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Chicago ir apylin
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Lietuvos sostine
Vokiečių rankose.

Vokiečiai eina prieš
Dvinską ir Rygą.

Rusijoje dideliausios riaušės.
VILNIUS PAIMTAS.

Londonas, rugsėjo 20. — 
Vilnius pateko vokiečiu ran- 
kosna. Vokiečiams dabar 
lieka paimti Dvinską (Di- 
naburgą) ir Rygą, o tuo
met jiems bus patogu ten 
ant visu geležinkeliu apsi- 
žiemavoti, o išaušus pava
sariui, išnaujo trenkti į Ru
sijos ,(svarbesnius miestus. 
Rusai mano, kad vokiečius 
turėsią išguiti, nors jie ir 
toliausia butu Įsiveržę. Jie 
naudojasi 1812 metu takti
ka. Bet toksai manymas 
yra daugiau negu paties sa
vęs žudymas. Nes šiandie 
nėra 1812 metai. Tuo la
biau, kad rusą karuomenė 
sudemoralizuota nuolatiniu 
shvo bėgimu nuo priešinin
ko. O pačioj Rusijoj kilus 
revoliucija, kuri nors uoliai 
slepiama, bet pasaulis vis- 
vien apie tai žino. Rusijos 
caras išvaikė durną ir po
draug gyventojuose pagim
dė baisu neužsitikėjimą da
bartine valdžia.

Štai ką vokiečiai ligšiol 
Rusijoj pelui jo:

Paėmė didelę tvirtovę 
Varšavą rugp. 6 d. Paskui 
paeiliui: Ivangorodą, Liub
liną, Novogeorgievską, Biel- 
ską, Lietuvišką Brastą, Os- 
soviec’ą, Gardiną, Kauną, 
Ostrolenką, Mintaują, Aly
tų, Pultuską, Lomžą, Didi
no, Lucką ir pagaliau Vil
nių.

Taigi vokiečiu rankosna 
pateko visa svarbiausioji 
ten geležinkeliu sistema.

VOKIEČIAI EINA PRIEŠ 
DVINSKĄ IR RYGĄ.

Londonas rugsėjo 20. — 
400,000 vokiečių eina prieš 
Dvinską ir Rygą. Kiek ži
noma, rusai ir tuose mies
tuose neatsilaikys. Turės

pasitraukti link Petrogrado. 
Vokiečiai užėmė visus Dau
guvos krantus ir šturmuoja 
rusu pozicijas anapus upės.

REVOLIUCIJA RUSI
JOJE.

Stockholmas, rugs. 19. — 
Čia apturėta žinia, kad di
desniuose Rusijos miestuose 
kilusi revoliucija. Pačiam 
Petrograde darbininkai su- 
straikavo, nenori dirbti a- 
municijos. Daug darbinin
kų suareštuota ir sušaudy
ta. Vis tai durnos paleidi
mo pasekmės.

Ministerių pirmininkas 
Goremikin sušaukė ministe
rių posėdį. Tariamasi, kas 
veikti. Tečiau ministerial 
jam jokio patarimo nenori 
duoti, nes jei jis durną iš
vaikė be kitų ministerių ži
nios, tai dabar tegu sau ži
nosi.

Caras randasi karo fron
te ir vargiai jam teks su- 
grįšti namo.

SUKILO PRIEŠ CARĄ.

Londonas, nigs. 19. — 
Visuose Rusijos miestuose 
darbininkai atsisakė amuni
ciją dirbti ir sustraikavo. 
Gyventojai su darbininkais 
kelia demonstracijas, nu
kreiptas prieš carą, kurs y- 
ra kaltas durnos paleidimui. 
Caras gal apie tas viešas 
demonstracijas nežino. Kaip 
pirmiau patįs rusai carą 
šlovino, taip dabar jis iš 
visų pusių užpuldinėjamas.

KAIZERIS MOBILIZUO
JA VYRUS.

Copenhagen, rugs. 20. — 
Kaizeris išleido paliepimą 
visiems Danijoj gyvenan
tiems savo pavaldiniams 
grįsti namo ir įstoti karuo- 
menėn.

I

Meksikos kareiviai. iŠ

MEXICAN BORDER RA Į PERS
Carranzo kareiviai palei Texas’o sieną, kurie daug nesmagumų daro S. V. “neu- 

-— z------  tralybei.” -------

TALKININKAMS NE
KAIP.

New York, nigs. 19. — 
Anglijos ir Francijos atsto
vai, kurie atkeliavo čia pi
nigų skolinti, turbūt nieko 
negaus, kadangi S. V. val
džia yra priešinga tam sko
linimui. Chicagos banki
ninkai apie tą paskolinimą 
nenori nei klausyti. Ang
lija laužo tarptautinius įsta
tymus, trukdo visokiais bu
dais S. V. pirklybą ir dar 
prašo pinigų.

VOKIEČIŲ SUBMARI- 
NAS IR 3 HYDROPLA-

NAI NUSKENDĘ.

Londonas, rugsėjo 19. — 
Apturėta žinia, kad anglų 
karo laivai Baltijoj nuskan
dinę vokiečių vieną subma- 
riną ir sunaikinę 3 hydro- 
planus.

BALKANAI NERIMAU
JA.

Londonas, rugsėjo 19. — 
Be vokiečių pagelbos Tur
kija negali atsilaikyti. Vo
kiečiams gi tuo tarpu už
darytas kelias į Turkiją. 
Todėl vokiečių sumanyta 
ugnim ir kardu padaryti 
sau kelią link Turkijos per

Balkanus. Kadangi vokie- o
čiai tą sumanymą nori vei
kiai išpildyti, todėl Bulgari
jos ir Serbijos karaliai atlai
kę konferenciją. Kas ten 
jų tartasi, nežinia.

DUMBAI BUS ATIDUO
TA PASPORTAS.

Washington, D. C., rugs. 
19. — Austrijos ambasado
rius Dumba angliškuose 
laikraščiuose paskelbė pasi
teisinimą, kodėl jis kurstęs 
austrus ir vengrus darbinin
kus straikuoti. Tai buvusi 
jo užduotis taip elgties. Jis 
stovįs už savo šalies reika
lus. Tuo savo pasiteisini
mu dar aršiau jis sukiršino 
S. V. valdžią ir pastaroji 
jam atiduos jo pasportą ir 
lieps išvažiuoti namo. Aus
trija tuo tarpu nelabai no
rėtų jį atšaukti ir ligšiol iš 
ten tuo reikalu nėra jokios 
žinios.

SERBAI ATMUŠĖ 
AUSTRUS.

Nish, rugs. 19. — Austini 
karuomenė išnaujo mėgino 
pereiti Dunojų, bet serbai 
atmušė, padarydami jiems 
didelius nuostolius.

RUSAI SPĄSTUOSE.

BERLYNAS, rugs. 20. —- 
Čionai krikštaujama del Vil
niaus paėmimo. 250,000 ru
sų kareivių Vilniaus apylin
kėse pateko vokiečių spąs
tuose ir, matosi, vokiečiai 
paims juos nelaisvėn. Dvin- 
skas šturmuojamas.

NAUJA REVOLIUCIJA 
RENGIAMA.

New York, rugs. 19. — 
Čionai Meksiko revoliucio- 
nistų vado Vilios agentus 
apreiškė, kad Meksike re
voliucija visu smarkumu iš
naujo busianti sukelta, jei 
S. V. valdžia pripažintų 
Carranza laikinu Meksiko 
prezidentu. Villa pats no
rįs būti prezidentu.

Londonas, rugsėjo 19. — 
Anglijos darbininkai pasi
rengę straikuoti ir jokiuo 
budu neiti kareiviauti, jei 
butų įvestas priverstinas 
kareiviavimas. Matyt, val
džia mes šalin tą savo su
manymą, nes valstybei gra
sia pavojus. Ot, ir kariauk 
jei nori!

Kauno pasku
tines dienos.

Pasibaigė pekliška naktis 
ir vėl nutilo anuotos. Vie
nas tvirtovės fortas jau su
daužytas neatsiliepė iš griu
vėsių, bet dar 11 fortų Kau
ną gynė. Per visą dieną 
rugpjūčio 14, vokiečiai vežė 
arčiau tvirtovės savo 16-co- 
lines anuotas.

Vos tiktai saulė ėmė leis- 
ties, kaip vokiečiai vėl pra
dėjo peklišką anuotų trenk
smą, taikindami į tvirtovę. 
Sugriautas fortas tylėjo, 
kas pavelijo vokiečiams vi
sai arti prieiti prie tvirto
vės, kurios centro (vidurys) 
randas miestas, išsitiesęs 
Nemuno krantais.

Neužilgo vokiečių šūviai 
ėmė kristi į patį miestą. 
Krito jie Policijos gatvėje, 
seniausioj ir tirščiau apgy- 
ventoj miesto dalyj, kur se
novės namai riogso nuo am
žių, kur didelis praeities pa
minklas, namai, kuriuose 
Napoleonas 1812 m. liepos 
mėnesyje nakvojo pirmą 
naktį po persikėlimui per 
Nemuną. Ir dabar Nemu
ną tarsi apgaubė Napoleono 
šešėlis. Tuokart tas gar
siausias karvedis iš Korsi
kos (sala, kur gimė Napole
onas) pasislėpęs ant kalno 
ir šiandieną Napoleono kal
nu vadinamo, žiurėjo, kaip 
jo karuomenė kėlėsi per Ne
muną, o dabar nuo to pa
ties kalno vokiečiai karve
džiai žiuri, kai]) per Nemu
ną keliasi (perlekia) jų 62 
pūdų anuotų šoviniai, “če
modanais” vadinami.

Keliose vietose tarpe se
nų medinių namelių kilo 
gaisras, kuri tečiaus greitai 
gesino ugnegesiai.

Devintoji batarėja, kuri 
augštai iškilus ant miesto, 
nuo tai]) vadinamojo Žalio
jo kalno, atsiliepė vokie
čiams ir ant miesto ėmė 
kryžiavotis granatos. Ro
dėsi oras pats purtės ir 
sproginėjo nuo pekliško ar- 
motų trenksmo, upė Nemu
nas, rodos, dejavo ir atsilie
pė pakastos po miestu nu- 
bėgimui srutų triubos.

Taip tankiai ant miesto 
kryži'avojosi šoviniai, taip 
tankiai Žaliojo kalno fortas 
šaudė, jog mieste nuolat bu
vo šviesu, viskas matyti.

Vis toliau ėmė siekti vo
kiečių šoviniai, aišku bu- 
yp, j°& vokiečiai eina pir-

KĄ VOKIEČIAI IR AUS
TRAI LAIMĖJO.

Ligšiol vokiečiai ir aus
trai iš rusų atėmė sekan
čias svarbias tvirtoves:

Varšava, lenku sostine, 
didžiausią rusų tvirtovę 
Prūsijos pasienyj. Paimta 
rugs. 6 d.

Vilnius — 170.000 gyven
tojų; geležinkelių ir pramo
nės centras.

Ivangorod — pirmos kle- 
sos tvirtovė, pietuose nuo 
Varšavos. Paimta rugs. 5.

Liublinas — apdrutintas 
miestas, netoli Galicijos sie
nos.

Novogeorgievsk — pir
mos klesos tvirtovė.

Bielskas — apdrutintas 
miestas.

Lietuviška Brasta — 53.* 
000 gyventojų; svarbi tvir
tovė ir militarinė rusų sto
vykla.

Ossoviec’as — pirmos kle
sos tvirtovė.

Gardinas — pirmos klesos 
tvirtovė.

Kaunas — pirmos klesos 
tvirtovė.

Ostrolenką — didelė drut- 
vietė.

Mintauja — svarbus Bal
tijos uostas.

Alytus — pirmos klesos 
tvirtovė.

Pultuskas — drutvietė.
Lomža — pirmos klesos 

tvirtovė.
Dubno — tvirtovė ir ge

ležinkelių centras.
Luck — geležinkelių cen

tras.

myn. Ir ištiktųjų, greitai 
atėjo baisioji valanda. Tirš
tomis eilėmis vokiečiai lei
dosi prie vakarų ir pietų 
fortų. Viskas, kas buvo 
ant kairiojo Nemuno kran
to, sudrebėjo, pasklido tūk
stančiai šauksiu ųir kliks- 
imi. Rusų anuotos tankiau 
ėmė šaudyti. Ir vėl tečiaus 
tvirtovė atlaikė, vokiečiai 
vėl pasitraukė.
.) Antra naktis buvo dar 
baisesnė, negu pirmoji. Šo
viniai tai]) pataiikėjo, kad 
ant miesto ėmė kristi tarsi 
granatų lietus. Artilerija 
veikė ir per visą dieną. Jau 
dabar vokiečiai siekė visas 
dalis miesto. Vokiečiams 
Kaž kur pasisekė prasimuš
ti ir pastatyti ten savo sun
kesnes anuotas. Per Vese- 
luvkos kalną jie ' apipylė 
miestą šoviniais. Miestas 
tai tik tvirtovės dalis, bet 

(Pabaiga seka).
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Apie “Draugo” 
užsipuldinėjimus.
Nuo nekuriu laiko “Drau

gas” nepasiliauja užpuldi
nėjęs, arba, teisingiau sa
kant, kandžiojęs visokiais 
įmanomais budais, tai Lie
tuvių Dienraštį “Katali
ką,” taip mane asmeniškai, 
to dienraščio vedėją. Pra
dedant paskutiniuoju “Lie
tuvių Spaudos Draugijos A- 
merikoj” suvažiavimu, atsi
buvusiu šiemet Chicago j, 
‘Draugas” tai savo pasta
bose, tai savo “Humoro” 
skyriuje talpina straipsnius 
ir straipsnelius, kurie yra 
atkreipti prieš “Kataliką” 
ir kurie kartais yra labai 
naiviški, jaigu nepasakyti 
daugiau. Savo užsipuoli
muose ant ‘ ‘ Kataliko ’ ’
“Draugas” kai kada pervir
šija net ir socialistų orga
nus, kurie, aplamai, pasižy
mi savo neetiškumu ir ne
švariais raistais. Iš pra
džių nemaniau reikalingu e- 
sant atsakyti į vaikiškus 
užsikarščiavimus, tikėda
mas, kad tasai karštis nu
slūgs. Tečiau prasidėję už
puldinėjimai nesiliauja ir 
todėl savo asmens ir savo 
vedamojo dienraščio garbei 
ir geram vardui apginti 
skaitau reikalingu atsaky
ti.

“Draugo” num. 27 tilpo 
vienas tų straipsnių, at
kreiptų prieš “Kataliką.’ 
Straipsnis užvardintas “Au
kso plunksna,” kurio auto
rium pasirašo nekoks Uo
sis. Straipsnyje tarp kit
ko rašoma:

“Lietuvos” 25-m nume 
ryj išskaičiau, — rašo p. 
Uosis, — žinutę iš Chicagos, 
kad priėmimui svečių Šliu
po (turėtų būti: Dr. J. Šliu
po. S. P. T.), Šimkaus ir 
Račkausko buvusi parengta 
vakarienė. Tarpe kitu kal
bėjęs ir “Kataliko” leidė
jas, p. Tananevičius (tas ne 
tiesa, nes kalbėjo Stasys 
P. Tananevičius, kurisai y- 
ra ne leidėju, bet vedėju

Kas kaip nori, tegu taip 
sau mano, bet Rusijos du
rnos paliuosavimas neišeis 
geran Rusijai, ypač šiame 
kritiškame momente, kuo
met jai yra reikalinga visu 
gyventoju vienybė ir val
džios su savo gyventojais 
susiklausimas. Anot parei
nančiu iš Petrogrado žinių, 
dūmos paleidimui kaltas 
daugiausia ministerių pir
mininkas Goremikin, kur 
Chicagos Herald’o kores
pondentas, p. Piotrowski, 
nesenai per minėti} laikraš
tį išaugštino ir išgarbino už 
pažadėjimą Lenkijai auto
nomijos. Tegu dabar visi 
žino, kokie yra to biurokra
to pažadėjimai ir ko jie 
verti. Lenkų patarlė skam
ba “jak trwoga, to do Bo- 
ga.” O Rusijai šiandie yra 
ne bi kokia “trwoga,” to
dėl ir pažadėjimais gausin
ga. Bet kuomet pasibaigs 
karas — ten virs senovės 
gadynė.

Kas indomiausia, kad Go
remikin apie durnos padėji
mą nusprendė pats vienas. 
Nei su kitais ministeriais 
tuo reikalu nepasitaręs jis 
nukeliavo pas carą, kur ten 
artėliau karo lauko, su ca
ru pasikalbėjęs ir, parvy
kęs Petrogradan, parodė 
ministeriams caro ukazą a- 
pie durnos paleidimą. Nie
ko nelaukus durna ir buvo 
paleista. Pasirodė, kad 
Goremikin ima veikti kaip 
koks diktatorius, kaip koks 
patvaldis. Be abejonės, už 
jo tokį pasielgimą jam ar 
greičiau ai* vėliau prisieis 
nukentėti. Už tai jam atly
gins ir su kaupu tie patįs 
revoliucionistai, jo santau- 
tiečiai, trokštanti Rusijai 
laisvės ir gerovės.

Paaiški todėl dar kartą, 
kad Rusijos gyventojams 
laisvę įgyti gražumu nega
lima ir nekuomet nebus ga
lima. Visokia laisvė, sa
koma, įgijama tik krauju, 
gausiomis žmonių aukomis.

Tas ir tiesa. Gal to princi
po laikosi ir caras su savo 
biurokratų gaujomis. Ga 
jis mano: jei tie prakeikti 
mužikai nori įsigyti laisvę, 
tegu ją sau iškovoja, kitaip 
jiems jokių palengvinimų 
nebus duota. Tegu lieja 
kraują ir tegu žino, ką lais
vė lėšuoja. Taip. Jie iš
lies savo kraują, bet ir pa
čiam carui su savo šalinin
kais tuomet prisiartins sun
kieji laikai. Visa Rusija 
dega apmaudoje prieš biu
rokratus ir kruvinąjį sos
tą. O gal ir išsipildys ne
kuriu spėjimai, kad šis ka
ras sutrupins valdovų sos
tus. \

“Kataliko.” S. P. T.), ku
risai po savo kalbos paauko
jęs p. Račkauskui aukso 
blunksną. Tas mažas va
karėlio epizodas sukėlė ma
nyje daug minčių, kuriomis 
ketinu pasidalinti su skai
tytojais.

p. Tananevičius (turėtų 
būti: Stasys Tananevičius. 
S. P. T.), duodamas tą do
vaną prie tokios iškilmin
gos progos akiveizdoje 100 
žmonių (buvo apie 300 žmo
nių. S. P. T.), išreiškė sa
vo didelę pagarbą p. Rač
kauskui už jojo kaipo rašy- 
;ojo ir publicisto nuopel
nus...

Toliaus šisai rašytojas 
aiškina savo nuomonę, kaip 
jisai žiuri į p. Račkauską. 
Jisai matąs jame i$ vienos 
pusės gerbtiną poetą, o iš 
kitos pusės priešingą kata
likams publicistą.

Ginčyties su šio straipsnio 
autorium nematau jokioj 
reikalo. Viena pastebėsiu: 
iš kur p. Uosis žino, kodėl 
aš dovanojau p. Račkauskui 
tą plunksną; o, rasi, plunk
sna jam buvo dovanota kai
po vienam musų geriausiųjų’ 
poetų, “Hiawathos” vertė-' 
jui, kuriam net ir tokie kaip 
p. Uosis garbę atiduoda? 
Išpradžįų visuomet gerai 
Imtų dalyką nuodugniau iš
tirti, o jau paskui “minti
mis daly ties.” O galo]) tos 
] blunlksm >s pa dovani > j imas 
buvo grynai privatišku da
lyku, į kurį nei p. Uuosiui, 
nei kitiems panašiems, ro
dos, nebūtų reikalo kišties 
su savo neprašytu skatiku, 
o juo labiaus bubnyti apie 
tai laikraštyje. Nerašyčiau 
apie tai, bet iš savo “min
čių pasidalinimo” anasai p. 
Uosis padaro išvadas, ku
rios ne tiktai įžeidžia “Ka
taliką,” bot ir plėšia man 
garbę ir gerą vardą. Už ne
krikščionišką ir nekultūrin
gą p. Uosio užsipuolimą 
ant manęs aš savo užpuoli
kui atmokėsiu krikščioniš
kai: tegul jisai dar daugiau 
panašių “Auksinių Plunk
snų” rašo, tai kuomet su
lauks 10 metų savo tokio 
literatiško veikimo sukak
tuvių, tai aš jam padova
nosiu irgi auksinę plunksną. 
Ir spcciališkai paliepsiu in- 
dėti autoriaus vardą bei pa
vardę auksinėmis raidėmis 
su pažymėjimu, kad tai su
teikiu už mano garbės plė
šimą ir už “artimo meilę,” 
apsireiškiančią p. Uosyje.

Pono Uosio užsipuolimas 
ant manęs nepateisintas. 
Tojo užsipuolimo tikslu bu
vo įžeisti mane asmeniškai 
ir perstatyti kokiu tai lais
vamaniu. Šios pastarosios 
demagogiškos priemonės — 
neteisingo žmonių apšauki
mo laisvamaniais — “Drau
gas” uoliai tvėrėsi Kaip 
toli jisai nueis tokiuo keliu 
— nežinau. Tečiaus turiu 
pasakyti, kad toksai pasiel
gimas yra ne tiktai nekrikš
čioniškas ir nekatalikiškas, 
bet ir kiekvieno padoraus 
žmogaus pasmerktinas. Ta
sai nieku nepamatuotas 
prikišimas man veidmainys
tės, už ką galima butų p. 
Uosį drauge su “Dr.” pa
traukti tieson, yra toksai, 
kad nenoroms turi pasi
klausti: Kur pas jus logika, 
kur krikščioniškumas, kur 
tiesiog paprastas padorumas, 
įgimtas kiekvienam žmo-

‘ ‘ Žvaigždėj e ’ ’ antgal viu 
“Medžiaga Chicagos lietu
vių katalikų aprašymui” 
prirašyta visokių nesąmonių 
apie lietuvių parapijas, jų 
turtus ir kitką. Bet labiau
sia akysna puola tas, kad 
šv. Jurgio parapijoje ge
riausiai prasigyvenusieji 
lietuviai katalikai atrasta 
vos tik'keturi. Ar gal nori
ma tuoini kiti lietuviai, tur
tingi verteiviai, ignoruoti, 
ar tiesiog skaitytojams me
luojama apie katalikų sto
vį.

F. J. HR.CHI&ALD
Karo korespondentas Archibald, S. V. pilietis, kuris 
gabeno Austrijos ambasadoriaus Dr. Dumbos laišką i 
Austriją ir Anglijoje suimtas. Archibald tuoj parkeliau
siąs New Yorkan ir busiąs areštuotas už Suv. Valstijų 

neutralybės laužymą.

gui? Kaip drįstate jus taip 
išniekinti žmogų, jus, kata
likai (už tokį darbą jus ne
verti garbingo kataliko var
do)?!

Pastaruoju laiku “Dr.” 
pradėjo tiesiog su įnirtimu 
kandžioti “Kataliką” ir šio 
laikraščio leidėjus (“Dr.” 
num. 36 ir 38) delei “Kata
liko” pagelbinio redakto
riaus atleidimo iš .vietos. 
Sąryšyje su tuoin reikalu 
mums prikaišiojama viso
kių nesąmonių, ^iškinties, 
delko tasai atleidimas įvy
ko, nematau jokio reikalo. 
Leidėjai, matomai, turėjo 
užtektinai tam priežasties. 
“Draugui” pasakysime tik
tai vieną dalyką, kurį butų 
neprošalį įsidėmėti, būtent 
anglišką sakinį: “Mind your 
own business.” Mes galė
tume nurodyti eilę atsitiki
mų, kame “Draugas” pa
leido savo darbininkus. 
Mes pasitenkinome vien pa
stabomis, kad tokios ir to
kios permainos įvyko “Dr- 
gę,” nedarydami iš to jo
kių išvadų ir ant “Dr-go” 
neužsipuldaini. Taip, mums 
rodosi, daro visi padorus 
laikraščiai.

Visi tie “Dr-go” užsipul
dinėjimai ant musų ir visi 
asmeniški mums priekaištai 
parodo ne ką kitą, kaip tik 
tą, kad dabartiniems “Dr- 
go” vedėjams stoka krikš
čioniškumo, apie kurį jie te
čiaus mėgsta labai iškalbin
gai rašinėti.

Tą krikščioniškumo ir ka
talikiškumo stoką dabarti
niam . “Dr-go” vedime aš 
pilnai suprantu. Supras ir 
kiekvienas, jei ims oinenin 
tai, kad vienas dabartinių- 
jų “Dr-go” redaktorių, tai

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FOK- 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

buvęs socialistas, o antrasai 
buvęs laisvamanis. Neste
bėtina, kad Dr-gas” dabar 
yra iškrypęs iš tų tikrai 
krikščioniškų ir katalikiškų 
vėžių, kuriomis kadaisia ve
dė jįjį neužmirštinos atmin
ties velionis kun. A. Kau
pas. Aš stebiuosi dabarti
niu “Dr-gu” ir laukiu, kur 
toliau jisai nueis, eidamas 
dabartinėmis savo vėžėmis. 
Man rodos, netolimas tai 
kelias, vedąs prie labai ap
gailėtinų pasekmių.

Užbaigiu šį rašinį, išreik
šdamas viltį, kad toliau ne
bus užsipuldinėjimų ant 
Lietuvių Dienraščio “Kata
liko,” nei ant asmenų, arti 
prie jojo stovinčių, kad to
dėl nereikalinga bus man 
tverties aštresnių priemo
nių, kad sulaikyti dabartinę 
nesąmoningą kovą prieš 
Lietuvių Dienraštį “Kata
liką.”

S. P. Tananevičius. 

Kaizerio manifes
tas.

Laikrašti s “ Reich sanzei- 
ger” paskelbė kaizerio ma
nifestą, išleistą suėjus me
tinėms karo sukaktuvėms.

Į vokiečių tuatą!
Suėjo metai nuo valan

dos, kurioje priverstas bu
vau pašaukti po ginklu vo
kiečių tautą. Negirdėti 
kruvini laikai užėjo Euro
poje ir visame pasaulyje. 
Prieš Dievą ir historiją są
žinė mano gryna. Nenorė
jau karo. Talkininkai per 
dešimts metų rengėsi prieš 
vokiečius, nes jie nepaken
tė vokiečių galybės. Jie pa- 
tėmijo, kad atėjo valanda, 
kada vokiečių viešpatija, 
stovinti teisingumo pusėje, 
turi būti sunaikinta ir pa
žeminta.

Ne pasipelnymo noras, 
kai metai atgal buvau pa
skelbęs, intraukė mus ka
rau. Kai rugsėjo dienose 
vokietis žengė po ginklu ir

traukė apsiginiino kovon, 
kiekvienas žinojo, kad eina 
kovoti už augščiausią tau
tos gerovę, jos gyvybę ir 
laisvę. Koks likimas butų 
užklupęs mieliausiąją mano 
provinciją, Prūsiją, jaigu 
mes būtume neprisirengę. 
Kai mums priešai apskelbė 
karą, įvyko stebuklas: nu
tilo politikiniai nesusipra
timai ir priešgynos susipra
to. Dvasia ištikimos vieny
bės apėmė visus krašto pi
liečius.

Pilni dėkingumo šiandien 
galime ištarti: Dievas buvo 
su mumis. Priešų armijos, 
kurios prieš keletą mėne
sių gjrumdjo įsiveržti ligi 
Berlyno, liko atspirtos toli 
į rytus, vakarus, nusinešda
mos galingus smūgius. Ne
suskaitomi mūšiai įvairiose 
Europos da|yse, sausumoje 
ir ant vandens paliudija, ką 
gali ' apsiginiino rūstumas 
pas vokiečius ir kariniai 
vokiečių mėginimai. Jokios 
pastangos iš priešų pusės 
ekonominėmis kliūtimis iš- 
gązdinti mus nuėjo užniek.

Viešpatija ir valsčiai, 
žemdirbystė ir prainonija 
nei kiek nenualpo. Visiš
kame susiklausyme su val
džia žmonės išėjo iš savo 
namų ir suglaudė visi savo 
spėkas, kad bendrai apsigin
ti nuo pavojaus.

Su giliausia užuojauta 
miniu tuos tėvynės apgulė
jus, kurie paniekoje palaikė 
mirtį, atstatė priešui savo 
petį, kurie sužeisti arba li
goti sugrįžo, o labiausiai at
menu tuos, kurie svetimoje 
šalyje arba jūrių dugne il
sisi. Kartu su motinomis 
ir tėvais, našlėmis ir naš
laičiais atjaučiu skausmą už 
tuos, kurie pasiaukojo už 
tėvynę.

Pergalę užtikrina viduji
nės spėkos, vienybė, stipri 
dvasia ir būdas tautos. Dar 
sykį turėsime progos intur- 
tinti historiją savo galingo
mis pergalėmis.

Pergyvenamos svarbios 
valandos judina jausmus ir 
stiprina dvasią. Su pasi
šventimu ir kantrybe iškę- 
sime be stenėjimo ligi tai
kai — ligi tokiai taikai, ku
ri duos mums reikalingą ka
rinę, politikinę, šeimininka
vimo gvarantiją ateityj ir 
išskės mums sąlygas išvys
tyti tvėrimo gale tėvynėje 
ir liuosame vandenyne.

Liekame su pagarba ir 
verti pergalės didėjo kovoje 
už teises ir laisvę. Vokie
tis laimės, nes Dievas lai
mina jo ginklą.

Wilhelmas I, liepos 31 d., 
1915 m.

Kortos.
Aiškiai nėra žinoma, ka

da išrastos šiandien plačiai 
vartojamos kortos. Senoje 
gadynėje japonai ir chinai 
vartojo medines, arba dram
blio kaulo, padailintas ypa
tingomis figūromis, kortas. 
Į Europą kortos atnešta 12 
šimtmety j e. Tryliktai ne
šimtmetyje jau kortos buvo 
plačiai žinomos ir vartoja
mos.

Senobinės kortos buvo 
pieštos ant lentelių su ypa
tingais padailinimais, užtat 
buvo labai brangios. Po iš
radimui spauzdinamų maši
nų kortos atpigo ir daug 
sparčiau išsiplatino. Apie

"DIDELE DOVANAH
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas įo pinigais

. . — __ N **
Visas Kuponas ir pakelio prieSakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi i pinigus 
•, . arba j vertas dovanas.

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

jų senobinį paėjimą liudi
ja originaliniai ligi šių die
nų užlaikomi viduryje kor
tų paveikslėliai. Daugiau
sia išsiplatinusios vokiečių 
ir franeuzų kortos. Į Lie
tuvą kortos atėjo iš Vokie
tijos.

Kaip kortos šiandien yra 
plačiai vartojamos, liudija 
kad ir-tas faktas, jog Aus
trijoj put metus kortų dirb
tuvės atspaudžia 1,409,954 
kalades kortų. Valdžia iš 
to gauna 608 tūkstančius 
pelno. Abelnai, kortų žy
mė kiekvienai Europos val
stybei duoda didelį šaltinį 
įplaukų.

Stiklelis ir kortos, tai du 
didžiausiu žmonių priešu, 
landžioja visur susidėję iš
vien. Kiek nelaimių jie at
neša, sunku apskaitliuoti. 
Vieni, tiesa, iš kortų pada
ro sau karjieią, kiti korto
mis praleidžia savo turtus. 
Kiek tada susikrimtimo, 
piktumo, dažnai iš tokios 
priežasties atsiranda žmog
žudystės. Lmogus, kartą 
smarkiai prakišęs, turi vil
ties, kad sekantį kartą jam 
pasiseksią atsigriebti ir taip 
bemėgindamas rizikuoja lai
me. Kas dar pavojingiau
sia, kad dažnai kaziriliejan
ti palieka nervingais, mat, 
kiekvienas begrodamas 'Vis 
nori laimėti, užtad laukia 
savo giliuko ir dreba, kad 
nenuslystų.

Tarpe lietuvių kortos la
bai išsiplatinusios. Reikia 
pastebėti, kad lietuviai ne
labai šį žaislą sugadino. Lie
tuvoje ir čia, Amerikoje, 
moka kortomis praleisti 
smagiai laiką. Turbūt lie
tuviai žino tą skaudžią pa
moką, kurią paliko musų tė
vynės likimas. Lietuvai su
sijungus su Lenkija, pasta
rosios kunigaikščiai ir gra
fai bekilnodami kortomis 
suardė tų dviejų viešpatijų 
galybę. Ačių tų lengvadva- 
sių siauraprotystei Lietuva 
ir Lenkija šiandien alsuoja 
po griuvėsiais. P.

•3 Telephone Yards 6686 ■

8 • ū| Lietuviška Drapanų Krautuve B
Užlaikau didžiausiame pasirin- *' 

I kime vyriškų apredalų, skrybėlių, J 
| čeverykų, batų del moterų, vyrų ir j 
j vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
| kotų. |
I JONAS BUDRIKAS, savininkai | 

3252-54 S. Morgan St į 
CHICAGO. ILL. *

IŠMOK (hfl |
Angliškai kalbėti B

skaityti ir rašyti už V
* Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, akai- K 
v tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- w 
lai šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra X 
'>1 labai parankus kiekvienam, nes mokina. B 
v me naujausiu budu per korespondencija m 
M jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. X 
X Kasykite platesnių paaiškinimų arba pra- y] 
U dčkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi-
M nigus: X
w AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES | 

| 1741 W. 47th st., Chicago, Ill. g
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ALI). “KATALIKAS,” rugs. 20, 1915.

Vasaros NaktįIII.Praėjo kuone ištisi metai. Artinosi ruduo, tuomet labai ankstybas. Žmonės jau buvo susivalę javus. Pilni kluonai, pilni aruodai buvo grudų, pilnos klėtys visokių gėrybių...Tik vieną vakarą išgirdo visi — priešininkai ateina. Kas gyvas galįs, palikęs namus, turtus, sodybas, bėgo toliau, gelbėdamas gyvybe. Priešininkai pasklydo skersai ir išilgai po visą šalį kuone ligi pat Nemuno. Ėjo jie drąsiai, be baimės: nebebuvo jau Kalno pilies nei seno jos kunigo, nebebuvo kas pastoja plėšikams kelią..., jPrisirinkę plonų drobių, šiltų odų, prisiėmę brandžių javu, prisikrovę midaus, gurino jie rėkaudami namo į savo žemę.Netrukus jie nuėjo lig savo žemių sienos, lig neplataus upelio, kurs bėgo plačiomis palkėmis, neišbrendamomis linijomis. Buvo tik vienas išeinamas takelis su gilia brasta. Bėt ir tas reikėjo gerai žinoti, kad išsisuktum į šoną ir nenugrimztum po vejos.Pas upę, prieš ineisiant į liunijas, priešininkų das tarė savo draugams:— Vyrai daug turtų priplėšėme, daug gerybių rime. Midų vos arkliai pakelia. O mes alkstame, šunes!— Nakvokime čia, — sušuko vado draugai, — valgykime, gerkime už visą kelią. Arkliai pasiganys, rytoj brisime per pelkes.Sustojo visi nakvoti. Paleido į pievas arklius. Gėrė, ūžė kuone visą naktį. Tik prieš pat aušrą sumigo pas gęstančias ugnis. Visi buvo pasigėrę, apkvaitę...Kad jie butų naktį nelėbavę, o pasidairę aplinkui, daug ką butų pamate...Vos tik sumigo, vos tik nutilo jų klyksmai ir užgeso paskutinės ugnys, — lyg perkūnas krito ant jų Žilvytis su savo vyrų buriu...Visi priešininkai paklojo galvas. Vienus vyrai kardais iškapojo, kitus žirgais išmindžiojo; o kurių nesiekė kardai,, kurių žirgai nesutrypė,. tie pelkėse galą gavo. Namon ne vienas negrįžo, niekas nepranešė sa- viemsiems apie baisų smūgį ir didelį pavojų visai šaliai.Atėmė Žilvytis visus turtus, kuriuos turėjo prisiplėšę priešininkai, paleido namo visus žmones į vergiją varomus.
7.

XV

IV.Pats Žilvytis lyg audra, įpuolė priešo žemėn... Nieks ten jo nelaukė, nieks nesitikėjo ateisiant. Visi buvo pasiruošę pasitikti savuosius, grįžtančius su dideliu grobiu, su brangiais turtais. Visos pilys buvo atdaros, kareiviai nesušaukti, ginklai aprūdiję, išmėtyti. Nėra kam pilių ginti!Kaip audra, kaip perkūnija aplėkė Žilvytis visą priešininko žemę skersai ir išilgai, nuo sienos lig sienos! Baisiai keršijo jis ir už savo tėviške — seną pilį, ir už žilus tėvelius ir už jauną mergelę; bet už vis daugiau keršijo už savo tėvynę, už žmonių ašaras vargus, už vergijon paimtųjų kančias...Kur žengė Žilvytis, kur siekė jo vyrai, ten žemelė grindiniu virto, upių vandens krauju dažėsi, dangus nuo liepsnų raudo, tamsus durnai saulę temdė!..Nei Žilvytis, nei jo kareiviai neėmė nepiešė nei plonų drobių nė stuomenėlio, nei šiltų odų nė kailinėlių, nei midaus, nei nieko: tik iš visų rusių ir požemių paliuo- savo vergus ir liedo juos eiti namo į tėvu šąli.
M ’ _ v ‘ ‘Grižo namo ir Žilvytis su savo buriu per tuščią šąli. Pats Žilvytis jojo pirmiau, kelią vedė. Jo žirgas sakau, nereikia jo nei valdyti, nei žiūrėti: jis niekad (Pabaiga seka).
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Amerikos turčiai 
lobsta.

Užsikrėtimas lim
pančiomis li

gomis.

’’criant, arba palytė- žmogaus . Bakterijos, gimdan- limpančias ligas, ran- nesveiko žmogaus sei- Iš to nesveiko žmo- burnos mažu lašeliu

Žmogus užsikrečia limpančiomis ligomis įvairiais budais: kvėpuodamas orą, valgant, damas nesveiko k imą. čios ] dasi i lėse. gaus scilių su tomis bakterijomis yra perduodamos oran, kada jisai kosti arba kalba. Sveikas žmogus, įkvėpdamas tą patį orą, g " ti sekančiomis ligonri va, rauplėmis, mis, difterija,
■ali apsirg- džio- vejarauplė- tymais, už-

Jurgis Klinka.
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Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio ;i
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galima kasdieni-

bu- už- liga o kad

omenyje, atlikinė-
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pavienis, arba pelnosi iš to Dabartinės dar- laike karo ineis

Vietos laukia. Gera
Visados gali tikėties

Uždarbis yra besimo-

KUPONŲ
25
50
50
50

Reikalingi 
jauni vyrai inokyties barberys- 
tčs. Keleto savaičių užtenka del 
užbaigimo kurso. Įrankiai Juo
duodami, 
mokesnis, 
dirbsiąs, 
kinant.

MOLER
IO5 So. Fifth flve..

tunų tarpe susiorganizavusių darbininkų ir turčių- darbdavių.

Durų, lentų, lentelių, rėmų, švioakalvių daigtų ir stogo popieros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

■ I

Į trumpą, vienos savaitės, laiką,- išsiuntėm daugybę šitų knin- 
visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 

Didumas kningos 6%x9J4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapiu.

TIKTAI $2.00
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

t
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degimu paausių, kokliušu, sloga ir t.t.Vanduo buna užterštas tomis bakterijomis, nuo kurių žmogus, išgėręs vandens, suserga cholera, uždegimu žarnų, kirmėline žarnų liga ir t.t.Pienas tiesiog iš karvės gali turėti savyje bakterijų, kurios pagimdo džiovą, arba pienas gali būti užterštas nesveiko žmogaus scilėmis, kada jisai jį geria.Mėsa gali turėti savyje taip vadinamus tubercle bacilli, ty. bakterijas, gimdančias džiovos ligą arba mikroorganizmus, kurie, taip sakant, randasi valgiuose kaipo nuodai.Įvairios limpančios ligos dažnai buna užkrečiamos per vabalus, kaip tai: maliarija užkrečiama per įvairios rų- 

šies vadinamus aropheles, geltlige per stegomgia Galopus, miego liga glossina pal- palis, plėga per blusas ir t.t.Nuo milsių užsikrečiama sekančiomis ligomis: uždegimu vidurių, cholera ir viduriavimu.- Yra sprendžiama, kad musios, lėkiodamos pasilyti užkrečiamos medžiagos ir nžnuodina valgomus produktus, o ypatingai pieną, kur jos turi progą nusileisti ir prieiti prie jo: gerdamos tą pieną jos palieka iš savo snapelių arba nuo kojų bakterijas tame piene.Žaizdos ant žmogaus kūno atsiranda nuo užsigavimo arba nuo užsidrėskimo nešvariais daiktais, ant kurių užkrečiamų ligų bakterijos! 'randasi; arba dulkių, turinčių savyje bakterijas, prieina į žaizdą ir ten tos bakterijos pradeda daugin- ties ir gimdyti įvairių rusiu ligas. Vėliaus tos bakterijos pradeda dauginties kraujuose ir tas kraujas palieka užnuodintas.Sveikstant ligoniui limpančiai ligai, ligonis be jokios baimės gali ti per kokį laiką be sikrėtimo ta limpančia antru kartu, nežiūrint, jisai ir butų drauge su kitais ligoniais. Po nekuriu ligų užsikrėtimas neatsikar- toja per ilgą laiką, o kartais ir per visą gyvenimą. Tokiomis ligomis yra rauplės, karštligė, skarlatina ir tymai. Kituose gi atsitikimuose atsikartojimas ligų gali atsitikti trumpame laike ir ligonis antru kartu greičiau suserga ta pačia liga, negu pirmu kartu; tokiomis ligomis yra (gripas), uždegimas čių ir rožė.

Iš plačiųjų Europos kapinynų, iš griuvėsių išdegintų miestų ir kaimų, iš upelių kraujo. ir skausmų, kitos dalies pasaulio, Amerikos, auga gerovė, klostosi turtai, apie kuriuos žmonės nei persistatyti nemokėjo.Kariniai Europos užsakymai Amerikoje milijardų dolerių vertės šiandien ir toliau gyvuos, kadangi nėra dar jokių ženklų, kad šis kataklizmas tuojaus pasibaigtų. O kada karas už- ges, Amerikos milijonieriai parodys pelno atskaitas, kurios dviejų metų spekuliavimo bus lygios 20 pirmesnių- jų spekuliavimo metų. Tarpe kitų milijonierių išeis pirmon eilėn J. P. Morgan, kuris daugiausia turi ryšių su talkininkais. Kuo Waterloo buvo Rotshildui, tuo dabartinis karas yra Morganui. Nualpus Europos turčiams, Morganas paliks turtingiausiu žmogumi pasaulyje, prieš kurio turtus net Rockefeller’io turtai bus nežymus.Pavojingas toks turčių lo- bimas. Tartum iš gamtos netyčiomis jiems krinta turtai. Jie lobsta, o darbininkai, kurių sprandas atkelia visas sunkenybes, nemato to aukso, kurs upeliais plaukia visose šakose

Photo by American Press Association.Anglijos admirolas Sir Pen- cy M. Scott oficialiai nuskirtas viršininku saugoti Londoną nuo zeppelinų užpuolimo.
pramonės. Kas aršiausia, kad tokiuose turčių pelny- mosi laikuose įvesta tokia darbo tvarka, kad darbininkas apmokamas nuo daikto, jų skaičiaus, kokį jis padirba. Tiesa, kaikur pakelta uždarbiai, tečiau ten patenka ir žmogaus spėkos, darbdavis, kompanija dvejopai, bo sąlygos į normą ant ilgo; o tuo tarpu atneš didesnį pelną, kaip normaliuose laikuose.Nieko nuostabaus, jaigu geležies ir plieno dirbtuvių darbininkai rūpinasi geresniu apmokėjimu, nors ant laiko, kada auksas gyvai plaukia, nes jam šiek tiek nusekus nieko geresnio negalima laukti, kaipo sugrįžimo senovės sąlygų — prie uždarbių, kuriais buvo patenkinti i nius reikalavimus.Tą turėdami < darbininkų vadai jo visą eilę pramonės centruose konferencijų, tuo tikslu, kad susitarti iškovojimo geresnių sąlygų. Rezultatai išėjo tokie, kad vietomis pareikalauta, kitur rengiamasi prie reikalavimų nuo darbdavių pakėlimo darbininkams uždarbių, ypatingai ginklų ir amunicijos dirbtuvėse.Abelnai, fabrikantų pelnas auga ne-vien išdirbime minėtų dalykų, bet didesnį, gal, but, pelną jiems atneš pakilimas kainų akcijų ir abligacijų. Netolimoj ateityj galima laukti nesusipra-

CUKRUS VELTUI!

“NAMAS TAUPIMUPasiūlo iki tolesniam apgarsinimui 
VIENA MAIŠA CUKRAUS VELTUI su kiekvienu užsakymu šių dalykų sekančiai:
svarų KAVOS geriausio tavoro.

arba
” ARABATOS geriausio tavoro.

galonu geriausios importuotos ALYVOS.
svarų CIKLŲ JUODŲ PIPIRŲ.

” MALTO CINAMONO.
” MALTŲ BAPKOS LAPŲ.
” MALTŲ RAUDONŲ PIPIRŲ.

gal. IMPORTUOTOS MANZANILL’OS ALYVOS.

Vieną maišą cukraus veltui
Viršminčti produktai yra išsiųsti su vienu maišu cukraus dykai 
visas dalis Suvienytų Valstijų už tik $19.98.'

Pasiuskit “money orderį” vertės $19.98 su siuntimo patarimais 
šiuo adresu:

HUDSON SALES COMPANY
720-22 Courtland St., West Hoboken, N. J.

Užkviečiame visus reikalauti viso surašo tavorų, kuriuos pasiųsi
me jums veltui. Musų tavoras yra gvarantuotas. Mokestis ma
žiausia.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams 

3MSSMC 
CIGARETTES 

Amerikos Standards"
10 HASSAN KUPONU DYKAI 

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

Šitas specialis KUPONAS vertas10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- N ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vienoje 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)

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 

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

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

so. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akMns, šauk
što maišymui, blynų apvartymul, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ................................................................................. 800

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

14 kt., auksinis, Waltbam ėjimo, už ................ 8900

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

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

už ..................................................................................
Skustuvas, geriausio plieno, už .................................
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-PJ-AS-I, šisai 

nuo 80 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pymų. Visi gydytojai laiko jį už gerą, už.. 100

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitem ir pielyčiuke nagams, už ........... 125

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

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. 
gu i 
šais.

r
 Tel. Randolph 5246 Iį

A. A. Slakls i 
j ADVOKATAS 
? 19 SO. LaSALLE ST.
i (Room 815) Chicago, Ill. 

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

BARBER COLLEGE
Chicano. Ill

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVE DENTISTE

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- 
rium įeinanti- Barbas gvarantoja- 

mis- Taipgi tvirtas.

1151 MILWAUKEE Ave. Haddon Av.

Mėgstantiems pasiskaitymų, mes pasiūlome šitą kniugą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas aut 

kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmouių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabų historijos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugirtos. 
Reikalaukite “Kataliko” kuiugyue.

c <n
< m rH 
c

R |
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Vienatini Chicagos Lietuvių Muzikos (staiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINGS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti Ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrų.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsč- 
jo mėnesio pradžioje. i

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

7
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ALD. “KATALIKAS,” rugs. 20, 1915.

Chicagos Žinios
SLMA. VAKARAS.

SLMA. atlaikę Chicago,Įe 
dvidieninį seimą užbaigė ji 
viešu vakaru. Vakaras at
sibuvo Meldažio svetainėj. 
Į programą inėjo du veika
lėliu ir šiaip keletas smulk
menų.

Visupirmu atvaidinta vie
no veiksmo komedija “Abe
jotina ypata.” Svarbiausią 
rolę Taduko atliko B. Vai
tiekūnas. Apie jo gabumus 
Scenoje ne kartą laikraš
čiuose teko pastebėti. Šį 
kartą Taduko rolę atliko gy
vai ir natūraliai. Gerai at
liko roles ir kiti.

Toliau sekė muzikalia kąs
nelis. P. V. Sarpalius solo 
smuiku pagrojo ši-tą iš L. 
Beethoven’o. Paskui sekė 
vieno veiksmo juokai “Aš 
numiriau.” Čia vėl pasižy
mėjo p. B. Vaitiekūnas An. 
Vabalo rolėje. Beje, J. 
Stankūnas Stepo rolėje, tai 
buvo antroji pažiba. Ne
blogi ir kiti. Abclnai, ne
paisant į veikalėlio dvasinę 
vertę, jis atliktas gerai. Ant 
galo buvo atlikta dar šis- 
tas iš muzikos ir programas 
pasibaigė.

Žmonių buvo daug. Bene 
reiktų moksleiviams prikišti 
už aluti, kurio kas tik no
rėjo, galėjo rasti prie baro. 
Pataikoma dabar publika 
pilnai patenkinti ir be to 
skystimėlio. Ypatingai 
moksleiviams turi rūpėti 
visupirmu blaivumas. P.

Čia ponia Addams ir kiti 
taikos šalininkai klaidingai 
išrokuoja. Taiką ir sąlygas 
siūlė Vokietija po keletą 
kartų, bet talkininkai ne
norėjo nei girdėti apie tai
ką ir apie kokias nors są
lygas. Taip, kad ir ponios 
Addams šiuo tarpu geriau
si norai gali nueiti užniek.

CHICAGIEČIAI KARO 
STOVYKLOJE.

Šiandie Sheridan forte 
jau apsigyvena visi chica- 
giečiai, kurie apsiėmė la- 
vinties kareiviavime. Per 
porą savaičių stovyklose iš
busią. Tarpe kitų ir majo
ras Thompson randasi.

AUKOS DEL LABDARIŲ 
DRAUGIJOS

Žemiau paduodama aukos, 
surinktos šv. Kryžiaus pa
rapijoje, ant Town of La
ke, rugs. 6 d.

Čia parodoma rinkėjos 
pavardėmis ir kiek katra 
surinko:
S. Nutautieuė . 

Našvitaitė . 
Nutautaitė .
Petrošaitė . 
Šimkaitė ...
Jurgaitė ...

U. Krauklaitė . 
E. Saigai t ė ....
K. Narvilaitė
L. Juršaitė ...
M. Sadauskienė 
J. 
O.

Z.
J.
M.
R.
A.

REIKALAUJA
Reikalingas 1 ietuviškas skatikas 

(barberis). 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 visokių išly
gų. Atsiradus kam nors pirkti, mel
džiu atsišaukti pas

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

Reikalingas pnšiauninkas, tu/fntis 
$500 arba $1,000 atidarymui bįįįnio 
‘ ‘ Creamery ’ ’ pardavinėjimui sviesto, 
sūrių, varškės ir t.t. Roselande, So. 
Chicago, arba West Pullmane. Turi 
būti susipažinęs su tomis apylinkė
mis. Taipgi turi mokėti lietuvių bei 
anglų kalbą, turi būti ir geras par
davėjas (salesman). Norėdami pla
čiau žinoti, kreipkitės:

Mr. N. Kestin,
1300 Washburn avė., City.

Ph*ne Dr«v«r 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS lit CHIRURGA8 

Gyd-j Ilgas vyrų,; moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St, Chicago, Ill.

't.-JTUTIgĮ-™ 1

SUČEDYK PINIGUSl 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO | 

Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 6c sv. sviesto.

0Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

k 26c

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 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šlaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avo 
2710 W North avė

Vakarine dalia.
1510 \V Madison st
2830’W Madišon st

Šiaurine dalia.
406 W Division st

_ ■; .720 W North are
1836 Bine island ave j bincolu ave 
1217 S Halsted St J 18244 Lincoln ave 
:r2 2 3413 N Clark st1832 S Halstad st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

ATSIDARĖ VČIŲ VA
KARINĖS MOKYKLOS.

Šiandie vietinės Lietuvos 
Vyčiu kuopos atidaro savo 
vakarinius kursus. Tokius 
kursus atidarys, rodos, apie 
G kuopos iš syk. Programą 
visoms tokioms mokykloms 
sudarė kuopų Įgaliotiniai.

Linkėtina vyčiams lavini
mosi darbų varyti kuopa- 
sekmingiausiai. s.

PIRMI ŽINGSNIAI 
TUŠTI.

Pilietinis komitetas, kuris 
rūpinasi, kad šventadieniais 
butų uždaromos aludės, su
lyg apskričio teismo nuo
sprendžio, pralaimėjo. Teis
mas išteisino kaikuriuos as
menis, apkali namus peržen
gime Įstatymų už pardavi
nėjimą gėrimų sekmadie
niais.

naujas projektas
UŽBAIGIMUI KARO.
Ponia Jane Addams, pir

mininkė Moterių Taikos 
Partijos, kuri dalyvavo Mo
terių taikos kongrese ITa- 
agoj, dabar proponuoja nau
ją būdą, kaip užbaigti karą. 
Projektas apdirbtas su pa
galba Lousi P. Lochnera, 
National Peace Federation 
sekretoriaus, ir J. M. Dick- 
ensono, karinio sekretoriaus 
ir tarptautinių teisių žino
vų. Rezoliucija bus išsiun
tinėta organizacijoms, de
joms ir šiaip žymesniems 
kraštų žmonėms.

Projekto branduolys ta
me: ponia Addams, lanky
damos! kariaujančiose šaly
se pastebėjo, kad nei viena 
tų šalių nedrįsta prabilti a- 
pie taiką, kad tokiuo budu 
neparodžius savo nusilpnėji
mo. Užtad, taikos iniciati- 
vą turi pakišti neutralė ša
lis. ,

Mockienė .......
Klumbaitė .... 
Buzaitė .........

M. Marcinkevičiūtė 
A. Grikšaitė .... 
K. Raudikė .........
K. Varanavičienė 
J. Ambrozevičienė 
M. Gribaitč......... .
Pr. Laurinavičienė 
Elz. Mikolaitis ... 
St. Norvaišaitė ...

Didienė ...........
Janušaitė .... 

Mockaitė .......
Mišeikaitė .......
Verigaitė .......
Daukaitė .......
Raukaitė- .......
Rašinskaitė ...
Vanagaitė ... 
Bielauska .... 
Jockaitė .......
Kinsgailaitė ... 
Petrauskaitė . 
Jučaitė ...........
Giedmin .......
Dargaitė .......
Pocienė ...........
Mikšaitė .......

O.
P.

O.
P.
J.
•T.

R.
O.
B.
T.

B.

.. $33.00 
.. 21.81 

... 18.13 

... 17.16 

... 16.11 

... 16.41 
... 15.21 
... 13.93 
... 12.78 
... 12.53 
... 12.52 
.. 12.43 
... 11.82
.. 11.60 

> .. 11.40 
.. 10.91
... 10.76 
.. 10.36 
.. 9.37 

.... 8.87 
■ .. 8.57

8.29
7.54
7.84
7.24
7.26
2.90
5.75

5.29
2.59
3.98
1.71
5.41 
5.02 
2.72
3.44
1.77
2.88
2.10 
2.06 
2.23
4.96
1.53
3.49
7.44

M.
O.
A.
J.
L.
O.
E. Mockaitė
O. Benetaitė

E.
M.
Z. Giečaitė .......

Lukoševičiutė 
Bielinaitė .. 
Juškevič .... 
Juškevič ... 

Bražinskaitė .
Kaminskaitė .... 8.41

Martinkaitė ......... 6.95
Jurgaičiutė ......... 1.83
Mockaitė ..................84

...............76 
..................27 
Viso $427.03

Visoms rinkėjoms ir au
kotojams už gausias aukas 
tariama širdingiausias ačiū.

Vardu Labdarių Dr. kp: 
J. J. Palekas.

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvcdystės, ste
nografijos, typewriting, piršlybos tei
sių, Suv. Valstijų h istorijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

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

Pirkit greitai
Kas pasiskubins nupirkti sekančias 

prapertes, turės -didelį pelną trumpa
me laike, nes parsiduoda del netikė
tos priežasties.

Puikus mūrinis namas del 5-kių<fa- 
milijų, po 4 kambarius kikevienai, 
su visais gerais intaisymais viduryj 
ir su 2 lotais. Vertė $6,000. ~ 
turi būti parduota už $4,800. 
neša 15 procentą.

PARSIDUODA 2-jų familijų medi
nis namelis po 5 kambarius ir su vi
sais intaisymais už $1,500. Randos 
neša 17 procentą. Abu randasi ant 
Bridgeporto tarpe lietuvių.

TURI BŪTI PARDUOTA beveik už 
pusę kainos 2 puikus Kampiniai lotai 
ir keletas vidurinių netoli Kedzie avė. 
ir Crane’o dirbtuvių. Norintieji pi
giai nupirkti meldžiami atsišaukti.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Tananevigz SavingsiAtsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstančia tapo sveikais, 

žmonės slogiausiame sveika- 
tos padėjime, kentėdami ru- 

■'y matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 

’Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- 
dai kraują, išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas uuo visų nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. ? ? 1 r

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:

DR. S. A. RICHMOND CO. f
3247 So. Morgan St. Chicago, III. |

Dabar
Kančios

■B ■I

■ 
I

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta I

i

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

Tananevicz Savings Baųk, 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

8 — i

i Dr. S. A. ŠUKIENE
B MOTSaių 18 VaĮkŲ UGOSjp
I 325S SO. HALSTEQ ST.
|T«1. Braver 5323 CHICAGO, ILL.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos: 
iki 9 ryto, nno 13 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 Iki 8:30 vakare.
Nedalioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS

1666 Milwaukee Avo.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 8:30 — 8 v 
ANT TOWN OF LAKE

4659 8. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nno 8 vak vakar* kasdiena

| Tel. Drover 7042.

• Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedelioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės.
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JONAS M. TAL ANEVIČIA, Sav
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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 Avė.
Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio "Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St, s-: Chicago, Ill.

Dl'-KART NEDEMNIS LAIKYTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
IQ JOE □EJI DOI

DUODA čekių knygeles, sūkuriais 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 čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinĮgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinĮgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinĮgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinĮgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų 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 1.1.

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkals, Ketvergais ir Subatdmis nuo 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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Per Rugsėjo Menesį Tiktai!
Šis patogus gvarantuotas 

PIANAS

$198.22
$250 vertes

PRANEŠIMAS.
Vien tik parankumui Chicagos lietuvių gyventojų, Hallet and Da

vis Piano Co. U ” ’
jogei atidarė naują pianų krautuvę, po numeriu 
str. Toliaus mes, pasinaudodami šia proga, dėkavojame visiems lietu
viams pirkliams už jų prielankumą mums ir, tolesniai, perstačius 
musų pianus, mes pasiūlome del rugpjūčio mėnesio tiktai puikų, 
augštos klesos pianą, lėšuojantį mažiausia $250, speciališka kaina 
$195.00.

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

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

HALLET & DAVIS PIANO CO.
BRANCH STORE

3249 SO. MORGAN ST. J. ZABIELSKIS, Pard. |

=____ r _ ___ i
Praneša Chicagos ir apylinkės lietuvių gyventojams, įj 
ują pianų krautuvę, po numeriu 3249 So. Morgan Š 
nnainniiHn/lomi fiia nrn<rn rlnlrn v A 4 amo vi ui Am q linfn- ■
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Kaiyk taojaas0 © gausi vteaą numerį dykrs

išeina Kas utarnlnkas ir petnuGla
■dfikaM&UrauDdry fW.HUWwiro.jM.TT W Ą,

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelnąDirbėjai geriausių Turkias 
kų ir Egiptlszku Cigaretų ’

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

K. J. Fillipavičių
—1— Offisas —*—

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš f run to, 
nuo 7 iki 9 vai., panedėlio, seredos ir pėtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

10*

AMERIKOS 
GERIAUSI 

CIGARETAI.
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AMERIKOJ f 2Sę pusei matų ibi.25
EUROPOJ fRosii°J ir Lietuvoj $3.50, Anglį-AJUliVl Vtl .Įjoj jf §k0tij0j 15 § prusuose 15 mo
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