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Rusai laimėję mūšį Rygos užlajoj
Vokiečiai atakuoja

Kauno-Vilniaus liniją
Leo Frank’o kūnas pargabentas New Yorkan.

Lietuviška Brasta atsi 
randa pavojuje.

Dideli mūšiai eina Suvalkijoje
Daug rusų paimta nelaisvėn

Londonas, rugpj. 23. — 
Vokiečiai*, užėmę Kauno 
tvirtovę, pradėjo ofenzyvą 
priešais Kašedarius, per 
kur geležinkelis eina iš 
Kauno į Vilnių. Vokie
čiams rupi tą geležinkelio 
stotį užimti ir perkirsti ru
sams susinešimą tarp Vil
niaus ir Rygos.

Iš pranešimų paaiški, kad 
rusai Lietuvoje smarkiai 
laikosi, jei vokieičai jau ke
linta diena Kauną paėmę 
tolyn nepasivaro ir jokiuo 
bildu Vilniaus negali pa
siekti.

Taippat vokiečiams pras
tai sekasi ir aplink Rygą. 
Nors rusai tą miestą laiku 
ištuštino, tečiau jo užleisti 
vokiečiams gražumu nenori.

Vakar buvo pranešta, 
kad vokiečių vienas orlaivis 
bombardavęs Vilnių. Te
čiau rusai orlaivį pašovę ir 
tasai turėjo nusileisti. Įgu
la, žinoma, patekus nelais
vėn. Bet kiek Vilnius nu
kentėjęs nuo bombų, apie 
tai rusai nepraneša.

Teutonams kiek geriaus 
sekasi aplink Lietuvišką 
Brastą. Ši rusų tvirtovė, 
paskutinė viltis, iš visų pu
sių apsupama ir perkerta
ma keliai. Vienas geležin
kelis iš Lietuviškos Bras
tos, einantis per Biclską ir 
Baltstogę į Petrogradą, ties 
Bielsku teutonų perkirstas. 
Kitas geležinkelis, einantis 
į Odessa, veikiai busiąs per
kirstas ties Kovei, nes teu
tonai perėję Būgą jau trau
kia ton pusėn ir nesutinka 
smarkesnių rusų pasiprie
šinimų.

Suvalkijoj eina smarkus 
mūšiai ties Lazdijais ir Sei
nais. Vokiečiai, paėmę 
Kauną, gena rusus iš Suval
kijos į panemunį ir taikosi 
paimti Gardiną su Ossove- 
cu.

Berlyne oficialiai paskel
bta, kiek vokiečiai paėmė 
rusų nelaisvėn.

Kauno tvirtovėje vokie
čiams tekę daugiau kaip 
600 rusų sunkiųjų kanuolių 
ir daugiau 20,000 rusų paė
mę nelaisvėn. Iš tvirtovės 
gi pabęgę 15,000 rusų karei
vių.

Sulyg oficialio raporto, 
vokiečiai Kauno ir Novoge- 
orgievsko tvirtovėse ir tų 
tvirtovių apylinkėse paėmę 
nelaisvėn aplink ,105,000 ru
sų kanuolių. Kituose fron
tuose vokiečiams teke 8,- c 7 

400 rusų nelaisvių. Apro
buojama, jogei rusai per 
pastarąsias dvi savaites ne
tekę 200,000 savo kareivių.

KARUI PASKIRTA BI
LIJONAI.

Berlynas, rugpj. 22. — 
Vokietijos reichstagas (par
lamentas) jau trečiu kartu 
šio karo metu paskyrė karo 
reikalams $2,500,000,000. 
Socialdemokratai atstovai 
balsavo už paskyrimą. At
stovas Liebknecht, socialde
mokratas, priešinosi, bet jo 
neklausyta.

— Petrogradas, rugpj. 23. 
— Užsienių reikalų ministe- 
ris Sazonov dar kartą pas
kelbė, jogei Rusija skyrium 
su Vokietija be talkininkų 
pritarimo nesilaikysianti ir 
karo nepertrauksianti.

— Cape May, N. J. rugpj. 
23. — Milijonierius Charles 
M. Schwab paskelbė, jogei 
Cape May Point’e jis statąs 
dirbtuvę, kur bus dirbami 
ginklai ir amunicija talki
ninkams.

— Amsterdam, rugpj. 23. 
— Susitvėrusi nauja per A- 
tlantiką keliauninkus vežio
ti kompanija “Sweden-Ame
rica line’’ superka vokiečių 
kompanijos garlaivius.

Vaizdas parodo, kaip Leo M. Frank’o lavonas iš Atlanta, Ga., pargabentas New 
Yorkan, kur karstą saugoja nuo minių suspaudimo raiti policiantai.

Italija paskelbė 
Turkijai karą.
Roma, rugpj. 22. — Va

kar Italijos valdžia oficia
liai paskelbė Turkijai karą. 
Karo priežastis pažymima 
ta,, kad turkai buvę sukėlę 
maištus prieš italus Libijoj 
ir kad be jokio reikalo iš 
Sirijos ištrėmę Italijos pa
valdinius. Pastaruoju rei
kalu Italijos valdžia buvo 
pasiunčius Turkijai paklau
simą, bet Turkijos valdžia 
tą ultimatumą suignoravo. 
Italija buvo pažymėjus lai
ką atsakymui, bet Turkija 
į pažymėtą laiką neatsakius.

Po karo paskelbimui Ita
lija pasiųs savo karuome- 
nę ir karo laivyno dalį į 
Dardanelius ir tenai pagel
bės talkininkams kuogrei- 
čiau įveikti turkus ant pu- 
siausalio Gallipoli ir paim
ti Konstantinopolį.

Užvakar vėlai vakare bu
vo parėjus žinia, kad anglų 
ir francuzų karuomenė ant 
Gallipolio perkirtus turkų 
karuomenei susinešimo ke
lius su Konstantinopoliu. 
Tečiau toji žinia ligšiol ne
patvirtinta. Jaigu ištikro 
taip butų, tai keli šimtai 
tūkstančių turkų paliktų be 

SUSPENDAVO 100,000 
NARIŲ.

New York, rugpj. 22. — 
American Federation of La
bor prezidentas, Samuel 
Gompers, suspendavo 100,- 
000 narių, prigulinčių prie 
36-tos žydų darbininkų uni
jos, kurių tarpe yra dau
giausia siuvėjų. Suspenduo
ta todėl, kad toje unijoje 
susekta besiplatinantis so
cializmas su nieko nereiš
kiančiomis savo teorijomis. 
Americcan Federation of 
Labor labai priešinga socia
lizmui, kadangi socialistai 
tą organizaciją visokiais bu
dais mėgina griauti.

— Haaga, rugpj. 23 — 
Vokietijos spauda, paminė
dama “Arabico” nuskandi- 
nimą, mažai atkreipianti do- 
mos į Amerikos valdžios su
judimą. Sako, visa tai pra
eisią be jokio krizio. Gal 
spauda ir turi tiesą.

amunicijos ir provizijos ir 
turėtų talkininkams pasi
duoti.

Ve taigi kuomet Turkijai 
artinasi krizis, tuomi nori 
pasinaudoti ir Italija. Kuo
met turkai busią įveikti, jie 
mano, tuomet ir jiems tek
sią kuo nors ten pasipelny
ti.

Tuo tikslu Italija ir 
kelbė Turkijai karą.

GARLAIVIS LAPLAND 
NUSKENDO.

Liverpool, rugpj. 22. — 
Red Star Linijos garlaivis 
Lapland, apie kurį buvo 
pranešama, kad liko sutor- 
peduotas, laimingai pasie
kė uostą. Ant laivo buvo 
13 amerikonų keliauninkų.

KABINETAS REZIG
NUOSIĄS.

Paryžius, rugpj. 22. — 
Pasklydo gandas, kad Fran- 

1 ei jos premiero Viviani (so
cialisto) kabinetas rezig
nuosiąs. Kabinetą labai 
kritikuojantis senatas. Mat, 
už kare nepasisekimus visų 
šalių ministerijoms taip at
sieina. Premieru turbut bu
siąs parlamento atstovas 
Paul Deschanel, kuris esąs 
labai populeris.

PRAKIURO DEBESIS.
Hagerstown, Pa., rugpj. 

22. — Debesįs prakiuro ant 
miestelio Shippensburg, Pa., 
kur randasi aplink 400 gy
ventojų.

Miestelį vanduo užsėmė. 
Vanduo beuždamas sunaiki
no telefonų ir telegrafų vie
las su stulpais. Miestelio 
'gatvėse staiga atsirado 3 
pėdos vandens ir keli žmo
nės nuskendo. Vėtra pro 
ten nusinešė į Pensylvani-

pas- jos rytus. Western Mary
land geležinkelis paplautas.

i Rusai giriasi
pergalėmis

11 vokiečių karo laivų jie 
nuskandinę Rygos 

užlajoj.

GI vokiečiai tvirtina, kad jie 
laimėję laivynų mušyj.

Petrogradas, rugpj. 22.— 
Vakar durnos pirmininkas 
Rodzianko durnoje pranešė^ 
jogei Rygos užlajoj laivy
nų inušyj rusai išėję perga
lėtojais. Rusai nuskandinę 
vokiečių superdreadnaugh- 
tą “Moltke,” tris skraiduo
lius ir septynis torpedinius 
laivus. Kiti likusieji vokie
čių karo laivai išdūmę ša
lin iš Rygos užlajos.

Tasai vokiečių laivynas 
buvo lydėjęs keturis trans
portinius laivus su vokiečių 
karuomene, kuri norėta iš
sodinti ties Pernegel ant 
sausumos, 35 mylios į šiau
rius nuo Rygos. Tuo metu 
rusų karo laivai, buvusieji 
užlajoj, ant vokiečių karo 
laivyno užpuolę, prasidėjęs 
baisus mušis ir rusai išėję 
pergalėtojais. Rusams be 
to dar patekę visi keturi 
transportiniai laivai su vo
kiečiais.

Kuomet Petrograde pas
klydo žinia apie tą rusų lai
mėjimą, prasidėjo krikšta- 
vimai, pasiųsta karo laivy
no ministerijai pasveikini
mai. Visa sostinė 
dieniai pasipuošė.

Vokiečių karo 
“Moltke” buvęs 23,000 in- 
talpos. Turėjęs 1,107 ju
rininkų su oficieriais.

Vokiečių oficialiam pra
nešime kitkas tvirtinama, 
kaip žemiau pamatysime.

šventa

jai vas

Londonas, rugpj. 22. — 
Mūšio metu Rygos užlajoj 
trįs rusų karo laivai sunai
kinti ir trįs vokiečių torpe
diniai laivai minų pažeisti; 
vienas jų nuskendo; kitu du 
vokiečių laivų laimingai da- 
plaukė uostau (kokian uos
tau, nepasakyta).

Su rusų kariniais laivais 
žuvo 200 jurininkų. 40 ju
rininkų išgelbėta. Vokiečių

nuostol i a i liepa 1 y gi nam a i
maži.

Kiek vieną s . rusių suna i - 
kintas laivas turėjo p^ūV) 
žmonių įgulos.

Berlyno labai džiaugiama
si iš tos pergalės. Tečiau 
tos pergalės svarba nežino
ma, nes nėra žinios, ar vo
kiečiai ką nors laimėjo prie 
Rygos nuo jūrių puses, ar 
ne.

% _________
TORPEDUOTAS VOKIE

ČIŲ SKRAIDUOLIS.
1 Petrogradas, rugpj. 22. — 
Čionai oficialiai paskelbta, 
kad D. Britanijos submari- 
nai “pasekmingai” torpeda- 
vo vokiečių skraiduolį Bal- 
tikoje.

POTVINIO PASEKMĖS.

St. Louis, Mo., rugpj. 22. 
— Kuomet vakar vanduo 
nusėdo po palviniu i, susekta 
11 asmenų žuvusių. Trijų 
asmenų tuo tarpa dar nie
kur nesurandama. Iš tarpo 
žuvusių yra 10 nigerių ir 
viena baltveidė moteris. 
Mieste nuostoliai siekią lig 
milijono dolerių. 5,000 gy
ventojų neteko pastogės. Ne- 
kurie atjaučia didelį vargą. 
Baisiausioji vėtra tečiau 
ten nepasibaigė. Nusinešim) 
tolyn. Išgirsime dar apie 
naujas nelaimes.

POLITIKIERIUS PA- 
LIUOSUOTAS.

San Francisco, Cal., rug- 
pjuč. 22. — Šio miesto gar
sus politikierius Abraham 
Ruef, kuris 1906 metais bu
vo pridirbęs daug niekdary- 
bių ir sulyg teismo nuspren
dimo uždarytas 14 metų ka
lėjimai!, po atbuvimui 
sės kaltės iš kalėjimo 
liuosuotas. Dabar jis 
mieste pradės bosauti.

pu- 
pa- 
vėl

1



ALD. “KATALIKAS,” ru’gpj. 23, 1915. '

The Lithuanian American Daiiy 

RA TAURAS 
Published every day except Sundays 

and Holidays
Published by 

Tananevicz Polishing Co. 
J. M. TANANE’l iCZ, President 
S. P. TANANHVIOZ, Manager

TERMS 01'' SUBSCRIPTION:
One year ....................................... $5.00
Six months ..................................... 3.00
Three months ................................. 1.75
To Europe for one year ............ 7.00

Advertising Rates Moderate 
All letters shall be addressed to: 

The Lithuanian American Daiy

KATALIKAS
3249 South Morgan Street

Chicago, III.
Telephone Yards 6S70-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-GS71.

D. Britanijos valdžia ne
senai oficialiai užtikrino, 
kad po šiam karui Europo
je Irlandija tikrai apturė
sianti jau užgirtą ir paties 
karaliaus patvirtintą — au
tonomiją. Apdovanotoji au
tonomija tauta, šalis, arba 
provincija valdosi pati sa- 
vaimi. Ten į valdžios rei- 
įkalu^H<šnha'r^T'va]dovo ar
ba respublikos valdininkai. 
Leidžia valdyties patiems 
piliečiams per savo išren
kamuosius valdininkus.

Senovėje, prieškonstituci- 
jiniais laikais, šalies valdo
vas su savo valdininkų pa- 
gelba valdė visakuom, pats 
su savais valdininkais nus
virdavo reikalingas mažes
nes, ar didesnes išlaidas, 
rinkdavo mokesnius ir t.t. 
— o gyventojai be jokio 
murmėjimo ir pasipriešini
mo turėdavo pasiduoti jo 
valiai. Tečiau toksai val
dymo būdas buvo netikęs ir 
laiku.i bėgant per sukilimus, 
revoliucijas atsimainė, 
ventojai kadangi visais 
kais troško ir trokšta 
varankumo ir pilietinių 
siu
jų iškovotas sau teises va
diname konstitucija.

Turkijos paslaptis.
Kadangi apie Turkijos 

pasilaikymą nei turkai, nei 
vokiečiai nepraneša pasau
liui teisybės, tatai sunku 
buvo patirti, kas ištikro da
bartiniais laikais Turkijoje 
veikiasi. Tečiau vienam 
United Press koresponden
tui pasisekė šis-tas ištirti 
ir jis štai ką skelbia laik
raščiuose :

Ilgas laikas stebėtasi, ko
dėl į Konstantinopolį ne
pargabenami nelaisviai, ko
de karo metu visgi šen ir 
ten rankosna patenka. Da
bar patįs turkų kareiviai 
vienam amerikoniniam gy
dytojų išsiplepėjo, jogei 
ant pusiausalio Gallipoli 
turkai nelaisvių visai nei
manti. Sveikus ar sužeis
tuosius, kokie jiems rankos
na patenka, turkai nužudo 
tvirtindami, jogei su nelais- 
viais jiems valia daryti, kas 
tik patinka; gi vokiečių ofi
cialiai turbut jiems nepa
kenkia panašiai elgties.

Tuo metu, kuomet valdiš
kai skelbiama apie didelius 
turkų laimėjimus, į Kon
stantinopolį dienomis ir 
naktimis gabenami sužeis
tieji tūkstančiais. Dažniau
sia sužeistieji iš karo lauko 
pargabenami naktimis, i- 
dant gyventojai tų visų 

1 baisenybių nepamatytų. 
Sužeistųjų turkų Konstan- 
tinopolyj esą daugiau 100,- 

1 000. Ir tai vis tik lengviau 
sužeistieji. Sunkiai sužeis
tieji gabenami į Radosto, 
artimesnėm vieton.

Kareivių rinkimas atsi- 
buna kasdieną ir visoj eu- 

•..ropiN-yį ir aziatinėj Turki- 
' joj. Imama kas papuolė, 

nes visiems jau žinoma, jo
gei čia apeina būtis ar ne
būtis Otomanų valstybei. 
Iš visų pusių išrinkti rek
rutai būriais po 100 ar ma
žiau gabenami į Konstanti
nopolį. Čia jie aptaisomi 
uniformomis ir po savaitei 
mankštinimosi siunčiami 
ant Gallipoli kariauti prieš 
giaurus vardan Allaho. 
Tarp rekrutų sutinkami žili 
seneliai. Niekam nėra 
“pardono.” Visi turi eiti 
karan.

Naujas Graikijos Premieras

B AL KM! MflP

\M. VEHIZELO5\

Parodoma naujas Graikijos 
premjeras, kurs palankus 
stoti karan talkininkų pu
sėje. Ant žemlapio juodos 
vietos parodo tas teritori
jas, kurių reikalauja sau 
Bulgarija, jei talkininkai no
ri, kad ji stotų karan prieš 
vokiečius. Talkininkai, sa
koma, jai tas teritorijas 

gvarantavę atiduoti.

lai-

tei-
Šiaip ar taip, gyvento-

Pamuštos tautos per ka
rą retai apturi savivaldą. 
Šalies valdovas arba jo val
džia bijosi pagrobtų tautų 
sukilimo ir atskilimo nuo 
pavergusios šalies. Ir jei 
kartais tokioms užgrobtoms 
tautoms ir suteikiama ko
kia nors savivalda, tai taip 
prasta ir apribota, kad tos 
tautos jokios valdžios neturi 
savo rankose. Visą valdžią 
laiko patįs grobininkai ar
ba jų nuskirtieji atstovai- 
valdininkai.

D. Britanija irgi kituomet 
buvo žiauri del užgrobtųjų 
tautų. Elgėsi su pamušto
mis tautomis aršiau Rusi
jos žinomos visam pasauliui 
biurokratijos. Bet laikui 
bėgant ji buvo skaudžiai už 
tą savo atkaklumą pamo-

Valdžia iš gyventojų ati
ma visokius valgomus pro
duktus ir už tai dažniausia 
nieko nemoka. Iš visos val
stybės į Konstantinopolį ga
benami avinai, ožkos, kurie 
ten pjaunami ir mėsa siun
čiama armijoms. Už viso- 

ikias įvežamas prekes uždėta 
ąugšti muitai, gi prekės, 
reikalingos karui, be jokio 
atsižiūrėjimo konfiskuoja
mos.

Turkijoje yra labai daug 
policijos, todėl ten kiekvie
nas asmuo esti jos priežiū
roje.
svetimtaučiai, 
neatsargiai ištartas 
gali žmogų nuvaryti 
jimąn. Norint kur 
žinoti yra reikalinga 
spccialis policijos 
tas.
patiems 
riams.
norėdami pasirodyti ant

Labiausia prižiūrimi 
Bile vienas 

žodis

išva- 
turėti 

paspor- 
Nekaip ten sekasi ir

vokiečių oficie- 
Vokiečių oficieriai,

kinta — pirm pusantro šim
to metų nuo jos atskilo da
bartinės Suv. Šiaurinės A- 
merikos Valstijos. Jai ta
tai ir to vieno pamokinimo 
užteko. Ir nuo to laiko vi
soms savo kolionijoms pa
eiliui ėmė teikti savivaldas. 
Taip gavo savivaldą Kana
da, Australija, paskui Afri
kos kolionijos, Indija ir pa
galiau dabar žadama pilna 
savivalda Irlandijai. Teiki
mą Irlandij ai savivalda ir- 
landams labai brangiai atsi
ėjo. Tečiau jų pastangos ir 
vaisius atnešė.

Irlandijos savivaldai prie
šinosi ir priešinasi anglai 
protestantai, gyvenantieji 
provincijoje Ulster, Irlan- 
dijoje. Jie D. Britanijos 
valdžiai grasino ir grasina 
maištu, jei Irlandijoj butų 
įvedama savivalda. Jie bi
josi irlandų katalikų, ku
rie, anot jų, jei apturėsią 
savivaldą, tai juos, anglus 
protestantus skriausią. 
prieš tai jie jau buvo

Ir 
ėmę

kilti, bet šis karas Europo
je jų įsikarščiavimą atšaldė.

Liberalė Asquith’o val
džia per tris metus grūmė
si už Irlandijos savivaldą. 
Du kartu parlamento že
mesnysis rūmas Irlandijos 
savivaldos (Home Rule) į- 
statymus užgyrė. Ir abu 
kartu lordų rūmas atmetė. 
Trumpai pirm karo žemes
nysis rūmas trečiu kartu 
tuos įstatymus priėmė ir 
karalius po jais pasirašė, 
kadangi trečiu kartu tų į- 
statymų jau nereikėjo per
statyti lordų rumui. Taip 
tai Irlandija gavo savival
dą, tik jos įvedimas atidė
tas pasibaigus šiam karui.

Iš tų atsitikimų Anglijo
je ir Irlandijoj e galima 
daug ko pasimokinti. Kiek
vienam reikia duoti tai, kas 
jam teisingai priguli. An
glijos valdžia su Irlandija 
teisingai pasielgė. Kaip 
bus pasielgta su Lietuva po 
šiam baisiam karui, ar jai 
bus suteikta visa tai, kas 
priguli, netolimoji 
parodys. (

"DIDELE DOVANAI
Nebo pakelio priešakys vertas }c pinigais 

Visas Kuponas vertas jc pinigais • .

ties priešingųjų oro srovių, 
kurios radosi . debesyje, ae
roplanas svyravo tai vienon, 
tai kiton pusėn. Oro sro
vės kraipė lakūną taip 
smarkiai, jog sunku buvo 
valdyti vairą. Vėjas kau
kė ir ūžė aplink, debesįs vis 
tirštėjo, ant galo jau nie
ko nebegalėjo matyti nei 
suprasti aeroplano padėji
mo, jog neįžiūrėjo rankos 
prieš akis.

’“Ir dabar dar neturėjau 
baimės — pasakojo lakū
nas. — Bet pamažu kilo 
manyje persitikrinimas, jog 
iš dviejų blogumų mažes
niu butų pasiduoti priešo 
kulkai. Neturėjau laiko il
gam mąstymui, priverstas 
buvau tame laike greičiau
siai apsvarstyti. J aučiaus 
suvisu pražuvęs, nežinojau 
net ties kuria vieta aeropla
nas randasi ir bijojau, kad 
prie baisiausio svyravimo 
neišplistų. Dėlto sumaniau 
apleisti debesį, bandžiau 
pasikelti dar augščiau ir už 
valandėlės viskas nutilo ap
link mane. Aparatas jau 
nebuvo man paklusnus. 
Viskas sukosi aplink. Ju
tau, kad juosta, kuria buvau 
prisirišęs, susitraukė ir ma
no kūno padėjimas baisiai 
persikeitė. Iš visų spėkų’ 
bandžiau laikytis; buvo apė
męs nusiminimas, neva vis
kas pasibaigė. Bet po nusi
minimui urnai sugrįžo ra
mumas. Nors niekas nesi
sekė, tečiau vietoje baimės 
įgijau nepaprastą smagu
mą ir drąsą. Buvo tai ma
loniausias jausmas, kokį 
kuomet turėjau. Tuo tarpu 
puoliau žemyn su aeroplanu 
greitumu 300 kilometrų va
landoje. Visupirmu paju
tau,- kad jau šiek-tiek esu 
liuosesnis. Prisispaudžiau 
prie sėdynės ir įsirėmiau 
keliais, kad stipriau laiky
čiausi. Išvydau po savimi 
liūliuojantį vandenyną. 
Griebiau vairą ir augštumo- 
je 1,500 pėdų atsiekiau lyg
svarą. Trumpose pertrau
kose stebėtino ošimo persi
tikrinau, jogei apkurtam 
Jau nebegirdėjau savo mo
toro.”

Apkurtimas paėjo nuo la
bai smarkaus kritinio ir 
staigaus pasididinimo oro 
spaudinio. Nepaisant ant 
suirimo nervų, lėkė nurody- 
ton vieton ir numetė bom
bas. Kuomet tą atliko, per
simainė jo pajautimai.

“Buvau nepaprastai lai
mingas —kalbėjo — ieško
jau visuose kišeniuose, ar 
neturiu ką nors dar numes
ti. Radau dėžutę degtukų, 
ir tą numečiau.” P. C.
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Visas Kuponas ir pakelio prieiakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 
, • arba į vertas dovanas. ~ ~ 

(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31. 1615)

dingos atskaitos jau atjau
čiamas. Kas labiausia, tai 
musų komisijos paskelbtą
ją atskaitą pastebėjo neuž- 
jaučianti Tautos Fondui 
spauda ir su pasigėrėjimu 
kartoja klaidas, padarytas 
minėtos komisijos.

Nustebau pamatęs minėtą 
atskaitą “Katalike” birželio 
17 d., tečiau tikėdamas, kad 
ta komisija padariusi klai
dą atitaisys. Tečiau tokia 
pat atskaita tilpo ir 33 num. 
“Žvaigždės” tik su mažu 
skirtumu, reiškia: nuskirto
ji komisija arba nesupran
ta paprasčiausių taisyklių 
skaitlinių, arba skelbia ne
teisybę, turėdama blogus 
norus — kenkti T. Fondo 
augimui. Kad taip yra, liu
dys žemiau paduotosios su
traukos iš komisijos atskai
tos. Sulyg komisijos ra
porto, Tautos Fondo valdy
ba bei komisija išeikvojo 
įplaukusias aukas. Sulyg 
atskaitos, tilpusios “Kata
like,” sekančiai:

už spaudos 
darbus išmokėta $135.94 

“Katalikui” irgi už
spaudos darbus .. 192.00 

Kaupui už darbus Tau
tos Fondo raštinėj 100.00 

A. Šlakiui įvairios išlai
dos ......................... 99.34

Gurinskaitci už darbą
ir raudos už mašinė
lę ...........................'. 17.80

Premija už kasininko
kauciją $20,000 .. 50.00 

J. Šlakiui už darbą .. 1.70 
P. Šlakiui už darbą .. 6.90 
Nežinomoji “Adams

Express Co.” byla 167.50 
Suruošimas Lietuvių

Dienos Chicago, Ill. 117.54 
Tautos F. ženkleliai 286.59

Lakūno įspūdžiai.
Neretai girdžiame, ką nu

veikia lakūnai '"karo metu, 
i bet ką jie jaučia bepildyda- 
mi savo pareigas, ligšiol ma-

. Todėl ne 
bus paminėjimas 

straipsnio, tilpusio laikraš
tyje “Times,” parašyto vie
no daktaro, pasiremiant ka
ro lakūno pasakojimais.

Lakūnas gavo įsakymą 
pasikelti ir ties nurodyta 
vieta numesti bombas. Kė
lėsi jūrių pakraščiu, ties 
plotu, priešų užimtu ir stip
riai apsaugojamu nuo oro 
atakų. Atsiradus priešo a- 
kiveizdoje, lakūnas ieškojo 
debesio, kuriame galėtų pa
sislėpti nuo priešo ugnies.

‘‘ Tyrinėjant atmosferą— 
pasakoja lakūnas — patė- 
inijau prieš save sunkų de
besį, kabantį ties jūrėmis. 
Buvo tai pilkas debesys, nes 
kitaip tai nepasislėpčiau 
jame. Juodi debesiai buna 
labai pavojingi. Buvau 7,- 
500 pėdų augštumoje, kuo
met pasislėpiau debesyje. 
Trumpą laiką rodėsi viskas 
gerai ir uždanga nuo prie
šo ugnies buvo užtenkama. 
Debesyje aiškiai galėjau pa
žinti kompasą ir barometrą. 
Bet netrukus migla pasida
rė taip tiršta, jog pamečiau 
supratimą kame esu. Lė
kiau labai smarkiai, bet ne
žinojau kur. Kompasas su
kinėjosi nuostabiai ir nesu
prantamai, o barometras 
puolė žemyn.” Šitie patė- 
mijimai nepadarė lakūnui 
jokio neramumo, bet buvo 
jam nemalonus. Iš priežas-

Konstantinopolio gatvių, 
turi apsitaisyti civiliais ru
bais, nes kitaip grasia pa
vojus. Nesenai pargabentas; 
vokiečių pulkininko Leip- { 
siz lavonas su kulipka kak- žai tegalinama, 
toje. Oficialiai paskelbta, prošalį 
jogei jis žuvęs netikėtai. 
Jam, esą, persirengiant uni
forma revolveris kišeninį 
iššovęs ir kulipka pataikius 
kakton, 
iniai yra persitikrinę, kad 
anksčiau, ar vėliau turkai 
atsisuksią prieš vokiečių o- 
ficierius ir, abelnai, priešais 
visus vokiečius, kuriems 
Turkijoje vis karščiau da
rosi. Civiliai vokiečiai ir 
austrai būriais apleidinėja 
Turkiją bekeikdami tą šalį. 
“Berliner Tageblatt” kores
pondentas išvytas iš Turki
jos, nes rašinėdavo kas jam 
patinka, bet ne cenzūrai. 
Jei Turkija po karo našta 
suklups, nežinia, kas atsi
tiks su ten esančiais vokie
čių oficieriais, kareiviais ir 
jurininkais. Aišku, turkai 
jiems baisiai turės atkeršy
ti už savo nupuolimą.

Juk ne 
intraukė 
vokiečiai 
šakyje.

Visi svetimže-

kas kitas turkus 
karau, kaip tik 
su kaizeriu prie-

K. K.

ateitis

RUSIJOS CERKVINIAI 
TURTAI.

Iš senų laikų gyvuoja 
kalbos apie nepanrastu's 
turtus, intalpintus Rusijos 
cerkvėse ir vienuolynuose. 
'Užrubežyje apie tuos tur
tus daugiau žinoma ir kal
bama, negu pačioje Rusi
joje, mat, tie turtai nėra 
ištraukti į valdiškus biud
žetus, už tai niekas jų ver
tės nei nežino. Tie turtai, 
arba auksas, gali būti pa
naudoti tik nepaprastuose 
atsitikimuose, leidžiant ca
rui, kaipo vyriausiajai pra
voslavų bažnyčios galvai. Ir 
dabartiniame kare, kada vo
kiečiai graso Rusijos galy
bei, taippat grąso ir pravo- 
slavijai, tai nėra abejonės, 
kad pastangos apgalėti vo-

kiečius yra taippat pastan
gomis apginti pravoslaviją. 
Tokiame atvejyje, galiiųa 
manyti, kad vyriausiajai 
galvai sutinkant, Rusijos 
turtai iš cerkvių ir vienuo
lynų bus suvartoti karo 
tikslams. Gi karo laimėji
mas toje pusėje, kurioje 
stipresnis finansinis padėji
mas. Bilijonai rublių iš Ru
sijos cerkvinių turtų gali 
jai duoti pergalę.,

Vardan teisybes.
Gerbiamoji “Kataliko” Re

dakcija, malonėkite išspauz- 
dinti Jūsų gerb. laikraštyje 
šiuos kelis žodžius.

Nuskirtoji komisija laike 
Tautos Fondo seimo Scran- 
toue, Pa. peržiūrėjimui 
kningų minėtos įstaigos, la
bai neteisiai pasielgė, iš
duodama neteisingą atskai
tą iš išmokesnių Tautos 
Fondo.

Atskaita, tilpusi “Katali
ko” num. 142 iš 17-tos bir
želio šių metų dienos, ir 

’“Žvaigždės” num. 33 š. m., 
ne tik neteisinga, bet klai
dinanti lietuvių visuomenę.

Rezultatas minėtos klai-

Labu, sulyg komisijos 
atskaitos “Katalike,” 
išmokėta ...... $1175.31
Nors komisijos pasakyta, 

kad labu išmokesnių $1007.- 
81, tečiaus iškraipytos skai
tlinės rodo kitką. Pirmiau, 
negu kalbėsiant apie klai
das, bus pravartu pastebėti

(Seka ant 3 pusi.).

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ RUSĘ 
KAINOS.

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

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasdltiį vakar*!* iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

Tel. Humboldt 97 /

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves

Valandos: 8 — 5 popiet 6:30 — S v« 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena
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■ * ’ J. Sakalas.-

Užgesusi žvaigžde.
(Dabartinio karo vaizdelis).

(Tąsa).
reikia paimti atsarginiai, kurio rytoj būtinai turi susi
rinkti ant stoties sekantieji.” Ir pradėjo skaityti var
dus ii* pavardes. Staiga Zosytę lyg perkūnas butą 
trenkęs, nes išgirdo ir Antanas Jurgiu iš Karklių. Dau- 
giaus jau ji nieko negirdėjo. Ašaros pradėjo riedėti jai 
per veidą ir nei nepajuto, kaip atsitraukus nuo publi
kos pradėjo eiti namų linkui. Stengėsi nusiraminti, bet 
negalėjo. Prisiminė jai tykus vasaros vakarai, kada su 
Antanuku pralcizdavo ant kranto Šventojos ir skaitėsi 
save laimingiausia pasaulyje. Stojo dabar jai akyse 
baisus paveikslai. Rytoj jau jis turės apleisti gimtinę. 
Rytoj jau apleis mane ir ašaros pradėjo riedėti per 
jos skruostus. Ėjo pamažu. Staiga pajuto, lyg kad 
kas butu paėmęs ją už rankos. Norėjo atsigrįšti, bet 
greitai pamatė šalę savęs Antanuką.

— Kodėl taip pamažu eini1? — prabilo jisai. Ji 
nieko neatsakė. Stengėsi paslėpti savo skausmą,, ku
ris dar labiaus pasididino jos krutinėję, bet negalėjo.

— Kas tau yra, Zosyte? Ko tu verki — sušuko 
sujaudinančiu balsu Antanukas.

— Tai tu dar niekę nežinai — atsakė drebančiu 
balsu. — Kas tokio atsitiko"?! Kas? Sakyk!

— Antanai, Antanai. Šiandien paskutini syki ma
tomės mudu. Šiandien paskutinį kartą susiėjom. Nebe
vaikščiosime jau Šventojos krantais. Nesigėrėsim va
saros vakarų gražumais. Karas. Tu rytoj turėsi iš
važiuoti į karą. Šiandien tave iššaukė. Šiandie.... — 
ir daugiaus nieko negalėjo sakyti. Nežinoma jėga už
rišo jai lupas, o širdį draskė skausmai. Išgirdęs Anta
nas tuos žodžius, pabalo ir jautėsi, kad lyg kas kojas 
jam pakirto. Gailestis apėmė jį ir ašaros it žirniai 
pradėjo riedėti per veidą.

— Zosyte, nesirūpink perdaug. Tokia, gal jau 
Dievo valia. Aš eisiu ant mirties, drąsiai statysiu .kru
tinę savo priešui ir kada puls kulka tiesiai man į širdį 
— mirsiu kaip didvyris, bet gaila, oi, gaila bus man tik 
tavęs, kad tu viena čia liksi. Tu čia liksi, o aš busiu 
nuo tavęs atskirtas ir toli kur apkastas karo lauke.

Priėjo kryželį, kur turėjo išsiskirti Zosytė buvo 
pabalus. Antanas, greitai padavęs jai ranką, norėjo 
eiti, nes negalėjo ilgiau žiūrėti į ją. Ji pažvelgė mei
liai į Antaną ir tarė:

— Mano Antanai, argi jau paskutinį kartą ma
tomės, argi jau paskutinį kartą spaudi man ranką. Ar
gi jau daugiau nesusieisime, Antanai!...

— Miela Zosyte, dar pasimatysime, bet gal jau pas
kutinį kartą. Išeik ant kranto Šventojos, kur visuomet 
susieidavome...

Saldutė jau buvo arti leidos. Raudoni jos spin
duliai pamažu geso už medžių viršūnių. Zosytė jau 
Jaukė paskirtoje vietoje Antano. — Jis taip ilgai ne
ateina, jis nežino, kaip man širdį skauda, jis nežino, 
kaip aš jį myliu. Antanai, kaip tu mane paliksi. — 
Taip paskendus įrstančio laimingo gyvenimo ateities 
mintyse, nei nepajuto, kaip prisiartino prie jos Anta
nas ir suspaudė jai pečius. Ji atsigrįžo ir pamatė jį.

— Antanai, kodėl taip ilgai neatėjai. Senai jau 
tavęs laukiu čia.

— Buvau labai užimtas, Zosyte. Parėjus man iš 
bažnyčios, tuojaus atėjo ir vaitas. Atsinešė poperius 
ir “prikazą.” Sakė, kad rytoj anksti bučiau ant sto
ties, tai suvėlavau.

Saulutė senai jau buvo paslėpus savo raudonus 
spindulius. Vakarinė žvaigždė pirmutinė pasveikino 
Antaną ir Zosytę. Iš anapus Šventojos pro medžių vir
šūnes pasirodė išblyškęs mėnulis. Lakštučių balsai įvai
riais akordais skambėjo krūmuose. Čia tamsi upės 
juosta toli buvo matyti. Tyla viešpatavo aplinkui. 
Jie sėdėjo ant kranto Šventojos ir gėrėjosi paskutinį 
kartą gamtos gražumais.

— Antanai, pasakyk man: argi jau paskutinį kartą 
sėdime kartu ir gėrimės puikiais reginiais. Kaip man 
bus tuomet, kada tavęs neteksiu. Tu rytoj busi atskir
tas nuo manęs.... Tau priešas įvarys kulką į krutinę... 
Tu mirsi ten... toli... Aš gi čia.... Mano širdis plis iš 
gailesčio... Antanai! Antanai...

Mano Zosyte! Kam perdaug rupinties? Argi gali
ma priešinties Augščiausiajain už skirtą likimą? Ne. 
Mylėk mane visa širdimi, o aš tave taipgi Aš rytoj 
eisiu ant mirties ir tikiuosi, kad jau nepasimatysiū. 
Lik čionai. Buk ištikima visuomet man, nors ir negrįšiu 
jau čia, bet mylėsiu ir būdamas aname pasaulyje. Jai- 
gu kuomet ir rasi sau kitą Antanuką — pamylėk jį, 
bet neužmiršk ir manęs. Ir kada čionai sėdėsi su 
kitu panašiai kaip su manimi, atmink mane, atmink tą 
laiką, kada aš tave mylėjau visa širdimi, mylėjau labai, 
bet likimas suardė musų gyvenimą. Pakilk tuomet min
timis, nuskrisk ant mano kapo karo lauke ir ištark: 
Viešpate, duok jam amžiną atsilsį... O man bus ilsėties 
lengvinus.

Mielas Antanai, kam tas viskas, kam tokie žodžiai. 
Argi tu manai, kad aš tave užmiršit!. Ne. Aš neturiu 

(Bus toliau.).

^CONGRESSMAN WAl,SH- MRS. J. BORDEN ......

Suv. Valstijų kongresas pirm poros metų buvo pasky
ręs komisiją iš trijų asmenų, čia ant vaizdo matomų, 
ir prof. J. R. Commons, idant ji ištirtų ir nuspręstų, 
kokiuo budu panaikinti šioj šalyj milijonierius. Buvo 
sumanyta ir kongresan įnešta, idant mirdamas bile 
vienas milijonierius savo vaikams negalėtų daugiau 
palikti, kaip po 1 milijoną kiekvienam. Likusius mi
lijonieriaus turtus turėtų p’aimti valdžia. Tečiau komi
sijos narys Commons ir Mrs. Harrison tą sumanymą 
po apsvarstymų atmetė ir milijonai liko milijonie

riams.

Vardan teisybės.
(Pabaiga nuo 2 pusi.).

sukraipytos skaitlinės 
“Žvaigždėje.’ Jos yra se
kančios:
“Katalikui’ už spau

dos darbus .... $192.00
“Draugui” už spaudos

darbus ................. 135.94
Gurinskaitei už darbą

ir randą rašomosios
mašinėlės ............. 17.80

Kaupui už darbą T a-
tos Fondo raštinėj 100.00 

A. Šlakiui įvairios išlai
dos .........  99.33

Premija už kasininko
kauciją $20,000 .. 50.00

T. Fondo ženkleliai 286.59
Nežinomoji “Adams

Express Co.’ byla 107.50 
'Suruošimas Liet. Die

nos Chicago, Ill. 117.54 
J. Šlakiui už darbą .. 1.70 
P. Šlakiui už darbą .. 6.90

ir juos siuntinė j ant, 
prigelbstant raštinin
kui vedime kningų 80.00

A. Šlakiui už čarterį T.
Fondui, krasos ženk
lelius ir kitus mažmo- 
ižius raštinėn .... 80.74

Premija už kasininko 
kauciją $20,000 .. 50.00

“Katalikui” už spaudos 
darbus ....... 31.00

“Draugui” už spaudos 
darbus ............. 59.89

J. Šlakiui už T. Fondo 
reikaluose darbą .. 1.70

Gurinskaitei: už darbą 
ir išnuomavimą rašo
mosios mašinėlės.. 17.80

Suruošimas Liet. Die
nos Chicago, Ill .. 117.54

Apmokėta express’as iš
Worcester, Mass. .. .25

Paminėtos “bilos” yra ap
mokėtos iš pajamų už Tau
tos Fondo ženklelius ir 
kningeles, “Autonomiją” ir 
“Tėvynės Ašaras,” nes tie 
išmokesniai tapo padaryti 
įsigyjant paminėtus daik
tus. Del aiškumo paduodu 
minėtus išmokesnius.
30,000 Tautos Fondo

ženklelių .......... $286.59
Išsiuntinėjimas- vietų

1 komitetams Tautos 
Fondo ženklelių ir 
kningelių ......... 25.58

“Draugui” už “Auto
nomijos” spaudą.. 40.60 

“Draugui”: už kompo
ziciją “Tėvynės Aša
rų”' ..................... '.. 35.45

“Katalikui” už spaudą 
ir viršelius “Tėvynės 
Ašarų”................130.00

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

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

\ 26c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras 

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60ė. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicatro avo

j 1373 Milwaukee ave
; 1045 Milwaukee ave 
i 2054 M 1 waukee ave
j 2710 W North ave

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Hine Island avo
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

šiaurine dalia.
406 W Division st 
720 VV North nve 
2610 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland avo

Labu, sulyg “Žvaigždė
je” tilpusios atskai
tos, išmokėta .. $1115.30 
Gerbiamas skaitytojas pa

stebės, kad tarpe atskaitos, 
tilpusios “Katalike” ir 
“Žvaigždėje” skirtumas 
$60.01, ką jau bekalbėt a- 
pie atskaitą, kaip ji tikrai 
turi būti. Iš šių dviejų at
skaitų ir matosi komisijos 
nenuoseklumas.

Kad nušvietus dalykus, 
čion paduodu jų tikrąjį sto
vį. Žemiau tilpusi sąskaita 
išmokesnių yra ištraukta iš 
kasininko kningų ir “bilų,” 
kurias turėjo ir minėtoji ko
misija. Tik gaila, kad ko
misija matė minėtose “bi- 
lose” kitokias skaitlines, 
negu tikrai esama.

Tikrosios skaitlinės iš
mokesnių iš T. Fondo yra 
sekančios:
Juliui Kaupui už raš- 

tininkavimą laike po
litiškojo seimo .. $20.00

J. Kaupui už darbą T. 
Fondo raštinėj, kaip 
tai: rašant ir reda
guojant atsišaukimus

Labu Tautos Fondo rei
kaluose išmokėta $458.92 
Paskutinę “bilą” komisi

ja paskaitė “Kathlike” 
$167.50, “Žvaigžd.” $107.50, 
ištikrųjų ji yra 25c. Mat, 
nuo “Express” kompanijos 
kitos “bilos” negauta, tai 
kopertas pasilaikyta, kur y- 
ra pažymėta “charges 25c.” 
Dar atkreipiu domą gerb. 
skaitytojų į šį faktą. Ki
tose vietose, kur buvo ruo
šiama “Lietuvių Diena,” 
paprastai, tų vietų lietuviai 
atitraukdavo išmokesnius 
suruošimų ant vietos, pri- 
siųzdavo vien grynąjį pel
ną. Chicagoje ruošiant Lie
tuvių Dieną, išėjo kitaip. 
Mat, Chicagoje priruošimu 
rūpinosi Tautos Fondo cen
tro valdyba, tai ir iškaščiai 
ėjo per centro kningas. 
Tikrai pasakius, ši “bila” 
išrodo didelė, bet ne iš abel- 
nų Tautos Fondo aukų ta
po išimta, ją atstovėjo pa
jamos Chicagoje, suruoštos 
Lietuvių dienos.

Yra ir daugiau išlaidų, 
bet kad jomis neliečiama 
suaukotų pinigų iš Tautos 
Fondo, tai aš garsinu jas 
paskiriai ir paskirtą skait
linę vedu savo kningose.

Labu reikaluose ženkle
lių ir kningelių išleis
ta ..................... 518.22
Taigi, kad ir abi skaitlini 

sudėtume į krūvą, visgi ne
padaro tiek išlaidų, kiek 
komisijos pranešimą. Ro
dos, kiekvieno privalufmas 
tėmyti ‘ dalykus teisingai 
ir taip informuoti visuome
nę, tečiau antikatalikiškoji 
spauda, nepatikrinus at
skaitos, spėjo jau informuo
ti lietuviškąją visuomenę. 
Rodos, turėtų suprasti, kad 
T. Fondas nieko neslepia 
nuo visuomenės, bet skelbia 
plačiai savo veikimus. Ar
gi visuomenė nesupranta, 
kad ir kiti fondai ar vėliau, 
ar anksčiau išduos atskai
tas iš išleistų pinigų ženk
leliams įsigyti ir kitas iš
laidas. Užtylinčių išlaidas 
fondų organai, panaudoda
mi blogąsias informacijas 
apie Tautos Fondą, daro 
'tai ne be tikslo. Galų gale 
norėsiu pranešti gerb. skai
tytojams, lead komisijos 
praneštųjų $300 Dr. Rut
kauskui, nei $200.00. Kuni
gui Kemešiui Tautos Fon
das nekuomet nemokėjo. 
Tai grynai prasimanymas.

Tikėdamas, kad čion nu
rodyti dalykai bus aiškiai 
suprantami lietuviu visuo- 
menės ir kad visuomenė ne
atkreips domos į panašius 
nenuoseklumus, bet aukos, 
kaip ir pirmiau Tautos Fon
dui, liekuosi su augšta pa
garba

B. Vaišnoras, 
T. Fondo kasin.

P. S. Laikraščiai, patal
pinusieji neteisingą komisi
jos pranešimą, malonės šį 
straipsnelį perspauzdinti.

Pilni N amai Linksmybes
Iš vieno Grafofono.

Operos, Dainos, Orkestrą, Chorai ir Šokiai.

visiems

Kaina $35
Naujai išrastas ir 
iki geriausiam 
laipsniui ištobu
lintas. Jisai duv 
da tikro daininin
ko balsų, tikrų or- 
kestros tonų.

“Jewel”

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY, 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill., U. S. A.

Lithuania Special
Kaina $19.50
Grojamoji mašina 
pasirodė krautuvėse 
del to, kad žmonės 

‘reikalavo tokios ma
šinos, kuri talpina 
savyje pamatinius 
principus geriausią 
instrumentą, bet 
parduodama už kai
nų, kuri 
prieinama.

Reda Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiausiai. Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo Ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant lmų morgičių. KreipkitCs pas

K. J. Fillip a vičių
— Offisas ■—■—

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čla gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedūlio, seredos ir pOtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis 
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Res. 3255 So- Halsted St.~

Tel. Drover 5326 ,

10*

Rūkytojai
Turkish Trophies 
ig areli) penkiolika metų at

gal — yra rūkytojai
Turkish Trophies

Cigar etų šiandieni

į/
I Dirbėjai goriausiu Turkiszku r 

ir Egiptiszkii piga^etu sviet" i

—g
DU-KART NEDELIN1S LAHCLiSTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir petnyda.
PRENUMERATA KAŠTUOJA------ ——

AMERIKOJ ‘metams $2.50 į |
į pusei matų $1.25

EUROPOJ f 4*83 9 5 P 1 S m ■ S

I jot ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.
li»i—giVT'--- Btim- wav u mm -mn      .   11111 11

I Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykffi

W. D. Boczkauskas & Go.
222-522 W. South *U„ * Mahunoy City. Pu.
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ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 23, 1915.

Chicagos Žinios.
IŠ IV-TOS “L. VYČIŲ” 

KUOPOS.
Jau buvo “Katalike” pa

minėtas IV-tosios kuopos 
“L. Vyčių” Apveizdos Dievo 
par. susirinkimas, bet apie 
nutarimus, kurni šiame su- 
sirinkme padaryta gana 
daug visai neužsiminta.

Pirmiausia nutarta su
rengti vakarą, kurio pelnas 
bus paskirtas vyčių organo 
naudai. Vakaras atsibus 29

PASIDARĖ GALĄ.
Vakar gazu užsitroškino 

Mrs. Frank Dillon, 7539 
Franklin ave., Forest Par
ke. Pasidarius galą už tai, 
kaip liudija paliktas raščiu
kas, kad jos vyras išėjęs i 
bolininkų žaismes ir nėjęs 
su ja pasiviešėtų kokion tai 
vieton, kur jie buvo kvie
čiami. Girdi, vyras manęs 
nemylis, tai kas reik pradė
ti?. '

rugpjūčio. Paskui išrinkta 
žaislų komisija, įkuria pate
ko p-lė K. Valter aite, kun. 
Baltutis, p-lė O. Karaliu- 
naitė,pp. Vilimas iri. Pa
žarai. Pastaroji komisija 
rūpinsis ne tik žaislais, bet 
ir atletikos reikalais. To
linus nutarta kuopai nusi
imti fotografiją ir nusiųsti 
į Vyčių “Albumą”, kurį 
rengia vyčių kuopa Wor
cester, Mass. Ant galo iš
rinkta paskaitų komisija.

Abelnai paėmus I V-toj i 
kuopa skaitosi didžiausioji 
ir turtingiausioji Chicago- 
je.. Turi apie 200 jaunimo. 
Kningynas 200 dol. vertės, 
kurio pradžiai stambią au
ką, 100 dol., aukojo kun. M. 
Krušas. Nuolatinis choras 
susideda iš 50 asmenų.

Daug vyčiams darbuojasi 
vietinis asistentas kun. A. 
Baltutis. Ačiū jam ir ki
tiems vietiniams veikėjams 
jaunuomenė pas mus kįla.

Vytis.

NUSIŽUDĖ MOTERIS SU 
. 2 VAIKAIS.

_ vakm
re po num. 733 W. 17 Place 
gazu užsitroškino Mrs. Si- 
pla su 2 vaikais. Moteris 
gavus nervų suirimą, kuo
met jos vyras grojęs kon
certina namie. Paliko kor-

PANAKTINIS PAŠAU
TAS.

Du jauni banditai vakar 
vakare buvo užpuolę pana
ktinį ties 39 ir Stewart gat., 
Frank Centarni, kuris sau
gojo statomą bustą. Plėši
kai pareikalavo pas jį pini
gų. Kuomet tas pasiprieši
no, galvažudžiai paleido į jį 
dvi kulipkas ir pabėgo. Cen
tarni nugabentas ligoninėn 
ir gal pasveiksiąs.

KITĄ GELBĖDAMAS 
NUSKENDO.

Francis Wheeler, 12 metu 
nuskendo upėje San Jaquin, 
ties Stockton, Cal., kuomet 
gelbėjo savo skęstantį bro
li, 16 metu. Ir šis nuskendo.

MERGINA PRIEŠ APSI- 
VEDIMĄ PABĖGO.

Jokūbas Venckus, 1815 S. 
Union gat., — rašo angliški 
laikraščiai — vakar buvo 
pristiruošęjs apsivesti su 
Miss Anna Alliskus (?). 
Vestuvėms viskas buvo pri 
rengta. Bet atėjus laikui va
žiuoti šliubą imti Dievo Ap- 
jsįzilos bažnyčioje, staiga 
pražuvo nuotaka. Venckus 
nubėgęs pas kunigą ir čia 
patyręs, kad mergina atsi
sakius už jo eiti.

LINCOLNO PAMI-

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

3MSSMC 
CIGARETTES 

“Amerikos Standards” 
ĮO HASSAN KUPONU DYKAI 

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ) / ♦

i

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

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

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

Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5) Tananevicz Savings I
Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 

išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ

BANK
KUPONŲ

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už ..................... 25
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietą gumą, 

už ...........................   50
Skustuvas, geriausio plieno, už ................   50
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 50
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 

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

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

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

mų daiktas, už .................................................................... 200
Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 

tafetos, mission rankenaitė, už ..................... 250
Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai

są. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ....................................................................................... 300

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

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

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
10: 0E 30C 301

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

jų stiprumą nušokdama 11 
pėdų tolio.

Nors jaunimas ir labai 
buvo įsitraukęs į visokius 
įvairumus, tečiau nekvies
toji tamsa atėmė gražią vie
telę ir paragino į namus.

X.

PRANEŠIMAS.
TMD. 28 kuopa rengia paskaitą. 

“Jaunosios Lietuvos” redaktorius pa
skaitys populeriškoj formoj apie jau
nimo dvasią. Atsibus rugpjūčio 24 
d., Meldažio svetainėje, 7:30 valandą 
vakare.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų - Ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

čiuke su parašu: “Palik 
sveikas. Aš ir vaikai reika
laujame mus palaidoti ant 
čekų tautinių kapinių. Pata
lus su pagalve ir sidabri
nius daiktus atiduok Rosie 
Darnia. Turiu viltį, kad tau 
bus geriau man pasišalinus. 
Josephine.”

Toji korčiukė palikta vy
rui James Sipla.

MIRĖ BAŽNYČIOJE.

NĖJIMUI.
Vakar Coliseum’e guber

natorius Dunne iškilmingai 
atidarė “The Lincoln Jubi
lee and National Half-Cen- 
rury Exposition”. Tas su
rengta paminėjimui 50 metų 
sukaktuvių nuo nigeriu pa- 
1 mosavimo iš vergijos ryti
nėse valstijose. Lincolnas 
juos paliuosavo. Už tai kilo 
civilis karas. Šiandie nige- 
riai susicivilizavo.

V akar vakare pamaldų 
metu Šv. Vardo katedroje 
nuo širdies ligos pasimirė 
James II. Farley. Besimel
džiant suole šalę savo žmo
nos sukniubo.

ŽIURKĖ ĮKANDO.
Charles Greenburg, 10 

metų, 1147 So. Morgan gat., 
ties Califfrnia aye. ir W. 
12 gat. pasivijo žiurkę ir 
anai atsistojo ant uodegos, 
kuri buvo išsikišus iš sky
lės, kurion žiurkė buvo pa
sislėpus. Akimirkoj žiurkė 
atsisuko ir įkando kojon. 
Daktaras apžiurėjo žaizdą, 
bet vaikiukas regis bus pa
siųstas ligoninėn.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Nepastovus oras šiandie, ga
li būti lietaus. Rytoj regis 
bus giedra, bet vėsiau.

Vakar temperatūra aug- 
ščiausia buvo 79, žemiau
sia — 69 laipsniai. /

Iš Jolieto valstijinio ka
lėjimo pabėgo dar «yu ka
limi, kurių policija ieško 
Chicogoj ir apylinkėse.

16 “L. VYČIŲ” KUOPOS 
IŠVAŽIAVIMAS.

Vakar 16-toji “L. Vyčių” 
kuopa nuo Bridgeporto su
taisė išvažiavimą į Jackson 
Park. Vieta ten buvo išrin
kta labai puiki, tik vėliau 
atvažiavusiems kaikuriems 
prisiėjo padaryti ilgą pasi
vaikščiojimą ligi surasdavo 
parinktą vietą. Darant pa
našus išvažiavimas reiktų 
aiškiai iš anksto nurodyti 
vietą, kad nereikėtų paskui 
gaudytis kits kitą. Į pačią 
pavakarę visgi susirinko di
delis jaunimo būrys, gal į 
80 asmenų. Gyvumo s buvo 
daug. Išbandyta visa, kas 
tik lauke glima daryti. Len- 
ktynesna bandyta kas to
liausia nušoks. Čia išėjo 
šioks toks keistumas: jau
na, 12 metų mergelė, St. Ba- 
gočiutė iš 4-tos vyčių kuo
pos parodė nepaprastą ko-

NEŽINO, K JR GUBER
NATORIUS.

Vakar angliški laikraščiai 
paskelbė, jogei nieks neži
nąs, kame atsirandąs Illi
nois valstijos gubernatorius 
Dunne. Nuo pereito penk
tadienio, mat, laikraštinin
kai niekur neužtiko, tatai 
ir pasigesta. Laikraštinin
kai buvę net valstijos na
muose, Springfielde, bet ten 
jis nerasta. Ten jiems pa
sakyta, kad jis iškeliavęs 
Chicagon. Tuo tarpu ir čia 
jo nėra. Visi labai susirū
pinę. Valdininkai Ameri
koje ištikro neleidžiama nei 
porai valandų kur nors už
sidaryti.

BANDITAI ATĖMĖ $450.
Ties 31 gatve ir Wabash 

ave. nigeriai banditai už
puolė nekokį Wm. J. Koep
ke ir iš jo atėmė $450 vertės 
žiedą ir laikrodėlį.

GROSERNINKĄ PA
ŠOVĖ.

Keturi jauni banditai in- 
ėjo grosernėn, 543 W. 68 
gat., ir pašovė groserninką 
Franką J. Eaton. Kulipka 
perėjo per plaučius. Dak
tarai sako, jis neištiksiąs 
gyvas. Du piktadariu suim
ta. Vienas jų prisipažinęs 
prie galvažudystės. Kitu du 
ieškomu. Jei groserninkas 
mirs, jaunuoliams bandi
tams grasia kartuvės.

Parsiduoda bučernė ir grosernė lie
tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Prekyba išdirbta ir puikiai užsimo
kanti. Parsiduoda tik dėlto, kad sa
vininkas silpnos sveikatos. Jaigu kas 
norėtų, parduočiau su namais (proper- 
te).

S. Wisniewski, savininkas, 
149-ta gatvė ir Homer-Lee ave.,

E. Chicago, Ind.

PIGIAI.
Parsiduoda saliunas lietuvių apgy- 

ventoj vietoj. Savininkas užsiima kon- 
traktoryste, todėl nori parduoti. Kreip
kitės adresu:

Jurgis Andzulis, , 
1327 S. 49th Court, Cicero, III.

Parsiduoda 3 pagyvenimų namas, 
5 kambariai kiekviename pagyvenime, 
viskas nauja ir visokie pagerinimai. 
Lėšavo $7.000, parsiduoda už $6,400.

Atsišaukite po num.
2938 Avers ave. Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai arklys, vežimas 
ir visi pakinkymai. Arklys yra pui
kus. jaunas, tik 6 metų. Priežastis 
pardavimo — savininkas parduoda ar
klį dėlto, kad nusipirko troką (au
tomobilių). Atsišaukite pas:

Ant. Blynas,
2316 So. Hoyne ave., Chicago, Ill.

I Dr. S. A. ŠLAKIENEĮ
8 specialiste "
I MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
Į 32SĮ5 S,Q. HĄŲgTEĮPST. ■ 
gTel. Drover 5326 CHICAGO. ILL. | 
ininMinviamaiiinrtfQitnwunwMsimiinniiwiiiiM

“PASAULIS”
Visuomenės bepartyviškas laikraštis, 

išeina kas ketvergas, 4 puslapių di
dumo, didelio formato. “Pasaulis” 
kainuoja į metus $1.00, j pusę 65c. 
“Pasaulis” nuo gruodžio 1 dienos bus 
padidintas iki 8 puslapių. Kas dabar 
užsirašo ir užsimoka prenumeratą, tai 
tas gauna iki Naujų Metų uždyką. 
Adresuokite:

G. Kentraitis Publishing Co.
448-450 Leonard St., N. W.

Grand Rapids, - - - Mich.

0 Telephone Yards 6686 B

| Lietuviška Drapanų Krautuve į
■ i ’ ij Užlaikau didžiausiame pasirin- e 
i kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, R 
B čeverykų, butų del moterų, vyrų ir t 
| vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
| kotų. |

| JONAS BUDRJKAS, savininkas ( 
i 3252-54 S. Morgan St. 1 

' CHICAGO, ILL. f
B >

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų.; moterų jr vaikų i
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Paieškai! šeimininkės prie namų dar
bo. Atsišaukite pas:

Dr. S. A. Šlakicnę, 
3255 So. Halsted str., Chicago, Ill.
Tel. Drover 5826.

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai. i 
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką. į.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus. į

M. PALTANAVIČIA Į
IS Millbury St., : Worcester, Nass.j

41

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namu ir lotu Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda .namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ju pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišku ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visti kitu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus i Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visą linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius lutus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

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

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

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

PERKA ir PARDUODA morgičlus suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

« BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuc 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Draugijoms Pranešimas!
-----------------------------------------------------------------------------------------

Daugumui Chicagos lietuvių 
yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas 
ARBA 

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

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

Am. Liet. Dienraščio "Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, UI.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio H
it Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtn ir stogo popieros.
| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. j 

i CARR BROS. WRECKING CO.
I 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Apskelbimai “KATALIKE” arneša gera pelną.
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