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Reikalauja Lietuvai autonomijos
Rusai muša austrus 
ir vokiečius Galicijoje.

Vokiečiai artinasi
Dvinsko link.

Ryga nepaimama, bet 
palengva apsiaučiama.

Londonas, rugs. 15. — A- 
not oficialiu iš Berlyno pra
nešimo, vokiečiai b0 jokio 
sulaikymo briaujasi Dvins
ko buk palei užimtąjį gele
žinkeli. Von Hindenburgo 
armijos paėmusios 5,200 ru
su nelaisvėn.

Apie Rygos ėmimą išnau- 
jo viskas aptilo, tečiau spė
jama, kad vokiečiai palen
gva tą miestą su uostu ap
supanti. Kitur ant visu li
niją vokiečiai besivaranti 
pirmyn, išėmus rusu kairį
jį sparną, užsilikusi ligšiol 
Galicijoje.

RUSŲ OFICIALIS PRA
NEŠIMAS.

Petrogradas, rugs. 14.— 
Arti Deraiuo mes perėjome 
upę Goryn ir paėmėme ne
laisvėn visą austru batali- 
joną. Priešininkas buvo 
pasirengęs mus užpulti, 
kuomet mes jį užklupome. 
Todėl mums teko aplink 1,- 
300 austrą.

Vakar rusai VyŠncviec a- 
pylinkėse nustūmė prieši
ninką nuo Rydomel. Čia 
jis turėjo didelius nuosto
lius. Mums teko 2,000 lič
iais vią.

Galicijoje aplink upe Se- 
reth pereitą sekmadienį mes 
paėmėme 2,700 nelaisvią.

Nuo rugp. 30 ligi rugs. 12 
d. rusams teko 40,000 vo
kiečiu ir austrą nelaisvią.

VOKIEČIŲ OFICIALIAI 
PRANEŠIMAI.

Berlynas, rugsėjo 14. — 
Fieldmaršalo von Hinden
burgo armijos visu frontu 
tarp Dvinsko ir Nerio 
briaujasi pirmyn. Jo armi
jos per paskutines 24 valan
das paėmė 5,200 rusu ne
laisvėn. Kitos jo armijos 
nesulaikomai eina pirmyn į 
pietus nuo Alytaus. Nuo 
Gardino pusės vokiečiai ar
tinasi Lydos link ir jau ge
ležinkelį, einantį į Lydą, 
bombarduoja.

RYGA TIESIOG NEPAI
MAMA TVIRTOVĖ.

Londonas, rugs. 14. — 
Times’o korespondentas tris 
dienas viešėjo Rygoje ir 
šiam laikraščiui dabar pra
neša, kad Ryga yra didi 
tvirtovė ir lengva ji apgin
ti nuo vokiečiu užpuolimo. 
Rygos apylinkės puikiai ap- 
drutintos, kad tuo tarpu u- 
pės ir upeliai kaip kartas 
šiuo laiku nuo lietaus išsi
lieję ir todėl sunkiai perei
nami. Kokiuo budu vokie
čiai mano paimti tą nepri
einamą miestą, tiesiog ne
galima suprasti. Mažiausia 
dvi trečdalis gyventoją jau 
seniau miestą yra apleidę, 
bet tarp likusiu nesimato jo
kio susijaudinimo. Karo 
žinyba iš miesto viską iš
kraustė. Nepalikta jokio 
reikalingiausio daikto, koks 
vokiečiams galėtą būti nau
dingas.

Mušiu linija nuo pat mie
sto už 20 verstą. Šaudy
mai, trenkamai dienomis ir 
naktimis girdžiami. Apy
linkės liepsnose žėri.

Nesenai Rygos karinį sto
vį apžiūrėjęs karo ministe- 
ris Polivanov ir išreiškęs 
viltį, kad to miesto vokie
čiai negalės užimti. Bet jei 
iy užims, tai visvien jiems 
atsieis daug savo auką pa
kloti. Karo ministeris taip- 
pat persitikrino, kad Rygą 
ginančios armijos turinčios 
užtektinai amunicijos ir 
ginklą.

TURKIJOS MIESTAI 
LIEPSNOSE.

Londonas, rugsėjo 14. — 
Mažosios Azijos miestas 
Phocaca, gulintis už 25 my
lią į šiaurvakaruš nuo Smir
nos, paskendęs liepsnose. 
Pasakojama, kad turkai ty
čia pakraščiais deginanti vi
sus miestus, idant jais nepa
sinaudotų priešininkai užė- 

imę Dardanelius.

Rusijos durnos 
didžiuma 

statosi.
Laukiama didelių 

perversmių Rusijoje.
Londonas, rugs. 15. — 

Rusijos durnos liberalai ir 
demokratai atstovai, kurią 
ten yra didžiuma, nd-atmai- 
nomai reikalauja pravesti 
Rusijoje reformas ir tai į- 
vykinti ir paskelbti su ca
ro patvirtinimu tuojaus. 
Nes be tu reformą nebusią 
galima toliau kariauti su; 
išlaukiniu priešininku.

Tuojaus turi būti praves
tos sekančios reformos.

1. Suteikimas Lenkijai 
(visoms trims dalinis) auto
nomijos su atskiru seimu ir 
su karo, laivyno ir užsieniu 
reikalą ministeriais.

2. Suteikimas žydams pil
nu civiliu teisiu.

3. Suteikimas pilnos am
nestijos visiems politiki- 
niams prasižengėliams.

4. Leidimas visokią dar
bo šaką darbininkams or- 
ganizuoties į unijas.

5. Paskyrimas specialio 
amunicijos ministerio ir tai 
ministerijai prižiūrėti komi
teto.

6. Įvedimas liberalės ir 

Anglijos ir Franci jos finansinės komisijos atstovai, kurie atkeliavo Amerikon pas 
šios šalies bankininkus pasiskolinti pinigų tolimesniam karo vedimui. Bankinin
kai tos komisijos vardu sutiko Anglijai ir Francijai paskolinti $500,000,000, bet ko
misija reikalauja mažiausia $1,000,000,000. Komisija sako, duokite pinigų tiek, 
kiek tik išsigalite, už tai bus gausiai atlyginta. Ant vaizdo matome po kairei 
Amerikos finansistą Morganą, gi visi kiti keturi — tai Anglijos ir Francijos komi

sijos nariai.

pakantos politikos kas link 
Finlandijos.

7. Pilnas praplatinimas 
komercijos ir visiškas jos 
atskirimas nuo Vokietijos 
intekmės.

Po karui turi būti įvykin
tos sekankios reformos:

1. Paskyrimas naujo įsta- 
timdavybės kimo (parla
mento), kuriu atstovai bu
tą renkami visuotinu vyrą 
balsavimu.

2. Suteikti autonomiją 
Lietuvai, Sib< #ijai ir Kan
ka ziii.

3. Mokyklą reforma.ir u- 
niversitetams autonomi  j a.

4. Reformos bažnyčioms, 
cerkvėms; apribuoti sinodo 
valdžią; cerkvių valdymą 
pavesti patriarkui.

5. Panaikinti zemstvą (že
mietiją) įstatus iš 1890 me
tą ir pravesti į miestą ad
ministracijas r 4‘ormas. (

6. Apribuoti gubernatorių 
privilegijas.

7. Apribuoti valstybės ta
rybos valdžią.

8. Padaryti ministerius 
atsakomais.

9. Suteikti laisvę spaudai, 
žodžiui ir susirinkimams 
pasiremiant 1905 motą spa
liniu manifestu.

10. Agrarinės reformos.
Tos visos reformos Rusą 

valstybei tikrai butų išga
ningos. Bet klausimas, 
kaip į jas atsineš valdžia.

Ar tik už tai neišvaikys 
durnos ir neužsikabys ant 
kaklo virvės.

PRAŠALINTA IŠ PAR
TIJOS.

Stockholm, rugs. 14. — 
Švedijos socialistų partija 
iš savo tarpo prašalino so
cialistus: prof. Gustave 
Steffen, Oscar Jerte ir En- 
gve Larsen už parašymą 
brošiūros apie karą. Bro
šiūra išleista pirm poros 
mėnesiu. Joje pasakyta, jo- 
a|'i butų puikus švedą tau
tos išrokavimas stoti dabar
tiniu karau vokiečiu pusėje 
ir kariauti prieš historinę 
savo priešininkę Rusiją.

Toksai išvedžiojimas dau
gumui socialistą nepatiko 
ir draugus prašalino iš sa
vo tarpo.

O dar socialistai dažnai 
kalba apie savo partijoje 
neva kokią ten laisvę.

BELGIJOS VALDŽIA 
PROTESTUOJA.

Havre, Francija, rugsėjo 
14. — Belgijos valdžia vi
soms neutralėms valsty
bėms pasiuntė protestą 
prieš Vokietiją už gabeni
mą iš Belgijos į užimtą Len
kiją ir Lietuvą geležinkeliu 
bėgiu. Protestas yra pa
remtas ant ketvirtos TTaa- 
gos konferencijos tarptauti
nio nusprendimo, kur pasa
kyta, kad užimtoji prieši
ninko šalis karo metu neturi 
būti naikinama medžiagi
niai. Geležinkelio bėgiu 
siuntinėjimas reiškia gi to 
nusprendimo peržengimą.

Neramybes Ru
sijoj platinas.

Stockholm, rugs. 14. — 
Vietos spauda, o paskui aną 
ir užsienių laikraščiai be jo
kio slėpimo apkalba baisu 
judėjimą Rusijoje, koks pa
staraisiais laikais ten apsi
reiškia. Rusijos santikią 
žinovai tvirtina, jogei tie 
judėjimai ir gyventoją ne
ramybės liudija apie prisi
artinančią revoliuciją Rusi
joje, kuri nušluosianti da
bartinę niekam netikusią 
valdžią.

Jau mio pat Varšavos puo
limo ir dar anksčiau, kuo
met rusai buvo išvyti iš Ga
licijos, visoj Rusijoj pasi
pylė neužsiganėdinimo bal
sai. Kaikurie laikraščiai 
net viešai ėmė kritikuoti 
valdžios betvarkę. Tuo 
žvilgsniu daug laikraščiu 
uždaryta ir valdžioje prasi
dėjo nepaprastas bruzdėji
mas. Užsieniuose supranta
ma, kad tos visos kritikos 
palyti tik Rusijos biurokra
tizmą. Bet kas žino santi- 
kius Rusijoje, tai labai ge
rai numano, kad čia yra kas 
nors svarbesnio. Yra žino
ma, kad visokios rąšies či- 
nauninkai dabartinio karo 
tik ir laukė. Jie iš to karo 
pelnijasi, renka didžiausius 
turtus. Taip buvo karo me
tu su Japonija, taip yra ir 
dabartiniais laikais. s

Rusijos gyventojai sukė
lę bruzdėjimus nemano par
siduoti Vokietijai ar kam 
kitam; jie visi nusprendę 
savo šalį ginti nuo išlauki
nio priešininko. Jie pilnai 
tiki, kad Rusija su savo tal
kininkais įveiks germanus, 
bet už tą įveikimą jau ne
turės tekti garbė biurokra
tijai, bet patiems gyvento
jams. Priešininkus perga
lės ne činauninkinė Rusija, 
bet revoliucijinė, tai yra 
Rusija pakilusi iš revoliu
cijos.

Imama jau viešai kriti
kuoti valdininkai už baisu 
apsileidimą pristatyme gin
klą ir amunicijos kariaujan
čioms armijoms. Valdinin
kai kaltinami už nuvarymą 
savo kareivių į tolimus kraš
tus ir ten ją palikimą be 
amunicijos. Kareiviai nu
grūsti Galicijon pamatė, jo
gei kaip šautuvus, taip ka- 
nuoles turi tuščias, nėra kuo 
Šaudyti. Prisiėjo todėl ap
sisukti ir visu smarkumu 
traukti atgal iš užimtų vie
tų. Pagaliau biurokratai 
visą kaltę suvertė ant did
kunig. Nikalojaus už nemo
kėjimą vesti karo. Bet did

kunig. Nikalojui prisieina 
tik padėkoti, kad jis taip 
ilgai įstengė kariauti tuš
čiais šautuvais ir pajėgė vi
sas savo armijas taip su
maniai patraukti atgal nuo 
taisomų vokiečiu spąstų.

Visą sluogsnią gyventojai 
todėl šiandie pasmerkia ne 
didkunig. Nikaloju, bet ne
naudėlius biurokratus ir jų 
metodas. Šiandie ima ju
dėti jau ne tik vieni revo- 
liucionistai, bet visa liau
dis. Nes visi persitikrino, 
kad tokia valdžia niekam 
tikus ir tik ji viena kalta ąž 
rusų armiją nepasisekimus. 
Činauninkai, kurie armi
joms pristatinėjo visokią 
karinę medžiagą, siwikrove 
milijonus. Ir jie todėl yra 
kalti už visus nelaiku žuvu
sius kareivius karo lauke, 
už ją baisiausius vargus.

Todėl visoj Rusijoj ju
dėjimas prieš dabartinę val
džią didinami ir staiga gali 
gimti baisi revoliucija, ku
rią numalšinti valdžiai pri
truks jėgą. Spėjama, kad 
revoliucija gali gimti dar 
karo metu ir iš šaknų dabar
tinę niekam netikusią val
džią išrauti.

Gyventoją bruzdėjimai 
privedė net prie to, kad du
rna pareikalavo pravesti re
formas. Caras matydamas, 
kad jau čia ne juokais ima
ma bruzdėti, vyriausiąjį ar
miją vadą, didkunig. Nika
loju, prašalino ir pats pasi
skelbė vyriausiuoju vadu. 
Be to nusprendė sutverti 
kokti ei j i n ę mi n i st e r i j ą.

Bet gal jau ir tas suju
dusiu gyventoją nepaten
kins.

Ant Rusijos todėl kibo 
juodas debesys ir nežinia 
koks likimas tos šalies lau
kia.

TALKININKAI NUTIL
DĖ TURKŲ KANUOLES.

Paryžius, rugsėjo 14. — 
Talkininką karo laivynas 
pasekmigai bombardavo 
turką artilerijos batarėjas 
Azijos pakraščiuose palei 
Dardanelius. Batarėjos už
versta karo laivą šoviniais 
ir, matomai, visai sunaikin
ta.

Ant Gallipoli pusiausalio 
išnaujo išsodinta daug fran- 
euzu ir anglą karuomenės. 
Tasai faktas Konstantino- 
polyj pagimdęs neapsako
mą paniką.

VOKIEČIŲ SUBMARI- 
NAS NUSKANDINTAS.

Paryžius, rugsėjo 14. — 
Francijos torpedinis laivas 
torpedavo ir nuskandino vo
kiečiu submariną tarp My- 
thilenc ir Tenedos salą.

1
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Taip rašo Anglijos karo 
amunicijos niinisteris Lloyd 
George. Alums svarbiausia 
tas, kad ministeris George 
savo viešose kalbose ir ofi- 
daliuose raštuose nepamir
šta išvardinti ir Lietuvos, 
musą tėvynės, kuri podraug 
su kitomis šalimis baigiama 
terioti. Lygiai svarbu ir 
tas, kad austrą ir vokiečiu 
oficialiuose pranešimuose 
taippat vis dažniau minima 
Lietuva. Už tai, žinoma, tu
rime būti dėkingi Lietuviu 
Informacijos Biurui Pary
žiuje ir jo vedėjui, ponui J. 
Gabriui, kuris savo informa- 
cijiniais raštais ne vienam 
diplomatui yra inteikęs pla
čiai visokiu žinią apie Lie
tuvą, jos praeiti ir dabarti
nį stovi.

haS^/^^CUAGf.
Ę|^feą^įgigU-Į| ■'J.iNG NC?ir B F

Dienon.
Iš spaudos išėjo D. Brita

nijos intendantūros, ministe- 
rio David Lloyd George 
kalbą rinkinys. Pirm kalbu 
padėta indomi prakalba, ku
rią parašęs pats George. Vi- 
supirmu autorius pabrėžia, 
jogei militarinis sistemas 
turi būti būtinai sunaikin
tas; galybė, kokią parodė 
centrales valstybės (Vokie
tija su Austrija) tą būtinu
mą pilnai patvirtina. Au
torius tiki, kad talkininkai 
pagaliau išeisią pergalėto
jais. Bet tfk tuomet, kuo
met priešais savo priešinin
kus panaudos visas jėgas. 
Kitaip talkininkams grasiąs 
baisus smūgis. Talkininkai 
turį persvarą finansiniu 
žvilgsniu, žalia medžiaga ir 
žmonėmis. Tik tai reikia 
rūpestingai panaudoti, rci-, 
kią organizuoties.

Buvęs Franci jos užsieniu 
reikalą niinisteris S. Pi- 
chon tvirtina, kad norints 
vokiečiai su austrais pasta
raisiais laikais daug kalba 
apie savo didelius pienus, tai 
tečiau Francijos valdžia turi 
aiškius prirodymus, jogei 
vokiečiai labai prisibijo an
trosios žiemines kampani
jos. Žiemos prisibijoma 
Berlyne, bet dar aršiau 
Vienu o j ir Konstantinopo
ly j-

Talkininkai pasirengę 
vesti karą taip ilgai, kol pa
galiau vokiečiai neišeikvo
sianti paskutiniu savo jėgą. 
Visokius kampanijos- 
jektus Balkanuose 
vadina nonsensu, 
zai trumpoj ateityj 
ti pilnai pasirengę,
kiečiai išnaujo stengsis per
silaužti per linijas ir dum
ti i okeano pakraščius.

pro- 
Piclion 

Francu- 
turi bn- 
nes vo-

Roosevelto 
projektas.

Buvęs Suv. Valstiją pre
zidentas', pulkininkas Theo
dore Roosevelt, daugiausia 
už kitus šios šalies veikė
jus rūpinasi, kad butą pa
didintas karinis laivynas ir 
sausumos karuomenė. To
kią minti jis stengiasi Į- 
kvėpti visiems Amerikos 
piliečiams, nes prie tokią 
aplinkybių, kai dabar-Ame
rika stovi, šiai šaliai gali 
greit atsirasti pavojus. Ne
senai p. Roosevelt pagami
no projektą, kaip sutvar
kyti ^armiją. Šitą projektą 
jis paleido per spaudą. Tas 
projektas štai koks:

“Tikiu į abelną priversti
ną tarnybą ramybės metu, 
lygiai kaip Į abelną karinę 
tarnybą. Kiekvienas vy
ras stipriame amžiuje pa
prastai turi pašvęsti bent 
metus tarnybos didžioje 
darbo armijoj.”

— Ar pulkininkas mano 
— užklausė spaudos atsto
vas — kad ir turčių vaikai 
bus priversti atkelti, tas pa
reigas, ištisus metus pasi
darbuoti tame sunkiame 
darbe ?

— Taip yra. Tai aš tu
riu omeny j — atsakė pulk, 
ir toliau pradėjo pasakoti, 
kad pageidaujama butu ma
tyti vaikus Astoro, Morga
no ir kitu milijonierių, besi
darbuojančius eldijoj ir iš
vežiojančius Į jūres miesto 
šiukšlynus ir ten paskandi
nančius.” Pulkininko nuo
mone, tokis triūsas butą la
bai naudingas turtuolių 
vaikams, padarytu Į juos 
gerą intaką, nes turėtą pro
gos susipažinti su vargin
gesne dalimi, žinotą, kaip 
dirba žmonės.

— Smulkmenos

HALLBOY ire CUSTODY o< PETECTIVES LEAVING
____

Šis jaunas vaikinas, Owney Talas (parodomas juoda vy- 
la) intariamas nužudyme savo darbdavės, turtingos na
šlės Nicholas New Yorke, jos namuose, kur jis tar

navęs kaipo pasiuntinys.

NETEISINGAS ATITAI
SYMAS.

Ligšiol karo sunkenybes 
— toliau rašoma — vilko 
Rusija bendrai su Francija. 
Šiandie Rusija yra nusilpus, 
gi Anglija privalo stoti vie
ton nusilpusios Rusijos. Ir 
būtinai taip turi būti. Kiek
vienas tolimesniam laikui a- 
tidėliojimas gali turėti bai
sias pasekmes—smūgį. Tai, 
ką Anglija atliks per sekan
čius tris mėnesius, bus lygu 
talkininką pergalei.

Bet kol vokiečiai nuspręs 
pradėti kampaniją vakari
niam karo lauke, privalo žy
miai Įveikti rusus. Jie turi 
dar labai daug svarbiu mie
stu ir geležinkclią linijų už
imti, kol galės tenai ant 
žiemos apsidrutinti ir apsi
saugoti nuo pavojaus. Kad 
tuo tarpu žiema plačiais žin
gsniais artinasi ir vargiai 
jie suspės rytuose pridera
mai su rusais apsidirbti.

Pasirodė, kad nežiūrint sa
vo persvaros ir atviros pirk- 
lybos su visu pasauliu, tal
kininkai dar nesusilygino su 
ceiitralėin valstybėm karo

Todėl šiais laikais vokie
čiu agentai visur uoliai dar
buojasi, stengiasi pasauliui 
Įkalbėti, kad gana to krau
jo liejimo, kad laikas tai- 
kinties ir valstybėms iš

naujo normali, gyvenimą 
pradėti. Tuo bildu vokie
čiams labai norėtųsi pirm 
žiemos pertraukti kampani
ją. Tečiau agentu pastan
gos niekais nueis. Vokiečiai 
tik tuomet gali tikėties tai
kos, kuomet jie sumuš tal
kininkus, ją armijas išnai-

sekine yra tas, kad Vokieti
ja ir Austrija smarkiau pri
spaudė Belgiją, užėmė Len
kiją ir baigia užimti Lietu
vą, kad Rusijos tvirtovės

kius. liet kadangi to nega
li padaryti, tatai privalo 
nors verkdami toliau tęsti

Riečiams bus pragaištis ir 
galutinas smūgis.

Čia ne laikas parlamentari
niams išvedžiojimams, ar 
konskripcija ir priverstinas 
kareiviavimas sutinka 
asmens

privalo

su 
laisve normaliais 

Anglija po ginklais 
statyti visas savo 

nes kitaip visiems1
grasia išnaikinimas. Angli
ja privalo sulaikyti teiitomjj

Londonas, nigs. 15. — 
Vokietijos sosto įpėdinis su
sirgęs nuo didelio proto in- 
tempimo karo lauke Fran
ci joje. Netekęs apetito ir ne
galįs miegoti.

Londonas, rugs. 15. 
I’remioras Asquith peria 
merde reikalaująs miiijA 
karui kredito $1,2511,000,000.

inano 
projekto dar neapdirbtos — 
atsakė toliau pulkininkas, 
bet tuo netrukus užsiimsiu. 
Beje, mano projektas bus 
atakuojamas, kaipo socialis 
surėdymas.”

Alminai kalbant, Roose- 
velto projekto branduolys 
tame, kad kiekvienas svei
kas šios šalies pilietis turi 
metus laiko tarnauti triūso 
armijoj. Jos sudarymas bu
tą karinis ir ant tą pačią 
sąlygą. Kiekvienas karei
vis butu išskirtas sulyg jo 
sveikatos, ir turėtą atkelti 
tiek darbo, kiek jam leistą 
jo fizikinės spėkos. Dar
bas tas rastųsi visur: išve
dimas kelią, statymas tiltą, 
miškuose, darbas tvirtovėse, 
arsenaluose} laivyno staty
me, arba kitokiose valdiško
se Įstaigose. Armija dirb
tu po priežiūra patyrusią 
specialistu.

Pulkininko nuomone, to
kia karinė tarnyba butą 
dailgiau deiilokratiškcsilė— 
sulaužytą prasimanytas kle
sti kovas. Be to, ne vienas 
išlepintas kareivis, pasidar
bavęs tyrame ore, užsigru- 
dytą ir turėdamas stipres
nes rankas ir sveikatą dau
giau atneštu naudos šalies 
gerovei.

I ui k nu nko sumanymas, 
rodos, butu teisingas. Jis 
pageidauja, kad šalį gintą, 

visi, 
tur-

Cedar Rapids, Iowa. “Ka
taliko” 2-13 num. SLA. 179 
kuopos atsitaisymas auką 
rinkimo reikale, labai netei
singas. Liepos 25 d., per 
minėtos kuopos susirinkimą, 
aš Įnešiau, kad reikia su
tverti Tautos Fondo sky
rių ir kuopos raštininkui in
dą viau “Kataliko” numerį, 
kur buvo patilpus T. F. 
konstitucija. Raštįninkas 
perskaitė, bet nedaug kas 
suprato, tai skyriaus reika
las atidėta ant tolinus, tik 
išrinkta komitetas, kuriam 
pa vesta rinkti aukas del nu
kentėjusią nuo karo lietu
viu ir pasiąsti per T. Fon
dą, o ne kuopai atiduoti.

Toliau rašo, kad p-. Mor- 
Ikevičia mažai surinko au
ką todėl, kad turis ilgas 
darbo valandas. Mes visi 
tiek dirbame, vadinasi, 10 
valandą Į dieną. Bet p. 
Morkevičia rinko su mani
mi tik vieną vakarą. Tą 
vakarą mudu kartu surin
kome $5.75, ir aš, sulyg su
tarties, tuos pinigus jam a- 
ti daviau. Mat, jisai yra 
kuopos organizatoriumi ir 
stovis po $50 kaucijos. K. 
Minelga jam davė dar 50c., 
tai ir pasidarė $6.25. Ant 
rytojaus po auką rinkimo 
aš nugirdau nuo žmonią, 
kad jaigu aš vėl drauge su 
p. Morkevičia rinksiu au
kas, lai niekas auką neduo
siąs. Aš tada atsiskyriau 
nuo p. M. ir rinkau vienas. 
Žmonės, paaiškinus auką 
tikslą ir per kur bus siun
čiamos, noriai aukojo, ken
kė tik cicilikučiai ir sukus-

vamanėję tautininkai. Pas
tarieji šmeižė, gązdino areš
tavimais.

Toliau rašo, kad rugpj. 
18 d. nebuvo susirinkimo; 
tas teisybė. Ta klaida yra 
Lietuvos Mylėtojo. Bet 18 
dieną to mėnesio, atsimenu, 
sutiko mane ant gatvės raš
tininkas Minelga su kitu na
riu ir sakė, kad nesiusti au
kas į T. Fondą, bet atiduo
ti kuopos išdininkui ir sakė, 
gausiu 10 nuošimti nuo su
rinktą auką, bet aš atsisa
kiau. Rugpj. 29 d. Įvyko 
kuopos susirinkimas ir pa
reikalavo nuo manęs, kad 
atiduočiau kuopai aukas, o 
kuopa pasiusianti, nežinau 
kur. Patėmijau, kad aukos 
turi būti pasiustos T. F., 
nes aš esu Įgaliotas T. Fon
do komiteto narys ir turiu 
pasiąsti ten, kur buvo ža
dėta. Kuopos pirmininkas, 
p. J. Šalaševičia, pasakė, 
kad jaigu aš dar rinksiu 
aukas, tai jis mane areš
tuosiąs. Žinodamas, ko
kiais tikslais darbavaus, 
kad dirbau labui nukentė
jusią brolią visai nepaisiau 
Į grūmojimus ir po šiai die
nai darbuojuosi. Tikiu, 
kad visuomenė nuspręs, ka
me

ir susipratęs turės progos 
pamatyti silpnybes sulaisva- 
mančjusią tautiečiu, jogei 
jie nieko kiltesnio neturi, 
kaip tik kliudyti susipratu
siam jaunimui auklėties ir 
darbifoties tautos labui. 
Mums gi, vyčiams, i viso
kius zurzėjimus nėra reika
lo paisyti, šiandien sutrą 
ant galvos negauna tik tie, 
kurie nieko neveikia.

Rugsėjo 5 d. minėtoji 
kuopa turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Valuckis pranešė 
savo raportą iš Chicagos ap
skričio bendro suvažiavimo 
reikale apkalbėjimo pasta
tyti paminklą nelaimingai 
žuvusios vytės, A. A. Lau- 
rinaitės, atminčiai. Nutar
ta rinkti aukos. Pradėta 
jau rinkti. Toliau Įnešta 
sumanymas pasiieškoti kitą 
svetainę susirinkimams lai
kyti. Dabar laikoma prie 
saliuno. Tokia vieta labai 
nepatogi. Užtai sumanymas 
apkalbėta ir nutarta susi
rinkimus perkelti Į italą 
pobažnytinę svetainę. Kle
bonas tos bažnyčios italas, 
truputį mokąs lietuviškai, 
labai prielankus lietuviams. 
Toliau paliesta choro reika
lai. Choras čia gyvavo nuo 
seniau. Vedėju buvo p. A. 
Aleksandravičius, dabar bus 
p. J. Ambrozaitis. Choras 
laikys repeticijas kas pa- 
nedėlis toje pačioje svetai
nėje. Choran priguli keli 
desėtkai asmenų. Užkvie- 
čiama ir daugiau. Toliau 
išrinktos paskaitą ir žaislą 
komisijos. Išrinkta narinės 
mokestis už organą po pu
sę dol. nuo kiekvieno nario. 
Kalbėta apie surengimą ko
kio nors vakaro. Nutarta 
vakarą surengti 18 d. rug
sėjo Igno Vaičiulio svetai
nėje. Programai! ineis 
prakalbos ir kiti Įvairumai. 
Buvo dar apie ši tą kalbė
ta.

Turint omenyje prakil
nius vyčiu tikslus, smagu 
yra kviesti jaunimą dėties 
į krūvą ir veikti savo ir 
tautos labui. Kuopos rast.

^DIDELE r DOVANAH
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio prieSakls turi tą 
pačią vertą. Gali būti išmainomi j pipigus 

, arba j vertas dovanas.
<Žį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

DR. RICHTER’S 
PA I N 
EXPELLER 
dol REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co 
74-80 Washingion SI 

NEW YORK. N. Y.

| Tel. Drover 7042.

• Dr. C. Z. Vezelis i
’ LIETUVIS OENTISTAS■ _

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ■
■ Nedalioms pagal sutarimą. į

„ 4712 So. Ashland Avė. 1
arti 47-tos gatvės. ■

■IIEIIMilinMIKIIIMXIIIMniimilllllMilWIMinilMSUIM'IUMniinMIllIhMWlii

■ Dr. T. M. Maiurzynska ■J LIETUVE DENTISTE ■
Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- i

■ rium įeinanti- Darbas gvarantoja-
mns. Taipgi tvirtas. I

Į •HKI U”" ’’ "r~ ‘va Priešais N
ligi ..L— ..it. Haddon Ay. ■

Dr. G. M. Glaser
■Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. 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.
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytai. 

Telefonas Yards 687.

OHB

turčiui

MM

rūpintųsi

prielan

palenkti strėnas tik iškil
minguose žaidimuose, gi 
prie jokio darbo jie nepra
tę. Tečiau pilietines teisės 
visą vienodos.

teisybė.
J. Toleikis, 

T. F. komit. narys.

JAUNIMAS DARBUOJAS

Melrose Park,. Ill. Musu 
jaunimo Liet. Vyčiu 22 kp. 
dar jaunutė, bet jau gerai 
stovi. Ją iš visą pusią už
puola ir kanda sulaisvama- 
nėję tautiečiai, bet veltui. 
Mums rodos, kad tokia pas
tarąją taktika išeis ant nau
dos,-nes pajudins apsileidu
sius katalikus. Ne vienas

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FOK- 

DOI” BENT VIENOS

VOKIEČIAI KURSTĖ 
DARBININKUS PRIE 

STRAIKŲ. ■
New York, rugs. 13. — 

Vietos dienraštis “World” 
paskelbė Austrijos valdžios 
agentą susirašinėjimus rei
kale pagimdyti 23,000 dar
bininku dirbančią uoste, 
straiką. Iš laišku patiria
ma, kad ir kituose miestuo
se darbininkai buvo kursto
mi. Norėta net papirkti uni
ją viršininkus, bi tik tie pa
gimdytu vokiečiams reika
lingus straikus. Tečiau li
niją viršininkai buvo nepa
perkami ir tai visa išėjo 
aikštėn.

Vokiečiu suokalbio tiks
las buvo toksai: sukiršinti 
darbininkus, kad jie dokuo
se sustraikuotą nors pen
kias savaites. Darbinin
kams už tas bedarbės die
nas buvo žadama užmokė
ti.

Tasai streikas visuose At- 
lantiko uostuose, jei jis bu
tą kilęs, butu ilgam laikui 
sulaikęs amunicijos siunti
nėjimą talkininkams. Be to, 
darbininkai butu sukėlę 
riaušes ir pagaliau gal val
džiai, butą ir uždraudžius 
amunicijos siuntinėjimą Į 
Europą.

Dr. S. A. ŠLAKIENE1
c SPECIALISTE
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
g 3255 SO. HALSTED ST. |
| Tel. Drover 5320 CHICAGO. ILL. Į

Tel. Randolph 5240

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, Ill. 

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5320

IŠMOK
Angliškai kalbeli 

skaityti ir rašyti
S Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai- 
v tyti ir rašyti labai trumpame laike už šė
lai šia dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra 

labai parankus kiekvienam, nes mokina- 
y/ me naujausiu budu per korespondencija 
IhJ jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
S Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
V dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi
rn nigus:

AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES

g 1741 W. 47th st, Chicago, III.

M

lai

::

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailurašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

Tel. Humboldt 07

J. C. WO LON
LIETUVYS. ADVOKATAS

1666 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 6 popiet 8:30 — • v, 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 8. Hermitage Ave.,
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

2
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AtD. KATALIKAS,’5 rugs. 15, 1915.

Lakūnų 
pareigos.

Kad lakūnai karo lauke 
atlieka didelius darbus, a- 
pie tai dauguma girdėjo, 
bet kaip, tai ne visi žinome. 
Vienas lakūnas va kaip pa
pasakojo apie veikimą karo 
lauke:

“Prieš kai“} — sako la
kūnas — daug kalbėta apie 
skraidymą, lygiai kaip ir 
apie lakstytuvus, kuriais 
buvo manyta daryti ofen
zyvą. Tečiau ta viltis ne
išsipildė, bet nauda iš to 
visgi didelė. Į tą vietą la
kūnai patarnauja, kaipo tė- 
mytojai priešo pozicijų, kas 
karo stovyje turi didelę ro
lę.

Lakūnas, pavyzdin, gau
na Įsakymą ištirti tokią ir 
tokią vietą. Ima atsakanti 
žemlapį ir kįla viršun apie, 
2,000 metrą. Kulipkos ir 
šrapnelės tokioje augštu- 
moje mažai gali pakenkti, 
bet ir lakūnas iš tokios aug- 
štumos neįstengia apžiūrė
ti vietą. Mat, reikia nužiū
rėti priešo padėjimą, atski
ru daliu judėjimą, vietą, 
kur paslėpta artilerija, rei-: 
kia taippat atkreipti atydą 
į kelius. Reikia pasižymėti, 
kaip skaitlingas priešas.

Vienos vietos, ant kurios 
kasdien skraidžiau ir jos 
padėjimą iš žemlapio buvau 
išmokęs ant atminties, iš
kilęs augštyn negalėjau pa
žinti. Matau iš savo lak- 
stytuvo mažą miškelį, nusi
driekusį ant lygumos. Čia 
pat ir upė. Esu nusiminęs 
ir neramus. Tėmiju į žem
lapį — nieko panašaus ne
pastebiu. Abelnai, visas 
plotas persikeitęs, kai suly
ginu jį aut žemlapio. Rizi
kuoju ir nusileidžiu kelis1 
šimtus metrą žemiau. Pa- 
tėmijau, kad priešas iš da-1 
lies jau susikraustęs į miš
ką ir ten apsidrutina. Iš 
augštumos 2,000 metrą tas 
miškelis išrodė visiškai na- 
turalis.

Kartą buvome pasiusti 
laike mūšio prie upės Y, 
kad patėmyti, kur priešas' 
suspietė didžiausias pajė
gas. Reikėjo nutėmyti, kur 
bėgioja priešo, traukiniai. 
Kiekvienas lakūnas turėjo 
nuskirtą laiką ir kiekvienas

Aukos našlaičių 
prieglaudai.

Surinktos aukos našlaičiu 
prieglaudai rugs. 6 d. š. m. 
šv. Jurgio K. parapijoje. 
Žemiau paduodama rinkėju 
pavardes ir kiek surinko: 
P. Budreckaitė .... $22.46 
S. Mileraitė ............. 16.49
K. Tamulevičiukė .... 16.17
Z. Bartušiutė .......... 16.08
B. Jonaitė ................. 14.65
P. Janušauskaitė .... 13.95 
B. Tarvidienė ......... 13.92
E. Urbaičiutė .......... 13.23
S. Šatkauskaitė .... 13.04
L. Arcišauskaitė .... 12.02
M. Duobiate .............  11.93
P. Eliošiutė ............. 11.17
K. Paldauskiutė .... 10.72 
A. Valančiunaitė .... 9.55 
O. Budvitiene ......... 9.51
M. Varkalienė .........  9.05
A. Gilienė ................. 8.85
O. Mankuvienė .........   8.83
M. Paulauskaitė......... ,7.80
J. Adomavičiūtė......... 7.58
M. Kairis ................. 7.45
M. Overlingaitė .... 4.75 
II. Leščiauskaitė .... 4.32 
Z. Mataitė ................. 4.96
J. Prackaite ............. 3.89
K. Lubiniutė ............. 3.88
D. Adomaičiutė .... 3.60
J. Bernatavičaitė .. ..3.11
A. Mockaitė ............. 3.04
K. Garuckaitė ......... 2.15
M. Garuckaitė .......... 1.94
Sf. Paųląuckąitė .... 1.83 
Fr. Garuėkiutė .......... 1.75
Kąz. Budreckiute .... T.53 
Br. Valeikis ............. 1.50
Ona Vaitekaitė .......... 1.43
V. Juškaitė ............. 1.40
K. Adamavičiutė .... 1.30
Ona Mažeikiutė....... .  1.23
L. Adamavičiutė......... 1.00
Mažeikienė ..................... 85

Viso $303.91

Širdingai ačiū už tas au
kas visiems gerbiamiems 
aukotojams- ir rinkėjoms, 
moterims ir mergaitėms, 
kurios tam prakilniam tiks
lui pašventė savo laiką ir 
triūsą.

z P. Mažeika, 
Lab. Dr. 5 kp. pirm.

sižymi vietą ir grįžta. Už 
valandžiukės vėl skrieja ir 
dirba visokias geometrines 
figūras ant priešo poziciją. 
Savieji supranta tuos pas
laptingus ženklus, lyg kal
bą. Jie mato, kada rodo
ma pasukti dešinėn, kada 
kairėn, kada toli, kada per- 
arti ir kada gerai. Tuos pa
čius budus vartoja priešo 
lakūnai, tik dažnai turi ki
tokius signalus nurodymui 
priešo poziciją, kaip va, 
skylančias dūmines bom
bas.”

Dievo Apveizdos parapi
joje surinkta:
O. Laurinaitė......... $40.85
M. Laurinaitė .........  33.73
J. Laurinaitė ......... 24.44
H. Valteraitė ...... 22.12 
F. Butneraite ...... 16.94 
H. Freitikaitė .. ’.... 15.70 
M.vKrupinskaitė .... 14.82
K. Valteraitė ......... 14.80
C. Semionaitė ...... 14.69 
B. Plačaitč ............. 13.25
J. Valteraitė .......... 11.45
L. Tamašauskaitė .. 11.24
Z. Bartkaitė ...... 12.50
K. Venckiutė .......... 10.90
K. Kudirkienė .........  10.78
O. Jonikienė ............. 11.34
V. Lukošienė ......... 11.44
M. Augustinavičiutė 10.41
Z. Taukauskaitė .... 8.55 
O. Kurkoniukė .......... 8.05
M. Tvarijonaitė .. 9.34 
M. Bruozytė ............. 8.03
A. Agentaitė ............. 9.82
M. Deduraitė ............. 8.01
A. Bereckaitė ’......... 8.02
E. Jevanauskaitė .... 7.30
J. Šiugždaitė ............. 7.76
S. Svenckaitė ..............’ 7.66
A. Kudulaitė ......... 6.04
M. Barškiuvienė .... 6.61
O. Lukošienė ......... 6.44
O. Bernotaitė ............. 5.44
P. Stropaitė ............. 5.58
M. Birgelienė ......... 5.70
M. Kavaliauskaitė .... 5.98
K. Brazauskaitė .... 5.02
Z. Gotautaitė ............. 5.44
O. Laskauskaite......... 5.21
O. Skrupskelaitė .... 5.77
L. Sabaliauskaitė .... 5.72
M. Jotužaitė ............. 5.44
O. Martušikė ............. 9.60
P. Locaitė ................. 4.12
O. Kindaitė................... 4.42
O. Jutkevičiutė .........  4.47
B. Kuraitė ................. 3.63
M. Tananevičiutė .... 3.10 
M. Krupinskaitė .... 3.50 
E. Šalboraitė .. ........... 2.28
M. Skirytė ,.............   2.35
K. Jakštaitė ............. 1.15

nuskirtas vietas ir namo 
parvežimą. Ačią ir gerb. 
rinkėjoms už pasidarbavimą 
ideos labui. A.

GRUZDŽIAI.
(Šiaulių ap.).

Vokiečiams išsinėšinus, 
man teko būti Gruzdžiuose. 
Pėdsaką jokią nesimatė, 
matyti, ir nesimušė,

-Iš gyventoji] aprankiojo 
avižas, šieną, kiaušinius ir 
kitus valgomus daiktus. Iš 
krautuvių išnešė taippat 
valgomuosius daiktus. Šiaip 
nelabai kas tenukentėjo, ki
tur vokiečiai ir bute nebu
vo. Pažymėtina, kad VO’ 
kiečiai labai mėgo dalinti 
“dovanas”; kas buvo ap
sukresnis ir mokėjo apsiei
ti, tam už alaus uzboną ar 
vištą, kiaušiniu desėtką — 
“dovanojo” arklį ar kit
ką. Tarp vokiečių, pasako
jo, buvę ir lietu vią-lietuv- 
ninką (taip jie mėgsta 
save vadinti). Jie labai 
mandagus ir nudžiugdavo, 
jaigu pasitaikydavo proga 
pakalbėti su broliais. Tuose 
namuose, kur įžengdavo lie
tuvninkas, niekas neatsitik
davo, tik “dovaną” būdavo. 
Kaime S. buvo atsilankę du 
lietuvninku žvalgu; jie taip 
susibičiuliavo, kad net ir 
fotografijomis apsimainė. 
Gailėjosi, kad neturi su sa
vimi aparato drauge nusi
traukti. Jie visi trokšta 
Lietuvos susivienijimo.

$52,000,000 UŽ ŠOVINIUS.
New York, rugs. 14. — 

Canadian Car and Foundry 
kompanija rusą valdžiai ap
siėmus padirbti ir pristaty
ti už $52,000,000 3 milijonus 
šrapnelią ir kitokią eksplio- 
duojančią šovinių. Toji vi
sa amunicija sulyg kontrak
to turi būti pristatyta ligi 
landžio m. ateinančiu metą.

Auksas į Ameriką upėmis 
plaukia ir dar plauks.

Phone Drevei 7600

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo ligas vyrų.'moterų Ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, m.

M. J. Wankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas! Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą.. Reikia tėmyti pačiam į sa
vų, gal . jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bot tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa- 
šaųksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso. .

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 

ir limpanti

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu 11-
... „„ gu, tai stenkitės apsau.

guoti jos. Uzsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
l’arašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—l^lrip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
kias savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kligtu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galcme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

,Šeštoje savaite, miau atspaustą kuponą 
ir siuskete sianden.

UNION LABORATORY, Box 544, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Slučiu i dedamas 10 centu <?el spmea 

liejimo kaštu persiutlmo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.) ___ ___ __ ,

Išviso surinkta $500.00
Reik ištarti ačiū vietos 

biznieriams automobilis
tams už nuvežimą rinkėją į

LABDARIŲ SUSIRIN
KIMAS.

Dievo Apveizdos pavapi* 
pijos salėj rytoj, rugs. 16 d. 
atsibus Labdariu Draugijos 
kuopą atstovą susirinkimas. 
Susirinkime reikalinga kiek
vienai kuopai turėti pilnas 
atskaitas iš auką rinkinio 
rugs. 6 d (tag day).

a
B Telephone Yards 668Bf
j Lietuviška Drapanų Krautuve

Užlaikau didžiausiame pasirin- 
“ kitne vyriškų apredalų, skrybėlių, 
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
B vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
g kotų.

I JONAS BUDRIKAS, savininkas
I 3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

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

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

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

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2954 M Iwaukce avė 
2710 W North avė

Vakarine dalia. 
15W W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
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.

' Bankes’ Kavos Krautuves
1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 b Ashland avė

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

K. J. Fillipavičių
—Offisas

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

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

CUKRUS VELTUI! B

j “NAMAS TAUPIMU” “
■ Pasiūlo iki tolesniam apgarsinimui i®

VIENA MAIŠA CUKRAUS VELTUI '
H su kiekvienu užsakymu šių dalykų iii

sekančiai: Bl■ ■ 
gi 10 svarų KAVOS geriausio tavoro.

arba.
M 10 ” ARABATOS geriausio tavoro. ą

2 galonu geriausios importuotos ALYVOS. iS-
= 10 svaru OTELŲ JUODŲ PIPIRŲ. «
h 5 ” MALTO CINAMONO. Sį 5 ” MALTŲ BAPKOS LAPŲ. g
> 5 ” MALTŲ RAUDONŲ PIPIRŲ. «
« 5 gal. IMPORTUOTOS MANZANILL’OS ALYVOS. <

| Vieną maišą cukraus veltui i
V ■ ~

t® Viršminėti produktai yra išsiųsti su vienu maišu cukraus dykai ■ 
po visas dalis Suvienytų Valstijų už tik $19.98. |j

Pasiuskit “money orderį’’ vertčs $19.98 su siuntinio patarimais B 
B šiuo adresu: B

; HUDSON SALES COMPANY Z
■ 720-22 Courtland St., West Hoboken, N. J. ■■  is
f Užkt•iečiame virus reikalauti viso surašo tavorų, kuriuos pasiusi- || 

me jums veltui. Musų tavoras yra gvarantuotas.' Mokestis ma- _
? žiausia. ‘

E CUKRUS VELTUI! H

| Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną. I
l

sugrįždavo su panašiomis 
pastabomis ir ženklais, kai 
traukiniai eina į vakarus. 
Tečiau tokios žinios nepa
tenkindavo musą perdėti- 
nio. Prisakė trims lakū
nams išlėkti kartu ir nusi
leisti kaip galima arčiau 
prie geležinkelio, kad suži
noti atsakančiai. Reikia 
patėmyti, kad priešas trau
kiniu stogus nutepė baltai. 
Lokomotivai buvo prikabin
ti iš vakarą pusės. Paaiš
kėjo kaine dalykas. Prie
šas sukabino lokomotivus 
traukinio užpakalyje. Iš 
augšto išrodė, kad trauki
niai bėgo į vakarus, o bu
vo atbulai. Gerai, kad įsa
kyta lėkti artyn, priešingai, 
priešui butą pasisekę su
traukti galingas spėkas prie 
upes Y. ir apveikti musu 
karuomenę.

Nurodymas artilerijai, 
kur taikyti šuvius, tai dai
lias labai sunkus. Tuo tiks
lu vartojama specialia ti
pas lakstytuvi], vadinamą 
artilerijiniais. Kuomet pa- 
tėmija priešo artileriją, pa-

Vaikų Pančekos
H Vaiką juodos bovelninės pan-j 

čiakos, saizo nuo 5 iki 9%, i 
vertės 10 centą, dabar par-8 

duodame tik po ...................’
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Moterių Union Siutai.
Moterių puikus Union 
siutai, žemu kaklu, be A
rankovių, apsiuvinėti w B W 
keliai, 59c. vertės, po

MF Kūdikių Pančekos.
Kūdikių šilkinės pančiakos, baltos ir 
judos spalvos, saizo 4 
iki 6, 25c. vertės, par- H 
duodame po ............... ||

//i
M

1 e?

■coPYBioHrec)

Vaikų Apatiniai Drabužiai.
Vaiką vidutinio sunku- Ji 
mo marškiniai ir keli- A
nės. 24 ir 34 saizą, ver- 
tės 35c., dabar po .... MBi ®

Vyrų Pančekos.
Vyriškos bovelninės pančiakos, viso
Idos spalvos, saizą |
9% iki 11^2, vertės g 
19c., parduodame po H

Moterių Pančekos
Moterių juods ir baltos bo-HH8 
velninės pančiakos, saizo, 
8-Į4 iki 10, 12u. vertės, da- g 
bar-gi tik po ...................... ®

- ' ' 'J >. v 1 -

Szią savaitę pradedant ketv. rugs. 16
Mes užkviečiame pasižiūrėti į musų “Naujos Mados Moterių Skrybėlės”.

Ši paroda yra dvejopai interesuojama — ne dėlto, kad ji punktuališkai nupie
šia naujausias madas del ateinančio metlaikio, bet dėlto, kad ji suteikia jums pa
ranką mokesnį.

yįAįgy* 4805 -4807 - 4809’ 
O) ASHLAND AVE.

L L.__ JZL_______ :___________________________________________________________ ’■

Mes turime du moterių galvos 
parėdymą žinovu, kuriais užsiū
kime, jogei jus pilnai užganė
dins. Pažvelgsite į mus pirma. 
Kam gi mokėti vieną trečdalį 
daugiau kitur.

K 

0

8
H

i

Vyrų Union Siutai.
Vyrą apatiniai marškiniai ir kelinės 
sunkus arba vidutinio MHB 
sunkumo, vertės $1.38, #
spcciališkos prekės, da- a 
bar-gi tik po ............. ■

Vyrų Apatiniai Drabužiai.
Vyrą vidutinio sunkti- t

mo apatiniai drabužiai, ® ■
saizo ii* 46, dabar par- — M 4? b 
siduoda po ................. o

3
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ALD. “KATALIKAS,” rugs. 15, 1915.

Zinai
ant

Extra!
Ill.

REIKALAUJA

nr

I 
■

Reikalingas pirklys saliunui arba pu
sininkas, kurs supranta tą biznį.

Adresuokite “Kataliko” adminis
tracijom

kurso. Įrankiai duo- 
Vietos laukia. Gera 
Visados gali tikėties 

Uždarbis yra besimo-

Reikalingas 1 ietuviškas skutikas 
(barbens). Parduosiu labai gerą vie
tą del lietuvio barberio. .Musų mies
te yra pusėtinai didelė lietuviška ko- 
lionija, o vienok nėra nei vieno lie
tuviško barberio. Yra tai didelė pro
ga, nes barberšapė randasi su visais 
intaisymais ir savininkas namo ga
li pavesti parduoti ant visokią išly
gą. Atsiradus kam nors pirkti, mel
džiu atsišaukti pas

Adolph .T. Kubilius, 
127 E. Main str., Amsterdam, N. Y. 
o aš paaiškinsiu apie tai plačiau.

MOLER BARBER COLLEGE
105 Fifth flve., Chicago, III.

Paieškau gero vyro, kuris apsiimtą 
prisidėti dalį prie mano judančią pa
veikslu biznio, ir keliauti su manim 
po liotuvią kolionijas. Gera proga, 
geras biznis. Atsišaukite greitai šiuo 
•adresu: ’

A. T. Račiūnas, 
630 Halsey str., Brooklyn, N. Y.

Reikalinga daug gerą kriaučių. Ge
riems kriaučiams geras užmokesnis ir 
darbas ant visados. Atsišaukite pas

L. Kasper, 
3129 Wenthworth avė., Chicago, Ill.

Reikalingi
jauni vyrai mokyties barberys- 
tės. Keleto savaičių užtenka del 
užbaigimo 
duodami, 
mokesnis.
dirbsiąs.

Parsiduoda grosernf, labai pigiai, nes 
būtinai turi būti parduota. Atsišau
kite po numeriu:
3430 Union avė., Tel. Canal 1506

tokias laidotuves 
of Lake gyventojai 
kartu matė.

Reporteris.

Reikalingas lietuvis pardavėjas (sa
lesman) vyrišką drapaną krautuvėj, 
kuris turėjęs praktikos panašiame dar
be. Turi turėti paliudijimą. .Atsišau
kite:

Halsted Pept. Store, 
3410 So. Halsted str.,

Reikalingas bučeris; turi kalbėti 
tuviškai, ilenkiškai ir angliškai, 
riausia užmokestis.

I. LYON,
1731 Union avė., Chicago,

City.

lie-
Ge-

inai kaip geras yra Prince Albert
tabakas pypkei ir cigaretui. Už

miršk griauzimą. liežuvio, deginimą

Tai yra

Chicagos Žinios.
IŠKILMINGOS LAIDOTU

VES.
Užvakar, rugsėjo 13 d., šv. 

Kryžiaus bažnyčioj,
Town of Lake, buvo nepa
prastos iškilmės. Tai laido
tuvės a, a. Fr. Beržynskai- 
tės-Kibartienės. Bažnyčia 
buvo papuošta gėlėmis, o 
aplink velionės karstą ne
suskaitoma daugybė gėlių. 
Laidotuvėse dalyvavo tūks
tantinė minia žmonių, 6 ku
nigai ir 9 vargonininkai. At
giedota dvi dalis egzekvijų 
ir atlaikytos dvejos mišios. 
Pamokslą pasakė kun. K. 
Skrypka. Bažnyčioje tvar
ką darė komiteto nariai, o 
gatvėse nesuskaitomą minią 
tvarkė policija. Žodžiu sa
kant, 
Town 
pirmu

VIENAS UŽMUŠTA, 
SUŽEISTA.

Vienas asmuo užmušta ir 
du sunkiai sužeista, kuomet 
va ž iuo j ant a u t om obi liaus 
ratas plyšo ir automobilius 
nušoko nuo kelio arti Ham
mond, Ind.

Vakar ties Lake gat. ir k 
Ashland avė. banditai, vie
nas vyras ir dvi moteri, api
plėšė Archie Heverback. 
Moteris lygybe jau varo.

ir S. Rozenskiams, pp. J. 
Skinderiu ms? pp. L. Bortke- 
vičiams, p. Odaff, Dr. ir p. 
Kostowski, pp. A. Jablon
skiams, pp. J. M. Tananevi- 
čiams, Dr. ir p. N. Van 
Schill, pp. J. Balsiniams, p. 
J. C. Stulir, pp. Krasaus- 
!<iui ir Zalatoriui, pp Hall- 
bom, pp. Wm. II. Britigan, 
'p. C. H. Mallon, pp. Nort
rup, pp. Murrey, ponų Bron
zų šeimynai, velionės drau
gėms, p-lėms A. Kušleikai- 
tei, Z. Mosej, A. Brazau
skaitei ir Šeputaitei už pri
siųstas gėles ir užuojautą, 
Taipogi ačiū širdingai šv. 
Kryžiaus parapijos klebo
nui. kun. A. Skripkai, kun. 
P. Serafinui ir kun\ K. 
Skripkai už širdingus užuo
jautos žodžius ir dvasišką 
patarnavimą; ir kunigams 
P. Lapeliui, A. Baltučiui ir 
I. Albavičiui; Chicagos lie 
tuviams vargonininkams; ir 
■seserims vienuolėms už la
bai gražų bažnyčios papuo
šimą; grabininkui Antanui 
Ežerskiui už jo triūsą. Dar 
kartą ačiū labai visiems.

Su tikra ir gilia pagarba 
paliekam nuliūdę

Pranas Kibartas, vyras 
Antanas ir Ona Beržyn- 
skai, tėvai.

naujus čeverykus New Y01 
ke. Už juos jam pa rokuota 
$18. Kadangi jis visuoihet 
ligšiol už čeverykų porą mo
kėjęs tik po $15, todėl nus
prendė daugiau kaip tiek ir 
toliau nemokėti ir sugražino 
kurpiui naujus čeverykus, 
bet podraug ir reikalauja
mus $18. Jis, girdi, per žie
mą apsieisiąs su senaisiais 
čeverykais.

— Cleveland, Ohio., rugs.
15. — Milijonierius John D. 
Rockefeller užsisakė sau

Parsiduoda pigiai 6% lo
tai, namas ir staldas. Kai
na tik $2,500. Kreipkitės i 
Tananevicz Savings Banką, 
3249 S. Morgan str., K. J. 
Fillipovich, pardavėjas.

gerkles ir pamėgink saitą rūkymą.

Fringe Albert
tautiškos linksmybes rukmymas

Galite rūkyti kiek ir kaip ilgai norite, nuo gaigystės iki vidurnak
čiai ir Jusą liežuvio ne žnybčios, nes Prince Albert tabakas pada-' 
rytas naujai išrastu budu kuris prašalina pervėjimą ir svilinimą. 
Tas išradimas yra tiktai musų. Nėra kito tabako kaip Prince Albert.
Nupirkite rudoną blėtinę, prisikimškite pypkę arba susukti ciga- 
retą ir dažinosite kas tai yra tikrasis rūkymas.

Pirkite virus Prince Albert raudonuose 
biotine s e 10c, raudonu viršų maišeliuo
se 5c ir stiklinėse po svarą ir pusę svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N.C.

Reikalinga geru tėvą mergaitė prie 
ofiso darbo, nejaunesnė kaip 18 me
tu. Turi gerai mokėti skaityti ir 
rašyti angliškai ir lietuviškai. Pa
duodamos pilnas kvalifikacijas ir pa
sitikinčią algą atsišaukite per laiškus 
tiktai:

American School of Languages, 
1741 W. 47th str., Chicago, Hl.

Parsiduoda pigiai kampinis lotas, la
bai geras del biznio, prie pat nau- 
•jai statomos lietuviškos bažnyčios, 
ant 44 gatvės. Atsišaukite į

Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan str., Chicago, BĮ.

Parsiduoda puikus vargonai vertės 
$60 Dabai- galima gauti daug pi
giau, nes savininkas nori pirkti kito
kį instrumentą. Savininką galima 
rasti kas vakaras namie, subatomis ir 
nedėliomis po pietą.

Kaz. *'Urnezis.
3429 Wallace str.. Chicago, Ill.

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo ofisą po numeriu:

3325 So. Halsted St.
ff*"' ... ’ "• i....... ............. . ... ... . . ...... <i..... ,į„, į „

j Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Š Būrų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
f
<
(

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

Dvi moterėlės: Mrs. Maud 
Lacey, 834 W. Lake gat., ir 
Mrs. Irene Brooks, 836 W. 
Lake gat., vakar atlaikė 
dvikovą. Tam tikslui panau
dojo peilius. Po viskam La
cey nugabenta ligoninėn, o 
Brooks — už grotų.

■

Vakar Chicagoj buvo kar
ščiausia šiemet diena. Ter
mometras buvo pakilęs lig 
90.4.

■ Paskutinis megztų firankų pardavimas Ketverge. Pasižiūrėk. Apsimokės 
Ketvergo, Petnyčios ir Sukatos, Rugsėjo 16, 17 ir 18d.

Stangų Išpardavimas. Žiūrėk į langus.
■ Speciališkos kainos del 

Didis pardavimas Korsetų. Žiūrėk į langus.

i

I

I

■

Peter Ahnen, 1631 No. 
Halsted gat., kurio namuo
se atrasta dinamitinė 
bomba, pastatytas po $6,000 
parankos. Uždarytas tuo 
tarpu apskričio kalėjimam

Brankoms materija
Gero matcriolo išvaizdinės fėran- 
kos, patogus štukis, pora parduoda
ma už jardą tik ...............................

| n si

I Kaldroms Uždangos
I

y4805-07- 0.9-H ASHLAND AVL..J
'    —■—— ' . — . .—■-—■—=——i' _.

Duonos Kėlėjai.
14 kvortų žalios paliovos plieno 
duonos kėlėjo. Šis daiktas jums 
reikaliųgas, $1.25 veftės, dabar ..

i 
■
B
i
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Taipogi
musu

PADEKONŪ.
Visiems gerbiamiems 

prieteliams ir pažįstamiems 
tariame širdingą ačiū už 
taip skaitlingą dalyvavimą 
laidotuvėse musų numylėtos 
žmonos ir dukters Pranciš
kos I leržynskaitės-Kibarti e- 
nės, kurios laidotuvės atsi
buvo rugsėjo 13 d. šv. Ka
zimiero kapinėse, 
dideliai ačiū tiems
priteliams: pp. S. T. Mar
cinkevičiams, pp. J. J. E 
lias, pp. J. ir II. Bagdžiu 
naras, pp. S. ir S. Beino 
riams, pp. V. Milaševičiams. 
pp. A. Kosmovskiams; Lie 
tuvių Jaunimo Rateliui, šv. 
Agotos dr-jai, pp. V. ir B. 
Šimkevičiams, pp. A. Rade- 
cki, pp. St. Jankowski, pp. 
J. Jankauskiams, pp. M,

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie išdalies debesuota 
ir daug vėsiau; rytoj gra
ins oras, bet vėsus.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 90, žemiausia 
— 76 laipsniai.

Saulė teka 5:30, leidžia
si 6:00.
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Shaker Planelis

togi užklodė, nedidelio ilgumo, 
10c. vertės, jardas po................. «C

Slinkus Saker Flannel, gero ta- 
voro, paprasta kaina 10c., dabar 
gi tik ....................................... 4f
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Tel. Yards
6217

COLD MEDAI ,

Groserių Skyriusi™^
Gold Medal miltai, ys bačkos 81c; į4 bačkos 1.61; 
y> bačkos ................................................................... 3.20

21c
54c

Wheat-a-Laxa, pundas ........................ ..................
Geriausias Cane Sugar, 10 svaru už .....................
Su groscrią išpirkimu už doleri ar daugiau, išskiriant cukrų, muilą, 

stą ir taboką.

Išlaikomi katilai.
12 kvortų Vollrath’s baltas užlaikymo ka
tilas, gerame padėjimo, re- 
guleriška kaina $1.19, o da- 
bar specialisškai apkabino-
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svic- Fruktams bonkos
Pints tuzinas Kvortos tuz.

Rankšluosčių Materija
Speciališkai sunkus Abrusinis 
Damask, gero materijolo, nepa
prasta, jardas ............................ 4C

Del Ketvergo tiktai
Pirties Rankšluosčiai

54-27 colių tvirta ran- 
ksluoščiams materija, 
reg. kaina 50c, dabar 
tiktai
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1 Megztų firankų pardav
I KETVERGE
■ Pažiūrėkit į mus langus. ’
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Kokoliniai Gold Coke miltai, 
vertės 25c pundelis ......

Puikios armėniškos slyvos, 2 svaru 
Lenfesty’s Cystų Kviečių miltai, 

5 svarai ........................
Kleviniai Corn Flakes,

3 — 10 cent, pundeliai .... 
Ex. Mistletoe taukinis sviestas, sv. 
Golden Rule Taukinis sviestas sv.
Coin Specialis Taukinis sviestas sv. 18c 
Heinz’o rūgštus kopūstai 2 svarai 5c 
Tryphosa, 3—10c pundeliai......... 23c

5c
27c

21c

23c
23c
20c

Čystas Baltas dobilinis Medus, nau
jai parvežtas po ........................ 19c

Ammo, miltinė ammonija, 
2 — 10 cent, kenai 15c

Swift ’o Cream Laundry 
mulas, 7 šmotai už 27c 
Swift’o gliceriniškas mui
las, 2—10c šmotai už 15c 

Veltui vieną keną Ideal Cleanser, su 
kiekvienais 6 šmot. Swift Naptha 

muilo už ...................................... 25c

39c 35c 52c
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Snider’s Pork ir 
Beans did. kenas 15c 
Snider’s Chili See., 

25e butelis .. 19c 
Perlų ar Sidabro 

Karves pienas 3 
did. kenai .... 21c
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DATE

Dromedary datule, 
pundelis .... 8c 
Naujo tavoro puikus 
ryžiai ............. 8c '

3 svarai už 21c
Sweetheart muilas, 4 — 5 Gentiniai 
šmotai už ......................................  15c

B

National Biscuit Go’s Saldumynai —

Social Arbata, 3—10c pundel. 23c 
Dinner Pail maišytos, svaras .. 11c 
Pietinės Maišytos, svaras .... 11c

VYNAI IR LIKIERIAI
6 metų senumo iš Privatinės krautuvės 
Degtinė, kvorta, 89c. y2 galono.. 1.39 
100 išmėginta iš Kentucky ruginė deg

tinė kvorta 97b., % galono .. 1.71

a

Ketverge nuo 6 iki 9 vai. vakare

10 svarų Geriausių miltų už . 29c
10 svarų, aprubežiuota, ne vaikams.
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Subatoj nuo 6 vai. iki 10 vai. vakaro. 

Geriausias Bulk krakmolas, 4 sv. 11c 
Didis butelis Snider’s Catsup .. 15c 
2 but. tik parduodama, vakai negauna.
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Congoleum divonai.
36x36 colių Congoleum di- yflĮ 
vonai po pečium, puikiai iš- 
dirbti, vertės 98c., tik po.,

Drabužiniai divonai.
30 ir 60 col. sunkus skudurio kaurai, iš 
naujų skudurių, patogiai sutvarkyti. Par

siduoda po $1.35. Musų speciališkos 
kainos ant šio išpprdavi- KH 
mo, — kolei 1000 iš tų lie- t į p 
ka, po ................................ | f V

Divonai.
Importuoti vilnoniai ir bovelniniai kaurai 
(rugs), 6x9, 8.3x10.6 ir 9x12 saizo, raudo
ni, mėliui ir pilki, geriausi paklojimui, vir
tuvėje arba miegamajame kambaryj, leng
vai plaunami. Vertės nuo $4.98 iki $7.50.
Šiame išpardavime H** ■
speciališka kaina Hg ■
tik r°..........;
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