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LONDONAS, rugs. 23. — Vienas karo ekspertas Petrograde šitaip pasakęs apie vokiečių veikimus 
Suvalkų guber., ty. D. Lietuvoj: “Vokiečių rytines Prūsijos armija atmušė Rusijos armiją į D. Lie
tuvą ir dabar vokiečiai koncentruoja 1.200,000 kareivių aplink Kauną. Norima užduoti galutiną 
smūgį gen. Rennenkampfo armijai.”

Rusai paėmė Austrijos tvirtovę Jaroslav.

MUŠIS JŪRIŲ* Talkininkai vokiečiusveja i š Francijos.
Visoj mūšio li
nijoj vokiečiai 

atmušti,
PARYŽIUS, rugs. 23. — 

Gen. Joffre praneša, kad 
vokiečių gen. Kluck ir prin
co Vilio armijos buvo išmuš
tos iš pozicijų ir buvo pri
verstos pasitraukti prie 
naujų savo drutviečių. Pra- 
matoma, kad vidurys vokie
čių armijos bus priverstas 
trauktis prie naujų pozicijų.

Aršiausi susirėmimai ėjo 
prie Aisne ir Oise upių. Per 
dieną kriokia kanuoles ir tik 
iš dalies teapsistoja saulei 
nusileidus.

Jau dešimts dienų, kaip 
eina šis aršus mušis.

Vokiečių kavalerijos dau
giau nepasirodo mūšiuose. 
Yra tai todėl, kad daugybė 
jų arklių žuvo mūšiuose.

Vokiečių dešinysis armi
jos sparnas, karo ekspertų

Serbų pasise
kimai

Nish, rugs. 23. — Mušis, 
kuris ėjo per tris dienas 
ties Krupani, pasibaigė aus
trų nepasisekimu. Austrų 
buvo 160.000. Serbai buvo 
tą* mušiu pašaukti iš Sem- 

žvilgsniu, turės trauktis per 
Belgiją. Prie Sambre ir 
Meuse upių vokiečiai su di
džiausia paskuba taiso drut- 
vietes.

Skelbiama, kad gen Kluck 
persikėlė jau i Mons, Belgi
joj-

Rūsy pasiseki
mai Austrijoj.
PETROGRADAS, rugs. 

23. — Rusijos armija užė
mus, kaip oficialiai skelbia
ma, apdrutintas pozicijas 
aplink Jaroslavą. Rusijos 
vėliava plevėsuoja mieste.

Jaroslav yra už 17 mylių 
į š.-vakarus nuo Przemysl, 
tarp Lvovo ir Krakovo.

Austrijos komendantas 
Przemysle prašė rusų ne
veikti per penkias valandas. 
Per tą laiką pašaliniai žmo
nės išsikraustė iš Przemys- 
lo. Kaip tik pasibaigė pen- 
'kių valandų terminas, tai 

lin, kurį nesenai jie buvo 
užėmę.

Austrų antpuoliai ant 
Shabatz buvo atmušti. Šita
me mušyj princas Jurgis 
antru kartu liko sužeistas.

Romoj skelbiama, kad su
vienyta serbų ir černogorų 
armija užėmė Serajevą. Tai 
Bosnijos sostinėj turi 
37.000 gyventojų. Serajtve 
buvo užmuštas Austrijos į- 
padini* ir j« mena. .

tuoj buvo pradėta bombar
duoti penki fortai.

Iš Romos telegrama skel
bia, kad Danklo armija, 
skaičiuj 150.000, liko apsup
ta Rusijos armijos skaičiuj 
300.000.

Telegramos iš Viennos 
praneša, kad sostinėn atga
benama kareivių su limpa
momis ligomis.

Nukentėjo Angli
jos laivynas.

Londonas, rugs. 23. —- 
Vokiečių povandeninis lai

vas nuskandino ’ Šiaurinėj 
juręj Anglijos skraiduolius 
Cressy, Aboukir ir Hogue, 
Tas atsitiko arti Heligoland, 
kur nesenai anglai nuskan
dino tris vokiečių skraiduo
lius ir du torpedinius lai
vus. Ant kiekvieno anglų 
skraiduolio buvo po 755 ju
rininkų. Dar nežinia kiek 
žuvo ir kiek išgelbėta. Spė
jama, kad nuskendo arti 1.- 
500’ jurininkų.

Ir vokiečiai neliko be nuo
stolių. Iš penkių laivų, kurie 
atakavo anglus, du liko nu
skandinti. Anglai suėmė vo

kiečių garlaivį Spreewald 
ir dar du garlaiviu, ant ku
rių buvo po 2.600 tonų an
glių.

Afrikos pakraštyj anglai 
suėmė garlaivį su 300 vo
kiečių atsarginių.

Afrikos pakraštyj, prie 
galūnės Kuteli nuskendo an
glų garlaivis Belgian King. 
Su juo nuskendo 22 asme
nis; 98 buvo išgelbėta.

ROMA, rugs. 23. — Pran
cūzų karo laivai bombar
duoja Oattaro, Austrijos 
uostą.

Trumpos žinios iš 
karo lauko.

PARYŽIUS, rugs. 23. — 
Sužeistieji kareiviai pasa
koja, kad aplink Cranne 
sekmadienį ir pirmadienį 
buvo labai kruvini susirė
mimai. Vokiečiai vedė nuo- 
latai atakas. Vienas jų pul
kas visai buvo išnaikintas. 
Toj vietoj žuvę arti 7.000 
vokiečių.

LONDONAS, rugs. 23. — 
Gen.L. Botha, premieras ir 
agrikultūros ministeris, pie
tinėj Afrikoj vadovaus An
glijos armijai, kuri eis prieš 
vokiečių kolionijas Afrikoj.

ROMA, rugs. 23.—K Ly
ons atėjo žinia, kad 5.000 i- 
talų liuosanorių po vadovys
te gen. Giusseppe Garibal
di, sunaus garsiojo R. Ga
ribaldi, išvažiavo karo lau
kan kariauti prieš vokiečius 
Francijoj.

ROMA, rugs. 23. — Ru
munija užsakė Italijoj šim

2:00 valandos žinios.
LONDONAS, rugs. 23. — Telegramos iš Romos 

skelbia, kad Austrijos skraiduoliai — Maria Theresa ir 
Admiral Staun likę labai sugadinti.

LONDONAS, rugs. 23. — Belgų būrys buvo išėjęs 
iš Antwerpo ir buvo užpuolęs vokiečių sargus prie 
Bruselio.

ROMA, rugs. 23. — Černogorai gabena toli šauja- 
mas kanuoles ant kalno Lovchen, nuo kur galės subom
barduoti Oattaro.

tą milijonų patronų. Rumu
nai kelia prielankias Italijai 
demonstracijas.

AMSTERDAM, rugs. 23. 
— Vienas laikraštis Vokie
tijoj skelbia, kad Petrogra
de nugalabinta grafienė 
Kleinmichel už išdavystę. 
Nugalabinta ir gen. Diačev- 
ski už rengimą lenkų suki
limo.

LONDONAS, rugs. 23. — 
Telegrama iš Amsterdam 
skelbia, kad vokiečių arti
lerijos gen. Steinmetz žuvo 
mušyj rugs. 15 d.

DRESDEN, rugs. 23. — 
Melsties angliškoj kalboj ši
tame mieste nėra užginta, 
bet melstis už pasisekimą 
anglams kare užginta.

PARYŽIUS, rugs. 23. — 
Karvedys Mokrani, kurs 
1871 m. sukėlė Anglijoj 
maištą prieš Franci ją, su
tiko suorganizuoti vieną 
korpusą ir vesti jį prieš vo
kiečius.
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Musųpastabos.
BAISUS ANGLIJOS 

PRIEŠININKAS.

Nesenai Anglijos parla
mente pasakė kalbą niinis- 
teris Grey ir pažymėjo, kad 
Anglija nuo to karo turės 
labai daug nukentėti ir kas- 
žin, ar jai neprisieis ginti 
pačiai save. Tikrai yra ži- 
įioma, kad Anglija su neku
ria rezignacija įsimaišė tau 
karau, kuris turi prirodyti, 
ar Anglija vis dar yra ant 
vandens galingiausia. To
kie kvotimai nėra geistini, 
ypatingai valstybėms, ku
rios kaip Anglija pakilo ant 
a 11 gščiausio j < > ga 1 i n gumo
laipsnio, gi šiandie jau ga
li pulti žemyn. Kas tiesa, 
Anglijos karo laivynas yra 
beveik du kartu didesnis už 
Vokietijos, bet jau pirmuti
nis karinis incidnetas ties 
Tamizos intaka liudija, kad 
Vokietijos karo laivynas ne
siduos taip lengvai ją apim
ti ir kad Anglija savo per

am jnriii privalės pa
dengti milžiniškais nuosto
liais.

Tuo tarpu žinomas Suv. 
Valstiją pasiryžimas motė 
Anglijai, “atmink”, kac 
štai yra baisus priešininkas, 
kuris po Anglijai gali pasi
savinti visą hegemoniją ant 
vandenynu. Suv. Valstijos 
kadangi apreiškia, kad lig- 
laikinią juriu potentatą ka
ro metu jos ima tvarkyti 
visą komunikaciją ant van
denynu. Ta pati Anglija, 
kuri pirm šimto metu galė
jo Napoleonui blokuoti vi- 
sus-Europos pakraščius, da- 
bargi su širdgėla priversta 
žiurėti Į tai, kaip jaunos 
Suv. Valstijos apreiškia ka
ro suspaustai žmonijai, kad 
svetimu tautą pįrklybinius 
laivus painia savi! žvaigždė
tos vėliavos globon ir tuo 
bildu apsaugoja juos nuo 
Anglijos skraiduoliu pasi
kėsinimo. Suv. Valstijos ta
tai norinčios palikti ant ju
riu tokiomis galingomis, ko
kia ligšio] skaitėsi Anglija.

Jau ir šiandie Suv. Val
stiją pirklyba yra pralen
kus Anglijos pirklybą. Su
lyg pereitą metu statistikos 
juj-ią pirklybinė komunika
cija, turinti svarbia nišą iš

ėjimo punktą New Yorke, 
turėjo vertes 190 milijoną 
Amerika pasivijo ir pralen
kė Angliją ir tas atsitiko 
jau nebe pirmu kartu. 1861 
metais Suv. Valstijos buvo 
pralenkusios Angliją jau 
gana žymiai, bet kilus civi
liam karui, Suv. Valstiją 
puikus pirklybinis laivynas 
visai pranyko, paskui ame
rikonai į tą savo laivyną 
nei domos neatkreipė, tik 
nuolat taisėsi karo laivus. 
Visokie įstatymams projek
tai liudija, kad Suv. Valsti
jos, turinčios 100 milijoną 
gyventoją ir neapribotą ka
pitalo jėgą, išnaujo sumanė 
užimti didelę, o, rasi, ir 
pirmeilinę rolę jpirklyboje 
ant vandens. Gi tas jiems 
labai lengvai gali nusisekti, 
nes visiems yra žinoma a- 
merikoną nepaprasta gele
žinė energija.

Tačiau Amerika turi pir
miau apgalėti žymias sunke
nybes. Visupirmu ameriko- 
ninis darbininkas yra įpra
tęs už darbą imti tokias 
augštas algas, kad delei to 
laivu judėjimo lėšos pasi
daro nepaprastai didelės. 
Paskiau, sulyg amerikoni- 
nią įstatymą, laivą oficie- 
riai turi būti Suv. Valstiją 
piliečiais ir pati įgula sa
vo didžiuma turi būti ameri
konai. Kitas vėl įstatymas 
draudė savo laivyno skait
liui! priimti užsieniuose sta
tytus laivus. Tai buvo žy
mus kenksmas pirklybinio 
laivyno suorganizavimui, 
tuo labiau, kad laivą staty
mas Amerikoj daug bran
giau atsieina, negu Euro
poj. Tatai 1902 metais mi
nėtas įstatymas liko atmai
nytas su nekurtomis mažes
nės svarbos pastabomis. Te
čiau ir tuo įstatymu maža 
dalis laivą kompaniją pasi
naudojo. Taip dalykams sto
vint, prezidentas Wilson su 
kongresu ir tą pastarąjį į- 
statymą pakeitė visoms li
nijoms labai prieinamu, ty. 
be jokią sunkenybią leido 
visiems užsienvj statytiems 
laivams imti žvaigždėtą vė
liavą ir pirkliauti. J r jei 
dabartinis karas ilgiau pra
sitęstą, tuomet Suv. Valsti
jos paimtą į savo rankas di
desnę dalį pirklybinią lai
vu ir visas žymesnes pasau
lyj turgavietes. Tuomet su 
prarasti savo įsigalėjimą 
kovos pradėti, tuo labiau 
jei jis didžiumą laivą įgytą 
nuosavybėn.

Taip maždaug ministeris 
Grey nupiešė Suv. Valstiją 
ateitį pirklybos žvilgsniu. 
Vadinasi, Anglija bijosi 
prarasti savo įsigalėjimą 
ant vandens ir protestuoja, 
kad dabartinio karo metu 
Suv. Valstijos nepirkinėtą 
sau laivą.

KAIZERIS PAGIMDĘS 
KARĄ.

Anglijos užsieniu reikalą 
ministerija paskelbė buvu
sio savo ambasadoriaus de 
Bunsen Viennoje raportą, 
kas lytis! pertraukimo dip
lomatiniu santikią tarp Au
strijos ir Rusijos.

Buvęs ambasadorius savo 
ra porte patvirtina, kad pra
džioje karo Rusija su Aus
trija jau beveik susitaikiu
sios serbą reikale, kad tuo 
tarpu visi ginčai liko perkel
ti labiaus pavojingesnėn 
dirvon, būtent Rusijos su 
Vokietija.

Parodoma, kur tomis dieno-mis ištiko dideli mūšiai talkininku su vokiečiais Fran-
cijoje.

Toliau, buvęs ambasado
rius pažymi, kad jei Vokie
tija nebūtą perdaug užsi- 
karščiavus ir dar nors porą 
dieną nutraukus toliau, be 
abejonės, Europa butu bu
vus išgelbėta nuo tos di
džiausios h istorinės katas
trofos.

De Bunsen išaiškina, kad 
Austrijos užsieniu reikalą 
ministeris von Berchtold 30 
d. liepos m. labai prielan
kiai sutikęs ir toliau apkal
bėti su Rusija nesutikimu 
klausimus. Nuo to laiko Ru
sijos su Vokietija nesutiki
mai pasidarė aršesni, negu 
Rusijos su Austrija, kuo
met pastaroji buvo manius 
jau nusileisti.

“Rugs. 1 d. — rašo — to
liau buvęs ambasadorius — 
Rusijos ambasadorius gra
fas Šebeko man pranešė, tai staiga, ir diskusijos tuo-

Mušis ties Kibartais.
Vienuos “Deutsche Volk- 

sblatt” sekančiai aprašo 
muši, atsibuvusį ties Kibar- 
tais, prasidėjus karui.

Tuojaus po pertraukimo 
diplomatiniu santikią tarp 
Vokietijos ir Rusijos, Kara
liaučiaus vokiečiu garnizo
nas tuoj pasirengė keliauti 
į Rusijos pasienį. Rusijos 
parubežiais caro kariuome
nė — kaip pasirodo — nie
ko nežinojo apie karo pa
skelbimą. Kareiviai papras
tu budu saugojo rubežiu ir 
nieko neužkabinėjo. Buvo 
tiesiog nustebinti, kuomet 
vokiečią kareiviai ėmė įjuos 
šaudyti. Po kelią šuvią ru
sai kareiviai nuo parubežio 
pabėgo. Tatai vokiečiu ka
valerijos žvalgai visai ra
miai galėjo pereiti Rusijos 
pusėn.

Tuo tarpu artimajame 
Virbaliu] rusai jau žinojo 
apie kilusį karą. Didesni bū
riai rusą kavalerijos, palai
komi pėstininką, prisiartino 
net ties Kibartais ir užėmė 
apylinkės kalvas. Aut tą 
kalvą, netoli Kibartą gulin
čią, taigi ir atsibuvo pirma
sis vokiečią su rusais mušis. 
Rusai labai prastai šaudė. 
Beveik visi ją lauko arti
lerijos šoviniai labai augš- 
tai perlėkdavo viršum vo
kiečią šauliu galvą. Pėsti
ninkai iš abieją pusią šau
dė ilgiau valandos. Kuo
met vokiečiai susilaukė sau 
pagalbos, tuomet centras ir 
dešinysis sparnas puolėsi 
ant rusą su durtuvais. Tuo 
tarpu vokiečiu kairysis 
sparnas, palaikydamas nuo
latinę kanuolėinis ugnį, pa
sekmingai pirmutiniams 
gelbėjo.'

Bet rusai juk nelaukė tos 
valandos, kuomet jiems pri- 

kad Austrijos ambasadorius 
Peterburge, grafas Šapary, 
pagaliau nusileidęs, apreik
šdamas Rusijos užsieniu rei
kalą ininisteriui, jogei su
tinkąs išnaujo perkratyti pa- 
siusto Serbijai ultimatumo 
punktus, kurią nekuriais 
tiesiog kesintasi ant Serbi
jos neprigulmybės.

“Rusijos užsienių reikalą 
ministeris Sazonov priėmė 
trečiąją teismo pasiūlymą 
su išlyga, jogei Austrija su
silaikysianti nuo įsibriovi- 
mo Serbijon.

“Grafas Šebeko kelis kar
tus man sake, jogei jis pa
sirengęs vardan Rusijos pri
imti kiekvieną išmintingą 
kompromisą.

“Ant nelaimės tos dery
bos tarp Pel rogrado ir Vien
uos liko pertrauktos, ir 

sieis susiremti su vokie
čiais. Tarp ją gimė betvar
kė ir taip jie visi pabėgo į 
Kibartus, kur užsidarė. Su
lyg Rusijos genefalio šta
bo fortifikacijinią pienu, to
ji vieta turėjo turėti forti
fikacijas. Norėta supilti 
šancus ir pataisyti apkasas, 
taippat visą apylinkę aprū
pinti dygliuotomis vielomis. 
Užuot to viso supilta tik ke
li menkos reikšmės šancai.

Ir čia išnaujo prasidėjo 
šaudymai, kurią metu pa
aiškėjo rusu kareivių nesu- 
manumas šaudyme. Paga
liau vokiečiai puolėsi į Ki
bartus su durtuvais. Bet 
dabar ten sutiko jau tikrai 
tvirtaisbesilaikančius rusus. 
Rusai pėstininkai su dur
tuvais rankose pasirodė ga
na didvyriškai ir narsiai gy
nėsi. Ypač pats rusu cen
tras pagirtinai laikėsi. Bet 
kuomet vokiečiai rusus iš 
dvieju pusią apsupo, rusai 
buvo priversti iš savo užim
tą vietą traukties šalin. Vo
kiečiai taippat visuomet 
narsiai laikėsi ir iš užimtu 
vietą nebuvo galima juos 
prašalinti.
Rusą pusėj buvo daug su

žeistą ir užmuštu, gi vokie
čiu nuostoliai pasirodė kin
kas mažesni.

Rusai iš ten pabėgo lin- 
kon Virba liaus. Vokiečią 
kavalerija juos vijosi pir
miau išvaikius rusą kavale
riją.

Vokiečiai tuomet užėmė 
Kibartus ir dalį geležinke
lio, einančio į Kauną ii- Pe
terburgą. Kybartuose rusiš
kas vaitas, pa liktas savo u- 
rėde, bet su ta išlyga, idant 
jis nieko blogo neveiktą 
prieš vokiečius. 

jaus prasidėjo tarp Rusijos 
ir Vokietijos.

“Vokietija tau reikalai) 
įsimaišė liepos 31 d., pa- 
siązdama vienu žygiu ulti
matumą Petrogradą n ir Pa
ryžiun.

“Kadangi Vokietijai į tą 
ultimatumą veikiai neduota 
atsakymo, tatai kaizeris pa
skelbė karą Rusijai rugp. 1 
d., gi Francijaį rugp. 3 d.

“Kad dar kelios dienos 
ramesniu diskusiją, Euro
pa nebūtą sulaukus tokio 
baisaus kraujo praliejimo”.

Sulyg buvusio ambasado
riaus žodžiu — karui kal
tas kaizeris, bet kitos vers
mės liudija, kad karui yra 
kaltas Rusijos caras, kuris 
į kaizerio paklausimus nie
ko neatsakinėjo.

Visi jie vienodo plauko. 
J iems negaila žmonių, tik 
gaila šiltu sostu, kurie bai- 
gia savo laikus atgyventi.

Lietuviai Anglijos armi
joj ir laivyne.

Dalyvavo mūšiuose prie 
Mons ir Heligoland.

Sekantį laišką, angliškai 
rašytą, gavome iš Londono. 
Laiško data rugs. 8 d., 1914 
m.

Gerbiamieji: —
Rašau Tamstoms keliatą 

eilučių, aprašydamas apie 
tuos dalykus, kurie gali 
jums būti indomąs.

Yra daug lietuviu, ku
riuos aš pažįstu, tarnaujan
čiu Anglijos armijoj ir lai
vyne. Vienas, p. Spurgitis, 
priguli prie K. O. R. R., ki
tas, P. Bairis, priguli prie 
R. U. A. Abu dalyvavo mū
šiuose prie Molis, Belgijoj. 
Per pastarąsias kelias sa
vaites daug lietuviu įstojo 
armijon IJbiidone. Kaip 
jums žinoma, nedaug lietu
viu tėra Londone, bet jie sa
vo daro, stoja Anglijos pu
sėn prieš Vokietiją.

Vienas lietuvis, vardu 
Karolis Malinauskis pasto
jo į Russian Foreign Legion 
ir pirmadieni, rugs. 7 d., 
pusiaunaktį sėdo garlaiviu 
ir išplaukė karo laukan.

Anglijoj gimęs lietuvis 
William Brooks tarnauja 
laivyne. Jis dalyvavo laivy
ną inušyj prei Heligoland. 
Jis buvo ant karo laivo La- 
ertas. Nebuvo sužeistas.

Vienas mano brolis irgi 
yra jurininkas.- Tarnavo lai
vyne keturis metus. Buvo 
ant karo laivo Blanche. Da- 
J’iar jis yra Londone kazar- 
mėse.

Londone dabar eina daly
kai po senovei. Tik vienas 
dalykas metasi į akis — tai 
bedarbiu skaičius padidė

jimas. Šimtai belgą pabėgė
lių vaikščioja Londono gat
vėmis. Jie papasakoja la
bai liądną nuotikią, kaip ją 
šalis nukentėjo nuo barba
rišku vokiečią. Angiai pri
glaudžia belgus ir visi sten
giasi sušelpti juos, pakelti 
ją nupuolusią dvasią.

Anglijoje niekas nemano, 
kad galėtą, galu gale, būti 
vokiečiu viršus šitame kare. 
Vokiečią galybė turės būti 
sulaužyta. Anglija turi ga
lingą, neįveikiamą laivyną. 
Vokiečiai bus sutremti.

Tuomi baigiu savo laišką.
Lieku su pagarba.

G. M. Karasavičius.
P. S. Aš esu lietuvis. Esu 

“Kataliko” skaitytojas ir 
augštai jį statau.

Ar yra priešais tai 
įstatymai?

Bosnijos sostinėje Seraje- 
ve nužudyta Austrijos sos
to įpėdinis ir jo žmona.

Baisi žmogžudystė!
Senas, sukumpęs Austri

jos valdovas Pranas Juozas 
perpykęs tarė:

— Išnaikinti serbą žemę!
— Paskandinti kraujuose 

serbą tautą!
Ir jisai paskelbė karą 

Serbijai. Talkininkė seno 
despoto yra Vokietija. Už 
serbus stoja Rusija, gi su 
jaja ranka rankon eina 
Francija ir Anglija. Viskas 
priruošta kruviniems mū
šiams. Karo laukan su
traukta milijonai kareiviu. 
Kareiviai, apsiginklavę šau
tuvais, kulkosvaidžiais, ka- 
nuolėmis, visa toji masa pil
nai atsidavusi valdytis se
niems bukapročiams gene
rolams. Pildo ją įsakymus 
ir skardžias! tarp savęs.

Savo tikrais kūnais, bai
siai sudraskytais, nukloja 
tuos laukus, ant kurią jie 
šaudėsi ir badėsi.

Pagaminti laukai sėjai, 
dabar aplaistomi tu pačią 
lauku darbininką krauju.

Ten, kur pirmiau girdė
josi aidas linksmą dainą ir 
kalbu, tenai dabar girdisi 
nežmoniški aimanavimai ir 
kaimeliu baisus trenksmai.

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

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

Užsisakymo lapelis.

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

Čia prisiunčiu $1.26 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kunigas sekančiu adresu:

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

Gatvė ............................................................................................................. ........................

Miestas ................................................................................................................................

Valstija .......................................................................,,,,,............................................ ..

O ten toliaus dega numy
lėti ją kaimai, kur jie išti
sus šimtmečius sau ramiai 
gyveno.

Mirtinoje baimėje palik
dami viską, bėga nežinoda
mi patįs kur, nežinodami, 
kur randasi jąją tėvai, mo
tinos, broliai, seseris, žmo
nos ir vaikai.

Tie žmonės, katrie visą 
savo amžią nešė sunkiausią 
despotizmo jungą; tie žmo
nės, iš kurią buvo atimtos 
visos teisės link laimės ir 
liuosybės; tie žemdirbiai, 
katrie savo sunkiais darbais 
palaiko visą pasaulį — sker
džiami ant jąją pačią lau
ką, tarsi, nenaudingiausi 
gyviai, ar žvėrys.

Nuo vieno šiais laikais 
paminėjimo žodžio “karas” 
perbėga ištisai visą kūną 
baisus šiurpuliai.

Tik pagalvok.
Nei prieš vieną veislę iš 

kraugeringiausią žvėrių, 
nuodingiausią kirmėlių nė
ra vartojami tokie nežmo
niški įrankiai, kai kad prieš 
ramiausius sutvėrimus, žem
dirbius žmones.

Gi kame tie įstatymai, su
lyg kurią yra leidžiama 
toks baisus užmušinėjimas 
visai ramią, nekaltą žmo
nią?!

Šalin karai!
Šalin, nedorieji valdovai 

su savo kulkosvaidžiais!
Tegyvuoja tarp tautą ro

ll) ybė ir visuotinoji laisvė!
Lind. Šiupis.

Aa/u’crp, rugs. 23. — To
mis dienomis Belgijos kara
lių Albertą patiko nepapra
stas prietikis: jis automo- 
biliumi apvažinėjo savo ar
mijos pozicijas, kur neperto- 
li taippat buvo atsiradę vo
kiečiai kareiviai. Jam be
važiuojant staiga jis pama
tė, kad šoferis jį ima vežti 
vokiečiu pusėn. Karalius 
tuojaus įsakė jam sustoti 
ir automobiliu pasukti at
gal, bet šoferis nepaklausęs 
dar smarkiau paleido auto
mobiliu liuk vokiečią. Ma
tyt, jis norėjo karalių pa
duoti į rankas vokiečiams. 
Tuomet karalius išsitraukė 
revolverį ir šoferį nušovė, 
paskui pats vienas sugrįžo 
pas savuosius.

Yra tai praktiškas RANKVEDIS 
dėl išmokimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietutlškl 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 talpinąs! trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, dėlei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurie 
■ori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs į šitų 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 1.60
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Tananevičia.

la-

Tel. Yards 5946

NEŽADA DAR GRISTI.

del
ge-!

ir
ma-

GERIAUSIA APTIEKA 
ANT TOWN OF LAKE.

4503 So. Wood St, 
Chicago, Ill.

M. J. Mankowski,

Geros gyduolės tai sveikata kiekvie- 
name laike, kada Jums yra reikalin
gos lygoje. Kokio nors ligoje begydyto- 
jaus arba su receptais parašytais, mel-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Utlalku kravtvvę vyrišką aprCdalq, akrybeliq, Sevaryk* ir 
bafe moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriikų siut>

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill.
Telephone Yard* 6683

ŽVAIGŽDŽIŲ KALBA. į
Jau šiepiasi saulė už tam

saus miško. Spinduliai dar į 
stiebiasi ir nors bailiai prieš 
“Labanakt” bučiuoja eglių ' 
viršūnes. Šios nei kiek ne- 
sipurto ir, tik ramiai žalio
mis šakomis šlamėdamos, 
bando inigdytis, sapnuoti. ' 
Bet ir šiam nekaltam atsi
sveikinimui nuožmumas už
kerta kelią. Tamsus debe
sis, lyg juodi varnai, iš vi
sų pusių sudrumsčia gęstan
čią padangę. Prasideda nak
ties viešpatavimas. Ramus 
pasaulis užsimąstęs gludi 
tamsos tvane. Tik šit vie
na, kita, paskui ją tūkstan
tinė žvaigždelė, įsmeigusios 
akis į žemės varguolius,' 
skleidžia šviesą po visų už
mirštas bakūžėles, kol pir
mi betekančios aušros spin
duliai nepadavė gando na
mo gl’įšti.

Begrįždamos sesytės- 
žvaigždelės dalinosi savo į- 
spudžiais.

— Papasakokit, ką esate 
mačiusios į žemę bežiūrėda
mos, aš vos kartą į šimtą 
metų galiu pasiekti jos gy
ventojus, — prašė viena 
draugė.

— Slinkau viršum miško
— tarė mažutė žvaigždelė.
— Miškas taip buvo tankus, 
kad sunku buvo ką ir pa
stebėti, bet netyčiomis tar
pe medžių lapų radau ma
žą langelį, sprukau pro jį 
ir apšviečiau miško taką.

Bėgo stirna su stirneliais. 
Mažuliai glaudėsi prie mo
tinos, net malonu buvo žiū
rėti. Bet staiga tuo keliu 
pasirodė medėjas. Aš sku
biai pasislėpiau už lapų ir 
tamsoje jis gražiems gyvu
lėliams negalėjo nieko blo
go padaryti.

— Gerai padarei — tarė 
draugės.

— O tu kur buvai? — 
klausė kitos seselės.

— Vandenyje — tarė.
— Vandenyje? Nejuo

kauk ir pasakyk, kaip ten 
patekai?. Juk tavo aukso 
kaselės visai sausos yra.

— Na, kad ne aš pati, tai 
mano šešėlis vandenyje

maudėsi. Beslinkdama pas < 
savo sesę, viduje tamsaus \ 
miško užtikau gražu ežerą. . 
Aplinkui ežerą rainiai što* ; 
vėjo pušis ir egles, nedriz- 
damos nei šakelėmis siubte- : 
lėti prieš paslaptingas eže
ro gelmes. In domu jose bu
vo. Begalės linksmų žuvy
čių baigė nakties suktinį. 
Paleidau tad joms meilų 
žvilgesį. O, kaip gaila, se
selės, kad nematėte, kas 
paskui buvo! Išsigandusios 
žuvytės nė krust, pagalios, 
kiek pasidrąsinusios, pradė
jo artinties ir išsižiojusios 
bandė gaudyti mano paveik 
slą, tarsi buk kas valgoma.

Labai linksniai pažai
džiau ir rytoj manau tenai 
keliauti.

Žvaigždelės, savo seselės 
besiklausydamos pasakoji
mų, saldžiai nusijuokė.

— O tu, ką esi regėjusi? 
— klausinėjosi kitos žvaigž
delės.

— Aš lydėjau draugą, — 
tarė šioji. — Buvo tai jau
nas vaikinas, beeinąs pasau
lin laimės ieškotų. Atsisvei
kinęs motiną ir gimtąjį kai-

1 mą, ėjo apsiašarojęs. Pagai
lo man vaikino, sumaniau 
nuliūdusį j į žibančiomis ake
lėmis nuraminti ir bematant 
apšviečiau tamsųjį kelią. 
Vaikinas urnai pakėlė galvą 
augštyn, nusijuokė ir tarė: 
“Sveika, mieloji žvaigždele! 
Taip esi graži, kaip mano 
motinos žvilgterėjimas. 
Šveisk man, šviesk ir vesk, 
kur veda motinos atmini
mai. O kaip esi maloni, jau 
dabar man jaukiau!”

Taip dūlino vaikinas to
lyn, retkarčiais atsižvelgda
mas į mane, o aš vis blizgė
jau ir mirkčiojau, norėdama 
jo kelionę ir ateitį palinks
minti.

— O tai smagų turėjai 
draugą, dabar mes supran
tame, kodėl paskutine par
keliavai — tarė draugės.

— O tu, kur, sesyte, bu
vai? — paklausė geltonplau
kes žvaigždelės, kuri ligšiol 
tylėjo.

— Aš šviečiau dūšiai iš 
pasaulio į amžinąjį gyveni
mą keliaujančiai, — rimtai 
tarė. — Lovoj labai sergąs

darbininkas gulėjo; ligos 
prispaustas, neturėjo pajė
gų; ant krutinės nukritusi 
galVa, veidas išblyškęs; lu
pos Vos krutėjo paskutinę 
maldą tardamos; senis aki
mis vadžiojo po apsiverku
sius vaikus, pagalios, surin
kęs paskutines pajėgas, ta
rė:

— Ko verkiate? Ar dėlto, 
kad mirštu. Gyvenau ilgai 
ir gerokai pavargau. Dievas 
davė sveikatą, mokinau ir 
auklėjau. Visi esate priaugę, 
kiekvienas mokate darbą 
dirbti; kiekvienas galite bū
ti naudingas visuomenės 
narys. Aš esu jau senas ir 
silpnas, negaliu dirbti ir pa
silsi© ilgiuos. O kur geriau 
galima pasilsėti, kaip pas 
Tėvą? Dangiškas Tėvas jau 
vadina pas save... Regite 
šią aiškią žvaigždelę, kuri 
man mirkčioja ir šaukia 
ten... augštyn... Eisiu ir 
tikiuosi gerasis Tėvas su 
linksmybe mane pasitiksiąs, 
nes ištisą savo gyvenimą 
stengiaus Jam intikti. Su
diev, mieli vaikeliai!...

■ Žvaigždele, jau einu, jau...
Ir dora jo dūšia pakilo 

i padangėn pas mylimąjį Tė
vą.

nezengkit, tiesiais keliais 
siekit tikslą.

O širdelė karščiausiai bu
čiavo ir tarė: Vaikeli iha- 
no, buki žmogumi! Ligi pas
kutinio atsidūsėjimo mylėk 
Dievą, tėvynę ir artimą.

Dar kartą prispaudė ir iš 
gilumos linkėjo: — Tesau
goja tave Dievas, brangusai 
mano!

— Geroji motina. Tegu 
jos ir Dievo džiaugsmui au
ga vaikelis — tarė sujudin
tos žvaigždelės.

prašnabždėjo žvaigždelės.,
— Tu nuly dėjai pasaulio 

suvargintą dūšią dangun, aš 
priešingai — atlydėjau ma
žulėlę dūšelę žemėn — ta
rė kita žvaigždelė. — Paė 
mė ją angelas iš Augščiau- 
siojo rankų ir motinai į vys
tyklas padėjo. Aš jai kelio
nėje šviečiau. O, kaip mo
tina linksminosi! Su kokiu 
»aimės žvilgėsiu žiurėjo : 
mažulėlį, kaip karštai prie 
širdies glaudė.

— Tu mano gyvenime, 
gražiausioji žvaigždelė! — 
tarė — o, kaip man su ta
vim gera ir linksma! Dieną 
ir naktį tavim rupįsiuos, ta
vim gyvęsiu.

Ir bučiavo mažiulėlio lu
peles, kalbėdama: — Mokė
kite kitus laimingais palikti.

Bučiavo rankeles sakyda
ma:

— Mylėkite darbą.
Ir bučiavo ko j ales tarda

ma: Niekad blogo žingsnio

(1) Vidiis supustytos bažnyčios Tcrmonde, Belgijoj; (2) Sunaikinta eile namų ' 
ten-pat

Iš Lietuvių 
sKolionijų.

PERU, ILL.
Šis miestelis randasi

bai puikioj vietoj, ant Illi
nois upės kranto. Dirbtuvių 
jame jokių nėra; yra tik an
glių kasyklos. Todėl žmonės 
daugiausia dirba jose. An
tras miestelis LaSalle stovi 
į rytus nuo Peru apie kokią 
mylią atstu. Anas mieste
lis turi daugiau dirbtuvių. 
Viena yra puiki ir didelė 
dirbtuvė, kurioj dirba laik
rodžius. Joje dirba apie ke
li tūkstančiai darbininkų, 
bet dabar silpnai ir ten dir
bama. Tai tiek apie tuos du 
miestuku.

Dabar parašysiu kelis žo
džius apie šv. Bedo kolegiją, 
kuri randasi pora mylių į 
vakarus nuo tų miestelių. 
Ta kolegija šiemet yra pa
didinama. Nes pristatomas 
naujas namas, kuris lėšuos 
virš $50.000. Mokinių skai
čius šiemet gerokai pasidi
dino, ir dar vis tebevažiuo
ja.

Taipgi sulaukėme dau
giau ir lietuvių. Lietuviai 
visi priguli prie S. L. R. K. 
A. Il-čios kuopos. Sekma
dienį, rugs. 20 d., turėjome 
savo susirinkimą ir išsirin
kome naują valdybą: pirm. 
A. Naugžemis, rašt. A. I- 
vinskas, išd. A. Linkus, 
kningius J. Poška. Visi ma
loniai nutarė lankyti klesas 
ir darbuoties ant lietuviškos 
dirvos.

Taipgi turime kningyną, 
kuris dar yra menkas, to
dėl meldžiame išleistuvių ir 
visuomenės, idant neužmirš
tų musų jaunučio kningynė- 
lio.

Jei kas teiksis kokią kniii- 
gelę aukoti, tai tegu siun
čia adresu:

Lithuanian Library.
St. Bede College, 

Peru, Ill.
Jo. Po.

GARY, IND.
Pereitą sekmadienį šv. 

Mykolo A. dr-ja buvo su
rengus prakalbas. Prakalbų 
surengime pasidarbavo pp. 
Andrius Navasaitis ir Jo
nas Gribėnas.

Prakalbos atsibuvo Ruz- 
gio salėj. Prakalbti pasi
klausytų buvo prisirinkę 
pilna salė. Programo vedė
ju buvo kun. Jakštis. Pir
miausia kalbėjo p. J. Gab
rys. Kalbėjo apie europinį 
karą. Antru kalbėtoju bu
vo p. S.
Kalbėjo apie mokslą, spau
dą ir laikraščių skaitymą. 
Pasakojo apie “Kataliko” 
virtimą dienraščiu ir išrodi- 
nėjo dienraščio svarbą lie
tuvių gyvenime.

Minėtoji šv. Mykolo A. 
dr-ja turi 70 narių ir gerai 
laikosi.

Programų! pasibaigus J. 
Zeramskis pasikvietė kalbė
tojus svečiuosna ir gražiai 
priėmė.

P-nas J. Zeramskis yra 
vienas seniausių “Katali
ko” skaitytojų ir prietelių.

“K-ko” ėmėjas.

BALTIMORE, MD.
Rugs. 18 d. buvo sušauk

tas penkių vietos pašelpinių 
tautiškų dr-jų susirinki
mas, kad išrinkti atstovus 
visuotinau lietuvių Seiman, 
kuris atsibus New Yorke 
pirmomis spalių dienomis. 
Išrinkta: Petras Lazauckas 
ir Kazimieras Baltrušaitis. 
Nuo T. M. D. — Narginos- 
kas.

Į Chicagos politikinį sei
mą nuo bažnytinių draugi
jų nuskirta Vasiliauskas ir 
Laukaitis.

“Darbininkų Balso” koo
peratinės bendrovės — re
daktorius J. Laukis.

Abejotina su p. J. Lau
kiu, ar galės lankyti jis sei
mą, kadangi sergąs. Jau 
buvo manyta išnaujo pra
dėti leisti “Darb. Balsą”, 
bet jam susirgus, leidimas 
atidėtas toliau.

A. Kur.

Bordeaux, rugs. 23. — 
Daugelis paryžiečių jau pra
dėjo grįsti sostinėm Laik
raštis Temps paskelbė, kad 
redakcija grįsta Paryžiun 
ir tas laikraštis vėl išeidi- 
nės sostinėj.

Valdžia neketina dar grįš- 
ti. Lukuriuos, kol vokiečiai 
bus galutinai išvyti iš Fran
ci jos.

Iškilmingi Vakarai!
----- kurie atsibus-------

laike Visuotinojo Amerikos Lietuvių Seimo ir laike L.
R. K. Federacijos kongreso.

ŠV. JURGIO SVETAINĖJE, KAMP. AUBURN AVE. 
IR 32 PL., CHICAGO, ILL.

1. SEREDOJE, 2d d. ruys. šis vakaras pavestas- 
surengti Chicagos “Vyčiams”. Bus vaidinta dviejų ak
tų drama su epilogu •‘Smuklė”. Dainuos “Vyčių” cho
ras, vadovaujant p. A. Aleksandravičiui.

2. KETVERGE, 2'j d. rut/*. Bus dainuota klasi
nis Č. Sosnausko veikalas — kantata “Broliai". Išpil
dys Chicagos parapijų suvienyti chorai, vadovaujant p. 
A. Poc|ui ir dalyvaujant p. V. Daukšai — tenoras solo. 
Orkestraciją šiam veikalui priruošė pp. A. Pocius ir A. 
A leksandravičius.

S, TfiTlVYį'TOJE, 2ii d. riiį/š. Šios dienos vak. pa
vestas surengti ir bus išpildytas Šv. Kazimiero Seserų 
mokinių. Be visokių margumynų Ims vaidinama “Kur 
Tiesa”, muzika A. Pociaus.

Gerbiamieji Tautiečiai yra maloniai prašomi at
silankyti ant viršminetų vakarų kuoskaitliugiausiai. 
Pradžia visų vakaru 7:30 vai. vakare. Po programai?) 
bus šokiai.

ESSESSB!

Pigiai parsduoda 
Farma.

160 akeliu žemės, visa lygiai 
aptverta geriausiomis tvoromis 
pintomis, ir per pus pertverta. 
Žemė derlingiausia iš visų lietu
viškų farmų. Už visas farmas 
šioje geriausia javai auga: yra 
50 akrų ariamos derlingos dirvos 
ir 15 akrų dobilių kur gaunu po 
3 tonus šieno no akro. Tvartai 
geri ir numulavoti trobų rasti
niai. Kraijavas šulinys 100 pėdu 
gilumo ir geriausias vanduo ja
me. Telefonas į namus įvestas ir 
kaštavo įvedimas $150.00 Sodas 
jaunas iš 220 medžiu: 10 vyš
nių, 8 griušės, 6 slyvos, o kiti 
medžiai geriausio gatunko obe
lys. Medžiai jau pradėjo vesti 
vaisių. Yra puikiausiai prižiūri
mas sodnas.

Parduodu su visu kuom: pora 
arklių vertes $500.00, pora kar
vių ir telyčių vertės $200.00, ,11 
kiaulių vertės $810.00, 10 avių 
vertės $75.00, geriausios veislės 
vištų apie 100. Visi padarai ir 
mašinos mažai vartotos. Du ve
žimai, vienas lengvas kitas sun
kesnis, su baksais šlajos, geriau
sio gatunko, gražios rogės 
pasivažinėjimo. Pakinktai 
riausi. Mašina sėjamą 
mašina bulvių sodinimo,
šina kornų sodinimo, mašiną 
šienui piauti, mašina grėbimui, 
du drapakai, vienas del vieno ar- džiu kreiptis prie manės, 
klio, o kitas dviem arkliam, du i 
plūgai, akėčios sprendžininės, ma
šina velėnom pjaustyti, gaselinis 
indžinas, kuriuom galima malkos 
piaustyti, akselį piauti, vandenį 
plumpuoti-viską su juom galima 
daryti. Yra pienui skiriama ma 
šiną .vadinama separatorius ir vi 
sokios smulkmenos: šakės grėb
liai, kirviai, lopetos, kalviškos ii 
stalibriškos. Rugių ir avižų dideli 
kūgiai šiaudų, kūgis šieno ir ta

tvartas pilnas. Šieno užteka sau 
ir parduoti galėsite. 15 akerią 
laukas komai užsėta, kur galybė, 
kofnų auga iškurių bus galima 
daug parduoti, 6 akeriai pupų 
(binzų) užsėta. Čia auga geriau
sios pupos j visa Ameriką. Pupos 
šįmet labai brangios ir galima 
bus prakulti ir didelius pinigus 
gauti. Bulvių yra 60 bušelių pa
sodinta ir galima bus gauti apie 
1000 bušelių.

Viską sykiu parduodu už $6- 
000.00. Reikia įmokėti tik $2000.- 
00, o likusius palauksiu lig 6 me
tų laiko. Prie to viso pridedu 
10.000 pėdų lentų del didelio 
tvarto ir balkių tvartui. Turiu tą 
viską parduoti į mėnesį laiko ir 
išeiti ant savo didžiosios farmos 
Į Scottville, Mich, kuri randasi 
už 18 mailių no šitos farmos. No
rinti pirkti atvažiuokite stačiai į 
Peacock, Mich. Aš gyvenu ant 
tos farmos ką norių parduoti. Ji 
beveik uždyką atiduodama. Lau
kiu vieną iš Jūsų atvažiuojant į 
šią farmą. Štai tos farmos adre
sas:

ANTON KIEDIS,
Peacock, Mich.

Musu gyduolės gerinusia sutaisytos 
ir gydytoju receptai yra išpildomi 
kuoteisiugiausia. Musu aptiekoje lan
kosi geriausi gydytojai, kurie prisėjus 
visuomet pasirengę kuogeriausia pa-*, 
gelbėti. Taippat mes pašauksime toki' 
gydytoją, kokį Jus patys reikalausite. .

Mes užlaikome, apart gyduolių, ,»vi. 
sokias geriausias kvepiančias pertu.-, 
mas. Didžiausiame pasirinkime Viso
kių aptiekoje parduodamų dalykų. Mel
džiame kreiptis pas mus augščiau mi« 
įnėtu adresu. Mes kalbam lietuviškai.

VISI UŽSISAKYKITE

Amerikos Lietuvių Dienraštį
KATALIKĄ”

Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALIKAS“ plačiausia išsipla
tinęs ir turi daugiausia skaitytojų. Dienraštis “KATALIKAS“ pa
duoda žinias anksčiau už kitus laikraščius. Dienraštyje rašoma apie 
visokius atsitikimus pasaulyje, telpa smagių ir linksmų pasiskaity
mų, pamokinančių straipsnių. Rašoma daug apie Lietuvą ir lietuvių 
reikalus.

Dienraštį “KATALIKĄ“ redaguoja prityrę redaktoriai ir rašo 
į jį žymiausi rašytojai.

Dienraštis “Katalikas
yra bepartyvis ir ne atskiriems luomams tarnauja, bet visuomenei 
— yra visuomenės laikraštis.

Dienraščiui rupi visų lietuvių gyvenimas: darbininkų, jauni
mo, moterių, jam rupi lietuvių pramonė ir visi kiti, iššaukti kultū
rinio judėjimo, reikalai.

Todėl skaityk “KATALIKĄ”, nes užmokėti už ji pinigai atneš 
tau šimteriopą naudą.

Amerikos Lietuvių Dienraštis kainuoja:
Suv. Valstijose ir Canadoj, metams

pusei metų 
trims mėnesiams

Užsienyje, Europoje ir kitur: metams 
pusoi metų

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

Amerikos Lietuvių Dienraštis
3249 SO. HORGAN ST ■ • CHICAGO, ILL.

45.00.
$3.00.
$1.75.
$7.00.
$4.00.

V’
i

V*.

Užsisakykit tS' “Kataliką
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4 KATALIKAS

TELEGRAMOS.
Rengiasi aplei

sti miestą.
Trieste, rugs. 23. — ši

tame mieste viskas priruoš
ta išsikraustymui. Krasos ir 
geležinkelio darbininkams 
išakyta būti gataviems iš- 
sinešinti iš miesto išgirdus 
pirmą signalą. 100.000 ka
reiviu sutraukta miesto gi
nimui.

Turbut laukiama užpuo
limo iš Italijos pusės.

Atsisako ginti 
Krakovą.

Londonas, rugs. 23. — Iš 
Petrogrado pranešama, kad 
lenkai apleidžia miestą. 
Svarbieji dalykai ir doku
mentai gabenama iš univer
siteto. Lenkai nepatenkin
ti, kad austrai Krakovo apy
linkes paskyrė mūšiams. 
Lenku liosanoriai atsisakė 
ginti miestą. Gal ir nebus, 
todėl, tose apylinkėse mu
šiu, o Krakovas bus užleis
tas rusams.

VĖL VERDA REVOLIU
CIJA.

Nogales, rugs. 23. — Kuo
met iškilo kivirčai tarp gen. 
Carranzos ir Vilios, tai Car
ranza pasiryžo numalšinti 
nenusileidžiantį Vilią. Gen. 
Obregon veikia išvien su 
Villa. Gen Cabral, Carran
zos šalininkas, eina į Souo- 
ros valstiją. Villa ir Obre
gon sutarė remti Sonoros 
gubernatorių AIayetoreną.

Iš visako išrodo, kad už 
keliu dienu vėl prasidės 
kraujo liejimąsi Meksike.

VIRGINIA PASTOS 
SAUSA.

Richmond, Va., rugs. 23. 
—Šioj valstijoj eina balsavi
mai kas link uždraudimo iš
dirbti ir pardavinėti viso; 
valstijoj svaigalus. Pasiro
do, kad dauguma pritaria 
blaivybės įvedimui. Surink
tieji balsai parodo, kad 20.- 
000 balsu buvo daugiau už 
blaivybę, negu prieš. Rich- 
monde už blaivybę buvo 4.- 
287, prieš 6.011 balsu.

KRIZIS BRAZILIJOJ.
Rio Janeiro, rugs. 23. — 

Kavos verteiviams grasia 
pavojus subankrutyti. Nes 
negalima dabar kavos ga
benti į Europą.

Brazilijos kavos vertei
viams yra toks pat pavojus, 
kaip ir Suv. Valstijų med
vilnės augintojams pietuose.

PLIENAS Į AUSTRALI
JĄ.

Pittsburg, rugs. 23. — 
Plieno korporacija gavo už
sakymus iš Australijos. Už
sakyta 17.000 tonu bėgių del 
geležinkelių Australijoj.

BULIUS NUDURĖ 18 
VOKIEČIŲ.

Paryžius, rugs. 23. — 
Prancūzų laikraštis paduo
da žinią apie tai, kaip vie
nas bulius nudurė 18 vokie
čių.

Tai atsitiko prie Sezanne. 
Ūkininkams buvo pranešta 
apie vokiečiu prisiartinimą. 
Ūkininkai norėjo nuginti 
galvijus į saugią vietą. Vie
nas didis bulius, iudukes del 
šaudymų, pasileido vokie
čių pusėn. Vokiečiai, pama- 
ę bulių, nusistebėjo ir spė

jo. kad tai yra koks nors 
Taneuzų šposas.

Bulius, nieko nelaukęs, 
nusmeigė šešis vokiečius. 
Vokiečiai ėmė šauti į bu
lių: suvarė jin daug kulip- 
ku; bet kol bulius visai nu
silpo, tai jis dar nusmeigė 
tuziną vokiečių.

CHOLERA AUSTRIJOS 
ARMIJOJ.

Vienna, rugs. 23. — Nau
jas priešas atsirado Austri
jos armijai. Susekta kelintas 
apsirgimų cholera. Milijo
nas kronų liko paskirta į- 
steigimui kazarmių aprūpi
nimui kareivių, sergančiu 
limpančiomis ligomis. Sos
tinėj ėmė apsireikšti krau- 
jaligė.

Iš Chicago.
Visuot. Liet. Polit. Seimas 

pasibaigė.
Vakar devintą valandą 

vakare pasibaigė Visuoti
nas Liet. Politiškasis Sei
mas.

Seimo sesijos vakar pra
sidėjo devintą valandą iš 
ryto. Pirmiausia buvo iš
duota aukų rinkimo pienas, 
kurį išdirbo komisija iš 25 
asmenų. Pienas komisijos 
buvo dar perkratinėjamas 
delegatų, bet paskui liko 
priimtas. Po to prasidėjo 
svarstymai Lietuvos poli
tiškųjų klausimų. Daug a- 
pie tai aiškino p-nas Gab
rys.

Pripažinta reikalingu ru- 
pinties išgavimu Lietuvai 
autonomijos.

Pripažinta reikalingu su
vienyti visas Lietuvos sri
tis — prijungti Suvalkiją ir 
M. Lietuvą prie D. Lietuvos.

Susižiedavo.
P-nas J. Briedis susižie

davo su p-le R. Drangeliu- 
te, d-ro K. Draugelio sese
rim.

P-nas J. Briedis yra ži
nomas visiems Chicagos lie
tuviams, kaipo lošėjas. Yra 
vienas gabiausių Chicagos 
lietuvių vaidintojų. Gerai 
atlieka komiko roles.

“Iš po budelio kalavijo’’.
Tokiuo vardu vaidinta te

atras rugs. 20 d. šv. Jurgio 
K. parapijos salėje, ant 
Bridgeporto. Vaidino Liet. 
Teatr. Kliubas Lietuva. 
Vaidinimas gerai nusisekė 
Iš geriausiai pasižymėjusiu 
lošėjų galima paminėti 
šiuos: p-lę L. Petrauskaitę
— motinos rolėj, p-lę M. 
Druktenaitę — Marijonos 
rolėj, J. J. Paleką — Ed
vardo rolėj, Pr. Stasiulis
— malūnininko rolėj, A. 
Venckus — valkatos —- 
plėšiko rolėj. Kiti visi lo
šėjai ir gi gerai savo užduo
tis atliko, bet jų rolės bu
vo mažesnės, taigi ii’ ne 
taip svarbios, kai kad pir

mutinių. Minėtas veikalas 
yra gražus, bet dar tebėra 
rankrašty], jį spauzdinant 
reiktu nekurias vietas pa
taisyti.

Nors tą dieną oras buvo 
labai tvankus, bet publikos 
prisirinko pilna svetainė. 
Lošimo metu publika pa
vyzdingai užsilaikė. Svaigi
nami gėrimai nebuvo par
davinėjami.

Pasibaigus vaidinimui at
sibuvo balius su šokiais. 
Nors salėj svaigalai nebu
vo pardavinėjami, bet vis
gi atsirado keli nenuora
mos, kurie kitur prisimau
kę atėjo linksni inties ir 
trukšmą kelti. Jie visi te- 
čiau tuojaus numalšinta.

Rengėjų buvo skelbta, 
kad ant tikietų bus lipina
mi Tautos Išdo ženkleliai. 
Buvo užsakyta keli šimtai 
tų ženklelių “Draugo" re
dakcijoj, bet nebuvo laiku 
pristatyti.

Rugs. 27 d. tas pat Liet. 
Teatr. Kliubas Lietuva vai
dins tragediją “Keistutis" 
Columbia salėj. Ten tai jau 
tikrai bus panaudoti tau
tos ženkleliai, nes komite
tai tuos ženklelius jau turi 
savo rankose.

Laimingo pasisekimo!
Lietuvis.

Federacijos kongresas.
Šiandie šv. Jurgio K. pa

rapijos salėj, ant Bridge
porto, prasidėjo Liet. R. R. 
Federacijos Amerikoje kon
gresas. Kangresas pradėta 
iškilmingomis mišiomis. Su
važiavo keli šimtai atstovų 
iš visų S. Valst. šalių. Visos 
lietuvių parapijos ir kata
likų draugijos turi kongre
se savo atstovus.

Sulyg seniau paskelbto 
programo, kongresas prasi- 
tęsiąs mažiausia tris die
nas.

Vakare toj pačioj salėj 
Chicagos Vyčiai vaidins 
dviejų aktų dramą su epilo
gu “Smuklė'’. Paskui bus 
atvaidinta “Kur tiesa”. 
Muzika bus p. A. Pociaus.

Redakciją aplankė.
Šiandie ryte “Kataliko” 

redakciją, administraciją ir 
spaustuvę aplankė ištoli at
keliavusieji svečiai, Fede
racijos kongresai! atstovai: 
pp. Jurkša ir Norkūnas iš 
Brockton, Mass, ir p. Jaru
ševičius iš So. Boston, 
Mass.

Labai Pigiai.
PARSIDUODA namai L’ .’otai 

nešanti 10%’. Puikiausios farmos 
Douglas County, Wis. žemė der
linga. Parduodame lengviausio
mis išlygomis. Nepraleisk geros 
progos. Pirk žemę pakol pigi, o 
greitų laiku tapsi turtingu. Del 
pirkimo namų, lotų ir fannų 
kreipkities į
TANANEVICZ SAVINGS BANK

K. J. Filipovich, pardavėjas. 
3253 So. Morgan St., Chicago. 
BB53ESSS&B3S&59E3BSESSS9

The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. Not Inc.

A. BARTKUS, Savininkas.
3212 S. HALSTED St., CHICA60.

Tel. Yards <65$

Parduodam visokius elektriš
kus fikčerius, lampas ir 1.1 
Atliekam visoki elektriška dar
bą — sudedam elektriška švie
sa ir atliekam visok. taisymus.

PAiEšKAU Zofijos Krantnuskienėa 
(lenkiškai vadinasi Chrzonstowska) ir 
jos dukterų: 1) Zofia ištekėjus už A. 
Warankos, dabar “regis” našlė; 2) 
Anna, ištekėjus už Stan. Arwasewi- 
cziaus. 3) Bronislova. 4) Paulina, 5) 
Emilija irgi ženotos, tik jų vyrų pra
vardžių nežinau. Jei bent kuri iš jų 
patėinys ši paieškojimų, arba kas ki
tas joms praneš, meldžiu tuojaus at
siliepti sekančiu adresų:

Antanas Jonča,
P. O. Box 569, Melrose Park. Ill.

(40-6)

PAIEŠKAI! Valerijono Šimkaus, ir 
jo seserų Paulinos ir Zuzanos. Paeina 
iš (lintliškės miestelio. Telšių apsk. 
Kauno red. Girdėjau visi gyvena Chi
cago je. Meldžiu atsišaukti veikiai 
šiuo adresu:

Jonas Kapočius, 
12120 S. Halsted St., AV. Pullman. Ill.

PARDAVIMUI Saldainių Tabako ir 
Visokių Smulkmėm; Krautuvė. Parsi
duoda pigiai.

Atsišaukite adresu:
3117 So. Morgan St., Chicago. 111.

(41)

Išsiduoda ant randos piekarnė la
bai geroje, lietuviais apgyventoje vie
toje, arti Lituviškos bažnyčios. Biz
nis išdirbtas.

Piekarnė randasi ant 203 Cardoni 
Avė. ir kampo West Minster St. De
troit, Mich.

Kreipkitės laiškais arba įpatiškai.
St. Ambraz 

(40-1)

Ant išrandavojimo storas geroj vie
toj tairp lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventa. Namas randasi po num. 3600 
Lowe Avė. Gera proga del lietuvio. 
Atsišaukite sekančiu adresu:

Petras A. želuis
2928 Elston Ave., Chicago, Ill, 

Tel. Manticello 2714
(39-44)

...... ---------------

Geriausia dovana draigams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra "DMU6į” Į Lietuvą Išleidžia 
“DRAUGAS” atsieina stt. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose netans S3, pusei metų $1.60 

DRAUGAS PU B. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telephone Drover 6114

ADMINISTRACIJA UBTUVIAKOS 
TEATRALIŠKOS DB-TfiS. 

ŠV. MASTYMO. 
Nikodemas Overlingas, pirn., 

3245 S. Morgan Bt., 
Juez. Mic.keliunas, Vico-prs*. 

839 W. 34th St. 
Ant. Kasparas, Prot. Raiti*. 

3418 Auburn Ave.
D. L. Kadzievaki Pin, Sekr, 

1625 W. 20th St 
Mart. Kadzievskxs, Ka*. 

2118 W, 20th St., 
RE2ISĮEĘIUS TEATBU, 
Martinas Z. Kadzievskit, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-SMS *▼.
► STANISLOVO V. Ir K.

Juoz. Klimas, pirm. 
4527 So. Marshfield Ar.

K. Stanišauckas, vice-pin*. 
4525 S. Paulina St. 

Fr. Rauba, prot. rait 
6064 Lafayette Ave., 

J. Kantauckaa, Fin. ratt 
4304 S. Wood St.

J. Brazauskis, Iždininkai, 
4530 S. Wood St.

P. P. Baltutis, užveižėtoja* organo 
3261 So. Halsted St

ADMINISTRACIJA DR-STfiS SV.
JUOZAPO PALM. SM.
J. Žalandauskąa, Pirm. 
4345 S. Hermitage Av.

Pr. Staaiulis, Vice-pirm.
4525 8. Paulina St. >
J. Polekas, Rašt.
1802 W. 46th St.

J. Letukas, Knygvedis,
4524 S. Wood St

Bt Anučiauskis, Iždininke*, 
2447-49 W. 45th PL

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS 

Benediktas Butkus, Pirm. 
840 W. 33rd St. 

Telephone Drover 3241 
J. Zaranka, Vice-Pina. 

834 W. 33rd St.
Bruno J. Jakaitis, Prot. Rašt. 

917 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Fin. Rašt 

3247 Emerald Ave. 
Jonas Bijanska*, Iždo. 

840 W. 33rd PL

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNIG. VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE

Jonas Klimas, Pirm.
1853 W. 45th St.

Franeiškus Petraitis, Vice-Pirm.
1330 — 49th Ct. Cicero, HL 

Juozapas Lignugaris, Prot. Rašt. 
4558 S. Paulina St.

Jonas Kantauskis, Fin. Sekr. 
4304 S. Wood St.

Vin. Jasulaitis, Kasieriua, 
4559 S. Hermitage Ave.

Kaiitantinas Trakšelis, Gvardijos Gen.
4520 So. Hermitage Ave.

Liudvikas Bonevičia, Gvard. Marš. 
1849 W. 45th St

VYRIAUSYBS SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 

Jurgis Sereika, pirmininkas,
3221 Lime st.

J. Ridikas, Kas.
3200 Lime St.,

J. P. Ewaldas, sekretoriai,
3339 Emerald avė.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DE-JU 
ADMINITBACIJU MCT SV, 

JURGIO PARAFUOS.
-- '.<•

B. M. Butkus, President 
340 — W. 33rd St 

W. Eringis Vice-Pres.
319 — 33rd St

J. P. Evaldas, Sekretoris 
3339 Emerald avė.

Juon, Ridikas, Kastetas.
3251 Lime St.

Ant. Kasparas, Gen. Maršalka, 
1416 Auburn Avw.

ADMINISTRACIJA DR-STSS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 W. — 33rd St 

Telephone Drover 3241 
Bt Stoneviče, Vice-Prez.

858 — 33rd St.
Nikodemo Overlingas, Rašt. Prot, 

3245 S. Morgan St. 
Antanas Kaaparavicz Rašt Fin. 

341? Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 W — 33rd St. 
Ignacas Brazauskas, Knygius,

Draugysčių Reikalai
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 53 Serija prasidėjo ketverge, 
rugpjūčio (August) 6tą 1914. Susirinki
mas atsibuna kas ketverges 8-tą vai. 
vakare Woodman svtainėje 3251 
Lime St. kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
jų. Akcijos užsibaigia už 614 metų ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriausi* 
būdas del sučėdijimo pinigų.

fii Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chieagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Dlinois ir yra 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo na
mų, ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone.
Ben. Butkus, Prezidnta* 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

J. P. Ewaldas, Sekretorius 
3339 Emerald Av., 

Phones: — Drover 6834 — Yards 2716 
Juoz. Ridikas, Kasierius, 

3151-53 Lime St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TSMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

43 Serija prasidėjo utarninke, Rug
pjūčio (August) 4d. 1914. Susirinkimai 
atsibuna kas Utarninka* 8tą vai. va
kare Dom. Bernaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tą akcijų įmokant po kelis centus 
arba dolerius į savaitę, gauna sugė
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 814 metų ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuviu* ir Lie
tuvaitės prisirašyti.

Virš minėtų Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir y- 
ra vedama pagal tiesas valstijos..

Skoliname pinigus ant lengvų išly-1 
gų del pirkimo arba budavojimo Na- 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidnta*, 

710 W. 18th Bt.
J. P. Ewaldas, Sekretorių*, 

3339 Emerald Ave.
Phones: — Drover 6834 — Yards 2716

M. J. Tananevieze, Kasieriua.
670 W. 18th St.

Pranešimas Atstovams Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjungos.

Svarbus reikalai yra apkalbėjimui 
ir todėl šaukiamas atstovi; susirinki
mas Seredoje, Rugsėjo September 23, 
1914, apie 8 vai. vakare, Aušros sve
tainėje, 3149 S. Halsted St.

Kiekvienas atstovas malonės laiku 
pribūti, kad butų galima reikalus nus- 
dugniui apkalbėti.

J. Ilgaudas, 
Generalis raštininkas

811 W. 19th St., Chicago, III

APVAIKŠCIOJIMAS.
Ketvirtas Didelis Apvaikščiojimas, 

prakalbos, dainos ir balius, parengtas 
storone Leib. G v. D. L. K. Vytauto, 
1-mos div. Raitelių nuo Bridgeporto, 
Chicago, Ill.

Rengiama Nedėlioję 27 d Rugsėjo 
1914 m. Liberty Hali, 3000 Union Ar., 
ir 30th St.

Bitas apvaikščiojimas rengiamas 
paminėjimui 20 metų sukaktuvių gvar
dijos gyvavimo ir 10 metų paminėji
mui atgavimo spaudos.

Visi širdingai yra kviečianti stsi- 
lankyti ant apvaikščiojimo nes bus 
garsus kalbėtojai, daug ko gero ga
lėsite išgirstie, pamokinančio, taip gi 
pasiklausyti puikų lietuviškų dainelių 
gražios muzikos. Po programui galėsi
te dailai pasišokti, nes bus puikus 
balius, skanių gerymų ir užkandžių, 
kvepiančių “Havanos” cigarų. To
dėl nepraleiskite šitos progos. Kvie
čiame visus Leib Gv. D. L. K. Vy
tauto. ' RENGĖJAI.

Inžanga 25c porai, moterims ir pa^ 
nelems dykai.

SUSIRINKIMAS.
Draugystė šv. Juozapo Laimingo 

Mirimo Ant Town of Lake turės savo 
Mėnesinės susirinkimą Ncdčlioj 27 d. 
Rugsėjo (Sept.), 1914 m. 1-ma vai. 
po piet. šv. Kryžiaus Parap. Svetai
nėj ant 46—tos ir South Wood 
Street. Visus sąnarius meldžiame 
susirinkti ant šio susirinkimo, nes tu
rime labai daug svarbių reiknh; del 
apkalbėjimo. Su pagarba.

J. J. Palekas, Rašt.
1802 W. 46th St.

Haikalingąs geras vargonininkas, ku
ris galėtų chorą vbųti ir vaikučius 
pamokiniti. pąrapijoh £v. Frautifikaus, 
Indiana Hafbdr, Ind. kreipkitės šiuo 
adresu:

T. Mįkaloce,
2113 137th St., Indiana, Harbor, Ind 

(39-41)

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEV1ČIA, 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 Chicagos Mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu aut amerikoniški; ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų 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 j 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
Nemažai yra padaręs Katalikų

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

324* South Norgan Street, CHICAGO, ILL.

Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais -t meldžiu išsiųsti mm Popežiaus Piu- 
s’o X paveikslą sekančiu adresu:

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

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

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

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

Tel. Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
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.

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

Kaina 25c

J Tel. Drover 7042 J

t Dr. C. Z. Vezel (Vezelis) *
| LIETUVIŠKAS DENT1STAS J

$ 4712 So. Ashland Ave. t
J arti 47tos gatvės. į

-M-

Jaunoji
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams $3.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris ž!5c.

Užsisakyk tuojaus:

“JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. Paulina St. GNtago, III.
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