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Vokiečiai ant Rygos 
puolasi nuo saus- 

žemio ir vandens.
Rusai pasirengę apleisti Klevą.
Vokiečiai sako, rusų armi
jos esą sudemoralizuotos

Caras išvažiavęs karo frontan.
RYGA UŽPUOLAMA 
NUO SAUSŽEMIO IR 

VANDENS.
Londonas, nigs. 7. — Iš 

Copenhagen pranešama, jo- 
gei vokiečiai Rygą suinią 
nuo sausžemio ir nuo van
dens. Rusu kariniai laivai, 
kokie Rygos užlajoj buvo, 
iš tenai išplaukę ir kasžin 
kur pabėgę, gi vokiečiu ka
ro laivai palei Finlandijos 
užlają užėmę salą Dago, iš 
kur vėl užpulsianti ant Ry
gos. Von Hindenburgo ar
mijų dalis perėjusi upę 
Dauguvą ir sutartinai su ka
ro laivynu užpulsianti ant 
miesto. Žinoma, rusai ne
galės tokio vokiečiu antpuo
lio atlaikyti ir prisieis mie
stą apleisti. Bet kol kas 
rusai ten visur smarkiai 
laikosi ir vokiečiu veržimo
si pasekmingai atmušinėja. 
Kaikur vokiečiai tiesiog tu
ri ginties. Tarp Jacobstad- 
to ir Rygos, pav., vokiečiai 
turi ginties nuo rusu užpul
dinėjimu. Ne pigiai todėl 
vokiečiams atsieis Rygos 
paėmimas. Tačiau jie pri
versti kuoveikiausiai mies
tą užimti, kol dar neprasi
dėjo lietus.

RUSAI KIEVĄ APLEI- 
SIANTI.

Londonas, rugs. 6. — 
Teutonu armijos vis toliau 
briaujasi Rusijos gilumon, 
o rusai vis bėga ir nežinia 
kur jie susilaikys. Rusu 
armijos nuo to traukimosi 
taip jau sudemoralizuotos, 
kad negreitai bus galima 

jas sutvarkyti. Visu 1,000 
myliu frontu niekur jie ne
gali atsilaikyti. Kas indo- 
miausia, kad keli šimtai tū
kstančiu rusų suvaryta į 
Pinsko pelkes ir i Bialovies- 
ko miškus, iš kur jie svei
ki, regis, jau neišeis. Teu
tonai ten juos palengva iš 
visu pusiu apsupanti. Per 
vieną mėnesį teutonai pa
ėmė dešimts dideliu rusu 
tvirtovių. Ryga ir Vilnius 
bile dieną pateks teutonu 
rankosna. Fiel dmaršalo 
von Hindenburgo armijos 
dviejose vietose perėjo per 
Dauguvą ir perkirto vieną 
geležinkelį. Jie taippat ap
siautė Rovno ir Dubuo vie
tas, kurios saugoja Kicvą. 
Sakoma, viršuj paminėtu 
miestu rusai pasirengę ap
leisti ir sudeginti. Tuo pa
čiu metu austrai laužia ru
su kairįjį sparną, atsire- 
miantį net Galicijoje. Ir 
iki šiam laikui dar nežino
ma, kur teutonai eis paėmę

TEUTONŲ ĮSIVERŽI
MAS NESISEKA.

PETROGRADAS, rugs. 
7. — Pusoficialiai skelbia
ma. kad teutonu įsiveržimas 
Rusijon nepasisekęs. Rusai 
teutonu armijas ant visu li
niją apsupanti ir įsiver- 
žusiems prisieina ištempti 
visas savo jėgas, kad apsi
ginti nuo rusą užpuldinėji
mu. Rusų armijos susitvar
kiusios ir stipriai visur vei
kiančios.

________________ ______________________________________r _________________  /

Išgelbėti amerikonai. gg

Parkeliavusieji New Yorkan amerikonai, kurie išgelbėti iš jūrių skęstant sutor- 
peduotam “Arabic’ui.”

Vilnių ir Rygą. Jiems pri
sieis briauties arba Kievan 
ir Odesson, arba Petrogra- 
dan.

Berlyne apturėta iš Pet
rogrado žinia, kad jei tal
kininkai nepaimsiu greit 
Konstantinopolio ir neatida
rysią Dardanelių, tai Rusi
ja busianti priversta per
traukti karą ir taikinties su 
Vokietija ir Austrija. Nes 
tolimesnis karas Rusijai bu
tu tikroji pragaištis.

CARAS KARO FRONTE.
Petrogradas, rugs. 6. — 

Rusijos caras užvakar iške
liavo karo frontan. Tenai 
jis susitiksiąs su didkunig. 
Nikalojumi ir pasitarsiąs, 
kas rusaams reikia toliau 
veikti.

PAIMTA SUBMARINOS 
ĮGULA.

Berlynas, rugs. 6. — Tur
kijos pakraščiuose turkai 
bešaudydami nuskandino 
talkininku submariną. Tris 
oficierius ir 20 kareivių į- 
gulos išgelbėjo ir paėmė ne
laisvėn.

Konstantinopolyj tvirti
nama, kad palei Anafartą 
turkai laimėję muši. Vo
kietijos sosto įpėdinis pa
siuntęs turkų karo ministe- 
riui Enver-pašai pasveikini
mą ir palinkėjęs, kad tur
kai talkininkus sugintų ju- 
rėsna.

FRANCIJOE ARTILERI
JA VEIKIA.

Paryžius, rugs. 6. — Pra
eitą naktį Arras aylinkėse 
labai smarkiai veikė artile
rija tarpe francuzų ir vo
kiečių. Jau kelintas mėnuo 
toj apylinkėj kanuolių šovi
niais ardoma žemė, tečiau 
nei viena pusė pirmyn ne
pasivaro. Vieni ir kiti ge
rai apsikasę.

Prancūzai lakūnai bom
bardavę vokiečių stovyklas 
Dieuze ir Morhange.

L. BRASTA RUSAI SU
DEGINO.

Vienna, rugs. 6. — Lietu
višką Brastą rusai pasi- 
taukdami sudegino, kaip a- 
nuomet Maskvą. Vokiečiai 
miestą apšaudė tik per ko
kias porą valandų ir rusai 
to net neišlaikė. Jie iš mie
sto išvarę visus gyventojus 
ir padegę. Vokiečiai atradę 
tik nuodėgulius ir aprūku
sias namų sienas.

RUSIJA ESANTI GERAM 
STOVYJ.

Bucharest, rugs. 6. — 
Buvęs Francijos ministeris 
Jean Cruppc sugrįžęs iš 
Petrogrado čionai ir prane
šęs, kad rusų karuomenė e- 
santi kuogeriausiam stovy j. 
Rusams tik reikią amunici
jos, o vokiečiai veikiai busią 
nušluoti.

AUSTRIJOS AMBASA
DORIUI PERKARSTA.

Londonas, rugs. 6. An
glijoj areštuotas karo ko
respondentas, James E. Ar
chibald, pas kurį atrasta 
laiškas, Austrijos užsienių 
reikalų ministerio rašytas, 
ir siunčiamas ambasadoriui 
Dumba S .Valstijose, idant 
pastarasis ten pasirūpintų 
sukelti darbininkų straikus 
amunicijos dirbtuvėse. Ko
respondentas todėl pasirodė 
esąs teutonų šnipu. Ne ko
kioj šviesoj taipgi persta
tyta ir Austrijos ambasado
rius Dumba Washingtone. 
Matyt, S. V. valdžia pasi
rūpins ponui ambasadoriui, 
kaipo suokalbininkui prieš 
Amerikos industriją, indu
ti pasportą ir liepti sau 
sveikam keliauti namo. Ki
tokio išėjimo negali būti.

TEISĖJAS NUŠAUTAS.
Providence, R. L, rugs. 6. 

— North Seiluate nušautas 
8-to distrikto teisėjas Wil
lis S. Knowles. Nušautas 
arti savo namų. Galvažudis 
iššokęs iš krūmų ir palei
dęs jin tris kulipkas. Tei
sėjas pajėgęs dar sugrįsti 
savo namų pusėn. Atsida
ręs kiemo vartelius ir kri
tęs ir veikiai miręs. Dvi 
kulipkos paleista į pečius, 
viena perskriodžius žandą. 
Galvažudis nesuimtas. Re
gis, tai bus koks atkeršiji
mas.

DU NEUTRALIŲ VALS
TYBIŲ LAIVAI NU

SKANDINTA.

Londonas, rugs. 6. — Vo
kiečiai sutorpedavo Danijos 
garlaivį Erode. Kapitonas 
su 18 vyrų įgulos išgelbėta. 
Norvegijos barka Glimt už
ėjus ant minos. Jos 14 vyrų 
įgulos taippat išgelbėta.

TURKIJA NETEKUSI 
500,000 KAREIVIŲ.

Paryžius, rugs. 6. — Iš 
tikrų šaltinių sužinota, kad 
turkų karuomenė sekan- 
niais laikais esama aplink 
850,000. Buvę sumobilizuo
ta 1,300,000, bet iš jų 500,- 
000 užmušta, sužeista ir ne
laisvėn patekę. Dabartinė 
turkų karuomen ėsenkan- 
čiai išsklaidinta: 190,000 ap
link Dardanelius veikia, 
300,000 Užkaukazyj, 70,000 
Konstantinopolyj, 50,000 
Adrian opoly j, 40,000 ant 
Tchalaja linijų ir 200,000 
Sirijoj ir Mažojoj Azijoj.

DAUGIAU AUKSO 
AMERIKAI.

Bangor, Me., rugs. 6. — 
Anglija į Ameriką trečiu 
kartu prisiunčia $50,000 
auksu. Pinigus į Halifax, 
N. S., atgabeno karo laivas 
Argyle, lydimsa kelių kitų 
karo laivų. Iš Halifax pini
gai traukiniu bus nugaben
ti New Yorkan.

AUTOMOBILIŲ AUKOS.
Albany, N. Y., rugs. 6. —5 

asmenįs ant vietos užmušta, 
o 1 sunkiai sužeistas va
žiuojant automobiliu sker
sai geležinkelį palei Glens 
Falls. Ekskursijinis Dela
ware ir Hudson traukinis 
ant automobiliaus užbėgo. 
Rochester, N. Y., penki as
menįs užmušta, kuomet au
tomobilius susidaužė su gat- 
vekariu.

3 VILLOS GENEROLAI 
NUŽUDYTA.

El Paso, Tex., rugs. 6. — 
Trįs Vilios generolai: Argu- 
medo, Aguilar ir Liswere, 
sušaudyta už nepaklusnumą 
liepiant pačiam Viliai. Mat, 
Villa susekęs, kad jie ėmę 
daryti ten kokius prieš jį 
suokalbius.

Cleveland, Ohio, rugs. 6. 
— Šio miesto observatorijoj 
seismografas rodė smarkų 
žemės drebėjimą. Spėjama, 
kad drebėjimas įvykęs kur 
tai pietinėj Amerikoj.

Ir vėl sutorpe
davo garlaivi 
be jokio per
sergėjimo.

Londonas, rugs. 6. — Ir 
vėl krizis įvyks su Vokieti
ja, jei paaiškės, kad vokie
čiai ir vėl nužudė nors vie
ną amerikoną. Vakar vo
kiečių submarinas ties Ire- 
lando pakraščiais sutorpe- 
davo Aliau linijos garlaivį 
“Hesperian.” Garlaiviu į 
Ameriką važiavo 650 keliau
ninkai, tarp kurių buvę 2 
amerikonu. Kiek lig šiam 
laikui sužinota, žuvę ar nu
skendę 26 asmenįs.

Sutorpeduoto “Hesperi
an” kapitonas buvo mėginęs 
prakiurusį garlaivį išgelbėti 
nuo nuskendimo ir todėl vi
su smarkumu pasuko laivą 
į pakraščius, tečiau beplau
kiant laivas ėmė nerti ir 
veikiai nuskendo.

Submarines laivą torpe- 
davęs be jokio persergėji
mo. Jei žuvo nors vienas 
amerikonas, tai vėl bus 
trukšino. Visgi vokiečiai 
šunybes veikia, panašiai el
gdamiesi. Ką jie mano sa
vo tekino pasielgimu atsiek
ti? Be abejonės, nori karo 
su S. Valstijomis. Vieną 
dieną prižada garlaivių ne- 
torpeduoti, kitą dieną kaip 
tik priešingai elgiasi.

SUSEKAMASUOKAL- 
BIS.

Washington, rugs. 6. — 
Karo departamentas paty
ręs, jogei meksikonai tikrai 
esą sudarę suokalbį Įsiveržti 
į Texas’ą ir padaryti daug 
nesmagumų S. Valstijoms. 
Todėl ten atsirandančiai S. 
Valstijų karuomenei įsaky
ta sieną aštriai saugoti ir 
meksikonus banditus suimi
nėti. Tai vis vokiečių dar
beliai.
FRANCUZŲ LAKŪNAI 
BOMBARDAVO SAAR- 

BRUCK.
Londonas, rugs. 6. — 40 

francuzų lakūnų šiandie iš 
oro bombardavo Saarbruck, 
Reino provincijoje. Bom
barduota geležinkelio stotis 
ir ainunicijos dirbtuvės.

La Salle viešbutyj šian
die atidaroma American As
sociation of Progressive Me- 
'dicine konvencija. Daug de
legatų suvažiavę.
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Suv. Valstijų spauda a- teivystės klausimu dažnai užsiimdinėja ir dažnai narsto tą klausimą, kuris, jos nuomone esąs svarbesnis už amerikonų žudymą kur Meksiko pasieniais. Pastaraisiais laikais spauda atsiliepia ne tik apie ateivy- bės, bet ir čia gyvenančių nepiliečių suvaržymą. Reikalaujama prieš nepiliečius pagaminti specialius įstatymus. Nekurtose valstijose prieš nepiliečius išimtinieji įstatymai jau pravesti. Vienur nepiliečiams uždrausta su savim nešioties arba savo namuose turėti bent kokius ginklus, laikyti šunis, gaudyti upėse ir ežeruose žuvis, kitur — uždrausta turėti nejudomąjį turtą, kaip tai žemę, namus, vesti bent kokią pirklybą ir tt. Reikia pažymėti, kad toksai nepi liečiu suvaržymas yra priešingas šalies konstitucijai, kurioj aiškiai pažymėta, kad ‘‘visi asmenis (be skirtumo, ar piliečiai, ar ne) turi būti vienodai traktuojami įstatymų aki- veizdoje”. Tečiau šovinistai konstitucijos neprisilaiko ir eina savais keliais, kol nepataikys ant kokio nors ne- piliečio drąsuolio ir tas visas reikalas neatsidurs viršiausiai! S. V. teisman.Paskutinieji valdiški ap- rokavimai liudija, kad pastaraisiais metais ateivystė i Suv. Valstijas sumažėjus 75 nuošimčiais, sulyginus su pirmaisiais metais prieš karą. Jei karas prasitęs dar metus ir jei jin įsimaišys dar kitos Europos valsty- 1 5s tai galima manyti, kadsnsi lygins su zero. Europa savo gyventojams ne tik neleis svetur iškeliauti, bet dar bus priversta šaukties darbininku ir iš Amerikos, nes tenai po karui pritruks darbininkų ir visoks darbas bus brangiai apmokamas. Išeiviai į Ameriką plaukė, kol Europoje tru-

brinskio raštą, kurį čia sutrumpinę paduodame. Tasai raštas, vadinamoji “perėjimo formula,” spaliu inkų (oktebristų) atstovo gr. Bo- brinskio sustatyta, išreiškia mintis, jog durna nusilenkianti prieš šaunius. armijos ir laivyno žygius; liudi- išgaruotų pasmerktasis šo-į jauti, kad pirmieji karo me- vinizmas. Į tai dar labiau sutvirtinę

šių dienų žydų padėjimą žydų atstovas Fridmanas.į Nuo lietuvių vardo kalbėjo M. Yčas ir Januškevi- . čius.Pirmasis papasakojo apie’ vargingą Lietuvos, jos gyventojų, lietuvių, padėjimą, apie reikalingumą pabėgėlių globojimo, apie karo nuostolių atlyginimą ir apie palengvinimą musų pilietiško gyveninio ateityj. Januškevičius pranešė apie vargingą lictuvnj-ukiuinkų padėjimą, kurie atidavė savo vaikus, paaukojo juos karui, — kurie drauge patįs, išvyti iš gimtinės, klajoja ir vargsta nerasdami niekur reikalingos pagelbos, nes draugijos ir kitos šelpimo į- staigos negali visų jų aprūpinti, neturėdamos užtektinai tam reikalui lėšų, suvaržytos įvairiomis šių dienų aplinkybėmis.Vyriausybė nepasitikėdama žiurėjo į vietinės visuomenės organizacijas, varanti lauk lietuvius evangelikus iš jų gyvenamųjų vietų, nors jie niekuom neprasikalto, nors nėra jie iš svetur atvykusieji žmonės, bet tikriausioji Rusijos valstijos piliečiai.Tarp kitų svetimtaučių atstovų pažymėtina latvių atstovo Goldinano kalba, kursai pranešė apie latvių pasiryžimą kovoti ligi galo, apie norą steigti latvių savanorių pulkus (pulkai tie jau steigiami). Pulkų vėliavos bus rusišku ir latvišku parašais), — pranešė a- pie įvairias vokiečių-kolio- nistų (iš kitur atvykusių) išdavystes, apie jųjų nesąžiningumą valstybinių pareigų pildyme.Latvių atstovui atsakė baronas Felkerzamas. Pažymėjęs tai, jog negalįs dabar pilnai atsakyti į visus Goldina no užmėtinėjimus. Tam dalykui — ir abelnai visiems neteisingiems spaudos užmėtinėjimams — vo- kiečiai-kolionistai renka dokumentinę medžiagą, kurią savo laiku paskelbsią. Šiandieną gi atstovas pabrėžęs tik vieną dalyką, jog Baltijos vokiečiai buvo visados ir busią ateityj ištikimi valstijai ir carui.Tarp kitų dar kalbėjo totorių, armėnų, įgaunių (estų), lenkų atstovai. Visų tautų atstovai išreiškė pageidavimą, kad visi svetimtaučiai naudotųsi, kaipo tikri valstijos piliečiai, lygiomis su rusais teisėmis, kad butų panaikinti karui pasibaigus visi tautiniai ir tikybiniai varžymai.Savo pageidavimams išreikšti svetimaučių atstovai sustatė tam tikra rasta, kuri v u 7 cpaskelbė jų išrinktasis Kauno gub. atstovas Keinys. Tečiau durna to raš- ________ . _____________ ______ _ to turinį rado dabartinėms apie tai iškabto pagalvoti1 aplinkybėms neatsakančiu, ir nedžiovinti sau galvų todėl jo vietoje priėmė, kai- kas link ateivystės ir ne-i po nutarimą, — kitą gr. Bo- piliečiu suvaržymo. Nes tie suvaržymai kartais gali daugiau blogo atnešti šiai šaliai, negu gero. Gali ateiti tokie laikai, kad patiems nutukusiems ateivių prakaitu šovinistams prisieis vilktis po žeme ir ten kasti anglis. Nors gal iš jų

Svetimtaučių klau
simas Rusijos I 

Durnoje. buvoKuomet tik karas prasidėjęs, vyriausias vadas paskelbė atsišaukimą į lenkus, (jog rusų karuomenė tiesos ir brolybės vardu einanti paliuosuoti juos nuo amžinos Prūsų vergijos, jo- gei rusų valdžia duosianti lenkams tikybinę, tautinę ir kultūrinę laisvę.Pradėta kalbėti apie Lenkijos autonomiją (savivaldą — po priežiūra rusų valdžios, panašią savivaldą turi viena Rusijos dalis Suomija arba Finlandija); pradėta kalbėti apie palengvinimą visų svetimtaučių padėjimo. Laukė tų permainų visi: lenkai ir lietuviai, latviai, armėnai, žydai, įgau- niai, totoriai ir kiti.Laike buvusio vienadienio Rusijos suvažiavimo, įvykusio karui prasidėjus, didesnių tautų atstovai pranešė, jog minėtos tautos pasiry- žusios sąžiningai pildyti savo pilietiškas pareigas ir laukiančios nuo valdžios karui pasibaigus teisių suvaržymų panaikinimo.Metinių karo sukaktuvių dienoje įvyko pirmas šių metų durnos posėdis. Įvyko prieš tai — kada rusų karuomenė po kelių dienų buvo priversta lenkų sostinę, Varšuvą, atiduoti — ir vėl, žinoma, iškilo aikštėn svetimtaučių klausimas drauge su klausimu apie Lenkijos autonomiją.Nors Lenkija visa beveik vokiečių užimta, tečiau rusų valdžia aiškiai išsitarė duosianti jai pilną autonomiją, nes ji, tiek daug kentėjusi, tiek sąžiningai pilietiškas pareigas pildžiusi.Kadangi ne vieni lenkai sąžiningai savo pilietiškas pareigas pildė, kadangi ne tik Lenkija, bet ir musų šalis—Lietuva—tapo karo auka, todėl svetimtaučių atstovai (drauge ir musų atstovai) pranešė durnai apie vargingą svetimtaučių padėjimą, lingas turėsią baigus.Durnos posėdyje daug pripasakojo apie vargingą 
apie būtinai reika- pcrmainas, kurios įvykti karui pasi-

ko darbo ir buvo todėl menki uždarbiai. Bėgo .daug žmonių į Ameriką ir politl- kiniais žvilgsniais. Bet kuomet ten pakils uždarbiai, tuomet iš ten į Ameriką darbininkų nei su pyragu neįprašysi.Iš tų ir kitų atžvilgių todėl ir visokie įstatymai, apribojanti ateivyste, nebus reikalingi, bet (lar daugiau kenksmingi. Užtatai amerikonams šovinistams reiktu
- I
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Iš lietuvių gyveni
mo Rusijoje.

Maskva. “Viltis” rašo: Čia (Maskvoj) visuomet būdavo labai brangu pragyventi, dabar gi, atvykus iš visur pabėgėlių — visa, žinoma, dar daugiau pabrango. Taigi pabėgėliams čia užvis didžiausias vargas. Pabėgėlių tarpo yra ir lietuvių bei latvių. Jų padėjimas užvis sunkiausias. Tokiam dideliam mieste jie negali nei patįs susi vaikyti, nei nieko rasti, nei nieko pasišaukti. Slankioja vargšai po gatves neturėdami kur nei galvos priglausti. Merginos tuojau papuola į bjaurių agentų rankas ir žūva paleistuvybės urvuose. Vaikai elgetauja pakampiais ir ruošiasi į gatvės valkatas.Taip tai nuo vieno pavojaus bėgant žmonės užeina dar didesnį pavojų, nes ir bado-vargo užtektinai pri- sikenčia ir dar savo dorą pražudo. Prie musų nelaimingųjų pabėgėlių pilnai pritinka priežodis: nuo vilko bėgdami užėjo mešką.
Viborgas. Viborge katalikų nedidelis skaitlius ir įvairių tautų. Turi nedidelę seną bažnytėlę ir darbštų kleboną kunigą Kartingą. Kas sekmad. ir šventadienis klebonas turi laikyti dvi mišias, nes antrojo kunigo nėra iš kur pakviesti.Tvarka bažnyčioj tokia: valstybės gyventojus pasiryžime kovoti ligi laimingojo galo; mananti, kad greitesnis laimėjimas reikalaująs sutvirtinti vidujinę tvarką, susitaikymą ir senosios politikinės kovos užmiršimą, taippat užjaučiančios valdžios domos į visų ištikimųjų Rusijos piliečių reikalus be tautos, kalbos ir tikėjimo skirtumo — ir išreiškianti pasitikėjimą, jog buvusieji ligšiol trukumai armijos aprūpinime busią pašalinti, prasikaltusieji gi, neatsižvelgiant į jų užimamas vietas — busią smarkiai baudžiami.

pirmos mišios 9 vai. iš ryto, po kurių Evangeliją skaito franeuzų kalboje, suma 11 valandą, prieš sumą Evangelija ir pamokslas lenkų kalboje, o po sumos finų kalboje (suomiškai).Labai gaila, kad lietuviškai nėra nei Evangelijos, nors klebonas gan gerai lietuviškai supranta. Bažnyčioj dažnai tenka matyti lietuviškas maldakningcs beskaitant. Bažnyčioj visuomet viešpatauja tyla, per mišias gieda tiktai vienas vargonininkas, o šiaip ir “Aniolas Dievo” niekas neužtraukia, nors klebonas per kiekvieną pamokslą ragina žmones prie giedojimo.Šiam mieste nėra nei krautuvėlės, nei katalikiško kningynėlio ir dargi nėra škaplicrninko prie bažnyčios; kur žmonės galėtų nusipirkti kningelę, rąžančių ir t.t., bet to viso prireikus, turi kreipties prie klebono, kuris noriai tą viską suteikia.Pats miestas ir jo apylinkės labai puikios: visur vanduo ir miškai; ant salų pristatyta vasarnamių. Prie salų priplaukia laivai, taip kad gyventojams patogu su reikalu į miestą. Finlandijos miškai daugiausia iš eglių ir pusių, vėjui pučiant ūžia. Kas prie jų pripratęs — rainu, liet lietuviui, savo tėvynės mylėtojui, čia liūdna ir daug ra- (miau, kada mus lapuotos girios šlama.Atvažiavusieji Finlandi- jon stengiasi pamatyti Šarmos kanalą, kur vanduo sulaikomas šliužais, ir indo- mauja, kaip viskas puikiai žmonių rankomis padaryta. Ir teko važinė ties po Šarmos kanalą, kelties per šliužas ir grožėties jo krantais: vietomis iš abiejų pusių kalnai, tai didžiausios uolos, apaugusios medžiais.
SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Kas girdetLietu vojViešoji Vilniaus biblioteka ir muziejus “laikinai” iškelti iš Vilniaus į Mogile- vą. Gi gubernijos 'akeižės valdyba nukelta į Polocką.Karo inžinerijos darbams dirbti vėl pašaukta gyventojai. Kas nenori pats eiti, privalo savo vieton darbininką nusamdyti.Visi Vilniaus fabrikai, kad nepatektų į vokiečių rankas, gabenami geležinkeliu dykai. Manoma taip- pat išvežti iš cerkvių ir bažnyčių varpai.Lietuvių komiteto moksleivių bendrabučiai (internatai) iš Vilniaus perkeliami į Voronezh].Žydai, keliamieji iš Vilniaus gubernijos ir kitų gubernijų, siimčiami Tam- bovo gubernijomŽaslių (Trakų apskr.) parapijos laukuose, ypač palei miesteli, pastaromis dienomis ilsisi naktavoja didžiausi pabėgėlių būriai ir jų varomų gyvulių bandos; pabėgėliai tie daugiausia sentikiai ir lenkai dvarininkai su kumečiais iš Kauno gub., ūkininkų nedaug. Pačiam miestelyj kaip koks jomarkas. Kumečių pabėgėlių padėjimas — apverkt i- niausias. Šios apylinkės žmonės sodiečiai, matydami ir girdėdami apie pabėgėlių vargus, neketina bėgti nuo karo pavojaus. Ir tikrai yra lengviau iškęsti pastarasis, negu pabėgėlių vargas. Vokiečių lakstytuvai kasdien kartais net po kelis skraido per Žaslius nuo Panerių pusės atlėkdami. Žmonės su jais, kaip ir su anuotų šūviais pilnai apsiprato.Vilniuje savaitraštis “Lietuvos Ūkininkas” sustojo ėjęs.Vilkaviškio vyrų gimnazija, veikusi pereitais metais Vilniuje, L. Dr-jos komiteto rupesniu nukelta Voronežan. Gimnazijos mokiniai bus ir toliau komiteto globiami. Ton gimnazi- jon galės įstoti ir visų kitų Lietuvos gimnazijų moki- niai-pabėgėliai lietuviai.“Rygos Garso” paskutinis 83 numeris praneša, kad Rygos laikraščiai užsidarinėja, nes griaunama spaustuvės. Rusų ir latvių laikraščiai kraustomi — Petrogradan, kiti Dorpatan bei Vaikau. Išvažiavę jau visi popai su archirejum. Visų bažnyčių ir cerkvių varpai nukelti ir atiduoti policijai išvežti Minskan. Rygos kunigai visi pasilieka savo vietose ir pamaldos laikomos kaip paprastai. Toliaus “R. Garsas” sakosi pats taippat laikinai nebeisiąs, tečiau “R. G.” redakcija pasiliekanti Rygoje ir kai tik galės — vėl pradės žmonėms tarnauti žiniomis.Pabalti jos vokiečiai-baro- n ai labai skaitlingai suvažiavę Rygon ir Jelgavon.Rygos visos valdžios įstaigos išgabenta Rusijon.

"DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais
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Visas Kuponas ir pakelio priešais turi tą 
pačią verte. Gali būti išmainomi j pinigus 

«■ arba į vertas dovanas. «
rš| dovana bus duodama iki Dec.31, 161&)

“Prov. Viestnik” liepos 21 d. išėjo paskutinį karti!. >“R. Misi” išėjo paskutinį kartą dar pirmadienį. Miestas ištuštėjo, apmirė. Kasdien iš miesto išvažiuoja aplink 10,000 žmonių.
ŠV. BEDO KOLEGIJOS 

MOKSLEIVIAI.Niekas taip šiemet neat- sižymėjo savo veikimu, kai šv. Bodo kolegijos moksleiviai. Dalyvauja kitų vakaruose ir rengia juos patįs.Rugsėjo 4 dieną atsibuvo didelis ir įvairus moksleivių vakaras Visų Šventų parap. svetainėj, Roselande, III.
M.

STRAIKUOJA GATVE - 
KARIŲ DARBININKAI.

Albany, N. Y., rugs. G. — Šiandie čia sustraikavo 900 gatvekarij darbininkų. Gat- vekariais važinėjimas todėl pertraukta su keliais aplinkiniais miesteliais, ų
| Dr. S. A. ŠLAKIENEĮ
* SPECIALISTE ,
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
į 3255 SO. HAt-STED ST.
|Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL. ■

Tel. Randolph 524

ii A. A. Slakis
ADVOKATAS

j C 3C. L-7 

(Room 815)
7? Tino aor.K s<

5246

19 SO. LaSALLE ST.
I Chicago, III.

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

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:80 — 8 v. 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatve*.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSK 
KAINOS.

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

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasikiu vakari!* iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos 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

VienintelO mokykla, kurioj kiekvienas pali išmok
ti Angliška kalba, laimi trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodu. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimai teipjau klcsosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Langnajes

1741 W. 47th Street, Chicago, !JL i
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ALD. “KATALIKAS,” Rugs. 7, 1915. 5
A. Vienuolis.

PATI.
(Iš “Aušr”).

(Tąsa).
ju priešakyje. Visi jie prieš inane nusiėmė kaškietus, 
aš jiems atsakiau tuo pačiu, bet nei žodžiu i juos ne
prabilau; ir vėl man pasirodė, kad tai pačios intek- 
mės vaisiai. . $•;

Tie mokiniai primine man mano du jaunuoju bro
liu gimnazistu, kuriuos aš, gavęs girininko vietą, lie
piau tėvams mokyti ir tam tikslui siųsdavau jiems 
kas mėnuo po 50 rublių.

Apskritai pirmais savo tarnystės metais, aš daug 
ką gero buvau daręs savo namiškiams ir tikėjaus per 
keletą metų grąžinti tėvams visas išlaidas, kurias, jie 
mane bemokydami, padarė ir išmokėti visas jų skolas.

Vienais metais savo pinigais intaikiau gimnazijon 
abu jaunuoju broliu, tėvams padėjau išstatyti naujas 
triobas, liepiau užvesti sodą; pripirkau akėčių, plūgų, 
įvairių trąšų žemės pagerinimui. Šventėms prisiųsda
vau jiems dovanų ir pinigų šeimynos algoms išmokėti.

Ateinančiais metais buvau sugalvojęs ir jau su 
tėvu susitaręs iškasti kieme gerą šulinį, kuriuo ga
lėtų naudoties visas sodžius, o taipgi nuleisti iš ežero 
vandenį, kad tokiu budu pagerinus valstiečių pievas. 
Tam tikslui jau buvau išgavęs nuo gubernatoriaus 
leidimą ir suderėjęs pavieto agronomą. Seserims pri
žadėjau duoti gerą kraitį — žodžiu, nusprendžiau visų- 
pirma sušelpti namiškius ir pakelti jų ūkį, o paskui 
jau pasirūpinti ir savimi.

Bet čia susipažinau su savo busiančia pačia, įsi
mylėjau. ir už keleto mėnesių vedžiau ją.

Vedęs gi nustojau nuolat broliams siuntinėjęs pi
nigų ir tai perpus mažiau, tėvams dargi šventėms nie
ko nebeprisiųsdavau, nes visa mano alga išeidavo buto 
apmokėjimui, baliams, pokyliams, dovanoms, parodams.

Pačios pinigai buvo sudėti banke, o aš nekuomet 
nieko neprašydavau ir pinigų iš nieko neskolindavau. 
Pats gi atsakydavau tik tada, kada neturėdavau.

Kyšių aš neėmiau, kuomet visi mano santarnau- 
tojai iš jų tik ir gyvendavo, atidedami bankau algas.

Ir kaip keistai iš pradžių ji pati siuntinėdavo bro
liams pinigų, sustatydavo lenkiškai tėvams laiškus, aš 
juos išverzdavau lietuviškai, paskui ji juos gražiai sa
vo ranka perrašinėdavo. Už keleto, tečiau, mėnesių Ji 
jau nebeužsiminėdavo ne apie pinigus, nei apie laiš
kus. .. Ir pabaigoj metų aš surinkęs paskutiniuosius 
siųsdavau broliams nors po 15 rublių... Apie šulinį ir 
pievas 'jau ir svajoti nebebuvo ko.

Mokiniams šile užtraukus linksmą dainelę, aš ko 
nepravirkau del taip netikėtai ir negeistinai susidėju- 
sio mano gyvenimo.

Turiu pripažinti, nelaimės draugai, kad aš iš pat 
mažens buvau truputį melancholikas, keisto budo ir, 
apskritai, nepanašus į kitus savo brolius ir seseris. 
Taip, dar būdamas kūdikis, praverkdavau, liūdnai niū
niuojant, užsimąstydavau saulei sėdant, arba mėne
siui šviečiant; gailėdavau visų elgetų, beturčių, nus- 
kurėlių. Tėvams nematant, vagčia imdavau iš kamaros 
duoną ir ja penėdavau sodžiaus šunis, kurių, kaip žiu-o 
jau, nekuomet nelakindavo šeimininkai. Išmokęs po
terius kalbėti, melzdavaus ir už papjautų ėriukų ir par
šiukų dūšeles... Lyjant, pats niekeno nevaromas, neš
davau laukan piemenims čiarkasus ir sermėgas nuo 
lietaus apsigaubti...

Paaugęs ir tapęs studentu, gėdindavaus nešioti 
formą, dėvėti gerais rubais ir negalėdavau ramiai pa
žvelgti į akis prastiems tamsiems darbininkams, gė
dindavaus elgetai išmaldos paduoti. Vasarą, vakacijų 
laike, sėsdavau drauge su visa šeimyna už bendro sta
lo ir nekuomet nesirinkdavau gardesnio kąsnelio, ne
smaguriaudavau.

Tapęs girininku ir turėdamas savo globoj daugelį 
darbininkų, nė vieno negalėdavau pavadinti “tu”, ką 
nors jiems aštriai paliepti.

Visuomet, būdavo, išeina taip, kad, tarytum, tarp 
mudviejų yra trečias asmuo, kuris viską ir prisako.

Taip vietoj pasakyti: Jonai, pakark pečiuką, pa
duok man vandens, nušveisk man batus, aš tardavau: 
Jonai, ar negalima pakurti pečiuką, čia nebera van
dens, reiktų pašveisti batai... ir vis sakydavau, pats 
ką nors dirbdamas ir nežiūrėdamas jiems į akis.

Kartais sugrįžęs naktį iš kliubo ir radęs manęs 
tebelaukianti prie durų šveicarą, skubinai praeidamas 
klausdavau ar dar jis nemiega, ir tuojau įsmukdavau 
savo kambariuosna, kad neišgirdus jo atsakymo. Pa
sakyti gi jam, kad jis daugiau manęs nekuomet nebe
lauktu, irgi negalėdavau, nes man išrodė, kad tai dary
damas, dar labiau pabrėžčiau savo viršenybę.

Už vis sunkiau man būdavo vasarą, matuojant 
miškus, kur aš turėdavau savo priežiūroj kelias de
šimtis darbininkų. Gėda man būdavo, kad jie visi 
privargę, per dien prilakstę prie manęs nesisėsdavo, 
arba man pro šalį praeinant visi tuojau stodavęs; o 
už vis sunkiau tai laike pietų, kada jie valgydavo vie
ną sausą, suzmekusią žalią duoną, užsigerdami šaltu

. (Seka toliaus.).

•w FREDERICK CTANNEte.
New Yorko valstijos repu- 
blikonų partijos komiteto 

pirmininkas.

Kaip geriau.
Vokiečiams užimant Lie

tuvą, vieni žmonės bėga, 
kur akįs neša, kiti gi pasi
lieka savo vietose, sakyda
mi: “geriau savo tėviškėj 
mirsiu , bet svetur nebėg
siu.” Kurie gi geriau da
ro, ar tie, kurie pabėga iš 
tėvynės, ar kurie pasilieka.

Tiesa- sunku ir daug var
go prisieina pasilikusiems 
iškentėti del karo veiksnių, 
bet negeriau laimėj a ir iš
bėgę į svetimas šalis. Laik
raščiai praneša, kad pabėgė
lių pilni Rusijos miestai ir 
jų ten nemažas vargas lau
kia. Gerai, kas turi pini
gų, tai galės šiaip-taip pra
gyventi. O jaigu kas netu
ri pinigų, kas su tuo bus? 
Gauname žinių nuo pabė
gusių į toliirias vietas, jog 
dabar labai gailisi, kad pa
bėgę. Jų vargai esą tiesiog 
nepakeliami. Vietiniams
gyventojams pabėgusieji
nemažai įkirėja ir jie nela
bai užganėdinti svečiais.

Todėl geriausia, kas gali, 
tegu pasilieka savo gūžtelė
je. Geriau čia numirti — 
nors toji žemelė, kuri tave 
maitino, priglaus pas save 
tavo sustingusį kūną.

Teko girdėti apie likimą 
tų gyventojų, kurie užimant 
priešui šalį, nepabėgo iš sa
vo vietų. Tiesa, jie nesi
džiaugia ir neturi kuo 
džiaugties, bet sulyginus sa
vo padėjimą su pabėgusių 
padėjimu, jie nesigaili, kad 
nebėgo. Dar reikia atmin
ti vienas svarbus dalykas.

Jei pabėgsi, ar paskiau 
savo tėviškėn sugrįši, o jei 
ir sugrįši, ar savo tėviškė
lę atgausi. Gal tavo gūžte
lę užims kas nors, nuo ku
rio paskiau jokiuo budu ne
išgausi.

Todėl reikia gerai pamąs
tyti, kaip geriau, bėgti, ar 
pasilikti. Perdaug nerei
kia tikėti visokiems gązdi- 
nimams. Vienas kasžin ką 
paplepės, kitas dar pridės 
ir tuoj pasidarė tarp žmo
nių sumišimas. Reikia vis
ką šaltai ir ramiai apgalvo
ti, lengvai netikėti. Vienoj 
vietoj teko būti, kur prie
šininko lakstytuvai mėtė 
bombas. Tai buvo anksti 
rytą. Pasigirdus šaudant 
iš anuotų, moterėlės ko ne- 
apmirė iš išgąsčio: “Dievu
liau, bėgkime, ateina vokie
tis!...’” Gerai, kad dar bu
vo kam jas nuraminti, tai 
jau butų bėgusios.

Ramiau užsilaikykime ir

šaltu protu viską svarstyki
me. Mes, lietuviai, esame 
vargo žmonės, vargas mums 
neben au j iena, pr ipraskime 
ir prie šito skaudaus vargo. 
■Nebėgkime niekur iš tėvy
nės, nes svetur vargiai ar 
ko geresnio sulauksime. Te
redo mus, varguolius, Die
vo Apveizda!

“Aušra.”

LIETUVAIČIŲ PASILIN
KSMINIMAS.

Pereitą šeštadienį, rugsė
jo 6 d., Mark White salė
je, atsibuvo puikus jauni
mo pasilinksminimas-šokiai. 
Šie šokiai, arba balius, bu
vo parengta lietuvių pane
lių draugijos “Gabia Soro- 
ris.” Publikos atsilankė a- 
pie 150 asmenų, daugiausia 
čia augusio jaunimo. Tai 
buvo vienas puikiausių pasi
linksminimų.

Nors ton draugijon susi
spietę lietuvaitės-panclės 
čia gimusios,. užaugusios ir 
augštesnes mokslaines išė
jusios, tečiau jų tarpe už
eisi daug lietuviškos dva
sios. Savo tarpe jos kal
basi tėvukų kalba, šoka ir 
žaidžia tautiškuosius šokius 
ir žaismes.

Jų surengtas pasilinksmi
nimas kiekvieną patenkino 
ir visi linksmi išsiskirstė.

Comeback.

JAUNIMO LAVINIMA
SIS.

Cicero, III. Rugsėjo 2-rą 
diena Liet. Vyčiu 14 kuo- 
pa laikė paprastą savaitinį 
susirinkimą. Narių daly
vavo nemažai, susilaukėme 
ir svečių nuo Bridgeporto, 
Chicago j e.

Dabartiniu momentu lie
tuvių visuomenė apgalvoja, 
riša, ginčus veda, kur lai
mingesnis butų Lietuvos li
kimas: ar po Rusijos val
džia, ar Vokietijos. Musų 
kuopos jaunimas užmanė 
šitame klausime pasiginčy
ti. Diskusijos rengiamos 7 
d. rugsėjo, parapijos svetai
nėj. Apart diskusijų bus 
monologų, dainų, deklema- 
cijų ir t.t. Lauksime vėl 
svečių.

Apsvarsčius reikalus gy
vai pasilinksminta.

Comeback.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Pas mus atkeliavo šaltos 

rudens dienos. Nesmagu 
su jomis susidurti. Žmo
nės pradėjo dirbti labai ge
rai. Musų darbas yra ka
ro amunuicija; žinoma, tai 
nemalonus darbas, bet jai
gu tu nedirbsi, dirbs kitas. 
Pereitą savaitę Youngstow- 
ne kompanija gavo užsaky
mą už $1,500,000 plieno.

Lietuvių čia gyvena pusė
tinas būrelis. Duguma įsi
gyvenusių, turi nemenkos 
vertės nuosavybes. Lietu
viai čia turi savo tautos ku
nigą, kuris aprūpina jų dva
sinius reikalus. Draugijų 
irgi turiųie: šv. Juozapo dr- 
ja, kliubas, abiejų susivie
nijimų kuopos, blaivininkų 
kuopa. Čia gali rasti gerą 
vietą du lietuviu: barberis 
ir valgomi], daiktų pardavė
jas. Jaigu koks tautietis 
nori tokios vietos, lai atsi
šaukia, Ridėdamas atsaky
mui krasos ženklelį, šituo 
adresu: P. Sabel, 28 Mur
dock st., Youngstown, Ohio.

P. S.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams 
XASSJLK. 

CIGARETTES 
“Amerikos Štandaras”

10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

y Šitas specialia KUPONAS vertas
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. .
s Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. A

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

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 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

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už ................... 25
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumų, 

už ............................................ ................................
Skustuvas, geriausio plieno, už t f...........
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galaudinimo, už
Geras "Lastic” diržas, kurs TE-M-P-I-A-ST, šisai 

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pymų. Visi gydytojai laiko ji už gerų, už..

Kišeninis peliukas, 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

100

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 ......................................................   . 300

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

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

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

VYRŲ REIKALINGA.
Chaufferių ir taisymo automobilių 

vyri; reikalinga kasdien; geras mo
kesnis. Prasišalinkite iš to sunkaus 
darbininkavimo klesos. Per 6-8 savai
tes mes galime jus išlavinti į pir
mos klesos automobilių taisytojų bei 
vežėjų, tinkantį imti nuo $20 iki $30 
algos į savaitę. Mes darome speeia- 
ališką mokestį šių savaitę, todėl atsi
šaukite pas mus tuojau. Mes pagelb- 
štame kiekvienam vyrui darbe, idant 
gavus gerus pamokinimus apie savo 
darbą lietuvių bei anglų kalba. Už- 
ganėdinimas gvarantuotas. Pamokos 
kasdien. , Banedėliais, seredomis ir 
potnyčiomis atdara vakarais.

Petras Janutavich, vedėjas, 
United Auto-Brokers Ine.,

2835 Cottage Grove avė., Chicago, Ill.
Taipgi turime ir automobilių aut 

pardavimo labai pigiai.

j LIETUVIS GRABORIUS J
n • • ŠiGeriausias gra-^ 

borius ant Bri-Įį 
dgeporto. Atlie- B 
ka darbą geriau-1 
šiai. B
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia j 
geriausius likto-1 
rius ir 12 va- g 
nų paimu.

? Tel. Drover 4139*

J A. MASALSKIS ■
■ 3305 Auburn Ave., Chicago I■

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAIjg Copyright 1915 by A. Kvasnicka
ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo

da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

MOKYKLOMS KNINGA
Kaina 50c

***** ********** f. 54**4-*** «♦* ** .**♦* *♦* *******

■w \*1
ŠVENTA ISTORIJA į

SENOJO IR NAUJOJO ĮSTATYMO.

51

PENKTOJI LAIDA 

Su daugel paveikslėlių.

*1
*1
t'

araše Vyskupas Motiejus 
Volončauskas.

CHICAGO, ILL. .
Turtu h- spauda “KATALIKO”, 3249-53 S. Morgan St.

1913.

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

“SAULE“
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

} AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir petnyčia.
-------- PRENUMERATA KAŠTUOJA: ~~—-—

AMERIKOJ
5 WRftPfH fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-I U fiVI V J (joj §įotįjoj 15 g. Prūsuose 15 m.
■ ■Įrr—* . ■wm .ir--- "t“»- ... ’ —

Rašyk iuojaus, o gausi vieną numerį dybw.

Į W. D. Boczkauskas & Co.
B S28-S2Ž W. South lik, * Mohanoy City, Pa.

3
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4 ALD. “KATALIKAS,” Rugs. 7, 1915.
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Chicagos Žinios.
BUTŲ BUVĘS PAKEL
TAS Į KARDINOLUS.
Jei mjręs arcivyskupas 

Quigley butų pagyvenęs dar 
ilgiau kelias savaites, tai 
Imtų susilaukęs pakėlimo į 
kardinolus. Tomis dienomis 
iš Vatikano apturėta žinia, 
kad miręs arcivyskupas jau 
buvęs nuskirtas kardinolu.

Ilegewische atrasta nužu
dytos G metų mergaitės He
len Petruska lavonėlis van
dens klane. Galvažudis ne 
surandamas.

Chicago advokato Ch. R. 
Francis automobilių trau
kinis į šipulius sudaužė, bei 
aut omol) i 1 i u va ž i a vu šiam 
advokatui su savo žmona 
nieko neatsitikę.

Užsitroškino gazu Mrs. 
Emma Peters, 55 m., našlė. 
3432 Greenview avė.

Tris banditai pereitą va
karą skaudžiai apmušė ir 
apiplėšę advokatą P. G. 
Hess, 5527 Kenwood avė.

Vakar Lincoln parke ati
darytas paminklas atmin
čiai buvusiojo Illinois gu
bernatoriaus J. P. Altgeld. 
Demokratų partijos oficia- 
listai iškilmėje dalyvavo. 
Buvo gubernatorius Dunne 
ir Bryan’as.

DU ŽMOGŲ IŠGELBĖTU.
Vakar iš ryto Charles F. 

Orchard ir Charles Olfers 
pasisamdė leiveli ir žuvau
dami plaukiojo Calumet upe 
ir išplaukė i platų Michi
gan ežerą. Vėjas buvo dide 
lis, galingos vilnys pradėjo 
terioti laiveli vis tolyn ir 
tolyn. Kai nuo kranto jau 
buvo 3 mylias, stoties kapi
tonas patėmijo laivelį ne
laimingame padėjime, su
bruzdo gelbėti ir išgelbėjo.

DARBO FEDERACIJA 
REMIA MOKYTOJŲ 

FEDERACIJĄ.
Santikiai tarp mokyklų 

tarybos ir mokytojų federa
cijos labai įsitempė. Moky
tojų federacija pa si tižo e- 
nergingai kovoti už savo tei
ses. Daug drąsos ir energi
jos priduoda užuojauta ki
tų organizacijų ir asmenų.

Vakar darbo federacija 
sudarė rezoliuciją, kurioje 
karštai pasižada remti mo
kytojų federaciją ligi pasta
roji laimės savo teisių ap
gynimą, o mokyklų taryba 
liko pasmerkta už varžymą 
žmonių teisių.

Šiandien atsidaro viešo 
sios mokyklos ir prasideda 
mokslas. Kaip seksis moks
las tokiose aplinkybėse, kol
bas nieko negalima spręsti.

JAUNIMO KUOPOS 
VAKARAS.

Rugsėjo 5 d. L. Vyčių 13-

ORAS.
Chicago ir apylinkėse. — 

Šiandie iš dalies debesuota 
ir šilčiau; pramatoma lie
tus ateinančią naktį arba 
rytoj.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 74, žemiausia 
— G2 laipsniai.

Saulė teka 5:22, leidžia
si G:14.

toji kuopa ant Town of La
ke surengė vakarą. Pelnas 
skiriamas prie minėtos kuo
pos prigulint iems mokslei
viams.

Apie šį vakarą galima 
kalbėti kaipo apie vieną ge 
riaušių vakarų ant Town oi 
Lake.

Programas prasidėjo kun. 
P. Lapelio kalba. Aiškino 
žmonijos kultūros istoriją. 
Aiškino, kaip neteisingi ir 
nerimti yra užmetinėjimai 
krikščionybės, ypatingai ka
talikų bažnyčios priešų, buk 
pastaroji slopinusi ir slo
pinanti žmonijos kultūrą. 
Čia būvi išaiškinta, ką ti
kintieji vyrai išrado ir ką 
jie davė kultūrai. Jaigu tik 
tokie nenuoselumai, kaip 
išsitarimas, kad pasauli
niai žmonės nieko kulturon 
neinešė ir išsitarimas, kad 
jeigu nekuris asmuo kom
paso butų neišradęs, tai ir 
lig šiandien Amerikon bu
tų nebuvę, — kalba butų iš
ėjus labai nuosekli, turinin
ga.

Toliau atvaidinta “Meš
ka”. Svarbiausios rolės Ale
nos, Jurgio ir Lukošiaus. 
Alenos role atvaidino J. Pe
tra vičaitė. č’ia reikėjo paro
dyti liūdėsi, piktumą, kelti 
kivirčus. Minėtoji aktorė 
visa atliko kuogeriausiai. 
Jurgio role atliko p. P. Vir
bickas. Čia ir reikėjo turė
ti daug gabumo, kurio p. 
P. Virbickui užteko. Luko 
košiaus, tarno, atvaidino p. 
K. Kilkis. Jeigu butų atsi
minęs, kad nuo publikos 
nusisukti taip negalima, 
kaip jis padarydavo, butu 
neapsileides viršpaminė- 
tiems. Rasite, pirmu kartu 
scenoje, tai atleistina. Žo
džiu sakant, veikalėlis at- 
vandinta gan gyvai. Toliau 
sekė deklemacija p-lės O. 
Veregaitės. Paskui solo pa
dainavo p-lė O. Brazauskai
tė. Kaipo viena gabesnių 
danininkių — savo daineles 
turi atkartoti, mat, publi
ka karštu rankų plojimu to 
išmaldauja. Kad butų ga
lima išmaldauti ir monolo 
go atkartojimo, manoma, 
kad publika butų dusyk iš
klausius p-lės Mičiulaitės 
atpasakojamo monologo 
“Ant vienų pečių.” Čia; ro
dos, matėme ne tyčiomis 
pasiimtą rolę, bet natūrali 
riksnės moterėlės prietikių 
atpasakojimą. “Girtuoklio 
Prisieita” atliko p. V. Pauk
štis. Gestavimas buvo pui
kus, tik balsas neliek sti
prus, kokio reikėjo, kad vi
si galėtu girdėti. Už tai to
liau nuo scenos sėdintieji 
pradėjo šlamėti. . P-lė K. 
Ambrozaitė solo padainavo 
dvi daini. Prisiėjo atkarto- 
toti. Ant galo apturėta, ko 
programe visai nebuvo pa
žadėta. P-lė O. Brazauskai
tė kviečiama vėl padainavo 
“Mus Lietuvaitė”. Lengva 
suprasti kodėl taip jaus
mingai buvo padainuotas 
pabaigoje tautos himnas. 
Nenvienam gal vietoje “did
vyriu žemė” norėjosi sušuk
ti kankinių žeme!.. Himno 
meliodija taip lyg liudijo, 
kad ji plaukia iš krūtinių 
pilnų užuojautos Lietuvos 
likimui.

Publikos buvo pilnutė 
svetainė. Vienam kitam mo

ksleiviui teks pašelpos ke
letą dolerių. Bet visų svar
biausia tai, kad minėtoje 
vyčių kuopoje pasirodė esa
ma daug sceniškų pajėgų, 
kurios žada dar ne kartą 
papuošti sceną. M.

Reikalinga pardavėja (saleslady), 
turi kalbėti lietuviškai. Atsišaukite 
įuojaus.

•T. Oppenheimer and Co.,
4737 So. Ashlacl avė., Chicago. Ill.

Parsiduoda pigiai furnišiai; viskas 
geram padėjime ir su randa. Prie
žastis pardavimo — savininkas aplei
džia miestą. Atsišaukit po nume
riu 929 33rd street, ant antru lubii 
nuo alley, Chicago, Ill.
4737 So. Ashland ave.. Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai bučernė bei gro- 
sernė netoli lietuviškos bažnyčios, lie
tuviu apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per dešimts metu. Priežas
tis pardavimo — savininkas persike
lia Į savo namą. Atsišaukite šiuo 
adresu:
1734 So. Union ave., Chicago, Ill.

i Phone Drover 7800

į DR. A. J. TANANEVICZE
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
' Gydo ligas vyrų,*, moterų ir vaikų
I 3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

j Telephone Yards 6686 Į
i b
j Lietuviška Drapanų Krautuve | 
i .. iUžlaikau didžiausiame pasinn- t 
j kime vyriškų apredalų, skrybėlių, j 
3 čeverykų, batų del moterų, vyrų ir I 
Įj vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- J 
j kotų. f
i JONAS BUDR1EAS, savininkas | 
1 32S2-54 S. Morgan St į 

' CHICAGO, ILL.
H 1
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į Tel. Drover 7042. į

’ Dr. C. Z. Vezelis’
‘ LIETUVYS DENTISTAS
_ Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Į Nedalioms pagal sutarimą. g

4712 So. Ashland Ave. °
arti 47-tos gatvės. S

Ė 
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Dr. G. Pi. 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.
Nedelioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

Church R 30Kr BtUS
Memorial Belle a Specialty.

McShane Bell Foundry Co^IUlthnorc.Md^’UAA*

LENTOS
visokios rūšies del statymo namų taip 

gi visokį medžio padailinimai.

iRittenhouse and 
flįEmbreo Oa.
Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. R0Z1I0A pard

Geriausia kava 
kokią pinigai

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

SUČEDYK PINIGUS!
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos i
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto. 1

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 40c vertes kitur pirduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po §1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dali0.]
1614 W Cnicairnave 
1373 Milwaukee ave 
1C’45 Milwaukee i.* c 
2054 M Iwuukee ave 
2710 W North ave

Vakarine dalis.
- 1510 W Madison st 

2t30 W Mil di-on st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstod st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W Not th ave 
264“ Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W l?th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Huis ted st 
4729 Ashland ave

b:ib a a b... ■ aaaHaBKBBBHsaK a b e šs a b

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstaneia tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumų. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond ’o Rheumatic ’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir

čystam kraujui plaukiant, Įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener-
giškumo.

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:

: DR. S. A. RICHMOND CO. J
■ 3245 So. Morgan St.. Chicago, III. |

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.

Tananevigz SavingsBANK
JONAS M, TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 $o. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
...............-■■- —imr= _ =ipIr=^

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.

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

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

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

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.
\\|=====;--.. ir=...---------- ..L----- ^====11 I,

DR. RICHTER’S 
PA I N 

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

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

HEW YORK, N. Y.

Amerikos Lietuvis”

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogoriausiai ir teisinuiaus ai Ap
saugoja namus, biznius iu rakandus nuo ugnies geiiausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. n- skolinu pinigus ant imu morgičių. KreipkitOs pas

K. J. Fillipavičių
Offisas ■—*—

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., pancdClio, seredos ir pOtnyčios vakarais. Telefonas Yards C87O

i

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.SO, pusei metų 75 centai.
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

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

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos {staiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVIGZ SAVIR6S 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 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir offeestraeija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais.
Lekcijos duodama ir per vasarų, o regjileris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje. ** .

g , Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
t Durų, lentų, lentelių, rūmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
1 MUSU ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIOS.

^Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną. Į j s^ZRECKIchka<S<?i
ILL.
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