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Rusai skaudžiai 
keršijanti Teutonams. 

Išklota 15,000 Teutonų.
Italai esą atmušti ties Isonzo

Kalėjimas kuriame nusižudė Holt.

RUSAI IMA VIRŠŲ.
LONDONAS, liepos 9.— 

Pietinėj Lenkijoj rusai, tu
rėdami už savęs tvirtoves, 
geležinkelius ir gavę daug 
sustiprinimų, šauniai atsi
laiko prieš austrus. Ata
kuojantieji austrai tirpsta, 
kaip pavasarį sniegas, rusų 
artilerijos ugnyje.

Austrai skelbia, kad ru
sai, gavę sustiprinimų iš 
Liublino, atmušė austrų a- 
takas ir austrai pasitraukę 
ant augštumų į šiaurę nuo 
Krasniko.

Vokiečiai skelbia:
“Priešininko ataka nuo 

Kauno pusės, Lietuvoj, bu
vo atmušta su dideliais del 
priešininko nuostoliais.”

"f ' -------------------,
IŠKAPOJO 15,000 TEU

TONŲ.
Londonas, liepos 9. — Iš 

Petrogrado pranešama, 
kaip austrai pateko į kilpas. 
Austrai, erchercogo Juozo 
Ferdinando vedami, skubiai 
ėjo pirmyn nuo Krasniko 
Liublino link. Austrai spė
jo, kad visu keliu rusų nė
ra. Austrai jau buvo atsi- 
dalinę nuo gen. Mackensen 
armijos ir jie tikėjosi per
kirsti rusų liniją. Kelias 
ėjo per mišką, o austrai ne
žinojo, kad tas miškas bu
vo pilnas rusų. Išnetyčių 
rusai baisiausiu smarkumu 
užatakavo austrus ir ant 
vietos išklojo nemažiau, 
kaip 15,000 austrų. Tas 
smūgis baisiai sutrukdė 
teutonų veikimus ir dar lig- 
šiol austrai nesusijungė su 
vokiečiais, o gal rusams pa
siseks ir neprileisti prie su
sijungimo.

Tokiuo budu teutonų žen
gimas Liublino link nuėjo 
niekop.

ITALAI ATMUŠTI.

Berlynas, liepos 9.—Pra
nešama, kad mušis tarp au
strų ir italų palei Isonzo 
upę pasibaigė. Nors italai 
keturis kartus buvę skait- 
lingesni, bet buvę atmušti 
su dideliais nuostoliais. I- 
talai nuolatai bombardavę 
austrų pozicijas ir uždyką 
išeikvoję daugybes šovinių.

ATĖMĖ BEVIELIO TE
LEGRAFO STOTĮ.

Washington, D. C., liepos 
9. —Laivyno departamen
tas .paėmė savo globon vo
kiečių kompanijos valdomą 
bevielio telegrafo stotį Say
ville, L. I. Per tą stoti su- * * 

sinešama per Atlantiką su 
Vokietija. Buvo nužiūrėta, 
kad per tą stotį pranešama 
buvo Vokietijai karinės pa
slaptis. Pranešama buvo 
kokie garlaiviai išplaukda
vo iš Amerikos su amunici
ja.

Stoties savininkas H, 
Metz protestuoja ir tvirti
na, kad nieko nebūdavę 
pranešta, kas butų laužę 
neutralitetą.

UŽSIDEGĖ GARLAIVIS.
New York, liepos 9. — 

Vakar ant garlaivio Minne
haha, plaukiančio per At
lantiką, ištiko ekspliozija 

*ir kilo gaisras. Ant garlai
vio buvo 15,000 tonų amuni
cijos ir valgomųjų produk
tų. Pąsažierių nebuvo, o 
jurininkų buvo 158 ir 16 
oficierių. Garlaivis pasuko 
atgal ir grįžta į Halifax, iš 
kur išplaukė.

Dabar tyrinėjama, ar ne
bus tai nusižudžiusiojo Hol- 
to darbas. Holt, užpuolikas 
ant Morgano, pranašavo, 
kad trečiadienį ant garlai
vio turi ištikti sprogimas.

NUSKANDINO ITALI
JOS SKRAIDUOLĮ.
Londonas, liepos 9. — I- 

talijos laivynas gavo pirmą 
smarkų smūgį. Austrijos 
povandeninis laivas nuskan
dino Italijos skraiduolį A- 
malfi. Tas ’atsitiko Adria- 
tikoj už 20 mylių nuo pa
krantės.

Laivas nuskendo po pus
valandžio po sutorpedavi- 
mo. Ant jo buvo 700 juri
ninkų. Iš jų 500 išgelbėta. 
Kiti nuskendo.

ANGLIJOS LAIVAS 
BALTINOJ.

Londonas, liepos 9.—Pra
nešama, kad Petrograde o- 
ficialiai esą paskelbta^ jog 
povandeninis laivas, kurs 
pasekmingai atakavo Vo
kietijos laivą liepos 2 d., bu
vęs Anglijos laivas.

Matyt, Anglijos oficie- 
riai vadovauja Rusijos lai
vynui.

IŠTRAUKS SKRAI
DUOLĮ.

Sydney, Australija, liepos 
9. — Jau padaryta kontrak
tas ištraukimui vokiečių 
skraiduolio Emden, kurs 
pereitą rudenį buvo nuskan- 

‘dintas ties Cocos salomis. 
Kontraktoriai sako, kad 
skraiduolį busią galima len
gvai ištraukti.

BRIDGE TO MORGAN HOME C O O MINEOLR JfilL O Į
Į

Viršuj parodoma tiltelis, vedantis į Morgano vasarnamį Glen Cove, N. Y. Apačioj 
Nassau apskričio kalėjimas, kur pasikėsinto j as ant Morgano Frank Holt buvo 

laikomas ir kur jis netikėtai nusižudė.

LAIMINGAI PER- 
. PLAUKĖ.

New York, liepoj 9. — 
Atėjo žinia, kad Adriatic 
laimingai įplaukė į Liver
pool. Ant jo buvo 339 pa- 
sažieriai ir Kanados pre- 
mieras Borden. Buvo pa- 
sklydęs gandas, kad vokie
čiai buvę pasiženklinę 
nuskandinti.

ji

IŠVARĖ AUSTRUS.
Lodonas, liepos 9.—Kuo

met černogorai užėmė Scu
tari, Albanijos miestą, tai 
visus Austrijos pavaldinius 
suėmė ir išvežė į Černogori- 
ją. Mieste rasta daug šau
tuvų, Austrijoj dirbtų. 
Tais giklais bus apginkluo
ti černogorai, parkeliaujan
tieji iš Amerikos.

BILE MINUTĄ GALI 
MIRTI.

Rochester, N. Y., liepos 
9. — Dr. Dulkiu, arcivysku- 
po Quigley gydytojas’ pa
skelbė, kad arcivyskupas 
silpsta ir galįs numirti bi
le miliutą. Vis labiau para- 
ližo apimamas. '

MILIJONIERIUS GREI
TAI SVEIKSTA.

New York, liepos 9. — 
Nors nebuvo formalio pa
skelbimo apie milijonierio 
Morgano stovi, bet jo suims 
pasakė, jog tėtušis greitai
sveikstąs,

Vokiečiu Darbail*--*"'
‘ ko persimainyti daktarais,

kunigais, aptieki ninkais,
slaugotojomis ir visais tais, 
kurie nebuvo kareiviais, bet 
pakliuvę yra nelaisvėn.

Liepoja. Vienas pabėgėlis 
iš Liepojos štai ką rašo lat
vių laikraštyj: “Liepojos 
gubernat. gyvena didžiau
siame viešbutyj. Vokiečių 
oficierių Liepojoj labai 
daug. Jie visi apsigyveno 
vasarnamiuose. Uoste nuo
lat stovi du minininku, 
skraiduoliu ir viena nardo
moji laivė. Buvusiame karo 
uoste (5 verstai nuo Liepo
jos) stovi vienas hidropla- 
nas (lakstytuvas, kuris ga
li nuo vandens pasikelti ir 
ant vandens nusileisti), o 
Perkūnų s., Palangos link, 
Movi lakstytuvas. Mieste 
intaisyta 2 bevielio telegrafo 
stoti. Grobine (10 verstų 
nuo Liepojos) taippat intai
syta tokia stotis. Muitinės 
name intaisyta kalėjimas. Iš 
“Provodniko” sandėlio pa
imta visokių guminių daik
tų už 50 tūkstančių rub., o 
iš Glazero sandėlio visus 
gėrimus už 60 tukst. rub., 
taip-pat varinius katilus. 
Ūkio mašinos vežamos Vo
kietijon. Beveik visai sunai
kinta ir degtukų dirbtuvė. 
Kainos labai brangios, nes 
miestan maža reikalingiau
sių daiktų teatvežama. Svie
sto svarui mokama 150 kp., 
juodos duonos sv. — 16 kp., 
o baltosios duonos sv. — 30 
kap. Iš Vokietijos atvežta 
sacharino ir bulbinių miltų 
mišinį, kurį vokiečiai par

— Washington, D. C., lie
pos 9. — Iš Londono pra
nešta, kad ant garlaivio 
Anglo-Calfornian užmušta 
du amerikonu, kuomet tą 
garlaivį bambardavo vokie
čiai.

— Washington, D. C., lie
pos 9. — Farmakopejos ko
mitetas, susidedąs iš 51 žy
miausio daktaro šioje šaly
je, savo suvažiavime nutarė 
išbraukti Whisky ir Bran
dy iš gyduolių skaičiaus. 
Todėl tie dalykai bus už
drausti aptiekose parduoti.

davinėja vieton cukraus po 
16 kap. už svarą. Visos vie
los, kurias vokiečiai rado 
Bekero vielų dirbtuvėj, su
naudota spigliuotoms tvo
roms, o kuolai ir kiti smai
lus daiktai — vilkaduo
bėms. Jos taip daromos. Ka
sama gilios duobės. Dugne 
įkalta smailiu kuolu. Duo
bės paprastai stengiamasi 
padaryti taip, kad prieši
ninkas jų nepastebėtų. Del
io jos dengiamos šakomis, 
žolėmis ar kuo kitu. Duo
bės daromos prieš pozicijas. 
Patekęs tokion duobėn, ži-
noma, gausi galą.

Sūnų gaujos 
Lenkijoje

Brzezanų apylinkės Len
kijoj, liepos 8. — Vienas 
Daily News korespondentas 
aprašinėja apie Lenkijos 
šunis. Rašo:

“Daug yra pasibaisėtinų 
šio karo dalykų,- kurie ne
patenka į pranešimus apie 
karą. Iš tų dalykų ne pas
kutinėj vietoj yra Lenkijos 
šunes.

Praleidžiant dieną karo 
lauke, o naktį išgriautame 
ir apleistame sodžiuje ir iš. 
visų įspūdžių, kurie neiš
dildomai įpuola smegenys- 
na, nei vienas jų neužsiliks 
tokia baisenybe per ilgas 
dienas, kaip tie Lenkijos šu
nes.

O tų musių! Jų dabar le
kioja čieli debesiai nuo pat 
atšilimo. Yra ir kitų bjau
rybių ir pavojų, kurie seka 
karą. Bet nieko baisesnio, 
kaip šunes. Tie kaukianti, 
staugianti, laukiniai, išba
dėję šunes Lenkijos! Ar 
kas galėjo sapnuoti apie to
kius dalykus prieš karą ? ,

Lenkija, Rusijos Lenki
ja,’ ypač kaimai, buvo šunų 
rojumi. Nebuvo taip bėdi
no ūkininko, kurs nebūtų 
įstengęs šunies laikyti. 
Daugelis laikė po du, tris. 
Lenkijos lygumose bakūžė 
buvo ne taip, kaip ant Ar
kansas kalnų šunų ir vaikų 
žvilgsniu. Kiekvienas iš 
didžių dvarų Lenkijos, o jų 
buvo daugiau, kaip 800 ir 
dabar visi išnaikinti turėjo 
lindynes del šunų. Tie šu
nes buvo geriausių veislių

Bet karas sulygino visas 
šunų veisles, lygiai taip, 
ikaiĮp kad žmonių luomus 
sulygino. Kuomet vokiečių 
IV’ austrų gaujos atūžė į 
Lenkijos lygumas, tai jie 
žudė žmones — ne šunis 
Desėtkais buvo naikinami, 
deginami sodžiai. Viena
me oficialiame raporte sa
koma, kad 1,011 sodžių su
naikinta, 5,500 apgriauta. 
Nėra jokių pranešimų, kiek 
viensėdžių Išgriauta. Bet 
kiekvienas sodžius turėjo 
savo šunis ir kiekvienas 
viensėdis turėjo savo šunis. 
Ir kuomet žmonės kraustė
si iš namų, tai mažai šunų 
tesekė juos. Nebuvo vietos 
šunims Varšavoj ir kituose 
miestuose, kur pabėgėliai 
prieglaudos ieškojo.

Tokiuo budu dešimtimis 
tūkstančių šunų atsirado 
palaidų. Ir dešimtimis tū
kstančių šunų nuo to laiko 
laksto po karu apimtas ly
gumas Lenkijoj. Jie slaps
tosi miškuose, landžioja 
griuvėsiuose, šuo, pasili
kęs nuo žmonių ir paliovęs 
bendrauti su juo, urnai vir
sta laukiniu. Pastoja, kaip 
vilkas. Gema jame primi- 
tyvis instinktas ir išlepin-

______________

Teutonu pienai.
Paryžius, liepos 8. — Vie

tos laikraščiai plačiai rašo 
apie suardytus vokiečių 
pienus šiame kare. Vokie
čiai rusus laiko jau apgalė
tus ir šiais laikais jie ren- 
'giasi prie smarkios ofenzy
vos Alzase, iš kur nori iš
stumti franeuzus. T ten da- i
bar daugiausia ir karuome- 
nės siunčiama. Bet fran
euzų laikraščiai pažymi, jo- 
gei jiems tas atsiekti nebus 
lengva, kadangi franeuzai 
Alzase puikiai apsidrutinę 
ir turi stiprias jėgas. Se
niau, kuomet franeuzai ten 
nebuvo apsidrutinę, vokie
čiams buvo lengva juos at
mušti. Gi dabar to nebus. 
Tečiau vokiečiai visgi savi
mi pasitiki.

Vokiečių pienai sekan
čiai persistato:

L Galutinas rusų iš Ga
licijos išvijimas ir Lenkijos 
bei Lietuvos su Latvija už
ėmimas.

2. Rusų armijų fronto 
perkirtimas.

3. Kuoveikiausias Varšu
vos paėmimas.

4. Ofenzyva vakaruose,, 
franeuzų išvijimas iš Alza- 
so.

5. Po to viso pasiūlytos 
taikos derybų priėmimas.

Žinoma, franeuzų spauda 
pajuokia tuos plonus ir po
draug ramina rusus, kad ir 
jie grąsinimų perdaug ne
sibijotų. Bet ar rusai fran
euzų suraminimais džiau
giasi — tai jau kitas klau
simas.

— Bernas, liepos 9. — 
Šveicarijos valdžia pirko 
Venezueloj, p. Amerikos re
spublikoj, 15,000 galvijų 
del mėsos.

— Londonas, liepos 9. — 
(Didi orinė talkininku es
kadra bambardavo Bruges. 
jDaug pridarė bledies vo
kiečiu dokams.

tas šuo išmoksta vengti 
žmonių ir pamyli laisvę miš
kuose.

Tūkstančiai šunų, kuriuos 
aš mačiau šiose vietose, pri
minė man vilkus vakarinės 
dalies Kansas valstijos ir 
Colorados lygumų. Jie bė
ga, kaip vilkai, dieną, kuo
met eini prie jų, ir loja, kai]) 
vilkai naktį. Ištikto 
si, kad šunų kalba 
inas) persimainė.

Su tuo pavirtimu į 
nius įgijo jie nešuniškų in
stinktų. Šuo bėga nuo 
žmogaus su šautuvu, bet 
palengva eina nuo žmogaus 
be ginklo.

Bet yra didiesnių pavoju 
apart šunų. Po mušiu, ku
rie nuniokojo Lenkiją, dau
gybės varnų ir kitokių paur 
kščių, padliena mintančių, 
priviso Lenkijoj. Jie vieš
pataus ten tol, kol žiema 
pastos jiems kelią.”

rodo- 
(loji-

Lanki-
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Iš Dienos ^=Dienon.=^
Katalikiškos, visuomenės 

priešai nuolatai ieško prie
kabių, kad tik įkąsti tos 
srovės veikėjų, kad tik pa
žeminti kokia nors ištaiga. 
Tuomi labiausia pasižymi 
socialistai. Nuo senai jie 
niekus rašo apie p. J. Gab
rį ir apie jo įsteigtų Pa
ryžiuje biurų. Katalikiš
koji visuomenė, pamačiusi 
p. Gabrio-'Veikimus ir paži
urusi jo gabumus, tuoj ėmė 
jį remti ir labiausia remia 
dabar, tokiame svarbiame 
lietuvių politikiniame sto
vyje. Kuomet p. Gabrys 
labiausia Veikia, tai tuomet 
socialistams yra už kų. už
sipulti.

Kiekvienas geras tėvinai- 
nis pripažįsta p. Gabrio vei
kimo naudingumų. Antai 
tautininkai, nors kaikurie 
jų pabaltakiuoja ant p. Ga
brio, bet, apskritai imant, 
laiko jo veikimų naudingu, 
o tik sako, I<ted jis neturįs 
teisės lietuvių tautos vardu 
kalbėti.

Be abejonės, p. Gabrys 
yra gabiausias lietuvių dip
lomatas, uoliausias kėlėjas 
lietuvių vardo tarp svetim
taučių ir gynėjas lietuvių 
politikinių reikalų. Jisai i- 

nda į ambasadas, prieina 
prie diplomatų, augštų val
dininkų. Kuomet pereitų 
vasara buvo jifeai Amerikoj, 
tai lankėsi Washingtone 
Rusijos ambasadoj, sugrį
žęs į Europą, Londone, ma
tėsi su Sir Edward Grey, 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeriu, paskui nuvažia
vo į Romų ir atsilankė pas 
popežių. Matome, kad ji
sai prieina prie augščiausių 
asmenų ir pasitaria apie 
lietuvių reikalus. Niekas 
kitas neturi tokio diploma
tinio apsukrumo, kaip p. J. 
Gabrys. Todėl jo veikimas 
yra augštos vertės del lie
tuvių tautos ir jisai yra 
remtinas.

Šimkaus mi
sijos reikale.

Svarstant p. Šimkaus mi
sijos reikalus, norime būti 
ne vien teisingais, bet ir be
šališkais.

Skaitytojams jau žinoma 
du nemaloniu incidentu, su
rištu su p. Šimkum ir Dr. 
Rutkausku. Ponas Šimkus 
pertraukė ryšius su Dr. 
Rutkausku, T. F. pirminin
ku, ir paprašė jo, kad dau
giau nerengtų jam maršru
to, nes visus aukų rinkinio 
dalykus tvarkysiąs pats ir 
pats tas aukas siusiąs tie
siog Vilniun tai draugijai, 
kuri jį įgaliojo.

Antras incidentas yra tai 
tas, buk Dr. Rutkauskas p. 
Šimkų įžeidęs, ir per laik
raščius pranešė apie tai vi
suomenei. Kas link šio pa
starojo incidento, tai mes 
negalime dar būti teisėjais, 
nes teišgirdome tik vienų 
pusę — p. Šimkų. Pažiū
rėsime, kų Dr. Rutkauskas 
pasakys. Mes gerbėme ir 
gerbiame svečius, bet taip
gi gerbiame savo naminius 
veikėjus. Todėl prieš Dr. 
Rutkauskų nieko nesakysi
mo, kol pats savo pusės ne- 
išdėstys.

Dabar kas link p. Šim
kaus persiskyrimo su Tau
tos Fondu. Visokie “per
siskyrimai” Amerikoj ma
doj ir gal tas p. Šimkaus 
persiskyrimas nedaugelį te- 
nustebino. Ypač kad pats 
p. Šimkus sako, jog norėjęs 
laikytis to principo, kad su
rinktus pinigus per prakal
bas siųsti tiesiog į Vilnių. 
Ir mes esame išreiškę nuo
monę, jog butų buvę ge
riau atidėjus fondus į šalį 
ir taip rinkti aukas, kaip 
Tautos Namams Vilniuje. 
Bet Tautos Fondo seime 
buvo nutarimas, kad T. F. 
komitetų surengtose pra
kalbose surinktos aukos ei
tų per T. F. ir ant to p. 
Šimkus buvo sutikęs. Del 
pasekmingesnio ir gauses
nio aukų surinkimo ir rei
kėjo to nutarimo laikytis. 
Nuo nutarimo atsitolinimas 
užmuša entuziazmų.

Žinoma, p. Šimkus turi 
teisybę sakydamas: “Kada 
vieni prakalbas man ren
gia — neina kiti; kada tie 
surengia — anie neina.” 
Taip yra del netikusių sro-

ir veikimams. Todėl ir ant 
p. Gabrio liežuvius išleidę 
visokius niekus leidžia ir 
taipgi ant tų, kurie jį re
mia. Jį remia ir Tautos 
Fondas, nes T. F. šelpia ne 
yien nukentėjusia Lietuva, 
bet taipgi remia ir Lietuvos 
politikhrius reikalus. Tai 
dabar socialistai ne vien 
žemina p. Gabrį, bet nieki
na ir T. F. už tai, kam jis 
p. Gabrį remia.

Socialistai, kaip nuo. se
nai žinome, yra priešai ge
riems tautiniams reikalams

Šiame atsitikime musų 
patarimas: reik nepaisyti 
socialistų blevyzgų, neskai
tyti, ką jie rašo,, o dar uo
liau remti Tautos Fondų ir 
dėti aukas, nes mes žino
me, jog visi centai jin sudėti 
nueis del gerovės Lietuvos 
—didžioji dalis sušelpiami 
nukentėjusių ir mažoji da
lis išl mosavimui Lietuvos ir 
del jos laisvės.

vinių santikių. Tie santi- 
kiai neišsivystė urnai ir jie 
negali urnai išnykti. Ame
rikoj gal ir galima ko pa
siekti laikanties principo 
Gct-Rich-Qųick, bet nieko 
nepadarysi' su principu Get- 
Good-Quick. Todėl neįsta- 
bu, kad taip dedasi, kaip 
p. Šimkus nurodo.

Antrų pusę vertus, p. 
Šimkus yra įgaliotinis tos 
dr-jos, kuria remia dabar 
lygiai, kaip katalikai, taip 
i» tautininkai. Todėl rei
kia tikėties, kad dabartinė
se p. Šimkaus prakalbose 
aukos vienodai katalikai ir 
tautininkai, nes p. Šimkus 
siųs tas aukas pats ir tie
siog į Vilnių.

Dabar kas link maršruto, 
kurį Tautos Fondo komite
tai rengė p. Šimkui Cbica- 
goje. Visur pavyko gerai, 
išskiriant So. Chicago. Iš 
šito nepasisekimo “Ameri
kos Lietuva” išpūtė di
džiausių burbulų. Dalykas 
toks, kad p. Šimkui nebuvo 
parūpinta žmogus, kurs ži
notų kelia į tų vieta. Bet 
kuomet p. Šimkus su p. Ba
lučiu nuvažiavo, tai salę ra
do tuščią. Tokiuo budu abu 
vyru buvo apviltu. Mat, 
vietos lietuvių kun. Petrai
tis buvo pasižadėjęs per pa
mokslų paskelbti prakalbas, 
bet to nepadarė, ir todėl 
žmonių nesusirinko. Ta ne
pasisekimų padidina tas 
faktas, kad vietinė SLA. 
kuopa buvo berengianti p. 
Šimkui prakalbas ir T. Fon
das jai užbėgo už akių. Be 
abejonės, šio nuotikio kalti
ninkus 'galima teisinti, bet 
neišteisinsi visai. Bet del 
to jokiuo budu neprivalėjo 
“A. L.” taip užsipulti ant 
Dr. Rutkausko, kaip ji kad 
padarė. Tuomi labiau, kad 
Chicągoje maršrutas jau 
buvo pabaigtas. Buvo likę 
tik aplinkiniai miesteliai. O 
“A. L.” to nuotikio pasi- 
gaudama, išstatė veik šito
kių dilemų prieš visuomenę 
— ar Šimkus, ar Rutkaus
kas1'?

Belgijos karalius 
Albertas.

Prasidėjus Belgijos ir 
Vokietijos karui, išsyk bel
gų tarpe pasižymėjo jų vy
riausias vadas — ’karalius 
Albertas. Daug rašė laik
raščiai, kaip jis pasirėdęs 
paprasto kareivio drabu
žiais nuolatos sukinėjasi 
pavo-j ingiausiose vietose, 
valgo paprastų kareivių val
gį ir tokiame laike nerei
kalauja iš savo pavaldinių 
jokių pagarbos ženklų. Vi
sai nesenai laikraščiai rašė, 
kaip jis iškilęs lakstytuvu 
oran darė žvalgymus vokie
čiu pozicijų, apšaudomas 
vokiečių armotų.

Alberto gyvenimas rodo 
jį esant prakilniu žmogum. 
Už tokias jo budo ypaty
bes, kaip prieinamumas, 
darbštumas, jį jau iš pirmų 
karaliavimo metų labai myli 
jo pa valdiniai. •

OnX BALĄĄICĮŲTE, "DIDELE DOVANA“
Nebo pakelio priešakys vertas 4c pinigais 
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Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi tą 
pačia vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
ršj dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

DR. RICHTER’S

Kningvedė “Katąliko” administracijoj. Šiomis dieno
mis išvažiavo į Kaliforniją pas seserį. Lankysis po 
Įvairius miestus palei Paciįiką. Lankysis ir parodose 

San Diego įr San Francisco.

Brangiai atsieina.
Suvienytos Valstijos turi 

mažutę armijų, bet ji labai 
brangiai atsieina. Dėdės 
Šamo armija susideda iš 
90,000 asmenų — oficierių 
ir kareivių. Užlaikymui 
tos armijos išeina kasmet 
po $90,000,000. Tai yra, 
kiekvieno kareivio užlaiky
mas Dėdei Šamui atsieina 
$1,000, arba sulyginant su 
tuo, kas Europoje išleidžia
ma, pamatome, kad čia pen
kis kartūs brangiau karei
vis atsieina, negu Europo
je.

1906 m., pagal karo sek
retoriaus paskelbimų, Su
vienytose Valstijose armi
jos užlaikymui išleista $72,- 
000,000. Francijoj užlaiky
mui 546,000 kareivių išlei
sta tik $133,000,000, Vo
kietija užlaikė 640,000 ka
reivių ir išleido tik $140,- 
000,000. Aišku, kad Fran- 
cija turėjo devynis kartus 
didesnę armijų, o išleido 
mažiau, kaip dvigubai pini
gų; Vokietija turėjo 10 kar
tų didesnę armijų, o išleido 
jos užlaikymui tik dvigubai 
tiek, kiek Dėdė Samas.

EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurio yra 
neužpcččtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington St

HEW YORK, N. Y.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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Karalius labai sutinka su 
savo žmona. Juodu patįs 
auklėja savo vaikus pratin
dami juos -prie dai'bštųmo 
ir prastumo.

Jau būdamas sosto įpė
diniu Albertas nesidrovėjo 
juodo darbo. Jisai persi- 
vilkęs į anglekasio drabu
žius, leizdavesi po žeme ir 
ten ardydavo* anglius. Ke
liaudamas užsienyje, jis ne
šinas kningas po pažaste 
lankydavo akademijas, į- 
vairias dirbtuves, daboda
masis, kad jo nepažintų.

Būdamas Anglijos mieste 
©xfordc princas Albertas 
dalyvavo kasdieniniuose 
studentų pasilinksminimuo
se. Kad neduot pažinti sa
vęs, jis užsidėdavo molinus 
akinius. '

Kartų jis turėjo’ važiuoti 
geležinkelio traukiniu Pots
dame. Jis atėjo sau papras
tai į stotį; nusipirko kasoje 
biletų ir laukia traukinio. 
Prisiėjo ilgokai laukti. Kuo
met jis kreipėsi prie stoties 
viršininko, užklauzdamas, 
kodėl taip ilgai neateina 
traukinis, jam atsake:

— Susimildami, kaip ga
lima išleisti traukinį! Jus 
turbut nežinote, kad čionai, 
laukiama Belgijos sosto įpė
dinio Alberto, kurs važiuos 
šiuo traukiniu.”

Albertas nusijuok'" ir pa
prašė, kad greičiau išleistų.

Karalius Albertas keliasi 
kasdien šešiose iš ryto, skai
to ryto laikraščius, pusry
čiauja ir nuo pusiau devin
tos imasi darbo.

Karalienė visados daly
vauja vaikų užsiėmimuose. 
Jų sūnūs mokinasi visokių 
darbų. Vyriausias Alberto 
suims, kuomet numirė ka
ralius Leopoldas, su vaikiš
ku atvirumu paklausė: 
“I\as bus dabar Belgijos 
karalius?”

Dabartiniu karo laikų ka
ralienė pasižymi ięgį kaipo 
viena., stropiųusįųjų, veik
liausiųjų .sužeistųjų prižiu-

Belgijos bėdinieji, pavargė
liai nuolat razdavo pas jų 
užuojautos. Ji globė dau
gelį labdaringų įstaigų ir 
kasdiena lankydavo įvairias 
prieglaudas, darbo namus, 
staigus, kovojančias su ša- 
ligonines ir kitas tautos į- 
lies

raudoni 
iš karo 
subludę

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLOM 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Avo.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

šeimininkaujant.
P. Cibulskiui rašo jo tė

vai iš Baisogalos, Šiaulių 
pav., Kauno gub. Rašyta 
geg, 15 d.

“Pranešame jums, musų 
brangus vaikeliai, kad mes 
tuo tarpu esame sveiki. To
linus pranešame, kad musų 
gyvenimas dabar yra labai 
liūdnas ir esame didžiausio
je baimėje, nes mus jau ap
lankė vokiečiai. Yra tai la
bai žiaurus žmonės, atėmė 
nuo gyventojų viską, kas 
tiktai kų turėjo — duoną, 
mėsų, kiaušinius, grūdus, 
arklius, o karves tai tuojaus 
pjovė. Daugiausiai nuken
tėjo žydai, nes iš jų krau
tuvių vokiečiai viską sau 
paėmė. Geležinkelį išardė, 
stotį ir aplinkines trobas iš
degino, mažai beliko, daug 
žmonių pasiliko be pasto
gės. Musų nei karvių, nei 
arklio neatėmė, nes buvome 
išbėgę į miškų ir gyvulius 
su savimi paėmę. O tėvulis 
pasiliko namų saugoti; iš
kasėme duobę ir jis ten sė
dėjo, kol ugnis perėjo. Bet 
vokiečiai, jį atradę, atėmė 
nuo jo dvi paduškas ir kal- 
drų, kurias turėjo duobėje, 
tai ir turėjo biskį mėsos ir 
duonos valgymui, ir tų atė
mė. Daug baimės turėjo
me, kol vokiečiai šeiminin
kavo čionai, tik dar ačių 
Dievui, kad juos nelaikė1 il
gai čionai, nes buvo tiktai 
apie .tris dienas, ir tai. daug 
nuostolių padarė žinonėiųs. 
Bef Jpaskiaus, kaip tikėjo 
musų karuoiučiiė, tai kųip 

rėtoja. Ir pirm karo visi pradėjo mušti Vokiečius,

Raudoni traukiniai
Neretai dabar Vokietijoj 

pasitaiko matyti 
traukiniai. Juose 
lauko gabenama
kareiviai. Kareiviai suklu
sta nuo baisaus kanuolių 
baubimo. Kanuolių krioki
mai daugybes kareivių iš 
proto išvaro. Tie raudonie
ji traukiniai susideda pap
rastai iš dešimties vagonų. 
Viduje išmušta pa Juško
mis, langai maži, durįs už
darytos, kad pabludčliai 
negalėtų pabėgti. -

Vietose, kur tik užeina 
didi kanuolių trenksmai, 
tai raudonas traukinis ten 
ir pribuna. Pribuna nak
ties laiku. Pabludčliai su- 
velkami ir uždaromi. Vie
ni jų perdaug apkvaitinti 
ir ramus, o kiti spardosi, 
rėkauja, trypia. Kuomet 
kokion stotin ateina raudo
nas traukinis su pabludė- 
liais, tai žmonių neprilci- 
džiaina.

AUKOS T. FONDUI.
Iš Elk Brook, N. Y. T. 

F. aukos surinktos ir pa
siųstos per gerb. kun. A. 
Yanušų iš Forest City, Pa., 
į T. Fondo pirmininkų- lie
pos 1 d., 1915 m. Laiškas 
gauta su Money Orderiu 
už $13 ir su aukotojų pa
vardžių surašo:

Po $2: Raidas Biliūnas, 
Petras Pažųsis. Po $1: An
tanas Ligeika, Jonas Veiic- 
lauskas, Vincas Kišonis, Ig- 
iias Markūnas. Po 50c.: 
Marijona Markunicnė, Izi
dorius Povilaitis. Po $1: 
Jonas Kerza, Jurgis Buro
kas, Andrius Šliokaitis, Ju
rgis Kundrotas. Viso $13.

Kun. A. Yanušui 
siems aukotojams 
nuoširdų ačiū!

Dr. A. K. Rutkauskas, 
T. Fondo pirmi 

P. S. Money Order’i in- 
teikiau T. F. raštininkui.

ir vi- 
tariu

kad net jie turėjo bėgti. 
Už valandos laiko nei vie
no jų neliko. Parašytu- 
įnėm daugiau, bet neturime 
laiko, o antra, tai ir negali
ma daug rašyti.”

• ■■ k ■ • .

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3143 So. Morgan SI. korto 32ros, Chicago 
Specialistas aut

Moterį.'.!;-:, ir Vaikiškų
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedalioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 

3252-54 S. Morgan St.
CHICAGO. ILL.

® Tel. Randolph 5246 gi

I A. A. Slakis |
I ADVOKATAS
f 19 SO. LaSALLE ST.
I (Room 815) Chicago, Ill. | 

Res. 3255 So- Ilalsted St. S 
i; Tel. Drover 5326

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

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

S. Gordon
1416 S. Halstod Street

Atdara kai-llu-t vakart'.* iki 9 
valandai. Suimtojo iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

U Dr. S. A. ŠLAKIENEJ
■ SPECIALISTE B
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
| 3255 SO. HALSTED ST. ’
B Tel. Drover 5326 CHICAGO. ILL. ■

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas call išmok
ti Anglišku kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinjriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at- 
iysiniaia; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglu kalba,' ateik at 
rašyk platesnių žinių.
Asaorlcan School of Languages

1741 W. 47th Street Chicago, 'th ,
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KATĄLiKAŠ

Mūšių 
Pedsakiais.

♦ . ---------
Ties augštoku kalini klo- 

Tiyj, kurį perskriodžia pel- 
kiuota upe, guli sodžius. 
Čia pat ties sodžiumi riog
so viena senovės milžiniš
ka pušis, su viena augštai 
nugnybta šaka. Ant pušies 
pačios viršūnės — garnio 
lizdas.

— Garniai dar neparlė
kė °? — paklausė mano ve
žėjas sodiečio, kurs apka
lint* jo lentgaliais kluono 
sienoj didelę skylę.

— Aha, puikus garniai! 
— atsako karčiai šypsoda
mos sodietis. — Gaila, kad 
neatvažiavote, kuomet gar
niai kaleno, tai jums butu 
ausis sutinusios, kaip ir 
mums.

Iš to “lizdo” per nekiirį 
laikę, rusu kulkosvaidžiai 
Ugnimi spjaudė, kol paga
liau jo priešininkas nesuse- 
kė ir nenutildė.

Važiuojame' per sodžių 
upės link. Sodžiaus dalis. 

• gulinti šioj upės pusėj, nė
ra sudeginta, tiktai namai 
vietomis suskylėti kaip rė
tis. Beveik visi langij'stik- 
lai išbįrėję. Langai užkal
ti lentomis, arba užlipyti 
popera, kitur užkimšti mai
šais su šiaudais. Sienos su
varstytos šautuvų kulipko- 
mis.

Kuomet pamatai sodie
čius, moteris ir vaikus, iš
lendančius iš grįčių išgir
dus jiems važiuojantį veži
mų, nenoromis ateina gal
von klausimas: “Kokiųo 
budu tie žmonės gyvena?” 
Kame jie prasėdėjo mušiu 
laikę, kaikada besitęsiantį 
dvi, tris dienas, o kartais 
savaitę, kitę ir daugiau.

Į tos rųšies klausimus iš
girstama visokeriopi atsa
kymai. Vieni, užkalę lan
gus maišais, šiaudų prikim
štais, sėdėjo viduj. Kiti, 
kuomet jau būdavo perkar
sta, slapstėsi rūsiuose ir vi
sokiose duobėse. Kas netu
rėjo rūsio, kasdavosi ant 
kiemo gilokę duobę, apklo
davo ję šiaudais, mėšlu, že
mėmis ir tenai praleizdavo 
baisias mušiu valandas tan
kiausia su savo gyvuliais, 
žąsimis ir vištomis; buvę 
dar ir tokie, kurie bendro
se duobėse paslėpdavo savo 
arklius ir karves.

Nekarta tasai ūkininkas, 
po mūšiui išlindęs iš duo
bės, atrazdavo sunaikintų 
arba visai sudegintų visų 
ūkį, užuot namų — vienus 
griuvėsius. Tada eidavo 
pas savo gerus kaimynus 
arba gimines kampininkau
ti, retkarčiais už kelių ver
stų, į tokius sodžius, kurie 
stovėjo atokiai nuo mūšio 
linijos.

Būdavo ir toįdų drąsuo
lių, kurie karščiausios ug
nies metu kuoramiausiai 
dirbdavo ūkio darbus. Tai 
kuldavo javus, tai taisyda
vo plūgas, akėčias, nes ar
tinosi jau Velykos, reikėda
vo pagalvoti apie laukų ap
dirbimų. Daugybė tų drą
suolių užmokėjo savo gy
vastimi ir guli kapuose, 
nes dažnai sodžiuose išgir
stama kalbant: “O tų An
tanų kulipka pervėrė! O 
tai Agotai šrapnelis, nukir-

;o kojų ir ligšiol guli ligo
ninėj” ir t.t.

Pasakota man apie tokį 
sodietį, kuris tarp armotų 
kulipkų lietaus kuoramiau- 
sia lauka arė. Arkliukai 
;ik ausimis kraipė išgirdę 
šrapnelių plyšimus. Sodie
tis to viso nepaisė. Karei
viai kelis kartus jį nuvary
davę nuo lauko šalin, bet 
jis visiems duodavęs vieno
dų atsakymų:

— Kas mane užmuš. Aš 
nieko niekam nekaltas.

Kiek palaukus pervažiuo
jame per upę tiltu. Čia 
vaizdas kiek-tiek atsimai
nęs. Šioj upės pusėj dalis 
sodžiaus išdeginta. Tik 
plytų kaminai riogso tarp 
nuodėgulių, šen ir' ten pu
siau sugriuvus siena, mato
si didelis kakalis, ant jo 
sudaužyti bliudai ir puodai, 
sunaikinti ūkio įrankiai.

Kur tiktai išlikę akmeni
nės namų sienos — ten, be 
abejonės, randasi bent ko
kia gyvastis. Iš po šiaudų 
ir pusių šakų matosi be
kylanti augštyn durnai, 
kas liudija, jogeį tarp tų 
griuvėsių gyvena žmonės su 
savo gyvuliais.

Tarp ūkių visokie rube- 
žiai išnykę. Šiandien ten 
nesimato jokių tvorų. Visa 
tai sudegino kareiviai, arba 
nusigabeno į apkasas. Kai 
kurias tvoras alkani kazo
kų arkliai sugriaužė.

Važiuojame smiltėtu ke
liu firieš kalnų. Vežimas li
gi ašių įsmukęs smiltysna. 
Vežėjas nuolat mostaguoja 
botagu, nes arkliai vos tik 
patraukia vežimų. Ant kal
nelio auga ramusis miške
lis. Kreivos pušaitės ir 
kumpuotos eglaitės nuka
potos šrapneliais. Miškelis 
taip išraustas ravais ir slė- 
pyklomis, tarytum čionai 
butų siaučius visa šernų 
kaimenė.

Atsistoju ties miškeliu ir 
apimti akim aplinkinį mu
šiu laukų. Du kits šalę ki
to gulinčiu kalnu tęsiasi 
per kokius 5—6 verstus, o 
jų tarpu išsidriekusi upė, 
apsiausta sutrūnėjusiomis 
lankomis-pelkėmis. Ties li
pe žemai guli sodžius. Per 
ta sodžių švilpdavo šrapne
liai ir bombos. Retkarčiais 
sutratėdavo iš šautuvų ku- 
lipkos.

Važiuojame toliau... ir 
štai už kelių šimtų žingsnių 
matosi vieno bajoro dva
ras, didelis baltas kluonas, 
su trimis didelėmis skylė
mis sienose ir sugriautu 
stogu; kitoj pusėj degtinės 
varykla su įlaužta siena.

Važiuojame 4—5 verstus 
toliau ir vėl tokie pat vaiz
dai; vėl atrandame du ilgu 
kalnu. Vienoj pakalnėj so
džius, viduj kurio ant aug- 
štumos bažnyčia, kiek že
mėliau — klebonija. Susto
jome ties klebonija ir mei
liame vidun. Pasveikina 
mus gražuolėlis kunigas, 
kuris greičiau tiktų būti u- 
lonų rotmistru, bet ne ku
nigu. . Apžiūrime kleboni
jų. Dalis virtuvės sienos 
sudraskyta, dabar apkalta 
lentomis. Tenai plyšęs 
šrapnelis.

Mažam galione riogsojo 
sienoj kitas šrapnelis. Ne
pramušė visai sienos, tik 
suplėšė kelis lentgalius. 
Per langų įsmuko kokia 
sauja kulipkų ir sulindo pi-

Šis pasiyžmėjęs vyras nori
ma pašaukti S. Valstijų val
stybės departamentan už
imti R. Lansingo vietą, ku
ris paskirtas, kaip žinoma, 
valstybės sekretoriumi.

aninan ir mažutin bilijar
dau. Darže armotų šovi
niai išrausę kelias gilias 
duobes. Keliolika obelai
čių ir grušaičių kaip kirviu 
nukirsta.

— Kur kunigas buvai mū
šio metu? — klausiu nu
stebęs.

— Dvi dieni išbuvau baž
nyčioj, bet kuomet bomba 
'pramušė ząkristijos sienų, 
persikėliau klebonijon ir vi- 
'sas laikas išbudėjau štai 
šiame kambaryj.

Einam per kelių į bažny
čių, stovinčių už kokių tris
dešimts žingsnių nuo kle
bonijos. Bažnyčia mūrinė, 
sienos storos, su žemu ke
turkampiu bokštu. To bok
što languose rusai buvo įsi
taisę vietas observacijoms 
ir įkėlę du kulkosvaidžiu. 
Tai pamatę teutonai, ir pra
sidėjo bokšto bombarda
vimas. Per kelias valan
das šaudyta. Tiesa, bokštas 
dar laikosi, bet visai men
kai. Taippat ir bažnyčios 
sienos įmuštos. Tik vienas 
šrapnelis, įkritęs per lan
gų, visai sunaikinęs vargo
nus...

Atsisveikinom su susky
lėta klebonija ir jos garbiu 
šeimininku. Pasileidom to
liau. Visur vienodi vaiz
dai, visur ravai, laukai iš
rausti, sugriautos apkasos, 
miškeliai iškapoti. O toliau 
vėl pusiau sunaikinti so
džiai.

Tokie tai vaizdai, kur 
siautė mūšiai. K.

Nauji Raštai.
nąujFraštai.

Debatai J. J. Ettoro su 
D-ru E. B. Brown* laikyti 
sausio 12 d. 1914 m. Dream
land Ring svetainėje, Seatt
le, Wash. Vertė J. Laukis. 
Kaina 15c. Turtu ir spau
da “Darbininkų Balso,” 
Baltimore, Md., 1915 m. Pp. 
72. •

Kaip mus apvagia. Ke
lios pastabos iš R. B. Baker. 
Sulipino Alena Kuršaičiu- 
tė, M. D. Kaina 15c. Tur
tas ir .spauda “Kovos,” 
Philadelphia, Pa., 1915.

Apie Dievą, Velnią, Dan
gų ir Pragarą. Parašė 
Robert G. Ingersoll. Ver
tė Ferdinand de Samogitia. 
So. Boston, Mass. “Kelei

vio” spauda ir lėšomis. 1915 
m. Kaina 25c.

Žmonių skerdykla. Sulyg 
W. Lamszus parašė Negei
stinas. So. Boston. Mass. 
“Keleivio” spauda ir lėšo
mis. 1914 m. Kaina 15c.

Naujausias lietuvių 
Lemėntorius arba skaitymo 
•ir rašymo Pradžiamokslis 
Lietuvių parapijų mokyk
loms Šiaurinėje Amerikoje. 
Penktoji laida. Kaina 25c. 
Lėšos ir spauda ALD. “Ka
taliko,” Chicago, Ill. 1915.

samumas ant pardavimo.
Biznis senai išdirbtas, viskas intai- 

..syta ir darantis gerą bizni tarp lie
tuvių ir lenkų Wallingford, Conn. At
sišaukite Į

Weidemann Brewery Co., 
New Haven, Conn.

Paieškai! Mareeliaus Povilaičio, 5 
metai, kaip Amerikoj; pirmiaus gyve
no Pittsburgh, Pa., o dabar nežinau 
kur. Taipgi paieškau Vinco Račiukai- 
čio. Pirmiaus gyveno Lenne Eeoute, 
Ind., o dabar nežinau kur. Dar pa
ieškau Antano Cesuakio. Pirmiaus 
gyveno Worcester, Mass., o dabar ne
žinau kur randasi. Visi Suvalkų gub., 
Naumiesčio apskr., Lekėčių parapijos'. 
Kas juos žinot, meldžiu pranešti, ar
ba patįs atsišaukit šiuo adresu:

Antanas Jankus,
1220 Hamilton avė., N. W.

Grand Rapids, Mieli.

PARMOS
Antra ekskursija per vandenį i mu

sų Michigano farmas tarp Chieagos ir 
Ludington, Į ten ir atgal tik $7. Kas 
pirks žemes, kaštai bus sugrąžinti. 
Iš “Naujienų” ofiso išvažiuosim 5 
valandų, Laivas išeis nuo Michigan 
avė. ir Rush str. 7 valandą vakare, 
liepos (July) 24 dieną. Dabar yra 
laikas pamatyti musų farmose puikius 
javus ir sodnus.

Waleiicius ir Strvgas, v O z
Scottville, Mich., Box 4.

Malonus reginys namie vakare!

THE HIBERNIAN BANK
ĮSTEIGTA 1867

Seniausia Taupinimo 
Banka Chicagoje 

, P.-V. Kamp. LaSalle ir Adams gat.

Pagal musų senai įsteigtą 
madą, visi taupinimo depo
zitai padėti 13 d liepos arba 
anksčiau, neš nuošimtį nuo 
1 d. liepos.

Šita banka patarnauja sa
vo depozitoriams būnant

atdara Subatos vakarais nuo 6 iki 8 valandai, del 
parankumo tų, kurie negali atlikti savo reikalą laike 
paprastų bankos valandų.

Jūsų atsilankymas maloniai kviečiamas.
BANKOS VALANDOS:

Taupumo skyriuj—10 ryte iki 3 po piet. Sukatoj —9 ryte iki 
2 po piet ir 6 iki 8 vakare.

Kapitalas šios bankos yra savastim stockholderių Continental ir 
Commercial National Bank of Chicago.

Lietuvių t 
^Parapijų I 
(s Mokykloms

i

OF GOOD 
JUDGMENT

Stalas laukia — savo paskutinio 
papuošimo — yra tai Edelweiss, 
alaus, kurs}'1 tikrai yra geras. 
Įsidek" į savo omenį patelefonuo
ti CanaU9*Edelweiss Linija — 
tikruTaiku.

Telefonuok prieš vienuolįką 
Gausi prieš septintą valandą

Žiūrėk, kad^alus pas tayę 
neišbaigtų. Šeiminiais alūs 
geros sveikatos ir priduo
tas gero ūpo. Tuščia deže 
rodo blogą atmintį, kuomet 
svečiai ateina.

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

f MUSU Č8ENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. 1 

S CARR BROS. WRECKING CO. I 
I 3008-3039 S. HAL8TUD ST. CHICAGO, Ill, g

jEMENTORIUS'M

“ Katalikas
3244 So. Morgan St., Giicago.

Yra tai parankiausias prasimokimo 
skaitymo ir rašymo rankvedis.

Kaina 25c
■ i .;

Siunčiant užsakymus adresuokite:

Tananevicz Publishing Co.
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

DU-KART NEDEL1NIS LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

■ l'gj'ia Kas utareinKas ir petnytM
PRENUMERATA KAŠTUOJA: —--------- -

AMERIKOJ f «į pusei matų $1.25
EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-

** [joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

Kasyk tac'aia. o gaus* vieną numerji

W. D. Boczkauskas & Go. 
m-m W. South Mk > Mano, City. Pa.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass

V
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KATALIKAS

< e D. Nugent, namus, 721 
Rush gat. Paimta visokių 
brangenybių vertės poros 
tūkstančių dolerių, taipgi 
telegramų, valdiškų poperių 
ir kitko. Menama, jogei tai

Iš Chicago.
MUSŲ POLICIJA.

Pereitą šeštadieni vėlai 
vakare po num. 2159 Lewis 
gat. du policiantu
šė ir baisiai apsidaužė su 
salinu in inkų M. Egreslietz 
ir pastarojo žmona. Poliei- 
antai yra Frank 31. McTner- 
ny ir Frank A. Johnston. 
Abudu policiantu perkelius 
valandas galiūne girtuoklia
vę ir kuomet pagaliau sa- 
liunininkas pareikalavęs 
užmokesčio, abudu už pas
tarojo kibę. Saliunininkui 
pagelbon atėjus jo žmona. 
Saliunininkus baisiai buvęs 
subraižytas, gi vienas poli
ciantu tai]) apkultas, kad 
reikėję nugabenti ligoninėn. 
Policiantai tečiau mokėjo 
saliunininką suimti ir nu
gabenti nuovadon, iš kur jis 
tik po paranka buvo paleis
tas. Bet visas atsitikimas 
policijos kningose nebuvo 
užrekorduotas ir tik vakar 
tai visa paaiškėjo. Polici
jos viršininko padėjėjas, 
kaip paprastai, pradėjo 
tardymus. Pasirodo, kad 
policija savarankiai viską 
dirba. Piliečius muša ir 
juos baudžia be savo virši
ninku žinios ir visuomenei 
nieko nežinant.

APLANKĖ LIUDĖSIS 
NAMUS.

Vakar mirė p-nu Stankū
nu mergaitė, duktė žinomo 
fotografo ant Bridgeport’©, 
buvo tik trijų savaičių am
žiaus. Susirgus mergaitė bu
vo atnešta pas Dr. Šlakienę 
ir daktarė rado, kad mer
gaitei -įn-ti atėjo paskutinė 
Ttflanda. Pašauktajam. Al- 
bavičins, kurs pakrikštijo, 
ir po to tuoj mirė.

KONSULIO NAMUS 
APIPLĖŠĖ.

Vakar nežinomi plėšikai 
apilplėšė Anglijos genera- 
lio kosulio Chicagoj, Hora-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras ir šil
čiau; pavakarėj bus debe
suota. Rytoj bus oro atmai
na, pramatoma lietus. Va
kar augščiausia temperatū
ra buvo 65 laipsniai, že
miausia — 58 1.

susipe-i busiąs
1 darbas.

vokiečių suokalbio
Federaliai detekty

vai karštai darbuojasi su-
sekti niekdarius. Tame dar
be intariamas vokietis Jo
hann T. A. Bempers, mania
kas.

Hydrox Company kasie 
riaus. Jis visa tai norėjo 
gabenti bankrfn ir laukė 35 
gat. gatvekario.

Vakar Leroy P. Johnston. 
.1749 Fulton avė. iš banko 
išsiėmė $500. Jam einant 
namo užpuolė jį du nigeriu, 
atėmė visus pinigus ir pa
bėgo.

b.bb ■ > & i.'o> a s b B B.; 
LIETUVIS ■ 

GRABORIUS |

Geriausias grabo- ■ 
rius ant Bridgepor- g 
to. Atlieka darbą = 
kuogeriausia. B

Prie kiekvieno I 
pagrabo suteikia į 
geriausius liktorius • 
ir 12 vazonų paimu. I

Tel. Drover 4139 B

bA. MASALSKIS, 3305 Auburn.Avė. B

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

turi būti parduotas i 30 dienų. Na
mas randasi vienu bloku nuo Apveiz- 
dos Dievo bažnyčios. Geras kampas 
bile kokiam bizniui. Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. TananeVicz,
670 W. 18th str., Chicago, Ill.

TĖMYKIT — GERA PROGA 
LIETUVIUI.

Parsiduoda grosernė; biznis gerai 
išdirbtas; lietuvių ir lenkų apgyventoj 
vietoj. Pardavimo priežastis — sa
vininkas nemoka šnekėti lietuviškai. 
1624 Ruble str., Chicago, 111.

Tananėvicz Savings I
SANK

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

8249-33 S. Morgan Street, Chicago, Ill

LABDARYBĖS VAKA
RAS.

Labdarybės Draugijos 2- 
roji kuopa po priegloba šv. 
Antano, Roseland, Ill., pa
rengia vakarą pavargėlių 
naudai. Vakaras atsibus 
šiandie, liepos 9 d., 7:30 va
kare prasidės, Visų Šventų 
parapijos salėj, 10806 Wa
bash avė., Roseland, Ill. 
Vakare antru kartu bus pa
rodoma iš astronomijos sri
ties, bus parodomi dangiški 
kūnai, kuriuos mes matome, 
bet nesuprantame apie tų 
kūnų stovi ir veikimą. Bus 
parodoma saulė, mėnulis, 
žvaigždės ir kitos planetos. 
Tai visa publikai aiškis So. 
Chicagos lietuvių parapijos 
klebonas. Taipgi dainuos 
Visų Šventų parapijos cho
ras. Visi lietuviai kviečia
mi kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti šin vakaran. Įžan
ga 15c. vienam, vaikams po 
5c. .

Važiuodami iš South- 
West arba North Side im
kite gatvekarius, kurie da- 
vež jus iki Wabash avė. Pa
skui imkite West Pullman 
No. 4 gatvekarį ir važiuo
kite ligi 108 gatvės, iš ten 
eikite vieną bloką i vakarus 
ii' ten atrasite vietos bažny
tine sale.

Renc/imo kom i tetas.

PADĖKONĖ.
“Lietuvos” num. 28 p. J., 

aprašydamas apie Kanklių 
choro pikninką, gale žinu
tės priduria:

“Pažymėtina, kad apsiei
ta be svaigalų.”

Ačiū už komplimentą!
Choristas.

TAUTOS FONDO VAL
DYBA.

Pirmininkas Dr. A. K. 
Rutkauskas, 2302 Leavit st., 
Chicago, Ill.

Raštininkas adv. A. A. 
Šlakis,,2355 So. Halsted st., 
Chicago, Ill.

Išdininkas B. Vaišnora, 
1514 Carson st.. S. S. Pitts
burgh, Pa.

Išdo globėjai: Ponia A. 
Nausiedienė, 917 W. 33rd 
st.. Chicago, Ill. ir Jenas Ja
roševičius, 1048 Washing
ton st., Norwood, Mass.

DIDELIO KNINGYNO PIKN INKAS.
Parengtas spėkomis 9-nių draugijų, 
West Sides Viešojo Kningyno nau
dai. Atsibus nerišlioj. liepos (July) 
11 d.. 1915 m., Bergman's Grove dar
žo River Side. Ill. Prųdžia 9 vai. 
Įžanga 25e. porai. Bus gražios še
šios dovanos. Atsilankiusioji praleisite 
linksmai laiką ir paremsite tokią pra
kilnia Įstaiga, kaip kningvnas. Su 
pagarba' KOMITETAS.

KETVIRTAS METINIS PIKNINKAS 
Parengtas šv. Juozapo Ap. dr-stės. lie
pos (July) 11 dieną, 1915 m., Polonia 
darže, Jefferson. III. Pradžia 9 vai. 
ryto. Įžanga 25e. porai.

Pasarga. Davažiuoti galima bile 
kokiais karais, kurie eina Milwau
kee avė. iki Jefferson Park; toliau du 
bloku Į pietus, ir paskui Į vakarus 
tiesiai daržan.

Vhona Drovor 7100 $ 

j DR. A. J. TANANEVICZE j 
l Gydo Vyry. Moterių ir Vaikų Ligas ' į
č Ofisas ii Gyvsiiitno vieta Valaados į
1 3249 S. Morgan St., Chicago. ,u‘ i
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Bankes’ Papigino Kąvą
Per Liepos Men.

Duoda savo kostume- 
riams Chicagoj suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

Geriausia Kava dabar tik 24c svar.
Gera Santos Kava lik 17 c svar.

■ Bankes’ Kavos Krautuves '

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

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

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

procentą. *
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir 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.
* [i. '

M X" Siaur-vakarine dalis.
B 1644 W Cnicago avė
m 1373 Milwaukee avė
" 1045 Milwaukee a ve
■ 2054 Milwaukee avė
" 2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1830 Blue Island avo
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avo 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st |

Pietine dalis ■
3032 Wentworth avo s
3427 S Halsted st g
4729 S Ashland ave

I 
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DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk^šitą Kuponą).

DraugijomsPranešimas!

Lake Forest’e ties savo 
namais atrasta mirtinai pa
šautas turtingas advokatas, 
Land Company prezidentas, 
Frank P. Graves. Pašauta
sis po kelių valandų miręs. 
Ar jis pats nusižtfdė, ar jį 
kas nužudė, tai klausimas, 
kuris policijai nelengva iš
rišti.

Paieškai! savo broliio. Jurgio Mul- 
kevičiaus. Pirm septynių metų gy
veno Stattville, N. Y. Jis pats, ar 
kas kitas, duokite žinią arba atsi
šaukite sekančiu adresu:

W. Malkevičius,
2163 Russell str., Detroit, Mich. 

Turiu labai svarbų reikalą.

Ties 35 gat. ir Normai 
avė. vakar plėšikai atėmė 
$1,200 čekiais ir $500 pini
gais iš Harry W. Keiser,

Paieškai! savo draugų Aleko ir 
Frenkio Jenulevičiaus, paeina iš Vil
niaus gnb., Trakų pav., Vievio vai.. 
Kakliniškių kaimo. Pirmiaus gyveno 
Cambridge, Mass., o dabar nežinau 
kur gyvena, nes jų adresą pamočiau. 
Jų pačių ar kieno kito meldžiu duo
ti žinią sekančiu adresu:

Stanislovas Janovičius,
11 Loomis str., Rochester, N. Y.

Parsiduoda Storas po numeriu 2958 
Lowe avė., priešais bažnyčią, iš prie
žasties savininko senumo.

Daugumui Chicagos lietuvių 
yra žinomas puikus daržas pik
nikams REISSIG’S GROVE da
bar taf vieta vadinasi

Tautiškas Daržas
ARBA

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Ave.

Sulyg Daržo' išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

'Šitas specialia KUPONAS vertai 1L^ 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. > 

KS. (Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915,)

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan ave. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
vreipkites in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

3249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.
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