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Ties Ryga ir Kaunu 
Vokiečiai atmušti

Ossovec ir Novo Geo- 
gievsk daužomi.

Po potviniui.

Varšavine armija vis 
dar pavojuje.

Amunicijos skryniose 
rasta sąšlavos.

Londonas, rugpj. 9. — Li
kimas Rusijos 
armijos dar nežinomas. Vi- 
sako dar jai gali atsitikti. 
Austro-vokiečiai vis dar ti
kisi jai surengti kapus. Da
ro pastangas atkirsti jai pa- 

- sitraukimo kelią.
Rusų armija, kuri atsilai- 

kinėjo Varšavos apylinkė
se, turėjo būti nemaža. Ma
ža armija nebūtų įstengusi 
sulaikyti vokiečių per ke
lias dienas.

Vokiečiai pavislyje užė
mė Serock ir tvirtovę Zegr- 
je, kur Narevas inteka į Bū
gą. Perėjo per Bugo upę ir 
atsidūrė už šešių myliu nuo 
Varšavos-Petrogrado gele
žinkelio. Jei vokiečiai u- 
mai dasigrus ir perkirs tą 
geležinkelį, tai rusams bus 
riestai, nes juomi traukiasi 
ir gabenama varšavinė Ru
sijos armija.

Dabar vokiečiai jau pasi
dirbdinę Varšavoje tiltus 
per Vislą kelisi per tą upę. 
Iš to aišku, kad rusai ne
bandė trukdyti vokiečių 
persikėlimą per Vislą. Ne
šaudė iš kaimelių į vokie
čių pontoninius tiltus ir 
plaustus, kuriais kėlėsi per 
Vislą vokiečiai. Rusai tik 
bėga, kad persikėlusieji vo
kiečiai jų nepavytų ir neim
tų ant kulnų lipti. Gana 
rusams, kad iš šonų jiems 
tvatina von Ilindenburgo ir 
von Mackenseno armijos. 
Turbūt ir iš užpakalio pasi
vys dar vokiečiai. Visgi di
dysis pavojus yra iš šono, 
o ne iš užpakalio. Šoninės 
vokiečių armijos gali pasi
traukimo kelią atkirsti.

Vokiečiai skubiai artinasi 
Lomža-Ostrow-Vyškow vie
škelio. Tas vieškelis iš 
Lomžos eina į Varšavą. Tuo 
vieškeliu į šiaurę vokiečiai 
daro atakas ant Ossoveco 
tvirtovės. Vienas tos tvir
tovės fortas jau puolęs. 
Kauno tvirtovės rusai ne- 
paduosią vokiečiams be mū
šio. Iš jo išsikraustė daug 
gyventojų, išgabenta bran
genybės, bet karuomenė 
tvirtovės gynimui likus.

Ties Ryga vokiečiai netu- 
varšavinės roję didelio pasisekimo. Ru

sai vienoj vietoj tarp upių 
Dauguvos, Ekan ir Aa vo
kiečius išmušę iš pozicijų. 
Ir vokiečiai nesigiria pasi
sekimais ties Rvga.v O

Petrograde skelbiama, 
kad Novo-Goorgievsk išlai
kysiąs keturių mėnesių ap
gulimą. Jame yra 50,000 
rusų. Berlyne skelbiama, 
kad tvirtovės tris didžios 
apkasos jau su žeme suly
gintos. Liko dar septynios 
apkasos. Todėl jei tas tei
sybė, tai vokiečiams nei ke
turių savaičių nereikės tos 
tvirtovės paėmimui.

VOKIEČIŲ TIKSLAS.
Vokiečiams apėjo ne vien 

Varšavos paėmimas ir vi
so pavislio užėmimus. Svar
biausia jiems buvo tai Ru
sijos armijų išgriovimas ir 
sunaikinimas. To tikslo jie 
tebsilaiko ir dar tikisi jo 
pasiekti pirm, negu rusai 
suspėjo suburbėti už antros 
tvirtovių linijos.

Rusų oficialiame praneši
me sakoma, kad Lietuvoje į 
rytus nuo Panevėžio mūšiai 
einą be žymios atmainos. 
Taipgi vokiečių atakos ant 
Kauno buvusios atmuštos 
penktadienį.

SKANDALAS AMUNICI
JOS PRISTATYME.

Anglijos laikraščiai rašo 
tiesiog stebėtinus daiktus 
Rusijos amunicijos dirbtu- 
Daily Mail rašo: “Tūkstan
čiai visokios rųšies amuni
cijos skrynių, kuomet ati
daryta karo lauke, besan
čios sąšlavomis pripildytos. 
Tas išaiškinama tuo, kad 
Rusijos amunicijos dirbtu
vėse dirba vokiečių agentai 
ir skrynias pripildė sąšla
vomis ir siuntė karo lau
kan.”

Rusai galėjo sąšlavas ver
sti vokiečiams į akis.

MILIJONAS SU VIRŠUM 
SUŽEISTŲ.

Daily Mail rašo, kad Pet- 
rogradas pripildytas sužeis-

SCENE %T FRENCH AND SIXTH STREETS. ♦ 
WHERE.SEVERAL .WPIW- WFI^ TQDNP* -

Reginiai po didžiųjų potvinių Erie, Pa., kur nesenai prakiuro debesįs ir pro mies
tą tekanti upė staiga išsiliejo.

DĖDĖ SAMAS TURI 
VALDYTI KASYKLAS.
Philadelphia, Pa., rugpj. 

9. — Gifford Rinchot pata
rė Suvienytoms Valstijoms 
paimti savo globon Colora
do kasyklas,) Rockefellerio 
valdomas. Sakė, kad tik tuo 
budu ten busią galima nu
raminti ir pabaigti kivirčus 
ir straikus darbininkų. Ta 
propozicija buvo išreikšta 
laike demonstracijos, kuri 
buvo iškelta, kad protestuo
ti prieš nuteisimą miriop 
Colorado kalnakasių prez. 
J. Lawsono.

tais. Iki liepos 15 d. pagal 
aprokavimus užmuštų, su
žeistų ir nelaisvėn pateku
siųjų buvo 3,500,000. Di- 
desriė dalis jdjų yra su
žeistieji. Bet tai neoficia
liai pranešama. Tikro nuo
stolių skaičiaus nei pati 
valdžia nežinanti.

Nežiūrint į tuos baisius 
nuostolius rusai

— Petrogradas, rugpj. 9.
— Rusijos švietimo minis
terija komercijinėse mokyk
lose įvedė priverstiną ang
liškos kalbos mokinimą 
išmetė vokiečių kalbą,

ir

— Berlynas, rugpj. 9. — 
Prancūzai ir anglai ant Gal- 
lipolio pusiausalio nesuta
ria, pykstasi. Prancūzai 
pyksta, kad anglai netenka 
vilties ir ištvermės. Dabar 
užginta anglams ir francu- 
zams šnekėti.

— Londonas, rugpj. 9. — 
Diplomatiniuose sluogsniuo- 
se šnekama, kad Serbija ir 
Čornogorij a susiliesiančios 
ir busiančios po viena val
džia.

— Nish, rugpj. 9. —Išnau- 
jo talkininkai ir Rusija ban
do užsiundyti Balkanų tau-
tas ant teutonu. Graikija 
purtosi ir nenori kraujo lie

Kunigas atsi
sakė nuo pinigą

Pittsburg, Pa., rugpj. 9. 
Katalikų kun. Win. Gra
ham,, šv. Patriko bažnyčios 
klebonas, atsisakė priimti 
$15,000,000 kuriuos jam už
rašė giminės Australijoj ir 
pietinėj Amerikoj. Esąs 
patenkintas savo dabartiniu 
stoviu ir nenorįs ant se
natvės verginti savęs turė
jimu milijonų dolerių. Jisai 
atsakė šitaip:

“Neturiu jokio noro padi
dinti savo naštą krūva pini
gų, kurie nesuteiktų man 
jokio užganėdinimo. Toli 
gražu aš nesu turtingas, bet 
aš turiu pakaktinai gėry
bių, kad patenkinti savo 
kunigiškus reikalavimus. 
Tie pinigai verčiau tebūnie 
išdailinti mano giminėms, 
kurie yra bėdini ir jų jiems 
reikia.”

Kunigas yra 60 metų am
žiaus.

CARAS NEPRIĖMĖ PA
SIŪLOMO.

Londonas, rugpj. 9. — 
Rusijos laikraščiai rašo, kad 
kaizeris per Danijos valdžią 
siūlęs Rusijai taiką. Rusi
jos valdžia atsisakius už
vesti derybas apie taiką.

Vėliausios
Telegramos

MUŠIS ANT PIKNINKI- 
NIO GARLAIVIO.

New York, rugpj. 9. — 
Newark Aarie of Eagles, 
fratemalė organizacija Isa
bella garlaiviu plaukė į New 
Yorką pikninkan. Ant gar
laivio susiginčijo vokiečiai 
su italais kas link karo. Įsi
karščiavo besiginčydami ir 
griebėsi ginklų — kėdžių, 
butelių, peilių ir t.t. Grū
mėsi smarkiai/ John Jen
kins gavo buteliu galvon ir 
to jam pakako, įvirto van
denin ir prigėrė. Įkrito ir 
viena moteris vandenin, bet 
buvo išgriebta.

Kapitonas ir jurininkai 
norėjo susipykusioms pu
sėms patarpininkauti, bet 
tarpininkystė buvo atmesta. 
Pačiame mūšio įnirtime vie
na moteris pagimdė kūdikį.

KARO LAUKAS LEN
KIJOJ, rugpj. 9. — Iš Aus
trijos armijos Lenkijoj pra
nešta, kad rusų linijoj tarp 
Lubratow ir Miechow pada
rė didelę spragą.

s Per Vieprzo upę ties Le- 
szekowice rusai traukėsi ne
tvarkoj. Nelaisvėn pateko 
6,000 rusų.

Londono Times rašo, kad 
puolimas Varšavos budina 
rusus nuo letarginio miego. 

• Iš Petrogrado pranešama, 
jogei vokiečiams Rygos a- 
pylinkėse nesiseka. Ten 
veikia menkai pralavintos 
vokiečių armijos.

Austrijos miestas Gorizia 
visai sugriautas italų arti- 

Terian ana+.-rai šaU-lerijos. Tečiau ; 
hiai atsilaikanti.

ATSINAUJINO MŪŠIAI 
FRANCIJOJ.

Londonas, rugpj. 9. — 
Vokiečiai ėmė smarkauti 
Argonne apskrityj ir aplink 
Verduną, Francijoj. Vo
kiečiai bandė prasimušti 
Vogezų kalnuose.

Verduno fortai bombar
duojami.

— Lisabonas, rugpj. 9.— 
Bernardino Machado par
lamente išrinktas nauju 
Portugalijos prezidentu.

— Vienna, rugpj. 9. — 
Rusijos kareiviai, paimtie
ji nelaisvėn ties Ivangoro- 
du, sakė, kad tik po 9 ku- 
lipkas dienoje tegaudavę.

Didi brange
nybe Lietuvoj

K. 'Urncziui tėvas rašo į 
Chicago iš Kauno g., Šiau
lių pav.„ Lygumų p., Jac- 
koniu k. Rašvta birž. 14 d. 
d.

“Buvome labai suspausti, 
daug nukentėjomc nuo vo
kiečių, nes jie buvo į musų 
kraštą įpuolę kaip vagįs į 
svirną. Bet negavo ilgai 
pabūti po musų laukus. Ge
rą šmotą buvo nuvyti už 
Šiaulių. O Šiaulių, kaipir 
nebėra. Dar stovi bažny
čia, klebonija, cerkvė, kaz- 
načejus ir stotis. ‘Girdime, 
kad Gruzdžiai išdeginti.

Darbai visai sustojo, visi 
žmonės, kaip numirę. Tu
rėjome žinią, kad pasitrauk
ti į Rusiją, bot dar antru 
kart neliepė.

bėra, nematome nei vieno, 
nežinome, kur dingo, į kokį 
kraštą išsidangino.

Dabar viskas brangu, ru
giu pūrą? 4. rubliai,"avižių 
3 r. 20 k., krautuvėse au
deklų nėra, nėra nei odų.”

AMERIKONAI SUSI 
KIRTO SU MEKSIKO- 

NAIS.
Brownswille, Tex., rugpj.

9. — 30 Meksiko banditų 
buvo perbėgę rubežių ir 
nusivijo su savim 50 arklių, 
daug pagrobė maisto ir pa
vogė keliatą šautuvų.

Paskui meksikonai vėl 
sugrįžo ir užvedė su 14 a- 
merikonų muši. Traškėjo 
šautuvai. Amerikonai pa- 
telegrafavo, kad pagelba 
ateitų. Šeši meksikonai bu
vo užmušta ir tris ameriko
nai sužeista.

NEGRĮŽO FARMERIS 
SU PINIGAIS.

Clinton, Ill., rugpj. 9. — 
A. A. Reed, turtingas far- 
nieris, jau penkta diena, 
kai nesugrįšta namo. Jis su 
$25000 buvo išvažiavęs į 
Springfieldą ir ligšiol apie 
jį nieko negirdėti. Turbūt 
papuolė į plėšikų rankas. 
Nei giminės, nei policija ne
randa nei farmerio, nei jo 
automobiliaus.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Atlantic City, N. J., rugp. 
9. — Reading geležinkelio 
stotyje ant platformos lau
kė traukinio 500 pasažierių. 
Visi buvo didžiame pavoju
je, kuomet tuščias traukinis 
laiku nesulaikytas, drožė 
tiesiog į stotį. Penki buvo 
sužeisti.

— Paryžius, rugpj. 9. — 
Parlamentas perleido biliu, 
kuriuo paskiriama $24,000,- 
000 nupirkimui kviečių ir 
miltų maitinti civilius gy
ventojus. ;
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Iš Dienos
Tai jau faktas, kad teu

tonai užima Lenkiją, Lietu
vą ir Pabalti ją. Ir vaikiškas 
daiktas butų manyti, kad 
rusai teutonus iš ten kuo
met nors galėtų išvyti, kada 
jie ten apsidrutins. Tečiau 
teutonai sakoma, tuo rusų 
'Smūgiu dar nenorešTpasigti- 
nėdinti. Kuomet jie spės 
užimtose vietose apsidru- 
tinti, tuoj aus ims steigti a- 
municijos dirbtuves ir visu 
savo smarkumu pasileisią 
Rusijos gilumom Bent to
kios žinios pareina iš Eu
ropos. Reikia manyti, kad 
jos gali būti ir teisingos, 
nes po šiam rusų smūgini 
teutonų upas labai pakilo 
ir jie mėgins šiaurės meš
kiną visai sumalti.

Dabar Lenkija laukia sau 
karaliaus ir neprigulmybės. 
Lenkijai karalių pažadėjo 
kaizeris ir tai]) veikiai, kaip 
tik bus galima. Nėra abe
jonės, kad kaizeris tą pri
žadėjimą išpildys. Tuo sa
vo žingsniu jis nori visus 
lenkus patraukti teutonų 
pusėn ir juos visus priruoš
ti priešais rusus, kuomet tie 
kėsintųsi atgal atgauti Len
kiją. Lenkijai karalius su
teikiamas po geram apgal
vojimui.

Plačiai visam pasaulyj ži
nomas anglas rašėjas, Ri
chard Kippling, kilus karui 
Europoje, pavirto neper
maldaujamuoju agitatoriu
mi, kad kariauti tolei, 
vokiečiai visiškai bus 
traškinti ir kol neteks 
kių militarinių jėgų, 
keliauja po visą 
sako prakalbas
visus stoti karuomenės ei- 
lėsna. Gi savo kalbose iš- 
sireiškia atvirai, išrodinėda- 
mas, kodėl Anglija turi Ves
ti karą su Vokietija del 
mirties ir gyvybės.

Jo visų kalbų pagrindu— 
tai persitikrinimas, kad vo
kiečiai, jei šiame kare išei
tų pergalėtojais, Anglijai 
užduotų sunkiausias fortū
nas, kokias tik įsivaizdini- 
mu galima persistatyti — 
ir tai visose gvvenimo sri- 

O az

tyso.
Vokiečiai—tvirtina Kipp

ling — pašventė tiek ener
gijos per paskutinius ketu
riasdešimta penkis metus, 
ruošdamies karau, kiek an
glai pašventė agitacijai 
priešais karinį rengimosi.

Vokiečiai pradėjo karą 
puikiai apsiginklavę. Ta
sai ginklavimosi jiems užė
mė daug laiko ir todėl gy
ventojai apkrauta nepake
liamomis Inokestimis. Su 
tuo ginklavimosi anglai jau 
susiduria visu šio karo lai
ku. Vokiečiai šin karau į- 
stojo 4škalno pasirengusie
ji atmesti šalin visokias mo
rales pareigas — privatines, 
viešąsias ir tarptautines. — 
Vokiečiai nepripažįsta jokio 
gyvuojančio įstatymo. Jie 

. kovoja su kovėjais ir ne- 
kovėjais — vyriškiais, mo
terimis ir vaikais. Visa 
žmonija yra šiandie liudi
ninkė, jogei nėra tokios pi
ktadarybės, nėra žiaurumo, 
nėra pasibjaurėjimo, kokius 
žmogus tik gali įsivaizdinti, 
kurių vokiečiai nebūtų pa
pildę, nepapildo ir nepapil
dys, jei tik jie įstengs.

Kanadiečiai Dardaneliuose.

w

*

O [CARRyiNG WOUNDED FROM FIRING LINE AT DARDANELLES]

Sužeistieji kanadiečiai kareiviai gabenami nuo mūšio linijos ties Dardaneliais.
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Lenkija apturėjusi sau 
karalių, žinoma, visnpiro u 
paliks dalimi didžiosios Vo
kiečių imperijos. Bet svar
bus klausimas, ar lenkai pri
siims jiems antinetamą bi 
kokį karalpalaikį, kaizerio 
batų valytoją. Šiandie len
kai pasidalinę į dvi kita ki
tai baisiai priešingi srovi. 
Viena srovė — katalikai ir 
tautininkai
jos pusėje, gi socialistai su 
laisvamaniais — teutonų 
pusėje. Su laiku iš to gali 
gimti aršus tarp srovių ne
sutikimai ir Lenkijos ne- 
prigulmybė išnaujo galėtų 
būti palaidota. Bet tikima, 
jogei to nclatsitiks, jei tik 
jie susilauks sau karaliaus.

Kol kas kuomet nors bus 
ar Įvyks, šiandie jau vokie
čiai viešpatauja Varsa voj ir 
apvaldo visą Lenkiją. Var- 
šavos ir visos Lenkijos lai
kinu generaliu gubernato
riumi, sakoma, busiąs nus
kirtas Bavarijos princas Le
opoldas, kurio pulkai pir
mieji inėjo Varšavon, puo
lus tam miestui. Jis taip
pat išleisiąs į gyventojus 
proklemaciją, kurioje pasa
kysiąs, kokios Lenkijai po- 
litikinės teisės trumpoj atei
tyj busią suteiktos.

stovi Rusi-

Nesenai angliški laikraš
čiai, o paskui juos ir lietu
viški, paminėjo, jogei Bos
tone Fortūnatas Bagočius 
neprileidžiamas laikyti eg
zaminų į advokatus. Bet 
F. Bagočius “Naujienų” 
184 numeryj tvirtina visai 
priešingai. Girdi, jis egza
minus išlaikęs net trijose 
valstijose, tik niekur nepri
leidžiamas prie “Baro.” 
Todėl jis jaučiąsis įžeistas 
tais laikraščių “prasimany
mais.” Gi tą “prasimany
mą” svietan paleidęs “Bos
ton Globe.”. Kame tiesa — 
sunku kol-kas sužinoti.

Žiaurumų ir išnaudojimų 
vokiečiai neišgalvoja dabar
tiniu laiku. Tai visa jau 
išgalvojo jie seniau, savo 
karo kningoje. Yra tai da
lis sistemo, sulyg kurio vo
kiečiai taisėsi karau. Vo
kiečių sistemai priguli tas, 
idant įvesti tokį baisų pra
garą šalyse, kur jų armijos 
įsibriauja, kad išlygos, no- 
rints butų baisiausios, ku
rias toms šalims vokiečiai 
pasiūlo, turi būti priimtos, 
bi ti^ veikiau sutrumpinti 
karą.

Tų faktų akiveizdoje Ki
ppling mato nenaudingu 
daiktu leisti laika debatams * e 
reikale kareivių ėmimo sis
temos atmainos arba pri
verstino kareiviavimo. An
glijos neišgelbės argumen
tai. Tiktai nuosavi valia ir 
nuosavi spėka. Jei tas ap
vils, Angliją laukia alterna- 
tiva plėšimo, moterių gro
bimo, kaipo įžangos į vergi
ją. Negalima lukeriuoti 
stebuklo, idant Anglija lik
tųsi išgelbėta. — “Kol gy
vuos nesuskaldinta į dalis 
Vokietija, tol gyvenimas 
ant šios planetos bus nepa
keliamas ne tiktai Anglijai 
ir jos talkininkams, bet ii' 
visai žmonijai.” Ir žmonija 
žino apie tai. Dabartiniais 
laikais šešios Europos tau
tos velka karo sunkenybes.

Kaip ir kokiuo budu pa
saulis norėtų būti padalin
tas, galima šiandie prama
tyti tik du padalinimu: į vo
kiečius ir žmonių esybes.

Vokietija skelbia pasau
liui: “Esu stipri!”

“Užmušinėju. Užmušinė- 
siu, žudysiu su pagelba vi
sokių priemonių, kokias tu
riu įgijus, kol neaiitmesiu 
savo valios visoms žmogiš
koms esybėms. Vokietis ne
duoda pasirinkimo, nepalie
ka tarpinio kelio. — Suma
žino jis civilizaciją ir visa 
vokiečių civilizacija apsiri- 
buoja klausimu užmušinėti 
arba būti užmuštu. Ligšio- 
lei karo lauke Vokietija ne
teko 3 milijonų žmonių. Ji 
gali netekti dar trijų mili
jonų ir dar trijų. Nėra rei
kalo manyti, jogei Vokieti
ja staiga ir dramatingu bu-
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du suirs, kaip nekurie ma
no. Vokietija dviejų gene
racijų laiku ruošėsi šin ka
rau ir jos tikslas — apval
dyti visą pasauli.

“Vokiečiai arba turi lai
mėti, arba panešti kruviną 
mirtį,” sako Kippling.

“Mes ir musų talkininkai 
turime mėtyti Molochui' į 
nasrus savo vaikus, kol Mo
lochas nepražus.

“Supraskite, kad jei tal
kininkai bus įveikti, nesi- 
ras tokios vietos ant žemės 
kamuolio, kur gyva dvasia 
galėtų pasislėpti nuo to 
žmonijos priešo valdžios. 
Vaikiškumas tvirtinti, jogei 
ant vakarinio žemės pus- 
kamuolio bus galima nuo 
priespaudos pasislėpti. Ne
verta apie tai ir mąstyti.

“Jei talkininkai liktų į- 
veikti, vokiečiai tuomet ne
reikalaus pasiųsti kad ir vie
ną karo laivą skersai Atlan
tiką. Jie tik išleis Įsakymą 
ir įsakymas bus išpildytas.

‘ ‘ Civilizacija subankru
tuos, o vakarinė pasaulio 
dalis taippat bus paversta 
į griuvėsius ir teks vokie
čiams.”

Tai kokias pažiūras 
garsus anglas rašėjas.

Turiu paminėti, kad mu
sų mylimas kunigas tik du 
ir pusė metų kai mums tar
nauja ir mus budina. Ką 
jis atliko per tą laikotarpi?

Skolos parapija turėjo 
$25,000. Ta išmokėta. Del 
naujos bžanyčios surinkta 
$20,000. Parapijos .susirin
kime nutarta be $25,000 ne
pradėti statyti. Dabar gi 
jau statoma nauja šventyk
la, jau darbas pradėtas.
Toliau turiu paminėti, kaip 

pasižymėjo musų dvasios 
vadovas tvėrime dr-jų.

Jisai įkūrė ALK. 
dos dr-jos 6 kuopą, 
pirmą susirinkimą 
laikė gegužio 13 d.

dr-ja, Vaikelių dr-ja, šv. O- 
nos dr-ja, vyčių kuopa. Sil
pnas choras labai sustiprė
jo. Pirmiau chorui vadova
vo franeuzė. Tai buvo taip, 
kaip kad višta išperi ančiu
kus. Vaikai sau, o moti
na sau. Ančiukai supliauš
kia i vandeni, o višta ant 
kranto šaukia, “kad. tu su
degtum.” Taip buvo ir su 
tuo choru. Dabar kas kita, 
kuomet musų gerbiamas ku
nigas parūpino lietuvį var
gonininką, gabų choro ve
dėją. Choras tikrai paten
kina parapijoms ir bažny
čioje giedojimų ir vakaruo
se malonu pasiklausyti, kai 
uždainuoja tėvinainiškas 
dainas.

Tautos Fondo skyrius uo
liai darbuojasi. Nemažai 
aukų surenka. Dabar susi- 
organizvo L. D. .Sąjungos 
kuopa.

Uolaus klebono vedami, 
(daug lietuviai nuveikė ir 
žymiai pakilo. Daug va
lesni pasidarė, negu pirma 
kad buvo. Klebonas dar
buojasi pavyzdingai, malo
niai, gražiai, švelniai su vi
sais ar gerais katalikais, ar 
paklydėliais.

Didis klebono nuopelnas, 
tai pikninkų nublaivinimas. 
Kas sekmadienis daroma pi- 
kninkai ir vis blaivus, su 
šaltakoše, vaisiais, gaivinan
čiais gėrimais.

Žinoma, ne visi kleboną 
pasekė, ne visi įstojo dory
bės kėliau. Atsibeldžia ir 
į pikninkus pusbernių, ku
rie, sumetę po dolerinę, par
sitraukia svaigalų ir krū
muose dar po mergą nusi
vedę lėbauja. Bet ar kas 
išgalėtų visus žmones į do
ros ir blaivybės kelią įsta
tyti. Vis atsiras nelabėlių. 
Taip ir pas mus. Uoliai, 
šauniai darbuojasi kun. J. 
Jakaitis del lietuvių pakėli
mo, dauguma pasekė, bet 
nekurie atsiliko. A. R.

IŠGAINIOJO VAGILIUS.

turi

Amerikoje.
DIDIS LIETUVIŲ AT

BUDIMAS.

Worcester, Mass. -- Kaip 
dirbtuvėje yra kokia nors 
jėga, kuri varo mašinas, ir 
be tos jėgos niekas nesida- 
ro, taip, ir žmonių gyveni
me turi būti judinamoji jė
ga, o jei jos nebus, tai ir 
veikimo nebus. Pas mus, 
lietuvius, yra didis veiki
mas ir todėl turime turėti 
judinamąją jėgą. Ir ja 
turime. Ta judinamąja jė
ga yra tai musų mylimas 
dvasios vadovas, geras tė- 
vinainis, didis blaivybės 
platintojas, uolus veikėjas, 
gcrb. kun. J. t J. Jakaitis 
Šisai vyras įsiūbavo lietu
viu gyvenimą ii) įstatė į tik
ras vėžes.

“DIDELE DOVANAr
Nebo pakelio priešakys vertas J c pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

io

5c

gup pį 
S
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Visas Kuponas ir pakelio prieSakis turi tą 
pačią vertą. Gali būti Išmainomi į pinigus 
, , arba į vertas dovanas. ~ ’

(Sį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1815)

Račkauskas,
— Cecilija 
Magdalena

Prisirašė

Spau
davo 

kuopa 
š. m.

Tuomet buvo išrinkta val
dyba iš sekančiu asmenų: 
J. Vitkus — pirm., jo pag. 
Antanas Ruseckas, rašt. V. 
Vilkauskas, išd. rašt. S. Du- 
bickas, išd. A. 
išdo globėjos 
Zinkuvienė ir 
Kulišauskienė.
dar penki nariai ir užsimo
kėjo po $1.00. Ką nuveikė 
ta kuopa? ’Ne vien, kad pa
ti skaito naudingus raštus 
jr kningas, bet rūpinasi, kad 
ir kiti skaitytų. Todėl su
sirinkimuose svarstoma a- 
pie katalikiškų laikraščių 
platinimą. Išrinkta komisi
ja, kuri parūpino lietuvių 
apgyventose vietose vaiku
čių laikraščiams pardavinė
ti ant gatvių ir kad krau
tuvėse butų pardavinėjama 
katalikiški laikraščiai. Jau 
dabar matosi to pasidarba
vimo vaisiai. Vien “Katali
ko” išparduodama kas die
na po 40 num. Nemažai ir 
kitokių laikraščių parduo
dama. Kuopa dabar turi 
daugiau, kaip 60 narių.

Kun. J. J. Jakaičio dėka 
Pilnųjų Blaivininkų kuopa 
turi 200 narių. Paskui su
tverta ALRKM. Sąjungos 
kuopa, šv. Marijos merginų

Montello, Mass. — Dabar, 
bedarbės metu, 1 atsira
do vagiu. Liepos 19 d. in- 
ėjo į lietuvio Kuodžio duo
nos kepyklą. Vienas vagi
lius stojo tarpduryje, o ant
ras atkišo revolveri ir rei
kalavo pinigu. Tuomet Kuo
dis prigriebė ližę ir ėmė va
giliui makaulę tašyti. Va
gis persigando ir revolveris 
rankoj drebėjo. Pabėgo, 
bet nesusekė. Visgi Kuo
džio pinigai liko kišeniuj.

Čia yra socialistėliu, ku- 
rie save augštai stato ir ro- 
kuojasi mokintais. Vakar 
penkis jų girtus mačiau. 
Jie yra čia sutikimo ir mei
lės tarp žmonių ardytojais.

Brazaitis.

j.-

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

“VELNIŲ PARDAVINĖ
TOJO” PRAKALBA.

Melrose Park, Ill. — Lie
pos 16 d. Frank ir James 
salėje atsiliko socialistų ir 
laisvamanių globojamo 
‘ ‘ velnių pardavinėtojo ’ ’
prakalba. Buvo paskelbta, 
kad jisai kalbės apie vy
čius. Todėl žmonės manė, 
kad vyčiai rengia prakal
bas ir pusėtinai žmonių at
silankė. Buvo vyrų, mote
rių, merginų ir senų. Štai 
8 vai. pasirodo ant estra
dos čionykščiams lietuviams 
žinomas cicilikėlis. Supra
tome, kad čia sųvedžioji-

mas. Mat, musų social istū- 
liai ir laisvamanėliai nusi
gando, kad vyčiai užiminė- 
ja jų pozicijas ir kad jų kre
ditas galutinai puola, tai 
griebiasi ir suvedžiojimų, 

kad sulaikyti publiką.
Ir ėmė blevyzguoti “apaš

talas” apie vyčius. Buk 
vardas esąs geras, bet kad 
ta organizacija nebūtų po 
kunigija. Tuomet visi žmo
nės pamatė, jog čia kalba 
apsimetėlis ir todėl pasi
bjaurėję ėmė apleidinėti sa
lę. Ėjo taip greitai, kad 
net duris užspringo. Tai 
taip ir pasibaigė misija. Su- 
sinegera ves ‘ ‘ spy kiurius ’ ’ 
baigė kalbą ir dar žadėjo 
antru kartu atvažiuoti. Rei
kia tikėties, kad antru kar
tu žmonės, dabar suvedžio
ti, žinos, kaip apsisaugoti 
nuo suvedžiojimų.

Turiu priminti, kad 
“Naujienose” buvo melo 
prirašyta apie tas prakal
bas. Buk vyčiai norėję mu- 
šties. Bet socialistėliams 
reikia priminti, kad apie 
kitus nemanytų pagal save. 
Patįs peštukais būdami, te
gu nemano, kad visi tokie. 
Vyčiai nesimušė ir nemano 
mušties su jokiais cicilikė- 
liais. O kai čia kalbėjo Dr. 
Rutkauskas ir gerai pako
čiojo socialistėlius, tai po 
prakalbų vienas apšviestas 
ir pilnas socialistinės iš
minties “draugas” rodė su
gniužtą kumštį kalbėto
jui. Tai, mat, kitiems pri
meta nedorybę, kurios patįs 
dasileidžia ir primeta tiems, 
kurie nekalti.

Iš Melrose Parko dar ne
buvo “darbininkiškuose” 
laikraščiuose žinutės apie 
darbininkų reikalus. O me
lo, užsipuolimų ant nekal
tų žmonių buvo tiek ir tiek. 
Jų apšvieta baigiasi tiky- 

1 bos, bažnyčios ir tautybės
■ niekinimu, o darbas baigia

si kovojimu su tais pat lie
tuviais darbininkais. Ar 
tai dar mums neaišku, kaip 
tiems paklydėliams rupi ar 
darbininkų būvio pagerini-

■ mas, ar kas kitas.
Todėl mes, katalikai, kuo- 

greičiausia atsikratysime
■ nuo intekinės tų žmogelių.

Kareivis.

l>Dr. S. A. SLAKIENEĮ
| ■ SPECIALISTĖ &
a MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
g 3255 SO. HALSTED ST. !
į” Tel. Drovor 5325 CHICAGO, ILL.
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vieninteli) mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti AnRlišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinRiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languages

Chicago, "b=

Church H

Chime OKiLl.
Memorial Bells a Specialty.
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Iš Jaunimo 
veikimo.

Gal niekas tiek daug ne- 
įneša musu gyvenimai! gy
vumo, kaip jaunimas. Ki
tą syk stebisi žmogus iš kur 
pas jaunimą tiek daug dar
bštumo atsiranda. Viši ai
manuoja ir dejuoja, kad 
trūksta veikėju, nėra kam 
dirbti, musu gi jaunimas 
kelia ir kelia naujus klau
simus ir sumanymus, suma
niai juos vykindamas gyve
nimam

Vienur prakilnaus jauni
mo būrys rengia “Lietuviu 
Dienas,” kaip va: Wilkes- 
Barre, Pittstono, Scrantono, 
Kingstono jaunimo draugi
jos; kitur vyk dina dideles 
parodas. Worcester™ Lie
tuvos Vyčiu kuopa visą A- 
merikos lietuviškąją visuo
menę sujudino Lietuvos Vy
čiu I Išdirbiniu Paroda. Pa
sitaiko nemažai milžinišku 
jaunimo ekskursiją i miš
kus, muziejus. Negalima ne
paminėti atletą, base-boli- 
ninką, kurią tarpan noriai 
eina čia gimęs jaunimas.

Gaila tik, kad musu-spau
da labai šaltai žiuri i apsi
reiškusį Amerikos lietuviu 
jaunosios kartos gyvumą. 
Pirmiaus, būdavo, laikraš
čiai tik ir mėgo dejuoti, 
kad jaunimas nieko nevei
kia dabar-gi, jaunimui su
bruzdus, daugumas laikraš
čiu net nepažymėjo tokią 
svarbą apsireiškimą, kaip 
jaunimo rengiamos parodos, 
“Lietuviu Dienos.” Rengė
jai, rodosi, net prašė pami
nėti apie savo sumanymus, 
bent apie tai girdėjau nuo 
Avorcesteriečią vyčiu paro
dos rengėją. Gali būti, jog 
mus lakraštininkams dau
giau rupi Montvydai ir Kra
tai, apie kuriuos rašo de
vynių sieksniu historijas ir, 
užimti raudonrankiais, net 
nepatėmijo musu jaunimo 
gyvenime svarbią apsireiš
kimą. O gal neleido pažy
mėti ir tas dalykas, kac 
prie dabartinio jaunimo ju
dėjimo prisidėjo žymiai Lie
tuvos Vyčiai, kurie atvirai 
pasisako katalikais esą. Vi
sa gi, kas katalikiška, su- 
lyg tūlą laisvąją tautinin
ku ir socialistą, esą “kleri- 
kališka” ir pražūtinga. Kei
sta ir labai nuostabu, kad 
mąs visuomenės skelbiamie
ji vadai dar ligšiol nesura
do sau išėjimo iš siaurojo 
partyviškumo lataku.

Nors tai ir nemalonus ap
sireiškimas ir jaunimui 
daug ką ženklinąs, nes aiš
kiai dabar, gali pamatyti, 
kam ištikrują rupi jaunuo
menės reikalai, lindėti vis
gi neturime ko. Jaunimas 
surado kaip ir tą spragą už
kišti. Šią metu pabaigoje 
Lietuvos Vyčiai išleis savo 
organą, jaunimo reikalams 
skiriamą laikraštį, “Vytį.” 
Tai bene bus vienas iš ge
riausią jaunimo sumany
mą. Nereikia . pas kitus 
prašinėti savo reikalu api
budinimui vietos. Sąvąjį 
laikraštį turėdami, Lietu
vos Vyčiai prabils plačiau ir 
savo sumanymus nuodug
niau apsvarstys. L. Vyčiu 
II kongreso paskirta redak
cija: pp. Račkus ir K. Pak
štą dirba kiek galėdami 
naujojo laikraščio reikalais;

rūpinasi sutvarkyti bizniš- 
kus “Vyties” reikalus. Jai- 
gu taip dalykai ir tolinus 
eis, nereikės laukti ir pa
baigos metu, už mėnesio- 
kito galėsime išvysti nau
jojo laikraščio pirmąjį nu
merį.

Paramos, auką naujam 
laikraščiui netruks. Lietu
vos Vyčiu kuopos subruz
do, sujudo aukoti savo laik
raščiui mažesnes ir didesnes 
sumas pinigą. Neapsirinku 
sakydamas, kad jau šian
dieną yra pažadėtu net ke
lios šimtinės doleriu. Žino
ma, to dar neužteks, rei
kės daug daugiau sudėti. 
Smagią žinią gaunama, kad 
vienur-kitur tveriasi naujos 
Vyčiu kuopos, prisirašo po 
kelis desėtkus nauju nariu. 
Pasipils mėnesinės duoklės 
už laikrašti. Pradžiai ir tu
rėsime. Senosios kuopos ne
snaudžia. Daugelyje vietą 
nariai užsimoka už visus 
metus, bile tik greičiau pa
skubinus “Vyčio” pasiro
dymą.

Kad geriau pažymėjus 
Lietuvos Vyčiu darbštumą, 
užteks pasakyti, kad Chica- 
goje laike tik kelią dieną 
dviejose kuopose nariu 
skaičius priaugo 60 nariais. 
Tai Dievo Apveizdos L. Vy
čiu kuopa, sulaukusi vieną 
vakarą 25 naują nariu ir 
Cicero vyčiu kuopa, padi
dėjusi ant 37 nariu. Gra
žios skaitlinės, puikus pa- 
vyzdis, parodantis Lietu
vos Vyčiu dvasią. Nėra a- 
bejonės, kad ir kitose kuo
pose sulaukiama malonią 
svečiu iš jaunimo tarpo.

Ko neįgalėsime patįs pa
daryti, pagelbės plačioji A- 
merikos lietuviu visuome
nė. Nepasigailės savo jau
nimui cento, kito.

Matant pas Lietuvos Vy
čius tiek daug entuziazmo, 
darbštumo, gerą noru ir 
nuoseklaus veikimo, galime 
šiandieną džiaugties, kad 
musą jaunuomenė kįla, au
ga ir bujoja.

Lietuvos Vyčiai sukels vi
sus Amerikos lietuvius prie 
darbo. Tikimės tad, kad 
didžiausis pavojus, gresian
tis jaunimui — apmirimas 
ir ištautėjimas liko prašal- 
]nitas. Jonas Karosas.

SUSITVĖRĖ T. F. SKY
RIUS.

Philadelphia, Pa. — Kai 
parvažiavo moksleiviai į 
Philadclphią, tai atsirado 
daugiau veikimo ir gyvu
mo. Įsteigė jie daug dr- 
jėlią. Tarp kito ko įsteigė 
Tautos Fondo skyrių. Įsto
jo ir užsimokėjo po $1.00 
šie asinenįs: Jurgis Prans- 
kunas, L Valančiunas, K. 
Driža, J. Kateiva, kun. J. 
Zimblys, kun. J. Kaulakis, 
Jonas Barančiais ir Jonas 
Grigaitis. Tą vakarą į T. 
Fondą įplaukė $8. Visi na
riai pasiryžo darbuoties del 
Tautos Fondo. Kur tik 
bus tam dalykui proga, tai 
bus renkamos aukos. O su
rinkę po priežiūra kun. J. 
Zimblio bus išsiųsti cont
rail.

Dabar ketinama 
inteligentu ratelį, 
nepavyks įkūnyti.

Taip tai atrodo
gyvenimas Philadelphijoj.

Reporteris,

sutverti
Gal tas

lietuvią

administracija: p. Šimuti

Šis vyras, sakoma, busiąs 
nuskirtas Meksiko prezi
dentu ir tuomet šalyj Įvyk

sianti taika.

Elzbiėta Karvelienė $1.- 
00.

Po 50c.: Cecilija Preidie- 
nė, Augustas, Liudvika ir 
Jonas Vasiliauskai, Jonas 
Minotas, Leopoldą Daujo
tas, Leopoldą Ginotis, Ka
zimieras Adomaitis, Petras 
Kavaliauckas, Monika A. 
Burneikienė, Motiejus Vi- 
tartas.

Po 25c.: Pranciškus Liut
kus, Antanas Sapkauskas, 
Petronė Stasiulionienė, Ju
ra Zamalienė Juzė Stasio- 
naitienė, Alekna Gailius, 
Boleslavas Oliuotas, Karo
lis Petraitis, Kazimieras 
Baranauskas, Jonas Liudvi
kas, Jonas Alksnis, Jonas 
Vaičius, Dominikas Petrai
tis, Petras Vaičiūnas, Zofi
ja Diktonienė, Jonas Toto
raitis.

Aukos Tautos 
Fondui.

Vincentas Jesenas $2.00. 
Pctr. Abromavičius $1.00. 
Vik. Augustienienė $1.00. 
Po 50c.: Kaitimas Paške

vičius, Mikolas Saplis, Mi
kolas Kuncus, Justinas Kat
kus, Mikolas Petrovski, Kl. 
Šiliuckas, Jugana Petkiutė, 
Juozapas Samas, Jurgis Ki- 
ronis, Frank Zalpas, Motie
jus Jurgaitis.

Po 25c.: Mikolas Povilo
nis, Kazimieras Vaidelevs- 
kis, Antanas Barnotas, Pet
ras Tainošauskis, Jonas Ma- 
cikas.

Jonas Barnotas 20c.
Viso $10.95.

Iš Harvey, Ill. $18:80.
Viso auką iš Phoenix ir 
Harvey, III $29.75.
AUKOS IŠ FOREST CI

TY,PA.
Po $1: Girdauskas Jonas, 

Stankus Vincas.
Po 50c.: Laurinavičius A- 

nufras, Buividas Kaz., Sta- 
vičia Mot, Stanevičia Pr.

Po 25c.: Vitkus Juozas, 
Šlikta Petras.

Radžiūnas Jurgis 10c.
Viso $4.60.
Pirmiaus prisiųsta $466.- 

47.
Viso iš Forest City, Pa. 

$471.07.
AUKOS IŠ HARRIS

BURG, ILL.
Po 50c.: Karolis Mogolis, 

Domicėlė Mogolienė, Juoza
pas Miežis, Andrius Seilius.

Po 25c.:Juozapas Bagdo
nas, Petras Klinauskis, Ste
ponas Miežis, Vincentas Ju- 
reška, Juozapas Petrošius, 
Jonas Krasulevičia, Vincen
tas Zavestrauskis, Simonas 
Šimaitis, Juozapas Bielskis, 
Vincentas Barzdus, Fran
ciškus Razgolis.

Po 20c.: Petras Liaskis, 
Juozapas Zurestauskis.

Juozapas Šidlauskas 15ė.
Po 10c.: Antanas Juraš

ka, Jonas Ambrozas, Anta
nas Bridolis.

Petras Ambrozas 5c.
Viso $5.65.

AUKOS IŠ BRADODCK, 
PA.

Šv. Petro ir Povilo dr-stė 
$45.70.

Aukos, surinktos per Juo
zą Naujoką ir Juoz. Šim
kų:

Juozapas Šaparauckas 
$2.25.

Kazimieras Jokūbaitis 
$1.50.

Smulkesni u auką 85c.
Draugystės — $45.70.

, Surinkta per Jos. Naujo
ką ir Šimkų $14.60.

Surinkta per Prancišką 
Liutkų ir Joną Lukošiuną 
$12.70.

Viso $73.00.
AUKOS IŠ LEDFORD, 

ILL.
Kun. P. Vaitonis $1.00.
Po 50c.: Andrius Bara

nauskas, Kazimieras Smu
kimas, Motiejus Beneviče, 
Juozapas Neteckis, Domini
kas Turikis.

Po 25c.: Baltramiejus 
Marcikus, Antanas Aracs- 
kus, Harris Lamot, Domini
kas Jenis, Petras Jonulis, 
Jonas Kapris, Kazimieras 
Savickis, Dominikas Petru
lis, Stanislovas Šaltis, Pet
ras Lukošaitis, Motiejus 
Kronis, J onas Bukaitis, 
Vincentas Matrimas, Vin
centas Astrumskis, Vincen
tas Mikelionis, Jonas Nevė
lioms, Kazimieras Jorlis, J. 
Sakuskis.

Viso $8.00.
(Dar Ims).

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų; Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Šuv. Valstijų historijos, abelnos 
liistorijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pllietystės, dailarašystės.

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

Parsiduoda eeverykų taisymo dirb
tuvė už labai mažų kaina arba ant 
lengvų išmokesčių. Kam reikalingas 
tokis biznis, meldžiu kreipties urnai 
šiuo adresu:

Rockford Shoe Repair Shop, 
322 Mulberry str., Rockford, Ill.

50 VYKŲ REIKALINGA.
Išsimokyti automobiliu važiuoti ir tai
syti. Vietos dabar atdaros. Atsi
šaukite čion ir išsitraukite iš to sun
kaus darbininkaviino klesos. Buk me
chanikas ir imk alga nuo $15 iki 
$25 savaitėje. Vyrų reikalinga tuo- 
jaus. Atsišaukite pas mane.

Bojus Mgr., 
United Auto Brokers, Inc. 
2835 Cottage Grove avė.

Atdarytas kiekvienų dienų, panedė- 
lio, seredos ir petnyčios vakarais. 
Kalbame lietuviškai ir angliškai. Gy
venantieji už miesto, indekite krasos 
ženklelį atsakymui.

Paieškau Antano Yokube, 3 metai 
atgal išvažiavo iš Nashua, N. II., j 
.Chicago, Ill. Pirmiau gyveno ant 
Barber str., o dabar nežinau kur 
gyvena. Aš nesenai atvažiavau į ši
tų miestų ir man nuobodu gyventi. 
Meldžiu jo paties atsišaukti, arba kas 
žino apie jį pranešti, už ką busiu la
bai dėkinga, šiuo adresu:

Benedikta Wenekaite,
117 Delmon avė., Detroit, Mich.

Paieškau Antaninos Vaitkutės, o po 
vyru Bafonavičienės; paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Šilalės volos- 
tjes, Žvingių parapijos, miestelio Dit- 
kiemio. Jau metai kaip išvažiavo iš 
Kewanee, Ill. į Bunala, Pa. Jos pa
čios, ar kieno kito -prašome duoti 
žinių sekančiu adresu:
325 W. 6th str., Kewanee, Ill.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

3MSS.AK.
CIGARETTES

“Amerikos Standards”
10 HASSAN KUPONU DYKAI
sajsaaH

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

tas specialis KUPONAS vertas 
Hassan Cigaretu kuponu, kada y- 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
rišku Hassan Cigaretę kuponu, bile vieno
je Dovanu Stotyje arba pas

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

Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5)

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padarė HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretu po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretu duoda užganed. 

y

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:

KUPONŲ
Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už ..................... 25
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietą gumą, 

už ........................................................................................ 50
Skustuvas, geriausio plieno, už .............. ................  50
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 50 
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-T-A-S-I, šisai

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pymų. Visi gydytojai laiko jį už gerą, už.. 100

Kišeninis peilukas, su žemčiuginių koteliu, dviem 
geležaitėm ir piulyčiuke nagams, už ............ 125

Šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

KUPONŲ
mų daiktas, už .................................................................... 200

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
ta fe tos, mission rankenaitė, už ..................... 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
su. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ....................................................................................... 300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už . ............ 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ................. 3900

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

Tel. Randolph 5246 |5

I A. A- SSakss I
ADVOKATAS I

I š19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill. i

Res. 3255 So- Halated St. U 
Tel. Drover 5320

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave.,
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

atanHitamiiaiMiASisiC!'.. BsiKiiniiiiimiiM iiwiiiii

R Telephone Yards 6685 B
H * Qn Lietuviška Drapanų Krautuve g 
y iiUžlaikau didžiausiame pasinn- į 
H kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
□ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir f 
įį vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- - 
įj kotų. g
H JONAS BUDR1EAS, savininkas | 
a 3252-54 S. Morgan St. ?

CHICAGO. ILL. y
a i

10f

AMERIKOS
GERIAUSI 

CIGARETAI.

Dirbėjai geriausių Turkiss 
kų ir Egiptiszku Cigaretu \

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime 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
1415 S. Halsted Street

Atdara kaslirzį vakarėli iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai Va 
kare. ,

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rCmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieroa 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

I CARR BROS. WRECKING CO.
Į 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAUOj.HL.

“Amerikos Lietuvis”
Gaujas, 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 $1.60, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIČIA
IS Millbury St., : Worcester, Mass.

DU-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

I ••SAULE”
J YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS " 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

I išeina kas utarnlukas Ir petnIjcia,
!

------------- PRENUMERATA KAŠTUOJA:--------—-

AMEKIKOJ (-““S,.
9 PTTPnPni fRosijoi ir Lietuvoj $3.50, Anglį-I LUAUrU.! | wįtįįĮotįjoį 15i.prusu0Se 15 m.

i Kiisyk iuojaoss o gausi vieną uamcr, dykrį

į W. D. Boczkauskas & Go.
j SŽMŽt W. South *11., - Mohanoy Clip, Pa.

" .... .
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Chicagos Žinios.

Plėšikai šeštadienio

Kada juose yra GRAFOFONAS

E — 3161

E —

lai-

Vytis.

Del platesnių, žinių kreipkitės in

Chicaginis lakūnas Mor
ris sumanęs iš Chicagos a- 
eroplanu lėkti į New Yorką.

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

Šiaur-vakarinė dalir.
1644 W Cnicago avc
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

E — 1247

E — 1248

E — 1249

E — 1250

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wen two-th ave 
3427 S H alsied st 
4729 o Ashland ave

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

ašE — 1170

E — 1245

E — 124G

DIDIS RUSŲ PASIRYŽI
MAS.

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

Ant Western ave. gatve- 
kario iš kišeniaus vagiliai 
nekokiam Joseph Rabb iš
traukė $300 ir su pinigais 
dingo.

Dvi chicagietės mergai
tės, Grace Romoser ir Julia 
Dunleavy, vakar prigėrė e- 
žere Paw Paw, Mich.

ir tris

Iš Joliet kalėjimo pabėgo 
kalinys David Anderson, 
kurs už žmogžudyste buvo 
nuteistas kalėjiman lig gy
vos galvos.

Pereitą šeštadienį iš eže
ro ištraukta nepažįstamo 
žmogaus lavonas. Korone
ris atrado, jogei žmogus 
apiplėštas, prismaugtas ir

Po num. 1706 No. West
ern ave. gazu užsitroškino 
Archie Burns, kuri pirm 
savaitės laiko apleido jo 
žmona su 9 metu dukterimi. 1163

1164

E — 1165

E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

Pilni Namai-Linksmybės

BANK
JONAS Mo TANANEVIČIA, Sav.

—--------

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po SI.00.

Bankes’ Kavos Krautuves

II  ......................   ■■ ■ - .................................—:'-------------------------------

ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 9, 1915.

Nekokia Mrs. Flora O. 
Kirkpatrick skrybėlės špil
ka subadė vienam polician- 
tui kaklą, kuomet šis ją no
rėjo areštuoti ties 15 IV. 
Adams gat.

va
kare mirtinai pašovė Ame
rican Posting Service ka- 
sierių Carl Simmons jo ofi
se, 757 Jackson boulv. 15 
intariamų suimta.

Susidaužė Halsted gat. 
gatvekariai su Archer ave. 
gatvekariu. Keli asmenis
sužeista.

Maria Svoboda, 3 metų,
nukrito nuo namų stogo,
2459 So. Ashland ave., kur
ji žaidė, ir ant vietos užsi-
mušė.

Ties 33 gat. ir Went-
worth ave. gatvekaris su-
daųžė~ automobiliu 
automobiliu važiavusius" as
menis sužeidė. Jais yra St. 
Stanevičius, John York ir 
Peter Poška. Visi tris nuo 
Br idgepor to. Nugaben t i
Provident ligoninėn.

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras šiandie ir ry
toj; maža atmaina tempe
ratūroje.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 78 L, žemiausia 
— 66 laipsniai.

pagaliau ežeran įmestas. 
Vakar daug žmonių matė 
lavoną, bet niekas jo nepa
žino. Jis randasi Western 
Cascet Comp. lavonvietėj, 
Michigan boulv. ir Ran
dolph gat.

Po num. 958 No. Iloyne 
ave. katė apraskė ir sukan- 
džojo dvi mergaiti, Eliz. O- 
suchovski ir Marg. Gardel- 
li. Abidvi nugabenta Iro
quois ligoninėn pasteuri- 
zuoti.

VYČIŲ KUOPA STEIGIA 
KNINGYNĄ.

Rugpj. 4 d. Vyčių 8 kuo
pa ant Town of Lake Davis 
Square salėje turėjo savo 
susirinkimą. Gražus vyčių 
būrelis buvo susirinkęs. 
Buvo apsvarstyta bėgantie
ji kuopos reikalai. Paskui 
kalbėta apie įsteigimą knin- 
gyno. Po apkalbėjimo visi 
vienu balsu nutarė uždėti 
kningyną. Daugelis narių 
pasižadėjo aukoti kningy- 
nui. Komisija iš J. P. Poš
kos, P. Virbicko ir p lės 
Michulaitės sutvarkįs knin
gyną.

Kninęjų mylėtojas.

“KANKLIŲ” CHORO PI- 
KNINKAS.

Vakar “Kanklių” choris- 
tai"buvo išvažiavę Leafy 
grove miškeliu. Ant tyro 
oro išbuvo iki sutemos. Va
karop daug dainų sudainuo
ta. Temstant liktarnos buvo 
uždegta, o aštuntai valan
dai baigiantis ilgoj eilėj, 
kelią liktarnomis nušvie
čiant maršavo choristai į 
Willow Springs gatvekario. 
Kaip ir visada, taip ir va
kar “Kanklių” choro pik- 
ninkas buvo pilnas gyvumo 
ir linksmumo.

Blalila.

VYČIAI NUSIFOTOGRA
FAVO.

Vakar p. Stankūnas nu
fotografavo Cicero vyčių 
kuopą. Fotografija bus pa
siųsta į vyčių parodą, kuri 
atsidarys šį rudenį Worces
ter, Mass.

Tegu ir kitos Chicagos 
vyčių kuopos apie tai pasi
rūpina.

. 27
turėjo 

susirinkimą.

blaivininkai su
judo.

Vakar Bridgeporto 
blaivininkų kuopa 
savo ekstra
Nutarė pasiųsti blaivininkų 
susivienijimo seimui pasvei
kinimą, išreiškė pritarimą 
ir pageidavimą, kad but 
mokama po 10c. mėnesyje 
ir kad 75c. eitij centran už 
organą, o kiti liktų kuopos 
kasoje. Išreiškė pageidavi
mą, kad “Tautos Rytas” li
ktų blaivininkų susivieni- 
mo organu.

Po to svarstyta apie blai
vininkų veikimą ateinan
čiais metais. Nutarta veikti 
sujungtomis Chicagos blai- 
vininkii spėkomis. Todėl 
nutarta įsteigti Chicagos 
kuopų apskritį. Nuo kuopų 
delegatai sušaukti bus rug
sėjo mėn. 19 dieną ir tiki
masi bus įkurtas apskritys 
ir bus išdirbtas veikimo 
porgramas, arba programai 
išdirbinio bus išrinkta ko
misija.

Kalbėta toliau apie lite
ratūros apie blaivybę plati
nimą. Duota sumanymas ir 
išreikšta pritarimas, kad 
blaivininkų pramogose ne- 
dirbdinti paprastų tikietų, 
o vietoj jų įeinant salėn 
duot i kningeles apie blai
vybę arba “Tautos Ry
tą”, arba gražios simboliš
kos atvirutės su blaivybės 
reikšme.

Susirinkusiuose matėsi 
didis pasiryžimas darbuo
tis ir veikti del blaivybės.

Blaivininkas.

Petrogradas, rugpj. 9. — 
Vyriausiasis komitetas, ku
ris buvo sudarytas suorga
nizavimui dirbtuvių del dir
bimo amunicijos, jau pradė
jo veikti. Turėjo susirinki
mą. Komiteto susirinkime 
M. Riabučinski pasakė: 
“Mes trauksimės, jei reikės, 
net ir iki Uralo kalnu. Mes 
kariausime iki paskutinio 
žmogaus, bet turėsime 
mėti pergalę.

— Geneva, rugpj. 8. — 
Italai padegė du Austrijos 
traukiniu. Aštuoniuose va
gonuose buvo amunicija ir 
ji sprogo. Priegtam sudegė 
500 austrų kareivių.

aiiLttwwwwHiiMiiiiiiai'HiioiiiiiBiunwmiWRWiimiimiUB®
Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

SUČEDYK pinigus
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos
1S iki 40c svaro arbat. 3 iki Sc sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $13.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. . 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau , 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rabežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Santos kava, 
kaip kiti 'par
duoda už 30c

19c

Tananevigz Savings

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas it visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktais kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koinus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Ave Maria. 
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba. 
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

• “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Horgan St, CHICAGO, ILL.

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 vai. po pietų.

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(iškirpk šitą Kuponą)

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretę 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.
(Vertės kupo»3 gere Iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

PIRKITE LOTUS KOL PIGUS |
Tananevicz Savings Bank 3249-55 S. MORGAN ST

Phone Yards 6870
Real Estate Department as K. J. FILLIPOVICH, Pardavėjas

nes jų kainos in trumpą laiką pakils. Dabar jų kainos yra nuo $110.00 ir augščiau. 
Šie lotai randasi ant 110-111 ir Throop gatvių naujoj lietuviškoj kolionijoj, Morgan Park.
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