
r. ■ . ... . - ■

I

------- —------------

THE HOME PAPER
OF THELITHUANIANS
OFFICES:

3249 S. MORGAN ST,
Tel. Yards 6870

No. 234 (358).

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie debesiuota ir vėsu; 
rytoj gražus oras ir kiek šil
čiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 70, žemiausia 50 laip
snių.

Saulė teka 5:51. leidžia..! 
5:25.

\V. 30th st.
CHICAGO, ILL., ANTRADIENIS, SPALIŲ (OCT.) 5-D., 1915 M. METAI XVII (Vol. XVII)

BULGARIJA NEATSAKO I RUSIJOS ULTIMATUMĄ
Talkininkai išsodino 

karuomenę Graikijoje. 
________________________________ /

Austrai su vokiečiais pa
sirengę palties ant 

Serbijos.

Rumunija nežino kas veikti.
LONDONAS, spaliu 5. — 

Londono laikraščiai šiandie 
ryte skelbia oficiales žinias, 
kad Bulgarija Rusijos ulti
matumą suignoravo ir todėl 
minėtų abiejų valstybių ka
ras yra neišvengtinas. Ang
lijos valdžia išnaujo todėl 
susirupinusi rekrutacijos 
klausimu, kadangi prisieis 
turėti daugiau karuomenės, 
kad tuo tarpu liuosnorių 
maža atsišaukia.

Londonas, sp. 5. — Bulga
rija i Rusijos ultimatumą 
nieko neatsakė, todėl karas 
su Bulgarija Įvykęs faktas. 
Rusijos pasiuntinys su vi
su štabu ir konsuliai ap- 
leidinėja Bulgariją. Pir
miausia Rusijos karo laivai 
užpuls Bulgarijos pakraš
čius palei Juodąsias jūres.

Graikija jau oficialiai sto
jo talkininkų pusėn. Ton 
talkininkai išsodina savo 
karuomenę ir bendrai su 
graikais trenks į Bulgariją. 
Daug karuomenės siunčia
ma ir i Serbiją, serbams 
pagelbon.

Gi austrai su vokiečiais 
jau pasirengę pradėti ofen- 
sivą prieš Serbiją. Tai 
pradės šiandie ar rytoj.

Rumunija atsiradus tar
pe kūjo ir priekalo. Talki
ninkai ją spiria kuo veikiau
siai stoti priešais teutonus 
ir užpulti Bulgariją, gi teu
tonai jai liepia Imti neutra- 
le. Kaip viena pusė, taip ir 
antra Rumunijai grasina 
už nepaklusnumą. Ir neži
nia, katron pusėn ji nusvirs. 
Rumunija turi sumobiliza
vusi 100,000 kareivių palei 
Austro-Vengrijos sieną.

Rusijoje visai nesistebi
ma tokiuo Bulgarijos pasi
elgimu, nes seniau buvo ži
noma, kad caras Ferdinan
das daug palankus kaize
rini, kuris prižadėjo Bulga
rijai tiesiog nebūtos daik
tus — padidinti valstybę. 
Kaizeris nusprendęs, sako

ma, Serbiją visiškai užka
riauti ir ją priskirti prie 
Bulgarijos. Serbijos neku- 
ri dalis dar buvo žadama 
Graikijai duoti, bet kadan
gi Graikija šiandie stoja 
priešais teutonus, tatai pa
žadėjimas pats per save 
pragaišta.

Rusija labai apgailestau
ja. tokį netaktingą Bulgari
jos caro Ferdinando pasiel
gimą. Juk kituomet Rusi
ja pagelbėjo bulgarams iš
sikovoti laisvę, už Bulgari
jos reikalus rusai kraują 
liejo, gi šiandie Bulgarija 
Rusijai pasirodo tiek daug 
nedėkinga, kad stoja rusų 
priešininkų eilėsna. Bulga
rijos nedėkingumas turės 
atsiliepti ant jos pačios kai
lio.

Teutonai Bulgarijoje šian
die pilnai isišeimininkavo. 
Visa bulgarų karuomenė 
pateko teutonų oficierių 
rankosna. Teutonai i Bul
gariją be to pasiuntę daug 
savo lakūnų.

RUSŲ LAIVYNAS AP
LEIDO ODESSĄ.

Petrogradas, spalių 4. —- 
Rusijos karo laivyno dalis 
Juodosiose jūrėse apleido 
Odessos pakraščius su už
darytais Įsakymais. Spė
jama, kad nuplaukęs i Bul
garijos pakraštį. Laivai 
pilnai aprūpinta visakuom, 
kaip karo metu.

BULGARŲ SU SERBAIS 
SUSIRĖMIMAI.

Paryžius, sp. 4. — Smar
kus susirėmimai atsikarto
ja tarpe bulgarų ir serbų 
žvalgų ant Bulgarijos-Ser- 
bijos sienos. Pastarasis ap
sišaudymas įvykęs ties ge
ležinkelio liniją, einančią į 
Nish, laikiną serbų sostinę.

RUSIJA SUMOBILIZA
VO SAVO LAIVYNĄ.
Londonas, sp. 5. —• Ru

sija sumobilizavo savo lai-

Orine torpeda. H
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tvlrtal laikosi.
Petrogradas, spalių 5. — 

Rusų generalis štabas ofi
cialiai skelbia, kad vokiečiai 
atnaujinę savo atakas prieš 

Dvinską sunkiomis kanuo- 
lėmis ir jiems nekurtose vie
tose pasisekę išmušti rusus 
iš apsikasimų. Tečiau ru
sai susitvarkę ir išnaujo vo
kiečius atgal nustūmę. 
Smarkiausiai vokiečiai vei
kia Sventeh ežero apylinkė
se.

Ties sodžiais Borovya ir 
Kobyany rusai vokiečius 
sumušę, paėmę jų daug ne
laisvėn ir kelis kulkosvai
džius. Rusai vokiečius dur
tuvais išmušę iš sodžių Te- 
lioki ir Kozle.

Pietiniam fronte rusai va
rosi pirmyn. Kovel-Sarny 
geležinkelio apylinkėse ru
sai paėmę 200 vokiečių ir 2 
kulkosvaidžiu.

Orinė torpeda, kurią išgalvojo George F. Russel, Hoboken, N. J. Toji paleista 
torpeda ore valdosi savo locnu aparatu. Su savimi gali turėti ligi 150 svarų plyš

tančios medžiagos. Galinti lėkti greitumu ligi 200 mylių per valandą.

vyno dalį Juodosiose jūrė
se ir pasiuntė Bulgarijos 
link. Manoma, jie visupir- 
mu subombarduosią Bul
garijos pajūrinius fortifi- 
kuotus miestus Vania, Bur
gas ir Atkebal.

Odessos apskrity j naujai 
sumobilizuota 6,000 rusų 
karuomenės. Vis tai ruo
šiama prieš Bulgariją.

Blogam padėjime atsira
dus Rumunija, kuri guli 
tarp Rusijos ir Bulgarijos. 
Teutonai skatina rumunus 
neutraliai užsilaikyti, gi 
talkininkai kalbina prie jų 
prisidėti. Rumunijai todėl 
išeina nei šiap, nei kitaip, 
nes kaip vieni, taip ir kiti 
grasina. Jei Rumunija ne
norėtų prisidėti prie talki
ninkų, tuomet Rusija galė
tų dar jos neutralybę sulau
žyti jon įsiverždama, kad 
pasiekti Bulgariją. 

TEUTONAI JAU PASI 
RENGĘ.

Londonas, sp. 5. — Aus- 
tro-vokiečių armijos paga
liau jau sutrauktos ir su
tvarkytos Serbijos pasienyj. 
Sužinota, kad rytoj prasi
dės ten kruvini glamonėji- 
mąsi.

Iš Berlyno apturėta ži
nia, kad vyriausiuoju bulga
rų, vokiečių ir austrų vadu

priešais Serbiją busiąs vo
kiečių fieldmaršalas von 
Makensen.

TALKININKAI IRGI SU
SITAISĘ.

Atėnai, spalių 5. — Kuo
met vokiečiai su austrais 
pradės Serbijoje ofensivą, 
talkininkai tuomet sekan
čiai ims veikti: pirmiausia 
Rusijos laivynas užpuls 
Bulgariją nuo Juodųjų jū
rių, paskui francuzai su an
glais išsodins savo armijas 
Greikijoje ir bendrai su 
graikais užpuls Bulgariją 
nuo sausžemio. Jie užkirs 
kelią teutonams dasigauti 
į Dardanelius, jei tie prasi
mušę per Serbiją mėgins ei
ti tiesiog per Bulgariją.

ŠALČIUOSE KARIAUJA.

Roma, spalių 5. — Itali
jos karo ofisas skelbia, jog 
kalnuose, kur randasi italų- 
austrų karo frontas, pradė
ję snigti ir dideli šalčiai at
siradę. Kiek žemiau snin
ga pusiau su lietumi ir to
dėl nekoks ten kariavimas, 
ypač Trentino ir Isonzo 
fronte. Naktimis šaltis sie
kiąs 17 laipsnių žemiau ze
ro. Apkasai pilnutėliai van
dens ir kaikuriuose karei
viai taip turi mirkti. Iš 
to įgauna įvairias ligas ir 
jie be laiko smaugiami.

OPERŲ PROGRAMAS 
PASKELBBTAS.

TALKININKAMS OFEN- 
SIVAS DAUG KAI 

NAVĘS.
Berlynas, sp. 5. — Sulyg 

vokiečių karo ofiso skelbia
ma, kad talkininkams pas
tarasis didis jų ofensivas 
prieš vokiečius Artois ir 
Champagne apskričiuose 
labai brangiai atsiėjęs. Jie 
netekę 190,000 kareivių už
muštais, sužeistais ir pate
kusiais nelaisvėn. Francu
zai vieni tame skaitliuj pra
radę 130,000 kareivių. Vo
kiečiai tuo tarpu praradę 
kokius penkis kartus ma
žiau už savo priešininkus.

Karo ofisas todėl tvirti
na, kad tasai ofensivas pa
sibaigęs ne laimėjimu, bot 
nepasisekimu.

New York, spalių 5. — 
Karas Europoje nei kiek 
nepakenkia amerikonams 
linksminties. Metropolitan 
Opera Company paskelbė 
1915—16 meti; sezonui o- 
perų programą. Operų se
zonas prasidės lapkričio 15 
d. ir baigsis bal. 29 d. Daug 
naujų operų bus atlošta. ,

MAJORAS NUŠAUTAS.

Texarkana, Ark., sp. 4.— 
A. S. Westbrook, Naples, 
Texas, miesto majoras šian
die ryte ligoninėje miręs 
nuo apturėtų žaizdų, kuo
met jis'buvo susivaidijęs ir 
paskui susimušęs su šio 
miesto pirkliu J. N. Pitts. 
Šis majorą pašovęs. Pasa
koja, kad jiedu susivaidiję 
už naminius reikalus.

BRANGUS POŽEMINIAI 
GELEŽINKELIAI.

New York, sp. 5. — šiam 
miestui požeminiai geležin
keliai, kuomet jie bus pil
nai pabaigti, atsieis $330,- 
000,000. Požeminiai gele
žinkeliai turės 916 mylių bė
gių. Vis dar kasama nauji 
tuneliai. Ligi rugs. <1 d. 
š. m., prie tunelių kasdien 
dirbo 19,748 darbininkai/

Rusi; armijos Saliunus uždą-
rys.

Chicago majoras Thomp
son vakar visiems sabiniams 
uždavė did įsmugį. Miesto 
tarybos susirinkime, per
skaitė savo parėdymą, kad 
visoj Chicagoj visais sek
madieniais visi saliunai bu
tų uždaryti. Niekas išank- 
sto nežinojo, kad majoras 
taip padarys, todėl jo ta
sai parėdymas tikrai visus 
nustebino.

Štai jo dokumentas:
“Nesenai man teko aptu

rėti nuo Chicagos piliečių 
pranešimai, jogei šiam mie
ste pardavinėjant sviagina- 
mus gėralus sekmadieniais 
yra peržengiamas valstijos 
įstatymas. Tuos visus pra
nešimus perstačiau miesto 
advokatui, idant jis išduotų 
savo opiniją tame reikale. 
Jis man apreiškė, jogei val
stijos įstatymas skamba: 
“Jei kas laikytų atvirus bi
le kokius su gėrimais bu
tus ar vietas, kur butų par
davinėjami svaiginami gė
ralai pirmą savaitės dieną, 
paprastai vadinamą sekma
dieniu (Sunday), turi būti 
nubaustas nedaugiau kaip 
$200.” Tai toksai Įstaymas 
gyvuoja. Todėl sulyg to 
pranešimo aš, pildydamas 
valstijos įstatymą, parodau 
visus saliunus ir visas tas 
vietas, kur svaiginami gė
ralai pardavinėjami, sekma
dieniais laikyti uždarytais. 
Miesto kolektorius turi pri
žiūrėti, idant visi asmenįs, 
kuriems išduota leidimas 
svaiginamus gėralus parda
vinėti, tą valstijos įstatymą 
pilnai pildytų. Nuolankiai 
atsidavęs William TTale, 
Thompson, majoras. ”

Šitas parėdymas i 7,152 
saliunus kaip koks perkū
nas trenkė iš giedrojo dan
gaus. Parėdymas turi būti 
pildomas pradėjus ateinan
čiu sekmadieniu be jokio 
atsižiūrėjimo, Nekuriu al- 
dennanai, saliunų šalinin
kai, buvo patarę tą majoro 
parėdymą pavesti ‘licenci
jų” komisijai iš miesto ta
rybos ir tuo budu jį palai
doti. Bot majoras Thomp
son aiškiai pabrėžė, kad jo 
to parėdymo niekas neturi 
teisės laužyti. “Nei miesto 
tarybos komisija, nei kitas 
koks autoritetas arba juris
dikcija negali atmainyti 
mano nusprendimo,” pasa
kė majoras.

Po to majoras išvažiavo 
į San Franisco, kur pasau
linėj parodoj bus apvaikš
čiota Chicagos diena.

13 AMERIKONŲ UŽ
MUŠTA.

Paryžius, sp. 5. — Pas
taruose Champagne apskri- 
tyj susirėmimuose su vo
kiečiais tarp kitų žuvę ir 
13 amerikonų, kurie priklau
sę svetimžemių legionui ir 
pirm karo buvo gyvenę 
Francijoje. Šita žuvusių 
amerikonų pavardės:

Edinund C. Genei, Paul 
Pavelka, Sweeney, Jack Ca- 
sev, Fred Zinn, James Do- 
wt,, Fred Capdeville, Bob 
Scanlon (nigeris pugilis- 
tas), Elav Nelson, Robret 
Sonbian, Allan Zegerx, Da
vid King, Frank Musgrave.

Geneva, sp. 5. — Šveica
rijos valdžia į Vokietijos 
pasienį pasiunčiusi kelis es
kadronus raitarijos. Ap- 
saugojama šalies neutraly- 
bė.
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“Dabar
čiai” rašoma:

Buvau mažam kiemelyj 
arti rubežiaus tarp Šiaulių 
ir Tilžės. Mačiau, kaip mu
sų nelaisviai didžiais bū
riais artinosi. Nuvedė juos 
ant didžios pievos, kur juos 
į mažesnius būrius padali
no. Taip jie pratraukė pro 

didžias virimo vietas, kur 
jie šiltų ])ietų, putros, mė
sos arba žuvies bei bulvių 
gavo. Valgomus indus ga
vo jie jau pirm to. Vis po 
20 
tą.

g«
valė ir valgio liekanas že
mėje pakasė.. Iš ten jie ė- 
jo tolyn, kur šiltos arba šal
tos arbatos — kaip kiekvie
nas norėjo — susilaukė.

Buri po būrio taip paval
gydinus bei pagirdžius, nau
jai nelaisvius padalino ga
benimui traukiniu Vokieti
jon. Kiekvienas burįs da
bar gavo valgį kelionei duo
nos ir kumpio, viską gata
vai pritaisyta, taip kad 
lengva pasidalyti maistą 
pakeliui. — Pieva taipgi 
geriausiai prirengta. Ma
čiau ten vandens privedi
mą, idant belaisviai atsiger
ti ir nusiprausti galėtų. Ma
čiau ir klozetą. Buvo ir gy
dytojų, taippat erdvus ba
rakai susirgusiems. Nelai- 
f ziai ramiai ir tyliai pildė 
u ntcrof icierių pal i epinius, 
patįs suprazdami, kad tik 
tokiuo budu greitas aprūpi
nimas milžiniškai didžiojo 
belaisvių skaitliaus gali
mas.

Apšvieta kainuoja.
Nusištebetumei, vyruti, 

jaigu išgirstumei, kad gali 
eiti prie kepėjo it pasiimti 
veltui kepalą duonos -arba 
pas mėsininką — švarą mė
sos.

Pamąstytumei tada, kad 
negražu ir nepadoru pasi
naudoti svetimo nauda, nes 
supranti kuogeriausiai, kad 
iškepimui duonos, arba pa
darymui dešros reikia turė
ti namas, pečius, kuras, mil
tai, mėsa, darbininkas. Gi 
visa tai atsieina pinigais; 
dovanai nieko negausi.

Valgyti svetimą duoną,
arba dešrą gali tik žmogus 
be pagarbos. Tai taip pat 
aišku ir natūraliai, kai sau
lė šviečia arba lietus lįja.

Kada gi eina dalykas a- 
pie apšvietą, kningas, laik
raščius ir kitus naudingus 
mokslo šaltinius dauguma 
nori visa tai įgyti dovanai, 
lyg kokią duoklę ir kaipo 
tokią gal šiaip taip prisiim
tų.

Jaigu apytamsis žmogelis 
nusipirks kningą, užsipre
numeruos laikraštį arba už
simokės įžangą į kokias 
nors paskaitas, tai jam ro
dysis, kad jis darąs didelę 
kam nors auką, kuri nu
skriaus jojo biudžetą. Ma
žai rasime žmonių, kurie ne
reikalingi apšvietos dides
niame arba mažesniamę 
laipsnyje, tečiau mažai ra
sime tokių, kurie suprastų, 
kad apšvieta lygiai taip tu
ri būti apvertinta, kaip ir 
kūninis penas.

Tai kas gi yra apšvieta? 
. Gi jinai tai ne kokia dan
giška mauna, ne saulės 
spinduliai, kuriais gamta 
mus nuolat džiugina gau
siausiai be jokio atlyginimo, 
tečiau žmogaus minties vai
siai ant poperos — kningos 
arba laikraščio formoje. O 
minties prekė nepagamina
ma lengvai; dažnai jos su
darymui prisieina pašvęsti 
daug laiko, net dažnai visas 
gyvenimas.

Kningas rašo autoriai ne
retai ištisus mėnesius, me
tus ir ten sudeda daug savo 
turto, gal daugiau, negu jis 
gauna už tai atlyginti. Čia 
reikia indėti dalis savo sme
genų ir išminties ir už visa 
jis turi gauti atlyginimą, 
kaip, sakysime, už duoną 
arba kitką yra apmokamas 
jos savininkas.

Leidimas laikraščių taip
pat reikalauja darbo ir pi

nigų, o' kas pageidautų tuo 
pasinaudoti veltui, tai butų 
lygu lyg norėti naudoties 
svetimo geru. Tas nenoras 
apmokėti už apšvietą, žino
ma, paeina nuo įsitikrinimo, 
kad jos nereikia ieškoti, bet. 
tik siūlomą priimti.

Alučiui munis užtenka pi
nigų, žmonai ir vaikams ap
rėdyti, svečiams pavaišinti 
lengva širdimi atskiriami 
centai, tiktai nėra vietos 
musų biudžete centams, ski
riamiems kningoms ir laik
raščiams. Perskaityti knin
gą arba laikraštį butų ma
lonu, bet kai pamąstoma 
apie pirkimą, kisenius lan
džiai užsisklendžia. Mat, 
nesinori išleisti pinigų to
kiems dalykams, už kuriuos 
daug jis turi “smagesnių.”

Ne kartą darbininkas 
žmogus išsitaria, kad jaigu 
apšvieta butų dovanai pri
einama, tai ir jis pasinaudo
tų, o kitaip tai jam pasiek
ti sunku. Na, ir palieka 
prastuoliu visą savo gyveni
mą, o galėtų apsišviesti vi
sai save mažai skriauzda- 
mas, jaigu tik išmoktų nuo 
savaitės arba mėnesinio pel
no atidėti mažiausią dalelę 
dvasiniams reikalams, 
čiau nuo tos 
nuotrupos jis 
naudos.

Esama pas
tokių žmonių, kurie 
perka visai be vertės kokią 
nors kuingpalaikę. O perka

Ilsii
. .. .H

todėl, kad taip jau aplinky
bės pataikė Susidėti: ar tai 
agentas buvo pęrdaug riz
gus ir negalima buvo neper
kant atsikratyti, ar kitos 
priežastis. O tie, kurie gau
siai apsirūpina skaitymu, 
nustebina neskaitančius. 
Pastarieji paprastai kalba: 
girdi, praleidžia visa knin- 
goms ir laikraščiams,

Tečiau netiesa. Skaitan
tis tik kelia savo esybę aug- 
štyn: jis lobsta tokiais tur
tais, kurių jam nei vagis iš 
vogs, nei vanduo nuneš, nei 
ugnis sudegins.

Susipraskime, tautiečiai. 
Atidėliokime bent smul
kiausius centus nuo įvai
rių išlaidų apšvietos reika
lams. O galų gale pamaty
sime, kad tie smulkieji cen
tai atneš mums didžiausią 
naudą. Pamėginkime! Br.

kė užmestu per Narvą til
tu ties Praga liepos 27 die
ną, 1656 m.

Vėliau Napoleonas I-sis, 
vokiečių lenkų 
nurodė čia už- 
t virto vę.
ligi 1812 metų

Kovogeorgievsko 
tvirtovė.

kad vokiečiai nelaisvius pa
naudoja sunkiausiems dar
bams, tokiems, kokiu vo
kiečiai nekuomet negalėtu 
atlikti. Valgydinanti kuo- 
prasčiausiai ir be galo daug 
juos smaugianti.

Taij) tai išgiriamas pa
vyzdingas ir gražus vokie
čių su nelaisviais pasielgi
mas. Tiesa, gal jie tuojaus 
p:> suėmimui ir gražiai ap
sieina su nelaisviais. Bet 
toliau, tai jau kaip Dievas 
davė. Nesenai juk angliš- 
k. laikraščiai, o paskui juos 
ir lietuviški buvo pagarsinę,

Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad užderėjimai vo
kiečių užimtosiose Kuršo 
dalyse esanti labai geri, vie
tomis ir pergeri. Vokie
čiai tečiau nusiskundžia, 
kad daug vietose rusai pa
sitraukdami suspėję javus 
laukuose sunaikinti. Daug 
gyventojų rusai prievarta 
pirm savęs nuvarę, kiti pa
tįs nuo vokiečių pabėgę. 
Todėl javams valyti pritru
kę darbininkų. Laukų dar
bais taigi vokiečių kareiviai 
užsiėmę ir taip visus javus 
suvalę. Bet iškulti javai

Balkanams pagaliau pri
siartino krizis, kuris iš se
no buvo pramatomas. Ru
sija, užstodama už serbus, 
puolasi ant Bulgarijos, kuri 
susibičiuliavo su teutonais 
ir su jais išvien eina prie
šais talkininkus. Bulgarija 
labai skaudžiai apsigauna 
patikėdama kaizerio svajo
nėms išlošti dabartinį karą 
ir palikti Europos diktato
rium. Vokiečiams ilgai ka
riauti pritruks vieko, šalis 
ttirės bankrutyti, o tuomet 
bus ir po karui. Patiks ne
laimė teutonus ir su jais 
drauge Bulgariją, kuri ir be 
karo yra silpnutė valstybė
lė, neturinti jokios reikš
mės Europos politikoje.

Užėmus vokiečiams Novo- 
georgievsko tvirtovę, rusai 
neteko paskutinės papėdės 
ant Vislos upės ir abelnai 
visa Lenkija jau tada pate
ko vokiečiams.

Novogeorgievsk, be abe
jonės, viena stipriausių tvir
tovių visoj Lenkijoj ir a- 
belnai Rusijos vakaruose. 
Jos strateginis padėjimas 
buvo labai puikus. Guli 
ant Vislos upės prie intakus 
Narvos, sujungtas su Būga, 
turėjo dvi gamtines sienas 
iš vakarų ir pietų, taippat ir 
iš pietryti). Reikėjo pridė
ti sudrutiniiną iš šiaurių pu
sės tarp Vislos ir Vikrus li
pių, kur apylinkė iš dalies 
pelkėta. Iš tos pusės len
gva apsiginti, bet priešui 
sunku atakuoti. Nenuosta
bu tad, jei apkalbamoji tvir
tovė, užimdama tokią pozi
ciją, ilgiausia ^atsilaikė už 
visas kitas rusų tvirtoves 
prieš teutonų kumštį.

Toks patogus tvirtovės 
padėjimas jau senai buvo 
žinomas ir daug į ją indėta 
vilties. Tai labai sena tvir
tovė. Jau 1655 m. švedų ge
nerolas Steinbok buvo joje 
apsikasęs del apsigiilimo, o 
sekančiais metais šią vietą 
užėmė Adolfo Jono karuo- 
menė ir iš čia šyejų kara
lius su 32,000 žinbhių trati- ■

atėmęs iš 
provincijas, 
dėti stiprią 

Nuo 1807
kelios dešimtįs tūkstančių 
darbininkų darė apkasus ir 
fortus, bet 1813 metais, su
smukus Napoleono armi
joms Rusijos gilumoje, No- 
vogeorgievsko gen. Dondell 
atidavė tvirtovę į rusų ran
kas.

Vėliau šitą tvirtovę valdė 
lenkai ligi 1831 metų, kada, 
kilus nesusipratimams su 
Rusija, minėtoji tvirtovė il
gai padėjo lenkams ginties 
nuo rusų.

Rusai, užėmę šią tvirtovę, 
atkreipė į ją didelę domą, 
žymiai ją sustiprino, ypa
tingai išskėtė jos fortus į 
didesnį' plotį. Fortai nusi
driekė ir anapus Narvos ir 
Vislos upių. 1888 metais 
tvirtovės branduolys turėjo 
9 kilom, grendimą, o tame 
laike aplink apvesta viena 
ir kita eilė fortų; tokiuo bū
du pastaraisiais laikais jos 
branduolys tarp fortų turė
jo 15 kilom, grendimą. Tai
kos metu apsaugos čia buvo 
užlaikoma 16 tūkstančių ka
reivių, karo metu skaitlinė 
padauginta penkeriopai. Vi
dutinė skaitlinė sunkiosios 
artilerijos 700 kanuolių pri
gulėjo prie tvirtovės apsigi- 
ninio. Be to, Novogeorgiev- 
skc buvo intaisytos didelės 
sankrovos intendantūros, 
pantonų, didelis lakūnų dar
žas ir t.t. — taippat Belais
viams vietovė. Visa dabar, 
žinoma, pateko į rankas per
galėtojų.

Prie fortų Rusija buvo 
sudarius kolioniją iš žmo
nių, partrauktų iš vidurinės 
Azijos, kad tokiuo būdu tu
rėti aplink tvirtovę ištiki
mus žmones!

Prieš tvirtovę iš kairėsės 
pusės guli Novy Dvor mies
telis, užgyventas keliolika 
tūkstančių lenkų ir žydų, o 
iš priešingosios pusės guli 
senobinis miestelis Zakro- 
czyn. Šis miestelis turi la
bai puikias apylinkes.

Šitų miestelių likimas lai
ke Novogeorgievsk apguli
mo btivo labai sunkus ir 
pasigailėtinas. P.

vaikų.
Ne kartą gimdytojai klau

sia: “Ar yra būdas, kad ga
lima butų prašalinti vaikų 
bailumą?

Geriausia, žinoma, butų, 
jaigu gimdytojai patįs pa
sirūpintų nedaleisti užkrės
ti vaikus bailumu. Gi mu
sų gimdytojai ne tik nesi
stengia apginti vaiką nuo 
bailumo, bet jį patįs bailiu 
padaro. Nekartą vaikai gir
di tokius gązdinimus: “Jai
gu nebusi paklusnus, diedu
kas tave pagaus”; “ateis 
baubas, palauk,” arba “už 
pečiaus ten tupi juodas ka
tinas su degančiomis aki
mis.” Šešėliai, kurie gula 
ant daiktų, kada lempa 
šviečia, nudriekia ypatin
gus, vaikus gązdinančius 
paveikslus, o motinos paten
kintos, kad su pagelba gąz- 
dinimų jos labiau pririša 
prie savęs vaikus ir tokiems 
šešėliams priduoda vaikų a- 
kyse daug gązdinančio.

Tame tai ir yra visas 
branduolys blogumų ir nuo 
to reikia pradėti atmainą. 
Nekados nereikia vaikams 
pasakoti gązdinančių pasa
kų. Vakarais prieš guolį 
reikia vaikus saugoti nuo 
smarkių įspūdžių; pratinti 
prie tamsumos ir miego 
tamsiuose kambariuose.

Vaikas iš prigimimo nėra 
bailys. Bailumas išsidirba 
delei įvairių priežasčių. 
Vaikas auklėjamas suma
niai ir rūpestingai neturi 
bailumo miegant tamsu
moje. Jaigu urnai vaikas 
pradeda bijoti tų daiktų, 
kurių jis pirma nebijodavo 
ir abelnai bailumas jį sekio
ja, nereikia nusiminti. 
Smarkus užsirėkaviinai, 
piktumas, čia nieko nepa
dės, o dar daugiau blėdies 
padarys.
vysime iš
nepriverskime

Žiaurumu neiš
vaiko bailumo;

mažyčius 
vaikščioti po kambarius, 
kurių jie bijo; neuždarinė- 
kime į gązdinantį kambarį, 
nes toks musų pasielgimas 
butų prasikaltimu.

Linksmai ir meiliai rei
kia traukti iš vaikų bailu
mą. “Bijai tamsaus kam
bario. Eiva pažiūrėti, ar y- 
ra jame kas nors baisaus. 
Uždegsime žvakę ir patylė
simo visus jo kampus. Pa
matysi pats,, kad ten nieko 
baisaus nėra.” Kitą dieną 
galima įsivesti vaiką į kam
barį be šviesos, gyvai juo
kaujant ir tada uždegus 
šviesą vėl išparodyti, kad 
nieko jame nėra. Tokiuo 
budu mes išvysime vaiko 
bailumą ir priduosime jam 
drąsos vaikščioti po visus 
tamsius kambarįus. Zylė.

Skaitymo verte.
Patyrinėkime, kokią prak- 

tikinę vertę turi apšvieta, 
kad ir mažiausia, paeinanti 
vien iš skaitymo.

Žmogus, kuris nemoka 
nei skaitymo, nei rašto, ga
li susiprasti su kitais vien 
gyva kalba. Tečiau gyvąja 
kalba jis gali susižinoti tik 
su tais žmonėmis, kurie, 
taip sakant, jį apsupa.

Gimdytojai, žmona, kai
mynai, draugaį, tai arti
miausi analfabeto asmenįs, 
o smuklės ir kitos įstaigos,

UI 
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tai vietos, kuriose tamsus 
musų žmoneliai ieško sau 
įvairių informacijų ir paty
rinu], Sueik tokį žmogų ir 
pradėk apie ką nors kalbą, 
tai prisiklausyti tokių nesą
monių, kad ausis užsikim
šęs mėgįsi pabėgti. Nerei
kalingi pavyzdžiai. Kiek
vienas, rasite, turėjo progos 
su smuklių diplomatais ka
da nors pasikalbėti.

Visai kitaip apie dalykus 
išmanytų, jaigu galėtų pri
eiti tuos šaltinius, kurie tei
singai apie dalykus kalba.

Tuo tarpu skaitantis žmo
gus turi tą įrankį,, kuris lei
džia jam pažinti ne tik tai, 
kas aplink jį dedasi) bet 
taippat, kas dedasi plačia
me, kultūriniame pasauly
je. Jau toks žinos, kur 
kreipties įvairiuose reika
luose. Pasitaikius ligai jis 
žinos, kad nereikia pristo
ti kokių ten prietaringų se
nių, bet suras tam tikrą pa
gelbės teikėją. Ne tamsus 
kaimynas, sakysime. įpasa
kos kas. I"-. 1-”‘" "eikia pa
sėti, bet toks pasiklaus, pa- 
siskaitys mokytų agronomų 
pamokinimų. Ne senis koks 
nuo šventoriaus jam aiškins 
nuo ko mėnulis užtems
ta, bet tai atliks astrono
mas, kurio tyrinėjimus dan
gaus kūnų apsireiškimų bus 
lengva prieiti iš kningų.

Žodžiu sakant: jaigu gy
va kalba anos perimame ži
nias nuo keletos, nuo kelių 
desėtkų asmenų, gyvenan
čių arti mus, tai skaitymo 
įrankis yra lyg tiltas, ku
ris jungia mus su skaitlin
giausiomis žmonių minio
mis, su išmintingiausiais ir 
mokyčiausiais vyrais, kurie 
gyvena arija jau numirė.

Bemokslis darbuose ir 
gyvenimo kovose kviečiasi 
sau pagelbon tokius talki
ninkus, kaip ir jis pats, be
mokslius. . Gi mokantis 
skaityti ras naudingų žinių 
ir patarimų kningose, ku
rios tik ir laukia, kad galė
tų kam nors patarnauti.
Jaigu geniališkiausias be

mokslis žino tik tą pasauli, 
kurį jis niat\ tai mokantis 
skaityti nei nejudėdamas iš 
vietos gali sekioti po pa
saulį ir gauti supratimą, 
kaip jis atrodė seniau, ir 
kaip dabar atrodo.

Užtat skaitymo gudrybė 
yra iicapkainuojamos ver
tės. Gi gaila tų, kurie ne
pajėgia šito įrankio valdyti.

Br.

IŠMOK (hp
Angliškai kalbėti 

skaityti ir rašyti
Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai

tyti ir rašyti labai trumpame laike už še
šis dolerius ($6) tiktai. Šia mokslas yra 
labai parankus kiekvienam, nes mokina
me naujausiu budu per korespondencija 
jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
dčkyte mokinti* tuojaus, prisiųsdami pi
nigus:
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tb. “KATALIKAS,” spalių 5, 1915.

Mark Twain.

Princas ir Elgeta.
Sulietuvino Padauguvietė,

(Tųsa).
Visi susirinkusieji nulenkė galvas. Užstojo negir

dėta tyla. Tuojaus visi parpuolė ant kelių ir iškėlė 
rankas. Kas tai tarė: “Lai gyvuoja karalius!” To
mas netikėjo savo akim ir ausim. Jis su nuosteba 
žiurėjo aplink save: visi klūpojo prieš jį, tik jis vie
nas sėdėjo. Jį vadina karalium.

Tomas kų-tai atsiminė. Jis pasilenkė prie Hart
fordo ir paklausė jo: “Sakyk sąžiniškai: jaigu aš ką 
prisakysiu, ar išpildys mano norų? Ar niekas nesi- 
priešįs?” Hartfordas atsakė: “Niekas, viešpate. Vi
soj Anglijoj nieks nedrįs tau priešinties. Tu karalius! 
Tavo žodis — įstatymas!”

Tomas į visus rūsčiai pažiurėjo ir tvirtu balsu pra
bilo: “Lai nuo šios dienos karaliaus žodžiai buna geri 
ir gailestingi. Atsistoki! lorde Hartforde! Eikit kalė
jimai! ir iš ten paleiskit Norfolko gercogų. Pasakykit, 
kad jis yra liuosas, nebus baudžiamas mirtimi. Taip 
prisako karalius!” Tomo žodžiai buvo girdimi visoj 
salėj. Visas susirinkimas sušuko: “Lai gyvuoja Ed
vardas, Anglijos karalius!” Dėdė Hartfordas išėjo 
išpildyti karaliaus įsakymą.

XII.
Princas Edvardas ir jo draugas.

Kaip sakėme, Mailsas Handonas išnešė ant rankų 
princą iš tarpo minios. Dabar Edvardas girdėjo, kaip 
visur buvo kalbama: “Karalius numirė, karalius numi
rė!” Mažam princui nuo tos naujienos širdį smarkiai 
suspaudė, nes numiręs karalius, nors buvo aštraus budo ’ 
ir piktas, bet del jo buvo meilus, geras tėvas. Ašaros 
bįrėjo iš akių nelaimingo princo. '

Jiedu priėjo ligi Londono tilto. Čia viešbutyj gy
veno Mailsas. Pas viešbučio duris koks tai aštrus bal
sas prabilo į juodu: “Štai ant galo ir tu! Dabar jau 
nekados nuo manęs neišbėgsi. Aš tave pamokysiu, 
kaip pabėgti nuo manęs ir taip ilgai kur valkioties.

Ir Kauti jau ištiesė ranką, kad sugriebti princą. 
Mailsas užstojo jam kelia ir pasakė: “Palauk, mano 
mielas!” Kam tau reikalingas tas vaikas?” Kauti at
sakė: “Jis — suims mano.” — “Jis meluoja!” sušuko 
Edvardas. — “Tikiu tau, vaikei',” pasakė Mailsas, — 
“kad tu ir netikrų protų turi galvoj. Neduosiu tavęs 
tam nedorėliui. Jis ketina mušti tave; eik su manim!” 
Vaikas šaukė: “Žinoma, su tavim eisiu! Aš negaliu 
grįsti pas tą nedorą žmogų į kankinimus; aš jau žinau 
jo piktą širdį.” — “O! aš pamėgįsiu!” suriko Kauti 
ir šoko prie vaiko. Mailsas ištraukė savo kardą. “Tik 
nors pirštu pajudink tą vaiką — ir tu neliksi gyvas!” 
Kauti atšoko atgal. Mailsas kalbėjo: “Aš apgyniau 

, tą vaiką nuo piktos minios ir dabar jo nepaleisiu. O 
tokiam bjauriam tėvui, kaip tu, aš nemanau gražinti 
vaiką. Eik sau šalin kol gyvas ir sveikas!”

Kauti dar toliau traukėsi atgal keikdamas ir pikt
žodžiaudamas ir ant galo susimaišė minioj ir išnyko. 
Mailsas su princu užlipo ant trečio gyvenimo viešbučio. 
Kambarėlis buvo iieturtingas: menkai išklota lova sto
vėjo kampe, palei sienas, stovėjo senos, sulaužytos kė
dės ir dvi plonos žvakutės silpnai žibėjo. Mažas ka
ralius (nes jau princas pastojo karalium), inėjęs į 
kambarį, tuojaus parpuolė ant lovos. Jis buvo labai 
nuilsęs ir alkanas, nes nuo vakar dienos jis nei trupinio 
valgio neturėjo burnoj. Užmigdamas jis pasakė: “Pri
kelk mane, kada paduos pietus.” Su tais žodžiais jis 
užmigo. Mailsas nusišypsojo ir pamanė: “Įstabus vai
kas! Atsigulė ramiai ant svetimos lovos, lyg ant sa
vo. Jis save vadina Valijos princu! Nelaimingas el
geta! Jau nemažai savo gyvenime matęs kumščiavimų 
ir mušiiųų — del to ir iš proto išėjo. Aš busiu jo ge
radariu, išmokysiu jį.ir išgydysiu iš ligos. Greičiaus 
pats galą gausiu, negu jį duosiu kam nuskriausti. Aš 
labai pamylėjau tą vaikutį! Kai}) drąsiai jis kalbė
jo.-su minia? Kaip iškilmingai į jų žiurėjo: rodos, tik
ras karalius!”

Mailsas pasilenkė ant miegančio vaiko Ir meiliai 
glostė jo minkštus plaukus. Princas pasijudino mie
godamas. Mailsas tykiai pasakė: “Jis guli niekuo ne
užklotas: gali dar peršalti.” Jis pradėjo ieškoti, ar 
neras kuom vaikutį galėtų pridengti, bet nieko nera
do: tada jis nusivilko savo drapanas ir uždengė vaikų. 
Mailsas kalbėjo pats sau: “Važiuosiu su vaikučiu pas 
savo tėvą. Jei dar tėvas gyvas, — priims pas save vai
ką. Ir vyresnis brolis Jaša priims jį, o jaunesnis Gju 
nors piktas, bet prie manęs nedrįs vaikui nieko blogo 
daryti. Šiandien dar mudu keliausim pas juos. Tik 
ar gyvas mano tėvas: jau septyni metai, kaip negavau 
iš namų jokios žinios?” Inėjo tarnas ir įnešė pietus; 
jis garsiai subeldė durimis. Princas pabudo ir atsisėdo 
ant lovos-. Pamatęs save .užklotą Mailso drabužiais, jis 
pasakė: “Tu labai geras: paimk savo drapanas — jau ' 
man jos nercikalingos.” i

Vaikas pasikėlė, priėjo prie ]iraustuvo ir ko-tai lau
kė. Mailsas paklausė: “Ko lauki?” — Prausties no
riu.” — “Tai prauskis!” Bet vaikas stovėjo ir nesi
judino iš vietos. Ant galo jis su nekantrybe subeldė 
du kartu koja į grindis. Mailsas vėl klausė: “Kas 
tau yra?” — “Įpilk vandens!” Mailsas nusišypsojo, pa- ' 
šoko ir padavė vandens. Vaikas nusiprausė ir toliaus 
prisakinėjo: “Paduok rankšluostį!” Mailsas nukabi- 1 
no rankšluostį nuo vinies ir padavė vaikui. Princas 
atsisėdo už stalo ir ]>radėjo valgyti. Mailsas norėjo 
prisėsti prie valgio. Vaikas rūsčiai pasakė: “Kaip, tu '

(Seka toliau). i

(Tąsa).
Vokiečiai pasirodė pir

miau, negu jų laukta. Ne
spėjo kazokai gerai nei ant 
arklių susėsti, kaip ištolo 
pasigirdo šūviai. Dabar 
jau kazokams ne tiek gro
bis rūpėjo, kiek savo gyvy
bę išnešus. Pametė jie net 
sužeistą leitenantą ir aki- 
mirksnyj pranyko už krū
mų. Tuojaus visą kaimelio 
gatvę užpylė desėtkai vo
kiečių raitelių, o paskui jų 
atdardėjo pora kulkosvai
džių. Prie Griniaus kiemo 
sustojo drūtas ulanų kapi
tonas. Kol kiti sukinėjosi 
apie sužeistą leitenantą ir 
užmuštuosius, vienas ulanas 
kaž-ką, ten kapitonui kalbė
jo, vis rodydamas į Griniaus 
grįčią. Kapitonas pamojo 
ranka ir prisistatė pasišiau
šęs subolternas. — Atveskit 
tų namų šeimininką, trum
pai įsakė kapitonas. Keli 
vokiečiai tuojaus šoko ieš
koti senio Griniaus.

*

Vokiečiams pradėjus lau- 
žties per duris, suprato se
nis, jog nėra ko gero lauk
ti, o pažvelgęs per plyšį pa
matė aną patį raitelį, ku
riam užtikrinęs buvo, kad 
kaimelyj nematyta kazokai. 
Skubiai spruko į esantį pa
lovėje rusi. Marti ant grei
tos vėl uždėjo lentomis ir 
pati su vaiku taikės įsi
sprausti į užpečkį. Bet į 
grįčią įgriuvo keletas ula
nų ir nutvėrę ją už rankos 
išsitraukė į aslą. — Kur se
nis? — ėmė jie klaušties lie
tuviškai, kur pats gaspado- 
rius? Drebanti iš baimės 
marti atsakė: “Nežinau, 
turbūt kur išėjo.” Ulanai 
apsižvalgė ir nematydami 
senio niekur, tečiau nepalei
do Grinienės, sugniaužę 
kumščias reikalavo pasaky
ti, kur senis dingo. Paga
lios vienas ulanas nutvėrė 
jai iš rankų vaiką ir iškė
lęs jį augštyn suriko: — 
“Sakyk, kur senis, o jei ne, 
tuojaus trenksiu jį į pečių.” 
Grinienė puolėsi prie vaiko 
ištiesus rankas, atstumta 
apkabino ulano kelius, pra
šymą atiduoti vaiką, bet ne
sakė kur senis: “Nežinau, 
nemačiau,” tai buvo jos vie
natiniai nurodymai.

* ■

Nežinia, ar pergązdinti 
tik norėjo ulanas, bet paė
męs vaiką užsimojo, tarsi 
pasirengęs telžti į žemę. 
Motina užsiėmė akis, o vai
kas baisiai išsigandęs sukli
ko: “Mama, dėdė!” Ulanas 
ištraukė iš kišeniaus cuk
raus gabalų ir rodydamas 
vaikui tarė: “Pasakyk, kur 
dadė, gausi cukraus, o jei 
ne, tai papjausim tave kaip 
aviną.” Vaikas pažiurėjo į 
cukrų, verkdamas sušuko: 
“Dadė yra čionai, rūsyje.”! 
Vokiečiai paleido vaikų ir 
Grinienę, patįs išvilko iš rū
sio senį ir nusivedė su savi
mi. Vaikas kibusi motinai 
į skvernų, bet toji atstume 
ji verkdama: “Tu gyvačiu
kas, kam pasakei kur da- 
dė?...” Vaikas tiek tesupra- 
tęs, kad mama pyksta, pa
sitraukė prie pečiaus...

*
Kapitonas liepė suvadin

ti visus kaimiečius, idant jie 
matyti galėtų, kaip vokie-.

Karo aukos

S. Valstijų generalis konsu- 
lis Muniche, Vokietijoj .ku
ris pasitraukęs iš. užimamos 

vietos.

čiai baudžia prasikaltėlius. 
O čia pat ant kiemo tuoj aus 
sutaisyta karinis teismas iš 
paties kapitono ir dviejų o- 
ficierių. Užklausta senis, 
ar tai jis sakė šį rytų, jog 
kaimelyje kazokų nėra? 
Gintis nebuvo kaip. Prie
šais liudijo tas pats ulanas, 
kuriam tas sakyta. Todėl 
negaišuodamas kapitonas 
tarė: “Griniau, teismas at
rado tave kaltu, jog tu ka
zokų papirktas nedorai ir 
iš piktos valios intraukei 
musų kavalerijos buri į ne
laimę, sumeluodamas, buk 
kazokų nėra, kuomet pats 
juos laikei paslėpęs savo 
jaujoj. Todėl tave tuojaus 
sušaudys, tavo mimai bus 
sunaikinti ir taip bus kiek
vienam, kuris blogai darys 
prieš musų armiją.” Ulanas 
atkarto j o išsigandusioms 
sodiečiams kapitono žo
džius lietuviškai. Senis 
Grinius šoko aiškintis, mal
dauti sakydamas, jog nė jis 
pats, nė niekas kazokus at
jojant nematė, juos netoli
mais esant nežinojo; kapi
tonas tik pamojo ranka ka
reiviams, kurie tuojaus ėmė 
tempti senį tolyn. Grinie
nė tuokart puolėsi kapito
nui į kojas, melždama dova
noti, nepalikti ją vieną naš
laitę. Kapitonas paspyrė 
tik koja. Senis tuo tarpu 
velkamas prie tvarto šaukė: 
“Palaukit, nors kunigą pa
prašykit, bent išsispaviedo- 
ti prieš smertį...” Kapito
nas tik nusijuokė ir užsisiię 
ko sau. Grinienė betgi ne
atstodama verkė ir malda
vo pasigailėti, kol nesugrio
vė šaudyklės, kol'senis ne
nuvirto pasienyje...

(Seka toliau).

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilictystės, dailarašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald ave., Chicago, Ill.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—(t po pie
tų ir 6—8 vakare; ncdėliomis 10—1 
po įlietų.

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

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

i LIETUVIS GRABORIUS ‘ I
Geriausias gra-j 

borius ant Bri-1 
dgeporto. Atlie- H 
ka darbą geriau-j 
šiai. |
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto- į 
rius ir 12 va- ■ 
nų paimu. B

Tel. Drover 4139

i A. MASALSKIS
■ 3305 Auburn Ave., Chicago g
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SUČEDYK’ PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVfKSTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 8c sv. sviesto.

■ 26c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

19c*
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 91.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee are 
2054 M■ 1 waukeo avė 
2710 W North avė

Vakarine dalia.
1510 \V Madison st 
2^30 W Madison st 
1886 Blue Island ave
1217 S Halstad St
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd at

Pletin. dalia
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 S Ashland ava

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Co.

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

■ a . i .. 1 1- 1-1 Th >• ■

PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiausiai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant lmų morgičių. Kreipkitės pas

K. J. Fillipavičių—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 pėtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
Išrausta

WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasuicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU-
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 komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.
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Atsakanti gyduole del Reumatizmo |
- _ Tukst'įčia tapo sveikais, (■

M ' žmonės slogiausiame sveika- ■
MII tos nadėiime. kentėdami ru- n
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUORIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

IPAIH-EXPELLER?
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tos padėjime, kentėdami ru- ■■ 
tikėjosi b 

išsigydyti, g 
parodyta g 

Jiems, kad jų kentėjimai bu- į 
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- ■ 
dai kraujų išmirkė stiprumų. ■ 
Jie ištikro buvo menki, kur ~ 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. e' '<

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

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

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

matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo
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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 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington Si

NEW YORK. N. Y.

10f

Turkish Trophies
Cigaretę šiandien! '

Rūkytojai
1 Turkish Trophies 
Iig aretij penkiolika met n at- 

gal — yra rūkytojai

J Ul bėjai geriausiu Turkiszku 
ir hgiptiszku Cinaretu švieti

H'; * - -r • -- r^rr?^rrgaBgw«s i...wwebb—

Į “Amerikos Lietuvis”
Į Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- 
i kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis.

Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa
siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 

Worcester, Mass.

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

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
15 Millbury St., : Worcester, Nass

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą)

y Šitas specialia KUPONAS vertas 
Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretę kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

«. THE AMERICAN TOBACCO CO.Sl Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. T. 
(Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio', 1916.)

3
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Chicagos Žinios GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

MOM* LAUKIS

straikininkus

BANK
JONAS M, TAf ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street,

TRIS

■

R

Žieminėj
Paprastai sekmadieniais Rusijoj, Siberijoj.

i-

I

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

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

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena.’’ arabiškos 
historijos. 
gų Į 
šais.

REIKALINGI
jauni vyrai mokytics barbcrysties* Ke
leto savaicziu užtenka de! užbaigimo 
kurso* Tarankiai duodami. Vietos lau
kia. Geras mokesnis. Visados galt ti
kintis dirbsiąs. Uždarbis yra besimo
kinant.
MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Fifth five., Chicago, ill.

Parsiduoda galiūnas ir namas, arba 
tiktai vienas galiūnas; saliuną galima 
išrandavoti ir del kito biznio, nes 
laisnis baigiasi ateinantį mėnesį. 1 
840 W. 33rd str., Chicago, Ill.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DEHTISTAS

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

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 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytu 

Telefonas Yards 687.

Phene Drever 7M0

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gyds ligas vyrų.; moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan St., Chicago, HI.

LD. “KATALIKAS,” spaliu 5, 1915.

mieste ant gatvių pasitaiko 
daug nelaimingų atsitikimų. 
Pereitas sekmadienis irgi 
be to neapsiėjo. Vienas as
muo užmušta ir 18 sužeista. 
Dažniausia automobilistai 
kasdien šį-tą turi suvažinė
ti. Ne dyvaū Čia kiekvie
nas šiaurius gali nusipirkti 
automobiliu ir paskui gat
vėmis daužyties.

neprigulmin- 
savais darbi-

IŠ RUBSIUVIŲ STRAI- 
KO.

Mrs. Medill McCormick 
užsistoja nž straiknojančias 
rnbsiuves merginas. Šian
die po pietų ji su mergino
mis atlaikys susirinkimą 
Convay luiste ir ten iš mer
ginu surinks visokius nusi
skundimus ant policijos už 
pastarosios brntališkumą. 
N u k cnt ė j u si os st ra iki n in - 
kės parengs “affidavitus.”

Vakar miesto taryba 
strai kuojančin rubsiuvi u 
reikalams nuskyrė specialę 
komisiją iš 5 aldcrmanų.

Vakar policija, kaip pap
rastai, kelis 
areštavo.

Dar kelios 
gos firmos su
įlinkais susitaikė ir tie grį- 
šta darban.

TMD. VAKARAS.
T M D. 28 kuopos dramos 

skyrius turėjo šeiminini pa
silinksminimą, rugsėjo 30 
d., Meldažio svetainėje.

Smagu pažymėti, kad 
nemenkas būrelis jaunimo, 
veik visi TMD. nariai, buvo 
visą laiką gyvas. Smagiai 
šokta ir žaista įvairių žais
mių, kokių tik jaunimas ga
lėjo pramanyti. Visi suši
lę, suplukę, bet nieko ne
paisė, gražiai linksminosi 
ir viskas ėjo į sveikatą.

Susėdus prie užkandžių 
skambėjo kalbos. Kalbėjo 
p. M. Juška, dr. A. Zimon- 
tas; paskui S. Kriukas ir B. 
Lenkauskas pamargino pro
gramą savo rūšies juokais. 
Po vakarienės vėl visi suki
bo prie šokių ir žaislų. Mu
zika buvo p. P. Sarpaliaus.

Reikia ištarti ačiū rengė
jams nž pasidarbavimą.

Eskulapas.
SU BREŽUKAIS ŽAIDI 

MO PASEKMĖ.
Po numeriu 7855 Clyde 

avė. su brėžukais bežaizda- 
ma uždegė sau drabužius 
trijų metų mergelė Eleanor 
Roioff 
mirė.
bėti.

ir apsvilusi veikiai 
Nesuspėta ją išgol-

ŠEIMYNOS IŠVA 
RYTA GATVĖN.

Tris šeimynos vakar ank
sti ryto turėjo išsikrausty
ti ant gatvės, kuomet po nu
meri n 3335 Mosspratt gat. 
kilo gaisras. Spėjama, kad 
žiurkė brėžukus begranžda- 
ina pagimdė ugnį. Gaisras 
nuostolių padaręs aplink 
$800.

200 AUTOMOBILISTŲ 
AREŠTUOTA.

Pereitą sekmadienį 200 
automobilistų policija viso
se miesto dalyse areštavusi. 
.Tie visi šiandie turi stoti 
specialiu del jų teisman. A- 
reštnoti už peržengimą mie
sto parėdymų, ty. nž per- 
greitą važiavimą, nž nesu- 
stojimą prie sustojusių gat- 
vekarių ir t.t.
KANALASUŽDARYTAS.

Washington, spalių 5. — 
Panamos kanalas laivų 
plaukiojimui uždarytas ir, 
regis, pirm lapkr. 1 d., š. m., 
nebus atidarytas. Nno Gold 
TliU nuslinko daug žemės 
kanalan ir užblokavo perė
jimą. Tą žemę išversti lau
kan nemakai laiko užims.
AUTOMOBILIŲAUKOS.

Lapkrityj — Pietinėj A- 
frikoj ir Peru.

Gruodyj — Uraguay, Au
stralijoj.

Taigi šiemetiniai javai 
jau visur nuvalyti, kitur 
dar valomi, išėmus Uraguay 
ir Australiją.

Į šitas visas paminėtas 
šalis iš S. Valstijų partrau
kiamos mašinos javams va
lyti.

SLRKA. I-JO APSKRI
ČIO KP. SUSIRINKIMAS

Sekmadienyje, spalių 3 
d., šv. Kryžiaus par. sve
tainėje įvyko svarbus SLR. 
KA. Chicagos ir apylinkės 
1-jo apskričio kuopų susi
rinkimas. Nepribuvus val
dybai šiam susirinkimui iš
rinkti nauji vedėjai: pirm. 
— kun. A. Skripko, rašt. — 
p. P. Mulevičius. Apsvar
sčius bėgančius reikalus, 
buvo kalbėta, kokino budu 
dabartines kuopas paska
tinti prie geresnio veikimo 
ir naujų kuopų organizavi
mo. Išrinkta nauja valdy
ba. kuri užims vietą ligi 
sausio mėnesio, 1916 metų. 
Pirmininku išrinkta p. A. 
J. Sutkus; raštininku p. J. 
J. Palekas.

Toliau išrinkti dabartinio 
organizatoriaus, p. J. A. 
Sutkaus, pagelbininkai arba 
kuopų organizatoriai. Kuo
pos, kurios neprisiimto sa
vo delegatų į apskričio su
sirinkimą, privalo išrinkti 
organizatorius per savo kp. 
susirinkimus. Nutarta, kad 
visos kuopos, kurios randa
si tame apskrityje, rengtu 
agitacijines prakalbas. Kuo
pos, norinčios surengti pra
kalbas, jaign bus reikalin
gos kalbėtoju, gali kreipties 
prie apskričio valdybos.

Delegatų buvo iš 10 kuo
pų. Platesnis aprašymas 
ir protokolas bus paskelbta 
susivienijimo organe.

Sekantis susirinkimas 
bus laikomas Apveizdos 
Dievo par. svetainėje, lap
kričio 7 d., 2 vai. po pietų.

A. J. Sutkus, apsk. pirm., 
J. J. Palekas. raštin.,

4629 S. Paulina gat.

MARIJONA PIEŽIENĖ
Apreiškiu visiems gentinis ir pažįs

tamiems, kad raauo mieliausia prietel- 
ka, Marijona Pježienū. po tėvais- Juk- 
nikė, po sunkių sopulių, aprūpinta Šv. 
Sakramentais persiskyrė su šiuo pa
sauliu, palikdama dideliame nuliūdi
me vyrą Feliksą ir sūnų Stanislovą, 
12 metų, ir Bronislovą vienos savai
tės, dukterį Zpfiją 8-nių metų. Laido
tuvės atsibus ketverge, spalių 7 die
ną, iš parapijos šv. Onos, Brighton 
Park, ant šv. Kazimiero kapinių. Ve
lionė paėjo iš Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Tauragės parapijos, Tarailių 
kaimo. Širdingai užkviečiu visus gen
tis ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Su pagarba 
Felix Pieža, 

4436 So. Fairfield avė.,

Reikalingi Pardavėjai (clerks) įvai
riuose departamentuose. Gera mokes
tis ir darbas ant visados.

KLEIN BROS..
Halsted ir 20-ta gatvė.

NAUJA DRAUGIJA.
Rugsėjo 22 <1. 1915 m. susitvėrė nau

ja draugija kas link uždėjimo lietu
viškos kolionijos. Vardas šitos drau
gijos yra Lietuvių Ūkininkų Draugija 
Amerikoje, ši draugija stengsis da
ryti didžiausią kolioniją Amerikoj. 
Nusprendė pirkti žemės mažiausia 20,- 
000 akrų. Pinigų sudėta $10,000. 
Valdyba liko išrinkta. Spalių 8 d. 
komisija iš 4 ypatų važiuos į Wiscon- 
sino valstiją del apžiūrėjimo žemes. 
Jaigu kas ^norėtumėte prisidėti prie 
šitos draugijos, malonėkite atsišaukti 
į nurodytą vietą.

Pirm. P. A. Mažeika, pagelbininkas 
Jonas Gugula, sekr. William žukowski, 
išdininkas Jurgis Daržininkas. Ofi
sas randasi 3315 Auburn avė., Chica
go. Ill. Tel. Yards 113Sk________

PASAULINIS PJŪTIES 
KALENDORIUS.

Ant visos žemės apskri
čio visi ištisų metų mėne
siai tai vienur, tai kitur už
imti javų valymu. Snlyg 
laikraščio “Farm and Fire
side” javai valomi:

Sausyj — Naujoj Zelan
dijoj, Argentinoj.

Vasaryj — Rytinėj Indi
joj, augštajam Egipte.

Kovo m. — Egipte. Chili.
Balandyj — Mažojoj A- 

zijoj ir Meksike.
Gegužyj m. — Azijoj, 

Chinijoj, Japonijoj ir Te
xas’e (Snv. Vai st.).

Biržely j — Turkijoj, His- 
panijoj, Snv. Valstijų pieti
nėse valstijose.

Liepos m. — Snv. Valsti
jose, Austrijoj, pietinėj Ru
sijoj, Anglijoj, Vokietijoj, 
Šveicarijoj.

Rugpjutyj — Kanadoj, 
Holandįjoj, Belgijoj, Dani
joj, Lietuvoj.

Rugsėjyj — Scotlandijoj, 
Švedijoj, Norvegijoj, Sibe- 
ri-joj.

Spalių m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 

Didumas kningos 6%x9!4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

kifetantisNakta 
irViena
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Tananevicz Savings I

CHICAGO. ILL.

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 čekiu šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų ”’itų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vilis dalis svieto ir 

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

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

P ARS AMD O 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 inorgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

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

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

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

Parsiduoda barzdaskutykla (Barber 
shop) lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj; biznis išdirbtas per 100 metų. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
4422 So. Wood str., Chicago, Ill.

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

Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.
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Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, evinakalvių daigtų ir stogo popieros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlomo šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 

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

čia
III -KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

"SAULE"
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Per Rugsėjo Mėnesį Tiktai!
Šis patogus gvarantuotas 

PIANAS

$250 vertes
PRANEŠIMAS.

Vien tik parankumui Chicagos lietuvių gyventojų, Hallet and Da
vis Piano Co. Praneša Chicagos ir apylinkės lietuvių gyventojams, 
jogei atidarė naują pianų krautuvę, po numeriu 3249 So. Morgan 
str. Toliaus mes, pasinaudodami šia proga, dėkavojame visiems lietu
viams pirkliams už jų prielankumą mums ir, tolesniai, perstačius 
musų pianus, mes pasiūlome del rugpjūčio mėnesio tiktai puikų, 
augštos klesos pianą, lėšuojantį mažiausia $250, speciališka kaina 
$195.00.

Mokesnio sąlygos gali būti sutaisytos pirkėjų parankumui.
Atsilankykite tuojaus ir daleiskite parodyti jums, kaip pirkti nuo 

vieno iš didžiausių pasaulyj pianų dirbtuvių ir. sutaupyti pinigų. 
Mes šiame biznyje esame jau virš 75 metų ir musų gvarantavimas 
yra tvirčiausias.

HALLET & DAVIS PIANO CO.
BRANCH STORE

SO. MORGAN ST. J. ZABIELSKIS, Pard.3249
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YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

išeina Kas utarninkas ir petniĮtia.
—. PRENUMERATA KAŠTUOTA; —------ -—

AMERIKOJ [X7mat$u2's? z?(pusei matų

EUROPOJ f R?sij£iirt.LiflT3 $3-s„0, A£gli' LJZ- l joj ir Škotijoj 15 Š. Prūsuose 15 m

Rftiyk taojaw e gams? weua mmer# dyk-n.

W5 D. Boezkauskas & Co,
Wn South Iii Mahanoy City, Pae
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■ Apskelbimai “KATALIKE” amesa gera pelną,
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