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AMERIKOS LIETUVIU DIENRAŠTIS.
(Lithuanian bjly). Chicago, UI., Šeštadienis, Rugsėjo {September}, 12 d., 1914 m.

Entered us Second-Class Matter Au- 
guąt 6, 1914, at the Post Offi.ce at 
CbieagQ, III., under act of Mar. 3, 1879 Metai XVI

(Iš Berlyno oficialiai skelbama, kad ten rusams nesiseka).

Ant Baitikos jūrių susi
rėmę Vokietijos ir Ru

sijos karo laivynai.

Vokiečiai nuolat stumiami iš Francuos. Kaizeris 
slapstosi. Austrijoje rusai iriasi pirmyn.

Rusų nepasise
kimai Mažojoj 

Lietuvoj.
LONDONAS, rugs. 12. — 

Iš Berlyno pranešama apie 
Rusijos armijos nepasiseki
mus Mažojoj Lietuvoj. Tas 
pripažinta ir Petrograde.

Vokiečiai dabar turi ry
tinėj Prūsijoj arti 500.000 
kareivių. Jie narsiai grum- 
sis, jei rusai bandys žengti 
pirmyn linkui Berlyno.

Didžiosios vokiečių spė
kos randasi Alle upės pa
krantėmis. Iš čia Įvairiomis 
kolonomis eina per Mozuri- 
ją i Mažąją Lietuvą. Viena 
vokiečių armijos kolona nu
bloškė rusus net iki Nemu
no.

Vokiečiai pasiuntė taipgi
du korpusu nublaškyti ru
sus nuo Karaliaučiaus.

Visur Mažojoj. 'Lietuvoj 
Rusijos pulkai pasitraukę 
atgal po smaricių susirėmi
mų. Rusai traukiasi prie 
padarytų drutviečių. Iš di
džiosios Lietuvos jiems sku
biai siunčiama sustiprini
mas.
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Vokiečių armi
jos centras 

traukiasi atgal.
PARYŽIUS, rugs.T2. — 

Francijoj vokiečiai traukia^ ----- ----- r- ~ - ■ - -•__ -■........ - ,,, ___ - ...........       s
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džia jas anglo-francuziškai 
armijai. Labiausia vokie
čiai spaudžiami ant jų de
šiniojo sparno, kuris buvo 
jau arti Paryžiaus. Vokie
čiai traukėsi skubiai, palik
dami sužeistuosius, amuni
ciją ir daug jų pateko ne
laisvėn. Anglai paėmė vie- 
nuoliką kanuolių, o francu- 
zai atėmė vieno vokiečių 
pulko vėliavą.

Mūšio liudininkai tvirti
na, kad ties Marne upe vo
kiečių krito penkis kartus 
daugiau, negu talkininkų.

Smarkus mūšiai buvo prie 
Vitry. Tris vokiečių armi
jos, po vadovyste gen Klu- 
cko, sosto įpėdinio Frideri- 
ko Wuertenbergo princo su
sijungė ir visos smogė su 
didžiausiu narsumu į talki
ninkų eiles, norėdami at
kirsti francuzus nuo anglų, 
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bet tas jiems nepasisekė ir 
buvo nublokšti atgal. Buvo 
ištikęs smarkus lietus, bet 
tas nesustabdė mūšio.

Rusijos laimė
jimai Austrijoj.

LONDONAS, rugs. 12. — 
Rusijos kariuomenė guviai 
sukasi Bukovinoj, palei Ru
munijos rubežius. Užėmus 
Bukovinos sostinę, užėmus 
Sucravą ir Hatną. Karpatų 
kalnuose užiminėja svar
bius kelius. Tuo budu rusai 
eina prieš Vengriją. Serbai 
taipgi įsibriovė į Bosniją ir 
užėmė miestą Semlin. Tai
gi rusai ir serbai, beeidami 
linkui Budapešto, Vengrijos 
sostinės, galės susijungti.

Austrai, kurie buvo įsi- 
briovę į Liublino guberniją 
ir kurie buvo vokiečių su
stiprinti, jau vejami laukan. 
Austrų drutvietės Liublino 
gubernijoj prie Opolic ir Tu- 
robin liko rusų paimtos.

Rusai atmušė vokiečius 
prie Myszinetz ir Horjele.

Laivyuu mūšiai 
Baltikoj.

Copenhagen, rugs. 12. —. 
Švedijos uostuose buvo gir
dima dideli kanuolių krio
kimai ištisią dieną. Tele
gramos iš Stockhob.no tvirti
na, kad Vokietijos ir Rusi
jos laivynai susirėmė Bosni- 
nėj užlajoj prie Alaninių 
salų.

Vokiečių karo laivas nu
skandino Finlandijos kra- 
sos laivą Uleaborg. Tas gar
laivis buvo užsidegęs nuo 
vokiečių šūvių. Skraiduolis 
Augsburg paėmė pasažie- 
rius ir nugabeno i Danzigą.

Belgai veikia.
Londonas, rugs. 12. — Ne

daug tėra vokiečių Belgijoj. 
Todėl belgai ėmė užpuldinė
ti vokiečius. Išblaškė juos 
iš Antwerpo apylinkių. Bel
gai genasi vokiečių korpu
są, kurs eina Franci jon. A- 
erschot mieste paėmė 300 
vokiečių. Išginė vokiečius iš 
Termonde. Tarp Andenar- 
de ir Reuaix belgai uždavė 
smūgį, vokiečių pulkui, kurs 
ėjo Francijon.

Pranašauja, 
kad Vokietija 

bus padalinta.
Paryžius, rugs. 12. — 

Dom. Rosco, portugalas, 
1901. m. šitaip yra pasakęs: 
“Europinis karas kils 1913 
ar 1914 m. Vokietija bus iš
draskyta, bet prieš tai vo
kiečiai pasieks Francijos vi
durį. Paskui galinga armija 
nublokš vokiečius anapus 
Reino ir “išdidusis žmogus” 
pamatys savo medi nukirs
tą ir sulaužytą.”

KUNIGAI ARMIJOJ.
Paryžius, rugs. 12. — Ap- 

skaitliuojama, kad Franci
jos armijoj yra arti 20.000 
kunigų.

SVARBESNĖSES ŽINIOS.
LONDONAS, rugs. 12. — 

Pranešama, kad vokiečių a- 
eroplanas, kurs metė bom
bas ant geležinkelio prie 
Chalons, buvo pašautas ir 
nukrito žemėn.

COPENHAGENTrugs. 12.
— Kaizerio buveinė bus da
bar slaptybėj laikoma, nes 
iš oro buvo mesta francuzų 
lakūno bombos arti jo buvi
mo vietos.

COPENHAGEN, rugs. 12.
— Kaizerio jauny sis sūnūs 
blogame padėjime. Grana
tos skeveldas sužeidė jo de
šiniąją šlaunį.

NEAPOLIS, rugs. 12 
Amerikos kardinolai —- 
bons ir O’Connell, išplau 
garlaiviu Canopic. Kardim 
las Gibbons turįs popežiaus 
laišką del inteikimo prez. 
Wilsonui.

LONDONAS, rugs. 12. — 
Tarp Liege ir Maasftricht 
ėmė plaukinėti Meuse upe 
garlaiviai. Vokiečiai pradė
jo darbus Liege ginklų dirb
tuvėse. Siūlo belgams dvigu
bą algą, kad jie eitų dirbti.

PARYŽIUS, rūgs. 12. — 
Iš mūšio lauko atėjusi žinia 
skelbia, kad trečiadienį vi 
sas Jaegerio šaulių pulkas, 
skaičiuj arti 3.000, liko vi
sai sunaikintas.

LONDONAS, rugs. 12. — 
Žinios iš Berlyno skelbia, 
kad 22-ras Rusijos korpu
sas buvo įveiktas prie Ly- 
cko. Vokiečiai skabia, kad,^ 
Rusijos pulkai įveikti ir Ma-.,n 
žojoj Lietuvoj.'Rusai pasi-' 
trauks linkui Nemuno.
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Musu pastabos.
IR MAŽIEJI IR DIDIEJI 
TURI TEISĘ GYVUOTI.

yra stipresne kumštis, 
tą yra teisė ir tas val- 
Tautų historijoj matu
kai! tie valde ir skaitė 

teisiais, pas kuriuos 
kumštis stipresnė.

Ilgai buvo manoma ir 
praktikuojama tas, kad kie
no 
pas 
do, 
me,
save 
buvo 
Stipresnėje tauta nežiūrėjo 
silpnesnėsės tautos teisių,

vo. Vokiečiai spaudė len
kus, lenkai spaude, kur ga- 
Įėjo lietuvius. Nebuvo ma
noma, kad tai nedoras daik
tas, nebuvo manoma, kad 
gali būti tarptautinė dora. 
Bet ta gadyne jau praeina.

S. Gompers Darbo Die
noj savo prakalboj pasakė:

“Tegu mus šalis parodo 
pasauliui, kad yra tokis 

galime vadinti 
gu F 

kariaujamu* ims
tarptautine dora ir te 
prigclbsti
tautoms sugrįšti prie taikos 
ir tiesos”.

Darbininkų organizacijos 
vadovas pasakė, kad yra 
tarptautine dora ir kad ji 
turi Imti praktikuojama. 
Taigi tarptautinė dora rei
kalauja pripažinimo teisės 
gyvuoti ir plėtoti savo tau
tinę kultūrą kiekvienai tau
telei. Tarptautinė dora sa
ko, kad stipriosios tautos 
neturi pavergti silpnesniųjų 
ir tramdyti jų plėtojimąsi.

Stipresnis asmuo neturi 
tiesos skriausti silpnesniojo, 
stipresnė organizacija netu
ri skriausti silpnesnės orga
nizacijos ir, galo]), stipres
nioji tauta neturi teisės 
skriausti, pavergti silpnes- 
niąją. Yra tik viena dora ir 
ji pritaikoma prie pavienio 
asmens, šeimynos, genties, 
tautos ir rasės. Ne skaitlius 
ii- spėka turi, nuspręsti kie
no viršus, kurioj pusėj tei
sė ir kas teisus.

KODĖL PRANCŪZAI
TRAUKĖSI ATGAL.

glo-francuziška armija iš 
put Belgijos traukėsi ir sku
biai traukėsi net iki Pary
žiaus vartų. Galima buvo ro
kuoti tai Franci jos nepasise

Valstija HM

kimu, bet kariniu žvilgsniu, 
tai geresnio, matyt, išėjima 
negalėjo Imti. Traukimus! 
atgal buvo išgelbėta Fran- 
cijos ir Anglijos armijos; 
tiesa, per tai šiaurine Fran
ci ja liko uuteriota. Bet ar
mija yra brangesnė, negu

į pietus nuo

tuoj pranešė 
Anglijos ar- 

, apie vokie-

Kol karas pasibaigs, tai 
karinės paslaptis nebus iš
aiškintos. Bet anglo-fran- 
euziškos armijos traukimąsi 
atgal jau paaiškėjo iš oficia
lių žinių.

Kai]) tik vokiečių geiiera- 
lis štabas sužinojo, kad An
glijos kariuomene jau Bel
gijoj ir sužinojęs, kur ta 
kariuomenė sustojo, tai tuoj 
pasiuntė penkis korpusus 
(2OO.(X)() kareivių) sumušti 
anglus. Vokiečių tad buvo 
dvigubai daugiau. Apie vo
kiečių korpusų ėjimą prieš 
anglus susekė generolo Jof- 
fre žvalgai.

Anglijos armija buvo sus
tojus tarp Conde ir Motis 
už 35 mylių 
Bruselio.

Gen. Joff're 
gen. French, 
mijos vadovui 
čių ėjimą prieš jį. Generolas 
French tuoj pasiuntė orlai
vį pati krinti pranešimą. La
kūnas nužvelgė vokiečius ir 
gen. French mate pavojų 
grumties su dvigubai stip
resniu priešu. Ir vokiečių 
kavalerija ome erzinti an
glų avangardą. Taigi reikė
jo pradėti trauktis atgal. 
'Traukimąsi nesustojo, kol 
prieita prie Paryžiaus var
tų. Du kartu anglai buvo 
pavojuj. Šen ir ten reikėjo 
remtis. Vokiečiai turėjo ke
turis kartus daugiau kaime
lių ir todėl nebuvo vilties 
jų pergalėti ir prisiėjo 
traukties.

Traukiasi atgal, kol pasi
darė anglo-francuzų ir vo
kiečių spėkos maždaug ly
gios.

DIDELI UŽDERĖJIMAI.

Šiemet Suv. Valstijose jau 
vų užderėjimai nepaprastai 
dideli. Apie tai jau seniau 
buvo rašyta. Šio menesio 
valdžios raportas apie tuos 
užderčjimus pranešdamas 
pažymi, kad brangumas 
viešpataująs todėl, nes daug 
javų perkančios kariaujan
čios valstybes Europoje. 
Kadangi užsienių valstybes 
už javus ir kitus valgomus 
produktus mokančios labai 
augštas kainas, ne mažesnes 
kainas už tai privalanti mo
kėti ir šios šalies gyvento
jai. Iš to viso pasirodo tas, 
kad Suv. Valstijų gyvento
jams nėra ko džiaugties 
tais užderė j linais, nes vis- 
vien jie privalo vargti ly
giai kaip ir .neužderėjimų 
metu. Nežinia nei kaip čia 
reiks dėkoti prisiartinus 
Padėkonės Dienai.

Abelnas užderčjimas kvie
čių, kukuruzų (komų), avi
žų, rugių ir miežių išneša 
4.853.000.000 bušelių, ty. 
302.000.000 bušelių daugiau, 
negu pernai.

Abelnas užderčjimas kvie
čių išnešąs 896.000.000 bu
šelių, gi po 93.3 centus buše
lį kainuojant išeina $836.- 
000,000, arba 250 milijonų 
daugiau už pernai metus.

Kukuruzų vertė persis- 
tato $2.117.000.000, taigi be
veik 300 milijonų dolerių 
daugiau, negu pernai. Avi-

ml-x-iUT:

COMPOSITE PICTURE SHOWING GERMAN AIRSHIP OVER, PAR.IS

Vokietijos styrinis orlaivis su bombomis lekioja Paryžiaus padangėmis.

žų vertė yra $472.000.000; 
miežių verte $8.000.000.000 
didesnė už pernai metus. 
Šienas išnešąs $822.000.900 
vertę.

Manoma, kad 300.000 mi
lijonų bušelių kviečių bus 
galima išsiųsti į užsienius, 
kuo, žinoma, gerai pasipel
nys Laistai ir valdžios išdas. 
Kadangi šiemet medvilnės 
išvežimas busiąs nežymus, 
tatai tą nuostolį padengsian
ti kviečiai.

Tautiečiai!
Mes jus kviečiame į visuo

tinąjį lietuvių politiškąjį 
seimą, kurs bus Chicagojc 
rugsėjo 21 ir 22d. šių metų. 
Jau bus mėnuo, kaip pra
skambėjo balsas L. R. K. 
Federacijos valdybos, kvie
čiantis visus lietuvius dary
ti seimą Chicagojc draugi* 
su Federacijos kongresu. 
Daugelis laikraščių net ne
paminėjo to pakvietimo, ir 
vedė ir tebeveda ilgus gin
čus, kur ir kada suvažiuoti.

Tuo tarpu reikia suva
žiuoti kuogreiriausiai. Ka
ras gali pasibaigti netikėtai 
greitai, nes vokiečiams vis 
blogiau ima sekties. Ar bu
siantis Europos valstijų 
kongresas užklups mus ne
tikėtai? Ar išgirs valstijų 
diplomatai musų balsą, kuo
mi t jie svarstys Prūsų Lie
tuvos, Suvalkijos ir visos 
Lietuvos likimą ! — Tai pri
gulės vien nuo musų vieny
bės ir supratimo. Jaigu mes, 
atmetę šalin vius ginčus,ne
atidėliodami suvažiuosime į 
vieną vietą, aptarsime Lie
tuvos reikalus,' pasiskubįsi- 
me nusiųsti, kur reikės, mu
sų reikalavimus, — tai dar 
gali būti viltis šį-tą ir mu
sų tautai laimėti.

Visa tai atsimindami Chi- 
cagos įvairių sriovių lietu
viai inteligentai, pasinaudo
dami tuo, kad pabaigoje 
rugsėjo bus Chicagojc ir 
tai]) didelis suvažiavimas 
atstovų nuo lietuviškų para
pijų ii- draugijų, paraginti 
taippat p. Gabrio atsiliepi
mu ir pasinaudodami gerais 
norais Federacijos valdybos, 
užleidusius pirmąsias die
nas politiškam seimui — ir 
sutarė kviesti visų sriovių 
lietuvius į visuotinąjį be- 
partyvį lietuvių politiškąjį

Chicagos miesto salių “Drill 
Hali’. Ji randasi visoje Chi- 
cagoje žinomuose namuose 
“Masonic Temple”, pietva
kariniame tų namų kampe, 
17-tame augšte. Namai 
“Masonic Temple” stovi ant 
kertės Randolph ir State 
gatvių. Svečių drabužius 
priimdinės tarnai 16-tame 
augšte. Posėdžiai tęsis nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
su valanda pertraukos pie
tums. Tarpe geriausiųjų 
(Tiicagos viešbučių pažymė
tini yra šie: La Salle Hotel, 
La Salle and \V. Madison 
st., Briggs Hotel, 188 AV. 
Randolph st.

Jie yra gana brangus. Mes 
padarėme sutartį su Ken
wood Hotel, 47 g. ir Ellis 
avė., kur bus galima gauti 
kambarius už $1.00 paroje. 
Taippat su C. C. Hotel, 3449 
S. State st., kur imama už 
50c. už kambarį. The Ar
cher, 18 ir State st. — po 
25c. už kambarį.

Politiškajame seime mes 
turėsimi* apsvarstyti sekan
čius klausimus:

I. Dabartinio lietuvių pa
dėjimo apsvarstymas ir su- 
šelpimas nukentėjusių nuo 
karo.

1. Didžiojoj Lietuvoj.
2. Mažojoj — Prūsų Lie

tuvoj.
11. Koksai Lietuvos pa

dėjimas privalėtų būti atei
tyj?

1. Reikalingumas suvie
nyti visos Lietuvos sritis 
vienon administrative!! vie
natim.

2. Atskyrimas Suvalkų 
gnb. nuo Lenkijos ir santi
kiai lietuvių su lenkais.

3. Priskyrimas Prūsų Lie
tuvos prie Did. Lietuvos.

4. Lietuvos autonomijos 
klausimas.

5. Priemones Lietuvos au
tonomijos išgavimui.

6. Santikiai lietuvių su 
latviais.

7. Santikiai lietuvių su 
baltrusiais.

Tad sukruskime visi lietu
viai ir pasiskubinkime į sa
vo Didįjį Seimą. Juk nuo to 
seimo gali prigulėti visa a-, 
teitis musų Tėvynės. Šalin 
partyviškumai! Lietuva, su
spausta ir nuvarginta karo, 
grasoma įvairių priešų, lau
kia musų pagelbos. Tad sto
kime, kas gyvas, ir pasisa
kykime visam pasauliui, ko

seimą Chicagon ant 21 ir 22 
d. rugsėjo (Federacijos kon
gresas bus 23, 24 ir 25 d. 
rugsėjo). Tiesa, laiko liko 
nebedaug; tečiau jaigu tik
tai visi sukrusime išvien, tai 
mes dar suspėsime atsiųsti 
į tą seimą tiek atstovų, kad 
suvažiavimas butų ištiktų
jų didelis. Juk tie delegatai 
tarsis ir nutarimus darys 
vardu tų parapijų, draugijų, 
įstaigų, kurias jie atsto
vaus politiškame seime. Tad 
mes ir kviečiame nuošir
džiai:

1) . Musų parapijas, ar jų 
komitetus su savo gerb. kle
bonais, atsiųsti po 3 dele
gatus nuo parapijos (gali 
būti ir mažiait).

2) . Visas lietuviškas drau
gijas, kuopas, be pažiūrų ir 
pakraipų skirtumo, atsiųs
ti taippat savo delegatus. 
Kuopa ar draugija, turin
ti ne daugiau kai]) 50 narių, 
lai siunčia po 1 atstovą. Di
desnės kuopos ar draugijos 
gali siųsti po tiek atstovų, 
kiek kartų turi po 50 narių.

3) . Centralės musų orga
nizacijos, k. a. susivieniji
mai, sąjungos, — taippat 
prašomos yra atsiųsti po kc- 
liatą atstovų nuo centro.

4) . Al ūsų laikraščių re
dakcijos, mokyklos ir kitos 
kultūrinės lietuvių įstaigos 
gali taippat siųsti po dele
gatą.

5) . Draugijų ar kuojų 
valdybos, gavusios šitą atsi
šaukimą, lai pasirūpina rug
sėjo 13 d. (jei nesuspės, tai 
kitą kurią dieną) sušaukti 
nepaprastą savo dr-jų susi
rinkimą, perskaityti šitą at
sišaukimą ir pasitarti apie 
Lietuvos reikalus ir nuskir
ti delegatus į seimą.

6) . Jaigu del kokių nors 
priežasčių susirinkimų pa
daryti negalėtų, tai lai bent 
padaro valdybų posėdžius ir 
pusk iria delegatus. Tokia
me svarbiame kritiškame 
momente valdybos gali at
stovauti savo draugijas.

7) . Visi delegatai turi tu
rėti savo draugijų manda
tus, paliudytus valdybos.

Seiman bus priimami su 
I(atariamuoju balsu ir kiti, 
tėvynės balso trokšta otieji 
lietuviai, nors ir ne delega
tai.

Seimo posėdžiams nusam
dyta yra viena iš gražiausių 

musų tauta reikalauja ir be 
ko ji negali gyvuoti.

Dr. A. K. Rutkauskas, 
Kom. Pirm.

L. Šernas,
Adv. Juozas Gabrys, 
Kun. F. B. Serafinas, 
Adv. A. A. Šlakis, 
Kun. K. Ambrozaitis, 
S. P. Tananevičia, 
Pranas Gudas,
M. L. Gurinskaitė, 
Kun. Al. Skrypko, 
M. Kadzievskis, 
Kun. F. Kemėšis, 
J. I. Bagdžiunas, 
Julius Kaupas, Rašt.

Naujausios žinios iš 
Maž. Lietuvos.

(“N. Liet. Ceitunga”).
Rugsėjo 8 d. po pietų ap

turėta žinia iš Langalių, kad 
ten didesnis skaitlius rusų 
pėstininkų ir kazokų musų 
pusėn Įsiveržęs. Tuojaus iš
važiavo vienas mažojo gele
žinkelio traukinis su 80 vo
kiečių priešais įsiveržusius 
rusus. Po ilgokos kovos pa
sisekė jiems rusus išmušti. 
Vokiečių pusėj sužeistas tik 
vienas kareivis. Jis parga
bentas į Klaipėdos garnizo
no ligoninę. Rusų pusėje li
ko keli sužeisti, bet kiek jų 
tikrai sužeistų, negalima su
žinoti, kadangi jie krūmuo
se gulėjo.

Kova ties Smalininkais.
Rugsėjo 8 d. vakare ties 

Smalininkais tris kompani
jas vokiečių pėstininkų už
puolė dvi kompanijos rusų; 
rusai su savimi turėjo vie
ną kulkosvaidį. Po smarkios 
kovos vokiečiai rusus 
puolikus atmušė.

uz-

Lietuviški dragūnai.
Pulkelis lietuviškų dra

gūnų rugp. 3 d. pasileido ir 
ties Naumiesčiu (Suvalki
joj) įsiveržė Į Lietuvą (“N. 
Liet. Ceitunga” Naumiestį 
priskiria prie Rusijos mies
tų. Mat, tam laikraštpalai- 
kiui rodosi taip, kad kas nė
ra po kaizerio valdžia ties 
Prūsijos siena — tai visa 

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

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

LitiuviSKAWta.i5Kos Kubos

RANKVEDIS .

Užsisakymo lapelis.

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

čia prisiuučiu $1.25 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

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

OatvS ................................................................................................į........................ .

Miestas

esą rusiška. Red.). Pirmąją 
rusų sargybą vokiečiai ne
tikėtai užpųęlėir sugavo. 
Vokiečiai paskui sužinojo, 
Įdek Naumiestyj, randasi l'U7 
sų kareivių ir tuojaus zovąT 
da iš ten pasileido atgal. 
Tuo tarpu juos atgal jojan
čius užpuolė laukuose rusų 
pėstininkai, norėdami juos 
sulaikyti. Bet vokiečiai iš
sprūdo iš tų žabangų, palik
dami du arkliu. Paskiau 
tuodu arkliu atbėgo į Šile
li arčią mą. Vokiečių pusėj 
buvo du sužeistu, gi rusų — 
4 užmušta ir vienas sužeis
tas. Tokio drąsaus “lietu
viškų raitelių” užpuolimo 

iietcko savo paprasto drąsu- 
111 o.

Kova Smalininkuose.
Apie kovą Smalininkuo

se rašoma dar .taip: Šešta
dieny) Įpuolė didokas skait
lius rusų su keliais kulko
svaidžiais ir kazoku buriu 
i Smalininkus. Po smarkiam 
susirėmimui jie buvo at
mušti atgal. Iš jų pusės kri
to 15 kareivių. Vokiečių pu
sėj tik 1.

Iš Stalupėnų rugsėjo 11 
d. rašoma: Norėdami Sta
lupėnus paimti, vakar rusai 
su divizija raitelių ties Ro- 
meikiais perėjo per rubežių 
ir atkako iki Geritų, kurį 
kiemą ir uždegė. Bet vokie
čių pėstininkai ten juos su
laikė ir pakilo didis mušis. 
Greitai atsiskubino mūšio 
laukan kanoiiicriai ir šie sa
vo šūviais rusus atmušė. Ru
sų granatos nepadarė be
veik jokios blėdies, kadan
gi, turbūt, negeru paraku 
buvo užprovytos. Bet vokie
čių granatos tarp rusų pa
darė neapsakomai didelius 

sai betvarkėje Imdami turė
jo traukties. Rusų nuosto
liai esanti labai dideli. Keli 
kazokai sugauti ir i miestą 
atgabenti, kur tuojaus jie 
liko išklausinėti. Atmuštas 
regimentas, sakoma, buvęs 
caro leibregimentas.

Yra tai praktiškas RANKVEDIS 
dėl 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. 
Toliaus seka žodynėlis Lietuviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu, 
čionais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 
kalboje. Pagalios talpinasi trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, dėlei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurio 
nori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs į šitą, šalį, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito kraš
to ir tolesniai pasilikti jos pilie
čiais........................................... $1.25

Ta pati audimo apdaruose 1.5U
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KSTALIKSS

Tai kad prausia, 
tai prausia.

Vokiečių laikraštis “A- 
beiidfjost” andai atspaudino 
labai charakteringą feljeto
ną, parašytą po intekme 
paskutinio caro Mikalojaus 
įsakymo, kad Peterburgo 
vardą pakeisti Petrogradu.

Štai kaip vokiečio rašo
ma: , 1 /!

“Nikolai Aleksandro vič, 
kąip praneša telegramas, į- 
sakė perkrikštyti Peterbur
gą Petrogradu, kuomi pri- 
parode negirdėtą savo pro
to apribavimą ir kaipo tok
sai bus įrašytas į liistorijos 
lapus. Vardas “ Petersburg” 
jam skamba perdaug vokiš
kai; jo žmona iš Darmštad- 
to-Uessą giminės gal nėra 
vokietė i? O gal jo vaikai ne
turi savyj vokiško kraujo? 
Ar tasai “rusas” nežino, 
kad patsai paeina iš namų 
IIollstein-Gottorp ? Visvicn 
bus kiekvienam vokiečiui, 
ar Nikalojus savo sostinę 
vadins Peterburgu, ar Pet
rogradu; visas pasaulis į tai 
neatkreips (lomos, kaip ne
atkreipė savo domos, kuo
met valdovai, kilus karui, 
kits kitam sugrąžino ordo
ms ir atsižymojimo ženk
lus, kokius kits kitam su
teikė santaikos metu.

Bet vieno daikto tečiau 
Nikalojus negali atgal su
grąžinti, kaip tai padarė su 
orderais, būtent, vakarų Eu
ropos kultūros, paskutiniais 
šimtmečiais apturėtos iš Vo
kietijos. Romanovų dinasti
ja uždėta iš neapykantos 
į svetimtaučius. Paėjimas 
to tikrojo ruso, kokiuo skai
tosi Nikalojus, kuris be jo
kio užginčijimo yra pasku
tinis iš Romanovų namų, nė
ra taip labai įžymus, kad bu
tų kuo gėrėties ir džiaug- 
ties. Kuomet Žiaurusis L vau 
baigė savo kruviną valdymą, 
totorių chanas ėjo ant Mas
kvos. To tirono sūnūs vieš
patavo trejus metus; jo val
dymas ir būdas sulyg Tols
tojaus žodžių — buvo kaip 
tik priešingas tėvo-tirono 
būdui ir valdymui. Paskui 
sekė Boris Godunov; pasi
rodo netikrieji Di mitrai; 
Vasilius Šulskis viešpatau
ja trejus metus; lenkai įsi- 
briaima Maskvon ir Krcm- 
1c užima vietą vyriausias 
lenkų vadas. Tai buvo mo
mentas, kuomet po Maskvos 
išdegimui, šiaurės slavizmas 
pirmukart susijungė su or
todoksais. Viešpataujant 
Mininui-mėsininkui iš 'N. 
Novgorodo, tauta siikįla 
priešais lenkus ir pastaruo
sius sumuša.

1613 metais, vasario 21 d., 
sūnus metropolito iš Ros
tovo lieka išrinktas caru. 
Paveldėjo jisai ne tik MasJ 
kvos kunigaikštiją, bet ig 
Bizantijos žemes. Tai buvo 
pradžia Romanovų namu 
(dinastijos). Praėjus šimtui 
metų nuo G uttenbergo Vnii*- 
ties, tik tuomet Jųįsta sp 
dintį kningas $>j-pusaz 
nėj valstybėj (Rusijoj). Bet 
viltis sukultūrinti Rusijos 
tautą be vakarinės Europos 
dalyvumo buvo maža. — A- 
matninkai, mokslininkai, 
artistai caro parkviest! iš 
vakarinės Europos. Petras 
Didysis — parsikvietė a- 
niatninkus ir pirklius iš Vo
kietijos ir Holandijos, ku-

ia*/

rio ant Suomijos intakos 
peikiu ir raistų pastato 
Aiiiestą, kurį’ dabar mažasis 
■Mikalojus “ nori pavadinti 
Petrogradu!

Tasai Petras Didysis nu
simeta tuomet dvasiškio ru
blis ir apsitaiso ginklais. Už 
geriausiai atliktus daiktus, 
ką tasai Romanov kuomet 
nors buvo atlikęs, buvo dė
kingas vokiečiams. Net Kat
rė, švedų dragūno žmona, 
paskiau paprasto duonke
pio darbininko Menšikovo 
numylėtinė, buvo vokiete! 
Tai, kas šiandie dar užvar- 
dijaina Romanov, paeina 
nuo jos. Vardu moterių di
nastijos šakos šalį valdė tris 
vokiečiai: Biron, Munich ir 
Osterman. Paskui sekė Elz-
bieta, kurios vardu šalį val
dė elegantas franeuzas, an
troji Katrė, gimusi Šęecine, 
išauklėta pensionate An- 
halt-Zerbste. Jos sūnūs Pet
ras Teodorovič jau nebuvo 
Romanovu. Paskutiniu Ro
manovu vyrų šakoj buvo 
Petras II, miręs 1730 m. 
Paskutinė Romanovų mote
rių šakoj buvo Elzbieta, mi
rus 1762 m. Nikalojus to
dėl paeina iš Anhalų namų 
motinos, gi tėvas buvo 
“maišytveislis”.

“Jei Nikalojus nori savo 
piktumą išlieti ant vokiečių, 
pirmiausia privalo išsižadė
ti savo motinos. Su tėvo ša
kos išsižadėjimu Nikalojui 
nebus lengva padaryti, nes 
turėtų pasirinkti tai iš tar
po vokiečio, ruso ir lenko, 
kadangi, kaip žinoma, jie 
buvo Katrės dvareliais.

Nikalojus galėtų sudegin
ti visą savo Peterburgą ir 
sunaikinti viską, kas tik ten 
randasi vokiško, bet ir tuo
met dar savo vokiško krau
jo jukino bildu negalės už
siginti.

Ir argi ne vokietė ir ve 
pa vadinta Rusijos carui Ni
kalojui būti žmona? Visur 
plačiai žinoma, kad dabar
tinis caro sosto įpėdinis ne- 
kuomet neįstengs užimti 
sosto.

Pašalinėj šakoj taippat, 
nėra nei vieno sostui pre
tendento. Caro sosto įpėdi
niu gali būti tik sveikų gim
dytojų ainis, gi tokiuo yra 
tik Civilius, didkmi. Ciri- 
liaus Vladimirovičo suims, 
gi šis irgi paeina iš motinos 
vokietės, Meklemburgo 
princesės Marijos. Nepri
klausė ji dar prie stačiati
kių bažnyčios, kuomet ma
žas Cirilius pamatė dienos 
šviesą. Be to Cirilius apsive
dė su sava giminaite, gi su
lyg įstatymo Rusijoje, vai
kai iš tokios moterystės ne
turi teisės užimti sostą.

Caro dukterims kelias ’ 
sostą uždarytas. Paulius 
Petrovič neapkentė savo 
motinos Katrės, pagaliau 
paskelbė įstatymą, kad mo
terims neleidžiama užimti 
sostą Rusijoje. Tasai įstaty
mas taigi dabar neleidžia 
teisės užimti sosto caro vy
riausiai dukteriai Gigai. Pa
rakas, sosto įpėdinis, yra 
pusiaužvėriukas, baimės ir 
pašėlimo produktas, pasku
tinis iš Gottorp-HoUstein 
šakos, arba, kaip nori Rusi
jos historija — paskutinis 
Romanov.

Jam gamta,' tarytum, no
rėjo atkeršyti už visus se
nus, nenatūralius vokiečių 
su aziatais susijungimus.

Peterburgo vardo pakeiti
mas Petrogradu, be abejo
nės, bus linksma naujiena 
rusų tautai. Niekas dabar 
jau neabejoja,’ kad tie or
todoksiniai graikai nori pas 
save panaikinti viską, kas 
tik turi vakarinės Europos 
kultūros žymę.

Tuščios pastangos! Toji 
kultūra žengia pirmyn, gi 
ji jau senai pralenkė carą 
Nikalojų.

O gal tasai sergančio epi
leptiko įsakymas bus jau 
paskutiniu įsakymu?

Jo tasai įsakymas — tai 
tik bepavyzdingo komiko 
pasielgimas.”

Iš Lietuviu 
Kolionijų.|
ROCKFORD, ILL.

Atvėsus orui, pasibaigė ir 
lietuvių pikninkai. Dabar 
prasidėjo rengimas pasilink
sminimo vakarėlių. Vietos 
lietuviai, kurių skaitlius ga
li būti aplink 2.600, be abe
jonės ir šią žiemą nesnaus, 
pasidarbuos, kaip kad ir se
niau. Vietos lietuviai irgi 
ima darbuoties Lietuvos ir 
tautos labui, todėl, tikima, 
kad jie visuomet gerus už
manymus rems ir prisidės 
su savo centais.

Pereitą vasarą buvo daug 
lietuviškų vestuvių. Gi da
bar vestuvės truputį apsis
tojo. Pinigų mestynės per 
vestuves pas mumis beveik 
jau išėjo iš mados. Bet pa
čios vestuvės, kaip ir kitur 
pas lietuvius, keliama su 
daugybe svaigalų. Tik, ačiū 
Dievui, šiemet nebuvo muš
tynių. Tr krikštynose neap
sieinama be svaigalų, lėčiau 
ir tasai bjaurus paplotis i- 
ma nykti. Nekuriu į krikšty
nas pasikviečia tik reikalin
gus žmones. Kad išsigeria, 
tai i tiesa, bet iš krikštynų 
nedaro “biznio”, kaip kad 
seniau būdavo.

Apie vietos lietuvius ver- 
teivius turiu pasakyti, kad 
jie tarp savęs, ypač vieno
dos rūšies verte i vystė, j c c- 
sant, nelabai kaip sutinka. 
Antai vieno lietuvio barzda
skučio margas stulpas vieną 
naktį kasžin kodėl buvo at
sidūręs net ant upės Rock 
kranto. Vadinasi, verteiviai 
pas mus nesutinka, gi to ne
sutikimo pasekmėmis esti 
tai,, kad lietuviai su reika
lais kreipiasi visuomet pas 
svetimtaučius. Daugiausia 
senieji verteiviai neapken
čia jaunųjų.

Tečiau, abelnai imant, čia 
lietuviai jau daug susipra
tę, todėl pasitikima, kad tas 
pat atsitiks ir su vertei vinis.

►Šio mėnesio pradžioje pas 
mumis pasirodė mėnesinis 
laikraštis “Teisėjis”, kurį 
išleidžia Pūkelių brolių 
spaustuvė. Jei sumaniai bus 
redaguojamas, gal ir galės 
pasilaikyti.

Pipiras.

ST. CHARLES, ILL.
Baigianties šiltoms die

noms ir pas mumis lietuviai 
ima smagiau krutėti, ima 
šį-tą veikti. Darbštus tėvi- 
nainiai yra sumanę įsteigti 
vakarinę mokyklą. Gražus 
labai sumanymas ir verta 
jis remti. Bet vietos lietu
viai vargiai jį kaip reikiant 

parems, nes pas juos viso
kie sumanymai greitai pa
mirštami.

Pora metų atgal čia buvo 
sumanyta uždėti kooperati- 
vę valgomų produktų krau
tuvę. Jau buvo tam tikslui 
ir “šėrai” pardavinėjami. 
Bet po kiek laiko visas su
manymas kažkodėl iširo ir 
pranyko. Gi dabar, kuomet 
valgomi produktai ėmė eiti 
brangyn, musų miesto ne
kuria mėsininkai ir groscr- 
ninkai tuojaus atspauzdino 
lapelius atspauzdinti ir pra- 
pioduktų brangumą. Gi 
kuomet produktai atpinga, 
tiems ponams krautuvnin- 
kams visai nerupi panašius 
lapelius atspuazdinti ir pra
nešti žmonėms apie produk
tų atpigimą.

Tatai vertėtų vietos lietu
viams pagalvoti apie įsteigi
mą kooperativės valgomų 
produktų krautuvės. Tokios 
kratuvės šiais laikais visur 
steigiamos, nes jos yra di
džiai naudingos.

Čia dirbama labai silpnai 
ir nepatariama darbinin
kams iš kitur keliauti čia 
darbo ieškoti.

Tas pats.

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 2!) d. po pietų 

griaustinis užtrenkė lietuvį 
Joną Žuką, kuris buvo nu
ėjęs girion pagrybautų. Tur
būt arti medžio buvo prisi
glaudęs užėjus griaustiniui. 
Su juo buvęs jo draugas 
taippat truputį buvo pri

Parsiduoda Namai 
ir Lotai labai pigiai.

EXTRA PARSIDUODA PIGIAI TRIS (3) KAMPINIAI LO
TAI 69 Gatvės, aplinkui lietuvių 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 strceto.

■■ PIGIAI PARSIDUODA 3 lubptnfe mūrinis ant Parnell.Avė., 
namo frontas sumūrytas iš akmenų ir puikus mūrinis Cottage iš- 
užpakalio loto. Raudos neša per mėnesi $69.00, prekė $7,000.

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.

PARSIDUODA Saliuuas labai geroj vietoj Lietuvių apgyven
tų! su laisnais ir lisas duodame ant 5 metų su patvirtinimu ant 
kitu 5 metų prie Baliumi pasirendavo visus namas už $80.00 pre
kė ant Saliuna ir Laisuio tik $5000.00. Kas norite tokią pirkti vie
ta Kreipkitės į TANANEVICZ SAVINGS BANK.
greta tuščias lotas taipgi parduodu ir karčiame sykiu su namu vi
są ataką arba visus gorimus pigiai Registeris ir Eleetrikos pia
nai daug vištų ir viskas kas tik randasi prie tos properties Ron
dos neša per mėnesi $125.00 preke $15000.00.

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

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

PARSIDUODA ant Union Avė. Lotai po $700.00 ir po $750.- 
00.

PARSIDUODA: medinis 1 augščio (Cottage) namas 3201 S. 
Ashland Avė., ir lotas 30 pėdų pločio ir 151 ilgio Kaina — $2500.- 
00.

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

PARSIDUODA: 2 augščių 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 132(a 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
tą biznį.

PARSIDUODA PIGIAI FARMA: Raylander, Wis. 40 akelių. 
Be budinki;. Kaina — $600.00

PARSIDUODA PIGIAI: 2 augšuių medinis namas 19 kam
barių. Rendos neša $40.00 mėnesiui. Kaina — $3000.00. Ant E- 
merald Avenue.

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

trenktas, bet greitai atsiga
vo ir tuoj pranešė apie J. 
Žuko užmušimą.

Rugpjūčio 31 d. “Vyčių” 
vietinė kuopa sulošė teatrą 
“Genovaitė”. Lošimas la
bai gerai nusisekė, publikos 
buvo daug ir visi visakuom 
buvo užganėdinti. Lošimo 
metu daugumas apsiverkė. 
Vienas anglas advokatas su 
pasigėrėjimu minėjo tą te
atrą ir sakė, jogei jis nema
nęs, kad lietuviai mokėtų 
taip artistiškai lošti teatrus.

Mažiuks.

CAMBRIDGE, MASS.
Rugsėjo 6 d. vietos L. S. 

S. 71. kuopa buvo surengus 
kokią tai “raudonąją savai
tę”. Paskirtą valandą salon 
susirinko daug publikos. 
Buvo pardavinėjami raudo
ni “Kovos” numeriai po 3c. 
Tečiau mažai kas juos pir
ko, nežiūrint to, kad raudo
na [(operos spalva visus link 
savęs masino. 'Susirinkimo 
vedėjas nemokėjo kaip rei
kiant vesti susirinkimo.

Kalbėjo nekoks Bekampis 
iš So. Bostono, Mass., net 
ištisi 2 valandi. Štai jo vie
nas išsitarimas: “Mes, so
cialistai, per šią savaitę bū
tinai turime padaryti nors 
po vieną socialistą, nes tai 
socialistų privalumas”. Iš 
to sakinio galima suprasti 
to “oratoriaus” visa kalba. 
Vadinasi, sakė, sakė ir nie
ko nepasakė. Rimtesnieji 
turėjo juoko.

Vargo Bit is.

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

PARSIDUODA BIZNIO NAMAS, J augščių, mūrinis. Įtaisy
tas pagal, naujos gadynės. Su elektros; ir dują (gaąo) šviesa ir 

, maudyklėmis. Rendos moka į mėnesį $146. Kaina $21000 j.. .. .. • •
PARSIDUODA: Medinis namas. 10 kambarių Union Av. ir 

Kaina $2000.
PARSIDUODA: 2 augščių mūrinis namas po 6 kambarius. Vi

duje įtaisytos maudyklės ir gasai. Jš užpakalio medinis namas. 
Rendos neša $40.00 mėnesiui. Ant S. Parnell Av. Kaina — $4800.- 
00.

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

PARSIDUODA 2 lubomis mūrinis namas; 2 fialai 1; 5 kamba
riai, 1; 6 kamb., gazai, toletai ir maudyklės vidui, žodžiu sakant, 
šios gadynės reikalavimams pritaikintas'-Namas negalim* subu- 
davoti be $6000.00, o jo prekė $5,000.00 Minėtas namas randasi 
ant Union Avė. • ‘ įi 1

PARSIDUODA Tinkamas Bizniui mūrinis namas' šalę J. M. 
TANANEVIČIO BANKOS minėtas namas tinkantis bile kokiam 
bizniui, nes ant Morgan gatvės raudasi 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 augščių mūrinis namas, gera vieta dėl sa- 
liuno. Pryšakis (front) 50 pėdų. Rendos neša $129 mėn. Aut — E- 
merald Avė. Kaina — $14000.00.

PARSIDUODA: 2 augščių namas ir bučerne visai pigiai, tu- 
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 kam- 
barius-pusė muro; pusė medžio namų Reųdos neša per mėnesį $40.- 
00. prekė $3500.00.

PARSIDUODA: 2 augščių medinis mimas. Aut 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. Reudos neša: $18.00 į mė- • 
nesj. 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 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 aut m u- • 
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 pusės sumos arba dauginus be 
komišina ant 5% procento Kreipkities į TANANEVICZ SAVINGS 
BANK laišku ar asabiškai kogreičiausiai.

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

PARSIDUODA ant 35th 1’1. mūrinis namas 8 kambariais. Na
mas labai geroj tvarkoje. Remia ueša per menesį $18.00 preke 
$1800.00.

PARSIDUODA PIGIAI 6 rūmų medinis namas su 5 lotais 
1439 Stanley St., Morgan Park, arti šv. Kazimiero kapinių. Suros 
ir vanduo iuvesta, 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 propereių 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 
Weuthworth 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, 111. 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 
114 mylios), tarpe dviejų miestų — Wandelia ir Newberg. Michi- 
gano 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 farmos 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, acs 
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 randasi Chicagoj, o minėtas 
vardas randasi Roselandc. Galima pigiai vieną iš tų biznių pirkti 
Norintieji sužinoti plačiau, malonėkite atsišaukti į TANANEVICZ 
SAVINGS BANK, 3249 So. Morgan St., Chicago, II. ,<

* •-g*’"' ’VW-”-!

Tananevicz Savings Bank 
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
—....._ ......... . "" ■ j ■ . wwiieJ
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Pirmas šio sezono vakaras.
• Subnt o j.-12 liugsejo (Hept.). 1914 m. M. Mcldažio Svct. 2242 W. 2Jrd 11. 

Pradžią S vai. vak. Inžauga 25c ir augščiau. v
Šia vakaras yra skiriamas užbaigimui vasarinio sezono “Ausros” Mo- ■ 

kvklos ir pasilinksmiuhuui. Apart Programo, kuris susidės iš dajDi.i. dėklė- ... 
uiaciin. monologą ir instrument,alinės muzikos, bus daug atydos atkreiptą 
ant surengimo naujausiu ir geriausių šokių ir žaidimų. Visi žino, kaip etier- .. 
giška besimokinančioji jaunuomenė moka linksmintis puti ir kitus palinks
minti. Todėl nei vienas nesigailės atsilankęs lint šio Vakaro.'1'

I'žkviečia visuą.
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TELEGRAMOS.
Princo ir mini- 
sterio dvikova.

Paryžius, rugs. 12. — Iš 
Romos atėjo žinia, kad be
svarstant politikos reikalus 
Turkijos sosto Įpėdinis ir 
Enver Pasha, karo ministe- 
ris, labai susiginčijo. Enver 
Pasha, intužęs, šovė du kar
tu Į princą. Princas šovė i 
ministerį ir pataikė kojon. 
Pasklydo gandas, kad sos
to įpėdinis del žaizdos jau 
miręs.

MOTINA NETEKO KE
TURIŲ SUNŲ.

Bordeaux, rugs. 12. — 
Viena Šveicarijos moteris iš
tekėjo už vokiečio ir turė
jo du sunu. Likus našlė, iš
tekėjo už francuzo ir vėl su
silaukė dvieju šunų. Dabar, 
kilus karui, jos visi suims 
pateko armijori — du vo
kiečiu ir du francuzii armi
jom Dabar pranešta moti
nai, kad visi sunūs kritę 
mūšiuose.

NEPRIPAŽĮSTA TURKI
JOS ATŠAUKIMO.

Roma, rūgs. 12. — Lig- 
šiol svetimžemiai Turkijoj 
turėjo daug privilegijų. 
Kuomet tas privilegijas 
Turkijos valdžia šiomis die
nomis atšaukė, tai svetimu 
valstybių ambasadoriai ap
reiškė turku valdžiai, kad 
tas atšaukimas valstybių 
nepripažinamas. Ir vokiečiu 
ambasadorius protestuoja 
prieš tą Turkijos valdžios 
pasielgimą.

PRASIDEDA MOKSLO 
METAI.

Valparaiso, Ind., rugs. 12. 
— Ateinantį antradienį pra
sideda mokslo metai Valpa
raiso universitete. Šiemet a- 
tidaro du nauju skyrių — 
agrikultūros (ūkio mokslų) 
ir naminių darbų (domestic 
science). Padidinta mokyto
jų skaičius.

Puikus Metinis Balius! I
------------------- Parengtas storone-~-'~'~-'“~~—~ j

Liet. Teatrališkos Dr-tes Szv. Martyno
Nedėlioj, 13 d. rugsėjo (Sept.) 1914 m.

A. Mickevičiaus svet., 3310-12 So. Morgan St.
Prasidės 5tą valandą po pietų

Įžanga ... 25c porai.
I Užkviečia visus lietuvius ir lietuvaites, konoskaitlingiausiai atsilan- 

i 2 kyti, nes bus puiki muzikė, skanus gervmai ir kvepenti cigarai. .
k; Užkviečia visus KOMITETAS. I'

Tananevicz Savings

ANK
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 meta, Sausio 1 d. ir.Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.

VOKIETIJA IR AUSTRI
JA NEDARYS TAIKOS 

SKYRIUM.
Copenhagen, rugs. 12. -- 

Berlyno lakraštis Vossische 
Zeitimg skelbia, kad dar 
prieš europinį karą Austri
ja ir Vokietija susitarę ne
daryti santaikos su prie
šais skyrium. Abi šąli tai- 
kįsis kartu.

LONDONAS, rugs. 12. — 
Daily Telegraph gavo šito
kią žinią iš karo lauko: 
“Paskutiniai likučiai vokie
čiu kavalerijos liko sumal
ti. Didelės daugybės vokie
čiu kareiviu ir amunicijos 
pateko franeuzams. Nugirs
ta, kaip vienas vokiečiu ge
nerolas išsitarė: “Didelis 
smūgis krito ant mus.” Nė
ra abejonės, kad vokiečiu 
laimė persimainė. Vokiečiu 
pienai nenusisekė. Paryžius 
nebus apgultas ir valdžia 
gali jin sugrįžti tuoj.’’

PRIE LVOVO KRITO 
SMUIKININKAS.

Londonas, rūgs, 12. — Ei
na gandas, kad niušyj prie 
Lvovo kritęs garsus smuiki
ninkas Fritz Kreisler. Jis 
yra buvęs Amerikoj ir ve
dęs amerikonę. Kilus ka
rui, jis stojo leitenantu ar
mijoj, o jo žmona pasidavė 
dirbti prie Raudonojo Kry
žiaus.

GAL IŠTEISĮS.
Superior, rugs. 12. — I. 

Schmidt, buvęs Sunday 
school mokytojas, yra nu
teistas trims metams kalėji
mai! už vagystę. Jisai teisi
nasi tuo, kad kritęs nuo 
augštumos ir baisiai susi
trenkęs galvą. Jo galvoj y- 
ra įdubimas. Sako, kad tas 
nelamingas atsitikimas nu
kreipė jį nuo tiesos kelio.

BANDĖ NUSIŽUDYTI, 
KUOMET NAMAI 

UŽSIDEGĖ.
Madison, Wis., rugs. 12. 

— Patricia Nicholsen, 40 
metų, turtinga mergina, 
bandė nusižudyti, kuomet 
jos puikus namai'.užsidegė. 
Ji Įbėgo į degančius namus 
ir šovė į save. Dabar guli li
goninėj ir laukia mirties. 
Šovėsi iš nusiminimo, kad 
namai užsidegė.

RAUDONASIS KRYŽIUS
GAUNA AUKŲ.

Washington, rugs. 12. — 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui ėmė plaukti aukos. Nuo 
Baseball kliubo gauta $1.- 
200, nuo National Lygos 
$848.62 ir nuo p-nios Hal
stead $1.000.

Iš New Yorko jau išplau
kia Raudonojo Kryžiaus 
garlaivis Europon su dakta
rais, ligonių prižiūrėtojomis 
ir visokiais įrankiais. Plau
kia Anglijon, o iš ten pa- 
sklys po įvairias kariaujan
čiųjų valstybių armijas.

KĄ RAŠO RUSŲ LAIK
RAŠTIS.

ANGLIJOS VALDIŠKAS 
PRANEŠIMAS.

Anglijos karo ministeri
ja skelbia sekančias žinias:

“Rūgs. 10 d. mūšiai tęsė
si be sustojimo. Priešinin
kas visa linija liko toli at
stumtas linkon Belgijos. Sir 
John French (vyriausias 
Anglijos kariuomenės va
das) raportuoja, kad pir
masis Anglijos korpusas pa
guldė 200 vokiečių, paėmė 
12 Maximo kanuolių ir 
daug nelaisvių.

“Antrasis anglų korpu
sas paėmė 350 vokiečių ne
laisvėn ir visą kanuolių ba- 
tareją. Vokiečiai labai su
vargę ir nusiminę.

“Anglijos armija perėjo 
upę Marne.

Ritter pripažino, kad da
bar parkuose perdaug vi
sokio pikto išdarinėjama, 
gi tokie specialiai suolai tą 
piktą panaikintų.

Rimtesni piliečiai tvirti
na, kad tam specialių suo
lų sumanytojui galvoje be
ne gaidukai gieda.

Sudegė šokių salė.
San Souci parke sudegė 

šokių salė. Tasai žaislų par
kas randasi ties 61 gat. ir 
Cottage Grove avė. Gaisras 
nuostolių padaręs $100.000. 
Pasakojama, gaisras kilęs 
labai originaliai. Kuomet 
dviejų lubų niūras ėmė liep
snoti, vienas policiantas vi
duj atradęs miegantį parko 
sargą ir jį laiku išvedęs 
laukan. Pradėta tardymai.

«■> TĖMYKIT NARIAI! **
Liet. Teat. Dr-stės šv. Martyno at

sibus Iškilmingas Balius, rytoj 13 d. 
Rugsėjo (Sept.), 1914 m. Ad. Micke- 
vieziaus svet. 3310-12 So. Morgan St. 
Pradžia 5-tą vai. vak. Kiekvienas na
rys privalo pribūti ant šio Baliaus, 
už nepribuvimą bausmė 50c.

N. Overlingas, Prez.
A. J. Kasparas, Rašt.

3416 Auburn Ave.

4 6 TĖMYKIT NARIAI ~ t
Dr-stė šv. Stanislovo V. ir Kan. 

Laikys savo mėnesinį susirinkimą ne
dėlioję, 13 d. Rugsėjo 1-mo Vai. po 
pietą, šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje 46 ir Wood gatvės. Pribuvimas 
kiekvienas sąnario neatbūtinai reika
lingas.

Valdyba.

KARĖ.
DIDŽIAUSIAS VAKARAS, šv. Jur

gio Svetainėje atsibus 13-tą d. Rugsė
jo (Sept.). Lietuviu Jaunimo Ratelis. 
Stato scenoje naują 5-kiu veiksmu 
d ra ina

“ERŠKĖČIŲ TAKU” 
pradžia 7:30. po perstatymo šokiai.

Lietuvių Jaunimo Ratelis parodys 
Lietuviškai visuomenei vieną iš gra
žiausiu perstatymu. Ant šio vakara 
pamatysite kaip, vieuas Jaunikaitis 
užbaigia savo gyvenimą eidamas Erš
kėčiu Taku.

Kviečia. KOMITETAS.

BALKANŲ TAUTOS PA
DARĖ SUTARTĮ.

Londonas, rugs. 12. — Iš 
Romos telegrama skelbia, 
buk Graikija, Rumunija ir 
Bulgarija padarę sutartį. 
Jos pasižadėjo eiti prieš 
Turkiją, jei Turkija, stos 
Vokietijos ir Austrijos pu
sėn.

AUSTRIJOS KARO LAI 
VĄS ŽUVO.

Trieste, rugs. 12. — Aus
trijos torpedinis laivas užė
jo ant minos ir nuskendo. 
Jurhairikai išgelbėta.

Anglai paėmė tris vokie
čių prekinius garlaivius — 
Orlando, Ritz ir Caracas.

Turįs didelę valdiškose 
sferose intekiuę rusų dien
raštis “Rieč” štai ką rašo 
apie karą ir jo pasekmes:

‘‘Karas turi būti taip pa
baigtas, idant nepaliktų nei 
kokios rūšies valstybinė 
kombinacija, kuri turėtų 
grasinti Europos ramybei.

‘‘Europos žemlapis turi 
būti būtinai pakeistas ir 
pridera visoms tautoms už
ganą padaryti.

“Pirmiau tas atsiekti ne
buvo galima, nes Vokietijoj 
gyvavo imperijalizmas.

“Šimtmetinė kova už tau
tinių principu pripažinimą 
turi būti pagaliau pabaigta 
ir visoms tautoms suteikta 
liuosybė.

VOKIEČIAMS SMŪGIS 
AFRIKOJ.

Londone oficialiai pas
kelbta, kad ties Nyassa, A- 
frikoj, vokiečių įgula buvo 
susirėmus su Anglijos ko- 
lioniale kariuomene. Vokie
čių Imta 400. Vokiečius pa
tiko didi pragaištis, nes jie 
neteko savo 9 oficierių. An
glams teko kelios kanuolės. 
Po mūšiui vokiečiai pabėgo, 
bet anglai jų negalėjo vy
ties patįs Imdami nuvargę.

KĄ SAKO AUSTRIJOS 
AMBASADORIUS.

Austrijos ambasadorius 
Suv. Valstijose, dr. Dumba, 
paskelbė bevielio telegrafo 
depešą, kokią apturėjęs iš 
Vienuos nuo Austrijos už
sienių reikalų ministerio. 
Depeša skamba:

“Austrijos imperatorius 
yra sveikutėlis.

“Lvovo apylinkėse eina 
mūšiai austrų su rusais.

“Rusai nuolat platina 
melagingas žinias apie sa
vo laimėjimus, matomai, 
todėl, kad padilginti fran- 
euzus, kurie pasirodė per
daug silpni veikėjai.

Iš Chicago.
Naujas išmistas.

Lincoln parko vienas ka- 
m išorių, dr. Martin B. Rit
ter, parkų komisijos susi
rinkimui perstatė labai ori
ginali įnešimą. Jis pasakė, 
kad miesto Chicago valdy
ba privalo viešuose parkuo
se pataisyti specialius suo
lus skyrium vyrams ir sky
rium moterims. Ant tų suo
lų turėtų būti padėti para
šai, taip kad vyriškis nega
lėtų atsisėsti ant suolo su 
parašu “for women”.

PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir (i 
procentą.

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 
kitose bankose.

IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais lai čekiais jie 
apmoka algas, bilas ir visokias kitas išniokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias budus vedimo rokundų biznyje. 
•Tokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkns 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 Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nuskyrimas.

Nesenai įšventintą kuni- 
guosna kun. P. Lapelį Jo 
Mal. Chicagos arcivyskupas 
nuskyrė komendoriumi į lie
tuvių šv. Kryžiaus parapi
ją (ant Town of Lake).

Tinkamas paminklas kun.
Dorney.

Didelė puiki mokykla y- 
ra baigiama statyti prie šv. 
Gabrieliaus bažnyčios pa
gerbimui kun. Dorney, kur
sai mirė pereitą žiemą ir bu
vo vadinamas Stock Yardų 
karalium. Mokykla atsieis 
$100.000. Yra ties 45 g. ir 
Wallace g. Yra tai dailus ke
turių augštų namai.

■ Mokyklon tilps 1.200 mo
kinių.

Mokykloj del parapijom! 
yra judamųjų paveikslų te- 
atrėlis, kur telpa 800 žmo
nių.

Didelis Išpardavimas!
Subato ir Nedčlio. rugs. (Sept.) 12 ir 
13d.

LYONS, ILL. geriausia žemė ir gra
žiausioje vietoje parsiduos po pusę a- 
kro ir dauginus, iki 2 1/2 akrą. Prie 
pat miestelio, kur bizno gatvės, prie 
gražios upės, kur geriausia žemė del 
daržovių auginimo. Apielinkė labai 
puiki, nes čia atsibuna lietuviški pili
ninkai vasaros laike, šiomis dienomis 
parsiduos labai pigiai už pusę akro- 
tik $450.0'0 ii- augščiau lengvais iš- 
mokesčiais. Jau yra daromi šaligatviai 
ir gatvekariai vedami. Taigi kas no
rite gero gyvenimo, geroje švarioje 
vietoje, nepraleiskite geros progos, bet 
atsilankykite arba laiškais atsišauki
te žemiaus paduota lietuvio adresu. Iš 
visą dalią Chicagos galima važiuoti 
Ogden Ave., karais iki 52ud Avė., ten 
imti Lyons karus ir važiuoti iki Jo
liet Ave.. Lyons, 111. nuo ten eiti į ry
tus 3 blokus, ir i pietus 1 bloką, kur 
jau bus musą subdivizija.

Frank J. Petru, 
1443 W. 18th St.. Chicago, ill.

Tel. Canal 806
Lietuvis agentas:

Jonas Derkintis.
2212 S. Leavitt St. arti 22 St., 

Chicago. III.
T. Gorzęlony.

4928 W. 31st St., Hawthorne, 
Chicago Ill.

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

Musą 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 ji turėti. 
Miera jo 18x24.

Kaina 25c

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

3249 South Morgan Street, ; CHICAGO, ILL.
Čia prifsiuneiu 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu

s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavarde..........................................................................................

Gatve.....................................................................................................................

Miestas.............................................................Valstija.......................................

Iškirpkite .šitą lapelį ir prisiąskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

AKIŲ EGZAMINAVIMAS!
Jaigu turite nesveikas akis, 

lankios galvos skaudėjimus arba 
suvis galit slabnai matyti ir kl
iokiąs neapykantos iš priežasties 
akiu, neatidėlodami tolesnam lai
kui ir neužnuodinkit netikrais 
vaistais jūsų akis, bet ateikit pas 
mane, o aš išegzaminuosiu jūsų 
akis ir išgydysiu blogiausias akių 
ligas.

Pritaikinsiu gerus akinius. Ek- 
zaminacija ir rodos davimas vi
sai dykai.

Aš esu tikras lietuvis,

K. Michalavskis, 
Doctor of Optics,

3222 So. Morgan St., Chicago, Ill.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau Veronikos Bejųotaitės, iš 

Telšių pav. Męs drauge važiavom iš 
Lietuvos 1913 pietuose, bet Chicagoje 
persiskyrėme. Jinai, regias gyvena 
Chie.agoje. Ji pati ar kas kitas malo
nėkite atsišaukti sekančiu adresu:

W. I. I. S.
1055 Jenne St., Kenosha, Wis.

Teatras ir Balius
Teatras ir Balius Muzikos bei dra

mos Draugijos “Birutės”. Statoma sce
noj “LITVOMANAI” Drama 4 aktu. 
Parašė Dvi Moteri. Nedėlioj. 13 d. 
Rugsėjo (Sept,), 1914 m. M. Meldažio 
svetainėj. 2242 W. 23rd PI. Ti kietai 
nuo 25c iki 75c. Pradžia 8-se vai. vak.

šituo vakaru musu atidaroma šių 
metų sezonas. Kaipo pirmas bus ir ne
paprastas, pagražintas naujomis ir pui
kiomis dainomis. Kadangi šiais me
tais pripuola 10 met. sukaktuvės nuo 
laiko atgavimo spaudos, tai musų ir 
statoma drama “Litvomanai”, kurioj 
ir atvaizdinama laikai, kada musų 
liaudis, ypač mokslus einantysis jau
nimas buvo netik savųjų, bet ir Rus
kin valdžios persekiojamas. Atvaizdi- 
nime dalyvauja jau atsižymėję scenoj 
“Birutės” artistai.

Po perstatymui bus dainos, o pas
kui šokiai, žaislai. Skrajojanti krasa 
su išlaimėjimu.

“Birutės” valdyba.

U’GAL KAS BADO?™
Rugs. 9 d. aut Aubunj, Avė- ąpię 

36 gatvę pamačiau du SHubiniu žapnu. 
Viename įspausti ženklai “I?- ,®. W. 
8—12—12” kitas be ženklų.

Jei kas radote, meldžiu grąžinti vei
kiai ir gauti atlyginimą.

Adresas:
Dominikas Winslauskis, 

948 W. 36th St., Chicago, Ill.

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų", gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO.,

(Severos Gothardiškas Aliejus)
yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina už
degimą, prašalina tinimą, ir apmalšo mėšlun

giškus traukimus ir stingumą.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

Puikiausis Beras
maudymuisi ir MvVCld O llCUlvdlvU skutimuisi ir 
toiletinis CLin Cnnn galvos
muilas yra uKlR uOdy plovimui.

(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

^QVQFnO Tah I SV Cukrinis vidurių sulinosuotojas. Valkams 
UuVuI Ud I QlJ"LuA jr suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų, diegimo 

ir' “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S
GOTHARD OIL
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