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VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
pa- 

visą

dvi bombas. Bombos sužeidė 
tris asmenis. Bombos krito 
priemiestyj. Tuoj francuzų 
lakūnai skrydo į padanges 
ir nuvijo vokieti.
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Japonijoj skelbiama, kad 
vokiečių šaudymai iš Tsing- 
Tao silpnėja.

Paryžius, spalių 9. — Vo
kiečių orlaivis skraidė Pa
ryžiaus padangėj

Vokiečiai gins Tsing-Tao iš paskutinuju.

Vokiečiai gin 
sis iš pasku- 

tinuju.
Berlynas, spalių

Vokiečių laikraščiai
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Mėtoma bombos iš oro į Paryžių

MUSIS TIES VIRBALIUM

5.000.000 Rusu laisvanorių pasidavė kariuomenėn
Prancūzai boykotuoja vokiečius. Žinios iš Albanijos.

Rusai giriasi 
m pergale.

PETROGRADAS, spalių 
9. — Apie veikimus Suval
kijos parubežiais Rusijos 
generalis štabas šitaip pa
skelbė :

“Mūšiai ant rytinės Prū
sijos pasienio spalių 7 d. te- 
bėjo su tuo pat atkaklumu. 
Nežiūrint į vokiečių sustip
rinimus, jų visi antpuoliai 
ties Virbalium, Suvalkijoj, 
ir ties Filipavu buvo atmuš
ti su dideliais jiems nuosto
liais. Per naktinį antpuolį 
rusų kariuomenė užėmė Ka- 
menkos sodžių, arti Baka- 
larzevo.

Maszalczyznako (?) miške 
nakties laiku musų kariuo
menė apsupo buri vokiečių 
ir dalį jų išnaikino, kiti iš
lakstė, palikdami ginklus ir 
kitus daiktus.”

LONDONAS, spalių 9. — Iš Berlyno atėjo žinia, 
kad pagal oficiali vokiečių pranešimą, rusų kolona, iš
ėjusi iš Lomžos, jau pasiekė Lycką.

MELBOURNE, Australija, spalių 9. — Atsidarė 
Australijos parlamentas. Pirmą posėdžių dieną nutar
ta paaukoti Belgijai pusę milijono dolerių.

HAAGA. spalių 9. — Antwerpas liepsnoja ketu
riose vietose. Priemiestis Borgerhaut taipgi liepsnose.

Karalius Albertas išvažiavo į Ostend.
LONDONAS, spalių 9. — Atsistatė, Italijos karo 

ministeris gen. Grandi.

Toliau pranešime skelbia
ma apie veikimus Galicijoj. 
Rusai paėmę Bialą miestą, 
kurs guli už 43 mylių i pie
tų vakarus nuo Krakovo.

Przemyslio bombardavi
mas tebeina ir rusams seka
si. Keliatas stiprių fortifika
cijų jau pasisekę paimti.

Caras apleido generalio 
štabo buveinę. Paliepė su
stoti Balstogėj. Iš ten pa
suks i Ossoveco tvirtovę, 
kad asmeniškai padėkoti 
tvirtovę gynusiems karei-
viams. Taigi caras važinė- 'riojo talkininkų 
ja po vietas, kurios yra ar
ti mūšio linijos.

Romoj gauta žinia, skel
bianti, buk Vengrijoj rusų 
kariuomenė sunaikinus Aus
trijos vieną batalijoną, su
sidėjusį iš čekų. Iš to ba- 
tali jono nei vieno nelikę 
sveiko vyro. Buvo užmušti 
arba sužeisti. Tas atsitiko 
beeinant rusams linkui Szi- 
get, Marmaros provincijoj.

(Tąsa ant 4 pusi.).

ir Mete

Talkininkai lau
kia pergalės.
LONDONAS, spalių 9. — 

Nors Francijoj mūšio lauke 
nėra dar smarkių susirėmi
mų, bet talkininkai labai 
drąsiai kalba, kad neužilgo 
bus jų pusėj pergalė. Tur
būt gerai susitvarkė ir ži
no vokiečių padėjimą.

Susirėmimai eina ant kai- 
l sparno. 

Mūšio linija vėl dabar pail
gėjo. Tęsiasi veik nuo pat 
Šveicarijos parubežių iki 
Šiaurinės jūrės.

Vokiečių kavalerija pasi
rodė Lille apylinkėse, bet 
kaip pranešama, nieko žy
maus ta kavalerija nenuvei
kė. Ties Arras keliose vie
tose, talkininkų spaudžiami, 
turėjo trauktis.

Mūšio linijos viduryj, nuo 
Reimso iki Muese upės, nie
ko neveikiama.

Tarp Verduno tvirtovės 
ir St. Mihiel, kur dvi savai- 
ti atgal vokiečiai perėjo per 
Meuse, smulkus eina susi
rėmimai.

Woevre provincijoj vokie
čiai užpuldinėjo francuzų 
pozicijas, bet vis buvo at
mušti.

Antwerp ugnyj. 
-- ----- ; >• (

Londonas, spalių 9. — 
Vokiečiai ištempė savo pas
tangas, kad paimti Antwer- 
pą. Vokiečių yra ties An-

tvverpu penki korpusai 
(192.000 kareivių).

Pro pirmąją fortų liniją 
vokiečiai jau prasilaužė. Sa
vo didžiules kanuoles atsi
gabeno arčiau ir dabar bai-f 
singos bombos jau pasiekia i 
patį miestą. Miesto gyven
tojų ir gynėjų padėjimą pa- 
baisina dar atakos iš oro. 
Jau šešis kartus skraidė vo
kiečių orlaiviai Antwerpo 
padangėse ir mėtė bombas.

Kanuolių bombos pasie
kia jau vidurį. Bombos kri
to ant Place Verte, arti 
puošnios katedros. Vokie
čiai žadėjo netaikinti į baž
nyčias ir viešąsias įstaigas, 
jei jos nebus vartojamos ka
riniams tikslams. Belgai 
pažadėjo nenaudoti. Ant tų 
Įstaigų dabar plevėsuoja 
vėliavos. Katedra paversta 
i ligoninę. Kaip ir Reimso 
katedroj, joj laikoma vokie
čių sužeistieji.

Antwerpo komendantas 
patarė gyventojams slaps- 
tyties rūsiuose, kad išvengti 
bombų skeveldų. Tarp gy
ventojų yra baimės apim
tų, bet daugelis nedaug at
boja kanuolių kriokimo ir 
eina gatvėmis savo reika
lais.

Pats karalius Albertas, iš
siuntęs ministeriją ir val
džios archivą į Ostend, pa
siliko Antwerpe. Jisai išve
dė Antwerpo armiją į for
tus ir pats vadovauja vie
nam pulkui. Karalius pašau
kė visus vyriškius nuo 18 
iki 30 metų amžiaus stoti 
armijon ir finti šalies ne- 
prigųl>iyhę.

ŠIS ŽEMLAPIS PERSTA TO TALKININKŲ SU V OKIEČIAIS MŪŠIŲ LINI- 
v 7'- JĄ FRAKCIJOJE.

Kanuolių trenksmas ir 
bombų poškėjimas yra pasi
baisėtinas. Namai dreba be- 
sirandantieji už 20 mylių. 
Holandijos miestas Rosen- 
dall randasi daugiau, kaip 
už 20 mylių. To miesto na
mai dreba. Kanuolių krioki
mas neapsistoja naktį. Iš to
li Antwerpo pusėj naktį 
matosi baisi raudona 
švaistė, nušviečianti 
padangę.

Bombos iš or
laivio Paryžiun 

9. — 
džiau

giasi, kad japonų antpuolis 
ant Tsing-Tao liko atmuš
tas; sako, kad ten vokiečiai 
yra pasiryžę gintis iš pas-

A,

vi £ TA !N n -**t'aouuw
VERDI

įy 1 C (METZ

Talkininkų 
viršus.

i

PARYŽIUS, spalių 9. — 
Prez. Poincare, sugrįžęs Pa- 
yžiun iš karo lauko, atsi
lankė pas gen. Gallieni. Pil
nai patenkintas dalykų sto
viu karo lauke, sakė prezi
dentas. Gen. Joffre ir gen. 
French abu pasitiki, kad 
talkininkų bus viršus. Ne
užilgo pergalė busianti an
glų ir francuzų pusėj.

5.000.000 LAISVANORIŲ.
Roma, spalių 9. — Iš Pet

rogrado gauta telegrama, 
kurioj skelbiama, kad 5.- 
000.000 laisvanorių pasida
vę į Rusijos armiją.
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Pereito trečiadienio Chi
cagos kaikuriuosc angliš
kuose laikraščiuose atspau- 
zdinta ^ieno lietuvio, ne
kokio M. Misiaus, laiškas, 
rašytas iš Vokietijos. Ta
sai lietuvis kituomet buvo 
gyvenęs Chicago j. Pirm kil
siant karui. Europoje, jis 
nukeliavęs į Lietuvą pasi
viešėtų ir ten jį karas už
klupęs. Rusijos valdžia jį 
pašaukus kareiviauti ir su 
kariuomene jis pasiųstas 
rytinę Prūsiją, kur po ke
lių susirėmimų jis su kitais 
patekęs vokiečių nelaisvėn. 
Iš nelaisvės jis taigi ir pa
siuntęs savo broliui,. gyve
nančiam Chicagoj, laišką, 
kuriame aprašyta vokiečių 
apsiėjimų su Belaisviais vi
sos baisenybės. Laiške tarp 
kitko štai kas pasakyta:

“Mes nelaisvėn paimti 
rugpjūčio 20 dieną. Pirmą 
nakti mes buvom nugabenti 
į Prūsijos miestelį Pelke. 
Ten naktį praleidom arkli
dėje. Ant rytojaus mus nu
varė į Gumbinę. Čia mums 
davė vandens ir po ketvirt- 
dalį svaro duonos.

“L Gumbinę mus 100 žmo
nių ėjo pėsti ir pakeliui į- 
sakyta mums priešais kiek
vieną vokietį praeivį nusi
imti kepures; nepaklausu- 
sieji mušta kančiais.

“Iš Gumbinės į Inster- 
bruck mus sukinkė į ka
nuolių vežimus vieton ark
lių. Tais vežimais buvo ga
benami sužeisti v ji ir taip 
mes atlikome 40 (?) mylių 
kelionę. Tie, katrie nuilzda- 
vo, buvo be pasigailėjimo 
mušami. Mieste Inster- 
bruck gyventojai mums 
spjaudė į akis, grasino, kei-

“Iš Instebrucko mes bu
vom nuvaryti į Karaliau
čių ir tenai vieną dieną iš- 
btivom kalėjime. Valdinin
kai ten buvo aršesni, negu 
Ilcrodo laikais.

“Iš Karaliaučiaus mes 
nugabenti i vasarinę vokie
čiu kariuomenės stovyklą. 
Dabar esame arklidėse 
su guolis — tai sauja 
du ant žemės.

» r -

Mu-
šia.u-

muse

“Valgydina mus aršiau 
kiaulių. Apturim kasdien po 
šmotelį pusiaukeptos duo
nos ir kokios tai aršiausios 
rųšies košės...

“Išpradžių mus 
šautuvais ir durtuvais, bet 
dabar tam tikslui pagamino 
kančius (nagaikas). Vokie
čių kančiai turi šešis dir
žus. Muša mus už menkiau
si nepaklusnumą, arba įsa
kymų nesupratimą. ’ ’

Gale laiško paduotas pil
nas tos nelaisvės adresas ir 
pilnas rašėjo vardas ir pa
vardė.

Chicagos vienas lietuvių 
laikraščių tą laišką pasiga
vęs ne tik ištisai indėjo sa
vo skiltysna, bet dar išver
tė aną anglų kalbon ir pa
skelbė angliškuose laikraš
čiuose.

Aišku, tam laiške parašy
ta didžiausios vokiečių niek- 
darybės, su kokiomis jie 
slepiasi nuo pasaulio akių. 
Amerikos vokiečiai, be abe
jonės, netruks pranešti Vo
kietijos valdžiai to nelai
mingo Belaisvio pavardę ir 
laiško turinį. Ir nėra jokios 
abejonės, kad valdžia už tai 
nelaikys jo ilgai gyvo, nes 
už panašius dalykus kiek
viena valdžia yra baisiai 
kerštinga.

Taigi toksai lietuviško 
laikraščio pasielgimas yra 
tikrai dar aršesnis už meš
kos patarnavimą.

Jei jau tam laikraščiui 
taip labai norėjosi, kad pa
saulis sužinotų Belaisvių 
vargus Vokietijoje, nereikė
jo laišką rašusio pavardės 
ir adreso garsinti, tuo la- 
biaus į angliškus laikraš
čius. Juk Amerikos vokie
čiai ant savo kaizerio prie
šininkų taip įnirtę, kad jei 
jie galėtų, tai visus gyvus 
sukramtytų. Gi šiandie kaip 
tik ir nurodyta jiems tasai 
vienas jų priešininkų, ku
ris randasi net paties kai
zerio naguose.

Panašių laišku su tikro
mis pavardėmis ir pilnais 
adresais skelbimas — tai 
tiesiog išnešama mirties iš
tarmė laiškų autoriams.

Jei tas žinoma, tai kodėl 
taip daroma ?

KOVA UŽ PRIVERSTI
NĄ BLAIVYBĘ.

Ligšiol Suv. Valstijose 
taip vadinamų sausų valsti
jų yra jau dešimts. Jos yra: 
Maine, W. Virginia, N. Ca
rolina, Kansas, Tennessee, 
Georgia, Oklahoma, Missis
sippi, N. Dakota ir Virgi
nia. Pastarojoj tik pereitą 
mėnesį nubalsuota privers
tina blaivybė.

Priverstinosios blaivybės 
ša 1 i n inka i, prohibicionistai, 
rengiasi prie didelės kovos. 
Jie pasiryžę išleisti pustre
čio milijono dolerių savo a- 
gitacijai. Bravarninkai tur
būt nemažiau išleis, kad už
bėgti blaivininkams už a- 
kių.

Didi kova eis šiose valsti
jose — California, Colora
do, Ohio, Oregon ir Wa
shington. Blaivininkai tikisi 
laimėti minėtose valstijose 
ateinantį mėnesį. Visose ki
tose valstijose eis smarki 
kova tik kaikuriuosc ap- 
skričiuose.

Illinois valstijoj yra 102 
apskričiai ir 51 yra be sa
liunų. Kaikuriuose apskri- 

miestcliųčiuose daug yra
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* RUSSIAN ARMY OFFICERS IN GALICIA
Ruęijos armijos oficieriai Galicijoj.

be saliunų. Illinois valsti
joj miestų ir miestelių yra 
1.430, iš jų tik 215 tėra šla
pi.

Progresistų partija remia 
blaivininkų pusę. Roosevelt 
yra pasmerkęs svaiginamų 
gėrimų pirkliavimą ir pa
tarė balsuoti už blaivybę. 
Gi Idaho valstijoj visos par
tijos — demokratų, repub- 
likonų ir progresistų parti
jos pasiskelbė stovi už blai
vybę.

Savo agitacijoj už blaivy
bę blaivininkai šiuo kartu 
turės naujų stiprių argu
mentų. Kilus karui europi
nėse armijose užginta var
toti svaigalus. Rusijoj už
daryta visi monopoliai, alu
dės. Šioj šalyj geležinkelių 
kompanijos ir kitos didelės 
korporacijos pareikalavo iš 
savo darbininkų nustoti 
vartoti svaigalus. Jei nutė- 
myta darbininkai lankant 
saliuną arba esant girtam, 
tai pavaroma iš darbo. Suv. 
Valstijų laivyne užginta 
vartoti svaigalus. Tie tai 
vis yra nauji argumentai 
del blaivininkų agitatorių.

SUNKUS UŽDAVINIS.

Kaip žinoma, Rusijos ca
ras perkrikštijo vardą Pe
terburgą — Petrogradu. 
Kadangi rusų alfabete rai
dė “p” skaitoma kaip “r”, 
tatai nekuriu šelmiai sutai
sė šposą skelbdami, kad: ra
šosi Petrogradas, bet skai
tosi ir tikrai turi būti 
“Retrogradas”. Tasai šel
miškas juokas, žinoma, Ru
sijoje aut visados prigys ir 
sostinė bus ne kitaip vadi
nama, kaip tik “Retrogra
das”, ty. “atgaleiviškas”.

Vardas “St. Peterburg”, 
nežiūrint būdvardžio 
“Sankt”, buvo senai druska 
akyj rusams nacionalistams. 
Pastaromis dienomis visi 
Peterburge išeinanti dien
raščiai karštai ginčijosi už 
sostinės vardo pakeitimą. 
Vieni palaikė seną, kiti nau
ją vardą. Ir taip nekoksai 
Riskov “Birž. Vied.” gy
nė Peterburgo vardą, kuria
me nėra viduj raidės “s” ir 
nurodė, jogei tasai sostinės 
vardas yra holandų, bet ne 
vokiečių paėjimo. Gi Petras 
Didysis turėjo savo mintyj 
holandiių pavadinimą, ku
ris seniau rusiškai skambė
jo “Sanktr Pitcrburch”, ka
dangi holandai carą Petrą 
vadindavo “Riteriu”.

To negana. Caras turi iš
rišti ir kitas filosofines pro
blemas. Būtent, perkrikšty
ti visus savo Rennenkamp- 
fus, Beckendorfus, Budber- 
gus, Sablerus ir. kitus, bet 

pirmiausia privalo pakeisti 
savo gimimo pavardę: Holl- 
stein-Gottorp.

Laiškai iš Lietuvos.
Ištrauka iš laiško, atėju

sio iš Kauno gub., Panevė
žio pa v.:

“Brangus brolau Stanis
lovai, dėkoju už laišką ir pi
nigus. Norėčiau tau daugiau 
rašyti, bet dabar man nie
kas nerupi. Dabar pas mus 
nuo liepos 18 dienos ašaros 
klanais liejasi. Tą dieną 
prasidėjo pilna mobilizaci
ja.
“Mielas brolau, negaliu nei 

aprašyti. Kaip pagalvoju a- 
pie pražūtingą dieną, tai 
širdis pusiau plyšta, esu 
kaip apmiręs.

“Kadir visus pareikalavo, 
bet daugelis dar nevažiavo 
į Panevėžį, tebesislapsto. 
Aš irgi dar tebesu namie. 
Žiūrėsiu, kas toliau bus. Jei 
nesugaus, tai nemanau sto
ti. Manau grįsti atgal į A- 
meriką. Buvau pas vadą. 
Sakė, kad per Kurlandiją 
Imsią galima išvažiuoti. Tik 
reikią dar palaukti. Kiti 
kaimynai irgi tikisi išsmuk
ti Amerikon. Nors girdėti, 
kad ten bedarbė, tai visgi 
gal nors gyvastį bus gali
ma išlaikyti.

“Negalima visako apra
šyti; galva sukasi; negali
ma naktį užmigti, negaliu 
nei valgyti, drebu it apu- 
šės lapas.

“Dabar, mielas brolau, 
sakau tau sudiev, atsisveiki
nu su broliene ir tavo vai
keliais. Sudiev sakau sesy
tei, švogeriui, bučiuoju jus 
visus. Gal paskutinį kartą 
skaitysite mano žodelius.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Vilniaus:

“Brangus sūneli! Mes per 
dieneles ir nakteles ramy
bės neturime, tokie laikai 
pas mus užstojo. Musų šale
lė yra kareivių prigrūsta, 
ne tiktai miestai, bet ir so
džiai, ir laukai. Daug na
mų, kurie miestiečiams pri
gulėjo, dabar kareivių užim
ti. Visokių žmonių priplau
kė musų miestan, o jie netu
ri kur pasidėti.
“Ūkininkai liko nuskriau

sti, atimta iš jų arkliai, gal
vijai. Laukai nevalyti liko 
nutrempti. Brangumas mie
ste didis. Sunku ko nusi
pirkti. Jei karas ir nepalies 
mus miesto, tai gal del bran
gumo daiktų iš bądo turė
sime mirti. Taigi, brangus 
sūneli, nežinia, ar pasimaty
sime daugiau. O jei pasi
matysime, tai bus didelė 
Dievo miulašii’dystė.

“Tais žodžiais baigiu laiš
ką. Likkie sveikas, sūnau, 
ir neužmirškic savo motinė
lės, kuri tave augino ir auk
lėjo mažose dienose ir neap
leido per tokį ilgą laiką. Gal 
man reikės atsiskirti su šiuo 
pasauliu. Atsiminiau tave 
per dieneles ir nakteles sve
timoje šalelėje.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Rygos:

“Mielas brolau, atsisvei
kinu, gal nesimatysime, pa
imtas esu armijom Pirmon 
ugnin stos armija Vilniaus 
apskričio (okrugo). Man 
baisu, niekas nemiela. Atė
jo štai žinia, kad Liepojūs 
jau bombarduojama.”

Atsišaukimas.
Visi išvien, broliai ir se

seris! Jau laikas mums bū
ti pasirengusiems gelbėti 
savo tėvynę Lietuvą, ku
rią vokiečiai su rusais taip 
baisiai nuteriojo.

Bet kaip mes geriau galė
tumėm pagelbėti Lietuvai? 
Imdamies ginklų, ar auko
dami savo centus?

Man rodos, kad imdamies 
ginklų mes patįs dar skau
džiau nukentėtumėme, to
dėl, kad esame silpni ir ne
skaitlingi, negalėtumėm at
siremti priešais šiaurės meš
kino gaujas. Todėl mums 
palieka tik vienas išėjimas: 
vienybė ir broliška meilė 
trp musų, taippat suauko
ti centai gali mums atnešti 
didesnę naudą, negu bent 
kokie ginklai.

Todėl visi broliai ir sese- 
rįs, kuriuose dar nėra už- 
gęsusi brangios tėvynės 
meilė, bukite pasirengę su 
savo aukomis ir laukite tos 
valandos, kuomet pasigirs 
balsas, šaukiąs pas mumis 
pagelbds.

Ir jus, musų socialistėliai, 
kurie savo bereikalingais 
užsipuldinėjimais ir šmeiži
mais ardote vienybę tarp 
musų; jus, kurie vis dar ne
galite atsidžiaugti savo se
nai sudėvėtos teorijos liku
čiais, kas patraukė jumis 
klaidingai! kėliau — susi- 
praskit nors kartą, jogei y- 
ra lengviau kupranugariui 
išlysti per adatos skylę, ne
gu jums dabar atsiekti sa
vo tikslą! Paduokite savo 
neapkenčiamiems broliams 
ranką, atsiprašykite už 
šmeižimus ir stokite į Lie
tuvos gelbėtojų eiles ben
drai su visais lietuviais.

Jus, kurie kasdien mirks- 
tate svaiginamuose gėri
muose ir sakote, kad neturi
te, nieko bendro su savo tė
vyne Lietuva, nes .jums tc-

nai jau nebuvo vietos ir ne
galėjote gauti kąsnio duo
nos; nekaltinkite už tai Lie
tuvos, nes ji yra nekalta; 
viskam kaltas yra šiaurės 
meškinas, šiaurės erelis su 
kraujais pasriuvusiom a- 
kim, kurio įvairieji išperos 
kaip rijo, taip ir rįja musų 
tautos vaisius. Lietuva iš 
jų nedaug tenori, kaip tik
tai atsižadėti to pragarinio 
raugalo tą dieną, kuomet ji 
jus pakvies sau pagelbon. 
Gi tuomi padarysite naudą 
ne tik brangiajai tėvynei, 
kuri savo žemės vaisiais pe
nėjo ir užaugino jumis, bet 
dar sumažinsite savo brolių 
kentėjimus ir vargus.

Visi išvien, broliai ir se
seris! Broliška meilė ir vie
nybė — tai musų galybė!

L. Šiupis.

Didvyrio Jaiškas.
Papuolęs vokiečiams ne

laisvėn garsus Belgijos did
vyris, generolas Lemon, ku
ris narsiai gynė miestą Lie
ge, savo karaliui pasiuntė 
sekančio turinio laišką:

‘ ‘ Šviesiausias Viešpate!
“Po aštrių ir atkaklių su

sirėmimų rugp. 4, 5 ir 6 
dienomis, pagaliau persitik
rinau, kad Liege fortai te
gali vientik ilgesniam lai
mi suturėti priešininko ar
mijos ėjimą. Nežiūrint to 
;ečiau palaikiau karinę dis
cipliną armijoje, idant ka
reivių nedemoralizuoti.

“Turbut jūsų malonei ži
noma, kad rugp. 6 d. ap
link pusiaudienį buvau for
te Loncin. Taippat turbut 
jūsų malonei žinoma, kad 
vakar 5:20 vai. tasai fortas 
liko suplaišintas ir po jo 
griuvėsiais kuone visa jo į- 
gula žuvo. Jei aš pats tame 
forte išlikau gyvas, tai vien
tik todėl, kad laiku buvau 
iš ten išneštas, kuomet a- 
palpau nuo gazų garavimo. 
Mane nunešė revan ir te
nai palengva atsigaivinau.

“Koks tai kapitonas da
vė man gerti, paskui vokie
čiai paėmę mane kaipo ne- 
aisvį ir nugabeno į miestą

“Basi mano laiško gar
sas nėra atsakantis, bet te
gu jūsų malonė man tai do
vanoja, kadangi labai daug 
nukentėjau plyšimo metu 
forte Loncin.

“Prisiekiu ant musų ar
mijos pagarbos, jogei ne
norėjau paduoti vokiečiams 
nei savo kareivių, nei fortų. 
Teikkis man dovanoti, Vieš
pate !

“Vokietijoje, į kur aš da
bar gabenamas, mano min
tis visuomet bus su Belgi
ja ir jos karaliumi.

Skaitytojų Domai!
•T»T" "" ....Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašomo gerbiamųjų 
Amerikos Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” skaitytojų paėmus atvirlaiški, 
arba laišką, užrašyti žemiau nurodytoje formoje, išpildyti, kaip nurodyta, ir 
mums atsiųsti. Galite net iškirpę šią kortolytę užpildyti ir sugražinti mums. 
Užrašant adresą, malonėkite rašyti kaip galint aiškiau ir stengtis užrašyti 
teisingai. Gatves vardą geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikalton 
rodyklėm
Senas adresas:
Vardas pavardė ..................................................................................... ..........................

No....................... gatvė ............................... miestas ...................................................
tad

Valstija .............................................................................................................................. ..
Naujas adresas:
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No....................... gatvė ............................... miestas ...................................................

Valstija ..................................................................................................................................

Tik taip užrašytą adresą prisiuntus. galite tikėties, jog neatsitiks jokių 
nesusipratimų dienraščio išsiuntime ir administracijai daug palengvinsite.

“Bučiau mielai už tai pa
šventęs savo gyvastį, bet, 
deja, man tas nebuvo skir
ta.”

PERSERGSTI ANGLUS.

Anglijos armijos feldmar
šalas, lordas Roberts, “Hib- 

į bert’s Journal” persergsti 
savo tautiečius, idant jie 
niekais nepalaikytų Vokie
tijos galybės, su jos 66 mi
lijonais gyventojų.

“Aš suprantu — rašo lor
das Roberts — kad vokie
čius bus galima mušti tiktai 
tuomet, kuomet mes su sa
vo talkininkais, franeuzais, 
rusais ir belgais, suvarysi
me jus jų locnon teritorijom

“Todėl noriu savo tautie
čius perspėti, idant jie vo- 
kiečių niekais nelaikytų ir 
jų neap juodintų. Apsisaugo
kime to, kaip Kipling ka
ro metu su boerais Afrikoj 
buvo perdaug juokęsis iš tc- 
naitinių gyventojų. Verčiau 
mes stengkimės savo prie
šininką apgalėti ginklais, 
negu juodinimais.

“Kuomet skaitome Įvai
rius vokiečių armijai užmė- 
tinėjimus, mums prisimena 
tie bjaurus šmeižimai, nieku 
nepamatuoti, kuriais buvo 
drapstomi musų kareiviai, 
kuomet kariavo pietinėj Af
rikoj. Bet ar tie vokiečiams 
užmėtinėjimai yra teisingi, 
ar ne, tėmykime tik, idant 
mes patįs turėtumėm šva
rias rankas ir kovokime 
priešais vokiečius tokiuo bil
du, kad iš jų pusės mes už- 
sitarnautumėm pagarbą.

KAIP TOLI GIRDĖTI* 
KANU O LĖS ŠOVIMAS.

Indomus yra daiktas su
žinoti, kaip toli yra girdima 
kanuolių šaudymo metu 
griausmai, Įvairios eksplio- 
zijos ir, abelnai imant, vi
sos pasitaikiusios detonaci
jos.

Sulyg patyrimų iš kanuo
lių šaudymo balsus tegalima 
išgirsti už 170—340 kilo
metrų. Net augštieji kalnai 
nieko nekenkia obalsiui išsi
nėšinti po apylinkes. Tą to
lumą detonacijos balsas pra
bėga Į 8į/> sekundas.

Toliau girdžiama detona
cijos, jei yra tykus oras.

Parsiduoda Namai, Par
mos ir Lotai labai 

pigiai.
Pasiskubinkite pirkti, kol 

turite progą pirkti pigiai, 
nes jų kainos į trumpą laiką 
pakils. Platesnioms žinioms 
kreipkitės i

TANANEVICZ SAVINGS BANK
K. J. Filipovich, Pardavėjas. 
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Antrojo Lietuvos
Vytauto pagieža.

(Pasityčiojimas).

Visiems pažįstamas ko
njakų rijikas, gavęs dova
noms — koniako bonką, iš 
jos ragavo — ragavo, kol 
paprastas atsargumas už 
migo. Įsilinksminęs atsisto
jo priešais didelį sidabruo
tą stiklą (veidrodį), ir, pat
sai save išvydęs, sušuko: 
“Regėjimas! Regėjimas!! ” 
(Ir, tarytum, į minią kal
bėdamas, prabilo). Jus visi 
akli, kurie ligšiol mano as
menyje nematėte Antrojo 
Lietuvos Vytauto! (Meiliai 
šypsodamas toliau kalba) — 
Puikiai skamba tie..paskuti
niai trįs žodžiai. Man ma
lonu juos atkartoti: Aš tai 
Antrasis Lietuvos Vytau
tas! Pats savęs intikrinimui 
kas vakaras maž-daug ši
taip galvoju: Ašai likimo 
skirtas kaipo II Lietuvos 
Vytautas, visuomet jaučiuo
si, kad aš juomi esmi. Kerš
te paskęs tie, kurie bandytų 
mano valiai pasipriešinti. 
Gal dar ne visi jus matėte 
II Lietuvos Vytautą? (Tar
si į minią žvalgydamosi ir 
pirštu sau į krutinę rody
damas, sušunka): — “Štai 
jis! (Vėl pasidairęs ir va
landėlę patylėjęs, sušunka): 
— Akli jus visi! Kad prieš 
save matydami geniali žmo
gų (vėl į save pirštu rodo), 
ir jo priderančiai nepager
biate. (Patsai sau lyg į ša
lį kalba): Perarti aš jus pri- 
sileidžiu. Vargšai ir vien
kart paikšai tie lietuviai!

(Į nebūtiną minią): — Aš 
gimiau, kad jus valdyti. 
(Užsirūstinęs lupas kram
to, vaikščioja šen ir ten ir 
pats sau kalba): — Ot, štai 
pasipaiuiojo gražiakalbis, 
smailabarzdis svieto parei
ga, diplomatas... Baisi man 
jo pavardė. Lai jis kur kiau
rai nueina ir sugurę ja! Ma
nęs nesiklausęs sušaukė lie
tuvių Pol. Seimą Chicagoj, 
į kurį, žinoma, aš nėjau, ir 
dabar aš nieko nežinau apie 
tą Seimą! Man gi nežinoti? 
Tai negalima tokią mintį 
prisiimti. Kad ir nieko ne
žinau, man reikia visus pa
mokinti! Kaip tie 
lietuviai galėjo be 
Seimą vykinti?

To tai perdaug!
šiol galvojau ir tebegalvoju, 
kad be manęs Lietuvai ne 
gyvenimas. Po Pirmojo Vy
tauto Lietuva neteko savo 
vardo. Gi ląike mano vado
vavimo lietuviai turi sukilti 
į visokių keikė jų būrius.

(Tarytum atsipeikėjęs į 
menamąją minią kalba): — 
Ištikrųjų, juk aš pagiežos 
mylėto j as! Ar suprantate ‘i!

Kad be mano leidimo L. 
P. Seimas įvyko (Chicagoje, 
rugs. 21—22 d., 1914), tai 
dabar man bus progos vi
siems keršinti. Nors butų 
net dangiškai-tobulai vyki
nama chicaginio Seimo nu
tarimai, vistiek aš atmesiu 
to Seimo nutarimus. Tebū
na visiems žinoma, kad ką 
II Lietuvos Vytautas pa
smerkia — tam galas!

Tiesa, tūli storžieviai lie
tuviai manęs nesiklausę jau 
ima vieni su kitais talkinin
kauti ir veikti savus, mažos 
garbės vertus, darbelius, 
bet dar yra apstus skaitliai 
tokių lietuvių, kurie Į ma-

ne aklai intikėję. Kaip ge
nerolas savo kareivius siun
čia nęišvengtinon mirtin ir 
kareiviai eina, taip aš savus 
pasekėjus pasiunčiu pragai
štingoji kovon... Kol ma
nieji visiems ikirės, aš at
jausiu pagiežos saldybę. Gi 
kad manieji kitus beniekin- 
dami 
musu 
darbo 
man

aklieji 
manęs

Aš Ug

patįs sugyvulės, tai 
kunigai turės daug 
atgal juos žmonišku- 
bekviezdami. Čionai

aiškiai matomas kunigų 
darbų nuo pirmeivių atža- , 
gareiviškumas! Padarant 
žmonių dorybėje daug spra
gų, kunigai bus priversti 
imtiesi vien tik doros pla
tinimu ir taip aš juos atgra
siusiu nuo jų kišimosi į da
bartinę mano politiką, nes 
kunigai neturės laiko... Ma
no uždavinis visiems duoti 
<ą veikti. (Trina rankas ir 
šypsodamasis sako): —
Gudrus iš manęs politikas.

Kad bučiau kunigais žmo
nių uegązdinęs, tai Chiea- 
gos Lietuvių Pol. Seime bu
tų visos Chicagos ir apylin
kių draugijos atsiuntę bent 
po vieną delegatą — tų gi 
lietuviškųjų draugijų Chi
cagoj e yra į pustrečio šim
to, o apylinkėse dar aplink 
šimtą daugiau, tai L. R. K. 
Federacijos seiman atsiųs
tieji pora tuzinų kunigų bu
tų tiesiog paskedę šimtuo
se svietiškųjų atstovų. Da- 
bargi aš tiems akliems lietu
viams pasitarnavau, taip, 
kaip piądera akliems patar
nauti. Ar tai aklųjų reika
las į politiką kišties? Taigi 
(pirštu pats į save rodo) 
šiame II Lietuvos Vytau
to asmenyje nebuvo uei ma
žiausio noro, kad mano ak
lieji pasekėjai seimuose da
lyvautų.

Kaip geidžiau, taip ir at
sitiko:

Chicagos draugijos užuot 
kelių šimtų atstovų, vos 7 
(?) tenusiuntė į New Yorko 
seimą, kurį aš jiems įkal
bėjau. .Nors truk iš juoko! 
Ka, ka, ka! ka!!!

Chicagos Liet. Taut. Du
jų Sąjunga nepasiuntė New 
Yorko seiman tikrųjų lie
tuvių reikalų užtarėjų, bet 
musų tautos idealų niekinto
jus, ciclikėlius! Ka, ka, ka, 
ka!!!

Mano kerštingos dvasios 
užganedinimas tai tame, 
kad visi mano asmens gar
bintojai aklai mano, jogei 
išgelbėjau nuo “smerktin- 
gųjų” kunigų jųjų nebūtą 
garbę.

Kam gi aš bučiau II Lie
tuvos Vytautas, jei ten, kur 
visi verkia, aš negalėčiau 
saldžiai pasijuokti.

Pykšt-Pokšt.

Kronštadtas
Kronštadto uostas guli 

ant salos Kotlin, rytiniuose 
salos pakraščiuose. Toji sa
la, kuri suomiu yra vadina- 
nia Betu-saari, turi 16 ket
virtainių kilometrų ir ran
dasi ties pat upės Ne vos 
intaka Finlandijos užlajom 

Sala Kotlin uždaro inė- 
jiiną į labiaus rytuose įsi- 
davusią Finlandijos užlają. 
Toji vieta yra negili ir pri
pildyta saldžiu vandeniu. 
Toji Finlandijos užlajos 
dalis vadinasi Kotlino už
laja. Ant salos Kotlin ran
dasi skirtingas karinis aps-

kritis. Nuo salos lig Pe
terburgu! tolumas yra 45 
kilometrai. Kronštadte rau
dasi rusų admiralicija ir 
ten turi savo buveinę kari
nis gubernatorius.

Kronštadtas yra nemažas 
miestas, nes skaito aplink 
50 gyventojų. Taikos metu 
Kronštadto garnizonas su
sidaro iš 6 batalijouų pa
kraščio artilerijos ir vieno 
pulko pėstininkų. Miesto 
gatvės gana reguleriai ir 
dailiai išvestos. Miestas pa
dalintas į dvi dali: guber- 
nialinę ir admiralinę. Toj 
pastarojoj dalyj raudasi ad
miralicija, Katrės II 1784 
metais uždėta. Ten yra ka- 
zarmės, arsenalai, laivams 
statyti dokai, jurininkų li
goninė ir proviantų sande
liai. Uuostai guli pietinėj 
pusėj. Vakaruose randasi 
pirklybinis uostas, kuriame 
gali sutilpti tūkstantis gar
laivių, gi rytuose — kari
nis uostas. Tai Baltiko karo 
laivyno stotis. Tarp tų uos
tų guli dar vidurinis uostas, 
skiriamas karo laivų gin
klavimui. Tvirtovę apsaugo
ja 30 fortų. Iš tų keturioli
ka randasi ant sausžemio, 
devyni padirbdinti aut van
dens pietuose ir septyni ant 
vandens žiemiuose. Van
dens fortai pastatyti ant 
stori], baslių, įsmeigtų jū
rės dugnan. Ištolo rodosi, 
kad tie fortai tikrai ant 
vandens paviršaus plaukio
ja. Jie saugoja priešininko 
inėjimą į Kotlino užlają.

Iš vidurinio uosto praves
ta kanalas vardu Petro Di
džiojo į dokus. Iš pirklybi- 
nio uosto eina kanalas į vi- 
dumiestį. Tasai kanalas 
pradėta kasti 1783 met. ir 
pabaigta caraujant Alek
sandrui I. Kanalo šonai iš
kloti granitu. Kanalo abiem 
pakraščiais tęsiasi aliejos 
ir gražios krautuvės.

Kronštadtas taippat skai
tosi tikruoju pirklybiniu 
Peterburgo uostu. Iki ne
senai dar visos prekės, ku
rios buvo atgabenamos ir 
išgabenamos iš Peterburgo, 
turėjo būti čionai iškrau
namos arba sukraunamos į 
laivus: Ir tiktai 1885 me
tais pabaigta kasti jūrių 
kanalas. Ačiū tani kanalui, 
dabar į Peterburgą gali nu
plaukti kadir 
garlaiviai.

Kronštadtą 
tras Didysis, 
jis tai tvirtovei paklojo pa
matus ir 1821 metais tvirto
vė pavadinta Kronštadtu.

. Tvirtovę labiausia sustipri
no caras Nikalojus I.

Jei vokiečiu karo laivy
nui pasisektų paimti Kron
štadtą, tuomet vokiečiams 
nebūtų sunku paimti ir Pe
terburgą (Pet rogradą) 
sausžemio armijos pagelba. 
Kas tiesa, Peterburgo apy
linkėse randasi 200.000 ca
ro kareivių, bet tasai skait
lius perinažas atremti vokie
čiams, jei jie kuomet nors 
ant tos sostinės kėsintųsi.

didžiausieji

uždėjo Pe-
1710 metais

Rusų kareivių 
žiaurumai.

"■ ' ■ r t

ta, čia visupii’mu paduodam 
atsitikimus, kurie oficialiai 
valdžios tardymais patvir
tinti.

“Caro kareiviai suėmė 
daugybę landratų ir išgabe
no juos į Rusiją. Iš Golda- 
pos landratų privertė va
ryti į Rusiją galvijus, ko
kius kareiviai jo apskrityj 
buvo surinkę.

“Daugybė vokiečių žan- 
darmų pasienyj kažkur iš
nyko. Sužinota, kad Pile- 
kalnio apskrityj vienas žan- 
darmas užbadytas. Kitą 
žandarmą rusai suėmė, o 
paskui matyta, kaip jis su
braklintas buvo vedamas į 
Eitkūnus. Paskui jis užmuš
ta. Jo lavonas ilgai valkiojo
si Kibartuose ant turgavie
tės.

“Evangelikų dvasiškiai 
Margrabovo ir Goldapos ap- 
skričiuose nenorėjo rusams 
suteikti informacijų apie 
vokiečių kariuomenės stovi. 
Už tai jie buvo šaudomi tie
siog į burną. Nekurie jų 
buvo užmušti, kiti sužeisti.

“Pilekalnio apskričio vie
nam sodžiuj nekūriau kie
man suvaryta moteris ir 
vaikai ir aplinkui kiemą 
stovinti namai padegta. Ir 
tik tuomet, kuomet moteris 
su vaikais atsirado dideliam 
pavojuj, atidaryta vartai ir 
visi išleista. Vienam dva
re nužudyta dvarininkas, gi 
namų šeimininkei Įsakyta 
duoti valgyti ir gerti rusų 
kareiviams. Paskui toji šei
mininkė sunkiai sužeista.

ieStalupėnų apskričio vie
nam sodžiuj daug gyvento
jų po kankinimų sušaudyta. 
Tarp jų buvo moterių ir 
vaikų.

“Rusijos kareiviai padeg
davo namus kempėmis, su
mirkytomis kerosine arba 
raketomis. Namai deginta 
prisidengiant tvirtinimais, 
kad iš tų namų į kareivius 
šaudyta.

“Vakarinių Rusijos gu
bernijų kariuomenė ir gvar
dijos kareiviai, rodos, labiau 
gerbė tarptautines teises”.

Taip aprašomi caro ka
reivių žiaurumai vokiečių 
žvilgsniu. Bet ne mažiau ra
šoma ir apie vokiečių dide
lius ir gal dar baisesnius 
žiaurumus. Pasirodo, kad 
kaip vokiečių, taip ir rusų 
kareiviai naudojasi vienoda 
metodą. Jau kad leista kur 
nors priešininkai arba jų 
šalis žudyti, tai ištikro tuo
met kareiviams nieko negai
la. Vadinasi, kaip vieni, taip 
ir kiti barbarai ir verti vie
nodos kulipkos kakton.
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78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelb. 

78 Oxford St.
Juozh.8 Adominas, Prot. Rašt. 

R. F. D. No. 1 Box 172 
Alex Cerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave. 
Frank Zatautis, Kas. 

R. F. D. No. 1 Box 17L 
“KATALIKO” KLIUBO 

ADMINISTRACIJA. 
EDWARDSVILLE, PA. 

Mot. Stragis, Pirm. 
446 Main St. 

Jenas Kučinskas, Raft. 
238 Slocum Ave.

SV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BABRE, PA. ADMINISTRACIJA. 

Silvestras Pilieckas, Pres. 
462 E. South St.

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

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

Kasim. 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-STM SV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

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

J. Staneika, Vice-Firm. 
57 Oak Lane 

S. Pickis, 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
8. L. R. K. P. D. A. CENTRO 

VALDYBA.
Kaz. Vaškevičius, pirm. 

184 New York Ave., 
Newark, N. J. 

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

Oh. Urbonas, Sekr. 
261 Broadway, 

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

108 Lafayett St. 
Patterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo (lok. 
245 Devoe St. 

Brooklyn, N. Y.
DRAUGYSTĖS PATALPOS ŠVENTO 

BAUBINO. 
Port Washington, Wil. 
Juoz. Urbonas, Pirm. 

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

626 Washington St. 
Port Washington, Wia.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirm. 
13 Collins St. 

Vaclovas Kasparaviče 
273 Stanton St. 

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

Ant. Seškeviče, 1 Fin. Raft., 
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 

Juozas 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 Ave. 

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

186 13th Ave. 
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasieriua 
194 New York Ave. 

Newark, N. J.

Bt.

sekr. 
Bt.

Iškilmingas Atidarymas 
su pilna eile vyrų aprė- 
dalų ir skrybėlių.

FRANK THE HATTER
3249 So. Halsted Street

Pabandyk mus syki ir tu sugrįši vėl 
pas mus.

Telephone Drover 2266.

‘Lietuva’ Benas 
persikėlė savo buveine

“Lietuva” Benas persi
kėlė į A. Liekio svetainę, 
prie 3301 S. Morgan St. 
Praktikos atsibuna kas pet- 
nyėios vakarą 8:30

Minėtas benas priklauso 
prie “P. F. M. of A. inc”.

Gerbiami Tautiečiai, reikalaudami muzi
kos baliams, apvaiksčiojimams, ar kito
kiems reikalams, kreipkities prie “LIETU
VA” BENO unijistų muzikantų, kame gau
site tinkamą muziką ir dailų patarnavimą 
už Jūsų pinigus.

Visiems yru žinomu, kad daug randasi 
nepatyrusių ir “skebų” muzikantų, kurie 
netinkančiai ispildydami muziką daro gedą 
draugijoms. Todėl kad išvengus to, komitetui 
samdydami muzikuotus visados privalo pa- 
kluusti ąi* priguli prie unijos, ar turi uni
jos kortą. Jei unijistus, tai beubejonės yra 
atsakanti ypatų prie inuzikališkos užduo
tos.

Pilni Namai Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

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

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitčs, dainuosite ir šoksite.

‘‘BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $13.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

E — 1161

1163
1164
1165

E —
E —
E —
E — 1166
E — 1167
E — 1168
E — 1169

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

ašE — 1170
E —
E —

E —
E —

E

1246

1247
1248
1249
1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias no Boba. 
Balų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria. 
O kur buvai dėduk mano. 
Hungary čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba. 
Mano palvys.
Velnias no Boba. 
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

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

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:“KATALIKO” KNINGYNAS
( 3249-S3 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

F1I===™f

VISI UŽSISAKYKITE

Amerikos Lietuvių Dienraštį
MUSŲ SKAITYTOJŲ DOMAI 

Ant Town of Lake.

visais Amerikos 
“KATALIKO” 

namus dienraštį, 
spaudos darbus,Wolffo biuras praneša:

j on, caro kareiviai papildė 
daug piktadarybių. Iš -nesu
skaitomos daugybės prane
šimų, kokie apie tai apturė-

Generališkas agentas ant Town of 
Lake, kuria rūpinasi 
Lietuvių Dienraščio 
reikalais: pristato į 
priima prenumeratą, 
apgarsinimus ir t. t.

Todėl prašome visų musų skaitytojų 
su reikalais kreipties tiesiog į musų 
agentų šiuo adresu:

JUOZAPAS PALUKAS
1802 W. 46th St., Chicago, Ill,

-i

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTES” 

DR-JOS, KENOSHA, WIS. 
P. Beišys, Pirm.

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

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

173 N. Freemont Avė.
P. K. Zjikaroviče, Turtų'rašt. 

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

Išdo užveizėtojai: 
ViršulaitS, 
313 Quince St. 
Grabaliauskaitė, 
52 Pleasant St. 
Bagdonaviėe, 
564 Daytiffl St. l'wl

ADMINISTRACIJA B V. PETRO 
DM-JO8 IS KENOSHA, WK 

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jenne St.

Juozai Vaičėliunas, Vioe-Pina. 
921 Jenne St.

Bok Olech, Nutar. Raft. 
802 N. Howland Av.

Mat. Sauga, Fin. Raft. 
167 Pleasant St.

Pranas Tijūnaitis, Iždininkai, 
960 Jenne St,

“KATALIKĄ”
Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALIKAS” plačiausia išsipla

tinęs ir turi daugiausia skaitytojų. Dienraštis “KATALIKAS” pa
duoda žinias anksčiau už kitus laikraščius. Dienraštyje rašoma apie 
visokius atsitikimus pasaulyje, telpa smagių ir linksmų pasiskaity
mų, pamokinančių straipsnių. Rašoma daug apie Lietuvą ir lietuvių 
reikalus.

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

Dienraštis '‘Katalikas

A.

M.

D.

yra bepartyvis ir no atskiriems luomams tarnauja, bet visuomenei 
— yra visuomenes laikraštis.

Dienrašč.lG r.ų-> v :sų lietuvių gyvenimas: darbininkų, jauni
mo, moterių, jam tupi letuvių pramonė ir visi kiti, iššaukti kultū
rinio judėjimo, TeOrais*.

Todėl skaitys. ' A.TALIKĄ”, nes užmokėti už jį pinigai atasš 
tau šimteriopą naudą.

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

pusei metų
trims mėnesiams

.. Uiaionyje, Europoje ir kitur: metams
■WJkJFTti' pusei metą

ftmmant? itoa Mgaau:

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

$5.00.
$3.00.
$1.75.
$7.00.
|4.H.

3



4 KATALIKAS

TELEGRAMOS.
RUSAI GIRIASI PER

GALE.

(Pbaiga nuo 1 pusi.).

Linkui Krakovo rusai ei
na palengva, bet nesulaiko
mai. Krakove belikę tik pu
sė gyventojų. Taip skelbia 
viena telegrama iš Petro
grado.

Laikraščiui Tribūna Ro
moj iš Petrogrado praneša
ma, kad rusai likę atmušti 
iš Wloclaveko. Tas miestas 
randasi už 35 mylių i pie
tų rytus nuo vokiečių tvir
tovės Thorn. Vokiečių kai
rysis' sparnas, kurs randa
si Lenkijoj, esąs iš dalies 
apsuptas.

Vokiečiai praneša, kad 
Rusijos Lenkijoj buvę ke- 
liatas nedidelių susirėmimų. 
Tie susirėmimai buvę i va
karus nuo Ivangorodo. Vo
kiečių buvęs viršus.

Ties Ivangorodu ant Vis- 
los upės vokiečiai susijungė 
su austrais. Rusai renka sa
vo kariuomenę ant dešinio
jo Vislos kranto.

Viennoj buvo paskelbta, 
kad buk rusai pilnai esą iš
vyti iš Vengrijos. Į tai Ru
sijos ambasadorius Romoj 
atsako, kad dabar rusai už
ima visą Bukoviną, Rumu
nijos parubežyj. septynias 
aštuntdalės Galicijos ir vie
ną penktadali Vengrijos; to
liau ambasadorius skelbia, 
kad visi praėjimai Karpatų 
kalnuose ir taipgi rusai už
ėmę vengrų miestus — Un- 
gvar, Munkaos ir Sziget.

Rusų ligonine 
Berlyne.

Berlynas, spalių 9. — 
Vokiečių sostinėj yra ypa
tinga ligoninė. Joj yra 50 
rusų Belaisvių ir vienas ru
siškas daktaras. Jisai ir ap
žiūri rusų sužeistuosius. Vi
si chirurgiški instrumentai, 
paimti nuo rusų, jam paves
ta.

Vokiečių oficieriai sako, 
kad rusai rytinėj Prūsijoj 
gerai elgėsi ir maž-daug už 
viską, ką imdavo, užmokė
davo. Už viską atmokėdavo 
Tilžėj, Insterburge ir Al- 
lensteine. Vokiečių didžtur
čių rūmų neapvaginėja. 
Vienuose romuose nakvojo 
keli rusų oficieriai ii1 vie
nas grafas. Tai jame viską 
taip palikę, kaip radę.

Cernogory vei
kimai.

Milanas, spalių 9. — Au
strai kasdien bombarduoja 
Looehen kalną, kur černo- 
gorai užsigabeno dideles 
kanuoles, kad bombarduoti 
Cattaro. Ligšiol austrams 
nepasisekę nei vieno černo- 
goro nudėti ant to kalno.

Austrų lakūnai skraidė 
ant to kalno ir mėtė bom
bas, bet pasisekimo neturė
jo. Kuomet kartą ant kal
no skraido orlaivis, tai 
princas Danilo pirmas iššo
vė jin ir paskui orlaivis pa
suko linkui Čornogorijos 

miesto Antivari ir metė 
bombą. Bomba pliaukštelė
jo i vandeni.

ALBANIJOS DALYKAI.
Roma, spalių 9. — Essad 

Pasha su 10.000 ginkluotų 
pasekėjų apleido Durazzo 
ir eina linkui Skutari.

Sako, kad Černogorijos 
karalius padaręs sutarti su 
Essad Pasha. Černogorija 
sutinkanti atsisakyti nuo 
Scutario, o Essad Pasha sto
siąs Černogorijai talkon 
prieš Austriją.

STRAIKAS MOTOR- 
MANŲ.

Mexico City, spalių 9. — 
1.200 motormanų ir konduk
torių sustraikavo ir Meksi
ko sostinėj judėjimas apsis
tojo. Reikalauja padidinti 
algas, įvesti astuonių valan
dų darbo dieną ir unijos pri
pažinimą. Streikininkai 
stabdo taipgi vežėjus ir ra
gina prisidėti prie streiko.

PAĖMĖ VOKIEČIŲ 
PRODUKTUS.

Paryžius, spalių 9. — 
Francijos valdžia paėmė sa
vo globon vokiečių sandė
lius, kurie radosi Havre. 
Sandėliuose buvo valgomie
ji produktai. Jų vertė yra 
tarp $1.500.000 ir $2.000.000.

SOCIALISTAS REIKA
LAUJA KARO.

Roma, spalių 9. — H. M. 
Hydman, socialistų vadas, 
laikraštyj Messagero išro- 
dinėja, kad Italija turi sto
ti karau talkininkų pusėn. 
Rašo:

“Vokietija doriškai nu- 
puldė save įsibriaudama i 
Belgiją ir ten žiauriai pasi
elgdama. Atėjo laikas, kuo
met Italija turi stoti karau 
ir kovoti prieš Berlyno mi- 
Htarizmą, idant apsaugoti 
laisvę ir neprigulmybę ma
žųjų valstybių, išgauti pa- 
liuosavimą del prispaustųjų 
tautu, paskubinti karo pa
baigimą ir įgyti del Italijos 
teisę reikalauti teritorijų, 
kurios historinin ir tauti
niu žvilgsniais turi prigulė
ti jai.”

UŽMUŠĖ ANGIS.
Londonas, spalių 9. — 

Antwerpe visi žvėryne nar
vai, kur laikoma įvairus 
žvėris, liko plieno sluogs- 
niais apdengti. O nuodin
gosios angis liko užmuštos, 
nes sumišime galėjo ištruk
ti ir visokių jeibių pridirbti.

VIENUOLIAI ARMIJON.
Paryžius, spalių 9. — 

Daugiau kaip šimtas vie
nuolių sugrįžo iš Hispani- 
jos Francijon ir stoja armi- 
jon. Tie vienuoliai turėjo 
pasitraukti iš Francijos, 
kuomet antikatalikiška 
Francijos valdžia ėmė kon
fiskuoti Bažnyčios turtus.

ANTIVOKIŠKA LYGA.
Paryžius, spalių 9. — 

Marse! y j susitvėrė antivo- 
kiška lyga tikslu įvesti 
Frandrjoj boykolą visako, 
kas yra vokiška — boyko- 
tuoti pačius vokiečius, jų 
išdirbinius, dailę, literatūrą. 
Boykotuoti ir karui pasibai

gus, taip, kad vokiečiai 
Francijoj negalėtų versties 
ir negalėtų veikti kaipo šni
pai. Skelbiama, kad Mau- 
beuge tvirtovėj vokiečiai 
veikę prieš franeuzus.

DIDI BYLA PRASIDĖ
SIANTI.

. Bordeaux, spalių 9.—-Au
strijos valdžia laiko 25 as
menis, intartus užmušime 
Austrijos įpėdinio Serajeve. 
Apkaltinimo aktas kali
niams jau perskaitytas. Tas 
aktas turi 37 puslapius. By
los nagrinėjimas tęsis tris 
savaites.

Iš Chicago.
DAR APIE POLICIJOS 

ŠAUDYMUS.
Vakar šioj vietoj minė

jom, kad vidumiestyj die
nos metu pereitą trečiadienį 
ištiko šaudymosi ir sužeis
ta 6 asmenis, tarp kurių y- 
ra politikierius Bertsche ir 
du detektivu seržantu: E 
gan ir Monaghan. Kiti tris 
pašauti praeiviai.

Detektivu dabar aiškina, 
kad juodu buvusiu girdė
siu, jogei politikierius Ber
tsche su savim nešiojąsis 
ginklus, tatai nusprendžiu- 
siu Bertsche kur nors su
tikus suimti ir persitikrjn- 
ti, ar tikrai jis turis su sa
vimi revolveri. Mat, visiems 
policiantams esą įsakyta 
areštuoti kiekvieną žmogų, 
jei tik intariama jis esąs 
ginkluotas. Taigi detektivu 
apie tai kalbėjusiu ir kaip 
ant tų patyčių ant Ran
dolph gatvės sutikusiu po
litikierių Bertsche. Kuomet 
vienas jų paklausęs, ar Ber
tsche kartais nesinešiojęs 
su savimi kokios nors gin
klo, tuomet Bertsche užuot 
atsakymo pašokęs šalin, a- 
kimirkoj išsitraukęs iš Ri
sen iaus revolveri ir ėmęs į 
detektivus, šaudyti. Pasta
ruoju, žinoma, nepalikusiu 
jam kaltu. Ir taip visi su
sišaudė. Be to kelios kulip- 
kos patekusios ir praei
viams. Laimė dar, kad dau
giau žmonių nesužeista, nes 
tuo metu ant tos gatvės es
ti didis žmonių judėjimas.

Taip liudija sužeistu ir 
dabar ligoninėj atsirandan
čiu detektivu.

Bet žinovai tvirtina, kad 
policija buvus padarius suo
kalbi prieš Bertsche ir ma
nius ji taip pakloti, kaip 
Xew Yorko policija anuo
met buvo pasielgusi su šu- 
leriu Rosenthaliu. Mat, Ber
tsche žinąs visas policijos 
slaptybes, juoduosius jos 
darbus, net kituomet jis 
tarp piktadarių ir policijos 
buvęs tarpininkas. Kadan
gi šiais laikais miesto tary
bos komisija daro tardy
mus kas link prasiplatinu
sių mieste piktadarybių, 
tai, rasi, priešais tą komisi
ją butų buvęs pašauktas ir 
Bertsche, kuris, be abejo
nės, komisijai butų viską 
apie policiją išgiedojęs. To
dėl nutarta jis visai praša
linti iš pasaulio. Tečiau ta
sai sumanymas nepasisekė, 
nes sužeistas Bertsche sa
koma, pagysiąs ir daug ką 
pasakysiąs apie miesto sar
gus ir sargelius.

Gi aldermanų komisijai 
kasdien nupasakojama vis 

indomesni dalykai. Nekok- 
sai M. Staltz, kuris tyčia 
buvo pasidavęs plėšiku-va- 
giliu ir su tais nedorėliais 
arti buvo susipažinęs, ko
misijai išdėstė, kad ir ne- 
kurie policiantai prisideda 
prie žmonių apiplėšimo ant 
tramvajų, arba daro viso
kias sunkenybes nuskriau
stiesiems plėšikus suimti. 
Plėšikai su policiantais, ži
noma, dalinasi pelnu.

Net baisu girdėti, kas da
rosi su Chicagos policija. 
Tuo tarpu miesto majoras, 
paklaustas, ką jis manąs a- 
pie šaudymosi mieste, atsa
kęs, jogei neturįs progos su 
policijos viršininku pasi
kalbėti. Taip vakar rašė 
angliški laikraščiai.

Ir kuomet dabar prasidė
jo tardymai ir iš visų pusių 
ant policijos ujimai, mieste 
plėšikai dar labiau ima 
siausti. Nėra tos dienos, 
kad keli saliunai arba krau
tuvės nebūtų apiplėštos.

Dabar kila klausimas, 
kas bus toliau Chicagos 
mieste? Juk toliau tikrai 
bus baugu ir gyventi ir net 
ant gatvių pasirodyti.

NETEISYBĖ.
“Kataliko” iš spalių 6 d. 

vietinėse žiniose nekoks 
Reporteris rašo, kad L. R. 
K. P. Blaivininkų 21 kuopa 
pastačius scenoje veikalą 
“Ant bedugnės kranto” ir 
tas veikalas netikusiai bu
vo atloštas. Būtent, neku- 
rie aktoriai nemokėję ro
lių, vaikščioję į sau nerei
kalingas vielas, kad Juozas 
pylęs degtine; kaip į kokią 
statine. Ant galo dar pažy
mi, kad (leklemacijos atsi
buvusios pasibaigus loši
mui. Taigi iš tų Reporterio 
žodžių aiškiai matosi, kad 
jis tame vakare nebuvo, nes 
nežino net, kaip programas 
buvo pildomas. Deklemaci- 
jos atsibuvo ne po lošimui, 
bet po pirmajam ir po an
trajam aktui ir visi akto
riai savo užduotį atliko ge
rai. Labai gaila, kad tokie 
Reporteriai rašinėja netei
singas žinias.

Teisybę Mlyintis.
Red. prierašas. Keisti mu

sų žmonės. Netropyta pasa
kyti, kokiuo laiku atsibuvo 
deklemacijos, nepagirta ak
toriai, tuojaus ir protestuo
ja, kad esanti neteisybė pa
rašyta. P-nas Teisybę My
lintis norėjo, kad tasai jo 
rašinys butų laikraštin pa
dėtas su antgalviu “Prote
stas”. Mes 1o nedėjome to
dėl, kad nėra prieš ką čia 
protestuoti ir kad po tuo 
neva “protestu” dar neno
rima padėti savo tikros pa
vardės. Kad aktorių p. Re
porteris nepagyrė, tai iš to 
reikia ne rustinties, bet 
džiaugties, nes kritika kiek
vienam veikime būtinai rei
kalinga ir yra naudinga.

DEL MOTERIŲ.
Mark White Square tve

riama lietuvių moterių kliu- 
bas. To kliubo narės užsiims 
gimnastika ir šokiais. Del 
to susirinks kas antradienį 
8:30 vai. vak. Pamokos gim
nastikoj ir šokiuose bus už- 
dyką. Kiekvienai moterei ir 
merginai gera proga užsiim
ti kūno lavinimus! ir tuomi 
padidinti savo sveikatą, vik
rumą ir gražumą.

Jau nemažai lietuvių už
sirašė pas parkučio užveiz- 
dėtoją Emily Harris ir pas 
p-nią Damijonaitienę.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM? 

PO 2 CENTU.
CHICAGO, ILL.

M. J. Damijonaiti* 
901 W. 33rd St.

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. Dūdas 
3815 So. Kedzie Avė.
Jagello’s Pharmacy 

4559 So. Hermitage Av.
P. Kenutis 

3238 S. Halsted Si.
J. J. Pelekas 

1802 W. 46th Si.
K. Ražynas 

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

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

2336 S. Oakley Ave.
BRIDGEPORT, CONN.

J. L. Dulbis 
595 S. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemeku 

785 Bank St.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makareviče 
235 Wallace 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.

C. Miklas, 
1025 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL. 
T. Trijonis 

8756 Houston Ava.

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau savo draugo. Antano Mi

kučio. paeina iš Pakirnu sodžios. Pa
silies par. šaulių pav. Kauno gub. 3 
metai kaip Amerikoje.

Jis pats ar kas kitas meldžiu atsi
šaukti adresu:

Juozapas Gaudiešius, 
4549 S. Hermitage Ay. Chicago, Til.

(56-6)

Paieškau savo pačios Tzabelijos Ja- 
kimonienės. 10 metą kaip matė.'uesi. gir
dėjau išvažiavo į California. Taipgi 
paieškau pusbrolių Tamošiaus ir Ka
zimiero Dzenkauskii. paeina iš Suka- 
repkos sodžios. Traku pav. Vilniaus 
gub.. girdėjau gyveno Pittsburg. Pa 
Jie patis ar kas kitas meldžiu atsi
šaukti adresu:

Vladislovas Jakimonis, 
926 W 32nd St.. Chicago, Ill.

PARSIDUODA.
Parsiduoda bučernė, o jei norima, 

tai ir grocernė. Pardavimo priežastis, 
kad negaliu apsidirbti Lietuvių ap
gyventa vieta.

Adresas:
1823 Canalport Are.

Petras Borneika
Notary Public & General 

Building Contractor
320 E. 14th St., Chicago Heights, III.

PARDUODU lotus, budavoju na
mus, skolinu pinigus pirkimui ir bū
da vojimui namą. Užlaikau didelę ge
ležinių prekių krautuvę, siunčiu pini
gus ir parduodu laivokortea ant visą 
liniją, Inšiurinu namus ir kitokį tur
tą geriausiose kompanijose.

Taip gi pas mane galima gauti vi
sokią kningą, nusipirkti laikraštį 
“Katalilra” ir užsimokėti prenume-

MUSŲ SKAITYTOJŲ 
DOMAI.

ant WEST PULLMAN
Generališkas agentas ant West 

Pullman, Ill., kuris rūpinasi vi
sais AMERIKOS LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIO “KATALIKO“ 
reikalais: pristato į namus dien
raštį, priima prenumeratą, spau
dos darbus, apgarsinimus ir t. t.

Todėl prašome visų musų skai
tytojų su reikalais kreipties tie
siog į musų agentą šiuo adresu:

B. Sluz,
738 W. 119 St.

West Pullman. Ill.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių Bu
mu ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išm»ka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikouiškus ant 

ruskų. , e
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai eekiais jis 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biqgpfe, 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien at«ak*aiiai 
save biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkue raitus 
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 j 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 pietų.

Paveikslas Popežiaus Pius'o X

Kningyųas
CHICAGO, ILL.

Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasos. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Vaist. ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 West 47th Street :: Chicago, III.

Užsisakyki! “Kataliką”.

Nemažai yra padaręs Kataliku 
Bažnyčiai didelės vertės nuopelnu 
popiežius Pius’ X. kurie verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti j* 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musų Kningyne yra labai pei
kus paveikslas šr. Tėve. Ant^ pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, e 
viršutiniai raudoni —■ paveiksle-gi 
dugnas tamsiai žalias. Sėdžia sa
kant, paveikslas labai gražus it 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24.

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS. 

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko”
3249 South Morgan Street, : : ' :

Čia prisiunčia 25c krasos ženkleliais Ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu- 
s’o X paveikslą sekančiu adresu:

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

Gatve.................................. .......................................................................................

Miestas............................................................... Valstija.......................... . ............

Iškirpkite šitą lapeli ir prisiąskite mums su savo užsakymu ir pinigais. 
____ .___________________________________________________

Tuojaus Reikalaujame 
Vyrų- Mokytles Barberiautl.

Nepaprastos progos tik dabar, 
šimtai ateivių harbarią išvažia
vo Europon kariauti: Ją viežas 
turi būti užpildytos. Galim* 
prigatavoti tavę į keliat* »a- 
vaičią, duodam* įrankius. M*- 
kam* kolai k mokinam. Mj*8to 
ar kaimo aplikamtai priimami.

Rašyk arba at»ii

MOLER BARBER COLLEGE, 
10S S. FIFTH HE., CKIOIOO.
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