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NOVOGEORGIEVSK PAIMTAS
Teutonai įsikirto ant- 

rojon rusų linįjcn.

Daug rusu pateko vokie
čiams nelaisvėn.

“Eastland” pakeliamas. * w

Novogeorgievsko tvirtoves dar 
du fortai paimta.

Teutonai džiaugiasi per
galėmis.

/ ——--------------

BERLYNAS, rugpj. 20. — Rusijos tvirtovė sale 
Varšavos pateko i vokiečių rankas. Toji žymi tvirtovė 
randasi prie upių Vislos ir Narevo suplaukime.

Su tvirtove vokiečiams teko 20,000 rusų, taippat 
daug karinės medžiagos.

Tai buvo paskutinė rusų tvirtovė ties Visla. Tvir- 
vės paėmimo metu ten su savo karuomene buvo ir kai
zeris. Pats matė smarkų savo kareivių veikimą ir 
pergalę.

Londonas, rugpj. 20. — 
Iš Berlyno apturima žinia, 
jogei teutonų dabar visos 
pastangos nukreiptos i an
trąją rusų apsiginimo fron
tą (liniją). Svarbiausias žin
gsnis — paimti tvirtovę 
Lietuvišką Brastą, kurios 
išlaukiniai fortai jau dau
žomi. Arti L. Brastos teu
tonai užėmę Rokitino. Į 
šiaurius nuo Bielsko teuto
nų armijos pasiekusios ge
ležinkelį, einantį iš Baltsto
gės į L. Brastą.

Taippat Berlyne skelbia
ma, jogei teutonai užėmę 
dar du daugiau Novogeorgi- 
cvsko tvirtovės fortu. Su 
tais fortais jie paėmę 1,000 
rusų nelaisvėn ir 125 ka- 
nuoles.

Kaune vokiečiai apart 
daugumos kanuolių ir kari
nės medžiagos paėmę dar 
nelaisvėn 30 rusų oficierių 
ir 3,900 kareivių.

Kuomet vokiečiai paėmė 
Kauno tvirtovę, rusai aplei
do savo pozicijas Suvalkijo
je ties Kalvarija ir Suval
kų miestu. Jie pasitraukę 
Nemuno link vokiečių spau
džiami.

Teutonai perėjo upę Na
revą į vakarus nuo Tyko- 
cin ir jiems pateko 800 ru
sų.

Iš vokiečių oficialių pra
nešimų sužinoma, jogei jie 
visu frontu žengia pirmyn.

Gi apie rusų veikimą nėra 
jokių žinių. Rusai vakar 
ir šiandie užgina Kauno pa
ėmimo faktą. Jie sako, kad 
vokiečiai visos Kauno tvir
tovės dar nepaėmę, išėmus 
fortus ant kairiojo Nemuno 
kranto. Bot vokiečiai sa
ko, kad visa Kauno tvirto
vė jų rankose ir iš ten ru
sai pasitraukę Vilniaus pu
sėn.

Taippat nėra žinių ir a- 
pie tolimesnį rusų armijų 
veikimą.

Kad Kauno tvirtovė puo
lė, tai liudija rusų iš savo 
pozicijų pasitraukimas Su
valkijoje; taippat liudija 
didis Berlyne teutonų krikš- 
tavimas ir kaizerio pasvei
kinimas, pasiųstas ficldmar- 
šalui von Hindenburgui, ku
riam vadovaujant Kauno 
tvirtovė buvo paimta.

Berlyne ir Viennoj, ypač 
Berlyne, tiesiog baisus daly
kai dedasi. Vokiečiai su 
austrais iš džiaugsmo tie
siog šėlsta, kuomet apturė
ta žinia apie Kauno puoli
mą ir kitas teutonų perga
les. Demonstracijos seka 
paskui demonstracijas. Vo
kiečiai protestantai laiko 
dėkonės pamaldas kirkėse, 
austrai — bažnyčiose. Kau
no puolimas, kas svarbiau
sia, suėjo su Austrijos im
peratoriaus 85 metų am-
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I Garlaivis “Arabic
sutorpeduotas

375 asmenįs išgelbėta, 
20 nuskendo.

Laivu keliavo 29 amerikonai
Londonas, rugpj. 20. — 

Vakar ryte vokiečių subma- 
rinas sutorpedavo White 
Štai* kompanijos garlaivį 
Arabic ties Ireland pakraš
čiu. Arabic iš Liverpool

Parodoma, kaip pervirtęs Chicago upėj laivas Eastland pakeliamas. Laivas pa 
keltas ir nuvilktas i sausuosius dokus del peržiūrėjimo.

ITALAI PRISIARTINO
PRIE TOLMINO.

Milanas, rugpj. 20. — Ita
lų fronto centrui ima pa
galiau geriau sekties Italai 
užpuolė ant vietovių Plava, 
Tolmino ir Plezzo, kur iš 
austrų atimta daug svarbių 
pozicijų. Italams yra svar
biausia paimti tvirtovę Tol
mino, kuri jau taikomasi 
bombarduoti. Augštumos 
Santa Lucia jau paimtos. 
Italai giriasi ne tik pasise
kimais, bet taippat, kad jie 
paima daug austrų ir ne
laisvėn.

NETIKRI PINIGAI.

MIRĖ KARDINOLAS 
VANNUTELLI.

Roma, J'ugpj. 20. — Pasi
mirė
Vannutelli, Šventos Kardi
nolų Kolegijos dekanas. 
Kardinolu išbuvo 28 me
tus. Prieš mirsiant jis ap
turėjo popežiaus Benedik
to XV palaiminimą. Miręs 
turėjo 81 metus.

, frugpp 20. — Pasi- 
ardinolas Serafino

ITALIJA PRADĖSIANTI 
KARĄ SU TURKIJA.

NUO URAGANO DAU
GIAU NUKENTĖJĘ.

Galveston, Tex., rugp. 20.
— Aprobuojama, jogei 
uragano siautimo žuvę 
link 400 asmenų. Tik 
nam mieste Galveston
asmenįs žuvę. Nuostoliai 
siekianti ne daugiau $25,- 
000,000. Sunaikinta daug 
visokių laivų ir valčių.

nuo
ap- 
vie- 
135

Washington, D. C., rugpj. 
19. — Išdo departamento 
slaptieji agentai paskelbia 
publikai atkreipti domą į 
du paleistu apyvarton ne
tikruoju banknotu. Vienas 
jų yra 5 dolerių banknotas 
su žyme “First National 
Bank of Omaha, III.” Ki
tas 2 dol. banknotasi

Roma, rugpj. 20. — Itali- 
lijos kabinetas tariasi per
traukti pagaliau visokius 
'ryšius su Turkija ir stoti 
karan einant išvien su tal
kininkais. Viešoji opinija 
vis smarkiau reikalaujanti 
karo su Turkija. Kilus ka
rui, Italija labai daug pa- 
lengvįs talkininkams veikti 
Dardaneliuose.

SOCIALISTAS GAVO 
GELEŽINĮ KRYŽIŲ.
Amsterdam, rugpj. 19. — 

Iš Berlyno parėjo žinia, jo
gei kaizeris vienam socialis
tų lyderiui, Albertui Sude- 
kum, už jo narsumą karo 
lauke suteikęs geležinį kry
žių.

VALSTIJOS DARBO 
BIURAS.

žiaus sukaktuvių diena. To
dėl tas prirokuojama prie 
ypatingiausių atsitikimų.

Kaizeris fieldmaršalui 
von Hindenburgui pasiun
tęs padėką už Kauno tvir
tovės paėmimą, gi genero
lam von Eichhorn ir Lits- 
Imann, kuriuodu veikė prieš 
Kauną, suteikta ordenai.

Tomis dienomis Chicagoj 
atidaryta valstijinis bedar
biams darbo suieškoti 
ras, kur darbininkams 
bas veltui nurodomas, 
vakar biuras suteikęs
giau 100 asmenų visokiau
sius darbus. Biuras kas
dien bedarbių apgultas. Biu
ro adresas: 524 So. Dear
born gat.

biu- 
dar-

dau-

torpeduotas aplink tą vie
tą, kur kituomc* nuskendo 
laivas Lusitania.

Arabic su savimi turėjo 
180 pasažierių, tarpe kurių 
buvo 29 amerikonai, ir 243 
laivo įgulos. Sutorpeduotas 
be jokio persergėjimo ir į 
11 minučių nuskendo.

37a išgelbėti skenduoliai 
atgabenti ir išsodinti Queen
stown’e ir kituose Irelando 
uostuose. Manoma, kad 
pora desėtkų žmonių nus
kendę. Pasažierių tik keli 
žuvę.

Dar nežinia, ar nuskendo 
nors vienas amerikonas.

Laivu apart pasažierių 
buvo gabenama į Ameriką 
krasos siuntiniai ir laiškai. 
Tai visa nuėjo jūrių dug
nan.

Mažai žmonių miskęndo. 
k‘id"vi«i kelianniiiin- 

kai buvo priruošti prie vi
sokių nelaimingų atsitiki
mų. Gelbėjimuisi valtįs 
buvo prirengtos ir jomis to
dėl žmones laimingai išsi
gelbėjo.

Laivas Arabic nesenai bu
vo iš New Yorko laimingai 
nuplaukęs į Liverpool su 
karo amunicija. Bet grįžtant 
atgal — nelaimė patiko.

Washingtone ir vėl dan
gus apsiniaukė. Negelbsti 
vokiečiams nei notos, nei 
niekas.

HOLANDAI APŠAUDO 
ZEPPELINĄ.

SOCIALISTŲ NUOLAN
KUMAS.

Berlynas, rugpj. 19. — 
Prieš Reichstago atidarymą 
socialistai atstovai turėjo 
savo susirinkimą, kuriam 
nutarė vienbalsiai paremti 
valdžios reikalaujamą karo 
vedimui paskolą.

Londonas, rugpj. 20. — 
Holaudų laikraštis Ilau- 
delsblad, išleidžiamas Am
sterdame, praneša, jogei 
užvakar Rolandai kareiviai 
šautuvais apšaudę vokiečių 
zeppeliną, kurs pasirodė 
padangėse ant salos Vlie- 
land. Tai buvo zeppelinas 
L-10. Kokį pusvalandį ap
link salą paskrajojęs nulė
kė atgal link Vokietijos 
sienos. Taippat nuo salos 
buvo matomi kiti keturi 
pelinai, kurie skriejo 
glijos link.

Kad santikai tarp 
kietijos ir Holandijos
dien aršėja, tai geriausia 
liudija tas, jogei paskutinė
mis dienomis Holandija Suv. 
Valstijose užsakius daug 
karinių reikmenų, jogei lie
pos mėn. Holandijos parla
mentas nutarė padidinti 
savo karuomene nuo 350- 
įS Tnuoraz 000‘OSS I-^Il 000 
šiais laikais toji armija 
stengiamasi padidinti ligi 
milijonui. Vokietijos pasie
niais Rolandai dirba forti-|ras daiktas talkininkams.

zep-
An-

Vo- 
kas-

UGNEKALNIS VER
ŽIASI.

Messina, Sicilija, rugpj. 
19. — Nuo salos Stramboli 
telegrafuoja, jogei ugnekal- 
nis Stromboli ėmė smarkiai 
veikti. Girdžiami požemi
niai dundėjimai. Iš krate
rio lava smarkiai liejasi.

fikacijas arba atidaroma 
užtvankos, per kurias van
duo bėgdamas užlieja vis 
didesnius žemės plotus ir 
tuo budu Rolandai išanks- 
to stengiasi vokiečių įsi
veržimo apsisaugoti. Vokie
tija lygiai stiprina ten pa
sieniu savo fortifikacijas. 
Jau daug kartų Rolandų ka
reivių sargyba buvo susirė
musi su vokiečių kareivių 
sargybomis. Ištikta ir šau
dymą valdžios užgniaužomi.

Tečiau pastaraisiais lai
kais vokiečių su Rolandais 
santikiai ne bile kokie. Mat, 
Holandijos valdžia nuspren
dė tikrai pastoti neutrale 
valstybe ir vokiečiams ne
leisti per savo teritoriją ga- 
benties valgomus produk
tus ir karo amuniciją, ne
žiūrint to, kad vokiečiai už 
tai labai gerai užmoka.

Iš to labiausia ir gimę 
nesutikimai, kurie gali pri
vesti prie karo. Pilnai ma
noma, kad Holandijos šin 
karan įsimaišymas butų ge-
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Vokiečiai ujžėrnė Kauną 
ir paima Vilnių. Dabar lau
ksime, kaip kaizeris ištesės 
su savo pasižadėjimais — 
Lietuvą padaryti neprigul- 
mingąja ir duoti jai kara
lių. Juk vokiečiai visas lai
kas prisispyrę piršo žemai
čiams už karalių kaizerio 
jauniausiąjį sūnų Joachimą, 
jkuris.' net- - kelis kartus bu
vo aplankęs Žemaitiją ir vos. 
tik iš ten pasprųzdavęs ka
zokams manebruojant. Re
gis, tie visi pažadėjimai ir 
pasibaigs tik pažadėjimais, 
liet perversmus Lietuvoje 
labai žymios turės įvykti.

Rusijos karo ministeris, 
generolas Polivanov, išve- 
džioja, jogei Rusija turinti 
šį karą laimėti, nes taip 
šiandie viskas susitvarko, 
kad Rusija turinti persva
rą ant vokiečių ir austrų, 
kuriems ligšiol nei joks pie
nas nepasisekęs pravesti. 
Gali būti, kad. pagaliau, 
teutonai ir bus įveikti, tik 
tuomet jau ne Rusijos bus 
nuopelnas, bet kitų visų jos 
talkininkų. Visas pasaulis 
pasitiki, jogei teutonai pa
galiau bus suvaryti ožio ra
gam

Vokietijos sosto įpėdinis, 
paprastai vadinamas “kron- 
princu” — išrodinėja, kad 
dabartinis baisus karas Eu
ropoje turėsiąs pasibaigti 
šiemet gruodyj. Regis, ta
sai spėjimas ar tik nebus 
perankstyvas, kadangi 
gruodyj nei Francijoj, nei 
Anglijoj su Rusija “rožės 
nežydi,” apie ką nesenai 
pats kaizeris buvo paminė
jęs. Tur būti ne kas tuodu 
spėjiku — tėvas su sūnumi.

Atsirado naujas Saliamo
nas. Baltimore, Md. vienas 
pilietis pavogęs savo kai
myno vištas. Visas reika
las atsidūrė teismam Tei
sėjas Levinson klausimą 
trumpai išrišo. Liepė ap
skųstajam paleisti vištas 
pusiaukelyje tarpe savo ir 
skundėjo namų — kur viš-

Polivanov apie Vokiečių
karo veikimą.
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** Vaizdai iš Galveston.

Rusijos karo ministeris, 
>en. Polivanov, tomis die- 
lomis apie dabartinį karo 
jėgį taip yra nupasakojęs 
tesiteiriau j autiems laik-
raštininkams:

Po metų karo kiekvie
nam dabar paaiški, kad šio 
karo pradžioje vokiečių 
svarbiausiuoju tikslu buvo 
antsyk užduoti Francijaiir 
Anglijai tokį smūgį, kad 
tos valstybės ilgas laikas 
neturėtų jėgų atsiigaivelė- 
ti. Ir tasai tikslas vokie
čiams žadėjo daug ką nau
dingo strateginiu žvilgs
niu.

Ir kuomet jie visu savo 
smarkumu pradėjo karą, 
rodėsi, kad jie savo pienus 
kuopuiki ausiai išpildysiu 
ir tikslą atsieksią. Bet 
kuomet vokiečiai staiga at
mainė savo pienus ir visu 
smarkumu atsisuko priešais 
Rusiją — tuomet drūčiai 
apsivylė ir negali iš to sa
vo veikimo laukti tų pasek
mių, kokių išpradžių tikė
josi. Prieš Rusiją jiems ka
riauti bus sunku, atsižvel
giant kadir į karo laukų 
milžiningą ilgį ir plotį. Čia 
jie gali susilaukti tik men
kos materijalės naudos.

Čia jie visas laikas smar
kauja, šturmuoja, matyt, 
norėdami kuogreičiausia 
savo tikslą atsiekti ir pas
kui akimirkoj karnomeuės 
didžiumą pasiųsti išnaujoį 
vakarų frontą.

Kad pakenkti tokiems vo
kiečių pienams, rusų armi
jos pradėjo traukties, neno
rėdamos su jais turėti ga
lutino susirėmimo. Rusai 
Traukėsi del dviejų prie
žasčių. Pirma, teutonu ar
mijų skaitlingumas rusus 
žymiai buvo perviršijęs; 
antra — tai vis nepatogios 
vietos galutinam mūšiui su 
vokiečiais. Vadinasi, buvo 
nuspręsta neduoti vokie
čiams progos stoti galuti
nai! mušin su rusais, ko jie 
senai didžiai buvo pagei
davę.

Delei to musų armijos 
traukėsi tvarkiai atgal sa
vo šalies gilumon, į seniau 
paruoštas pozicijas. Pertat 
ir pavislio ir Varšavos pa
laikymas nebuvo galimas.

tos nueisią, tam priklausy
sią. Ir vištos pagelbėjo tei
sėjui išrišti klausimą. Pa
leistos visos nuburbėjo 
skundėjo kieman ir sutūpė 
ant savo “laktužių.”

D-ras J. Basanavičius 
praneša, jogei Lietuvių 
Mokslo Draugijos ir jo ad
resu iš Amerikos apturėta 
keli šimtai rublių ir nesu
laukta apie tuos pinigus jo
kių žinių, būtent, kieno jie 
ir kokiam tikslui skiriami. 
Pinigai apturėti šiaip: per 
Rusų-Azijos banką LMD. 
adresu vas. 3 d. iš Ameri
kos gauta 250 rub. ir bal. 
2d. — 66 rub., gi d-ro vardu 
— sausyj gauta 200 rub., 
bal. 4 d. .10 rub., geg. 20 d. 
224 rub. ir birž. 17 d. 326 r. 
78 kap. Kas ir kokiam tik
slui tuos pinigus siuntė tegu 
tuojaus praneša dr-ui J. Ba
sanavičiui. Mat, kokie ne
susipratimai išeina, kuomet 
kiekvienas savaip ima siun
tinėti aukas.

Vaizdeliai iš Galveston, Te
xas, kur tomis dienomis 
siautė uraganas ir pridirbo 

daug nuostolių.

Rusai iš tų vietų pasitrau
kė, nežiūrint visų politiki- 
nių žvilgsnių ir moralės in- 
tekmės, kokius turėjo įra
šus tos vokiečiams užleis
tos vietovės.

Varšavos ir pavislio lini
jos palaikymui rusams bu
tų prisiėję turėti didelės jė
gos, kokių ten tuo metu vi
sai nebuvo.

Musų mušiu fronto lini
jos ilgumas išėjo vokie
čiams tik naudon ir leido 
jiems visur pasekmingai mu
sų neskaitlingas karuome- 
nės dalis atakuoti. Ir kuo
met rusai nuo pavislio ir 
Varšavos linijos pasitrau
kė, visokie nesmagumai 
pranyko. Dabar musų fron
tas yrą keliais šimtais 
verstų trumpesnis ir todėl 
parankiau bus pasistatyti 
priešais vokiečius. Gi kuo
met bus pagaminta dau
giau amunicijos, tuomet 
vokiečiai bus priversti grį- 
šti į ten, iš kur atėjo.

Taip nupasakojo laikraš
tininkams rusų karo mi
nisteris. Didesnių niekų 
turbūt nebūtų pasakęs nei 
pats tamsiausias rusas mu
žikas. Girdi, nišai pasitrau
kę, nes jiems buvę neparan
ku laikyties ties Varšava 
— antroji apsiginimo lini
ja esanti trumpesnė, taigi 
daug ir parankesnė.

Kasžin ką gen. Polivanov 
šiandie apie tą rusų “trum
pesne” liniją pasakys, kuo
met teutonai ima dar dau
giau ją-iš abiejų galų trum
pinti. K. K.

Pora žodžių apie 
mandagumą.

Abelnai imant, lietuviai 
esti mandagus ir svetingi. 
Mandagumas padaro žmo
gų intekmingesniu ir pasek- 
mingesniu draugijiniame 
gyvenime. Bet kasžin ko
dėl tūli lietuviai ant to vi
sai neatkreipia domos. Pas 
nekuriuos mandagumas ar 
neužgimęs, ar pranykęs. 
Nors tai yra menki dalvkė- 
liai kalbėti apie mandagu
mą, bet visgi iš dalies ne
tobulumai.

Pas daugelį lietuvių dar 
visai nėra įpročio nepažįs
tamą asmenį saviems ar sa
vo draugams perstatyti. Iš- 

tikro, labai keista ir neman
dagu išrodo nepažįstant 
vienas kito būti draugijoje. 
Pavyzdžiui, ineina tūlas as
muo grinčion ir tik vienas 
jį tepažįsta; pasakęs: “Ge
rą vakarą” ar “dieną,” ir 
šnekasi su pažįstamuoju. 
Tie, kurie nepažįsta jo, vie-! 
nas kitam šnibžda klausinė- 
damies: “Kas jis per vie
nas?” O svetys mano, kad 
jį apkalba, ar kokį ant jo 
suokalbį daro. Arba vėl, 
paimkim, Jonas ir Petras, 
turėdami dar po draugą ar 
draugę, susitinka kur vie
šoje vietoje ir šnekasi, o jų 
draugai, nepasipažindami, 
nežino- nei ką daryti: žiuri 
augštyn ir žemyn, tai vėl 
nusisuka i šalį, lyg susigė
dinę, laukia, kada jų drau
gai paliaus kalbėjęsi. Ne, 
taip nemandagu, taip nege
rai. Kuomet ateina svečias, 
jaigu jo visi nepažįsta, rei
kia visupirma tam, kuris 
jau pažįsta jį, perstatyti. 
Daleiskime, atėjo H Antanas 
Liepa, jis rado pažįstamą 
Jurgį Knatą, su p. Knatu 
buvo dar keli, kurių Liepa 
nepažino; Knatas turi Lie
pai savo draugus perstatyti 
šitaip: “Antanas Liepa, ma
no pusbrolis — čia Mikas 
Linelis, mano draugas (Tuo 
tarpu jiedu sveikinasi, sa
kydami: “Malonu pažinti, 
arba linksma susitikti, ir 
it.). Antanas Liepa, čia 
mano kaimynė Julija Jus- 
gutė ir t.t. Jaigu asmuo tu
ri titulą, reikia paminėti. 
Kartais svetys galima ant 
karto visiems perstatyti. 
Pavyzdžiui: “Dr. Grybas iš 
New Yorko.” Jaigu niekas 
nepažįsta arba niekas ne- 
perstato, tai reikia pačiam 
save- perstatyti — sveikin- 
ties, sakyti savo vardą ir 
pavardę. Lietuviams reikė
tų prisipratinti prie persta
tymo arba supažindinimo 
draugų.

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FOK- 

OUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Publikos buvo pilnutė 
svetainė. Tvarka buvo už
laikoma pavyzdinga, kas 
labai pagirtina.

Rugsėjo 5 d. “L. Vyčių” 
25 kuopa rengia iškilmingą 
vakarą su plačiu ir įvairiu 
programų. Į sceną rengia
ma keturių veiksmų drama: 
“Litvomanai.” Vakarą 
taippat papuoš dainos, de- 
klemacijos ir kitokie pa- 
marginimai.

Tad, gerbiamieji, turėki
me atmintyje tą vakarą.

Špokas.

Nors moteris beveik vi
sur lygybėje su vyrais, bet 
kol kas vyrai moteris pa
gerbia. Sutinkant pažįsta
mą moterį, vyras, eidamas 
pro šalį, pakelia kepurę. 
Tik viename atsitikime pa- 
tėmytinas trukumas. Ka
da vyriškis eina su mote
riške ir sutinka kitą vyrą 
(tik vyrui pažįstamą), abu
du vyru turi pakelti kepu
res, nežiūrint, ar tas pavie
nis tą moterį pažino, ar ne. 
Arba du vyriškiu sutinka 
moteriškę, kuri esti tik vie- 
[nam pažįstama, vienok abu
du turi pakelti kepures.

Susitinkant vyriškiams 
draugams, vienam einant 
viena puse gatvės, kitam ki
ta, reikia tiesiąją ranką kil
sterėti, ir užtenka. Bet ei
nant abiedviem viena puse 
gatvės, reikia pasisveikinti 
žodžiais; jei pro šalį eida
mas kelsi ranką, draugas 
manys, kad tu jam taikai 
per nosį užtraukti.

A. M. Linkus.

Lietuviai 
Amerikoje.

CLEVELAND, OHIO.
Rugpj. 15 d. Didž. L. K. 

Vytauto K. dr-ja buvo su
rengus iškilmingą vakarą. 
Papuošalu to vakaro buvo 
“L. Vyčių” 25-toji kuopa, 
kuri trumpu laiku savo gy
vavimo parodė jau puikų 
išsilavinimą. Vyčiai sceno
je vaidino triveiksmę melo
dramą “Karės Metu.” Prie 
įspūdingo veikalo prisidė
jus geram atvaidinimui pu
blika buvo labai patenkin
ta.

Po vaidinimo, p-1 ė E. Bag- 
džiuniutė padeklemavo 
“Pasveikinimas svečių.” 
Toliaus kalbėjo p. Rusiac- 
kas apie šių dienų nelaimin
gą. karą. Paskui p-lė Čer
niauskaite padeklemavo 
“Neverkit.” Jaunas “L. 
Vyčių” choras, vedamas p. 
Greičiaus, tarpuose sudaina
vo tris daineles, o sudarytas 
vyrų kvartetas sudainavo 
dvi daini: “žvaigždelė” ir 
“Vyčių maršas.” P. V. A. 
Greičiaus sutvarkytas kvar
tetas publikai labai patiko, 
todėl abi daini reikėjo at
kartoti. Galop kalbėjo p. 
K. Saimonas. Kalbėtojas 
trumpai nupiešė draugijos 
stovį ir kvietė, kad nauji 
nariai rašytųsi. Vakaro 
programas tuomi užsibaigė.

PHILADELPHIA, PA.
Rugpjūčio 17 d. “Lietu

vių Kliubas” surengė pra
kalbas, kurios atsibuvo baž
nytinėje svetainėje. Kal
bėto jum buvo gerb. svečias, 
p. Šimkus. Lietuvių Drau
gijos nukentėjusiems del 
karo šelpti atstovas. Žmo
nių prisirinko pilna svetai
nė. Svečias buvo sutiktas 
jausmingai. Jis pasveikino 
savo brolius ir pradėjo ap
kalbėti apie Lietuvos nelai
mes ir vargus. Puiki iškal
ba ir teisingas dalykų api- 
pasakojiinas davė klausyto
jams geriausią nelaimingo
sios musų tėvynes paveik
slą. Vieną valandą iškalbė
jęs, p. Šimkus rinko aukas. 
Po to vėl tęsė savo kalbą. 
Philadelphiečiai pasirodo 
gausus aukomis, matyt, tė
vynės vargai jiems labai 
rupi.

Šv. Jurgio parapijos cho
ras gražiai padainavo. Ši
tame chore prigulinčios 
mergelės yra labai darbš
čios. Jos rūpinasi apie 
mokslą ir apie gerą vardą.

M. Č.

WATERBURY, CONN.
Dirbtuvių kompanijos bu

vo paskelbę, kad reikalingi 
darbininkai, tai kaip pradė
jo iš visur plaukti bedarbiai 
žmoneliai, norėdami susi
ieškoti čia darbo, kad jau 
dabar perdaug jų čia pri
plaukė. Dauguma, žinoma, 
labai apsivylė: išleido pini
gų, o vietoje darbo surado 
žmonių minias, slankiojan
čius prie dirbtuvių durių ir 
norinčių gauti darbo. Iš
tikto, šiandien bedarbiai 
žmoneliai yra labai skau
džiame padėjime, o jį dar 
pablogina visokie suvedžio
jimai. Turėtume būti at
sargesniais ir nesiskubinti 
iš vienos vietos į kitą, jai
gu nesame užtikrinti, jog 
surasime darbą. S. N.

Sulyg klausimo ir 
atsakymas.

Komedija (Dialogas).
Jaunųjų artistų perstaty- 

mėlis.
Parašė J. V. Kovas.

Veikiančios ypatos:
Jonas — gebesniųjų ir
Jurgis — apsileidęs tani- 

sietis.
(Veikiama gatvėje. Jur

gis susitinka Joną. Jonas 
turi rankoje pintinę).

Jurgis: — Na, kur trauki, 
Jonai?

Jonas: — Nugi einu į gi
rią grybauti.

Jurgis: — Grybauti?... 
Eik jau, eik, argi dabar dyg
sta grybai?

Jonas: — O kad ir.nedig-
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tų grybai, aš vistiek galiu 
grybauti.

Jurgis:—Keistas užsima- 
nymas! Grybų nėra, o ei
ti grybauti! Taip panašiai, 
lyg į arimą eiti žuvauti!

Jonas: — Na, o kas kam 
gali būti galvoje... Ką aš 
noriu, tai ir darau.

Jurgis: — Tiesa, tokių 
žioplių tai yra daug, kurie 
tik ką panori tai ir daro. 
Bet ne taip išeina. Reikia 
laikytis tvarkos, žmonišku
mo.

Jonas: — Kaip matau, tai 
tu čion susistabdęs pradėsi 
man pamokslus sakyti?

Jurgis: — O, ne. Čia ne 
pamokslus noriu tau sakyti, 
tik noriu atkreipti tavo aty- 
dą, kad augtumei į protin
gesnį žmogų.

Jonas (lyg užpykęs):— 
Jurgi, aš noriu tiktai tavęs 
paklausti, ko tu nori iš ma
nęs šitame mudviejų susiti
kime ?

Jurgis: — Aš noriu, kad, 
kaipo mano draugas, neiš- 
rocy cum tukino žiopliu.

Jonas: (lyg užgautas): — 
Kokiuo žiopliu?....

Jurgis: — Nugi, kad rno- 
kytumeisi mandagumo.

Jonas (rimtai): — Jurgi, 
aš patarčiau, kad ir tu ne- 
apleistuni tos pamokos, nes 
mandagumas tau buvo pir
miau reikalingas.

Jurgis: — Kaip tai?... Ka
da ?...

Jonas:—Pats kitiems lie
pi mokinties mandagumo, o 
pats jo neparodai.

Jurgis: — Kada aš ne
parodžiau?

Jonas: — O ką tik dabar. 
Ve kame dalykas: tu suti
kęs mane tuoj užkalbinai: 
“Na, kur trauki, Jonai?”— 
Juk tu matai, kad aš nie
ko netraukiu, o tik šiaip ei
nu. Užtat už tokį užkalbi
nimą ir tau juokaudamas at
sakiau. Tai ir išėjo sulyg 
patarlės: “Koks klausimas, 
toks ir atsakymas.”

(Uždanga).

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
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

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. korio 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.
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suv. Valstijų historijos, abclnos 
hištorijos, geografijos, politikinos eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, HI.
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Iš Lietuvos
Vil- 
šiuo 
mu-

— Pas mus, Perlojoj, la
bai išdykę bernaičiai, kurio 
atplėšia laiškus. Kai-ku- 
riuos nors atiduoda atplėš
tus, o kaikurių visai neati
duoda. Taigi negražu, per- 
lojicčiai, taip daryti!

Pasižymėjęs lietuvis, 
niuje karo ligoninėje 
tarpu gydosi keliuose 
šiuose pasižymėjęs Kavaler-
gardo pulko gvardijietis ka
reivis Kazimieras Butkevi
čius, iš Telšių apskričio dva
rininkų, artimas J. E. Že
maičių vyskupo Pr. Kare
vičiaus giminė. Už didžios 
svarbos žygius žvalgybose 
ir raitelių mūšiuose jis yra 
gavęs IV laipsnio šv. Jur
gio medalį ir kryžių, o taip
gi perstatytas prie III sky
riaus šv. Jurgio kryžiaus.

Vil-

Dar apie teikiamąjį Lietu
vai karalių. Laikraštis “Vi- 
lenskij Viestnik” num. 3682 
rašo: “Atvykusieji iš.Kau
no gub. pabėgėliai lietuviai 
pasakoja, kad vokiečiai gy
ventojų tarpe uoliai plati
na lietuvių kalba brošiūras, 
kuriose skelbia Vokietijos 
nutarimą sujungti abi Lie
tuvos dalis — Didžiąją (Ru
sijos) ir Mažąją (Vokieti
jos) — ir padaryti iš jų sa
vitą karaliją.

Tos karalijos sąstaton, 
sulyg fanatiško germanų 
sumanymo, turi ineiti ir Pa
balti jos krašto dalis — Lat
vija.

Naujoji karalija — sako
ma brošiūroje — bus valdo
ma karaliaus, padedant su
vienytam latinų (gal 
vių?) lietuvių seimui, 
kainam pagal triklesės 
sų sistemos.

Nesamosios karalijos ka
ralium jau paskirtas jau
nesnysis Wilhelmo suims, 
princas Joakimas, kurio pa
veikslas atmuštas ant bro
šiūros luobelių, kuri išspau- 
zdinta Berlyne. Naujaatsi- 
radėlis karalius jau buvo 
pradėjęs iškilmingą j i lanky
mą “savo” žemių, kuomet 
ūmus rusų prisiartinimas 
privertė jį didele paskuba 
bėgti “užsienin.”,'

lat- 
ren- 
pru-

Vokiečių paliepimai. Pas
kutinių laikų plaukiantieji 
iš Kauno gub. pabėgėliai 
pasakoja, kad vokiečiai už
imtose vietose lipdo savo 
general id štabo pranešimus, 
kuriuose liepia žmonėms 
likti savo vietose, o kurie 
neliks, tai tų busią atim
ti turtai. Be to, pagautieji 
pabėgėliai busią sušaudomi. 
Ir ištiesų, sako, daugelį bė
gusiųjų vokiečių kareiviai 
Sušaudę, o jų turtus išplėšę.

Perloja (Vilu. gub.). Mu
sų miesčiukas guli abiem 
šonais Merkio upės ir ypač 
pasižymi savo puikia vieta. 
Tik gaila, kad šiemet saus
inės labai daug sunaikino 
medžių. Lietaus nebuvo 
nuo pavasario ligi birželio 
pabaigos; tik birželio pabai
goje, ačių Dievui,'ėmė lyti 
kasdien ir jau atlijo žemę. 
Tik gaila, kad pradėjus ly
ti, labai tranko perkūnas. 
Birželio 30 d. pasikėlė nedi
delis debesėlis ir ėmė griau
ti ir lyti, o, smarkiai su
trenkus griaustiniui, užside
gė girios sargo pirkia. Ka
dangi jų pačių nebuvo na
mie, tai viskas ir sudegė. 
Tik ačių Perlojos jaunuo
menei, kuri apsaugojo gy
vulius ir tvartus, kurie sto
vėjo ne daugiau 5 aršinu 
nuo pirkios. j .&

Švarumo reikalas.
niaus gubernatorius Veriov- 
kinas kreipėsi laiškais į Vil
niaus pravoslavų archij epis
kopą Tichoną ir katalikų 
vyskupijos valdytoją kun. 
M ichalkevi č i ų, pranešda
mas, kad Vilniaus gub. daž
niau pradėję žmonės sirgti 
beriamąja šiltine. Didžiausi 
ligos platintojai — tai bu- 
žiai, kurie, patekę nuo ser
gančio ant sveiko, tuojau jį 
užkrečia. Todėl reikalinga, 
kad žmonės kuošvariau lai
kytų savo kūną ir butus.

Butų labai pageidaujama, 
kad parapijų dvasiškija pa
dėtų gubernijos valdžiai, 
būtent — kad aiškintų žmo
nėms, kaip yra svarbu šva
rumas kūno ir gyvenamųjų 
trobų, o taipgi kaip naudin
gos yra pirtis. Į pirtis y- 
patingai reikėtų atsižiūrėti, 
nes gubernijos gyventojai, 
ypač gudai, gyvena didžiau
siuose purvuose ir yra so
džių, kur nėra net jokių pir
čių. Todėl gubernatorius 
prašo archi j episkopo Ticho- 
no ir kun. vald. Michalkevi
čiaus, kad paragintų dvasiš
kius tame reikale, pasidar
buoti.

ją nuo saliunininkų. O tai 
reiktų priešmetiniuose su
sirinkimuose pravesti drau
gijos įstatymuosna punktą, 
kad saliunininkas negali į- 
Stoti draugijom Tik tada 
mes atsiliuosuosime nuo 
blėdingos saliunininkų in- 
tekmės ir musų draugijose 
atgims blaivi dvasia ir nau
dingas veikimas.

Draugijų narys.

Pranašo” numerį gausit vi
si veltui, — tik prisiųskit 
savo adresą.

Su pagarba
. Ona Yanušytė, leidėja, 

Telesforas Yanušas, 
redaktorius,

Box 576, Forest City, Pa.

aiškiai suprasti, 
draugija su sa- 
patarimu ir pa- 
sutverta, tai jo-

PRANEŠIMAS.

J. E. Seinų vyskupai An
tanas Karosas šiuo tarpu y- 
ra Minske. Ekscelencija at
važiavo atlankęs dalį nu
vargusios savo vyskupijos.

“Katalikiškosios dr-jos 
ir saliunininkai.

Tukino antgalviu “Kata
liko” 190 numeryje tilpo 
straipsnelis. Gerb. kun. 
Yanušas, straipsnio auto
rius, labai teisingai nupie
pia katalikiškųjų draugijų 
apsileidimą. Norėčiau ir aš 
šį-tą papasakoti toje pat te
moje.

Autorius viršminėto strai
psnio primena, kad kaiku
rių draugijų įstatai tik ant 
poperos gražiai skamba, bet, 
deja, nėra pildomi. Mano 
nuomone, tai visai nėra 
keista, jaigu “katalikiško
ji” draugija, nepildydama 
savo įstatų, pakeičia katali
kišką vardą kitonišku. Ir 
gerai tai daro, nes jaigu ne
pildo katalikiškųjų prie
dermių, tai geriau tegul nei 
katalikiškojo vardo neval- 
kioja. Kad draugiją atve
da ant blogo kelio žmonės 
ištvirkėliai, kuriems neru
pi dora, bet tik vardas, tai 
ir aš su gerbiamuoju auto
rium labai sutinku.

Autorius nepamini vieno 
labai svarbaus punkto, ku
rio nėra katalikiškųjų dr- 
jų įstatuose. Katalikiš
koms draugijoms autorius 
pataria prašalinti visus sa- 
liunininkus, nes iš jų prie
žasties kyla nesusipratimai. 
Mat, saliunininkai, kaip 
jiems patinka, taip jie ir 
kraipo draugiją. Draugijos 
labai daug nukenčia mora
liškai priimdamos savo tar- 
pan saliunininkus, bet kas 
gi kaltas, jei ne draugijų į- 
statai ir narių apsileidimas ?

1. Draugijų įstatuose 
nėra pažymėta, kad saliuni-

ninkui negalima įstoti drau
gijos nariu, kas būtinai tu
rėtų būti. Priešingai, drau
gija negali pasiremti įsta
tais ir negali prašalinti sa- 
liunininko, kad ir didžiausio 
girtuoklystės platintojo iš 
savo tarpo.

2. Kaip gerb. autorius 
pastebi — saliunininkai 
dažnai išrenkami draugijų 
pirmsėdžiias. Čia kiekvie
nas gali 
kad jaigu 
liun ininko 
gelba yra
je abelnai saliuninii kui lei
džiama viešpataut Jisai 
pats to su savo šalininkais 
pasiekia. Lieka jam pano
rėti pirmininkauti ar kitą 
svarbią vietą užimti drau
gijoje jis lengvai tai pada
rys. Čia priveski, kai ne- 

' kurie saliunininkai elgiasi 
pas mus, Chicago  j e, nuo 

1 Town of Lake. Štai saliu
nininkas užsimanė pasipel
nyti iš draugijos. Tai pa
siūlo per savo geruosius 
draugijai dovaną, kaip tai: 
aviną, laikrodėlį ar kitką.

1 Draugija, žinoma, išreiškia 
’ padėką už dovaną ir ilgai 
netrukus aukotojo saliune 
surengia balių su išlamiėji- 
11111 padovanotojo daikto.

1 Tokie baliai abelnai atne
ša saliunininkui didžiausią 
pelną. Duoda gal keletą 
dolerių ir draugijos kasai, 

' tėčiaus
traukia po šiek-tick.

Gerb. kun. Yanušas pri
mena, kad draugija baudžia 
tokius narius, kurie girtuo
se baliuose pasigeria ir pa
daro betvarkę. Gi tokiame 
atsitikime saliunininkas ir 
draugija esti Jidžiausiais 

i kaltininkais, nes draugija 
parengė balių, kad nariai 
gertų ir kad iš to draugija 

. ir saliunininkas turėtų nau- 
, dos. O jaigu ir atsiranda 

draugijoje vienas, kitas 
. blaivesnis narys, kuris, su- 
. prazdamas draugijos ir na

rių gerovę, pradės priešin- 
. ties saliunininkų politikai, 
. tai dažnai toks drąsuolis 
lieka draugijoje be balso. 

. Va, musų parapijoje viena 

. katalikiškoji draugija, ku- 
■ !rios pirmininku yra saliuni

ninkas, birželio mėnesyje iš- 
, rinko komisiją iš 3 žmonių, 

kurie išvien su valdyba tu
rėjo patikrinti draugijos 
kningas iš viso pusmečio 

. veikimo. Vienas k isijos 

. narys maldauja, k;. Irau- 

. gija'duotų 3 dolerius iš savo 
išdo išsigėrimui, kada dar
bas bus atliktas. Kitas na- 

. rys, saliuniiiinko pritarėjas, 
tokį užmanymą paremia. 
Pirmininkas leidžia balsuo
ti. Kaikurie iš narių su
tinka duoti $3.00, kiti ne
balsuoja. Bet vienas pasi
prašo balso ir pradeda išro
dinėti, jog tai yra negra
žu duoti iš draugijos .išdo 
pinigus pragerimui; valdy
ba yra apmokama, tai ir pri
valo atlikti visus darbus, 
kokie ant jos krinta. Te- 
čiau tokia nario kalba nepa
tiko pirmininkui, saliuni
ninkui, kuris atima balsą. 
Iš tokių saliunininkų pasi
elgimų aišku, kodėl jie pri
guli prie tokių draugijų ir 
stengiasi jose įsigauti pir
mininkais ar kitokiais vir
šininkais.

Čia ir yra reikalas rimtes
niems draugijų šalininkams 
pagalvoti, kaip apvalyti dr-

iš narių kišenės iš-

Pranešu gerb. visuome
nei, kad nuo spalių 1 d. 
pradės eiti vienatinis visoj 
Amerikoj mėnesinis juokų 
ir satyros laikraštis “Ame
rikos Pranašas,” kurs neuž
gaus nei kataliko, nei cicili- 
l<o, nei tautininko, bet vi
siems vienodai pranašaus ir 
nuo visų ims po 1 dolerį į 
metus. “Amer. Pranašas” 
pranašaus tik vieną kartą 
į mėnesį. Tuojau reikalin
gi agentai, kurie nuo kiek
vieno dolerio gaus 25 cen
tus. Apart to, kiekvienas 
agentas / už kikvieną šimtą 
surastų prenumeratorių, 
gaus po 5 dolerius dovanų. 
Meldžiame tuoj siųsti ko
respondencijas ir prenume
ratas. Pirmą “Amerikos

Tel. Randolph 5246 ®

A. A. Slakis I
ADVOKATAS K

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, III. (-

Res. 3255 So. Halsted St. ™
Tel. Drover 5328 B
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‘Dr. S. A. ŠLAKIENE?
SPECIALISTE

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
g 3255 SO. HALSTED ST. | 
BTėl. Brover 5323 CHICAGO, ILL.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jųe 
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 kasikiu vakarti* iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va 
kare.

Pilni Namai Linksmybes

Kada juose yra GRAF0F0NAS
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SUČEDYK pinigus
> ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO

\ Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos.
15 iki 40csvaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

26c

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodam* už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalie.
1644 W Cnicaco avo
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė 
2054 M 1 waukee avo 
2710 W North u ve

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

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avo

DraugijomsPranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

yra žinomas puikus daržas pik
nikams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas
ARBA

NATIONAL GROVE

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

kariais važiuojant Desplaines Avė.
Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

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

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose

3243-53 South Morgan Street
Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33dla gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedclio, seredos ir pOtnyuios vakarais. Telefonas Yards 6870

PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiausiai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies gulinusiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgičių. KreipkitOs pas

K. J. Fillipavičių

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina §15.00
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 
vamsdelį į apačią skrynutes 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
Stumbriškii; 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 rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E — ugi ašE — 1170
S __

E —

1245

1246

A— Offisas

Tananevicz Savings Banke

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. | 

| CARR BROS. WRECKING CO. I 

S 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. f
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Kur • bakūžė samanota.
Velnias ne Boba.
Batų Cistytojas.
Kutų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
Avė 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 Nemunėlį.

E — 11G3

E — 1164

E —

E —

E —

E — -___

E — 11G9

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. Morgan St, : CHICAGO, ILL.

1165

1166

1167

1168

E —

E —

1247

1248

1249

E — 1250

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINOS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET
, 8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan

čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kiti; pučiami/ju instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės j 
mergaičių orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

. -..... ..... ........... ............................ ..—

BU-KART NEKĖLUSIS LAIH’^aŠTlS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeiną kas utarniiikas Ir petnyfla.
—~-----PRENUMERATA KAŠTUOM: ----- -

AMERIKOJ f metams $2.50 į puse, matų $1.25
PTTPOPI11 f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-J.lvl U«J joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tcoja«80 0 gauss Vseną. numeri dyJt-% ■

W, D. Boczkauskas & Go.
S2MZI W. $Mtk III., • Mahanoy CHy, Pa.

3



ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 20, 191 o.

v

Chicagos Žinios.
banditai veikia.

Vakar automobiliniai ban
ditai apiplėšė anglių parda
vinėtoji) Clement Lotrick ir 
jo darbininką Meyer augliu 
sandelio ofise, 115 gat. ir 
Western avė. Paėmė iš pir
mutinio $18 pinigais, o iš 
antrojo laikrodėli vertės 
$45.

Policijai vakar teeiau pa
sisekė vieną plėšiką suimti, 
kuris norėjo apiplėšti gro- 
sernę po num. 1501 So. Ri
dgeway avė. Pasisakė esąs 
Henry Weber, 43 metu am
žiaus, 221 So. Racine avė. 
Banditas i policiantą šaudė, 
bet tas jam nepagelbėjo pa
bėgti.

Council susirinkimas. Susi
rinkime prasidėjo ginčai ir 
paskui šaudymasis revolve
riais. Thomas Sheplor nu
šovė ant vietos Charles Vic
tor.

Užpakalyj loto po num. 
1219 Leland avė., atrasta 
vyro lavonas. Policija spė
ja, jog tai busiąs nekoks 
George E. Battami.

32 GAMBLERIU AREŠ
TAVO.

Vakar detektivai po nu
meriu 1984 Clyborn arešta
vo 32 gembleriu, kurie kau
leliais iš pinigu lošė. Jie ten 
užeita visai išnetyčią.

Vakar pagedusioj] šunes 
apkandžiojo tris vaikus ties 
2347 West Huron gat. ii 
2236 W. Superior gat.

13 metu Fred Walter. 
7628 Maryland avė., mylėję 
laipioti po medžius ii’ ieš
koti paukščiu lizdą. An
dai iš vieno medžio iškrito 
prisitrenkė ir mirė.

NUSIŽUDĖ PANAKTI
NIS.

William G. Stevens, 48 
metu amžiaus, 1903 Park 
avė., buvusia panaktinis ne- 
kuriuose bustuose vidur- 
miestyj, atrastas užsitroški- 
nes gazu Aurora hotelio vie
nam kambaryj, 2352 W. 
Madison gat. Jo lavoną i- 
dentifikavo sunns Lloyd 
Stevens.

Apskričio kalėjime vakai 
mirė Raymond O’Boyle, f 
metu, nuo kraujo tižsinuo 
dijiino. Jis buvo susižei 
•les kairįjį kojos kelį.

Rugsėjo pradžioje prasi 
dės byla Pethricko, kuri? 
kaltinamas Mrs. Ella Cop 
nersmith ir jos bernaičio 
nužudyme bal. 26 d.

A 8-NI PATRAUKIAMI
. ■ TIESON.

K Federalis garlaiviu in- 
Į^spektorius Ira 1>. Mansfield 

federate 'grand .jury 
apkaltino 8 asmenis už Eas- 
tlando pervirtimą Chicagos 
upėj.

Pirmiausiais to nelaimin

Chicago gali ištikti dide 
bs rubsiuviu straikas, je: 
Herzog pirštiniu dirbtuvės 
savininkai nesusitaikįsią si 
straikuojančiomis darbinin
kėmis.

go atsitikimo kaltininkais 
statoma laivo kapitonas Pe
derson ir laivo vyriausias 
inžinierius' Erickson. Pas
kui seka du federaliu laivu 
inspektorių Rcid ir Eckliff 
ir pagaliau keturi laivo sa
vininkai.

KOSTIUMINIS VAKA
RAS.

- Šiandien, 8 vai. vakare 
Fellowship House, 831 W 
33 PI., atsibus dieninės vai
ku globos naudai kostiumi
nis vakaras.

KORONERIŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Beardstown, Ill., rugp. 20.
— Čionai prasidėjo Illinois 
valstijos koroneriu suvažia
vimas. Iš Chicago pribuvo 
koroneris Hoffman.

UŽDRAUDĖ PARODA- 
VIMA.

Chicago Sausąją Federaci
ja (Dry Chicago Federati
on) norėjo vidurmiestyj su
rengti spaliu 9 d., š, m., di
delį parodavimą, atkreiptą 
prieš galiūnus. Bet South 
Park komisionieriai nelei
do to parodavimo rengti.

NUSKANDINO GARLAI
VĮ.

Londonas, rugpj. 20. — 
Vokiečiu submarinas vakar 
ryte nuskandino anglą gar
laivį Grodno, 1,995 toną, 
[gula, sakoma, likus išgel
bėta.

PAVALGIUS GRYBŲ 
MIRĖ.

Mrs. Jessie Smith, 5820 
Washington blv., vakar mi
re, o jos sunns Raymond, 
artistas, sunkiai sergąs. Ne
laimė atsitiko suvalgius 
nuodingą grybą, kurią Ray
mond pereitą pirmadienį 
miške buvo prisirinkęs.

KRUVINAS SUSIRIN
KIMAS.

Vakar po num. 20 W. 
Randolph gat. buvo laiko
mas Painters’ District

PRANEŠIMAS.
Pranešame gerb. visuome

nės žiniai, kad “Kataliko” 
keliaujantis agentas, p. K. 
Bataitis, rugpjūčio 18 d. ap
silankys Waukegan, UI. A. 
LD. reikalais. Mes siūlo
me gerb. visuomenei juo už- 
sitikėti.

“Kataliko” Adm.

Aukos Tautos
Fondui.

Stanislovas Petkevičius 25
Kazimieras Skubąs 10
Aleksandras Simanavičus 15
Jieva Palčinskienė 50
Valerija Zinkutė 25
Antanas Naudžius 50
Jurgis Ramanauskas 50
Jonas Petkevičius 50
Ignas Povylaitis 50
Stanislovas Brasaitis 1.00
Kun. K. Vasiliauskas 3.51
Jurgis Jonaitis 50
Ona Jonaitienė 50
Petras Kazlauskas 1.00
Aleksandras Kavaliaskas 1.00
Vladislovas Ambrasas 50
Jonas Kušiunas 50
Jonas Oksas 25
Antanas Jonaitis 50
Juozas Bulkus 50
Pranciškus Mikelis 25
Konst. Pileckas 50
Pranciškus Kazakauskas 25
Zenonas Oberjot 10
Baltramiejus Grigaliūnas 25
Antanas Makaras 25
Jonas Mockevičius 25
Pranciškus Mockevičius 50
Juozas Tarnauskas 25
Ambraziejus Greičius 10
Bernardas Greičius 10
Augustas Reina rtas 50
Pranciškus Vilkaitis 1.00
Antanina Linky tė 1.00
Mateušas Ramanauskas 50
Jonas Bakutis 1.00
Jeronimas Urbaitis 1.00
Monika Volckunienė 50
Ona Jonaičiukė 1.00
Marijona Lingaičiukė 1.00
Juozas Kundrotą - 50 
Vincenta 50
Zenonas Mikelis 1.00
Jokūbas Gailuisis 50
Juozapas Juokšaitis 1.00
Pranciškus Abukauskas 50
Juozapas Katalynas 1.00
Antanas Labakojis 25
Juozas Brindza 25
Pranciška Jonaičiukė 10
Kazimieras V. Masaitis 50
J asukienė 50
Vincas Ambrulevičius 1.00
Antanas K. Masaitis 1.00
Petras Bartulis 50
Alfonsas Jegelevičius 50
Jonas Gecevičius 50
Vaclovas Maslauskas 1.00
Vincas Bartkevičius 50
Jonas Žekonis 50
Vladas Čeponis 1.00
Luanavičienė 50
Konstantinas Jutkevičius 50
Antanina Atkočaitienė 50
Simonas Tarnauskas 1.00
Petronė Butkytė 1.00
Antanas A. Atkoča'itis 50
Yugaska Šamuievičiutė 25
Juozas Mikelis 25
Pranciškus G. Kazakauskas 50 
Joanna Zalinskienė 10
Laurynas Gaigaliunas 1.00
Antanas Labonis 50
Pranas Paškevičius 50
Vincas Paškevičius 1.00
Juozapas Yurgelevičius 50
Peliksas Dobužinskas 50
Ciprijonas Vyturys 25
Antanas Bernodišius 50
Jonas Valentinavičius 50
Stanislovas Jokubauskas 20
Bernardas Sabonis 10
Mykolas Voveris 1.00
Ona Andrulaitė 50
Petronė Mickunytė 50
Agnieška Mickunytė 25
Kotryna Baliukonienė 50
Marijona Minkuvičienė 1.00
Barbora Danylienė 50
Jonas Baliulevičius 10
Pranciškus Delniekas 50
Jurgis Juškelis 10
Juozas Delniekas 25
Vincentas Jegelevičius 10
Jonas Palažicje 50
Kazimieras Valius 25
Andrius Jegelevičius 30
Juozas Vasnonis 1.00
Ona Vasnonienė 1.00
Martinas Jusikis 1.00

• Mamertas Jutkevičius 25
Emilija Rominiutė 25
Ona Ambrulevičienė 50
Jurgis Mickunas 1.00

(Pabaiga seka).

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEV1CZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų,, moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan St., Chicago, DI.
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PIGIAI.
Parsiduoda saliunas lietuvių apgy- 

ventoj vietoj. Savininkas užsiima kon- 
traktoryste, todėl nori parduoti. Kreip
kitės adresu:

Jurgis Andzulis, , 
1327 S. 49th Court. Cicero, III.

ANTRAS PIKNINKAS,
Parengtas Pirmos Liet. Tauiškos Dr- 
stės, atsibus nedėlioj, rugpjūčio (Au
gust) 22 d., 1915 m., Antano Zopelio 
darže, Summit, Ill. Daržas bus at
daras nuo 9 vai. ryte.

Daržas labai puikus, jrengas su 
visokiais žaidimais, oras tyras. Už
prašome visus chieagiečius, kurie ga
li atvažiuoti karais Archer Limit, 
paskui Joliet arba Willow Springs iki 
Summit, Ill prie pat daržo. Užkvie- 
čiame visus lietuvius ir lietuvaites 
asilankyti.' KOMITETAS.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Nepastovus oras šiandie ir 
rytoj; gali būti lietaus; ma
ža atmaina temperatūroje.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 69 1., žemiau
sia — 64 laipsniai. <

WESTFIELD, MASS.
Leosė Sasnauskiutė 50
Anielė Saboniutė $1.00
Antanas Repčys 25
Jonas Bernotonis 25
Jonas Kazavelis 50
Jonas Jegelevičius 50
Kazimieras Pusinskas 10
Jonas Kašėta 50
Aleksandras Palčinskas 25
Antanas Brindza 50
Mykolas Mikelionis 1.00
Jonas Melešius 25
Elzbieta Buikuvienė 10
Jonas Vilkanskas 25
Tamošius Adomavičius 25

Raikalingas gerą balsą tu
rįs vargonininkas. Atsišau
kite:

Kun. K. F. Szatkus, 
šv. Marijos bažnyčia,

Wanamie, Pa.

Parsiduoda bučernė ir grosernė lie
tuvių ir lenki; apgyventoje vietoje. 
Prekyba išdirbta ir puikiai užsimo
kanti. Parsiduoda tik dėlto, kad sa
vininkas silpnos sveikatos. Jaigu kas 
norėtų, parduočiau su namais (proper- 
te).

S. Wisniewski, savininkas, 
149-ta gatvė ir Homer-Lee avė.,

E. Chicago, Ind.

DR. RICHTER’S PA I N 
EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Go
74-80 Washington SI

NEW YORK, N. Y.

Daugumui žinomas Chas. Masalskis 
suteikia orkestrą visoj apylinkėj. Gro
ja visokiuose susirinkimuose, veselijo- 
se ir t.t., važiuoja į kitus miestus ant 
pareikalavimų.

Chas. Masalskis,
105 Knolvton str., Rockford, Ill. 

Old Phone 1171.

fMMBMBiKivn:-nraniKimnto umm «itwf 
Telephone Yards 668S B 

I 0I Lietuviška Drapanų Krautuve |
i bUžlaikau didžiausiame pasirin- s 
Į kime vyriškų apredalų, skrybėlių, * 
Š čeverykų, batų del moterų, vyrų ir < 
i vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
| kotų. į.

| JONAS BUDRIEAS, savininkas > 
I 3252-54 S. Morgan St. !

CHICAGO, ILL.
I į

Pašauk ir Tananevigz Savings
Sakyk — 
“Atsiųsk keis? šiandien!’’ 4
Mespristatom kuogreičiausia bile kur | 
visam mieste ir apielinkese prieš sau
lėleidį. Yra gatava

PHONE
CANAL

Jums visados. JUSSt*ki
Edelweiss

V
VW x

mA

A CASE
OFGOOD 

JUDGMENT

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertan lt N 
Ha-°san Cigaretą kuponą, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan 
Cigaretą kuponu. Dovaną Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New v*rk, N. Y. 
(Vertės kupons gere Iki 31 d. Gruočyio, 1915.)

“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 inetų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. P ALT AN A VIČIA
IS Millbury St., : Worcester, Nass.

BANK
JONAS M, TANANEViCIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
id: 3HE 30E UDI

DUODA čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir 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 Uhicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus Intose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant runku, teippai ir pinįgus visų Įritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda įifkortes ant visų linijų.
PADARO Doviorennastis, Affidavits ir visokius Įeitus 

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

PARSAMDD Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai i- 
rengtoje Rankoje, prie kurio?, nė vagis, nę ugnis negali 
priei U.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų, sena, įsteigta 1893, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalu vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti korius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės Į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) ?w.o ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuc 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.
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Abelnas Pardavimas Visiems 
Sačėdysit pinigus perkant iš Olselio

Mes apmokėsime Jums už gatvekarius, jeigu ple
kšite gėrynių vertės $100 ar daugiau, Iškirpk 
šitų apgarsinimų ir atsinešk pas H. B. Silverman, 
3322 S. Halsted Street.

Mes siunčiame tavorų į kitus miestus, ir visi orderiai 
iš kitų miestų turi būti apmokami, prisiunčiant pi
nigus su orderiu, Mes nesiunčiam tavorų C.O.l).

Gystss Vynas ir Likieriai ■ 
■
B
i
į 
■
B
i 

■

Štai keletas musų abelnų kainų:

Visi tavorai parduodami čia. yra patvirtinti per Suv. Valstijų Sveikų \ ai 
gių {statumu. _____________________________ ________

Degtine galionais § g 
nuo$1.50 gal. iki., “t

Rusiška degtinė — Vodka 
butelis 65c, 2 buteliai už 
$1 25, baksas iš Cįn Cfi 
20 butelių............*|U*VWČysta Kalifornijos Brandy 

galonas nuo $2.00
Ruska Nalifka, bu- AEa 
telis už.....................®tvvMusų abelnos kainos ant 

buteliavų gerymų
Old Taylor degtinė (bottled 
in Bond) butelis 90c C j 7§ 
2 but. už...................*■

Standard Rock & Rye (nuo 
kosulio ir šalčio), RF|a 
butelis už................ vUU

American Pride degtinė 
(bottled in Bond) TE a 
butelis už................yIUIi

Orinčių Vynas, Pyčių Vy
nas ir Afrikos Vynas ĮŠ| 
butelis 35c, 3 but. už... ■

: H. B. SILVERMAN
■ 3322 So. Halsted Street, CHICAGO, ILL.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

