
—-——

Chicago ir apylinkės. — 
šiandie gražus oras ir šil
čiau; rytoj giedra, bet vė
siau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 63. žemiausia 42 laip
sniu.

Saulė teka 6:18. leidžiasi 
4:50.

Mėnulis teka 8:3o vakaro.
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Už ką tasai atsižymėji- 
princui suteiktas, neži-

jurių ir derisi su Rumunija, 
idant ši per savo teritoriją 
praleistu rusu armiją Bul
garijos arba Serbijos link.

šių.
Šiaurvakaruose nuo 
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Tai pamatę

f EDITH CAVELL {

Vokiečių Belgijoj nužudyta anglikone, ligonių slaugo 
toj a Miss Gavelį.
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3249 S. MORGAN ST.
Tel. Yards 6870

>i dabar paaiš- ]aįku susektas ir suokalbi-

sakoma 
Serbija pražuvus.

Talkininkų kampanija aplink 
Dardanelius nuėjo vėjais.

Churchill norįs pasitraukti 
iš kabineto.

Lugano, sp. 28. — Rusija menės.
laikinai susilaikė su savo kuojama, kad į Salonikus 
pienais išsodinti karuome- prisiųsta šimtas tūkstančių 
nę Bulgarijon nuo Juodųjų .ar daugiau, g

kūjo, kad Anglija į ten-pa- 
siunčius pirmu kartu 13,- 
000, antru kartu kiek dau
giau. Tai kokia gi gali bū
ti pagelha su tiekų karuo
menės?Londonas, sp. 28. — Vo

kiečių armija, kuri perėjo 
Danube ties Orsova, susi
jungė su bulgarų dešiniuo
ju sparnu ir tokiuo budu 
teutonai prasimušė sau ke
lią tiesiog per
Konstntinopolio link 
Aigejos jūrių pakraščius. 
Teutonai todėl jau prisi
rengę turkams pasiųsti 
trūkstančių ginklų ir amu
nicijos.

Savo keliu austrai-vokie- 
čiai iš žiemių, gi bulgarai iš 
pietų serbus vis labiau ir 
daugiau spaudžia, ir taip 
spaus, kol serbams nepaliks 
nieko, kaip tik kristi kovo
je už tėvynę, arba pasiduo
ti savo užpuolikams.

Serbų su teutonais ir bul
garais karo negalima pa
vadinti karu, bet užpuolimu 
daug kartų tvirtesnių prie
šininkų ant silpnesnių. To
dėl visi ir vadina ši Serbi- / 
j on teutonų ir bulgarų įsi
veržimą užpuolimu.

Ii įdomiausia tas, kad tal
kininkai serbams negali pa
gelbėti ir beveik jau atsisa
ko tai daryti. Del ei Ser
bijos Anglijoje gimęs net 
ministerių krizis. Ir Lon
done šiandie jau atvirai 
kalbama ir rašoma, kad 
Serbija esanti pražuvus, 
nes talkininkai nesugeba 
jai ateiti pagelbon.

Talkininkai tečiau tikisi 
užduoti smūgį bulgarų kai
riajam sparnui pietinėj Ser
bijoj. Francuzai ten ėmę 
jau smarkiau veikti. Bet 
kas iš to, kad ten talkinin
kai turi visai mažai karuo-

Londonas, sp. 28. — Va
kar vakare čionai kapito
nas Ellis Ashmead-Bartlett, 
Anglijos spaudos atstovas 
veikime aplink Dardane- 
liuSj turėjo paskaitą apie 
Dardanelių kampaniją. Jis 
atvirai pasakė, kad talki
ninkams aplink Dardane- 
lius kampanija nenusisekus 
ir anglams su franeuzais te
nai toliau nesą kas veikti, 
nes Dardaneliai esą jokiuo 
budu nepaimami, kadangi 
turkai tvirtai laikosi. Tur
kai ten esą labai skaitlingi. 
Turkai nors daug savo ka
reivių praradę, bet dar dau
gel jų ir turinti. Teuto
nams su bulgarais busią 
lengva pasiekti Konstanti
nopolis. Tatai verčiau pu- 
siausalį Gallipoli apleisti ir 
iš ten visas armijas perkel
ti i Balkanus. Tik tokiuo 
budu rasi šiek-tiek pasi
seks teutonų su bulgarais 
veržimosi Konstantinopolio 
link nekuriam laikui sulai
kyti.

Londonas, sp. 28. —- Pa
sklydo girdas, kad iš Angli
jos kabineto norįs pasi
traukti Winstor Spencer 
Churchill, buvęs admiralici- 
jos lordas.

Buvęs Anglijos karo lai
vyno admirolas, lordas Be
resford Times’e rašo, kad 
talkininkai Balkanų reika
le padarę didelę klaidą, ku
rią dabar jokiuo budu ne
galima atitaisyti.

Talkininkai būtent susi-

vėlavę eiti serbams pagel- 
bon. Senai buvo žinoma 
vokiečių ruošimasis užpulti 
Serbiją ir prasimušti sau 
kelią į Konstantinopolį, bet 
talkininkai savo karuome
nės siuntimą vis tolesniam 
laikui atidėliojo ir štai šian
die kokios išėjo pasekmės 
nuo to apsileidimo. Karo 
metu yra reikalingas grei
tas veikimas, bet neatidėlio- 
jimas ir kokios nors diplo
matinės derybos.

SUSEKTA SUOKALBIS 
BULGARIJOJE.

Bucharestas,. sp. 28. — 
Vidurinis Bulgarijos stovis, 
kaip pranešama iš Sofijos, 
labai kritiškas. Susekta 
militarinis suokalbis prieš 
carą Ferdinandą. Tečiau

ninku dalis suimta ir su
šaudyta. Tarpe gyventojų 
kilęs smarkus judėjimas. 
Jų dauguma stoja Rusijos 
pusėn, vyrai atsisako nuo 
kareiviavimo. Visoj šalyj 
prasidėjęs didis bruzdėji
mas ypač prieš carą Ferdi
nandą, kad šis susibendra
vo su teutonais ir slavins 
tarp savęs supjudė. »

Kossovo apskričio alba
nai sukilę prieš serbus ir 
stojanti bulgarų pusėn.

Serbijos premieras Pasič, 
kaip žinoma, apeliavęs i 
taurininkus, prašydamas 
Serbijai pagelbos, gi dabar 
Černogorijos karalius krei
pęsis į savo žentą, Italijos 
karalių, idant jis pasiųstų 
savo armijų dalį priešais 
austinis, kurie jau ir į Čer
nogo riją rangosi.

Daug turkų karuomenės 
prisiunčiama i Bulgariją, 
kaip Atėnuose tvirtinama.

PRISEGĖ PRINCUI 
ORDENĄ.

Paryžius, sp. 28. — Ang
lijos karalius su savo sosto 
įpėdiniu, Valijos princu, 
vakar karo lauke, Franci- 
joj, aplankė prezidentą 
Poincare ir franeuzų vy- 
riausįjį vadą gen. Joffre. 
Prie tos progos Franci jos 
prezidentas Valijos princui 
prisegė ant krutinės orde- 
ną. 
mas 
nia.

5,000 AEROPLANŲ 
PRIEŠ VOKIEČIUS.
Paryžius, sp. 28. — Pran

cūzų orinė lyga sumanė pa
dirbdinti 5,000 aeroplanų 
ir pasiųsti į Vokietiją dau
žyti ten amunicijos dirbtu
ves. Kaip greitai tas su- 
manvmas įvvks, nežinia.

VIENAS BANDITAS UŽ
MUŠTA, DU SUIMTA.

Nekuriems banditams, 
geležinių spintų plaišinto- 
jams, pagaliau prisiartino' 
galas. Chicago Heights po
licija užpereitą naktį vieną 
tų banditų nušovė, du suė
mė, o kitu du suspėjo pa
bėgti. -Jie buvo įsikraustė 
Schoenhoefen bravaro ofi
sai! ir ten suplaišino gele
žinę spintą. Po to buvo 
manę suplaišinti dar Stan
dard Oil Co. ofiso spintą. 
Tečiau to nesuspėjo atlikti, 
nes ant jų užpuolė policija.

Vienas nežinomas bandi
tas nušautas. Turėjęs ap
link 28 metus.

Suimta: James Moran, 
kuris sakosi turįs 22 metu 
ir paeinąs iš Californios.

Kitas — Thomas Riley, 
pasisakęs 26 metų ir paei
nąs iš Buffalo, N. Y.

Abudu suimtuoju nuga
benta detektivų biuran, kur 
jie bus identifikuojami.

Bet indomiausia, kaip 
tie banditai sugriebta.

Chicago Heights telefono 
operatorė, Miss Nellie Stay
er, 2:40 ryte ant telefonų 
jungtuvo pastebėjo blyks
telėjimą. Ji tatai staiga 
savo klausyklą ir sujungė 
su Schoenhoefen bravaro o- 
fisu. Išgirdo intartiną ofi-

Vokiečiai men 
kai pasivaro 
pirmyn Pa- 
dauguviu.

Pranešimai kiti 
kitiems priešta

raujanti.
4 VOKIEČIŲ LAIVAI 

NUSKANDINTA 
BALTIJOJ.

FRANCUZAI UŽĖMĖ 
VOKIEČIŲ APKASUS.
Paryžius, sp. 28. — Va

kariniam karo fronte fran
cuzai pasikasė po vokiečių 
apkasais arti Neuville St. 
Vaast ir anas suplaišino. 
Žuvo daug vokiečių. Ir tuos 
suplaišintus apkasus fran
cuzai tuojaus užėmė.

Į vakarus nuo Rems vo- 
naudojasi nuodijan- 
dujomis.

PETROGRADAS, spalių 
28. — Rusų karo ofisas ofi
cialiai paskelbė, kad anglų 
submarinai Baltijoj sutor- 
pedavę dar 4 vokiečių gar
laivius.

se kalbą ir staiga pasigirdo 
smarki ekspliozija. Ji tuo
jaus pamanė, kad tenai yra 
kas nors blogo ir per tele
foną apie tai pranešė polici
jos nuovadai.

Atsitikimo vieton veikiai 
pribuvo policijos leitenan
tas su 7 policiantais. 
policiantu patylomis 
atviras duris inėjo į 
varą ir pamatė visą 
są nuo ekspliozijos 
koneveiktą.
sprūdo laukan, pranešė vi
sa tai kitiems policiantams 
ir, susitaisę į dvi eili su re
volveriais, palaukė išeinan
čių banditų. Neužilgo jie 
penki pasirodė. Prasidėjo 
šaudymai iš abiejų pusių.

Tuo kartu policija pasi
žymėjo, nes, kaip augščiau 
paminėta, vieną banditą nu
šovė, du privertė pasiduoti, 
gi du banditu turbut pa
sprūdo prekiniu traukiniu, 
kuris tuo metu ėjo Chicago 
and Eastern Illinois gele
žinkelio linija.

Londonas, sp. 28. — Vo
kiečiai nepertraukia rusų 
atakavimo Rygos ir Dvin
sko apskričiuose ir giriasi, 
kad jie iš rusų atėmę svar
bias pozicijas arti geležin
kelio linijos, žiemiuose nuo 
Dvinsko. Rusai sakosi, jo
gui aplink Dvinską neku
rtose vietose vokiečiams pa
sisekę atsistoti ant tvirtes
nių kojų, bet tam didelės 
svarbos nepriduodama. Ga
licijos fronte, išilgai upės 
Styr, rusams pasisekę aus- 
trus-vokiečiiis sumušti. Bet 
iš Berlyno ir Vienuos tvir
tinama kaip tik atbulai.

Londonas, sp. 28. — Ita
lijos valdžia S. V. audimi- 
nėse dirbtuvėse užsakė pa
dirbdinti 5,000,000 yardų 
khaki audeklo, kuris bus 
sunaudotas kareivių uni
formoms. Visas audeklas 
atsieisiąs $7,500,000.

VIENA MOTERIS 
BUS SUŠAUDYTA.

Amsterdam, spal. 28. — 
Vokiečiai iš piktumo vis 
dažniau ima žudyti moteris. 
Veivicrse, Belgijoj, vokie
čių karo teismas pasmerkė 
nužudymui Anna Benzet.

Ši moteris yra viena iš 
9 asmenų, pasmerktų su
šaudymui. 7 jų yra belgai, 
kiti francuzai. Visi apkal
tinti rinkime informacijų 
francuzains apie vokiečių 
stovį Belgijoje.

Visi pasmerktieji busią 
nužudyti ateinantį pirma
dienį.

POPEŽIUS IR LENKIJA.
Roma, sp. 28. — Pope

lius parėdė, idant lapkr. 21 
diena visam katalikiškam 
pasaulyj butų paminima 
kaipo Lenkijos diena. Tą 
dieną viso pasaulio bažny
čiose atsibus už Lenkiją 
pamaldos ir bus renkamos 
nuo karo nukentėjusioms 
lenkams aukos. Surinktos 
aukos bus pasiųstos lenkų 
centraliam komitetui nu
kentėjusioms šelpti. Šveica
rijoje.

Petrogradas, sp. 28. — 
Rusai oficialiai praneša:

Į vakarus nuo Rygos, e- 
žero Babite apskrityj, se
ka maži susirėmimai. Vo
kiečiai tęsia savo atakas 
Ikskulo vakariniam apskri 
tyj, bet be jokių pasiseki-, 
mų, nes visos atakos at
mušamos. Vokiečių ofensi- 
vą į šiaurvakarus nuo Ja- 
cobstadto sulaikė musų ar
tilerija.

Palei Dauguvą, prade
dant Liwenhof miestu ir 
baigiant Jacobstadtu ir I- 
lukšta, seka artilerijos dvi
kova ir apsišaudymai šau
tuvais. Į vakarus nuo 
Dvinsko vokiečiai daugel 
vietose darė užpuolimus be 
jokių pasisekimų. Frontu 
į pietus nuo Dvinsko 
Pripeties nėra jokių

mėginęs kelis kartus stoti 
ofensivan, bet mūsiškiai vi
suomet jį durtuvais atmušė, 
mušė.

Arti Kannnovka, į pie
tus nuo Medviezka, mes 
kontrataka priešininką nu- 
stumėm atgal. Paėmėm 
daug nelaisvių. Į pietva- 
karus nuo Olyka mūsiškiai 
progresuoja ir jau užėmė 
Konstantinovka su prieši
ninko apsikasimais.

Berlyno skelbiama, kad 
Rygos ir Dvinsko apskri
čiuose vokiečiams sekasi, 
nes jie užėmę vienur ir ki
tur dalis svarbių rusų pozi
cijų-

Gi iš Vienuos pranešama, 
kad į pietvakarus nuo Čar- 
torisko austrai-hungarai ru
sų visas atakas atmušė ir 
paėmę jų nelaisvėn 4 ofi- 
cierius ir 1,450 paprastų 
kareivių su 10 kulkosvai
džiais. . .

1



■- " ■ ••• •' " ‘ '• < w
—

LD. “KATALIKAS,” spalių 28, 1915.

LIETUVIŲ DIENBASTIS

J KATALIKAS j 
jį Leidžiamas kasdien, išėmus sekma-jį 
I i 
I

i Vokiečiai grįš se

dieniais ir šventadieniais,
Tananevicz Publishing Co.,

J. M. Tananevičius, prezJUentas, B
S. P. Tananevičius, vedėjas..

Dienraščio prenumerata:
Metams i........ 
šešiems menesiams 
Trims mėnesiams ., 
Užsieniuose ...........

Laiškus siunčiant visuomet reikia B 
adresuoti: |

Lietuvių Dienraštis Katalikas B
■ 3249 S. Morgan St., Chicago, III. g
| Telephone Yards 6870—6871. į

I
I
B

b
I 
.i

$5.00 
3.00 
1.75 
7.00

LITHUANIAN DAILY

KATALIKAS
Published Daily except Sunday 

aud Ho lidays 
by

Tananevicz Publishing Company,
J. M, Tananevicz, President, jį
S. P. Tananevicz, Manager.

Terms of Subscription:
One year ....................................
Six months ...............................
Three months ..........................
Foreign countries ..................
Advertising Bates furnished 

Application. 
All correspondence must 

addressed to

Q

$5.00 j
$3.00 g
$1.751
$7.001 
upon

be
I i 
i 

» The Lithuanian Daily Katalikas b 
. . . . . . . . . _ ", Chicago, iii.a13 3249 S. Morgan St., Chicago, iii

Vokietijos valdžia mėgi
na aiškinties ir teisinties 
per užsienių reikalų minis
ter!, dr. Alfredą Zimmer- 
maną iš nesenai papildytos 
piktadarybės Belgijoje, kur 
sušaudyta kareivių slaugo- 

Ši mer- 
teismo 
kad ji 
nelais- 
ir bel-

toja Miss Gavelį, 
gina vokiečių karo 
buvo atrasta kalta, 
gelbėj usi paimtiems 
vėn franeuzų, anglų
gų kareiviams pabėgti iš po 
vokiečių globos. Tai visa 
jos “piktadarybė,” už ku
rią paguldė savo galvą.

Vokietijos valdžia, neat
mainomai tvirtina, kad 
Miss Gavelį egzekucija bu
vęs legalis vokiečių valdžios 
aktas, sutinkantis su 
Įstatymų kodeksu, ko, 
ma, niekas neužgina. 
Zimmerman tvirtina, 
kiekvienos valstybės

karo 
žino-

Dr.
jogei 

yra
pareiga mesti šalin visokį 
pasigailėjimą, kuomet apei
na “valstybės armijos čie
lybė ir apsaugojimas.”

negu
Be-

Vokietijos valdžia 
senobiniu budu tečiau 
giasi pateisinti kiekvieną 
nekaltų aukų žudymą, ne
žiūrint to, ar tos aukos pa
lydėtų gyvastį torpeduojant 
laivus, bombarduojant nuo 
sausžemio ir iš oro miestus, 
ar karo teismų ištarmes pil
dant butų sušaudytos. Pas 
vokiečius visuose tuose at
sitikimuose nėra jokio skir
tumo, nes, mat, čia jiems 
apeina jų “armijų čiriybė.”

savo 
sten-

Vokietijos valdžia per 
Dr. Ziminermano lupas dar 
kartą visam pasauliui pra
neša, kad “visais laikais 
visoks priešgermaninis ju
dėjimas užimtose vokiečių 
teritorijose, Ims sutremptas 
spėka, gi karo teismų ištar
mės bus pildomos be jokio 
atsižiūrėjimo, idant pabau
ginti tuos, kurie norėtų da
rytį bent kokius suokalbius 
prieš vokiečių valdžią arba 
karuomenę.” Tai paskuti
niai neatmainomi žodžiai 
valdžios tos valstybės, kuri 
pasivadina “pilna dievobai
mingumo.”

non tėvynėn.
Vienas Buffalo anglų 

dienraštis mini apie vokie
čių nelojalingumą link pa
sirinktos tėvynės, vadinasi, 
link šios šalies. Nuo pra- ’ 
džios karo vokiečių neloja- . 
tingumas vis didėjo ir, su
lyg dienraščio konkliuzijų, 
užsibaigus karui tukstan- • 
čiai vokiečių šeimynų pa
sileis per Atlantiko vande- • 
nyną į savo senąją tėvynę. Į

Dienraštis taip rašo:
“Persitikrinta, kad labai į 

mažas nuošimtis vokiečių iš J 
Buffalo ir Clevelando dau-j 
gj.au gerbia pareigas linki 
Suvienytų Valstijų, 
link senosios tėvynes.
veik pusė jų nustojo varto- j 
ti anglų kalbą ir vartoja iš-1 
imtinai vokiečių. Ypatiš- 
kuose namuose, pirklyboje 
ir šiaip Įvairiuose susineši- 
muose jie vartoja savą kal
bą, tuo norėdami parodyti 
antipatiją šiai šaliai.

Tokio atsimainymo vra 
keletas priežasčių, kaip tai:

Siuntinėjimas ginklų ir 
amunicijos talkininkams ir 
neatkreipimas jokios aty- 
dos į vokiečių protestus 
prieš tai.

Atsinešimas anglų spau
dos (anglų kalboje leidžia
mų laikraščių) neprielan
kiai vokiečiams, o simpatin
gai talkininkams.

Svarbi ir ta priežastis, 
k a d vokieč ių-amerikonų
spauda, pasinaudodama ka
ro momentu, kelia rasinę 
neapykantą, siundo vokie
čius prieš anglus; o galų ga
le vokiečių karuomenės per
galės pakėlė patriotizmo 
ir puikybes dvasią tarp vo
kiečių.

Vienas smarkiausių vo
kiečių propagandistų paaiš
kino, buk “German Ameri
can Alliance” susiorgani
zavo tuo tikslu, kad apsau
goti “ypatišką laisvę.” Jo 
Įsteigėjais buvo vienuolika 
vokiečių-amerikonų turčių, 
turinčių nuosavius gyveni
mus ir turtus tėvynėje. Iš
kilus karui šį organizacija 
buvo nukreipta prie svar
bių vokiečiams tikslų ir 
gausiai apmokėdavo agita
torius.”

Nepaisant i Įvairius ar
gumentus, kuriais norima 
intikrinti vokiečius, jog ši 
šalis turi teises ir elgiasi 
sulyg teisės plėsdama savo 
pramone ir gamindama ki
toms valstybėms tai, kas 
leista tarptautinių teisių — 
vokiečiai tečiau šią šalį va
dina “niekšystės šalimi.”

Liuteronų dvasiškiai, ku
rie prieš karą pamokslus 
sakydavo anglų kalboje, da
liai* sako vokiškai. Pasta
ruoju laiku vienoje bažny
čioje nekuri Haufstengel, 
vokietė, turėjo paskaitą te-

Sužeistų anglų oficierių ligoninėj sužeistas oficieris pa
gelbsti slaugotojai aprišti savo žaizdas.

t

Vokiečių pasielgi
mas Belgijoje.

Pastarosios žinios iš Eu
ropos praneša, kad vokie
čiai Belgijoje pradėjo rink
ti rekrutus. Specialiu Įsa
kymu prisakyta visiems vy
riškiams nuo 17 ligi 35 me
tų susirinkti Brukselin, 
kaipo nuskirton vieton. 
Kiek ten pribuvo jaunikai
čių po pirmojo iššaukimo, 
žinios kol-kas nepaduoda. 
Tečiau tvirtinama, kad a- 
pic 7,000 jaunuolių belgų 
surinkta ir išskląidinta 
prie abazų visoje Vokieti
joje, idant su laiku juos 
prirengti į kareivių eiles.

Po pirmo tokio mėginimo 
galima laukti visos eilės 
siuntimo, nes vokiečiai jau 
priprato prie visapasauli- 
nio banditizmo ir jokia mo
ralė pajėga neįstengia jų 
nuo to patraukti. Išplėšo 
valstybei laisvę, kurią bri
gai per šimtmečius statė, 
šiandie vokiečiai 
sveikesnius sūnūs 
juos kariauti prieš 
rie juos užjaučia 
atkeršyti jų piktadariams.

Iš to viso matyti, kad vo
kiečiai atsirado tokiame pa
dėjime, kuris verčia juos 
griebties žiauriausių prie
monių, kad tik ilgiau palai
kyti ofensivą, kurį ligšiol 
laimėdavo. Kadangi jiems 
trūksta jau žmonių, tai ir 
pasikėsino prie tokio bai
saus, nežmoniško pasielgi
mo — užpildyti eiles karei
vių žmonėmis, kurių sunai
kino tėvynę, išgriovė kultū
rą, nukankino kūdikius, tė
vus, brolius, motinas ir 
žmonas.

Žino vokiečiai, kad šim
tas arba daugiau tūkstan
čių brigų, išsklaidytų ma-

rankioja 
ir verčia 
tuos, ku- 
ir žada

Tečiau Vokietijos valdžia 
neturėtų pamiršti, kad tar-

pe rašytų Įstatymų ir žmo
nijos įstatymų randasi ne- 
kurie skirtumai ir kad kuo
met nors žmonija, kuri uo
liai tos rųšies prasižengi
mus pažymi, išduos apie 
tai savo nuosprendį, sulyg 
kurio visa žmonija turės ša- 
linties nuo panašių pikta
darių, kokiais yra vokiečiai. 
Tuomet žmonija neklausys 
jokių vokiečių pasiteisini
mų ir kris ant jų visas pa
saulio prakeiksmas.

moję “Karas ir moteris.” 
P< > paska i ta i" visi kausyto
jai suklaupė, o kunigas at
kalbėjo maldą už kaizerio 
sveikatą ir už pasisekimą 
vokiečių ginklo.

Karo metu išėjo aikštėn, 
kad amerikonizmas neįsten
gė suasimiliuoti ne tiktai 
vokiečių emigrantų, bet an
trosios ir trečiosios kartos 
čia gimusių.

Vokiečių diegas gajus. 
Lietuvos dirvonai kaip ma
tai užknibždėtų jais, jaigu 
tik vokiečiai juos pasisavin- 
tų. . r --

žais kuokštais tarp Įvairių 
pulkų vokiečių, austrų, tur
kų ir bulgarų, negalės pasi
priešinti mūšyje.

Ką darys belgai'? Žino
ma, šen-ten sukels maištą, 
pabėgs, o kiti stos po gink
lu ir pasiduos spėkai: eis 
kariauti prieš savo gerada
rius. Belgai jau priprato 
prie teroro. Vokiečiai ne 
dovanai pavertė į pelenus 
Liege, Maubege ir desėtkus 
kitų belgų miestų. Ne do
vanai sukarino miestelius 
ir sodžius, o gyventojus su
grudo Vokietijos gilumom 
Norėjo, mat, išgąsdinti nar
sią tautelę, kovojančią už 
laisve ir gyvybę, suparali- 
žuoti jos ateiti. Ir vokie
čiams iš dalies tas pasisekė, 
jaigu šiandien jau rekruta- 
cijos darbą ten užvedė. Ma
tyt, kad nėra ko jiems bi- 
joties: nei maišto, nei kitų 
priemonių keršto nuteriotos 
tautos. Baisus tai darbas, 
bet gyvas faktas.

Iš kitos pusės dalyką 
sprendžiant, gal ėmimas re
krutų visai ką kitą reiškia. 
Gal vokiečiai numano, kad 
vakaruose ilgai neatsilaikys 
ir užtad pradeda Belgijoje 
evakuaciją. Vokiečiai ne
nori, kad užpakalyje jų pa
siliktų tūkstančiai jaunikai
čių, tai prieš laiką juos iš
griebia. Tokiame at vėjuje 
belgai galėti] nurimti, nes, 
nors netektų savo vaikų, 
padidėtų ir taip skaudžios 
žaizdos, bet pamatytų lais
vę, kuri yra brangiausia 
kiekvienai tautai.

Tokiuo budu pastarosios 
žinios galima dvejopai ap
spręsti. Labai galima, kad 
josios Belgijai ir talkinin
kams smagią viltį pranašau
ja. Išsisėmusius vokiečių 
spėkos vakaruose vis mink
štėja ir linksta, ir ten vo
kiečių fronto klausimas la
bai indomus. X.

Lietuviai
Amerikoje.

MOKSLEIVIŲ VEI-
’ KIMAS.

Orchard Lake, Mich. Vie
tinėj mokykloj lietuvių 
skaičius šiemet žymiai su
mažėjo. Pereitą metą bu
vo apie 20 asmenį], o šie
met tik pusė tiek.

Iš priežasties mažo skai
čiaus lietuvių turėjome su
jungti dvi vietines lietuvių 
draugijas — “Lietuvių Vil
ti” su 1-mąja ALRKMS. 
kuopa, nes tai buvo reika
linga del parankesnio išrin
kimo valdybos ir veikimo. 
X valdybą liko išrinkti se
kantieji asmenįs: J. Berei- 
šis — pirmininku, L. Vai- 
cickauskas — raštininku, 
P. Dauiunas — kasos glo
bėju.

Iš mažo mus būrelio ran
dasi gabių vyruku, kurie 
jau pasiekė augštesni kur
są,. Jų esama gerų tėvynai
nių: myli savo bočių kalbą 
ir būdą.

Kiekvieną sekmadieni 
laikome susirinkimus ir la
vinamos savo kalbos. Lie
tuvių kalbos gramatiką iš
guldo p. Bereišis; Lietuvos 
b istoriją — p. Vaiciekaus- 
kas. Į mėnesi kartą turime 
programas su prakalbomis, 
paskaitomis ir deklemacijo- 
mis.

Tarp lietuvių viešpatau
ja vienybė ir draugingi ry
šiai, išskiriant vieną, kuris 
tuos ryšius trauko. Jonas.

GRAŽUS VAKARAS.
Chicago Heights, Ill. Spa

lių 5 dieną šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos vaikai 
vaidino scenoje dramą iš 
Lietuvos gyvenimo, vardu 
“Šv. Kazimieras.” Roles 
atliko kuopaikiaušiai, buvo 
smagu gėrėties, kaip vis
kas natūraliai buvo atlie
kama.

Po vaidinimui buvo dek- 
lemacijų ir dainų. Vaikų 
choras susidėjo iš 40 asme
nų; po dainų buvo persta
tytas labai dailus gyvas pa
veikslas “Aniolo Sargo.”

Žmonių buvo prisirinkę 
pilna svetinė, nes jie žinojo, 
kad verta atsilankyti ir ne
apsiriko. Po vaidinimo 
pagyrimams nebuvo galo.

Pelnas buvo paskirtas 
vietiniai šv. Kazimiero pa
rapijai.

Geistina dažniau tokių 
pramogėlių turėti. Garnys.

Laiškas iš Lietuvos
Ona Malonienė, pabėgusi 

i Jezną, Vilniaus gub., rašo 
savo sunui Petrui Į Bent
leyville, Pa.:

“...Duodame žinoti, kad 
esame gyvi, tik ne visi, nes 
germanas atėjo pas mus su 
didele ugnimi. Kurie pa- 
špėjome išbėgti, tie spruko- 
me, o tėvelis su podukro
mis paliko. Mes išbėgome, 
kai stovime, netekome nei 
namų, nei drabužių. Apsi
stojome apie Jezną, Vil
niaus gub.; gyvename gi
rioj po medeliais; mėlinasis 
dangus — tai musų stogas, 
oro miglos — tai musų sie
nos: švelnios žolės ir sama
nėlės — tai musų patalas...

Kaip buvau sveika, tai 
patį užsidirbdavau duoną, 
eidama kasti apkasų, bet il
gai tesėti neįstengiau, da
bar reikalinga kitų pašel- 
pos.

Rašyk, Petreli, kuogrei- 
čiausiai laišką, taip norisi 
išgirsti, kaip jums Ameri
koje einasi, mes neužilgo 
vėl keliausime. Mus žada 

ten

“DIDELE DOVANA*
Nebo pakelio priešakys vertas 4c pinigais 

Visas Kuponas vertas 4c pinigais c

54

Visas Kuponas ir pakelio priešakys turi tg 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

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

išvežti i Siberiją, gal iš 
daugiau negrįšime...

NĖRA VIETOS GATVE-
KARIAMS.

Evanstono gyventojai no
rėtu, kad per jų miesteli 
butų pravesta gatvekarių 
linija. Miesto taryba 
gatvekarių kompanijai lei
do tai padaryti. Bet kuo
met kompanija pradėjo tei- 
rauties, kokia gatve liniją 
pravesti, visi namų savinin
kai pasipriešino. Taigi gy
ventojai gatvekarių gal no
tėtų, kad jie orų bėgiotų.

NAUJA LIETUVIŲ 
KRAUTUVE.

Sheboygan,' Wis. Spalių 
27 dieną, du lietuviu: p. J. 
Mickeliunas ir p. Rimka a- 
tidaro yalgomų daiktų 
krautuvę (bučernę ir gro- 
sernę)l

Vietiniai lietuviai susi
laukė savo tautos biznie
rių. X.

Londonas, sp. 28. — Kad 
apsaugoti nuo zeppelinų 
šio miesto brangenybes, 
miesto valdyba nusprendė 
jas visas užkavoti i sauges
nes vietas. Iš anglikonų 
bažnyčių brangintini langai 
ir paveikslai paimami ir ga
benami kur tai į požemi
nius urvus, i saugesnes vie
tas.

,________į;_______

Vokiečių šnipų 
darbai Amerikoje.
New York. sp. 27.—Kaip 

jau žinoma, federaliai de- 
tektivai susekė didelį suo
kalbį, koki yra padarę šioj 
šalyj vokiečių šnipai ir pro
vokatoriai. Keli suokalbi
ninkų jau suimti ir laikomi 
kalėjime. Vienas augštes- 
nysis vokiečių valdininkas 
dar esąs laisvėje, bet detek- 
tivai jo iš savo akių nepa
leidžia. Ir jis kas valanda 
gali būti suimtas ir apkal
tas. Indomu tas, kad su
imtieji esą arba vokiečių 
karuomenės oficieriai, arba 
šiaip jau augštesni civiliai 
valdininkai, riebiai valdžios 
apmokami.

To suokalbio tikslas — 
plaišinti visus garlaivius, 
kokie plaukia iš Amerikos 
i Europą, nežiūrint ką jie 
veža ir ar ant jų randasi 
keliauninkai, ar ne, idant 
tuomi pakenkti gabenimą 
talkininkams amunicijos ir 
valgomų produktų iš Ame
rikos.

Suokalbis plačiai išsiša
kojęs ir savo svarbiausius 
lizdus turi visuose Ameri
kos uostuose.

Tikrai sužinota, kad už 
tą darbą Vokietijos valdžia 
savo šnipams riebiai užmo
ka. Suteikia augštas algas 
ir lėšas. Be abejonės, kad 
tuo suokalbiu vadovauja vo
kiečių ambasada šioj šalyj, 
nors pastarosios valdinin
kai griežtai užsigina tvir
tindami, kad jie apie jokius 
suokalbius nieko nežinanti 
ir todėl su jais negalinti tu
rėti ką nors bendro.

Iš kelių suareštuotų du 
prisipažinoį jogei jie prigu
lėję prie suokalbio ir vo
kiečių valdžios buvę apmo
kami. Jų užduotimi buvę 
prikabinėti bombas prie lai
vu stvrų ir kuomet laivai 
iš uosto susijudintų, aki
mirkoj išlėktų į padanges.

Vienas suimtų išpažino, 
kad vyriausiuoju konspira- 
toriumi buvęs Robert Fay, 
kuris taipgi suimtas, vo
kiečių karuomenės porųę.-

ninkas. Jam valdžia mokė
jusi per mėnesi $4,000 al
gos.

S. Valstijų slaptoji poli
cija neskelbia to viso, ką ji 
žino, tečiau iš jų kadir ne
pilnų raportų galima nu
manyti, kad vokiečių suo
kalbis šioj šalyj plačiai iš
sišakojęs, kad vokiečiai sa
vo to suokalbio filijas turi 
kiekvienam mieste, kur tik 
randasi kokie nors ginklų 
ir amunicijos fabrikai.

Suokalbininkų užduotis 
Įsisprausti į fabrikus kaipo 
paprastiems darbininkams 
ir juos prie progos uždegti 
arba kitokiuo budu sunai
kinti. Naikinti traukinius, 
kuriais gabenama amunici
ja, dinamituoti geležinke
lių tiltus. Sakoma, kad ir 
Chicagoj jie turinti savo 
lizdą, prie kurio veikiai de- 
tektivai turės prieiti.

Ligšiol patvirtinta, kad 
vokiečių šnipai šioj šalyj 
daug visokių fabrikų sunai
kino; padėjo daug bombų 
i laivu:;, ei.uiiČius amu
niciją aliantams; pagimdė 
daug visokios rųšies darbi
ninkų straikų; papirko 
daug laikraščių, kad pasta
rieji visuomet palaikytų vo
kiečių pusę; mėgino nužu
dyti milijonierių Morganą. 
Be galo daugybę visokių 

šelmysčių jie papildė.
Dabar Washiugtono val

džia gal į tas konspiracijas 
jau ims kitaip žiūrėti. Šlie
jama, kad su Vokietija už 
tai kils nauji kivirčai.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

ir staldas su G 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 įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės Į
Tananevicz Savings Bank,

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

pardavėjas.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišku 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 ot Laagnatfea

1741 W. 47th Slresl, : : Chicago A.

731 W. 18th Street

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir llctuviškoe 

kalbų, aritmetikos, Knlugvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei- 
siij- Suv. Valstijų historijos, abol- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki U:30.
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Mark Twain.

f Princas ir Elgeta
Aukos Tautos 

Fondui.

Sulietuvino Padangų vietė,

WORCESTER, MASS.
(Tąsa).

Grigaliūnas ..(...
Bobinas ..............
Mažeika ..............

(Tąsa).

kas, sėdi ant sosto, kaip tikras Anglijos karalius,” tę
sė toliau: “tai teisybė, ką jis vis kalbėdavo, kad jis 
karalius!” Dabar jis ką-tai atsiminė, greit paėmė kėdę, 
pastatė ją viduryj salės ir atsisėdo. Didžiūnai šoko 
prie jo: “Atsistok, beproti! Ar tai galima sėdėti prie 
karaliaus?” Karalius Edvardas išgirdo tuos žodžius. 
Jis pakėlė galvą, pamatė Mailsą ir suriko. “Traukitės 
šalin nuo jo! Jam yra leista tas daryti!” Nustebinti 
didžiūnai atsitraukė.

2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00

Karalius sakė Mailsui: ‘‘Ačiū Dievui, kad tu atsi
radai, geras ir ištikimas Mailsai. Aš jau senai tavęs 
laukiau.” Karalius nusisuko i didžiūnus ir prabilo: 
“Skelbiu jums, vyrai ir moteris, jogei šis vyras yra 
mano geras ir ištikimas tarnas, Mailsas Gendonas. Jis 
išgelbėjo savo karalių nuo nelaimiu ir nuo mirties. Už 
tai aš jį pakėliau į ricierius. Jis taippat išgelbėjo savo 
karalių nuo plakimo ir nešlovės. Už tai jam suteikiu 
Anglijos lordo titulą. Jį paaugštinu Kantijos grafu ir 
duodu jam daugybę dvaru ir kitu turtu. Visi vyresni 
iš jo giminės turi tiesą amžinai sėdėti karaliaus akiveiz- 
doj!”

Gražulis ... 
A. Šūkis ... 
Navikas ... 
Steponkus . 
Janušauskas 
Šnedraitis .

Palei rumus susirinkusią minioj buvo Gju su Ona. 
Jiedu tyčia atkeliavo iš savo dvaro vainikavimo iškil
mėm, bet pasivėlino. Su nuosteba jiedu dabar žiurėjo 
tai į karalių, tai į “varną baidyklę” — Mailsą. Mail
sas jųdviejų nematė: jis neatitraukė akiu nuo kara
liaus. “Viešpate, susimylėk! Ir tai elgeta. Tai mano 
beprotis vaikelis! O aš norėjau pasigirti jam savo dva
ru ir jo gražumu! Aš ketinau jį prirašyti sau už suną, 
auginti ir lavinti jį. Maniau, jog jis, apart draiska
lu, mušimu ir bado, nieko daugiau nebuvo matęs!”

Greitai Mailsas atsikvošėjo, 
raliu ant keliu, bučiavo jo rankas 
iki gyvas bus tikrai ir ištikimai, 
stojo ir pasitraukė į šalį. Visi 
didžiausia nuosteba.

Jis parpuolė prieš ka- 
ir žadėjo tarnauti jam 

Paskui Mailsas atsi- 
dabar žiurėjo i jį su

Kasparas 
Antanas 
Kasparas 
Antanas Palubeckas ..
Kaz. PirKkas ............
Vaclovas Barisas .......
Pranciškus Narbutas .. 
Petras Jasiunas ...........
Antanas Jasiunas .... 
Bronislovas Petkelis .. 
Vincentas Preckenis .. 
Liudvikas Likta ..........
Jokūbas Jonulis ..........
Juozas Šveikauskas ...
Povilas Pantkevičius .... $5.00 
Jonas Mažeika . 
Motiejus Kinderis 
Jonas Povilaitis . 
Mikas 
Juozas 
Jurgis 
Petras 
Juozas 
Jonas
Magdalena Galeckienė .. 
Magdalena Kulišauskienė .. 
Valerija Lavetaitė ..............
Ona Vasiliauskaitė ..........
Ona Kvietkauskieriė ..........
Viktorija Kvietkauskiutė .. 
Kazys Kriaučiūnas ..............
Pranas Tamošaitis ..........
J uzė Steponkaitė ..............
Juozas Guzevičia ..............
Juozas Ulida ......................
Juzė Balčiuniutė ..............
Jurgis Slivinskas ............ ..
Ona Šimkienė ..................
Tadeušas Valutis ..........
Ignas Linkus .......................
Gabrielė Timinskiutė ..........
Jonas Vaitkevičia ..............
Juozas 
Jonas 
Vincas

Dabar karalius patėmijo Gju. Jis labai supyko. 
Akįs jo žibėjo ir jis rūsčiai pasakė: “Atimkit nuo šito 

.plėšiko jo turtus ir lordo vardą! Uždarykite jį kalė
jimai!! Laikykite ten, kol aš pats nesurasiu jam baus
mės už jo piktus darbus!” Gju tuojaus išvedė laukan.

Minia prasiskyrė, inėjo į vidų Tomas Kauti apsi
rėdęs su juodom, labai puikiom, drapanom. Jis pri
klaupė ant vieno kelio prieš karalių. Karalius meiliai 
jam sakė: “Aš labai užganėdintas tavimi. Tu šituos 
kelis mėnesius rėdei karalystę, kaip tikras karalius, — 
gailestingai. Tu dabar atradai motiną ir seseris. Ge
rai,aš jomis pasirūpinsiu!”

Valinčius .........
Šriupša ..........

Valinskas .... 
Dambrauskas . 

Viktoras Gražulis ... 
Ona Garmiukė ..........

Uršulė Žokytė ..........
Brabora Kutintaitė .. 
Marė Butintaitė ........
Pranas Zataveckas .. 

Petras Ščiukas ..........
Jonas Vaitiekaitis .. 
Vincas Gibavičius .... 
Kaz. Šimkus ..............
Jieva Gendevičiutė .. 
M arcelė Kapkevičiu tė 
Jonas 
Stasys 
Juozas
Jonas Mitrikevičius .. 
Elzbieta Gudeliukė .. 
Mar. Gudeliukė ..........
Kaz. Tamkus ..............
Elzbieta Šimkiutė .... 
Juozas Kevelaitis .... 
Motiejus Žeimis ........
Uršulė Bublauskaitė .. 
Marė Jančinskaitė .... 

Saraaliutė ........
Vaškevičius .. 

Vaitkauskas ... 
Daugėla .........

Venstauskas ..

Povilaitis
Praiinonas
Levickis ..

Karalius atsigrįžo į visus didžiūnus ir sakė: “Žino
kite, vyrai ir moteris, kad “Kristaus Prieglaudoj” del 
mažą našlaičiu aš duosiu gerus mokytojus. Juos mo
kys viso gero. Tomas Kauti ten bus augščiausiu mo- 
kytojumi. Už tai, ką jis buvo karalium, jis dabar turi 
būti ypatingai paaugštintu. Žiūrėkit į jo drapanas; 
tiktai Tomui Kauti leista tokias nešioti. Kur tik jis 
pasirodys, iš drapaną visi žinos, kad jis kelis mėnesius 
rėdė visą karalystę. Jam duodasi šlovė karališko au- 

. gintinio. Jį sutikę visi turi lenkties.”
Tomas Kauti paliko laimingu.

Užbaiga.

Kas atsitiko su visais?
Gju prasižengimą pradėjo tardyti. Jis prisipažino, 

kad privertė savo pačią užsiginti Mailso. Mailsas ir 
Ona prašė del Gju susimylėjimo. Jį paleido liuosai. 
Jis paliko pačią, išbėgo į kitą, šalį ir tenai greitai nu
mirė. Mailsas, Kantijos grafas, apsivedė su Ona. Po 
vestuvių jaunieji parvažiavo į Gendono dvarą ir pa
rengė iškilmingą puotą. Tomo tėvas Kauti prapuolė 
nežinia kur. Karalius Edvardas peržiurėjo visu ka
liniu, uždarytu kalėjimuose, nusikaltimus ir daugelį 
ją paliuosavo. Visą savo gyvenimą karalius mielai pa
sakojo apie atsitikimus savo jaunystėje nuo pradžios 
iki galui: nuo to, kaip jį sargas nustūmė nuo karaliaus 
miną vartą iki tai nakčiai, kada jis, įsimaišęs tarp dar
bininku, pakliuvo į Westminsterį, pasislėpė kokioj tai 
duobėj, pramiegojo ir ant rytojaus suspėjo kaip tik lai
ku Tomo apvainikavimo iškilmybėsna.

Mailsas Gendonas ir Tomas Kauti buvo labai my
limi jauno karaliaus. Žmonės visados linksmai sutik
davo Tomą, buvusį karalią ir atiduodavo jam šlovę. 
Karalius Edvardas viešpatavo neilgai. Geras, meilus, 
išmintingas ir geilestingas, jis pragyvęno šešiolikai me
tu amžiaus.

Marė 
Vladas 
Jonas 
Juozas 
Juozas
Kaz. Vasiliauskas .. 
Jonas Šhnankauskas 
Stasys Purvinskas 
Adolfas Ališauskas .. 
Jonas Vaitkus ____
Barbora Galeckiutė
Bugs. 11 d. stambed. auką 244.00 
Bugs. 11 d. smulkių aukų 31.00 
Bugs. 11 d. įžangos .... 36.00

2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2:00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.50 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
5.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.50 
1.00

. 2.00 
. 2.00 
. 1.00
. 1.00

. 1.00
1.00

. 1.00
. 1.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00

2.00
. 2.00
. 1.00

1.00
. 1.00

1.00
. 1.00
. 1.00
. 1.00

1.00 
1.00

.. 2.00

.. 7.00

Viso labo pajamų .... 311.00
Išlaidos ............................. 18.00
Lieka  ............ $293.00
Rugs. 12 <1. p. Šimkaus 

koncerto pelnas ......
Lietuvių še. Kazimiero pa

rapijos choras (pridėjo)
•’W

labo

97.00

3.00

Viso $393.00

HARTFORD, CONN.
Conway’s Hali rugsėjo 3 d., 

1915 m. pono St. Šimkaus pra
kalboje aukų surinkta nukentė
jusioms nuo karo Lietuvoje iš 
sekančių asmenų:

Po $10.00: kun. Jonas J. Am
bo tas.

Po 
kaitė, 
liejas

$5.00: Paulina Vasiliaus- 
Jonas Abramauskas, Mo- 
Augštakalnis.

Po $3.00: Juozapas Saucka,
Vincas Kalvelis, Tadas Špilius.

Pirkti
T uretumet

$49.5021.75 skūra t 
dabar po ..

Didelis Parlor setų išpardavimas. Sis parlor setas yra 
pavyzdis, kokius bargeaus mes turiiAe musų departa
mente. Padaryti gerai ir tvirtai, pui- ~ “
kiausia Ispanų skūra apmušinėti. 
$75.00 vertės,

Speciališka Davenport — pukiai padarlta iš gero 
tvirto ąžuolo. Apmušinėti geriausia Artificial 
Royal skūra. Kaip atidarytos, pasi cm "JfE 
daro gera minkšta lova. Regulėriš-£| į 
kai $35.00 vertės, dabar už ..............“ ■1 • Misinginės lovos. Verus Martin auk

sinis apdirbimas. Geležiniai spring- 
sai. Matracai padaryti tvirtai — ge
rai prikimšti. Visas ištaisymas 
$12.00 vertės, o pas fit C 
mus dabar parsiduoda g J J

šios puikius dalykus dabar ant pardavimo 4 krautuvėse, 
kurios duoda Jum “Laisvę nuo augšto mokesnio už 
rakandus”. Kiekvienas dalykas parsiduoda taip kaip čia
parodo. Galite užsakyti per pačtą ar telefoną Monroe 3401

Atidarymas Šs3oud^
3463-65 Archer Avė., arti 35 gatves 
2028-30 W. 35th St., arti Seeley avė.

DOVANOS (SOUVENIRS) ATSILANKUSIEMS.

1^1 J;

Vernis
Martin
Gold Bed

5Z

Mes priimame jus senus pečius, 
kaipo mokestį perkant 

naujus pečius

s

Adolfas Volongevi-
Mikalauskas, Jonas

Boleslovas Sara- Judenis, 
Kazimie- 
Meleška, 

Mitri,joną 
Stanislo-

Musų speciališkas heater’is; 
turi visus vėliausius pageri
nimus — didelę ugniavietę. 
Pagražintas nikeliu. Didelis 
uro taupinto- 
jas. Speciališ- / I 
ka kaina .... ■■ ■ ■ WW

Povilas Norvidas, 
Skardžius, Kazys Šal-

Naudokitės 
šita 

Proga.

šis puikus stalas turi dideli viršų — 
didelį stalčių — puikiai uuglindintas. 
Padarytas iš 
šis $12.00 
stalas, dabar parsi
duoda už .. ..............

amerikoniško ąžuolo

$7.75

Musų specialiskas 
colių didumo viršų 
tovą — puikiai 
$12.50 vertės, da
nai' jis parsiduo
da tik už .........

stalas turi 4u
— diedelę pas- 

nupališiuotas,

$16.75
ai* S ® Laikyk šitą kuponą. Jis vertas $5.00. Atsi-

M M neškite šitą kuponą, kada pirkaite pečių ir mes
duosime jums $5.00 veltui.

Union Liberty Furniture Company
1327-33 Milwaukee av, 4705-9 S.Ashland av. 1014 Milwaukee a.

“K”

LIVOSYBE NUO AUGSTŲ KAINŲ RAKANDŲ.”

3 didelės
IBERTY) ,T" 

krautuves.
1327-29-31-33 Milwaukee Ave., arti Paulina Street.

4705-09 South Ashland Avė., arti 47th Street.
1014 Milwaukee Ave., arti Noble Street.

Musų speciališkas •‘Liberty” Glo
be Range. Gvarantuotas ant 25 
metų — padarytas speciališkai del 
musų. Turi visus vėliausius page
rinimus. Ugniavtete yra gvaran- 
tuota ant 5 metų. Yra didelis ku
ro taupintojas. šis pirmos kle- 
sos Kepėjas dabar AM 
parduodamas tiktai

Po $2.50: 
čius, Petras 
Mončiunskas, 
pas.

Po $2.1)0: 
Antanas
čius, Paulina Gelažiutė, Amili
ja Kazlauskaitė, Antanas Mašio
tas, Petras Kauklis, Konstantas 
Bružinskas, Ona Kolseinskaitė, 
Antanas Kneižis, Jurgis Celedi- 
nas, Mikolas Ramanauskas, L. 

.’erednienė, Martynas Palavičia, 
Mikolas Juškevičius, Agota Vie- 
raičiutė, Julijona Bajolytė, Ur
šulė Gurkliutė, Pranas Belaglo- 
vis, Petras Alijošius, Pranciška 
Gružaitė, Vincenta Sėdžiutė, A- 
lena Volavičiutė, Alena Rainiu- 
ė, Ignas Grušas. Juozas Dang- 
eckas, Mikas Kiaulėnas, Ona

Čelkonaitė, St. Tvaronaitė.
Po $1.00: Pranas Žubrauskas, 

N. N., Konstantinas Labeckas, 
Tarnas 

■, Pet- 
Pa-

t

Konstantinas Puidžius, 1 
Kropas, Jieva Butnoraitė. 
vonelė Mašiotienė, Andrius 
teckis, Juozas Jurgelevičius, 
lerijonas Kanclieris, Juozas 
pas, Antanina Krukaitč, Pranas 
Simošas, Viktorija Norkevičiutė, 
Antanas Nakčeris, Matas Ko- 
čiunas, Stasė Dapkaitė, Elzbie
ta Sabaliauskaitė, Amilija Dols-

Go-

kaitė, Antanina Andruškevičiu- 
tė, 'Vincas Kriaučiūnas, Domini
kas Karoblis, Amanas 
Kazimieras Žeminskas, 
ras Kupčiūnas, Jonas 
Mikolina Belevičiutė, ' 
Nigžentaitienė, Marcelė
vienė, Rozalija Juškevičiūtė, Ona 
Krasokiutė, Ona Bliangiutė, Ona 
Alianskiutė, Magdalena Simona- 
vičienė, Antanas Urbonavičius, 
Elzbieta Stankevičiūtė, Katrina 
Bernauskiutė, Vladas Vilkelis, 
Juozas Matiejuuas, Jonas Inder- 
liuuas,
kalina Namavičiutė, Marcelė 
rulienė, Boleslovas Bajelis, 
tanas žežiunas, Petronėlė 
kauskiutė.

Smulkių aukų ..

JANKES'
COFFEE

■ C 5$

Morta Kiaulėnienė. Mi-
Ba-
An- 
Šal-

$21.10

26c vertės Kava su 40 centiniu Smaku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes* 
Kava

Kit i parduoda po 30 c
Bankes' geriausis “ “
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur>vakarinė dalis.
164-1 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2051 Milwaukee avė 
2710 W North a ve

puiki Santos "1 Bankes’Dairy stalo ■ ■ ■ ■■■■Sviesta3 fcOC
Puikiausia Arbata JLOr* ’knlllt 

vertPS’ tiktai po 0UUU
W W Geriausia iš visų

I Arbatų, 60c vertes po V V — 
Šiaurine dalis.

406 W Division st 
720 W Nori h avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė 
3413 N Clark st

Geriausia iš visų
Arbatų. 60c vertes no ** v **

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Banke.'’ Kavos sztoruose

Viso labo .................. $164.10
Čekis B. Vaišnorui .......$164.10

(Seka toliau).

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 0 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 687.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretę kuponą, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan 
Cigaretę kuponą. Dovaną Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
. Premium Dept. 490 Broome St.. New Y^k. N. Y.
ft. (Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

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

1816 W 12th si
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
1729 S Ashland avė

R
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Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tuksta;ij?ia tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

E 
B

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta 

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 tdurnpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. pi ’

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

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

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

Apskelbimai "KATALIKE” atneša gera pelną.

n 
H
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TANANEVICZ SAVINGS
H BANK

kiti 4,000 kareiviu

spe-

LIETUVIS GRASOMUS

B

nos

1

ki

B
ra
a
B

B
I
B

ft

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

kurie ji 
ugnies 
galiono

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

; Dr. C. Z. Vezelis
i LIETUVYS DENTISTAS
Į Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedelioms pagal sutarimu.

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 

Valandos v •-!* »• m.
( 7-8 P. M.

Netlcliomis. |

Tetevbonas. Dickinson 3W5 Y

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt.

Turi geriausią pasisekimą. Km 
naki pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias k*A-

padaro geriausiu šildytoji!, 
praplatinimas; lygus prieša- 
aliejaus. Padirbti iš mėli

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

3358 S. Halsted SI, arti 34, Chicago,

ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE ST. 

(Room 815) Chicago, Ill. 

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

Ph.ae Braver 7800

DR. A. J. TAlfANEVICZE
UYDYTOJAS IR CHIRURGA3 

6yds ligas vyrų,, moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan SL, Chicago, BĮ.

- ' "we»iwnriiiiMiiiinriiWi’TMnia—wn-

STANDARD OIL Cv 
(Indiana)

Chicago, U. S. A,

Geriausias gra- 
borius ant Bri- 
dgeporto. Atlie
ka darbą geriau
siai.
Prie kiekvieno jį 

pagrabo suteikia j 
geriausius likto- į 
rius ir 12 va-" 
nų paimu.
Tel. Drover 4139 B

N
A. MASALSKIS

a3305 Auburn Ave., Chicago"
a

r

?■

Chicago^ Žinios
PATEKO POLICIJOS 

RANKOSNA.

Užvakar nakčia tris ban
ditai vaikinai su dviem 
merginom pasišaukė iš Ash
land Motor Livery kompa
nijos automobiliu su šofe
riu ir leidosi po miestą va- 
žiuėties. Praėjus nekuriam 
laikui, šoferis pareikalavo 
užmokesties. Bet užuot to. 
“partija” šoferi išmetė iš 
automobiliaus, apdaužė, at
ėmė iš jo dar $8 ir patįs 
vieni autom* Juliumi pasi
leido ant “good time.” Iš 
Chicago nuvažiavo i AVhi- 
tin, iš ten i East Chicago, 
paskui i Indiana Harbor, 
pagaliau-į Gary. Iš Gary 
padūkėliai pasileido auto- 
mobilinmi i Merrillville, bet 
Gary policija juos jau vi
josi. Bevažiuojant jų au
tomobilius užsidegė. Visi 
penki iššoko ir pasislėpė 
artimoj giraitėj. Ten poli
cija visus ir suėmė. Jais y- 
ra: John Sala, John Twong, 
Frank Ross ir merginos: 

Agnes McGrath ir Sadie 
Murray. Visi priaugliai.

Dabar tai turės tikrai 
“good time.”

privalo pasirūpinti nusam
dyti svetainę ir pranešti 
apskričio pirmininkui, ku- 
ris užkvies kalbėtoją viso
kiomis kalbomis. Kad ne
pasitaikintą kelioms kuo
poms surengti tuo pačiu 
laiku 
kad
pranešti pirm kelią savai- 
čią išanksto.

Delegatų dalyvavo apie 
30. V. Paukšta.

p ra kai ha s, imta rt a, 
apie rengimą reikia

KEISTUČIO KLIUBO 
VAKARAS.

Šeštadienyje, spalių 23 
dieną, Brighton Parke Kei
stučio kliubo choras suren
gė vakarą.

Programas susidėjo iš 
prakalbą ir paskaitą apie 
j auinimą, deki emaci j u i r 
monologą. Prieš programą 
svečiai linksmai šoko.

Pirmiausia kalbėjo p. M. 
Petrauskas. Jo kalba vi
siems patiko. Toliau p. B. 
Butkus turėjo paskaitą te
moje “Kaip pasiklosi,taip 
išsimiegosi.” 
dėklėm arijos,
Publika visus aktorius pa
gerbė karštu delnu plojimu.

Reikia dar pažymėti, kad 
vakaras surengta be svaigi
nančią gėrimą, kas šioje a- 
pylinkėje labai nepaprasta.

Geistina tokią vakarą su
silaukti kuodažniausiai.

Meištą Justinas.

Po to sekė 
monologai.

LD. “KATALIKAS,” spal iii 28, 1915.

LIET. VYČIŲ 24 KP. 
VAKARAS.

puikius perus
Parengė Sanitas Liet, špitolės ir Tn- 
stituo Miel. nnmo de] bėdinų draugi
ja ant. naudos budavojimo lietuviškos 
špitolės (ligonbnčio) ir Instituto 
Mielnširdystės namo del bėdinų A. 
J. Bierzynskio svet., 4600 So. Pau
lina st. Forai atsibus sekančiose die
nose: Spalių 26, 28 ir 30, 1915 m.

Užprašomo 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. ____

~IŠKILMINGAS^BAL1US,~
Parengtas dr-stčs Lietuvių Mylėtojų, 
atsibus subatoj, spalių (October) 30 
dieną, 1915 m., J. Jukniaus svetainėj, 
4837 W. 14th str., Cicero, III. Pra
sidės 6 vai. vakare, įžanga 25c. po-

Spalių 24 d. Liet. Vyčių 
24 kuopa Aušros Vartų par. 
turėjo puikų viešą vakarą.

Pirmiausiai buvo kalba 
apie labdarybę. Kalbėjo 
Dr. A. K. Rutkauskas. Ra
gino visiems dėties prie 
Labdarybės Sąjungos ir 
veikti išvien.

Toliau sekė vaidinimas 
trijų veiksmų komedijos 
“Netikėtai.” Išėjo nekaip. 
Paskui — dėklėm a ei jos. 
Labai gražiai išėjo jaunų 
panelių duetas ir skambini
mas taippat jaunos pane
lės.

Po to kalbėjo kun. F. 
Serafinas apie vyčius ir ją 
veikimą, kuris nukreiptas 
link naudos visuomenės ir 
tautos.

Ant galo sekė dainos. At
liko gerai išlavintas Liet. 
Vyčiu 4 kuopos, Ap. Dievo 
parapijos, choras. Nuo del
nu plojimo net sienos dre
bėjo. Lietuvos Rožytė.

S. V. KARU O MENĖ 
SIUNČIAMA PRIEŠ 

VILLA.

San Antonio, Tex., sp. 28. 
— Generolas Funston, S. 
V. karuomenės komendan
tas Meksiko pasieniu, 1,000 
karuomenės pasiuntęs iš EI 
Paso į Douglas, Ariz.

Tenai meksikonu armi
ja, vedama gen. Vilios, vie
tomis perėjus S. V. rube- 
žią ir dirbanti daug nesma
gumu, 
sikonu 
ti.

Dar
priruošta pasiųsti i Doug
las, jei butų reikalas.

Todėl norima mek- 
įsiveržimą .sulaiky

nou*»m»seg 
Telephone Yards 6685 

Lietuviška Drapanų KrautuveI

ū 
S
I
I 
I i a

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

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

CHICAGO. ILL.

Tel. J trover 7042

Išrausta

WHITE ROCK

Ant baliaus gros tokia puiki muzi
ka, kokios kituose koncertuose neiš
girsite. Rengėjai yra padėję visas sa
vo jėgas, kad suteikus svečiams - vi
sas progas kuolinksmiausiai praleisti 
laiką. Atsilankykite visi kuoskait- 
lingiausiai, o ir kito mustj baliaus 
lauksite visi. KOMITETAS.

P. S. šis balius buvo nutarta tu
rėti nedėlioj, bot iš priežasties per- 
mito atsibus subatoj.

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

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

Paieškai! dviejų pusseserių: Viktori
jos ir Petronėlės Peeiuliukių, paeinan
čių iš Kauno gub., Raseinių pavito, 
Dumsiškių kaimo. Jaigu kas žinotų, 
arba jos pačios, teiksitės atsišaukti, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

Antanas Savickas,
4605 So. Marshfield avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda 3 augštų mūrinis namas 
ir iš užpakalio 2 augštų medine “cot
tage,’’ viskas ištaisyta pagal nau
jausius sistemą. Elektra, gazas, šilu
ma ir maudyklė. Parsiduoda pigiai, 
nes savininkas apleidžia Chicagą del 
nesveikatos. Atsišaukite po num.: 
6414 Evans avė., Tel. Normai 5094.

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

M. J. Tananevlcz,
670 W. 18th str.. Chicago, Til.

Ant pardavimo: — saliunas su na
mais geroje, lietuvių apgyventoje, 
vietoje. Atsišaukite:

THE STOTA,
Box 209, Tolleston Sta., Gary, Ind.

Ant raudos 6 kambarių su visais 
intaisymais fintas. Gazas, toiletas. 
šviesus kambariai, paranki vieta. 31 
gatvė, netoli Halsted str., o tik už 
$13. Atsišaukite po numeriu:

828 W. 31 st street.
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 locnų namų. Atsišaukite po num.: 
10713 Michigan avė., Roseland, Ill.

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

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

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

Paieškau brolio. Stanislovo Miliaus- 
kio, paeina iš Kelmės parapijos. Ra
seinių pavieto. Kauno gub. Pirmiau 
gyveno New Yorke.

Pranciškus Miliauskis, 
5008 W. 14th str.. Cicero, III.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
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*
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo 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 kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders. JONAS M. TAF* NNEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

Bell Long Distance Linijos 
Veda į Didesnę Pirmybę

Ar jus perkate ar parduodate 
arba jieškote didesnes progos 
komercijiniu arba socialiniu 
budu, jus rasite Bell Telefono 
Patarnavimą naudingu talki
ninku.
Jo apylinke visatautine. Jo naudoji
mas suteikia antsyk atsakymą ir gau
na rezultatus. Prasiplatinkit per Bell 
Telefoną.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

DUODA čekiu 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 visų ’ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koidus 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 ilri 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9" ryto iki 1 vai. po pietų.

BAIVYBĖS KUOPŲ AP
SKRIČIO SUSIRIN

KIMAS.
Spaliu 24 d. šv. Jurgio 

parap. svetinėje, ant Brid
geport©, atsibuvo LRKPB. 
S. apskričio susirinkimas.

Perskaičius protokolą, 
buvo paskelbta apie atsibu
vus? Chicagoje blaivininkų 
parodą. Toliau buvo nu
tarta, kad kuopos, kurios 
dar neprisidėjo prie apskri
čio, kad išrinktų atstovus 
ir atsiųstų i ateinanti susi
rinkimą, kuris atsibus lap
kričio 14 dieną, šv. Kry
žiaus par. svetainėje, 4 vai. 
po pietų. Šiame susirinki
me dalyvavo atstovai tiktai 
iš 4 kuopų, o Chicagoje jų 
esama daugiau, užtad del 
nuoseklesnio ir pasekmin- 
gesnio veikimo pageidauja
ma, kad visos kuopos prisi
dėtų į apskriti; jei vieni ne- 
kiek nuveiksime, tai prisi
dėsime prie svetimtaučių. 
Apskričio pirmininkas pra
nešė, kad jis pasirūpinsiąs 
gauti iš anglą “Dry Fede
ration” organizacijos kal
bėtojų. Kiekviena kuopa

Ant pardavimo grosernė lietuviu ap
gyvento,] vietoj, parsiduoda labai pi
giai. Savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą. Atsišaukite po numeriu: 
1621 So. Union avė., Chicago, Ill.

Išsirandavoja Storas su pagyvenimu 
ir basementu. Gera vieta bučernei ir 
grosernei arba kitam kokiam bizniui, 
ant Fairfield avė., arti 44 gat., prie 
lietuviškos bažnyčios. Atsišaukite pas 

Rap. Andriliuną,
2852 W. 39 Place, Chicago, Ill.

Didelėj arba vien-šeimininėj stuboj 
pas, kur extra šiluma reikalinga.

vis yra kokis šaltas kamJ

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 apdaryta audekliniais išmargintais vĮr- 
šais. Didumas kningos 6%x9% colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

1

ui 5c čia pamatysi gražesni 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Nedėliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN
m

Tikras užganėdinimas šaltam ore, suteikia šilumą kada ti ir 
kur tik jums reikia. Naujo modelio Perfection Šildytojas tu
ri tokius pagerininjus, 
Be durnų; automatiškas 
kis; dega 9 valandas iš

arba paprastos plieninės geležies, nunikeliuoti.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antri] Ranki] Medžio S
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

|Co.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų; kad ne vieną rudens vakarą ryhiodamas ant

■ ....................„j . ' \ ’ ’ "'Z (
Minėtos arabą historijos sve-

čia ___ _______ T __ ________ __ —,f___--------------- . —
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų. žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. 14--’^:" 1‘“
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugirtos. 
Reikalaukite “ Kataliko’! kningyne.
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