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Metai XVII (Vol. XVII)PALŲ KARUOMENE ANT GALLIPOLI JAU VEIKIA
Vokiečių armijos 

briaujasi Rusijon.

Rusų armijos visa linija bėga, 
bijodamos papulti sppstuosna.

j

Didi mūšiai Lietuvoje.

H S. V. karo laivas Wyoming.

Berlynas, rugpj. 30. - 
Pareinančios iš karo lauko 
žinios liudija, kad visos ru
su armijos, kurios nuo vo- 
kiečių-austrų bėga Rusijos 
gilumon, kuone visai sunai
kintos, sudemoralizuotos 
taip, kad bus sunku jas vei
kiai perorganizuoti. Čionai 
pilnai tikima, kad Rusija 
jau Įgalėta ir ji neveikiai 
galės sustiprėti, kad išnau- 
jo pasistatyti prieš savo 
priešininkus, kurie užgulę 
bėgančias rusu armijas tvi- 
tina, neleidžia nei atsikvėp
ti. Bėgančiu rusu nuo Lie
tuviškos Brastos linija per
kirsta pusiau ir toms dalims 
turbut neteks susivienyti. 
Austro-vokiečiai, kurie pas
taromis dienomis nusuko 
rusu kairįjį sparną ties Ga
licijos rubežiumi, jau mar
guoja į Dubiia-Luck-Rovno, 
kur baigiasi rusu trečioji 
apsiginimo linija. Ten ru
sai kiek tai apsidrutinę, bet 
austro-vokiečiai netruks 
juos ir iš ten išvyti. Ir vi
sa. tai liudija, kad rusai jau 
įgalėti, nors ir sakosi neper
stosią kariauti, kol negausią 
viršaus.

Londonas, rugpjūčio 30. 
— Visa devynių šimtu my
liu mušiu linija, prade
dant Pabaltija, o baigiant 
upe Dniestru, rusai stumia
mi atgal. Nei vienoj vie
toj jie tvirčiau negali, atsi
laikyti. Abudu mūšio lini
jos galai vis labiau vokię- 
čių-austrų spaudžiami ir iš-

ITALŲ KARUOMENĖ 
JAU ANT GALLIPOLI.

ATĖNAI, rugpj. 30. — 
Keliolika transportiniu lai
vų su Italijos karuomene 
pasiekė Turkijos pakraš
čius ir keli pulkai jau išso
dinta ant Gallipoli pusiau- 
salio ties Suvla. Talkinin
kai ten todėl susilaukė sau 
didelės pagelbos. Bus pra
dėta smarkiau veikti Dar- 
danelių apylinkėse. 

naujo todėl rusams grasia 
pavojus būti apsuptais. Bet 
rusai moka virkriai bėgti, 
tai manoma, jų niekas ne
galės pagauti. Nei vienos 
valstybės kąruomenė nėra 
taip prasilavinus bėgti, kai 
kad rusai. Ir tame jų vi
sas sumanumas ir išmintis 
pasibaigia.

Fieldmaršalo von Hinden- 
burgo armijos varosi pir
myn pietrytuosč nuo Kau
no. Vokiečiai į rytus nuo 
Augustavo, Suvalkijoj, per
ėjo didžiulius miškų plo
tus. Nuo ten į pietus vo
kiečiai užėmė Dombrovą ir 
Grodek.

Princo Leopoldo armijos 
rusus vejasi per Bialovies- 
ko miškus ir jau prisiartino 
arti Szereszowo.

Fieldmaršalo von Mack- 
ensen armijos spaudžia ru
sus ties Kadubno.

Rusai savo keliu prane
ša, kad jie tvirtai prieš teu
tonus atsilaiko tarpe Nemu
no ir Nėrio upių frontu nuo 
Podbrodze ligi Trakų, į 
šiaurius nuo Vilniaus. Ten 
tai dideliausios skerdynės 
einančios. Bet rusai prisi
pažįsta, jogei jie priverčia
mi vis toliau traukties.

MIRĖ ŽYMUS S. V. 
PILIETIS.

Bingham, Mass., rugp. 29. 
—Buvęs Massachusetts val
stijos gubernatorius ir bu
vęs S. V. karo jureivijos 
sekretorius, John D. Long, 
čionai pasimirė. - Trumpai 
sirgo. Turėjo 76 metus. 
Buvo uolus republikonų 
partijos palaikytojas.

SEKRETORIUS RED
FIELD PASITRAUKIĄS.

Washington, rugpj. 29.— 
S; Valstijų pirklybos ir 
pramonės sekretorius Red
field, sakoma, iš savo uži
mamos vietos veikiai pasi
trauksiąs. Svarbiausia jo 
pasitraukimo priežastis, tai 
laivo Eastland Chicago upėj

RUSIJOS CARO DOVA
NOS PAJUOKIAMOS.

Berlynas, rugpj. 29. — Po 
dideliam rusų laimėjimui 
Rygos užlajoj, kur nuskan
dinta daug vokiečių karo 
laivų, Rusijos caras, be abe
jonės, to laimėjimo atmin
čiai suteiksiąs savo portre
tą jūrių karo žinybos mu- 
zejui. Prie tos progos vo
kiečių -admirolas Kalan von 
Hof laikraštyj “‘Vosische 
Žeitung” primena, kad Ru
sijos ant jūrių laimėjimas 
1878 metais buvęs fiasco. 
Rusijos valdžia ir tuomet 
buvo paskelbus apie savo 
didį laimėjimą ant jūrių. 
Caras admiralicijos mažė
jui padovanojęs net savo 
specialiai nupieštą portretą. 

,Bet paskui pasirodę, jogei 
nebūta jokio laimėjimo. 
Tatai minėtas admirolas sa
ko, gal ir dabar caras su
teiksiąs savo portretą kai
po atmintį Rygos užlajoj 
laimėjimo, bet pagaliau

pervirtimas, nes jis, vesda
mas tardymus, nieko dau
giau neveikė, kaip tik gy
nė federalius laivų inspek
torius. Po nelaimingam 
atsitikimui' visas miestas 
buvo 'pagrimzdęs gedulybė- 
je, o sekretorius Redfield iš 
to viso tik partijinį ir poli- 
tikinį “ business ’ą” varinė
jo-

Suv. Valstijų gubernatoriai, pabaigę savo konvenciją Bostone, Mass., apžiurėjo 
ten uoste stovinti S. Valstijų karo laivą Wyoming. Viršuj parodomo karo laivy

no sekretorius Daniels su savo žmona.

pasirodys, kad to “laimėji
mo” visai nebūta.

Na, ir ištikro vokiečiai 
tvirtina, kad ten nieko to
kio nebūta, kaip kad rusai 
skelbia.

Ir tikrai nežinia, kame 
teisybė.

VIENYBĖ — GALYBĖ.

Berlynas, rugpj. 29. — 
Vokietijos geležinkelių dar
bininkų organižacija, turin
ti 584,000 narius, savo tar
pe surinko 2,100,000 mar
kių pašelpai šeimynoms, ku
rių galvos tarnauja karo 
lauke.

GARLAIVIS NEW YORK 
PASIEKĖ SAVO TIKSLĄ.

Liverpool, rugpj. 29. — 
Amerikoninis garlaivis New 
York laimingai pasiekė vie
tos uostą. Jis nugabeno į 
Europą laiškus ir siunti
nius.

LAKŪNAI IŠMETĖ ŠIM
TĄ BOMBŲ ANT VO 

KIEČIŲ.

Amsterdam, rugpj. 30.— 
Iš Belgijos karo fronto ap
turėta žinia, kad talkininkų 
lakūnai pasekmingai ataka
vę iš oro vokiečių liniją ties 
Bixschoote. Ant vokiečių 
numetę daugiau šimto bom
bų, užmušę ir sužeidę daug 
vokiečiu. kareivių apkasose. 
Sendelen miestelio mokyk
los bustas pakeistas ligoni
ne, kadangi vokiečiai turinti 
labai daug sužeistųjų. . ,

ROOSEVELT “NEATSA
KANTIS.”

Berlynas, rugpj. 30. — 
Vokiečių laikraščiai daug

VAKARINĖS VAIKŲ 
MOKYKLOS UŽSIDA

RYMAS.

Brockton, Mass. Rugpjū
čio 20 d. užsibaigė vakarinė 
vaikų mokslainė. Uždarant 
mokinimą buvo paruoštas 
vakarėlis. Bernaičiai ir 
mergaitės pasakė deklema- 
cijų. Mokytojai ir klebonas 
papasakojo naudingų daly
kų apie vaikus, jų auklėji
mą, palinkimus ir t.t. Va
karo programai! inėjo skai
tymas laiškų sulyg užduo
ties parašytų mokyklos au
klėtinių. Kaikurie laiškai 
užinteresavo klausytojus. 
Net stebėtina, kaip lietuvių 
vaikai yra giliai mąstanti. 
Tėvai ir mokytojai labai nu
džiugo, kad matosi viltis, 
jog čia gimusis jaunimas, 
mylėdamas tėvukų kalbą ir 
jos noriai išmokęs, neištau- 
tės.

Brocktone nei nėra kitos 
lietuviškos mokslainės, be 
viršminėtos vasarinės. Jau 
kelintas metas moksleh iai 
per liuoslaikį pamokina vai
kus lietuvių kalbos ir tiky
bos. Šiemet mokytojais bu
vo: Pr. A. Vermauskas, Pr. 
Juškaitis, p-lės Žarkauskai- 
tė ir O. Čelikaitė. Vaikų 
mokslainėn šį metą lankėsi 
apie 300. Naudos tautiško
je srityje padaryta daug. 
Mokslainės tvarka buvo ve
dama po vietinio klebono, 
kum Urbanavičiaus, prie- 
priežiura. Pr. A. V.

rašo apie pulk. Roosevelto 
anti-vokiškas agitacijas. 
Laikraščiai po išvedžiojimų 
tvirtina, kad pulkininkas 
todėl daug kalbąs, nes už 
tai nereikalaująs prieš nie
ką atsakyti. Roosevelt ir 
d’Annunzio, tai esą dideli 
be jokios reikšmės daugkal- 
banti žmonės.

TRANSPORTAS SUTOR- 
PEDUOTAS.

Berlynas, rugpj. 29. r- 
Vakar po pietų į Amster
damą atkeliavusieji pasa- 
'žieriai garlaiviu Ryndam 
pasakojo, kad D. Britanijos 
transportinis laivas su 2,000 
kanadiečių kareivių rugpj. 
15 d. sutorpeduotas ties 
Scilly salomis. 1,000 karei
vių nuskendę. Ar tik ne-' 
bus, laivas Royal Edward, 
'apie kurio sutorpedavimą 
seniau buvo pranešta.

Bucharest,' rugpj. 29. — 
Privatinės depešos praneša, 
kad Austrija galingas savo 
armijas sutraukusi ties 
Serbijos-Rumunijos siena.

DARBININKŲ PRI
TRUKS PO KARUI.

Denver, Colo, rugpj. 29.— 
Dr. Racca, buvęs ekonomi
jos profesorius Šveicarijoj 
ir Romoj, ir dabar profeso
riaujantis New Yorko uni
versitete, šiandien čionai 
apreiškė, kad dabartinis eu
ropinis karas sulaikysiąs 
darbininkų išeivystę į Suv. 
Valstijas per kelis sekan
čius metus ir todėl Ameri
kai pritruksią darbininkų.

MĖGINS SUSTABDYTI 
ORGIJAS.

Jackson, Miss., rugpj. 30. 
— Naujai išrinktas kongre
sai! atstovu Ed. Green įne- 
šiąs kongresan bilių, idant 
valstijoj Mississippi viešo
sios egzekucijos su orgijo
mis butų uždraustos. Ne
senai, pav., tenai pagal tei
smo nusprendimo buvo pa
karta du nigeriu. Egzekuci
ja atsibuvo viešai. Žmonės 
buvo parengę pikninką ir 
po jų akių nigeriu pakartu. 
Tuodu ant virvių kabojusiu, 
o gyventojai linksminęsi, 
šokę, pietus valgę. Todėl ir 
norima tas barbarystes pa
naikinti. Jei tą panaikinti

Susekta pikta
darių mokykla.

Chicagos policija susekė 
piktadarių mokyklą, kurios 
“mokytoja” buvusi nekilti 
M. Hammersmith, tarpe 
savo mokinių vadinama 
“Plikoji Marė.” Plik. Ma
rė” gyveno 3352 So. Wood 
gat. Minėtoji mokytoja la
vino mergaites, kaip reikia 
vogti, kur paslėpti ir kito
kiu nedorų gudrybių. Auklė
tinius lavino uždyką, bet 
kai pasitaikydavo pelnyti 
vogtą daiktą, tai dalinosi 
pusiau. Kaip senai toji mo
kykla gyvuoja ir kiek jinai 
jau blėdies padarė, dar nė
ra žinoma, tečiau jos ama
tas jau suardytas. Visą da
lyką iškėlė aikštėn dvi mer- 
gaitės-seserįs C^a ir Li
llian Siedlik. Tos mergaitės 
yra užbaigusios “Plikosios 
Marės” mokyklą net su pa 
V V’-imu Kcd.i in s S!>:> p o 
jagysiėje, tin 
no, kad minta iš vaginėji- 
mo. Jos apvogę tiek namų, 
kad ir pačios negali atsi
minti. Iš pradžių prie vis
ko selydavo tėmijant jų 
mokytojai, bet vėliau jau 
ir be globos apsieidavo. Iš
pasakojus visus pėdsakus 
greit susekta ir poni moky
toja. Visai neišsisukinėda
ma prisipažino ir papasako
jo apie savo veikimą. Su 
šypsą pastebėjo, kad nėra 
taip sunku apvogti žmones, 
kaip kas sau persi stato, 
girdi, daug čia padedąs pui
kus pa rėdąs ir inteligentiš
kumas. Gi rodydama į savo 
auklėtines ištarė: “Tokios 
gali stebuklus daryti, jaigu 
tik gražiai dėvi ir išgudrin- 
tos.” Visi girdėjusieji tuos 
žodžius nuo širdies sutiko, 
nes mergelės nuostabiai 
gražiai buvo aprėdytos, ir 
niekam neateitu į galvą
spėlioti, kad tai nedoros
vagilkos.

SUSPROGDINTA PARA
KO DIRBTUVĖS.

Wilmington, Del., rugpj. 
29. — Vakar susprogdinta 
dvi Duponto parako dirbtu
vės ties šiuo miestu. Du 
darbininku žuvę ir daug 
nuostolių padaryta. Sako
ma, jogei tai busią vokiečių 
suokalbio pasekmės.

Honolulu, rugpj. 29. — 
Suv. Valstijų submarinas 
F—4, kurs kovo 26 d., š. m., 
'nuskendo, pagaliau iškeltas 
ant vandens paviršiaus ir 
nuvilktas į Honolulu užlają, 

nesusipranta pati valstija, 
tai federalė valdžia įsiniam 
šys. J
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Nors teutonai rusus Lie
tuvoje ir Lenkijoje visomis 
pusėmis išblaškė, nors jau 
įvyko aiški teutonu pergalė, 
tečiau rusai jokiuo budu 
nepasiduoda. Girdi, teuto
nai galutinai liks sumalti 
ir ją militarinė galybė su
traškinta. Karo ministeris 
Polivanov be to visus už
tikrina, jogei Rusija lig pa
vasariui turėsianti dar ke
lis milijonus išlavintu karei
viu ir tuomet stosią prieš 
vokiečius ofenzyvom Kad 
tiek daug gali >karoivhj tu
rėti, tas tiesa. Bet ar ligi 
ateinančiam pavasariui gali 
būti ten gyventojai ramijs, 
kas gali pasakyti?

Andai mieste Wichita, 
Kansas, buvęs S. V. valsty
bės sekretorius Bryan lai
kė kalbą. Jam pabaigus 
kalbėti, atėjo ant pagrindą 
vokietis farmeris, John Gra
ber, ir, apkabinęs Bryaną 
pabučiavo. Bryan nurau
dęs ir nesupratęs iškarto, 
kas čia galėjo atsitikti. 
Farmeris jį todėl pabučia
vęs, kad jam patikusi Bry- 
ano kalba. Buvęs valsty
bės sekretorius kalbėjęs a- 
pie pasaulinę santaiką. Taip 
farmeris sakė. Bet nekurie 
pikčiurnos tvirtina kitaip. 
Sako, jis gavęs bučkį už 
prielankumą vokiečiams.

Vokietijos socialdemokra
tai palengva atsiverčia. Pa
lengva ima pamiršti savo 
teorijas ir praktikuojasi ki
tą vokiečią pavyzdžiu. An
tai Vokietijos reichstagas 
(parlamentas) užvakar pa
leistas ligi lapkričio 30 die
nai. Reichstago atstovai 
paskyrė valdžiai reikalau
jamus karo vedimui pinigus 
ir išsiskirstė. Prieš išsi
skirstymą ten paprastai ke
lis kartus linksniai sušunka- 
kama kaizerio pagerbimui. 
Ligšiol socialdemokratą at
stovai nuo to “šauksmo” 
šalinosi kaipo nuo ugnies. 
Gi užvakar patėmyta, kad 
su. kitais atstovais šukavo ir 
tu socialdemokratu atsto-

Anglija turėsianti 
užmokėti.

Londono ‘‘Times” nuola
tos spauzdina koresponden
cijas neutralio observato- 
riaus, keliaujančio po Vo
kieti j ą ir uoliai renkančio 
visokį vokiečiu upę, apsi
reiškimus ir šio didžiojo ka
ro intekmę į gyventojus.

Vienoj savo koresponden
cijų tasai neutralis obser- 
vatorius rašo, kaip vokie
čiai mananti trumpu laiku
užpulti ant Anglijos ir už
duoti jai paskutinį smūgį.

“Vokiečią generalio šta
bo oficierius — rašo kores
pondentas — kalbėdamas 
su manimi apie talkininką 
apsirūpinimą amunicija ir 
kita karine medžiaga, tarp 
kitko štai ką pasakė:

“Tai visai paprastas dai
ktas, turime sumušti rusus; 
ir ne tiktai juos nustumti 
tolyn, idant jie negalėtu 
tuoj aus ant musą kesinties, 
bet pergalėti visai, kad jie 
nekuomet daugiau nepakil
tą. Turime juos nustumti 
nuo pat Mozurijos širdies, 
pietuose paliuosuoti Besa
rabiją, atiduoti ją Rumuni
jai ir tuo budu apsiclrutinti 
Balkanuose. Pabalti jos pro
vincijas be sunkenybią ap
valysime. Tradicijinės Šve
dijos, simpatijos užtikrina 
mums ten saugumą. O tuo
kart su laisvomis rankomis 
galėsime pasukti į vakarus 
ir užkariauti Angliją.

“Galais vokiečią rankose, 
tai raktas viešpatauti ant 
viso pasaulio” — tai svar
biausias vokiečią svajonią 
pastovas. Vokietijos impe- 
rijalistai atvirai pripažįsta, 
jogei be paėmimo Galais ne
gali būti kalbos apie taiką. 
Ją Vokieitjos rubežią pra
platinimo programai! ineina 
ne tiktai Belgija, Galais ir 
Boulogne; vakarinį rubežią 
jie pastumia net iki Beriek 
Plage, kurs guli 15 mylią 
už Boulogne.

“Tuomet tiktai pagal ją 

vu. Angliški laikraščiai pa
žymi, jogei tai pirmasis 
toks vokiečią historijoje at
sitikimas. Taip, jau jie at
siverčia.

Parėjo žinios, jogei Por
tugalijoje kilus nauja re
voliucija. Nesenai dar vie
na buvo , pasibaigus, kad 
štai jau vėl išnaujo krau
jas liejama. Su Portugali
ja taip yra, kaip su nelai
minguoju Meksiku. Kaip 
vienur, taip ir kitur nepasi
dalijama prezidentyste. 
Kiekvienam norisi būti tau
tos vadovu.

Kaip žinoma iš telegra
mą, Lietuva pateko vokie
čią rankosna. Galima sa
kyti, kad Lietuvos likimas 
jau nusvertas, rusams te
nai daugiau jau neprisieis 
šeimininkauti. Bot ar Lie
tuvai bus geriau po vokie
čiu, tai tik ateitis galės pa
rodyti. - Visusvarbiausia 
lauksime kaizerio pažadėji
mo. Jis žemaičiams per la
pelius skelbė, kad kuomet 
rusai bus iš Lietuvos išvy
ti, tuomet jis Lietuvai duo
siąs karalių. Matysime da
bar, ko yra verti tie ir kiti 
kaizerio ir vokiečiu pažadė
jimai.

ja jau šiandie iš Anglijos 
turėtą gauti 75 milijardus 
markią kontribucijos, bet 
labai galima, kad ligi karo 
pabaigai toji suma pasidvi- 
gubins. Bismarkio princi
pu buvo, idant įveiktą prie
šininką tap sunaikinti, kad 
jis ateityj negalėtą nei gal
vos pakelti priešais savo į- 
veikėją.

“Tokia tai milžiiiinga su
ma vokiečiai mano anglus 
apkrauti. Bet kadangi to
kios sumos į metus, kitus 
nebus galima pilnai apturė
ti, tatai prisieina palaikyti 
užimtas teriiorij as. ”

Visuose Vokietijos mies
tuose teko korespondentui 
išgirsti vienodą manymą: 
Pakanka kadir mažą vokie
čią armiją iš ^rancijos per
kelti Anglijon, o tenai ne
būtą sutikta jokio pasiprie
šinimo.

Bet kad tas tikslas at
siekti, visupirmu reikalinga 
vokiečiams užimti Galais. 
Kuomet jie užimsią Galais, 
tuomet paliksią pasaulio 
viešpačiais.

“Times,” cituodama iš 
tos korespondencijos iš
traukas, nuo savęs pažymi, 
kad vokiečiu tos* svajonės 
tikrai gali įvykti. Todėl at
kreipia franeuzu ir anglą 
domą, idant jie iškalno bu
tą pasirengę apginti Galais.

K—tis.

Lietuviai 
Amerikoje.

MELROSE PARK, ILL.

Rugpjūčio 20 d. 22-j i L. 
Vyčią kuopa parengė pra
kalbas. Kalbėtojai buvo 
taippat vyčiai: p. J. Karo
sas, L. Vyčią org. centro 
pirmininkas, ir p. K. Pakš
tas, busiantis vyčią organo 
antrasis redaktorius. Pir
mas kalbėjo p. Pakštas. Pa
aiškino vyčią organo rei
kalus, jo užduotį, naudą. 
Pabrėžė krikščionybės ver
tę žmonijos gyvenime ir ko
kią literatūrą privalome 
'platinti.

Antras kalbėtojas aiški
no apie vyčią organizacijos 
veikimą, papeikė cicilikučią 
negudrius išmetinėjimus 
vyčiu veikimui. Žinoma, ne 
visiems galėjo patikti. At
sirado norinčią užduoti 
klausimą. Klausimai pasi
rodė neblogas dalykas, nes

aprokavimo, Vokietija, ne
būdama uždaryta tiktai pa
lei Šiaurės jūres, galės iš
pildyti savo pasiuntinybę ir 
užtikrinti sau “vietą po sau
le.” Ir jei vakaruose tal
kininkai taip nestipriai lai
kysis, kaip kad ligšiol, vo- 
kečiu generalis štabas nus
prendęs imties savo pirmu
tinio pieno: užduoti Angli
jai smūgį paimant Galais.

“Anglija iš seną senovės 
buvo laikoma Vokietijoje 
kaipo ypatingos rūšies El
dorado, germaną pirklybai 
ir pramonei. Vokiečiai ma
žai atkreipė domos į stebė
tiną aplinkybią susibėgimą: 
1598 metais vokiečią pirk
liai buvo išvyti iš Anglijos 
delei pirklybinią priežasčią; 
dabar vėl 1914 metais Ang
lija paskelbė Vokietijai ka
rą delei panašią anoms 
priežasčią.

“Vienas žinomu vokiečią 
bankininką pasikalbėjime 
su manimi patvirtino tas 
speciales vokiečią pažiūras 
į Angliją. Kuomet pernai 
kilo karas, Anglijoje gyve
no 38,000 vokiečią. dirbu
sią visokiose pirklvbos ir 
pramonės šakose. Pačiam 
Londone buvo 60 vokiečią 
kliubą, 11 bažnyčią, daug 
mokyklą, ligoninią, laikraš
čiu ir net vienas teatras. 
Visi vokiečiai, su kuriais te
ko kalbėti, supranta, jog 
tai visa jiems yra žuvę ant 
visados. Tiems ypač, ku
rie užsienyj nebuvo, Angli
ja persistato ne tik baisiau
sia Vokietijos konkurente 
pirklyboje ir pramonėje, 
bet dar ir nepaprastai tur
tinga šalimi. Jei tik bu
vo kalbama apie karo išlai
das, teko išgirsti vien tik 
tai: “O, Anglija gali už
mokėti!”

1 “Rusija, Francija, Itali
ja — nekalbant jau apie 
Turkiją — ir pati Vokieti
ja po karui rokuosis suban- 
krutijusiomis — viena Ang
lija sulyg vokiečią suprati
mo, įstengs padengti visas 
išlaidas. Tatai reikia ją 
prie to priversti. Ir vo
kiečiai jau šiandie apibrė
žia karinės kontribucijos di
dumą, kokį turėsianti gauti 
iš Anglijos. Vokietija po 
karui su Francija 1871 me
tais apturėta iš Franci jos 
kontribucija padengė visas 
karines išlaidas ir dar daug 
pinigą liko.

“Anot to aprokavimo Vo
kietija, Austrija ir Turki

Dievo kareivis. -DIDELE DOVANA-
Nebo pakelio priešakys vertas Ic pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešokis turi tą 
pačią vertą. Gali būti išmainomi j pinigus 
. arba j vertas dovanas, w
fšj dovana bus duodama iki Dec.31, 1615)

I.
Ir išvydau dvasioj musą šalį, 
Tamsią, juodą, amžiais nelaimingą;
Ji paliegus — pasikelt negali, 
Ji beturtė — viso ko jai stinga.

O čia pikto ją siaubimas smaugia, 
Girtuoklystės ežeran bemurdo, 
Verčia mirkti ištvirkimo rauge 
Ir nejausti savo dvasios skurdo.

Ir kad bent ją gintą jos vaikučiai, 
Pasišventę žibutinei kovai...
Bet kur jie? Gi tebmiega drūčiai, 
Kelti, žadint neskub’ ją vadovai.

Viskas ein’ chaotiškai begalo,
Lyg mąs’ krašto nevaldytu Logos, 
Nesimato diego idealo,
Dygsta, auga vien tik sėklos blogos.

Mąs’ akli, nesusipratę žmonės
Vergo kailio vis numest negali:
Tai bevaiko lenkiškas svajones, 
Tai bemauna vien į “Jaukią” šalį...

Yr’ didžturčiu, poną ir bajorą, 
Jie mums tiktą į kovos vadovus, 
Bet, deja, mus’ nesupranta noru, 
Jie mums siūlo Varšavas ir Lvovus.

Yr’ ne vien’s ir iš kaimiečiu grįčios 
Augštus mokslus laimingai išėjęs... 
Šiems nereikia Kristaus nei Bažnyčios, 
Jie tur’ savo “laisvąsias ideas.”

Kur gi musą kunigija dingo?
Kodėl negin’ Dievo Apreiškimo?... 
Gi vien’s meldžias, o kiti aptingo, 
Maža darbo — daugel neveiklumo.

II.
Ir išvydau vaizdą vėl kitokį:
Kristaus tanias štai pas mus ateina;
Jo nebaido sunkenybė joki, —
Su juo Dievas, kursai nesimaino.
Ir štai Dievo jam iš aūgšto žodis: 
“Eik į savo širdžiai brangią žemę, 
“Še krivūlė, kuri piktą skrodys, 
“Še tau kryžius, kurs vien gerą remia.

“Sau gi pats įgyk kantrybės skydą, 
“Šventu meilės rubu apsivilki, 
“Kad pagerbtą, kas tave išvydo — 
‘Skaistąs ponai ir sermėgiai pilki...

“Tvirtas bude, žodyje malonus, 
“Platink, skleiski Dievo, karalystę; 
“Arki, pleški užleistus dirvonus, 
“Versk sukrust seną tinginystę...

“Kas negera, iškreipta — taisyki, 
“Kas bjauru, nedora — imkis antrą sykį, 
“Negali ko — Viešpaties maldauki... _

“Pilnas tikro dvasios nuolankumo, 
“Išklausyki mielai kas ką sako,

“Bet atmetęs žemės šios gudrumą, 
“Rinkis šventą tobulybės taką.

“Kristaus tarnas, kryžių daug turėsi 
“Kaipo naujas šią dieną kryžeivis, 
“Tankiai busi žeidžiamas žmonėse. 
“Bet neliūsk, Dievo buk kareivis...”

Čia pranyko reginys slaptingas 
Ir nutilo žodžią giląs tonai.
Liko dvasioj jausmas vien galingas, 
Kad tai buvo tikruma, ne monai.

A. Jakštas.

nekuriems iškrypėliams pa
aiškėjo tai, kas buvo neaiš
ku. Abelnai, šios prakalbos 
buvo vienos gerąją. Apgai
lėtina tik, kad publikos bu
vo nedaug; lietus ir kitos 
aplinkybės pakenkė.

Doros Mylėtojas.

BROCKTON, MASS. .
Vietinė L. Vyčią kuopa 

1 laiko dažnai susirinkimus 
ir bando visokius žaidimus, 
mat, rengiasi važiuoti į 
Worcester’į ir ten remties 
su vyčią kuopos atletais. 

Laike Brocktono vyčią žai
dimo dienos, liepos 5 d., 
broektoniečiai^hpėjo wor- 
cesteriečius išlaimėdami pa
skirtą dovaną. Nežinia, ku
rie išlaimės worcesteriečią 
žaidimo dienoje, rugsėjo 6 
d.?

Laimėtojams paskirtas 
$12 vertės didelis iš sidab
ro nulietas ir prie juodos 
lentukės pritaisytas Vytis. 
Šią dovaną teikia L. Vyčią 
kuopa ir laimės tie, ku
riems pasiseks gauti tris iš

laimėjimus lenktynėse, bo- 
lią ritime ir t.t.
Važiuosiantis Worceesterin.

JAUNIMAS KRUTA.

Rugpj. 24 d. Aušros Var
tą par. svetainėje atsibuvo 
24 L. Vyčią kuopos susirin
kimas, kuris parodė jog ir 
vietos jaunimas nori dar- 
buoties neužsileidžiant ki
tą kolioniją jaunimui ir nė
ra taip apsnūdęs, kaip lig
šiol buvo apkalbamas.

Svarbiausiu šio susirinki- , 
mo užmanymu buvo pakel
tas kningyno klausimas. 
Kokiuo budu pasekmingiau 
šį tikslą atsiekus, apie tai 
patįs nariai galės pagalvoti 
ir ateinantį susirinkimą, 
kuris atsibus rugsėjo 2 d., 
atsineš savo patarimus, ir 
kurie bus tinkami, tai pa
sinaudosime.

Šį vakarą kuopon įsira
šė 13 naują narią, kurią 
tarpe nemažai čia gimusią. 
Išviso kuopa dab’ar turi 50 
narią. Kuopos narys.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

Dr. S. A. ŠLAKIENE
SPECIALISTE

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
3255 80. HALSTEb ST.
Tel. Drover 0333 CHICAGO. ILL.

■■MMinrnMnMMMMM

j Tel. Randolph 5246 j 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

lėk Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 8 — 5 popiet 6:30 - Ir. 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUS? 
KAINOS.

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

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasiltną vakartis iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, 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, IR.
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Tėvynėn 
grįžtant...

T a i ju . Šiandien aš čia 
paskutinį kartą! Šiandien 
grįžtu Tėvynėn. Paskutinį 
kartą apvaikščiojau visas 
mano mielas vieteles, atsi
sveikinau su jomis. Dar keli 
atsisvekinimai pažįsta
miesiems, ir tuomet... su
diev.

Ur-r-r-r...
Kas tai?.. Koks keistas 

užimąs? Tai ne garvežys, 
ne automobilius ūžia. Ne, 
čia kas kita... Kas tai butu? 
Kur? Niekur nematyti. Gal 
man ausyse tik taip skam
ba?.. Bet ne, vis labiau ūžia.

Ba!.. Koks aš kvailas! Iš 
sykio nesusipratau galvos 
pakelti. Viešpatie tu mano! 
Visai buvau užmiršęs. • Gi 
dvidešimtojo amžiaus plieno 
paukštis! Juk tai oru laks
tomoji mašina! Juk čia, ma
no būklėje, yra karo laksto
mųjų mašinų mokykla, o aš, 
kuris noriu dėties kulturin- 
gu žmogumi, dar nekarto 
nebuvau tenai nuėjęs tų ma
šinų pažiūrėti, jomis pasigė
rėti! O, gėda,’ gėda! Tad 
bėgsiu kuogreičiatisiai, nors 
paskutinę dieną čia bevie
šėdamas, užkišiu tą savo 
žinių spragą.

Ūžia, smarkiai ūžia... 
Štai vienas visai arti ma
nęs, beveik ties mano galva 
augštai-augštai pakilęs. Ten 
toliau kitas. Tas lekia taip 
augštai, kad vos-vos jį ma
tai, lyg kokį tašką...

Kuo arčiau į mokyklą, 
tuo aiškiau girdėti tuos 
skraidančius paukščius u- 
žiant, tuo daugiau jų maty
ti. Vienas, du, trys... pen
ki, ar net šeši... Štai aš jau 
prie-pat vadinamojo karo 
lauko... Viešpatie! Kokia 
daugybė tų aparatų, eile 
sustatytų ir jau pasiruošu
sių lėkti!..

Bet, stapt! Arti lakstytų
jų neleidžia...

Na, ne kokia čia nelaimė. 
Man vistiek: ir šičia, nuo 
bariero, viskas gerai maty
ti. Štai matau, kaip vie
nas lakūnas įsisėdo į puikų 
Blerijų. Matau, kaip jis drą
sus, rimtas, ramus dairos, 
pasuka kažkokią savo maši
nos rankenėlę, suužia-su- 
šnikščia, pakįla debesys 
smirdančių benzino garų. 
Štai jau tas Blerijus svy
ruoja, jau lyk kieno veja
mas, leidžias po lauką bėg
ti, paskui jau, žiūrėk, pa
lengvėle ir kįla nuo žemės, 
skirias nuo jos vis daugiau 
ir daugiau ranguoja, kįla 
dar augščiau. Štai jau su
kasi dideliu ratu, daro 8, 
kįla dar augščiau, augščiau. 
Puiku! Oi, kaip puiku!., be
galo puiku!..

Bet kas tai?.. Nebeužia, 
urnai nutįla... iškarto da
rosi taip tylu, kad rodosi, 
girdi širdį tvaksint. Štai... 
o-o! Jis kris, kris!.. žemėn!.. 
O, Viešpatie... o, nelaimė!.. 
Subiręs į skutelius... Iš gy
vo žmogaus urnai beliks 
mėsa!.. O, nelaimė, nelai
mė !.. Bėgti iš čia. Grei
čiau, greičiau, kad nematy
čiau to.

Bet ne, ne. Jis nekrin
ta. Jis tyčia sustabdė mo
torą. Tai taip ypatingai, 
plezdendamas leidžiasi že
mėn: motorą sustabdo, ir

lakūnas, atsargiau valdyda
mas aparatą, šiek-tiek pa
lenkia jį, kelis kartus apsi
suka ratu, vis žemiau ir že
miau, kol visai pasiekia že
mę. Štai jau ir tupi gy
vas, sveikas, šypsodamas... 
O štai kitas lakūnas, užsi
sėdęs ant Farmano. Jis ir
gi vikriai laksto: tai nusi- 
eidžia žemyn, tai vė] pakįla 
augštai, augštai. Ir taip vi
si: vieni drąsiau — kiti at
sargiau, vieni augščiau — 
kiti žemiau; pakįla — nusi
leidžia, nusileidžia — pakį
la. Ir taip, rodos, be galo, 
ir taip, rodos, amžinai: Far- 
manai — Blerijai, Njuporai 
—Blerijai, Farmanai—Ble
rijai.

Kada žmogus matai vis
ką, kada matai tuos žmo
nes urnai su savo aparatais, 
pavirtusiais didelėmis, vi
sokių formų, paukštėmis, 
taip lengvai, taip vikriai 
skrajojančius, taip liuosai 
kįlančius, taip nusileidžian
čius, — tada baisiai nuste
bęs nuo smarkaus įspūdžio, 
esi tarytum visai pastiręs, 
sužavėtas, užmiršti, kas esi 
ir kur esi, ir vien gėriesi 
tuo puikiu reginiu. Paskui 
gi, valandą-dvi pasisotinęs 
tuo žmonijos turtu, pripran
ti, atsipeikė  j i, ir tuomet tau 
rodos, lyg taip viskas ir tu
ri būti, lyg taip ir buvo vi
suomet. Ir rodos vėl, tary
tum ir tu pats — gana tau 
panorėti — gali sėsti ant 
to keistos formos paukščio, 
pasukti kokį ten prietaisą, 
ir jis tave neš, neš padan
gėn, o paskui ir vėl, tau pa
norėjus, nutups žemyn.

O-o! puikus žmonių pra
manymas! Tai yra puikiau
sias padargas, kokio ligšio 
nebuvo žmonės turėję! Jis 
■daro žmonijai visai naują 
gadynę. Užkariauti oras? 
Tai juk reiškia pavergti 
kuone visą gamtą! Ką vi
si tie geležinkeliai, garlai
viai, šarvuočiai, palyginant 
su šitais nedideliais, pras
tais padargais, kurie, rodos, 
kėsinasi ateityje visai pa- 
nikti erdve.

O-o, aš tikiu didžia avia
cijos ateitim! Nepraslinks 
gal nė 100 metų, kad žmoni
ja panaikins visus tuos ne
parankius garvežius, garlai
vius ir sudės juos muzėjun, 
nelyginant, it kokius driež- 
'lus, ir vien tie lengvi, vik
rus žmonių prietaisai, žino
ma, pagerinti, patobulinti, 
bus vieninteliai susisiekimo 
padargai. Virs viskas ki
taip. Gyvenimas bus ki
tas. Žmonijos būtis atsi
mainys. Išnyks erdvė. Iš
nyks augštieji troškus mies
tai, nes nebebus priežasties 
juose tupėti. Patįs augštie
ji kalnai, patįs žemieji slė
niai bus apgyventi. Apkis 
žmonių ekonomijos būtis, 
atpigs gyvenimas. Išnyks 
ta pramone, kurią mes vadi
name augšta, kuri suspies
ta vienoje vietoje. Svar
biausia, kad išnyksią žmoni
jos vaidai, nes išnyksiančios 
priežastįs, del kurių jie kį
la. Pasaulyje bus viena di
delė šeimyna, gyvenanti tais 
pačiais džiaugsmais, tomis 
pačiomis mintimis. Tos šei
mynos vardas bus “žmoni
ja.”

Man jau dabar rodos, — 
aš tat gyvai įsivaizdinu, — 
tarytum matau, girdžiu, 
kaip koks dvidešimts pir-

Prancūzų kareivis trimitu 
'groja apkasuose.

da varvėti per mano lupas, 
barzda: lašt, lašt, lašt. Bet 
aš vis dar su kitais ver
žiuos. Staiga pajuntu skaus
mą.. Tai mane prablaivino. 
Pamačiau ant krutinės krau
ją. Tai mano kraujas, mano. 
Mintis, kad esu kruvinas, 
kad sužeistas, mane sustab
do. Griebiu nosinę, dedu ją 
prie nosies, — ji sykiu vi
sa parausta. Bet šalia ma
nęs dar vis tebekovojama: 
kareivis įveiktas ir išsitie
sęs guli, o per jį lipa, sprun
ka minia... Vėl ipnozas, 
vėl apakimas, vėl skarelė 
sugniaužęs nosį, bėgu, ten, 
kur susirinkus minia.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

WS&flJQ
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10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

mojo-antrojo amžiaus biz
nierius, kur Londone ar gal 
ir musų Lietuvoj, taria sa
vo pačiai:

— Meldžiamoji ,aš , šian
dien nevalgysiu pietų. Tu
riu reikalą Pekine, tad lėk
usiu tenai. Vienu žygiu už
lėksiu Paryžiun pas savo 
draugą Ž.; ten ir papusry
čiausiu. O vakare busiu 
Pekine. Atlikęs ten reika
lą, aš tiesiog lėksiu atgal. 
Musų lakūnas ištikimas, tad 
galėsiu orlaivyje visai ra
miai sau miegoti ir rytoj ry
tą dar gal teberasiu tave 
gulint šitame patale. Papie
tavę, pavaikščioję, mudu 
galėsiva skristi pas savo se
serį N. New Yorkan...”

Bet kas tai? Girdžiu bai
sų klyksmą... Tarytum kas 
prieš žūdamas šaukia pa- 
gelbos... Kur •. tai?... Kas 
tai?... Kareiviai bėga?... 
Vaitoja?.. Visi čia, šalia 
manęs susirinkę, nusigandę 
aimanuoja?... Keistai ranko
mis mosuoja... Visi bėga, 
dejuoja, nusigandę šaukia. 
Kas atsitiko?

O-o-o!.. Matau!.. Vieš
patie !.. Kokia nelaimė! 
Krinta!.. Sutrenksėjo, lyg 
kaž-kas smarkiausiai spro
go... Atšoko... Į visas ša
lis lekia skeveldros! Griu
vai.. Lakūno griuta.., Ap
virto. .. Griuvo iš augšty- 
bės... su visu savo Farma- 
nu!.. Kokia nelaimė!.. Ar 
bent dar gyvas?..

Visi bėga, ir aš bėgu... 
Bėgu sekdamas drauge su 
visais... Bėgu be tikslo, ne
žinodamas nei kam, nei 
kur. Ten, kur bėga visi, bė
gu ir aš. Kareiviai nelei- 
dia musų, stuma atgal, gra
so, prašo, kumštimis grū
moja. Mes jų neklausome, 
veržiamės, stumdome juos, 
laužome tvoras, barierus, 
verčiame visa, kas tik pak
liūva po kojų, kas mus truk
do. Girdėti riksmas, prasi
deda peštynės, girdėti vai
tojant. Jaučiu tarytum koks 
sunkus daiktas staiga sus
paudžia man veidą, nosį, 
akį. Jaučiu, lyg nutaikino 
man įjtiosį kaž-kieno kumš
tis, lyg koks keistas, šiltas 
limpamas skystimas prade-

Mes jau prie Farmano 
liekanų... Tūkstančiai 
smulkių skeveldrų... Po jų 
matyti pilka, nei šiokia nei 
tokia krūva; aplink ją krau
jo klanas... Jokio vaitoji
mo, jokios gyvybės...

O-o-o!.. Baisu!.. Visos 
gyslos dreba... Plaukai 
šiaušiasi... Gyslas gelia 
kaž koks aštrus sopulys. Ir 
odą skauda. Visas kūnas 
skauda. Bėgti atgal, geriau 
nematyti viso to. Bėgti 
greičiau namon, greičiau 
sėsti į traukinį, žaibu lėkti 
į Lietuvą, į tolimą kaimą, 
kur nėra matyti tos naujos 
žmonių kultūros, to baisaus 
išradimo, nešančio žmoni
jai mirtį. O-o-o!.. Ir kam 
man reikėjo eiti čionai? 
Kam veržties? Tam, kad 
ataušinčiau tą entuziazmą, 
kurio buvau paimtas kelias 
ininutas prieš tai?..

Nelaimė!.. O varge, var
ge !.. Jei žmonija turi to
kia auka išpirkti tą išradi
mą, tai kad butų jis prakei
ktas !.. Nereikia nei žmo
nių būties atmainų, nerei- 
kia nei tų jiems žadamų 
smagumų. Ne, nieko nerei
kia. Teesa visa senoviškai, 
tik kad nebūta tu aukų, ne- v v v 7
butų to kraujo.

Bet prasiblaivink prote! 
Žmogau, sučiaupk burną! 
Ką tu kalbi?.. Ką tu kei
ki?.. Bene žmonijos kova 
su gamta apsieina be au
kų?. . Bene tik tokioj kovoj 
žūsta žmogus?.. O karas? 
Ar senai jis nutilo Balka
nuose?. . Atsimeni kas darė
si tenai? Kiek šimtų tūks
tančių geriausių žmonių, 
geriausių žmonijos narių, 
inteligentijos: gydytojų, in
žinierių, advokatų, agrono
mų, ir sveikų dora artojų 
gavo sau galą ten karo lau
kuose! Kodėl?. Dėl geres
nės žmonių ateities? Kad 
pagerintų savo ir išviso 
žmonių būvį? Jie žuvo dėl 
savo meilės truputėlio. Jie 
žuvo, kad kaž-kokiems avan- 
turistams permaža buvo 
garbės... “V.”

GERIAUSI 
CIGARETAI.

Šitas specialia KUPONAS vertas
r 10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- > 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

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

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

Aukščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplarinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ 
........ 25Skutimuisi muilas, geriausios rųsies, už .

Skutimuisi Šepetukas, šeriai sudėti į kietą gumą, 
už .. ........?................................................................

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

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

Kišeninis peilukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ........... 125

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

50
50
50

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

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission rankenaitė, už ................... 250

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

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

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ..............  8900

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

E! Telephone Yards 6686

I lietuviška Drapaną Krautuve

g 
i 
iI I

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutiį ir over- 
kotų.

JONAS BUDRiKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str., 

West Pullman, Ill.

Yra musų agentu hroselande, 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.

Tananevicz Savings I
BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

JONAS KULIS,
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo “Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kuingas. rekordus del gra
mofonų ir t.t. Už jį atsako

‘ ‘ Kataliko ’ ’ admin. -

Dirbėjai geriausių Turkis? 
kų ir Egiptiszku Cigaretų

ri^BELLS
Memorial Bells a Specialty.

IMI rnr»4r- f> t-

DUODA čekių 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 u ’• virtiną juos pas Rusijos kou- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

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

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

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius 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.
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Chicagos Žinios.
RIAUŠĖS ANT STATE 

GATVĖS.
Pereitą šeštadienį vaka

re ant kampo State ir Con
gress, gatvių ištiko riaušės. 
Žinomo plačiai priešgino 
Ben Reitmano mokiniai ir 
šalininkai paminėtoje vieto
je pradėjo kalbas sakyti. 
Kuomet minios žmonių su
sispietė, sustabdė ant gat
vių visokį judėjimą. Policija 
mėgino kalbėtojus gražu
mu iš ten prašalinti. Bet 
kas tau. Jie tuomet dar ar
šiau pradėjo kolioti polici- 
antus ir prie tos progos, 
kaip paprastai, ėmė bjau
rinti krikščionybę. Žinoma, 
policiantai pareikalavo, kad 
gatvė neimtu užkimšta. Pra
sidėjo trukšmąs. Atvyko 
daugiau policijos ir “kalbė
tojus” prievarta prašalino. 
Napaklusnius areštavo. Ša
lininkai mėgino areštuotuo
sius ginti. Tuomet paleista 
darban lazdos ir ne vienas 
gavo mėlyną nosį ir apdau
žytus antakius. Ir patsai 
Ben Reitman ten buvęs, bet 
kadangi jis nesakęs prakal
bų, todėl policija jo neareš
tavo.

Keistas daiktas. Tie visi, 
kurie skelbia žmonijai lais
vę,. visuomet pirmoje vieto
je užpuldinėja ant krikščio
nybės. Tai kokia čia gali 
būti po šimts pypkių laisvė?

“EASTLAND” KATA
STROFOS ATBALSIAI.
Jau apie šešios savaitės 

praėjo nuo didžiausios ka
tastrofos su “Eastland” lai
vu, bet jos atbalsiai dar ne 
nutilo. Visuomenei ir val
džiai labai parupo sužino
ta, ištirti to nelaimingo at
sitikimo priežastis. Jau iš- 
anksto buvo apkaltinami 
laivų kompanijos viršini- 
kai, kurie delei savo godu
mo pagamino tokią nelai
mę.

W. K. Greenbaum, vyriau
sias per d etini s per važio j i- 
mo kompanijos, apkaltina
mas kaipo didžiausias kai-

liniukas “Eastland” kata
strofos, užvakar pašauktas 
teisman kaipo kriminalis 
prasikaltėlis. Jam priskai- 
toms dvi kaltės: delei perė
mimo i laivą didesnio skai
čiaus pasažierių, negu yra 
leista ir už naudojimą jau 
netinkamo vežiojiifiui laivo.

Reikia manyti, kad sąži
ningi teisėjai skaitysies su 
žmonių nelaime ir duos tin
kamą pamoką kapitalo mė
gėjams. J

Ties namais Rudolpho 
Kuhagen, 1920 So. St. Louis 
avė., vakar ryte užmuštas 
Edward Laux, 1447 So. 
Harding avė. Keli galvažu
džiai jau suimti. Tai esą 
vaidų pasekmės.

Vakar nusišovė Francis 
McConnell, 74 metų am
žiaus, dukters namuose, 
226 East 61 gat. Sirgęs me
lancholija.

Automobilius, kuriuomi 
važiavo 4 moteris, vakar 
Highland Parke užmušė 8 
metų vaikiuką Ralph Su- 
1h ertom

t------ —
Chicagoj policija arešta

vusi Joseph Jacksonis, lie
tuvį, buvusį policijos virši
ninką Westville, Ill.

Oro spėjikai pasako, kad 
rugsėjo mėnuo Imsiąs sutik 
tas vėtromis, perkūnijomis 
ir lietumi. Po tų vėtrų pri
siartinsiančios šaltos nak
tis.

“Kanklių” choras, vedamas 
p. B. Janušausko padaina
vo tris danas. Publika mel
dė daugiau.

Publikos buvo pažymėti
nai daug. Moksleivių triū
sas nenuėjo veltui.

Pokšt.

MOKSLEIVIAI DAR
BUOJASI.

Viešį Chicagoje per vasa
ros liuoslaikį moksleiviai 
šiemet parodė daug veiklu
mo. Daugiausia veikia St. 
Bedo kolegijos mokiniai. 
Prisirengę keletą veikalų, 
rengia vakarus visose Chi
cagos kolionijose. Žinoma, 
patįs pasipelnys ii’ žmo
nėms naudos atneš.

C.

SUSIDAUŽĖ TRAUKI
NIAI.

Vakar susidaužė viršuti
nio geležinkelio du trauki
niai ties East avė., Oak 
Parke. Tai buvo Metropoli
tan ir Aurora traukiniai. 
Aplink 50 žmonių sužeista, 
kiti mirtinai.

Ph*ne Dravar 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
įydytojas ir chirurgas

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

AwwnauiiiMiiiMiiuBaiaiuMBuauMMawiwnw'

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

K. J. Fillipavičių
—Offisas '

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čla gatv., ant antrą lubą iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedelio, seredos ir petnyčios vakarais. Telefonas Yards G870

Svarbus Lietuviams Pranešimas.
V .... '■ . \■. . - . .-r '

> Pranešu gerbiamai visuomenei, joge perkėliau savo Real 
Estate ofisą, į naują vietą, po numeriu 4438 So. Fairfield avė., arti 
naujai statomos lietuviškos bažnyčios, kuri yra būdavo jama ant 44- 
tos ir So. Fairfield gatvių (senas antrašas buvo po num. 4320 Ar
cher avė).

NEPAMIRŠKITE IR ANT TOLIAUS

Paieškiau savo pa
čios, Marijonos Ig- 
natowicz, po tėvais 
Overlingaitė, paei
na iš Kauno gub.. 
Raseinių pav., Ši
lalės par. Ji aplei
do mauc gegužio 17 
<1. 1915 m. Girdė
jau esanti kur apie 
Chicagą. Jaigu kas 
apie ją praneštą 
pilnas žinias, gaus 
10 dol. dovaną.

Mike Tgnatowiez, 
Lock Box 8, Searbo, W. Va.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie debesuota ir šalta; 
rytoj gražus oras ir kiek 
šilčiau.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 69, žemiausia 
— 57 laipsniai.

Saulė teka 5:13, leidžiasi 
6:28.

Ties 59 gak iš ežero iš
traukta nežinomo žmogaus 
lavonas. Vandenyj išbuvęs 
aplink dvidieni. Kas per 
vienas, nesusekta.

NEPAŽINO.
Michigan ežere surasta 

brangiuose drabužiuose mo
teries lavonas. Apie 100 
žmonių aplankė lavoną ir 
nei vienas nepažino. Ko
kia mirtis irgi niekas ne
įspėja.

MOKSLEIVIŲ VAKA
RAS.

Vakar A. L. R. K. M. 
S-mo IH-čioji kuopa, šv. 
Jurgio par. svetainėje pa
rengė vakarą. Programa 
buvo labai plati. Veikalai: 
“Pono Felikso atsilanky
mas” ir “Naujas Kelias” 
atvaidinta vidutiniai. Pro
gramą padabino dainos. P- 
lė O. Brazauskaitė žavėti
nai padainavo dvi daini.

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, Ill.

GERA PROGA LIETUVIUI.
Parsiduoda lietuviška pieninė( Milk 

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

Kenosha, Wis.

Garbus Tautiečiai, širdingai dėkavoju visiems, katrie manęs 
neužmiršote per pereitus 6 (šešis) metus mano gyvavimo šitame 
biznyje, ir atsilankėte pas mane reikaluose pirkimo arba pardavi
mo namų ir lotų ir tapgi su kitokiais reikalais. Taipgi meldžiu 
neužmiršti manęs ir ant toliaus, nes dabar, turėdamas patogesnę 
vietą, suteiksiu geresnį patarnavimą kiekvienam ir kiekviename 
reikale.

GERIAUSIA PROGA IR LAIKAS
Dabar yra geriausia proga ir laikas pirkti namus arba lotus 

naujoje lietuvių kolionijoje Brighton Parke ir apylinkėje, netoli 
Crane Co., didžiausių naujų dirbtuvių, kuriose neužilgo tūkstančiai 
darbininkų ras del savęs darbo, taipgi yra ir kitokių visokių dirb
tuvių šitoje apylinkėje arba gatvekariais į trumpą laiką galima 
pasiekti tas visas Chicagos didmiesčio dalis, taipgi arti naujos 
lietuviškos bažnyčios, kuri jau yra baigiama budavoti augščiau 
minėtoje vietoje. Mes turime daugel lotų ir namų toje apylinkėje, 
tarp Western ir Kedzie avė., ir po visą Chicagos miestą dideliame 
pasirinkime, turime pukikių kampinių lotų, nuo 25 iki 40 pėdų plo
čio, 125 pėdų ilgio, taipgi ir kitų labai gerų del biznio ir pagyve
nimo už labai žemas kainas ir ant lengvų išlygų arba išmokėjimų, 
kur į trumpą laiką atneš tamstai didelį pelną. Nemanyk ir ne
sibijok, kad mažai teturi pinigų, nes daugelis buvo lokių, katrie 
mažiau už tamstą teturėjo pinigų, bet pirko lotą arba namą leng
vomis išlygomis ir šiandien pastojo turtingais, tai kodėl tamsta 
negali to padaryti. Nelauk toliaus, bet važiuok šiandien, pasirink 
lotą arba namą pagal savo norą, nes toliaus geroje vietoje ne
begausi arba turėsi mokėti daug brangiau.

Taipgi apsaugojome nuo ugnies ir kitų nelaimių namus ir na
minius rakandus, suteikiame patarnavimą visokiuose reikaluose, o 
ypatingai pirkime nuosavybių. Su visais rekalas kreipkitės šiuo 
adresu:

; Frank Stasulis
4438 So. Fairfield ave., Telephone Drover 5850

Š
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ALD. “KATALIKAS,’’ m gpj. 30, 1915.

SUCfiDYK pini
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava Santos kava, •)

ŽA 26c
kokią pinigai 

gali pirkti
kaip kiti par
duoda už 30c

19c

S

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

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalie.
1644 W Cuicauo avė
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee 
2054 M 1 Waukee avė 
2710 W North avė

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

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

1816 W 12th st
3102 VV 22ud st

Pietine dalis
3032 Went.worth ave 
3427 S IIaisled st 
4729 Ashland ave

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams 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, Ill.

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

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

Parsiduoda bučernė labai pigiai iš 
priežasties savininko turėjimo dvieju 
biznią. Randasi lietuvią ir lenką ap- 
gyventoj vietoj. Atsišaukite šiuo ad
resu:

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

Parsiduoda pigiai geri forničiai iš 
priežasties savininko išvažiavimo iš 
Chicagos. Atsišaukite šiuo adrseu: 
3551 Wallace str,, Chicago, Ill. 

iš užpakalio.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |
i Durą, lentą, lamelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
Į MUSU Č1ENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
I CARR BROS. WRECKING CO.
Į 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Parsiduoda saliunas su svetaine ir 
“ boardingbeuse, ” kerte Blue Island 
avė. ir Lincoln. Parsiduoda pigiai. 
Atsišaukite šiuo adresu:
2350 Blue Island avė., Chicago, Ill.

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINGS 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 
kitą pučiamąją instrumentą. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės j 
mergaičią orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

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

“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 meti) 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

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

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

- i ■ . •
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Del platesnių žinių kreipkitės in .

Tananevicz Savings Bank, 32495ST’
Real Estate Department as, ====================== K, J, FILLIPOVICH, Pardavėjas
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