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LIETUVIŠKA BRASTA PM
Rusų antroji apsigini 

mo linija beveik 
sunaikinta.

Vokiečiams lieka paimti 
Alytus ir Gardinas

Rusai traukias anttrečios linijos
Rusų kairysis fronto spar= 

nas perkirstas.

Serbai atsilsėję ir susitvarkę 
vėl čmč veikti.

MRS5RCHUSETTS STATE H0U5E DECORATED

Mass, valstijos kapitelius. Visoks krizis Kaizerio apsi

Londonas, rugpj. 27. — 
Galima sakyti, didžiausioji 
Rusijos tvirtovė, Lietuviška 
Brasta, vakar pateko teu
tonų rankosna. Sulyg vo- 
kiečių-austrų tvirtinimų, 
tvirtovė paimta antpuoliu 
(šturmu).

Lietuviška Brasta buvo 
didesnė, kaip tvirtinama, 
tvirtovė už Varšuvos tvir
tovę. Stovi ant Bugo upės. 
Ton tvirtovėn sueina iš visų 
Rusijos pusių net šeši gele
žinkeliai.

Lietuviška Brasta — tai 
buvo pati širdis antrojoje 
rusų apsiginimo linijoje. 
Tečiau rusai neįstengė 
smarkaus teutonų spaudimo 
atlaikyti ir tvirtovę paleido 
iš savo rankų.

Tvirtovę paėmė princo 
Leopoldo ir fieldmaršalo 
von Mackensen armijos. Ne 
mažai taipgi prie paėmimo 
pasidarbavo ir austrų armi
jos.

Puolus Lietuviškai Bras
tai, ant antrosios rusų apsi
ginimo linijos paliko tik dvi 
antraeili tvirtovi: Alytus ir 
Gardinas, kurias von Hin- 
denburgo vedamos armijos 
netruks paimti ir rusų visa 
galybė bus nublokšta toli į 
Balfrusiją, kur rusai iškalno 
sau pozicijas buvo apsirin-

Ar teutonams su Lietu
viška Brasta teko daug ru
sų nelaisvių ir ką- jie dau
giau ten laimėjo, dar nėra 
žinoma, nes ant kart apie 
visa tai nesuspėta pranešti.

Teutonai be to turi jau 
užėmę Baltstogę ir jų ran
kose randasi todėl visa eilė 
geležinkelių linijų. Baltsto
gė nuo Lietuviškos Bras
tos guli už 8 mylių i šiau
rius.

Vokiečiams taigi lieka da
bar užimti dar, kaip sakė
me, Alytų ir Gardiną, o tuo
met rusų neliks ant antro
sios linijos, be to paskui 
dar Vilnių ir Rygą. Kuo
met pastarąsias vietas už
ims, tai gims svarbus klau
simas, ar austrai su vokie
čiais ten apsikas ir toliau 
rusų nesivys, ar gal dar lei
sis ir toliau.

Rusai persilpni kariauti 
prieš susijungusius vokie- 
čus su austrais. Tečiau vis
gi pridera pripažinti rusų 
karuomenės vyriausiam va
dui, didkunig. Nikalojui, su
manumas, kad jis ^mokėjo 
savo didžiausias armijas iš- 
gelbėti nuo apsupimo, nuo 
patekimo į teutonų spąstus. 
O tai buvo svarbiausias teu
tonų tikslas. Norėta rusų 
armijas suvaryti kai į koki 
venterį ir tuo budu Rusiją 
ilgam laikui išginkluoti.

FOR MEETING

Bostone atsibuna Suv. Valstijų gubernatorių metinė konvencija. Ant vaizdo ma
toma Mass, valstijos papuoštas kapitelius, kuriam atsibuna konvencija ir šalę — 

Massachusetts gubernatorius Walsh.

Savo tuos didelius nepa
sisekimus rusai' daugiausia 
suverčia ant stokos jiems 
ginklų ir amunicijos. Gal 
tas dalimis ir tiesa. Bet 
amunicijos trukumu visgi 
negalima pateisinti visų ne
pasisekimų. Šiais laikais 
karo vedimui reikalinga ap- 
švieta, kultūringa karuome- 
nė. Gi tokios karuomenės 
Rusija neturi. Net patįs ru
sų oficieriai mažai mokslo 
yra ragavę, apart įvairių 
muštrų parodavimo metu.

Rusijos karuomenės tam
sumas — tai svarbiausioji 
tų visų nepasisekimų prie
žastis.

1 Sekanti rusų armijų apsi
ginimo linija, sakoma, bu
sianti Ryga, Dvinskas, Vil
nius, Lyda, Baronavičiai ir 
Rovno.

Londonas, rugpj. 27. — 
Iš Vienuos pranešta pusofi- 
cialė žinia, kad austrų rai- 
tarija, vydama rusus į ry
tus nuo Kovei, rusų frontą 
perkirto į dvi dali ir dabar 
tos perkirstos rusų armijos 
neturinčios jokio bendro su- 
sinešimo. Į šiaurius nuo 
upės Bugo austrai stengiasi 
pasiekti geležinkelį, einan

tį iš Lietuviškos Brastos į 
Pinską. Jei tą geležinkelį 
pasiektų, gal pasisekti! kiek 
bėgančių iš L. Brastos ru
sų sugauti.

Petrogradas, rugpj. 27.— 
Čionai dangus tikrai apsi
niaukė, kuomet išgirsta apie 
L. Brastos puolimą. Berly
ne ir Viennoj tik krikštau- 
jama, gi caro sostinėj visur 
vieši nuliūdimas ir nusimi
nimas.

Tečiau rusų karo žinyba 
tvirtina, jogei tą svarbią 
tvirtovę būtinai prisiėjo ap
leisti, kad išgelbėti armi
jas nuo apsiautimo. Tiki
masi, kad teutonai galutinai 
visgi busią išmušti ir išvy
ti iš užimtųjų vietų.

Washington, rugpj. 26.— 
Karo sekretorius Garrison 
pasiuntė telegramą į Platts
burg, N.' Y., “biznierių” 
stovyklon, kur viršininkau
ja gen. majoras Wood. Se
kretorius nupeikė generolą, 
kam jis vakar ten leidęs 
pulkininkui Roose veltui sa
kyti kalbą, kurs nupeikė 
dabartinės administracijos 

“politiką, kam kritikavo pre
zidentą Wil šoną.

su Vokieti
ja perėjo.

Washington, rugpj. 27.— 
Vokietijos valdžia ir jos 
ambasadorius Suv. Valstijo
se taip smarkiai ir suma
ningai pastaromis dienomis 
pasidarbavo, kad “Arabi- 
c’o” nuskandinimo reikale 
visokius nesutikimus praša
lino ir prezidentas Wilson 
apsiėmęs gražumu su Vo
kietija pasirokuoti.

Iš Berlyno apturėta žinia, 
kad kaizerio valdžia už vi
sus žuvusius amerikonus su 
“Lusitania” ir “Arabic’u” 
apsiima pilnai atlyginti.

Vakar valstybės sekreto
rius Lansing turėjo konfe
renciją su Vokietijos amba

sadoriumi von Bernstorff. 
Pastarasis pasiūlė S. Valsti
jų valdžiai patarpininkauti 
tarp Vokietijos ir D. Bri
tanijos. Vokietija, mat, 
nori, idant D. Britanija ne
laikytų užblokavusi jos pa
kraščių, už tai ji apsiiman
ti prašalinti iš veikimo vi
sus savo submarinus ir tuo
met nebūtų skaudinami gar
laiviai su žmonėmis. Tuo 
budu norima padaryti jūres 
liuosomis neutralių valsty
bių pirklybiniams laivams.

Kiek yra žinoma, Suv. 
Valstijos jau seniau D. Bri
tanijai tai buvę pasiulusios, 
bet pastaroji apie tai tuo
met nenorėjo nei klausyti.

Iš visako matosi, kad Vo
kietija Dėdę Šamą jau ima 
atsiprašinėti už savo nedo
rus prasižengimus, už ame
rikonų žudymą.

Ir viskas tai}) turi pasi
baigti gražumu.

SERBAI VĖL PRADĖJO 
KARIAUTI.

Nish, Serbija, rugpj. 26.— 
Serbija kuone visą vasarą 
buvo rami, buvo apilsus. 
Visą šalį vargino šiltinė, o 
kadangi austrai ant jų ne- 
užpuldinėjo, jie sau ilsėjo
si ir taisėsi naujon kovon.! 
Pagaliau prisirengę, tomi 
dienomi išnaujo ėmė traukti 
savo armijas į Austrijos pa- 
rubežius. Nekurtose vieto
se serbų žvalgai jau susi
kirtę su austrais. Tokiuo 
budu ant Serbijos-Austrijos 
rubežių ir vėl atsinaujina 
mūšiai ir karas. I

SKUBINASI APRAMIN
TI MEKSIKĄ.

Washington, D. C., rugp. 
27. — Kadangi Meksike 
daug gyventojų badumi 
miršta, be to ginkluoti mek- 
sikonai dažnai pereiną Suv. 
Valstijų sieną ir čia pridir
ba daug j eibių, esti smarkių 
susirėmimų su Suv. Valstijų 
karuomene, Suv. Valstijų 
valstybės sekretorius Lan
sing skubinai darbuojasi į- 
vesti tvarką Meksike sulyg 
nesenai atsibuvusios su p. 
Amerikos respublikų atsto
vų konferencijos nutarimų. 
Kokiuo nors budu norima 
visas kariaujančias puses 
sutaikinti ir paskirti laiki
ną Meksikui prezidentą.

Geri tai norai. Bet kad 
jų neklauso kariaujančios 

i pusės. Įsikarščiavusių mek- 
sikonų be ginklų nebus ga
lima sutaikinti.

APTURĖTA DEPEŠA 
NUO AMBASADORIAUS.

Washington, rugpj. 27.— 
Vakar vėlai vakare valsty
bės sekretorius Lansing ap
turėjęs depešą nuo ambasa
doriaus Gerardo iš Berlyno. 

(Turinys dar nežinomas.

Boorpvste
Novogeorgievsk, rugp. 26. 

— Rugpjūčio 21 d. šiou pa- 
imton iš rusų tvirtovei! at
vyko kaizeris su princu Ei
te! Friedrichu, gen. von 
Hindenburgu ir daugeliu ki
tų vyresnių generolų. Kai
zerį su palydovais sutiko 
gen. Beseler, kuris* su savo 
armijomis paėmė tą tvirto
vę. Vokietijos valdovas 
širdingai padėkojo genero
lui ir narsiai savo karuome- 
nei už tvirtovės paėmimą, 
už uolų tarnavimą savo “fa- 
therlandui.”

Kol kaizeris kalbėjosi su 
gen. Beseler ir su jo štabo 
oficieriais, ant plačiosios ly
gumos liko sustatyta aplin
kui 10,000 armija. Kuomet 
kareivių eilės sustojo ketur
kampiu, kaizeris inėjo vi
dun ir pats asmeniškai į ka
reivius prabilo, pagirdomas 
jų narsumą ir padėkodamas 
už atsidavimą ir tarnavimą 
tėvynės labui. Kaizeris pa
baigė savo kalbą tais žo
džiais:

“Už tą pergalę padėkoki
me Viešpačiui ir melskime, 
idant Jis mums gelbėti! ir 
toliau ir laimintų musų 
ginklams.”

Po tų žodžių gen. Bese
ler davė ženklą visai karuo- 
menei sušukti tris kartus 

{“ura!” kaizerio pagerbimui. 
Kuomet kareiviai šaukė “li
ra!,” kaizeris laikė pakėlęs 
dešinę ranką prie šalmo, 

atsidėkodamas armijai.
Po to sekė muzika ir ge

ležinių kryžių dalinimas. 
Didvyriams kaizeris pats 
prisagstinėjo ant krūtinių 
kryžius.

Po visų iškilmybių atsi
sveikino su armija ir su ge
nerolais ir su savo palydo
vais nukeliavo Varšavos lin
kui.

VOKIEČIŲ SUBMARI-
NAS NUSKANDINTAS.

Londonas, rugpj. 27. —■ 
Netoli Ostendo, Belgijos pa
kraščiuose, Anglijos lakū
nas išmesta iš lakstytuvo 
bomba nuskandino vokiečių 
submariną. Vakar vakare 
toji žinia oficialiai patvir
tinta.

1
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Iš Dienos
=Dienon.=

Didžiosios Lietuvos laik
raščiai praneša apie baisius 
apsireiškimus musų tėvynė
je. Tenai siaučiant karui 
ir nuolatos su kareiviais 
lietuvėms merginoms besi- 
bičiuliuojant, daugybė pas
tarųjų iškrypo iš doros ke
lio taip toli, kad pas neku
rtas susekama piktoji liga. 
Delei to daug merginų pai
mama ir išvežama kur nors 
gydyties, atskiriama nuo ki
tų, idant jos sveikų žmonių 
bjauria liga neužkrėstų. Ku
nigija bendrai su valdžia 
stojus kovon prieš merginų 
ištvirkinimą. Tai vis tam
sybės vaisiai. Jei musų se
seris butų apsišviečiusios, 
panašių apsireiškimų su ži
buriu nerastum.

Iš Šiaulių į laikraščius 
rašoma, kad jei kas norėtų 
turėti šio karo paminklą, 
tai tik turi prisižiūrėti į da
bartinius Šiaulius. Tai e- 
są aiškiausias, bet podraug 
ir liūdniausias karo pamin
klas. Vietoj miesto likęs 
tik kapinynas. Ištisos nuo
vados išgriautos ir išdegin
tos. Lyg kokie sargai sty
ri eilės kaminų, tarp kurių 
stovi apgriauta bažnyčia. 
Buvusios gatvės apaugusios 
žole. Žmonių neprotas ir 
piktybė pavertė miestą į 
griuvėsius. Aplink Šiau
lius — vienkiemiai, sodžiai, 
laukai sunaikinti, sudeginti.

Vokietijos valdžia įvai
riais budais stengiasi išsi- 
nieluoti “Arabic’o” nuskan- 
dinimo reikale. Jai rupi la
biausiai, kad galutinai jos 
santikiai nepairtų su Suv. 
Valstijomis.
prezidentas, 
šalies įvelti

benorėdamas 
pragaištingai! 

karau, vokiečių valdžios pa
siteisinimus priima už gerą 
pinigą ir laukia, kas toliau 
bus. Bet karingas pulki
ninkas Roosevelt kitką sa
ko. Jam nepatinka prezi
dento toks vokiečiams nuo
laidumas ir tas, kai]) dau
gumas tvirtina — stovėsi-

Musų pareigos.
Karo viesulą palietė visą 

'Lietuvą. Puolus Kauno 
tvirtovei, truko toji stiprio
ji gįsla, kuri sulaikydavo 
teutonų žingsnius per Lie
tuvą. Dvi didžiulės armi
jos — rusų ir prūsų — ran
gosi Lietuvos viduryje ir 
trina visa, kas gyva. Ką 
nenubloškia kulka, nenu
kerta kardas, tai nulaižo ug
nis. Musų broliai ten per
gyvena baisias nelaimes. 
'Vieni, palikę namus, savo 
turtą, bėga, kur akys neša; 
išbėgę ieško pastogės pas 
svetimus. Kai degė Paprū
sė, o Žemaičiuose buvo ra
mu, tai žmonės plaukė iš te- 
riojamų vietų ten, anapus 
Nemuno, iš kur atsigręžda
mi prisiklausydavo anuotų 
trenksmo, matydavo raudo
nas pašvaistes. Pabėgusius 
savo brolius laimingesnieji 
priglauzdavo, juos šelpdavo. 
Atėjo dar baisesnės dienos. 
Visi tapo nelaimingais. Kuo 
ir kaip išmis karo paliesti 
musų tautiečiai, nežinia, bet 
kad liūdnas jų likimas, tai 
žinome. Labai neaiškus li
kimas musų tėvynės. Badas 
ir kitos nelaimės apgalės 
silpnesnius, stipresnius gi 
išrinks į karą. Kas liks po 
karo? Nei tvirtu žmonių, 
nei turto. Išrausti dirvo
nai lauks darbininkų. Kie
no rankos taisys Lietuvos 
dirvonus. Gal į žuvusių 
darbininkų vietą atsistos ki
ti, svetimi. Šis klausimas, 
kuris apeina Lietuvos liki
mą, šiandie kiekvieną susi- 

. pratusį lietuvį liečia.
Keli mėnesiai atgal gir

dėjome, kai Rusijos valdžia 
pradėjo nukilnoti nuo sa
vasties, žemės, vokiečių kil
mės žmones. Platus dirvo
nai laukė naujų savininkų. 
Lietuvos laikraščiai apraši
nėjo apie tai, ir patėmijo, 
.ypatingai amerikiečiams, 
kad jie butu rūpestingi ta
me klausime. Amerikos 
laikraščiai, deja, tai patė
mijo, bet rūpestingos aty- 
dos į tai neatkreipė. Vie
nas kitas sausai pažymėjo 
ir tiek. Kuo baigsis nelai
mingas Lietuvai karas, kokį 
rytojų jai atneš, negalima 
žinoti. Klius Lietuva po 
Rusijos globa vėl, rasi, vo
kiečių gaivalas nesugrįš į 
Lietuvos dirvonus, į jų vie
tą skverbsis kiti. Gal mums, 
lietuviams, nebus jokių 
klinčių užimti jų vietas, 

me už prezidentą, laikysi
mės prezidento. Pulkinin
kas sako — bepig laikyties 
prezidento, jei šis laikytųsi 
šalies, gintų jos garbę. Gi 
dabar išeina kaip tik atbu
lai.

New Yorke leidžiamojo 
žydų laikraščio “The Jew
ish Daily News” redakto
rius, S. Mason, nesenai bu
vo pasiuntęs popežiui pa
klausimą, kokias popežius 
pažiūras turįs į žydų pris
paudimą ir persekiojimą vi
sam pasaulyj. Tomis die
nomis popežiaus sekreto
rius, kard. Gasparri, pope
žiaus vardu minėtam redak
toriui atsakęs, kad Šv. Tė
vas visuomet stovėjęs ir 
stovįs už teisybę žydų ir 
Visų kitų tautų atžvilgiu, 
sulyg paties Kristaus prin
cipų.

ues valdžia turės apkainuoti 
lietuviu nuostolius ir pasi
šventimą. Ką padarytų Vo
kietija su Lietuvos našiais 
dirvonais, šiek-tiek galima 
Įsivaizdinti. Jos gyventoju 
tirštumas senai spyrė ieš
koti skylės, per kurią gali
ma butu išsigraužti lauk į 
platesnį apskritį. Apgalėta 
Rusija, be abejonės, atkiš
tu jai Lietuvą. Susilauktu
me tada naujos galingos 
bangos vokiečiu gaivalo. 
Musų dirvonai užknibždėtų 
jų diegais, ateityje jie iš
kerodami ištrauktų syvus 
ir kiti diegai turėtų nugel
sti.

Ar šiaip ar taip, mes, a- 
mcrikiečiai, turime nesnau
sti. Turime mes čia stiprių 
sumanių rankų, kurioms 
reikia siūlyti atsakantis 
darbas. Nemažas lietuvių 
elementas, fiziškai stiprus, 
atplyšo nuo gimtinės žemės 
delei įvairių aplinkybių ir 
išsidangino svetur blašky- 
ties. Dalis to elemento ra
do patenkinantį likimą, ki
ta gi dalis apsivylė ir mie
lai grįžtų į ten, iš kur atė
jo. Tokie apvylti, kaip tik 
tinka grąžinti Lietuvon. 
Ten bus reikalinga ne tik 
turtai, bet ypatingai žmo
nės. Grįžę iš svetur bus 
sumanesni, nes jie turėjo 
progos pamatyti, kad ir 
svetur be triūso naudos ne
rasi, ir dažnai svetur pasi
šventęs triasu gali duonos 
neturėti. Didžiausia čia 
priedermė laukia musų laik- 
raštijos. Tegul jinai ska
tinti savo tautiečius neuž
miršti savo gimtinės, ne
apleisti tos žemės, su ku
ria mes surišti krauju, gįs- 
lomis ir visa prigimtimi. 
Turėdami tokią ideą, mes 
rupintumės apie Lietuvos 
ateitį ir užtikrintume jai 
egzistavimą. G.

Lietuviai
Amerikoje.

PAŠVENTINIMAS VAR
GONŲ IR KONCERTAS.

Elizabethport, N. J. Rug
pjūčio 22 d. lietuvių bažny
čioje buvo pašventinimas 
vargonų ir drauge specialiai 
tam parengtas koncertas.

Atlikus pašventinimo ce
remonijas tuojaus buvo pra
dėtas koncerto programas. 
Susirinkusiems ne tiek indo- 
mu buvo išgirsti artistišku
mo išpildančiųjų programą, 
kiek paklausyti gaudžiant to 
didžiausio i nstrumen- 
to — vargonų. Tiesa, var
gonai dideli, su trimis kla
viatūromis ir virš 30 regis
tru, bet senos konstrukci
jos, su senu mechanizmu ir 
iiegeriausia balsų kompozi
cija. Didesnė dalis balsų 
aštriai žviegiančių — meta
lo, o maloniai, giliai skam
bančių, labai mažai. Taip 
kad grojant pilnais vargo
nais, girdi didelį žviegimą, 
o gilaus vargonų balso, kaip 
kad turėtų toks instrumen
tas bažnyčioje gausti, nėra.

Programas susidėjo iš gro
jimo vargonais ir giedojimo 
solo, duetų ir choro. Buvo 
nekurie numeriai išpildyti 
tai]), kad verta buvo pa
klausyti ,bet buvo ir tokių, 
kurie neprivalėtų į progra
mą eiti.

‘ THE KAISER. VON HINDENBURG-*
 ( photographs^ bvthe KA/SER/aĄ

Vokiteijos kaizer. Wilhelmas ir vokiečių pagarsėjęs ge
nerolas von Hindenburg. Juodu Vokietijoj šiandie yra 

populeringiausiu asmeniu.

Užvis keisčiausią įspūdį 
darė programo techniškoji 
dalis. Paėmęs programą į 
rankas matai: “Šventasis 
koncertas.” Atvertus ant
rą lapą, matai popežiaus pa
veikslą, vyskupo Baranaus
ko, kun. Burbos ir vietinio 
klebono kun. Žindžiaus pa
veikslus. Tarpe šių paveik
slų indėti pagarsinimai vi
sokių karčiamninkų ir bra
vūrų. Koks gi išrokavimas 
dėti bažnyčios vadovų pa
veikslus ten, kur yra garsi
nami visokie bravarninkai? 
Jaigu tokius programus ma
tytum cicilikų salėse, galė
tum manyti, kad del išjuo
kimo daroma, bet dabar, a- 
tėjęs bažnyčion pasiklausy
ti dvasinio koncerto, paki
ša tau programą su tokiuo 
turiniu, tai labai nuostabu, 
kad bažnyčioje sėdėdamas 
turi skaityti karčemų adre
sus ir bravarų rudį.

Žmonių ant koncerto 
vo susirinkę nemažai.

Korespondentas.

bu-

VAKARAS.

tre-Cicero, III. Pereitą 
čiadienį, ty. rugpjūčio 25 
d., šv. Kazimiero Lietuvių 
Kningynas turėjo puikų va
karą šv. Antano par. svetai
nėj. Susirinkusius T:.kami
no puiki muzika, šv. Griga
liaus choro orkestrą. Pirm 
prasidėsiant programai, ku
nigas A. Baltutis paaiškino 
apie skaitymo naudą, ragi
no vietinius lietuvius nau- 
doties savo kningynu ir jį 
remti. Paskui sekė veika
lo “Pinigų Nėr” lošimas. 
Geriausiai atliko savo už
duotį p. F. Zakarauskas, 
Motiejaus rolėj. Po vaidi
nimo prasidėjo geriausias 
vakaro programo kąsnelis 
— tai šv. Grigaliaus choro 
dainos. Žavėtinai buvo pa
dainuotos dvi dainos: “Kur 
bėga Šešupė” ir “Pasėjau 
žalią rūtą.” ' Minėtas cho
ras bene aplenks visus Chi- 

cagos chorus. Jis nepap
rastai puikiai gieda ir šven
tadieniais laike pamaldų, 
taip kad jausmus visada pa
kelia. Programą užbaigė 
tautiškuoju himnu. Tada 
vnni skirstėsi namo, o kiti 
taisėsi prie šokių ir žaislų. 
Publikos buvo apie 80. 
Daugiausia programo suda
rymu rūpinosi p-lė K. Am- 
brozaitė. “Comeback.”

PAGIRTINOS VESTU
VĖS.

Kansas City, Kansas. 
Rugpjūčio 16 d. 1915 m., de
vintą valandą iš ryto šv. 
Kazimiero lietuvių bažny
čioje gerb. klebonas kun. 
A. Tamoliunas sutuokė vie
ną iš žymesniųjų vietos lie
tuvių piliečių, p. Jurgį Sa- 
molį su p-le Ona Tomkiute. 
Draugų ir pažįstamų buvo 
prisirinkę bažnyčioje apš- 
tus būrys. Bažnytinis cho
ras puikiai giedojo prie iš
kilmingų šv. Mišių.

Rugpj. 22 dieną buvo už- 
baigtuvės, kurios atsižymė
jo pagarbos užsitarnavime. 
Vienas iš svečių prisiminė 
apie pasibaisėtiną Lietuvos 
padėjimą ir apie nukentė-

Senatorius iš Indiana valsti
jos. kurs sunkiai sergąs sa
vo namuose So. Bend, Ind. 

jusius nuo karo. Paskui 
pats davęs $1, meldė kitų, i- 
dant tuo pažymėjo^ vestu
ves ir tuo pačiu sykiu pa- 
gelbėj us nukentė jusiems 
nuo karo. Nei vienas ne
atsisakė: visi aukojo.

Štai ąukojusiųjų vardai:
Po $1 aukojo: Svečias N. 

N., Jurgis Sam’olis, Juoza
pas Aleksaitis, Juozapas 
Bauža, Juozapas Paikus, 
Antanas Aleksaitis, Kazi
mieras Pridotkas, Antanas 
Jankauskas, Jonas ‘Skučas, 
Antanas Eudukaviče, Kazi- 
miras Bitinas, Jurgis Janu
laitis, Laurynas Šarka, Vin
centas Brindza, Antanas A- 
leknevičia, Povylas Lukoše- 
vičia.

Po 50c. aukojo: Jonas 
Brindza, Vincentas Paplau- 
skis, Adomas Slivinskis, 
Jonas Zviega, Simonas Bi
tinas, Andrius Valatka, Pet
ras Gricius, Juozapas Pap- 
lauskis, Antanas Brindza, 
Gabrielius Zukelis.

Po 25c.: Jonas Bulionis.
Viso $21.25.
Pinigus $21.25 siunčiu T. 

Fondo raštininko, adv. A. 
A. Šlakio vardu, per ALD. 
“Kataliko” rankas.

Jaigu visose vestuvėse 
panašiai darytų, be abejo
nės, daug pašelpos Ameri
kos jaunavedžiai-lietuviai 
suteiktų nukentė jusiems 
savo broliams lietuviams 
nuo baisaus karo. Už tai, 
kaip jaunavedžiams, taip ir 
svečiams pridera tarti šir
dingiausią ačių!

Tai tokios tokelės iš mu
sų šalelės. Vienas iš svečių.

MOTERIŲ VEIKLU
MAS.

Cicero, III. Smagu paini
oti, kad ALRK. Moterių 
Sąjungos 2-ji kuopa labai 
plačiai veikia. Turi įstei
gus vakarinius kursus. Ne
senai turėjo puikų išvažia
vimą, dabar rengia vakarą, 
kuris atsibus rugsėjo 1 d. 
šv. Antano par. svetainėje. 
Vakaro pelnas eis vakari
nių kursų naudai.

Lieka vien sveikinti susi
pratusias ir veiklias moteris 
kurios susipratimo sėklą 
rūpinasi sėti į platesnes sa
vo tautiečiu minias.

C. K. K.

NUO ŠAUDYMO MIES
TAI DREBA.

New York, rugpj. 27. — 
Forte Totten, ant Long Is
land, šiandie keliolika šovi
nių paleista į krutančius 
ant jūrių pataisytus sky
dus iš 12-kos colių mortirų. 
Išpraktikuojama, kaip tų 
anuotų šoviniai toli lekia ir 
kai]) gerai galima pataikyti. 
Prieš tą šaudymą gyvento
jams pranešta atidaryti lan
gai, idant nuo trenksmo ne- 
subįrėtų. Angliški laikraš
čiai apie ta rašydami nega
li atsistebėti tų anuotų di
džiu trenksmu. Turbūt a- 
merikonai dar negirdėjo 16 
colių anuotų baubimo, jei 
taip labai stebisi 12 colių 
anuotomis.

IŠREIKŠTA UŽSITIKĖ- 
JIMAS.

Paryžius, rugpj. 27. — 
Francijos parlamentas kuo
ne vienbalsiai vakar išreiš
kė savo užsitikėjimą pre- 
mieru Viviani ir jo kabine
tu. Vadinasi, kabinetas vi 
sus valstybės reikalus .su
maniai ir tvarkingai vedąs.
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(Sį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

ROOSEVELT KRITI
KUOJA WILS0NĄ.

Plattsburg, N. Y., rugpjū
čio 26. — Buvęs S. Valstijų 
prezidentas Theodore Roo
sevelt, laikydamas kalbą 
čia “biznierių” stovykloj, 
aštriai iškritikavo preziden
to Wilsono administraciją 
ir jo politiką neprisirengimo 
karau reikale.

“Geriausia yra priemone 
užtraukti ant tautos nelai
mes — tai būti turtingu ir 
neprisirengusiu, ’ ’ kalbėjo 
paniekinančiai pulkininkas.

“Pažeminimas tautai tu
rėti tamprią nugarą, kokią 
mes dabartiniais laikais tu
rime.

1 i Paskutiniai susekimai 
liudija, jogei Amerikos vo
kiečiai bendrai su Vokieti
jos valdžios agentais tan
kiai veikė priešais Suv. Val
stijų čielybę, kas yra arti 
išdavystės.”

Jo kalbos su didžiausia 
doma išklausė 4,000 asmenų.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Rea. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326

Dr. S. A. ŠUKIENEI
- SPECIALISTE
5 MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
Į 3255 SO. HALSTED ST. |
|TeI. Drover S323 CHICAGO, ILL. |
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VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankierlai, bet gvaran- 
tųojame, kad mes sutaupysime jys 
pusę pinigę. 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 kasimai vakarai* iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

Tel. Humboldt 97

J. C. VVOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1506 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 6 popiet 6:30 — B T. 
ANT TOWN OF LAKE 

1559 8. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatvei.

Nuo B vaL vakare kasdiena

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkly bos tei
sių, Suv, Valstijų historijos, abelnos 
bistorijos, geografijos, politikinės 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, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą ai 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Anerican School of Languafea

1741 W. 47fh Sifili Chicago, 'I, i
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Užgesusi žvaigžde.
(Pabaiga.). ' -

amžinai. Melsiuos kasdieną už tavę. Eičiau ir aš karo 
laukan, kur nors lavoną dar Tavo pamatyčiau, bet ne
turiu spėkų. Rašyčiau dar daugiaus, bet trūksta man 
žodžių ir poperis visas sušlapo nuo ašarų Taigi, Su
diev! Dovanok man Antanai irgi už viską. Turėk viltį 
Dievop.

Tavo amžinai — Zosytė”.
Drebančiomis rankomis sudėjo poperį ir įdėjus į 

koperta užlipdė. Laukė diena po dienai sekančio laiš
ko nuo Antano, bet veltui — sulaukti daugiaus žinių 
nugalėjo. Kas šventadienį ėjo į bažnyčią ir atsiklau
pus prieš Šv. Panelės Neperstojančios Pagelbos alto
rių karštai meldėsi už Antaną. Niekas nežinojo, kodėl 
taip Zosė yra persimainius. Pirmiaus galima buvo ją 
matyti linksmute, it paukštelis. Dažnai girdėtis buvo iš 
jos lupų malonios dainos žodžiai. Buvo linksmutė. Da- 
bargi taip persimainius, o nieks nesuprato jos širdies 
skausmą. Ji neturėjo sau draugės su kuria galėjus bu
tų pasidalinti jausmais ir širdies skausmu.

Vieną šventadienį klebonas užlipęs sakyti pamok
slą — piešė karo vaizdus. Visi žmonęs sukniubę verkė. 
Ji kaip paprastai, atsiklaupus prieš Šv Panelės alto
rių ir pakėlus augštyn akis klausė graudingų klebono 
žodžių. Ašaros riedėjo per jos veidą ir iš karštos su
skaudusios krutinės siuntė nuoširdžiausią maldą už 
Antaną. Baigdamas sakyti pamokslą klebonas atsi
šaukė į savo parapijomis šiais žodžiais: “Mano mieli! 
Karas tai yra didžiausia Dievo rykštė. Krinta tenai 
kareiviai nuo granatų, it žolė nuo dalgio. Pilni laukai 
yra nukloti sužeistais kareiviais Nėr kam jų surinkti 
ir prižiūrėti. Iš kitų parapijų randasi dorų merginų, ku
rios pasišvenčia gailestingomis seserimis tarnauti su
žeistiesiems. Aš norėčiau, kad ir iš mano parapijos 
rastųsi tokių lietuvaičių, kurios sutiktų pasišvęsti gai
lestingomis seserimis. Jeigu rastųsi, meldžiu rytoj a- 
teiti pas manę. Aš viską parūpinsiu ir išleisiu.”

Išgirdus tuos žodžius Zosė norėjo tuojau bėgti pas 
kleboną ir pranešti, kad ji pirmutinė sutinka pasišvęs
ti. Laukė su nekantrumu rytojaus, kada galės išvažiuo- 
it į karo lauką. “Gal ten rasiu Antaną? Gal dar teks 
su juo pasimatyti.”

Aušo rytas. Saulutė pabudus iš miego meiliai šyp
sojosi. Zosė priėjus prie tėvelio ir motutės išreiškė sa
vo norą pasišvęsti už gailestingąją seserį. Veltui tėve
lis motinėlė norėjo perkalbėti, niekaip neįstengė. Apsi- 
pylus griaudžiomis ašaromis bučiavo tėveliams rankas 
ir gavo leidimą. Be jos dar radosi viena, kuri sutiko 
pašvęsti savo spėkas ir gyvastį sužeistųjų prižiūrėji
mui. Klebonas parūpino viską, kas buvo reikalinga ke
lionei ir palaiminęs nulydėjo ant stoties.

IV.
Didelis ir šviesus ligoubutis. Lovų daugybė stovė

jo eilėmis. Ant kiekvienos lovos gulėjo sunkiai sužeis
tas kareivis. Visur girdėjosi graudingi vaitojimai. Zosė, 
apsirengus rubais gailestingosios sesers, sukinėjosi a- 
pie sužeistuosius. Vieniems raišiojo žaizdas, kitiems 
paduodavo valgyti. Kasdiena pribūdavo vis naujų, ku
riems reikėdavo išmazgoti žaizdas. Verksmai, vaitoji
mai ir dejavimai susilieję į vieną griaudingą šauksmą 
siūbavo po platųjį ligonbutį. Tarpe sužeistųjų prisižiū
rėdavo ar nepamatys, ar nepažins Antano. Bet veltui. 
Viename ligonbučio kampe ant plačios lovos gulėjo du 
sunkiai sužeisti kareiviai. Vieno buvo nukirsta ranka, 
kitas-gi turėjo krutinėję didelę žaizdą. Abu sunkiai 
dūsavo. Dažnai ji prieidavo prie tos lovos, nes matė, 
-kad vienas iš jų buvo labai silpnas ir kad neužilgo 
turės skirtis su šiuo pasauliu. Atėjęs gydytojas ir ap
žiūrėjęs tuodu ligoniu pašaukė Zosę ir liepė permai
nyti skepetas. Priėjo prie jų. Antanas pažvelgė į ją 
meilingomis akimis, lyg kad prašydamas palengvinti 
skausmus. Jis jos nepažino. Ji taipgi. Atnešus vaistų 
atsegė jo krutinę ir pradėjo tepti vaistais. Staiga pama
tė aut kaklo sidabrinį grandinėlį ant kurio buvo paka
bintas Šv. Pan. Neperst. Pag. paveikslas, kurį davė 
Antanui einant į karą. Pašoko nuo lovos. “Ne, tai ne 
Antanas! Jis buvo toks gražus, malonus. O čia guli 
visai kitoks. O gal jisai? Bet kodėl taip jisai persimai
nęs. Veidas išbliškęs. Akis įdubusios.” Jis pravėrė 
akis... Metė malonų' žvilgsnį ant jos ir pasiekęs jos 
ranką suspaudė lyg kad ko prašydamas. Ji priėjus ar
tyn paklausė:

— Kas tau yra? Gal silpna?
— Taip labai silpna... Prašysiu aš tamstos, kad 

parašytumėt man laišką, jaučiuosi, kad netoli jau 
mano gyvenimo pabaiga, norėčiau prieš mirtį atsisvei
kinti.

Ji nubėgo į kambarį atnešė poperio ir atsisėdus 
prie lovos pradėjo rašyti. Jis diktavo: “Mano Zosyte!

Išgirdus tuos žodžius pašoko nuo lovos. Plunksna 
iškrito jai iš rankų.

— Antanai, tai tų čia! — sušuko ji. Jis pravėrė 
akis, pažvelgė į ją, bet pažinti negalėjo.

— Antanai! Antanai! aš toji Zosytė į kurią norė
jai rašyti laišką! Aš esu, tikėk man! Antanai!

Jis pažvelgė j ją ir ištiesęs rankas norėjo ją nu
griebti savo glėbin ir priglausti prie sužeistos krutinės.

— Zosytė, tai tu čia? Aš tavęs negaliu pažinti. 
Kaip čia patekai?

— Aš pastojau gailestingąja sesere — atsakė ji.
— Ar tu matei, kaip manę sužeidė? — paklausė jis.
— Ne — atsakė ji. — Aš neseniai čia esu.
— Man silpna... Zosyte... Aš nesulauksiu rytdie

nos. .. Žiūrėk, kokia mano krūtinėj žaizda... Ak, Zo
syte! Norėjau dar tavę pamatyti prieš mirsiant pasku
tinį kartą ir atsisveikinti... Augščiausias išklausė ma
no prašymą... Matau tavę prie savo šalies... bet pas
kutinį kartą... Ak, Zosyte!... Matau kaip artinasi 
mano gyvenimo pabaiga... Aš mirsiu... Gaila man ta
vęs. .. gaila tavo likimo... Matai manę dabar... Aš 
mirštu... Sudiev, sakau tau... Tegul mano jausmai 
pasako tau, kad apleidžia tavę amžinai tas, kuris savo 
gyvenime lig šiai dienai mylėjo labiaus neg visą pa
saulį. .. Aš mirštu... Palieku tave čia... Buk dora, iš
tikima. .. Mylėk mane visa širdžia... o aš taipgi... 
nors neužilgo slėgs mane sunki velėna... bet... mylė
siu tavę ir aname pasaulyje... Sudiev!... Sudiev!...

Ji sėdėjo prie jo lovos ir klausė jo griaudingų at
sisveikinimo žodžių. Ašaros riedėjo per jos sudžiuvuSį 
veidą. Ji norėjo ką jam pasakyti, bet truko žodžių iš
reikšti.

Pravėrė Antanas akis. Metė paskutinį ant jos 
žvilgsnį ir suspaudęs jos ranką dar norėjo ką pasaky
ti, bet jau negalėjo. Ašaros pasirodė jo akyse ir vos 
tik ištarė Sudiev! Sudiev! — pradėjo mirti.

Ji sėdėjo ir žiurėjo į jį. Matė kaip geso jos gyveni
mo žvaigždė.

Viskas jai temo...
Clevelandas, Ohio, 4—XII—14.

Vokiečiai 
Lietuvoje

Nausėduose tematyt ap
svilę kaminai, plytų šmot- 
galiai ir apdegę rąstgaliai. 
Pagal Nevcršionn tęsiasi 
vokiečių apkasai, dabar už
pilti vandens per smarkius 
lietus.

Miestelyj Šaduvoj laikėsi 
su savo štabu vokiečių ge
nerolas Schpandt. Kuomet 
vokiečiai patraukę ant Min- 
taujos-Panevėžio, atėjo čia 
ir nuėjo dar tuliku į Lietu
vos gilumą, Šaduvoj paliko 
tik štabą. Atėjus į mies
telį štabui, prasidėjo plėši- . 
mai ir rekvizicijos. Pats 
generolas pareikalavo, kad 
klebonija užlaikytų jį patį 
ir štabą. ’Kuomet gi kle
bonas nenorėjo sutikti, ge
nerolas sušuko: “Neužmirš
kit, jog jus belaisviai.”

Į miestą ir iš jo įleidinė- 
jo vokiečiai nenoromis. Rei
kalams pasitaikius, vos ku
nigai galėdavo išprašyti pa
velijimą. Šiaip jau genero
las elgėsi nemandagiai, ant 
žmonių pasveikinimų neat
sakinėjo.

Kareiviai elgėsi, kaip 
jiems patiko. Kaimelyj 
Prostovėnų vokietis dragū
nas pamatė gražų kumelį, 
3 metų, vertės 300 rublių. 
Kumelys ,mat, del jaunumo 
išliko iš mobilizacijos. Vo
kietis sėdo ant kumelio ir 
'mėgino pabėgti, bet kelią 
užstojo kuinelįo savininkas, 
sodietis Masiulis. Kilo 
barnis.. Įpykęs vokie
tis perdūrė arklį piką šauk
damas: “Ne man, tai ir ne 
tau!” Pas kitą sodietį vo
kiečiai suėmė arklį. Boba 
pasikabino ant kaklo ir ė-1 
mė rėkti: “Neduosiu, už- 
inuškit, o neduosiu!” Vo
kiečiai iš kelių atvejų atsi- 
stumdinėjo moterį, bet ta 
vis kabinosi arkliui į kar
čius ir už kaklo. Pagalios 
vokietis užsirioglino ant ar
klio ir ėmė jį varytė Boba 
ilgai laikėsi pasikab us ant 
kaklo, vilkos pasL L paga
lios nusilpnėjus sudribo ar-

kliui po kojų visa nusibruz- 
ginus ir be jausmų.

Pagal rusų crekvę du kar
tu ėjo mušis. Pirmą kartą 
rusų gusarai praginė vokie
čių automobilistus.” Kitą 
kartą už tos cerkvės pasi
slėpė vokiečių pėstininkai. 
Atjojus kazokams, kamen- 
dorius kun. Vaitiekūnas su
šuko jiems: “Brolužiai, at
sargiai, už cerkvės vokie
čiai!” Penketas kazokų ne
paklausė, šoko prie cerkvės. 
30 vokiečių pėstininkų pri
leido juos arčiau, ant galo 
šovė visi iš karto. Vienas 
kazokas pupuolė, kiti pasu
ko atgal ir pabėgo. Arklys 
sužeisto kazoko irgi tapo 
sužeistas. Jis pargriuvo 
podraug su kazoku,' bet tuoj 
pašoko ir leidosi bėgti pas
kui kitus kazokus. Iš kiau
ros krutinės pagal papingos 
sunkėsi kraujas. Pabėgęs 
valandėlę arklys griuvo 
prie kojų kunigo Vaitiekū
no.. Kunigas Vaitiekūnas 
nuo arklio šoko prie par- 
griuvusio kazoko, kurs dar 
kvėpavo. Kunigas ėmęs 
perrišinėti kazoko žaizdas, 
bet tuo tarpu vokiečiai pa
stebėję, kad kazokas dar 
gyvas, ėmė šaukti: “Ką dir
bi, pastoriau, traukis ša
lin!” Kunigas tečiaus ne
klausė tų šauksmų. Tuo
kart prijojo vokiečių oficie- 
ris ir dar ištolo paleido į 
sužeistą kazoką du šuviu, 
visai sušaudęs tam . galvą.

Su moterimis vokiečiai el
gėsi visai be jokios gėdos, 
gaudė jas ant gatvių, rin- 
kelio, iš namų. Vietos gy
ventojus nenorėjo užtarti 
generolas Schpandt, už ką 
lietuviai pradėjo labai vo
kiečius neapkęsti ir melsti 
Dievo, kad Tas prispaudė
jus nubaustų.

Vokiečiai dasigirdo, kad 
rusai paėmė viršų ties Pa
nevėžiu. Todėl greitai lei
dosi bėgti iš Šaduvos. 14 
automobilių ant rinkclio 
laukė prisakymo išvežti šta
bą. Staiga kas ten suriko: 
“Kazokai”. Vietos gyven
tojai iš džiaugsmo puolėsi 
prie bažnyčios, o automobi
liuose štabas leidosi bėgti.

Kuomet kazokai pasiro-

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN, CONN.

K. Ch. Kazemekas
789 Bank St., 

WATERBURY, CONN.
J. V. Kovas

21 Congress ave., 
WATERBURY, CONN.

J. P. Vasiliauskas
820 Bank st., 

WATERBURY, CONN.
Jos. Matulenas

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL.

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozas Dailydė 

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st.,

LOWEL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE, MD.

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE, MD.
J. Filipavičius

437 S. Paca st., 
BALTIMORE, MD.

C. J. Kazlov
80 River st., 

HAVERHILL, MASS.
K. Jurgeliunas 

233 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

P. P. Mikalauskas
248 W. 4th St., 

SO. BOSTON, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur st., 
MONTELLO STA.

BROCKTON, MASS.
Jonas Jaroševičia

1048 Washington st., 
NORWOOD, MASS.

L. Stakeliunas
Box 584

K LOWELL, MASS.
M. Paltanaviče

15 Milbury st.
WORCESTER, MASS.

A. Ramanauskas
99% Oak st., 

LAWRENCE, MASS.
J. J. Bajorinas

176 Cardoni st,.
DETROIT, MICH.

C. Kentraitis
448 Leonard st.,

GRAND RAPIDS, MICH.
Zyg. Lukaševič

201 E. Mai st. 
AMSTERDAM, N. Y.

Jonas Mikėnas
235 E. Main st. 

AMSTERDAM, N. Y.
M. Balauskas

119 Grand st., 
BROOKLYN, N. Y.

B. Juozapavičius
222 Berry st., 

BROOKLYN, N. Y.
Alex Ragaeev

166 Grand st., 
BROOKLYN, N. Y.

šlikas ir Bagdonas
31 Hudson ave.,

BROOKLYN, N. Y.
John Spurga

184 Grand st.,
B. Vaičaitis

32 Remsen Pl.
BROOKLYN, N. Y. 

MASPETH, L. I. N. Y.
Frank Michalisky 
MECHANICCSVILLE, N. Y.

B. Palšunas 
Box 58

E. YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabel

28 Murdock st.. 
YOUNGSTOWN, OHIO.

J. Sakalauskas
8406 Pulaski Ave., N. E. 

CLEVELAND, OHIO.
P. A. šūkis '

2120 St. Clair ave., 
CLEVELAND OHIO.

F. MileCka
Box 659

DONORA, PA.
F. Gaižauskas

E. VANDERGRIFT, PA.

dė miestelyj, vokiečių jau 
nebuvo. — Ką tik pabėgo, 
pasakojo kazokams kas ga
lėjo, kad tik valandėlę pir
miau, būtumėte suėmę 14 
automobilių ir generolą 
Schpaudt.

Nurodžius kelią, kazokai 
ėmė vytis tiesesniais takais 
ant Šiaulių. Už valandos 
Šaduvoj dažinota, jog ka
zokai užbėgo vokiečiams už 
akių, iškapojo veik visą šta
bą ir užmušė patį generolą 
Schpaudt. Pasigirdę apie 
tai žmonės iš džiaugsmo 
prašė kunigus atlaikyti pa
maldas, o kazokus vaišino 
kuo galėdami.

sučedyk pinigus)
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO I
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos

i ki 40c svaro arbat. 3 iki 6c 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 vertęs kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalie.
1644 W Cnicago avo 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee a ve 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

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

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 ri Ashland ave

DraugijomsPranAias!
Daugumui Chicagos lietuviu 

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 Ave.
Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, HI.

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

'K. J. Fillip a vičių
—*■— Offisas —

Tananevicz Savings Banke
3242-53 South Morgan Street

Tris vąkarai savaitėje po num. 858 W. 33čla gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedGlio, seredos ir petnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

m.-KART NEDELIN1S lAUfSaSTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas iitarninKas Ir petunia.
—------—PRENUMERATA KAŠTUOJA: —--------------

AMERIKOJ Epušei matų $1.25
EUROPOJ f RosiJoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

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

I Rašyk inojaus, o gaam vieną Mumerj dykf.i

Į W. D. Boczkauskas & Go.
j W9 South Alk • Hahanoy Clift Pa.

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.,
? CARR BROS. WRECKING CO. i
i 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. jt

| ■
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Chicagos Žinios.
BANDITAI SUNAIKINO 

NAMUS.
Pereitą naktį banditai į- 

sikraustė į architekto Er
nest R. Graliam rezidenci
ją, 1326 Astor gat., ant 
North Side, ir visa namu 
vidų sunaikino.

Visos duris sulaužytos, 
rakandai sutruškinti, indai 
ir toleriai su stiklais sudau
žyta ir tai visa ant aslos 
išmėtyta.

Architekto su šeimyna na
mie nebuvo. Nesuprantama, 
kaip banditai i vidų galėjo 
įsigauti.

GALVAŽUDŽIAI NESU- 
SEKTI.

Pastoriaus Kayser galva
žudžiai vis dar nesusekti, 
nors keli desėtkai detektivu 
išsijuosę darbuojasi. Keli 
intariami individuumai su
imti ir išklausinėjami, bet 
regis, mažai iš to nauda 
bus. Rasi daug nekaltų 
žmonių policija intars ir 
valkios, kad tuo tarpu pa
tįs kaltininkai kasžinkur 
bus atsidūrę.

IR MAJORAS PRIEŠ MO
KYTOJŲ FEDERACIJĄ.

Chicagos majoras Thomp
son parvažiuoja iš New 
Yorko namo. Kuomet jis 
nugirdo, kad mokyklų tary
bos komitetas visiems mo
kytojams ir mokytojoms už
draudė prigulėti į Chicago 
Teachers’ Federation orga
nizaciją, už tai komitetą 
pagyrė. Jis sako, kad toji 
mokytojų federacija būti
nai turi būti sunaikinta; 
nes ir taip jau ilgai ji tero
rizavo Chicagos miestą. Tos 
federacijos nariai turėdavo 
intekme į miesto tarybos 
narius ir dirbdavo tuo bildu 
miesto negerovei. Taip il
giau negalį būti.

P-NAS S. P. TANANEVI 
ČIUS BROOKLYNE.

Apturėta žinia, kad ALD. 
“Kataliko” vedėjas, p. S. P. 
Tananevičius laimingai nu
keliavęs New Yorkan ir 
Brooklynan ir tenai atliki
nėja su dienraščių surištus 
reikalus.

MIRĖ SULAUKĘS 100 
METŲ.

Morris Cherovski turėjo 
96 metus, kuomet apleido 
Rusiją ir atkeliavo Ameri
kon. Tai buvo pirm keturių 
metų. Vakar, sulaukęs 100 
metų, mirė. Gyveno po num. 
1359 Hastings gat.

SUMUŠĖ ĖJIMO RE
KORDĄ.

5,100 mylių į penkis mė
nesius laiko pėsčias praėjo 
Joseph M. Carter iš Den
ver, Colo., kurs vakar atke
liavo Chicagon. Jis iš Bos
tono keliauja į San Fran-

cisco geležinkeliu. Iš San 
Francisco i Bostoną, mat, 
jis buvo nuėjęs pėsčias ir 
tą visą kelionę atlikęs į 
134 dienas. Carter išlošęs 
$1,000 praizą.

CHICAGOJ NAUJA LIE
TUVIŲ KOLIONIJA 

AUGA.
Jau nuo seniau nemažai 

buvo apsigyvenusių lietu
vių tarpe Kedzie ir Western 
gatvių, bet nebuvo kas su
koncentruotų, suspiestų į 
krūvą. Paskutiniais metais 
lietuviai pradėjo statytis 
bažnyčią. Dabar tik, gali
ma sakyti, prasidėjo spar
tus organizavimasis lietu
vių kolionijos. Žmonės eina 
vis tirštyn ir tirštyn. Iš gi
lumos miesto ir kitų užkam
pių pradėjo lysti musų biz
nieriai ir apsirankioja sau 
vietas. Apie statomą bažny
čią dabar lyg grybai po šil
to lietaus dygsta namai ir 
kįla viršun. Daugiausia 
čia spiečiasi lietuviai.

Nėra abejonės, kad toje 
vietoje neužilgo turėsime 
vieną didžiųjų Chicagos lie
tuvių kolionijų. X.

BLAIVININKŲ AP
ŽADAI.

Rugpjūčio 22 dieną, N. Pr. 
M. P. parapijos, blaivinin
kai turėjo puikią iškilmę— 
sudėjo blaivybės apžadus. 
Tos iškilmės blaivininkai 
laukė su nekantrumu, o su
laukę paskirtos dienos ank
sti susirinko į paskirtą vie
tą, šv. Onos koplyčioje ir 
ten, vadovaujant kun. Briš- 
kai, atsibuvo sudėjimas ap
žadu. Ta diena kiekvienas 
blaivininkas atmins kaipo 
didei laimingą jo gyvenime, 
nes jis liko sustiprintas 
tvirtais pasižadėjimais ir 
jaučiasi tvirtu blaivybės ša
lininku. Galima tikėties, 
kad nuo šių apžadų blaivy
bė šioje apylinkėje Dievui 
padedant sustiprės ir pa
sekmingai plėtosis. Tegy
vuoja naujausia blaivybės 
draugija Chicagoje!

A. Kurzemniekas.

GELEŽINKELIS TARP 
BERLYNO IR VARŠA- 

VOS.
Berlynas, rugpj. 27. — 

Vokietijos geležinkelių mi- 
nisteris paskelbė, kad rug
sėjo mėnesį jau busią gali
ma geležinkeliu keliauti iš 
Berlyno įiesiog į Varšavą. 
Kelionė užimsiant! 13 valan
dų ir atsieisianti nebrangiai. 
Dabar komunikacija gele
žinkeliu busianti geresnė ir 
greitesnė, negu santaikos 
metu.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Iš dalies debesuota šiandie 
ir vėsu; rytoj gražus oras 
ir šilčiau; švelnus šiaurry
tinis vėjas. ■ •

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 68, žemiau
sia — 57 laipsniai.

Saulė teka 5:10, leidžia
si 6:32.

UŽPUOLĖ S. V. AMBA
SADĄ.

Atėnai, rugpj. 26. — Iš 
Salionikų čia apturėta ži
nia, kad Konstantinopolyj 
turkų gaujos buvo užpuolu
sios S. Valstijų ambasadą, 
kurion pasislėpę daug ita
lų, kuomet Italija paskel
bė Turkijai karą. Amabasa- 
da buvo užpulta tris kartus. 
Kareiviai, kurie saugoja 
ambasadą, kelis užpuolikus 
nušovė.

NAUJA BEETHOVENO 
KONSERVATORIJOS 

MOKYTOJA.
Žymiai augant Beethove- 

no konservatorijos mokinių 
skaičiui, piano skyriui! pa
kviesta trečia mokytoja, p- 
lė E. G. Makar. P-lė Ma
kar jauna Chicagos lietuvių 
pianistė, pereitą pavasarį 
baigė Hinshow konservato
rijoje mokytojos skyrių. Ji 
yra duktė senų Town of La
ke gyventojų, pp. Antano 
ir Paulinos Makarų. Jos 
tėvukas žalioje jaunystėje 
turėjo didį patraukimą prie 
muzikos, bet delei įvairių 
priežasčių, kaip ir daugelis 
musų talentų, to tikslo ne
galėjo atsiekti. P-lė Ma
kar nuo pat mažens mylėjo 
muziką ir vienatiniu jos 
troškimu buvo kada nors 
pasiekti muzikos išsilavini
mą. Kaipo pavyzdingas tė
vas, p. Makaras nesigailėjo 
turto ir leido savo dukrelei 
atsiekti jos didelius troški
mus — studijuoti muziką. 
P-lė Makar pradėjo mokin- 
ties muzikos turėdama 8 
metus. Per visą mokslo 
laiką ji turėjo žymius mu
zikos mokytojus, kaip tai: 
Woodruff, Denhard, Wolf ir 
Whitmore. Konservatorijoj 
be piano studijavo harmoni
ją, muzikos historiją. Tarp 
svetimtaučių p. Makar daug 
kartų dalyvavo programuo- 
se, įvairiose Chicagos daly
se. Nuo žymių muzikų yra 
apturėjusi daug pagyrimų, 
kaipo puiki akompaniatorė 
ir solistė. Be to dar, p-lė 
Makar šiaip lankė mokyk
las: šv. Kryžiaus par. mo
kyklą, 1913 metais baigė- 
Seward viešą mokyklą, vė
liaus tris metus lankė High 
School. P-lė Makar yra 

' malonaus budo ir ištver
minga moksle. Chicagos 
lietuviai ateityje iš jos daug 
ko gali tikėties.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo ligas vyrų,', moterų Ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Hl.
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Reikalingas geras- vyras, mokantis 
anglį) kalbą, agentavimui rusiškų ken- 
džių. Atsišaukite šiuo adresu: 

Russian Candy Co.,
1726 Grand ave., Chicago, Ill.

GERA PROGA LIETUVIUI.
Parsiduoda lietuviška pieninė ( Milk 

Depot); biznis išdirbtas; tarpe lietuvių 
ir lėtokų; su visais reikalingais daik
tais prie biznio ir kiti prie pieno in- 
taisymai. Parsiduoda greitai ir pi
giai iš priežasties savininko ligos. 
Kreipkitės šiuo adresu:
164 Milwaukee ave., Phone 582. 

Kenosha, Wis.

Parsiduoda bučernė nebrangiai; biz
nis išdirbtas per 10 metų. Gera pro
ga norinčiam gero biznio. Atsišau
kite sekančiu adresu:

P. Valiūnas, 
Box 283, Steger, Ill.

Parsiduoda bučernė ir grosernė lie
tuvių ir lenkų 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 ave.,

E. Chicago, Ind.

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma?. Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę sĮęabo, kam

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, III. U. S. A.

DIDELIS METINIS PIKNINKAS, 
Parengtas parapijos šv. Mikolo Ark., 
atsibus nedėlioj, rugpjūčio (August) 
29 d., 1915 m., Cernauskio darže, Ly
ons, 111. Pradžia 10 vai. iš ryto, Įžan
ga 25e. porai.

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites, kaip jaunus, taip ir 
senus, atsilankyti ant musu didelio 
pikninko, kurs atsibus su dovanomis. 
Linksmai praleisite laiką ant tyro oro 
prie puikios muzikos.

Kviečia visus be skirtumo 
PAR. KOMITETAS.

Pasarga. Galima davažiuoti bile ka
rais ligi Ogden avė. ir tuos karus pa
ėmus važiuoti iki 48 avė. Ten paimti 
Lyons karus, kurie ir daveš iki Des- 
plaines upei, kur randasi daržas.

Del pardavimo arba ant išmainymo 
2% lubų framinis (medinis) namas. 
Bandos neša $432 Į metus. Kaina 
$3,400. Įmokėjus $500 ant pirmo mo
kesčio. sąlygos galima padaryti pir
kėjo parankumui. Atsišaukite:

Gluch, 
2908 W. 38 Place, Chicago, III.

Parsiduoda bučernė labai pigiai iš 
priežasties savininko turėjimo dviejų 
biznių. Randasi lietuvių ir lenkų ap
gyventoje vietoj. Atsišaukite šiuo ad
resu:

B. Rybakowiez, 
3037 So. Throop str., Chicago, Ill.

Tananevicz Savings!
BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

Į MUZIKOS IR DAILĖS MYLĖ- 
T.OJCr.

Šiandien, rugpj. 27 d., 8 vai. vak., 
Mark White Square svetainėje bus 
Muzikos ir Dailės. Dr-jos “Birutės” 
choro pirmos repeticijos. Visi dai
nininkai, “Birutės” choro nariai, žiū
rai yra kviečiami prie darbo.

šiame sezone “Birutė” žada daug 
ką veikti. Daug įvairių permainų 
ir pagerinimų žadama padaryti pačioje 
draugijoje. “ Birutė, ”* kaipo muzi
kos ir dailės draugija, šiuokart dau
giausia atydos bandys atkreipti Į mu
ziką. bei scenišką dailę, sujungtą su 
muzika. Kitaip sakant, draugija rū
pinsis statyti scenoje tik muzikalius 
veikalus bei koncertus.
Atidarymui naujo sezono “Bir. ” jau 

rengiasi prie koncerto, kuris atsibus 
rugsėjo 26 d. šv. Jurgio parap. mo- 
ykklos svetainėje. Šis koncertas, ti
kimasi, daug kuo skirsis nuo kitų.

Prie šios pačios progos norime drau
ge atsiliepti i visus muzikos ir dailės 
mylėtojus, ypatingai į tuos, kurie ma
nytų palikti “Birutes” draugijos na
riais ir drauge darbuoties. kad pasi
stengtų pradėti su pirmomis repetici
jomis. Mylintis muziką ir dailę jau
nimas visuomet ras gerą progą lavin- 
ties “Birutės” draugijoje. Pirmos 
choro repeticijos prasidės šiandien 
Mark White Square svetainėje.

Su pagarba “BIRUTĖS”' VALD.

Paieškiau savo pa
čios, Marijonos Tg- 
natowicz, po tėvais 
Overlingaitė, paei
na iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Ši
lalės par. Ji aplei
do mane gegužio 17 
d. 1915 m. Girdė
jau esanti kur apie 
Chicago. Jaigu kas 
apie ją praneštų 
pilnas žinias, gaus 
10 dol. dovanų.

Mike Ignatowiez.
Lock Box 8, Scarbo, W. Va.

Telephone Yards 6685 0I
Lietuviška Drapanų Krautuve |

iUžlaikau didžiausiame pasirin- p 
Rime vyriškų apredalų. skrybėlių. P 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir f 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- - 
kotų. j,

JONAS BUDRIEAS, savininkai j 
3252-54 S. Morgan St. >

CHICAGO. ILL.
i 
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ALRKM S-MO III KUOPA
Iš šv. Bedo kolegijos, Peru, Ill., ren
gia labai puiki) vakarą sekmadienyj, 
rugpjūčio (Aug.) 29 dieną, 1915 m., šv. 
Jurgio bažnytinėj svetainėj, 32 PI. ir 
Auburn avė., Chicago, Ill.

Gerbiamos tautietės ir tautiečiai, ne
pamirškite, kad šis vakaras puošis 
įvairumais. Programas susidės iš ko
medijų, monologų, prakalbų, dainų ir 
t.t. Taipgi bus puiki muzika ir šokiai. 
Pradžia 7 vai. vakare, įžanga 25c. ir 
augščiau. Nuoširdžiai visus kvie
čia MOKSLEIVIAI.

Reikalinga 8 kriaučių prie moteriš
ko darbo. Darbas yra geras ir gerai 
gali uždirbti. Kreipkitės šiuo adresu:

L. Kasper, 
3129-31 Wentworth Ave., arti 31 str.

Chicago, III.

Ar nori pelnyt $1,000
Del netikėtos priežasties parsiduo

da beveik už pusę kainos platus 
kampinis lotas 33x125, ant 55-to Bul
varo ir netoli Kedzie avė. Kas grei
tai dabar pirks, galės paimti už 
$900. Už metų laiko nebus galima 
nupirkti nė už $2,000. Lietuviai, ne
praleiskite progos, kur matote bus 
geras pelnas.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Turiu parduoti arba apmainyti ant 
loto Chicagoje gerą automobilių, 7 sė
dynių, labai gero darbo Peerlesss Co. 
Už gerumą gvarantuojame. Norintie
ji gero automobiliaus ir pigiai tuo- 
jaus atsišaukite.

J. SINKUS & CO.,______
3151 So. Halsted str./ Chicago, Ill.

Parsiduoda valgykla (Restaurant) 
puikioj vietoj, tirštai lietuvių apgy- 
ventoj. Biznis per ilgą laiką gerai iš
dirbtas. Parsiduoda iš priežasties iš
važiavimo į kitą miestą. Atsišaukite 
greit “Naujienų” ofise, 1840 So. Hal- 

1 sted str.

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.
Nedčlioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str.,

West Pullman, Ill.

Yra musų agentu Roselande, Ken- 
singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį ‘ ‘ Kataliką ’ ’ 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

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 Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus 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.

P ARS AMD O 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 atsargu reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koidus nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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). w

Šitas specialis KUPONAS verta?
L Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-j 

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų/Dovanų Stotyje arba pas

[ THE AMERICAN TOBACCO CO. J
Premium Dept. 490 Broome St., New Y-rk, N. Y. jĄ 
(Vertės kupos gere Iki 31 d. Gruodžio, 191B.) ygK“

Amerikos Lietuvis”Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- / kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis.Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. FALTANAVICIA
15 Millbury St., : Worcester, Nass.
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