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Chicago ir apylinkes. — 
Gražus oras šiandie ir ry
toj; rytoj vešiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 63, žemiausia 52 laip
sniai.

Saulė teka 6:16. leidžiasi 
4:52.

Mėnulis teka 6:40 vakare.

No. 252 (346).

Per rugsėjį 850,000 teutonų žuvo
Nauja dvasia rusų 

armijose.
Iš Berlyno pripažįstama 

smarkus rusų veikimas.
Nei Ryga nei Dvinskas nepaimami.
Petrogradas, spal. 26. — 

Daug aliarmo ir nervišku
mo butą visoj Rusijoj, kuo
met vokiečiai su austrais 
seniau visas laikas žygiavo 
Rusijos gilumom Bet da
bar Rusija įgavo daug vil
ties, kuomet karingos armi
jos teutonus visu padubi- 
siu sulaikė ir po ilgam iš
mėginimui ima stumti juos 
atgal. Rusijoje cenzūra 
neleidžia skelbti svarbiau
sios rusų visas laikas nepa
sisekimo priežasties. O to
ji priežastis užsieniuose la
bai gerai žinoma. Kuomet 
teutonai buvo užgulę rusus 
vyti iš Galicijos ir suvarė 
juos Lenkijon ir Lietuvon, 
tuo metu svarbiausias rusų 
amunicijos fabrikas išlėkė 
oran palei Petrogradą. NuO 
to laiko rusams amunicija 
sumažėjo perpus ir jie nie
kur prieš teutonus neįsten
gė atsilaikyti. Bet dabar1 
vienur-kitur įsteigta naujos 
dirbtuvės ir beveik jau pil
nai susistiprinta.

Bet pastaraisiais laikais 
užvis dauginus rusu armi- 
jų dvasia pakilo, kuomet 
joms oficialiai pranešta, 
kad teutonai nors pirmyn 
ir pasivarė, bet jie ir dide
lius nuostolius panešė, kas, 
žinoma, turi atsiliepti į jų 
galingumą.

Švedų, dienraštis, pro-vo- 
kiškas, Svenska Dagbladet, 
būtent, pranešė, kad per 
rugsėjo menesį vokiečiai 
vieni praradę 300,000 karei
vių. Rusijos fronte, o tuo 
pačiu metu austrai 250,000 
užmuštais, sužeistais ir pa
imtais nelaisvėn. Rusai 
per rugsėjį paėmę nelais
vėn tik vienų austrų 80,000. 
Apart paminėto skaitliaus 
50,000 teutonų prigėrė arba 
užtroško Pinsko pelkėse.

Dabar rusų armijose tai
gi ir viešpatauja nauja, pa
kili dvasia. Augstesni ofi- 
eieriai su žemesniais oficie- 
riais ii- kareiviais draugiš
kai apsieina, o nuo tokio

Toksai dalykų stovis vo
kiečiams ne mažai baimės 
įvaro.

RUSAI PASEKMINGAI 
VEIKIA.

Petrogradas, spal. 26. — 
Dvinsko fronte rusams kas- 
kartas vis geriau ima sek- 
ties. Visur vokiečiai mu
šami ir stumiami atgal. Ru
sai oficialiai tvirtina, kad 
stovis aplink Rygą rusams 
yra užganėdinantis, gi I- 
lukštos paėmimas neturi 
jokios reikšmės. Rusai 
daug svarbos deda ant savo 
armijos, kuri išsodinta Kur
šo šiauriuose ir mėgina pri
eiti prie geležinkelių, kad 
atkirsti vokiečiams pasi
traukimą, kuomet jiems 
prisieis iš Rygos apylinkių 
nešinties.

Berlyne pripažįstama, 
kad rusai visu padubisio 
frontu stoję ofensivan, bet 
sako, kad jų visos atakos 
kol-kas atmušamos.

RUSŲ OFICIALIS PRA
NEŠIMAS.

Petrogradas, spal. 26. — 
Rusai oficialiai štai ką skel
bia:

Rygos apskrityj mūšiai 
tebeina. Į pietus nuo ežero 
Babite vokiečiams nepasi
sekė atakos. Apskrityj O- 
lai seka artilerijų dvikova. 
Ant kairiojo Dauguvos 
kranto, į pietus nuo Ikskue 
geležinkelio, vokiečių kelios 
atakos atmuštos. Vienos 
atakos metu rusai vokiečių 
didesnę dalį atkirto ir liku
sius paėmė nelaisvėn.

Dvinsko apylinkėse vo
kiečiai smarkiai, bet be pa
sisekimo veikia palei Unkš
tą. Užėmę Unkštą, jie su
sitaisė ofensivan, bet pa
miškėj, į vakarus nuo Unk
što, buvo sustabdyti. Ry
tuose nuo Pochiliųa ir pie
tuose nuo Dūkšto vokiečiai 
atmušti.

Į pietus nuo ežero Me- 
zoum šaudomasi artilerija.

apsiėjimo visai 
tvarka įvyksta.

kitokia

į

Mr- mrsUfihley j. WwiKw foUhduhg
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Mrs, Finley J. Shepherd, buvusi Miss Helen Gould, su 
savo vyru ir paimtu iš našlaičių namų savo auginti
niu, 5 metų amžiaus, kuris paaugęs paveldės milijo

nus.

viaty. Rusai užėmė Pet- 
roucha, vakaruose nuo Ko- 
ziany.

Vokiečiai skelbia, kad jie 
Rygos apylinkėse paėmę 
nelaisvėn suvirs 3,000 rusų 
ir 12 kulkosvaidžių.

Galicijos fronte nesama 
s va rb esu ių at šit ik i i nų.

LAKŪNAI ATAKAVO 
VENECIJĄ.

Artilerijų dvikova eina pa
lei ežerus Demmen ir Dris-'siąs.

Roma, sp. 26. — Užper- 
eitą naktį gražuolis italų 
miestas Venecija (Venice) 
dukart buvo aeroplanų ata
kuojamas. Daug. bombų 
miestan paleista. Viena 
bomba nukritus fronte rū
mų, palei St. Mark piečių, 
bet jokių nuostolių nepada
rius, gi kita bomba suskal
džius skulptūrą Degli Scal
zi bažnyčios. Kitos bombos 
kur tolimai nuo namų nu
kritusios. Išviso 3 asme- 
nįs sužeista.

KARALIUS MIRSIĄS 
UŽ SERBIJĄ.

Roma, sp. 26. — Serbijos 
karalius Petras išleido pro- 
klemaciją į serbus, kurioj 
pasisako, kad jis esąs pa
senęs ir jau negalįs imti 
rankosna ginklų. Tečiau 
laiminąs savo kareivius, 
serbų moteris, vyrus ir vai
kus ir skatinąs visus ginti 
savo tėvynę. Karalius pri
siekiąs, kad jis drauge su 
visais serbais mirsiąs, bet

13 merginu žu
vo liepsnose.
Pittsburg, Pa., sp. 26. — 

Čionai sudegė keturių augš- 
štų dideli namai, kuriuose 
buvo Union Paper Box Co. 
dirbtuvė. Dirbtuvėj dirbo 
merginos ir todėl jų 13 liep
snose žuvo, o 8-nios liko 
sužeistos. Miesto majoras 
įsakė pravesti tardymus. 
Nekoksai Peter Vallan, ku
ris irgi žuvo, pasižymėjo ne
paprastu didvyriškumu. 
Per liepsnas ir durnus nuo 
trečiojo ir ketvirtojo augš- 
tų išnešė laukan kelias 
merginas. Jis burną apsi
rišęs skepetaite šešis kartus 
buvo inėjęs į degančius na
mus. Septintu kartu inė- 
jo ir negrįžo. Gaisrininkai 
jo lavoną atrado ant antro
jo augšto. Šalę jo gulėjo 
negyva mergina, kurią jis 
buvo nešęs. Nuo dūmų už
troškęs.

IŠ ORO ATAKUOJA 
BULGARŲ MIESTUS.
Saloniki, sp. 26. — Nuo 

franeuzų ir anglų karo lai
vų keli hydroplanai pakilę 
bombardavo bulgarų mies
tus Dedeagatch ir Lagos, 
gulinčius Aigejos pakraš
čiuose.

Gustave Pretzer, 1905 
No. Western avė., pranešė 
policijai, kad jam Armitage

FRANCUZAI PAĖMĖ 
SVARBIĄ VIETĄ.

Londonas, sp. 26.—Pran
cūzai po smarkiai atakai at
ėmė iš vokiečių jų svarbius 
apkasus ant 196 augštumos, 
į šiaurius nuo Mesnil les 
Hurlus. Vokiečiai paskiau 
dalį apkasų atgriebę. Mi
nėta augštuma franeuzams 
labai svarbi ir iš ten gen. 
Joffre pradės veikti į abu 
frontu: Champagne ir Ar
gonne.
, Anglijos karalius iškelia
vęs Francijon, kur aplanky
siąs savo karuomenę. Jis 
turįs viltį pamatyti ir talki
ninkų armijas.

Vėliausios 
žinios.

LONDONAS, sp. 26. — 
Iš Romos apturėta žinia, 
kad naujas Graikijos kabi
netas rezignavęs.

PARYŽIUS, sp. 26. — 
Apturėta žinia, kad Rusija 
siunčianti daug karuomenės 
serbams pagelbon.

LONDONAS, sp. 26. — 
Iš Odessos į Daily Mail pra
nešta: Turkai išskerdė vi
sus armėnus gyventojus 
Kerasunde, palei Juodąsias 
jūres.

SOFIJA, sp. 26. — Bul
garai paėmę serbų uostą 
Prahova palei Danube ir

priešininkams nepasiduo- avė. gatvekaryj iš kiše- 
niaus ištraukta $104.

fortifikuotą miestą 
ttin.

Nego-

Teutonai prasi
mušė j Bul

gariją.
Danubes pakraš

čiai liuosi nuo
Serbų.

FRANCUZAI LAIMĖJO 
MŪŠĮ.

Londonas, sp. 26. — Ti
mes korespondentas iš Bu- 
charesto, Rumunijos sosti
nės, praneša, kad visu Da
nubes (Dunojaus) ^.pakraš
čiu ir iš visų tos upės apy
linkių šerini karuomenė 
nustumta šalin. Austrai 
perėjo minėtą upę, nes per 
tą Serbijos siaurumą kelias 
i Bulgariją liko pramuštas. 
Iš Orsova teutonai upe Da
nube dabar gali tiesiog ke
liauti į Bulgariją, o iš ten 
Dardanelių link. 50 garlai
vių. prikrautų amunicijos, 
veikiai pasileisią upe į pie
tus, į Bulgariją.

Londonas, sp. 26. — Tal
kininkai serbų general] šta
bą paskatino kieku galima 
pasilaikyti tvirtai priešais 
teutonus ir bulgarus per se
kančias 5 dienas ar kiek il
giau, o ligi tam laikui tal
kininkai suspės serbams a- 
teiti pagelbon.

Tai]) praneša iš Nish Dai
ly Telegraph koresponden
tas. Korespondentas dar 
priduria, kad serbai turį 
pakilią dvasią ir dar ilgai 
jie gali laikyties priešais 
užpuolikus, ilgiau, negu tal
kininkai reikalauja.

Londonas, sp. 26. — Šian
die Serbijos karo frontuo
se stovis sekančiai, persista- 
to: austrai-vokiečiai palen
gva stumiasi pirmyn iš 
šiaurių pusės, serbai bulga
rus sulaikė Vėlės apylinkė
se, gi franeuzai toli pietuo
se bulgarus įveikė.

Austrai-vokiečiai Serbi
joje varosi 80 mylių ilgu 
frontu, nuo Danube ir Sa
vo yra pasivarę į pietus per- 
30 mylių ir laiko apžergę 
Bielgrado-Konstantinopolio 

geležinkelį ir upę Morava. 
Jie lygia dalimi perėjo Or
sova ir užėmė Tekia po len
gvam susirėmimui.

Iš Romos pranešama, kad 
serbai bulgarus . išmušę iš 
Vėlės, šalimais Ishtip.

Pietuose nuo Strumnitza 
franeuzai apsupę tris bul
garų divizijas ir nustūmę 
jas atgal.

“AMERIKA PIRM
VIS AKO.”

Washington, D. C. sp. 26. 
— Buvusis senatorius Bour
ne iš Oregon, Republican 
Publicity Ass’n preziden
tas, neformaliai pakvietė 
prezidentą Wilsona priro
dyti, ai' jis tikrai elgiąsis 
sulyg savo obalsio “Ameri
ka pirm visako”, ant kurio 
nori paremti visą savo kam
paniją ateinančiais rinki
mais. Nereikalaujama, sa
ko buvęs senatorius, kad 
prezidentas • tą savo obalsį 
matuotų užsienių reikalais, 
bet tegul tai išmatuoja vi
duriniu šios šalies reikalų 
stoviu. Sulyg Bourne, pre
zidentas vienai]) skelbia, 
kitai]) elgiasi.

SUIMTA VOKIEČIŲ 
ŠNIPAI.

New York, sp. 26. — Čio
nai federaliai agentai suė
mė du vokiečių šnipu. Ro
bertą Fay ir Walter Scholz, 
kuriuodu intariamu bombų 
padėjime į laivus, gabenan
čius iš Amerikos talkinin
kams amuniciją. Agentai 
ieško viso kurio suokalbi
ninkų. Rasi, veikiau dabar 
bus sužinota, kas tą suo
kalbi pagimdė ir kieno jie 
buvo apmokami. Suimtu 
laikoma kalėjime.

UŽ DĖŽUTĘ BR.IEŽU 
KAMS $10.000.

Roma. sp. 25. — Už dė- 
jžutę briežukams viena tur- 
jtinga moteris Turine užmo- 
jkėjo $10,000. Dėžutė yra 
Įverta 1 centą, bet surinkti 
už pardavimą pinigai ski
riami luišų italų kareivių 
sušelpiami. Tai vadinasi i patriotė.

FRANCUZAI ĮSIVERŽĖ.

Londonas, sp 26. — Pran
cūzų armija, kuri Saloni
kuose išsodinta, įsiveržė 
Bulgarijon. Franeuzai tuo 
savo žygiu mėgina apsupti 
bulgarų armiją, kuri įsiver
žė Serbijon palei Egri Pa
lanka. Franeuzai besivary
dami pirmyn jau yra užėmę 
Bulgarijos vietovę Rabro- 
vo, į pietus nuo Strumnit
za.

Uskub jau patekęs bul
garų rankosna, bot serbai 
pašėlusiai kovoja ir mano 
jį atgal atsiimti.

utilitariniai kritikai tvir
tina, kad serbai nesanti dar 
blogam padėjime ir galinti 
ilgas laikas laikyties prieš 
užpuolikus, jei tik jiems 
bus pristatyta pakaktinai 
amunici j os. J

1
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New Yorke prasidėjus y- 
patinga agitacija už euge- 
iiitinę moterystę. Panašios 
viešos agitacijos visam pa
saulyj dar nebūta. Agituo
jama prieš susituokimą po
ru sergančiu bent kokiomis 
nepagydomomis ligomis, 
sergančiu moraliai ir fiziš- 
kai, nuolatos girtuokliau
jančiu, kadangi tokios po
ros gamina nesveikus kūdi
kius. iš kuriu paskui išsi
vysto sugedusi, doriškai ir 
fiziškai pakirsta visuome
ne. Todėl agituojama, i- 
dant visuomet tuoktus! tik 
sveikos poros, nes tik iš 
sveiku poru tegalinti išsi
vystyti tobula žmonija. Be 
to rūpinamasi, idant tą rei
kalą šalies valdžia paimtu 
savo rankosna ft- uždraustu 
sergai it i em s susituok' imą. 
To viso judėjimo-agitaciju 
priešakyj stovi “Medical 
Review”.

Minėto laikraščio išleistu- 
vė kasdien i New Yorko 
gatves, kur randasį di
džiausi judėjimai, siuntinė
ja sergančius, sunykusius, 
prasigėrusius, analfabetus 
vyriškius, vadinasi, pasku
čiausios rūšies “bonuis”, 
kurie ant savo nugarą ne
šioja sekančius pažymėti
nus parašus:

“Esu sau pačiam ir vi
suomenei sunkenybe. Ar 
turiu Imti tėvu ?”

“Neturiu pinigu auklėti 
ir užlaikyti savo vaikus: 
iš to jie gali likties krimi
nalistais”.

“Ar kalėjimai ir prieg
laudos Imtu perpildytos, jei 
mano rąšies žmonės Imtu 
bevaikiais. Ar norite, kad 
gaminčiau vaikus?”

“Nemoku perskaityti pa
rašo, kuri nešu. Tai argi 
aš galiu turėti vaikus?”

“Turiu gerti alkoholi, 
kad palaikyti gyvastį. Ar 
girtuoklybę turiu inteikti 
savo vaikams?”

Vienas Chicago universi
teto profesorių. P. Goody, 
andai savo kalboje banki
ninką dr-jos susirinkime 
Milwaukee, Wis., tarp kit
ko pažymėjo, kad po šiam 
karui kiek palaukus Euro
pos valstybės užpulsiančios

Iš Laikraščių
Rusu laikraštyj “Petro- 

gradski Kurjer” iš rugsėjo 
20 d. atrandame dar origi
nale korespondenciją iš 
Vilniaus, kuri, regis, prigu
li dar prie specialią infor
maciją, kokios iš to svar
baus rusą strateginio punk
to pakliuvo i rusą laikraš
čius.

Iš tos korespondencijos 
sužinoma tarp kitko, kad 
pirmosios rugs, pusės pa
baigoje Vilnius jau beveik 
visai buvo apleistas. Alie- 

jste pasiliko tiktai neturtin
goji gyventoją dalis, netu
rinti jokio užsiėmimo. Di
džiuma darbininką perga
benta Į Rusijos miestus, 
kur buvo nukelti Vilniaus 
fabrikai. Rusai miestą 
taip iškraustę, kad jis pa
likęs beveik tuštutėlis. Iš 
miesto išvežta net visas 
valgomą produktą ištek
lius. Likusieji mieste gy
ventojai liko be nieko ii' 
turėjo net rusą civilei val
džiai inteikti protestą prieš 
toki karinės valdžios pasiel
gimą. Kokios buvo to pro
testo pasekmės, nežinia.. Iš 
gyventoją atimta visokie 
variniai ir net geležiniai 
daiktai ir buvo uždrausta 
prieš toki atsavinimą pro
testuoti. Tie metalai be 
jokio klausimo imta iš pri
vatiniu namą. Kuomet 
miestas paliko visai tuščiu- 
tukas, tuomet jin įsiveržė 
vokiečiai.

Nesenai Londone išleis
toj brošiūroj “Great War” 
pasakyta, kad paskutinius 
rusą nepasisekimus pagim
džiusi ekspliozija. Ochtos a- 
mimicijos fabrike, palei Pe
trogradą. Jau senai užsie
niuose buvo žinoma apie 
tą eksplioziją ,bet Rusijos 
gyventojai tik dar nesenai 
apie tai patyrė. Dabar pra
nešama, kad tasai fabrikas 
aprūpindavęs pusę rusą ar
miją amunicija ir buvo 
vienatiniu tos rąšies fabri
ku Rusijoje.

Tasai smūgis Rusiją pa
tiko tikrai kritiškam mo
mente. Kuomet sekė eks
pliozija, visas Petrogradas 
supurtytas kaip nuo žemės 
d'rel >ė j i m o. Tilksta učiai
darbininku žuvo, visas fa
brikas sunaikintas. Puti- 

ant Suvienytą Valstiją ir 
pastarosioms prisieisią ka
riauti prieš visą pasaulį. 
Karau S. Valstijas intrauk- 
sią du plačiai vartojamu 
produktu, anglis ir geležis. 
Kadangi S. Valstijose tą 
produktu apsčiai randasi, 
šalis po šiam karui paliks 
pramoningiausia visam pa
saulyj. Tuo žvilgsniu kils 
pirmiausia neapykanta link 
Su v. Valstiją, o paskui seks 
baisus karas. Ir S. V. tu
rės grumties prieš visą pa
saulį. Profesorius tatai pa
taria šiai šaliai iš laiko pri
siruošti.

Pirmiausiais karo metais 
Vokietija sunaudojus 300 
milijonu svarą visokio pa
luko. Kiek tuo laiku su
naudojo šoviniu, nežinia, 
liet galima spėti, jogei mil
žinišką. daugybę sulyginus 
su parako kiekybe.

Californijos mieste Pasadena ir kitur prasiplatinęs 
strausais važinėjimas ant miesto gatvių. Tą paprotį 
myli ypač moteris. Dabar legislature n norima įnešti 

įstatymas prieš važinėjimą strausais.

lovo fabrike dirbami viso
kios rąšies ginklai, bet ne 
amunicija. Dabar rusą ar
mijoms amunicija pristato
ma tik iš užsieniu per Ar
changelską.

Londoni šk i s dienraštis 
“Daily Mail” praneša, kad 
Ochtos fabriko ekspliozija 
pirm poros menesiu užsie
niuose buvo žinoma, bet 
pačioj Rusijoj cenzūra ne
leido tos žinios skelbti.

Iš Stockhohno rašoma, 
kad Ochtos fabrikas prieš 
eksplioziją po anglu inži- 
nierią priežiūra buvo per 
taisytas ir žymiai padidin
tas. Ekspliozija ištiko 
šrapneliu dirbinio skyriuj 
ir akimirkoj liepsnos apė
mė ne tik visą fabriką, bet 
dar persimetė ir į šoviniu 
sandelius, kur buvę ją ga
tavą šimtai tūkstančio. 
Prasidėjo tu šoviniu plyši
mai. Po kelią valandą to 
didelio fabriko, kur dirbo 
30,0(10 darbininką, paliko 
tik vieni griuvėsiai.

Iš milžiniško ištekliaus 
dinamito, sieros ir salietros 
nepaliko ’nieko, nežiūrint, 
kad tie sandeliai nuo tikro
jo fabriko buvo žemės už- 
piloinis.

Pet r< »gra <1 e, a j > I in ki n irio
se sodžiuose ir miesteliuose 
buvo gimus panika,, daug 
mūrą 'snplaišėjo, langai iš
biro. Imta manyti, kad 
vokiečiai bombarduoją 
Kronštadtą.

Žuvo suvirs 0,000 darbi
ninką. Uoliai vedami tar
dymai, bet viskas laikoma 
k i lodidžia usi< > j | >asla j >ty j. 
Suimta daug visokios rū
šies valdininką, inžinierių 
ir oficieriu.

Apie nuostolius,’ žinoma, 
nėra reikale daug kas ir 
sakyti.

Du syk savaitėje einąs 
lietuviu laikraštis “Saulė” 
(Mahanoy City, Pennsylva
nia), išeina padidintas. Pir
miau buvo keturią pusla- 
pią gi dabar šešių. “Šatu 
lės” leidėjai apie savo lai
kraštį štai ką rašo (jos ra
šybą paliekam):

“Kokia permaina ilžejo 
išdavystėje “Saules” į lai
ka 27 metu nuo josios in
karinio per a. a. D. T. Boč- 
kauska ? Nuo rankines ma

šinukės, su kuria spaudėsi 
“Saule” mažam sklepukije 
ant Pine uličios, lig milži
niškos mašinos kurios pa
veikslą čionais patalpina
me del musą skaitytoją.

Išdavėjai matydami, jog 
drukarne ant South uličios 
jau per maža, o skaityto
jai milžiniškai auga nutarė 
statyti milžiniška narna ant 
kampo A. ir South uličios 
į kuri galėtu patalpinti di- 
desnia mašina ir visiškai 
padidint ir pagerint dru
karne.

Štai diena trečio Septem
bers, 1915, likos perkelta 
drukarne į nauja vieta, ku
ri yra trijų bugštu didumo, 
25 per 100 pėdu, su gerais 
įtaisytas kambariais del ro
dą ktoriško personalo, sta
tytoju laikraščiu, job rui
mais ir krautuve kningu 
ant trečio augšto. Ant pir
mutinio augšto randasi nau
ja mašina Duplex ant ku
rios galima spausti 6000 
laikraščiu ant valandos — 
visa ant vieno karto, su
lankstytus ir suskaitytas, 
taip, kaip šitas numeris i- 
šejo. Visos mašinos yra 
varomos elektrikinis mote
rius. Driek tam randasi 
mašinos del atliejimo ap- 
ghrsinimu ‘ ‘ storo typing 
press” ir kiti drukoriški į- 
rankei neatbūtinai reikalin- 
del pirmos klesos spaustu
ves.

Su pagelba Dievo ir geru 
skaitytoju, šiandien spaus
tuve “Saules” stovi ant 
drūta us pamato ir turi pui
kiausia drukarne visam pa
viete ir apylinkineje, ižduo- 
tojai nesigailėjo piningu 
darbo idant tebyris įrengi
mas spaustuves, butu spau
di ntas greičiau ir geriau 
nes pasidauginima skaity
toju buvo priverstais įtai
syti griūt spaudoma maši
na kuri sučedins darbo aš
tuonis valandas kas nede- 
lia”.

AMNESTIJA POLITIŠ
KIEMS.

Amsterdam, sp. 26. — Iš 
Budapešto pranešama, kad 
Austrijos imperatorius pa
skelbęs amnestiją visiems 
politiškiems prasikaltė
liams pirm karo Hungari- 
joj (Vengrijoj). Amnesti
ja palyti ir socialistus.

.r ,

Lietuviai 
Amerikoje.

JAUNIMO VEIKIMAS.

Cicero, III. Keletą dieną 
atgal Lifet. Vyčiu 14-toji kp. 
parapijinėje svetainėje lai
kė savaitinį susirinkimą. 
Susirinkimai! pribuvo ne
mažas būrelis narią. Rim
tai apsvarstę bėgančius 
kuopos reikalus, tarėsi ką 
veikti ateityje.

Nutarta surengti vakarą 
su margu programų. Turė
dami omenyje svarbą bei 
naudą lavinimosi literatū
roje, vietinis literatinis ra
telis mano susivienyti 
draug su dramos rateliu, 
atnaujinti debatus; žodžiu: 
vėl pradėti lavinties, idant 
pasekmingiau ateityje gali
ma butą darbuoties tautinė
je dirvoje.

Vietinis jaunimas, susi- 
spietęs į vyčiu kuopą, kiek 
išgalėdamas darbuojasi, pa
remdamas kiekvieną svar
besnį apsireiškimą jaunimo 
tarpo. Smagu butą, jaigu 
visas vietinis jaunimas pri
sidėt ii prie susipratusiu ir 
dirbančio jaunimo judėji
mo,' tada darbas butą dar 
pasekmingesnis.

Jaunas Vytis.

VAKARAI; VĖJAVAI
KIŲ PASIELGIMAS.

Chicago Heights, Ill. Spa
liu 3 dieną Dramos Ratelis 
iš Steger čia surengė vaka
rą naudai nukentėjusią del 
karo lietuviu.

Scenoje atvaidinta “Po
nas ir mužikai.” Vos tik 
pradėjo vaidinimą, tuoj ko
kie tai vėjavaikiai pradėjo 
daryti betvarkę; negana, 
kad viduryje erzino publi
ką ir vaidintojus, bet ir iš
ėję lauk nedavė ramumo 
erzindami per langus.

Nepaisant į tokius nema
lonumus, artistai atliko vei
kalą gerai. X.

STOKA APŠVIETOS.

Madison, Ill. (Priemies
tis Granit City). Čia tarp 
lauką gyvena 11 liotujvią 
šeimyną. Yra lietuviu, ve
dusią lenkes; 2 lietuviu už
laikomi galiūnai. Nekuriu 
skaito laikraščius, bet kai- 
kuriems pasiūlius gauni 
atsakymą, kad, girdi, ge
riau pragerti tuos pinigus, 
negu mokėti už laikraščius.

Apšvietos platintojas.

PRIĖMIAU.
$11.75 iš Jurgio Nevedau- 

sko iš Lynn, Mass. į L. Š. 
Fondą priėmiau..

K. Šidlauskas, 
LŠF. išd.

PATIKRINAMA LAIVO 
SUTORPEDAVIMAS.

Berlynas, sp. 26. — Vo
kiečiai ” oficialiai skelbia, 
kad Liepojos pakraščiuose 
anglu submariuas tikrai su- 
torpedavęs Vokietijos karo 
laivą Prinz Adalbert. iš 
557 asmenų įgulos mažas 
skaitlius išgelbėta.

Sąrančiai Palestinoje.
Prie baisią karo nelaimiu 

prisidėjo dar viena nelaimė 
— tai baisus užplaukimas 
Palestinos besočiais šaran- 

čiais. Jau per tūkstančiu 
metą eilę šis priešas laikė 
nuolatinėje baimėje Pales
tinos gyventojus. Joel są
rančią karingas atakas ta
me krašte aprašė labai pui
kiuose vaizduose. Šiais me
tais Palestiną aplankė pen
ki sąrančią pulkai, kurie de
besiais traukė per ištisas 
keturias savaites. Tas lė
kimas labai nepaprastas; 
pavyzdin, Nazarete patė- 
myta, kai jie lekia, lyg ko
kie karžygiai, kopia per į- 
vairias kelyje pasitaikan
čias klintis, narsiai kabina
si per mūrus ir vėl traukia 
tuo pačiu keliu. Kiekvie
nas vabalas skuba ir persi- 
muša pro ginklą. Jokios 
žmonių pastangos, kad iš
mušti maršuo jaučius jau- 
nąjįĮ šarančią pulkus iš ke
lio, nuėjo niekais. Per de
šimties metrą augščio na
mus šarančią debesis trau
kė ištisai 30 valandą. Ma
žiau nuostoliu padaryta Je- 
ruzolimo apylinkėje, Judo 
kalnuose del to, kad vėjas 
pute iš rytą ir užtad tirštais 
debesiais per namus, per 
daržus ir laukus turėjo 
traukti į vakarus.

Iš artumos šarančiai išro
dė lyg sniego plutelės; išto
lo — lyg palši, tiršti debe
sis plaukią artį žemės. Ties 
Jeruzolimu pralėkdavo kas 
dvi valandi ir traukdavo 

tolyn. Paskutinieji šaran
čią debesiai, lekianti e ji per 
miestą, susidūrė su nepap
rastais sau svečiais, kurie 
pasirodė iš apačios: tūks
tančiai gandru, kurie, per- 
žiemavoję Jordono klonyje, 
dabar išsijudino į kelionę 
Gandrai, tartum milžinai, 
irstėsi po šarančią jūres ir 
nemielaširdingai juos nai
kino. Kai-kada kiŠteldavo 
ir karvelią pulkai, kurie 
taippat nepraleido progos 
papuotauti. Br.

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Maili St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kneizis
23 Shcldou St., 

HARTFORD, CONN.
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN, CONN.

K. Ch. Kazemekas
789 Bank St..

WATERBURY, CONN.

J. V. Kovas
21 Congress ave., 

WATERBURY, CONN
J. 1’. Vas’Uauskas

820 L ink st., 
WATERBURY, CONN.

Jos. Matulenas
1408 Lincoln st., 

WAUKEGAN, ILL.
Jonas J. MerCaitis

1530 S. West St., 
ROCKFORD, ILL.

Juozas DailydS
78 Oak St.

LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Ha we st., 

LOWEL, MASS.
I’. Adomaitis

054 German st., 
BALTIMORE, MD.

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius

437 S. Paca st., 
BALTIMORE, MD.

C. J. Kazlov
80 River st..

HAVERHILL, MASS,
K. Jurgeliunas

233 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

P. P. Mikalauskas
248 W. 4th St..

SO. BOSTON, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur st., 
MONTELLO STA.

BROCKTON, MASS.

Jonas Jaroševičia
1048 Washington st., 

NORWOOD, MASS.
L. Stakeliunas

Box 584
LOWELL, MASS.

-DIDELE DOVANA
Nebo pakelio priešakys vertas )c pinigais

Visas Kuponas ir pakelio pricšakls turi t.7 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

'arba į vertas dovanas.
(Šj dovana bus duodama iki Dec. 31, 1«1J)

M. Paltanaviče
15 Milbury st. 

WORCESTER, MASS.
‘ A. Ramanauskas 

99% Oak st., 
LAWRENCE, MASS.

J. J. Bajorinas
176 Cardonl st,. 

DETROIT, MICH.

C. Kentraitis
448 Leonard st., 

GRAND RAPIDS, MICH.
Zyg. Lukaševič 

201 E. Mai st. 
AMSTERDAM, N. Y.

Jonas Mikėnas
235 E. Main st. 

AMSTERDAM, N. Y.

M. Balauskas
119 Grand st., 

BROOKLYN, N. Y.
B. Juozapavičius

222 Berry st., 
BROOKLYN, N. Y.

Alex Ragačev 
166 Grand st., 

BROOKLYN, N. Y.
šlikas ir Bagdonas

31 Hudson ave.,
BROOKLYN, N. Y.

Jobu Spurga
184 Grand st.,

B. Vaičaitis
32 Remsen Pl.

BROOKLYN, N. Y.

Frank Michalisky 
MECHANICCSVILLE, N. Y.

B. Palšunas 
Box 58

E. YOUNGSTOWN, OHIO.

Lith, Nafl Library 
112 N. Greene st. 

BALTIMORE, MD.
i Kaz. Zaliuoc

628 Portland st.
BALTIMORE, MD.

P. Bartkavicz
877 Cambridge st, 

E. CAMBRIDGE, MASS.
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian St. re 
ATHOL, MASS.

B. A. j a us kas
36 Lincoln st.. 

BRIGHTON, MASS.
A. Kureiaitis

604 W. Lombard st. 
BALTIMORE, MD.

Frank Lazauskus
604 W. Lombard st. 

BALTIMORE, Ml).
St. Antanavičius 

SO. CHICAGO, ILL.
Thomas S. Baron 

WAUKEGAN, ILL.
I’. Valiutas 

ST. CHARLES, ILL
Carl 1*. Gunderson 

ESCANABA, MICH.
Antanas Jasinskas 

MAYWOOD, ILL.
Zig Putraincntas 

HARVEY ILL.
F. Stankus

KENOSHA, WIS.
Kaz. Lutkus

1760 Ersviile Pl., 
TOLLESTON, IND.

Viii. Urbanavičių
4S4« W. 14th st..

CICERO, ILL.
IT. Statkus

1306 Carlton st.,
PHILADELPHIA, PA.

Juozas švagždis
3604 Earp st., 

PHILADELPHIA, PA.
Juozas žemaitis

2843 Cantrall st., 
PHILADELPHIA, PA.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienan gali išmok
ti Angliška kalba, 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 oJ Languages

7741 W. 47th Street, : : Chicago.'A

731 W. 181h Street

Oleko-MokykBa
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kulugvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sią. Suv. Valstiją historijos. abel- 
uos historijos, geografijos, politikinėA 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietą; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 

>1360 Emerald ave., Chicago. Ill.

Lietuvis Daktaru* 

Or. Ignotas Stankus 
1210 S. Dread St., Philadelphia, Pa 

, i I • 11 A «• 
valandos p m.
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' LH. ‘‘KATALIKAI,” spaliu 26, 1915. '

Mark Twain.

I Princas ir Elgeta.
Sulietuvino Padauguvietč,

___________________ ___ __________ /

(Tąsa).
niekas tb nežino apart manęs ir to, kuris tai intaisė. 
Atnešk iš ten antspaudą.”

Visi stebėjosi jo kalba ir dar labiau tuo, kad jis 
žinojo parinkti Džoną, atnešti antspaudą ir pavadino 
jį vardu.

Lordas Džonas norėjo jau eiti, bet laiku susipra
to, kad be karaliaus leidimo jis negalėjo atsitolinti; jis 
stovėjo ir nesijudino iš vietos. Tomas Kauti rūsčiai jo 
paklausė: “Ko-gi tu stovi? Eik, kad karalius tau pri
sakė. Ar negirdėjai paliepimo?”

Lordas Džonas tuojaus išėjo; greitai jis sugrįžo; 
visi sulaikė kvapą. Lordas užlipo ant augštumos, pri
siartino prie Tomo ir pasakė: “dusu didybe, karališ
kos antspaūdos ten nėra!” Tada visi rūsčiai pažiurė
jo į vaiką, o dėdė Hartfordas supykęs sušuko: “Išvykit 
tą elgetą! Pamokykit jį proto rykštėmis!”

Karaliaus sargai šoko prie Edvardo. Tomas Kanti 
rūsčiai atsiliepė: “Šalin! Kas palytės jo nors pirštu — 
tas nenešios daugiau galvos ant savo pečią!”

Paskui, kada visi sustojo, jis paklausė lordo Džono: 
“Ar gerai jus apžiūrėjote?” Tas atsakė: “Gerai, j il
su didybe; tai nemažas daiktas, kad prapultą, kaip ko
kia adata; tik yra tai didelis 'auksinis ritinys.” To
mo akis sužibėjo; jis skubiai pasakė: “Palauk, aš žinau! 
Antspauda tokia apvalaina h- stora? Ant jos yra iš
brėžtos raidės? Tai štai kaš yra karališka, antspauda! 
Kodėl jus man seniau apie tai ąepasakėte? Ąš Imčiau 
ją atidavęs; aš žinau kur ji yra, bet ne aš ten ją pir
mas padėjau.”

Dėdė Hartfordas paklausė: “Tai kas gi, viešpate?” 
Tomas atsakė: “Štai jisai — tikrasis Anglijos karalius; 
paklauskit jo — jis pasakys, kur antspauda ir jus tam 
intikėsit, kad yra jisai tikru karalium. Atsimink, vieš
pate,” kalbėjo jisai Edvardui, “ką tu padarei tą die
ną, kada apsivedei mano draiskalais? Atmeni, kaip tu 
tuojaus nubėgai nubausti kietaširdį kareivį, katras su 
manim taip aštriai pasielgė?”

Visi nutilo ir žiurėjo į apdriskusį vaiką. Vaikas 
stovėjo nesijudindamas ir mintijo; praslinko aplink 
dešimts minučią; o jis dar vis nesijudino. Ant galo iš
lėto palingavo galva ir liūdnai pasakė: “Ne, nieko ne
galiu atminti apie antspaudą!” Tomas sušuko: “Nu
siramink, viešpate! Dar laikas tau nusiteisinti nepra
ėjo. Klauskyit manęs gerai ir atminkit: žinot, mudu 
kalbejova jus kabinete. Aš jums pasakojau apię savo 
seseris, apie močiutę, apie žaislus su mano draugais? 
Jus mane pavalgydinot ir pa girdėt?

Edvardas nieko neatsakė, tik lingavo galva; jis tai 
gerai atminė; didžiūnai stovėjo aplinkui labai nustebin
ti ir atidžiai klausė.

Tomas tolinus pasakojo: “Paskui mudu del pažai
dimo persimainėm drapanomis; mudu atsistojom prieš 
veidrodį ir nusidyvijom, kad esam taip pamišąs kits į 
kitą; jus pamatot ant manorankos žaizdą; kada aš pa
sakiau, kad tai padarė kareivis, jus šokot per duris, 
ketindami nubausti kareivį, katras mane sužeidė, o pir- 
miaus pagriebėt tą daiktą, kurį vadina karališka ant
spauda ir kur tai ją slėpėt.;.”

Edvardas linksmai pertraukė: Atmenu! Atmenu! 
Eik, lordai Džonai! Tu rasi karališką antspaudą ricie- 
riškoj pirštinėj, ką kabo ant sienos.”

“Tomas sušuko: “Taip, taip, jusu didybe! Dabar 
visi intikes, kad tu tikras karalius! Greičiau, milordai 
Džonai!”

Visi susirinkę pradėjo kalbėti tarp savęs; pakilo 
toks užimąs, kad niekas negalėjo girdėti apie ką kalba
ma; bet tuojaus visi nutilo.

Sugrįžo lordas Džonas; jis iškėlė augštai ranką, ku 
rioj laikė karališką antspaudą. Minia sušuko: “Lai 
gyvuoja tikras Anglijos karalius!” Muzika užgrojo; 
minia mosavo skarelėmis ir klykė iš džiaugsmo. Vi
duryj salės ant augštumos stovėjo apdriskęs vaikas — 
tikrasis Anglijos karalius, o aplink jį klūpojo ant kelią 
didžiūnai. Paskui visi sustojo.

Tomas Kauti pasakė: “Dabar, didis karaliau, pa
imk nuo manęs šituos karališkus drabužius. Sugrąžink 
nelaimingam Tomui jo elgetinius draiskalus.”

Edvardas atsigįžo į Tomą, ir pasakė: “Pasakyk 
man, geras mano drauge, kaip tu galėjai atminti, kur 
aš padėjau antspaudą?”

Tomas atsakė: “Aš ne kartą turėjau ją reikale, ju- 
su didybe.” — “Tu ją vartojai reikalams? Kode! tu 
seniau negalėjai ’pasakyti, kur antspauda?” — “Aš ne
žinojau, kad tai tas daiktas ieškomas. Aš nežinojau, 
kad tai tą daiktą vadina karališka antspauda. Man nie
kas nepasakė, kaip išrodo karališka antspauda, jusu 
didybe.” — “Tai kokiuose reikaluose tu ją vartojai?” 
Tomas užraudo; jis nuleido akis ir tylėjo. Karalius 
pasakė: “Sakyk, nebijok! Ką tu veikei su karališka 
antspauda?”

(Seka toliau).

Douai išvaizda,
Jau nuo senai Douai’j e 

siaučia audra; tokia audra, 
kuri purto visą miestelį., 
Dangus ties miestu išrodo 
degąs.

Donai gyventojai jau pri
prato prie audros; kanuolią 
daina pasidarė jienis ne
baugi: eina gulti ją girdi, 
keliasi — vėl girdi. Jaigu 
ji nutiltą, gyventojai nubu
dę išsigąstą, kaip išsigąsta 
malūnininkas, nutilus van
dens šniokštimui.

Kasdien, kaikada du, tris 
syk, atsiskiria nedidelė au
dra ir atskrenda artyn mie
sto, tada užimąs mieste pa
sidaro dar didesnis; mies
tas dar labiau dreba. Do
uai turi rupsetingus, vizito- 
torius. Atlekia lakūnas, 
mažytis, žibąs, svyruoja o- 
re, apsidairo: nori persitik
rinti, ar dar miesto gatvė
se randasi gyvos dvasios, 
kaip išrodo Donai. Tuomet 
šrapnelis skįla dangaus mė
lynėje.

Žmonės geria kavą, o ka
da iškiša galvas oran, pa
mato padangėje durną kup
stus. Lakūnas yra nuolati
nis svečias. Vieną naktį 
apsilankė net aštuoniesia ir 
išmėtė apie šešiasdešimts 
bombą. Nekados nesi tik
ras, kad bombos nėra pake
lyje link žemės. Kai-kada 
krinta laikraščiai.

Donai yra provincionalis 
miestas, turi keturkampes 
rinkas, kaip ir visi mažieji 
franeuzą miestai šiauriuo
se. Keletas puikią bažny
čią, gražus miesto sodas su 
naujagadynėmis stovylo- 
mis. Galima čia gauti, ko 
tik siela panorėtą. Prietek- 
liai turi būti milžiniški. Te
ko matyti, kaip iš alinės ri
to milžiniškas vyno stati
nes. Lapkrityje mačiau 
tą patį reginį. Čia tečiau 
geriama gausiai.

Rudenį į Donai inėjo du 
kareiviu. Apžiurėjo mies
tą ir vėl išnyko. Į antrą 
savaitę atėjo ją daugiau ir 
apsigyveno. Šiandien Do
nai dreba nuo karo audros, 
kuri terioja gyventojus, me
džiagą ir energiją. Šiuo 
tarpu Douai vienas trukš- 
mingiausią Europos mies
tu. ŠVi Jacques gatvė ap
lenks didžiausią bulvarą 
Francijos sostapilio. Ke
liauninką automobiliai kle
ga, skamba karinė orkestrą. 
Čia automobiliuje trankia 
du franeuzą lakūnai, pašau
ti ties Vimy; užpakalyje ją 
eilės, nepereinamos eilės 
vežimą, kuriuos traukia ar
kliai skildami kanopomis iš 
akmenų kibirkštis. Langai 
dreba; dreba dieną ir naktį. 
Hotelyjc Cref du liuosano- 
riai groja “tango,” o prie 
batu styro dumblas, atneš
tas iš apkasu; gatvėmis 
svyruoja kareiviai ir trau
kia karines dainas. O čia 
kaž-kas dunda: tai lakūno 
darbas.

Girdisi muzika, gedulin
gas Chopino maršas. Va
kare teko pamatyti ant til
to kareivį, kuris bestraksė- 
damas mėgino kaž-kokią 
ineliodiją išvystyti.

— Ei, — šaukiu — ką 
tamsta čia mėginate?

— Naują dainą. Nau
jausią, iš Berlyno, iš teat-

Lapkričio 10 dieną Japoni
jos imperatoriaus atsibus 
karūnavimas. Šis Suvieny
tą Valstiją admirolas toje 
iškilmybčje atstovaus prez. 

Wilsoną.

ro... Buvo tai gedulingas 
Chopino maršas.

Kada saulė nusileidžia, 
miestas- paskęsta nakties 
aklumon be jokio spindulė
lio. Užsidaro kavinės. Nei 
žiburėlio, nei žmogystos, nei 
šuns gatvėje nerasi. Bokš
tai, medžiai, kreigai snau
džia tamsoje. Miestas su
akmenėja. Kuomet eini 
rinkomis, garsiai tarška 
brukąs. Žmogus gėdijasi, 
jog tokį trukšmą kelia. Au
tomobilius tamsoje lyg ra
gana slenka...

Donai negyvas, tečiau pa
siklausykime aplink: — ka- 
nuolės dunda. Griaudžia, 
tartum, jūrės prie tyro, bai
saus kranto. B. Kel.

Austrijos adminis
tracijos pas

kelbimas.
Austrą valdžia paskelbė 

pirmą metą karo vedimo 
veikimą ir lėšų apyskaitą. 
Paskelbtoje statistikoje pa
duota, kiek išsilėšuota ka- 
ruomenės aprūpinimui, su- 
šelpimui nukentėjusią del 
karo gyventoją, apnašlėju- 
sią šeimyną ir t.t.

Indomi skaitlinė paskel
bta pinigą siuntinėjimo rei
kale: per vieną mėnesį vei- 
kiančion armijon padaryta 
100,000 siuntimą, sumoje 
12 milijoną koroną. Siunti
niai tie nuolat auga. Išpar
davimas kariniu ženklelią 
naudai našliu ir našlaičiu 
atnešė 300,000 koroną pel
no. Tiesimas geležinkeliu, 
kurią laike karo skaičius 
buvo reikalinga padauginti, 
lėšavo 30 milijonu koroną. 
Šiokie-tokie pataisymai nu- 
teriotose karo apylinkėse 
lėšavo 7 milijonus koroną.

Nuo pradžios karo padir
bta 394 lokomotivai, 1844 
keliauninką vagoną ir 10,- 
410 prekiniu vagoną. Viso 
labo tas atsiėjo 100,000,000 
koroną.

Iš geležinkeliu tarnauto
ją personalo pašaukta 20,- 
000 kareiviauti. Ačią ka
ro situacijai 10 tukstančią 
geležinkeliu tarnautoją tu
rėjo persikraustyti su 30,- 
000 asmenų savo šeimini.

Toliau paduodama skait
linė laivu, kurie prieš karą 
buvo įvairiame paskirsty
me ir pildyme pareigu. 66 
laivai pasisekė paslėpti 
nėutralią valstybią prie
plaukose. Iš 216 laivą 24 
pateko į priešą rankas.

Nuo liepos 1 dienos 1914

metą ligi birželio 30 dienai 
šią metą svarbiausioje 
Vienuos pinigą dirbimo 
kontoroje atmušta 99,127,- 
000 smulkiąją įvairios rą- 
šies pinigą, sumoje 36,224,- 
800 koroną; vengrą pinigą 
išdirbystėje 26,175,528 įvai
rios rąšies smulkią pinigą, 
sumoje 12,727,75 koroną. A- 
belna skaitlinė smulkiąją 
pinigą, apėjusią vartojimo 
ratą laike karo, siekia 422 
milijoną koroną. S.

Aukos Tautos 
Fondui.

WORCESTER, MASS.
Vincas Ginkus ................. $5.00
Magdelena Narkevičiūte .. 2.00
Pranas Liubinas ................. 1-00
Motiejus Ščiuka ............... 1-00
Simonas Kiseliaučius .... 100
Jurgis Brazgila ................. '2.00
Magdelena Kiseliuniene .. 1.00
Antanas Raškauskas .........  3.00
Antanas Simakonis ......... 1.00
Juozas Sideravičius ......... 2.00
Vincas Vaina ..................... 2.00
Juozas Kutinavičius ......... 2.00
Jurgis Narsakaitis ............. 2.00
Ona Vaitkevičiutė ............... 2.00
Jieva Pigagiute ................. 1-00
Antanas Bulsidas ............. 1.00
Jokūbas Jankauskas ..... 100
Suzana Zemaitaite ............. 1-00
Jonas Ciziauskas ............. 2.00
Jonas Raudonaitis ......... . 2.00
Stašis Maueevičius ........... 2.00
Viktorija Čiginskiene .... 1.00
Jieva Liuterskiute ........ 1.00
Antonina Maseliuniute .... 1.00
Aleksandra Babravičius .. 2.00
Kazimieras Visockis .... 2.00
Agota Grinevičienė ......... 1.00
Antanas Bastis ................. 100
Petras Anelauskas ............. 1.00
Antanas Dailida ................. 1.00
Ona Širvinskiutė ............. 100
Jieva Zubriutė ................. 1.00
Agota Venciuniute ............. 1.00
Kazimieras Dabotas ......... 1.00
Albinas Adomavičius.. 2.00
Antanina Lukienė ............. 1.00
Auielė Baskienč ................. 1-00
Stasys Pajaujis ................. 1.00
Pranas Karalius ................. 1.00
Vincas Lapinskas ............. 1.00
Jonas Dabrila ..................... 2.00
Uršulė Raškauskiutė .........  2.00
Agnieška Čepulienė ......... 1.00
Kazimieras Baginas ......... 1.00
Anastazija kiaulaitė ......... 2.00
Kazimieras Skuminą .........  2.00
Justinas Žala ................. 2.00
Juozas Geležius ................. 1.00
Jonas Anusauskas ............. 2.00
Jonas Palubeckis ............. 2.00
Juozas Žemaitis ................. 2.00
Juozas Baškis ................. 2.00
Baltramiejus Vaitiekaitis.. 2.00
Pranas Vienis .................. 2.00
Pranas Navickas ............. 2.00
Vincas Ambrazevičius .... 1.00
Juozas Lekutavičiu.s ......... 1.00
Juozas Stočkus ................. 1.00
Ignotas Šilanskas ............. 1.00
Jonas Degesiunas .............. 2.00
Antanas Sabaliauskas ... 2.00
Petras Skrickas ............. . .2.00
Bernardas Olekas ......... 5.00 
Petras Šimkauskas ............. 1.00
Pranas Diduolis ............. 1J10

(Seka toliau 1.

GrRANTWORKIEČIŲ 
DOMAI!

Cicero. III. ŠiuomĮ prane
šama, kurie nori lankyti va
karinę publikinę mokyklą, 
kad susirinktą šiandie, sp. 
26 d., 7 vai. vakare į A. Ta- 
muliuno svet., 49 avė ir 15 
gat. Bus apkalbėtas mo
kyklos klausimas.

Grantworkictis.

PhMe Brcvar 7BM

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRUKGA4

GydM liiįas vyrų.: moterų ir vaikų 
3249 S. Horgan St, Chicago, U. 

hoBMMiaiiiaMBaBamBBMir'

Parsiduofla geras mūrinis namas, ne
toli Apveizdos Dievo bažnyčios. Tu
ri būti- parduotas i 30 dieni;. Parsi- 
duos labai pigiai. Atsišaukite pas;

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

'I in<» -a a«Ma<

Pilni Namai‘Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

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.

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi 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.

E — 1101

E —

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stunibriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška ~ " 
Gražybė 
Jurgiuko 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltinius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

ašE — 1170

Polka. 
Lietuvos, 
kazokas.

E — 124G

E — 1247

1248

1249

1250

E —

E —

E —

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į 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 Nemunėlį.

1163

E — 1164

E — 1165

E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

Kasykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu- 
iJkos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.3249-53 So. Morgan St.,

liiiiiniaKsiBuntSiiiniiMaiaiiaMBiiHiiiaiiaN 
s Atsakanti gyduolė dėl Reumatizmo

TukstLįčia tapo sveikais, 
žmones Slogiausiame sveika-

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

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

> igyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
f_ * '-iM

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

čystam kraujui plaukiant
giškumo.

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. Morgan St.. Chicago, III.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durij, lentų, lentelių, rCmų, šviną kalvių daigtų ir stogo popieros.

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialis KUPONAS vertas 11 
Hassan Cigaretą kuponą, kada yra priduo-j 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretą kuponą. Dovaną Stotyje arba pas J

THE AMERICAN TOBACCO OO. J 
įk. Premium Dept. 490 Broąmn St., New V^rk. N. T.
įjibk (Vertė kupono geru iki 31 d. kovo,19.16).

____________________________
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Chicagos Žinios.
PABĖGĘS KALINYS 

APSIVEDĖ.
Maywoode policija suėmė 

pabėgusį iš kalėjimo Geor
ge Oberton, kuris 1901 me
tais už policianto nušovimą 
Chicago  j buvo pasmerktas 
ligi gyvos galvos kalėjimai). 
Kalėjime išbuvo 14 metų ir 
iš ten nesenai pabėgo.

Pabėgęs apsistojo May
woode ir pasivadino George 
Berlin. Gavo darbą Ame
rican Adding Machine 
Company ofise. Ten dirb
damas pažino vieną mergi
ną (kuri taippat tam pa
čiam ofise dirbo) Lydia 
Fank ir pirm kelių dienų 
apsivedė. Žinoma, jai ne
pasakė, kas jis per vienas.

Nelaimė davė, nežinia 
kas į Jolietą pranešė apie 
jį vakar ryte į jo namus, 
kur su jauna žmona laimin
gai buvo apsigyvenęs atėjo 
detektivai ir jį suėmė. Li
kusi žmona dabar sau pir
štus, kramto iš susikrimti
mo ir gėdos, kad tokiam ka
liniui davėsi apgauti.

Oberton nugabentas ka
lėjimai! į Joliet ir iš ten 
daugiau jau nebeišeisiąs.

POLICIANTAS SUŽEIS 
TAS.

Vakar ryte palei 29 ir 
Throop gatvių atrastas gu
lintis be žado sužeistas po
liciantas John Furlong. Nu
gabentas ligoninėn. Sako
ma kaukolė kokiuo kietu 
daiktu suskaldyta. Mirti
nai sergąs policiantas pas
kui paaiškino, kad kuomet 
jis patrolinėj budelėj įnė- 

telefonavęs į policijos 
nuovadą, tai kaž kas jam 
iš užpakalio per galvą smo
gęs ir nuo to laiko jis nieko 
neatsimenąs.

jęs

visiškai nesirūpino tuo atsi
likimu. Už poros dienų 
mergaitė taip žymiai nusil
po, kad vos galėjo pavaikš
čioti.

Į savaitę laiko po atsiti
kimo apie tai nugirdo narė 
vienos slaugotojų draugi
jos, kurios narės lankosi po 
namus, ir apsilankė. pas 
Gawlak’us.

Mergaitę jinai atrado kri
tiškame padėjime, visiškai 
bejėgę. Pranešė apie tai 
gydytojai K. Rich, slaugo
tojų draugijos narei, kuri 
draug su koletu kitų gydy
tojų apsilankė pas Gawla- 
k’iis 
budu 
suoti 
mų.
dytojos pranešė tėvams, 
kad be operacijos išgelbėti 
nepasiduos, kitaip mergaitė 
turės mirti.

Tėvai, išgirdę tokią žinią, 
nei girdėti nenorėjo apie o- 
peraciją, ypatingai jai prie
šinosi pats tėvas — Gaw- 
lak. Pasakė jis gydyto
jams, kad mergaitė išgis ir 
be operacijos. Šiandie jau, 
kaip pranešė gydytoja 
Rich, nei operacija nieko 
nepadėsianti. G im dy to j ai 
turės atsakyti prieš valdžią 
už nepaisymą, nes jų areš
tavimo warantą išdavė per
eitą šeštadienį teisėjas 
Hopkins. Tuo tarpu gim
dytojai lindi prie lovos 
mirštančios mergaitės, už- 
tad teismas lukeriuoja ligi 
mergaitė numirsianti.

Šis nuotikis miuns, lietu
vaitėms, verta įsitėmyti, 

; nes ir pas mus atsitinka Į- 
vairių panašių nesusiprati
mų ir apsileidimų.

čampionas grai ko-romaniš- 
ku ritimosi, Aleksandras 
Berg iš Rusijos su žinomu 
Vladek Zbyszko. Po valan
dai ir 4 minučių Aberg 
Zbyszką įveikė. Aberg y- 
ra 31 metų ir sveria 225 
svarus, Zbyszką jaunesnis 
ir sveria 230 svarų.

Žinomas Stanislav Zbysz- 
ka esąs patekęs rusų nelais
vėn. Jis tarnavęs Austri
jos karuomenėje.

persitikrinti, 
galima butu paliuo- 
mergaitę nuo kentėji- 
Po pasiteiravimo, gy- 

pranešė

kokiuo

Extra
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
ri būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima igytį ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank.

3249-53 So. Morgan st. -
K. J. Fillipavičius,

pardavėjas.
PUIKIUS FĖRUS

Parengė Sanitas Liet, špitolės ir In- 
stituo Miel. namo del bėdinų draugi
ja ant naudos budavojimo lietuviškos 
špitolės (ligonbučio) ir Instituto 
Mielaširdystės namo del bėdinų A. 
J. Bierzynskio svet., 4600 So. Pau
lina st. Fėrai atsibus sekančiose die
nose: Spalių 26, 28 ir 30, 1915 m.

Užprašome Brolius ir Seseris, vaiki
nus ir merginas kuoskaitlingiausiai 
susirinkti, nes bus visokių gražių da
lykų del dovanojimų ir bus visokių 
juokų. Taipgi šoks tančius, kuriuos 
nuo pradžios svieto šoko. Grieš pui
ki muzika po vadovyste prof. M. F. 
Danowski. širdingai užkviečia 
_______________ KOMITETAS.

Parsiduoda pigiai grosernė ir bu
černė su geru arkliu ir visokiais in- 
taisymais. Gera vieta. Biznis toje 
vietoje gyvuoja per 10 metų. Apy
vartos buvo per 4.000 dol. į' mėnesį. 
Parsiduoda iš priežasties nusipirkimo 
2 loenų namų. Atsišaukite po num.: 
10713 Michigan avė., Roseland, Ill.

MIESTO TARYBOS 
POSĖDIS.

Vakar atsibuvo miesto 
tarybos posėdis. Publikai 
buvo leista rinkties ant sa
lės galerijų ir visi, kas tik 
norėjo, ėjo.

rė 7 mokyklų trustisus.
Miesto advokatas prane

šė, jogei jis pradedąs žygį 
išgauti Chicagai home rule.

Daug laiko praleista ap
kalbant apie rubsiuvių 
straiko sluggerius.

Apie saliunų uždarymą 
sekmadieniais nebuvę nei 
užsiminta.

Mokyklų trustisais pas
kirta: Rev. J. P. Brushing- 
ham. Mrs. F. E. Thorton. 
Wm. N. Selig, Max Loeb, 
A. Sheldon Clark, Harris 
W. Huehl, Charles S. Pe
terson.

užgynė operaciją.
Gawlak’u namuose, 2152 

W. ir 20 gat., atsitiko ne 
laimė. Septineriij metu 
Gawlak’ij mergaitė beval
gant vakarienę paspringo 
kauleliu, kuris įstrigo gerk- 
lėn ir ten apsistojo.

Kada mergaitė pradėjo 
kranksėti, jos tėvas pamu
še ranka į pečius, tikėda
mas ,kad tokiuo budu kau
lelis nueis pilvan. Tas bū
das nieko negelbėjo ir kau
lelis pasiliko gerklėje. Tuo 
tarpu mergaitė vaikštinėjo, 
galėjo kalbėti ir net šį-tą 
valgyti, todėl gimdytojai

STRAIKININKIŲ SIU 
VĖJŲ PARODA 

VIMAS.
Anądien po pietų atsibu

vo straikuojančių moterių 
si vėjų parodavimas, - kuriam 
dalyvavo keli tūkstančiai 
moterių ir mergelių. Paro- 
davime išimtinai dalyvavo 
vienas vyriškis — Sideny 
Hillman, pirmininkas Siu
vėjų Susivienijimo. Keli 
šimtai kitų vyriškių, simpa
tizuojančių streikuojan
čioms moterims ir mergi
noms, ėjo šaligatviais.

Draug su Hillman’u vie
noje eilėje maršavo straiki- 
ninkių perdėtinės: “moti
na” Jones, Nettie Richard
son ir Sarah Abramowich. 
Iš penkių desėtkų marguo
jančių straikininkių rankų 
matėsi lapeliai su parašais:

“Musų bosai nenori arbi- 
tracijos. — Delko?”

4 4 R eikalau j ame pakėlimo 
algos.”

“Negalime pragyventi 
dviejų dolerių savaitėje 
todėl streikuojame.”

4 4 Padėkite mums perga
lėti.” ■ ' w

“Pageidaujame protekci
jos prieš viršininkų bruta- 
liškumą” ir tp.

Straikininkių ėjimą te
ini j o keli šimtai policiantų.

Streikininkų vargų galo 
nesimato, nei nesigirdi.

iš 
ir
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DYKAI.
Atvirutes ir poperos gromatoms rašy
ti su paveikslėliais Lietuva ir lietu
viai, nukentėję nuo karo, šaukiasi 
nuo Amerikos lietuvių pagelbos.

Taigi prisiųsk 3 vieneentines mar
kes del apmokėjimo prisiuntimo, o ap
turėsi atviručiu ir poperių.

Adresuok taip:
The Lithuanian Nation Agency.

8 Vine str., Montello, Mass.

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes1 Kavos sztoruose
i 1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

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

Puikiausia Arbata
Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po 

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

vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
i’puiki Santos Bankes1 Dairy stalo

Sviestas ArflA
A-J Puikiausia Arbata \nlll;-

60c vertes, tiktai pu _ tPUUU
w W Geriausia iš visu

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

BANKES'
COFFEE 1265

Kava ----
Kiti parduoda po 30 c

Bankes’geriausia
Creamery Sviestas

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

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

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

Išrausta
WHITE ROCK

■

o

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

Tel. I >rover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVY® DENTISTAS

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

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniški} ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—4 po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.
3358 S. Halsted SI., arti 34, Chicago,

Ant pardavimo krautuvė “groce
ry” saldainiu bei notions, su puikiais 
ruimais. Turi parduoti iš priežasties 
ligos. Atsišaukite:
951 IV. 34th Pl., Chicago, Ill.

Tėmykite biznieriai. — Ant parda
vimo mėsinyčia (meat market) ir vie
nų lubų pragyvenimo namas, — pa
kaktinai vietos krautuvei “grocery”. 
Geras pasiulijimas priimtas, 
apgyventa lietuvių kolionija.

Anton Prazsky.
2856 Emerald avė., Chicago, Ill.

Naujai

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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 neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU-
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

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

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. 
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

Tananevigz Savings i
BANK
JONAS M. TAI' ANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
is: SC □EJE 3BI

Parsiduoda bučernė ir grosernč vie
name iš Illinos valstijos miestelių, lie
tuvių apgyventame, netoli Chieagos. 
Norinčiam įgyti gražų biznį tenai ge
ra proga. Biznis išdirbtas per daugel 
metų. Norinti tokio biznio nuvažiuo
kite ir persitikrinsite ant vietos.
Adresas:

Liet. Dienraščio “Kataliko” adminis- 
______ _____  traeija.

Reikalingi geri kriaušiai prie mo
teriškų drabužių; geriems darbinin
kams gera mokestis ii’ darbas ant 
visados. Atsišaukite pas

L. Kaspar, 
3129-31 Wentworth avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda grosernė pigiai. Atsi
šaukite greitai šiuo adresu:
4755 Loomis str., Chicago, Ill.

i LIETUVIS GRABORIŪS
Geriausias gra- 

borius ant Bri- Į 
dgeporto. Atlie-1 
ka darbą geriau-į 
šiai. (
Prie kiekvieno 

pagrabo suteikia j 
geriausius likto- j 
rius ir 12 va-1 
nų paimu.
TeL Drover 41391

J A. MASALSKIS
■ 3305 Auburn Ave., Chicago

t •
M

LOXOL

MK-EXPEL1

NEWYOBK

DR. RICHTER’S

W/.AI.COHOL
Emmi.sco

IHWKART NEIIFJ.IMS LAlFSaSflS

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

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
A n c k o r Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Go
74-80 Washington SI

NEW YORK,N. Y.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

H=
|

1

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 Ohicagos 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 visu, 'ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vi&s 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 Rankoje, 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 koitius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais 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.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai a pdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9įį col ių. Apie 150 paveikslu, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

SAULE

i 
HI

iaMW^iBIIWIfllill'Iin^ Bhn'WOaL.t«D MOIISWIMMll|

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuvč
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdulų. skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS. savininkai
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome Šitą kmngą-. Skaitytbjhs 
čia ras tiek indomių dalyką, kad nb vienį rliSeiiė vakarį i^inbdamhtl ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp' Ateistų. žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabų h'istorijos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugirtos.
Reikalaukite ‘ ‘ Kataliko ’ ’ kningyne.

YRA TAI VIEN AKTINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS
10*

išeina kas iitarninkas ir jMnyfla.

ABERG PARMETĖ 
ZBYSZKĄ.

New York, sp. 26. — Va
kar vakare Madison Squa
re Garden ritosi pasaulinis

K t kytojaj 
Turkish Trophies 
ig arėtą penkiolika metą at

gal — yra rukytojai 
Turkish Trophies 

Cigaretą šiandieni

Dirbėjai geriausiu Turkiszku 
ir Egiptiszku Ciearetu švieti

- PRENUMERATA KAŠTUOJA: - ---------- -—

AMERIKOJ f metams $2.50
t pusei matų $1.25

EUROPOJ (Rosii°J ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
u A joj ir Škotijoj 15 š Prusnose 15 m

Ksiyk ftuojawsa o gavssa vieaą numerį dykrn,

W. 0. Boczkasskas & Go.
SW-Wt W South Ali Nihanoy Citv, Pa
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