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TEuiONAI GALICIJOJ
Rusai Galicijoje muša 

teutonus.
Lembergui net grasia 

pavojus.
Austrai-Vokiečiai vos tik at
silaiko ant paskutines linijos.
50 mylių ilgio frontu teu= 

tonai atgal stumiami.
Petrogradas, sp. 14. — 

Iš rusu fronto ' Galicijoje 
naujai apturėta žinia liudi
ja, kad tenai rusai austrus- 
vokiečius nustūmę jau ant 
paskutinės jų apsiginimo li
nijos, o ir tenai jiems gra
sius pavojus nuo rusų. Teu
tonų paskutinė linija išsi
driekus aplink upę Strypą 
ir dabar rusai ir aną ata
kuojanti.

New York, sp. 14. — Čio
nai pranešta, kad rusų lai
mėjimai Galicijoje yra di
desni ir svarbesni, negu 
kad pirmiau buvo skelbia
ma. Rusų gen. Ivanov su 
savo armijomis austrams- 
vokiečiams uždavė toki 
smūgį, kad pastarieji turė
jo bėgti ir persimesti per 
upę Strypą. Bet ir toliau 
rusai jų neatleidžia.

Londonas, sp. 14. — Ru
sų smarkus ofensivas Ga
licijoje grasia pavojumi 
Lembergui (Lvovui) po pa
starajam rusų laimėjimui. 
Iš Petrogrado apturima ži
nios, kad gen. Ivano v ne
paleis teutonų, kol jų nenu
stums i Lembergo apylin
kes. Tasai laimėjimas kar
čiai atsilieps ir į austrų-vo- 
kiečių veikimų Serbijoje.

Dvinsko apsKrityj eina 
smarkus mūšiai, bet rusai 
ir ten prieš vokiečius atsi
laiko.

Petrogradas, spal. 14. — 
Rusai oficialiai praneša, 
kad jie savo karo laivų ar- 
motonūs Rygos užlajoj nu- 
mušę vienų vokiečių hydro- 
planų. Rusų didžiulis ae
roplanas “Uja Muromec” 

vokiečių daug transporto ir 
artilerijos kelias koliumnas. 
Dvinsko apskrityj eina di- 
deliausi mūšiai. Arti Du- 
beliškių sodžiaus vokiečiai 
užėmė dalį rusų -apkasų. 
Mušiu pasekmės tečiau ne
žinomos. Tarpežeriuose ru
sai prieš vokiečius naudoja
si aeroplanais ir jiems daug 
nuostolių padaro.

Pietuosna nuo ežero Obo- 
le rusai perėjo upę Pror- 
va ir užėmė sodžius Rudzi, 
Golovič ir Gavrantsi. Taip- 
pat užėmė Istlionis palei e- 
žerų Boginskoje. Paminė
tose vietose vokiečiai pa
nešė didelius nuostolius.

Pietvakaruose nuo Pins
ko iš Komora rusai vokie
čius durtuvais išvijo. Daug 
vokiečių išbadyta ir daug 
jų žuvę nuo rusų kulkosvai
džių veikimo.

Iš Berlyno pranešama, 
kad vokiečiai Dvinsko tvir
tovę iš oro bombarduojan
ti. ‘

RUSAI ATMUŠĖ VOKIE 
ČIUS APIE 30 MYLIŲ.
Petrogradas, spalių 13.— 

Rusų gen. Ivanov su savo 
armijomis tokį uždavė smū
gį austrams-vokiečiams Ga
licijoje, kad pastarieji 50 
mylių ilgio frontu buvo pri
versti bėgti net 30 mylių at
gal ir atsikliuti net už upės 
Zolotaja Lipa. Rusų armi
jos tokiuo budu austrus- 
vokiečius besivydamos per 
tris dienas tolokai pasiva
rė ir vijimosi dar nepasi
baigė.

Iš karo fronto čionai ap
turėta žinia, kad rusų lini
jos kairysis sparnas bai
siai susirėmęs su teutonų

PART OF 97,000 WHO SAW RACE 0 ANDERSON PASSING COMPETITOR IN AUTO RACEC^serj

Automobilių lenktynių kel io dalies vaizdelis Sheepshead Bay, N. Y.

nai rusų užgulimo tečiau 
neatlaikę ir turėję pasitrau
kti į užpakalines savo pozi
cijas.

Teutonai pašėlusiai buvo 
pirspausti Haivorenka so
džiuje, kuris drūčiai buvo 
fortifikuotas ir iš kur ru
sams sunku buvo išvyti sa
vo priešininkus. Per tris 
dienas rusai ten buvo už
gulę ant teutonų. Tečiau 
tie nenorėjo tų savo pozi
cijų apleisti. Pagaliau ru
sai prieš juos pavartojo 
durtuvus ir visus išklojo.

Kitas didelis mušis atsi
buvo palei tilta, einantį 
skersai upę Strypą. Kuo
met vokiečiai susitvarkė 
pereiti tiltų ir iš anapus li
pęs priešais rusus atsilaiky
ti, jie, perėję tilta, pasta
rųjų padegė. Bet rusų trįs 
pulkai pro liepsnas tiltu 
prasimušė ir anapus pusės 
vokiečius į visas puses iš
sklaidė.

FRANCUOS MINISTE
RS ATSISTATYDINO.

Paryžius, sp. 14. — Fran
ci jos užsienių reikalų mi- 
nisteris Delcasse atsistaty
dino. Jo atsistatydinimas, 
pasakojama, esųs surištas 
su dabartiniu stoviu Bal
kanuose.

Delcasse vietų užėmė pre
mjeras Viviani podraug pa
likdamas ir premieru.

Apie Delcasse atsistaty
dinimų priemieras pranešė 
parlamentui. Buvo kilęs 
trukšhias, bet veikiai vis-

Automobilių lenktynes.

Teutonams bus 
sunku persiris
ti per Serbiją.
Serbai iš pirmo 

žygio bulga
rus sumušė.

VOKIEČIAI NAUDOJA 
NUODINGAS DUJAS.

Berlynas, sp. 14. — Vo
kiečių žymus militarinis 
kritikas, majoras Morath, 
laikraštyj Berliner Tage- 
blatt rašo, kad vokiečiai 
Serbijoje ilgas laikas turė
sią labai sunkaus darbo, kol 
serbus įgalėsią, kol perei
sią išilgai tų kalnuotų šalį 
ir kol pagaliau savo! tikslų 
atsieksią. Morath neabejčf- 
ja, kad vokiečiai ten neper-* 
galėsią klinčių, bet tai bu> 
siųs labai sunkus darbas, 
kadangi serbai yra pripra
tę prie kalnų ir jie pasižy
mi savo atkaklumu.

Kuomet pagaliau vokie
čiai tas sunkenybes apgalė
sią, tuomet visur vokiečiai 
turėsią viršų.

Paryžius, sp. 14. — Pri
vatiniu keliu apturima ži
nios, kad serbai visų bul
garų divizijų sunaikinę mu- 
šyj netoli nuo Kraguye- 
vatz, Serbijoje. Be to bul- 

ležinkelį tarpe Nish ir Pro- 
chovo. z

Serbai oficialiai skelbia, 
kad teutonai priešais ser
bus naudojanti nuodingas 
dujas (gazus). Tas pirmu 
kartu panaudota palei Za- 
brezge. Bet serbai ir prie 
dujų e^ų prisiruošę ir teu
tonus atgal atmušanti.

Austrą i-vokieč i a i užėmė 
Lipa, bet jiems tas daug at
siėjo. Mūšio laukas paliko 
apklotas jų lavonais.

PASKELBĖ KARĄ 
SERBIJAI.

Paryžius, sp. 14. — Bul
garija oficialiai paskelbė 
karų Serbijai pereitų pir
madienį ryte, kaip praneša
ma iš Petrogrado. Ir tuo- 
jaus bulgarų karuomenė į- 
siveržė Serbijon.

BULGARAI TURI DI
DŽIULES KANUOLES.
Londonas, sp. 14. — Bul

garijos 150,000 armija ata
kuoja Bielgrado-Nish-Salo- 
niki geležinkelį. Tam tik
slui vartojama vokiečių 17- 
kos colių (42 centimetrų) 
anuotos, kurias valdo vo
kiečių kanoneriai.

— Roma, sp. 14. — Tur
kijos sultanas popežiui pra
nešė, jogei jis sustabdy- 
siųs armėnų skerdynes.

— Cambridge, Mass., sp. 
14. — Norbert Wiener, 19 
metų amžiaus, nuskurtas fi
losofijos profesoriaus padė
jėju Harvardo kolegijoj.

Vokiečiu į Vil
nių veržimosi.

Nuo Kauno vokiečiai ėmė 
veržties toliau ant Vilniaus. 
Rusų karuomenė traukėsi 
ant Perašiunsų-Košedarų ir 
ant Janavos. Vokiečiai 
greitai pasirengė savo ar
tilerijų ir sustatė 40 anuo
tų ėmė šaudyti išilgai plen
to. Kauno priemiestis Ža
liasis kalnas, labiausiai ap
gyvendintas sentikiais, už
karto užsidegė keliose vie
tose. Pasinaudodami tuo 
apšvietimu vokiečiai apšau- 
dinėjo jau aprimusi mies
tų, Ir toliau žingsnis po 
žingsniui ardė šoviniais 
pk utų, griovė perkasus, nu
mušė pakelyje prisodintus 
medžius. Kitoje pusėje jie 
apšaudė Kalnuotų Fredų, 
Šancus, pagalios ėmė verž
ties ant Budos, pakeliuje 
ant Prienų ir Evje. Tarsi 
nepaliaujama kruša slinko 
ugnis dirvomis ir kaime
liais. O paskui ugnies, tar
si debesis paskui saulutės 
šviesos, slinko tirštos eilės 
vokiečių pėstininkų. Tarp 
Nemuno ir Vilijos yra ilga 
siaura lyguma, kurių vokie
čiai paskubėjo išnaudoti J 
Jie iš vienos pusės pradėjo j })ef 
traukti ant Karmėlavos ir “

1 urzanų, perejo aut dėsi-‘dangino.
niojo Vilijos kranto, toliau 
pagal Janavos išnaujo per
ėjo ant kairiojo kranto, to
kiu budu norėdami suvaryti 
rusų karuomenės dalį tarsi 
į maišų. Vokiečiai norėjo 
apsupti kaip galima dau
giau rusų ant lygumos taip 
Nemuno-Vii i jos (Nerio). 
Bet prie Karmėlavos rusai 
užlaikė vokiečius, gi prie 
Janavos patįs perėjo ant 
kito kranto ir suplaišino 
tiltų jau vokiečiams bema
tant. Vokiečiai įpyko ir 
ėmė smarkiai šaudyti į Ja
navos miestelį.

Pasisekimai prie Kauno 
taip vokiečių ūpų sukėlė, 
kad jie jau į niekų neatsi
žvelgdami veržėsi pirmyn 
ir mėtės iš šalies į šalį. Ve
žikas, pabėgęs ant Petra
šiūnų anksčiau už kitus, pa
kliuvo vokiečiams į nelais
vę, o kitas vežėjas, išbėgęs 
iš Kauno daug vėliau, per
ėjo ant Žižmarių visai liue
sai.

Kuomet vokiečiams 
pasisekė apsupti rusų 
ruomenę, jie pradėjo 
puldinėti iš fronto. Vokie
čiai jau manė, kad rusų ar
mija traukiasi ant viso 
fronto, kad net pats karas

,sa ant 2

ne
ką- 
už-

lUSl.).

Ir vėl zeppeli 
nai užpuolė 

Londūną.
UŽMUŠTA, 34 SU

ŽEISTA.
8

Londonas, sp. 14. — Vo
kiečių zeppclinai pereitų 
naktį išnaujo buvo užpuo
lę ir iš • oro bombardavo 
Londoną. 2 moteri ir 6 vy
rai užmušta ir 34 asmenis 
sužeista. Tai yra 21-masis 
ant Anglijos iš oro užpuoli
mas.

Oficialiai pranešama, kad 
nei vienas valdiškas bius
tas nenukentėjęs ir materi- 
jaliai nuostoliai esu maži.

Pereitų naktį miestų už
puolę visai netikėtai, ka
dangi iš niekur anksčiau 
nebuvo pranešta ir neper
sergėta apie zeppebnų at- 
skridimą. Zeppelinams pa
tarnavusi migla, kuri iš va
karo buvo užklojusi kaip 
kokia marškone Anglija ir 
Londoną.

Kuomet 
plyšimai, 
veikti

ištiko bombų 
akimirkoj ėmė 

miestų saugojanti 
artilerija, aeroplanai ir vi

ešomis pusėmis pakilo oran, 
užpuolikai niekur ne- 

. sučiupti savais keliais nusi-

Ligsioi Anglijoje zeppo- 
linai savo bombomis ligi 
130 asmenų nužudę ir ap
link 383 asm. sužeidę.

MATO REVOLIUCIJOS 
PABAIGĄ.

Tampico, Mexico, sp. 14. 
— Čionai atkeliavo Vestu- 
siano Carranza, kurį Ame
rikos didžiulės respublikos 
pripažino Meksiko prezi
dentu. Jis atlaikė su sa
vo štabo viršininku, genero
lu Obregon, konferencijų ir 
nusprendė bendrai apke
liauti šiaurines Meksiko 
provincijas. Obregon prie 
progos išsitarė, kad revo
liucijai Meksike jau prisi
artinusi pabaiga, kad 
ranza nusprendęs į 
daugiau nei domos 
kreipti.

Car- 
Villų 
neat-

MAJORAS UŽDARĖ 
SALIUNUS.

Terre Haute, Ind., spal. 
13. — Miesto majoras Gos- 
som buvo įsakęs uždaryti 
visus saliunus vakar del di
desnio pagerbimo Amerikos 
atradimo dienos. Ir saliu- 
nai buvo uždaryti. Dabar 
saliunininkai majorų trau
kia tieson už tokį sauvalia
vimą.

1
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Vokiečiai Dievo palaimi
nimus siunčia ant visų tų, 
katrie juos užtariau j a tvir
tindami, kad jie • dabarti
niam kraujo praliejimui 
nesanti kalti, ir už .visa tai 
atsakančios kitos valstybės. 
O užtarėjų vokiečiai turi 
visur. Visose šalyse jie tu
ri savo intaką ir į neku-

Iš Laikraščiu
Kad Vokietijai rupi kuo- 

greičiausiai susitaikinti su 
savo priešininkais, tai liudi
ja kadir sekanti žinia, pa
dėta Dabarties No. 6:

“Popežiūs, karštos krikš
čioniškos artimo meiles 
perimtas, visa įgale rūpina
si, idant šitas pasaulio ka
ras kuoveikiausiai butų už
baigtas. Holandija bei Vo
kietija šitą taikos propa
gandą, kaip praneša laik
raštis “Pesto del Carlino” 
iš 22.8, sutikę su ta pagar
ba, kuri pridera katalikų 
Bažnyčios vyriausios gal
vos paskelbimams. Italijos 
kunigija antraip popežiui 
davė numanyti, jog ji nega
linti sutikti su jo taikos 
siekiais. Frančijoje Pary
žiaus kardinolas Amette 
popežiaus paskelbimą (ex- 
hortatio) palygina balsui 
šaukiančio tyruose, arba 
balsui jauno dainininko, 
kuris didžios orkestros tru- 
kšmą peršaukti nori. Pran
cūzų bei belgų kunigija 
klausiusi, kokią naudą turė
tų jų žemės iš ankstybos 
taikos. Anglų sinodas pri
ėmė taikos prašymą dargi 
su nepasitikėjimu. Ne vien 
bažnyčios vyskupai, bet ir 
du anglų kardinolu, Bour
ne, Westminsterio areivys- 
kupas, bei kurijos kardino
las Gasquet išsitarė, jogei 
dabartiniu laiku kiekvie

nuos laikraščius. Taip kad 
jų galybė žmonių opinijoje 
dar didelė. Antai ir Angli
jos darbininkų laikraštis 
“Labor Leader” vokiečius 
pateisina. Štai ką jis rašo:

Buvo plačiai žinoma, kad 
del nesutarimų Balkanuose 
kilus karui tarp Rusijos ir 
Austrijos, Francija su Ru
sija turėjo eiti prieš Vokie
tiją. Taigi Vokietija buvo 
verčiama stoti kovon dvie
juose frontuose. Del to tu
rėdama atakuoti Franciją, 
ji beveik priverstinai turė
jo traukti per Belgiją. Iš 
ko paaiški, kad Vokietijos, 
ataka prieš Franciją buvo 
nei nereikalinga, nei netei
singa, o ir negalėjo išro
dyt!, buk Vokietija norinti" 
pavergti Europą.

Valstijų karas kilo per 
tai, kad jos viena su kita 
buvo sujungtos sutartimis. 
Jau daug metų pinu to tai 
buvo žinoma. Kad Vokie
tija užpuls Belgiją, taippat 
buvo neabejotina.

nas popežiaus pasirūpini
mas taikos del esąs politi
kos klaida. Tik kardinolas 
Logue, Airijos primas, 
stropiai remia popežiaus 
pasistengimus taikos del.— 
Blogas šio laiko ženklas, 
kad katalikiškos tautos 
taip nupuolusios, jog taip 
nieku laiko katalikų Baž
nyčios žodžius.”

Taip užbaigia Dabartis. 
Taip tai vokiečiams rupi 
paskubinti taiką. Tiesa, 
kad popežiūs yra perimtas 
karšta krikščioniška artimo 
meile, bet klausimas, iš kur

strija krūvoj. Vokietija 
žinojo gana gerai, kad ir 
Anglijos laivynas stos prieš 
ją. Tos tris valstybės, An
gliji!, Francija ir Rusija, 
paskutiniais dešimts metais 
ginklavimams išleido 462 
milijonu svarų daugiau, ne
gu Vokietija su Austrija.

Militarizmas ne vokiečių 
produktas. 43 metus7 Vo
kietija laikė kardą-makšty- 
se, kada jos dabartiniai 
priešininkai karus iškalda
vo, pasisavindami, arba 
bent pasisavint norėdami

Karuoinenei bei laivy
nams krūvoj Rusija ir 
Francija išleido nuo 1905 
ligi 1914 metų abelnai 230 
milijonų svarų daugiau už 
Vokietiją su Austrija. Pri
skaičius prie to Anglijos 
laivyno išlaidas, pasidaro 
veik 622 milijonu ir todėl 
negalima tvirtinti, kad Vo
kietija buvus prisitaisius 
pavergti Europą.

daug užjūrio žemiu.

Gi kas lytisi prisirengi
mo karau, tai pastaraisiais 
10 metais Franciją ir Ru
sija savo karuomenės rei
kalams išleido 100 milijonų 
svarų daugiau už Vokieti
ją ir Austriją krūvoj, ir a- 
nų karuomenės buvo daug 
didesnes už Vokietijos ir 
Austro-Hungarijos kartu.

Tuo pačiu laiku Rusija 
ir Francija laivynams išlei
do 70 milijonų svarų dau
giau, negu Vokietija su Au-

Na, kas gi nesidžiaugtų 
tokiuo “pateisinimu,” nors 
tas “pateisinimas” — dau
giau kaip juokingas. Čia 
pripasakota, kas oficialiai 
ii- viešai Vokietijos nuvei
kta su išlaidomis. Bet kas 
jos atlikta per tuos 43 mo
tus slaptu ir pasalingu, nie
kam nežinomu, budu, apie 
tai visai užtylima. Jei Vo
kietija visas laikas butų bu
vusi tokia nekalta, kokia 
norima ji padaryti, šiandie 
nebūtų progos jai ant visų 
frontų krikštauti.

vokiečiai taip staiga ir taip 
daug įgiję pagarbos link 
popežiaus? Gana aišku, 
kad ne iš ko kito, kaip tik iš 
popežiaus reikalavimo tai- 
kinties. Šiandie vokiečiai 
didžiausius savo priešinin
kus imtų gerbti, jei tie iš 
savo pusės tik taiką jiems 
pasiūlytų. Ir tas dar paro
do, kad vokiečiams butų di
dis smūgis ilgiau kariauti.

Štai paskaitykim, ką a- 
pie Rusiją. ir rusus rašo 
Nauja Lietuviška Ceitunga, 
o tada geriau numanysime, 
kokia neapykanta vokiečiai 
dega Rusijos ir rusų link:

“Retai kada bus kokiam 
vaisko vadovui geresnė pro
ga del laimėjimo buvusi, 
kaip tuokart, kaip vokiški 
lėkikai Hindenburgui pra
nešė, kad nauji maskoliški 
pulkai Lenkijoj per Vislą 
perėję ir jis priverstas bu
vo pasitraukti. Tiesa yra, 
kad maskoliškoji vaisko va
dovystė šitą savo galingu
mą išnaudot nesuprato, ta
da į Karpačius nuklydo, 
kur maskoliškas vaiskas 
taip pasilpnintas tapo, kad 
Mackensen maskolių linijas 
perlaužti galėjo, ant to mas
kolių milijonai vis išvieno 
mušami ir atgal stumiami. 
Lengvai suprastina, kad 
caras dvylika maskoliškoms 
festungoms (tvirtovėms. 
R.) puolus ir patį didkuni- 
gaikštį nustatė. Tai yra 
smarkus kirtis didkunigaik- 
ščiui Nikalojui, kurs vokie
čių bais nekenčia, kaip kad 
kartą išsitarė: “Aš sutruš- 
kysiu Vokietiją!” Ar da
bar, carui pačiam vyriausį 
vedimą užėmus, tie dalykai 
kitaip virs? Laimėjimų 
Dievas yra vis prie- drūtų
jų batalijom! ir yra klau
simas, ar maskoliškajam 
karo ministeriui pasiseks 
tiek naujų batalijom; su
traukti, kiek carui reikalin
ga.”

Kitoj vietoj tas pats laik
raštis rašo:

“Irgi patįs kazokai, ant 
kurių maskolių valdžia iki- 
šiol vyriausiai nusitikėjo ir 
kurie maskoliškuosius ka
reivius su bizūnais ant štur
mo yaiydavo (? R.), pasto
jo neištikimais. Prie štur
mų, kurie andai prie Dnies- 
tro nusidavė, tapo tris ka
zokų regimentai iškirsti ir 
tai turėjo ant jų taip didį 
įspūdį, kad jie dabar ginas 
šturmuoti ir savo oficie- 
riams priešinas. Tik čer
kesai leidžias dar šturmui 
vesties. Sugauti maskoliai 
pasakoja, kad tarp kazokų 
atviras maištas pakilęs, 
taip kad kelis kazoku regi
me litus (pulkus) į Masko- 
lijos gilumą nugabenti tu
rėjo.”

Iš tų pranešimų matoma, 
kokia vokiečių nuomonė a- 
pie rusus. Tos pačios nuo
monės laikosi ir M. Lietu
vos lietuviai. Ir todėl ne 
dyvai, jei dr. Gaigalaitis 
taip aštriai pasistato prieš 
Amerikos lietuvius.

Lietuvoje skaitome:
“Privatišku laišku vie

nam “Lietuvos” Redakci
jos narių p. St. Šimkus, at
stovas “Lietuvių Draugi
jos nukentėjusiems del ka
ro šelpti,” praneša, kad ji
sai tarp Amerikos lietuvių 
surinkęs išviso aštuonis 
tūkstančius dolerių. Ar ta-
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ŠisYorko valstijoje pertaisoma konstitucija, 
yra didis pertaisyt os konstitucijos šalininkas.

New
vyras
Jis yra New Yorko valstij os republikonų partijos pir

mininkas.

Lietuviai 
Amerikoje.

PAVYZDINGOS VESTU
VĖS.

Kansas City, Kansas. Sp. 
4 dieną, devintą valandą iš 
ryto, šv. Kazimiero lietu
vių bažnyčioje, gerb. klebo
nas, kun. A. Tamoliunas, 
sutuokė p. Stanislovą Mas- 
liauską su p-le Katre Vala- 
kiute. Giminių ir pažįs
tamų buvo prisirinkę baž
nyčioje apsčiai. Bažnytinis 
choras puikiai giedojo prie 
iškilmingų šv. Mišių.

Spalių 10 d. po pietų at
sibuvo užbaigtuvės, kurios 
atsižymėjo pagirtinu pami
nėjimu, kadangi susirinku
sieji giminės ir pažįstami 
svečiai nepamiršo nuvargu
sių ir nukentėjusių nuo 
nuožmaus karo savo brolių 
lietuvių tėvynėje.

Vienam svečių prisimi
nus apie pasibaisėtiną Lie
tuvos padėjimą ir apie vi
sokius vargus brolių lietu
vių, kenčiančių karo lauke 
Lietuvoje, buvo padaryta 
rinkliava.

Kurie aukojo, jų vardus 
pažymėsime sekančiai:

Po $2.00: Stanislovas 
Masliauskas.

Po $1.00: E. Valkiutė, L. 
Šarka, S. Bitinas.

Po 50c.: A. Valatka, J. 
Bauža, J. Ravutis, K. Bi
tinas.

Viso labo $7.25.
Pinigus' ($7.25) siunčiu 

T. Fondo išdininko, B. Vai
šnoro, vardu per LD. “Ka
taliko” rankas.

Imant omenių lietuvių 
vestuvių skaitlių Suvieny
tose Valstijose, kiek tatai 
lietuviai jaunavedžiai pri- 
gelbėtų nukentėjusiems sa
vo broliams lietuviams nuo 
baisaus karo, jaigu kiekvie
nose vestuvėse šis-tas butų 
surinkta. Tuo gi ne tiktai 
lietuvių vestuvės atsižymė
tų savo pavyzdingumu, bet 
ir gailiaširdingumu, kad 
nepamiršta savo brolių, nu
vargusių ir paskendusių ne
laimėse. “Kat.” skaitytojas

gijos energiškai stojo į dar
bą ir nutarė darbuoties tam 
tikslui. Išsirinko iš savo 
tarpo darbščius ir rimtus 
vatus į komitetą ir ragi
no juos darbuoties, kiek lei
džia jų pajėgos, kad tik 
daugiau aukų surinkti.

Tečiau gaila, kad iš pen
kių draugijų ant baliaus 
nebuvo nei penktadalio na
rių. Kode! taip? Jaigu su
sidėjome dirbti išvien nau
dai musų nuvargusių bro
lių, tai ir nebėgkime nuo 
vienybės. Gi buvo net to
kių, kurie nei veltui neno
rėjo ineiti į svetainę ant ba
liaus. Kur gi musų vieny
bė?... Ačiū svetimtaučiams, 
kurie atsilankė, ačių p. J. 
J. Bačiunui už svetainę, 
kad nebrangiai užleido, ačių 
tiems viengenčiams, kurie 
atsilankė ir parėmė tą nau
dingą darbą. Viso labo į- 
plaukų gauta $56.81, išlai
dų turėta $36.85; pelno liko 
$19.96. Nuo seniau suvie
nytos draugijos turi banke 
surinktų aukų $187.66, tai
gi viso labo dabar jau bus 
$207.62.

Spalių 17 d. “Lietuvos 
Balsas” rengia prakalbas 
Columbia svetainėje. Kal
bėtoju bus p. K. Klinga; 
visos aukos bus paskirtos 
nukentėjusiems del karo 
Lietuvoje. Labai malonu, 
kad draugijos uoliai veikia, 
tik linkėtina, kad vietiniai 
lietuviai daugiau suprastų 
vienybės naudą ir dirbtų iš
vien. Tada darbas bus kur 
kas pasekmiiigesnis.

Kaz. Brazevičia,
Suvien. dr-jų raš.

APŠVIETA MAŽA; DAR
BAI PRASTI.

Breslau, Pa. Tai yra vie
ta tarp Plymouth’o ir Wil
kes-Barre, Pa. Čia yra ap
sigyvenę 16 lietuvių šeimy
nų ir gyvuoja 4 lietuvių už
laikomi saliunai. Žmonės 
palinkę prie rudžio.

SUVIENYTŲ DR JŲ 
VEIKIMAS.

na mažai. Lietuviai prigu
li prie Plymouth’o parapi
jos.

Darbai eina prastai. Dir
bama po 3 dienas savaitė
je. Uždarbiai vis mainosi. 
Prasti laikai!

K. Ameszejus.
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Visas Kuponas ir pakelio priešakį turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
(ŠĮ dovana bus duodama iki.Dee.31, 1615)

Rusai
Bet
vo-
Vo-
su- 

Rusai 
pri-

me priskaityti tiktai tie pi
nigai, kuriuos p. Šimkus 
per savo rankas tiesiog pa
siuntė, ar dar pasiųs, Lie
tuvon; ar priskaityti ir tie 
pinigai, kurie, šalę p. Šim
kaus rankų (bet surinkti 
jojo ])rakalbose), įplaukė į 
vieną arba kitą musų fondų 
— to p. Šimkus nepaaiški
na. Iš išsireiškimo budo 
tečiaus reikia manyti, kad 
tie aštuoni tukstančiaį do
lerių yra visi pinigai, kurie 
buvo surinkti aplamai viso
se tose prakalbose, kuriose 
dalyvavo p. Šimkus.”

Lietuva tuo nustebinta. 
Tas laikraštis sako, kad tai 
visai mažai surinkta. Bot 
turime nepamiršti ir to, 
kad jau kelinti metai be jo
kio sustojimo pas Ameri
kos lietuvius aukos renka
mos. Tai svarbiausioji 
priežastis, kad nedaug 
renkama.

su-

Kenosha, Wis. Spalių 
dieną atsibuvo suvienytų 
draugijų balius, parengtas 
naudai nukentėjusių del 
karo lietuvių. Visos drau-

AUSTRIJA RENKA 
AUKSĄ.

Zurich, sp. 14. — Aus
trijos valdžia į savo gyven
tojus išleido atsiliepimą, 
kuriuomi skatina visus ati
duoti valdžiai kas tik kokį 
turi auksą, nežiūrint kokioj 
jis formoj butų. Lygiai 
prašoma ir sidabro. Val
džia už tai pasižada tuo
jau užmokėti banknotais ir 
išduoti už tą patriotinį pa
sielgimą specialius paliudi
jimus.

Pagalios vokiečiai perėjo 
liniją Trakų ežerų, 
pasitraukė į kitą pusę, 
netikėtai jie šoko ant 
kiečių į kontrataką, 
kiečių pėstininkų eilės 
lingavo ir truko, 
durtuvais ėmė kloti
spaustus prie ežerų vokie
čius. Tie tirštomis eilėmis 
grūdosi tarpežeriuose, trau
kės skubiai atgal. Rusams 
į pagelbą prišoko kazokai. 
Vokiečiai jau težiūrėjo, 
kaip sveikiems pabėgus.

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
ėmė užpuldinėti smarkiau 
ir iš pusės Alytaus. Apsuk
riai perkėlę savo karuome- 
nę per Nemuną, vokiečiai 
pradėjo veržties pirmyn, į 
užpakalį rusams, beginan
tiems Trakų ežerus. Net 
spėjo sustatyti anuotas. 
Padėjimas rusų tapo pavo
jingesnis. Pradėjo vokie
čiai šaudyti į rusus iš dvie
jų pusių. Tik staiga, neti
kėtai ir ;. / i rusams, iš 
už artimų krūmų pradėjo 
tarškėti kulkosvaidis. Bu
vo labai tamsu, bet rusų ar
tileristas su kulkosvaidžiu 
vaduodamasis šviesa, išei
nančia iš bešaudančių ar- 
motų, stojo vienmiišin prieš 
vokiečių artileriją. Valan
dėle dar atsiliepinėjo vo
kiečių anuotos, bet paleng
vai nutilo. Kulkosvaidis 
išmušė visus artileristus. 
Atjojo kazokai ir pritempė 
rusams 7 vokiečių anuotas.

Pagal Varėną tūlas pul
kininkas, sunkiai sužeistas, 
visgi neapleido savo vietos. 
Anuotos šūvis sužeidė jį 
išnaujo, jau mirtinai. Pul
kininkas spėjęs surikti: 
“Pirmyn, brolučiai!” ir kri
to. Gi kareiviai, šokę ant 
vokiečių, atstūmė juos at
gal. Suvoikin.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5826

VOKIEČIŲ Į VILNIŲ 
VERŽIMOSI.

(Pabaiga nuo 1 p.).
greitai pasibaigsiantis. Bet 
rusai atmušinėjo vieną ata
ką paskui kitos. Tik vie
niems vokiečiams kritus, 
jų eiles dapildinėjo kiti 
pulkai.

Nepaprastai greiti judėji
mai tūkstančių žmonių, 
šimtų anuotu, ilgų amuni
cijos abazų — tai per tą 
karą priprastas dalykas, 
vargiai intikėtinas.
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A H IŠMOK pfl 
■N O Angliškai kalbėti kft 

skaityti ir rašyti uz*
Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai

tyti ir rašyti labai trumpame laike už še
šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra 
labai parankus kiekvienam, nes mokina
me naujausiu budu per korespondencija 
jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
dūkyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi
nigus:

AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES

1741 W. 47th st., Chicago, Ill.

Oleko-MokykBa
Mokinama: angliškos ir liotnviškoa 

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

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 0:30, 
3360 Emerald avė., Chicago, UI, 
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Mark 'Twain.
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Princas ir Elgeta.
Sulietuvino Padangųvietė,

(Tąsa).
prašydavo duoklės. Ką nedarė su juomi už tai, bet 
nieko negelbėjo.

Praėjo kelios dienos. Mažas karalius nekartą no
rėjo pabėgti nuo tu valkatų. Bet Joną iš pirmos dienos 
pristatė daboti vaiką. Bėgti nebuvo galima. Edvar
das baisiai kentėjo. Kartą, laike vakarinio girtuoklia
vimo, Jonas tyčia kelis kartus užsistojo ant kojos ka
raliui, bet tas nudavė to nejaučiąs. Ir kada jau kelin
tu kartu Jonas mėgino tą patį atkartoti, Edvardas kir
to lazda Jonui ir parmušė jį ant žemės. Jonas pašoko, 
pagriebė lazdą ir puolėsi ant karaliaus. Prasidėjo mu
šimasis. Minia apstojo mušančiuosius ir dar labiau 
juos erzino. Karalius smagiai atmušė visus Jono smū
gius ir pats jam gerai sudavė. Visiems labai patiko 
tas. Visi plojo rankomis. Dešimts minučių jiedu mu
šėsi, bet ant galo karalius apgalėjo Joną. Tas visas 
sumuštas atsitraukė. Įsilinksminusi draugija išjuokė 
Joną, o karalių iškėlė ant rankų. Jį pasodino ant ge
ros vietos, greta su vyresniuoju ir pradėjo girti ir vai
šinti. Vyresnysis uždraudė iš jo tyčioties ir vadinti 
‘‘karalium Fu-fu.” Visi valkatos nuo šio laiko pamy
lėjo narsų vaiką. Bet Jonas jo baisiai nekentė už 
tą nešlovę, kurią jam padarė prie visų, ir jisai pasi- 
rįžo intraukti karalių į nelaimę, už kurią jis pakliūtų 
į policijos rankas. Kaip sugalvojo, taip ir padarė.

Už dviejų dienų Jonas su karalium nuėjo į ar' 
timiausią kaimą. Jie vaikščiojo iš gatvės į gatvę. 
Jonas vis mąstė, kaip veikiau intraukti karalių į ne
laimę. Karalius žiurėjo, ar negalės pabėgti. Štai pa
sirodė moteriškė. Rankoj jiriąi nešė ragažiukę. Jo
nas nusidžiaugė ir pamanė: “Na, palauk kvailas kara
liau! Kaip intrauksiu tave į šitą darbą • —- neištiksi 
gyvas.”

Moteriškė praėjo pro juodu. Jonas pasakė ka
raliui: “Palauk manęs. Aš tuojaus sugrįšiu.” Ir Jo
nas nusėlino paskui moteriškę. Širdis karaliaus ėmė 
smarkiai plakti. Štai Jonas nueis tolyn, tada jis ga
lės pabėgti. Bet ne taip atsitiko. Jonas priselino prie 
moteriškės, ištraukė iš ragažiukės pundelį, pasikišo 
tai po drapanomis ir skubiai nubėgo prie karaliaus. 
Moteriškė nematė, kaip jisai pavogė pundelį, bet jinai 
pajautė, kad ragažiukė palengvėjo. Žiuri — ugi raga- 
žiukėj nėra pundelio. Jinai pakėlė riksmą. Jonas pa
davė karaliui pundą ir pasakė: “Dabar nešinkis paskui 
mane ir šauk — laikykit vagį. Ir žiūrėk, kad juos 
suklaidintum nuo savo pėdsakių.” Tai pasakęs Jonas 
staiga užbėgo už kampo ir nubėgo užusukančia gatve. 
Paskui sugrąžo, kaip nieko nežinąs ir sustojo pažiūrėti,

Karo aukos.
(Pabaiga).

Pirmiausiai ėjo pora ve
žimų, pripildytų įvairių 
grobių, likusių nuo vokie
čių, šaudyklių, pikų, gink
lų, blekinių šalmų ir t.t. 
Paskui vilkos keli vežimai 
belaisvių, daugiausiai sužei
stų, kurių tarpe ir su nu
laužta koja leitenantas. Dar 
toliau dardėjo pora užgrie
btų kulkosvaidžių, vežimai 
su savo sužeistais ir t.t. Pa
galios jojo pats sotninkas 
Puhalo, keli esaulai, patriu- 
bočius, senas kazokas su 
Griniaus anūku, kiti raite
liai, o ant pat galo traukė 
kas ant arklio raitas, kas 
karvutę vedinas, kas su 
šeimyna savo į vežimėlį įsė
dęs, tie sodiečiai, kurie ne
panorėjo vokiečių antro už
plaukimo laukti.

*
Prabudo leitenantas ve- 

žimėlyj ir pamatė save ap
stotą barzdotų kazokų, iš 
kurių vienas laikė ant ran
kų vaiką, kurs lyg išrodė 
kur matytu. Prisiminė be
laisvis Griniaus vaišingai 
priglaudusią jį šeimyną, 
nustebo nematydamas arti
mai vaiko motinos, paties 
senio, jo sudriskusios sek
lyčios. — “Besser?” už
klausė sotnikas. Leitenan
tas atsakė silpnai: “Ja! Bet 
kur toji kaimietė, ką mane 
aprišo, ir tas sodietis, ką 
taip maloniai į mane žiurė
jo? Kodėl čia tas vaikas, 
kurį ano joj sjuboj ma
čiau?...” Sotnikas nesu
prato išpradžių, bet vienas 
iš kazokų žvalgų paaiškino: 
“Jis, vašebrod’, nori žinoti, 
kur senis Grinius ir jo anū
ko motina.” Sotnikas papa
sakojo, ką buvo nuo sodie
čių girdėjęs. Leitenantas 
klausės, klausės, o dasigir- 
dęs, jog senis jo viengenčių

Pasinaudokite šiais dideliais Speciališkumais
Mes išaiškiname penkis ypatingus daiktus kurie patarnaus kaipo pavyzdžiai kokį didelį pardavinėjimą mes Jums pasiūlome. Mu

sų 3 didelės krautuvės yra gatavos del Jūsų peržiūrėjimo, su didžiausiu rinkiniu tavoro. Atsilakkymas, kad ir tik iš žingeidumo, per
tikrins Jus, jogei musų “Unijos Plianas” duoda Jums “Liuosybę nuo augštų mokesčių už rakandus". Nepirkite sau pečiaus pakol ne- 
paniatysite musų demonstraciją pagarsėjusiu GLOBE RANGES ir HEATERS kurie yra gvarantuoti ant 25 metų.

Jus galite sutaupyti nuo $5.00 iki $10.00 ant Pečių jei pirksite dabar.

abejonės heaterio bargenas Chiea- 
goję. Padarytas iš sunkios, tvir
tos geležies — turi visus vėliau
sius pagerinimus — didelę ugnia
vietę. 
Didelis

Pirkite šituos daiktus. Taip, kaip yra parodyti. Stalas turi 42 coliu viršų. Gero tvirto ąžuolo. Visas sta
las pukiai nuglindintas. šeši skuriniai krėslai — padaryti iš tikro ąžuolo — sėdynės yra apdeug-X“T A g“ 
tos tikra skūra. Gražiai nugludinti, padaryti tvirtai ir ilgai laikanti. Mes šiuos visus daiktus I į /I 
parduodame už kainą,, kurią net vienas stalas kainuoja, ty. tik už ................................................. II iTTV

kiaušių
tės parduodame tik
tai už ....................

Pagražintas tvirtu nikeliu. 
kuro taupiutojas. šj pui- 
pečių dabar-ft

zf.OU
ĮSUS?

FURNITURE co.

S5 ““$5 ww kuponą.’***
Pristatykite šj ku
poną, kada perkate 
pečių arba šildytoji}, 
o mes jums duosime 
$5.00 dovanų abso
liutiškai DYKAI.
UNION LIBERTY 
FURNITURE CO.

$5=-S5

PIRKITE SAU DIVONU DABAR.
Skaitykite numuštas kainas.

$15.00 Brussels divonai dabar $6.75
$20.00 Brussels divonai dabar $9.75 
$25.00 aksominiai divonai .. $11.75 
$35.00 Axminster divonai .. $19.75

1327-29-31-33 Milwaukee Ave., arti Paulina gatv.

470S-09 South Ashland Avė., arti 47th gatv.
1014 Milwaukee Ave., arti Noble gatv.

Musų stalij išpardavimas.—Ko- 
fojįfl lioniališkai apdailinti. Padaryti 

iš gero ąžuolo, drūtos viršų len
tos, sunkios kojos. Puikiai nu- 

glindintos. M ■■
stalas parsiduo-’L U U 
da tik už . - APUOKU

Krautuve atdara vakarais Utarninke, Ketverge ir Subatoj.

“K."

PAGARSĖJĘ GLOBE RNGE 
GVARANTUOTAS ANT 25 M.

šis nepaprastas gvarantuotas yra 
pildomas The Globe Star ir Ran
ge kompanijos del to, kad pečiuj 
yra padarytas iš tyros geležies,, 
kur yra 99.94 nuoš. č-ystos geležies. 
Insurance policy yra duodama 
kiekvienam pirkėjui šio pečiaus.

3 didelės

IIBERTYJ krautuves 
Ugniavietė yra gvarantuota ant
5 metų, šis pirmos klesos kepė
jas ir kuro taupytojas yra par
duodamas dabar
tiniame laike tik 
už .................... $36.50

kas atsitiks su nekenčiamuoju karalium. Karalius su
pyko ,kad jam Tomas padavė laikyti pavogtą daiktą 
ir metė jį ant žemės. Pundas nusirito žeme ir išsivy
niojo. Moteriškė, o su ana ir visa minia, pribėgo pile 
karaliaus. Moteriškė viena ranka sugriebė vaiką, o 
kita pundą ir pradėjo šaukti. Karalius ėmė nuo jos 
ginties ir veržties iš jos rankų. Jonas stovėjo ir džiau
gėsi. Tai jo nedraugą sugriebė ir uždarys kalėjimai!. 
Daugiau Jonui nieko nereikėjo: jis nubėgo linksmas, 
juokdamasis pats į save. Jis žinojo, kad pats vyres
nysis ir visi kiti valkatos jį nepagirtų už jo tokį dar
bą, kad jis padavė vaiką į policijos rankas, dėlto eida
mas namo jis apgalvojo, kaip jam reiks papasakoti, 
kur prapuolė' vaikas. Ir tokia pasaka jisai juos pri
gavo. O karalius vis dar kovojo su moteriške. Ant ga
lo jis išėjo iš kantrybės ir suriko: “Leisk mane, kvai
la boba! Ne aš pavogiau tavo pundelį!”

Minia apsupo juodu. Jinai visaip bjauriai pra
vardžiavo vaiką. Surukęs kalvis su skuriniu žiurstu 
prišoko prie karaliaus; jis norėjo gerai jį pabausti už 
vagystę. Staiga ilgas kardas sudavė per iškeltą kal
vio ranką. Kardo savininkas pasakė: “Nesikarščiuo- 
kite taip, geri žmonės; ne jums bausti vaiką; jį nubaus 
teismas. O tu, inano miela, paleisk kol-kas vaiką.” 
Kalvis pažiurėjo į stiprų kareivį ir atsitraukė, trinda
mas skaudamą ranką, kurią jam užgavo. Moteriškė ne
noromis paleido vaiką. Minia rūsčiai žiurėjo į nepa
žįstamą, bet niekas nedrįso atimti nuo jo vagį. Vaiko 
veidas paskaistėjo nuo linksmybės; jis pripuolė prie 
savo išgelbėtojo ir kalbėjo: “Ir vėl tu su manimi, mie
las Mailse! Išgelbėk mane nuo tų žmonių, iš šios ne
laimes, nes aš nekaltas!” Ir nelaimingas karalius vos 
tik neverkė, taip jis jautėsi prislėgtu visokiomis nelai
mėmis.

Karalius Edvardas teisme.
Mailsas sušnabždėjo į ausį karaliui: “Nusiramink, 

nutilk, mano mielas karaliau. Pasitikėk manimi. Vis
kas bus gerai.” Prisiartino policiantas. Jis padėjo 
lanką ant Edvardo jeties. Pagal Anglijos įstatymus 
tas reiškia, jogei norima jis suimti. Mailsas pasakė:

r j
(Seka toliau).

sušaudytas, senio marti 
šiaip jau užmušta, gi jos 
vaikas bemažko nesudegė, 
netikėdamas pakraipė gal
vą. Bet vėliau užsimąstė ir 
ištisą dieną tylėjo...

*

Bavarijos kaimelyje susi
rinko daug sodiečių pasi
tikti grįžtančio iš karuome- 
nės, visur imančios viršų, 
geležinio kryžiaus ordeno 
narį, bekojį leitenantą. 
Grįžo tasai tą dieną per 
Daniją, paleistas iš Rusijos 
sulyg nesenai įvykusio su
tarimo, kaipo amžinas in
validas. Pasaldinimui Ūki
mo, atlyginimui už praras
tą mūšyje su kazokais ko
ją, kaizeris paliepė užka
binti jam ant krutinės ge
ležinį kryžių. Tėvai liūdo 
del sūnaus prarastos kojos 
ir podraug didžiavosi del 
jo pasižymėjimo. Apsika
binę ir verkdami podraug 
iš laimės ir nelaimės abudu 
senuku klausė sūnaus, ko
kiame garbingame mūšyje 
jis pasižymėjo ir kojos ne
teko. Bet suims, tarsi su
sigėdęs, nieko neatsakė. 
Tik nuleido galvą žemyn ir 
sunkiai atsidūsėjo. Prisi
minė jam seno Griniaus 
grįčia... Išeivis.

BULVĖS LABAI UŽDE
RĖJUSIOS.

Londonas, sp. 12. — Iš 
Berno į Post pranešama, 
kad Vokietijoje šiemet la
bai užderėjusios bulvės. 
Surinkta, kaip aprokuoja-

Anglijos sosto įpėdinis, Va
li jos princas, kurį vienas 
francuzu kareivis pašovęs 
už jo žmonos pakalbinimą. ma, 60,000,000 tonų.

ZALPOSEY PINIGAI.
Pas mane galinta gauti netikrų po- 

perinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunku atskirti nuo tikrųjų.

Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant, arba kas nori pasididžiuoti tur
tingu esąs.

Kas nori tokių pinigų, prisiųskite 
$1.00, o mse prisiusime visokios rų- 
šies pinigų pažiūrėjimui.

Adresuokite:
K. J. INTAS,

P. O. Box 73, Chicago, Ill.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
UETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tos gatvės.

Telephone -Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir chirurgas, 

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—4 po pie
tį; ir 6—-8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

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

spe-

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų. skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų. vyn| ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutą ir uver- 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252-84 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
TukstCįįpa tapo sveikais, 

žmonės Slogiausiame sveika- 
■> tos padėjime, kentėdami ru- 
\ matizmo skausmais, tikėjosi 

jogei nebegalima išsigydyti, 
parodyta 

Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo jnenki, 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 nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. ,, d .{Į.ofl jj

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

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekosc. 1 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa: ■
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO. ■
3247 So. Morgan St.. Chicago, Ill. ■

' il/'A. V\h
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertas 1L 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-

i damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan |įg
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas aiL

THE AMERICAN TOBACCO CO. , ŠSK-
K Premium Dept. 490 Broome St., Now Verk, N. Y. aSSkI

(Vertis kuponą gere iki 31 d. Gruodiio, 1915.)

Apskelbimai “KATALIKE" atneša gera pelną.
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Chicagos Žinios.
RENGIAMA DIDELIS 

MITINGAS.
Airs. James AV. Morrison, 

kuri yra narė keliu moterių 
organizacijų, pienuoja 
smuikuojančių rubsiuviij 
naudai surengti didelį mi
tingą. Prie rengimo busią 
pakviestos visos moterių 
organizacijos, kurios tik 
darbo žmonėms prijaučiu.

fo Reventlov organas. Re- 
ventlov yra vokiečių kon- 
servatistų lyderis ir di
dis priešininkas nusileidi
mo Amerikai subm arini i 
veikimo reikale. Dienraštis 
sustabdyta neapribotam lai
mi.

KALINYS PABĖGO.
Is Joliet valstijinio ka

lėjimo dar vienas kalinys 
pabėgo. Juo yra juodukas 
Henry Smith, kurs teismo 
buvo nubaustas už bandi
tizmą. Jis nuo ketvirtojo 
augšto, iš kalėjimo virši
ninko pagyvenimo, per lan
gą virve nusileido ir dingo.

VAIKAS NUSKENDO.
John Koske, 14 metų, 

2238 Clyborn avė., vakar

ATRADO SURIŠTĄ PA
NAKTINĮ.

Panaktinis John Rudis, 
dirbantis Liquid Carbonic 
Company arklidėse, 340 E. 
‘llinois gat., vakar ryte at
rastas subraklintas vielo
mis. «Tai padarę keturi 
banditai, kurio nakčia išl
aužė minėtos kompanijos 

ofisan, manydami ten rasti 
linigų. Panaktinis apie 
linigus nieko nežinojęs ir 
banditai be nieko išsidangi
nę. Tuo tarpu ofise butą 
$500. i ■ $' I'

Ne visados ir banditams

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Aleksandras Macedens- 

kas, Kauno giib., Jo.niškio 
valsčiaus, rašo savo sese
riai J. Andrejunieriei Chi- 
cagoje:

“Duodu, žirioti, kad da
bar gyvenu Petrograde, o 
mano namuose ‘ germanai 
gyvena. Jau pusantro mė
nesio jie šeimininkauja mu
sų ukėse. Mama paliko na
mie nežinau, ar gyva, ar 
nėra jos gyvos. Apie Nu
rimus buvo dideli apkasai, 
tai, rasite, ugnis ten sunai
kino ne tik gėrybes, bet ir 
gyvybę. Mes išvažiavome 
iš namų liepos mėnesyje, 
kai vieną dieną vokiečių 
žvalgai per pietus mus nu- 
gązdino. Visą, mėnesį var
gom ligi pasiekėm Petro
gradą. Geriau, sesute, bu
tų negyventi, negu pama- 
tvti tiek vargo. Trankėmės 
visur: ir po miškus, ir po 
pelkes ligi pasiekėm vietą, 
Petrograde gavau darbą 
fabrike. Uždirbu du rub-

muile t/ruvcr iovv

I DR. A. J. TANANEVICZE j
l Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas t
\ Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: \ \

1 3249 S. Morgan St., Chicago.s 1 ?.. ____ _______ __ ___

BANKES’
COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankas’. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos IQa Bankes’ Dairy stalo O 
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po 30 c ~
Bankes’ geriausia ~
Creamery Sviestas

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

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

K' ▼▼ ■ ’

Sviestas .. — ’****’ ArftA I
j Puikiausia Arbata JLAa \nllll <■

30C 60c vert(iS'liktai po tvG lĮJUUU

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po __

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

't

■“ Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini .Sviesta 

Hankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

F

LD. “KATALIKAS,” spaliu 14, 1915.

Tananevigz Savings

BANK
JONAS M. TAfVNEVIČIA, Sav.

Chicago upėj palei Chester 
gat. nuskendo, kur ant 
kranto su kitais vaikais žai
dė. Policija ištraukė iš u- 
pės lavoną.

pasiseka.

NIGERIS UŽPUOLĖ 
MOTELĮ.

Mrs. L. Dooge, 7614 So. 
Laflin gat., vakar užpuolė 
nigeris jos namų rūsyje. 
Nigeris nieko nepelnijęs 
pabėgo.

TRAUKINIAI UŽMUŠĖ 
MOTERIŠKĘ.

Ties 122 gatve ir Lowe 
ave. Mrs. Mary Genotis, 43 
metų, 12236 So. Union ave., 
lateko tarpe dviejų į prie
šingas puses einančių trau
kinių ant Pennsylvania ge- 
ežinkelio ir likosi užmušta.

PRASIDĖJO PAMOKOS.
Vakar lietuvių konserva

torijoje “Birutės” dr-jos 
nariai turėjo pirmą daina
vimo gaidų lavinimosi pa
moką. Ponia Pocienė išaiš
kino, kaip dainininkas turi 
laikyti žandus, kvapą ir 
abelnai — kaip užsilaikyti 
dainuojant. P-nas Pocius 
pradėjo gaidų aiškinimą.

T pinną pamoką atsilan
kė apie 14 asmenų. Pamo
kos dabar nutarta turėti 
kas trečiadienis nuo 8 vai. 
ligi 9 valandai. X

MOKYKLŲ SUPERIN
TENDENTE — PER 

SENA.

Woodlawn Masonic Tem
ple užvakar vakare turėjo 
kalbą, dr. Peter C. Clemen- 
sen, Chicagos mokyklų ta
rybos narys. Jis labai kri
tikavo mokytojų federaci
ją ir mokyklų superinten
dente, Mrs. Ella Flag 
Young, pavadino persona 
užimti tokią svarbią vietą.

liu į dieną. Pragyvenimas 
abai brangus: kambarys 
ir mėsa nežmoniškai pa

brango. Dirbame vario 
iejyklose. Gaminame rei
kalingą medžiagą automo
biliams ir kitiems daik
tams.

Duodu geras dienas vi
siems ir linkiu, kad jus ne
sulauktumėte tokių vargi]. 
Tikras badas Lietuvoj. Ja
vus visur pabėgėliai su gy
vuliais išganė, tai kur-gi 
duoną imsi!... Jums leidžiu 
;rečią laišką, o atsakymo 
jokio negaunu.
Petrograde, nigs. 23 d.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IB OBE OBE OBI

ATSIBUVO LAIDOTU 
VĖS.

Vakar atsibuvo a a. M. 
Dudeno laidotuvės. Velio
nis prigulėjo prie DLK. 
Vytauto dr-jos ir Vienybės 
Br. Lietuvių dr-jos. Prie 
laidojimo buvo pasamdyta 
muzika, kuri lydint ir mar- 
šuojant draugijų nariams 
gatvėmis gedulingai grojo.

Velionis buvo vedęs. Ly
tu vo j e paliko moterį ir 3 
kūdikius. Tie vargšai dar 
nežino, kad jųjų tėvas mi
rė. Bažnytinės pamaldos 
atsibuvo šv. Kryžiaus baž
nyčioje, ant Town of La
ke. Palaidotas šv. Kazi
miero kapuose.

Prie progos turiu pažy
mėti, kad lietuviai turi blo
gą paprotį. Lydėdami ka- 
puosna prisideda degtinės 
ir alaus, o vietoje atiduoti 
velioniui, savo draugui, pas
kutinį nuoširdų patarnavi
mą, dauguma nusigeria. 
Taip pastebėta darant ir 
per minėtas laidotuves.

Reporteris.

JANE ADDAMS SU
GRĮŽO.

Iš Bar Harbor, Me., kur 
ilgokai sirgo, sugrįžo Glu
cagon Miss Jane Addams. 
Nors visai dar nepasveikus, 
bet jau ima pienuoti išleisti 
“manifestą” apie visuotiną 
taiką pasaulyj.

PREZIDENTO DUKTĖ 
RUSTINASI.

Buffalo, N. Y., sp. 14. — 
Nesenai buvo pasklydęs 
girdas, kad prezidento Wil- 
sono duktė Miss Margaret 
draugaujasi su Frank E. 
Compton iš Chicago. Va
kar Miss Margaret Wilson 
viešėjo šiam mieste. Vie
nam reporteriui pasitaikė 
proga jos paklausti apie to 
girdo teisingumą. Ji ne 
tiktai tą užgynė, bet dar aš
triai atsakė, jogei reporte
ris neturįs teisės pas ją to 
klausinėti.

— New Orleans, sp. 14.— 
Guatemala respublikoj kilo 
revoliucija ir visu smarku
mu siaučianti provincijose 
San Marcos, Huchuete- 
nango ir Peten.

LAIDOTUVĖS DVIEJŲ 
LIETUVIŲ.

Šiandie šv. Jurgio kapuo
se palaidojo du lietuviu nuo 
Bridgeporto: Joną Norbutą, 
820 W. 33 PI., 28 metų am
žiaus ir Vladą Jonulį, 35th 
PI. Į kapus palydėta su 
puikia muzika. X.

CHOLERA KIEL’E.
Copenhagen, sp. 12. — 

Kiel’e apsireiškė aziatinė 
cholera. Susekta penki su
sirgimai tąja baisia liga. 
Mieste pora gatvių visai už
daryta del publikos.

Parsiduoda geras mūrinis namas, ne
toli Apveizdos Dievo bažnyčios. Tu 
ri ^buti parduotas j 30 dienų. Parsi- 
duos labai pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. Tananeviez,
670 W. 18th str., Chicago, Ill.

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

Tananeviez Savings Bank,
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Ant išrandavojimo 10 akrų žemės 
prie pat stoties nuo miesto. Geras 
oras ir gražiausia vieta. Atsišaukite 
tuojaus j Lietuvių Dienraščio “Ka
taliko” administraciją.

Ant pardavimo krautuvė (grocery). 
$300 ant rankos, kitus ant išmokėji
mo. Krautuvė randasi po numeriu 
2901 Emerald ave, augančioj lietuvių 
apylinkėj. Leasa ant 2 metų. Prie
žastis pardavimo — savininkas ne
gali kalbėti lietuviškai.

B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str.,

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

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

AI>D. “Kat.” Administracija.

Sumažink Savo Pardavimo 
kaštus-telefonuok pirma

Pašaukimas savo kostumerio 
per Bell telefoną sumažina ta
vo pardavimo kaštus. Apsupk 
savo visą teritoriją šiuo budu, 
o sučedysi pinigus, laiką ir e- 
nergiją.
Kur tik esi, kokis tik butų tavo biznis, gali 
naudoties Bell patarnavimu del savo gero
ves ir uždarbio,
Bell linijos suvienija 9,000,000 telefonų Su
vienytose Valstijose ir Kanadoj.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentų 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.

PARSAMDO 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-tų ir 6-tų 
procentą. 'į'

BANKOS VALANDOS: 1
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vale. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėdnyčiomis nuo 8 ryto;iki'6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose į
PRIIMU visokias provas kaip civilrias taip ir kriAinalnae, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisinyiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies gėfilusioie 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir fermas višose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant imu morgičių. Kreipkitės {ias

Panaikinkit šaltą oro traukimą — apsaugokit kūdikį nuo 
šalčio ir ligos.

Per visus šaltus rudens ir žiemos mėnesius Perfection Be
dūmiais Aliejinis Šildytojas laiko namus šiltai.
Galima jį nešioti iš rūmo į rūmą kur tik einate.
Sušildo maudynės rūmą ar viešrumį labai greit.
Perfection dega devynias vai. su vienu galionu aliejaus.
Lengvas iščystymas ir knato įdėjimas. Nerūksta, nesmirda.

STANDARD OIL COMPANY
(Indiana *

Chicago, U. S. A.

—*— Offisas ■■—'

Tananeviez Savings Banke 
3249-53 South Morgan Street

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

OU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina Kas utarnlnkas Ir petnuOia.

TAGES ZEITUNG VĖL 
SUSPENDUOTAS.

Rotterdam, sp. 14. — Ka
ro metu vietos dienraštis 
Deutsche Tages Zeitung 
jau antru kartu suspenduo
tas. Šis dienraštis yra gra- 

. i

— Washington, sp. 14. — 
Darbo sekretorius Wilson 
federalin vaikų biuran vir
šininkės padėjėją nuskyrė 
Miss Helen Summer. To 
biuro viršininke yra Miss 
Julia Lathrop,

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai 

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonai Yards 687.

———PRENUMERATA KAŠTUOJA: —------—.

AMERIKOJ f”e‘a^Jus?2sEpušei matų tpl.Zo
EUKOPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- u aiva w jQj jr gkotijpj 15 § Prūsuose 15 m

At g
Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

j Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

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

KaSyk.taojaws^ © gawsn Yieną raumerį dyk'"".

W. D. Boczkauskas & Go.
6ŽM» W. SmUi Ilk » Mmmj Oily, Pa.
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