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LIET. POLITIŠKAS SEIMAS VEIKIA
Vokiečiai puolasi ant Gardino

TALKIMNKAI ffl VOKIEČIUS
Rusai austrus ima nelaisvėn. Černogorai arti Serajevo
Lietuviu Polit. 
Seimas veikia.
Vakar Drill salėj, Maso

nic Temple, prasidėjo Liet. 
Politiškasai Seimas. Seimą 
atidarė p. S. P. Tananevičia.

Pirmiausia buvo Seimo 
pirmininko rinkimai. Buvo 
išrinktas d-ras A. K. Rut
kauskas. Po to buvo išrinkti 
p. J. Kaupas ir p. Vasiliaus
kas raštininkais.

Po prezidiumo išrinkimo 
prasidėjo mandatų priėmi
mas. Iki pietų mandatų su
rinkta 293 delegatų. Po to 
sekė skaitymas laiškų ir te
legramų, kuriuose buvo Sei
mui pasveikinimai.

Prezidiumo rinkimai, 
mandatų priėmimai ir laiš
kų ir telegrmų skaitymai 
užėmė veik visą laiką prieš 
pietus ir todėl po to buvo 
uždaryta sesija.

Popietinė sesija prasidė
jo 2:00 vai. po pietų. Dar 
buvo priimta keliatas nau
jų delegatų. Taigi delegatų 
skaičius yra 300 su viršum. 
Delegatų privažiavo iš toli
mų rytinių ir vakarinių val
stijų.

Sesijai prasidėjus, tuoj 
buvo pradėtas svarstyti au
kų klausimas. Tas klausi
mas užėmė daug laiko ir bu
vo apsvarstytas iš visų pu
sių. Aukų rinkimas turi bū
ti dvejopam tikslui — nu- 
kentėjusiems nuo karo ir 
politikiniam tikslui. Buvo 
kilęs sumanymas kaip nors 
tą aukų klausimą sujungti 
su Tautiniu išdu. Bet išras
ta, kad tai nebus patogu. 
Po ilgų svarstymų pasirodė,

(Seka ant 4-to pusi.).

Armijos durtu
vais smaig

stei.
PARYŽIUS, rugs. 22. — 

Ir vėl vokiečiai liko pastum
ti atgal. Po didelio mūšio, 
kurs tęsėsi 48 valandas be 
jokios pertraukos, vokiečiai 
pasitraukė atgal septynias 
mylias.

Armijos, nežiūrint i didį 
nuovargį, buvo pasiryžę ne
užleisti nei colio žemės be 
mūšio.

Vokiečiai buvo išmušti iš 
pozicijų durtuvais. Toj bai
sioj skerdynėj pasižymėjo 
ypač turkosai iš Afrikos ir 
anglų pėstininkai. Afriko- 
nai ir anglai labai išsilavi
nę veikti durtuvais. Kruvi
niausi susirėmimai buvo 
prie Aisne, Oise ir Woevre.

Tebeina gandai, kad vo
kiečiai jau pradėjo trauk
tis į savo žemę ir ten grum- 
sis prieš talkininkus už sa
vo tvirtų drutviečių. Sako, 
kad vokiečių pozicijose pa
likta tik 200.000 kareivių, 
o Įeita kariuomenė jau lekia 
traukiniuose į Vokietiją.

žuvo kareivių labai daug 
iš abiejų pusių. Prancūzai 
degina lavonus.

Rusai veikia 
Austrijoj.

PARYŽIUS, rūgs. 22. —• 
žinios iš Petrogrado skel
bia, kad rusai Galicijoje per 
pastarąsias tris dienas paė
mė 15-ką tūkstančių karei-
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vių ir 150 austrų oficierių 
nelaisvėn. Priegtam rusams 
kliuvo daug kanuolių, kul
kosvaidžių ir provizijos. A- 
eroplanai, kurie pasirodė 
ant Rusijos armijos, likę pa
šauti.

Jaroslav yra bombarduo
jamas, o Przemysl yra ap
gultas. Priegtam rusai pa
ėmė Dubiecke miestą ir tuo- 
mi atkirto austrų vakarines

Vokiečiai briau- 
jasi.

BERLYNAS, rugs. 22. — 
Skupiai eina žinios apie 
nuotikius M. ir D. Lietuvoj.

Vokiečių karo ofisas ši
taip skelbia apie savo veiki
mus prieš rusus:

BELGIAN HOSPITAL, AT TĘRMONDE, BURNED BY GERMANS

2:00 valandos žinios.
LONDONAS, rugs. 22. — Leitenantas R. C. Tur- 

I nėr žuvo ant skraiduolio Pegasus, kuomet jį bombar
davo vokiečių skraiduolis Koenigsberg Zanzibar uos
te.

GENEVA, rugs. 22. — Pranešama, kad Viennoj 
buvo kilę smarkios riąušės. Riaušėse keliatas asmenų 
žuvo ir keliatas buvo sužeista.

GENEVA, rugs. 22. ------- Laikraščiai, ateinantie
ji iš Vokietijos, skelbia, kad del strateginių priežasčių 

1 gal reikėsią pasitraukti iš Fisancijbs. Nes reikėsią su
mušti rusus.BELGŲ LIGONINE TERMONDE, KURIĄ VOKIEČIAI SUGRIOVĖ.
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armijas nuo Pržemysl.

Gen. Daklo armija, kuri 
buvo įsibriovusi į Lenkiją, 
likus apsupta.

Telegrama iš Viennos 
skelbia, kad gen. Radko Di- 
mitriev esąs sunkiai sužeis
tas. Tasai generolas buvo 
Bulgarijos ambasadoriumi 
Petrograde. Prasidėjus ka
rui, atsisakė nuo savo vie
tos ir stojo Rusijos armijom

“Trįs vokiečių korpusai, 
skaičiuj 120.000, paėmę Au
gustavą ir Grajevą, eina 
linkui Gardino. Karo veiki
mai šioje apygardoje eina 
pasekmingai. Gardino ar
mija, kuri buvo gen. Hin- 
derbergo sumušta, prisijun
gė prie likučių vilniškės ar 
mijos ir ta sujungtoji armi
ja traukiasi Gardino link.”

Sugriovė am
basadą.

Berlynas, rugs. 22. — 
Petrograde vokiečių amba- 
da liko sugriauta. Kaltinin
kai buvo suimti, bet vėl bu
vo paleisti, nes, pagal Novo
je Vremia, minia darius tą 
iš patriotizmų.

Vokietijos profeso
riai laiškanešiai.
Berlynas, rugs 22. — Ke

liatas Goetingeno universi
teto senų profesorių pasto
jo laiškanešiais. Paprastieji 
laiškanešiai pašaukta armi
jom Daugybės studentų sto
jo armijom

Trumpos žinios iš 
karo lauko.

* LONDONAS, rugs. 22. — 
Kaizeris apsibuvo Luxem- 
burge. Jo rumus saugoja 
tvirta kariuomenė ir dau
gybė orlaivių, kad nebūtų 
užatakuotas iš padangių.

HAAGA, rugs. 22. — BU’ 
vo pasklydęs gandas, kad 
Pranas Juozas, Austrijos 
imperatorius, apleidęs sos
tinę; bet dabar tas užgin
čijama. Imperatorius yra 
sostinėj. Andai aplankė su
žeistus kareivius ligoninėj.

VLADIVOSTOKAS, rug
sėjo 22. -— Japonų bombo
mis iš orlaivių likę sugadin
ti du svarbiu fortu aplink 
Tsing-Tao.

LONDONAS, rugs. 22. — 
Išviso užmušta, sužeistų ir 
prapuolusių Anglijos oficie- 
rių yra 799.

LONDONAS, rugs. 22. — 
Černogorai jau tik už 10 
mylių nuo Serajevo. Aus
trai sparčiai traukiasi prieš 
juos, palikdami greitai šau- 
jamas kanuoles ir visokių 
provizijų.

~ BERLYNAS, rugs. 22. — 
Rumunijos ministerių posė
dis nusprendęs laikytis neu
traliai.

NEW YORK, rugs. 22. — 
Belgų komisija, kuri intei- 
kė prez. Wilsonui raportą 
apie vokiečių žiaurumus, iš
važiavo į Bostoną aplankyti 
Harvardo universitetą. Pas
kui važiuos į Chicago.

WASHINGTON, rugs.
22. —- Delegatai, skaičiuj 
400, suvažiavę nuo įvairių 
katalikiškų labdaringųjų 
dr-jų, išnešė rezoliuciją, kad 
Amerika dabartiniame Eu
ropos kare užlaikytų kuoru- 
pestingiausią neutralitetą.

LONDONAS, rugs. 22. - 
Karinis vokiečių gubernato
rius Belgijoj uždraudė par
davinėti lakraščius. Grasino 
pardavinėtojams sušaudy
mu. Pardavinėjama tik vo
kiški laikraščiai.

RICHMOND, rugs. 22. — 
Anglijos valdžia užsakė 1.- 
000 plėškių del artilerijos 
arklių ir 500 balnų del kava
lerijos. Viskas turi būti ga
tava per šešias savaites. Ir 
Cincinnati gavo panašius 
užsakymus.
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Musiį pastabos.
PIRMOJI POP. BENE

DIKTO XV ENCIKLIKA.

Vatikano of iria lis orga
nas “Osservatoro Romano" 
skelbia popežiaus Benedik
to XV ganytojui į laiškų, iš
leista enciklikos formoje, 
viso pasaulio Romos kata
liku vyskupus. Šv. Tėvas 
perstatų nekaipo savo po- 
pežiavimo programa, ra
gindamas vyskupus platin
ti tikėjimų, pasidarbuoti 
tautų sutaikyme ir steng- 
ties pasaulin įvesti visu 
žmonių brolvbe. v «, L

Štai nekurios ištraukos:
“Tėmijant į žmonija, mu

sų globai pavestų, baisus 
visuotino karo reginys pe
rėmė mus neišpasakytoju 
baisumu ir liūdnumu.

“Kuomet matom taip žy
mia Europos dalį, naikina
mą ugnim ir kardu, šlaksto
ma krikščionių krauju, mu
sų pareiga paimti visus, be 
jokio išėmimo, avinėlius ir 
aveles, teviškon globon”.

Šv. Tėvas įsako karo me
tu ypatingai melsties į 
Švenčiausiaja Dievo Moti
nų. Paskui sako:

“Atsiliepiu į tuos, kurie 
valdo tautų likimu, kad sa
vo išmintį taip prirengtų, i- 
dant galėtu šalin prašalinti 
visokius skirtumus, prie
šingus žmonijos gerbūviui.

“Tegu supranta, jogei ir 
taip yra daug kentėjimų ir 
rūpesčių, surištų su laikinu 
gyvenimu ir nepridera to
dėl tų gyvenimų daryti dar 
nelaimingesnių ir dauginti 
jam rūpestis, tegu įsideda 
sau galvon, kaip daug griu
vėsių ir nelaimių ištiko ir 
kiek jau žmonių kraujo iš
lieta”.

Atsiliepdamas tolinus į 
tautui valdovus šv. Tėvas

skubinkitės taikos ta- 
ryoon; ištieskite kits kitam 
dešinę ir užtikrinkite tau
toms brolybę.”

Enciklika baigiasi išreiš
kimu vilties, kad jo pope- 
žiavimo pradžia busianti 
karo pabaigos liudininkė.

Šv. Tėvas taja viena en
ciklika nepasiganėdino. Per 
kariaujančių pusių amba-

sadorius pasiuntė val
džioms pasiulijimą, ar jos 
nepriimtų Vatikano patar- 
pininkavimo taikos derybo
se.

Jei nors viena valdžia 
prielankiai atsakytų, tuo
met Vatikanas panaudotų 
visų savo intekmę, bi tik 
paskubinti tas derybas ir 
pa baigti karų.

Bet ar popežiui pasiseks 
tas tikslas atsiekti? Tarp 
kariaujančių pusių per eilės 
metų susirinko tiek rudžių, 
tiek skirtenybių, kad sunku 
bus dar ir rudis nusikra
čius susitaikinti. Europoje 
perversmės gali būtį taip
baisios, kad jos gali panai
kinti visus sostus, nes pa
sibaigus karui gali gimti 
revoliucijos, baisesnės už 
karų.

DELCASSE APIE KARO 
NAUDINGUMĄ.

Mediolane leidžiamojo 
“Corriere della Sora” laik
raščio redaktorius paskelbė 
savo pasikalbėjimą su bu
vusiuoju Francijos karo mi- 
nisteriu Delcasse reikale I- 
talijos stovio kilus europi
niam karui.

Visupirmu ex-miuisteris 
išreiškė savo opiniją apie 
psychologinį smūgį, kokį 
apturėjo vokiečiai.

“Esu persitikrinęs”, pa
sakė Delcasse, “kad vokie
čiai net ligi paskutinei va
landai buvo manę, jogei ga
lėsią su kuogeriausiu pasi
sekimu atnaujinti savo te
roro metodas, kurios jiems 
kelis kartus laimingai nusi
sekdavo. Jie, be abejonės, 
mane, kad Rusija nepasi
krutins. Taippat vokiečiai 
nebuvo manę, kad Anglija 
ši n karau galės įsimaišyti. 
Vokiečiai nepastebėjo to, 
kad pastaraisiais metais Ru
sija atliko didelę evoliuciją. 
Rusija buvo milžinė; tokia 
yra ir dabar, bet tuo skir
tumu, jogei pirmiau apie 
tai nieko nesuprato, gi da
bar labai gerai žino, kuo ji 
yra. Visa atsibuvusi Rusi
joj transformacija taigi ir 
nebuvo patėmyta vokiečių 
observatorių

Būdami tokiame nepap
rastame apjakime vokiečiai 
metėsi agresivėn politikom 
kur pataikė į galinguosius 
talkininkus ir neteko Itali
jos pagelbos. Vokiečiai labai 
daug nukentėjo nuo Italijos 
dabartinės neutralybčs.

“Dauguma mano, kad 
vienos neutralybčs nepakan
ka” pridūrė Delcasse, “bet 
apie tai patįs italai gali 
spręsti. Kas link manęs, esu 
persitikrinęs, kad neutraly- 
bė labai daug ką reiškia. 
Kaktas, kad toji neutralybė 
buvo pramatoma, visai ne
pakenkia apkainuoti jos ge- 
radėjysčių. Yra tai vienas 
tų laimingųjų veiksmų, ku
ris leidžia mums pasitikėti 
gerais rezultatais kovos, ku
rion vokiečiai mus intra ūkė. 
Tas mums naudingas daik
tas, paskatinimas, suramini
mas; yra tai viena pasek- 
mingiausių mums aplinky
bių”.

Kalbant apie ateitį, Del
casse išklojo sekančias savo 
pažiūras:

“Manau, Europos žernla- 
pis žymiai bus perkeistas. 
Busimas kongresas turės at
likti labai rimtus ir svarbius 
darbus, kokių ligšiol diplo

San Francisco traukinis, nušokęs nuo bėgiu netoli Lebanon, Mo. Žuvę 27 asmenis.

matai nebuvo atlikę. Po ka
rui pasipelnys visi nuken
tėjusieji. Kiekviena valsty
bė apturės sau dalį, atsako
mą savo pasišventimui ir 
pastangoms karo metu. Il
siais laikais apie ateitį pri
sieis rupinties tiek, kiek dar 
nekuomet nebuvo rūpinta
si”.

Garsioji Reimso Katedra.
Iš Reimso Londono laik

raštis gavo šitokią, žinią a- 
pie nelaimingą likimą šlo
vingos Notre Daine kated
ros:

“Iš puošnios Reimso ka
tedros, kuri yra žinoma vi
sam pasauliui, nieko neliko, 
kaip tik pajuodusios, apde
gusios sienos. Dar tikrai ne
žinoma, ar ugnis tas sienas 
ant tiek jau nusilpnino, kad 
jos turės virsti. Bet visvieu 
jau jos nebus galima atitai
syti iki to puošnumo, kokia 
ji buvo pirmiau.

Katedra užsidegė ketvir
tą valandą sekmadienį po 
pietų. Ištisią dieną bombos 
krito į miestą. Mieste spro
go arti 500 bombų. Vienoj 
miesto dalyj buvo kilęs gais
ras ir paskui ugnis nuo vie
no bloko skleidėsi į kitą.

Katedra buvo paversta į 
ligoninę del vokiečių sužeis
tų kareivių ir ant katedros 
plevėsavo Raudonojo Kry
žiaus vėliava. Kuomet pir
ma bomba drožė į katedros 
stogą, tai visi mane, kad tai 
buvo netyčia padaryta, Bet 
paskui paaiškėjo, kad ant 
kalno už keturių mylių nuo 
miesto buvo vokiečių Pata
rėja ir tos batarejos artile
ristai pastatė sau už tikslą 
taikyti į katedrą.

Bomba paskui bombą 
smogė į tvirtas akmenines 
katedros sienas, kurios per 
šimtmečius atstovėjo prieš 
visokias nepagadas. Galop 
pusiau ketvirtą valandą ry
tinėj katedros dalyj, kur 
buvo daroma taisymai, už

sidegė, ir ugnis apėmė visas 
medines katedros dalis. Ą- 
žuolinis stogas užsidegė ir 
viduj ugnis pleškėjo, kaip 
baisiame krosnyj.

Vokiečių sužeistieji karei
viai butų žuvę ugnyj, jei 
fraiicuzų daktarai nebūtų 
apie juos pasirūpinę. Minios 
žmonių susirinko apie ka
tedrą. Vokiečiai buvo uni
formose. Minia ūžė ir šau
kė, kad reikia išpjauti vo
kiečius. Pasigirdo balsai: 
“Užmušti, juos, užmušti!”

Kareiviai, aplinkui sto
vintieji, jau buvo besitaisą 
šauti, bet tuo tarpu žemo 
ūgio kunigas Afidrieux at
sistojo tarp vokiečių ir ka
reivių ir pasakė:

“Nešaukite, nes jus busi
te tada tiek pat kalti, kaip 
ir jie”.

Minia aprimo. Tarp švil
pimų ir šaukimų vokiečiai 
buvo sunešti į muziejų”.

Katedra buvo pradėta 
statyti 1212 m. ir buvo sta
toma net iki 15 šimtmečio. 
Joj buvo karūnuojami 
Francijos karaliai.

Kartu su katedra, žuvo 
daug dailės veikalų — pa
veikslų, stovylų.

Blaivininkų Seimas.
Rūgs. 1(5 ir 17 d. Worces

ter, Mass., atlaikyta Lie
tuvių Pilnųjų Blaivininkų 
seimas. Antradienio ryte 
pusiau dešimta vai. atsibu
vo iškilmingos mišios šv. 
Kazimiero bažnyčioj ir po 
mišių pasakyta pamokslas. 
Pamokslą pasakė kum P. 
Saurusailis. Pasibaigus pa
maldoms suvažiavusieji de
legatai susirinko pobažny- 
linėu salėn ir ten atlaikė 
seimo sesijas. Seimo pirmi
ninku buvo išrinktas vietos 
kum J. J. Jakaitis, pagel- 
bininku kum Krakauskas iš 
Waterbury, Conn., raštinin
ku klierikas Navickas iš 
New York, N. Y. ir viena 

mergina iš Waterbury, 
Co n m, (Pa va rdės n epą ty- 
riau) antruoju raštininku. 
Pirmą dieną delegatų buvo 
25.

Pirmą vakarą buvo su
rengi os prakalbos, dainos, 
deklemacijos ir šokiai. An
trą vakarą buvo sulošta 
“Ant bedugnės krašto”.

Reporteris.

Wilhelmas--Atilla
,— Ką manote apie Vo

kietijos ciesorių? Jei tokį 
klausimą būtumėm uždavę 
pirm poros mėnesių pirmam 
geresniam amerikonui, bū
tumėm išgirdę paprastą at
sakymą.

— Ciesorius Wilhelmas
— butų pasakęs — yra kuk
lus 20-to amžiaus valdovas- 
filantropas. Trokšdamas sa
vo tautai išimtinai viso ge
ro ir laimes, jis labai daug 
kuo prisidėjo prie išvysty
mo Vokietijos pramones, 
pirklybos ir dabartinio jos 
galingumo, ko ėmė labai pa
vydėti kitos valstybes. Be 
to jis savo valstybei davė 25 
metus ramybės, kuriuo tai 
laiku Vokietija kuopuikiau- 
siai vystėsi ir priparodė, 
kad Wilhelmas pilnai atsi
davęs savo tėviškei ir neturi 
noro ant kitų valstybių ke- 
sinties.

Kaipo valdovas — tai tik
ras pavyzdis! Kaipo žmogus
— tai garbe viso to žodžio 
prasmėj; prižadėtą žodį vi
suomet pilnai išpildo. Taip
pat kareivis iš kraujo ir 
kaulų, narsus ir begalo drą
suolis!

KaiĮ>gi atsakytų į tą pat 
klausimą tas pat ameriko
nas dabar?

— Per 25 metus ciesorius 
Wilhelmas lošė komediją; 
tai pirmeilis aktorius. Juo
kėsi jis nuolat iš savo tau
tos, taippat iš tų, katrie iš 
jo stebėjosi — nudavinėjo 
esąs pilnas dorybių. Šiandie 
metė nuo savęs kaukę ir štai 
pamatėme jį tokiuo, kokiuo 
jis tikrai yra — pamatėme 
bedirbant.

Tasai santaikos “šalinin
kas” provokuoja visas tau
tas; dabartinis siaučiąs ka
ras Europoje — tai jo dar
bas!

Tasai kuklus ir kiltas 20- 
to metašimčio valdovas to
leruoja savo kareivių žiau
riausius darbus, kokių pa
saulis dar nėra matęs ir ko
kie gali lyginties su paties 
Atillos darbais. Kad sutero
rizuoti nelaiminguosius bel
gus, kurių šalin beteisiškai 
įsiveržė, pakeliui viską de
gina, sunaikina miestą Lou
vain. Gražus iš jo filantro
pas! Puikus geradaris! Iš

veja iš namų 40.000 to mie
sto gyventojų ir palieka 
juos laukuose be jokios pas
togės. Nerupi jam net iš
guitų moterių ir vaikų liki
mas. Tasai pavyzdingasis 
valdovas, laikąs duotą savo 
žodį, garbingas žmogus — 
spjaudo į įvairias valstybių 
sutartis, kuomet jos pasiro
do jam kenksmingomis. Lie
pė jis savo užsienių reika
lų ministeriui pasakyti, kad 
“Vokietijos valdžia negalė
jo susilaikyti priešais kvai
lą ten kokį poperos šmote
lį”. Žodžiu sakant, užsigynė 
savo parašo, kurį buvo pa
dėjęs savo tautos vardu ant 
sutarties, kad Belgija turi 
būti nepaliečiama.

Tai valdovas, kuris išvys
to savo šalyj utilitarizmą ir 
privertė kitas valstybes kal
ti ginklus ir ginkluotics.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 
PO 2 CENTU.

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis 

901 W. 33rd St. 
V. Daukša, 

4513 So. Wood St.
M. M. Dudas 

3815 So. Kedzie Ave. 
Jagello’s Pharmacy 

4559 So. Hermitage Av.
P. Kenutis 

3238 S. Halsted St
J. J. Polekas 

1802 W. 46th St.
K. Ražynas 

2341 W. 23rd St.
M. J. Tananevicz 
670 W. 18th St.

M. Wabol 
1700 N. Ashland Av.
A. L. Zaeharevičia 

2336 S. Oakley Ave.
BRIDGEPORT, CONN.

J. L. Duibis 
595 S. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.

BENTLEYVILLE, PA.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St.
NEW HAVEN, CONN. 

Kaz. Makareviče 
235 Wallaee St. 

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St. 
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika 
320 E. 14th St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL. 
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.

Vienatinis savo rųšies, lietuviškai—angliškos 
kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai* 

4 Angliškas su fonetiškų ištarimu ir kaip 
tapti Jungtinių A. Valstybių piliečiu.

Užsisakymo lapelis.

“Kataliko” Kningynui
3249 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.

Ola prlsiunčiu $1.25 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

Mano vardas, pavardė ...................................................................................................... '

Gatvš .......................................................................................................................................

Miestas .......................................................................................................... ........................

Valstija ...........   r..................

....................... ................................... .............................. •

BALTIMORE, MD.
J. Filipavičius

437 6. Paet St

A. Kurelaitis 
604 W, Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Žalinas
628 Portland St.

ATHOL, MASS.
J. A. Gailiu nas 

Tbe Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.
1 s

NOBWOOD, MASS.
Jonas Jarošęvičo 

1048 Washington St.

HAVERHILL, MASS.
C. J. Kazlow
80 River St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Paulis Mikalauskas 

248 W 4th St.

MONTELLO, MASS.
Vyčių 1 kuopa
137 Ames St.
J. P. Sabol, 

28 Murdock St. 
PITTSTON, PA.

P. Bataitis
18 Sand St.

FOREST OITY, PA.
Jos. Dzikas 

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.
SHENANDOAH, PA.

T. P. Krixanauskas 
102 E. Centre St.

NANTICOKE, PA.
Adolph Swelgin,
142 N. Union St.
B. P. Miškinis

35 Arthur St.
WORCESTER, MASS.

M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

M. Zipis 
152 Millbury St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas

101 Oak St.
DETROIT, MICH.

J. J. Bajorinas 
176 Cardoni Av.

M. Vaičunas
143 Delmar Av.

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis, 

448 Leonard St.
NASHUA, N. H.

Jonas Straškauskis
26 Washington St.

S. L. Zapenas 
28 Washington St.

ELIZABETH, N. J.
D. Boczkus 

211 First St.

HARRISON, N- J.
Jurgis Svetulevičia

201 John St.

KEARNEY, N. J.
A. K. Kalitna,

195 Duke St 
It

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevičius

178 Ferry St.

V. A. Leščinskas
196 New York Av. 1

Paul Noreika 
32 W. Thomas St.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Czeponis, 

510 Main St.

Yra tai praktiškas BANKVEDIS 
dėl išmokimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, o 
trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Toliaus seka žodynėlis Lietuviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu. 
Otonais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 
kalboje. Pagalios talpinąs! trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalbpje. O prie galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurie 
■ori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs į šitą, šalį, privalo 
nors šiek tiek susipažinti sų ele
mentariškomis teisėmis šito kraš
to ir tolesnis! pasilikti jos pilie
čiais.............................................. 51-25

Ta pati audimo apdaruose 1.50

2
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KATALIKAS

Pirmosios moteris 
pradėjusios ieško
ti sau lygių teisių.

(Pabaiga).
Taip nuolat moterims be

sidarbuojant, kaskart dau
giau ėmė rastis žmonių, su
prantančių nigerių ir mote
rių teisingus reikalavimus. 
1890 metais pasisekė Abbi- 
Keli būti išrinktai į vieną 
komitetą, sutvertą agituoti 
už nigerių išliuosavimą. At
sitiko čia vėl nepaprasta 
scena. Komitetas, į kurį ji 
pateko, pareikalavo, kad ji 
pasitrauktų nuo.nario prie
dermių pildymo.

— “Kas gi?” — klausia 
Abbi-Kelli — “ar manote, 
kad aš nemokėsiu tų prie
dermių pildyti? Jei taip ma
nytumėte — “aš pasitrauk
siu”.

— “O ne”, skamba at
sakymas.

— “Tai kasgi?” —
— “Juk tamsta moteris”

— atsako jai komitetas.
— “A-a! — jei taip” — 

sušuko ji — “tuomet aš pa
lieku, nes nematau tame 
mano pašalinimo priežas
ties”.

Draug 
savimi! 
dr-jomis 
draugijos, moterių teisių su
lyginimo reikalai! j ančios.
Pirmos tokios draugijos pir
mininkė buvo Lukrecija 
Mott, ir jos draugija tiek 
pat sulaukė protestų, kaip 
ir draugijos, užsto j ančios 
nigerius.

Anų laikų amerikietėms, 
pasiryžusioms už savo tei
ses kovoti, buvo daromi to
kie pat užmėtinėjimai, kaip 
šiandien mums. Buvo kalba
ma apie šeimynų ardymą, 
apie neteisingą užpuolimą 
ant vyrų, apie moteris da
binantį nuolankumą, švel
numą, grožę.

Patįs kovotojai už nige
rių paliuosavimą skelbė, jog 
moterims pritinka ir reikia 
prisidėti prie kovos už ni
gerius, bet nepritinka ir ne
reikia pačioms už save ir už 
savo skriaudžiamas seseris 
užstoti.

Bet šiaip ar taip galvojo 
ir tebegalvoja žmonių dau
guma, vis. dėlto moterių ju
dėjimo, moterių teisių su
lyginimo reikalavimo ir mo
terių kovų pradžiai buvo

su nigerių išliuo- 
besirupinančioini s 
buvo įkurtos ir

3”as
;erių viešai paskelbtas rei
kalavimas sau balsavimo 
įeisiu.

Neliko tuomet pasaulyje ; 
nei vieno laikraščio, kurs 
nebūtų ištisai to “moterių 
neprigulmingumo” balso 
atspausdinęs ir nebūtų jo 
pajuokęs.

Elzbieta Stanton rašo tuo 
laiku savo atsiminimuose: 
— “Mano tėvas kaip tik 
tuo laiku yra buvęs New 
Yorke ir grįžo tyčia nak
ties traukiniu įsitikinti, be
ne išėjau aš iš galvos... O 
kiek aš tuomet pajuokimų 
ir išniekinimų pakėliau!

Kaikurios moteris, kurios 
po tais 18 punktų buvo pa- 
sirašusios, atšaukė viešai 
savo parašus. Man tuo la
biau skaudu buvo visa pa
kelti, kadangi žinojau, — 
jog teisybę užstoju... Gal 
butų prisiėję ir man nusi
minti ir liauties žadinus 
prie kovos, jei nebūčiau ne
trukus susitikus su Zuzan- 
na Antoni, kurią mes tuo
jau praininėni savo Napole
onu, kovojančiu už moterių 
teises”.

Susitikimas, susipažini
mas ir susidraugavimas Elz. 
Stanton su Zuzanna Antoni 
atsitiko maždaug apie 1848 
m. Nuo to laiko “Miss An
toni”, kaip ją visur vadino, 
nenuilzdama keliauja po vi
sus Suv. Valstijų miestus ir 
savo iškalbingumu, savo pa
skaitomis ragina moteris 
pabusti, suprasti savo ver
gavimą ir stoti į kovą už iš- 
siliuosavimą. Visose tose 
paskaitose skamba nuolat 
šitokie išsitarimai: “šalis 
gali tik šitaip būti valdoma, 
kaip to geidžia šalies gy
ventojai”, arba — “mokes
čių negalima skirti, nepri
tariant tiems,- kurie tuos 
mokesčius moka, tai yra ne
pritariant atstovams, parla
mentai! siunčiamiems” — ir 
— “jei moterei neleidžiama 
už save parlamente tarti žo
džio, tai neturi būti iš jos 
reikalaujami bent kokie mo
kesčiai” ir tt.

Toks uolus veikimas ne
galėjo pasilikti be intekmės. 
1850 m. renkasi amerikietės 
į didžiausią moterių suva
žiavimą Massachusette. Vi
sų Suv. Valstijų atstovai pa
skubo tuomet čia susirinku
sias moteris pasveikinti. 
Paulina Wright Davis ati
darė susirinkimą šitais žo
džiais: — “Reforma, kurią 
mes trokštame įvesti, yra 
svarbi. Tos reformos tiks
las paliuosuoti pusę žmoni
jos nuo vergavimo”.

Tame suvažiavime pirmą 
sykį buvo moterių-ameri- 
kiečių nutarta organizuotis 
(spiestis) bendram veiki
mui.

Tuo pačiu laiku ir tuo pa
čiu tikslu buvo sušaukti to
kie pat mitingai Ohio, Penn
sylvania ir kitur, ir nuo to 
laiko moterių politiškas ju
dėjimas išsiplėtė visoje 
šiaurinėj e Amerikoj c.

Paskui sekė eilės (dekle- 
mavo) p-lė Andriliunaitė 
“Brangus broliai, susipras- 
kim!” P-lė Dragūnaitė pa
sakė ’’Kai du stos”, ir J. 
Andriliunas “Apsaugok, 
Viešpate”. Deklemuojant 
parinkta aukų delegato 
siuntinio lėšoms. Surinkta 
$16.20.

Ant galo choras dar su
dainavo: Miškas ūžia, Nuo 
Raseinių ant Dubisos, Ant 
marių kranto ir Rūtelių 
darželis.

Žmonių buvo pilna salė 
taip, kad vėliau atėjęs ne
gavo sėdynių ir turėjo sto
vėti. Susirinkusieji labai pa
vyzdingai užsilaikė, kas pas 
lietuvius didi naujiena.

jau Amerikoje pamatinis 1 
akmuo padėtas.
1840 m. buvo šaukiamas 1 
kongresas Londonan (An
glijoje) aptarti kovos už ui- 
geriu išliuosavimo klausi- - 
mą. Dauguma Amerikos dr- ■ 
jų siunčia ten savo atstovus.
lį tuos atstovus pateko ir ' 
kelios prakilnios Amerikos 
veikėjos. Kad į tokį kon
gresų spietėsi vien pažan
giausieji anų laikų žmonės 
— tai savaimi suprantama, 
nes čia tame kongrese juk 
turėjo būti reikalaujama, 
kad ir vergas-nigeris įgy
tų netrukus teisę sėsties gre
ta ir darbuoties parlamente 
draug su su savo šios die
nos valdovu.

Tuo tarpu tie visi čia kon
gresai! susispietę Anglijos 
piliečiai protestavo prieš 
tai, kad tartus čia draug su 
jais tos inoterįs, kurios bu
vo jau tiek triūso ir pasi
šventimo padėjusios nige
rių paliuosavimo klausimui.

Nesunku suprasti su ko
kia širdimi Amerikos atsto- 
vės-nioterįs apleido šį posė
dį, šalin iš jo varomos.

— “Tuomet tatai, tų pa
čių dienų” — pasakoja vie
na iš jųjų — garsi veikėja 
Elzbieta Stanton — savo 
atsiminimuose — “mes 
draug su Lukrecija Mott 
nutarėm išaiškinti moterims 
jų vergiška padėjimų ir ža
dinti visas — reikalauti tei
sių sulyginimo”.

Ir pildė tos abi moteris 
: savo žodį. Amerikoje buvo 
' tuomet neapsakomai išsipla- 
1 tinusi girtybė. O įstatymai, 

kaip dabar pas mus, niekur 
, negynė moterių nuo girto
■ vyro žvėriškumo, — nuo
■ tokio vyro, kurs dažniausia 
• ne tik savo, bet ir savo žmo

nos uždarbį prageria.
Susipratusių, šviesių mo

terių raginamos, ėmė mote- 
rįs darbininkės, susitaru
sios būriais, vaikščioti po 
smukles ir vaikyti iš ten sa
vo ■ girtuokliaujančius vy
rus. Inteligentės gi griebėsi 
tverti blaivybės draugijas ir 
reikalauti iš valdžios įstaty
mų, draudžiančių girtuok
liavimų ir ginančių žmonas 
nuo girti! vyrų žvėriškumo.

Bet tik į aštuntus metus 
po Londono kongreso pasi
sekė Elzbietai Stanton inti- 
kinti ir sujudinti moteris 
tiek, kad jos pačios imtų 
labiau ir energiškiau savo 
likimu rupinties. Atsitiko 
tai beveik netikėtai. Viena 
gražių dienų atvažiavo į Elž
bietos Stanton dvarelį pa
viešėti jos pažiūrų šalinin
kė ir draugė Lukrecija 
Mott. Tuomet tos abi mo
terį pasikvietė dar daugiau 
savo pažĮstamų-moterių ir 
išdirbo drauge su jomis 18 
strapsnių, kuriuos pavadi
no “Moterių neprigulmin- 
gumo apskelbimas”. Tas 
apskelbimas buvo pakarto
jimu ir pamėgdžiojimu “A- 
merikos kolionijų neprigul- 
mingumo apskelbimo” (ne- 
priguhningumo nuo Angli
jos), kuriame taippat 18-ko- 
je straipsnių buvo išreikštas 
anglų karaliaus Jurgio III 
politikos papeikimas ir ap
kaltinimas.

Amerikos moterių susi
pratimų tie 18 punktų urnai 
pakėlė, nes tai pirmas (pas
kui nepasisekusio mėgini
mo Philadelpliios kongrese 
1789 m.) po ilgų laikų mo-

vientik katalikai šmeižiami, 
nik jie pešasi, girtuokliau
ja, nekuomet padoriai ne
apsieina. Štai kadir “Lais
ves” 69 numer. š. m. ne
toks Burdingierius rašo, 
juk čionai per vienas lie- 
tivių vestuves merginos po 

salę vaikščiodamos šauku
sios: “šeši kišai už kvote- 
rį! Šeši kišai už kvoterį!” 
Ir atėjęs, girdi, į tas vestu
ves anglas, pamatęs, kad už 
įmigus bučiuojamos mergi

nos, tai ir jis ėmęs mėtyti 
pinigus. Bet, deja, viena 
merginą atsisakius jį bu
čiuoti ir todėl visi vestuv- 
ninkai ko nesudraskę tos 
merginos.

Taip rašyti — nereikia 
jau bjauresnės melagystės 
ir vietos lietuvių šmeižimo. 
Tegu Burdingierius prirodo, 
kad vestuvėse ištikrųjų to
kie atsitikimai buvę, tuo
met jis gaus $10 dovanų. 
Paskui dar pašiepia, kad, 
girdi, panašiose vestuvėse ir 
kunigai dalyvaujanti!

Kitas nekoks B. Aluzas 
tame pačiame “Lais.” nu- 
meryj rašo, buk kiekvienas 
“brolis” perkąs “seserci” 
kvietkas. Girdi, juo kviet- 
ka esanti brangesnė, tuo 
“brolis” esąs geresnis. Bet 
vaikinai irgi reikalaujanti 
iš merginų už tai kokio nors 
pasigerinimo, tankiai net 
nelabai gražaus. Argi girdė
ta; kad vaikinas merginai 
kvietkas pirkinėtų vestuvių 
metu?

Tai vis “susipratusių so
cialistų” darbeliui! Gi laik
raštis į tuos melus neatkrei
pia domos ir deda tokius 
pramanytus šlykštumus, bi 
tik daugiau katalikus pa- 
šmeižti. Nuo tokių žmonių 
ko geresnio negulima ir 
laukti.

Buvęs vestuvėse.

ATHOL, MASS.
Rugsėjo 18 d. atsibuvo 

nepaprastas vietos lietuvių 
susirinkimas. Klebonui ati
darius susirinkimą, choras, 
vedamas vargonininko A. 
Baranausko, pagiedojo lie
tuvių tautos himną, visiems 
atsistojus. Paskui kun. J. 
Jakaitis iš Worcester, Mass, 
kalbėjo apie Lietuvos var
gingų padėjimą, kokį jam 
teko ten pamatyti prasidė
jus karui. Toliau apipasako
jo savo sunkią ir ilgą kelio
nę, kurią turėjo atlikti karo 
metu keliaudamas iš Rusi
jos į Ameriką. Baigdamas 
kalbą priminė visiems, kad 
nuo šio laiko kiekvienas kie
ki! išgalėdamas taupytų pi
nigus, kad pasibaigus karui 
galėtų pagelbą suteikti sa
vo senučiams pavargusioms 
gimdytojams, broliams ir 
gentims. Paskui gerb. kal
bėtojas susirinkusiems pra
nešė iš Lietuvos ir linksmas 
žinias, kokios po karui ga
lės įvykti; tai bus nekaipo 
atlyginimas už skriaudas. 
Ragino visus prie bendro 
darbo ir patarė siųsti dele
gatus politikinin seimai! į

NEWARK, N. J.
Kunigui J. Dobužinskui 

paraginus, rugs. 9 d. susi
rinko šv. Jurgio draugijos 
svetainėn nekuriu Newarko 
dr-jų pirmininkai, komite
tai ir šiaip jau inteligentai 
del apkalbėjimo ateinančio 
politikinio seimo Chicago j e, 
rugs 21—22 d., š. m. Vaka
ro vedėju išrinkta p. A. 
Staknevičius, sekretorium 
A. Biskis. Tarp kitko buvo 
svarstoma, ar Chicago^ sei
mą pripažinti visuotinu lie
tuvių politikiniu semiu, ar 
laukti kitur mėginamo su
šaukti seimo. Po ilgesnio 
apsvarstymo pripažinta Chi
cago j e lietuvių politikinia- 
me seime dalyvauti, bet ne
ignoruoti ir kitų seimų, jei 
tokie kur-nors atsibūtų, be 
to dar patarti lietuviams 
pavieniui tokiuose seimuo
se dalyvauti. Nutarta del to
limos kelionės savo atstovo 
nesiųsti, tik visus reikalavi
mus ir įnešimus pasiųsti 
raštu. Tam tikslui nutarta 
sušaukti visuotinas Newar
ko ir apylinkių susirinki
mas. Susirinkimo sušauki
mui išrinkta komitetas iš šių 
asmenų: kun. J. Dobužins- 
kas, M. Akialis, J. Krali- 
kauskas, S. Pranis ir J. 
Brazauskas.

Visuotinas susirinkimas 
atsibuvo rugs. 14 d. Susi
rinkime dalyvavo aplink 800 
asmenų (angliški laikraščiai 
paminėjo net 1.500 asme
nų). Susirinkimą vedė J. 
Kralikauskas; kito komite
to nariai jam prigelbėjo. 
Susirinkusieji komiteto su
statytą programą Chicagos 
seimui pripažino geru, kas 
ir pasiųsta Seiman.

Turiu dar pasakyti, kad 
vietos socialistėliai jau vi
sai netekę prielankumo pas 
Newarko lietuvius. Ir pa
čiame susirinkime atsirado 
keli, kurie kalbant ėmė der
gti katalikus ir dvasiškiją. 
Tečiau susirinkusieji nelei
do jiems niekus tauzyti.

Drąsutis.

Pilni Namai Linksmybės I

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

sipgų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
Unksminsitės. dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio aus( draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli i apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi i 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

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

E — 1161 aSE — 1170

E —1245
E — 1246

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

E — 1163
E —
E —
E — ____

E — 1167
E — 1168
E — 1169

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

1164
1165
1166

E —
E —

E —
E —

1247
1248

1249

1250

Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

□

Dr. G. M. Glaser

ten; ir vyrų ir ųicendiatosa 
Darau vigokią operaciją.
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VISI UŽSISAKYKITE

1622 -1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street 
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.

Amerikos Lietuviu Dienraštį
KATALIKĄ”

Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALIKAS” plačiausia išsipla
tinęs ir turi daugiausia skaitytoji:. Dienraštis “KATALIKAS” pa
duoda žinias anksčiau už kitus laikraščius. Dienraštyje rašoma apie 
visokius atsitikimus pasaulyje, telpa smagių ir linksnių pasiskaity
mų. pamokinančių straipsnių. Bašoma daug apie Lietuvą ir lietuvių 
reikalus.

Dienraštį “KATALIKĄ” redaguoja prityrę redaktoriai ir rašo 
j jį žymiausi rašytojai.

Dienraštis “Katalikas”

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

Francijos armijos vienran
kis generolas, Pau, kuriam 
priskaitoma Paryžiaus nuo 
vokiečių apgynimo nuopel

nas.

¥
, DORRISVILLE, ILL.

Šį kartą turiu šį-tą para
šyti apie musų šmeižikus. 
Labai daug spauzdinama 
korespondencijų gudriuose 
socialistų laikraštukuose, 
bet tose korespondencijose

Po to vietos klebonas 
kvietė susirinkusius išreik
šti savų nuoinunes kas link 
delegatų seimai! ir Federa
cijos kongresai! siuntimo. 
Vienbalsiui nutarta siųsti 
delegatus. Tatai delegatu 
apsiėmė būti pats klebonas, 
įgaliotas kelių draugijų. 
Antruoju delegatu išrinkta 
p. ^Vidugiris

ftinomi apreiškia paguodotal vi- 
ausmeniai, jog esu geniausias gydy
tojas ant Bridgeport*), praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau eavo ofiaą 
ir gyvenimu į savo locną namą po 
numeriu

3149 So. Morgan St.
* Kerta 63-ro» gMvta,

Telefonas Yards 69T. '

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol, 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir tolia.ua mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo 

ligose,

yra bepartyvis ir ne atskiriems luomams tarnauja, bet visuomenei 
— yra visuomenės laikraštis.

Dienraščiui rupi visu lietuvių gyvenimas: darbininkų, jauni
mo, moterių, jam rupi lietuvių pramonė ir visi kiti, iššaukti kultū
rinio judėjimo, reikalai.

Todėl skaityk “KATALIKĄ”, nes užmokėti už jį pinigai atneš 
tau šimteriopų naudų.

Amerikos Lietuvių Dienraštis kainuoja:
Suv. Valstijose ir Canadoj, metams

pusei metų
trims mėnesiams

Užsienyje, Europoje ir kitur: metams 
pusei metų

Prenumeratą siųsti šiuo adresu: v

.$5.00.
$3.00.
$1.75.
$7.00.
$4.00.

"to

V'

Amerikos Lietuvių Dienraštis
3249 SO. MORGAN ST • • CHICAGO, ILL

Užsisakykit “Kataliką”
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KATALIKAS

TELEGRAMOS.
Paryžiaus gy 
ventojų skai
čius suma

žėjo.

vedė smarkią agitaciją, kad 
žmonės duotų paskolon, nes 
vokiečiai įveiksią savo prie
šus ir uždėsią dideles kon
tribucijas. Tuomet visos 
skolos busiančios išmokėtos.

Iš Chicago.
Paryžius, rugs. 22. — O- 

ficialis Paryžiaus cenzas pa
rodo, kad dabar sostinėj y- 
ra 362.454 šeimynų mažiau, 
negu kad buvo 1911 m. As
menų skaičiumi dabar yra 
ten 1.026.o07 mažiau, negu 
1911 m. Ty. Paryžių aplei
do trečia dalis šeimynų. Iš
viso gyventojų skaičius Pa
ryžių apleido 45%.

Sienkiewicz 
laisvas.

Berlynas, rugs. 22. — H. 
Sienkiewicz esąs laisvas. 
Gandas apie jo uždarymą 
kalėjimai! Austrijoj yra be 
pamato. Jis važiuoja į Ti
rolį ir rašys apie karą.

Garsus švedų keliaunin
kas Iven Hedin apsilankė 
pas kaizerį. Kaizeris leido 
jam pabūti vokiečių armi
joj Francuos ir Rusijos pa- 
rubežyj. Paskui Hedin pa
rašys kningą apie savo pa
tyrimus.

Hedin yra garsus Azijos 
ištyrinėtojas.

KARAS PRAGAIŠTIN
GAS SOCIALIZMUI. 
Copenhagen, rugs. 22. — 

Socializmas nukentės del šio 
europinio karo ne del to, 
kad jame daug žus so
cialistų, bet del to, kad keis
tai pasielgė vokiečių socia
listai. Šis karas panaikįs 
tarptautinį socializmą. Ber
lyne laikoma tai jau už į- 
vykusį faktą. Antisocial iš
tintai laikraščiai džiaugiasi 
iš to.

LIETUVIŲ POLITIKINIS 
SEIMAS.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.).

kad visiems, delegatams ne
patogu svarstyti tą klausi
mą. Liko pripažinta, kad 
patogiausia bus išrinkti ko
misija iš 25 asmenų, kurie 
ir apdirbtų visą aukų klau
simą. Komisija buvo renka
ma iš delegatų visų valstijų. 
Ton aukų klausimo apsvar
stymui komisijon pakliuvo 
ir p. J. Gabrys ir kun. Gus
taitis. Ši komisija va
kar savo susirinkime apdir
bo pieną, kaip aukas rinkti 
ir kokiems tikslams. Komi
sija savo pieną perstatė šį 
rytą delegatams.

Po priėmimo komisijos 
pieno kas link aukų, Seimas 
pradės svarstyti svarbiau
sius politikinius Lietuvos 
klausimus. Taigi šiandie y- 
ra apkalbami svarbiausieji 
klausimai.

Delegatai su atsidėjimu 
svarsto klausimus ir rūpina
si, kad dalykai butų nuo
dugniai visapusiškai išgvil
denti. Visi stengiasi išreikš
ti savo nuomones kiekvie
name reikale. Svarstymai 
eina tvarkiai ir be žymių 
sumišimų. Taigi reikia ma
nyti. kad apkalbamieji klau
simai bus tinkamai išrišti.

POPEŽIUS AŠTRIAI 
PROTESTUOJA.

Paryžius, rūgs. (22. — 
Pasklydus žiniai apie Reim- 
so katedros sugriovimą, po
pelius Benediktas XV pa
siuntė kaizeriui aštriais žo
džiais parašytą protestą. 
Popežius sako, kad ta pik
tadarybe kaizeris užsitrauks 
Dievo kerštą.

Panašų protestą pasiuntė 
ir Pranui Juozui, Austrijos 
imperatoriui, kurio pareiga, 
kaipo kataliko, yra ginti ti
kybos įstaigas.

MAKSIM GORKI KARO 
LAUKAN.

Londonas, rugs. 22. — ži
nomas rusų rašytojas Mak
sim Gorki, kaip telegrama 
iš Maskvos praneša, pasi
davė liuosanoriu prie Rau
donojo Kryžiaus ir išvažia
vo karo laukan.

Persiskyrimų daugybė.
Mieste atidaryta specia

ls tik vienų persiskyrimų 
reikalams teismas. Teisme 
pirmininkauja teisėjas Wal
ker. Vakar perkratyta net 
30 persiskyrimų bylų. Kai]) 
pirmai dienai — užtektinai. 
Toliau, gal panašių bylų at
siras daugiau, nes pasau
lis, mat, “progresuoja”. Gi 
persiskyrimo priežastis — 
tikrai juokingos: tai žmo
na arba vyras rakandus 
laužas, tai lėkštės dauža, v 7 v z

tai kits kito neklausą. Ir 
štai del tokių niekų pasi
duodama teisman ir nori
ma ten atrasti sau surami
nimą. Keisti šios šalies 
žmonės.

PASKOLĄ SURINKO.
Rotterdam, rugs. 22. — 

Vokiečiai skelbia, kad pas
kola karo reikalams jau su
rinkta. Užtrauktoji paskola 
yra $1.750.000.000. Kruppo 
kompanija paskolinus $12.- 
500.000. Vokiečių laikraščiai

Reikalauja naujos mo
kyklos.

Priemiesčio Woodlawn 
gyventojai reikalauja sau 
naujos mokyklos. Ten rau
ta si sena mokykla, bet gy
ventojai nenori jon siųsti 
savo vaikus, nes, jie sako, 
ten vaikams grasias pavo
jus. Vakar atlaikė jie susi
rinkimą ir nusprendė parei
kalauti pas miesto valdybą 
naujos mokyklos, kuri bu
tų apsaugota nuo ugnies ir 
kitokių vaikams ten gra- 
siamų nelaimių.

Ieško pinigų dirbėjų.
Policija ieško klastingų 

pinigų fabriko pietinėj mie
sto dalyj. Areštuota nekok- 
sai Sabio Filippo, kuris ne-

nori išduoti savo bendra
darbiu.

Projektas priešais lupimą.
Miesto tarybos teisiu ko

mitetas šiandie savo posė- 
dyj apkalbės Įstatu, projek
tu, su kuriu pagelba bus ga
lima apginti kaip konsii- 
mentus, taip ir farmerius 
nuo tarpininkaujančiu pir
kliu (middlemen) lupinio. 
Tai esąs svarbus projektas.

Minėti pirkliai tani pro
jektui, žinoma, labai prie
šingi. Ir jei jie aštriai pa- 
sipriešįs, žinoma, miesto 
valdyba, kaip ir visuomet 
turės nusileisti.

Daug svarstoma, daug 
projektuojama, bet iš to vi
so nieko gero neišeina. Juk 
gana senai sumanyta Įsteig
ti municipalines valgomu 
daiktu krautuves, bet ir lig- 
šiol jos be pasekmių “stei
giama”.

Pardavinėjo pilietybės 
poperas.

Septyniolika italu intar- 
ta, kad jie varė biznį pilie
tybės poperomis. Penkioli
ka iš jų jau liko suareštuo
ta. Buvo paleisti užstačius 
po $500. Bus nagrinėjama 
jų dalykas vėliau ir jei bus 
išrasti kaltais, tai skaudžiai 
bus nubausti.

Keiksmai brangiai 
atsieidavo.

Senovėj, ty. pirmuose 
krikščionijos amžiuose, tie, 
kurie keikdavo, buvo skau
džiai baudžiami. Devintame 
šimtmety  j Justiniano įsaky
mu keikoriai buvo mirtimi 
baudžiami. Anglijoj Donal
do VI ir Kennetho II įsa
kymais vartojantiems bjau
rius keikimo žodžius, liežiu- 
vai buvo nupjaudami. Fran- 
cijoj Filipas II liepė keiko- 
rius mesti Seinos upėn. Baž
nytinis susirinkimas Kon- 
stantinopolyj buvo užgyręs 
įsakymą exkomunikuoti 
tuos, kurie pagoniškai nu
sikeiks 1551 m. Škotijoj už 
kiekvieną nusikeikimą bu
vo baudžiama 12 penų.

Bet pinigišką bausmę už 
nusikeikimus nelygiai visi 
mokėjo. Juo turtingesni bu
vo, juo brangiau mokėjo.

Karaliavimo metu Vilio 
ir Marijos darbininkai, tar
nai, kareiviai, jūreiviai mo
kėjo po vieną šilingą už nu
sikeikimą. Kitų luomų žmo
nės mokėjo po du šilingu.

Henriko I karaliavimo 
metu keikoriai šiaip buvo 
baudžiami: Kunigaikštis už 
nusikeikimą mokėjo 40 ši
lingų, lordas mokėjo 20 ši
lingų, bajoras 10 šilingų, u- 
kininkas 3 šilingus ir 4 pe
nus, o tarnui už nusikeiki
mą buvo išlupama kailis.

Airijoj tuo laiku buvo ar
ti 2.000.000 gyventojų. Vie
nam bankui buvo pavesta 
rinkti bausmes už keikimą. 
Bankas susekė, kad iš 2.- 
000.000 gyventojų 1.000.000 
gyventojų keikia. Tarp gy
ventojų buvo 5.000 ponų. Iš 
tų ponų per metus buvo su
rinkta 91.250 svaru.

Memorial Bella a' Specialty.
M ofitaąa B 41 Jonaart Oo»tBaMtaMrtiMvTU6Jk*

WILKES-BARRE. PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 8. Grant St.
J. Ažia Pagelbininkas, 

130 Stanton St.
K. Kučinskas, iFn. Bait.,

141 Park Ave.
P. Aceviče, Rast. Prot. 

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos, 

150 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka 

31 Techery St.
ADMINISTRACIJA L. L U. 

KLIUBO. 
LEE PARK, WHiKESBABRB, FA.

Adomas čikanauskas, Pirm. 
78 Lee Park Ave. 

Teofilius Faustas, Pagelb.
78 Oxford St.

Juozas Adominas, Prot. Rait.
R. F. D. No. 1 Box 172

Alex Cerbauskas, Fin. Sekr., 
78 Lee Park Ave. 

Frank Zatautis, Kas.
B. F. D. No. 1 Box 171.
“KATALIKO” KLIUBO 

ADMINISTRACIJA 
EDWARDSVILLE, PA 

Mot. Stragis, Pirm. 
446 Main St. 

Jonas Kučinskas, Bait.
238 Slocum Ave.

SV. MYKOLO DR-STĖS WILKE8- 
BAR®E, PA. ADMINISTRACIJA. 

Silvestras Pilieckas, Prez.
462 E. South St-

Antanas Šeškevičius, Vice-Pirm.
501 New Grand St., 

Cincas Adominas, Prot. Sekr.
34 Logan St.,

Kazim. Deltuva, Fin. Sekr. Im
96 Logan St.,

Jonas. Liaukus, Fin. Sekr. 2-ras, 
425 S. Grand St.

Juozas Šnipas, Kas. 
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JURGIO KAREIVIO K WILKES- 

BARRE, PA 
J. Laukis, Pirm. 
404 Park Ave

J. Staneika, Vice-Pirm. 
57 Oak Lane

S. Piekis, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
J. Daušys, Kas.

18 Meade St.
V. Adomynas, 1 Fin. Sekr., 

34 Logan St.
J. Anekaitis, 2-sa Fin. Sekr., 

New Grove St.
S. L. EK. P. D. A. CENTRO 

VALDYBA.
Kaz. Vaškevičius, pirm. 

184 New York Avė., 
Newark, N. J.

M. Akialis, Iždininkas, 
146 Adams St., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekr. 
261 Broadway, 

So. Boston, Mase.
J. Janušaitis, Iždo, glob., 

108 Lafayett St. 
Patterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob. 
245 Devoe Sh 

Brooklyn, N. Y.
DRAUGYSTĖS PASALTOS ŠVENTO 

LAURINO. 
Fort Washington, Wia. 
Juoz. Gibonas, Pirm.

216 Franklin St. 
Port Washington, Wia. 
Juoz. Samalionis, Rašt. 

626 Washington St. 
Port Washington, Wis.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA 

Jurgis Ažis, Pirm.
13 Collins St. 

Vaclovas Kasparaviče 
273 Stanton St.

Silvestrą Pileckis, Prot. Rašt. 
462 E. South St.

Ant. Seškeviče, 1 Fin. Rašt., 
503 New Grand St.

Petras Acviče, 2-sai Fin. Rašt. 
60 Sheridan St.

Jurgis Rėkus, Iždininkas. 
138 S. Meade St. 

Bal. Palionis, Globėjai.
9. Dougher Lane 

Jnozas Staniulis Kasos. 
26 Brown St.

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lans’

SV. JURGIO PAR. DRAUGIJOS 
VALDYBA NEWARK, N. J.

A. Biškys, Pirm.
184 New York Avė. 

Newark, N. J.
M. Skeberdis, Vice-pirm. 

186 13th Avė. 
Newark, N. J.

C. Dolinskas, Prot. sekr. 
416 So. 8th st. 
Newark, N. J.

J. Kinsis, Fin. sekr. 
152 Adams st. 
Newark, N. J.

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Avė.

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” 

DR-JOS, KENOSHA WIS.
P. Beišys, Pirm.

173 N. Freemont Avė.,
J. Gasiunas, Vice-pirm.

15 N. Main st.
A. J. Kvedaras, Prot. rašt., 

173 N. Freemont Avė.
P. K. Zakaroviče, Turtų rašt. 

316 Wisconsin st.
A. Aleliunas, Išdin.
308 N. Chicago St.

Išdo užveizėtojai:
A. Viršulaitč,

313 Quince St.
M. Grabajiauskaitė,

52 Pleasant St.
D. Bagdonaviče,

564 Dayton St.

ADMINISTRACIJA 8V. PETRO 
DR-JOS IS KENOSHA WIS.

Vladas Jakutis Pirm.
921 Jenne St.

Juozas Vaičėliunas, Vice-Pirm.
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nutar. Rašt.
202 N. Howland A v.

Mat. Ranga, Fin. Rašt.
167 Pleasant St.

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
969 Jenne St.

Pranešimai Atstovams Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjungos.

Svarbus reikalai yra apkalbėjimui 
ir todėl šaukiamas atstovų susirinki
mas Seredoje. Rugsėjo September 23, 
1914, apie 8 vai vakare, Aušros sve
tainėje. 3149 S. Halsted St.

Kiekvienas atstovas malonės laiku 
pribūti, kad butų galima reikalus nuo
dugniai apkalbėti.

J. llgaudas, 
Generalis raštininkas

811 W. 19th St., Chicago, Ill,

APVAIKŠČIOJIMAS.
Ketvirtas Didelis Apvaikščiojimas, 

prakalbos, dainos ir balius, parengtas 
storone Leib. Gv. D. L. K. Vytauto, 
1-mos div. Raitelių nuo Bridgeporto, 
Chicago, Ill.

Rengiama Nedėlioję 27 d. Rugsėjo 
1914 m. Liberty Hali, 3000 Union Av., 
ir 30th St.

Šitas apvaikščiojimas rengiamas 
paminėjimui 20 metų sukaktuvių gvar
dijos gyvavimo ir 10 metų paminėji
mui atgavimo spaudos.

Visi širdingai yra kviečiami atsi
lankyti ant apvaikščiojimo nes bus 
garsus kalbėtojai, daug ko gero ga
lėsite išgirstie. pamokinančio, taip gi 
pasiklausyti puikų lietuviškų dainelių 
gražios muzikos. Po programai galėsi
te dailai pasišokti, nes bus puikus 
balius, skanių gėrynių ir užkandžių, 
kvepiančių “Havanos” cigarų. To
dėl nepraleiskite šitos progos. Kvie
čiame visus Leib. Gv. D. L. K. Vy
tauto. RENGĖJAI.

Jnžanga 25c porai, moterims ir pa
nelėms dykai.

Reikalingas geras vargonininkas, ku
ris galėtu chorą vesti ir vaikučius 
pamokinti, parapijos šv. Franciskaus, 
Indiana Harbor, Ind. Kreipkitės šiuo 
adresu:

T. Mikalocz, > 
2113 137th St., Indiana, Harbor, Ind 

(39-41)

PAIEšKAU Zofijos Krantauskienės 
(lenkiškai vadinasi Chrzonstowska) ir 
jos dukterų: 1) Zofia ištekėjus už A. 
Warankos, dabar “regis” našlė; 2) 
Auna, ištekėjus už Stan. Arwasewi- 
eziaus. 3) Bronislova. 4) Paulina, 5) 
Emilija irgi ženotos. tik jų vyrų pra
vardžių nežinau. Jei bent kuri iš jų 
patėmys ši paieškojimą, arba kas ki
tas joms praneš, meldžiu tuojaus at
siliepti sekančiu adresu:

Antanas Joriča,
P. O. Box 569, Melrose Park. Ill.

(40-6)

PAIEŠKAU Valerijono Šimkaus, ir 
jo seserų Paulinos ir Zuzanos. Paeina 
iš Gintliškės miestelio. Telšių apsk. 
Kauno red. Girdėjau visi gyvena Chi
cagoje. Meldžiu atsišaukti veikiai 
šiuo adresu:

Jonas Kapočius, 
12120 S. Halsted St., W. Pullman. Ill.

Išsiduoda ant randos piekarnė la
bai geroje, lietuviais apgyventoje vie
toje, arti Lituviškos bažnyčios. Biz
nis išdirbtas.

Piekarnė randasi ant 203 Cardoni 
Avė. ir kampo West Minster St. De
troit, Mich.

Kreipkitės laiškais arba įpatiškai.
St. Ambraz 

(40-1)

Ant išrandavojimo storas geroj vie
toj tairp lietuvių ir svetimtaučh; ap
gyventa. Namas randasi po num. 3600 
Lowe Ave. Gera proga del lietuvio. 
Atsišaukite sekančiu adresu:

Petras A. želnis
2928 Elston Ave., Chicago, Ill.

Tel. Manticello 2714
(39-44)
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Labai Pigiai.
PARSIDUODA namai L* Jotai 

nešanti 10%'. Puikiausios farmos 
Douglas County, Wis. Žemė der
linga. Parduodame lengviausio
mis išlygomis. Nepraleisk geros 
progos. Pirk žemę pakol pigi, o 
greitą laiku tapsi turtingu. Del 
pirkimo namą, lotą ir farmą 
kreipkities' į
TANANEVICZ SAVINGS BANK

K. J. Filipovich, pardavėjas. 
3253 So. Morgan St., Chicago.

Rittenhouse and 
Embree Go.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHOX pard.

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Graborius.

710 W. 18th st., Chicago, Ill.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenės, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra “DRAUGį” Į Lietuvą teleidžia 

“DRAUGAS” atsieina net. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.50 

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telephone Drover 6114

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 

. sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

ruską.
BIZNIERIAMS duoda Čekią knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekią negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės Į šią Banką.

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 po pietą.
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Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nemažai yra padaręs Katalikų

bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius ’ X, kurie verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musų Kningyne yra labai pui
kus paveikslas Ė v. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnai tamsiai žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
■ei patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24. ,

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS. į

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, CHICAGO, ILL. į

Čia prisiunčia 25c krasos ženkleliais .t meldžiu išsiųsti m :n Popežiaus Piu- i
s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavarde..............................................................................................

Gatve........................................................................................................................... ■
■■’į fl

Miestas............................................................... Vaisi ja.........................................

Iškirpkite šitą lapelį ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

DU-KAKT NEDELINIS LAIKRAŠTIS

“SAULE"
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir petnyčia,

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

AMERIKOJ f metams $2.50
Epušei matų $1.25

‘RTT'ROPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- ■BUJlUrUJ [joj ir Škotijoj 15š. Prusnose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
S2B-522 W. South *11., • Uahanoy City, Pa.
&

■HMM
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