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Tvirtovė Novogeor- 
gievsk Vokiečių 

rankose.
Kaizeris asmeniškai pa

dėkojo saviškiams už 
tvirtoves paėmimą.

Vokiečiai rusus varo iš Suval
kijos; eina dideli mūšiai.

Baisus padėjimas Lenkijoje.
LAIVYNŲ MUŠIS RY- 

GOS UŽLAJOJ.
LONDONAS, rugpj. 21. 

Rygos užlajoj prasidėjęs ru
su ir vokiečių laivynų mu
šis, kurio pasekmės dar ne
žinomos. Kadangi vokiečiai 
Rygą spaudžia nuo sausže- 
mio, kur rusai stipriai te- 
čiau laikosi, tatai vokie
čiams yra svarbu Rygą už
pulti ir nuo jūrių. Rusų lai
vynas visas laikas buvo už
lajoj pasislėpęs ir saugojo, 
kad ten neiplauktų vokiečių 
karo laivynas. Tečiau vo
kiečiams pasisekė Įlysti ūž
ia,] on ir užpulti rusų laivus.

Londonas, rugpj. 21. — 
Berlyne oficialiai paskelbta 
(kaip vakar buvo “Katali
ke” minėta), jogei žymi 
Rusijos tvirtovė Novogeor- 
gievsk, atsirandanti nelabai 
toli nuo Varšuvos, pateko 
vokiečių rankosna.

Tai paskutinis stipresnis 
rusų buvo pasilaikymas 
Lenkijoje. Dabar visa Ru
sijos Lenkija randasi vokie
čių rankose. Lietuva kul
kas dar ne, nes rusai su vo
kiečiais grumiasi Suvalki
joj, dar nepaimtas Vilnius 
ir Gardinas. Nes ’tai vis 
Lietuvos miestai.

Novogeorgi evsko tvirto
vėj vokiečiai paėmę suvirs 
20,000 rusų nelaisvėn. Taip- 
pat jiems patekę aplink 700 
visokios rūšies kanuolių ir 
daug visokios karinės me
džiagos, kurios rusai nesu
spėjo sunaikinti.

Vokietijos kaizeris po No- 
vogeorgievsk tvirtovės puo
limui pats asmeniškai pri
buvęs užimton tvirtovei! ir 
asmeniškai padėkojęs gene
rolui von Bessler už suma
ningą prieš rusus veikimą, 
taipgi už pilnai atsidavusį 
tarnavimą ‘1 fatherlandui. ’’

Fieldmaršalo von Hinden- 
burgo armijos pliekia pasi

traukiančius rusus i rytus 
nuo Kauno. Rusams pasi
sekė šiek-tiek atsilaikyti 
ant ploto nuo Sabina lig vie
škeliui, tarpe Augustavo ir 
Gardino. K ūsai išmušti iš 
savo pozicijų ir pasitraukę 
ant linijos Gudeliai-Lazdi- 
jai-Studenica. Ten dabar 
eina mūšiai. Į rytus nuo 
Trojin taippat eina smar
kus mušis.

Gen. von Gallowitz armi
ja po smarkiam mūšiui pa
ėmė nelaisvėn 10 rusų ofi- 
eierių ir 3,654 kareivių.

Paimtos Novogeorgievsko 
tvirtovės garnizonas sudarė 
6 generolus ir 85,000 karei
vių su oficieriais. Iš to gar
nizono taigi vokiečiams ir 
teko paimti nelaisvėn suvirš 
20,000.

Princas Leopoldas su sa
vo armijomis nuolat varosi 
pirmyn.

Fieldmaršalas von Mack- 
ensen su saviškiais rusus 
pastūmėjo i pietų-vakarus 
nuo Lietuviškos Brastos. 
Pastarosios tvirtovės išlau
kiniai keli fortai jau paim
ta ir rengiamasi pati tvir
tovė didžiulėmis kanuolėmis 
bombarduoti-griauti.

Iš tų visų pranešimų ma
tosi, kad rusai niekur prieš 
teutonus negali atsilaikyti. 
Ir jie dar Dievui padė
kos, jei jiems pasiseks lai
mingai, be didelių nuosto
lių, ir antrą apsiginimo li
niją apleisti, kadangi Lietu
viška Brasta iš visų pusių 
apsupama.

Rusai, apleizdami Lenki
ją, paskui save palieka tik 
'nuodėgulius ir tyrynus. Nuo 
to labai nukentėję civiliai 
gyventojai, daugiausiai mo
terįs su vaikais, kadangi vy
rai arba prievarta rusų va
romi toliau, arba patįs, iš 
savo valios, paskui rusų ar
mijas bėga. Visi sodžiai iš
deginta, Sugrįžę pabėgę-

H Garlaivis “Royal Edward.”

Didžiosios Britanijos transportinis laivas Royal Edward, kuri vokiečiai sutorpe- 
davo Aigejos jųreje. Čia parodoma, kaip) jin sėda kareiviai, kad pasileisti pasku- 

tinėn nelaimingon kelionėn.

ROYAL EDWARD LOADING FOR HER LAST

Dar 10 laivy 
nuskandinta.

Londonas, rugpj. 21. — 
Per pastarąsias dvi dieni 
karinėj juostoj dar 10 lai
vų nuskandinta ir vienas 
laivas pažeista. Tarp nus
kandintų randasi, apart 
“Arabic’o,” 7 Anglijos, 2 
Norvegijos ir 1 Hispanijos. 
Tie visi laivai žuvę nuo sub- 
marinų arba minų.

1 Taippat pranešama, jogei 
White Star linijos laivas 
“Lapland” irgi nuskan- 
klintas. Be to kalbama apie 
sugadinimą laivo “Bovic.”

Ties Danish sala nusken
do Britanijos submarinas 
E—13. Iš 30 žmonių įgulos 
15 išgelbėta.

liai į savo senąsias vietas, 
neturi kur prisiglausti ir 
kuo inaitinties. Vežimais ir 
pabėgėliais lenkais užsikim
šę visi keliai nuo Vislos lig 
Bugui. Moterįs su vaikais 
badumi miršta.

Rusai nusprendę, kaip su
žinoma, prašalinti visus gy
ventojus ir visokią medžia
gą ir Bessarabijos, Cherso- 
no, Podolijos ir pietinės Vė
lini jos. Mat, ten laukiama 
teutonų įsibriovimo.

Rygos pakraščiais slan
kioja vokiečių karo laivy
nas, kuriam norėtųsi inei- 
■ti Rygos užlajon ir pabom- 
barduoti miestą. Bet užla
joj randasi keli rusų karo 
laivai, taippat vokiečių lai
vų neprileidžia Ust-Dvinsko 
batarėjos.

valstijos kalinys, kurį gal
važudžiai iš kalėjimo pagro
bė ir pakorė.

L. INFORMACIJOS BIU
RO SKYRIAUS SUSI

RINKIMAS
Penktadienyje, rugpj. 20 

d,, šv. Jurgio par. svetainė-' 
jo atsibuvo L. Informacijos 
Biuro skyriaus susirinki
mas. Dalyvavo apie 26 as- 
menįs. Raštininko adv. A. 
A. Šlakio vietą, jam nesant, 
užėmė K. Ivinskas. Pra
nešta, kad “Draugo” redak
cija gavo pakvietimą iš “Li
terary Digest” rašinėti apie 
lietuvius. Straipsnius pa
vesta rašinėti p. J. Kaupui, 
jam padės “Lietuviškoji 
Komisija,” susidedanti iš 
dr. Rutkausko, kun. Vai
čiūno ir adv. A. Šlakio.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks pirmą ketvirtadienį a- 
teinančio mėnesio.

TURĖJO VALDVIETĘ. 
BET APIE TAI NE

ŽINOJO.

■ O. H. Weidner, advoka
tas, buvusis laikraščio lei
dėjas ir civilio karo vetera
nas, pirm poros metų liko 
nuskirtas tautinių kapinių 
superintendentu, bet apie 
tai sužinojo tik tomis dieno
mis.

Ir štai kaip tas atsitiko:

NORI PERKELTI SOS
TINĘ.

Londonas,1 rugpj. 21. — 
Iš Petrogrado apturima ži
nia, jogei rusų valdiškuose 
rateliuose ne tik jau kalba
ma, bet ir manoma Rusijos 
sostinę perkelti iš Petrogra
do Maskvon. Maskvą sosti
nei esanti parankesnė, nes 
iš ten į visas imperijos pu
ses išsišakoję geležinkeliai.

SERBIJA NUSILEIDŽIA 
BULGARIJAI.

Londonas, rugpj. 21. — 
Depcšos iš Romos ir Atėnų 
parėjo, jogei Serbija sulyg 
talkininkų patarimo atiduo
da Bulgarijai Makedoniją ir 
kad dabar Bulgarija neužil
go susijungsianti su talki
ninkais priešais vokiečius.

IŠRADĖJAS MIRĘS.
Berlynas, rugpj.' 21. — 

Čia nuo širdies ligos mirė 
dr. Paul Ehrlich, kurs bu
vo išradęs salvarsaną (606) 
ir antitoxiną prieš difteritą. 
Turėjo 67 metus.

RUSIJOS KABINETE 
PERMAINOS

Petrogradas, rugpj. 21.— 
Politikiniuose rateliuose pa
sklydo gandas, jogei minis- 
terių pirmininkas Goremi- 
kin iš užimamos vietos pasi
trauksiąs, o jo vietą užim
siąs Krivošein, agrikultūros 
ministeris.

Weidner, kurs šiais lai-
L. FRANK PALAIDOTAS. kais gyvena po num. 16 So. 

' Brooklyn, N. Y., rugpj. Loomis gat., Chicago  j, se- 
21. — Vakar čia ant Mt. niau gyveno St. Louis. Pirm 
Moriah kapinių palaidotas' poros motų, dar St. Louis 
L. Frank, buvęs Georgia1 gyvendamas, išlaikė kvoti-

Naujas polvinis
St. Louis, Mo., rugpj. 21.

— Didelė vėtra su smarkiu 
lietumi, siaurinsi keliolika 
valandų mieste, pagimdė 
potvinį ir daug nelaimių su 
nuostoliais. Ligšiol sužino
ta, jogei 10 asmenų žuvo, 
5,000 žmonių liko be pasto
gės, kiti keli šimtai, kad 
gelbėties nuo kįlančio van
dens, susikraustę ant namų 
stogų, ant tramvajų ir kur 
buvo galima ant augštesniii 
vietų. Nuostoliai siekianti 
pusantro milijono dolerių. 
Kaip spėjama, vėtra atėjo 
iš Texas’o, kur, kaip jau ži
noma, daug baisenybių liko 
padaryta.

MEKSIKE GYVENTOJAI 
BADMIRIAUJA.

Pueblo, Mex., rugpj. 21.
— Čionai apturėta žinia, jo
gei tūkstančiai gyventojų 
Meksiko sostinėj Mexico Ci
ty badmiriauja ir jogei kas
dien moterįs ir vaikai, mi
rusieji badumi, desėtkais 
laidojami. Pilnos gatvės 
besivoliojančių moterių ir 
vaikų.

Kelionė geležinkeliu iš 
sostinės į Vera Cruz ir at
gal labai pavojinga, kadan-
gi zapatistų gaujos po apy
linkes trankosi ir trauki
nius dinamitu susprogdina. 
Tuo budu sunaikinta keli 
traukiniai, kuriais buvo ga
benama Carranzos karuo- 
menė.

Vargdieniai sostinėje mai
tinasi arklių padliena ir tos 
dar pakaktinai negali gau
ti. Suv. Valstijos norėtų 
nelaimingiems nešti pagel- 
bą, bet revoliucionistai tam 
priešinasi.

mus pastoti tautinių kapi
nių superintendentu, paskui 
•persikėlė į Chicago, kur ir 
dabar gyvena. Laukė Wei
dner paskyrimo iš karo mi
nisterijos, bet nominacija 
(paskyrimas) neparėjo. Ma
nydamas todėl, jogei jo 
kvotimai buvo menkos nau
dos, nepasiuntė į ministeri
ją net paklausimo. Tečiau 
vieną kartą apie tai prisi
minė savo kolegai, advoka
tui Hogan, kurs jam ir pa
tarė pasiųsti paklausimą 
Washingtonan.

Tomis dienomis iš karo 
ministerijos apturėjo žinią, 
iš ko Weidner sužinojo, jo
gei jis kapinių superinten
dentu esąs nuskirtas dar 
pirm poros metų ir savo lai
ku jam apie tai žinia buvo 
pasiųsta į St. Louis. Ka
dangi laiškas Washingtonan 
nesugrįžęs, tatai karo mi
nisterija buvo manius, jo-
gei Weidner kibą miręs ir į
superintendentus nuskyrus 
kitą. Taippat Weidner’ui 
pranešta, jog kaip tik atsi
rasianti tuščia vieta, jis pir
miausia busiąs priimtas.

Naujas krizis 
tarp S. V. ir

Vokietijos.
Washington, D. C., rug

pjūčio 21. — Ligšiol sužino
ta, kad su sutorpeduotu 
“Arabic’u” žuvo tris ame
rikonai. Todėl gimęs nau
jas krizis tarp S. V. ir Vo
kietijos. Ir nežinia kaip 
tas galės pasibaigti, nes A- 
merikos viešoji opinija ir 
spauda reikalauja, idant 
nors kartą pasistatyti prie
šais Vokietiją.

Angliška spauda Ameri
koje, išgirdusi apie sutorpe- 
davima laivo ‘‘Arabic’’, su 
kuriuo turėjo žūti keli a- 
merikonai, staiga stojo pi
liečių apginiman ir reika
lauja pas prezidentą ką 
nors veikti, bet ne diplo
muoti su vokiečiais.

NEW YORK TIMES ra
šo: “Musu didelės notos, 
siunčiamos Vokietijai, pasi
rodė nuliu. Dabar musų 
valdžia privalo energingai 
veil||T^*’ neatsižiurnit i pel 
sekines. Kuomet musų ša
lyj vokiečių šnipai suokal- 
bininkauja, ardo mums ra
mybę, kenkia pramonei ir 
pirklybai — vokiečių sub- 
marinai skandina garlai
vius, vežančius ameriko
nus. Pašėlę nuo karo vo
kiečiai pertraukia su mu
mis artimus ryšius ir todėl 
su jais reik taip apsieiti, 
kaip jie užsitarnauja.”

NEW YORK TRIBUNE:
— “Garlaivio “Arabic” nu- 
skandinimas rea liznoja 
prezidento Wilsono žodžius, 
jogei Vokietijos veikimą 
pridera skaityti nepriete
lingu. Dabar yra kongre
so, bet ne prezidento rei
kalas nutarti santaika ar 
karą su Vokietija. Tečiau 
prezidento pareiga yra gin
ti musų tautos garbę, nors 
prisieitų ginklai pavartoti. 
Dabar jau nėra pasirinki
mo ir ambasadorius Berns
torf tegu sau iškeliauja, o 
mes atšaukiame savo amba
sadorių Gerardą iš Ber
lyno.”

NEW YORK HERALD:
— “Arabic’o” sutorpedavi- 
mas yra kaipir į musų 
mandagias notas atsaky
mas. Amerikonai turi teise 
keliauti, kur tik jiems pa
tinka ir niekas jiems to ne
gali užginti, o valdžios pa
reiga suteikti jiems ap
saugą. Vokiečių pasielgi
mas, tai musų įžeidimas ir 
iššaukimas kovon.”

NEW YORK SUN: — 
“Nėra tai dalykas konsti- 
tucijinės valstybės kaip 
musų iššaukti karą. Apie 
tai tegu sprendžia kongre-

(Seka ant 3 pus].).

1



2

The Lithuanian American Daiiy 

KATALIKAS 
Published every day except Sundays 

and llolftiays
Published by 

Taasnevicz Mishing Co. 
J. M. TANANEK.t('Z, President 
S. 1’. TANANEVICZ, Manager

TERMS OF SUBSCRIPTION:
One year ....................................... $5.00
Six months ................................... 3.00
Three mouths ............................... 1.75
To Europe for one year .......... 7.00

Advertising Rotes Moderate 
All letters shall lie addressed to: 

The Lithuanian' American Daiy

KATALIKAS
3249 South Horgan Street

Chicago, III.
Telephone Yards CS70-G871.

DIENRAŠČIO PRENUMERATA 
YRA SEKANTI :

Metams .......................................... $5.00
Pusei metų .................................. 3.00
Trims mėnesiams .......................... 1.75

Pavienių numerių kaina 2c.
Rašydami laiškus adresuokite:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

' KATALIKAS
3249 South Morgan Street 

Chicago, III.
Telephone Yards 6S70-6871.

Iš Dienos 
^=Dienon.=J

Kad šiandie rusai visur 
pliekiami, tai jie pliekiami 
už savo pačiu nusidėjimus, 
bjauriausius savo pasielgi
mus su unitais. Kuomet 
jie anais laikais buvo įsi- 
briovę Galicijon, tai jų pir
mutine rupestimi buvo ne 
gyventojų vargo sumažini
mas, bet vargdienių Galici- 
j^.'tmitiT^vertimas. stačiati- 
Ivybūn. Pirm savo G Ui ei- 
jon įsibriovimo tas pats ru
sų 'karuomenės vyriausysis 
vadas, didkunig. Mikalojus, 
skardžiais žodžiais buvo 
skelbęs, jog jis su savomis 
narsiomis armijomis einąs 
išgelbėtų iš vergijos Galici
jos unitus-ukrainiečius, ku
rie, esą, vargstą po teutonų 
letena. Unitai tuo obalsiu 
buvo pradžiugę, buvo manę, 
jogei ištikrųjų susilauksią 
išgelbėtojų. Tuo žvilgsniu 
Galicijos unitai rusų karuo- 
menę visur kuogražiausiai 
ir prielankiausiai priimda
vo.

Taip ir isibriovė šiaurės 
meškinas Galicijon. Išpra- 
džių dar šiaip-taip švelniau 
su gyventojais apsieita. Bet 
kuomet rusai užėmė Galici
jos sostinę Lvovą, tuomet 
tai ir pasirodė ruso pasib- 
bjaurėtinoji iš prigimimo 
siela. Užimton šalin kuo- 
veikiasia prisiųsta general
gubernatorius Bobrinski. 
Šis caroslavas-rusifikato- 
rius tuojaus panaikino vi
sas unitų brolijas ir drau
gijas, uždarė visas mokyk
las, parsikvietė iš Rusijos 
pulkus popų ir dui visus įi
mtus perdirbinėti į stačia
tikius. Unitų bažnyčios a- 
kimirkoj buvo pakeičiamos 
cerkvėmis ir prasidėjo vi
sur ne Dievo, bet caro gar
binimas. Imta net kaikur 
statyti naujos cerkvės. Gy
ventojai nei puse žodžio ne
galėjo pasipriešinti, nes ant 
jų nugarų kabojo kazokų 
nagaikos.

Taip tai prasidėjo unitu 
išliuosavimas iš teutonų 
vergijos. Ir nežinia kas to-

Socialdemokratai 
ir karas.

Prie Įvairių šiame kare 
ypatingų apsireiškimų pri
guli taippat socialdemokra
tijos pastovumas kariaujan
čiose tarp savęs Europos 
valstybėse. Reikia atminti 
tai, kad socialistai visose 
šalyse skaitėsi žymiausiais 
santalkas šalininkais. Jie 
visu savo uolumu, visomis 
jėgomis ir visokiais budais 
kovojo prieš valstybių gin
klavimąsi ir beveik visur 
parlamentuose priešindavo
si kariniams kreditams. A- 
part to, jie visokiuose paci
fistų kongresuose pasirody
davo kaipo uoliais amžino
sios santaikos ir tautų bro
lybės užtarėjais, gi karą at- 
mezdavo šalin, kaipo vieš
pataujančio kapitalizmo 
nuoveikalį.

Prisiartino pagaliau kri
tiškoji valanda, kuomet pri
siėjo teorijas pakeisti prak
tika. Ir tuomet taigi kuo- 
aikšiausiai pasirodė, kad 
kas kita yra teorija, o kas 
kita — praktika. Visupir- 
mu paaiškėjo, kad pasitai
kius tautiniam gaivalui su
sikirsti su socialiu gaivalu, 
tautinis gaivalas visuomet 
ima viršų. Kuomet kilo 
Europoje karas, visų karau 
Įveltų valstybių socialistai 
pamiršo savo tarptautines 
tendencijas ir simpatijas ir 
be jokio dvejojimo stojo sa-
vo tėvynes ginti nuo išlau
kinio priešininko.

Indomiausia yra, žinoma, 
evoliucija tose dviejose val
stybėse, kuriose per pasta
ruosius kelis desėtkus me
tų socialdemokratija buvo 
pasiekus augščiausią išsi
vystymą ir didžiausią reik
šmę — Francijoje ir Vokie
tijoje. Francijoje per pas
taruosius metus pirm da
bartinio karo socialistai ne 
tik tautos atstovavime lošė 
svarbią ir gan žymią rolę, 
su kuriąja valdžia turėdavo 
skaityties, bet ir pačioj val
džioj nors neoficialius tu
rėdavo savo perstatyti >jus. 
Žymiausieji taigi pastarųjų 
laikų franeuzų politikai: 
Briand, Millerand ir Vivia- 
ni (dabartinio kabineto pre- 
mieras) skaitosi socialistais. 
Pirm karo franeuzų socia
listai buvo apsišaukę san
taikos šalininkais ir vyriau
sias jų vadas Janrez per vi
są savo politikinio veikimo 
laiką siekė prie susitaiky- 

liau ten butų atsitikę, jei 
ne vokiečiai. Pastarieji puo
lėsi ant rusų tai]), ka<Į Į vi
sas puses išlakstė ..jų visi 
popai ir stačiatikybei! gy
ventojų vertimas nepasise
kė. Negana dar to. Dabar 
rusams visur už tai kailis 
išpliekiama ir niekur ne
leidžiama net atsikvošėti. 
Vadinasi, dabar rusai už sa
vo pačių bjaurius darbus 
turi panešti nuoskaudas ir 
išsižadėti net savų provinci
jų-

Kuomet teutonai užims 
Lietuvišką Brastą, Kauną 
ir Rygą ir ar jie pagaliau 
tuo pasiganedins — Į tą 
klausimą šiandie niekas ne
gali atsakyti. Niekam nė
ra žinomi vokiečių pienai. 
O tas klausimas labai ir la
bai rupi rusams biurokra

I
Anglų kareivis turi suėmęs turkų šaulį, kurs apsitai
sęs medžių šakomis, kad priešininkai negalėtų pažinti. 
Toks kareivis ištolo išrodo it koks medžių krūmas.

1110 su Vokietija. Tarp 
franeuzų socialistų taippat 
nepersenai buvo taip šaknis 
Įleidęs antimilitarizmas, 
kad galų gale net buvo pri- 
sibijoma, idant kilus karui 
darbininkai neatsisakytų 
nuo kariavimo ir tuo būdu 
neintrauktų šalies pavojum

Tečiau neužilgo paaiškė
jo, jogei tie daleidimai pa
sirodė klaidingais. Franeu
zų socialistai ne tiktai skai
tlingai suskubo susitelkti po 
tautiniu paparčiu, bet ncku- 
ric jų paliko valdžios ma
šinos nariais, idant bendrai 
su kitomis srovėmis savo 
tėvynę ginti nuo priešinin
ko Įsiveržimo. Taip kaime
lių ir šautuvų trenksmo an
timilitarizmas visai nutilo, 
o jo uoliausias platintojas, 
Gustav Herve, pavirto gar
siausiuoju karo apginėju 
lig paskutiniam kraujo la
šui.

V okietijoje socialdemo
kratija politiškam gyvenime 
nelošė tokios veikiančios, 
nei žymios rolės, kai kad 
Francijoje. Tautos atsto
vavime tečiau skaitosi tvir
čiausia srove ir savo pusėn 
turi patraukusi labai žymią 
gyventojų dalį. Be to tarp 
vokiečių socialistų doktri- 

tams. Jų nuomone, vokie
čiai savo to nesulaikomo ė- 
jimo nepertrauks. Tatai 
jau galvojama caro sostinė 
iš Petrogrado perkelti Mas
kvon, kol dar yra laiko. A- 
pic sostinės perkėlimą imta 
rimtai galvoti patyrus, jo
gei vokiečiai savo kelias ar
mijas maną išsodinti Fin
land! joje.

Visas pasaulis daug ste
bisi, kokiuo budu tai]) grei
tai vokiečiai atėmė iš rusų 
Kauno tvirtovę. Visi buvo 
manę, jogei toji tvirtovė, 
turinti kuogeriausiai tech
niškai intaisytų T1 fortų, 
galės pasilaikyti nors kelis 
mėnesius. Bet štai vokie
čiams tą tvirtovę paimti 
netruko nei poros savaičių. 
Ir krikštauja vokieičai tais 
pasisekimais.

nerizmas, nesiskaitantis su 
praktikiniais gyvenimo rei
kalavimais, smarkiau negu 
kur kitur platinosi. Bet ir 
Vokietijoje, kuomet kilo 
dabartinis karas, visi socia
listai atsisakė nuo savo 
doktrinų, balsuoja už kari
nius kreditus ir tokiuo pa
čiu užsidegimu, kaip ir ki
tos vokiečių tautos srovės, 
suskubo stoti karo laukan.

Vienatinė išimtis vra su 
italais. Žymi kadangi jų 
parlamento atstovų didžiu
ma atvirai pasipriešino sto
ti karau. Bet reikia žino
ti, jogei Italijoj padėjimas 
buvo visai kitoks, negu 
Francijoj ir Vokietijoj. 
Franeuzų ir vokiečių socia
listai galėjo prisidengti tuo, 
kad jie kovoja savo šalių 
apginime nuo priešininkų 
užpuolimo. Gi'Italijai joks 
išlaukinis priešininkas ne
grasė.

Dabar gema klausimas, 
ar evoliucija, kokia dabar
tiniam kataklizme apsireiš
kė Europos valstybių social
demokratijoje, perkentės 
ugninį išmėginimą ir paliks 
ir toliau savo rūšies valsty
bėje, ar pagaliau susilies su 
kita tautos dalimi?

Į tą klausimą sunku atsa
kyti, bet veikiau po karui 
socialdemokratija neteks 
savo pastovumo ir pati sa- 
vaimi turės išnykti.

Paliks ilgam tik vienas 
vardas. U. K.

DU GARLAIVIU NU
SKANDINTA. .

Londonas, rugpj. 21. — 
Vokiečių subma rinai nus
kandino du nedideliu Did. 
Britanijos garlaiviu: Res- 
tormel ir Baron Erskine. 
Įgulos išgelbėta.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

ALD. “KATALIKAS,” ru gpj. 21, 1915.

Holandijos. galėję gludo Reikale Lietuvos 
karo užbaiga. Universiteto.

Viename Paryžiaus laik
raščių “LaRevue” patilpo 
indomus straipsnis, paga
mintas p. II. G. Wells’o 
plunksnos. P-nas Wells, 
apkalbėdamas šiandienini 
Holandijos padėjimą ir jos 
santikius link europinio 
karo, buria šitam kraštui 
ateiti.

Pirmiausiai autorius 
pastebi, jogei viešoji Holan
dijos opinija, laikraštija ir 
politikai sutinka tame, kad 
Belgijos prijungimas prie 
Vokietijos reikštų Holandi- 
jai pradžią galo.

Kokią permainą padarytų 
i karo stovį prisidėjimas 
Holandijos prie vienos ar 
kitos pusės?

Čia autorius be ilgų išve
džiojimų priveda, kad Ho
landijos rankose šiandien 
kabo Europos likimas.

Pradžioje karo nebuvo 
abejojimų, kad Holandijos 
neutralybė butų nepaliesta 
iš vokiečių pusės. Nuo pra
džios karo ilgšio! Holandi- 
ja atkėlė daug sunkumų ir 
provokacijų. Bet ji vis lau
kė ir dabar teblukuriuoja. 
Gi jaigu Holandija, užsto
dama savo teises atsuktų 
savo pakaktinai priruoštą 
400,000 armiją prieš vokie
čius ties Aix-la-Cliappelle, 
sukrėstų vokiečių armiją ir 
užduotų jai skaudų smūgi.

Holandija turi puikiai nu
galąstą kardą prieš vokie
čius. Ar atėjo jai mintin 
kada nors stoti Vokietijos 
pusėn? Žinoma, jos Įstoji
mas duotų daug spėkų vo
kiečiams jų vakariniame 
fronte, tečiau jai pačiai fo
lds žygis butų nelaimingas. 
Jaigu Holandija prisidėtų 
prie talkininkų, turėtų di
delį išrokavimą, nes jai kliū
tų nusverti karo likimas. 
Užkirzdama svarbiausiai 
vokiečių armijai kelią iš 
Flandrijos, padėtų pagau
ti nelaisvėn didžiausią vo
kiečių armijos dali ir pras
kėstų kėlią veikimui ne tik
tai prie Reno, bet ir prie 
Reino. Po teisybei, Ilolan- 
dijai lieka proga užduoti 
Vokietijai mirtiną smūgi. 
Kodui gi jinai susilaiko nuo 
prisidėjimo talkon su talki
ninkais. Jaigu, tečiau, lig- 
šiol patenkinta savo likimu, 
tai tik ačiū talkininkams, 
kurie kovodami su vokie
čiais, tuo tarpu užtikrina jai 
savistovybę. Holandijai di
delė sunkenybė užlaikyti 
savo sumobilizuotą armiją, 
nes del atsargumo tas rei
kalinga; kita sunkenybė, 
tai užplūdimas krašto karo 
pabėgėliais.

Holandiečių būdas yra su
rambėjęs, ir jie nesiduoda 
palenkti prie veikimo, o tik 
tada gal griebtųsi ginties, 
kada jau nebūtų kito išsisu
kimo. Užgriuvimas vokie
čių ant Belgijos, beveik ben- 
drataučių brolių, nuterioji- 
mas šios šalies, visokie nuo
žmumai, atlikti prieš begin
klius belgus dar neparodė 
laukiamos intekmės Į Ho
landijos žmones. Neutrališ- 
kumas šiame momente- gali 
jai pačiai išeiti labai nelai
mingas. Vokietija iiuspy- 
rus Belgiją, nusilpninus 
Franciją paliks artimas ir 
grūmojantis Holandijos li-

(Laiškas “Kataliko” Re
dakcijai).

Sveikas tautieti, kuris ap- 
vertini svarbą mokslo vi
suomenės ir atskiro žmo
gaus gyvenime. Kinds ats
kiri pasaulio santikius tvar
kymo reikale jėgų dzidos, 
arba jos trūkstant rungo ar 
kanabėko, žėrinčios iš ana
pus pražilusių niūksančių 
kalnų malonios, šviesios tei
sybės. Pirmą supeikdamas, 
antra pasidžiaugdamas. Ne 
taip, kaip vienas iš vyres
niųjų motinos sūnų, delei 
plačios ūkės, augštojoj eko
nomijoj paskendęs, tik už
gimusį, nors visoms švie
sesnėms tautoms senai ži
nomą, busiantį Lietuvos iš
vaduotoją, kad tas “bra
das” po kojų nesipainiotų, 
vos nepakūrė. Paskelbtą 
laišką link Lietuvos univer
siteto, urnai visi pastebėjo: 
tiek vyrai, tiek moteris. 
Kai]) nepastebės tos, kurios 
savo krutinėję tiek turtų 
tėvynės meilės ir pasišven
timo nešioja, tiiom tarpu, 
kada nebuvo kam jis patir
ti, apskaitliuoti ir atidary
ti kelią, kad naudai žmoni
jos juos suvartotų. Neapsa
koma kankynė toms, ką lig- 
šiol visą tėvynės kultūrą 
taisė, šiandie šalies išliuo- 
savime negali atsiliepti, dėl
to, kad viską naikinančio 
kardo neįstengia pavilkti. 
Kurgi moteris nelauks uni
versiteto, kuris sutaisyme 
pasaulio vietoje muskulų, 
siekia pastatyti teisybę, pa
remtą ant amžinų, tvirtų, 
ramaus, sveiko proto tai
syklių.

Sumanymai įkūrimo ko
legijos ir steigimo liaudies 
universitetų labai prakil
nus, kuriuos tik paremti 
reikia. Dieve duok, kad 
mus atgimimo pa vasary j to
kių kerų bijūnų kuodau- 
giau išdygtų. Tik aš rei
kalą universiteto aiškinda
mas nenoriu į daiktą jų vel
ti.

Kaip mes nesiteisinsim, 
bet jaigu pripažįstam Lie
tuvą esant atskira tauta., 
lietuvius su atskira prigim
tim ir gabumais, juos atski
roje klimato zonoje gyve
nančius, net jų pačią žeme
lę, suklotą atskirais sluog- 
sniais, dar jaigu mes patįs 
mokslą nenorėsiu! profanuo
ti, mes privalom ne tik 

’mokslą, bet ir patį išguldy
mą, tiek vidurinėse,-tiek že
mesnėse mokslainėse susis- 

kimiii kaimynas. Juk nega
lima abejoti, kad Vokietija 
nepanorėtų tuoj ar vėliau 
nubausti Angliją, o tokio 
pieno išpildymui, gali pas# 
rinkti tokį pat kelią, kokį 
sumanė 1914 metais užpuo
limui ant talkininkų. Tada 
Holandija pakliūtų, tokiam 
pat. likimui, kaip nelaimin
goji Belgija.

Holandijos neutralitetas 
užtrauktų visų kaimynų ne
apykantą, kuri ateityje ga
li ją pražudyti. Jos tokia
me atvejyje nepakęstų nei 
Vokietija, nei talkininkai. 
Padaryti sau laimingą atei
tį gali tik įstojimu karau 
prieš vokiečius.

Nuo jos taippat priguli 
karo likimas.

Visas Kuponas ir pakelio prieSakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
(Si dovana hus duodama iki Dec. 31, 1615)

tematizuoti sulyg musų uni
versiteto nurodymo.

Šį taip būtiniausią dalyką 
mos vėl norime atidėti. Ne
jaugi ir savo erą Lietuvos 
historijoje pažymėsime ne
rangumo bei susivėlijimo į- 
statymii? Gal mes manysi-1' 
mc atidėti atgaivinimą Lie
tuvos, pasibaigus pasauliui? 
Savo mokslo vyrus, kurių 
gabumais naudojasi ir gė
risi svetimieji, mes nei pa
vardžių nežinome. Šiandie 
jie pačiam amžiaus gražume 
savo gyvastį, su skirauda 
savo lavinimosi, dažnai yra 
priversti juodą mechanišką 
darbą dirbti, ir miršta iš su
sigraužimo, kad nebuvo 
kaip i’nteikti su skurdu pri
ruoštas tautai dovanas. •

Taip būti negali.
Tepuošia kuogreičiau jų 

asmens Lietuvos universite
to katedras, ateinančiais gi 
amžiais tepuošia jų biustai 
pasaulio mokslo įstaigas.

šu liįvi c. A agarba
Kun. J. Vyšniauskas.

>' Tel. Canal 6388 j

į: J. G. Mczlaiszkis |
Generalis A

i Kontraktorius ir <
& komu S.alėjas. f-.
& 2301 S. Lesvitl St., Chicago, III. %

Telephone YardslS46 J

Į W. J. Stankūnas * 
Geriausias Lie- i 
tuvys Fotografas $ 
Musų galerija y- 4. 
ra didžiausia ant 
Bridgeporto ir 
parengta pagal 4* 
naujausių madų. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 
darbų kuogeriau- 
šiai. 4*
3315 S. HalsIedSt t 

kamp. 33 1’1.

Padidinta galerija su 
puikiausiais intaisy- 
nulis, spoeiališkai del 
veseliju ir dideliu gru- 
pu. Darbą atlieku ge
rai ir pigiai.

Tel. Drover 6369.

P. CONRAD, 
Fotografistas,

3130 So. Halsted str., Chicago, Ill.

VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUS? 
KAINOS.

Mes nesame bankierlai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jąs 
pusę pinigą. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 Ir augšfiau. Vai
ką drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kaicIlu-Į rakarrl* iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

Tel. Humboldt 87

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

<569 8. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdien*
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Malonus gimti
nes įspūdžiai.

Prisimena malonus laikai 
jaunystės dienu, kurias pra
leidau Lietuvos kampelyje, 
skrajodamas po gimtinės 
laukelius. Dirbau sunkiau
sius darbus be nuovar
gio. O sieloje vis būda 
vo jaučiamas koks tai ne
paprastas linksmumas, ku
ris dažnai padidintas gam
tos gražumais padarydavo 
be galo mane laimingu. A- 
teis, būdavo, malonus pa
vasaris; paukščiai sugrista 
iš tolimą kraštu ir apsilan
kę i sodno medžius savo 
čiulbėsiu sužavi ir jaunus 
ir senus. Jaunos sesutės 
tada skuba tvarkyti darže
lį ir rūteles taisyti. Gra
žiai, būdavo, šaiposi saulu
tė besileizdama už augštų, 
žalią mišku. Besiartinanti 
tamsa traukdavo žmones 
nuo laimingo darbo ir duo
davo pasilsėti. Dažnai bū
davo sutemus gamtoje skra
jodavo visokie aidai, tai 
žmonių gyvybės obalsiai ir 
kitokiu gyvūnų. Neveltui 
traukdavo atsidaryti langą 
ir pasiklausyti tos prigim
ties meliodijos, kuri yra 
saldesnė už visokią išgalvo
tą muziką. Kokie laimin
gi buvo tie laikai! ,

Kaip nudiegė širdį liūd
nas motinos balsas, kurs 
paskutinį rytą pažadino iš 
miego. Buvo tai diena, ku
rioje aš apleidau tėvynę. 
Greitai atsikėlęs skubinu 
prie savo kasdieninio dar
bo, bet jau nėra tokio ra
mumo, kokis visados sekda
vo; einu į tvartus ir ten 
liūdnumas seka. Ir tas žir
gelis juodbėrėlis, rodos, ma
ne išvydęs taip giliai atsi
duso. Kur tik einu, visur 
nykumas lydi: sodno pauk
šteliai, rodos, jau ne man 
čiulba, ir tolimas molinas 
dangus ir skaisti saulutė 
aptemo del manęs. G rištu 
į grinčią, čia susirinkę gi
minės, draugai, su kuriais 
praleidau jaunystės dienas: 
visi jie atėjo atsisveikinti, 
apglėbti ir parodyti pas
kutinį kartą savo jausmus, 
savo meilę, kuri taip būda
vo nuoširdi ir stipri. Aša
ros, tąsyk, prilaikomos sun
kėsi iš akių, o senas tėve
lis ii’ motinėlė dar labiau 
susigraudinę jau nesusitu
rėjo nepravirkę. Atmenu 
paskutinį motinos patarimą, 
pasakytą toje valandoje, 
kuri atplėšė gal ir ant visa
dos iš rūpestingos jos glo
bos. Ji tada priminė man 
kitą visų Globėją, Kurio 
malonė žmogui reikalinga, 
priminė man ir takus, iš ku
rių neiškrypdamas visada 
busiu tos malonės vertas.

mis, lyg pastogėmis; ant 
tų skrybėlių plunksnos, ant 
plunksnų puodas, ant puo
do dar raudonas stiebas. 
Pasiekęs savo gimines, pas 
kuriuos atkeliavau, radau 
daug lietuviu, susirinkusių \ 
pasitikti. Mane visi svei
kina, spauzdami ranką kaž
kokiais žodžiais kalbina. 
Nebemoku nieko atsakinė
ti, tik padavęs ranką ištrau
kiu, kišu kitam, trečiam ir 
taip visiems. Iš pradžios 
nei šio, nei to. Matėsi dar 
šiek-tiek entuziazmo, bet 
jis lėtai mažėjo, mažėjo ligi 
visiškai išgaravo. Gavau 
tuojaus persitikrinti, kad 
čia jau ne tokie musų tau
tiečiai, kokie jie buvo savo 
gimtinėje. Jau nerasi jų 
tarpe tiek gyvumo; jie už
imti ir įsitraukę į save, 
šiurkštus ją draugiškumas. 
Ilgiau pagyvenęs pamačiau 
ir tuos puvėsius, kurie su
spėjo priskręsti prie musų 
tautiečių — tai visokios ne
išmintingos nuomonės, pa
šaipa iš to, kas amžina ir 
tikra. Jau čia vieni save 
kelia ant ypatingų kojų, pa
sivadindami įvairių srovių 
šalininkais esą. Tokių į- 
vairių srovių sekiotoji! san- 
tikiai labai nemeilus, vieni 
kitus pašiepia, pravardžiuo
ja, net neapsikenčia!...

Brangus vientaučiai, pri
siminkime tėvynės įspū
džius ir jais sušvelninkime 
savo jausmus. Remkimės 
ant doros pamatų, ant kokių 
vedė gyvenimą musų sene
liai, tėvai. Stengkimės ge
rai pažinti patįs save, pa
mylėkime savo tautą, rody
kime savo užuojautą. tėvy
nei, kuri šiandien išteriota, 
rasite, turi mumyse didelę 
viltį. Neapvylkime mes 
jos! Galiūnas.

AMERIKOS SPAUDA A- 
PIE “ARABIC’O” SU- 

TORPEDAVIMĄ. 
(seka nuo 1 pus].).

sas. Tečiau prezidento da
lykas yra pertraukti viso
kius diplomatinius ryšius 
su tais, kurie nesuteikia pa
siaiškinimo ir neatsiprašo 
už padarytas skriaudas, 
iaippat neduoda racionaiio 
atlyginimo. Tai kas mums 
liekasi dabartiniam mo
rn emte. ”

PHILADELPHIA IN
QUIRER : — “Jau daug 
dienų praėjo nuo “Lusita- 
n i jos” nuskandinimo —nuo 
tos vokiečių papildytos pik
tadarybės ir nuo siuntinė
jimo notų Vokietijos val
džiai. Argi dabar neturime 
aiškaus prirodymo nuskan
dinus “Arabic’ą”, jogeį vo
kiečiai tiesiog mus pašie
pia? Bičiulystės dienos su 
vokiečiais suskaitytos.”

PHILADELPHIA RE
“Atsimink, sunau, senus ta
vo tėvus, draugus, pažįsta
mus ir brangią tėvynę” — 
buvo paskutiniai motinos 
žodžiai...

Laimingą turėjau kelio
nę; nei nesijutau, kaip at
siradau nugirtoje laisvės 
šalyje. Čia mane sutiko 
keisti reginiai, kokių tėvy
nėje neteko regėti. Pama
čiau žmonių, kokių buvau 
nematęs: baltų, juodų ir 
raudonų. Išvydau einant 
jaunas paneles ir nustebau 
iš jų keistumo: galvos pa
puoštos plačiomis skrybėlė-

CORD: — Visa tauta stos 
prezidento pusėn, kuomet 
tasai ims energingiau veik
ti. “Arabic’o” nuskandini- 
mas, tai tik tolesnis vokie
čių sauvaliavimo tesimas. 
“Lusitania” suteikė pavyz
dį, kuo yra vokiečiai.”

BALTIMORE SUN: — 
“Vokiečiai apsvaigę perga
lėmis, įgytomis prieš ru
sus, davė mums atsakymą 
į musų notas “Lusitanios” 
ir kitu laivu nuskandinimo 
reikale. Palaukime, kol rei
kalas išsiaiškins, o tuomet 
Amerika ims energingai

.U • ; ■
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Vokietijos ambasadorius S. 
Valstijose, kuris, sakoma, 
busiąs atšauktas Vokietijon.

IV-jį seimą rugpjūčio 24 
ir 25 d.

p. J. Kovas ir vietinė mok
sleivių kuopelė su teatri
ninkų pagelba prirengė net 
tris šeiminius vakarus.

Laukiama skaitlingo mok
sleivių suvažiavimo, kuria
me jie turės išrišti daug 
svarbių savo reikalų. Lin
kima laimingų pasekmių.

.. Svečias.

veikti ir žinos, kas reik 
veikti.”

BALTIMORE - AMERI
CAN : — “Pasiunčiant gar
laivį “Arabic” dugnan, vo
kiečiai suteikė mums ir pa
sauliui aiškų atsakymą, 
jogei jie ir toliau ves tą 
korsarinį darbą savo sub- 
marinais. Dabar taigi pre
zidento ir jo patarėjų dar
bas nuspręsti, kas šiam at
sitikime prisieina veikti.”

ST. LOUIS GLOBE DE- 
MOKRAT: — “Jei su lai
vu “Arabic” žuvo ameri
konai, situacija liekas taip 
svarbi ir baisi, kai kad 
buvo • po nuskandinimui 
šarvuočio “Maine” Hava
nos uoste. Tuo tarpu su 
teismu susilaikykime. Pre
zidentas ligšiol pasirodė 
nuolankus Vokietijai. Ma
tysime, ką jis dabar pra
dės veikti po šiam atsiti
kimui.”

WA SHING TON POST: 
—“Arabicc” nuskandinimas 
pagimdė krizį ir santikiai 
tarp S. Valstijų ir Vokie
tijos turi būti pertraukti.”

BOSTON GLOBE: — 
“Dabar pasibaigė tuščios 
kalbos laikotarpis ir prisi
artino veikimo laikas. Jei 
įsitėmysime, kad vokiečiai 
“Arabic’ą” nuskandino be 
jokio persergėjimo ir at
žvilgio, kad ant jo buvo a- 
merikonai, tai meskime tuš
čias kalbas ir imkime 
veikti.”

Panašiai ir kiti svar
besnieji laikraščiai atsilie
pia apie “Arabic’o” sutor- 
pedavimą, su kuriuo žuvo 
keli amerikonai.

Lietuviai 
Amerikoje.
SHEBOYGAN, WIS.

Apsigyvenusių 1 ietuvią 
Sheboygane yra nemaža. 
Gyvuoja lietuvių parapija, 
kurios reikalai stovi labai 
gerai. Turime 7 draugijas, 
tarpe kurių “Birutės Rate
lis” yra žymiausia.

Rugpjūčio 14 d. susidarė 
draugija vardu “Lietuvių 
'Sūnų.” Tai bus pašalpine 
draugija. Įstojimo mokes
tis $1, o mėnesinė narinė 
mokestis 25c. Pašelpos li
goje teiks po 75c. į dieną, 
arba $5.25 į savaitę.

Naudingumas tokios dr- 
jos suprantamas. J. Rudis.

WATERBURY, CONN.
Pastaruoju laiku čia tik 

ir skamba: Seimas, Seimas! 
Mat, SLRKM. laikys savo

MELROSE PARK. ILL.
Čion yra apsigyvenęs di

dokas liet!!vių būrys; pri- 
skaitoma apie 500 asmenų. 
Vietiniai lietuviai čia dar 
neturi nuosavios bažnyčios, 
nes dažnai visokius ginčus 
keldami negali prieiti prie 
jokių dalykų. O butų gė
da vietiniams lietuviams at
silikti nuo kiti! vietą lietu
vių, kurie, kad ir būdami 
mažesniame skaičiuje, įsten
gia aprūpinti visus savo 
reikalus.

1 Laikas jau Imtų ir mums 
rimtai pasirūpinti savos 
bažnyčios ir parapijos rei
kalais.

Komitetas.

HARTFORD, CONN.
Rugpj. 15 d. vietinė “L. 

Vyčių’ kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimą. Nutarta 
parsikviesti ant kitos savai
tės kalbėtojus ir surengti 
dideles prakalbas. Kalbė
tojais kviesime pp. Petraitį 
iš Worcester, Mass, ir Juš- 
kaitį iš Brockton, Mass.

Tą pačią dieną Harfordo 
vyčių kuopa prie viešojo 
kningyno nusiėmė paveiks
lus.

Šioje apylinkėje nėra 
moksleivijos -- bent tau
tiškai susipratusios moks
leivijos. Rastųsi čia gerai 
susipratusių moksleivių, ra
site, ' jie žadinti! ir padėtų 
jaunuomenei organizuotios.

Moksleivis.

Aukos Tautos 
Fondui.

WESTFIELD, MASS.

Jonas Jurkšaitis 1.00
Mykolas Zvelionis 1.00
Antanina Zvelionienė 1.00
Jonas Bartkevičius 50
Mykolas Latauskas 50
Stanislovas Minalga 50
Vaclovas Sviklas 25
Ona Vertelgienė 10
Juzė Mereškevičienč 10
Marijona Mereškevičiutč 05 
Petronė Deljonienė 10
Antanas Poška 25
Jonas Bakšeuskas 80
Juozas Myštautas 1.00
Ona Jegelevieiutė 25
Malvina Jegelevieutč ' 25 
Juozas Naudžius 50
Marcelė Vilkauskaitė 25
Juozas Aekauskas 25
Marcelė Khisevičiutė 25
Julius Juknevičius 25
Simonas Milešius 1.00
Juozas Vitkaitis 50
Petronė Oksienė 50
Adomas Dvareckas 10
Petras Kundrotą 25
Petronė Jurkšaitienė 10
Jonas Brazaitis 10
Pranciškus Cvirka 1.00
Jonas Labakojis 25
Petras Urbonas 25
Povylas Bernadišius 50
Juozas Labakojis 25
Jonas Velička 25
Petras Minkus 50
Izidorius Remeika 10
Stanislovas Arlauskas 10
Pranas Brasaitis 50
Juozas Žekonis 1.00
Pranas Jacekas 1.00
Juozas Gudzinskas 50
Antanas Gecevieius 50
Zigmas Jezelevičius • 50
Aleksandras Petrauskas 1.00 
Antanas G. Jonaitis 50
Matas Baltuška 50
Antanas Šorlpa . 1.00
Konstantas Adomaitis 1.00
Pranciškus Minolga 50
Smulkesnių Aukų 1.99

Viso aukų $90.00

Bankes’ Kavos Krautuves

s

$193.0°5
K. Rudaitis

J. Liaukas, ■
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Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė
3413 N Clark st

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

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago ave

! 1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave

I 2054 M 1 waukee ave 
2710 W North ave

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 ft Ashland ave

Šis patogus gvarantuotas 
PIANAS

ir K. Rudaitis, 
ffasos globėjai.

ir V. Mentvila, 
Maršalka.

Organo vedėjas
404 Park Ave.

Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Ave.
Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

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

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

ADMINISTRACIJA DR-STūS
STANISLOVO V. IR K.

Juozas Klimas, pirmininkas,
4527 So. Marshfield ave.,

Frank Rauba, nutarimų rašt.,
6064 Lafayette ave.

Jonas ' Kontauskis Finansų raštin.
4302 So. Wood str.,

Jurgis Brazauskis iždininkas.
4546 So. Wood str.,

3249-53 South Morgan Street
Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedelio, seredos ir petnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

BULGARIJA TURI NAU
JĄ KARO MINISTER!.
Sofia, rugpj .21. — Karo 

'ministeris Titchcr pasitrau
kė iš užimamos vietos. Ka
belius Ferdinandas nauju 
karo ministeriu paskyrė ge
nerolą Jacov.

Draugysčių Reikalai
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA Dr- 

STĖ ŠV. MARTINO 
CHICAGO, ILL

N. Overlingas, Pirm.
3405 Auburn Ave.

J. Mickeliunas, Vice-Pirm.
839 W. 34th St.

A. J. Kasparas Prot. Rast. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievskis Fin. Rast. 
1625 W. 20th St .

M. Z. Kadzievskis, Iždin.
2118 W. 20 St.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS;

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St. 

Pran. Stankus, Vice-Pirm. 
957 Jenift) 6t.

Jonas Drukteriis, Nut. Rašt. 
408 Linden St.

Motėjus Reuga, Fin. Rašt. 
353 W. Main St. 

Klemensas Piningis, Ižd. 
ę 519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St. 

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave.

Jonas Gasiunas, Vice-Pirm. 
53 N. Main St.

Andrius Kvedaras
, 921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave. 
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė

313 (■’tajjcy St.

DR-TĖS ŠV. JUOZAPO L. M. 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill., 

VALDYBA 1915 m.
Juoz. Žalandauskis, Pirm. 
4345 S. Hermitage Ave.

Ign. Kumpikas, Vice-pirm. 
4605 S. Marshfield Ave. 
Juoz. J. Palekas, Rast 

4629 So.PaulinaSt.
Tamošius Vaičas, Knigvedys, 

St. Anučiauskas, Iždininkes 
2447 W. 45th PI.

D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 
WILKES BARRE, PA.

J. A žys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Rast.
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Rašt.
404 Park. Ave.

J. Jakimaitis, Antras Findn Rašt
J. Rėkus, Iždin.

B. Balionis '

AMER. LIET. B. K. MOTERIŲ 
JUNGOS GETRO VALDYBA. 
Marijona Juškienė, pirm., 

129 Melrose str., 
Montello, Mass. 

Pranciška Nutautienė, vice-pirm., 
2006 Strings str.,

, Chicago, Ill. 
Monika Gurinskaitė, ccntr. rašt., 

3347 Auburn ave., 
Chicago, Ill. 

Antanina Nausiedienč, iždininkė, 
917 W. 33rd str.,

Chicago, Ill. 
Ona Nausiedaitė, išdo globėja, 

1447 50th ave.,
Cicero, 

Pranciška Maciejauskaitė, išd. 
145 W. 18th str.,

Chicago,
A. šlakienė, Daktarė kvotėja, 

3352 S. Halsted st., 
Chicago, Ill. 

Kun. F. Kemėšis, dv. vadovas, 
50 W. 6th str.,

So. Boston, Mass.

LIET. R. K. LABD. SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA.
P. A. Mažeika, prez., 
3315 So. Auburn ave.

Alex Prečinauskas, rast., 
2415 W. 46th str.

Kun. Antanas Staniukynas, išd., 
6700 So. Rockwell str.

Siunčiant aukas į Labd. Sąjungą 
prašome išpirkti “Money Orderį” (ar
ba čekį) kasininko vardu, kuriuo yra 
kun. Ant. Staniukynas, ir pasiųsti 
raštininkui Al. Prečinauskui, 2415 W. 
46th str., Chicago, Ill.

B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str.,

West Pullman, Ill.
Yra musų agentu Roselande, Ken- 

singtone, Pullmaue, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apškelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

SUCEDYK PINIGUS
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 6c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30fc 

19c

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

yra žinomas puikus daržas pik 
ninkams REISSIG’S GROVE da 
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas 
ARBA 

NATIONAL GROVE

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St Chicago, Ill.

Rtigpjiičia Menesį Tiktai!

$250 vertes
PRANEŠIMAS.

Vien tik parankumui Chicagos lietuvių gyventojų, HaUet and Da
vis Piano Co. Praneša Chicagos ir apylinkės lietuviu gyventojams, 
jogei atidarė naują pianų krautuvę, po numeriu 3249 Šo. Morgan 
str. Tolinus mes, pasinaudodami šia proga, dėkavojanie visiems lietu
viams pirkliams už jų prielankumą mums ir, tolesniai, perstačius 
musų pianus, mes pasiūlome del rugpjūčio mėnesio tiktai puikų, 
augštos klesos pianą, lešuojantį mažiausia $250, speciališka kaina 
$195.00.

Mokesnio sąlygos gali būti sutaisytos pirkėju parankumui.
Atsilankykite tuojaus ir daleiskite parodyti jums, kaip pirkti nuo 

vieno iš didžiausių pasaulyj pianų- dirbtuvių ir sutaupyti pinigų. 
Mes šiame biznyje esame jau virš 75 metų ir musų gvarantavimas 
yra tvirčiausias.

HALLET & DAVIS PIANO CO.
BRANCH STORE

3249 SO. MORGAN ST. J. ZABIELSKIS, Paid.

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

K. J. Fillip a vičių
Offisas ■—'

Tananevicz Savings Banke

Buk Neprigulmingu Parmenu! Nebijok Bedarbes!
Nusipirk sau žemes sklypą puikiausioj apylinkėj Loulsianos valsti- H 
prie miestų ir geležinkelių. Oras sveikas. Išlygos labai prieinamos,H j°j _

įjį kad ir būdiniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi. Že- <
mė labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus į metus. Kas turi ® 

B 120 dolerių, gali pirkti 40 akerių žemės. Kas norite žinoti plačiau, ra- 
B šykite mums, indedant 2c. markę, o mes Jums pirsiųsim kningą ir- in- 
Q formaciją dovanai ----

« A. VISBARAS & CO.
■į 3112 So. Halsted St., Chicago, III. Telephone Yards 3159

Kas nori susirašyt su ten gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas g 
■IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51., BIENVILLE, LA. B
iY ; ■ 'H B ■ R/.® •■ ■ ■ » ® M ' ■
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Trjs susitikimai
A. a. kun. J. Ambraziejaus 

atminimui.
Tai buvo senai. Aš te

bebuvau tuomet dar mažas 
vaikiukas, ką tik atvažiavęs 
Vilniun. Visi mane vadino 
Vincuku, o kai kas, sužino
jęs iš kur aš, — “žmui 
dziak.” Mokiaus prekybos 
vienoje giminaičio krautu
vėje.

Vieną kartą, kada visi su
bjektai buvo kaž-kur išlak- 
stę, o krautuvėj buvau likęs 
tiktai aš vienas, inėjo šva
rus, padoriai apsitaisęs ku
nigas. Aš išsigandau, nes 
pardavinėti dar nemokėjau, 
ir jo pasveikintas (kaip jis 
sveikino, tikrai nežinau; nė 
nesupratau) —ir, užuot at
sakęs, pats tariau:

— Tegu bus pagarbin
tas...—ir tuoj taip susigė
dau, jog tariaus, kad butų 
buvę geriau i žemę Įsmegus, 
negu taip čia Įsišokus. Juk 
iš mano pagoniškos kalbos 
(Boga obražającej niowy) 
šaipės ir piktinos kiekvie
nas vaikėzas, o aš net pa
garbinimo žodžiais .drįsau 
pasveikinti kunigą, tikrą 
Dievo, vien tik lenkiškai te- 
suprantančio, tarną...

Ištikrųjų buvo ko nusi
minti.

Bet kaip aš nustebau iš
girdęs:

— Per amžių ' amžius... 
Tai tu, vaikeli, lietuvninkas ? 
Iš kur tu? Ką tu čia vei
ki?

Aš tuojau padrąsėjau ir 
pasipasakojau. Tuo tarpu 
subėgo subjektai ir stebėda- 
niies ir šaijrydamies klau
sėsi mudviejų kalbos. Jos 
turinio nebeatmenu. Žinau 
tik, kad tai buvo ilga, man 
nesuprantama pamoka. Bet 
man jos klausyties buvo 
smagu. Tik dabar man at
eina galvon, kad jis savo 
kalba gal norėjo man “už
degti krutinę.” Deja, tai 
jam nepasisekė. Ją “už
degė” visai kitas ir kur kas 
vėliau.

— To ksiądz Ambrože- 
wicz — tarė vienas sub j ei
tas, — kunigui išėjus, — 
pogawedzil z naszym žniui- 
dziakiem po chlopsku.”

— Kicdy ten po ludzku 
jeszcze nie umie, — teisino 
kitas.

Ir aš ilgai, ilgai negalėjau 
jo užmiršti. Man taip norė
jos, kad jis dar bent-kartą 
apsilankytų, bet jis nebe
atėjo.

Praslinko daug metų. Ma
no “krūtinė jau buvo už
degta.” Ji liepsnojo. Ir 
štai aš lietuvių didžiajame 
seime. Vilniaus miesto er
dvoje salėj pasikelia uždan
ga, ir susirinkusieji iš vi
sų plačiosios Lietuvos kam
pų kampelių išvysta keletą 
vyrų, tarp jų — kunigą.

D-ras Basanavičius išlė
to, minkštu lipšniu balsu 
praneša susirinkusiems, kas 
yra tie žmonės, kurie, neat
sižvelgdami į daugybę vi
sokių klinčių, ypač kai-ku- 
rių pačių lietuvių daromų, 
sušaukė tą taip didelį susi
rinkimą.

Ir tarp tų tai vyrų nuro
dė ir kunigą.

—...Ir kungas Ambrazie
jus, — tarė jis.

Aš žvilgterėjau į tą, kurs 
buvo taip pavadintas, ir pa
žinau ji. Toks pat švarus, 
toks pat . padorus, tik daug 
rimtesnis, daug senesnis. Jo 
akyse išvydau kažkokią ne
paprastą liepsną. Rodos, 
liepsnojo džiaugsmas, lieps
nojo laimė, sulaukus tokios 
nepaprastai iškilmingos va
landos.

— Tai jis, — tariau šau
tai jis. Štai jis koks!

Ir man pasidarė smagu. 
Aš kaž-ką nepaprastą pa
jutau taippat ir savo krū
tinėj...

Ir dar praslinko keleri 
metai. Gyvenimo audra 
laužo, gniaužia visa, kas sil
pna. Sulaužė, sugniaužė ir 
mano sveikata. Veltui ieš
kojau pagelbos mokytoje 
medicinoje. Apsivylęs, ieš
kojau pasveikimo gamtoje, 
liaudies gudrybėje.

Ir štai aš vėl Vilniuje, 
Odų gatvėje. Ankštas, ne
švarus kiemas. Seni pakry
pę laiptai. Antrame augš- 
tc, nevisai švariame kamba
ryj e — ir laboratorija, ir 
kabinetas kunigo gydytojo.

Apraišiotomis kojomis, 
sutinusiomis blauzdomis su
tinka mane sukrypęs, mia- 
lęs senelis. Ar tai tas ka
daise švarus, padorus kuni
gas, mėgęs patogų gyveni
mą? Ne, netikėčiau. O vie
nok, man paklausus:

— Kunigas Ambroziejus?
— gaunu aiškų atsakymą:

— Aš pats, geradėjau...
Ir man kaž ko liūdna... 

Tas, kurs gydo kitus, savo 
“priešu” ligą iš svetimo kū
no bevarydamas, matyti, va
ro tuo pat “priešu” ligą iš 
savo kimo. Tai liudija su
tinusios blauzdos. Ar pa
sveiks jis pats? Bet kiti pa
sveiksta. Daugelis šiandien

laimina ir “priešą” ir jo iš
radėją...

Kunigas gydytojas mėgi
no aiškinti ligų atsiradimą 
ir savo “priešo” veikimą. 
Ir man jis aiškino. Aiškino 
savotiškai, bet, matyt, tvir
tai tikėdamas savo “priešo” 
galybe. Nors ligotas, su
krypęs, — svajojo išlaiky
siąs eksternu egzaminus. 
Bet laikyti jam jų tik ne
teko. Šiandien jo jau ne
bėr. Jis ilsis ten, kapuo
se. Ar paliko j iš kam sa
vo “priešo” paslaptį?...

Lietuva neteko pirmojo 
Vilniaus lietuvybės pionie
riaus, o vargstančioj i, ser
gančioji liaudis — savotiško 
gydytojo....

F. A. Poszkos Aptieks
Ant Bridgeporto

Ar esi sveikas, ar reikalauji 
pagelbos,- nelauk kol nuo lo
vos nepasikeisi ir neklausyk 
kokių bobučių ar pedliorių 
patarimu, kurie jūsų centus - 
nevertai vilioja, Jbet kreip
kis prie savo gydytojo.

Mes pašauksime visuomet gerą gy
dytoją, nes prie musu lankosi į ap- 
tieką geriausi gydytojai.- Pagalios 
mes pašauksime tokį, kokio jus patįs 
reikalausite. Mes išpildome receptus 
labai atsargiai ir duodame gyduoles 
kuogeriausias. Musų gyduolės yra už
tikrintos, kad jums pagelbės. Mes už
laikome visokias grynas žoles, viso
kius toiletinius dalykus, gumines ir 
metalines pampas, karštam ir šaltam 
vandeniui maišelius, gydančius odą 
muilus, kvepalus, pudras ir visokias 
reikalingas pamadas. Prirenkamo ir 
pataisome akinius. Taippat prirenka
mo patrukusiems vyrams ir mote
rims diržus ir pančiakas. Musų kai
nos žemos, mes jus neapgausime.

Nepamirškite antrašo:

F. A. Poszka’s Pharmacy
3121 S. Morgan St., Chicago

• LIETUVIS GRABORIUS ;
Geriausias gra-® 

borius ant Bri-1 
dgeporto. Atlic-a 
ka darbą geriau-g 
šiai. ' B
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto- 
rius ir 12 va-g 
nu paimu. R

Tel. Drover 41391

J A. MASALSKIS ■ 
13305 Auburn Ave., Chicago1

P. K. BRUCH A S

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULi PRIE

Ant Pardavimo
Parsiduoda namas su lotu 30—31 ir 

32 arti lietuviškos bažnyčios. Califor
nia avė ir 44th gatvės ir arti naujo 
Crane plant. Kaina $450, $480, ir $500. 
Parsiduoda aut lengvu išlygų.

CARL J. MILLER
4320 Archer Avė. arti Kedzie Av.
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Akiy negales
prašalina

1 Dr. F. 0. Garter

Geriausia vie
ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, šliubi- 
nius žiedus, bran- 
zalietus, koloni- 
kus, špilkas ir 
t.t. Musų krau
tu v e pripildyta 
naujausios mados 
tavorais ir kai
nos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
užprašymo kata
logų išsiunčiamo 
dykai.

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1090 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašaipos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

NETIESIOGINIS MAITI
NIMAS.

Be apetito, arba be re- 
guliariško virškinimo mais
tas neišduoda naudos, ku
ris sukelia apetitą, sužadi
na virškinimą ir reguliuo
ja išsivalymą, yra netiesio
giniu maistu. Pavyzdžiui, 
paimk Trinerio Ameriko
niško Kartaus Vyno Elixi- 
ro sutaisymą, kuris užga
nėdina visus tuos reikala
vimus. Jis yra padarytas 
iš raudonojo vyno ir todėl 
jis pats savyje yra maistu. 
Jis sužadins virškinimo 
organus prie darbo ir duos 
jiems užtektinai stiprumo, 
kad jie galėtų atlikt savo 
darbą be didelio stengimo
si. Atsitikime užkietėjimo 
viduriu ir kitose su tuom 
surištose negalėse, arba per 
tą priežastį apsireiškusio- 
se, irgi jis duoda lengva ir 
tikrą pagelbą, o taipgi ir 
daugybėje skilvio ir žarnų 
negalėse, taipgi silpnumuo
se ir nerviškumuose 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333- 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago.

Raumenų - reumatizmas 
ir neuralgija reikalauja 
Triner’s Liniment’o. Jis pa
prastai greit paliuosuoja 
nuo skausmų. Kaina 25 ir 
50c.; per krasa 35 ir (>0c.

(Advt.).

WW Akly Specialistas.
18 metų praktikavo prie State gat

vės. Yra žinomas šimtams Chicagos 
žymesnių lietuvių. Aš gydau viso
kias akių ligas. Ištaisau kreivas akis 
vienu atsilankymu, 
raktą, bes i ašarojimą, 
galvoskaudį ir t.t. 
dėsius, tai ateik pas 
dėsis, tai ateik pas

Išgydau kata- 
akių uždegimą, 
Kainos 

mane, 
mane. 

RODĄ DYKAI.
DR. F. O. CARTER 

No. 120 S. State St.. 2-ros lubos, Chicago. 
Vai. kasdien 9-5 p. m. Nedėtiems nuo 10-12 ryt

viduti-

Telcphone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų. skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutu ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIAS, savininkas 
3252-54 S. Plorgan St.

CHICAGO. ILL.

Išrausta
WHITE ROCK

=
B
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REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1015 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

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

Nereikia nei trynimo, nei plovimo, 
nei prakaitavimo, nei aprišimo. Tik 
vieną stalavą šaukštą dienoje.

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

Atydai Draugysčių
Pranešame gerb. draugijoms, 

kad draugysčių parėdų dirbtu
vę perkėlėme į kitą vietą, tai
gi norėdamos užsakyti karūnas, 
vėliavas, kokardas, šarpas, mar
šalkų parėdus, kepures, guzikė- 
lius ir t.t., teiksitės atsišaukti 
šiuo adresu:

T. ANDRUSEVICZ & CO.
1908 W.Division st., arti Robey Chicago

'JUS GALEIE ISAUGITI
PLAUKUS

Pasekmingas, moks- 
£ \ liškas- gydymas dykai
ft. . H del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau- 
ISxjcwjgIwPS kai?

Ar pražilę jusu plau- 
V??-J kai nuo metu? Ar
jj^ag^l užkrėsti kokias nors ne

sveikumais ir limpanti 
Jie '• 

iHĮEMMMBRMĮy Ar ramias plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra- 
~^ĮįįgĮPj^įjy dedi plikti?

Ar kenkia kas iŠ 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykette iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—I-Jtiip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
intis savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.

t
 Męs galeme perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
klases markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
ine kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
‘‘Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiaukete že- 
šeštoje savaite. 'nia? atspaustą kuponą 
ir siuskete sianden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box 644, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu del apmeti 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.)__________ r
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Naujavedžių Atydai ■
PIGIAUSOS FOTOGRAFIJOS CTIICAGOJ

60 dienų tiktai 6 a
Mano didelis sumažinimas kainų ant visokių vestuvių jį 
—kuo tk ne perpusę kainos. Užtaigi apsimoka ir iš to- g 
liaus pas mane atvažiuoti ir bemaž $2.00 aut kiek- ■

I vieno tuzino surėdyti. |
| Dovanos visiems, ir visą darbą gvarantuoju. j

' JOHN P. RASHINSKI •
8 Dvi galerijos: 3213 South Morgan St„ ir 665 W. 18 St. 8

: “DARBININKAS” :
| Nuo pradžios rugsėjo mėnesio 1915 m. Bostone pradės eiti kas antra ■ 
| diena naujas darbininkų laikraštis ‘ |

“Darbininką” leis Lietuvių Darbininkų Sąjunga.
■ “Darbininkas“ bus pašvęstas visupirmu lietuvių darbininkų reika-f
B lams. I
g “Darbininkui“ rūpės ir visi musų visuomenės ir politikos reikalai. g 
g “Darbininkas“ eis tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
■ ‘Darbininką“ redaguos kun F1. Kemėšis, Jonas Karosas ir Uršulė Jo- ■
g kubauskaitė. g

■ “Darbininko” kaina metams $3.00, pusei meti? $1.50, trms meno- g
■ sianis 75c. Užsisakantiems nuo rugsėjo pradžios iki naujų metų $1.00 |
g Laikinas “Darbininko” adresas: g

■ “DARBININKAS“ ■
g 438 West 4th Street, South Boston, Mass, g

-

NAUDINGAS PRANEŠIMAS. __
Aš, čion žemiau pasirašusis, pranešu savo viengenčiams apie svarbų 

dalyką, už kurį tikiuos tikrai gausiu padėkavonę.
Mane kankino reumatizmas per dvejus metus, vartojau visokias gy

duoles, kas tik ką nepatarė, vaikščiojau pas visokius gydytojus, net pas 
geriausius, bet niekas negelbėjo; vienas daktaras liepė važiuoti į šiltus kraš
tus, kitas vėl liepė važiuoti ir imti kasžinkokias smirdančias maudykles, bet 
jau nebeįstengiau tų visų patarimų išpildyti, nes jau kišeniai del gydy
mosi buvo ištuštinti, turėjau labai gerą darbą ir tą iš priežasties ligos tu
rėjau apleisti. Man skausmai mėtydavęs tai po krutinę, tai nugaroje, tai 
kojose arba rankose, o kaip kada jauzdavaus sveiku, buvau taip sumen
kėjęs, kad nekurie iš mano pažįstamų jau nebegalėjo pažintį ir klausinė
jo, kas su manim pasidarė? Bet ką tu, žmogus, gali pasakyti, sakau tą, ką 
man daktarai sakė. Vieną kartą sutikau savo seną pažįstamą, čeką, pa
pasakojau jam, kas man kenkia ir ką daktarai sako, tai jis man pasakė, 
jog galiu tas pažais maudykles pasidaryti namie, niekur nevažiuodamas, 
vartodamas O’GRADY’S medicated CREAM of SULPHUR, arba, kaip aš 
anas vadinu, smirdančias maudykles, taigi nepraleidžiau nė to patarimo ir 
pagal nurodymą išsimaudžiau kelis kartus viršminėtom gyduolėm ir pasi
jutau daug lengvesniu. Matydamas, jog tos gyduolės man gelbsti, nepra
leidžiau nei vienos dienos su jom neišsmaudęs, o šiandien jau esu liuosas 
nuo tos baisios ligos.

Brangus viengenčiai! Gal nekurie jus žiūrėsite ant šito mano prane
šimo, kaip ant eudauno, nes taip yra sakoma, jog reumatizmas neišgydo
mas, ale aš išsigydžiau ir patariu varginantiems reumatizmo vartoti virš- 
minėtas gyduoles, darant maudykles užtikrinu kiekvienam, jog busite liuosi 
nuo visokių skausmų, kokius tiktai turite, jaigu vartosite pagal nurodymą."

Reikalui atsitikus, kreipkitės pas mane, prisiųzdami už 2c. markę del 
atsakymo, o aš suteiksiu pilną informaciją, kur tas gyduoles galite gauti 
ir kaip jas vartoti. Su pagarba

JUOZAPAS S. SHEMIOT,
1528 So. 50th Court, Cicero 1111.

1. S. Aplinkiniai lietuviai galite atsilankyti ypatiškai, o aš suteiksiu 
kožnam rodą dykai.

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
! CARR BROS. WRECKING CO
y 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, IlILL.

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

Del platesnių žinių kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, 3249'55Ph®; SsTN ST
Real Estate Department as,-----------——.. - —. = k. J. FILLIPOVICH, Pardavėjas

mm— ■ i A’X'&fe.
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