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!TIS
ORAS.

Chicago ir apylinkės. — 
Hiandie gražu ir vėsu; rytoj 
gražus oras Ir šilčiau.

Vakar aukščiausia tempe
ratūra buvo 72. žemiausia 59 
laipsniai. ,
,Saulė teka 5:36. leidžiasi 
5:50.

No. 222 (346). “Te^”w. 3oth .t. METAI XVII (Vol. XVII)

Vokiečiai veržiasi per Balkanus
Rusų armijos, sakoma, 

išsisuko iš spąstų.
Naujas Vilniaus viršininkas.
Vokiečiai Vilnių atrado 

pustuštį.
Neišpasakytas džiaugsmas 

visoj Vokietijoj.
NAUJAS VILNIAUS 

VIRŠININKAS.

BERLYNAS, rugs. 21. — 
Majoras Pohl iš Tilžės nu
skirtas miesto Vilniaus vir
šininku.

Londonas, rugsėjo 21. — 
Kuomet vokiečiai užėmė 
Vilnių, tai rusu armijos, ap
link 250,000 kareiv. atsirado 
baisiam pavojuj, kaip dar 
nekuomet. Mat, vokiečiai 
pasistengė jas iš trijų šonu 
apsupti ir buvo manę su
naikinti. Bet iš Petrogra
do pranešama, kad rusams 
pasisekę iš tų spąstų lai
mingai išsisukti. O Berlyne 
gi kaip tik priešingai tvir
tinama. Sakoma, rusams 
pabėgti palikęs tik vienin
telis Vilniaus-Lydos gele
žinkelis. Bet ir ši veikiai 
vokiečiai- užimsiu. Petro
grade vienok vilimasi, kad 
kol vokiečiai pasieksią ge
ležinkelį, tai rusai laimin
gai savais keliais nuburbė- 
sią.

Visgi trūksta žinių apie 
tikrąjį stovį, nes vokiečių 
armijų judėjimai laikomi 
didžiausioj slaptybėj. Tik 
pasakoma, kas tikrai atlie
kama.

Bet žinoma, kad dabar 
vokiečiai visas savo jėgas 
yra nukreipę į Dvinską. 
Ties Ryga briovimosi apsi
stojęs. Jų išrokavimu, kuo
met pirmiau bus paimtas 
Dvinskas, tuomet ir su Ry
ga bus lengviau apsidirbti.

Apie Rusijos naminius 
reikalus nieko negirdžia- 
ma. Cenzūra ten veikia, 
kaip dar nekuomet. Kiek 
suprantama, ten negali bū
ti ramybės, jei armijos pa
neša tokius didelius nuos
tolius.

GEN. IVANOVUI SE
KASI.

Petrogradas,. rugs. 21. — 
Ant pietinio mūšių linijos 
sparno rusų gen. Ivanov su
muša vokiečius ir austrus. 
Kaip Voloynijoj, taip Ga
licijoj vokiečiai neturi pasi
sekimo. Matyt, kad ten 
vokiečių jėgos permažos. 
Daug vokiečių iš ten, sako
ma, pasiųsta von Ęiiiden- 
burgui pagelbon. Be to, te
nai gen. Ivanov turi liuesas 
rankas, kurias pirmiau pai
niojo didkunig. Nikalojus.

BERLYNE NEAPSAKO
MAS DŽIAUGSMAS.

Berlynas, rugs. 20. — Po 
Vilniaus puolimui Berlyne 
gimęs neapsakomas džiaug
smas. Fieldmaršalas von 
Hindenburgas garbinamas 
kaip koks dievaitis, kaipo 
didžiausias Vokietijos did
vyris. Nors rusai pastaro
mis dienomis aplink Vilnių 
atkakliai gynėsi, tečiau jis 
viršų gavo.

Londone sužinota, kad 
vokiečiai, paimdami Vilnių, 
tenai nieko gero sau nelai
mėję. Nepaėmę nelaisvėn 
nei rusų, nei jokio grobio. 
Rusai pirm laiko iš Vil
niaus viską buvo iškraustę. 
Nepalikta jokio metalo, jo
kių fabrikų mašinų. Visas 
vokiečių grobis — tai gele
žinkelių centras, koks Vil
niuje randasi.

RUSAI APLEIDŽIA 
KIEVĄ.

Petrogradas, rugs. 20. — 
Iš Kievo čionai apturėta ži
nia, kad iš Kievo rusų val
džia viską krausto. Tai da
roma i'šanksto todėl, kad 
ten randasi daug turtų, 
daug rusų visokių historinių 
paminklų ir šventenybių.

OOO UNITED STATES TROOPS ON MEXICAN BORDER* O O

S. Valstijų karuomene Texas’e, Meksiko pasienyj.

Susidaužė 
traukiniai.

Pereitą naktį ties Wes
tern Springs ant . Chicago, 
Burlington and Quincy ge
ležinkelio Missouri greitasis 
traukinis visu savo smarku
mu užbėgo ant prekių 
traukinio. Toje vietoje, 
kur atsitiko nelaimė, eina 
trįs keliai. Viduriniu keliu 
važiavo greitasis traukinis, 
darydaihas 60 mylių valan
doje. Dešiniuoju keliu va
žiavo prekių traukinis. Ši
to traukinio vienas vagonas 
su kornais nušoko nuo bė
gių ir pasirito ant viduri
nio kelio. Per kokius 200 
pėdų pamatyta užblokuotas 
kelias ir įsibėgusio trauki
nio nebuvo galima staiga 
sustabdyti. Garvežis smo
gė karau. Sudaužyta kra- 
šos ir bagažo vagonai ir dar 
sekančiu du vagonu. Visi 
nušoko nuo bėgių. Tik už
pakaliniai plieno vagonai 
paliko ant bėgių. Sužeista 
24 keliaunininkai.

KAS UŽĖMĖ VILNIŲ?

Berlynas, rugs. 21. — Vil
nių užėmė su savo armija 
gen. von Ęichorn; gi šiam 
prigelbčjo gen. Scholz, Gal- 
lowitz ir princas Leopol
das.

S. Valstijų kareiviai. H

Vokiečiai ver
žiasi per

Balkanus.
Londonas, rugsėjo 21. — 

Čionai apturėta žinios, kad 
vokiečiai su austrais jau 
nusprendę pulties ant Ser
bijos ir per tą valstybėlę 
pramušti sau kelią į Turki
ją. Vokiečių artilerija jau 
ėmus veikti ties upėmis Du
nojum ir Semendria (20 my
lių nuo Bielgrado). Gi iš 
Vienuos rašoma, kad Biel
grado tvirtovė esanti lieps
nose nuo austrų šovinių.

Toksai vokiečių veikimas 
intrauks karau Rumuniją ir 
Graikiją ir todėl ten pra
sidės nauja kraujo sėja. 
Bulgarija, sakoma, palik
sianti neutralu arba stosian
ti vokiečių pusėn.

Vokiečiai ilgai derėjosi 
su Rumunija, kuri per savo 
teritoriją neleidžia gabenti 
ginklų ir amunicijos tur
kams, be ko pastarieji jau 
negali ilgiau prieš talkinin
kus laikyties. Kadangi Ru
munija nesutiko su vokie
čių .reikalavimais, jie ugni
mi ir kardu pasidarys sau 
kelią ir tuo budu išgelbės 
turkus nuo pražūties. Bet 
klausimas, kaip lengvai vo-

NORI AREŠTUOTI RO
CKEFELLER^

Trinidad. Colo., rugs. 20.
— Čionai atkeliavo jaunes
nysis Rockefeller peržiurė.ti 
savo reikalus mainose. Mai- 
nitrių lyderiai todėl nus
prendę išimti prieš jį wa
rant? ir jį areštuoti. Jis kal
tinamas už pagimdymą mo
terių ir vaikų skerdynių 
straiko metu Ludlowc. Kas- 
žin kaip išeis su tuo areš
tavimu.

kiečiams tas nusiseks atlik
ti.

Visgi toksai vokiečių drą
sumas talkininkus labai nu
stebina.

APIE LONDONO BOM
BARDAVIMĄ IŠ ORO.

New York, rugs. 20. — 
Garlaiviu Philadelphia čio
nai pareikalavo iš Londono 
keli amerikonai, kurie pa
pasakojo, kad paskutinis 
zeppelinų ant Londono už
puolimas buvęs baisesnis, 
negu kad laikraščiai buvę 
rašę. Anglijos valdžios cen
zūra neleidžius plačių žinių 
paduoti Londone, kad zep- 
pelinai savo bombomis už-, 
mušę aplink 200 asmenų ir 
pridirbę labai daug nuos
tolių pačiam miesto centre. 
Po tam bombardavimui 
daug žmonių įstoję karuo- 
menėn.

Kauno pasku
tinės dienos.

(Pabaiga), 
gyventojams buvo tai bai
siausioji valanda. 62 pūdų 
šovinys krito ant namų Že
maičių (katalikų) dvasiškos 
seminarijos, išverzdamas vi
sas sienas. Čia talpinos ka
rinis ligonblitis. Keli su
žeistieji tapo užmušti. Išli
kusieji kaikurie išbėgiojo, 
kiti dejavo iš po griuvėsių 
nuvirtusiu sienų. O toliau 
šoviniai išvartaliojo ir iš
griovė daugybę namų. Iš
griuvo namai inteligentu 
kliubo, kur irgi buvo ligon- 
butis. Ant laimės iš čia 
jau sužeistieji buvo išgaben
ti. Sugriauta teatras Til- 
maiiso, viešbutis Versal, ka
vinė Prekauskio. Šoviniai 
sproginėjo tuo pačiu laiku 
daugybėje miesto vietų, gy
ventojai todėl išgąstyj neį
manė kur dingti, kur pasi
slėpti. Tik gorodovikai 
drąsiai tebestovėjo aut savo 
vietų. Tuo tarpu kareiviai 
rusu tebesigrumč aut kai
riojo Nemuno kranto. O 
gatvėmis smarkiai lakstė 
ant motorcikletkų ir auto
mobilių kariški valdininkai.

Vakare, rugpjūčio 16 d., 
artilerijos mušis pasiekė 
smarkiausią laipsnį. Vie
nas šovinys krito ant Žalio
jo tilto (vienintelis per Ne
muną nuolatinis tiltas, ku
riuo ir geležinkelio bėgiai 
ėjo) ir išplaišino jį. Vok- 
zalas randasi čia pat prie 
tilto. Minia žmonių, susi
grūdusi prie vokzalo, šoko 
bėgti ant Proveniškių, pa- 
geležinkeliu ant Vilniaus. 
Neužilgo šovinys krinta į 
patį vokzalą (geležinkelio 
stotį) kurs užsidega. Tuo 
tarpu rusų karuomenė per
sikelia per Nemuną ir eina 
po priedanga fortų dešinio
jo kranto. Nors miestas dar 
nepasiduoda vokiečiams, 
nes dar Žaliojo kalno bata- 
,rėjos netyli, bet liekanos 
gyventojų išlenda iš skiepų 
ir skylių, bėga ant pusės 
Petruvka, iš kur laukais ga
lima pasiekti Proveniškius. 
'Visiems buvo liuosas tik 
vienas kelias, tai kelias ant 
Janavos, bet tas kelias tik 
pro Žaliąjį kalną. O ant 
to kalno vokiečių “čemoda
nai,” 62 pūdų šoviniai, sten
giasi užčiaupti rusų batarė- 
jas. Kitur tie šoviniai iš
muša tokias duobes, kad jo
se galėtų tilpti visa karei
vių rota. ,

Nikolajevo prospektu bė
ga tūla šeimyna; šovinys 
krinta į miesto sodną, bet

oro sujudėjimas nuo spro
gimo šovinio taip didis, kad 
visą šeimyną išblaško vie
sulą į šalis. Vos spėja jie 
vėl pakilę ir susirinkę pa
bėgti šiek tiek, kaip kitas 
šovinys krinta į mėsininko 
Ernesto krautuvę, sugriau5 
na visus namus, užmuša 
daug pasislėpusių ten žmo
nių ir sužeidžia veik visą 
bėgusią gatve ir dabar par
griuvusią šeimvna.

Ant sargybos krinta du 
gorodovįku (policeiskiu). 
Neatsižvelgdami į tą kiti 
drąsiai tebstovi ant savo 
vietų. Iš vienos pusės bai
mė ir sumišimas ramių gy
ventojų iš kitos drąsa ka- 
ruomenės ir valdininkų, o 
viskam priedanga “čemoda
nų” lietus. ,

Saule nusileido. Sutemo 
užkarto. Bet tamsą vėl per
traukia šovinių lakstymas 
iš Žaliojo kalno ir ant jo. 
Išpradžių rečiau, ant galo 
vėl taip tankiai, kad daro
si šviesu kaip dieną. Ug
nis rodos kilo iki debesų, i- 
ki padangės, padegė visą 
orą.

Batarėjų ugnis taip buvo 
smarki, kad sanitarai nega
lėjo prisiartinti prie sužeis
tųjų. Daugelis ir sužeistųjų 
prišliaužė prie upės ir tik iš 
čia per užtrauktą pontono 
tiltą pasisekė sužeistuosius 
išnešti į mažiau pavojingas 
vietas. O kurio buvo silp
nesni — tie taip ir likosi po 
vokiečiu šūviais. ,

Rugpjūčio 17 d., ryte, 
pirm, negu prasidėjo mušis 
išnaujo, vokiečių būrys į- 
jojo į miestą, perjojo per 
Nikolajevo prospektą, pa
žiurėjo į lavonus ramių gy
ventojų ir grįžo atgal.

Miestas krito, bet dar 8 
tortai nesiduoda. Suvoikin.

FRANCUZŲ LINIJAS 
BOMBARDUOJA.

Londonas,~rugs. 20.—Vo
kiečiai franeuzų mūšio lini
ją Francijoje ėmė bombar
duoti didžiulėmis savo ka- 
nuolėmis. Veikimas ant vi
sos linijos neišpasakytas. 
Regis, vokiečiai sumanę 
prasimutši per franeuzų 
frontą.

Extra!
DVINSKAS DEGA.

PETROGRADAS, rugs. 
21. — Vokiečiai savo 17 ce
linėmis kanuolėmis bombar
duoja Dvinsko tvirtovę ir 
miestas esąs liepsnose. Ant 
degančio miesto ir daužo
mos tvirtovės skraido vokie
čių lakūnai ir meto bombas.

_ A ,. .
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Anglijos ir Francijos val
džios, kaip jau iš telegramų 
žinoma, sumanė pasiskolinti 
S. Valstijose pinigų. Tuo 
tikslu i čionai atsiuntė sa
vo kelis atstovus. Atsto
vai čia su finansistais ir 
bankininkais tariasi ir norė
tų gauti mažiausia bilijoną 
dolerių. Tai baisi krūva pi
nigų ir sunku bus tokią su
mą surinkti, kadangi dau
gumas finansistų tai pasko
lai priešinasi. Nekurie ban
kininkai sako, jogei jie mie
lai skolintų pinigus, jei ži
notų, kad tie pinigai nebus 
panaudojami karo vedimui. 
Tuo tarpu yra žinoma, kad 
pinigai ir skolinami karui 
vesti.

Bet daugiau kaip juokin
ga išrodo žinomo publicis
to Hearst’o pasistatymas. 
Jis rašo, kad talkininkams 
pinigai neturi būti skolina
mi, jei jie busią pavartoja
mi tolimesniam karo vedi
mui. Žinoma, už tokius jo 
raštus reiktų jį tik pagirti. 
Bet turime atminti, jogei 
pats Hearst kaip pirmiau, 
taip ir dabar baisiai S. V. 
valdžią kursto kariauti su 
Meksiku. Ištikro, negirdė
tas veidmainingumas.

Vokiečiai su austrais bai
gia rusus mušti, anot dcpc- 
šų iš karo lauko. Yra pro
ga ir vėl caro šalininkams 
papikčiurniauti. Antai 
mums vienas skaitytojų 
pranešė, jogei jis atsisakąs 
skaityti musų ir kitus laik
raščius, kurie rašą prieš ca- 
rą-batiušką. Girdi, kad jei 
rusai mūšius ir pralaimi, 
tai visuomet reikią rašyti, 
kad išlaimi. Nesuprantam, 
kodėl tasai žmogus bijo iš
girsti teisybę ir kokiam ga
lui garbina carą, tą krau- 
gerį-autokratą. Gal už tai, 
kad jis Rusijos gyventojus 
smaugia, jiems jokios lais
vės neduoda?

Kelione Amerikon, 
ir jos įspūdžiai.
Kaip kiekvienas jaunuolis 

ar jaunuolė, būdami Lietu
voje, svajoja apie Amerikos 
aukso kalnus, iš kurių be 
didelio vargo galima prisi
krauti turtus, taippat ir 
man, sulaukus didesnių me
tų amžiaus, įsiskverbė toji 
nelemtoji svajonė galvon. 
Nuo to laiko pradėjau krai
pyti savo sparnus, kad ga
vus progos pakilti iš savo 
gimtinio lizdo ir aplankyti 
aukso šalį. Kasdien pradė
jau kalbėti tėveliams apie 
savo užmanymus ir maldau
ti,, kad išleistų. Žadėjau ta
da j ii neužmiršti ir prisiųs
ti pinigų. Bet, deja, visi 
mano įkalbėjimai nepalenk
davo tėvelių prie sutikimo 
išleisti mane už jurių-ma- 
riii. Turėdavau atsisakyti 
nuo savo mieliausių svajo
nių ir laukti toliaus. Pagei
davimas ir nekantrumas vis 
labiau įsitempė.

Turėjau brolį už jūrių. 
Sumaniau šaukties jo pa- 
gelbos. Nuo to laiko ir pra
sidėjo susirašinėjimas laiš
kais. Aš vis lindau bro
liui į akis, kad jis padėtų 
man perkopti vandenyną. 
Brolis ilgai stengėsi nukra
tyti man tokią mintį, bet 
galų gale liepęs palaukti li
gi pavasario, kada šiek tiek 
gyviau darbai pradeda eiti, 
tada jis pažadėjo prisiųsti 
man laivakortę. Turėjau 
lukeriuoti. Sulaukus pava
sario prasidėjo dažnus vaik
štinėjimas miestan laukiant 
nuo brolio laivakortės.

Vieną gražią pavasario 
dieną nuėjęs miestan prie 
vargonininko netyčiomis ra
dau iškritusį ir man laišką. 
Laiške brolis pranešė, kad 
žadąs jau pasiųsti laivakor
tę ir liepiąs apsilankyti pas 
daktarą patyrimui sveika
tos, ypatingai akių. Tik 
dabar kažkas sutrenkė gy
vai jausmus ir mintį, jog

‘ ‘ Katalike ’ ’ neužtariau ja
ma nei kaizeris, nei caras, 
kuriuodu kits kito vertu. 
Žinios iš karo lauko paduo
dama, taip kaip tikrai ten 
yra, kaip skelbiama Londo
ne. Juk laikraštis nekaltas, 
jei, pa v., vokiečiai paima 
Kauną, Vilnių ir kitus mie
stus per rusų didį apsilei
dimą. Kaizerio ir caro 
tiems karštiems šalinin
kams patartina todėl ne pik- 
čiurniauti, bet keliauti Eu
ropon ir stoti besiskerdžian- 
čios karuomenės eilėsna. 
Tai butų geriausias daiktas.

Priverstinas kareiviavimo 
sumanymas Anglijoje sukė
lė didį trukšmą tarp darbo 
žmonių. Antai apie tai ra
šo ir “Kova.” Iš kažkur 
“Kova” išlaužė, kad ir Suv. 
Valstijose norima įvesti pri
verstinas kareiviavimas. Ar 
sapnuoja, ar patįs nežino 
ką rašo.

Gaila, kad rusai, išsikrau
stydami iš Vilniaus, su sa
vimi pasiėmė ir Muravjovo- 
koriko stovylą. O vokiečiai 
butų dabar ten jį pamankš
tinę. Be abejonės, vo
kiečiai vieton to “viešpatė
lio” pastatyts savo Bismar- 
cką, kuris nei kiek nebuvo 
doresnis už Muravjovą.

dt Sufragiečių demonstracijos.
nueis užniek. Nesenai vie
nas karinis žinovas, pulki
ninkas Geadke, “Berliner 
Tageblatt’e” perspėjo savo 
skaitytojus, kad nenusvaig- 
tų iš entuziazmo, po kurio 
gal pasislėpęs skaudus ap
vylimas. Čia pastebi, kad 
norints rusų armijos ir nu
blokštos, bet jos nesulaužy
tos, o apie pergalę negali 
būti nei kalbos.

Panašiu tonu išsireiškia 
‘Local Anzeiger’e” dr. liaus 
Delins, kuris sugrįžo iš An
glijos Vokietijon ir pakely
je važiuodamas per Franci- 
ją rūpinosi ištirti franeuzų 
ūpą, jų dvasinį stovį.

“Reikia būti teisingu — 
rašo minėtas Delius. — Bu
tų klaidinga manyti, kad 
franeuzų tauta nupuolė dva
sioje. Reikia pripažinti,

Sufragiečių demonstracijos ant Wall gatvės. New Yorke.

viskas kitaip susisuko. Liū
dna lyg ir gaila, kaip persi- 
statai, jog reiks nuplyšti 
nuo visa, su kuo suaugęs, 
kas brangu, artima: nuo tų 
takų, kur mažas bėgiojau, 
iš tų namelių, kuriuose gi
miau ir užaugau, nuo tos 
gamtos, kuri taip veikdavo 
į sielą... Šitokios mintįs kaž
kur toli nubaidė džiaugsmą. 
Nulindo ir tėveliai, kada pa
rėjęs pranešiau ką brolis ra
šo. Pradėjo skųsties mano 
neištikimybe. Kaip aš, gir
di, galįs juos senatvėje ap
leisti, palikti visokiose ne
laimėse svetimųjų globai.

Nuėjau pas daktarą ir su
žinojau, kad mano akis tra
choma užkrėstos. Prasidėjo 
gydymas, kuris užsitęsė net 
ligi vėlybo rudens.

Atėjo ir iškeliavimo die
na. Suėjo giminės, draugai, 
pažįstami. Visi liūdi. Sa
ko, kai žmogaus jausmai 
perdaug užgauti, kada jie 
perlipa augščiausiąjį laips
nį, tąsyk jis šaltas, ramus. 
Taip buvo ir su manimi. 
Girdėjau, kaip motina giliai 
atsidusavo ir iš jos veido 
galima buvo pastebėti dide
lis susirūpinimas ir skaus
mas. Seno tėvelio žingsniai 
ir kaž-ką tokio paslaptingo 
rodė. Viskas aplinkui dė
josi lyg durnuose. Kai ply
šta visos siulelės,. kurios ru 
ša prie tėvynės kamieno, 
žmogaus krutinėję nedaug 
lieka pajėgų. Neatsimenu, 
kaip paskutinėje valandoje 
aš ištrukau iš glėbių savo 
mylimiausių, kaip sėdau ve
žiman.

Nyko iš akių samanotu 
bakūžė, kiemelis, laukai, 
gimtinis sodžius. Įvažiavo
me miškan. Ūžia, šlama me
džiai ir lenkia savo žalias 
šakas, linguoja viršūnėmis, 
tartum, sakydami: sudiev, 
Lietuvos sunau! Tu apleidi 
savo gimtąją šalį. Apleidi 
mus. Ieškosi tu džiaugsmo, 
pietai ramumo svetimame 
krašte. Bet ar norės tave 
paguosti svetimos šalies mi
škas, ar paukšteliai čiulbės 
tau dainas — tai kasžin...

Pasiekėme stotį. Dabar 
nuo manęs atsitraukė pas
kutinis paįžstamas žmogus. 
Traukinys, lyg baidyklė, te- 
riojo vis tolyn ir tolyn nuo 
gimtinės. Atsidūriau Lie
pojoj. Po nemalonių mank- 
štymų galų gale išvažiavo
me laivu į platųjį vandeny
ną. Ant laivo susipažinau 
su kitais lietuviais. Vieną 
dieną bemąstant apie savą
jį kaimelį, priėjo jaunikai
tis ir prakalbino lietuviš
kai. Išsipasakojome, iš kur 
važiuojame, kur važiuoja
me. Man nupasakojus savo 
liūdesį del ei gimtinės, jis 
stebėjosi iš manęs ir pradė
jo girti Amerikos gyvenimą. 
Girdi, Amerikoje kiek kar
tų geriau gyventi. Mažai 
dirbi, daug pelnai. Lietu
voje dirbi nuo saulėtekio li
gi sutemos. Skurdas, var
gas, o naudos nėra.

Po tokio pasikalbėjimo aš 
nuėjau gulti. Kur tau už
migsi. Va, laivas lyg pa
šėlęs spardosi, vartosi, svy
ra tai į vieną, tai į kitą pu
sę. Tai vagas toje kelionė
je. Dabar sau prižadi, kad 
paskutinį kartą važiuoji jū
rėmis. Bet kai atsimeni, 
kad važiuoji nuo gimtinės, 
tai darosi skaudu. Ypatin
gai šioje valandoje, kada 
ištemtas kelionės blogumų, 
vargų, alpsti sieloje prisi
minęs gimtinį kaimelį, ra
mumą, kuris viešpatauja ta
me. Juk dabar ten niekas 
nedrumsčia tylos, kuri ap
gaubė bakūžę, kurioje ilsisi 
mano mylimieji, nebent mo
tinėlė krūpsi iš gailesčio, 
kad neteko to, kam paauko
jo daugiausiai vargo, rūpes
čio... O kur aš važiuoju? 
Skubu į tą keistą žmonių 
sukuri, kad prikibus prie

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FOR

DUI“ BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

jo ir pačiam suktis, vielotis, 
ligi atplyšęs nusirisiu nuo
šaliu ir daugiau jau neatsi- 
kelsiu. Šljykštųs pasidarė 
to jaunikaičio įkalbėjimai, 
kuiis pasakė, kad Ameriko
je tavęs laimė laukia.

Jau kad sieki prie to, tai 
turi pasiekti. Pasiekiau ir 
aš Amerikos šalį. Sutiko 
brolis, draugai, pažįstami. 
Tik dabai* pasisekė daugiau 
išgauti iš jų lupų teisybės. 
Ne vienas atsiduzdavo, kaip 
primeni jam savuosius. Nuo 
širdies tada nusipasakoja 
savo vargus, liūdėsi. Įgim
tas kiekvieno instinktas 
keltis augščiau, negu ištik
tųjų stovi. Rašydami Lie
tuvon laiškus nupasakoja a- 
pie save taip išsigirdami, 
kad nenoroms imi bodėties 
savo likimu. Kas gi čia A- 
merikoje? Nori gyventi, tai 
eiki į dirbtuvę ir atsiduoki 
visu kuomi jos savininkui. 
Čia neapkainuoja tavęs kai
po žmogystos, bet žiuri, 
kiek vertos tavo raumenys. 
Darbdavio akyse tu tiek 
vertas, kiek mazgotė, kada 
tave išsuks, išgręš, vilkis 
lauk, jis gaus naujas spėkas, 
kurios gamins jam turtą. 
Beje, šiądien yra dar pras
čiau, šiandien į tokias dirb
tuves siulomasi už kyšį ir 
tai dažnai nepriimama...

Rytojau, atnešk Lietuvai 
geresnį likimą. Lai visos 
nelaimės, visos aplinkybės, 
kurios neleidžia ten išvys
tyti žmonėms pajėgas, iš
nyksta. Čia Lietuvos sū
nus skursta, vargsta, mat, 
ten taippat nėra ką pradėti.

J. J.

Prancūzų dvasia 
pakili.

Nepaisant į triumfalius 
valdžios skelbimus pergalių, 
viešoji vokiečių opinija su
vargus besitęsiančiu karu, 
kuris ligšiol neatnešė lau
kiamų pasekmių, o vieton 
to padarė baisius nuosto
lius ir judina kažkokį kei
stą įsitikinimą, kad visa tai

kad kariaujančių valstybių 
ta ilgiaus tesės, kuri turės 
daugiau kantrybės ir dva
sios stiprumo. Francijojc 
kalbėjau su žmonėmis įvai
raus luomo ir užsiėmimo: 
politikais, mokslo vyrais, 
tarnais įvairių įstaigų, dirb
tuvių, oficieriais, kareiviais; 
aplankiau ligonines ir su
žeistuosius atvežtus iš karo 
lauko; iškvošiau moteris; 
tėmijau į kasdieninį gyveni
mą gatvėse ir žmonių ūpą 
draugijoje. Visa tai inkvė- 
pė man sekantį įsitikinimą: 
turime saugoties nuo klai
dingo apkainavimo nepap
rasto franeuzų dvasios pa
kilimo dabartinio karo me
tu. Prancūzai nenuslūgo 
dvasioje, veiklume, išnašu- 
me; priešingai, jų įsitikėji- 
mas augščiausias. Lieka 
mums vien laukti, gal vėliau 
ir pradės jie silpnėti. Kol 
upas ten ir vienybė stiprus, 
tol nėra kalbos apie sumu
šimą ir pažeminimą fran
euzų tautos.

Mokslas - didžiau
sias musų turtas.
Artinanties ilgiems ir vė

siems rudens vakarams jau
nimui atsiranda progos mo
bilities. Patogus laikas 
pradėti ką nors mokinties, 
arba studijuoti toliau se
niau pradėtą šaką. Svarbu 
mums, lietuviams, išmokti 
anglų kalbos, nes šioje šaly
je gyvendami be jos vargiai 
galime apsieiti, o jau negali 
būti kalbos, jaigu mes nori
me čionai atsistoti ant ge
resnio pamato. Reikia pa
sakyti, kad mums, lietu
viams, reiks daug pasirū
pinti, ligi mes galėsime pa
kilti į augštesnį laipsnį, 
dauguma musų tautiečių se
nu savo įpročiu girtuokliau
ja, pešasi, o apie mokslą, 
apšvietą visai nesirūpina. 
Gaila, kad mes tokiais esa
me. Užtat, broliai ir sesės, 
meskime netikusius įpro
čius, kurie mums jokios 
naudos neatneša, o vien tik 
skurdą, bet padėkime ženg
ti pirmyn, vykimės svetim
taučius, ieškokime šviesos, 
kuri mus išves iš pažemin
to stovio.

Dėlto pradėkime skaity
ti rimtus laikraščius ir 
kningas, siūlykime kitiems, 
kad skaitytų. Lankykime 
atitrukę nuo darbo mokyk
las, jos suteiks mums dide
lę pagelbą, jos išris musų 
mintis, duos naudingų ži
nių.

DIDELE DOVANA-1
Nebo pakelio priešakys vertas |c pinigais 
/ Visas Kuponas vertas pinigais •

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
fšj dovana hus duodama iki Dec.31, 1815)

Paieškoję Chicago j e mes 
surasime keturias lietuvių 
uždėtas mokyklas, kuriose 
kiekvienas lietuvis gali 
gauti gražią pradžią, kaip 
anglų kalbos, taip ir savo 
prigimtos kalbos.

Štai paminėsiu vieną pa- 
sekmingiausių mokyklų p. 
Oleko, kuri tik antras mė
nuo kaip užsidėjo, o jau turi 
nemažą jaunimo, jaunikai
čių ir mergelių būrelį. Ši
toje mokykloje galima įgy
ti ir pradėti įvairias šakas 
už labai nežymias išlygas. 
Tat-gi, jaunime, nesnauski
me. Kol esame jauni, iš
naudokime laiką, kad pas
kui nepasigailėtume.

J. F. šeštokas.

|Dr. s. a. šlakieneį 
SPECIALISTE

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE ' 
1 3255 SO. HALSTED ST. Į 
gTel. Drover 5323 CHICAGO, ILL. |

H —

nilllMllllllHilUllMIIIIIIHBnililWllllMiniliai'llIllHhilllilHillllllMllllliMllllllHilllinUI 

' LIETU JE CERIUS ; 
H ŠE

Geriausias gra-® 
borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- B 
ka darbą geriau- įj 
šiai. H
Prie kiekvieno b 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto- 
rius ir 12 va- u 
nų paimu. '

i
A. MASALSKIS

B3305 Auburn Ave., Chicago0
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Tel.

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

Tel. Drover 5326

Randolph 5246 I

A. A. Slakis į 
ADVOKATAS

r
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Telephone Yards 6686 I

| Lietuviška Drapanų Krautuve |
Užlaikau didžiausiame pasirin- ? 

j kime vyriškų apredalų, skrybėlių, ! 
S čeverykų, batų del moterų, vyrų ir J 
I vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- * 
B kotų. |
| JONAS BUDRIKAS, savininkas 

1 32S2-54 S. Morgan St į 

‘ CHICAGO, ILL.

| fin išmok
gj Angliškai kalbėti
X skaityti ir rašyti ui
.4 Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, akai- !“! 
W tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- Q 
l«l šis dolerius ($6) tiktai. Šia mokslas yra X 
$ labai parankus kiekvienam, nes mokina- ę] 
y/ me naujausiu budu per korespondencija (A 
!«l jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. \

Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- I?' 
v dėkyte mokintis tuoj aus, prisiųsdami pi-
H] nigus: \
\Ą AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES
| 1741 W. 47th st., Chicago, Ill. |

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kniugvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abol- 
nos historijos, geografijos, politikiuės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3.0. 
3360 Emerald avo., Chicago, Ill.

2



Jurgis Klinka.

Vasaros Naktį
(Pabaiga). / 

nepaklaidįs, nei klampynėse neprigirdys.
Jojo Žilvytis ir visu keliu nė žodelio nepratarė. 

Tik galvojo, galvojo... O baisus veidas, klajojančios akįs 
rodė, jog kaz-kas negera...

Niekas nedrįso ne tik pakalbinti, bet ir artyn pri
joti.

Jau buvo netoli sienos.
Jojo per tamsią girią, per plačias tankmes, per 

kurias buvo tik siauras takelis.
Tik staiga sušlamėjo tankmės lapai, sujudo šaky

tės — ir išsinėrė smaili strėlė... Nė nesudejavo Žilvytis, 
tik pasviro, pavades paleido iš rankų. \ Strėlė pervėrė 
kiaurai krutinę...

Sugrįžo Lietuvos karžygiai į savo žemę, iš kur Žil
vytis buvo juos sukvietęs tėvynės ginti. Sukrovė 
narsiam vadui didelį laužą, viduryj žalių pievų, ant 
Nemuno kranto, antkėlė ant jo Zlivytį ir jo draugą žir
gą. Susirinkę vaidilos, kanklininkai apraudojo karžy
gį našlaitį. Jautriomis dainomis ramino jo audrią sie
kų ašaromis gesino jo tėvynės meilę, kad nukeliavęs į 
dausas nesikankintų, nesiilgėtų šio pasaulio...

Užkure laužą...
Pelenus supylė į aukso puodą, puodą indėjo į mū

rytą duobę. Ant duobės su-pylė didelį, didelį kalną — 
Žilvyčio kalną. “V.”

Apie rūkymą.
Rūkymas tabako formoje 

pypkės, papiroso ar cigaro 
visur išsiplatinęs. Ruko vy
rai vidurinio amžiaus, ruko 
seniai, ruko ir jaunučiai 
vaikai, kurie dėvi trumpas 
kelinaites. Abelnai nerū
kančių visiškai nedaug.

Žmonės paprastai pri
pranta rūkyti iš pamėgdžio-

Ijimo. Jaunas vaikas, maty- 
damas kaip ruko jo tėvas, 
brolis, dėdė, ar kiti vyrai, 
kuriuos jis pažįsta, prade
da manyti, kad rūkymas y- 
ra malonus ir vyriškas dar
bas. Jaigu pirm rūkymo 
mėginimai pasirodo nema
lonus ir kenksmingi, tai jis 
padaro išvadą, kad delei ne
mokėjimo rūkyti. Mėgina

toliau, vis dažniau ir daž
niau ligi pripranta.

Antra svarbi priežastis, 
kodėl vaikai ir jaunikaičiai 
pripranta rūkyti, tai nuo
latinis gyvenimas dūminia
me ore, kurs lengvai kuten
damas nosį ir gerklę iššau
kia palinkimą prie rūkymo.

Kaikurie jaunuoliai pra
deda rūkyti dėlto, kad seni 
jiems uždraudė. Užgintas 
vaisius yra daug saldesnis. 
Kaikurie pradeda rūkyti su 
išrokavimu, kad tjįs jiems 
priduoda vertės ir sulygina 
su suaugusiais.

Laike rūkymo nuodai, ni
kotinas, dasigriebia mažoje 
savo esybėje į kraują, į ner
vus ir suerzina jų sistemą. 
Tokie suerzinimai atkarto
jami kelis, arba kelioliką 
kartų veda prie stipresnio 
noro rūkyti, nes gausesnis 
rūkymas nuramina nervus, 
žinoma, tuo tarpu. Mažas 
rūkymas iššaukia susierzi
nimą nervų, o didelis — nu
tildo ir rūkančiam tąsyk 
malonu. Tokiuo budu pri
prantama rūkyti.

Tabakas turi savyje nuo
dus, nikotiną, kurio vienu 
lašu į minutą galima nužu
dyti katę. Kurie ruko, ar 

I kramto, vistiek įgauna ui-. 
Į kotino. Pastarasis susige- 
jria į kūną ir suteikia sma- 
Į gų pasitenkinimą. Laike 
I rūkymo išsidirba ir kitokios 
I pušies nuodai. Pastarieji 
lesti silpnesni, bet jų veik
ime lygiai blėdinga, kaip ni- 
I kotino. Tabako dūmai gai
vina savyje nuo 9 ligi 10 
nuošimčių svaiginamų gazų, 
kurie taippat blėdingi ir pa
daro blogą intaką į kraują.

Įvairios tabako rųšįs turi 
nikotino įvairų saiką. Tei
singas turkų tabakas talpi
na savyje mažiausią, o fran- 
cuzų didžiausią ,net 9 nuoš. 

| Amerikos tabakas turi ma
žiau nuodijančio nikotino 
už francuzinį, o daugiau už 
Havanos.

Nuolatinis tabako rūky
mas primeta chronišką ger
klės uždegimą, nusilpnina 
regėjimą, susunkina pečiuo
se, suardo širdies naturalį 
plakimą, iššaukia stambų ir 
neregulerį pulsą, skaudė ji-' 
mus apie širdį. Dažnai rū
kantieji Įgauna chronišką 
kosulį, kurs nusilpnina 
plaučius ir veda prie džio-' 
vos.

Rūkymas ypatingai blė- 
dingas jauniems. Kankina 
naturalį išsivystymą min
tijimo pajėgų. Iššaukia 
nervingumą ir moralinį nu
silpnėjimą. Statistikos, su
rinktos augštose mokyklo
se, universitetuose, kolegi
jose parodo aiškiai ir tei
singai, kad mokiniai, kurie 
nerūko, moksle stiepiasi 
sparčiau ir lengviau už rū
kančius. Atletai visiškai 
nerūko. Jie kantresni ir il
giau sutaupo savo sveikatą 
ir spėkas už rūkančius mo
kinius.

Rūkymas papiroso labai 
kenksmingas jauniems. 
Čiulpiama ne tik tabako du
rnas, bet ir triubukės du
rnai, turinti stiprius nuo
dus, vadinamus akrolein. 
Malonumas iš rūkymo, nėra 
naturalis malonumas. Žmo
gus erzina nervus rukyinu, 
taippat rukymu juos nura
mina. Jaigu rūkymas bu
tų uždraustas jaunimui ligi 
21 metų, tai tas atneštų vi
suomenei didelę naudą.

New Yorko kongresmanas. 
Prieš jį padaryta suokalbis 
jį nužudyti. Suokalbio va
dovu esąs italas, kandida
tas į kongresmanus, kuris 
rinkimų metu pralaimėjo. 
Todėl dabar ant savo opo
nento dega pagieža.

40 nuošimtį dirbančių 
prie sprogstančios medžia
gos sudaro moterįs.

15 nuoš. moterių dirba 
balnų dirbtuvėse.

50 nuoš. dirba celtų ir ki
tokių rankinių daiktų dirb
tuvėse.

33 nuoš. — pramonės dir
btuvėse.

15 nuoš. — įstaigose, ku
rios prirengia visokias chi
rurgijos prietaisas.

20 nuš. — optiškų instru
mentų dirbtuvėse.

Abelnai, didelis moterių 
nuošimtis dirba prie suga- 
minimo įvairių del karuo- 
menės priskonių, o gamini
me audeklų kareivių rū
bams dirba 77 nuošimtis 
moterių.

Kas ruko, tas labiau mėg
sta svaigalus. Pirmasis iš
šaukia apetitą prie antro
jo. Tėvas, kuris nori, kad 
jo vaikas turėtų palinkimą 
prie gėrimų, privalo už
drausti jam rūkymą, o kad 
uždraudimas butų pasek- 
mingesnis, pats turi duoti 
pavyzdį, pamezdamas vieną 
ir kitą netikusį įprotį. Nuo 
rūkymo galima atprasti. 
Geriausia, žinoma, visiškai 
nepriprasti, nemėginti. 
Kaip ilgai seni rūkys, taip 
ilgai seks tą įprotį jaunoji 
karta. Mėgdžios viešai ar
ba pasislėpę.

Žemiau paduodama bu
dai, kaip atprasti nuo rūky
mo.

1. Reikia užsiduoti galin
gą prižadą nerūkyti. Kitaip 
negalima apsigalėti.

2. Reikia valgyti daug 
vaisių, daržovių, mažai mė
sos ir karčių valgių, pipirų, 
krienų, stiprių skystimų ir 
svaigalų.

3. Keturis arba penkis 
kartus dienoje privalome iš
plauti burną azotiniu si
dabru. Tas plovimas labai 
svarbus, nes rūkymas 
daro burną nešvaria ir 
krėsta.

4. Kada užeina noras
kyti, reikia krimsti gumi
nius daiktus (peppermint, 
chewing gum). ' .

5. Kiek daugiau galima 
reikia stengties būti tyra
me ore. Reikia lenkties 
vietų, kuriose daug prirū
kyta tabako dūmų.

6. Ant galo reikia praša
linti nuo savęs visa, kas tik 
gali atvesti į pagundą prie 
rūkymo.

Kas ištikiu jų nori atpras
ti nuo rūkymo įpročio, tas 
gali atsiekti tikslo.

Pa
už

ru-

Vokietijos moterįs 
dirba sunkiau
sius darbus.

Vokietijoje visose 
monės šakose moterįs uži
ma žymią vietą. Ypatin
gai karo metu, kada daug 
darbininkų rankų pasitrau
kė nuo darbo ir išėjo į mū
šių areną, prisiėjo mote
rims stoti į jų vietą ir atlik
ti sunkiausius darbus. Jos 
dabar dirba dirbtuvėse, kur 
prirengiami įvairiausi karui 
reikalingi dalykai: ginklai 
ir amunicija.

Vokiečių laikraščiai pa
duoda labai indomias žinias 
kas link moterių užsiėmimo 
įvairiose šakose.
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PAIK-EXPEllEffl!

HtWYOBK

DR. RICHTER'S

pra-

ALCOHOL I 
EMBIOTEKSCal

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų Į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9}4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Tūkstantis Nakfa 
irVena 

v'..-/'

I

Vietos laukia. Gera
Visados gali tikėties

Uždarbis yra besimo-

Reikalingi 
jauni vyrai mokyties barberys- 
tės. Keleto savaičių užtenka del 
užbaigimo kurso. Įrankiai duo- 
duodami. 
mokesnis, 
dirbsiąs, 
kinant.
MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Fifth five., Chicago, Ill.

via
Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlomo šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų, kad no vieną rudens vakarą rymodamas ant 

kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabų historijos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugirtos.
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.EXPELLER 

del BEUMATIZ 
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.

ffo.

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

MUSU ČIENIOS YRĄ ŽEMIAUSIOS.
I CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. |l
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Dirbėjai geriausiu Turkiszku 
ir Egiptiszku Cigaretu švieti

Rūkytoja} 
Turkish Trophies 
ig aretiį penkiolika nietij at

gal — yra rukytoiai 
Turkish Trophies 

Cigaretų šiandien !

10

10
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10
5
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Išrausta
WHITE ROCK

CUKRUS VELTUI!

“NAMAS TAUPYMU”
Pasiūlo iki tolesniam apgarsinimui 

VIENA MAIŠA CUKRAUS VELTUI 
su kiekvienu užsakymu šių dalykų 

sekančiai:
svarų KAVOS geriausio tavoro.

arba
” ARABATOS geriausio tavoro. 

galonu geriausios importuotos ALYVOS, 
svarų ČIELŲ JUODŲ PIPIRŲ.

” MALTO CINAMONO.
” MALTŲ BAPKOS LAPŲ.
” MALTŲ RAUDONŲ PIPIRŲ.

gal. IMPORTUOTOS MANZANILL’OS ALYVOS.

Vieną maišą cukraus veltui
Viršminėti produktai yra išsiųsti su vienu maišu cukraus dykai 
visas dalis Suvienytų Valstijų už tik $19.98.

Pasiuskit “money orderį” vertės $19.98 su siuntimo patarimais
šiuo adresu:

HUDSON SALES COMPANY
720-22 Courtland St., West Hoboken, N. J.

Užkviečiame visus reikalauti viso surašo tavorų, kuriuos pasiųsi
me jums veltui. Musų tavoras yra gvarantuotas. Mokestis ma
žiausia.

I
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CUKRUS VELTUI!

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

COPYRIGHT APPLIED FOR 

REUMATIZMO VAISTAI 
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

išeina Kas utarnlnkas Ir petnučia.

Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stu ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

_ PRENUMERATA KAŠTUOJA: ----- ------------

AMERIKOJ fmetan!S(pusei matų $1.25
PTTPOPGT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

L 1M (joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Ksšyfe Usjaus, o gauss viemi numerį dyk-ų

W, D. Boczkauskas & Go.
Mihanoy City, Paj Wa South Ilk

3
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Chicagos Žinios-
PASKIRSTYMAS PA

ŠELPŲ IŠ “EASTLAND 
FONDO.

Pereitą šeštadienį Raudo
nojo Kryžiaus biuras išsiun
tinėjo *540 čekių del ei tokio 
pat skaičiaus asmenų su
moje $170,000. Yra ta’,pra
džia išdavinio pašelpų iš vie
šu auku, surinktu Chicago- 
je po “Eastlando” kata
strofai. Fondas surinktų 
aukų išneša $360,000.

Kimi/tetas Raudonojo 
Kryžiaus priėmė sekantį 
saiką skirstyme aukų:

1. Už kiekvieną priaugan
tį, kuris žuvo, komitetas ski
ria $50; o už kiekvieną vai
ką žemiau 18 metų — $150.

2. Kiekviena našlė gaus 
pomirtinę sumoje $500. A- 
part to už kiekvieną kūdikį 
nuo

vimas pokontraktu dirbtu
vėse turi būti prašalinta.

Įsteigimas komisijos, ku
ri išrištu visokius nesusi
pratimus.

Mažiausias saikas darbi
ninku algos, išmokant savai
tėmis, turi būti sekantis: 
kirpikams — $26; mieruo- 
tojams — $20; kvotėjams— 
$20; praktikantams •— $8.

Į augščiau išskaitytus 
da rbininką reikalavimus 
darbdaviai turi atsakyti li
gi rugs. 27 d. šių metų. Jai- 
gu ligi tai dienai neįvykš 
santaika, kils straikas, ku
riame dalyvaus apie 60 tūk
stančių siuvėjų.

APTURĖJO $3,000.

1—7 metų gaus extra 
nuo 8—9 m. — $400; 
$10—11 m. — $300;

12—13 m. — $200; nuo
•nuo 
nuo
14 m. — $150; nuo 15 m. — 
$100; 3) Bevaikės našlės 
gaus $500 už vyro mirtį ir 
po. $200 už kiekvieną žuvu
sį šeimynos narį.

4. Tėvai, turintieji vai
kus, gaus: (a) $200 ir prie
do, jaigu neteko asmens, 
neuždirbančio užlaikymui; 
(b) $250, jaigu neteko as
mens, uždirbančio užlaiky
mą.

5. Bevaikės poros gaus 
$250.

6. Našliai, palikę su vai
kais, gaus $250.

7. Moteris, atsisakiusios 
nuo vaikų, gaus pašelpą su- 
Įvg komiteto išdirbto saikd.

8. Našlės, turinčios vaikų, 
gaus $250 ir pusę sumos to, 
kiek našlė gautų už 
viena žuvusi kūdiki.

9. Priguli utie j i nuo 
dusio vyriškio, kuris
gaus $500 ir gal priedo.

10. Prigulintieji nuo ne
tekėjusios moteries, kuri žu
vo, gaus $500 ir gal priedo.

11. Bevaikiai našliai gaus 
pašelpą, pasiirtą vėliau.

12. Našlaičiai gaus 
$12 kas mėnuo.

Sužeisti asmenis gavo ne
dideles pašelpas. Tie, kurie 
susižeidė begelbėdami ir už 
pag'd bą, nieko negavo.

kiek-

neve- 
žuvo.

po

DR. DUMBA IŠKELIAU
SIĄS.

Washington, nigs. 20. — 
Austrijos ambasadorius Dr. 
Dumba pagaliau apleisiąs S. 
Valstijas. Iš New Yorko 
iškeliausiąs šio mėnesio 28 
d. garlaiviu Rotterdam.

INDIJOJ POTVINIS.
Bombay, rugs. 20. — Gan

ges© klonį ištiko baisiausias 
potvinis. 80,000 žmonių ne
tekę pastogės. 45 asmenįs 
žuvę.

Mrs. Frank Ha j dūk, ku
rios vyras žuvo ant garlai
vio “Eastland,” iš Raudo
nojo Kryžiaus draugijos ap
turėjo $3,000 aukų. Našlė 
Mrs. Ha j dūk turi 6 vaikus, 
vyriausiam tik 15 metų. Ji 
todėl daugiausia ir gavo už 
kitus.

Galiūne po num. 9301 
Vaughan ave. banditai nu
šovė saliunininką Steven 
Zborel. Banditai visur ėmė 
nepaprastai veikti.

Andrew Spolar, restora
no savininkas po num. 2226 
Blue Island ave., teismo 
nubaustas $25 ir lėšomis už 
pardavinėjimą svaiginamu 
gėrimu be miesto leidimo.

Burlingtono traukinis su
važinėjo Jamesą Peek. 2331 
So. Avers ave.

SUČEDYK PINIGUS 
U ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
™ Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos, 

16 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c
Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

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

Bankes’ Kavos Krautuves
ATSISAKO SKOLINTI.
Milwaukee, Wis.; rugs. 

20. — Vietos Clearing Hou
se šiandie savo susirinkime / 
nusprendė, jogei Milwau
kee’s bankai neskolįs pinigų 
talkininkams.

VOKIEČIAMS KARAS 
DAUG ATSIEINA.

Berlynas, rugs. 20. — Vo
kietijos pinigyno ministeris 
International News Service 
korespondentui pasakė, kad 
Vokietijai šis karas 
nąs $70,000,000 per 
arba $3,000,000 per 
dą. Vokiečiai esą

atsiei- 
dieną, 
valan- 
pinigų

turinti, nes karui visokia 
medžiaga išdirbama namie.

KAIZERIS TURĮS 4,000,- 
000 KAREIVIŲ.

Paryžius, nigs. 20.—Gar
sus Šveicarijos militarinis 
kritikas, pulk. Teyler, tvir
tina, kad kaizeris dabarti
niais laikais turįs 4,000,000 
vyrų, kurie karo lauke vei
kia ir 1,250,000 vyrų ruošia
ma žieminei kampanijai. 
Pasibaigus žiemai, kaizeris 
turėsiąs 500,000 jaunų vy
rukų, kuriuos pasiusiąs 
frontan.

Šiaur-vakarinS dalis.
1644 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė
2054 Milwaukee ava
2710 W North avė

Vakarine daile.
1510 W Madisoo st
2530 W Madison st
1836 Blue Island avė
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 S Ashland ave

Mrs. Mary Lee patraukia 
tieson saliunininką Edwar- 
dą Pera uit, 4258 So. Wes
tern ave., už padarymą jos 
vyro girtuokliu ir už tai 
reikalauja $10,000 atlygini
mo.

Areštuota Mrs. Agnes 
Th oil, 2222 Leland ave., už 
darymą nelegalių operacijų.

RENGIAMASI PRIE 
KILMĖS.

IŠ-

sv.

■ i nu mu ■ ■ I inw ir
Phene Drever 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
UYDYTQJAS Ut CHIRURGAS 

Gyds ligas vyrų,*, moterų i» vaikų 
3249 S. Morgan St, Chicago, Hl.

Geriausia proga del 1 arba 2 vyrų 
pirkti pirmos klesos krautuvę “gro
cery” lietuvių apgy ventoj apylinkėj 
už $900. Duos ant išmokėjimo. Ran
da $33 su 5 dol. kambariais ir stai- 
ne. ši vieta pinigų dirbėja, dabarti
nis savininkas jau 7 metai kaip ją 
laiko. Priežastis pardavimo — savi
ninkas nemoka kalbėti lietuviškai. 
2901 Emerald ave., Chicago, Ill.

! Sekmadienio vakare 
Kryžiaus parap. svetainėj, 
ant Town of Lake, atsibuvo 
susirinkimas penkių Chica- 
gos parapijų įgaliotinių. Bu
vo apkalbėta pašventinimas 
naujos šv. Kryžiaus bažny
čios, kuris atsibus sekma
dienyje, rugsėjo 26 dieną. 
Nutarta pakviesti tris he
lius muzikantų. Nutarta 
maršuoti gatvėmis po visą 
Town of Lake kolioniją, bū
tent: Wood gatve, 48 gat., 
Ashland ave., o po to apsi
stoti ant 46-tos gatvės, klu
bus laukiama Jo Malony
bės vyskupo. Apeigos pra
sidės prieš 9 vai. iš ryto, o 
pašventinimas atsibus 10 v. 
Nutarta, kad visi parapijo
ms pasirūpintų savo namus 
atsakančiai papuošti.

Maršalkomis išrinkti: pp. 
J. J. Elias, J. Viskontas ir 
A. Mališauskis.

Žodžiu sakant, rengiama
si prie tokios didelės iškil
mės, kokios dar toji kolio-
nija nebuvo mačiusi. Ap-

” bausmių sistema, vaikščiojime ims dalyvumą
vedimas juodo lapo ir išda- apie 20 draugijų. Reporter. |

CHICAGOS SIUVĖJU 
REIKALAI.

Chi ra gos su si orga n iza ve 
siuvėjai per išpildomąją ko
misiją “Susiv. Siuv. Ameri
koje” išsiuntinėjo fabrikan
tams sekančias sąlygas kas 
link darbo ir užmokesnio:

40 vai. darbo savaitėje, 
išskirstyto taip, kad kasdien 
išeitų po astuonias ir tris 
čvertis valandos, išimant 
šeštadieni. Pastarąją dieną 
palieka dirbti tik keturios 
ir pusė valandos prieš piet.

Šiaip išpuolančiose šven
tėse negalima reikalauti, 
kad darbininkai dirbtų, o 
nžraokesnis butų visos sa
vaitės.

Pakėlimas visuose darbuo
se 25 nuoš. uždarbio. Laike 
silpno darbo ėjimo, visi dar
bininkai turi gauti lygiai 
dirbti.

Pripažinimas unijos.
Iš dirbtuvės negalima iš

varyti darbininko be prie
žasčių; bausmių

* i Pirkit greitai.
Kas pasiskubins nupirkti sekančias 

prapertes, turės didelį pelną trumpa
me laike, nes parsiduoda del netikė
tos priežasties.

Puikus mūrinis namas del 5-kių fa- 
milijų, po 4 kambarius kikevienai, 
su visais gerais intaisymais viduryj 
ir su 2 lotais. Vertė $6,000. Dabar 
turi būti parduota už $4,800. Randos 
neša 15 procentą.

PARSIDUODA 2-jų familijų medi
nis namelis po 5 kambarius ir su vi
sais intaisymais už $1,500. Randos 
neša 17 procentą. Abu randasi ant 
Bridgeporto tarpe lietuvių.

TURI BŪTI PARDUOTA beveik už 
pusę kainos 2 puikus Kampiniai lotai 
ir keletas vidurinių netoli Kedzie ave. 
ir Crane’o dirbtuvių. Norintieji pi
giai nupirkti meldžiami atsišaukti.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Hl.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždaryti 

Telefonas Yards 687.

Tel. Humboldt. 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4569 S. Hennitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Paieškau Motiejaus Miekonies, pa
eina iš Suvalkų gub., Marijampolės 
pavieto, Balbieriškio miesto ir gmi- 

Jo paties, ar kas apie j j žino, 
11a pranešti šiuo adrseu:

Alena ZeKonienė,
---- , Aurora, III.

no.
meldžiu

624 Garfield ave..

LIETUVIAI, PASINAUDOKITE 
PROGA.

Iš priežasti esišvažiavimo savininko 
į kitą miestą, parsiduoda už labai pi
gią kainą naminiai rakandai (furnitu
re), vieni metai tiktai naudoti. Del 
artesnių žinių kreipkitės antrašu: 
3422 So. Union Ave, Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai kampinis lotas, la
bai geras del biznio, prie pat nau
jai statomos lietuviškos bažnyčios, 
ant 44 gatvės. Atsišaukite į

Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan str., Chicago, 111.

Reikalingas . pusiauninkas, turintis 
$500 arba $1,000 atidarymui biznio 
• ‘ Creamery ’ ’ pardavinėjimui sviesto, 
sūrių, varškės ir t.t. Hoselande, So. 
Chicago, arba West Pullmane. Turi 
būti susipažinęs su tomis apylinkė
mis. Taipgi turi mokėti lietuvių bei 
anglų kalną, turi būti ir geras par
davėjas (salesman). Norėdami pla
čiau žinoti, kreipkitės:

Mr. N. Kestin, 
1300 Washburn ave.,

reikalauja

City.

Reikalingas 1 ietuviškas skutikas 
(barbens). Parduosiu labai genį vie
tą del lietuvio barberio. Musą mies
te yra pusėtinai didelė lietuviška ko- 
lionija, o vienok nėra nei vieno lie
tuviško barberio. Yra tai didelė pro
ga, nes barberšapė randasi su visais 
intaisymais ir savininkas namo ga
li pavesti parduoti ant visokią išly
gų. Atsiradus kam nors pirkti, mel
džiu atsišaukti pas

Adolph J. Kubilius,
127 E. Main str., Amsterdam, N. Y. 
o aš paaiškinsiu apie tai plačiau.
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JONAS KULIS, 
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko” keliauja po' šias' valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo “Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio rūkaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas, rekordus del gra
mofonų ir t.t. Už jį atsako

“Kataliko” admin.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS |

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

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

■■iiaiBHIMIIIMtBWBIIliaW

LENTOS ■ 
visokios rūšies del statymo namų taB 

gi visoki medžio padailinimai. įa 
Rittenhouse and"

Embree Go.
Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. HOZIIOX pard

procentą.

BANKUS 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 pietą.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
p“ Tukstančia tapo sveikais, | 

žmonės ^ogiausiame sveika- s
tos padėjime, kentėdami ru- -:

į/ matizmo skausmais, tikėjosi ®
. i jogei nebegalima išsigydyti, j

> Vienok gi buvo parodyta s
Jiems, kad jų kentėjimai bu- jj

-y vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- ■
/N dai kraują, išmirkė stiprumą. |

Jie ištikro buvo menki, kur I 
neperstojama skausmas ruma- I 
tizmo kankino Juos. J

Pagalios jie bandė Rich- ■ 
— mond’o Rheumatic’r Gydyklų 

ir tdumpu laiku kraujas liko- | 
(a ir išvalytas nuo visų nuodų, ir | 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- g 
giškumo. J .j |

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

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

DR. S. A. RICHMOND CO. !
3247 So. Morgan St, Chicago, III.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretę kuponą, kada yra priduo-

! damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan
Cigaretę kuponą. Dovaną Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
g. Premium Dept. 490 Broome St., New Y-rk, N. Y. /

(Vertės kupoas gere Iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisineiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imij morgičių. Kreipkite pas

K. J. Fillipavičių
—Offisas z—'

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, seredos ir pOtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais | 
Worcester, Mass.

—————™

Kaina metams tik $1.50, pusei mėty 75 centai. I 

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

N. PALTANAVIČIA
15 Millbury St, : Worcester, Nass.

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

