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Naujos armijos prieš alkininkus
Aplink Dvinską mūšiai 

apsistoję.
Seni kareiviai

Von Hindenburg, regis 
naujus spąstus taiso.

Nekurtose vietose Vokiečiai 
atmušami atgal.

Ryga iš oro bombarduojama
MŪŠIAI APSISTOJĘ.

Londonas, spalių 1. — 
Fieldmaršalo von Hinden- 
burgo armijos, pranešama, 
apsistojusios šturmuoti 
Dvinską. Jų didžiuma per
kelta i pietryčius nuo Vil
niaus, kur joms esą daug 
geriau sekasi, negu prie 
Dvinsko. Tenai vokiečiai, 
sulyg pranešimo iš Berlyno, 
sulaužę keliose vietose rusų 
pozicijas ir paėmę daug ru
sų nelaisvėn. Spėjama, kad 
Hindenburg mėgins kitu 
keliu prieiti prie Dvinsko, 
nes tiesiog tai padaryti jam 
visai nesiseka.

RUSŲ PRANEŠIMAS.

Petrogradas, spalių 1. — 
Vilniaus apylinkės fronte 
vokiečiai atmušti atgal 25 
m. nuo Ghibokoi ligi Posta
vy. Vakaruose ir rytuose 
nuo Molodečno vokiečiai at
mušti 8 mylias atgal.

Rygos apylinkėse vokie
čiai ima taisyties prie ofen- 
sivo.

Palei Dvinską nėra svar
besnių atsitikimų. Prieši
ninko pėstininkų ofensivas 
į pietus nuo ežero Drisitia
ta rusų raitarijos sulaiky
tas.

VOKIEČIŲ PRANEŠI
MAS.

Berlynas, spaliu 1.—Pie
tuose nuo Dvinsko rusai su
gyli i pelkes ir į tarpeže- 
rius rytuose nuo Vessulovo. 
R altarijų susirėmimai tarpe 
Drisitiata ežero ir Postavy 
eina vokiečių' naudom

Rytuose nuo Smorgon vo
kiečiai antpuoliu sulaužė 
rusų pozicijas. Paimta ne
laisvėn 1,000 rusų ir 6 ka- 
nuolės. Pietuose nuo 
Smorgon mūšiai tęsiasi.

NAUJI VOKIEČIŲ SPĄ
STAI.

Londonas, spalių 1. — Pa- 
sklydęs gandas, kad vokie
čių garsus fieldmaršalas von 
Hindenburg busiąs iš ryti
nio karo fronto pasiųstas 
vakariniu Bet ar tasai gan
das teisingas — sunku su
žinoti. Tik tiek susekta, 
kad kol von Hindenburg 
apleisiąs rytini frontą, jis 
pirmiau manąs rusams už
taisyti naujus spąstus. Nuo 
padauguvio, sakoma, žymi 
vokiečių dalis pernešta į 
Ašinėmis ir bus mėginama 
ten išnaujo rusus suvaryti 
maišau Von Hindenburgui 
esą pakartęs nuolatinis ir 
atkaklus rusų traukimąsis 
atgal. Todėl jis mėginsiąs 
savo armijas pastatyti i to
kias pozicijas Ašmenų apy
linkėse, kad rusai negalėtų 
toliau jau traukties ir butų 
priversti duoti galutiną vo
kiečiams muši, arba pasi
duoti. Be abejonės, rusų 
armijų vadai tuos pienus ir
gi išanksto pramato ir jie 
nesiduos bile kaip suimti.

Rusai oficialiai skelbia, 
kad šiaurvakaruose nuo 
Friedrichstadto rusų arti
lerija visus vokiečių užpuo
limus atmušusi.

Aplink Dvinską artileri
jos šaudymai nepertraukia
mi.

Rusai atgal smarkiu už
puolimu atstumti šiauriuo
se nuo Krevo ir pietryčiuo
se nuo Ašmenų. Šiauriuose 
nuo Piipeties priešininkas 
daug kartų atakavo Čiarto- 
riską, Pirmieji keli atakai 
buvo atmušti, bet paskui ru
sai buvo priversti užimti 
naujas pozicijas ant dešinio
jo upės Styr kranto.

Rytinėj Galicijoj mūšiai 
eina ir ten nėra žymesnių 
atmainų.

DEFENDERS OF WASHINGTON, IN CITY FOR GRAND REVIEW
Civilio karo kareiviai Washingtone, kur atsibuna tų kareivių suvažiavimas. Wa- 

s shingtone seka dideli parodavimai.

Antroji vokie
laužyta.

Vokiečiai neatsi
laiko ir bėga.

Paryžius, spalių 1. — Tal
kininkai Francijoje ant vo
kiečių kaip užgulė, tai ir ne- 
atsileidžia. Jau antrą jų 
apsiginimo liniją sulaužė 
Champagne apskrity j. Dau
giausia tenka nukentėti 
kronprinco armijoms. Visa 
linija vokiečiai neatsilaiko 
ir traukiasi atgal, vis arčiau 
savo “Vaterlando,” 
tai]) pasiilgo pertoli 
line į Franci ją.

Kuomet francuzai

kurio 
nusito-

vokie-

VOKIEČIAI STUMIAMI 
ATGAL.

Petrogradas, spalių 1. — 
Rusų generalis štabas skel
bia, kad vokiečiai iš Vil
niaus apylinkių stumiami 
atgal. Vokiečiai nuvaryti 
šalin nuo geležinkelio sto
ties Ghibokoi, kuri randa
si pusiaukelyj tarp Vilniaus 
ir Dvinsko. Molodečno va
karų ir pietų distrikte vo
kiečiai atmušti atgal 8 my
lias, net per Lydą-Molodeč- 
no geležinkelį, iki sodžiaus 
Krevo.

Vokiečiai su savo atako
mis laimėjo pietuose nuo 
Pripet ir užėmė Čiartorisk, 
kurs guli už 25 mylių nuo 
geležinkelių susikryžiavimo 
miestelyj Sarny.

RYGA BOMBARDUOJA 
MA IŠ ORO.

Petrogradas, spalių 1. — 
Chicago Daily News kores
pondentas praneša, kad 
pirm kelių dienų vokiečių 
lakūnai ant Rygos numetę 
devynias bombas, bet nei 
vienas žmogus neužmuštas. 
Daugelis pabėgėlių sugrįžę 
į Scholąk, kelios mylios į 
vakarus nuo Rygos. Scho- 
lak labai daug nukentėjęs 
nuo šaudymų iš abiejų pu
sių, vokiečių ir rusų, bet vie
ta tuo tarpu rami, išėmus 
armotų griausmą, nes rusai

ŽYDAS VALSTYBĖS
TARYBOJE.

Petrogradas, spalių 1. — 
Komercijos ir industrijos 
atstovai valstybės tarybon 
atstovu išrinko M. Wein
stein, žydą. Ar caras su
tiks su tuo išrinkimu, tai 
kitas klausimas, nes tai pir
masis toks atsitikimas Ru
sijos historijoj.

6 ZEPPELINAI Į ANG
LIJĄ.

Londonas, spalių 1. — Iš 
Aerschot 6 zeppelinai paki
lo ir nuplaukė vakaruosna. 
Aerschote yra zeppelinų 
—stotis. Stovi už 23 mylių 
į šiaurryčius nuo Bruselio.

(Gal veikiai išgirsime 
naują ant Anglijos užpuo
limą).

11 malnleriai 
buvo palaidota.

PEORIA, ILL., spalių 1. 
— Logan Coal Co., Hanna 
City kasykloje ištiko baisi 
ekspliozija. 1 darbininkas 
užmušta, 1 mirštąs nuo žaiz
dų, o 77 kitiems darbinin
kams užtverta išėjimas.

Ekspliozija ištiko vakar 
pavakarėj galerijoj No. 6, 
250 pėdų giliai po žeme. Po 
porai valandij visi 77 darbi
ninkai išgelbėta.

amunicijos ligšiol yra-
Japan čius muša Champagne ap- 

Japonija savo skrityj, anglai su belgais 
taippat pasekmingai veikia 
ant kairiojo talkininkų 
sparno. Nieko vokiečiams 
negelbsti nei kaizerio atsi
lankymas į mūšių frontus.

Kas indomiausia, kad iš 
Francijos labai mažai žinią 

j apturima. Visos žinios cen- 
į žaruojamos. Matyt, talki- 
'įlinkai tuo bildu nori pa
slėpti visus savo pienus ir 
vokiečiams užduoti smūgį, 
kokio pasaulis ligšiol dar 
nesąs girdėjęs.

GRAIKIJA PRISIBIJO 
BULGARIJOS.

Atėnai, spalių 1. — Vakar 
Graikijos valdžia paskelbė 
karo stovį Makedonijoj. Be 
to valdžia premierą įgalio
jo veikti, kaip tik išmanąs, 
idant apsisaugoti Bulgari
jos netikėto užpuolimo.

BUVĘS TURKŲ MINIS
TERS NUŽUDYTAS.

Londonas, rugsėjo 30. — 
Times korespondentas iš 
Cairo praneša, kad Turkijoj 
nužudytas buvęs turkų žem
dirbystės ministeris Pastor- 
madjan Effendi.

JAPONIJA DIRBA AMU
NICIJĄ RUSIJAI.

Tokyo, rugsėjo 30. — Chi
cago Daily News korespon
dentas E. W. Clement laiš
ku iš Japonijos praneša, 
kad Tokyo ir Osaka arse
naluose darbai eina dieno
mis ir naktimis. Tūkstan
čiai naujų darbininkų pri
imama darban ir visi dirba 
karo amuniciją. Visi išdir
biniai kuogreičiausiai pa
siunčiami į Rusiją.

Laikraštis Asahi Shimbun 
rašo, jogei nėra tikrai žino
ma, kaip daug Rusija amu
nicijos yra užsakiusi Japo
nijoj. Spėjama, kad užsa
kyta neapsakoma daugybė 
ir nežinia kaip bus suspėta 
laiku tai visa padirbti ir pri
statyti.

Japonija jau labai didelį 
skaitliu ir kanuolių ir daug 
karo
išsiunčiusi. tvirtina 
Magazine.
kaimynei tečiau ne tik tuo 
vienu gelbsti: bet dar su ka- 
nuolėmis ir kitais karo įran
kiais pasiunčia savo karei
vius ir oficierius. Šitie pa
moko rusus, kai]) reik su 
japonų anuotomis apsieiti, 
kai]) reik jas valdyti.

Japonija ligšiol Rusijai: 
pristatė tik vieno dūminio! 
parako vertės 3,000,000 rub-l 
lių; lygiai pristatė tūkstan
čius tonų mėsos konservų, 
milijonus kareiviams avalų 
ir milijonus jardų gelumbės 
uniformoms. Amunicijai ‘ 
sunaudota visa Japonijoje 
ir Korėjoje išdirbama oda. 
Ir tai visa vis Rusijon iš
siųsta. ,

Be to dar tas pats kores
pondentas sužino, jogei Ja
ponija Rusiją dar ir finan
sais remianti.

(Iš to išeina, kad Japo
nija ir šio karo ne tik pra
turtės, bet dar juomi ir pa
sinaudos. Juk Japonija ne 
veltui siunčia savo oficierius 
ir kareivius į Rusiją. Tie 
oficieriai ir kareiviai pasi
sems dar daugiau informa
ciją apie Silpnąsias Rusijos 
puses. Tos informacijos ir

VON PAPEN DENVERE.
Denver, Colo., rugs. — 

Kapitonas Franz von Pa- 
pen, militaris Vokietijos pa
lydovas prie vokiečių amba
sados Washingtone, šiandie 
čionai atvažiavo iš San 
Francisco. Apie politiką ir 
ypač apie ambasadoriaus 
Dumbos atšaukimą neno
rįs visai kalbėti. Į Denve-

dažnai bombarduoja Taku
mą. Daug aeroplanų ir or
laivių skraido ant mieste
lio Scholak, bet gyventojai 
su tuo pilnai apsipratę irĮrį jis atvažiavęs kelias die- 
nieko iš to nedaro. nas praleisti, tai ir viskas.

jai yra brangintinas daik
tas; visa tai susigadys atei
čiai, kuomet japonai mėgins 
rusus iš Tolimųjų Rytų iš
kraustyti).

LAIVAS SUDEGĖ ANT 
OKEANO.

Londonas, spalių 1.—*Llo- 
ydo depeša praneša, kad ant 
okeano sudegęs ir nusken
dęs ' amerikoninis laivas 
“Vincent,” kuriuomi iš 
New Yorko į Archangelską 
gabenta visokios prekės del 
Rusijos. Įgula, pasakoja
ma, išgelbėta.

NEI KONKRETAS SU 
PLIENU NEATLAIKO.
Paryžius, spaliu 1. — 

Francuzai mėgina visai su
laužyti vokiečių liniją 
Champagne. Kadangi vieni 
vokiečių apkasai buvo pa
dirbti iš konkretu su plie
nu. tatai jukino bildu ne
buvo galima ją sugriauti ir 
paimti. Tuomet francuzai 
išgalvojo ką naujo. Sutrau
kė prie krūvos 500 sunkių
jų kanuolių ir iš visų pradė
jo leisti į apkasus. Kiek 
palaukus vokiečių apkasai 
sulakstė į drebezgns ir fran
cuzai juos užėmė.

KAIZERIS SIUNČIA 
NAUJAS ARMIJAS 
PRIEŠ TALKININ

KUS.
PARYŽIUS, spalių 1. — 

Vokiečiai galvatrūkčiais 
naujas armijas gabena prie
šais talkininkus i Franci ją. 
Tos armijos atitraukiamos 
iš rytinio karo fronto ir kuo- 
greičiausiai gabenamos 
Franci j on.

Rusams todėl bus gera 
proga dabar vokiečius atgal 
stumti.

Matyt, talkininkai ne juo
kais ten prispaudė vokie
čius.

1
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Verduno tvirtovė. Coiumbo potretas ir biustas. &

i Iš Dienos 
^=Dienon.=J

Galinga franeuzų tvirto
ve Verdun daug kuo skiria
si savo intaisymu nuo kitų 
Tvirtovių. Nuo pat karo 
pradžios i jos sienas nuolat 
šiupina sau dantis iš šiau
rių pusės garsi kronprinco 
armija, o iš pietų kunigaik
ščio Ruprechto. Ir kai vo
kiečiai vis skelbia, kad 
“Verdunas arti puolimo,” 
tai franeuzai tik nusišaipo,

Pati tvirtovė yra apgin
ta 6 stipriomis sienomis, 
fortais, sujungtais su pasa
kingais pilimais, duobėmis, 
revais ir kitais naujagady- 
niais išradimais technikos, 
o visa tai perpinta nesuar- 
domomis tvoromis stiprių 
kolzastinių vielų, specialio 
išdirbinio Amerikos dirbtu
vėse. Persilaužti per to
kias sienas prie gerų ginklų 
joks sveiko mintijimo va
das nerizikuos. Prisieitų 
palaidoti pasibaisėtinas 
skaičius narsių žmonių.

Prieš keletu mėnesių vo
kiečiai mėgino tuos pačius 
budus, kaip ir su Dunkirku. 
Sustatė savo didžiąsias ka- 
nuoles 20 mylių atstume ir
pradėjo krėsti šovinius i 
Verduno sienas, bet tas bū
das mažai ką Verduną nu
skriaudė. Per toki tolį ne-

COLUMBO PORTRETAS IR BIUSTAS. Šiemet karo žvilgsniu Columbo diena, 
spalių 12 d., plačiau žinoma kaipo “atradimo diena” S. V. nebus iškilmingai pa

minėdama.

Sulyg telegramų, nepa
prasti dalykai veikiasi Ru
sijoje. Iš vienos pusės ru
sų tautos žymiausi lyderiai 
reikalauja dabartinę Rusi
jos biurokratinę valdžią, pa
keisti demokratine, suteik
ti žmonėms laisvę, idant bu
tų parankiau stoti pfieš iš
laukinius priešininkus teu
tonus. Kadangi su dabar
tine valdžia gyventojai ne
sutinka, nuolat kelia maiš
tus, tatai sunku spirties 
priešais užpuolikus. Gi iš 
kitos pusės biurokratai ne
nori ir durnos atkreipti į gy
ventojų reikalavimus ir vi
sai nemano iš savo rankų 
valdžios styro paleisti, nors 
teutonai ant visos valsty
bės kėsintųsi. Ir darvk ka c v *■
nedarąs. Tai problema, ku
ri nežinia kaip bus išrišta. 
Tautos lyderiams rupi val
stybės apginimas, o tam 
tikslui yra reikalingos re
formos, bet biurokratija 
prie reformų ištolo nenori 
prisileisti.

Išrodo, kad Rusija paga
liau atsirado ant pat vulka
no viršūnės. Ir tasai fak
tas dar kartą kuoaiškiausiai 
paliudija, kad kaip carui, 
taip biurokratams šalies li
kimas visai nerupi. Jiems 
rupi tiktai užtikrintos geros 
vietos. Jie posenovei gal 
mano, kad Rusijos gyvento
jai prie sukilimų, prie re
voliucijos dar nepriaugę. 
Visokius gyventojų sukili
mus bus galima lengvai nu
malšinti. Gi paskui i*r vėl 
visi aprims ir caro su biu
rokratais autoritetas ir to
liau paliks galingas. Tečiau 
oksai manymas yra dau

giau negu kvailas. Žinoma, 
tautos lyderiai kaip nors ra- 
mįs gyventojus, bi tik pa- 
sekmingiau atrėmus teuto
nų užpuolimą. Nes teuto
nai revoliucijos tik ir pa
pildau ja. Gal jiems ir pa
siseks gyventojus kaip nors 
suturėti nuo abelno sukili
mo.

sidavė pasekmingai nutai
kyti į svarbiuosius punktus. 
Franeuzų kanuolės taippat 
mokėjo atsiliepti ir dar pik
čiau įkąsti priešininkui.

Franeuzai atsargus. Jie 
taip aptaisė tvirtovę, kad 
jaigu vokiečiai ir prieitų ar
tyn, sugriautų miestą, tai 
tvirtovės nepaimtų. Nes po 
viršutiniu Vcrdunu yra po
žeminis miestas, kurio gy
ventojai daug atkaklesni. 
Trisdešimts metų pašvęsta 
darbo ligi intaisyta požemi
nė tvirtovė. Darbas tai bu
vo sunkus, nes reikėjo grau-

Bet kas bus paskui, pasi
baigus šiam karui? Tuomet 
valstybei iš pašalių nebus 
jokio pavojaus ir tai bus ge
riausias momentas pasiro- 
kuoti su savo skriaudėjais, 
su biurokratais ir su pačiu 
autokratu caru. Ir butų 
tikrai palaiminti tie žmo
nės, kurie šiandie sulaikytų 
rusus nuo revoliucijos. Tuo 
budu leistų rusų armijoms 
teutonus atgal išvyti iš Lie
tuvos, Pabaltijos ir iš ki
tur. Kitaip gi tos Rusijos 
provincijos patektų teuto
nams, kurių paskui nebū
tų galima nei iškrapštyti. 
Tatai, sakome, butų gera 
gyventojams dabar nusileis
ti, stoti išvien prieš išlauki
nius priešininkus ir leisti 
biurokratams pašeiminin
kauti nors kol karas pasi
baigs.

“Lietuva” praneša, jogoi 
“Amerikos Lietuva’ apturė
jusi nuo p. St. Šimkaus (ne
pasakyta iš kokio miesto) 
laišką, kuriam jis skundžią- 
sis ant savo nesveikatingu- 
mo ir nekuriam laikui net 
kai kuriuose miestuose pra
kalbas pertraukiąs. Ponas 
Šimkus didžiai pavargęs be
važinėdamas su prakalbo
mis po rytines valstijas. 
Kad tik kuogreičiaus jis pa
sveiktų, nes šiais laikais y- 
pač reikia tik dirbti ir dar
buotiem nuteriotos Lietuvos 
labui.

žti uolą, ant kurios stovi 
miestas. Tečiau atlikta fo
lds stebuklingas darbas, ku
ris nustebina kiekvieną liu
dininką. Žemiau 100 arba 
200 pėdų paviršiaus žemės 
iškaupta požeminiai rūmai, 
kurio sujungti įvairiais ta
kais, urvais, keliais; ten 
vaikščioja elektrikiniai ve
žimai. Sienos išstatytos ce- 
glinėmis plytomis; per sie
nas išvestos triubos del void 
tiliacijos. Visur elektrikinė 
šviesa, kuri daro imponuo
jantį įspūdį.

Kaikuriuose požeminiuo
se kambariuose iiitaisytos 
milžiniškos krautuvės javų, 
džiovimų, mėsinių konser
vų ir kitokių valgomų pro
duktų. Visa tai tilpsta pa
togiose skryniose. Didelis 
elektrikinis malūnas stovi 
parengtas sumalti javus 
miltams, tečiau miltų ir taip 
žymus perteklius. Dvi elek- 
trikinčs gįslos traukia tin
kamą vartojimui vandenį. 
Žodžiu, Verduno tvirtovė 
visakuomi aprūpinta del ap- 
siginimo. Laike priešo ap
gulimo čia nuskirta 50,000 
žmonių ginties. Yra tai lyg 
fantastinis įsivaizdinimas 
čia išsivvsčiusio gvvcnimo, 
ypatingai karinio surėdy
mo. Čia yra kambariai ge- 
neralio štabo, ligoninė su
žeistiems ir ligotiems, mil
žiniškos krautuvės ginklų 
ir amunicijos. Franeuzai 
čia paviršiuje amunicijos 
visiškai nelaiko. Abclnai, 
jei vokiečiai išgriautų visus 
fortus ir sulygintų vietą, vi
sa apsauga žmonių ir san

deliai. amunicijos paliktų 
ir galima butų apsiginti, 
nes požeminiai fortai nema
žiau stiprus už viršutinius.

Verdunas tikrai nepaima
ma tvirtovė. P.

Roma, spalių 1. — Kara
lius Viktoras Emmanuelis 
vieton pasitraukusios karo 
laivyno ministerio Viale pa
skyrė ir patvirtino ministe- 
riu admirolą Camillo Carsi.

Paryžiaus išvaizda.
Norvegas per Krohg se

kančiai aprašo savo įspū
džius Paryžiuje:

“Du dainininku ir muzi
ku lankosi iš kiemo i kiemą 
ir dainuoja patriotines dai
nas pritardami gitara. Dai
navimas skamba tai toliau, 
tai arčiau namų, bet girdi
si ilgai. Dainuojama trįs 
dainos: viena iškilminga, ki
ta sentimentalinė, o trečia 
linksma.

Septinta valanda ryto.
Visi langai namo, kuria

me gyvenu, atsiveria. Vi
si kįla iš miego ir praside
da judėjimas. Tas dirba 
tą, kitas kitą. Tarnas maz
goja kieme suolelius ir ne
patenkintai žiuri į savo dar
bą.

Dainininkai, kurių prisi
artinimas jau senai buvo 
girdžiamas, čia pat. Iškil
mingoji daina jau skamba. 
Įvairus triūsas namuose ap
sistoja. Klausytojai kem- 
šasi languose, duryse ir iš
lėto visi pradeda niuniuoti 
dainos meliodiją.

Į kiemą bįra variokai ir 
skamba ant akmeninių ply
tų.

Iš eilės seka sentimenta
linė daina, kurios meliodi- 
ja skleidžia kaž-kokį ūpą. 
Toliau seka linksmutė dai< 
na. Užbaigę savo dainas 
dainininkai prasišalina. Už 
minutės laiko skamba dai
nos kaimyno kieme, paskui 
toliau ir toliau. Nekuriuos 
namus apleidžiama, mato
mai juose nėra jokios gyvy
bės. Gyventojai išvažiavo 
į karo laukus.

Namuose, kur gyVcnu,

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

prasideda tvarka. Šluoja
ma, plaujama ir t.t.

Diena lankstosi po die
nai sulyg vienodo budo. Gy
ventojai keliasi iš miego pa
tekant saulutei, o jai nusi
leidžiant eina gulti. Ramus 
gyventojai ilsisi, o negeri 
nakties paukščiai daro mie
sto urvuose betvarkę. Ne
kartą paryžietis vienam 
svetimtaučiui, dažnai lan
kančiam Montmatre kavi
nes, kalbėdavo: “Tamsta 
sugrįši savo tėviškėn ir pa
pasakosi ten, kad Paryžius, 
tai yra paleistuvystės mies
tas, tečiau tamsta gal neži
note, kad artistai naktinių 
kabaretu yra išimtinai sve
timtaučiai, iš Vokietijos, 
Austrijos, Anglijos, Azijos 
ir iš kitur; kavinių muzi
kantai yra vengriniai čigo
nai, šokėjai iš Hispanijos, 
o draugija, kuri jais džiau
giasi, yra išimtinai svetim- 
tautinis elementas. Kada 
tamsta ryte grįštate iš pa
sivaikščiojimo, tai sutinkate 
tikruosius Paryžiaus gyven
tojus, einančius darban. Tai 
yra Paryžiaus statytojai. 
Kada tamsta išeinat pasilsė
ję po nakties trukšmo vėl 
vaikštinėti, tai paryžiečiai 
jau vėl miega. Tamsta ga
lite taip gyvendami ilgai bū
ti Paryžiuje, bet jus nepa
žinsite paryžiečio, kadangi 
su juo nesusiduria te.”

Paryžius neturi Franci- 
jos sostapilio išvaizdos; 
greičiau užneša į priemiestį. 
9 vai. vakaro: visuose lan
guose šviesa žiba; vieni va
karieniauja, kiti skaito die
ninius. Ties langu sėdi se
nutė ir snaudžia ant Jour
nal’o, kurį pradėjo skaityti. 
Prie lango priselina polici- 
antas ir apsikeičia su jaja 
keletą nutrupėjusių žodžių 
ir nubėga. Senutė griūva 
kieman ir šaukia: “Žeppe- 
linai! gesinti žiburius.” U- 
mai blakstelė namuose visi 
žiburiai ir užstoja juoda 
naktis.

Iš namų kyščioja tukstan-

Lietuviai
Amerikoje.

PAVYZDINGOS VESTU
VĖS.

Cleveland, Ohip. Ketvir
tadienio vakare, rugsėjo 23 
dieną, susirišo moterystės 
ryšiais du darbščiu tėvinai- 
niu, p. Kazimieras Bučius 
su p-le AL Bagdžiuniute. 
Šliubas pasitaikė darbo die
noje, tečiaus bažnyčion pri
sirinko daug žmonių. Lai
ke šliubo grojo C. L. Tau
tinis Benas, prie kurio il
gus metus minėtas jaunave- 
dis'prigulėjo ir buvo jo 
darbščiausiu nariu.

Šliubo apeigas atliko kle
bonas kun. J. Halaburda, 
kuris pasakė pamokslą, nu- 
girdamas jaunavedžių darb
štumą tautinėje dirvoje. P. 
Bučius ir p-lė Bagdžiuniu- 
tė buvo dvi žvaigždi tarpe 
darbščiausių Cleveland© lie
tuvių.

Vestuvės atsibuvo kam
baryj be jokių didelių truk- 
šmų, be degtinės. Susirin
kę svečiai linksmai pažai
dė, pasiklegėjo. P-lė P. 
Čeriaukiutė ir p. M. Šimonis 
pasakė eiles “Duetas.” 
Daug svečių išreiškė jaunai 
porai laimingo šeimininio 
gyvenimo. Tarp kitko p. P. 
Šukys įnešė, kad parodyti 
užuo j autą 11ukentė j tįsiems 
del karo lietuviams, užma
nymą parinkti aukų. Visi 
tam užmanymui pritarė. 
Aukojo:

Po $1: K. Bučius, AL Bu
čienė, P. Šukys, J. Žitkevi
čius ir J. Čeriauka.

Po 50c.: Z. Bagdžiuniute, 
P. Čeriaukaitė, V. Ignatavi- 
čiutė, J. Sakalauskas, A. 
Giedgaudas, O. Kapalinskie- 
nė, P. Kaminskas ir AL Ši
monis.

O. Krisiunaitė ir B. Skrip- 
kauskiutė po 25 centus.

Pinigai iuduoti vietiniui 
T. Fondo skyriaus raštinin
kui.

Lai buna pavyzdžiu to
kios vestuvės! Š—nis.

PRAKALBOS; BE
TVARKĖ.

Lowell, Mass. Rugsėjo 22 
dieną čia atsibuvo prakal
bos. Kalbėjo p. S. Šimkus, 
atstovas Liet. Dr-jos nuken
tėjusioms del karo šelpti.

Pirmiausia vietinis klebo
nas, kun. J. Aleknavičius, 
perskaitė vakaro programą 
ir paaiškino atstovo, p. S. 
Šimkaus, atsilankymo tik
slą.

Atstovas vaizdingai api
pasakojo karo baisenybes ir

čiai žingeidžių gaivu, kad 
nužiūrėti, ar “zeppclinai” 
traukia. Viršuje skraido 
Paryžiaus atsargus žvalgai. 
Atspindžiai kartas nuo kar
to svaido paspaiigusią švie
są; labai rūpestingai ieško
ma priešo, kurio atsilanky
mas baisiai nemalonus. A- 
belnai. zeppeliuų obalsiai 
gadina Paryžiaus ramybę. 
Alačiau, kai paryžiečiai, iš
ėję iš namų, susikurdavo 
kur nors ugnį ir gaminda
vosi ton valgius laukdami 
zeppeliuų vižitos, bet nesu
laukę grįšdavo namo ir ra
miai ilsėdavosi. Sargai ir 
paliaudavo barbėti. ’ ’

-DIDELE DOVANA*"
Neto pakelio priešakys vertas {c pinigais

Visas Kuponas ir pakelio prisšakls turi t; 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

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

musų brolių vargus. Pri
minė kaip reikalinga pa- 
gelba. Pertraukoje buvo 
pradėta rinkti aukos. Ta
da pasipylė įvairių kalbų, 
užmėtinėjimų. Kliuvo kai- 
kuriems musų didžiausioms 
veikėjams, na... ir pačiam 
svečiui. Geri), svečias mė
gino perkalbėti, bot musų 
mandragalviai darė betvar
kę ir tiek. Tada p. S. Šim
kus suvis prasišalino iš sve
tainės.

Publikos buvo daug, bet 
aukų surinkta tik $16.60.

Lowellietis.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 657.

■MB ■ SICBUVIIIil

H REIKALINGI i
S jauni vyrui mokytios barberystios* Ko- U
H loto savaieziu užtenka del užbaigimo 
p kurso* Tn....’’ ini duodami. Vietos lau- “
D kia. (»r u .•. > . ..iudws gal. ti- ĮQ 
£ kietis dirbsiąs. Uždarbis yra besimo- į 
i kinant. ' "
« MOLE-R BARBER COLLEGE 81

106 So. Fifth five., Chicago, III.

Telephone Drover 9693,

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

cialistas moteriškų, vyriškų, valkti ir 
visų chroniški! ligų.

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

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

Tel. Randolph 5246

i A. A. Siakls
ADVOKATAS

■ 19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.

į Bes. 3255 So. Haisted St.
Tel. Drover 5326

Telephone Yards 6685 1 

| Lietuviška Drapanų arautuvs y 
9 6Užlaikau didžiausiame pnsirin- S 

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, § 
3 čevery^kų, batų del moterų, vyrų ir S 
į vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
f kotu- |

j JONAS BUDR1KAS, savininkai | 
1 32S2-54 S. Morgan St. I 
’ CHICAGO, ILL.

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pįetų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.
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IŠMOK
Angliškai kalbeli 

skaityti ir rašyti uz
Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai

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

AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES

1741 W. 47th st., Chicago, Ill.
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LD'. “KATALIKAS,” spalių 1, 1915.

Mark Twain.

Princas ir Elgeta
Sulietuvino Padauguvietė.

(Tąsa).
Balsas jam nusilpnėjo. Veidas pabalof kaip numi

rėlio. Didžiūnai puolėsi link jo i pagelbą. Karalius 
liūdnai pasakė: “Ne, negaliu! Jau aš labai silpnas. Aš 
kitiems įsakau išpildyti tą smagu darbą. Liepiu su
sirinkti lordams. Aš jiems inteiksiu didžiąją karališką 
antspaudą; tegul prispaudžia ant nuosprendžio. Bet 
greičiau, greičiau- Rytoj atnešk man to piktadario gal
vą' — tegul aš jąja pasigrožėsiu!” Lordas atsake: “Ka
raliaus Įsakymas mums įstatymas. Meldžiu, j ūsą dide
nybe, duoti man antspaudą.—“Bet ji pas tave!”—“Jū
sų didenybė atėmčt nuo manęs dvi dieni atgal.” — 
“A, atsimenu, kad atėmiau, bet kur aš ją dėjau! Ne
pamenu... aš labai silpnas...”

Karalius ką-tai kalbėjo sau po nosimi, jis lingavo 
savo žila galva, norėdamas atsiminti, kur dėjo antspau
dą. Lordas Hartfordas priklaupęs pasakė: “Jūsų di
dybe, antspaudą palaikyti atidavėt princui Edvardui.” 
Karalius atsiliepė: “Taip, taip! Dabar atsimenu. Eik 
ir paimk ją! Tik greičiau, nes mažai laiko!”

Lordas Hartfordas skubiai išbėgo. Greit jis su
grįžo, bet su tuščiom rankom. Jis pasakė: “Nesmagią . 
naujieną, atnešiau: iš Dievo daleidiino princo liga dar 
neperėjo ir jis neatmena, kur dėjo antspaudą.” Kara
lius sudejavo, paskui liūdnai tarė: “Duokite ramumą 
nelaimingam, sergančiam vaikeliui; nieko jo neklauski
te!” Karalius užmerkė akis, dar ką-tai sušnabždėjo ir 
nutilo.

Neilgai trukus akis jo atsimerkė. Jis apvedė neaiš
kiom akim aplinkui ir, pamatęs klūpojantį lordą-kanc- 
lierį, rūsčiai atsiliepė: “Dar tu čia! Eik-gi! Pabaigk su 
tuo priešu! Jei nepasiskubinsi, tai rytoj tavo galva 
pražus!” Lordas ėmė'maldauti: “Susimylėk, viėšpate! 
Aš laukiu antspaudos!” Karalius dar rasčiau suriko: 
“Tu, man rodos, proto netekai! Mažoji antspauda guli 
mano dėžutėj! Jaigu nėra didėsės, — tai užteks ir 
mažosios. Eik-gi! Ir kitaip nepasirodyk man, kaip 
tik su piktadario galva!”

Kanclicris išėjo. Parlamento taryba prispaudė 
antspaudą prie mirties nuosprendžio. Ir taip ant ry
tojaus buvo nuskirta nužudyti šlovingiausį Anglijos 
gercogą ši Norfolko.

Tomas pasirodo Anglijos tautai.
Vakare, devintą valandą, ant upes Temzos, 

karališkus minus buvo susirinkę daugybe luotu.
. se luotuose žmonės laukė išeinant princo. Princas su 
visais savo palydovais rengėsi pirkliu susirinkimai! pie
tauti. Visi karališki rūmai skendo šviesoje. Nuo rū
mų i upę buvo intaisytas akmeninis tiltelis, minkštais 
kaurais apklotas. Abiem pusėm stovėjo karališki tar- 
iiai-sargai, puikiai pasipuošę. KeturiosdešimtĮs kara
lišku luoteliu prisiartino prie tiltelio. Visi luoteliai bu
vo paauksinti ir neapsakomai dailiai papuošti: iškloti 
minkštais kaurais, nukabinėti blizgančiais kaspinais su 
auksiniais kuteliais; ant visu buvo iškeltos šilkinės vė
liavos su daugeliu labai balsiu sidabriniu skambučiu. 
Luoteliuose stovėjo apsiginklavę kareiviai, dainininkai 
ir muzika. Kuinuose sujudo: triubos užtraukė grąžą 
maršą; luoteliuose dainininkai atsiliepė gražia daina. 
Oficieriai, ricieriai, lordai ir visokie viršininkai nusi
leido trepais. Neapsakomai gražus buvo jų drabužiai, 
auksu tik blizganti.

Vėl pasigirdo triubą balsai rūmuose. Štai ant 
tiltelio pasirodė lordas Hartfordas, princo dėdė. Jis 
atbulas ėjo ir nuolatos žemai lenkė galvą, laikydamas 
augštyn iškeltą skrybėlę. Dar garsiau suskambėjo triu
bos. Skardus balsas pasigirdo: “Šalinkitčs! Duokit 
kelią Edvardui, Vali jos princui!” Augštai, 'rūmuose 
pasididino šviesa. Minios ant upės sukliko nesavu bal
su: “Lai gyvuoja Edvardas, Valijos princas!” Tomas 
Kauti pasirodė ant tiltelio ir i visas puses lingavo sa
vo gražia galvute. Jis buvo aprėdytas gražiais karališ
kais rubais. Jam neapsakomai buvo linksma, pama
čius dar niekad neregėtą regyklą.

prieš 
Tuo-

Princas elgetos kambaryj.
Dabar pasakysim, kas atsitiko su tikru princu. 

Sakėm, jog Džonas Kauti, elgeta, jį vedė namo. Mi
nia aplinkui juokėsi. Koks-tai, juodai apsirėdęs žmo
gus norėjo užsistoti ųž princą. Bet jo niekas negirdė
jo, nes baisus užimąs buvo aplinkui. Princas nenorėjo 
eiti su elgeta. Džonas Kauti perpykęs užsimojo laz
da ant princo. Juodai apsirėdęs žmogus sulaikė Kau
ti ranką, o per tai jis pats sau sudavė lazda per ran- 

“Tai taip! 
“te tau už 
Tas tik su-

ką. Džonas Kauti pasiuto iš piktumo. 
Tu kišiesi kur tau nereik!” sušuko jis: 
tą!” kaukštelėjo lazda į galvą apgynėjui, 
kliko ir puolė ant žemės. Už minutės jis jau buvo 
paliktas vienas begulįs, nes minia išsiskirstė. Niekas 
nei nepažiūrėjo į sumuštąjį. Kauti partraukė princą 
į savo kambarį, uždarė duris. Ant stalo stovėjo lajinė 
žvakutė, įkišta į bonką; ji silpnai apšvietė surukusį 
kambarėlį. Dvi mergaiti ir jau nejauna moteriškė sė
dėjo kampe. Iš kito kampo pakilo bjauri senukė, su 
susivėlusiais plaukais ir piktom akim. Kauti pasakė 
senutei: “Pasigrožėk šituom koinedijantu! Eikš šen, 
sunau! Paantrink savo kvailus žodžius, jei dar nepa
miršai. Kas tu per vienas?”

Princo veidas paraudonavo iš gėdos ir apmaudus. 
Jis pažiurėjo Kauti tiesiog į akis ir pasakė: “Pirma 
sakiau ir dabar atkartoju: Aš Edvardas, Valijos prin-

(Seka toliau).

Iš gudų gyvenimo 
psychologijos.

Ta dirva nuolat auga ir 
plėtojasi su kasmet besi
dauginančių rankpelnių 
skaičiumi, kurių didžiausio
ji dauguma lieka vietoj duo
nos ieškoti. Išeivybč čionai 
mažai žymi. Dauguma išei
vių keliauja uždarbiauti 
Peterburgan; Amerikon iš 
čia labai mažai kas eina 
dėlto, kad pinigų kelionei 
neturi. Bedirbdami sosta- 
pilio fabrikuose, kuris dar
bininkas nenugrimsta gyve
nimo dugnan, “užsikrečia” 
darbininkų idealais ir, su
grįžęs savųjų tarpan, lieka 
geresniųjų laikų “prana
šu...”

Reikia pabrėžti, kad to
kie pranašai, prie jau minė
tų sąlygų, žmonelėms labai 
“limpa prie širdies” ir jų, 
dažnai visai naivus, savaip 
suprasti, pasakojimai apie 
busiančius gerus laikus lie
ka jiems tikriausia tiesa, 
vienatine iš vargų išsikasi- 
mo viltis.

Šitas jų viltis bei lauki
mus puikiai apibudina vieno 
kaimiečio išsitarimas apie 
ūkio pagerinimą bei viena- 
sėdžius.

Pradėjus mokyti, kaip li
kis pagerinti, nurodžius, jog 
pirmiausiu žingsniu prie u- 
kio pagerinimo turėtų būti 
persikėlimas nuo tų masto 
platumo ir versto .ilgumo 
“zagonų” (rėžių) Į vienasč- 
džius, sodietis galvą palin
gavęs atsakė: “Panočku, 
kas iš tų pamokslų...” Al
guli žmogus išsimaitinti su 
5—7-ta šeimynos iš 1—2 de
šimtinių lauko nors ir vie- 
nasėdyje? Kaip persikelt 
trobas, kurios vos krypso, 
o pinigų, nei miško nėra?... 
Ką čia ir bekalbėti vargšui 
žmogui apie kokius pageri
nimus — kreipkis i rytus — 
vieno kunigaikščio laukai, 
kreipkis Į pitus — kito ku
nigaikščio laukų galo nema
tyti; vakarų pusėj — tur
tuolio dvarininko dvaras. 
Kai-kada paimsime tuos 
mus apsupančius laukus, ta
da išsikelsime į vienasėdžius 
ir ūki pagerinsime...”

Tai žodžiai prasto žmoge
lio gudo, jokių mokslų nė
jusio, vien tik savo gyveni
mą nuvokiančio... ir šitokios 
mintĮs čionai labai popule- 
rės — tai gyvenimo rodyk
lė.

Ištikrųjų, matant jo gy
venimą, kito išėjimo, rodo
si, ir nėra.

Apšvietimas gana mažas. 
Nors ir kiekviename kaime 
yra liaudies mokykla, tečiau 
nemokančių skaityti visur 
daugiau, negu mokančių. 
Skaitymo mėgėjų labai ma
žai, be to, tų didesnė dalis 
— mėgėjai ne sąmoningojo 
skaitymo, bet visokių “Dis
forijų,” dvasinio arba tuš
čio, linksmaus turinio.

Laikraščių skaitytojų so
diečių neteko sutikti, nors, 
žinoma, jų turi būti. Pri
kalbėti užsisakyti laikraštį 
irgi nevyko.

— Girdi, ne mums, pras
tuoliams, laikraštį skaityti... 
Kam tas reikalinga; mes 
turime ūkio žiūrėti, duoną 
uždirbti, šventadienį reikia 
pasilsėti, pasilinksminti, 
cerkvėm nueiti...

Kad daugiau žinoti, — su

Fountain Plunksna su kabliuku, y auksinei- gvarantuota 14K.

Dykai už 75 čielus Kuponus arba Pakelių Priešakius.

Kišeninis Peilis. 2 Geležtės.

Dykai už 60 čielų Kuponų arba Pakelių Priešakių.
(Ši dovana Dus duodama Iki Dec- 31. 1915)

hGARETTES
CQBK TIP

tuo jie visi sutinka, bet kad 
patiems to imties, — jiems 
rodosi persunku, nepasie
kiama ir neverta.

Šiaip, jie žmonės labai 
žingeidus, greitai intikį 
kiekvienam pasakojimui, o 
ką žino patįs, tai ir kitiems 
su didžiausiu pamėgimu ap
sako.

Jaunimas čionai prilygs
ta musų atsilikusiam jauni
mui. Pakalbėti apie mer
gužes, išsigerti, pasilinks
minti, pasipuošti, kartais 
pasipešti — tai ir visi žy
miausieji jų idealai. Vie
nok teko matyti ir “susi
pratusiu,” arba teisingiau 
pasakius, ‘ ‘ apsiskaičiusių,’ ’ 
tiktai jau ne tautinės gudų 
literatūros, bet rusu. Tai 
buvo vienas apsišvietusio u- 
kininko sūnūs, kitas moky
tojo brolis. Abudu kur-kas 
mandagesniu, švelnesniu už 
savo viengenčius ir gana 
blaiviu. Gudu jaunimas daž
niausiai labai anksti veda. 
Daugelis vaikinu apsiveda 
17—20 metu, taip kad kitas, 
stodamas karuomenėn, pa
lieka ne tik žmonele, bet 
dar ir vaikučiu.

Kaip tik priešingai elgia
si “šlachtos” — tie, kaip 
sako, daugiausiai veda pra
žilę. Kraičiai ir čia turi ve
dime labai daug svarbos, y- 
pač pas “šliachtas.” Val
stiečiai, ypatingai jaunieji, 
daugiausia veda del “Įsimy
lėjimo,” nors kraičio, žino
ma, rūpinamasi 
giau išvilioti.

Šeimininiame 
nieko indomaus 
stebėti. Kaip pas mus, ir 
čia daugiau yra nesugyve
nančių arba blogai sugyve
nančių, negu tikrai mylin- 
čiųsių. Priežastis to vėlei 
žinome: girtuoklybč, tam
sumas, neturtas ir kitos.

Moterįs gudės gal dar la
biau beteisės, negu musų. 
Užtai labiau apsileidusios, 
nešvarios, betvarkes, labiau 
tamsios ir nusilenkiančios 
vyrų “valiai.”

“Boba — tai kvailas ir 
nekenčiamas sutvėrimas —- 
ne žmogus” (suprask, ne 
vyras) — kalba gudai.

Girtuoklybč žydėte žydi. 
Yra sodžių, kame yra smuk
lių ir monopolis, neskaitant 
jau slaptųjų, kurių daugy
bė...

Apie blaivybę čia, rodos, 
dar niekas nei nesapnavo. 
Išsigerti, pasak jų, tai pui
kus, vyriškas-dalykas, nuo 
kurio lygiai neatsisako vy
rai, moteris ir net vaikai.

Geria — pasak jų — “či- 
novninkai,” popai, kunigai, 
policija bei valsčiaus ponai, 
geriame ir mes, “prosty, 
biedny narod...” Degtinė,

kuo dau-

gyvenime 
neteko pa-

(Pabaiga seka).

Geriausi 5c. Cork-Tip Cigaretai Amerikoje
Parduodami visų pardavėjų visur.

«w

dvarantuotr 
1 metams 

per 
Ansonia 
Clock Co.

Siųskite kuponus 
laiškuose ne (par
cel post) arba ex- 
presu apmokėtai, 
pas

NEBO
DEPARTMENT

95 First St.
Jersey City, N. J.

10

UŽ 125 
Kupo
nus ar* 
ba Pake- 
liuPrie- 
šakius.

❖
12

Atidarymas naujos
Drabužių krautuves

Prasidės 2 d. Spalio1915
-—-J

Chicago Clothing Co
(Pirmiaus buvo Morris & Goldschmidt)

1922-1926 South Halsted Street
Trįs Lietuviai Savininkai:

Antanas Martinkus, dirbęs toj pačioj vietoj 13 m.
Petras Yecius, dirbęs pas L Klein 5 m.

Petras Steponaitis, dirbęs pas L Klein 10 m.

Mes užlaikome didžiausiame pasirinkime vyriškų ir 
vaikų drabužių. Atsilankykite pasižiūrėti musų naujos 
lietuviškos krautuves. Kiekvienas, kuris atneš iškirpęs 
kuponą gaus puikią dovaną.

Kuponas
Kuris išpirks tavoro už $1.00 ver
tes, gaus 25c vertes pirkiniais.

X.OXOLI DR. RICHTER’S

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

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neuipečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washingion SI

NEW YORK. N. Y.

B

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

i
i

B

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

Tananevicz Savings Bank, 
5249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Kuponas
Kuris išpirks tavoro už $1.00 ver
tes, gaus 25c vertes pirkiniais.

MI-KART NEDELINIS LAIKYTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

isBliia kas utarnmkas Ir petunia.

PRENUMERATA KAŠTUOJA: ---------——

AMERIKOJ ?ns?2s pusei ftld.Ij
PiTTPOPfl T rRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 1LIIWIUJ [joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

rrf—m T- *_- - —|   - I mnini mj. - ■ -TU. S .• ... m -»ji

Raiyk &s0jaw33 o gauss «-cuą numeri dyk«t

W, 0. Boczkauskas & Go.
W South ilL, * Mahanoy Pa,

ĮKirnr

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gerą pelną.

3
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Chicagos Žinios
MERGAITĖ PATI PA

BĖGUSI.
Vakar šioj vietoj minė

jome, kad mm fanuos, arti 
Harvard, TU., iš namų pa
grobta 12 metų mergaitė 
Loretta Grazziona. Dabar 
paniški, kad ji pagrobta su 
jos pačios žinia. Ji turinti 
14 metų ir buvus susipaži
nus su jaunu farmeriuku 
Joseph Elardi, kuris gyve
nąs už penkių mylių nuo 
Grazziona mimų. Taigi ji
sai mergaitę pagrobęs, nes 
jos tėvas neleidęs jam mei- 
linties su savo dukterimi.

Taip tėvas sako, taip po
licija spėja. Bet kur ji
nai dabar su jaunikiu apsi
verčia, niekas nežino.

LD. “KATALIKAS,” spaliu 1, 1915.

na

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Šiaur~vakarine dalis.
1644 W Cuicaero avo
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė 
2054 M 1 waukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalia.
1510 \V Madison st 
2b30 \V Madison st 
1836 Blue Island avė
1217 S Halsted St
1832 S Halsted st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 5 Ashland avė

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

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

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 vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9^ eolių. Apie 150 paveikslų. 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras 
Mano 10c vertės kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

' Bankes’ Kavos Krautuves

gojo saliuno duris, bet Mor
ley vis neatėjo. Tik vėliau 
išėjęs iš kantrumo Morley 
ypatiškai apsilankė į saliu- 
ną. Jis tečiau buvo šaltas 
ir ramus. Spangenbergienė 
kalbino ponią Whitney ne
susitikti, bet toji šiuo kar
tu nepaklausė ir priėjo prie 
staliuko, kur sėdėjo Mor
ley. Susitikimas buvo šal
tas, bet paskui abu pra
linksmėjo ir suvalgė vaka
rienę. Išrodė, kad tarp jų 
įvyko susipratimas ir tai
ka, todėl neatkreipta į juos 
jokios domps.

Urnai pasigirdo suvis, o 
neužilgo sekė kitas. Subė
gę saliuno tarnai atrado 
kraujuose ponią Whitney ir 
už keleto žingsniu atstume 
taippat 
Moteris 
nuvežta 
numirė.

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

ligoninę atvežė mirusią nuo 
iriminalės operacijos 19 m. 
Miss Mary Rockhill, kuri 
su motina atvažiavo iš Etna 
Green, Ii id., kad išsilenkti 
gėdos. Pasirinko vieną Cbi- 
cagos akušerių, kuri atliko 
užgintą operaciją. Merge
li už operaciją užmokėjo 

$35.
Į apskričio ligoninę va

tai* atvežė 23 metų moterį, 
Elzbietą Nagle, kuri akuše
ri davėsi atlikti kriminalę 

operaciją.
"Warren gat. stoties poli

cija vakar vakare į apskri
čio ligoninę, atvežė 26 me
ni našlę, Nora Shamon, ku
ri taippat kenčia del ei kri- 
ininalės operacijos.

Apskričio daktaras veda 
yrinėjimus nužudyme 16 
metų mergelės, Emmy Abt, 
turi krito auka delei ope
racijos kokios nors 
rėš arba daktaro.

n

POLICIJOS ŽIAURUMAI.
Rubsiuvių straiko metu 

policija jau pasižymėjo sa
vo žiaurumais. Ne be to, 
straikininkai vyrai ir mo
teris visuomet susirenka ar
čiau įstaigų, kur pirmiau 
dirbdavo. Kiekvienas žin- 
geidauja pamatyti, ar kar
tais tose įstaigose nedirba 
straiklanžiai. Kiekvienam 
norisi išgirsti apie straiko 
bėgį. Taip darbininkai su
sirenka į būrelius ir vaikš
čiodami ramiai šnekučiuoja
si.

Tečiau policijai toksai ra
mus straikininkų pasilaiky- 
tuas labai nepatinka. Jai 
norisi kuo nors pasižymėti 
Ir be jokio reikalo todėl 
darbininkus užpuldinėja, 
stumdo. Vietomis raiti po- 
liciantai šaligatviais sau jo
dinėja... Kiti stumdo nuo 
šaligatvių moteris.

Toksai pasielgimas juk 
tai tiesiog provokacija.

Straiko vedėjas Hillman 
tuo reikalu atsilankys pas 
majorą ir prašys, kad jis 
policiją kaip nors suvaldy
tų.

• Pasklydęs gandas, kad 
fabrikantai visas savo įstai
gas uždarysianti ir visus 
darbus pasiųsianti į ryti
nius miestus.

Bet klausimas, kas ten 
tuos darbus dirbs? Juk vi
sų miestų rubsiuviai cbica- 
giniams simpatizuoja ir 
juos visomis išgalėmis re
mia. Todėl toksai fabrikan
tų išrokavimas yra tuščias 
daiktas.

I

Margaret Enders,

akuše-

17 m., 
7715 Goldsmith avė., trepais 
ndama augštyn parkrito ir 
neužilgo mirė. Ji nešė lin
elį su pienu, kurs sudužo 

ir kritusiai merginai stik- 
ai perpjovė ant kaklo gįs- 

lą. Perdaug nubėgo krau- 
o ir mirė.

BAIGIAMA STATYTI 
BAŽNYČIA.

Jau metai, kai lietuviai 
Nekalto Pr. P. Šv. parapi
jos vargsta geraširdžiu 
francnzų pohažnytinėj sve
tainėje, kur jiems leista įsi
taisyti dievmaldystės vieta. 
Klebonauja čia kun. A.

Pereitą sekmadienį išgir
dome iš sakyklos^- kad ne
užilgo jau bus užbaigta gra
ži ir ruiminga romėniško 
stiliaus bažnyčia ant 44-tos 
ir Fairfield gat. Pirmos šv. 
mišios lietuviu Nekalto Pr. 
P. Šv. bažnyčioje bus at
laikytos spaliu 17 dreną, šie
met. A. Kurzemnieks.

nusišovusį Morley, 
dar buvo gyva, bet 
ligoninėn tuoj aus

“JAUNIMO” VAKARAS.

ŽMOGŽUDYSTĖ IR SAU- 
ŽUDYSTĖ.

Apylinkėje - tarp E. Erie 
ir St. Clair gatvių yra pui
ki rezidencija, kurioje apsi
gyveno laiminga pora — 
Washington Irving Morley, 
•amus turtingo kontrakto- 
riaus, ir ponia May Whit
ley, savo laiku pribuvusi 

iš Kansas City.
Dienos minėtos porelės 

lėgo laimingai. Morley tu
rėjo gerą pelną, kaipo ben- 
drovininkas Ryan ir Morley 
pirmos, tečiaus su laiku pel
nas pradėjo mažėti ir ga
lų gale visai sustojo. Savai
tė atgal Morley paleido du 
be vertės čekiu, apie ką su
žinojus jo žmona, pabėgo 
nuo jo.

Išbėgus iš puošnių namų 
ponia Whitney su kūdikiu 
apsigyveno saliune prie 
kampo Chicago ir Wells 
gatvių. Jinai turėjo 29 me
tus amžiaus ir-turėjo muzi
kali talentą. Tuojaus gavo 
pianistės vietą saliune Phi- 
lipo Spangenherger, 744 N. 
Clark gat.

Susipažinus su savininko 
pačia suėjo į artimus ryšius 
ir išsipasakojo savo rūpes
čius. Tuo tarpu gavo nuo 
Morley laišką, kuriuo kvie
čia pasimatyti, nes turįs ap
leisti Chicagą, kad išsilenk
ti areštavimo. Ponia Span- 
genberger įkalbėjo neatkrei
pti jokios domos į laišką. 
Morley neužilgo prisiuntė 
kitą laišką, kuriame pagra
sino nužudyti ją ir save, jai- 
gu neišpildys jo reikalavi
mo. Po intekme Spangem 
bergienės ponia Whitney 
atsakė tylėjimu ir Į antrą 
laišką. Buvo pranešta po
licijai, kuri dvi dieni sau-

Spalių 2 d, 7:30 vai. va
kare “Jaunimo” savitarpi
nio lavinimosi organizacija 
rengia draugišką pasilinks
minimo vakarėlį Radavi- 
čiaus salėje, 33-čia gatvė, 
arti Morgan gat. Programas- 
susidės iš referatų, kalbų, 
dainų, monologų, deklemaci- 
jų ir žaislų. Po programo 

i skrajojanti krasa ir įvairus 
šokiai. Įžanga visiems vel
tui.

Geistina, kad jaunuome
nė kuoskaitlingiausiai atsi
lankytų. ..Jaunuolis.

PER 10 DIENU
Turi būti parduotos kelios nuosa

vybės beveik pusdykiai ir su mažu 
įmokėjimu. Pasiskubinkite pirkti tu
rėdami keletą dolerių, kurie jums at
neš gerą pelną trumpame laike.

PARSIDUODA puikus lotas su ma
ža stubele geroj vietoj apie Crane ša
pas. . Bus parduota už $800.

PARSIDUODA 2 kampiniai lotai, 
tinkami del bile kokio biznio, netoli 
Kedzie avė., vertės $1,500. 
jaus pasiskubins 

$800.
PARSIDUODA 

2 'fatnilijų, po 5 
intaisymais 
Brįdgeporto. 
rinių 
greitai

Kas
pirkti, paims

tuo-
už

medinė stubelė 
kambarius su visais 

už $1,500. Randasi ant 
Ir keletas didelių rau

namu parsiduoda. Meldžiam 
norintiems atsišaukti:

J. SINKUS & CO., 
3151 South Halsted str.

del

$700 “cash,” likusius ant lengvų 
išmokėjimų nuperka 8 kambarių cot
tage su 8 pėdų augščio beismantu. 
Vana, gazas. ištaisytos gatvės. Dide
lis lotas. Kaina $2,200.

McDONNELL.
3622 So. California avė., Chicago, Ill.

$100 “cash.” o likusius ant lengvų 
išmokėjimų, nuperka- 8 kambarių na
mą su storu. Vaua, gazas ir elektros 
šviesa. Kaina $1,600.

McDONNELL.
3622 So. California avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda barzdaskutykla (Barber 
shop) lietuvių ir lenkti apgyvento.) vie
toj; biznis išdirbtas per 100 metų. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
eina i kitą biznį. Atsišaukite tuojaus: 
4422 So. Wood str., Chicago, 111.

JIIIMi
Phone Drever 7M0

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo ligas vyrų,', moterų ir vaikų
3249 S. Morgan StM Chicago, Hl.

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

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

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

Tananevicz Savings

BANK
JONAS Me TAr AMEVIČIA, Sav

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

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

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

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 bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų .’ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ii 

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.

PARSAlViDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Banko j e, 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 
žyme instituciją. Todėl, turinti koinus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

Nekėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Ha^san Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New V-rk, N. Y. 
(Vertis kupone gere iki 31 d. Gruodlio, 1916.)

EB

“Amerikos Lietuvis
i 

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- j 
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. i

i
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

R 

i

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstc^ia tapo sveikais, 

žmonės slogiausiame sveika- 
> tos padėjime, kentėdami ru- 

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

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

eystam kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. d W

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.

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

.t"

I ■

Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimni. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

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

KRIMINALĖS OPERA
CIJOS.

Chicagos miestas turi 
daug vargo sui įvairiomis 
akušerėmis.

Vakar į “Ravenswood”

(

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.
Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

IDurą, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

M. P ALTANA VICIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass

Rodą Dykai-Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civiloas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisinoiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir fajmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgicių. Kreipkitės pas

K. J. Fillip a vičių
—*■— Offisas '—•—

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

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