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SUMAŽINTAS.

Berlynas, sp. 19. — Vo
kiečių lakūnai bombardavo 
francuzų tvirtovę Belfortą. 
Numetė aštuonias bombas. 
Patėmyta kilusieji gaisrai.
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D. Britanijos kabinetas skaidosi
Iš kabineto pa 
stake Sir 
E. Carson.

NEPASISEKIMAI AP
LINK DAROANELIUS.

JAUNUOLIAI NENORI 
KAREIVIAUTI.

Londonas, sp. 19. — An
glijos koalicijinis kabine
tas, kurį sutvėrė premieras 
Asquith, jau skaidosi. Ne
sutikimai gimę delei prave- 
dimo priverstino kareivia
vimo Anglijoje ir delei lie
pa si sek imu Da rdan eliuose 
Anglija daug aukų padėjo, 
daug karo laivų nuskandin
ta, tečiau nieko gero neat
siekta. Ateitis dar juodes
nė persistato.

Vakar visupirmu iš ka
bineto pasitraukė generalis 
advokatas, Sir Edward 
Carson. Nors jis aiškios 
savo rezignacijos priežas
ties nenurodo, tečiau aiš
kiai žinoma, kad rezignavęs 
delei Balkanų ir Dardane
lių krizio, delei silpnos ka
ruomenės vadų politikos ir 
veikimo.

Anglų armijos Dardanc- 
liuose vyriausias vadas, ge
nerolas Ian Hamilton, at
šaukiamas, gi jo vieton 
siunčiamas majoras gen. 
Charles Carmichael Monro. 
Taip oficialiai paskelbė ka
ro ofisas. Gen. Hamilton 
atšaukiamas todėl, kad jis 
savo raporte iš Dardanelių 
pažymėjo, jogei daug karei
vių žuvę, bet visai mažai 
nuveikta, |

Matyt, Anglijos valdžia 
neteko galvos. Negalima 
vokiečių iškrapštyti iš 
Francijos ir Belgijos, nega
lima paimti Dardanelių, o 
čia dar pačių kareivių trū
ksta, niekas nenori karei
viauti. Gi kareiviai naujai 
reikalingi Serbijai pagel
bon. Neisi Serbijai pagel
bon, austrai-vokiečiai prasi
mus per Balkanus ir 
po viskam; pagaliau 
grasinti dar Anglijos 
lionijoms.

Norima pravesti privers
tinas kareiviavimas. Ir tik 
tas tegali Angliją išgelbėti 
nuo pavojaus. Kad tuo tar
pus su tuo kareiviavimu ne 
visi ministerial sutinka. 
Gyventojai dar labiau prie
šinasi. Jaunimas galva
trūkčiais keliauja į Ameri
ką. Valdžia išleido įsaky
mą neišdavinėti pasportų 
jaunuoliams, neleisti jų ke
liauti svetur

Rygos-Dvinsko 
fronte vokiečiai 

atmušami.
RUSAI BRIAUJASI BU

KOVINOJ

Petrogradas, sp. 19. — 
Rusų generalis štabas ofici
aliai praneša, kad Rygos 
apskrityje palei upę Aa, i 
šiaurius nuo Mintaujos, vo
kiečiai atmušti atgal per 
minėtą upę. Dvinsko fron
te keliose vietose vokiečių 
atakos atmuštos, bet mūšiai 
nepaliauja. Vokiečiai dide
lius nuostolius panešę ap
link Dresviaty ežerą.

upę Styr rusai užėmę So- 
viechtchitzy, augščiau Ra- 
falovkos. Ten rusams teko ')
paimti 500 vokiečių ir 13 
jų oficierių. Į vakarus nuo 
Rafalovka rusų kavalerija 
sumušus austrus-vokiečius 
ir paėmus nelaisvėn 30 ofi
cierių, daugiau tūkstančio 
kareivių ir kelis kulkosvai
džius. Rusai be to užėmę 
Kozliničius, žemiau Čarto
riskio.

Novoselkuose rusams dar 
tekę 800 vokiečių-austrų 
ir keli kulkosvaidžiai.

Iš Romos pranešta, 
kad rusai veržiasi Bukovi- 
non ir iš ten veikiai persi
kelsią į Transylvaniją.

Iš Berlyno kitkas prane
šama. Sakoma, kad vokie
čiai aplink Rygą progre
suojanti. Pietuose nuo Ry
gos vokiečiai paėmę nelais- prieš Dievo sostą ir jis tu- 
vėn 2 rusų oficierių ir 280 
kareivių, 
vakarus 
muštos.
Inkštos 
svarbias

Paryžius, sp. 19. — Val
džia išleido įsakymą, idant 
visoj Franci joj svaiginami 
gėralai nebūtų pardavinė
jami prieš pietus, ty. nuo 
vidunakčio ligi 12 vai. die
ną. Gėralų neleidžiama 
pirkties moterims ir vai
kams.

Manoma, • visas kabinetas 
suirs, gi naujai sutvertas 
gal bus prielankesnis pri
verstinam kareiviavimui.

Ne kas Anglijai padėji
mas.

(1) Naujas Suv. Valstijų karo laivas California, Įleistas į vandeni Brooklyne, N. 
Y.; (2) sekretorius Daniels ir admirolas Usher; (3) dirbą ant laivo darbininkai.

KALTINA KAIZERĮ.
Londonas, sp. 19. — Va

kar čionai tardant trijų už
muštųjų asmenų mirtį, ku
rie žuvo nuo paskutinio 
zeppelinų užpuolimo, koro
nerio teismas išnešė nu
sprendimą žodžiais “mirė 
nuo orlaivių užpuolimo. 
Vienas aukos tėvas teisme 
tuomet suriko: “Mano su
nūs nužudytas kaizeriui pa
liepus. Manau su kaizeriu 
susitiksiu teismo dienoje

BOMBARDAVO BELGI
JOS PAKRAŠČIUS.

Amsterdam, spalių 19. — 
Anglijos karo laivynas per 
30 valandų pereitą penkta
dienį bombardavo Belgijos 
pakraščius. Bombos lėkė 
į Ostend, Westende ir Zee- 
brugge. Daug vokiečių ba- 
tarėjų nutildyta ir sunai
kinta. Tuo pat laiku talki
ninkų lakūnai savo bombo
mis naikino vokiečių sub- 
marinų stotį Zeebrugge.

ŠAUKIA KAREIVIAUTI.
Paryžius, sp. 19. — Ru

munija šaukia kareiviauti 
1916 metu rekrutus. Šiuos 
sutraukus Rumunijos visa 
karuomenė bus sumobili
zuota.

w 
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Prieš užim 
slant Vilnių 
vokiečiams.

Prieš užimsiant Vilnių 
vokiečiams, gyventojai su
bruzdo bėgti iš to miesto. 
Nepigu tečiaus buvo ir pa
bėgti. Daugiausiai prisiei
davo bėgti pėstiems arba 
važiuotiems, kadangi gele
žinkeliu įvairių priežasčių 
delei negalima buvo naudo- 
ties. O gauti arklius su ve
žimu irgi nebuvo lengva. 
Tiesa, dar nesenai galima 
buvo Vilniuje pigiai nusi
pirkti arklį ir su vežimu, 
nes daug buvo norinčių 
parduoti. Bet paskutiniais 
laikais arkliai pabrango net 
trigubai.

Daugelis vilniečių važia
vo arkliais iki stoties Nau
jos Vileikos, plentu už 10— 
11 verstų. Palei Naują Vi
leiką geležinkelis skiriasi į 
Petrogradą, Vilnių ir Min
ską. Seniau daiktų prave- 
žimas iki N. Vileikos apsi
eidavo apie 3—4 r. už veži
mą, o dabar lupta po 20— 
25 rublius.

Kelias labai žingeidus. 
Vienas paškui kitą be per
trūkio, kartais po du greta, 

traukia plentu vežimai, pil
ni įvairių pabėgėlių gėry
bių. Patįs pabėgėliai daž
niausiai žingsniuoja greta 
savo turto. Vakarais girai
tėse pakeliuje pabėgėliai, 
kurių tarpe daug žmonių iš
lepintų, pripratusių prie į- 
vairių patogumų, kūrena 
ugnį ir ilsis krūvomis, tar
si čigonai. Vargas sulygino 
visus; buvęs didžponis šil
dosi greta ir kalbasi su val
stiete bobele.

Naujoj Vileikoj tik rotas 
gali gauti vietą trauKinyj. 
Daugumas turi keliauti to
liau, kaip gali ir išmano. 
Daugelis turi eiti taip iki 
Dvinsko. Ant laimės tarpe 
pabėgėlių ligos gana retos, 
ypač tarpe suaugusiųjų. 
Miršta kelyje labai mažai 
kas. Pabėgėliams kaikada 
ir pabadauti tenka.

PASKIRS NAUJUS 
KARDINOLUS.

Roma, sp. 19. — Pope- 
žius veikiai sušauksiąs kon
sistoriją ir paskirsiąs nau
jus kardinolus.

Rusijos Caras 
sunkiai dirbęs.
GYVENAS MAŽAM NA
MELYJ, BALTHUSIJOJ.

Petrogradas, spalių 19.— 
Apie caro pasilaikymą karo 
fronte štai kas oficialiai 
skelbiama:

Carui su štabu stovykla 
intaisyta mažam poros aug- 
ščių namelyj Baltrusijoj. 
Caras Nikalojus turi užė
męs du kambariu ant an
trojo augšto — vienam jų 
miega, kitam intaisytas o- 
fisas. Ant to paties augš
to po vieną kambarį turi 
caro palydovas, gen. baro
nas Fredericks, ir rūmų ko
mendantas, gen. Vockoff 
(?). Ant žemutinio, augš
to randasi caro gydytojas 
ir kiti palydovai. Tarnų 
skaitlius sumažintas ligi 
minimum.

Arti to namelio valdiš
kuose namuose ir viešbu
čiuose gyvena didkunig. Ci- 
ril, Boris, Dimitri Pavlovič 
ir kiti štabo nariai.

9 vai. ryte caras su lau
kine uniforma pėsčias nu
eina štabo ofisan draugau- 
gaujant vienam oficieriui. 
Su štabo viršininku, gen. 
Aleskiejevu, caras perskai
to ir peržiūrinėja raportus. 
Tas tęsiasi ligi 1 vai. die
nos.' Paskui palikęs savo 
įsakymus grįšta į namelį, 
kur su palydovais suvalgo 
kuklius pusryčius.
narni gėralai prie valgio ne
vartojami.

Po tų pusryčių caras 
trupučiuką atsilsįs ir išnau- 
jo savo ofisai! priimąs ge- 
neralio štabo viršininką. 
Kiek palaukus kokią valan
dą automobiliumi pasivaži- 
Tiėjąs ir sugrįstas 7:30 va
karo vakarieniauti. Po 9 
vai. jis užsidarąs savo ofi
sai! ir ten ligi vėlai nakčiai 
dirbąs. Retkarčiais tuo me
tu jį aplanko gen. Aleksie- 
jev.

Generalis štabas gi dieno
mis ir naktimis dirbąs.

VOKIETIJA SUJUDUSI.
Amsterdam, spal. 19. — 

Pasklydo gandas, kad Bel
gijos pakraščiuose Anglija 
sumanaiusi išsodinti savo 
karūomenę. Vokietijoj to-

Berlynas, sp. 19. — 100 
darbininkų, kurie Nižniam 
Novgorode krovė Į vago
nus medinio alkoholio bač
kutes, vieną bačkutę prasi

dėt kilo baisus Karmas ir kalė ir visi prisigėrė. 20 
įsakyta visus Belgijos pa-'darbininkų tuojaus mirė, gi 
kraščius kuosaugiausia pri-Įkiti arba mirštanti, arba 
žiūrėti. baisiai serganti

Chicago ir apylinkės.
Šiandie ir rytoj iš dalies de- 
besinota; nebus atmainos 
temperatūroj.

Temperatūra vakar augs 
čiausia 78. žemiausia 51 laip.

Saulė teka 6:07, leidžiasi 
5:03.

Talkininkai už 
ėmė bulgaru 

tvirtovę.
BOMBARDUOJA BULGA

RIJOS UOSTUS.

Londonas, sp. 19. — Tal
kininkai pakeliui nuo Salo
nikų beeidami įsiveržė Bul
garijon ir užėmė žymią bul
garų tvirtovę Strumnitza. 
Taip pranešama iš Atėnų.

Strumnitza randasi Ma
kedonijoj, už 10 mylių nuo 
Saloni k i -Nish gel ež i 11 k oi i o 
ir už 5 myliu nuo Serbijos 
sienos. Gyventojų skaitą 
8,000 normaliais laikais, bet 
dabar tenai suplaukę daug 
pabėgėlių iš visu pusiu.

Kuomet francuzai. anglai 
ir serbai ims veržties Bul
garijon, tuomet ne mažą in
taką tas padarys į Graiki
ją ir Rumuniją ir jos bus 
priverstos veikiau stoti tal
kininkų pusėn.

Talkininkų su serbais 
svarbiausiąja užduotimi 
bus — sulaikyti teutonų 
briovimosi i šiaurine Ser
biją, ginti Saloniki-Nish ge
ležinkelį ii- įsiveržti Bulga
rijon. Minėto geležinkelio 
apginimas — tai svarbiau
sias darbas, nes tuo keliu 
talkininkams ir serbams 
bus persiunčiama reikalin
ga pagelba ir amunicija.

Rusijos, Francijos ir An
glijos 
duoja 
Varna 
masis 
rių pakraščiuose, antrasis— 
Aigejos jūrių pakraščiuose.

I ledeagatch ’ e bul gara i 
turį 10,000 garnizoną. 
Jiems pageliam prisiųsta 
dar 10,000 turką.

Talkininkai vis daugiau 
siunčia karuomenės į Bal
kanus.

Sofijoje paskelbta, kad 
bulgarai visuose uostuose 
išmetę minas.
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Iš Laikraščių
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LD. “KATALIKAS,” spaliu 19, 1915.

1 Į O Z E PPE LI N S O M bOĮ
Taip išrodo bombos, kurias vokiečiai iš savo ztppelinų 

mėto.

susidedąs iš pirmininko, p. 
A. Janučo, ir raštininko — 
Valucko. Kiekvienam, no
rinčiam įgyti pažinimą ang
lų kalbos, patariame pasi
naudoti proga, kurią sutei
kia minėtoji mokykla.

Lietuvių kalbos pamokos 
atsibus kas trečiadienis. 
Bus mokinama skaitymo ir 
rašymo. Šitomis pamoko
mis galės naudoties tik vy
čiai.

Nesenai susidaręs vyčių 
choras pasekmingai gyvuo
ja. Repeticijas daro kas 
pirmadienis. Geistina, kad 
jis vis bujotų ir sutrauktų 
visą tinkamą dainuoti jau
nimą. Kuopos rast.

3. Kailiu ir viską išklausi
nėjęs parašiau tuojau ra
portą į War Office sekreto
rių, patvirtindamas tą vis- 
xą, ką seniau buvau rašęs.

Alexandra Palace komen
dantas pasakė, kad į kelias 
dienas gaiisiu žinią apie 
mano raporto pasekmę, bet 
dar iki šiol negavau.

Skaudu ir sunku būti ne
teisingai tarpe svetimo gai
valo uždarytiems. Tas atsi
liepė žymiai ant jo proto, 
apie ką buvau pažymėjęs 
raporte, prašydamas kuo- 
greičiausiai B. Kairį paliuo- 
suoti.

Vieni musų broliai lieja 
kraują Lietuvoj, kiti Fran
ci jo j prieš tą patį vokietį, 
o kitus nemokama čia nuo 
vokiečių atskirti. Londone 
du lietuviu sumuštu tapo 
kaipo neva germanai. B. 
Kairys stovi ant kelio jei 
ne į kapus, tai į pamišėlių 
namus.

20 d. šio mėnesio buvau 
pas rusų konsulį, kad jis ne
prašytų, bet pareikalautų 
paliuosavimo B. Kairio. 
Bet konsulis atsakė: labai 
gaila, kad taip yra, bet jis 
nieko negalįs daryti, nes B. 
Kairys neturįs rusiškų po- 
perių (pasporto), jis lietu
vis, tad tu patsai kreipkis 
į vidujinę anglų ministeri-
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Paskelbtų karų 
chronologija.

0-

ka-

pa-

Spalių 14 d. Bulgarija 
ficialiai paskelbė karą Ser
bijai, o ant rytojaus Serbi
ja Bulgarijai. To akiveiz- 
doj bus kiekvienam indomu 
patirti visą eilę ligšiol pa
skelbtų karų ir kokios val
stybės kita paskui kitą įsi
maišė šin didžiuliu karau.

Karas ima pradžią nesu
tikimuose Austro-V engri- 
jos su Serbija. Gi tie ne
sutikimai užsipliekė nužu
džius Serajeve Austro-Ven
grijos sosto įpėdinį su žmo
na. Iš to ir prasidėjo ka
ras.

Liepos 28 d., 1914 m., Au
stro-V engrija paskelbia 
ra Francijai.

Rugpj. 1 d. Vokietija 
skelbia karą Rusijai.

Rugpj. 4 d. Vokietija pa
skelbia karą Francijai.

Rugpj. 5 d. Anglija pa
skelbia karą Vokietijai.

Rugpj. 6 d. Vokietija pa
skelbia karą Belgijai.

Rugpj. 8 d. Černogorija 
paskelbia karą Austro-Ven
grijai.

Rugpj. 11 d. Francija pa
skelbia karą Austro-Vengri
jai.

Rugpj. 13 d. Anglija pa
skelbia karą Austro-Veng
rijai.

Rugpj. 23 d. Japonija pa
skelbia karą Vokietijai. • !

Rugpj. 29 d. Austro-Ven
grija paskelbia karą Belgi
jai.

Spalių 31 d. Rusija pa
skelbia karą Turkijai.

Lapkr. 4 d. Serbija per
traukia ryšius su Turkija.

Lapkr. 4 d. Černogorija 
pertraukia •ryšius su Tur-

Lapkričio 6 d. Anglija 
paskelbia karą Turkijai.

Lapkr. 6 d. Francija pa
skelbia karą Turkijai.

Lapkr. 6 d. Belgija per
traukia ryšius su Turkija.

Lapkr. 8 d. Japonija pa
skelbia karą Turkijai.

Gegužės 23 d., 1915 
Italija paskelbia karą 
stro-Vengrijai.

Rugpj. 19 d. Italija 
skelbia karą Turkijai.

niekam neprigulmin- 
Antai Turkijoje armė- 
baigiami skersti, už 
nei viena valstybė ne-

Lietuviams, kaipo netu
rintiems savistovios valsty
bės, visur bloga. Nėra kam 
jų užtarti ir net užtarimo 
neklausoma. Kas kita yra 
su visomis kitomis, kadir 
mažiausiomis, tautomis, ku
rios 
gos. 
nai 
juos
užtaria kaip reikiant. Bet 
jei armėnai turėtų savisto
vią valstybę, tuomet ir pa
čios didžiulės valstybės į 
nelaiminguosius kitaip at
sineštų. Tas pat yra ir su 
musų tauta.

“Išeivių Drauge” kun. 
K. Matulaitis aprašo apie 
vieną Amerikos lietuvį, mė
ginusį pernai grįšti Lietu
von. Užuot Lietuvon ne
laimingasis pakliuvo į An
glijos valdžios nagus ir te
nai su kitais nelaisviais vi
sas laikas laikomas. Ne
gelbsti net visokie išrodinė- 
jiinai, kad jis esąs lietuvis 
ir Dievui dūšią kaltas.

Štai kas rašoma:
“Tūlas lietuvis, Benedik

tas Kairys, iš Roliškių, Bir
žų valsčiaus, Kauno gub., 
išbuvęs Amerikoje beveik 4 
metus ir pasiilgęs tėvynės 
pernai norėjo pagrįsti į Lie
tuvą per Havre’ą. Bet lai
ke kelionės per jurę prasi
dėjo dabartinis karas, ko 
delei nebuvo galima i Lietu
vą keliauti per Vokietiją. 
Kairiui prisiėjo grįšti iš 
Francijos į Ameriką. Bet 
kartą pasirengęs aplankyti 
tėvynę nenurimo Amerikoj 
ir antrą kartą iškeliavo, da
bar į Liverpool... Tris kar
tus pervažiavus per jūres, 
nedaug likosi pinigu, tode 
gavo stoti prie dokų dirbti. 
Čionai jį paskaitė už vokie
tį, suareštavo ir per pusę 
metų laikė koncentracijos 
stovyklose Handforthe, En
gland, kur laikoma vokie
čiai. B. Kairys atsišaukė : 
rusų ambasadorių. Amba
sadorius nurodė kalėjimo 
komendantui mane del išty
rimo kieno pavaldiniu Kai
rys yra. Komendantas 
kreipdamasis į mane pri
siuntė B. Kairio laišką, lie
tuviškai rašytą.

Išrodžiau kuoaiškiausiai, 
kad tai yra lietuvis, rusų 
pavaldinis, nes pavardė lie
tuviška, ir tarmė, ir rašyba, 
pagalios žymi ranka sava
mokslio, o savamokslius tik 
Rusijoje tegalima rasti. Bet 
niekas negelbėjo. Palūkė
jęs rašiau į Home Office, 
kad paliuosuotų B. Kairį, 
negavęs atsakymo rašiau : 
rusų generolą Jermolovą, 
prigulintį prie anglų karo 
departamento. Pasekmė 
buvo ta, kad išnaujo mane 
užkvietė ištirti B. Kairio 
pa va J d in y st ę. K ei p i ni g i ų 
keliavimui į Handforth ne
davė. mat, daug butų reikė
ję, todėl verčiau patį B. 
Kairį apsiėmė partraukti 
Londonan.

Rugsėjo 7 d. mačiau jį 
(B. Kairį) Alexandra Pa
lace, kur Londono vokiečiai 
uždaryti. Kalinių čia yra 
apie 5,000. Pasimatęs su

Man besant pas konsulį 
gerai vienas latvis jį už- 
gėdino. Konsulis jam už
metė, kad jis blogai rusiš
kai kalbąs; ant to latvis at
rėžė: “Perprašau, ponas,* 
pas mus, Kurše, tik latviš
kai ir vokiškai kalbame, 
kalbėkime latviškai arba 
vokiškai, tai ir aš tamstą 
pamokinti galėsiu.

21 d. š. m. nuėjau į Ho
me Office (vidurinę minis
teriją); po ilgo laukimo, po 
ilgų ieškojimų atsakė man, 
kad B. Kairio byla, Viešpa
tie, prieš Sekmines pradėta 
tyrinėti ir dar nepabaigta. 
Klausiau, kada bus pabaig
ta ir kokios galima tikėties 
pasekmės; atsakė — neži
nia.”

m..
Au-

pa-

Spalių 14 d. Bulgarija 
paskelbia karą Serbijai.

“V. Lietuvninkų” skelbia 
dar vieną iš Prūsų dr. Gai
galaičio laišką, kuris jau 
švelnesniu tonu parašytas. 
Tie laiškai mums, amerikie
čiams, labai indomųs, nes 
sužinoma Prūsų lietuvių 
manymas ir veikimas:

“Priekulė, 3 rugpj. 1915,
“Kaip jau žinote, dabar 

visa Lietuva jau yra po vo
kiečių valdžia, kas yra labai 
geru daiktu, ir aš tikiuosi, 
jogei lietuviai daug geresnę 
turės ateitį po vokiečių val
džia, negu po rusų, kad bu
tų turėję. Prūsiškieji lietu
viai po vokiečių valdžia di
džiausią liuosybę turėjo, 
kuomet didelė dauguma 
nenori lietuviais būti—nur 
wollte die grosse Majori- 
teat niclit mehr litauisch 
bleiben. — Kaip girdžiu iš 
daugelio intekmiugų vers
mių, vokiečiai nori lietuvių 
kalbą globoti ir jos nespau
sti. Taip man išsireiškė 
vienas narys Visų Vokiečių 
Suvienijinio. — Tiktai A- 
merikos lietuviški 
čiai negerai, daro 
niuodami su angių 
čiais, apskelbdami

skelbia karą Bulgarijai.

laikraš- 
lenkty- 
laikraš- 

vokie?
čius, primetant jiems bar
bariškumus. Žinoma, , jie 
tai daro delei nesusiprati-

mo. Dabar vokiečiai Lie
tuvoje labai pritinkamai 
ponavoja, ką ir amerikonai 
įžiūrės, jogei tos pramany
tos barbarybės, vokiečių 
papildytos, viskas tik molai 
buvę. Tiesa, yra ir tarp 
vokiečių kareivių tūli, ku
rie daug neklausia ir daro, 
kas jiems patinka, morališ
kai neišteisinama. Dėlto, 
jog vokiečių kareiviai kaip 
gvoltaunininkai, apšaukia
mi buvo, ir lietuviškuose 
laikraščiuose, lietuviai tuo- 
mi pasidarė sau didžiausią 
iškadą. Iš baimės prieš vo
kiečius jie pabėgo, apleis
dami savo namus ir turtus. 
Jie su šimtais tūkstančių 
kitų pabėgėlių į Rusiją nu
bėgo, kur jie turi kęsti nuo- 
gystę, badą, ligas ir numir
ti. Jaigu jie butų pasilikę 
namuose, kaip tai išmintin
gieji yra padarę, taip ir tie 
pabėgėliai butų pakajuje ir 
savo namuose ponavotų. 
Nuo didesnės bėdos ir bado 
lietuviai turės kreiptis prie 
vokiškosios kariškos val
džios pagelbos prašydami. 
Berods jiems (lietuviams) 
buvo atimama tūli daiktai, 
be ko jie galėjo apsieiti; 
daugiausiai paimta gyvuliai 
ir arkliai. Javų jiems (lie
tuviams) tiek palikta, kad 
jie gyventi galėtų. Už pa
imtuosius javus jie gavo pi
nigais užmokėti.

Aš stengiausi nuo val
džios leidimą išgauti, kad 
lietuviai galėtų lietuviškoie 
kalboje į Ameriką laiškus 
rašyti, tečiaus valdžia to
kio leidimo nedavė, kadan
gi vokiškoji karo valdžia 
neturi gana cenzorių, ku
rie lietuvių kalbą mokėtų. 
Dr. Pteputaitis taipgi rūpi
nasi, idant įsteigti lietuviš
ką cenzūrą, kuri peržiūrė
tų laiškus, iš Lietuvos siun
čiamus į Ameriką. Mes ti
kime, kad tas įvyks.

Tilžėje , mes sutvėrėme 
pagelbos Komitetą lietuvių 
gelbėjimui iš šių ponų:

Dr. Steputaitis,
Dr. ^Gaigalaitis,
J. Stigliorius,
V. Storasta,
E. Jagomastas,

Lietuviai
o

JAUNIMO VEIKIMAS; 
VAKARINĖ MOKYKLA.

Melrose Park, Ill. Liet. 
22 kuopa pusėtinai gyvuo
ja. Narių skaičius vis au
ga ir auga.

Spalių 1 d. paprastam su
sirinkime buvo • svarsto
ma daug dalykų. Pirmiau
siai rimtai svarstyta apie į- 
steigimą vakarinės anglų ir 
lietuvių kalbų mokyklos. 
Tokia mokykla nutarta už
dėti ir į mokytojus išrink
tas vietinis lietuvis p. V. 
Balučius.

Mokykla bus atidaryta 
spalių 22 d. italų bažnyti
nės mokslainės salėje, an
trame augšte. Pamokos at
sibus kas penktadienis. 
Bus mokinama anglų kal
ba ir historija, taippat skai
tymo ir rašymo. Pamokos 
tęsis dvi valandi: nuo 8 li
gi 10 v. Mokestis tokia: 
vyčiams už mėnesį 50c., o 
pašaliečiams $1.

Mokyklos reikalus tvar
kys tam tikras komitetas,

ATVIRAS LAIŠKAS LIE
TUVIAMS DONOROS 

APYLINKĖJE.

prie 
Juo- 
man

vi-

Rugsėjo 17 d. 1915 m., ga
vau nuo vyskupo speciali 
laišką, kuriame visus lietu
vius, gyvenančius Donoros 
apylinkėje, sekančiose vie
tose: Monessen, Arnold Ci
ty, Fayette City, Roscoe, 
Charleroi, Hazel Kirk, 
Courtney, Huston Run, Bu- 
nola ir t.t., priskyrė 
Donoros lietuvių šv. 
zapo parapijos ir įsakė 
(kaipo klebonui) juos
suose dvasiškuose- reikaluo
se aprūpinti.

Tad šiuomi ir pranešu vi
siems augščiau minėtose 
vietose gyvenantiems, kad 
visuose reikaluose ir atsiti
kimuose kreiptųsi prie lie
tuvių šv. Juozapo parap., 
Donora, Pa., o aš visiems 
patarnausiu.

Su pagarba
Kun. M. J. Kazėnas, 

šv. Juozapo par. kleb.
P. S. Meldžiu ir kitų 

laikraščių šį lašką perspau- 
zdinti.

RENGIAMASI PRIE MI 
TINGO; NAUJO KLIUBO 

PROJEKTAS.

S

Visas Kuponas ir pakelio priešais turi tį 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

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

RINKS POPEŽIUI PINI
GUS.

New York, sp. 19.—Kar
dinolas Farley visoms arci- 
vyskupijos bažnyčioms iš
siuntinėjo parėdymą, kad 
spalių 24 d. visose bažny
čiose butų renkamos aukos 
popežiui, ty. Petraskatikiai 
(Peter’s Pence). Dabarti
nis karas ir pačiam pope
žiui padidinęs išlaidas. Gi 
aukų sunku iš kur šiandie 
gauti.

PRINCAS VOS-TIK NE
PAPUOLĖ.

Amsterdam, sp. 19. — 
Serbijos sosto įpėdinis A- 
leksandras vos-tik nepapuo
lė nelaisvėn, kuomet teuto
nai pradėjo veržties Biel- 
gradan, kaip pranešama iš 
Bucharest©. Princas Alek- tr 
Sandras kuone paskiausiai 
su savo štabu apleido mie
stą ir tai tuomet, kuomet 
ant gatvių pasirodė teuto
nai,
riai užmušta ir 
paimta.

Jo štabo keli oficie- 
nelaisvėn

geriau bus 
gatvekariai 
tos pačios 

kad miestas 
paimtų savo

MEKSIKE ĮVYKINAMA 1 
RAMYBĖ.

Washington, sp. 19. — 
Vakar po Pan-amerik< mi
nės čionai konferencijos o- 
ficialiai paskelbta, kad gen. 
Carranza galutinai pripa
žįstamas laikinu Meksiko 
prezidentu S. Valstijų karo 
laivai savo šūviais pagerbė 
Meksiko vėliavą ir išplaukė 
šalin nuo Meksiko vande
nų.

Ar tas padarys galą re
voliucijai, tai daugiau kaip 
abejotina.

9

Jurgis Ašmys ir
Kun. Žilius iš Amerikos.
Mes reikalaujame pinigų 

pirkimui drapanų. Gelbė
kit mums!

Dr. Gabrys per savo de- 
kleraciją iš Berno (Šveica
rijoj) ir kitus savo neprie- 
teliškus raštus, priešais vo
kiečius rašytus lietuviams, 
labai užkenkė. Tūli vokiš
ki laikraščiai dabar rašo: 
žiūrėkite, kokiais mus laiko 
lietuviai. Todėl mes nepri
valome ant lietuvių jokios 
atydos kreipti, bet juos 
kaip priešus laikyti. Jaigu 
jus turite ant Gabrio intek- 
mę, tai rašykite jam, idant 
jis išmintingiaus pasielgtų 
ir Lietuvai iškados nedary
tų.

Aš turiu tvirtą viltį į Lie
tuvos

Su 
mais

Detroit, Mich. Spalių 27 
d. detroitiečiai turės pir
mą mitingą, kuriame bus 
apkalbama, ar 
balsuoti, kad 
prigulėtų prie 
kompanijos, ar 
gatvekarius 
nuosavybėn.

Gatvekarių kompanija 
labai skriaudžia žmones: 
neduoda užtektinai karų, 
perdaug apgaudinėja su 
“ transferals ” ir nenori dir- 
bdinti didesnių karų, kurie 
detroitiečiams būtinai rei
kalingi.

Lietuviai taippat žada 
sudaryti kliubą, kuris užsi
ims politikiniais reikalais. 
Gaila, kad ne visi lietuviai 
turi balsavimo teises, del 
to, kad dauguma nesenai 
atvažiavo iš kitų miestų.

M. C.

I

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENT1STAS

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

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

■ 
■
B 
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■ 
B

SJfe*

Tel. Randolph 6246

A. A. Shkss
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, III.
Res. 8255 So. Halsied St.

Tel. Drover 5320

• 4 f

geresnę ateiti.
lietuviškais liuke ji-

Dr. Gaigalaitis.

BALIUS.
Cicero. III, Spalių 9 die

ną Buohey (?) svetainėje 
atsibuvo lietuvių kliubo 
“Raudonos Rožės” balius. 
Dalyvavo ir, daugiau kliu- 
bų, pribuvusių iš Chicagos. 
Į tokius balius prisirenka 
gana daug jaunimo. Tokie 
baliai atsibuna paprastai 
su svaiginančiais gėrimais 
ir labai trukšmingai. Kas 
nuostabu, kad ir mergaitės 
traukia skystimėlį. O toks 
pasielgimas labai žemina.

Du draugu.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo- 
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki* 
name per laiškus* visose šalyse* už labai maža at* 
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School oi Languages

1741 W. 47th Street. Chicago. Ji

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbi}, aritmetikos, knlngvodystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abel- 
uos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystos.

Mokinimo valandos: nuo S iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, UI.
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Mark Twain. Laiškai iš Lietuvos

[Princas ir Elgeta
Sulietuvino Padauguvietė.

(Tąsa).
gaus, mielo, neužsiginsiu!” Gju suspaudė kumščias, 
prisiartino prie Onos ir suriko: “Jei taip, tai nelikti 
gyvam tavo mielam Mailsui! Jaigu jo neužsiginsi, 
tai ne tave ,tik jį užmušiu tau matant. Žinok tai!”

Nelaiminga moteriškė feuriko, sudejavo, o paskui iš
lėto pasakė: “Gerai. Prižadu tau jo nepripažinti.” Ir 
jinai užsidengė akis rankom. Gju pasakė: “Dabar ei
kim pas Mailsą. Bet atmink savo.prižadėjimą: jaigu 
nors žodį prasitartum — butų po juoni — užmuščiau!”

O Mailsas tuo laiku vaikščiojo po kambarį ir kal
bėjo: “Penki nedori tarnai gyvi, o dvidešimts gerų, tei
singų žmonių — numirė. Dyvilias, negirdėtas daiktas!” 
Jis vis žingsniavo po kambarį. Apie vaiką jis suvis 
užmiršo, bet tas pats apie save užsiminė: “Nenusimink! 
Dievas tau padės.” Mailsas sustojo prieš vaiką ir įkal
bėjo: “Aš ne apgavikas, jūsų didybe. Ona tai pasa
kys. Čion, šitam dvare, aš užgimiau, čion turiu ir nu
mirti. Aš kalbu gryną teisybę. Jei visi man netikėtų, 
tai nors tu tikėk.” Aš tau tikiu,” — atsakė karalius. 
Tą pat miliutą atsivėrė durįs. Inėjo graži, pasirėdžiu
sį moteriškė su Gju, paskui juos penki tarnai. Ponia 
ėjo su nulenkta galva, veidas jos buvo liūdnas. Mail
sas pašoko prie jos ir sušuko: “Ona, brangioji mano!” 
Gju pastūmėjo Mailsą ir pasakė moteriškei: “Pažiū
rėk į šitą žmogų, ar pažįsti jį?” Moteriškė sudrebė
jo. Veidas jos paraudonavo. Jinai tylėjo. Paskui iš
lėto galvą pakelėj pažiurėjo stačiai į akis Mailsui ir nu
balo. Ką tik girdinčiai atsakė: “Ne, aš jo nepažįstu.” 
Staiga jinai apsisuko ir išėjo iš kambario.

Mailsas parkrito ant kėdės ir užsidengė veidą ran
kom. Gju paklausė tarnų: “Ar pažįstat tą žmogų?” 
Tarnai atsakė: “Ne.” Gju sakė toliausi “Mano pati ir 
tarnai nepažįsta tavęs.”

Staiga Mailsas pašoko nuo kėdės, prispaudė Gju 
prie sienos ir sugriebė jį už gerklės. “Tavo pati?” ne
savu balsu suriko jis: “Leidi Ona — tavo pati? A, da
bar suprantu tavo niekingą pasielgimą: tu pats surašei 
tą melagingą laišką, prigavai tėvą, apgavimu užvaldei 
mano sužiedotinę ir turtus.” Skubiai vėl paleido.ir pra
tarė: “Prasišalink, kad nebūtų nusidėjimo!”

Gju su pamėlinavusiu veidu parkrito ant kėdės. 
Jis liepė tarnams surišti Mailsą, bet tarnai nesijudino 
iš vietos. Vienas jų prabilo: “Jis turi kardą, o mes 
neturime jokio ginklo.” Gju rūkė: “ Su kardu? Tai 
ką? Užtai jisai vienas, o jus keli! Imkite jį, jaigu lie
piu! Mailsas rūsčiai pasakė: “Tik drįskit nors pirštą 
pridėti prie manęs — neliksit gyvi!” Gju suriko į tar
nus: “Tai eikit šalin niekam neverti! Eikit ieškoti gin
klų; uždarykit ir saugokit vartus, o aš parkviesiu ka
reivius!” Gju ėjo per duris ir atsigrįžęs pasakė Mail
sui: “Nekelk inaišto ir nenorėk išbėgti! Mailsas atsa
kė: “Bėgti? Kam man bėgti? Aš Mailsas Gendonas, ši
to dvaro savininkas. Aš esu savo namuose ir čia pa
siliksiu.”

XXIII. 
Mailsas ir leidi Ona.

Karalius sėdėjo užsimąstęs. Kick palaukus pakėlė 
galvą ir pasakė: “Štai ką aš sumaniau. Tas išgelbės 
mudu abudu. Aš parašysiu laišką trimis kalbomis: la- 
tiniškai, graikiškai ir angliškai, o tu rytoj nujosi su 
juo į Londoną ir paduosi jį mano dėdei Hartfordui. Ji
sai pažįs piano raštą ir atsiųs manęs parvežti.

Tai pasakęs karalius ėmėsi rašyti laišką. Mailsas 
pažiurėjo į jo raštą ir pamanė: ‘Vedžioja kokias šlei
vas raides ir mano, kad tai rašo latiniškus ir graikiškus 
žodžius. Kaip jis moka prisakyti! Iš kur jis tai išmo
ko?” Vaikas vis rašė, o Mailsas šnabždėjo: “Kartais 
man rodosi, kad Ona mane pažinojo, tai* vėl, kad ne. 
Bet kaip tai jinai negalėtų pažinti mano veido, mano 
balso? Jinai meluoti nemokėjo, 
nuduoti nepažinti; jinai turėjo 
rasti ir visą teisybę sužinoti.”

Mailsas artinosi prie durių, 
ir inėjo Ona; jinai buvo išbalus
linksmai pašoko artyn jos. Jinai atstume jį ranka, pa
ti atsisėdo ir prašė jo sėsties. Nustebintas jos pasielgi
mu Mailsas nepasijudino iš tos vietos, kur stovėjo: 
“Aš atėjau persergėti tamstą. Pabėkit skubiai iš čion, 
nes jums grūmoja nelaimė. O tamsta taip panašus į 
mirusį Mailsą.” Mailsas sušuko: “Ne tik panašus, 
Onute, bet aš tikrai Mailsas!” Ona tęsė toliausi “Aš 
tikiu, kad Tamsta teisybę kalbi. Tamsta panašus į 
Mailsą, gal ir tikrai Mailsas. Bet mano vyras nepri
pažįsta tamstos už brolį. Jis apšaukė tamstą bepročiu 
ir nedorėliu. Niekas tamstos neužstos. Mano vyras 
šioj šalyj ką nori, tą daro ir visi jo bijo. Tikėkit ma
no žodžiams.” Mailsas liūdnai pasakė: “Tikiu tam
stai!” bna tęsė toliau: “Dar sykį sakau: bėkit iš čion. 
Šis žmogus tamstą prapuldys. Jis piktas ir neteisus

(Seka toliau).

Turbut Gju liepė jai 
klausyti. Reikia ją

Staiga duris atsivėrė 
ir nuliūdus. Mailsas

Pabėgėlis J. Bujanauskas 
iš Petrogrado rašo savo su
lini Pr. Bujanauskui Wau
kegan, Ill.

Laiškas prastutis, bet in- 
domus:

“...Dabartės mes, tėvai, 
duodame tau žinoti, kad 
mes būnam ir gyvenam 
Petrograde, o kaip ilgai, 
tai Dievas žino, nes viskas 
brangu, nežinia, kaip mes 
pragyvensime tą sunkų lai
ką. Kaip pirmiau buvo 
kaina, tai dabar viskas dvi
gubai.

Kaip dar buvome namie, 
tai 11 savaičių išbuvome 

prie, pozicijų, bet namie, 
daiktų jau nebuvo. Jie bu-’ 
vo išvežti į Dzingiškius, o’ 
mes gyvenome pas Cigins- 
kus/bet ne visada: kaip už-' 
eina ūkanota diena, tai vi
siems ne vieta, ramumo ne
buvo ir vargo atkėlėme ne
mažai. Buvome po grana
tomis ir visokias išgąstis 
pragyvenome. Sunku visa 
ir aprašyti, kaip mes pra
gyvenome tą laiką.

O dabartės, duodame ži
noti, kad Vladas paimtas į 
karą. Rugpjūčio 7 dieną 
(seno kai.) jį paėmė ir mes 
tą, pačią dieną išvažiavome 
iš namų. Kaip užkrutino 
mus kazokai, tai su viena 
minuta atsidūrėme girioj, 
o mus daiktai paliko Dzin- 
giškėse. Tik vieną kelią tu
rėjome liuosą, kiti visi buvo 
jau pastoti. Karuomenė 
mus varė į stotį, o mes sė
dom traukiniu Varėnoj. Li
gi Varėnai atėjome pėsti.' 
Kai susėdom traukiniu, tai 
kur vežė — ten važiavome.:

Dabar apsistojome Pet
rograde, o Vlado nežinome, 
ar jis Maskvoj, ar tam pa
čiam mieste, kur mes, nes 
pas mus taip yra, kad tė
vai nežino vaikų, o vaikai 
tėvų...

Dabar mes nežinome, kaip 
reiks išlikti. Kambariai 
ir pragyvenimas brangu, o 
darbo nei vienas neturime. 
Nežinome, ar čia apsigyven
sime, ar prisieis pamatyti 
Siberijos laukus, o gal teks 
grįsti atgal, kur apie Min
ską...

Kai važiavom traukiniu 
iš Šventažerio parapijos, tai 
mums pasakojo, kad kazo
kai labai sumušė kunigą 
Sakalauską už tai, kad 
“sprečinosi,” nenorėjo va
žiuoti, tai jie pamanė, kad 
kunigas su vokiečiais vieną 
ranką laiko...” , 
Petrogradas, 25—VIII—15.

Nuostabus susidarymas 
aplinkybių atnešė baisų li
kimą musų tėvynėje. Ten 
viskas lūžta ir išblaškoma. 
Kaip atrodys musų tėvynė 
po tokio baisaus uragano, 
sunku įsivaizdinti. Kiek 
liks žmonių, musų brolių ir 
kaip užtaisysime, kas iš
irs? — liūdnas, bet svarbus 
klausimas. Amerikiečiai, 
budėkime!

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
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,

mą. Norėjo pasiduoti vėl 
operacijai. Bet guzas pats 
atsivėrė. Šis žmogus bur
noje pajuto kaž-ką kietą. 
Iškarto manė, kad tai dan
tis iškrito, o tai buvo gaba
las kulipkos, kurią apturė
jo kaklan prieš 21 metus.

X.
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Pilni Namai'Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

ant

Pabėgėlė Ona Skališaitė 
iš Capinskio“ sodos, Minsko 
gub., rašo savo broliui St. 
Skališiui Chicagon, 
Town of Lake:

“...Ačių Dievui, nekenčiu 
daug vargo, esu pavalgiusi 
ir apsirėdžiusi, tik labai vi
sų apleista, nežinau nei vie
no saviškio kur pasidėjo. 
Vieni liko po prosu, kitiiš-

36 sukaktuvės Panamos pa-! 
rodo j e apvaikščiojama nuo 
naudojimo elektros šviesos, 
ką išrado žinomas išradėjas 
Thomas Edison. Spaliu 21 
d. parodoje nuskirta kaipo' 
Edisono diena. į

Telephone Yards 6585

Lietuviška Drapanų Krautuve
I 
s
| 

ii

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdaių, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Horgan St.

- CHICAGO, ILL. 0
I

blaškyti svetur ieško pas
togės. Sunkus musų gy
venimas, bet ne mes vieni' 
vargstam, tokį pat vargą * 
kenčia šimtai tūkstančių. į

Labai ačiū už pinigus.. 
Turėjau daug vargo išsiim-’ 
ti. Pasporto nespėjau iš
siimti, priešas labai greitai 
užpuolė, vos spėjau pa- 
sprusti. Išbėgome per ug
nį ir kulipkas. Tris mėne
sius ramiai išgyvenome Ca- 
pinske, bet turbūt tuojaus 
prisieis leisties į platesnį 
pasaulį, nes priešas gula ant 
Vilniaus, o jam labai visur 
sekasi...”

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taiĮi 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Go.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. KOZIION pard

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejast į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklyte ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mauo Motinėlė.

E — 1161

1163
1164
1165

ašE — 1170

E — 1245
E — 1246

E — 1247!

E — 1248
E — 1249
E — 1250

i Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.

i Batu čistytojas.
Butų Darželis.

i Giesmė i Panelę Švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras.
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

KĄ GALI ŽMOGUS IŠ 
NEŠIOTI KŪNE.

Žmogaus kūne gali pa
likti nieko nekenkdami ir 
kiti dalykai, ne tiktai kulip
kos. 1893 metais profeso
rius Bardenheuer Kolono 

ligoninėje tyrinėjo ketu- 
riasdešimts septintu metų 
žmogų, kuris mūšyje ties 
Krovogrodu buvo sužeistas 
ir per 27 metus išnešiojo 
kūne gabalą kalavijo, 33 mi
limetrų ilgio. Tas gabalas 
kalavijo atskėlė granatos 
skeveldrą ir su ja draug i- 
lindo krūtinėn. Granatos 
skeveldra buvo išimta, o ka
lavijo gabalas paliko. Po 20 
metų minėto žmogaus pe
čiuose atsirado didelis gu
zas, ties ta pačia vieta, kur 
buvo žaizda. Guzas vis ki
lo ir kietėjo. Ant galo, pa
darius operaciją, išimta tas 
gabalas palikusio kalavijo.

1893 metais Erfurte pa
daryta operacija nekuriu 
krasos perdėtinio. Jis 1876 
metais mūšyje gavo kak
le žaizdą. Po 23 metų ant 
kaklo pasirodė guzas. Gydy
tojas padarė operaciją ir di
džiausiam 
kakle rado 
grandipėlio.
ka atskėlė grandinėlio ga
balą ir Įvarė ją kaklam

Kaikada panašios dova
nos atminčiai karo laiku 
gaunama labai ypatingu 
bildu. Nekuris grenadieris 
ties Warta gavo žaizdą kak
lam Kulipka apsiliko. 
1880 metais garsus Langen- 
beck išėmė dalį kulipkos, 
sveriančios 15 gramų. Ki
ta dalis suskilo ir pasiliko. 
1891 m. minėtas asmuo vėl 
pasijuto turįs guzą JiaJsle 
ir pradėjo jausti skaudėji-

■ LIETUVIS GRABORIUS l 
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Geriausias gra-B 

borius ant Bii- Įį 
dgeporto. Atlie- y 
ka darbą geriau-g 
šiai. B
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia į 
geriausius likto- _ 
rius ir 12 va-E■ nų paimu.

i
Tel. Drover 4139 ■

iA. MASALSKIS 
■ 3305 Auburn Ave., Chicago

Išretsta
WHITE ROCK

nusistebėjimui 
gabalą šalmo 
Priešo kulip-

E —
E —
E —
E — 1166

E — 1167
E — 1168
E — 1169

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kunigų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Horgan St, CHICAGO, ILL.

DR. RICHTER’SIOXOL

fSIK-EXPH.il
R»tUS Pat C.; , 

ALCOHOL’
EAJ-BICHTEfi&Co.l 

«iSP.a-t«

1 fEXPELLER
^3! H del EEUMATIZ-
moi Iii ru-.TTO.rA

NEWYORK

REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ Ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
ncur.pci’ėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Cū
74-80 Washington SI

NEW YORK,N. Y.

10*
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)>irbejai geriausiu Turkiszku 
ir Egiptiszku Cigaretu švieti

■ Rūkytojai 

Turkish Trophies 
ig arelij penkiolika metų at

gal — yra rukytojai 
Turkish Trophies 

Cigaietų šiandien!

D

i

b
H

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAS
Copyright 1915 by A. Kyasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą, baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

■iisniiiHnii»:Hs:i:i:H«iiwiiiiw:9i:ia!nBin:Bii9sia

Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reiimatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, ■ prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

M

Atsakanti gyduole dėl Reumatizmo
TukstyįSia tapo sveikais, 

žmonės blogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
.Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują, išmirkė stiprumą. 
Jie ištikto buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. rf • rf * JĮr®

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

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

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

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

■

B
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■
■
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Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Jiaujo ir Antrų Rankų Medžio ’ 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieroa.

MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO. ?
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

3
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Chicagos Žinios.
Po 

mosi 
k a r

PILIEČIŲ ARMIJA PA
LEISTA.

28 dienų mankštiiii- 
Sheridan forte va

pi 1 ieč i a i la i s vonori ai
pagaliau paleisti- namo. 
Kiek katras jų pramoko 
kareiviavimo amato ir ar 
rūpestingai to mokėsi, tai 
kitas klausimas.

GAUJA JAUNŲ BANDI
TŲ SUIMTA.

Hudson ave, policijos 
nuovados policiantai susekė 
ir suėmė visą gaują jaunų 
automobilinių banditų, ku
rie ilgas laikas terorizavo 
miesto gyventojus. Kol- 
kas suimta dešimts jaunuo
lių, vyriausias turįs 21 me
tus amžiaus, jauniausias 14. 
Vis tai priaugliai, o ban
ditizme tikrai jau kaip se
nai buvo išsilavinę. Jie au
tomobilius vogdavo ir pas
kui užpuldinėdavo saliunus, 
krautuves ir praeivius. Po
licija buvus suėmus nekokį 
Carl Williamsa, 14 metų, 
ir šis išdavęs visus kitus 
savo sėbrus.

prie apšvietos. Pirma to 
nebuvo. Apšvicta, svarbus 
dalykas, buvo taip sau už
mesta šalin. Kliubas aprū
pindavo savo narius vien 
medžiagine pašelpa ligojo ir 
rifuose atsitikimuose, o ap- 
švieta buvo nenžkliudoma.

Prie tokios prakilnios 
minties ir darbo jaunimą 
pastūmė saliunų uždarymo 
priežastis. Dabar šventa
dieniais, kada daromi susi
rinkimai, jaunimas neturi 
progos prisigerti, o blaivus 
ateina susirinkimai! ir mąs
to apie prakilnesnius daly
kus. Nuosekliau svarsto ir 
prie rimtų pasekmių priei
na.

Pereitą susirinkimą ne
mažai naujų narių prisidė
jo prie kliubo ir tokiuo bil
du atsiranda daugiau dar
bininkų. Pageidaujamh, 
kad narių skaičius vis aug
tų, tada atliksime tokius 
darbus, apie kuriuos seniau 
nei manyti nenorėjome.

Meištų Justinas.

PEILIU SUBADĖ.
Ant kampo West 61

So. Peoria gat. tris bandi
tai užpuolė 'Godfried Bau
man, 6043 So. Morgan gat., 
kuris atsisakęs jiems duoti 
reikalai!j amų pinigų.

11’

ŠIANDIE — OBUOLIŲ 
DIENA.

Šiandie yra obuolių die
na. National Apple Day 
komiteto pirmininkas pata
ria visiems gyventojams 
šiandie obuolius pirkties, 
juos valgyti ir kitokiems 
reikalams sunaudoti. Daug 
obuolių bus išdalinta labda
ringoms įstaigoms, našlai
čių prieglaudoms. Vidu- 
miestyj rengiamas su obuo
liais paroda vimas.

IŠLOŠĖ $10,000 UŽ SU
ŽEIDIMĄ.

Prieš teisėją Matchett 
vakar laimėjo bylą $10,000 
atlyginimo iš kompanijos 
Chicago Junction Railway 
Co. William Corn už sužei
dimą.

PEILIU SUBADĖ.
Pereito sekmadienio va

kare vienas lietuvis arti lie
tuviškos bažnyčios su pei
liu užpuolė J. Urbiką, 4513 
So. Wood gat., ir perdūrė 
jam ranką. Užpuoliką po
licija suėmė. Rep.

BRIGHTON© JAUNI
MAS VEIKIA.

Keistučio kliubas spar
čiai vęikia. Pastarame mė
nesiniame susirinkime buvo 
rimtai apkalbama vakari; 
rengimo klausimas ir su
tarta šią ateinančią žiemą 
surengti keletą viešų va
karų su vaidinimais.

Toliau iškelta apšvietos 
klausimas. P-nas J. Gus
taitis davė įnešimą, kad a- 
teinančiuose adventuose 
kliubas parengtų keletą 
prelekcijų. Toks įnešimas 
buvo priimtas ir užgirtas. 
Prelekcijos bus surengtos 
savaitėmis, gruodžio 5, 12 
ir 19 d.

Tokiuo budu kliubas pa
darė pirmą svarbų žingsnį

LD. “KATALIKAS,” spalių 19, 1915

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland a ve

Geriausia ii visų ROr 
Arbatų, 60c vertes po ** ** **

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Bine 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

Tananevicz Savings

BANK

Jau išėjo iš spaudos kningą: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9Į4 col ių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

EXTRA! BANKES 
rCOFFEEl 

26c vertės Kava su 40 centiniu Smoke 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’puiki Santos I Bankes’Dairy stalo OC/* 
Kava Sviestas .. (MZAA

Puikiausia Arbata /IAa \hlill 60c vertes, tiktai po rVG lįjuUU

PASKELBĖ KARĄ 
BULGARIJAI.

ROMA, sp. 19. — Italija 
šiandie paskelbė karą Bul
garijai. Reiškia, kad Ita
lija įsimaišys karan Balka
nuose.

Bulgarijai ligšiol karą 
paskelbė Rusija, Anglija, 
Franci j a, Serbija ir Italija.

SOFIJA, sp. 19. — Bul
garijos karo ofisas skelbia, 
kad bulgarai užėmę Serbi
jos miestą Vrania, gulinti 
palei Moravą upę, ant Sa- 
loniki-Nish geležinkelio.

vo pavyzdingą draugę, pa
lydėjo jos kūną i kapus.

A. a. Marijona buvo do
ra ir darbšti moteris. Pali
ko nubudime vyrą ir porą 
paaugusių vaikų. Velionė 
sutiko netikėtą mirti ant 
geležinkelio bėgių.

Tebūna jai lengva šios 
šalies žemelė!

S. T. Augštuolis.
TMD. VAKARAS.

Sekmadienyje, spaliu 17 
dieną, Davis Square parko 
salėj TDM. 1 kuopa turėjo 
parengusi muzikali vakarą 
paminėjimui dešimtmeti- 
niu savo gyvavimo sukak
tuvių.

Vakarą atidarė su pra
kalba p. A. J. Beržinskis. 
Toliau prasidėjo progra
mas. Panelės Viščiulaitės 
puikiai atliko piano duetą. 
Broliai Sarpaliai pagrojo 
ant muzikaliu instrumentų. 
Pp. Stzyneckiai ir p. V. 
Pierzynskis gražiai pa
skambino ant mandolinų ir 
gitarų. Dainavo L. J. Ra
telio vyrų choras. 3 dainas 
sudainavo gerai, o ketvirtą 
— “Tegyvuoja Lietuva”— 
visai prastai. Duetas pp. 
J. J. Zolp ir Strzyneckio 
nusisekė. Toliau išėjo 
kvartetas, o po jo p. E. A. 
Kareiva padeklemavo eiles. 
Labai puikiai pasirodė p-lė 
Brazauskaitė. Už dainas 
laimėjo stambų gėlių buke- 
tą ir daug publikos aplodis
mentų. Toliau išgirsta p. 
A. M. Barčiaus prakalba. 
Gražiai ir faktiškai kalbėjo 
p. A. B. Žemaitis. Jis pa
pasakojo, kaip lietuviai 
Chieagoje gyveno pirm 20 
metų ir kaip dabar gyvena. 
Nurodė, kas kenkia draugi
jų gerovei; kokie nariai dr- 
joms yra pageidaujami, o 
kokie ne. Ant galo kalbė
jo nekuria Karalius. Klau
sytis nebuvo ko.

Po visam kam buvo šo
kiai. Reporteris.

NAUJA DRAUGIJA.
Ant Town of Lake susi

tvėrė nauja lietuvių drau
gija vardu šv. Jono Krikš
tytojo. Rep.

Chicago mokylų superin
tendente skelbia, kad šie
met viešose miesto mokyk
lose 32,000 vaikų daugiau 
mokosi, negu peniai. Vai
kų skaitlius kas metai au
ga.

Ji
Phone Drover 7M0

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURĄAR 

Gydo ligas vyrų,, moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Bl.

Ant pardavimo čeverykų dirbtuvė 
(shoe shop) su visais įrankiais. Ge
roje vietoje. Parsiduoda labai pi
giai. Atsišaukite po numeriu: 
752 W. 35th str., Chicago, III.

Parsiduoda saliunas labai pigiai. 
Geroj, lietuvių bei svetimtaučių ap- 
gyventoj, vietoj, vienatinis saliunas 
toje apylinkėje. Priežastis pardavi
mo — savininkas turi tris saliunus. 
Atsišaukite po numeriu: 
3758 Union ave.

MAR. GENOTIENĖ.
West Pullman, Ill. Spalių 

16 dieną atsibuvo iškilmin
gos laidotuvės a.a. Marijo
nos Genotipuos. Palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse. Ve
lionė prigulėjo prie mote
rių ir panų šv. Veronikos 
draugijos, užtad narės tos 
draugijos, pagerbdamos sa-

a
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Bankes’ geriausia
Creamery Sviestas .

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago ave
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

264
alb

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

JONAS M. TAU ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
IB IBE 3QC IHI

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 šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus- kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų ’ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vhas 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 koidus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

Ant pardavimo dvi bučernės ir gro- 
sernes lietuvių ir kitokių tautų ap- 
gy ventoj kolionijoj; seniausi bizniai 
toj apylinkėj. -Taipgi parsiduoda du 
lotai ant geriausios gatvės — Archer 
ave. Priežastis pareravimo — savi
ninkas važiuoja ant farmų. Atsišau
kite po antrašu 2098 Canalport ave., 
732 W. 19th str.

Michail Marvid.

Paieškau pusbrolio, Juozapo Giru- 
lio, jo seserių Damicės ir Onos. Jie 
gyvena Chieagoj. Paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Tubučių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti, ar kas apie juos žino, pra
nešti šiuo adresu:

Antanas Vaitkus, 
827 33 Place, Chicago, Ill.

Paieškau pusbrolių Pranciškaus ir 
Juozapo Stanių, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Girdiškio parapijoj, 
Ringalių kaimo. Pirma gyveno Chi
eagoj. Malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu:

Antanas Vaitkus, 
827 33rd Place, Chicago, Ill.

Paieškau Mortos Gražinskaitės, pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Šilalės parapijos, Gedieliškčs kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Antanas Vaitkus, 
82" 33rd Place, Chicago, Ill.

Paieškau dvieju pusseserių: Viktori
jos ir Petronėlės Peciuliukių, paeinan
čių iš Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Dumsiškių kaimo. Jaigu kas žino
tų, arba jis pačios, teiksis atsišauk
ti, nes turiu labai svarbių reikalų.

Antanas Savickas,
3605 S. Marshfield avė., Chicago avė.

' j
, * 'j.'

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlomo šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų, kad no vieną rudens vakarą rymodamas ant 

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

čia

GYVULIŲ PROTAS

CYYVUli PROTAS

XtUAJ LAJZTJI

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kningą didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma! Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus. i

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

išpasalų užpuola, kodėl naminiaiyra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą, uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susine- 
šimą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

IH’-KART NEBEUNIS LAIKYTIS

‘•SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas iitarnioKas ir petnufila.
PRENUMERATA KAŠTUOJA: —---- -------

AMERIKOJ ę pusei matų 3>1.25
KTTROPCH f Rosijoj h* Lietuvoj $3.50, Angli- 

jQj ir■ Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

SK&iyk foaojaifiiSfl © gawsa vieną numerg dyfc”.i

W. D. Boczkauskas & Co.
S2S-62X W. South M„ => Vihuoy City, Pa.

| Apske bimai “KATALIKE” atneša gera pelną. |

Paieškau Antano Dulkio, iš Vanagių 
ir Stanislovo Gedemino iš Girininkų, 
abudu Naumiesčio parapijos, Rasei
nių pavieto, Kauno gub. Jaigu kas 
žinotų, ar jie patįs, tegul atsišaukia.

Jieva Gečaitė,
821 N. Kolin ave., Chicago, Ill.

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

JONAS KULIS, 
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jjs užrašo “Ka
taliką’*, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jj galite 
užsisakyti kningas, rekordus del gra
mofonų ir t.t. Už jį atsako

‘ ‘ Kataliko ’ ’ admin.

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

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

Premium Dept. 490 Broome St.. New Y^rk, N. Y.
(Vertės kupois gere iki 31 d. Gruodžio. 1916.)
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