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MIJAS PRIEŠ RUSUS.
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NEŽINO, KAS DARYTI 
SU... RIEBIOMIS.

LAKŪNAI UŽPUOLĖ 
VOKIEČIUS.
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$10,000,000 ir nežinia kur transportinį laivą su karei- 
tie pinigai dingę. Valdžia viais. 
aštriai dalyką tardo ir ne
žinia, kaip tai visa pasi
baigs.

Priešginiaujančios 
žinios iš Lietuvos

Rusų frontas suka 
potas į tris dalis

Vilniškės armijos vis 
dar esančios pavojuje

Pats kaizeris vokiečiams 
vadovaująs.

Londonas, rugsėjo 22. — 
Rusijos armijos suspėjo lai
mingai pabėgti nuo vokie
čių Vilniaus apylinkėse, 
kaip tvirtinama iš Petrogra
do, ir užimti naujas pozi
cijas. Bot iš Berlyno pa
reina žinios, kad rusams vis 
dar grasius pavojus, nes vo
kiečiai nuolat užgulę ant 
bėgančių iš Vilniaus apy
linkių rusų.

Berlyne sakoma, kad di
delė armijų dalis, jei ne pat
sai centras, visgi dar mėgi
nama apsupti ir paimti ne
laisvėn. Kas svarbiausia, 
kad vokiečiai perkirtę dar 
vieną geležinkelį, kuriuomi 
rusai turėjo pabėgti. Ru
sai dabar esą tegalinti bėg
ti tik į rytus, neturėdami 
jokio geležinkelio. Be gele
žinkelio kurgi bėgęs išbėg
si. Vokiečiai be to dar tvir
tina, kad rusų armijos su
kapotos į tris atskiras dalis 
ir kiekviena dalis turi at
skirai grumties su vokie
čiais.

Iš Petrogrado bet kaip 
tik priešingai tvirtinama. 
Sakoma, rusų armijos kuo- 
geriausioje tvarkoje nuo 
vokiečių pasitraukusios į sa
vo naujas pozicijas.

Daily News koresponden
tas iš Petrogrado praneša, 
jogei rusų armijos nė tik 
kad tvarkoje pasitraukusios 
iš Vilniaus apylinkių, bet 
dar ties Vileika-Molodečno 
vokiečius atgal atmušusios.

Berlynas, rugsėjo 22. — 
Vokiečiai perkirto Vilniaus- 
Baranovičiai geležinkelį, 
kuriuomi rusai turėjo pa
būgti iš Vilniaus. Vokie
čiai, mėgindami ten rusų 
armijas apsupti, sukapojo 
jas į tris atskiras dalis. Ru
sų armijos, veikiančios ap
link Dvinską, atkirstos nuo 
armijų, veikiančių Vilniaus 
apylinkėse, gi pastarosios 
atkirstos nuo kariaujančių 
Galicijoje. Vadinasi, rusų 
frontas sulaužytas.

TIS

RUSŲ PRANEŠIMAI.
Petrogradas, rugs. 22. — 

Rusams nuo Vilniaus besi- 
traukianties į rytus ir į pie
tus, pasitraukimą didžiai 
apsunkino vokiečių raitari- 
ja, kuri padūkusiai rusus 
vijosi per Ašinėmis ir So
ly. Rusai dabar susilaikę 
ties Neriu ir ten pliekiasi 
su vokiečiais už perėjimą 
per minėtą upę. Vokiečiai 
užėmę apylinkes už Mere- 
čankos.

Rusai pasitraukdami pas
kui save sunaikino geležin
kelių tiltus ir tunelius, taip- 
pat kelius, praeinančius per 
pelkėtas vietas. Tai visa 
vokiečiams apsunkino ėji
mą. ir rusų armijos tuo bū
du išsigelbėjo nuo taisomų 
joms spąstų.

Londonas, rugsėjo 21. — 
Čionai apturėta žinia, jogei 
kaizeris pats vedąs savo mi
lijoninę armiją priešais ru
sus Vilniaus apylinkėse, no
rėdamas kelis šimtus tūks
tančiu rusų paimti į savo 
tinklus. Tenai rusu armijų 
padėjimas tiesiog pasibaisė
tinas. Vokiečiai iš visų pu
sių rusus gaubia kaipo ko
kia geležine rinke ir ligšiol 
tikrai dar nežinoma, ar ru
sai suspės iš vokiečių rin
kės pasprųsti, ar ne. Vo
kiečių esanti pakili dvasia 
pribuvus pačiam valdovui 
mūšių frontan. Von Hin
denburg, žinoma, ir be kai
zerio gali apsieiti, bet kad 
rusų pusėj stovi pats caras, 
tatai ir kaizeris neužsilei- 
džia.

MEKSIKE ĮVYKSIANTI 
TVARKA.

Washington, rugs. 21. — 
Carranzo militarinis palydo
vas (lyderis) Alvaro Obre
gon, Meksike areštavęs ge
nerolą Blanco ir Eudalio 
Guiterrez; pastarasis kituo-
met buvo išrinktas laikinu ja smarkiai veikia.
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METAI XVII (Vol. XVII)

Keliauninkas Stefansson

S TEF/WSSOH f?N£> HEW LAND

Šiaurinio žemgalio tyrinėtojas Stefansson, kuris atradęs ten naują sausžemi, dar 
ligšiol ten niekam nežinomą.

Meksiko prezidentu. Areš
tuotu buvusiu labai priešin
gu Carranzo ir Obregono po
litikai. Todėl čionai dabar 
spėjama, kad Obregon bus 
nuskirtas laikinu preziden
tu, kadangi su tuo sutinkąs 
pats Carranza ir net Villa. 
Iš to išvedama, kad santai
ka ten įvyksianti per tris 
savaites laiko ir Dėdei Ša
mui neprisieis aštriai saugo
ti S. Valstijų pasienio.

PRANCŪZAI IŠGELBĖ
JĘ 5,000 ARMĖNŲ.

Paryžius, rugs. 21. — Iš
mestus iš savo apgyvena
mųjų vietų 5,000 armėnų, 
kurių tarpe buvę 3,000 mo
terių, vaikų ir senelių, nuo 
badmirio išgelbėjęs vienas 
franeuzų skraiduolis, kurs 
veikęs Sirijos pakraščiuose. 
Visus tuos armėnus skrai
duolis paėmęs nuo augštu- 
mų Djebel Moussa, kur jię 
buvo pasislėpę, ir nuvežęs 
į Port Said, kur jie džiaug
smingai priimta ir visakuom 
aprūpinta.

Paryžius, rugsėjo 21. — 
Devyniolika franeuzų aero
planų bombardavo vokiečių 
divizijos stovyklą Bensdor- 
fe, į rytus nuo Morbange. 
Numseat daugiau 100 bom
bų ant namų, stovinčių trau
kinių ir padaryta vokie
čiams dideli nuostoliai.

Lorraine fronte artileri-

Anglija užkrau 
na didelius 
mokesnius.

Londonas, rugsėjo 21. — 
Anglijos pinigyno ministe- 
ris parlamentui pranešė, 
kad valstybė, pasibaigiant 
šiemet finansiniems me
tams, turėsianti skolų $11,- 
000,000,000.

Delei to valdžia sumano 
užkrauti ant gyventojų į- 
vairių-įvairiausias mokestis. 
Bus imama mokestįs nuo 
pelno, pradedant $650. To
liau taksos padidinta už ar
batą, kavą, cikoriją, cuk
rų, tabaką, džiovintus vai
sius ir t.t. ir 100 nuoš. už 
patentuotus vaistus. Laiš
kų siuntinėjimas taippat 
pabranginamas. Bus imama 
specialės mokestįs už tele
gramų siuntinėjimą ir nau
dojimąsi telefonais. Už
kraunama 33^ nuošimčio 
už visus importuojamus au7 
tomobilus, dviračius, krato
mųjų paveikslų filmas, laik
raščius, laikrodėlius, muzi
kalius instrumentus, pjaus
tytus stiklus (šlipuotus) ir 
net skrybėles.

Moksečių visa sunkenybė 
suguls ant darbininkų, ku
rie ir taip perdaug ten 
skursta.

Toksai sumanymas ten be 
pasipriešinimo neapsieis.

Londonas, rugsėjo 21. — 
Iš Maskvos apturėta žinia, 
kad tenai prasidėjęs žemio-Į 
tijų ir miestų atstovų kon
gresas. Maskvos majoras 
Čelnikov pirmą kongreso 
dieną suvažiavusiems atsto
vams pranešė, jogei rusų 
tauta visvien tą karą lai
mėsianti, tik visupinnu rei
kalinga sutverti naują mi
nisteriją ir išpildyti durnos 
reikalavimus. Tai visa bu
sią perstatyta pačiam ca
rui, kadangi jis blogai pre
miere Goremikino informuo
jamas. Kongresas veikia 
kuoramiausiai, nse kitaip 
biurokratai jį išvaikytų.

New York, rugs. 21. — 
Čia rengiama didelė sufra- 
giečių paroda. Kilo klau
simas, kas daryti su nutu
kusiomis sufragietėmis, ku
rios ilgai negali marguoti. 
Manoma nutukusias suso
dinti i automobilius, gi leisti 
tik toms pėsčioms maršuo
ti, kurios nseveria daugiau 
150 svarų.

Berlynas, rugsėjo 22. — 
Iš Viennos apturėta žinia, 
jogei Austrijos valdžia pa
siųsianti į Suv. Valstijas 
naują laikiną ambasadorių 
nelaukiant Dr. Dumbos su
grįžimo. Tuomi ambasado
riumi busiąs buvęs ambasa
dorius Italijoje, Kajetan 
Merey von Kapos-Mere.

400 anglekasių 
GRIUVO.

Nuneaton, Anglija, 
21. — 400 anglekasių čionai
Exhall mainose užgriuvo iš
tikus baisiai ekspliozijai. 
Ekspliozija sunaikino keltu
vą ir užmušė 10 darbininkų. 
Kilo gaisras, kas apsunkina 
uždarytų darbininkų gelbė
jimą. Kitų mainų darbi
ninkai suskubo pagelbon.

I Bulgarija mubi 
lizuoia karuo-
Washington, rugs. 21. — 

Bulgarijos pasiuntinui iš 
Sofijos į čionai pranešta, 
kad Bulgarija mobilizuojan
ti visą karuomenę su tikslu 
užlaikvti savo šąli neutralv- 
bėje.

ARMIJOS SUTRAUKTOS 
ANT RUBEŽIŲ.

Berlynas, rugsėjo 21. — 
Iš Balkanų pranešama, kad 
Serbija visu Bulgarijos pa
sieniu paskelbė karo stovį. 
Bulgarija savo mobilizuoja
mą karuomenę koncentruo
ja taippat palei 
sieną ir tai netoli 
tos, kur sutraukta 
vokiečių ir austrų

Austrijos ir Vokietijos 
generaliai štabai praneša, 
kad užpuolimas ant Serbi
jos, kuris iš seniau buvo 
rengiamas, jau prasidėjo. 
Teutonų artilerija per kelis 
šimtus mylių ilgio frontu, 
palei upes Drina ir -Morava, 
bombarduoja serbų pozici
jas. Teutonai mėgins perei
ti upes ir serbus galutinai 
sumalti. Tečiaus 
nėra žinoma, kur jie per
simes, ir kur link pirmiau
siai pulsis.

Bulgarija sumobilizavusi 
50,000 makedonų. Visi Bul
garijos geležinkeliai paimti 
karo žinybon.

TRŪKSTA $10,000,000.
New York, rugs. 21. — 

Čionai sugrįžęs vienas ame
rikonas iš Anglijos pasako
ja, kad D. Britanijos išdi- 
ninkai (išmokėtojai) karo 
lauke netekę iš savo pinigų

DAR DU ŠNIPU PA 
SMERKTA MIRIOP.

Londonas, rugsėjo 21.
Ir vėl du vokiečių šnipu
karo teismas pasmerkė mi- 
riop. Yra tai vyriškis ir 
moteriškė. Karo 
šnipų pavardžių neišduoda., 
Londone dažnai Vokietijos 
šnipai sušaudomi ir nuken
tėjusių pavardės nežinomos. 
Po karui pavardės busią pa
skelbtos.

30 UŽMUŠTA; PORA ŠIM
TŲ SUŽEISTA.

NEW YORK. rugs. 22. — 
žinyba šiandie ryte čia atsitiko bai

si nelaimė. Po 7-ta avė., 
tarp 24 ir 25 gatvių, kasa
ma tunelis požeminiam ge
ležinkeliui. Trįs gatvekariai 
pilni žmonių bevažiuodami 
smego žemėn į požemini ur
vą.

Tvirtinama, kad aplink 30 
asmenų užmušta ir aplink 
200 sužeista.

Keli lavonai jau išimta.
Vis darbo žmonės, vyrai 

ir merginos, važiavusi dar
ban.

AMSTERDAM, rugs. 22. 
— Kaizeris su sunumi Jo
achimu karo lauke sužeistu 
sugedus automobiliui, ku
riuomi važiavo.

Chicago ir apylinkės. — 
šiandie ir rytoj gražus oras; 
rytoj vakare nepastovus; 
temperatūra palengva pakil
sianti.

Vakar augščiausia tempe
ratūra laivo 65, žemiausia 46 
laipsniai.

Saulė teka 5:37, leidžiasi — 
5:48.

Apie keruome 
nes padidi 

nima.
Washington, D. C., rugs. 

21. — Iš kongresmano Hay 
išsitarimo, kuris yra kongr. 
komisijos pirmininku karei
viniuose reikaluose, sužino
ta, kad karuoincnės padidi
nimas tik dalimis Ims pri
pažintas. Patsai kongres- 
manas Hay esąs priešingas 
visokiam šalies ginklavi
muisi.

Pastaraisiais laikais 
tačiau jis sutinkąs padidin
ti sausžemio karuomenę 30,- 
000 kareivių ir padvigubinti 
artilerijos jėgas.

Hay sako, jogei šalies ap
gudino reikalais jis rūpin
siąs pagal prezid. Wilsono 
norą, nes, jo nuomone, pre
zidentas Wilson žinąs šalies 
reikalus ir apkainuojąs vi- 
sako vertę.

tSulyg įstatymų S. Valsti
jų karuomenėje turi būti 
100.000 žmonių.
niais laikais jų esą 91,000. 
Jos užlaikymas per metus 
atsieina $120,000,000. Jei 
karuomenė butų iš 300,000 
žmonių, jos užlaikymas iš
neštų $700,000,000 per me
tus. Kas gi su tuo sutik
tų? — klausia Hay. Tai 
butų perdidelės išlaidos.

Iš to galima numanyti, 
kad šalies .apgulimui nieko 
gero kol-kas nebus nuveik
ta.

VOKIEČIŲ SUBMARI- 
NAS NUSKANDINO 

TRANSPORTĄ.
Berlynas, rugsėjo 22. — 

Frankfurter Zeitung prane
ša, kad vokiečių submarinas 
nuskandino didį Anglijos

1
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1 Vakarykščiame “Katali
ko” numeryje vienas musų 
bendradarbis (o juo yra K. 
K.) padavė ilgoką straips
nelį “apie rūkymą.” Ten 
vaizdžiai išrodoma tabokos 
rūkymo kenksmingumas. Ir 
ant galo paduodama prie
monės, kaip nuo rūkymo at
prasti. Tiesa, kad žmogaus 
prie ko nors Įpratimas, tai 
antras prigimimas. Taip 
sako patarlė. Bet visgi tu 
priemonių mes nenorėtume 
siūlyti suaugusiems rūky
tojams. Nes tas reikštų, 
kad jau žmogus neturi nei 
kokio susivaldymo ir prara
dęs savo valią. Gi suaugęs 
žmogus tokiuo neturėtų bū
ti. Suaugusiam ir turin
čiam pilną protą žmogui vi
soks Įpratimas galima len
gvai pamesti, jei tik to nori
ma, jei matoma, kad tas į- 
pratimas yra kenksmingas 
kaip sveikatai, taip pačiam 
kišenini. Kas kita yra su 
nepriaugliais.' Gal jiems 
tos siūlomos priemonės ir 
butų tinkamos. Bet be 
tvirtos valios tas atsiekti 
visgi negalima. Tas pat yra 
ir su svaigalų vartojimu.

Šovinistu pastangos.
Amerikos šovinistai ne

kartą turėjo progos pasiro
dyti savo siauromis nuomo
nėmis. Seniau kaikurie 
smarkiai darbavosi, lead ap- 
rubežiuoti ateivystę, gi pas
taruoju laiku atsirado šovi
nistų, kurie pageidauja, kad 
butų atimtos ateiviams tos 
teisės, kurias jie sulyg kon
stitucijos yra įgiję.

Pastaruoju laiku nekuris 
Young Įnešė, kad į New 
Yorko valstijos konstituci
ją butų priimta pataisa, su
lyg kurios nemokantis ang
lų kalbos nei rašto neturėtų 
balsavimo teisių. Tai reiš
kia, kad nemokantis anglų 
kalbos, po penkių metų iš- 
silaužimo ir gyvenimo šioje 
šalyje, turi netekti vienin
telių teisių, kokias jie galė
jo įsigyti. Savo pasistaty
mą p. Young motivuoja ly
giai negudriai, kaip negud
riai pasistatė su savo įne
šimu. Girdi, ateiviai-pilie- 
čiai, informuojami jų pri
gimtoje kalboje leidžiamų 
laikraščių, gali būti nepagei
daujamais gaivalais. Toli 
aiškiau ir teisingiau išsireiš
kė p. Young šalininkas Bell. 
Tas tiesiog pasakė, kad S. 
Valstijos priguli prie anglo
saksų rasės, tokiuo budu 
apart anglų kalbos, kitos 
kalbos čia negali turėti jo
kių teisių.

Pats faktas, kad toks pro
jektas vertas Bismarcko ar
ba Muravjovo, galėjo iškil
ti laisvoje Washington© ša
lyje, paliudija, kaip šalip 
materijalio pražydėjimo at
sirado moralinis ir etikinis 
nupuolimas, kaip begėdiškai 
paminamos tos gražios, pra
kilnios taisyklės, ant kurių 
atsistojus Amerika kilo į 
garbę ir galybę. Čia dabar 
bujoja anglo-saksoninis šo
vinizmas, kuris traukia ša
lį prie nužeminimo.

Mums, žinoma, nebus iš 
to jokio nuostolio, kad ir 
projektas liktų užgirtas. 
Jau keliolikoj valstijų įves
ti panašios rųšies įstatai, 
erzinantis ateivius. Tai yra 
vanduo ant musų malūno. 
Kuo daugiau panašių ap- 
varžymų, susiaurinimų tei
sių, tuo didesnis skaičius 
mūsiškių nusisuks link se
nosios tėvynės Europoje. 
Nuostabu vien tai, kad šio
je šalyje atsiranda tiek len
gvatikių, kurie šovinistinia-
me užsidegime daro šaliai 
blėdį.

Žmonės keliavo Ameri
kon, norėdami rasti gerovę,

Amunicijos dirbtuve Francijoj.

Franciizų amunicijos dirbtuvė, kur dirbama dienomis ir naktimis.
ifFTFFlOF OF FFFHCM HMMUHi TtOti

lengvus uždarbius, pigios 
žemės, politikinę laisvę. Ge
rovė, prasitęsus keliolika 
metų, priguli prie praeities. 
Musų akyse gerovė jau nyk
sta, puola; viskas brangsta, 
ekonominis labas skursta; 
bedarbės, žodžiu — praside
da vargas, o išėjimo iš jo 
nematyti. Visokie spėji
mai apie pasigerinimus yra 
tušti; šalip viešpataujančių 
santikių ateityje galima 
laukti didesnių blogumų.

Kas link politikinės lais
vės, tai pastaroji gan pla
ti, bet kas iš to, kad jaja 
gali ir turi progos naudoties 
labai mažas skaičius.

Europoje, žinoma, ir Lie
tuvoje, dabar dedasi galin
gi nuotikiai, kurie padarys 
atmainas draugijos, politi
kos ir ekonomijos srityje. 
Karas išris Europos rankas, 
milijonai žmonių mosis į 
pramonę, į pirklybą, mili
jonai žemės akrų kvies ar
toją, milijonai kibs rausties 
po žemę ir iš ten kasinėti 
turtus. Vieno tik stekuos: 
žmonių. P.

ITALIJOS SU AUSTRI
JA KARAS.

Vienna, rugs. 21. — Aus
trijos general is štabas skel
bia, kad pietiniam Tyroliuj 
prieš italų pozicijas paleis
ta darban austrų sunkiosios 
kanuolės, prieš kurias nie
kas negali atsilaikyti.

Angliški laikraščiai ir vėl 
rašo, kad Meksikas į tris sa
vaites nusiramisiąs ir paga
liau ten įvyksianti iš seno 
pageidaujamoji tvarka. S. 
Valstijų valdžia, mat, tuo 
metu pripažįsianti Meksiko 
laikinu prezidentu ar Car- 
ranzą, ar Obregoną, pirmo
jo militarinį lyderį. Butų 
labai gerai, kad Meksikas 
susitvarkytų, kaip kad Wa- 
shingtono valdžia tikisi. Bet 
nemanoma, kad tas taip 
greit turės Įvykti. Prieš 
pripažintąjį prezidentu, 
kaip paprastai, sukils kiti 
meksįkonų lyderiai, 'kurie 
prezidento vardu jau kelinti 
metai kiap negali pasida
linti. Ir gims naujas krau
jo praliejimas. Jei jau ne
lengva Meksiką apraminti 
ir del žinomų priežasčių į

jo vidurinius reikalus ne- bą. 
galima maišyties, tai Suv. 
Valstijų valdžia geriau pa
darytų visai atsisakydama 
tą šalį tvarkyti, pirmiau at
šaukus iš ten visus ameri-
konus. Gal tuomet meksi- 
konains nusibostų banditi
nis gyvenimas ir jie patįs 
pasirūpintų apsidirbti su 
Viliais ir Co., kurie ten ne
sutikimus sėja.

Kaizerio karuomenė ne
spėjo Vilniaus paimti, kaip 
tuojaus Vilniaus viršininku 
nuskirta majoras Pohl iš 
Tilžės. Didžiojon Lietuvon 
dabar pateko ir pateks daug 
prūsų lietuvių į valdininkus. 
Nes ten būtinai yra reika
lingi viršininkai ir polician- 
tai, mokanti lietuvišką kal-

Prūsų lietuvių gal ne 
vienas tuo budu įgys šiltą 
vietelę D. Lietuvoj ir gal jų 
ne vienas ir prietelingai ir 
broliškai suramins savo su
vargusius nuo karo santau- 
tiečius, D. L. gyventojus.

Šio mėnesio 29d. Chicago 
apleidžia Jo E. vyskupas 
Rhode. Jis nuskirtas vys
kupu į Green Bay, Wis. 
Chicago lenkai netenka vys
kupo. Jie jau rūpinasi kitą 
vyskupą gauti. Gi lietuviai 
miega. Gal “Draugas” ką 
nors pasakytų tuo reikalu. 
Juk kituomet jis “Katali
ko” sumanymą tuo pačiu 
žvilgsniu buvo parėmęs ir 
dar pabrėžęs, kad kunigai 
jau senai... darbuojantis tuo 
žvilgsniu.

Lietuviai 
Amerikoje.

ST. BEDO KOLEGIJA.

Peru, III. Ši kolegija lietu
vių visuomenei jau yra maž 
daug žinoma, todėl platesnis 
aprašinėjimas butų bereika
lingas. Čionai lietuviai pra
dėjo lankyties nuo 1908 me
tų, o pastaruoju laiku jų 
skaičius priaugo ligi 16 as
menų. Be to laukiama dar 
daugiau atvažiuojant ir ti
kimės, kad šiemet lietuvių 
bus apie 20 asmenų. Nuo 
keletos metų čia gyvuoja 
SLRK. Moksleivių III-j i 
kuopa. Taippat yra išgul- 
dinėjama lietuvių kalba ke
turis kartus į savaitę. To
dėl kiekvienas lietuvis, no- 
i ėdamas pažinti savo kal
bą ir praeitį, gali tą atsiek
ti, tik reikia lankyties į 
lietuvių kalbos klesas. A- 
part to, delei geresnio išsi
lavinimo viešai kalbėti yra 
Įvesti dvisavaitiniai debatai, 
prakalbos ir paskaitos.

Lietuvių kalbą išguldinė- 
ja p. A. Linkus. Už lietu
vių kalbos mokinimą kolegi
jos valdžia suteikia moky
tojui $150 honoraro

Sekmadienyje, rugsėjo 19 
dieną, atsibuvo Susiv. Mok. 
3-čios kuopos susirinkimas. 
Į susirinkimą pribuvo 14 
asmenų. Aptarus kuopos 
reikalus buvo priimta keli 
nauji nariai. Kaikurie jų 
yra persikėlę iš kitų kuo
pų. Nutarta Kalėdų T 
laikiu surengti keletą va
karų ir tam tikslui išrink
ta komisija. Po to buvo 
renkama nauja valdyba. Iš
rinkta: J. Poška — pirm., 
A. Dikselis — pagelbin., A. 
Naugžemis — rast., V. Stul
pinas — kasininku, S. Ra
kauskas — kningininku. 
Toliau išrinkta debatų ko
misija, i kurią pateko: 
Linkus — pirmininku, o K. 
Liutkus — raštininku.

Valdybos pasižadėjo dėti 
pastangas, kad šie metai bu
tų didelis pliusas prie moki
nių išlavinimo. Kiškis.

JAUNIMO VAKARAS.

Melrose Park, UI. Vie
tinė Liet. Vyčių kuopa dar
buojasi. Rugsėjo 18 d. su
rengė viešą vakarą. Į vaka
rą atsilankė daug žmonių, 
ypatingai jaunimo. Buvo ir 
iš Chicagos svečių. Į va
karo programą inėjo pra
kalbos. Tai buvo paskelb
ta ir programų, bet nežinia 
delei kokios priežasties pa
kviesti kalbėtojai iš Chica
gos neatvažiavo. Nesu
laukiant kalbėtojų, pradėta 
programas. Dvi mergaiti 
pasakė monologą, paskui 
prasidėjo žaislai ir šokiai. 
Vakaras buvo blaivus ir 
smagus. Įspūdis išėjo labai 
malonus. Tegu vyčiai pa
našius vakarus rengia kuo- 
dažniausia.

Vietinis katalikas.

LIŪDNOS LAIDOTUVES.

Cicero, III. Dar kartą gi
liai buvo apraudojama a. a. 
Petr. Laurinaitė, žuvus 
‘ ‘ Eastlando ’ ’/ nelaimėj c, ka
da buvo perkeliama iš vie
nos vietos kiton šv. Kazi
miero kapinėse. Kadangi 
jinai buvo vytė, tai vietinė 
vyčių kuopa, prie kurios ve
lionė prigulėjo, pasirūpino 
atiduoti paskutini patarna
vimą. Apeigose dalyvavo 
apie 40 vyčių. Kun. A. E- 
žerskis pasakė jausmingą 
pamokslą. Ištikrųjų liūd
nas reginys išleisti pasku
tinį kartą iš akių nelaiku 
nuskintą gėlę, pilną pajė
gi gyvybės.

Tegu jai ir kitiems buna 
lengva šaltoji žemelė ir mie
la ilsėties. Nulindęs vytis.

NESMAGUS ORAS.

Ryegete, Mont. Rugsėjo 
18 dieną apie šį miestelį 
siautė didelis vėjas ir snie
gas. Prisnigo 3 colius gy
lio. Ūkininkų komai ir 
bulvės labai nukentėjo. 
Šaltis ir toliau traukiasi. 
Šiemet visi javai užaugo ge
ri, ypatingai kviečiai ir avi
žos, bet sniegas ir lietus ne
duoda iškulti.

Ūkininkams labai nema
lonus toks oras. Prv V.

LABDARYBĖS REIKA
LAI.

Cicero, III. Darbininkų 
dienoje, rugsėjo 6 dieną, 
Chicago LRK. Labd. Sąjun
gos 3 kuopa šv. Antano pa
rapijoje, Cicero, III., nepai
sant į lietingą orą, rinkimą 
aukų pradėjo nuo pat ry
to ir surinko $192.57. Rin
kėjų buvo 23 merginos. Tu
riu ištarti nuoširdų ačiū ir 
vietiniams automobilių sa
vininkams, kurie pasišventė 
išvežioti ir parvežioti rinkė
jas.

Vakare p. Pr. Šveikaus
kas teikėsi visus nufotogra
fuoti. Tai bus graži toji 
grupė ir kiekvienam paro
dys, kad joje susiglaudę 
našlaičių mylėtojai.

Vardai merginų rinkėjų
ir kiek surinko:
K. Stonaitė............. $19.91
V. Staliliūnaitė......... 19.17
V. Poškaitė .............  16.71
A. Gricaitė...................14.48
B. Sufkaitė .. ........... 14.14
O. Gricaitė ............. 10.92
R, Malaitė ............. 10.56
K. Kismanaitė .........  11.68
M. Rutkauskaitė .... 10.63 
B. Velickaitė .............  9.41
U. Serpetienė .......... 8.32
M. Šeškaitė ......... .. 8.27
A. Kučinskaitė .........  7.69
P. Ambrozaitė .........  6,73
M. Kazakaitė ............. 5.10
A. Žukauskaitė .........  4.62
P. Basčiukė ............. 4.12
O. Ivickiutė ............. 2.47
M. Juškaitė ............. 2.04
R. Pociūtė........................51
O. Šlogeriutė....................47
O. Valeriutė ..................42

Viso labo surinkta $192.- 
57. Atėmus išlaidas, $1.50, 
lieka $191.07. J. Mikolainis.

I MOS KUOPOS SLRKA. 
PROTESTAS PRIEŠ C.

KOMITETO PASIEL
GIMĄ.

Skaitant “Draugo” 34 
numerį randame centralio 
komiteto nutarimus 26 ir 27 
d. liepos, Brooklyn;, N. Y., 
tarpe kurių yra minimi iš
imti $10,000 iš Edwardsvil
le banko ir padėti $5,000 
New Yorke bankan, o kita 
pusė, $5,000, Bostone ban
kan. Tas yra priešinga sei
mo nutarimams. Seimas 
nutarė dėti šiuos pinigus, 
tai yra tuos, kurie atsiras 
pas kasininką kaipo viršus, 
į banką ant augštesnio nuo
šimčio. Nors seimo sekre
toriaus, p. V. Valukonio, 
protokole yra įrašyta išimti 
pinigus iš banko, tai tas yra 
jo klaida. Delegatai ilgai 
svarstė tą dalyką — ieškoti 
didelių nuošimčių —ir tai 
buvo atmesta. Vienbalsiai 
nutarta palikti pinigus tuo
se bankuose, kur dabar pa
dėti.
1-mos kuopos rašt.:

Jonas Kučinskas.
30-to seimo delegatai:

Kun. J. V. Kudirka, 
Jurgis Jonavičius, 
Pranas Burba, 
Barbora Sakevičienė.

""DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais

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

, arba j vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

i Tel. Drover 7042.
g !

■ Dr. C. Z. Vezelis I
HETUVYS DENTISTAS

Ž Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vnk. f
'■ Nodelioms pagal sutarimą.

n 4712 So. Ashland Avė. f
arti 47-tos gatvės. ■

DR. RICHTER'S 
PA I N 
EXPELLER 
del REUMATIZMO, 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 Washington SI 

NEW YORK, N. Y.

|Dr. S. A. ŠLAKIENE!
I SPECIALISTE ; 
g MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
1.3255 SO. HALSTED ST. 8 
IT*!. DroverCb! C AGO, ILL. J 
meatmw*'' .

* Dr. T. M, fitatarzynska ■
LIETUVE DENTISTE ■B —.....  * '■ ------  ■

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- I
S rium įeinanti- Darba* gvarantoja- 

mas. Taipgi tvirtas. B
S 1151 MILWAUKEE Ave. HnPd«v. į

IŠMOK (hft | 
Angliškai kalbėti

skaityti ir rašyti M
S Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, akai- K
v tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- ĮjĮ| 
M šis dolerius ($G) tiktai. Šis mokslas yra X 
S labai parankus kiekvienam, nes mokina- M 
\ me naujausiu budu per korespondencija (g| 
I«1 jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. A 
£] Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- į*! 
v dėkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- Oi 
M nigus: X
| AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES \ 
I 1741 W. 47th st., Chicago, Ill. f

Telephone Yards 6686 4

I Lietuviška Drapaną Kraatuvs |
Užlaikau didžiausiame pasirin- j 

| kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, J 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 5 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 

kotų. g

JONAS BUDRUMAS, savininkai !
3252-54 S. Morgan St I

CHICAGO. ILL. S
♦

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 no 
sveikumais Ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinkl, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
PrieS gydymų, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete lluostrota kny
gute jusu prigemtų kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,"
Parašlta europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

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

GYDYMAS DYKAI.
Męs galemo pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUBA 
sulaiko slinkimų plau
ku prašalina plalskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 Ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že-

šioštoip savaite miau atspaustų kuponų bestoje savaite. Jr slugkeĮe fi|anden.
UNION LABORATORY, Box 544, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Slučiu i dedamas 10 centu del npme-j 

kejimo kaštu perslutlmo. meldžiu Išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” tPasluskete sykiu kuponu su 
jusu antrašu.). , ________ ,
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Lb. "KATALIKAS,” rugs. 22,1915.

Karo aukos.
Ankstybas rytas. Saulutė 

vos-vos pasirodė iš už miš
kelio. Dabar jau nedulkan- 
čiu keliu atsargiai joja pen
ki kazokai. Tai rusu žval
gai, pasiusti pasiteirauti, ar 
dar vokiečiai toli. Neleng
va žvalgo užduotis ir pilna 
pavojaus. Ypač kuomet 
pasidrąsinęs priešas iš visu 
pusių ima veržties pirmyn 
ir jo nedideli būriai tarsi 
šarančiai užplaukia visą šą
li. Taip ir dabar buvo. Ru
sai palengva, bet nuolat 
traukėsi ant viso Lietuvos 
fronto, o vokiečių žvalgai 
užpylė veik visą Žemaitiją. 
Kazokai todėl jojo neskubė
dami, apžiūrinėdami bailiai 
kiekvieną krūmeli, besisten
gdami praslinkti kuotyliau- 
siai.

*
Juškaičių mažutis kaime

lis buvo pačiame įmigyje. 
Per dieną ir naktį nenuty
ląs kanuolių trenksmas ne
davė to suvargusio kaimelio 
kaimiečiams ramaus poilsio 
valandėlės. Dienomis-nak- 
timis laukė jie pasirodant 
neprašytų svečių, gaisrų, 
kentėjimų ir net mirties. 
Nelab malonus savųjų atsi
lankymai, gi dabar buvo 
laukiama vokiečių, apie ku
rių žiaurumus taip daug ė- 
jo pasakų., Vokiečiai plė
šia, degina, žudo, negaili se
nių, vaikų ir moterių, taip 
kalbėta visur ir išsigandę 
sodiečiai, kurie pabėgti ne
galėjo ar nespėjo, laukė a- 
tėjimo vokiečių, kaip sud- 
nos dienos. Net naktimis 
neretai iki aušros akių su
verti nedrįso, vos prisnūdę 
ant valandėlės išgąsty j, pra
kaitu apsipylę šokdavo iš 
lovos, nes sapnai rodė tik 
gaisrus ir žudynes. Užtai 
švisti pradėjus visi suurzgė, 
bet jau -šiek-tiek aprimę 
kietai sumigo, pamiršę ir 
karą, ir jo baisenybes.

*
Išjoję iš miškelio tarsi 

per miglą kazokai pamatė 
Jiškaičius, prisiglaudusius 
prie nedidelio upelio, tarsi 
paskendusius sodose. Kas 
ten įtlabar dedasi? Gal jau 
vokiečių stovykla kur sle
piasi už krūmeliu, sodelyj 
ar šiaip jau daržinėj? Tas 
klausimas užvis labiausiai 
kazokams rūpėjo ir nesant 
kam ant jo atsakyti, jie nu
sprendė patįs pasiteirauti 
kaimelyje. Atsargiai ark
liais vedini prislinko prie 
kaimelio arčiau, ir kol kiti 
laukė pasislėpę už krūme
lių, vienas kazokas, laiky
damas užtaisytą šaudyklę 
rankoj, nuslinko palengva 
toliau.

*
Už valandėlės jis sugrįžo 

ir pranešė, jog kaimelyj vo
kiečių nematyti, jog išrodo, 
kad viskas ten ramybėje 
miega, net šunes neatsilie
pia. Žvalgui rupi kuodau- 
giau sužinoti, bet kuoma- 
žiau trukšmo sukelti. Ka
zokai todėl nusprendė, jog 
neverta kaimiečius iš mie
go žadinti, bet geriau, ra
dus kur gerą daržinę, pa
tiems pasislėpti, ir valandė
lę palaukti, kol visi sukils.

*
Kaip tik pamiškėje tolo

kai nuo kitų trobų, riogsojo 
plati Antano Griniaus jau

ja. Kazokai be vargo ją at
sidarė, nes ji nuo pavasa
rio nebuvo rakinama. Čia 
Tuščiuose galuose dar matė
si šiaudų pluošteliai. Užte
ko tų ir arkliams po kojų, 
ir kazokams po šonų. Su
vargę arkliai ramiai ėmė 
graibinėti ir kramtyti šiau
dą galius, o patįs kazokai ir
gi netruko sumigti.

*
Senis Grinius buvo jau to

kiame amžiuje, kuriame 
žmogui užvis labiausiai ru
pi šiltas pečius ir nesudrum
stas ramumas. Baigė jis sa
vo amžių prie sunaus ir 
marčios, o vieninteliais 
draugais jo senatvės buvo 
rudas, pasišiaušęs katinas, 
lygiai prisirišęs prie šilto 
mūrelio, ir trijų metij anū
kas,' didelis katino priete- 
lis. Karas tečiaus nukrap
štė senį nuo pečiaus ir liepė 
vėl kaip prieš keliolikos me
tų pačiam apie ūkį rupin- 
ties: suims išėjęs į karą, o 
susikrimtus marti vos-ne- 
Vos krutėjo’, nuolat apsi
verkusi, nuolat išgąstyje, 
nekados nesveika. Tiesa, 
ūkis jau nereikalavo tiek 
daug rūpesčio, kaip seniau: 
iš šešeto arklių vos pora 
menkesnių teliko, iš gražių 
karvių bandos, iš javų pil
nos klėties, iš visako žemę 
atmetus vos tik dalelė ne
atimta. Ir nerūpėjo laukai 
arti, lie! sėti, nes, nebuvo 
kam, nei kaip. '•

*
Saulutė jau gerokai buvo 

pakilus, kuomet Juškaičiai 
pradėjo atbusti. Atbudo po 
neramaus miego ir senis 
Grinius. Užsimetęs ant pe
čių skrandą išėjo jis į kie
mą paleisti ant žolės gyvu
lius, senai jau tvartuose ne
nurimstančius. Pradarė 
diendaržio vartus ir jau pra
dėjo varyti karvutes į kluo- 
nelį, kuomet saulutės spin
duliai žaibu blykstelėjo ant 
viršugalvio įstabaus pasiro
džiusio raitelio. Senis nu
tirpo iš baimės ir persižeg
nojęs taikėsi sprukti į tvar
tus, bet greta jo tarsi iš že
mės išdygo vokiečių ulanas.

*
Vokiečių žvalgai nemėg

sta trankyties naktimis ir 
po vieną. Velija jie sau pa
silsėję kur kokiame palivar
ke ar dvarelyj didesniame 
būrely j lankyti kaimus. Ir 
blizgantis ant saulės ulanas 
nebuvo veinas: draugai jo 
netolimais jojo paskui, pa
siuntė jį pirmiau ištirti, ar 
kartais artimybėje nėra ka
zokų. Ne del to, kad vokie
čiai už savo kailį taip dre
bėtų, bet kad tarpe kitų do
rybių išmoko ir atsargumo, 
kuris niekam juk gėdos ne
daro.

*
— "Morgen,” suniurnėjo 

žemai nusilenkusiam dre
bančiam iš baimės seniui u- 
lanas ir pakėlęs piką už
klausė staiga: — Ar nėra 
čia kazokų, ar kur nematė 
juos jojant?” Senis su bai
me pažiurėjo į ulano piką ir 
matydamas, kad toji dar no
siniu ga jam į krutinę, šiek 
tiek aprimęs atsakė: "Ne, 
ponuli, ne, nėra, nėra čia 
nieko.” Ir ar galėjo senis 
matyti užsilipusius jaujoje 
kazokus, jei juos niekas 
kaimelyje nematė.

Ulanas nieko nelaukda
mas atsuko savo arklį ir už

Atsargiau rinkis 
valgius.

Šilumos metu daug žmo
nių serga pilvo ir žarnų li
gomis. Daug vaikų serga 
ir miršta vasarinėmis ligo
mis. Daug senų dejuoja ir 
kenčia delei organizmo tru
kumų, kurie paeina nuo ne
tikusio valgio ir gėrimo. 
Dažniausiai organizmas pa
genda pas tuos, kurie var
toja stiprius valgius ir už
pila juos šaltu alum.

Geriausia sąlyga, kaip bū
ti liuosam nuo vasarinių li
gų, reikia prisilaikyti val
gių ir gėrimų saiko. Rei
kia pasirinkti valgiai, ku
riuos gerai suvirintų orga
nizmas.

Tiesa, reikia valgyti, kad 
gyventi. Bet įvairus atsi
tikimai, kaip tai: baliai, lai
dotuvės, vestuvės ar kito
kios pramogos dažnai duo
da progas kaikuriems stip
riai apsivalgyti ir tas bū
na priežastimi ligos.

Įvairių šalių žmonės var
toja įvairius valgius. Taip-! 
pat įvairių luomų žmonės- 
vienos šalies vartoja įvai
rius valgius. Kaimietis 
maitinasi ir mėgsta tokį 
maistą, kuris netinka žmo
gui dirbančiam protiniai. 
Atidengiant naujas šalis, 
atrasta kitokie daiktai tin
kami į valgį ir jis pasisa
vinta. 1586 metais iš Ame
rikos į Europą parvežta 
bulvės; 1650 metais jos pra
dėta padiegti Vokietijoje. 
Viduryje 18 šimtmečio bul
vės prisiėjo siūlyti žmonėms 
iš ambonos. . Šiandie gi bul
vės yra kasdieninis žmonių 
maistas. Ligi vidurio 18 
šimtmečio pasaldinimui į- 
vairių skystimų tarnaudavo 
medus, o vėliau išrasta len
drinis cukrus. Nuo laiko, 
kada chemikas Markgraf 
išrado burokinį cukrų, jis 
taip žymiai tada prasipla
tino, kad šiandien jo vertė 
neapkainuojama.

valandėlės net spindys jo 
viršugalvis išnyko tolumoje. 
O senis nei nebaigęs varyti 
iš diendaržio gyvulius uždu
sęs įbėgo į giąčią ir užtren
kęs duris sušuko: "Martele, 
vokiečiai, čia vieną mačiau, 
prajojo pro tvartus ir, klau
sės kazokų.”

*
Kas nemėgsta pasirodyti 
iškilmingai ir puikiai, 

blizgučiais žmonėms užim
ponuoti? Gana puikybės ir 
pas vokiečių ulanus, ir jie 
mėgsta pasirodyti karžy- 
giais-drąsuoliais. Todėl, da- 
sižinoję iš draugo, jog ka
zokų artimybėje nėra, žval
gai nutarė įjoti į kaimelį iš
kilmingai, kad nustebinus 
sodiečius-lietuvius savo gra
žiais arkliais, puikiais bliz
gančiais uniformais, karžy
giška išvaizda. Priešakyj 
sustojo keturi patrubočiai, 
šiek-tiek toliau visas žėrįs 
blizgučiais jaunas leitenan
tas, dar toliau pora tuzinų 
šiaip jau raitelių. Patriubo- 
čiai išpūtė žandus, pasklido 
po visą, apylinkę gražus, su
tartini ulanų maršo garsai, 
sudundėjo padkavos, sutraš
kėjo ginklai ir blizganti, 
puiki kavalkada leidosi išil
gai kaimelio neskubėdama.

(Pabaiga seka).

Apie vidurį 17 amžiaus 
tarp visų kultūrinių žmo
nių išsiplatino trįs nauji gė
rimai. 1671 metais įsteigta 
pirmoji kavinė Lipske. Vo
kiečiai užima pirmą vietą 
tarp žmonių, labiausiai var
tojančių kavą. Arbata la
biausia vartojama Rusijoje, 
Švedijoj, Holandijoj, Angli
joj ir pietinėj Amerikoj. 
Šekolada Hispanijoj ir I- 
talijoj. Labai nemalonus iš
radimas išspausti iš bulvių 
degtinę. Atidengimas Pie
tų Indijos atidengė daug 
naujų valgių.

Valgių vežiojimas iš vie
nos vietos į kitą, ypatingai 
iš vieno matėriko į kitą, ga
dina valgių gerunlą. Te- 
čiau vežiojimas tuo reika
lingas, kad jei vienoj šalyj 
panašus valgiai neauga, ar
ba atsitinka stoka, badas, 
tai kita šalis pristato reika
lingo maisto.

Hygiena mus mokina, kad 
reikia susilaikyti nuo per
sivalgymo, nepaisant kokių 
valgių mes turėtume po a- 
kimis. Liuosybė pasirinki
me tinkamų valgių, visokių 
gardumynų neturi mus ap
gaudinėti.

Nutoldami nuo tokių val
gių, kuriuos gatavus sutei
kė mums gamta, prasimanė
me visokių komplikuotų 
valgių, kurie dažniausiai es
ti ligų priežastimis. Žino
ma, čia nekalbama apie to
kius valgius, kaip kopūs
tai, kručkai ir kiti, kuriuos 
turime taip sudaryti, kad 
iššauktų musų apetitą. Ne
sulyginsime taippat ir žmo
nių laipsnio ir pašaukimo 
prie valgio. Taip, sakysi
me, chinietis valgo sliekus, 
iš lizdo paukštelius, o euro
pietis tokia mėsa piktinasi. 
Visa tai daug priguli nuo 
laipsnio kultūros, ant kurio 
žmogus stovi. Vaikas rei
kalauja dažniau pavalgyti, 
negu senas, nes jis vystosi, 
auga. Stokavimas valgio 
tokiame augimo amžiuje ga
li būti blėdingas, padaro 
mažakrauju ir daugelyje at
vejų ligotu.

Prastas mirimas nuskriau
džia žmogų ne tiktai fiziki
niai, bet ir dvasiniai. Žmo
gus lengvai padžiųsta ir li
gos greičiau sunaikina.

Sveikas ir geras apetitas 
yra ženklas kiekvieno svei
katingo žmogaus. Iššauki
me apetito nervai turi svar
bią rolę. Sulyg priežodžio, 
kai žmogus pamato tinka
mą valgį, "seilės varva.” 
turi tai didelę fiziologinę 
reikšmę. Ta seilė prie val
gymo taip riekalinga, kai 
skystis prie virinimo orga
nizme. O valgį viriname at
sakančiai tik tada, kai mu
sų sistema išdirba užtekti
nai tų skysčių. Žmonės, 
kurie vartoja svaigalus, ne
jaučia alkio ir nesuvirina 
valgio. Alkoholis gadina 
organizmo geležėles, kurios 
išdirba reikalingą skystį, 
užtat nuo to kenčia ir gadi- 
nasi visas organizmo stovis.

Kiekviename atsitikime 
išsirinkime atsargiai tokius 
valgius, kuriuos lengvai vi
rina musų viduriai. Rei
kia pastebėti, kad lietuviai 
mažai skaitosi su valgių pa
sirinkimu. Yra tokių šei
mynų, kurios išsigaminime 
valgių toliau kopūstų ir mė
sos nenueina. Prie šitų vai-
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Prince Albert yra 
geras tabakas

Vyrai visur ruko Prince Al
bert taboką dėlto, kad iš 
jos galima padaryti gerų 
cigaretų arba rūkyti pyp
kėje. Taboka yra taip ge
ra, kad pirmą kartą ją rū
kiusiam taip patiks, kad jis 
nenustos ją rūkęs ir toliaus.Fringe Albert j

the national joy smoke 
Patentuotas būdas kuriom Prince Albert 
yra dirbtas išvengia liežuvio ir gerklės ne 
peršti. Gali laisvai būti rūkomas pypkėj ar
ba cigaretuose dėlto kad neperšti liežuvio 
nė gerklės. Patiks jums skonis bei kvepsnis.

Prince Albert y- 
ra supjaustytas 
taip jog galima \ 

jį parankiai susukti
neišberiant kada suki 
cigareta. Jis kemšasi pa
rankiai ir pypkėj, ir duoda 
skanų rukimą. Prince Albert y 
ra ilgai rūkomas, ir geras tabakas.
Prince Albert parduodamas 5c raudonuo
se maišeliuose; 10c raudonose blokinėse; 
svarai ir pus-svariai blekinese dežese ir 
svarai stiklinėse dežese su uždengtuvais.

įBlGiaiETirS'tOBACCv

G

Copyright 1914 b 
R. J. Reynolds 
Tobacco Co.R. J. REYNOLDS TOBACCO 

COMPANY 
Winston-Salem, N. C.

Naujausi vyrų ir vaikinų rudeniniai 
Siutai lankia čionai Jus užganėdinti

Jus vyrai kurie esate ypatingi apie savo drabužius, rasite čia ko tik 
reikalaujate. Apsivilkite musų naujuose rudeniniuose arabužiuose, 
ir busite tikroje madoje.

$18 vertes Vyrų irv Vaikinų Siutai tiktai po $14.75
Šie siutai yra verti $18, be abejones F7PI
kitur taip pigiai nepirksite, ir gėrės-
nį drabužį negausite kaip čia, rasite Y m /g ® Į 
didelę daugybę del išsirinkimo, naujau- |j ąA______
sios mados ir materijos, visokio didumo M 
tiktai už.................... . .............................

Čia yra kas nors del Vaikų
Ateikite čia, rasite visokios rųšies stotelių del 

mokslaines, patiks jums siutai ir kainos.
Vaikų Siutai su 2 porom trumpų kelnių $4.75
Kaip tik vaikams tinkami, visokios rųšies (h $ py F4 
materijos, didumo 8 iki 16 metų, verti $6.50 v£|, / 
musų speciališka kaina................................ ® f
Vaikų mokslainei siutai, Balkan mados, su n 
trumpom kelnaitėm, maišytos materijos, v/ f 
rudos ir mėlynos, didumo 7 iki 16 m. verti $4
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4805-07-09-11 ASHLAND AVE..I

j Vaikų Golf ke- 
I pures, vilnonio 

materijolo, tam 
! sios spalvos, 
! didumo 6% iki 
j 7, tiktai

15c
■ 
9
B 
B
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Tel. Randolph 5246 i

l Slakes I
KATAS Ij ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago,i, m.
Bes. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 3 v. 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Kuo 8 vai. vakare kasdiena

gių nuolat vartojama alus. 
Nenuostabu, kad mūsiškiai 
nuo tokių valgių nubalę ir 
papurtę. Tik ačių iš prigi
mimo sveikam organizmui, 
jie ilgai tesą vartodami kad 
ir nesveiką valgį. P-

s
Į 
B
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Telephones Yards | 5946

APTIEKA_.........
4503;So. Wood;Street, Chicago,,Ill.

Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai
mė, tai žmogaus uustojinias sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pageibos. ‘ Musų aptickoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoju receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

I 
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DYKAS 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan; 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
> Premium Dept. 490 Broome St., New V~rk, N. T. 
K (Vertis kupous gere iki 81 d. Gruodžio, 1915.)
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LD. “KATALIKAS.” rugs. 22,1915.

VALSTYBĖS SEKRETO-

Chicago^
PAVEIKSLAS PERSKY

RĖ PORĄ.
Mrs. Grace Smith, 710 

Tripp avė., bevalydama sa
vo vyro drabužius, kišeninį 
atrado kažkokios merginos 
paveikslą. Tuo remdamosi 
dabar Mrs. Grace Smith rei
kalauja su savo vyru persi
skyrimo.

..NEŽINO. KAD AP
SIVEDĖ.

į Po 7 mėnesiu poroje su
gyvenimo, Mrs. Joseph Sie
gel su savo vyru susiginči
jus ėmė prirodinčti, jogei ji 
esanti su juo nevedusi, jo
gei ji vadinasi ne Mrs. Jo
seph Siegel, het Miss Lili
an Phillips. Po ginču pa
galiau visas reikalas atsidū
rė teisman.

Mrs. Joseph Siegel sa
vo peticijoje pasakoja, kad 
siu metu pradžioje ponas 
Siegel ją nusivedęs i City 
Hali, kur jis teisėjui Robin
son padavęs koki tai poperį, 
tasai prataręs kelis žodžius, 
su juo pasisveikinęs ir Sie
gel jam užmokėjęs $5. Ji 
todėl nežinojus, kad tai bu
vęs šliubas ir nesanti jokia 
Mrs. Siegel.

Genys margas, bet pasau
lis dar margesnis.

KRUTOMIEJI PAVEIK 
SLAI MALDNAMIUOSE.

Evanstone nesama nei 
vieno teatre]io su krutomai- 
siais paveikslais. Kadangi 
sekmadieniu vakarais iš ten

5 Žinios
dauguma išvažiuoja į teat- 
rėlius miestan, tai First 
Congregational Church pas
torius sumanė,savo maldna- 
myj sekmadieniu vakarais 
intaisyti kratomuosius pa
veikslus. Tokiuo budu bus 
du paukščiu nušautu: žmo
nės pasimels ir pasijuoks, 
nereikės keliauti išvakarė
mis kur kitur.

Puikus išrokavimas!

NAUJA ORGANIZACIJA.
Chicagos mokyklų tary

bos, kuri užsimanė sugriauti 
mokytoji! uniją, priešinin
kai sutvėrė naują organiza
ciją vardu “The Chicago 
Parents’ Federation.” Jau 
išrūpinta ir “čarteris.” Ton 
naujon federacijon norima 
pritraukti visus tėvus, ku
rie savo vaikus leidžia mo- 
kyties į viešąsias mokyklas. 
Federacija nešimai šysianti 
politikon, bot nuolat stovė
sianti ant sargybos, idant 
mokyklų taryba teisingai el
gtųsi. Prigulinčioji i fede
raciją šeimyna turinti mo
kėti per savaitę po 1 centą 
nuo kiekvieno šeimynos na
rio federacijos užlaikymo lė
šoms.

RIUI GRASINAMA.
Valstybės sekretoriui Lan

sing iš San Francisco pa
siusta grasinantis laiškas. 
Federal ia i detektivai ieško 
laiško siuntėjo. Spėjama, 
jog tai darąs koks vokietu
kas ar beprotis žmogelis.

Musu redakcijon atsilan
kė p. Keistutis Šliupas ir 
vakar iš Chicago išvažiavo 
i Madison, Wis., kur profe
soriaus Wisconsin© univer
sitete. Jis ten išguldinės 
mokslus iš fizikos srities.

KONCERTAS NEĮVYKS.
Idant žmonėms, mylin

tiems muziką, davus progos 
išgirsti garsių senovės kla
sikų muzikalius tvarinius, 
Chicagos lietuvių vargoni
ninkų kuopa savo laiku su
manė parengti koncertą, a- 
pie kuri laikraščiuose jau 
buvo minėta. Koncertas 
turėjo įvykti rugsėjo 24 d. 
šv. Jurgio bažnyčioje. Pu
sė pelno iš to koncerto bu
vo skiriama našlaičių nau
dai, o kita pusė — lietu
viams, nukentėjusioms del 
karo.

Tuo tikslu buvo parinkta 
tinkami bažnytinio turinio 
veikalai, užkviesti lietuvių 
solistai, choro repeticijos e- 
jo viena po kitai. Bet kar
tais ir prakilniausi užmany
mai negalima įvykdinti. 
Priežsatis tame, kad mes 
dar neužtektinai susipratę 
esame. Rimtus koncertus, 
kurie auklėja žmonių dva
sią, prilyginame prie “ni
ckel show.” Pavyzdin, 
nesenai šv. Kryžiaus bažny
čioje, laike šventinimo nau
jų vargonų, buvo surengtas 
rimtas koncertas, kuris ir 
sukėlė daug nepageidauja
mų kalbų ir pasipiktinimų. 
Dėlei tos priežasties mes

viešai pranešame, jogei už
manyto musų koncerto ne
rengsime.

Ch. Liet. Varg. kuopa.

in—. ..... .. ............ ..
Phene Drev.r 78M

DR. A J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Gy<k ligas vyrų/ moterų ir valkų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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Geriausia proga-del 1 arba 2 vyrų 
pirkti pirmos klesos krautuvę ‘ ‘ gro
cery” lietuvių apgyventoj apylinkėj 
už $900. Duos ant išmokėjimo. Ban
da $33 su 5 dol. kambariais ir stai- 
ne. ši vieta pinigų dirbėja, dabarti
nis savininkas jau 7 metai kaip ją 
laiko. Priežastis pardavimo — savi
ninkas nemoka kalbėti lietuviškai.
2901 Emerald avė., Chicago, Ill. fc—r-1—■ I ...

LIETUVIAI, PASINAUDOKITE 
PROGA.

Iš priežasti esišvažiavimo savininko 
į kitą miestą, parsiduoda už labai pi
gią kainą naminiai rakandai (furnitu
re), vieni metai tiktai naudoti. Del 
artesnių žinių kreipkitės antrašu: 
3422 So. Union Ave., "Chicago, Ill.

Reikalingas pusiauninkas, turintis 
$500 arba $1,000 atidarymui biznio 
“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.

DLAAROTH ’
Rusas gydytojas ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

3358 S, Halsted St., arti 34, Chicago,

Pigiai parsiduoda saliunas lai,ai ge
roje vietoje, tarp lietuvių, ant Brid- 
geporto. Savininkas nori greitai pra- 
duoti iš priežasties ligos. Atsišaukite: 
3301 So. Halsted str., Chicago, Ill.

■ Reikalingi :
I jauni vyrai mokyties barberys- f 
I tės. Keleto savaičių užtenka del B 
| užbaigimo kurso. Įrankiaf duo- | 
| duodami. Vietos laukia. Gera | 
| mokesnis. Visados gali tikėties |!

dirbsiąs. Uždarbis yra besimo- j 
1 kinant.
I ■| MOLER BARBER COLLEGE B
| 105 So. Fifth flve., Chicago, 111. |

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijij historijos, 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.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai 

3149 So. Morgan Si. kario 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.
■■MiinaiMŠaiiiaiiiiiaiaiiBiuiaiuuauHaaiaiiuiiuiuiiiūiaiiiiiaiHaiiiiiiamaiMiaMiišiKBiuiiaMiiBHmiaiia

Telephone Yards 5834.

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

332S So. Halsted St.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |

I
Durų, lentų, lentelių, rėmų, šviną kalvių daigtų ir stogo popieros,

MUŠU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

.y _______  ' .. • ■ • ? ■ • • •_____ _

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

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

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 91.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinč dalia.
1644 W Coicairo avė
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė 
2054 M 1 Waukee avė 
2710 W North avė

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

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

1816 W 12th st
3102 W 22ud st

Platinę dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland ave

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstančia tapo sveikais, 

žmones laogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
inatizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumų. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklą 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodą, ir
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■ čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- ■
B giškumo. ' r' * ■

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsią Chieogo’s B 
gidytoją, kurs lavinosi virš 15 metą tame amate.

13 Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. ±
B Galima pinigus siusti tiesiog pa:
i Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite: ®

: DR. S. A. RICHMOND CO. -
° 3247 So. Morgan St.. Chicago, III. ■

Paduškų 
Novaločkos.

Didumo 36x42 paduškų 
apvalkalai, sunkaus au
dimo, už kurias jus mo
kate 12%c., ant šio iš
pardavimo kiekvienas

Lovų 
Paklodės.

72x90 didumo lovom 
paklodės, geriausio ta- 
voro

Bovelnines 
Užklodės.

Pilnos mieros, sun
kios pilkos bovelnos už
klotos, raudonai ir mė- 
linai aprubežiuotos,
specialė kaina šiame iš
pardavime kiekvienos

Lovų 
Kaldros.

Didelės saizso kaldros, 
pripildytos gera vata, 
uždengtos radonu au
deklu, po

Vasarinis 
Planelis.

Gero tavoro, klėtkuoto 
ir dryžuoto modelio, ant 
šio išpardavimo yardas 
po

Velour 
Planelis.

Nepaprastai sunkaus 
velour flaneliai, tamsios 
spalvos, klėtkuoti, 12% 
centų vertės, ant šio iš
pardavimo yardas po

Turkiški 
Rankšluosčiai.

Labai sunkus turkiški 
abrusai, spesiališka kai
na šiame išpardavime 
po

Buck 
Rankšluosčiai.

Geriausio tavoro Huch 
abrusai, raudona spal
va aprubežiuoti, didu
mas 18x36, kiekvienas 
PO

8įc 39c 89c •1 .39

z

LTD 81c 15c 6c
VYRŲ APATINIAI

Vyrų puikus apatiniai, 
pilkos spalvos, didumo 
imti 34 iki 46, specialė 
kaina po

50c

MOTERIŲ APA
TINIAI

Moterių apatiniai, gero 
tavoro, baltos spalvos, 
didumo 34 iki 38, po

24c

VAIKŲ UNION 
SIUTAI

4 iki 12, vertės 35c., 
ant šio išpardavimo 
tiktai po

24c

KŪDIKIŲ PAN- 
ČIAKOS.

mo nuo 4 iki 6%, 19c.
vretės, po

I2a

MOTERIŲ TARBE- 
LĖS

Moterių mažos skiųri- 
nės tarbelės, įvairiose 
spalvose ir didumuose, 
15c. vertės, po

5c

VYRŲ SVEDERIAI 
pilkoj ir kitokioj spal
voj, su vyniojamu kak
lu, 50c. vertės, dabar gi 
PO

39c

VYRŲ VIRŠUTINIAI 
MARŠKINIAI 

minkštu kalnierium, di
dumas nuo 14 iki 17, 
50c. vertės, po

33c
‘ VAIKU SWEATER

VYRŲ FLENELIAI 
MARŠKINIAI 

kalnieriais, didumo nuo 
14 iki 17, 69c. vertės, 
PO

50c___
VYRŲ APATINIAI

Vyrų apatiniai, gero ta- 
voro, visokio didumo, 
PO

48c

MOTERIŲ APATI
NIAI

Union siutai, augštu ka
klu, viokio didumo, po

68c

VAIKŲ APATINIAI 
kiniai bei kelinės didu
mo nu 24 iki 34. Ant 
šio išpardavimo tik po

25c

MOTERIŲ PANČIA- 
KOS

8% iki 10, 39c. vertės, 
ant šio išpardavimo už 
porą po

25c

PLAUKAM ŠPILKOS
Didelis pasirinkimas ki- 
ontinių arba gintarinių 
moteriškų špilkų (hair 
pins), 15c. v., kaina

8c

VAIKŲ ŠLEIKOS 
(SUSPENDERS)

Vaikų šleikos geriausio 
ųnaterijolo, gera skūra, 
PO

10c

COATS
coats, pilkos ir kitokių 
spalvų, didumas nuo 
26 iki 34, $1.50 vertės, 
PO

1.25

VYRŲ FLENELIAI 
MARŠKINIAI

Su atskiru kalnie
rium, pilkos spalvos, 
$1.50 vertės, tiktai po

59c

.4
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