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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie gražu ir šilčiau; pa
vakarėj ar rytoj gali būti lie
taus; rytoj ir vėl vėsiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 51, žemiausia 42 laip.

Saulė teka 5:52, leidžiasi 
5:24.

Mėnuo teka 4:23 ryt ryte.
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Graikijos Premier as atsistatydino
Graikijoje tarp kara

liaus ir ministerių 
nesutikimai.

Primieras Venizelos pasi
traukė iš savo vietos, o

Bulgurija užsigina, kad ji no
rinti atakuoti Serbiją.

Labai neaiškus stovis Balkanuose.
Londonas, sp. 6. — Iš A- 

tėnų apturėta žinia, kad 
Graikijos premjeras Venize
los pasitraukė iš užimamos 
vietos vakar vakare.

Kuomet vakar po pietų 
premie ras perstatė karaliui 
Konstantinui savo politikos 
programą, karalius griežtai 
nesutiko, idant talkinin
kams butų leidžiama savo 
armijas išsodinti ant Grai
kijos teritorijų. Tuomet 
premieras apreiškė, kad jis 
rezignuosiąs.

Premieras Venizelos yra 
žinomas karo talkininkų ša
lininkas. Jis reikalauja, 
kad Graikija įsimaišytų šin 
karau ir stotų talkininkų 
pusėn. Karalius Konstan
tinas tuo tarpu yra Vokie
tijos kaizerio svainis ir to
dėl aštriai priešinasi karui. 
Be to kaizeris Graikijai už 
jos neutrališką pasilaikymą 
yra pažadėjęs, kaip papras
tai, daug dalykų.

Taigi Graikijoje dabar y- 
ra gimę nesutikimai val
džios su karaliumi. Kas 
svarbiausia, kad pereitą 
pirmadienį graikų parla
mentas savo balsų didžiu
ma ministerių kabinetui 
buvo išreiškęs užsitikėjimą, 
gi dabar karalius pasiprieši
no ministerių politikos pro
gramai.

Rezignavus premierui, iš 
savo vietų turės pasitrauk
ti ir kiti ministerial. Kara
liui prisieis sudaryti nau
ją kabinetą.

Bet kai]) bus su parla
mentu, kuris taip pat kara
liui yra priešingas?

Tuo tarpu apturima ži-
nia, kad Franci ja ir Angli
ja Salonikuose jau išsodi-J homas gen. Savov taippat

lius savo 150,000 armijos. 
Armija aprūpinta visakuom 
kuoilgiausiai kampanijai. 
Turinti su savimi net sun
kiąsias kanuoles. Iš Nish, 
Serbijos laikinos sostinės, 
pranešama, kad tos talki
ninkų armijos pirmutinės 
sargybos jau atsidurusios 
į Serbijos teritoriją. Taigi 
nieko negaišuojama ir ne
žiūrima Graikijos vidurinių 
kivirčų.

Kadangi karalius Kon
stantinas perlabai laikosi 
vokiečių pusės, todėl ar tik 
Graikijos gyventojai nesu
kels revoliucijos. Labai 
lengvai tai gali atlikti re
zignavęs Venizelos, kadan
gi visa tauta palaikanti jo 
pusę, labai neapkenčianti 
vokiečių. Labai veikiai ka
ralius gali netekti sosto.

Atėnai, sp. 6. — Bulgari
jos premieras Radoslavov 
praneša Graikijos pasiunti
niui Sofijoje, kad Bulgari
ja jokiuo budu neužpuls 
Serbiją ir tik tuomet pra
dės veikti, jei ją pirmiau 
užpultų Vokietija su Austri
ja*

Iš to paaiški, kad Bulga
rija visvien pasirengus prie
šais Serbiją.

Londonas, sp. 6. — Bul
garija į Rusijos ultimatu
mą vis dar nieko neatsako. 
Valstybės taryba per kelias 
valandas svarsčius ultima
tumo turinį, bet galutinai 
nieko nenusprendžius. Ca
ras Ferdinandas su savo 
ministeriais yra prielankus 
teutonams, bet pačioj Sofi
joj atsiradusi tvirta prieš-
teutoninė partija. Plačiai ži

KAKALIUS IR PIEME- 
, NĮS.

Londonas, sp. 6. — Čionai 
laikraščiuose paskelbtas 
vieno Petrogrado politiko 
laiško juokingas turinys, 
kuris sekančiai skamba:

“Žinome, kad Bulgarija 
susijungs su musu prieši
ninkais, bet mes iš to nie
ko nedarome. Rusija gali 
tik susimylėti ant tų naba
gų bulgaru, karalių .pieme
nų, bet tasai ilganosis ka
ralius bus aštriai savam lai
ke nubaustas už savo tokį 
pasielgimą. Busime priver
sti pasiųsti savo armiją į 
Bulgariją, gi kuomet tai at
liksime, bulgarai apgailes
taus savo žingsnio.”

Matyt, pati Bulgarijos 
valdžia nujaučia ką nors ne
gero, kadangi premieras 
Radoslavov įsakė laikraš
čiams, idant jie užgintų į- 
skundimus iš Rusijos pu
sės, kad Bulgarija laikanti 
pas save vokiečių ir austrų 
oficierius ir turi jau savo 
rankose pažadėtus $10 mili
jonų kas mėnuo už nusisu
kimą nuo Serbijos ir Rusi
jos ir prisijungimą prie teu
tonų. Rodoslavov visa tai 
užgina.

PAGERBĖ KARŽYGĘ.
Petrogradas, sp. 5. — An

tru kartu Rusijos historijoj 
atsitinka, kad moteris bu
tų apdovanota šv. Jurgio 
kryžiumi, koks atžymėjimas 
už karžygingumą Rusijoje 
yra didžiausias. Caras tuo 
kryžiumi pagerbė gailestin
gos sesers Ivanovos lavoną. 
Ivanova krito su kitais ka
reiviais atakuodama prieši
ninko pozicijas. Kadangi 
būrio kareivių vadas buvo 
užmuštas, tai Ivanova juos 
vedė atakon.

Pirmutine Rusijoje mo
terimi, apdovanota šv. Jur
gio kryžiumi, buvo* Marija 
Durova, kuri pasižymėjo 
Napoleono laikais.

Keista, kam numirėliams 
reikalingi tokie atžymėji- 
mai?

— Londonas, spalių 6. — 
Vakariniam karo fronte tal
kininkų ofensivas buvo ap
sistojęs, bet dabar išnaujo 
prasidėjęs smarkus artileri
jos veikimas, kai kad prieš 
buvusį ofensivą.

esąs priešingas bičiuliavi- 
muisi su teutonais.

Taigi kol-kas Balkanuose 
stovis labai neaiškus. Nie

kei a- 
prieš

ko aiškaus negirdima 
pie Rusijos veikimą 
Bulgariją.

Rusai visu fron
tu smarkiai 

atsilaiko. 
’ . >» : •

Londonas, sp. 6. — Rusų 
armijos, kurios per pasta
ruosius penkis mėnesius 
nuolat nuo teutonų traukė
si, dabar atsigriebė ir visu 
frontu, nuo Rygos ligi Vil
niaus, ant vokiečių smar
kiai užpuldinėja. Dabar 
vokiečiai ten tik ginasi.

Sulyg neoficialių iš Pet
rogrado pranešimų, pami
nėtam fronte rusams gerai 
sekasi, nes visur ima viršų. 
Bet iš Berlyno pranešama, 
kad rusų užpuldinėjimai vi
sur atmušami.

-----------J
Petrogradas, sp. 6. — 

Rusti generalis štabas skel
bia, kad Rygos apylinkėse 
buvę keli snarkųs. susirė
mimai. Į žiemius nuo Bir- 
shallen rusai užėmę dalį vo
kiečių apkasų. Mūšiai ei
na visa linija palei ežerus 
Demmen, Dresviaty, Me
džio! ir Vichnev.

Smorgono apskrityj ir 
nuo čia toliau į pietus ru
sų žvalgai susikirtę su prie
šininko mažesniais būriais.

Į pietus nuo Pripeties po 
susirėmimui ant upės Styr, 
Kovel-Sarny geležinkelio 
juostoje, rusai užėmė net 5 
vokiečių apdrutintus so
džius. Kitose vietose teu
tonai taippat atmušti.

PRAGYVENO 107 ME
TUS.

Pittsburg, Pa., sp. 5. — 
Pereitą šeštadienį trepais 
nusirito ir nuo to praeitą 
naktį mirė Mrs. Ann Kelly, 
107 metų senelė. Ji buvo 
gimus Irlandijoj ir į Ame
riką atkeliavus mažutė mer
gaite būdama. Čionai išgy
venus 75 metus.

BAISI EPIDEMIJA SER
BIJOJE.

New York, spalių 6. — 
Aplink pusantro šimto tūk
stančių žmoniij Serbijoj žu
vo šią vasarą nuo šiltinės ir 
choleros, kaip tvirtina dr. 
Richard E. Strong iš Wa- 
shingtono, kurs iš Serbijos 
čionai italų garlaiviu par
keliavo. Dr. Strong dar
bavosi serbų Raudonojo 
Kryžiaus draugijoje.

— Washington, sp. 6. — 
šiandie vakaru, atliks savo 
pirmą posėdį S. V. karo lai
vyno pageriamo komisija, 
kurios pirmininku yra Tho
mas A. Edisjm.

DUMBA APLEIDO S. 
VALSTIJAS.

/

New York, sp. 6. — Va
kar iš čionai Europon iš- 
keliav'o Austrijos-Hungari- 
jos ambasadorius S. Valsti
jose, Dr> Constantin T. 
Dumba, kurį jo valdžia iš 
šios šalies at,šaukė pareika
lavus S. V. valdžiai. Iške
liavo drauge su juo ir jo 
žmona garlaiviu New Ams
terdam. Garlaivis plauk
siąs į Rotterdam.

Anglijos valdžia S. Vals
tijoms užtikrino, jogei am
basadoriaus ant jūrių ne
trukdysią ir'leisią jam liue
sai keliauti sua namo.

Dr. Dumba šioj šalyj am
basadoriumi išbuvo suvirš 
du metu.

POPEŽIUS TURĖS ATS
TOVĄ PRIE KARŪNA 

VIMO.
Roma, sp. 6. — Lapkri

čio 10 d. atsibus Japonijos 
imperatoriaus karūnavimas. 
Karūnavimo iškilmėse po- 
pežius taippat bus atstovau
jamas. Jį atstovaus apaš
talinis delegatas ant Phili- 
pinų salų, Mgr. Petrelli. Jis 
nugabensiąs Japonijos im
peratoriui popežiaus asine- 
ninį raštą.

SUTORPEDUOTA PRAN
CŪZŲ LAIVAS.

Marseilles, Franci j a, sp. 
6. — Prancūzų garlaivį 
“Provincia,” 2,245 tonų, su- 
torpedavo Austrijos subma- 
rinas Graikijos pakraščiuo
se. Pirmiaus submarinas 
tečiau buvo įsakęs garlaivio 
įgulai nusikraustyti nuo lai
vo.

“PERTRAUKTI SKER
DYNES,” SAKO S. V.
Washington, sp. 5. — Po 

kiek laiko gal S. Valstijoms 
prisieis susikivirčyti ir su 
Turkija. S. V. per savo am
basadorių Konstantinopoly j 
pranešė turkų valdžiai, kad 
ji pagaliau paliautų skersti 
armėnus-krikščionis. Žino
ma, toksai S. Valstijų rei
kalavimas turkų valdžiai la
bai nepatiko. Bet į tai ne
žiūrima.

PRAVES PRIVERSTINA 
KAREIVIAVIMĄ.

Bazilea, sp. 6. — Šveica
rijos valdžia tomis dieno
mis atsiliepė į savo pilie
čius, idant jie įstotų šalies 
karuomenėn, į atsiliepimą 
atsišaukė tik 16,000 jauni
mo, kad tuo tarpu vladžiai 
reikia turėti mažiausia 115,- 
000 kareivių. Tatai dabar 
manoma ir laisviausioj Švei
carijoj pravesti priverstiną 
kareiviavimą.

Lietuviška Brasta visai 
sudeginta.

Rusai pasitraukdami su
naikino miestą.

benę. Palei kritusius ru
sus atrasta ameri kūniniai 
ir japoniniai šautuvai. Ant 
pastarųjų buvo parašai rusų 
ir japonų kalbose: ‘Pasar
ga, saugoti nuo drėgnumo.”

Apie paskutinius susirė
mimus aplink Liet. Brastą 
Leonardas Adelt rašo:

Penki vokiečių lakūnai 
ant geležinkelio stoties nu
metė 70 bombų. Paskui po 
pietų, aplink 4:30, 180 a iš
motų ėmė bombarduoti for
tą 144 ties Kobilianais ir 
kitus fortus. Išilgai gele
žinkelio austrų būrys besi
slėpdamas pasiekė vielines 
rusų tvoras. Veikiai prie 
jų prisijungė ir vokiečiai. 
Vakare 7:30 išleista įsaky
mas antpuoliu ir akimirkoj 
pasigirdo šauksmas “pir
myn.”

Tvirtovė buvo užimta. 
Rusai išsikraustė.

Degančios L. Brastos iš
vaizda buvo" sekanti:

Nuo namų lig namų, nuo 
gatvės lig gatvės verčiasi 
liepsnos kamuoliais. Nėra 
žmogaus, kuris gesintų liep
snas. Butų tai bet buvęs 
veltus darbas, kadangi gai
sras buvo apėmęs visas mie
sto dalis. Vienui- ir kitur 
šunes staugia. Dažnai pri
versti atgal gatvėmis grįs
ti, kadangi griūvanti murai 
galėtų mus po savimi pa
laidoti. Durnai tiršti. Pa
galiau lengviau atsikvepia
me vienam darželyj, kuris 
nuo ugnies buvo dar liuesas. 
Čia stovi vienatinis L. Bras
toj likęs žmogus, Mose Per
les, kuris kazokams atida
vė auksinį laikrodėli, kad 
savo namus apsaugoti nuo 
ugnies.

Austrų karuomenė ineina 
miestan ir čia susitinka su 
brandenburgiečiais. Pilkos 
kai]) švinas jų mundieros 
mirga durnuose, kurie kai]) 
koks saulės užtemimas už
gulė ant miesto. Karei
viams norėtųsi atrasti prie
glaudą, bet visi namai liep
snose.

Aplink 11:00 vakare pra
dedama tiesti pontonuos 
tiltas per Būgą. Trims va
landoms praėjus tiltas pa
baigtas. Juo persikelia ar
tilerija. Karuomenė ilgo
mis eilėmis apleidžia degan
tį miestą ir slenka šiaurva- 
karų link.

Pasitraukianti nuo vokie
čių rusai elgiasi sulyg seno 
savo karinio budo, kai]) kad 
elgėsi 1812 metais — pas
kui save degina sodžius ir 
miestus. Gaisro aukomis 
krinta ne tik maži mieste
liai, bet taippat ir dideli 
miestai paskęsta ir žūsta 
liepsnų vilnyse ir savo vie
toje palieka tik pelenus ir 
nuodegų] ius.

Tekino miestu, kuris kaip 
ir daug kitų krito liepsnų 
auka nuo rusų rankų, yra 
miestas Lietuviška Brasta, 
kur rusai turėjo stiprią 
tvirtovę. Šiandie to mies
to kaipir nebūta. Kaipo 
atmintis po jam paliko tik 
nuodėguliai, griuvėsiai ir 
pelenai, tarp kurių raičioja
si juodųjų durnų kamuoliai.

Miestas Lietuviška Bras
ta daugiausiai buvo apgy
ventas žydų, Ten gyveno 
ne mažai rusų, lenkų, Ukrai
ną ir nedaug lietuvių. Bet 
visai tai buvo mažas nuo
šimtis žydų akivaizdoj.

Išviso ton gyveno 55,000 
gyventojų. Juos visus ru
sų karuomenė pasitraukda
ma pirm savęs nuvarė ry- 
tuosna. Pagaliau aptuštin
tą miestą padegė.

Kuomet vokiečių ir aus
trų karuomenė, rusams iš į 
ten pasitraukus, inėjo de- 
gantin miestan, tenai atrado 
tiktai vieną žydų šeimyną.

Karo korespondenas Le
onardas Adelt, aprašydamas 
savo įspūdžius, apturėtus 
degančiam mieste, priduria, 
jogei apart tos vienos žydų 
šeimynos mieste vienur ir 
kitur buvo atrasti keli ru
sų kareiviai, kurie buvę pa
likti miesto namų padegi
mui.

Jis rašo:
Tiktai rugpjūčio 26 d. ry

te rusų komendantas Lietu
viškoj Brastoj parėdė mie
stą visokiomis priemonė
mis naikinti. Tas atsitiko 
vokiečiams su austrais ap
šaudant miestą rugpjūčio 
25 dieną.

Kiek palaukus paskui iš 
ten rusų karuomenė pasi
traukė paimdama su savimi 
anuotas.

Toliaus rašo:
Rusai savo visas anuotas, 

išėmus kelias senas, dar 
pirm kelių dienų buvo išga
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čias viešpatijas, tai bent tąs, 
kurios pasiduos. Ligšiol 
vokiečiams pasidavė palen
kti savo pusėn Bulgariją. 
Caras Ferdinandas kiek lai
ko atgal paskelbė pilną mo
bilizaciją savo armijos, ku
ri turi mažiausiai 300,000 
žmonių . ir 1,018 kanuolių. 
Vyriausiu armijos vadu nu
skirtas sosto įpėdinis Bori
sas, o štabo perdčtiniu gene
rolas Žertom

Bulgarija sustumė savo 
karuomenę prie Makedoni-; 
jos rubežiaus, kad užpulti | 
ant Serbijos iš rytų ir pie-i 
tų, o tuo tarpu vokiečiai ir 
austrai sutvarkė užpuolimą 
iš šiaurių. Vokiečiai suta
rė paskui susikabinti su 
bulgarų armijomis ir tada 
tęsti savo kelionę link Kon
stantinopolio ir... Egipto.

Vokiečiai galų gale spė
liojo, kad turėdami gimi
nes valdovus ant Rumuni
jos ir Graikijos, sostų, jai
gu jau neįstengs pastarųjų 
patraukti savo pusėn, tai 
bent neturės iš jų pusės 
klinčių prie savo siekinių, 
o už tai, žinoma, žadėjo at
lyginti Graikijai Albanijos 
lėšomis, o Rumunijai Rusi
jos lėšomis.

Tečiau pastarieji nepasi
sekimai teutonų armijų Ru
sijoje ii’ vakaruose, užslopi
no užsitikėjimą teutonų 
pergale, be to ąrogantinės 
pretenzijos Bulgarijos ir 
Austrijos prie Dubrudzo ir 
Salonikų sukėlė rumunų ir 
graikų neapykantą ir patri
otizmą. Rumunų ir graikų 
tautos visai nemano skaity- 
ties sostų valdovų sim- 

, patijomis link vokiečių, o 
elgsis kaip išrodys protin
giau ir kaip daugiau duosis 
atnešti tėvynei naudos.

Vos tik Bulgarija pradė
jo visuotiną mobilizaciją, 
graikų karalius taippat pri
sakė mobilizaciją, kuri gal 
ne taip sparčiai bus užbaig- 

■ ta, bet neužilgo bus suorga
nizuota apie 250,000 karei
vių. Be to Graikija turi 
nors nedidelį, bet puikų lai
vyną. Graikų karuomenė 
iš dalies jau sugabenama 
prie Bulgarijos rubežiaus. 
Pats graikų karalius eina 
karuomenės priešakiu, o dė
lei ligos, kol kas, užleidžia 
vietą generolui Doumanis.

Bulgarų ir graikų mobili
zacijos atsiliepė ir į rumu
nų padėjimą. Rumunai už
sidegė mušti austrus. Bu
karešte keliamos trukšmin- 
gos demonstracijos prieš 
teutonus. Rumunų valdžia, 
nors galutinai dar nenuta
rus prisidėti karau, bet del 
viso ko karuomenę savo 
taiso.

Kaipo pasekmė bulgarų 
mobilizacijos išėjo tai, kad 
talkininkai pasiskubino 
prieš Balkanų audrą prisi
rengti. Francija ir Anglija 
pirm laiko sutraukė ant sa
los Ernuos 110,000 karuonie
nės. Neskaitant dar kelio
likos tūkstančių anglų ka
ruomenės, kuri randasi E- 
mnos prieplaukoje prie pat 
bulgarų rubežiaus, — anglų, 
franeuzų ir italų laivynas 
kiekvienoje valandoje gali 
sunaikinti bulgarų prieplau
kas ]>rie Egejaus jūrių, o 
rusų laivynas tą pat atliktų 
Juodosiose jūrėse.

Tokiose tai aplinkybėse

Anglas nubaustasLietuviai 
Amerikoje.

SUVIENYTŲ DRAUGI- 
JŲ VEIKIMAS.

Kenosha, Wis. Prie su
sivienijimo draugijų, kurio 
tikslas yra rinkti aukas del 
karo nukentėjusiems, prigu
li sekančios dr-jos: šv. Be
nedikto, šv. Petro, Birutės, 
212 kp. SLA. ir draugija 

| Lietuvos Balsas. Į komite
tą ineina šie asmenįs: J. 
Traškelis ir A. Kvedaris iš 
šv. Benedikto dr-jos, F. 
Stankus ir T. Bagdanavi- 
čius — šv. Petro dr-jos, H. 
Labanauskas ir J. Nevulis 
— Birutės dr-jos, J. Šoki i s 
ir K. Brazevičius — 212 kp. 
SLA., K. Norbutas ir J. Ja- 
seliunas — Lietuvių Balsas 
dr-jos. Komitetas forma
liai susitvarkė rugpjūčio 29 
d., 1915 m., kurio vardu su
rinkti pinigai sudėti First 
National banke. Į valdybą 
ineina: pirm. — H. Laba- 
sauskas, rašt. — K. Bra- i v įzevicius, išdin. — J. Traške- 

į lis.
Per ap vaikščiojimą 10-me- 

itinių spaudos atgavimo su
kaktuvių lapkričio 3 dieną 
1914 m. surinkta $36.34 au- 
vaikščiojant Lietuvių Dieną 
kų. Kovo 7 d. 1915 m. ap- 
surinkta $36.31. Suv. dr. 
pikninkas liepos 14 d. š. m. 
davė $38.74 pelno, kuris pa
skirtas nukentėjusiems del 
karo Lietuvoje. Aukojo: 
šv. Petro dr-ja $10, šv. Be
nedikto dr-ja $10, N. P. P. 
Šv. merginų dr-ja (per- p-lę 
M. Grublevskaitę) $20. K. 
Mažeika — 50c.; per Biru
tės prakalbas rugsėjo 17 d. 
surinkta $21.51; per p. V. 
Katkavičiaus ir p-lės V. Mil- 
kentaitės Vestuves surinkta 
$13.06; smulkių aukų surin
kta $1.70. Tad viso labo 
yra surinkta $187.66. Be 
to kaikurios draugijos pa
žadėjo savo aukas. Nutarta 
aukas rinkti lankanties po 
grinčias, bet kol kas dar ne
pradėta.

Spalių 9 d. rengiamas 
Columbia svetainėje balius, 
kurio pelnas eis nukentėju
sių del karo naudai. Susi
rinkimus komitetas nutarė 
laikyti kas ketvirtą savaitę, 
3 Vai. po pietų, šv. Petro 
svetainėje.

Pinigus suvienytos drau
gijos siųs tiesiog per Mok
slo Draugiją Vilniuje su į- 
galiojimu perduoti nukentė
jusiems del karo. Pinigai 
bus siunčiami kaip tik pa
sirodys, jog galima nusiųs
ti ten arba kitur bile tik del 
karo inikentėjtįsiems.

Kaz. Brazevi'^3, 
Sus. dr-jų rašt.

ATITAISYMAS. “DIDELE DOVANA"1
Nebo pakelio priešakys vartas U pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais
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Easton, Pa. “Kataliko” 
174 num. iš Easton, Pa. til
po p. S. Striauko žinutė, 
kurioje, rašydamas apie šv. 
Al. A. parapijos santikius, 
prasilenkė net keliose vieto
se su teisybe. Kad išven
gus nesusipratimų, reika
lauju iš p. S. Striauko, kad 
duotų faktus arba atšauktų 
savo šmeižtus.

Jis rašo, kad astuoni me
tai aukos renkamos, bet ne
žinia, kur jos dingsta. Tai
gi, jaigu nuo pradžios ir bu
vo renkamos aukos, tai jo
mis turėjo rupintieš ir jas 
globoti šv. Jono dr-ja. Jai
gu nebuvo vedamos atsa
kančios atskaitos, tai buvu
siam pirmininkui 
butų reikalo už 
dėmes atsakinėti.

Kaip susidarė 
ir pracl

o*r < 
§?> -

Teutonai, pradėdami ka
rą Europoje, tikėjosi ka
riauti trijuose frontuose: 
prieš Franci ją, prieš Rusi
ją ir užimti Balkanų pus- 
salį.

Pradėjo smarkiausiu už- 
griuvimu ant Francijos, bet 
žygis nepavyko. Rusijoje, 
šiaip ir taip svyruojant li
kimui, užėmė apskritį, ap
gyventą 20 tūkstančių gy
ventojų, tečiau ir ten teuto
nų pasilaikymas neužtik
rintas. Mėginimai prieš 
Serbiją pasibaigė nelaimin- 

® gu austrų pažeminimu.
Tuo tarpu Francija ir 

Anglija vis stipriau įsilau
žia į Turkijos širdį ir gra
sia Turkijos savistovei gy
vybei.

Turkijos puolimas labai 
svarbus talkininkams, užtad 
labai butų nepageidauja
mas teutonams. Šis kraš
tas susisiekia su šešiomis 
jūrėmis ir guli pakelyje į 
tris pasaulio dalis, o Kons
tantinopolis, tai viso euro
pinio karo raktas. Jaigu 
minėtas miestas pakliūtų į 
talkininkų rankas, tai tas 
nelaimingai atsilieptų į teu 
tonų padėjimo visuose fron
tuose.

Jaigu teutonams butų pa
sisekę sumalti rusų armijas, 
tai, iš Rusijos butų lengva 
buvę pasiųsti bent trečdalį 
milijono kareivių prieš Ser
biją, kurią sutrynus, butų 
paskubėta į Turkiją, kad 
pali nesavus Konstantino
polį, Dardanelius, o iš ten 
per Mažąją Aziją ir Syriją 
dasigauti Egiptan; ten gau
siai pasimedžioti ir užduoti 
analams smūgį, kaip tai 
prieš 117 motų mėgino Na
poleonas Bonapartas.

Tuo tarpu dalykų stovis 
rytų fronte toks nemalonus 
vokiečiams, kad iš ten ne 
tik negalima ištraukti ka
ruomenės ir pasiųsti kitur, 
bet vis nuolat prisieina sių
sti žmones ir medžiaginius 
aprūpinimus. O ketvirtdalis 
milijono kareivių, siunčia
mų prieš Serbiją, tai 
mažai, kad urnai nutremtų 
pastarąją ir pasiektų tikslo.

Apsukri teutonų diploma
tija subruzdo plėšti savo po
litiką Balkanuose, kur vieš
patysčių sostus valdo vokie
čių giminės žmonės. Jie 
sumanė patraukti savo pu
sėn, jei ne visas ten esan-

f

Už įžeidimą ir pasiprieši
nimą valdžiai Berlyne teis
man buvo patrauktas ang
las Scott, vaistininkas. Tei
sman jis atgabentas iš ka
lėjimo, kuriu buvo uždary
tas už kokį tai prasižengi
mą, prieš pat karo pradžią.

Scott nuolat gyveno An
glijoje, bet kas metai su 
vienos angliškos vaistų fir
mos reikalais atkeliaudavo 
Berlynan. Taip jis buvo 
atkeliavęs prieš pat karą ir 
pateko kalėj iman.

Pereito gegužės mėnesio 
vieną dieną jis su kitais ka
liniais buvo išleistas ant ka
lėjimo kiemo. Tenai jis 
pradėjo labai neprielankiai 
kalbėti apie Vokietiją. Tarp 
kitko jis išsireiškė, jogei 
karas pasibaigsiąs bėgyj ke
turių savaičių, gi Vokietija 
busianti suplėšyta. Prie tos 
progos įžeidžiančiai atsilie
pė apie kaizerį.

Kiti kaliniai apie tai pra
nešė kalėjimo valdybai. 
Kuomet kalėjimo inspekto
rius jam pradėjo išmėtinėti, 
jis savo žodžių ne tik neuž
gynė, bet dar aršiau išsirei
škė apie Vokietiją ir patį 
kaizerį. Paskui jisai ant 
kiekvieno žingsnio priešino
si kalėjimo valdininkams. 
Už tai buvo uždarytas tam
siau karceriu.

Teisme jis savo pasaky
tus seniau žodžius išnaujo 
atkartojo.

Teismas jį vėl pasmerkė 
metams kalėjimam Bet už 
kaizerio įžeidimą teismas 
atsisakė bausti. Kadangi 
prokuratorija išaiškino, jo
gei anglas kalinys Vokieti
jos ciesoriaus negalįs įžeis
ti, nors kasžinką jis apie 
ciesorių kalbėtų.

Ir taip vėl uždaryta ka
lėjimam
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Pirm dabartinio didžiulio 
karo daug buvo girdima ir 
rašoma apie atšąlančias, į- 
rančias tautas. Dažnai te
ko išgirsti spėjimai, kad ka
ras veikiai atidengsiąs at
skirų tautų silpnumą. Gir
dėjome taippat pažiūras, 
jog karas esąs butiniausio- 
ji priemonė — kad per jį 

*• tautos, turinčios savyje gy- 
vingiausias tautines jėgas, 
sustiprins savo viešpatavi
mą ir kitoms tautoms pir
mininkaus.

lvame gi tos įraiičios tau
tinėje sąmonėje tautos? Ka
me turime ieškoti įrančių 
tautų ydų? Kame prirody
mai. kad nors viena tauta 
butų praradusi savistovy
bės gyvavimo teisę, kad sa
vo likimą turi surišti su 
gaiviiigesnės, energinges
nės tautos likimu? Kanu 
galima rasti tokias tautas, 
kurios, prisiėjus reikalui, 
nesirūpintų savo loenu li
kimu, bet glaustųsi prie 
svetimtaučių?

Ištikro tų ydų nematome 
kadir Fraiicijoje. Tenai 
franeuzų tauta užsigrūdino, 
pavirto šaltu plienu ir vie
na nesuskaldoma drąsa; iš 
ko visas pasaulis turi ste- 
bėties. Ne Fraiicijoje tau
tos suirimas; kur pastaro
mis dienomis parodyta tiek 
daug didvyrybės ir pasirį- 
žimo. Ne Francijoj tauti
nio suirimo reikia ieškoti. 
'Pautų suirimo negalima at
rasti nei 1). Britanijoj, nei 
Vokietijoj, nei Belgijoj, nei 
kur kitur. Ras visas Euro
pos tautas tautinė sąmonė 
pilnai atgijus.

Štai kadir ta pati Rusija 
tylėdama sutinka pergales 
ir taippat tylėdama pralei- 
džia savo nepasisekimus 
karo lauke. Rusų tauta, 
nežiūrint biurokratijos žiau
rumo, vienijasi ir nutaria 
“žūti, bet jokiuo budu prie-

šininkui nepasiduoti.” Tau
ta atmeta šalin geriausią 
progą — išgauti sau laisvę 
sukilus prieš biurokratus, 
atmeta šalin visokius iš biu
rokratijos pusės didžiausius 
įžeidimus, vienijasi ir sta
tosi prieš priešininką. Pa
našaus juk apsireiškimo vi
sam pasaulyj gal nesuras
tum.

Dabartinis karas taigi dar 
kartą kuoaiškiausiai patvir
tino, kad tautų atskiri savi
stovybė neikiek nebuvo su
irus ir nekuomet nesuirs. 
Karas parodė, kad kiekvie
na tauta, kadir pati mažiau
sia, nėra praradusi savo tau
tinės sąmonės ir nori ir ga
li atskirai nuo visų kitų tau
tų gyvuoti, vaidyties, nerei
kalauja sau turėti kitų tau
tų globos. Tatai visokie pa

patįs per save prapuola. Į tonų pusėn mažai įneš per

svaros karo situacijom Ga
lų gale iš to talkininkai ga
li tik pasinaudoti. Jie lai
mės daugiau pajėgų, nes ne 
tik Graikija, bet ir Rumu
nija linksta prie talkininkų.

Rumunija yra turtingiau
sia ir daugiausia turi žmo- 

inių už visas Balkanų vieš- 
patijėles. Karuonienės ji
nai turi pusę milijono.

Ar šiaip ai’ taip — karas 
i ne tik nesilpnėja, bet uži
ma vis didesnį rubežių. Pa
saulis jau laukia karo žinių 
i iš Balkanųį kur susitvenkė 
: naujos pajf, 
į skerdynes.

i kruvinas
P.

(man) ne- 
kitų nuo-

komitetas 
jo vežioti kunigą su 

pamaldomis, nuo sausio 1 d. 
ligi birželio 30 d. šių metų, 
tai skaitlinės buvo vedamos 
tinkamai. Buvo suvedamos 
ir ineigos aukų ir išlaidos. 
Taigi, už šitą laiką atsako
me, kad yra žinoma.

Neteisingai man yra už
mesta, kad aš ėmiau $5 kas 
mėnuo už darbą, kaipo pir
mininkas. Už darbą aš vi
sai nereikalavau ir nebuvau 
nei centu apmokėtas. Kaip 
p. Str. tą darodysite?

Dar kas link protestonų 
bažnyčios, kurią lietuviai 
manė atpirkti, tik per mano, 
girdi, kaičią negalėjo to pa
daryti, mat, aš suklaidinęs, 
o paskui vietoj $4,000 jau 
buvo negalima gauti nei už 
$6,000. Bet klausimas, ar 
toji bažnytėle verta ir pir
mosios kainos?

Apie negalėjimą pašven
tinti protestonų bažnyčios 
ant katalikų aš nekalbėjau; 
aš tik sakiau, kad mes be 
vyskupo kunigo negausime, 
kada kiti patįs norėjo išsi
rinkti sau kunigą. Kam 
tad man tokie užmetinėji- 
mai? M. Songaila.

LIETUVIAI RISTININ- 
KAI.

Los Angeles, Cal. laikraš
tis “Herald” rašo apie mu
sų tautiečius ristininkus: 
Antaną Baladinską ir An
taną Adžiauską. Jiedu yra 
užkviesti dalyvauti “Paci
fic Coast” ristynėse.

Ten pat yra minima apie 
šešių metų- Virginiją Bala- 
dinskaite, ristininko A. Ba- 
ladinsko, dukrelę. Jinai 
taippat dalyvausianti 1 me
tu vaikų ristynėse. V. Ba- 
ladinskaitė yra paimta “Ge
rinimo rasės” draugijos pa
tyrinėjimui. Draugijos na
riai stebisi mažytės drūtu
mu sudėjimo ir išreiškė vil
tį, kad jinai laimėsianti vie
ną dovanų ristynėse su vie
nų metų kūdikiais.

Mums, lietuviams, sma
gu išgirsti, kad musų tau
tiečiai patraukia svetimtau
čių domą. Žinoma, ir per 
tokius žmones svetimtaučiai 
užsiinteresuotų musų tauta, 
bet, nelaimei, iš iškraipytų 
ir iš lietuviškų pavardžių 
palikę tik skuteliai, jog ir 
męs jiatįs, lietuviai, nebe- 
atspėsime savo tautiečių. 
Ponas Antanas Baladinskas 
savo pavardę susvetimtau- 
tino į A. Bali (ir p-lė Bala- 
dinskaitė dabar išeina V.

KARE KAIP KARE.

Vienas franeuzų dienraš
čių pamini sekantį atsitiki
mą: — Vienam bažnytkie- 
myj, kurį savo rankose lai
kė vokiečiai, franeuzams la
bai daug kenkė ten esančios 
bažnyčios bokštas, kuriu vo
kiečiai buvo įsikėlę kulko
svaidžius, signalinius apa
ratus ir kitokias prietaisas.

Francuzai pagaliau nuta
rę su tuo bokštu pasirokuo- 
ti. Tam tikslui išrinkta ge
riausias artileristas-ir liep
ta jam sunaikinti tą bokštą- 
varpinyčią. Tasai veikiai 
savo užduotį atliko. Vie
nu anuotos širviu bokštą nu
griovė.

Kuomet paskui kareiviai 
ir oficieriai už tai artileris
tą ėmė sveikinti ir girti, jis 
nusišypsojęs atsake:

“Visai įieužsitarnaiiju 
tos pagarbos.”

“Kodėl?” paklausė, jo vi
si.,

“Jei jus žinotumėte kuo 
aš esu civiliam gyvenime...”

“Kuogi tamsta esi?”
“Kunigu,” skambėjo ra

mus atsakymas. ,

Bali), o p. Adžiauskas į — 
Ajax.

Na, ir įspėk, kad tai lie 
tuviai!

(tGAREtTES
'*c<wn»

10 
Cigarettes.

5c

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tę 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

arba j vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dte. 3!, 1615)

SUSTRAIKAVO ELEK
TROS MAŠINISTAI. 
Shenectady, N. Y., sp. 5.

— General Electric Compa
ny dirbtuvėse vakar sustrai- 
kavo 1,600 mašinistu. Kom
panija neišpildžius jų eko
nominių reik ala vini ų.

— St. Louis, Mo., sp. 6. 
— Čionaitinėj dirbtuvėj kas 
savaitė padirbama 150 prie- 
moninių kojų, kuriu daug 
užsakiusios Francija ir An
glija.

— Berlynas, spalių 6. — 
Suvirs 5,000 pirmos klesos 
geležinių kryžių kaizeris iš
dalino vokiečių, auštrų ir 
turkų oficieriams ir karei
viams už narsumą.

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

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

JONAS KULIS, 
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo “Ka
taliką”, re-’ n npimrsinimus ir šiaip 
suteikia i:>;o.ui.;. . ■ .j......o reikaluose,
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas. rekordus del gra'- 
niofonų ir t.t. Už ji atsako 

“Kataliko” admiu.
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Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapana Kmdiive
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriški) aprčdalų. skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutiį ir over- 
kotų.

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

CHICAGO, ILL.
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OSeko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, Kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos. abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 0:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

:ia
Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškij, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—4 po pie
tų ir 6—8 vakare; nedaliomis 10—1 
]>o pietų.

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

Tel. Randolph 5246

ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE ST. 

(Room 815) Chicago, Ill. 

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326
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IŠMOK
Sjfe Angliškai kalbėti
^skaityti ir rašyti uz

Išmokinsime jus Angliškai kalbėli, akai- 
z tyli ir rašyti labai trumpame laike už še- 
Ittl šis dolerius ($6) tiktai. Šis mokslas yra 
X labai parankus kiekvienam, nes moĮcina- 
v me naujausiu budu per korespondencija 
!«l jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. 
X Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- 
v dekyte mokintis tuojaus, prisiųsdami pi- 
H nigus:

AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES

1711 W. 47th st., Chicago, Ill. ®
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lp. “Katalikas,” spaliu g, i»i5.
Mark Twain.
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| Princas ir Elgeta.
L---------- -------------------- ----------

Sulietuvino Padauguvietė,

(Tąsa).
nori sėdėti šalę karaliaus?!” Mailsas sušnabždėjo: “Na, 
ir vėl naujiena! Jau jis save karalium vokuoja. Reikia 
klausyti. Kaip čia prieštarauti sergančiam vaikui?”

Jis atsistojo už kresės vaiko ir pradėjo jam tar
nauti. Karalius valgydamas klausinėjo: “ Tu vadinie
si Mailsu Handonu? Ar taip?” — “Taip, jūsų didybe!” 
tas atsakė. Karalius traukė toliau: “Papasakok apie 
savo gyvenimą. Kas tu? Kokio gimimo?” Milsas pa
sakojo: “Mano giminės ne iš turtingų, jūsų didybe. 
Tėvas — labai geras ir šiek-tiek užsilaikantis. Mama 
jau senai numirė. Turiu du broliu: vyresnis Jaša —■ 
geras ir mielaširdingas, jaunesnis Gju — piktas ir ne
doras žmogus. Musų namuose gyveno ir musų pussese
rė Ona, mergaitė gera, turtinga ir augšto gimimo. Aš 
pamylėjau Onutę, o jinai mane ir mudu ketinova ap
sivesti, bet tėvas paskyrė ją vyresniam broliui, Jašai. 
Negalėjom tėvui prieštarauti — reikėjo pavesti my
limą vyresniam broliui. Piktas Gju norėjo užvaldyti 
visu mus lobiu ir Onute. Jis mylėjo tik jos turtus, 
bet tėvas papasakojo apie savo gilią meilę link josios. 
Gju mokėjo gerai meluoti ir veidmainiauti. Mes visi 
tai žinojome ir matėme. Vienas tėvas to nesuprato. 
Jis mylėjo Gju ir visame jam užsitikėjo. Gju nebi
jojo brolio Jašos, nes žinojo, kad jis neilgai gyvens 
pasaulyj su savo sveikata. Aš gi sveikas ir stiprus, ga
lėjau užstoti kelią jo nedoriems norams. Tada jis pra
dėjo meluoti tėvui, kad tai aš noriu eiti prieš jo valią 
ir noriu slapta susijungti su Onute. Tėvas intikėjo 
ir supyko ant manęs; jis pašaukė mane ir rūsčiai pa
sakė: “Išvažiuok iš namų trejiems metams. Pasibelsk 
po pasaulį, tai gal įgausi šiek-tiek proto, nes namie tu 
nedorus darbus manai veikti.” Reikėjo man prasišalin
ti iš tėvo namų. Pradėjau skrajoti po svetimus kraš
tus. Kariavau daugelyj karių, kenčiau vargą. Pasku- 
Tiniam mušyj pakliuvau nelaisvėn. Septynis metus 
kentėju kalėjime, iš kur išėjau liuosas ir atvykau į 
čion. Aš dar ką-tik atkeliavau, neturėdamas pinigų, 
be gerų drabužių. Kas atsitiko per tuos septynis me
tus su namiškiais, giminėmis — suvis nežinau, — štai 
visa mano pasaka!”

Mažas karalius pasakė: “Tave sunkiai nuskriau
dė. Bet aš nubausiu tavo brolį ir sugrąžįsiu tau tavo 
turtus!” Mailsas pasiūlė Edvardui keliauti į jo tė
viškę; jis jam pasakė, kur yra jo ūkė, kokiuo keliu rei
kės keliauti, kaip juodu linksmai sutiks brolis Jaša ir 
Ona, kaiį> jiems bus ten linksma gyventi. Karalius 
klausė jo, bet vis mąstė apie savo padėjimą.

Mailsas nutilo, o vaikas pradėjo pasakoti, kokiuo 
budn su juoin atsitiko tokia baisi nelaimė, kad jis, 
Anglijos karalius, pastojo elgeta. Mailsas stebėjosi iš 
jo pasakojimo ir manė sau: “Koks išmislinčius! Kokią 
gražią pasaką sudėjo! Gaila, kad jis išėjęs iš proto! 
Bet aš jį išgydysiu. Tada visi stebėsis iš jo išminties!”

Abudu nutilo. Karalius, neilgai trukus, prabilo: 
“Tu išgelbėjai mane nuo nelaimės, apsaugojai gyvas
tį, — kuomi tave už tai apdovanoti?” Mailsas truputį 
pamanė, priklaupė ant kelio ir pasakė: “Vieno daikto 
meldžiu pas karalių: duok man, mano vaikams, anūkams 
ir praanukams tiesą sėdėti prie jo didybės Anglijos ka
raliaus!” Karalius atsistojo, paėmė kardą, sudavė juo- 
ini išilgai per pečius Mailsui, kaip tas darėsi pagal ri- 
cierių paprotį, ir pasakė: “Kelkis, tamsta Mailsai Han- 
donc! Nuo šios dienos tu — ricierius. Dovanoju tau 
tai.. Kolei bus Anglijos karaliai ta dovana tavo ne
bus atimta.” Karalius, tai pasakęs, prisiartino prie 
lango ir apie ką tai užsimąstė, o Mailsas atsisėdo ant 
kresės ir pasakė pats į save: “Gerai aš išgalvojau. Ne
būčiau išprašęs tos malonės, tai butų reikėję visados 
prieš jį stovėti, o čia man jau kojas skauda. Mano ne
laimingas beprotis vaikutis butų neleidęs man sėdėti, 
kol butų pasveikęs.

XIII.
Princas Edvardas prapuolė.

Abudu draugai užsimanė miego. Karalius parodė 
savo drapanas ir tarė: “Nuvilk nuo manęs šituos drais
kalus!” Mailsas nurengė vaiką, paguldė į savo lovą ir 
galvojo: “Na, ir vėl užėmė mano lovą, kur-gi dabar aš 
gulsiu?” Mažas karalius pasakė užmiegotu balsu: “Tu 
gulk už durių ir sergėk mane!” Pasakęs tai, jisai už
migo. Mailsas pats į save tarė: “Kaip gražiai moka 
duoti įsakymus? Rodos, ištikro jisai butų karalius. 
Iš kur tas viskas atsirado?”

Kareivis atsigulė ant grynų grindų pas slenkstį ir 
pridūrė: “Ot, netiek iškentėjau per šituos septynis 
metus! Iškentėsiu ir šitai!”

Vėlai rytmetį Mailsas pbudo. Jis pakilo, nu
ėmė užklodalą nuo vaiko, atsargiai išmatavo jį vir
vute ir išlengvo išėjo iš kamabrio. Praslinko pusva
landis. Mailsas sugrįžo pamesdamas drabužius iš pi
gios gelumbės. Jiš priėjo prie lango ir žiūrinėjo savo 
pirkinį. “Kad turėčiau pinigų, tai bučiau ne tokius 
dar jam drabužius nupirkęs,” kalbėjo jisai. “Dar rei
kės juos sutaisyti. Kelines dar ne blogos. Kamašiukai 
dar visai geri. O! tai bus šilta po kojutėm! Nelaimin
gas, jisai vasarą ir žiemą basas vaikščiojo ir nuo pat 
užgimimo dar nematęs tokių batų.”

Mailsas įvėrė siūlą į adatą. Jo stori, nepratę pirš
tai sunkiai atliko tą darbą. Ilgai jis apie tai triūsęs. 
Vos-ne-vos įvėrė ir ėmėsi taisyti drabužius. Nemokėjo 

laikyi adatos ir dažnai įsidurdavo į panages.
(Seka toliau).

______

Karo aukos.
(Tąsa).

Pamačiusi seni pargriu- 
vus, moteriškė suriko nesa
vu balsu, su putomis ant 
lupų šoko prie kapitono, 
griebė jam už akių, kad tas 
vos spėjo atitraukti galvą. 
—“Prakeikti, šaukė ji sku
biai, bedušninkai, šunes, 
jus ir jūsų kaizeris, visi, vi
si, visi!’’ Kapitonas revol
verio rankine tvojo jai per 
galvą. Moteriškė sukniubo, 
idant jau daugiau nekėlus...

*
Kaimiečiai i tą viską ty

liai turėjo žiūrėti negalėda
mi pagelbėti. Jie patįs už 
save drebėjo, iš baimės ne 
vienas sau šnabždėjo pote
rėlius, kad tik žiaurus vo
kietis nelieptų sušaudyti. 
Tuo tarpu ulanai lakstė a- 
pie Griniaus trobas, daužė 
langus, skaldė duris, laistė 
sienas kerosimi. Už valandė
lės augštai į padanges ėmė 
kilti durnai, pasirodė liep
sna... Tai degė Griniaus bu- 
dinkai. Kaimiečiai gi sau 
baimėje dabojo, iš kurios 
pusės vėjas pučia, kur ki
birkštis krinta... Visiems 
ramumo nedavė mintis: pra
eis nelaimė pro šalį, ar vi
sus juos be pastogės paliks.

*
Garsioji Dono kazoką 

šimtinė, vedama sotniko 
Pulialo, jau rengėsi į toli
mesnę kelionę Kauno lin- 
kon. Tik pats sotnikas 
dar tebgėrė arbatą, kuomet 
į stovyklą, tarsi padūkę, į- 
šoko penki kazokai žvalgai. 
Sargyba be ‘maž ko juos ne
pašovė, laimei spėjo pama
tyti, jog tai savieji. Kazo
kai netruko stoti prieš sot- 
niką, kurs atidžiai juos iš
klausė. Gi išklausęs tuo- 
jaus atidėjo arbatą į šalį ir 
pasirodęs savo palapinės 
tarpduryj sušuko: “Vaiku
čiai, šiandien pirmyneiga, 
ant vokiečio!” Šimtas jau
nų ir stiprių krūtinių griau
to sugriovė tik: “Ura, radi 
staratsia!” Už valandėlės 
šimtas raitelių nudundėjo į 
vakarus, sukeldami dulkių 
debesis.

*
Prijojus Juškaičių krū

mus sotnikas perdalijo ka
zokus į du buriu. Vieną bu
ri paliko čia pat ant vie
tos, liepdamas palengva 
prisiartinti prie vokiečių 
stovyklos ir laukti pasislė
pus, kol šūviai iš kaimelio 
neduos ženklą; gi išgirdus 
šaudant šokti ant priešo ne
gaišuojant, ypač gi taikant 
atmušti kulkosvaidžius.

*
Kitas būrys, vedamas 

sotninko, skinimais turėjo 
užjoti vokiečiams į užpaka
lį. Griniaus degančios tro
bos geriausiai rodė kelią. 
Be trukšmo kazokai prisi
artino piję Juškaičių sody
bų. Vokiečiai, tiesa, buvo 
išstatę sargybą, bet tai tik 
del papročio. Patįs sargai 
neperimtai į savo prieder
mes žiurėjo. Jie žinojo, jog 
rusai smarkiai traukiasi ant 
viso Lietuvos fronto, be 
mūšio atiduoda didžiausius 
miestus, užleidžia turtin
giausius žemės plotus, išti
sas šalis, nekalbant apie 
kaimelius Juškaičiams tuo- 
lygius. Na, o žinant tą, ku
ris vokietis galėtų sau įsi-

vaizdinti, jog rusai dar drįs 
neužpuolami užpulti? Jei 
kur toks vokietis ir atsi
rastų — tai jam vietos ne
būtų ne tik sargyboj, bet 
ir visoj vokiečių armijoj! 
Todėl ulanų sargybai la
biau rūpėjo Griniaus trobų 
gaisras, negu Juškaičių a- 
pielinkės. Tada jie tik pa
matė kazokus, kuomet pas
tarieji prie kliksmo “Ura!” 
ir prie šaudyklių trenksmo, 
įpuolė viesulą į vokiečių 
tarpą.

Vokiečiai sumišo, griebė 
si už šaudyklių, ėmė betvar
kėje traukties, berengdami 
panaudoti kulkosvaidžius. 
Tečiaus vos tuos spėjo į po
ziciją pastatyti, kap pasigir
do naujas “ura!”.. Tai pasi
slėpę krūmuose kazokai 
skubėjo savo draugams į 
pagelbą. Ulanai iš dviejų 
pusių užpulti nespėjo nė 
ginklus pavartoti. Kazokai 
akimirksnyj pasiekė kulko
svaidžius, jų sargybą šob- 
lėmis išklojo, o už valandė
lės visame kaimelyj tik ir 
girdėjosi šaudyklių nelygus 
tarškėjimas, šoblių skambu
sis, mirštančių ir sužeistų 
dejavimai, rodos, pačiuose 
Juškaičiuose prasivėrė pra
garas. Užklupti netikėtai 
vokiečiai arba pasidavė, at
krito nuo kazokiškų šoblių.

nevie- 
šoblės 
kulka.

Mūšio karštyje ir 
nam sodiečiui kliuvo 
kirtis bei pištalieto 
Jie vokiečių suvaryti dabar
nežinojo ką veikti ir arba 
sukritę ant žemės pasisten
gė nuduoti užmuštuosius, 
arba spruko kur kas galė
jo, arba lakstė čia pat kaip 
pamišę. Gi pora subėgo į 
degančią Griniaus trobą.

Ilgiausiai su kazokais 
grūmėsi pats ulanų kapito
nas. Jis šiaip be taip savo 
<ardu atsikirto nuo užpuo- 
ančiųjų. Kur kardui bu

vo perdaug — ten gelbėjo 
užtaisytas revolveris. Taip 
iš visur kazokų spaudžia
mas, vienoj rankoj laikyda
mas tą revolverį, kitoj gi 

kapitonas pajėgė 
Pagalios

vardą 
trauktis atbulas.
prisiartino jis prie ėmusių 
smarkiau degti Griniaus 
;robų. Ieškodamas bent 
vokios laikinos priedangos 
nuo kazokiškų kulkų, idant 
brangiau už savo gyvybę 
pareikalavus, jis šoko į Gri
niaus grįčios prieangį ir pa
mėgino užtrenkti duris. 
3et tos buvo ką tik sulyg 
jo paties paliepimo išlauž
tos, suskaldytos, negalin
čios jokios priedangos su
teikti. Augščiau viršugal
vio tratėjo šiaudinis stogas, 
smilko sienos ir durnai, ne
spėdami prasimušti kitur, 
veržėsi pro langus, duris, 
jlyšius. Ugnis platinos 
smarkiai, bet kapitonas nu
sprendė verčiau liepsnoje 
žūti, negu pakliūti gyvu į 
kazokiškus nagus. Girdėjo 
jis nemažai šnekant apie ru
sų žiaurumus, iš kazokų ge
ro sau nesitikėjo, o paga
lios kaip galėtų mielaširdys- 
tės iš kitų laukti tas, kurs 
pats del visų terodė titna
go širdį?

*
Kazokai apstojo Griniaus 

namus ir ėmė juos šaudyti, 
pasitikėdami priversti ka- 

I asiduoti geruoju. 
(Seka toliau).

pitoną

Jus galite rūkyt
Prince Albert
abiem budais
Neužvilk nė minutes lin
ksmumui, nes šis tabakas 
duos jums daugiau užga- 
nėdinimo gerume jo ir il
gesniam rūkyme. Ar jus 
rukysit jj pypkėj, ar ei- i. į 
garete, busit užganėdinti. Vįį: 
Patentuotas Dūdas panai
kina liežiuvio peršėjimą.

Fringe
the national joy smoke—*
suteiks jums ilgą rūkymą ir neperšės liežiuvio ir gerk
lės. Pripildyk savo pypkę kada tik nori; susuk eigareą 
tankiai. Jąs busite visados užganėdinti. Nenusibos jums 
Prince Albert. Jis turi skonį, kuris jums patiks.
Prince albert ilgai supjaustytas ir lengvai susukamas. Ci
garete arba pypkėj Prince Albert duoda ilgą užganėdin 
rūkymą. Mes žinom, jog jums patiks Priuce Albert.

Prince Albert parsiduoda raudonuose maišeliuose po 5c; rau
donoj blekinej dėžėj 10c: svarai ir pus-ayariai blekiniuose 
puoduose ir svarai stikliniam puode su drėgnu uždengtuvu.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
Winston-Salem, N. C.

DR. RICHTER’S

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

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tą pa
keltą, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centą 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, N. Y.

JUS GALETE IŠAUGIH 
PLAUKUS 
a Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar-

singo specialisto, kuri- m...sMh 
oje randas įvairios ži- WWJMjKJt 
nios: JwWSwrpffi.Gražybe plauku,—su-
dėjimas plauko ir odos \»jiy8Bw/ 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
—ffliip užlaikyti svei- 
katą ir išauginti ri 1:nI- 
kns.—Ir kaip tai i neii- 
kius savi lis turėti gra- 

( žilis plaukus.-Žili plau- 
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI. ♦ 
t Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

šeštoie savaite miau atspaustą kuponą 
‘ ir siuskete šlanden.

UNION LABORATORY, Box 544, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box 544, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmcsn 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.) , ,

Bet titnagas kitiems, kapi
tonas pasirodė titnagu ir 
del savęs. Prisiglaudęs už 
ušoko iš tarpdurio šaudė jis 
į kiekvieną arčiau drįsusį 
prisiartinti kazoką. Pritru
kus šovinių gynė tarpdurį 
savo kardu, todėl sotnikas 
paliepė kazokams nesisku
binti perdaug: palaukit, kol 
ugnis neprivers apleisti de
gančius namus... , A

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis haktą ir viena.” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin
gą į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos G^xSD/i coliu. Apie 150 paveikslą, 704 puslapią.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

lutetentisNakta 
® irViena S

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomią dalyką, kad n o vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistu .žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys ją papro čius. Minėtos arabą historijos sve- 
timtaueią tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugirtos.
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

•:vį ■.a « ■ < i h

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
-- Tukstj. _?ia tapo sveikais,

Lt žmones
\Za 53- ' t°s padėjime,

y \ mutizmo skausmais,
'-^\VSk\|V •' jogei nebegalima

Vienok gi buvo

Jiia tapo 
slogiausiame sveika- 

kentčdami ru- 
tikėjosi 

išsigydyti, 
parodyta 

Jiems, liiid jti kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą.. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruina- 
tizmo kankino J uos.

Pagalios jie bandė Rieh- 
mond’o Rheumatie’r Gydyklų 
ir tduinpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visą nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. p «i

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 agentavimni. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St.. Chicago, III
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Chicagos Žinios.
BROOKLYNO KRIAU- 

ČIAI CHICAGOS GRIAU
ČIAMS.

Brooklyniečiai žada šelp
ti chicagiečius. Mes, Brook- 
lyno lietuviu rubsiuviu sky
riai 54-58 Amalgamated 
Clotlnug Workers of Ame
rica, savo nepaprastame 
susirinkime 30 d. rugsėjo, 
sužinoję, kad Chicagos rub- 
siuviai išėjo i straiką, vien
balsiai išreiškiam jums, bro
liai ir seseris, savo didžiau
sią. simpatiją jūsų kovoje 
prieš išnaudotojus. Mos 
linkime jums kuotvirėiau- 
sios energijos ir solidarišku- 
mo jusli kovoj ir pasižadam 
jus gelbėti visuose reikaluo
se. Mes’ pilimi jaučiame, 
kad jusu straikas yra mu
su straiku, jusu laimėjimas 
yra musu laimėjimu. To
dėl laikykitės vienybėj, ne
įsileiskite savo tarpan pro
vokatorių is kapitalistu pu
sės. Kiekvienai rūpinki
tės straiku. Kovokit visi 
išvieno, nepaisydami tautą 
skirtumo, nepaisydami reli
gijos ir pažvalgu skirtumo. 
Kovokit prieš kapitalą — 
o mes su jumis.

54-58 skyrių Įgalioti:
J. A. Manelis, pr. s< k., 
A. Macaitis, pirm, pag., 
V. D. J. Agunas.

MAJORUI DUODAMA 
VĖJO.

Chicago majoras Thomp
son, kurs išvažiuodamas pa
liepė mieste uždaryti visus 
salimais sekmadieniais, da
bar visu keliu neturi ramy
bės. Jis išvažiavo Į San 
Francisco ir pakeliui, 
kur tik tenka jam staptelti, 
vis reporteriu klausinėja
mas, ar jis nemanąs to savo 
Įsakymo atšaukti. Majoras 
visiems atsakąs, kad ką jau 
padaręs, ti viskas ir atlikta. 
Jis nieko neturįs priešais 
saHunus, bet jo pareiga pil
dyti valstijos Įstatymus ir 
viskas.

Dabar mieste tikra maiša
tis pasidarius. Visi tie, ku
rie surišti su saliunu ir svai
galų išdirbinio interesais, 
ima tiesiog kalnus versti 
ant majoro už jo toki dar
bą. Išvelka aikštėn jo ra
šytus priešrinkiminius lai
kus, kuriais jis buvo priža
dėjęs nepaliesti salimui, ko
voti už miesto savivaldą, jei 
busiąs išrinktas majoru. 
(Ii dabar jis elgiąsis kaip 
tik priešingai.

Salimui šalininkai teeinu 
dar tolinus nueina. Jie tvir
tina, kad kuomet sekmadie
niais sabiniai busią uždary
ti. tai gatvekariai turėsią 
sustoti vaikščioję, kadan
gi tuomet nebusią nei pik- 
niiiką, nei balių, nei “bail
game,” visi teatrai busią 
uždaryti ir visam mieste vi
soks “business” sumažė- 
siąs. Ir tai visa atsiliepsią 
Į piliečius.

Tečiau saliunų priešinin
kai kitką tvirtina. Jie sa
ko, kad nuo to žmonės doro
je pakilsią. Busią mažiau 
prasižengimų, galvažudys- 
čių, gyventojai prablaivč- 
sią. Jie majorą už tai vadi
na dideliu ir išmintingu 
žmogumi.

Kaip ten bus, tai ateitis 
parodys. Bet policijos vir
šininkas skelbia, kad majo
ro Įsakymas turįs- būti pil
nai pildomas.

Miesto kolektorius šian
die ir rytoj visiems saliuni- 
ninkains išsiuntinės majoro 
paliepimo kopijas ir pažy
mūs, kad tai visa butų pil
doma.

NUO TOWN OF LAKE.

Spalių 4 d. pripuolė šv. 
Pranciškaus diena. Šioje 
apylinkėje tą vardą nešio
ja dauguma musų tautie
čių, o lietuvių tarpe gyve
na paprotįs vardo dienoje 
pasveikinti varduvių asme
nį, palinkėti jam sveikatos 
ir laimingai sulaukti atei
nančių varduvių.

Be abejonės, tai gražus 
paprotįs išreikšti jausmus 
kam nors, bet, deja, lietu
viai vis dar nemoka gra
žiai ir doru burtu tą atlikti, 
štai, sekmadienio vakare 
kiekvienas eina pasveikinti 
Praną. Pranas tuo apsi
džiaugęs “užfimdina” drau
gams. Prasideda trukšmas, 
girtuokliavimas, suskamba 
girtų dainos, o galų gale su- 
sipešama. Ant "Wood gat
vės teko matyti, kai iš vie
nų namų išvežė policija 
penkis vyrus. Sužinota, 
kad Prano varduvių pasek
mės: mat, sveikintasi, pas
kui mylėtųsi, o gaili gale 
susipešta.

Kitoj vietoj dunda, bilda, 
staugia, čiarška armonikos 
— ir ten Pranas varduves 
mini. Pereitą sekmadienio 
vakarą daug čia apvaikščio
ta'varduvių, bet nelabai pa
doriais budais. Tokie lietu
vių pasielgimai žemina mus 
svet imtaučiij akyse.

Reporteris.

Phene Drever 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gyds ligas vyrų,', moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Hl.
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B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str.,

West Pullman, Ill.

TALKININKŲ PASIUN 
TINIAMS NESISEKA.

Anglijos ir Franci,Įos pa
siuntiniai nesenai pribuvę 
Chicagon tuo tikslu, kad su
organizuoti vietinius pini
guočius ir gauti iš jų pini
gų karo išlaidoms, neužbai
gė savo įhisijos. Visos di
džiausios finansinės įstai
gos atsisakė nuo paskolos. 
Viima tiktai bankinė firma, 
Central Trust Co. of Ill. 
išreiškė norą prisidėti prie 
1 iaskolos $500,000.

Nenori prisidėti prie pas
kolos sekančios didžiausios 
įstaigos: Illinois Trust and 
Savings Bank; Merchant’s 
Loan and Trust company; 
Continental National Bank; 
First National Bank: First 
Trust and Savings Bank.

Clncagieeiii piniguočių 
pasielgimas iššaukė nesma
gų įspūdį viso krašto finan- 
sistų sferose. Neprielankus 
atsinešimas vietinių pini
guočių padarys, be abejo
nės, didelę intaką į pietinio 
krašto piniguočius.

Bankų atstovai viešai ne
apskelbė motivų, kodėl at
sisako nuo paskolos.

— Berlynas, sp. 6.—Kuo
met andai talkininkų lakū
nai atakavo miestą Luxem
burg, viena bombų kritus 
arti kunigaikštystės rūmų 
ir Dominikonų bažnyčios.

SUCEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš suččdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat 3 iki Be sv. sviesto.

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 31.00.

' Bankes’ Kavos Krautuves

Yra musu agentu Koselande, Ken- 
singtone, l’ulhnane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuviu Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už ji 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

BRIDGEPORT© VYČIAMS.
Seredoj, spaliu 6 d.. Liet. Vyčių 16 

kuopa turės savo mėnesinį susirinki
mą, į kurį kviečiami visi Vyčiai ir 
tie, kurie dar nėra Vyčiais, kad atei
tumėte ir prisirašytumėte. Kviečiami 
visi.

16 kuopos raštininkas.

Parsiduoda pigiai mėsiuyčia (bueer- 
nė) geroje vietoje, biznis nuo senai 
išdirbtas.' Parsiduoda tik dėlto, kad 
savininkas išvažiuoja ant ūkės. No
rinčiam gera proga. Atsišaukite pas:

Alfonsas Slavas,
903 W. 35th str., 2 floor, front.

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

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 
išmokėjimti nuperka 8 kambarių cot
tage su 8 pėdu augščio beismantu. 
Vana, gazas. ištaisytos gatvės. Dide
lis Jota®. Kaina $2,200.

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

$100 “cash,” 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 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.

» ta ra a ta k o is MMKiaMg 
a REIKALINGI ■
B jauni vyrai mokyties barberysties- K e- | 
„ lėto savaieziu užtenka del užbaigimo g 

kurso- Tarankiai duod mi. Vietos lau- *
S kią. Geras mokesnis. Visados gali ti- ■
„ kietis dirbsiąs. Uždarbis yra besimo- g 

kinant. '
B MOLER BARBER COLLEGE B
g 105 So. Fifth Ave., Chicago, 111. g
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B Tel. Drover 7042. g

• Dr. C. Z. Vezelis I
■ LIETUVYS DENTISTAS •
■ -Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. ■
3 Nedelioms pagal sutarimą. g
B
„ 4712 So. Ashland Avė, ■

arti 47-tos gatvės. Į
B aM. ..

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.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

Šiaur* vakarine dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee a ve 
1045 Milwaukee r ve 
2054 M 1 wh u kee a v e 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
151O \V Madison st
2ft30 \V Madison st
1836 Blue Island avė
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

GYVULIŲ PROTAS.
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 kniugoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėt} 
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 skabė, 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 gerą uoslę ir t.t.

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

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

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvuliu krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), 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:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.
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M. J. MANKOWSKI | 
’ APT! EKA =
“ 4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill. B
3 Ar jus žiuote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai-
1 mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- ■ 
g nas iš musu turi atkreipti daugiau atydos į save, .lauždamas kokį g 
- negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 5 
B g.yjyt°.iai> kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, ** 
B ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoji; receptus išpil- B 
_ dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musą ap- _ 
j tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
■> d ■ "i H " ■ ' M'. ■ 'IWiniOtilW 'mil ■ SSHHKI9IHBB!IIII irt IK' *lll!'BniBMIB S' ■IIIIIB.IIII ■ n ■ III1*

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civiloas taip ir kriroinalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisinsiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farinas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu 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 petnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

W Šitas specialis KUPONAS vertas lt N&j 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-] 

| dainas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
i Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

< THE AMERICAN TOBACCO CO. J
gt Premium Dept. 490 Broome St., New y~rk, N. T.

(Vertės kupous gere iki 81 d. Gruodžio, 1915.)

Tananevicz Savings1

BANK
JONAS M. TAr' ^EVIČIA, Sav. j

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
^gs=inig= —-777=1^1= —=ini^-------- ---------- =imi—j

DUODA čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė- ' 
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekiu šią- į 
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namu ir lotą Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinigus vis: Mtą viešpatysčių.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visi} liniją.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metą sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargą reikalu vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kordus nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

BANKOS VALANDOS:
Į Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuc 8 ryto iki 9 vak. 

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.

Si—............ ir:..............-....................  ................................. ....................ii------------------ ---------- "J

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
;; Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros. 
| MUSU ČIEtBOS YRA ŽEMIAUSIOS. 

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

IH -KART NEDELIN1S LAIKYTIS

-SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

i-seiiia ka.s utarninKas ir petnįjfla.

~---- --—- PRENUMERATA KASTUCL4: — -------------

AMERIKOJ
ių

WTTKOTOI f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-
UUUsVl |joj §kotįjoj is § Prūsuose 15 m.

' BUiyk suunen dyk-1',

D. Boczkauskas & Go.
W- Šonui *(!., Mahanoy Clf*, Pa,

Apskelbimai “KATALIKE” ameba gera pelną.
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