimo linijos.

Fieldmaršalo von Hinden- 
burgo armijų dalis antpuo
liu paėmusi Čarnoko baž
nytkaimi, gulintį ant Gar
dino-Vilniaus geležinkelio 
linijos. Ties Merkine pa
lei Nemuną vokiečiai besi
varanti pirmyn.

Gardino vienam forte, No. 
4, vokiečiai paėmę visą for
to įgulą, 500 rusų kareivių 
su oficieriais. Taippat užė
mę Dombrovo-Gardino vieš
kelį. Kitam Gardino forte 
kiečiai paėmę 150 rusų 
Vakaruose nuo Gardino vi
sus fortus rusai be jokių 
mušiu apleidę.

Vakar vokiečiai sulyg o- 
ficialių tvirtininni ties Gar
dinu ir kitur paėmę 5,070 
rusų nelaisvėn, vieną sun
kiąją kanuolę ir 3 kulko
svaidžius.

Berlyne apturėta žinia, 
kad Francija ir Anglija at- 
siunčianti rusų vyriausia
jam vadui, didkunig. Nika- 
lojui, pagelbon savo kelis 
strafegistus generolus.

RUSIJOS GENERALIAM 
ŠTABE ATMAINOS.
Petrogradas, rugsėjo 3.— 

Rusų armijos vyriausiojo 
vado didkunig. Nikalojaus 
štabo viršininkas, gen. Ja
nuškievič, paliuosuotas iš

Vokietijos admirolas von Tirpitz su savo žmona. Pranešama, kad admirolas su
sirgęs ir paleistas atostogoms.

užimamos vietos. Jo vie
ton štabo viršininku nuskir
tas gen. Aleksiejev.

Generolą, Januškievič šta
bo viršininku buvo nusky- 
ręs patsai caras. Caras yra 
didis Januškevičiaus bičiuo- 
lis. Caras yra visų generolo 
Januškievič vaikų krikšta
tėvis. Januškievič turi 44 
metus amžiaus, jauniausias 
generolas rusų armijoje. 
Jis dabar nuskirtas Kauka
zo vice-karaliaus asistentu.

Naujas štabo viršinin
kas, gen. Aleksiejev, yra 60 
metų senas. Jis nekurį lai
ką buvo profesoriumi mili- 
tarinės akademijos Petro
grade. Kilus šiam karui 
jis buvo nuskirtas genero
lo Ivanovo štabo viršininku.

Kuomet iš karo lauko bu
vo atšauktas gen. Ruzski, 
tai šito vieton nuskirtas ge
nerolas Aleksiejev.

Nepasisekimai generolus 
taip iš vietos vieton kilno
ja. Vargiai ir tas ką nors 
galės pagelbėti.

ARMĖNAI MIRŠTA BA- 
DUMI IR ŽUDOMMI.

Roma, rugs. 2. — “The 
Chicago Daily News” ko
respondentas Mowrer pra
neša, kad Turkijoje armė
nų padėjimas tikrai pasi
baisėtinas. Kurių, kaipo 
krikščionių, neišskerdžia 
turkai, tai turi badumi žū
ti. Ligšiol ten armėnų 
krikščionių badum mirę ir 
išskersta arti milijono. Pa
dėjimas neišpasakytas. Tai 
bėdinai tautai nėra nei ko 
pagelbos prašyti, nei pas ką 
užtarymo maldauti. Šiame 
suiručių mete niekas jų bal
so ir sielvartų neišgirsta ir 
niekas ant jų ,nesusimyli. 
Ir turkų kraugerį ngumo 
niekas negali pažaboti.

S. V. KAREIVIAI SUSI
ŠAUDĖ SU MEKSIKO- 

NAIS.

Brownsville, Texas, rugs.
2. — Texas’e ties Meksiko 
siena — tikra revoliucija. 
Mcksikonai banditai jau i

ma tiesiog Dėdei Šamui ant 
kelių lipti. Antai šiandie 
Dėdės Šamo raitarija po 
pietų už dešimts mylių į 
šiaurius nuo Brownsville 
turėjo smarkų susirėmimą 
su meksikonais, perėjusiais 
S. V. sieną. Buvo smarkus 
susišaudymai, bet nieko ti
kro nežinoma, ar buvo kas 
nors sužeista, ar užmušta. 
Matyt, S. Valst. valdžia su 
ugnimi žaidžia. Iš tokio 
nuolatinio nusileidimo ban
ditams gali būti labai liūd
nos pasekmės.

ADMIROLAS VON TIR
PITZ PASITRAUKĘS.

Amsterdam, rugsėjo 3.— 
Vokietijos karo laivyno ad
mirolas von Tirpitz pasi
traukęs iš savo užimamos 
vietos. Jo vieton nuskirtas 
admirolas von Pohl, kuris 
gal pasekmingiau su subma- 
yinais imsiąs veikti prieš 
Angliją.

812 su “East-
land" žuvo.

Koroneris oficialiai pas
kelbė, kad su laivu “East
land,” kurs Chicagos upėj 
pervirto, žuvo išviso 812 as
menų. Štai kaip tie visi 
žuvusieji paskirstomi:

Tautybė:
Vokiečių ..................... 212
Čekų ............................ 148
Amerikonų ................. 117
Lenkų .............................  80
Austrų ......................... 49
Švedų ...............'........... 41
Airišių.............................. 40
Norvegų ........................ 17
Italų ............................ 16
Angių .................   14
Danų ............................ 13
Rusų ............................ 13
Vengrų .............................8
Škotų ..................... .... 7
Kanadiečių ..................... 5
Francuzų ........................ 2
Rolandų ........................ 2
Šveicarų ........................ 2
Graikų ............................ 1
Lietuvių................... 1 (°?)
Nežinomos tautos .......... 5

Lytis.
Vyriškių ..................... 361
Moteriškų ................. 451

Civilis stovis.
Nevedusių ................. 573
Vedusių .................... 226
Našlių vyrų ................. 5
Našlių moterių ............. 2
Persi skyrusių ................. 1
Nežinomų ..................... 5

Toliaus visi žuvusieji pa
skirstomi pagal užsiėmimus. 
Tas nedaug svarbu. Bet 
svarbiausia tai tas, kad 
tarp žuvusiųjų įžiūrėta vos- 
ne-vos tik vienas lietuvis!

LEO FRANKO NUŽUDY
MO TARDYMAI PASI

BAIGĖ.
Marietta. Ga., rugs. 2.— 

Cobb apskričio “grand ju
ry” po poros dienų posėdžio 
šiandie pabaigė savo tardy
mus Leo Franko iš kalėji
mo pagrobimo ir pakorimo 
reikale ir pranešė, kad kal- 
tininkai-galvažudžiai nesu
randami. Nieko negelbėjo 
nei valstijos paskirtos do
vanos už piktadarių nuro
dymą. Tai vadinasi lais
voji šalis!

VOKIEČIAI PABĖGĖ
LIAI KALĖJIMAN.

Londonas, nigs. 2. — Tris 
Vokiečių oficieriai buvo pa
bėgę iš nelaisvių stovyklos 
Anglijoje, tečiau visi tris 
buvo sugauti ir statyti ka
ro teisman. Teismas už 
bėgimą nubaudė kalėjimu. 
Visi turės atkalėti po 84 
dienas. Ir kitiems todėl at- 
sinorės bėgti iš nelaisvių 
stovyklos.

Popežius nori! 
karo pabaigos
Washington, rugsėjo 2.— 

Šiandie pas prezidentą AVil- 
soną apsilankė kardinolas 
Gibbons iš Baltimore, Md., 
žynius vyras Amerikoje, tu
rįs visur intekinę. Jis at
silankęs ir pas valstybės se
kretorių Lansingą. Po tų 
“audiencijų” jam išėjus, 
kaip paprastai, apspito re
porteriai, bet jis jiems nieko 
gero nepasakė į paklausi
mus. Tik tiek išsitarė, kad 
jis, kardinolas, gavęs pope- 
žiaus Benedikto XV laiš
ką, kuriuo skatinamas Suv. 
Valstijų prezidentas pradėti 
taikinti kariaujančias vals
tybes, kad kuogreičiausia 
tasai karas butų pabaigtas, 
nes jis žmonijai atnešus 
baisiausią blėdį, pragaištį. 
Kardinolas todėl tą laišką 
indaves prezidentui ir jis 
manąs, kad taikos reikalas 
atsistojęs ant tikrų vėžių 
ir po kiek laiko pasikalbėji
mas su prezidentu ir visi 
taikos reikale pienai busią 
paskelbti .

Taigi taikai pirmieji žin
gsniai jau padaryti iš po- 
pežiaus ir kardinolo Gib
bons bei prezidento pusės.

Reporteriai spėja, kad 
kardinolas Gibbons apart 
Europos valstybių taikos 
dar plačiai su prezidentu 
pienavęs kaip veikiau nu
malšinti Meksiką ir įvesti 
ten tvarką.

Bet iš kardinolo nieko ai
škesnio neišgauta tuo ir ki
tu žvilgsniu.

VOKIEČIAI ATĖMĘ AP
KASAS VOGEZUOSE.
Berlynas, rugsėjo 2. — 

Vokiečių vakarinio karo 
fronto štabas skelbia, kad 
Vogezų miškuose vokiečiai 
iš francuzų atėmę apkasas 
linijoje Lhigekopf-Burer- 
kopf, kurias rugpjūčio 18— 
23 d. francuzai po kruvinam 
mažiui buvo užėmę. Iš 
francuzų be to dar paėmę 
3 kulkosvaidžius.

Vokiečiai taipgi nušovę 
viena francuzų lakuna i 
šiaurvakarus nuo Verdun. 
Lakstytuvas užsidegęs ir la
kūnas kaip akmuo su ma
šina kritęs žemyn.

RUSŲ KALBA PRAŠA
LINAMA.

Amsterdam, rugs. 2.
Lodziaus miesto (kuri v ra 
vokiečių rankose) piliečiai 
išrinko miesto valdybą ir 
panaikino rusų kalbą. Var
tojama tik lenkų ir vokie
čių kalba.

1



—--- -------- .. ... ; •

2 ALD. “KATALIKAS,” rūgs. 3, 1915.

The Lithuanian American Daily 

KATALIKAS 
Published every day except Sundays 

and Holidays
Published by 

Tananevicz Publishing Co. 
J. M. TANANH' <CZ, President 
8. 1’. TANAN’EVICZ. Manager 

TERMS OF SUBSCRIPTION:
One year ...........   $5.00
Six months .................................. 3.00
Three months .............................. 1.75
To Euroj>e for one year ........... 7.00

Advertising Rates Moderate
All letters shall be addressed to: 

The Lithuanian American Duly

KATALIKAS 
3249 South Morgan Street 

Chicago, III.
Telephone Yards CS70-GS71.

DIENRAŠČIO PRENUMERATA 
YRA SEKANTI:

Metams ........................................ $5.00
Pusei metų .................................. 3.00
Trims menesiams .......................... 1.75

Pavienių numerių kaina 3c.
Rašydami laiškus adresuokite:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

KATALIKAS
3249 South Morgan Street 

Chicago, III.
Telephone Yards 6S70-6S71.

Iš Dienos L=Dienon.=J
Elie! Jau turbut su Vo

kietija yra kas nors blogo, 
kad kaizeris viešai per sa
vo atstovus ir agentus pra
dėjo skatinti Suv. Valstijų 
prezidentą, kad jis imtu 
kaip nors taikinti Vokietiją 
su kariaujančiomis valsty
bėmis.- Kiek pirmiau apie 
taiką buvo kalbama tik pa
šnabždomis, bet dabar jau 
apie tai viešai išsireiškiamą 
ir kaizeris net savo išlygas 
stato. Kaizeris jaučiąsis, 
kad jis talkininkus jau ge
rokai įveikęs ir todėl pasiū
lo jiems taikos išlygas. Jei 
taika bus atmesta, tuomet 
jis toliau su savo armijomis 
ant talkininku užgulsiąs ir 
kraujo liejimas viso pasau
lio busiąs pateisintas. Mat, 
jis norėjęs taikos, bet talki
ninkai to nenorėję.

Kodėl kaizeris staiga vie
šai išsišoko su taika, tai ga
na aišku. Po tu visu jo 
armijų pasisekimų Lenki
joj, Lietuvoj ir Latvijoj ga
li prisiartinti nepasiseki
mai. Tegu rusai vokiečių 
armijų ir neįveiks, bet vo
kiečiams grasia pavojus va
kariniam karo fronte, kur 
franeuzai su anglais vis la
biau stiprinasi. Lygia da
limi vokiečiams svarbu ir
tas, kad prieš teutonus ne
sukiltų Balkanų valstybė
lės, kad talkininkai veikiai 
neužimtų Dardanelių Kuo
met Rusija įgytų laisvą iš
ėjimą į Viduržemių jūres, 
kuomet per Dardanelius ap
turėtų sau daugiau ginklų 
ir amunicijos, rasi, tuomet 
vokiečiams nebūtų juokai 
laikyties prieš rusus. Be 
to, karo užsitęsimas grasia 
badumi Austrijai ir Vokie
tijai, trūksta reikalingo ka
ro vedimui kapitalo. Vi
sa tai ir verčia kaizerį pa
galvoti apie greitesnį susi
taikymą.

Bet kaizerio tasai su tai
ka išsišokimas, be abejonės, 
pas talkininkus neras jokio 
atbalsio. Talkininkai nu-

Karo vaizdai.
Ten, kur ramybes laiku 

buvo linksma, smagu, įsi
laužus karo audroms viskas 
nutilo. Puikiausi Europos 
miestai, kuriuose inteligen
tija ramiai glostė kultūros 
dievaičius, ištuštėjo, palik
dama viską likimui.

Apnašlėjo vienas gražiau
sių, inteligentiškiausių Eu
ropos miestų, jūrių kara
lienė, kaip pasididžiuodami 
vadina jį italai, — Veneci
ja. Šis miestas visuomet 
būdavo knibžda keliaunin- 
kais-turistais, kurie, ieško
dami įspūdžių, žinodavo, 
kad čia jais galima pasiso
tinti. Užtat čia judėjimas 
būdavo galingas. Šiandie 
jau kitokia jo išvaizda. Pri
vatiniai laiškai ir korespon
dencijos, pasirodančios 
Šveicarijos spaudoje, taip- 
pat feljetonai italų spaudo
je, duoda in domų paveikslą 
tų atmainų, kurias karo au
dros įnešė į Venecijos gy
venimą.

Pradžioje karo geležinke
lio kiemas buvo užsigrudęs 
pabėgančiais žmonėmis. 
Salė, priimanti daiktus, bu
vo nuolat užkrauta. Laik
raščiai nuolat kuria kari
nius žmonių jausmus, tc- 
čiau žmonės į tai mažai pra
dėjo paisyti. “Excelsior” 
h otelis, kuriame buvo susi
rinkę valdovai pasitarti a- 
pie tarptauitinius dalykus, 
liko sugriautas.

Venecijos gyventojai no
riai papasakoja apie austrų 
bombas, kurios krizdamos į 
miestą užkure arsenalą. 
Kuomet nutilo audra, iš
šaukta bombų skilimu, sve
čiai iš “Florio” užtraukė 
marselietę ir šaukė: “Lai 
gyvuoja Francija!” Kodėl 
užmiršo italų himną ir ne
šaukė: “Lai gyvuoja Itali
ja” — nežinia.

Labai vaizdžiai nupiešta 
įspūdžiai “Messagero” fel
jetonuose, kaip veikia į 
žmones iškilminga aniolo 
stovyla šv. Morkaus koply
čioje, taippat ir kiti daik
tai. Iškilmingos stovylos 
apdengtos pilkomis uždan
gomis. Dingo kaž-kur ke- 

sprendę kadir ilgiausius me
tus kariauti, kariauti, kol 
Vokietija bus visai suklup
dyta, kol nebus jos išdidu
mas nužemintas. Pav., to
kia Rusija, nors apturėjo 
baisius smūgius, apie kokią 
ten taiką nenori nei klau
syti. Vakar dienos telegra
mai pranešė, kad valdžia 
jau ima kraustyties iš Pet
rogrado. Iš muziejų viso
kios brangenybės jau gabe
namos į Maskvą. Todėl ai
šku, kad Rusija pasirengus 
vokiečiams atiduoti net sos
tinę, bet nckados nesitaikin- 
ti. Rusija nusprendžius pa
kelti dideliausius nuosto
lius, bet anaiptol neužsileis
ti teutonams.

Tai visa žinant, preziden
to Wilsono pastangos taikos 
reikale, jei jis apsiims tar
pininkauti, žinoma, pasiliks 
tuščios, be jokių pasekmių. 
Juk tai labai gerai ži
no prezidentas ir gal jis 
savo tarpininkavimo noru 
nekiršįs talkininkų. Gali 
žinoti, kad Vokietija nori 
pasinaudoti proga, savo ta

THE COMPLtTCfr ARIZONA ©He knight-smith

Suv. Valstijų karo laivas “Arizona.”

turi auksiniai rėmai nuo 
sienų šv. Morkaus bažny
čioje, kurie pergyveno tiek 
daug svarbių atsitikimų. 
Kadaise regėjo triumfalį 
saidoką Nerono, vėliaus 
Trajano. 1797 metais Na
poleonas prisakė juos už
grobti ir, pargabenus Pa
ryžiun, papuošti Arc d’ E- 
toilc, iš kur vėl Pranciškus, 
Austrijos ciesorius, grąžino 
Venecijai, kuri tuomet pri
gulėjo prie Austrijos.

Naktimis Venecijoje nėra 
jokių žiburių privatiniuose 
namuose. Tik iš didelių 
liotclių per langus ir iš ligo
ninių, kur guli sužeistieji, 
įsiskverbia pusgyvė šviesa 
ir šiek-tiek praeiviui pada
ro lengvesnį kelio suradimą. 
Dienomis miesto lygumos 
aptūptos karvelių, 
netekę paramos iš žmonių 
rankų, burkuoja, dejuoja 
ir skundžiasi savo dalimi. 
Visa Venecijoj apmirę. 
Žmonės be ūpo, be gyvumo; 
gamta lyg atjauzdama žmo
nių nusiminimą, taippat 
lindi, šypsą nubėgo nuo jos 
veido. Tai vis karo intek- 
mė.

Venecija labai atjaučia 
karo esybę.. P-

siūloma taika nori dar di
desnius ragus užsiauginti. 
Mat, ji jau pasijutus per
galėtoja, kuomet sumušus 
rusus. Gal ir taip. Bet 
kaip rusai, taip ir jos talki
ninkai nesijaučia įveiktais. 
Kaip rusai, taip ir anglai su 
franeuzais tvirtina, jogei 
šiais laikais yra karo dar 
tik pradžia. Argi tiek žmo
nių išžudyta ir kraujo išlie
ta paliks be jokių pasek
mių? Tai tik todėl žmonės 
skersta, kad dar labiau su
stiprinti Vokietiją? Neka- 
dos!

Ne del ko kito taigi Vo
kietijos valdžia pastarai
siais laikais ir Suv. Valsti
joms nuolaidi pasidarė, y- 
pač po “Arabic’o” sutorpe- 
davimui. Turėjo gerus iš- 
rokavimus. Mėgino įgyti 
prezidento Wilsono prielan
kumą ir pakinkyti ji tarpi
ninkavimam Pasižadėjo 
toliau amerikonų nežudyti 
ir štai tuojaus pakišo savo 
taikos išlygas. Bet aišku, 
kad nepataikė.

Skraiduolis “Arizona”.

Vienas New Yorko 
stebuklų.

Artinanties prie New 
Yorko iš jūrių, arba iš Hud- 
sono pusės, akims persista- 
to vaizdas, kokio nerasime 
visame pasaulyje. Tai eilė 
augščiausių dangaus rams
čių namų iš Manhatano sa
lyno, kui\pastarasis toli įsi
smeigęs į New Yorko už
lają.

Lyg akmens ar plieno iš
kalti tie ramsčiai, įsmegę 
lygiomis eilėmis dangun ir
viršunės skęsta tarp du-'sipylus New Yorko užlaja, 
mų, kurie nuolat kabo ant viduje kurios lėlės pavida- 
Ncw Yorko padangės.

Tarpe eilės šitų stiebų 
augščiausiai kyšo naujas 
namas Woolworth’o koin-

kurie, panijos, pastatytas, kaip iš-
sitariama retkarčiais, iš
penktukų ir dešimtukų.
Jis priguli bendrovei, kuri
turi kelis šimtus krautuvių, 
išimtinai parda vi i lė j anč ių
daiktus penktukų ir dešim
tukų vertės.

Minėtas namas, ištikro, 
vienas New Yorko stebuk
lų. Jis nuostabus savo di
dumu, gražumu ir kitokio
mis ypatybėmis. Įžengęs 
vidun per svarbiausias du
ris, pasijunti lyg besąs vi
duje beribio rūmo. Lubos 
užbertos tūkstančiais žibu
rėlių, kurių šviesa ypatin
gai aplieja namo vidų.

Keliamoji prietaisa iške
lia ant 45 augšto; čia per
sėdama į mažesnius keltu
vus ir pasikeliama dar 6 
augštus viršun. Tada už
einama ant nedidelės aslos, 
kuri 767 pėdomis stovi aug- 
ščiau New Yorko gatvių.

Akis pamato paveikslą, 
kurį negalima apipicLi. A- 
pačioje nusidriekus į plo
tį panorama įvairių-įvai- 
riausių namų. Dešimties 
augštų namai išrodo žaislai. 
Susilieję eilėmis namai iš
bėga į žaliuojančius laukus 
ir susijungia su ūkiais. 
Kairėn ir dešinėn namų ei
lės išrėžtos iškrypusiomis 
į visas puses upėmis, upe-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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liais. Kur-ne-kur baltuoja 
tiltas, permestas per upę. 
Vat, ir ties pat kojomis ma
toma tris tiltai. Kada sto
vi po tiltu arba viršuj vaik- 

jščioji, stebiesi jo didumu.
Dabar jie išrodo maži ir 

i juokingi. Jais šliaužioja 
i raudonos spalvos vežimai, 
| lėtai juda staugdami gatve- 
j kariai.

Ka irė j e, priepl aukoj e,
svyruoja sutilpę garlaiviai, 

į kurie nesenai kovojo su o- 
|keano vilnimis, ar nešė ku- 
■ dašių, norėdami ištrukti 
’nuo vokiečių. Pietuose už-

1c stiepiasi milžiniška sto
vyla. Tai liuosybės simbo- 
las. Toliau liūliuoja Atlan- 
tiko vandenys.

Skaidrioje dienoje nuo 
šitos aslos galima pamaty
ti 40 mylių tolį aplinkui. 
Miestai, laukai, ežerai susi
lieja į nuostabų reginį.

Šis milžinas, tai naujos 
gadynės architektūros pasi
didžiavimas. Augščio jis 
turi 792 pėdas. Sunkumas 
išskaitliuojainas 206,000,- 
000 svarų. Nukloti augštai 
užimtų 40 akrų žemės. E- 
lektrikinių lempukių reika
linga 80,000. Talpina 28 
kilnojamas prietaisas (kel
tuvus).

Išskaitliuojama, kad iš 
tiek plytų, kiek sudėta į 
Woolworth namą, galima 
butų išgrįsti gatvę 30 pė
dų pločio ir 11 mylių ilgio. 
Iš plieno galima butų nu
tiesti viršgatvinį geležinke
lį 10 mylių ilgio. Tiek ži
burių užtektų nušvietimui 
upės kranto per 40 myliu.

S.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Tadaušas Kupris iš ka- 
ruomenės Charkovo gub. 
rašo savo broliams Chicago- 
je. J

“Atidėjau mažą valandė
lę parašymui jums keletą 
žodelių. Duodu žinoti, kad 
aš tuom tarpu esu sveikas, 
tik nelinksmas. Negaunu 
nuo namiškių jokių žinių, 
nežinau, kas ten dedasi ma
no tėviškėje. Nuo jus ir 
nei žodelio. Tartum pauk
štelis vienas, visų apleis
tas. Birželio 20 d. išvažia
vau iš tėvynės. Liepos 15 
d. jau pastojau senu karei
viu. Dvi savaiti pamokino 
ir iškeptas kareivis. Atida

viau carui prisiegą, kad už 
jį kirsiu kiekvienam prie
šui galvą. Tai ve, koks ma
no likimas: nespėjau nei 
užaugti, ant šv. Kazimiero 
įstojau į 19 metus, o jau 
reikia aukoties mirčiai. Ra
si, neužilgo priglaus juoda 
žemelė mano jauno palai
kus... Čia nepaprasti karš
čiai. Ne visi juos atkelia
mo. Daugelis tokių jauni
kaičių, kai aš, laike didelių 
bėgiojimų, mankštų įimųsi 
krinta apalpę...

Daugiau neturiu ką rašy
ti. Lenkiuos tamstoms ir 
linkiu laimingo gyvenimo. 
Meldžiu rašyti, aš labai lau
ksiu.”

Dirbk, Jaunime, ir 
kovok!

Dirbk, jaunime, ir kovok, 
Darbe augkie ir bujok! 
Darbo vaisiai pagalios 
Gražus meiliai sužaliuos, 
Sužaliavę gi tuojau
Bręs ir noks kaskart labiau.

Dirbk, jaunime, ir kovok, 
Darbe augkie ir bujok! 
Greitai kelkis iš tamsos. 
Tu del meilės Lietuvos 
Dirbti niekad nepaliauk, 
Per vargus į laimę trauk.

Dirbk, jaunime, ir kovok, 
Darbe augkie ir bujok! 
Kėlęs pats kitus vadink, 
Mielą brolį pamokink 
Art dirvonus Lietuvos, 
Vest lietuvius prie šviesos.

Dirbk, jaunime, ir kovok, 
Darbe augkie ir bujok!
Kad nūn silpnas—neliūdėk, 
Tu kantrybę dvasioj sėk! 
Tvirtas noras atsiras — 
Gausi pajėgas naujas.

Dirbk, jaunime, ir kovok, 
Darbe augkie ir bujok!
Tamsiam broliui ranką tiesk 
Ir pavyzdžiu savo šviesk, 
Kaip reik dirbti ir kovot, 
Kaip galingais galim stot.

Dirbk, jaunime, ir kovok, 
Darbe augkie ir bujok! 
Kas iš jauno eina dirbt, 
Tam senatvėj lengva mirt, 
Nes del darbo prakilnaus 
Teka laimė iš dangaus.

Dirbk, jaunime, ir kovok, 
Darbe augkie ir bujok! 
Kas laimingu nori but 
Ir be laiko nesuput, — 
Turi darbą pamylėt, 
Turi dirbti ir kentėt.

Dirbk, jaunime, ir kovok, 
Darbe augkie ir bujok! 
Dievas laiinįs prie darbų, 
Bus širdyje tau ramu, 
Todėl vilties nenustok 
Dirbk, jaunime, ir kovok!

J. Naruševičius.

Dora Mergele.
— Mergele, patikėk, 
Jaunoji patikėk,

Juk tu mano mylimiausia 
Ir už viską man brangiau

sia.
Tave gerbsiu ir mylėsiu, 
Duotą žodį ištesėsiu.
Ligi grabo, lelijėle, 
Neges meilė širdužėlėj.

— Berneli, nėr tiesos,
Brangusis, nėr tiesos: 

Sakai šiandien, kad mylėsi, 
Ryt, po ryt išsižadėsi, 
Sunaikįsi vainikėlį 
Man našlaitei mergužėlei. 
Tavo žodžiai — tušti vėjai, 
Pranyks greitai, ką žadėjai; 
Juos užmirši, netesėsi,

“DIDELE DOVANA“)

Visas Kuponas ir pakelio priešakys turi tų 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

arba į vertas dovanas. >
fsį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

Manęs vargšės nemylėsi, 
lieškok kitur sau mergelę, 
Netrauk manės į vargelį.
Tu atrasi turtingesnę, 
Kur duos kraitį tau didesnį.
Mano rūtų vainikėlis
Tai juk visas kraitužėlis; 
Nes lig mirsiu jį nešiosiu.

J. Naruševičius.

VYRŲ REIKALINGA.
Chaufferių ir taisymo automobiliu 

vyrų reikalinga kasdien; geras mo
kesnis. Prasišalinkite iš to sunkaus 
darbininkavimo klesos. Per 6-8 savai
tes mes galime jus išlavinti į pir
mos klesos automobilių taisytojų bei 
vežėjų, tinkanti imti nuo $20 iki $30 
algos j savaitę. .Mes darome specia- 
ališkų mokestį šių savaitę, todėl atsi
šaukite pas mus tuojau, klės pagelb
ėtame kiekvienam vyrui darbe, idant 
gavus gerus pamokinimus apio savo 
darbų lietuvių bei anglų kalba. Už- 
ganėdinimas gvarantuotas. Pamokos 
kasdien. Panedėliais, seredomis ir 
pėtnyčiomis atdara vakarais.

Pteras Janutavich, vedėjas, 
United Auto-Brokers Ine.,

2835 Cottage Grove avė., Chicago, Ill.

BSBffliaiiBBiiBSBHegBaBiBasa

Thompson’s Tea & 
Coffee Store.

3844 So. Kedzie Ave., Chicago, III.
Germa.; ■ -ic’.a pirkti Arbatų, Kava 

Sviestą ir Kiaušinius.
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Lietuviška Drepsnų Krautuvė
Užlaikau didžiausiame pasirin- 

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL. b i* a

Tel. Randolph 5246 I

A. A. SBakis
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5326

Tel. Humboldt »7

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUS? 
KAINOS.

Mes nesame hankierlai, bet gvaran- 
tuojamo, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 Ir augščiau. Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara ka£lUz.i vakarti* iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakaro. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abolnos 
historijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo S iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, IU,
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ALD. “KATALIKAS,” rugs. 3, 1915. -

PATI.
A. Vienuolis.

Puikiausia arbata nuo 25c iki GOc svaras

Bankes’ Kavos Krautuvas
Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po Si.00.

Šiaur-vakarinč dalie.I Vakarine dalie.
1644 W Cnicago ave t 1510 W Madison st

( Iš “Aušr”).
Klausau aš jūsų, nelaimės draugai, ir stebiuos: 

vieni skundžiatės patekę į šitą užburtą verpetą, į šitą 
kalėjimą, kaipo valkatos, nes jauni nepasiekėte jo
kio mokslo, be priežiūros užaugote; kiti — del savo 
neturto, nelaimių, nepasisekimų, dar kiti kaltinate 
žmones, kurie šiokiu, ar tokiu budu sulaikę jūsų plė
tojimąsi, pavergę, užnuodiję justi dorą, sielą, dar kiti, 
girdėjau, sakote neišsimokę jokio amato, savarankiš
ko darbo... Aš gi, nelaimės draugai, žemiau vištų nu
tūpiau — nors tiesą pasakius, su ereliais nekuomet 
ir nebuvau iškilęs — visai kitaip ir kitais keliais.

Savo laiku baigiau aš gimnaziją, išėjau girininkų 
institutą, paskiau Rusijos šiaurėj gavau gerą valdžios 
įstaigose vietą, kur galėjau daug savo kišenių dėti, 
daug išdo pinigų aikvoti ir nekuomet teisman nepa
kliūti. s

Paskui įsimylėjau, vedžiau jauną, gražią, turtin
gą, pačią. Kasdien valgiau gardžių pietų, iš vakaro 
galėdavau užsisakyti mėgiamuosius bulijonus, pudin
gus, disertus...

Visas miestas mane gerbė. Kaikurie manęs bijo
jo, prieš mane lenkės, žeminos, man pataikavo.

Ateitis kuopuikiausia...
Ko gi, regis, daugiau bereikėjo?! Juk tatai pa

prasto mirtino pasiekta laimė!
Bet ne! pasirodė kad ir man likimas užbrėžė visai 

kitonišką gyvenimą ir kitokią laimę...
Ir jaigu jau ištiktųjų taip yra, kad niekas pasau

lyj be priežasties neatsitinka, dargi plaukas nuo žmo
gaus galvos nenukrinta, tai mano nutūpimo priežas
tis bus buvusi manoji pati.

Kad ne ji, gal dabar bučiau jau augšto laipsnio 
storas. valdininkas, tebebūčiau valgęs kasdien vienoj 
ir toj pačioj valandoj gardžias zupes, buljonus, pudin
gus, apvoginėjęs išdą... ' '

Taigi klausykit, nelaimės draugai: buvo tai ge
gužės mėnesio dvylikta dieną — mudviejų su pačia 
jungtuvių metinės sukaktuvės. \

Atbudau aš anksti rytą ir tuojau vėl užmerkiau 
akis: mano pati atsargiai atsikėlė iš lovos tylitė- 
liai ir rūpestingai pataisė mano antklodę, apkamšė 
kojas ir, kad manęs neprikėlus, suėmė į glėbį nuo 
kėdės savo rubus ir, išnešusi juos į kitą kambarį, 
pradėjo rėdyties.

Aš apsimečiau miegąs, tuo tarpu viską girdėjau, 
kas dėjosi kitam kambaryj.

Dar porą kartų inėjo ji ant galų pirštų į miega
mąjį, kasžinko ilgai graibė stalčiukyj, čiužėjo poperiu, 
galop, dar kartą pataisiusi antklodę ir palytėjusi lu
pomis mano kaktą, išėjo.

Girdėjau dar, kad ji šnabždėjosi su virėja prie
angyj, kaip tarėsi su tarnaitėmis ir kaip pro virtu
vės duris išėjo miestan.

Mat, į vakarą, į mudviejų jungtuvių metines su
kaktuves, suprašė ji daugybę svečių ir dabar jau nuo 
pat ryto pradėjo rupinties jų priėmimu ir pavaišini- 
mu-

— Kvaila moteriškė, ji savo pokyliais,, vardadie
niais, sukaktuvėmis ir ketvirtadieniais nuodija gyve
nimą ir man ir sau...

— Tik metai kaip mudu susijungėva, o jau kelia- 
va aštuntą didelį pokylį, — murmėjau aš, gulėdamas 
lovoj, paskutiniu laiku labai nepatenkintas savo šei- 
minine laime.

Veždamas, aš ją mylėjau, troškau ramaus šeimi
nio gyvenimo, tikėjaus jame rasti gyvenimo tikslą, 
norėjau pasekmingiau darbuoties, palik
ti atmintį vaikams... Ir metai nesuėjo, kaip pasima
čiau apsivylęs...

Mano pati pasirodė, ko aš pirma nepastebėjau, 
tuščia žmogysta, lengvamanė, temėgstanti balius-po- 
kylius, švenčianti visokias sukaktuves, vardadienius, 
be svečių ir svetimos draugijos ir dienos negalinti pa
gyventi. . ' ,

Mėgo puošties, pudruoties, dienoje po kelis kar
tus mainė rubus, dulkinos pudra. Griežtai atsisakė 
guldyti, nes tai, mat, pakenksią jos gražumui. Tuo 
tikslu du kartu važinėjo su tardytojo pačia pas pro
fesorių. Iš Maskvos išrašinėjo kasžin kokius brangius 
vaistus. Mane ji su ašaromis priprašė nedalyvauti 
lietuviii judėjime, nes tas, pasak jos, galįs užkenkti 
mano karijerai. Nuo pašaliečių slėpė lietuviškų laikraš
čių numerius. Mano kabinete nuo sienų nuėminėjo ki
tados iškabintas lietuvių dailininkų ir paišytojų at
virutes, nes jos galinčios vien tik pabrėžti mano men
ką supratimą dailės srityj. Pikčiau ugnies bijojo, kad 
kas nesužinotų, jog aš esmi kilęs iš valstiečių...

Tiesa, išpradžios aš su ja kovojau, stengiaus pri- 
rodinėti jos nuomonių klaidingumą, priveždavau tūk
stančius, pavyzdžių, griaudavau jos logiką, bet paga
linus, pamatęs visą jos tuštumą, pasiekęs jos proto 
dugną ir supratęs, kad ji jau yra amžinai persisun
kusi ta burzuaziška atmosfera, kuroje augo ir lavinos,

(Seka toliaus.).

Kaizerio nuskirtas Lenki
jos generalis gubernatorius.

Šis-tas apie karą ir jo 
vaisius.

Dabartiniam kare ištobu
linta ligšiol mažai tokiuo
se atvejuose naudojama ka
rinė prietaisa, tai oro lak- 
stytuvai. .

Tiesa, jau pradžioje 19 
amžiaus kariniuose veiki
muose buvo mėginama or
laiviai. Vartojo juos aus
trai 1849 m., franeuzai kare 
su italais 1859 m., franeuzai 
kare su vokiečiais 1870 m. 
Tcčiau tai buvo tik mėgi
nimai, o šių dienų skrai
duoliams uždėta pareiga, 
kurią jie turi atlikti. Drą
sus lakūnai, atlikdami savo 
pareigas, pastebi įvairių-re- 
ginių. Iš augšto jie gali 
plačiai apmatyti karo lau
ką ir suimti jį į šiokį ar to
kį paveikslą. Vienas lakū
nas, dalyvaująs rytų fron
te, aprašo savo įspūdžius 
laike kovos Lomžos apylin
kėse :

“Nekados negalėdavau į- 
sivaizdinti tokių vaizdų, 
kokius pamačiau karo me
tu. Persistatykite kovos 
lauką. Regi plačius laukus, 
pievas, kalnus, klonius, 
miškus, tvenkinius ir eže
rus, tik nepatėmysi nei vie
no kareivio. Bet ore nuola
tos staugia kulkos iš šautu
vų ir armotų, kurios su ma
žesniu ar didesniu trenksmu 
išlekia į orą, puola ir plyš
ta. Indomiai persistato na
ktinės kovos, kada šaudant 
regi tryškančią ugnį iš šau
tuvų ir armotų gerklių, ore 
skyla šrapnelės, į viršų 
sviedžiamos rakietos užsi
dega ir lyg žvaigždės savo 
spanginančia šviesa nušvie
čia visa apylinkę, įsakymus 
išduodama elektrikos žibu
riais; visur mirgsi žiburiai, 
vieni gęsta, kiti apsireiškia 
ant žemės ir ore. ^kandžiai 
išrodo toje vietoje degantis 
sodžiai, degantis kartais 
nuolatos.

“Indomųs reginiai palie
ka po nutilusiam karui, tik 
dabar jie tiek skaudus, tiek 
liūdni, taip tragingi, kad 
sunku žodžiais apipiešti. 
Nesenai dideliu atkaklumu 
vokiečiai atėmė iš rusų 
miškelį. Rusų negalėjo iš
mušti nei šaudymais iš ma
žų šautuvų, nei iš kanuolių, 
nei kitais budais. Kada vo
kiečiai priėjo miškelį per 
200—300 metrų artumo, jie 
pradėjo versti 
nančias minas, 
krūvos lavonų 
čių, taip rusų
me žmogų padėjime. Ten 
tekiojo lavonas jauno ka
reivio su išplėštais vidu-

riais. Jis buvo tas taškas, 
į kurį užsigavus granata 
sprogo ir išvystė visą savo 
galybę. Kitur gulėjo ka
reivis be abiejų kojų, nu
trauktų augščiau kelių. Ar
timoje jaujoje, kaž-kokiuo 
stebuklu išlikusioje ant pa
matų, tarpe daugumos la
vonų ten užėjome vieno ru
sų kareivio lavonų. Miręs 
nuo žaizdos, kurių gavo 
krutinėję. Jis, matyt, kaip 
ir kiti čia gulintieji, nega
vo išsyk mirtinos žaizdos, 
kad galėjo atšliaužti i jau
jų ir čia išleisti paskutini 
kvapų. Sėdėjo su atsegiotu 
žinelių, atsirėmęs į sąspa
rų, o tiesioji ranka gulėjo 
antyje ant krutinės. Kai 
ištraukėme rankų, pamatė
me apgniaužtų fotografijų 
jaunos, patogios mergelės. 
Tokios rųšies smulkmenų 
galima aprašinėti be galo.

Be galo skaudžius įspū
džius daro kasdien atgabe
nami sužeistųjų transpor
tai. Vieni guli lyg negyvi, 
tylus, rųmųs, klajoja be 
trukšmo; kiti, turėdami 
žaizdas pečiuose, ištisas va
landas guli ant veido, visi 
kimo nariai permirkę krau
juose, jie šaukiasi pagelbos 
žinoma, iš didelio skausmo. 
Kulipkos dažnai įlenda į 
kaulų, nukerta gįslą. Yra 
kareivių, kuriuos reikia ne
šti ant pečių į ligoninę, nes 
jie turi tik vieną koją; kai- 
kurie Tėplioja keturpėsto- 
mis, ant lazdų, straksi ant 
vienos kojos. Visi ieško pa
gelbos, tik, nelaimei, jos la
bai trūksta. Ligonbučiai 
pilni daug ir mažai sužeis
tųjų, namai taippat užimti 
ligoniams. Prie katalikų 
bažnyčios krūvos grabų. Po 
penkis, po aštuonis karei
vius guli viename grabe.

Keistus jausmus gimdo 
karas žmogaus sieloje.”

vo kalboje labai karštai ra
gino skaityti ir platinti ka- 
talikiškai-tautišką spaudą. 
Po programo buvo žaislai, 
konfetti ir skrajojanti kra- 
sa. Buvo ir išlaimėjimai, 
būtent: kuri panelė gaus 
daugiau atviručių, toji gaus 
dovaną. Dovanos buvo dvi. 
Pirmą laimėjo p-lė M. Lau- 
rinaitė, antrą p-lė M. Ka- 
lidžiutė. Nemaža gyvumo 
pridavė bufetas be svaigi
nančių gėrimų. Žmonių bu
vo pilna svetainė, todėl ir 
vyčiai laimėjo apie 50 dol.

Vyčių vietinė kuopa yra 
vienatinė pajėga šioje apy
gardoje, kuri gali surengti 
taip pavyzdingus ir dorus 
pasilinksminimo vakarus. 
Lai gyvuoja Vyčiai! Vytis.

PAŠELPA NUO “EAST
LANDO” NUKENTĖJU

SIEMS.

Komitetas iš Raudonojo 
Kryžiaus patarėjų ir darbi
ninkų, kuris rinko aukas, 
rūpinasi, kad galėtų padė
ti visiems nukentėjusiems 
nuo “Eastlando“ katastro
fos. Pašelpa žadama su
teikti bėgyje 10-ties dienų.

Šelpiamieji žmonės pas
kirstyti į grupas: našlės su 
vaikais ir be vaikų, poros 
vedusios su vaikais ir be 
vaiku.

Šeimynų, kurios gaus pa- 
šelpą, yra apie 600. Vieša
sis fondas surinko $360,000. 
Western Electric kompani
ja išmokės $180,000 delei 
tų šeimynų, kurių nariai 
dirbo pastarosios dirbtuvė
se.

IŠ SLRKA. 101 KUOPOS.

IŠ IV L. VYČIŲ KUO
POS.

visa naiki-
Čia gulėjo 

kaip vokie- 
perimančia-

Rugpj. 29 d. atsibuvo 4- 
tos vyčių kuopos vakaras, 
parengtas naudai uždeda
mojo L. Vyčių organizaci
jos organo.

Pirmiausia atvaidinta du 
scenišku veikalėliu: “Su
valdė” ir “Sudiev Močiu
te.” Abu parašytu p. L. 
Šimučio. Pirmajam veika
lėlyje yra nurodyta, kaip 
galima gražiu budu suval
dyti girtuoklį. To vaizde
lio atvaidinime ypatingai 
atsižymėjo p-lė O. Lauri- 
naitė — Agotos rolėje, p. 
Šimutis — Jurgio rolėje ir 
p. J. Puišis — Baltraus ro
lėje.

Antrame veikalėlyje per
statoma šeimyna, iš kurios 
tėvas su sunumi turi eiti 
karau, namuose palieka vie
na nelaiminga motina. Vaiz
delis labai liūdnas, bet nuo
sekliai parašytas. Tame 
vaizdelyje ypač pasižymėjo 
p-lė B. Abramavičaitė — 
Mortos rolėje ir p. J. Paža
ras — Kareivio rolėje. P- 
mui L. Šimučiui lieka palin
kėti, kad patiektų daugiau 
tokių vaizdelių.

Paskui, kaip ir visados, 
gerai padeklemavo p-lė F. 
Freitikaitė. P-lė D. G. Šu- 
Ickaitė gana mikliai pas
kambino ant piano. Gi vy
čių mišras kvartetas sutar
tinai padainavo keletą dai
nų, Vyčių ir Lietuvos him
nus. Galop K. Pakštas sa-

Šioji kuopa ligi šiam lai
kui buvo labai silpnutė iš 
priežasties neveiklios val
dybos. Dabar jau išrinkta 
nauja valdyba: kim. M. 
Krušas — pirm., A. Alek
sandravičius — rašt., p-lė 
D. G. Šulckaitė — fin. rašt., 
S. Kybartas — kasininkas. 
Nauja valdyba energingai 
veikia, o narių skaičius, kai 
grybai po liętaus, auga. 
Kaip matome, tai draugijos 
gerovė priguli nuo valdy
bos.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedelioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos:
9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 
ir nuo 6 iki 8:30 vakare.

Nedelioms vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards 687.

iki

DR. RICHTER’S

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 Washingion SI

NEW YORK, N. Y.

SUČEDYK PINIGUS 
\ ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO

"5 Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos.
16 i ki 40c svaro arbat. 3 iki 6c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c 19c

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c

1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 M Iwaukee avo 
2710 W North avė

2830 W Madison st
1836 Blue Island avė
1217 S Halted St
1832 S Halstod st

Šiaurine dalia.
406 W Division st 
720 W Nort ii avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Hu Is ted st 
4729 8 Ashland ave

GYVULIŲ PROTAS
Tą kuingą vokiškai yra pa

rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy- 

• vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybes ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų raukų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

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

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krosini susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma. 
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

GYVULIU PROTAS

JVOZAl UVKfS

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt Nį 
f Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

L THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New Y?rk, N. Y. S.
(Vertės kupoMS gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
'Pūkštančia tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta 

Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rieh- 
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo.

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chieogo’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa: A

DR. RICHMOND CO.
3245 So. Morgan St.. Chicago Iii-

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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IŠKILMINGAS PIKNINKAS!!!
SIMANO DAUKANTO DRAUGIJA

Areštuotas nekoks Domi
nikas Matus už arklių mu
šima, kuomet tie neįstengė 
patraukti perkrauto veži
mo.

pavardes vieno vy- 
ir vienos moteriš-

Reikalinga 8 kriaučių prie moteriš
ko darbo. Darbas yra geras ir gerai 
gali uždirbti. Kreipkitės šiuo adresu: 

L. Kasper,
3129-31 Wentworth Ave., arti 31 str. 

Chicago, Ill.
Prasidės 12 ' valandų
Yra kviestos apylinkės 

Kviečiame visus

NED., RUGSĖJO (SEPT.) S d., 191S m.
BLINSTRUPO (LEAFY) DARŽE, :-: Willow Springs, 111.

Netoli Lietuviškų Tautiškų Kapinių
Prasidės 9-tą valandą ryte : : :_ _ _ _ _ ĮŽANGA 2Sc. PORAI

Nuoširdžiai kviečia garbingą visuomenę atsilankyti šiame pik- 
ninke; bus visokių pasilinksminimų. Pelnas šio pikninko eis del nu
kentėjusių nuo karo lietuvių tėvynje. 

širdingai kviečia KOMITETAS.

Apskričio ligoninėj mirė 
Joseph Steincoka, kurs bu
vęs sumuštas jam miegant 
“boar d inhouse'o j” po num. 
2651 W. 26 gat.

ALD. “KATALIKAS,” rugs. 3, 1915.

Chicagos Žinios
PASIŠOVĖ IR JUO- 

KIASI.
Prekių pardavėjas Geor

ge E. Belknap sugrįžo vė
lai namo po num. 4059 La
ke Park avė. Jis su reika
lais buvo išvažiavęs iš Chi
cago ir tris savaites nebuvo 
namie. Sugrįžęs nerado sa
vo žmonos namie. Žmona 
parėjo po pusiaunakčiui ir 
pasisakė, jogei su viena sa
vo drauge buvus teatre. Iš 
to prasidėjo ginčai. Žmona 
supykus šovė iš revolverio 
sau į smilkinį.

Nugabenta ligoninėn po 
porai valandų ėmė juokties 
ir cigaretus rūkyti. Gydyto
jai tvirtina, kad ji pagy- 
sianti.

“Tai tikras juokas, ar 
negi?” Ji šposaudama tarė 
i gydytoją. “Mano vyras pa
vyduolis, ant manęs užsi
puolė, todėl aš mėginau nu
sižudyti.”

Tikrai amerikoniškai.

Ant Clark gat. gatveka- 
ryj staiga nuo širdies ligos 
mirė Mrs. Helen Reeves, 
gyvenusi po num. 2428 No. 
Rockwell g. Turėjus 65 me
tus.

tikins su vokiečių ambasa 
doriumi Washingtone. Daž
nai jam siuntinėjęs telegra
mas. Norėta iš ambasados 
rodei gauti nors tų telegra
mų kopijas, bet ambasada 
i paklausimą net ir neatsa
kė. Mat ambasada yra Vo
kietijos savastis, nepaliečia

ma.
Gary ir apylinkėse triū

sia Chicagos detektivai to 
miestelio policijos viršinin
ko priežiūroje. Šitie detekti
vai tikisi suimti asmenis, 
kurie intariami pastoriaus 
nužudyme. Detektivai sako
si žiną 
riškio 
kės.

Mrs. Kunegunda Mar- 
chewczyk, akušerė, 1735 W. 
18 gat., uždaryta kalėj iman 
be jokios parankos už kri- 
minales operacijas. Nuo to
kios operacijos mirus Mrs. 
Berta Ziemba liepos 3 d. 
šių metų.

su
NAUJA SKRYBĖLĖ SU

TAIKĖ PORĄ.
Mrs. Abraham Botkin 

nuolat vedė kivirčius su sa- 
\o vyru. Vyrą intarinėjo 
didžiausiu pasaulyj bruta
liu ir jau rengėsi paduoti 
teisman bylą persiskyrimui. 
Tomis dienomis jos vyras 
nupirko jai naują skrybėlę. 
Parnešė namo ir jai parodė.

Kad pulsis ant jo žmona. 
Tu šioks, tu toks! Pelenus 
pilti į tą skrybėlę! Mėšlus 
jon versti.

Tečiau neiškentus pano
rėjo pamatyti, ar jai skry
bėlė tinka.

Pamėgino. Kelis kartus 
su skrybėlė išvažiavo mies
tan.

Andai savo kaimynėms 
staiga pranešė, jogei ji savo 
nuomone jau atmainiusi 
Nenorinti skirties su vyru, 
nes jis pirkęs jai skrybėlę 
ir visgi todėl geresnis už ki
tus vyrus.

Ot, ir žinok tu žmogus, 
ko moterei reikia!

pa-

812 ASMENŲ ŽUVĘ 
“EASTLANDU.”

Koroneris pagaliau 
skelbė, kad su “Eastlandu”
viso žuvę 812 asmenų. Visi 
žuvusieji paskirstomi pagal 
tautas, lytis, metus, stovį, 
užsiėmimus. Ponas korone
ris atradęs kad lietuviu v ,
žuvę tik vienas asmuo. Di
desnio paikumo nei nerei
kia. Regis, žuvusieji lietu
viai kaip paprastai priskai- 
lyti prie lenkų, ar rusų.

RAUD. KRYŽIAUS DR- 
JOS ATSKAITA.

Raudonojo Kryžiaus dr- 
a turi savo rankose $540,- 

000 auku, kurias išdalis 
tarp nukentėjusių nuo 
'“Eastlando” šeimynų.

Reikalaujanti pašelpos
• ančiai persistato:

312 šeimynų;
33 poros bevaikių;
144 našlės turinčios 

kus;
40 našliu be vaiku;v c 7

14 moteriii turinčių 
kus;

53 vyrų našlių turinčių 
vaikus;

110 jaunikių;
45 mergaitės;
17 vaikų našlaičių;
Be to su “Eastlandu” žu

vo 24 šeimynos, kurios ne
paliko jokių giminių ir kol
bas dar apie jas neatsišau- 
<ta.

Pašelpa visiems veikiai 
busianti išdalinta.

PIRMAS IŠKILMINGAS APVAIKŠ- 
ČIOJIMAS

su prakalbomis. Po prakalbi; balius, 
parengtas DLK. Vytauto dr-jos W. 
Hammond, Ind. Atsibus rugsėjo 6d, 
1915 m., 
po pietų.
miestų draugystės.
lietuvius ir lietuvaites nepamiršti ši
tos dienos, nes tai bus atminimas 505 
metų sukaktuvių nuo mūšio ties Žal
giriu Kviečia KOMITETAS.

Sį
iH<^S

se-

vai-

vai-

Chicagos viešųjų mokyklą 
mokytoju federacija moky
klų tarybos nusprendimui 
nepasiduosianti. Mananti su 
teismo pagelba federacija 
palaikyti. prie gyvybės.

Ant Chicago cC- Northwes
tern geležinkelio ties Bel
mont avė. traukinis suvaži
nėjo nežinomą 12-kos metu 
bernaitį.

Warren ąve. policijos 
nuovadoj laikomi suimti 
įlenki jaunuoliai, kurie in
tariami esą automobiliniais 
banditais. Vis tai vaikinai 
nu© 15 ligi 20 metų am
žiaus. Tarp jų yra nekok- 
sai Robert Starr, 908 W. 
38 Place.

Blue Island policijos nuo
vados kalėjime nusižudė ne
koks Albert Maroba.

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Gražus oras šiandie; ryto, 
nepastovus; maža atmaina 
temperatūroje.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 75, žemiausia 
— 65 laipsniai.

Saulė teka 5:18, leidžia
si 6:21'.

PASTORIUS KAYSER IR 
VOKIEČIŲ SUOKALBIS.

Federaliai agentai, kurie 
be perstojimo tipinėja, kad 
susekti vokiečius suokalbi
ninkus, kurių tikslu yra 
plaišinti ginklų ir amunici
jos ir parako dirbtuves A 
merikoje, kadangi iš tų fa
brikų pagaminti ginklai ir 
amunicija yra siuntinėjama 
talkininkams į Europą, ne
atmainomai tvirtina, kad 
toksai vokiečių suokalbis 
Suv. Valstijose gyvuoja. 
Jie turi savo rankose pri
rodymus, bet iš atžvilgio to. 
kad nepakenkti tolesniems 
i yrinėjimams, priversti 
daug dalykų laikyti paslap- 
ptyj nors kol siūlu prieisią 
patį kamuolį, kurs dabar 
su atsidėjimu ieškomas.

Dabartiniais laikais fe- 
deraliai agentai pradėjo ty
rinėjimus Tollestone, ištir
dami pastoriaus Kayser’io 
nužudymo priežastį, nes yra 
abelnai manoma, kad tenai 
turi rastis patsai suokal
bio lizdas, arba nors aiš
kesni pėdsakiai, kuriais pa
skui lengvai butų galima 
susekti vokiečius suokalbi
ninkus prieš šios šalies in
dustriją.

Tollestone katalikų kuni
gas Bendik taippat apturė
jęs grasinančius laiškus, 
kai kad ir Kayser. Kun. 
Bendik federaliams detekti- 
vams išpažino, jogei grasi
nanti laiškai jam nedavę 
ramybės ir todėl jis kreipę
sis į savo vyskupą Fort 
Wayne. Vyskupas tečiau ; į 
suraminęs ir liepęs į tai do- 
mos neatkreipti. Paskui 
kun. Bendik laiškus sunai
kinęs.

Pagaliau susekta ir pa
tvirtinta, kad nužudytas 
Kayser turėjęs artimus san-

M

aii

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų,’moterų ir valkų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

DUOKITE SAVO KŪDIKIUI PROGĄ
Dabar, prasidedant mokykloms, yra 

proga turėti savo kūdikių gerkles, 
nosis ir liežuvius aprūpintus. Ne
laukite, kada jau miesto prižiūrėto
jai turėtų raportuoti tų dalykų.

Duokite progą specialistui peržiū
rėti kūdikį ir duoti jums gerą pata
rimą.

Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

Ar
Ar

susi-

kūdikis laiko burną atdarą? 
krankia ir miega menkai? 
tankiai gauna šaltį? 
sunku jam girdėti? 
turi ausų skaudėjimą? 
turi menką norą valgyti? 
yra blogo charaktoriaus ir 
raukęs?
prieštarauja mokykloje?
turi suputusas giles ant kaklo?

Šitokie simptomai yra prielastis 
prasiplatinusios liežuvio ligos, kuria 
užsikrečia net 25 nuošimčiai kūdikių 
nuo 3 iki 10 metų. Ir dažnai šir
dies liga, reumatizmas ir kitos pa
vojingos ligos atsiranda tarpe kūdi
kių.

Dr. F. 0. CARTER
AKIU, AUSŲ, NOSIES Ir GERKLES SPEC. 

18 metų ant State St.
120 S. State St, 2-ros lubos, Chicago

|Dr. S. A. ŠLAKIEHEi
? SPECIALISTE .
fi MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE *' 

Į 3255 SO. HALSTED ST. f
fi MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE

|tel. Drover 5320 CHICAGO, ILL. |

TAUTOS DIENA.
Pirmas ap valkčio jimas 

Lietuvių Tautoj Dienos 
(Schuilkill pav., Penna.) 
įvyks East Mahanoy Jun
ction (Lake Side)
RUGSĖJO 6 D., 1915 M.

Tą dieną rengia sekan
čios lietuviškos kolionijos: 
Mahanoy City, Mt. Carmel, 
Shamokin, Girardville, Mai- 
sville, Shenandoah, Tama
qua, Coaldale, New Phila
delphia, Minersville, Hazle
ton ir Freeland, Pa.

Tai dienai paruošta įvai
ri ų-įvairiausių žaislų, kon
certai ir prakalbos, į ku
rias pakviesta žymiausieji 
lietuviai veikėjai.

Taigi turiu už garbę 
kviesti visus lietuvius ir lie
tuves atsilankyti nurodyton 
vieton viršminėtą dieną ir 
pagelbėti mušti sumanymui. 
Pelnas skyriamas vientik 
nukentėjusiems der karo.

Su pagarba
V. Jusaitis, 

centro kom. pirm.

NUOŠIRDŽIAI AČIŲ.
Įvykus “Moksleivių” va

karui Cicero, Ilk, lieka iš
tarti nuoširdų ačiū šv. Gri
galiaus chorui ir jo vedė- 
juj p-nui Mikalauskui; vie
tiniam klebonui, kun. Ežer- 
skiui už salę; darbinin
kams; vaidintojams ir apsi
lankiusiai publikai.

. K. V. L.

o
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REIKALINGAS lietuvis prie sau
gojimo fabriko ir ofisų. Darbas yra 
geras, vystas ir lengvas. Alga maža, 
bet valgis, guolis ir geras darbas ant 
visada. Vyras turi but tarpe 30 ir 
50 metų senumo, be familijos. blai
vus, teisingas, galintis padėti $300 sa
vo pinigų ir pristatyti gerus paliudi
jimus kas link karaktoriaus ir teisin
gumo. Kompauja yra ne Lietuviška 
ir ne žydiška, bet lietuvių dirba daug. 
Gera vieta dėl vyro kuris nori visada 
ant vienos vietos dirbti ir gyventi, 
ypatingai kuris negali dirbti sunkių 
darbų fabrikuose. Ne atsišauk jalgu 
negali Išpildyti visų reikalavimų.

Atąišauk per laiškų po antrašu: 
ALBERT BROWNE, 

141-140 Sibley str.. Hammond Ind.

Paieškai! gero Vyro, kuris apsiimtų 
prisidėti dalį prie mano judančių pa
veikslų biznio, ir keliauti su manim 
po lietuvių kolionijas. Gera proga, 
geras biznis. Atsišaukite greitai šiuo 
adresu:

A. T. Račiūnas,
630 Halsey str., Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda pigiai bučernė bei gro- 
sernė netoli lietuviškos bažnyčios, lie
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per dešimts metų. Priežas
tis pardavimo — savininkas persike
lia į savo namą. Atsišaukite šiuo 
adresu:
1734 So. Union avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai grosernė ir mėsi- 
nyčios fixtures. Atsišaukite 7 vai. 
vakare šiuo adresu:
3254 Emerald avė., Chicago, III.

Ant išrandavojimo pekarnė ir 
grosernė del geru žmonių. Atsi
šaukite

3454 So. Halsted str.,

Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- j 
’tos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. I 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- | 

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
\ Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.80, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
IS Millbury St., : Worcester, Mass

WlalMIIIMga

IHJ-KART NEBEL1N1S LAI^’luSTlS

SAULE

išeina Kas utarnlnkas ir penima.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

--------- -—— PRENUMERATA KAŠTUOJA'

AMERIKOJ f XT™ J?2s (pusei matų

Tananevicz Savings!i

JONAS Mo TANANEVIČIA, Sav

3 E1C

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
10 30E □tai

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių. 
SIUNČIA pinįgus Į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavits ir visokius kitus 

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

P ARS AMD O 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 atsargi! reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koinus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- s 
Joj ir Škotijoj 15 š Prusnose 15jn. J

Raiyk tudjaos, o gaasš vieną numerį dyk-'".

W. D. Boczkauskas & Go.
S2I-S22 W. South ML, • Hahanoy City, Pa.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visok’as provas ka>p civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisinuiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geiiausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir fermas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant imu morgieių. Kreipkitės pas

K. J. Fillipavičių
—— Offisas '

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čla gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo-7 iki 9 vai., panedelio, seredos ir petnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVEND 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. Išguldoma 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.

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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