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RUSAI EINA LINK BERLYNO!
Austrijoj vieni sumišimai; monarchiją laukia galas

o Rusijos caras nusprendęs paaukoti visus savo “mužikus” Berlyno paėmimui.
Rusijos armija 
spaudžia au 

strus.
rugs.PETROGRADAS,

10. — Austrijos tvirtovė 
Rawaruska, už 22 mylių į 
š.-vakarus nuo Lvovo, pate
ko į rusų rankas. Rusai gi
riasi, kad dabar busiąs dar 
didesnis smūgis austrams, 
negu prie Lvovo. Sako, kad 
austrų armija su vokiečių 
sustiprinimais yra tarp Ru
sijos armijos ir pelkių. Bus 
austrai su vokiečiais išmuš
ti arba turės pasiduoti.

Antras pranešimas skel
bia, kad priešai pasitraukę 
iš Lenkijos.

Kazokų pulkas ir pėstinin
kų būrys per Borgo praėji
mą veržiasi į Vengriją.

Oficialiai skelbiama, kad 
Rusijos armija ima veikti 
Prūsijoj. Rusijos armijos 
avangardas, paėjęs 60 mylių 
į vakarus nuo Karaliau
čiaus. Rusija dar priartinus 
2.000.000 kareivių į Vokie
tijos parubežį.

puolė atgal 40 kilometrų 
(25 mylias).

Ant dešiniojo sparno ir 
viduryj nėra žymių permai
nų.

Apskritai imant, išrodo, 
kad vokiečiai ima traukties 
atgal.”

Vokiečiai skelbia paėmę 
Maubeuge tvirtovę, Belgijos 
parubežyj. Be paliovos ta 
tvirtovė bombarduota per 
dvi savaiti. Joj radę 40.000 
kareivių, keturis generolus 
ir 400 kanuolių.

dė, kad abi valstybi prielan
kios taikinties. Tikimasi, 
kad caras sutiks perstatyti 
popežiaus pasiūlymą aps
varstymui Anglijai ir Fran
ci jai.

Popežius tikisi, kad jo at
siliepimas ves prie sustoji
mo mušiu ir galop prie su
sitaikymo.

skendimo nežinoma.
Oceanic buvo pastatytas 

1899 m., turėjo 685 pėdas il
gio ir buvo vienas didžiau
sių jūrės garlaivių.

20.000 Japonų 
Chlnijųj.

Indijos princai 
Francijoj.

~ Londonas, rugs. 10. — 
Anglo-francuzų armijos pa
sisekimas buvo pagreitintas 
pribuvus kariuomenei iš In
dijos. Indijos armija yra 

Indijos

Lama pasiūlė Anglijai 1.000 
kareivių. Tūkstančiai lamų 
meldžiasi, kad Anglijai sek
tųsi ir kad kritusieji mū
šiuose gautų amžiną atsilsį.

Indijos karve.dis Sir Per
tai) Singh, 70 metų amžiaus, 
kartu su savo brolėnu, 16 
meti? amžiaus, vadovauja 
Indijos armija Francijoj.

EXTRA!
PARYŽIUS, rugs. 10. — 

Intransgiant rašo, kad Pra
no Juozo, Austrijos valdovo, 
sveikata jau visai menka ir 
jis gali numirti pirm, negu 
jo valstybė bus išdalinta.

Caras pasiry 
žęs keliauti 

Berlynan.
Londonas, rugs. 10. — 

Pranešama, buk caras pasa
kęs: “Aš esu .pasiryžęs ei
ti į patį Berlyną, net jei 
man reikėtų išstatyti pas
kutinį mužiką.

Japonijos ambasadorius 
buk pasakęs carui, kad norįs 
matyti Japonijos kareivius 
kariaujant su vokiečiais gre
ta su rusais. Caras pasakęs: 
“Darysiu viską, kad jus no
ras išsipildytų”.

Nuskendo didis 
laivas.

Londonas, rugs. 10. — Di
dis laivas Oceanic, prigulė
jęs White Star linijai, nu
skendo Škotijos pakraščiuo
se. Visi jūreiviai išgelbėta. 
Oceanic buvo pasažierinis 
garlaivis, bet, karui prasi
dėjus, buvo perdirbtas į 
skraiduolį. Priežastis nu-

Pekinas, rūgs. 10. — Iš 
vokiečių šaltinių sužinoma, 
kad japonai išsodinę ant 
chinų teritorijos 20.000 ka
reivių. Tos spėkos nešinasi 
atakuoti vokiečių tvirtovę 
Kiao-Chou. t

Japonai persirėdę į chi- 
nus vaikščioja apie Tsing- 
Tao ir žiuri kas veikiama.

PARYŽIUS, rugs. 10. — 
Du Franci jos skraiduoliu 
nuskandinę Atlantike du vo
kiečių prekiniu garlaiviu.

po vadovyste 
princų.

Indijos armija susideda iš 
60.000 kareivių ir 130 ka- 
n uolių.

Tarp kareivių yra kava
leristai, jojantieji ant kup
ranugarių.

Indijos vice-karalius at
siuntė Anglijos valdžiai laiš
ką. kuriame sakoma, kad 
visi Indijos valdovai, skai
čiuj 700, pasižadėjo remti 
Angliją.

Priegtam Tibeto Dalai

Serbai ir čer
negerai eina 

pirmyn.

Vokiečiai trau
kiasi atgal.

LONDONAS, rugs. 10. — 
Pagal oficialių pranešimų 
talkininkams vis sekasi mū
šiuose su vokiečiais. Oficia
liai sakoma:

“Ant kairiojo sparno visi 
vokiečių pasistengimai per
laužti francuzų linijas ant 
dešiniojo kranto Oureg u- 
pės buvo nepasekmingi. Mes 
paėmėme dvi vėliavas.

Anglijos armija perėjo 
per Marne upę ir priešas

Kaizeris ir Au 
strija priima PO' 

pežlaus pa
siūlyta.

Roma, rugs. 10. — Pope
lius Benediktas XV rengia 
atsišaukimą į kariaujančias 
valstybes prįe susitaikymo.

Popežius pasiteiravo pas 
Austrubs ir Vokįerijrfe am
basadorius Romoj, ir pasjro-
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Paryžius, rugs. 10. — 
Serbai ir černogorai Bosni
joj blaško austrų būrius ir 
užiminėja miestus. Černo
gorai užėmė keliat;] svarbių 
punktų Į pietus nuo Saraje
vo, kur Austrijos įpėdinis 
buvo užmuštas.

Serbų ir černogorų tikslas 
yra pasiekti Bosnijos vidu
riu ir paskui sukelti prieš 
Austriją slavins.

MADRIDAS, rugs. 10. — 
Telegramos iš Tangier pra
neša, kad vietos arabai ir 
maurai nerimauja. Kuomet 
iš Morokko atšaukta dalis 
francuzų kareivių, tai vie
tos gyventojai grasina ata
kuoti Tangier. Ties Tangier 
buvo užklupti francuzų poli- 
ciantai ir 16 jų buvo užmuš
ta.

LONDONAS, rugs. 10. — 
Paskelbta, kad orlaivis die
ną ir naktį skraidys Londo
no padangėse ir persergėta 
gyventojai, kad nešautų. Or 
laivis dabos, kad vok:'- : ' 
nepadarytų atakos iš oro ant 
Londono.
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Rumunija ren
giasi karau.

Londonas, rugs. 10. — 
Spėjama, kai umu laiku 
Rumunija prisidės savo 
200.000 kareivių prie karo 
prieš Austriją. Rumunai 
prielankus eiti kartu su Ru
sija.

Po Austrijos valdžia yra 
daug rumunų ir Rumunijai 
rupi atgauti iš Austrijos ru
munų apgyventas žemes.

LONDONAS, rugs. 10. — 
Anglijos skraiduolis Atlan
tike paėmė vokiečių garlaivi 
Noordam. Ant jo buvo ga
benama Vokietijon atsargi
niai ir įvairios prekės.

LONDONAS, rugs. 10. — 
Telegrama iš Petrogrado 
skelbia, kad rusų lakūnas 
Nestorov, sugrįšdamas aš 
žvalgymo Austrijos kariuo
menės, pamatė beskraidant 
austrų lakūną. Nestorov di
džiu smarkumu drožė į aus
trą ir abu krito žemėn. Abu 
buvo negyvu.

NO LINK. PAILGI BRŪKŠNIAI RODO, KAIPWJ 
BERLYNO.

BARCELONA, Hispanija, 
rugs. 10. — Bekalbant apie 
karą buvo ištikusios riaušės. 
Vienas žmogus sunkiai su
žeista.

COPENHAGEN, rugs. 10. 
— Tarp kritusių vokiečių y- 
ra gen. von Trotha, gen. 
Nieland ir keturi policijos 
viršininkai. Bavarijos minis- 
terio von Brunigo krito vie- 
nintėlis sūnūs ir Wuertem- 
bergo premiero krito vy
riausias sūnūs.
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KAIZERIS PASIRENGĘS 

TAIKINTIES.

Vokietijos kaizeris vokie
čių vardu ima plačiai tvir
tinti, kad vokiečiai francu- 
zus jau įveikę, ir kad delei 
to Vokietijos valdžia jau pa
sirengus taikinties. Net Wa- 
shingtonan tomis dienomis 
pranešta, kad Vokietija tik
rai norinti dabartinį karą 
pabaigti. To norinti ir pati 
Austrija, kuri pastaraisiais 
laikais daug nukentėjo nuo 
serbų ir rusų. Vokietija 
taipjau mananti, kad Angli
ja, Francija ir Rusija irgi 
sutinkančios taikinties.

Žinios apie vokiečių tas 
viltis pareina AVashingto- 
nan iš visų pusių. Žinoma, 
vokiečiai panašiai elgdamie
si. mano šį-tą dar sau lai
mėti. Vokiečių armija Fran
cijos gilumon įsivarė todėl, 
kad ji buvo skaitlį ilgesnė už 
savo priešininkus. Vokie
čiai pasigiria dar ir tuo, kad 
jie Prūsijoje paėmę nelais
vėn 70.000 caro kareivių.

Tečiau šiandie nekurie vo
kiečių jau kitaip ima žiūrė
ti Į europinę situaciją, kuo
met franeuzai vokiečius at
mušė nuo Paryžiaus. — Vo
kiečiai tatai norėtų kuo- 
greičiausia taikinties, nes 
prisibijoma, kad pagaliau 
vokiečiai nebūtų visai su
mušti.

Francija. Anglija ir Rusi
ja tečiau nenori pasiduoti. 
Apie tai neverta nei užsi
minti, nei svajoti. Bet kaize
ris savo santaikos propozi
cijomis norėtų pasaulį in- 
tikrinti, jogai jis pirmutinis 
tai užmanąs ir jis pirmutinis 
nenorįs didesnio kraujo pra
liejimo.

Vokiečiai vistipirmu savo 
priešininkams nori persta
tyti kolosalūs pinigų sumos 
rokundą ir tvirtina, kad pra
laimėjusios karą valstybes 
privalančios užmokėti ne 
tik Vokietijai, bet dar ir 
Austrijai karinius atlygini
mus. Tas vokiečiams ir yra 
svarbiausias daiktas — gau
ti pinigų,

pinasi Vokietijos-ambasado
rius ir buvęs Suv. Valstijų 
darbo sekretorius 
Strauss, vokietis.
stengiasi savo -pusėn pa
traukti Suv. Valstijų prezi
dentą AVilsoną ir šiam pa
taria, kad jis vokiečių tai
kos išlygas perstatytų ka
riaujančioms valstybėms. 
Kaip ambasadorius, taip ir 
p Strauss laiko konferenci
jas su valstybės sekretoriu
mi Bryanu ir darbuojasi su- 
lyg patarlės, kad kol geležis 
karšta, tai reikia ją kalti.

Vokiečiai, sakoma, norin
ti perstatyti sekančias tai
kymuisi išlygas:

1. Anglija turinti Vokie
tijai pripažinti prie pirkly- 
bos ir kolionijų teises.

2. Francija turinti užmo
kėti karinę kontribucijų Vo
kietijai ir Austrijai.

2. Turi būti atgaivinta 
Lenkija ir suvienyta vie
nai! kinian.

4. Serbija turi duoti Aus
trijai gvarantiją, kad ji ne- 
vesianti užgrobimo propa
gandos Austrijos žvilgsniu.

5. Vokietija ir Austrija iš 
savo pusės pripažinsiančios 
Anglijos viršenybę ant jū
rių.

Vokietijos kanclierius to
mis dienomis pranešęs savo 
ambasadoriui Suv. Valstijo
se, kad Vokietija nenorinti 
padidinti 
nenorinti 
jos nei 
sklypelio.
reikalauja, kad Anglija jai 
sugrąžintų užimtas jos ko- 
lionijas.

Priešais tai taigi daugiau
sia priešinasi Anglija. Žino
ma, su tuo nesutiks taip- 
pat Francija ir Rusija, ka
dangi jos visos nutarė nesi- 
taikinti su Vokietija sky
riumi.

Pasirodo, kad vokiečiams 
jau nesiseka, grasia šaliai 
badas, tatai norėtųsi kuo- 
greičiau ir taikinties, kol 
jos armija dar visai neišnai
kinta ir šalis priešininkų ne
pamilsta.

Tečiau nebus lengva vo
kiečiams prikalbinti savo 
priešininkus taikinties.

savo teritorijų, 
paimti iš, Franci- 
mažiausio žymės
Vokietija tečiau

KARO BAISENYBĖS.

Daug karo baisenybių ga
lima išskaitliuoti. Sugraudi
na širdį baisios skerdynės, 
gaila pasidaro atsiminus a- 
pie našles ir našlaičius, gai
la tų gyventojų, kurių šalis 
yra nuteriota. Bet gailiau
sia, tai genijų, kurie dažnai 
nukenčia per karus, štai 
vienas paveikslėlis panašaus 
atsitikimo.

Pra dž i o j de vy n iol i k t o
šimtmečio buvo be galo Įsi
galėję Europoj franeuzai.

Kuomet franeuzai Įsteigė 
pas save respubliką, tai kai- 
nrininės monarchijos norėjo 
sugrąžinti monarchiją Fran-

iriojo ir blaškė monarchijų 
armijas.

1809 m. franeuzai apgulė 
Vienu;], 

kanuoles

1 INFANTRY. ON FIRING LINE NEAR MAUSEUGE , FRANCE
2. FRXNCH ARTILLERY TAKING POSITION ?H&TOS ®

Francijos kareivių veikimas priešais vokiečius.

patalo ir girdėdamas kaime
lių kriokimus, Haydn pap
rašė, kad jo pianą pristum
tų prie lovos. Pasikėlęs lo
voj, jisai tris kartus skambi
no savo sukompanuotą tau
tinį Austrijos himną, lyg no
rėdamas piano skambėsiu 
iižgausti kai molių kriokimą.

Lygiai tuo pat laiku gy
veno Vįennoj antras neno
rus genijus — kompozito
rius. Tai buvo šlovingas 
Beethoven.

Kaip žinoma, muzikai tu
ri gerą klausą. Visokie bil
desiai, staugimai erzina 
juos begaliniai. O baisios 
ekspliozijos apkurtina žmo
nes. Taigi Beethoven matė 
sau pavojų ir prisikimšęs 
ausis vatos raitėsi rusyj, 
kuomet granatos sproginė
jo Vienuos gatvėse. Vienok 
tas nieko negelbėjo. Apkur
to didis muzikas. Koks tai 
ypatingas atsitikimas — 
kurčias muzikas. Juk tai tą 
pat turi reikšti, ką — aklas 
tepliorius. Betgi Beethoven, 
būdamas kurčias, parašė ne
marias kompozicijas.

Koks tai graudus atsitiki
mas. Vienas didis genijus, 
kanuolėms kriokiant, per
siskyrė su šiuo pasauliu, o 
antras apkurto.

Beethoven pasidarė neap
sakomai nervingas. Mezda- 
vo tarno veidan muilą, jei 
tas jam netiko, mezdavo to- 
rielę i virėją, kuomet valgis 

trypdavo, 
del mažų

Bet į»rieš ap-

Nors visuotinam Ameri
kos lietuvių suvažiavimui 
visi pritarė ir, kaip atrodo, 
didžiuma išsireiškė, kad 
toks suvažiavimas turėtą 
būti atstovaujamas visų lie
tuvių, visų srovių — visuo
tinas. Bet tuomi pat laiku 
beragindami su važia vinimi, 
musų laikraščiai, vieton 
kad rinitai kalbėjus apie 
dalyką, ėmė kibti kits ki
tam į skvernus. Tai mat vis 
“lietuviškai”, tarytum, Lie
tuva dalindamiesi, viens ki
tu nepasitiki ir bijo, kad 
tik jam neliktų mažesnis 
sklypas. Jaigu mes pasi
rodome, kad visi užjaučiau! 
savo tėvynei Lietuvai ir no
rime ją gelbėti, tai kogi čia 
varžyties? Nejaugi nei ši
tame, taip svarbiame, mo
mente, kada musų tėvynės 
Lietuvos laukai laistomi 
musų brolių krauju, negali
me sueiti ir drauge pasitar
ti, lig būtumėm akstinuoti. 
Tad aiškiai pasirodom, kad 
prie jokio rimtesnio darbo 
dar esam nepribrendusiais. 
Matyt, čia einasi apie vie
nų kitais nepasitikėjimą. 
Kaipgi? — baugu, kad kar
tais neužplauktų “klerika
lai su savo buriu atstovu ir 
nustelbtų 
nepadarytų
ir socialistams 
— taip rašo 
“Naujienose” 
dradarbis. 
yra ga.ua

rijos kongresui. O jaigu i- 
vyktų ir Chicagoje, kad 
nors savaite, pora paskiau 
po kongresui, kol katalikiš
kų organizacijų atstovai 
neišsiskirstys po kongresui, 
nepanorėdami laukti iki 
rengiamam visuotinam lie
tuvių seimui.

Rimtai ir šaltai žiūrint į 
dalvka, išrodo ir liūdna, ir IV/ Z
juokinga. Liūdna del to, 
kad nei tokiame svarbiame 
momente, kaip dabartinis, 
nepaliaujame rietis tarp sa
vęs už savo siaurus parti- 
viškuinus. Kuomet mes sa
vo bendras spėkas, kaip 
dvasines, taip ir finansines 
turėtumėm koncentruoti, i- 
dant pasekmingiau Lietu
vos likimo klausimą galė
tum išrišti (bent apkalbė
ti) ir sušelpti savo nukentė
jusius brolius. .Juokinga gi 
todėl, kad nekuriu bijomasi

kad neperviršytų tautiniu-

Tais taikos reikalais is 
vokiečiu pusės Amerikoj ru-

A ust rijos sostinę 
Kuomet didžios 
kriokė, tai garsus muzikas 
ir kompozitorius Haydn .bai
gė savo gyvenimo dienas ap
gultame mieste. Didis vy
ras nebugštėjosi, nors jo 
tarnai buvo baisiame išgąs
ty j. Gulėdamas ant mirties

netikdavo jam, 
apmaudaudavo 
menkniekių.
kurtimą jis buvo labai ma
lonus žmogus. Mat, jam bai
siai buvo pikta ir graudu, 
kad jis negalėjo girdėti- sa
vo kompozicijų.

Šitame europiniame kare 
gal nemažai panašių trage-

katalikai neturi teisės ru
piu ties tėvynės reikalais, 
arba juos šelpti? Nežinau, 
bet man rodos, kad ir kata
likai yra žmonėmis, tad jau 
nereikia bijoti; juk ir jiems 
nemažiau rupi Lietuvos rei
kalai, kaip kad tautinin
kams ar socialistams, ką 
patvirtina jų tėvynės Lie
tuvos reikalų šelpimas, jei 
ne gausesnis
mažesnis už tautininkų 
socialistais.

Todėl jaigu mes norim, 
kad šisai suvažiavimas pil
nai nusisektų ir atneštų 
kiek nors Lietuvai naudos, 
meskim privatines politi
kas į šalį, o rūpestingai 
rengkimės į suvažiavimą, 
kuriam, be abejonės, tinka
miausia vieta yra Chicago,

tai bent ne 
su

kitas partijas, 
tautininkams 

skriaudos’’ 
51 numeryj 
vienas ben-

Toks išsitarimas 
keistas. Rodos, 
suvažiavimas ’ir 
tik tam, kad ki-

šlovinta savo žymiais vyrais, 
o ta šalis veik visa vokiečių 
nuteriota, nuo krašto iki 
krašto ten kriokė ir tebe- 
kriokia kanuoles.

šaukiamas
ti kitus apgauti* kitų ki
tiems padaryti skriaudą: 
tautininkai socialistams,ar 
katalikai tani in inkams, bet 
tie tam, kad apkalbėti Lie
tuvos padėjimą ir suteikti 
jai pąšelpą.

Dėlto tai mat ir bijomasi 
nekuriu, kad tas seimas ne
imtų laikomas Chicagoje, o 
kas aršiausia, kad nors ne 
25 -26 dienom rugsėjo,
tuojaus po L. R. K. Federa-

jo, jaigu ne tai kaip p. Ga
brys sumanė, jei Federaci
ją užleistų, lai buna 21 — 
23 d. rugsėjo (jęi tas luitų 
geriau). Chicago paran
kiausia vieta suvažiavimui 
yra del to, kad atliks lietu-

viii kišeniuose keliūtas de- 
sėtkų dolerių nuo lėšų, ku
rias reikėtų išleisti kelio
nėms, tad vieton to verčiau 
anuos galima paaukoti Lie
tuvos reikalams. O kad at
liks, tai aišku; suvažiavę at
stovai nuo katalikiškų 
draugijų ir parapijų kon
gresai!, nekurie pasiliks at
stovauti ir visuotinam sei
me, per tai pasidaro jiems 
tik vienos kelionės lėšos ir 
antru kartu nereikėtų va
žiuot. Chicago taipgi di
džiausia lietuvių kolionija, 
ten daugiausiai lietuvių in
teligentų, ten daugiausiai 
ir visuomenės veikėjų. Kur 
tasai seimas neįvyktų, iš 
Chicago, be abejonės, bus 
daugiausiai atstovų. Tad 
nors nekuriems, pav., iš ry
tinių valstijų butų ir tolo
ka nuvažiuot, bet atmenant 
tai, kad daugumas atstovų 
bus suvažiavę kongresai!, o 
priegtani pridedant visus 
atstovus vietinius, kuriems 
prisieitų važiuot iš Cliica- 
gos kitur,- tad beveik drą
siai galima tvirtinti, kad lė
šos kelionių atstovų susi
mažins bent ant pusės, at- 
sibunant seimui Chicagoje, 
o ne kur kitur.

Vertėtų, kad didžiųjų or
ganizacijų valdybos įgalio
tų komitetą po 2’ atstovu 
Chicago, kur turės seimas 
įvykti, kuris (komitetas) o- 
ficialiai paskelbtų seimo su
šaukimą ir sutaisytų die- 
uotvarki.

de vynios artilerijos bata- 
rejos su mažu skaitliumi sa- 
piorų. Apart to Francijos 
korpusas susidaro iš afriko- 
ninės armijos kareivių, ty. 
iš kareivių 19-to korpuso 
armijos, iš kareivių koloni- 
alės armijos ir iš kariuome
nės, kurią Francija sure
krutavo jau pačiame Morok
ke. Iš kolonialės kariuome
nės pasiųsta į Morokko 7 
batalijonai pėstininkų ir 7 
batarejos. Kita kolonialė 
kariuomenė susidaro išSenc- 
galijos nigerių, kurion mei
lia 12 batalijom! batarejų, 
eskadronas spahisų ir 6 
kompanijos darbininkų. 
Franeuzai ir nigeriai ka
reiviai suorganizuoti maišy
tuose pulkuose. Kiekvienas 
pulkas sudaro 6 batalijomis 
kolonialių 
batalijonu 
jeriu.

Kaip

pėstininkų ir 2 
senegalių tirali-

at- 
ni- 
ir 
gi

S. L. R. K. A. tan komi
tetai! Įgalioja kuo. F. Ke
mešį ir p. J. M. Tanauevi- 
čia.

J. S. Vasiliauskas,
S. L. R. K. Centro Sekr.

Francijos armija Morokke.
Francijos valdžia šiais lai

kais Morokke užlaiko savo 
armiją, susidedančią iš 90.- 
000 žmonių. Tame skaitliu- 
je yra 3.000 oficierų, 5.000 
paaficierių ir 82.000 papras
tų kareivių. Iš europinės 
franeuzų armijos Morok- 
kan buvo pasiųsta tiktai vie
nas šaulių batalijomis ir

•irdima, dabar 
Francija dalį tos savo ka
riuomenės iš Morokko par
traukia Europon mušties su 
vokiečiais. Į Morokko gi ne
kūriau! laikui siunčiami iš 
Francijos sumobilizuoti 
sarginiai. Mat, Afrikos 
gėriams pabaidyti geri 
neišlavinti atsarginiai,
prieš vokiečius spirties yra 
reikalinga regulerė armija.

Taip tai žmonės vargina
mi del kelių karunuočių am
bicijos.

Austrijoj sutaupytų pini
gų bankuose kiekvienas gy
ventojas, vidutiniškai i- 
mant, turi po $47.72; Ven
grijoj kiekvienas gyvento
jas turi sutaupęs po $22.85; 
Vokietijoj po $65.83.

Francijoj kiekvienas gy
ventojas, vidutiniškai i- 
mant, turi sutaupęs po $27.- 
36; Anglijoj — po $25.14; 
Rusijoj po $4.79; Belgijoj 
po $28.50.

Suvienytose Valstijose 
bankuose depozitų yra $5.- 
000.000.0000, o depozitorių 
arti 11.000.000. Todėl, vidu
tiniškai imant, depozitoriui 
išeina po $48.57.

Taigi- Vokietija stovi aug- 
ščiau visų taupume ir tur
tuose.

Vienatinis savo rųšies lietuviškai—angliškos 
kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai- 

Angliškas su fonetiškų ištarimu ir kaip 
tapti Jungtinių A. Valstybių piliečiu.

Yra tai praktiškas RANKVEDIS 
<■3-------- —------------------------------------------------ 7] dčl išmokimo gerai skaityti ir iš-
- -------- -------------- •.............. tarti angliškus žodžius. Jisai yra

— ................................... —parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai. paskui angliškas tekstas, o 
trečioje eilėje teisingas ištarimas. LEWnŠK.4l4Na.toKAIJ0S Toliaus seka žodynėlis Liotuviškai-

RANKVEDIS Angliškas su fonetiškų ištarimu.
>-------— čionais surinkta svarbiausi žodžiai.

<s. p. Tanar.eviču koki tik naudojami kasdieninėje
kalboje. Pagalios talpinasi trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, delei goresnio išsilavinimo 

, angliškoje kalboje. O prie galo kny
gos tolpa pamokymas tiems, kurie 
nori palikti Jungtiniu Amerikos 

. Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs į šitą šalj, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito 
to ir tolosniai pasilikti jos 

' i ........ ........... ==JĮj J čiais.................................... '........
Ta pati audimo apdaruose

Užsisakymo lapelis.

“Kataliko” Kningynui
3249 S. Morgan St., CHICAGO, ILL

j

Linu'u&MhANaiJKostos
RANKVEDIS

S. P. TananevKu

• !i

L. 1 L

kraš- 
pilie- 
$1.25 

1.5G

Cia pasiunčiu $1.25 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

Mano vardas, pavardė .........................................................................................

Gatve

Miestas

Valstija

2
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Korespondencijos.
BALTIMORE, MD.

Rugp. 31 d. šv. Alfonso 
salėj “Lietuvos Vyčiai” bu
vo surengę puikų vakarą. 
Žmonių vakaran atsilankė 
daug.

Vaidinta buvo “Genovai
tė”. Lošimu buvo žmonės 
patenkinti ir sugraudinti 
tragišku likimu kunigaikš
tienės. Rankų plojimas buvo 
didis.

Rolės buvo šilui p paim
tos: Genovaitė — p-lė A. 
Bajoriutė; Sigytas — p. Pr. 
Juras; Bėriukas — p. 
Stočkus; Gelius — p. 
Mingilas; Brunas — p. 
Mingilas; Drakas — p. 
Gabrilcvičius; Berta — 
lė O. Volteriutė; Ragana
p-lė M. Daunukaičiutė; 
Mauras — p. A. Arbačiaus- 
kas ir tt. Lošėjai rūpestin
gai ruošėsi prie lošimo ir ge
rai atlošė.

A. Kurilaitis.

Nelabai senai K. U. buvo

J.
St.
B.

P-

sugautas obuolius beva
giant. Teisme už tai buvo 
nubaustas. Socialistų kno
ws susirinkime buvo įneš
ta, kad tą žmogų reikia iš
braukti iš “draugų” skai
čiaus. Bet buvo išteisintas, 
pasiremiant ant socializmo 
principų, kurie skelbia, kad 
virtai turi būti padalinti; 
o tas “draugas” kaip sykis 
vogdamas obuolius ir pildė 
socializmo mokslą. Taigi bu
vo išteisintas.

Antras “draugas” B. J. 
buvo apskųstas už paleistu
vystę su svetima moterim. 
Moteries vyras J. U. apmu
šė B. ir apskundė kuopai. 
Bet ir čia socialistai nieko 
nematė peiktino, nes juk 
apskųstasis “draugas” nau
dojosi laisvąja meile, kurią 
socializmas palaiko. Taigi ir 
čia kuopa 
kaltelį.

Trečias 
V. pereitų
straiko sugiemžė pluoštą 
suaukotu straikininkams pi
nigų. Tas buvo tikrai išrė
dyta, o socialistai tą drau
gą išteisino ir ligšiol per 
laikraščius tebgarbiua.

Daug panašių atsitikimų 
čia yra. Nesurašysi jų visų. 
Pakanka kelių, kad parody
ti, kaip mus “draugai” pla
tina socializmą ir pildo jo 
principus. O po savo laik
raščius visokių niekų prira
šo apie katalikus ir tauti
ninkus. Jau jei kas rašoma 
cicilikų laikraščiuose, tai iš- 

L ųngsto žinai, kad tai melas, 
šmeižimas.

Buvęs cicilikas.

išteisino prasi-

Reikia pamesti tokius pik 
nkus rengus. Bet žiema

leiviai, norėdami gauti švei-
ninkus rengus.
rengiama baliai, kurie nege
riau atsiblina, negu piknin- 
kai. Todėl reikėtų lietu
viams surasti kitokį būdą 
papildyti savo dr-jtj išdus, 
negu šinkuojant svaigalus 
savo nariams.

Taip sakau prisižiūrėjęs 
į Baltimorės lietuvius. Bet, 
spėju, negeriau dedasi ir ki
tur.

į šv. Bedo kolegiją, užtikri
nu, kad busite užganėdinti. 
Mokslas šioj kolegijoj pra
sidės 9 d. šio mėnesio, ir į 
kolegiją yra priimami vien 
tik vyrai be skirtumo am-

Norėdami daugiau dasiži- 
noti apie šią kolegiją, kreip
kitės šiuo adresu:

V. Stulpinas,
St. Bede College, 

Peru, Ill.

A. Kurilaitis.

Kur važiuoti mokintięs.

•‘draugas’’ A. 
metu buvusio

WESTVILLE, ILL.
Darbai čia vis negerėja. 

O pragyvenimas brangsta. 
Su šeimyna tai tikras var
gas pragyventi. Bet gyvas į 
žemę nelysi.

Lietuviai čia visai liko 
suklaidinti. Nežino nei kur 
dėties. Vieni liko prie seno
sios parapijos, o didesnė da
lis plakasi prie neprigul- 
mingųju. Vieni sako, kac 
neprigulmingieji nėra tikri 
katalikai ir kun. Jankaus
kas nėra kunigas. Bet visgi 
daugelis glaudžiasi prie jo. 
Dabar kun. Skripka jau iš
sikėlė ir atvažiavo klebo
nauti kun. A. Deksnis jš 
Spring Valley, UI.. Pirmiau 
čia buvo didis tarp lietuviu 
sutikimas. Bet kuomet para
pijoj atsirado netvarka, tai 
tarp lietuvių apsireiškė ne- 
sikentimas ir dabar pravar- 
džiuojasi “tu skripkinis”, 
“tu jankauskinis”. Tai mat, 
kokios košės privirė pas 
mus nekurie, kad nei patįs 
negalėjo iškabinti. Naujam 
klebonui nemaža bus vargo 
atitaisyti tas klaidas.

Mainierys.
MONTELLO, MASS.

Čia paduosiu keliatą fak
tu apie tai, kaip ir kokiu 
prnicipų laikosi mus taip 
vadinamieji socialistai.

gg JOHN D.P, FgtMCffį"" 
Anglijos armijos Franci j o 

j e vyriausias vadas.

Nauda iš Pikninkų.
Šiemet man teko prisižiū

rėti, kokią lietuviai naudą 
turi iš pikninkų. Turiu o- 
menyje Baltimorės, Md. lie
tuvius.

Šiais sunkiais metais čia 
labai daug atsibuvo piknin
kų. Juos rengė dr-jos/ no
rėdamos turėti šiokį-tokį iš 
to pelną. Bet ištikro pasiro
dė, kad iš kaikurių piknin
kų suvis menkas pelnas te
buvo, o kaikur rengėjai ir 
savo prikišo po $10 ar dau
giau. Atsilankiusieji gi pik- 
ninkan leido, nesigalėjo pi
nigų. Taigi turime pasi
klausti, kam tokias pramo
gas kelti, kad jos nuostolį 
neša? Antra vertus, į ką pa
našus pasidaro musų žmo
nės, nusidanginusieji pik- 
ninkan? Girtuokliauja, pa
virsta žvėrimis, valkiojasi 
apsiseilioję, akis išvertę. Nc-s 
sinori nei pažvelgti į tokias 
bandas. O kai iškila pešty
nės, tai jau nieko blogesnio 
nereikia.

O važiuoja žmonės piknin- 
kan, kad pasilsėti dvasia, 
kad atsimainyti, kad paal
suoti tyru oru.

Taigi, sakau, reikia čia 
daryti reformas, reikia nu
stoti ėjus senomis vėžėmis. 
Reikia ką. nors kita prasi
manyti. Juk šitokiais pik- 
uinkais, kaip ligšiol, tik gir
tybę platiname, išnaudoja
me juos pinigiškai ir puldo- 
me juos doriškai, žeminame 
jų šlovę ir savęs pagodoji- 
mą. Jei žmogus nesigėdi 
prie būrio ir prie svetimtau
čių prisipusti ir paskui kvai
lioti ir susipešti, tai ką gi 
daugiau jis gali šarma lyties 
daryti?

Dauguma musu jaunuo
menės kiekvienus metus 
laužo sau galvas, kur suras
ti gerą mokyklą. Ne vienas 
baigianties vakacijoms svar
sto, ar į tą pat mokyklą 
grįsti, ar pabandyti kitą, 
kur butą lengviau arba ge
riau pasiekti tą taip nuo 
amžių brangų, mokslą. Šia
me laimės krašte yra šimtai 
visokių augštesniu mokyk
lų, visokio laipsnio, visokios 
rūšies ir pakraipos, taip kad 
ne vienam jaunuoliui prisi
eina daug galvoti, kur su
rasti sau tinkamą moksla- 
vietę, kur butų gera pra
dėti augščiaus mokinties pa
baigus pradinę mokyklą. 
Tėvai taipgi turi daug mąs
tyti, kur savo sūnų pasiųs
ti į mokyklą. Tiesa, mies
tuose yra daug taip vadina
mu “High School” ir norin
tieji gali mokslą jose pa
siekti. Bet bėda, kad high 
schoolose nėra tvirto pri
žiūrėjimo, idant mokiniai 
gerai mokintųsi. Kitaip yra 
kolegijose, tenai mokiniai 
yra po priežiūra, perdėtinių 
geriau prižiūrimi iš doriš
kos pusės ir auklėjami ant 
doros kelio. Viena iš tokių 
kolegijų yra arčiausia ir pa
rankiausia Chicagos ir jos 
apylinkių lietuviams, tai šv. 
Bedo kolegija, Peru, 111. Ji
nai randasi apie 100 angliš
kų mylių į vakarus nuo Chi
cagos, ant tyro, sveiko oro. 
Taip kad kelionės lėšos yra 
nebrangios norintiems va
žiuoti iš Chicagos apylin
kių. Mokslas tenai stovi 
augštai pastatytas ir turi du 
skyrių — klesišką ir komer- 
cijinį. Klesiškas skyrius tę
sias 5 metus, o komercijinis 
3 metus. Už mokslą, valgį, 
pagyvenimą ir apskalbimą 
per metus tiktai $250.00 be 
jokių extra mokesčių. Virš- 
ininėtoj kolegijoj lietuviai 
jau gyvuoja ketvirti metai 
ir dabar turi tenai apmoka
mą lietuvių kalbos mokyto
ją. Pereitais mokslo metais 
mokytojavo p. A. Linkus, 
kuris kadaisia išguTdinėjo 
lietuvių kalbą Valparaiso 
universitete. Šiemet jisai 
bus taipgi šv. Bodo kolegi
jos-lietuvių kalbos mokyto- 
juini ir dėlto lietuviai moks
leiviai, norėdami ne vien su
sipažinti su mokslu kitose 
kalbose, bet ir turės gerą 
progą savo prigimtą kalbą 
pastudijuoti. Nes daugumas 
lietuvių moksleivių, kurie 
lanko angliškas mokyklas ir 
jaigu tenai nėra lietuviškos 
kalbos klesų, yra labai silp
ni lietuviškoje rašyboje. O 
šioj kolegijoj kiekvienas.lie
tuvis susipažįs su savo kal
bos.rašyba, literatūra ir liks 
tikru lietuviu. Taipgi šioj 
kolegijoj lietuviai turi gerą 
kningynėlį, apie 150 visokių 
kningų, iš ko galima daug 
susipažinti su lietuvių lite
ratūra. Taigi, broliai moks-

Parsiduoda Namai ;
ir Lotai labai pigiai. į

PARSIDUODA Saliunas labai geroj vietoj Lietuvių apgyven- 
tetj su laisnais ir lisas duodame ant 5 metų su patvirtinimu ant 
kitu 5 metų prie Saliunu pasirendavo visus namas už $80.00 pre
kė ant Saliuna ir Laisnio tik $5000.00. Kas norite tokių pirkti vie
ta Kreipkitės į TANANEVICZ SAVINGS BANK.

PARSIDUODA pigiai ant Parnell Ave. 2 šeimynim Medinis i 
rius medinis namas Rendos neša $18.00 per mėnesį prekė $1800.00.

PARSIDUODA ant Lowe Ave. dviem lubom medinis namas ’ 
namas Renda neša ir Mėnesį $18.00; prekg $14.50.

PARSIDUODA 2 lubu mūrinis namas ant Ashland Avė. ir! 
greta tuščias lotas taipgi parduodu ir karčiame sykiu su namu vi
sų stakų arba visus gėrimus pigiai Registeris ir Electrikos pia
nai daug vištų ir viškas kas tik randasi prie tos properties Ren
dos nega per mėnesį $125.00 prekė $15000.00.

PARSIDUODA: Mūrinis namas 8 kambarių (ruimų.) Kainai
— $2500.00. Ant Union Avė.

PARSIDUODA: 2 augšeių mūrinis, bizniui namas, rendos neša I 
$66.00 mėnesiui. Kaina — $6500.00. Ant Wallace St.

PARSIDUODA: 2 namu, medinis ir mūrinis po 2 pagyvenimu. į 
Puikioj tvarkoj, rėndos neša $35.00 mėnesiui. Ant Wallace St. Kai- i

PARSIDUODA ant Morgan St. 2 lubom mūrinis namas tin- Į 
karnas bizniui. Prekė tik $4000.00 geroj vietoj prie 33 gat. arti J. 
M. TANANEVICZ BANKOS.

PARSIDUODA ant Union Avė. 
00.

PARSIDUODA KARČEMA: Su 
toje. Savininkas laikė biznį per 10
Lietuvių apgyventoj kolionijoj. Parduodama dėlei nesveikatos. 
Kaina — $9,500.00. Atsišaukit į J. M. TANANEVICZIAUS BAN
KA.

PARSIDUODA: medinis 1 augščio (Cottage) namas 3204 S. 
Ashland Avė., ir lotas 30 pėdų pločio ir 154 ilgio Kaina — $2500.- 
00.

PARSIDUODA: lotai ant 33 gatvės arti Ashland Avė. Kaina
— $575.

PARSIDUODA: 2 augšeių mūrinis biznio namas 3200 S. 
Avė. Del 2 šeimynų, krautuvė ir lotas 30 pėdų pločio ir 154 ilgio 
Kaina — $8000.00.

PARSIDUODA: 2 augšeių medinis namas ir krautuvė, yra du 
butu (pagyvenimu). Labai geroj tvarkoj. Lotus 30 pėdų pločio 
ir 154 ilgio. Kaina — $5000.00.

PARSIDUODA: Lotas River Side. Kertė Pine ir West Ave; 50 
pėdų pločio ir 1321/2 ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidencijai. 
Kaina — $1200.00.

PARSIDUODA: duonos kepykla su namais, arkliais, vežimais 
ir kitokiais įrankiais. Parsiduoda pigiai, Savininkui prasidėjus ki
tų biznį.

PARSIDUODA PIGIAI FARMA: Raylander, Wis. 40 akerių. 
Be budinkų. Kaina — $600.00

PARSIDUODA 
barių. Rendos neša 
merald Avenue.

PARSIDUODA

greita vion kito, Vienas iš 
mėn. Ant 32 PI. Kaina —

ir bučerne visai pigiai, tu-

Lotai po $700.00 ir po $750.-

namu ir laisniais, geroje vie- 
metų. Biznis gerai išdirbtas.

PIGIAI: 2 augšuių medinis namas 19 kam- 
$40.00 mėnesiui. Kaina — $3000.00. Aut E-

NAMAS: 2 augščių. Pusiau mūrinis, puisau 
medinis. Del 5 šeimynų. Geroj tvarkoj. Ant Emerald Ave. Rondos 
neša. $42.00 mėnesiui Kaina — $3600.00.

PARSIDUODA: naujas mūrinis namas. Ant Union Avė. Įtai-1 
sytas sulyg šios gadynės reikalavimų: maudyklės, elektra ir pui-| 
kus pavietis (garadžas) del Automobiliaus. 2-ms šeimynoms po 6 i 
kambarius Laundry yra basemonte. Kaina — $7000.00.

EXTRA parsiduoda pigiai biznes Lotas ant Wallace St. ir 
33 gt.; prekė $750.00.

ATSIŠAUKITE Į TANANEVICZ SAVINGS BANK laišku 
arba ypatiškai.

EXTRA PARSIDUODA PIGIAI TRIS (3) KAMPINIAI LO
TAI 69 Gatvės, aplinkui lietuviu apgyventos. Parduodami kampai 
tinka bile kokiam bizniui, lietuvių biznierių ten nėra.

Vienas kampas yra 69 gatvės ir Artesian Ave. Ant Loto pui
kus staldas; prekė $2500.00.

Trečias kampas ant Campbell Avė. Jis turi 42 pėdas pločio 
125 ped. ilgio; prekė $2200.00.

Vieta yra labai puiki ir tyrus oras. ARTI LIETUVIŠKAS 
KLIOŠTORIUS, prie puikaus Western Ave. bulvaro ir streeto.

PIGIAI PARSIDUODA 3 lubomis mūrinis ant Parnell Ave., Į 
namo frontas sumūrytas iš akmenų ir puikus mūrinis Cottage iš- 
užpakalio loto. Randos neša per mėnesi $69.00, prekė $7,000.

PIGIAI PARSIDUODA namas su dviem lotais ir saliunas su i 
laisnė ir visais gėrimais. Namas medinis 10 metu senumo; biznis 
išdirbtas, nes 10 metu kaip varomas ir gerai sekasi skaitlingai ap
gyventa lenkų ir kelių šeimynų lietuvių. Priežastis pardavimo li
kusiai moterei našlei be vyro nepatogu biznį toliaus laikyti. Gera 
proga lietuviai arba lenkui nusipirkti ir likti turtingu. Atsišauki
te ypatiškai ar laiškais į TANANEVICZ SAVINGS BANK.

EXTRA PARSIDUODA pigiai del 3-jų šeimynų medinis na-[ 
mas ant Emerald Ave. Labai geroje tvarkoje, geras ir tualetai vi
duje randa neša per mėnesį $35.00 prekė $2,700. Tas namas turi 
būti greitu laiku parduotas. z

PARSIDUODA Lotai ant Lowe Ave. Labai puikioje vietoje! 
streetai išpilti ir apmokėti ,prekė $750.00.

PARSIDUODA BIZNIO NAMAS, 3 augučių, mūrinis. Įtaisy-J 
tas pagal, naujos gadynės. Su elektros ir dųjų (gąso) šviesa ir 
maudyklėmis. Rendos moka į mėnesį $146. Kaina $21000 .............

PARSIDUODA: Medinis namas. 10 kambarių Union Av. ir 
Kaina $2000. ,

PARSIDUODA: 2 augščių mūrinis namas po 6 kambarius. Vi-' 
duje įtaisytos maudyklės ir gasai. Iš užpakalio medinis namas.-’ 
Rendos priešą $40.00 mėnesiui. Ant S. Parnell Av. Kaina — $4800.- 
00.

PARSIDUODA: lotas ant Auburn Ave. netoli 35 gatves. Kai
na — $1100.

PARSIDUODA 2 lubomis mūrinis namas; 2 flatai 1; 5 kamba
riai, 1; 6 kamb., gazai, toletai ir maudyklės vidui. Žodžiu sakant, 
Šios gadynės reikalavimams pritaikintas. Namas negalima subu- 
davoti be $6000.00, o jo prekė $5,000.00 Minėtas namas randasi 
ant Union Avė.

PARSIDUODA Tinkamas Bizniui mūrinis namas sale J. M. 
TANANEVIČIO BANKOS minėtas namas tinkantis bile kokiam 
bizniui, nes ant Morgan gatvės randasi geriausia vieta del biznio: 
yra gausiai apgyventa lietuvių ir lenkų. Prekė $12000.00 Atsišau
kite į J. M. TANANEVICZIAUS BANKA 3249-53 SO MORGAN 
ST., CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA: 3 augšeių mūrinis mamas, gera vieta dėl sa- 
liuno. Pryšakis (front) 50 pėdų. Rendos neša $129 mėn. Ant — E- 
merald Avė. Kaina — $14000.00.

PARSIDUODA: medinis namas 5 kambarių Įnešti reikia 
$300.00, likusie lengvam išsimokėjimui. Ant Parnell Ave. Kaina 
— $1600.00.

PARSIDUODA: 2 mūriniu namu 
jų biznio namas. Rendos nega $76.00 
$7300.00.

PARSIDUODA: 2 augšeių namas
auri būti parduotas greitu laiku. Savininkas serga ir negali toliau 
bizniu užsiimti. Tas viskas randasi miestelyj Cicero (Grand 
Works) Kaina — $4500.00.

PARSIDUODA pigiai ant Lowe Ave. ant 4 šeimynų po 4 kairi- 
barius-pusė muro; pusė medžio namų Rendos neša per mėnesį $40.- 
00. preke $3500.00.

PARSIDUODA pigiai ant 52 ir Ilalsted mūrinis naujas namas 
4 storai Rendos neša $100.00 per mėnesį prekė $11000.00.

PARSIDUODA: 2 augščių medinis namas. Ant Union Avė. Ge
roj tvarkoj, 7 pėdų. Basmentas, 4 butai, 4-rioms šeimynoms. 
Rendos neša: $32.00 mėnesiui. Kaina — $2500.00

PARSIDUODA: medinis 1 augščio namas (Cottage) Ant E- 
merald Avė. 2 butai po 6 kambarius. Rendos neša: $18.00 į mė
nesį. Kaina. — $1600.00.

PARSIDUODA: Ant Union Avė., 3 augščių mūrinis namas, 3 
butai po 6 kambarius, gasai, maudyklės, geriausiai įtaisyti. Laun
dry del plovimo drapanų. Kaina — $7500.00.

PARSIDUODA: Ant Lowe., 3 augščių, mūrinis namas, 6 bu
tai po 4 kambarius gasai ir tailetas. Tas namas negalima pastaty
ti be $12000.00. Jo kaina — $7200.00. Turi but parduotas į trum
pą laiką, nes savininkas turi farmą ir išvažiuoja ant jos gyventų.

PARSIDUODA ant Halsted St. 2 lubu mūrinis biznio namas 
frontas 50 pėdų ir geras kampas apgyventas Lietuvių. Rendos 
neša per mėnesį $215.00 prekė $2200.00.

PARSIDUODA pigiai ant 31 gatvės lotos 50 pėdų pločio 125 
ilgio tai yra kampas tinkamas bile kokiam bizniui tarpe dviejų 
streetų, labai gera vieta del 5c Teatro. Jo prekė tik $3500.00.

EXTRA PARSIDUODA 2 mediniai biznis namai ant Archer 
Avė. abudu dviem lubom ir 2 mediniai namai ant užpakalio loto, 
po, viena pagyvenimą gasai ir toiletai vidui vienas iš jų ant mū
rinio fundamento geroj vietoj ir kampas rendos neša per mėnesį 
$85.00 arba $1020.00 į metus jo prekė tiktai $5500.00 dar apart to 
Savininkas padarė pats paskolą ant puses sumos arba (langiaus be 
komišina ant 5% procento Kreipkities į TANANEVICZ SAVINGS 
BANK laišku ar asabiškai kogreičiausiai.

PARSIDUODA ant Wallace gatvės 2 šeimynom po 5 kamba- 
Rendas neša į mėnesį $18.00 prekė $1200.00 tik reikalinga įnešti 
$500.00. Likusiai ant lengvaus išmokėjimą.

PARSIDUODA pigiai: puiki farma Mizurio 40 akerių. Kai
na $600.

PARSIDUODA ant 35th PI. mūrinis namas 8 kambariais. Na
mas labai geroj tvarkoje. Renda neša per mėnesį $18.00 prekė 
$1800.00.

PARSIDUODA PIGIAI 6 rūmų medinis namas su 5 lotais 
1439 Stanley St., Morgan Park, arti šv. Kazimiero kapinių. Suros 
ir vanduo investa, šaligatviai (saidvokai) cemento, lotai po 25 
pėdas pločio ir 125 ilgio. Priežastis pardavimo — savininkas ser
ga ir nėra vilties jam bepagyti; jo draugas už jį moka į spulką 
už jo namą, kol jis bus parduotas. Taigi nepraleisk šios progos, 
nes į trumpų laiką už tą namą gali paimti dvigubus pinigus, ka
dangi šis miestas milžiniškai auga ir kainos ant properčių kila. 
Minėta propertė lengva pirkti su mažai pinigų, tiktai reikia pa
imti spulką mokėti jokių kaštų. Prekė tos propertės $3.500.00.

Atsišaukite tiesiog pas savininką arba pas L. Kasparą, 3131 
Wenthworth Ave., arba į J. M. TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan. St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA Puikus medinis 2 šeimynom namas 1308 S. 51 
Ct. Cicero, III. Namas yra subudavotas po 4 kambarius, tualetai 
ir maudyklės vidui. Rendos moka $25.00 į menesį, prekė $2300.00

PARSIDUODA puiki farma, 80 akrų, arti geležinkelio (tik 
1(4 mylios), tarpe dviejų miestų — Wandelia ir Newberg. Michi
gan© valstijos, Cass county. Ten yra 65 akrai žemės, apie 30 akrų 
ariamos, o kita — labai puiki giria — ąžuolynas. Medžiai labai 
dailus ir augšti. Tinkanti visokiai medžiagai. Už girią galima gau
ti iki $5000. Viduryj tos fanuos puikus, 15 akrų didumo, ežeras. 
Geriausia vieta del auginimo paukščių prie gilaus ir tyro vande
nio. Žemė labai derlinga prie patogiai augštų vietų. Žemė yra mo
lis su žvyru. Geriausia farmą del auginimo rugių ir kviečių. Apa
čioj žemės gali būti mineralai, k. t. mainos anglies, arba kokio, me
talo. Minėta farma parsiduoda su giria už $5000, be girios už $2500 
už cash arba ant lengvų išmokesčių. Interesuojantiesi tokia vieta 
kreipkitės laišku ar asmeniškai į TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA anglių yardas su arkliais, vežimais, žeme ir 
geležinkeliu. Šis yardas turi būti parduotas į trumpą laiką, nes 
savininkas turi du bizniu ir vieną iš jų turi parduoti. Reikia par
duoti arba anglių yardas arba duonos kepykla, nes neparanku 
tuodu bizniu valdyti. Duonos kepykla raudasi Chieagoj, o minėtas 
vardas randasi Roselande. Galima pigiai vieną iš tų biznių pirkti 
Norintieji sužinoti plačiau, malonėkite atsišaukti į TANANEVICZ 
SAVINGS BANK, 3249 So. Morgan St., Chicago, II.

EXTRA parsiduoda pigiai 2 lubom puikus namas. Namas ran
dasi ant kampo, 3200 S. Ashland Avė. Taipgi parsiduoda saliunu 
fikčieriai su namu. Šis namas yra geriausioje tvarkoje ir intaisy- 
tas sulyg dabartinio reikalavimo del dviejų šeimynų. Pragyveni
mas viršuj ir saliunas su vienu pragyvenimu. Lotas 30X154. Kai
na $7250.00. Kreipkitės į TANANEVIC SAVINGS BANK, 3249 
So. Morgan St., Chicago, Ill. - v V'

Tananevicz Savings Bank
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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TELEGRAMOS.
K •

IŠ 2.000 IŠLIKO TIK 65.
Trieste, nigs. 10. — Rusu 

pergalė ties Lvovu čia pa
darė dideli Įspūdi. Nes pul
kai, kurie labiausia nuken
tėjo prie Lvovo, susidėjo 
daugiausia iš italu. 97-tas 
pulkas buvo sumobilizuotas 
iš Triesto italu, o iš to pul
ko, skaičiuj 2.000, išliko tik 
65 kareiviai.

Austrijoj palei Adriatiką 
yra arti 2.000.000 italu.

KETURI ŽUVO.
Ocean City, N. J., nigs. 

10. — Automobilius, kuria
me buvo penki asmenis, 
smogė garvežiu. Iš penkių 
vienas išliko pusgyvis, o ki
ti ant vietos liko užmušti. 
Lavonai buvo toli išmėtyti 
į visas puses.

AUSTRIJA NORINTI 
TAIKINTIS.

Bordeaux, rugs. 10. — Iš 
Petrogrado ateina žinios, 
buk Austrija atsiradus ant 
prapulties krašto politiki- 
niu, finansiniu ir utilitari
niu žvilgsniais. Spėjama, 
kad už poros savaičių Aus
trija prašys Rusijos, kad 
sutiktu taikinties.

Austrija taip daro, kad iš
likti nuo galutino suirimo.

DU IŠ ŠIMTO MIRŠTA.
Bordeaux, rugs .100. — 

Oficialiai skelbiama, kad iš 
sužeistųjų karo mušyj ne
daugelis temiršta. Aplamai 
imant, miršta iš sužeistąją 
du iš šimto. Kiti sužeistieji 
urnai pagija ir net grįsta 
vėl armijon.

VOKIEČIO GALVA TUR- 
KOSO MAIŠE.

St. Malo, rugs. 10. — 
Tarp sužeistąją fracuzą ka
rinėj ligoninėj yra kelintas 
turkosu, atgabentą iš Al gė
rėjos grumties su vokiečiais. 
Vienas turkosas beturįs sa
vo maišiukyj vokiečio galvą, 
ir labai užsirūstino, kuomet 
galva buvo atimta nuo jo. 
Jisai norėjo ją laikyti, kai
po atminimo ženklą.

ANGLIJA UŽSAKĖ ANT
KLODŽIŲ AMERIKOJ.
New York, rugs. 10. — 

Anglijos valdžia užsakė pas 
Suvienytu Valstiją pramo
nininkus 1.500.000 antklo
džių del savo armijos. Tos 
antklodės Anglijai atsieis 
arti $7.000.000.

AUSTRIJA NETEKO 
120.000 KAREIVIŲ.

Londonas, rugs. 10. — O- 
ficialiai Viennoj paskelbta, 
kad pastaruose mūšiuose 
erchercogas Fridcrikas, vy
riausias vadas Austrijos ar
mijos, neteko 120.000 karei
vių. Yra tai ketvirta armi
jos dalis po crchercogo va
dovyste.

Vokiečiai skubiną linkui 
Lenkijos austrams pagel- 
bon, bet jie tūri dar per Vis
lų perbristi, o ten jau Rusi
jos kariuomenė laukia.

SULTANO SŪNŪS V AL 
DYS ALBANIJĄ.

Roma, rugs. 10. — Prin
cas Burham-Eddin Effendi, 
netekusio sosto sultano sū
nūs, skiriamas Albanijos 
valdovu. Albanija visgi pa
siliksianti po Turkijos glo
ba.

Kadangi tas yra laužymas 
nutarimą Londone, tai Eu
ropos valdžios gali įsikišti. 
Italijos karo laivai gatavi 
veikti prieš Albaniją.

Iš Chicago.
Sušaukimo Amerikos lietu

viu politikinio seimo 
reikale.

Vakar išrinktoji komisija 
primosimo programai Ame
rikos lietuviu politikiniam 
seimui laikė savo posėdį. 
Maždaug atstovaujanti to
je komisijoje lietuvius soci
alistus p-nia M. Jurgelionie- 
nė ir Dr. P. Grigaitis po il
gos argumentacijos pasi
traukė iš tos komisijos. Sa
vo pasitraukimą motivavo 
tuo, kad jie del daugelio 
priežasčių nenori ir negali 
dalyvauti toje komisijoje, 
kuri sau už tikslą yra pa
sistačiusi sušaukti Ameri
kos lietuviu politikinį sei
mą rugs. 21 ir 22 d., 1914 
in., Chicago, III. Nors ir bu
vo nurodyta į daugelį prie
žasčių, kad vilkinti lietuviu 
politikinį seimą yra pavo
jinga, kad lietuviams reikia 
turėti tam tikrus nuspren
dimus pirm negu įvyks tarp 
dabai* kariaujančiu Europos 
valstybių taikos konferen
cija, kad toks galimas pasi- 
včlinimas su tam tikrais 
Lietuvai reikalavimais lietu
viams gali būti vien pragaiš
tingu — pasitraukusieji iš 
komisijos nariai teikėsi nu
rodyti į sunkenybes sušauk
ti lietuviu politikinį seimą 
tai]) greitu laiku. Neatsi
žvelgiant į pasitraukimą iš 
komisijos dvieju viršminėtą 
asmenų, likusieji komisijos 
nariai pastatė sau už tikslą 
dėti visas pastangas, kad 
tas Amerikos lietuviu sei
mas butu galimas įvykinti. 
Tuo tikslu nutarė dar pirm 
nedėlios (rugs. 13 d.) pa
skleisti po Amerikos lietu
viu draugystes tam tikrą 
atsišaukimą su išdėstymu 
seimo programų ir pakvie
timą siusti atstovus į tą sei
mą. Be to, nutarė visus sa
vo nutarimus ir atsišauki
mus garsinti lietuviu spau
doje ir, jei galima, taippat 
ir anglu laikraščiuose.

Aptarta, kad kiekviena 
dr-stė ar kuopa turi teisę 
siusti po vieną atstovą, la
sant draugystėje ar kuopo
je dideliam skaitliui nariu, 
tokios dr-stės ar kuopos ga
li siųsti po 1 atstovą nuo 
kiekvienos 50 nariu. Nesant 
galimumui sušaukti dr-stės 
susirinkimą, dr-stės valdy
ba gali paskirti atstovus be 
visuotinojo susirinkimo. 
Taippat pripažinta, kad lie
tuviu parapijos, kaipo vie- 
nata, gali siąsti į tą seimą 
po 3 atstovus.

Komisijos rast.
J. B. Kaupas.

Po “primary”.
Vakar visoj Illinois vals

tijoj atsibuvo “primary” 
rinkimai, arba kandidatų į 
viršininkus nuskyrimai.

Kandidatais į Cook pavieto 
viršininkus miminuota iš vi
su partiją kandidatai, bet 
leidžiant spaudon dienraštį, 
dar tikrai nebuvo galima 
sužinoti, kokie kandidatai 
nominuota. Tik žinoma, kad 
į federal ins senatorius lai
mėjęs demokratas Sullivan 
ir republikonas Sherman.

Lietuvių Moksleiviu Susi
vienijimo vakaras.

Regis tai buvo iš eiles tre
čias metinis moksleivių va
karas, kin is įvyko Meldažio 
svetainėje, 23rd Place lies 
S. Oakley Ave. — Chicago, 
III., rugsėjo 7 d. 1914 m.

Trokšdamas musų moks
leiviais pasigėrėti, išanksto, 
nuėjau minėton svetainėn.

Palengva žmonės rinkosi. 
Vakaras buvo lytingas, bet 
visgi žmonių prisirinko pil
na svetainė.

Dailiąją programos dalį 
vykinant — dainuojant, 
smuikuojant — malonu bu
vo gėrėtiesi. Gėrėjausi, iš 
didžiausios dalies, gana 
rimtąją kalba, kurią pasa
kė gerb. D. B. Pratapas; 
jisai perdaug išdidžiai at
siliepė į musų laikraštiją ir 
net į puikybę iškėlė musų 
nioksleiviją, darydamas iš 
jos (moksleivijos) visai 
skirtingą luomą.

Prisižiūrėjęs Į visuome
nės piningais užaugintąją 
musų “inteligentiją”, ku
rios dalis Chicagoje apsigy
veno — rodosi neklaidingai 
matau, kad “mokslo vyrai” 
musų visuomenei išgavi gite 
atsimoka.'

Šiame vakare visuomenė 
buvo vaišinama labai “rie
biais juokais’’, kokie tiktai 
“Šakei” sarmatos nedary
tų........... Iš “universitetus
lankančiosios moksleivijos” 
tikėjausi daug estetiškesnių 
juokų.......

Šalę manęs sėdinti 15 me
lų mergaitė širdingai džiau
gėsi iš riebiųjų pamokinimų 
kai]> vaikinas su mergina 
miške būdami turi vaikytie- 
si, viens kitą parmesti ir 
koneveikti. Šita 15 metų 
mergaitė gyrėsi, kad tieji 
šlykštus juokai jai užvis 
geriausiai patinką.

Kolei musų moksleivija 
savuose vakaruose visuome
nę vaišins tokiais “riebiais 
juokais”, kokių aš girdėjau 
šiame vakare, tolei gali nei 
nelaukti tos pagarbos, ko
kios gerb. 1). B. Pratapas 
reikalavo.

Aš pirmutinis gerbčiau 
musų moksleiviją, jaigu 
musų moksleiviai liautų lie
tuvius demoralizavę. Gali 
Imti (?), kad musų mokslei
viai tokie nekalti — nežinė- 
liai—. kad dar jie nemoka 
atskirt i demoralizuojančio 
no estetiško juoko.

“Nežinė, tai didis džiaug
smas. But gudrum Imti, tai 
nuodėmė!”

Pykšt—Pakšt.

Nauja lietuviška parapija.
Ties 44 gatve ir Califor

nia avė., Chicagoj, įkuria
ma nauja lietuviu Rymo- 
Kataliką parapija vardu 
Nekalto Prasidėjimo Šv. M. 
P. Tikriau sakant, augš- 
čiau minėtoj vietoj neužilgo 
bus statoma bažnyčia, ku
riai dabar aukos renkamos, 
gi parapija apimsianti labąi 
didelį plotą, pradedant 

Brighton Parku ir baigiant 
Morgan Parku, net lietuviš
komis kapinėmis, gi rytinis 
rubežius eisantis Western 
avė. Ton naujai tveriamon 
parapijon J. M. Chicagos 
arcivyskupas klebonu nu
skyrė kun. A. Brišką, ku
ris dabar apsigyvenęs 4543 
So. California avė. Iki lai
kui lietuviams pamaldos ne- 
dėldieniais bus laikomos 
frammžą kataliką šv. Onos 
bažnyčioj, 38 Pl|įce ir Cali
fornia) avė. Rugsėjo 6 d. 
nauja Nekalto Prasidėjimo 
Šv. M. P. parapija atlaikė 
savo susirinkimą, kuriame 
išrinkta komitetas aukas 
rinkti ir parapijos reikalus 
vesti. Susirinkime parapi
jos naudai sumesta $45.50 
auką.

•»*—-------------
Parapijos pikninkas.

Rūgs. 7 d. atsibuvo šv. 
Kryžiaus parapijos (ant 

Pardavimo didumas daug kartą pasididina 
vartojant apščiai Bell telefoną.

i t . .

Nauju telefoną įsteigiama kasdien. Bell li
nijos nuolatai skleidžiasi Į naujas terito
rijas.

Pardavėjas, kuris pasinaudoja proga te
lefono, incina į naujas veikimo ribas ir gau
na nauju kostumierią, ir tokiuo badu gau
na pilną patarnavimo vertę.

Vartok apsčiai vietinį ir Long Distance 
telefoną.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA 
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 34041 
PKIESZAI MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.
—

Paveikslas Popežiaus Pius’o X

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, : ; CHICAGO, ILL.

Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu- 
s’o X paveikslą sekančiu adresu:
Mano vardas pavarde.........................................................................................
Gatve...............................................................

Miestas..............................................................Valstija
n»\ ~------- ——---------

Iškirpkite šitą lapei] ir prisilįskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

Town of Lake) pikninkas, 
parengtas naujai statomos 
bažnyčios naudai. Piknin
kas atsibuvo Justice Park 
darže, Willow Springs, Ill. 
Nors tą dieną oras buvo vė
sus ir iš ryto užnešėjo į 
lietu, bet žmonių prisirin
ko kibai daug. Visi gražiai 
linksminosi. Buvo įvairiu 
žaislą ir lenktynės, už ku
rias laimėjusiems duota į- 
vairios dovanos. Nelaimią 
nebuvo jokiu, tik važiuo
jant namo du automobiliu 
susitrenkė ir vienas aną ap
sivertė, bet važiavusieji iš 
to atsitikimo išėjo laimin
gai. Pikninkui pelną suma
žino lietus, nes susirinku
sieji svečiai ėmė anksti 
skirstyties į namus. Liotą 
laimėjimas atidėta kiton 
savaitėm

Dzūkas.

Nemažai yra padaręs Katalikų 
bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius ’ X, kurie verčia kiek
vieną Katalikų ant visuomet at
minti tų tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali buti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musų Kningyne yra labai pui
kus paveikslas šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24.

Tananevigz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Phieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chiea gon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose batikose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus aut 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokėtais. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokuudų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės Į šią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Suimtomis nuo 8 ryto iki f) vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyeiomis nuo 8 ryto iki G vak.

Ncdėliomis nuo 9 ryto iki .1 po pietų.

Delivered Every Day in a Rapid Service Way

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven

A CASE OF GOOD JUDGMENT

Prašyk S-O-
Teisingai padaryta degtine iš I 

nepaprastai puikaus mišinio.' 
k Per daugeli metų sendinta 

balto ąžuolo bačkose pirm 
suteikimo publikai.

S. miniai švelnios J 
giK prieprovos daro 
p SOLO degtinę 
y^\'geru vaistu 

Šeimynų

“Ant 
baro ~

. geriausiai
Į Žmonės supran*
I tanti vertę geros
I ruginės degtinės
I orderiuoja SOLO
I Kliubuose, Hoteliuo- 

se ir Šaitanuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už-

Į ganėdina kiekvieną žmogų.
I Nusipirk bonką savo šeimynai. > 

g Reikalauk S-O-L-O
STRAUS BROS CO. Distillers-Chicago.

216 W. Madison St A. Chi;ode irjT. Ptdlulii, Lietui. Ateitai.
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