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Pertraukta ryšiai su Bulgarija
Talkininkų visi pasiun
tiniai apleido Bulgariją.

Bulgarija savo atsakymu ne
patenkino Rusijos.

Graikijoj gali kilti revo
liucija.

*

Austrijos imperatorius mirtinai sergąs.

Zeppelinai ant Londono.

SOFIJA, spalių 7. — Ru
sijos, Franci jos, Anglijos, 
Serbijos ir Italijos pasiunti
niai Bulgarijoje pareikala
vo savo pasportų.

Londonas, sp. 7. — Dc- 
peša i Reuter’s Telegram 
kompanijų iš Sofijos, pasių
sta per Petrogradą, sako:

“Bulgarijos atsakymas į 
Rusijos ultimatumą neuž
ganėdinantis.”

“Rusijos pasiuntinys pra
nešė Bulgarijos ministerių 
premjerui’ Radoslavovui a- 
pie pertraukimą diplomati
nių ryšių tarp tų dviejų val
stybių.”

“Rusijos reikalai Bulga
rijoje pavedami Danijos pa
lydovui.”

“Bulgarijos atsakymas i 
ultimatumą Rusijos pasiun
tiniui induotas 2:30 po pie
tų spalių 5 d.”

Dabar aišku, talkininkai 
su Bulgarija pertraukė vi
sus prieteliškus ryšius ir ši 
tą valstybėlę priskaito prie 
savo priešininkų eilės.

Bet ligšiol nieko tikro, dar 
nežinoma su Graikija. Te
nai karo šalininkas premje
ras rezignavo, gi karalius 
yra palankus Vokietijai, 
kaipo kaizerio svainis. Ka
raliaus Konstantino žmona 
yra tikroji kaizerio sesuo. 
Žinoma, toji moteris labai 
didelę intekmę gali turėti i 
savo vyrą-karalių. Bet rei
kia žinoti, kad graikų tau
ta eina priešais germanus ir 
nenori nieko bendro turėti 
su kaizeriu. Karalius Kon
stantinas atsiradęs labai 
prastam padėjime. Jei jis 
neprisidės prie talkininkų 
ir norės, kad Graikija palik
tų neutralė net tuo metu, 
kuomet germanai pūškuos 
per Balkanus, tuomet 
prieš jį tauta sukilti ir net 

nuo sosto prašalinti. Gi jei 
jis daleis Graikijai stoti 
serbų, ty. ir talkininkų, pu
sėn, tuomet, be abejonės, jį 
žmona gali pamesti.

Vienaip, mat, negerai, ki
taip blogai.

Taigi dabar talkininkai 
visą domų yra atkreipę i 
Graikiją ir nuo karaliaus 
Konstantino priguli išrišti 
tą svarbų klausimą. Grai
kija juk butų ne maža pa
rama talkininkams.

Iš Sofijos apturima žinia, 
kad Bulgarija pasiunčius 
ultimatumą Serbijai, reika
laudama jai atiduoti Make
donijos dalį, kurią serbai 
po antrą j am karui Balka
nuose nuo Bulgarijos už
grobė.

Tasai ultimatumas, tai 
tik pretekstas, kad veikiau 
užpuolus ant Serbijos, ka
dangi Bulgarija jau vis vien 
yra palikusi teutonų talki
ninke. Mat, be tam tikro
sios priežasties nenorima 
karas pradėti. Tatai ieško
ma prisikabinimų.

Tečiau talkininkai ‘irgi 
jau prisirengę tvirtai stoti 
priešais teutonus ir Bulga
riją Balkanuose ir jokiuo 
budu neleisti jiems prasi
mušti per ten Turkijos link. 
Ir taip kaizerio pienai labai 
veikiai gali sukristi, kaip 
koks iš kortų pastatytas 
namelis.

Rumunijos tikras stovis 
dar nežinomas. Tik žinoma 
tai, jogei ji savo sumobili
zuotos karuomenės dalį pa
siunčius į Bulgarijos pasie
nį.

Visgi .ant Balkanų juodi 
debesįs jau užgulę ir trum
pu laiku ten turės pasilie- 

gali ti kraujas. »-

Vokiečių zęppelinai skraido ant Londono. Vokiečiai tais savo iš oro užpuldinėji
mais ant Anglijos miestų padarė daug nuostolių. Kaa baisiausia, kad nuo zeppe- 
linų mėtomų bombų daug nekaltų civilių žmonių, ypač moterių ir kūdikių, žūsta.

Naujas Graiki
jos kabinetas.
Londonas, sp. 7. — Kara

lius Konstantinas naują ko- 
alicijinį kabinetą pavedė 
sudaryti M. Zainis, kuris 
patiksiąs premieru.

Taip nuspręsta po pasi
kalbėjimui karaliaus su bu
vusiu premieru Rhallis ir su 
Zaimis.

Graikijos parlamente ir 
sostinėj buvo didelis trukš- 
mas kilęs, kuomet pasklydo 
gandas, kad premieras Ve- 
nizelos, tautos mylimas, pa
sitraukęs iš užimamos vie
tos.

Susirinko didžiausios 
žmonių minios, į kurias įsi
maišė ir parlamento atsto
vai ir sukėlė sąjausmingas 
demonstracijas priešais Ve- 
nizelos’o namus. Visur pla
čiai girdėjosi šauksmai: 
“Lai gyvuoja Venizelos!” 
“Lai gyvuoja Francija!”

Pall Mall Gazette aptu
rėjo iš Atėnų žinią, kad 
Graikijoje atsikartosią 1909 
metai, kuomet armijos su
kėlė revoliuciją ir iš tuo? 
mėtinio karaliaus išreikala
vo sau reformas.

Talkininkai gi savo kebu, 
nežiūrėdami Graikijos kri- 
zio, išsodina vis daugiau ka-

BULGARAI RUSIJAI 
TARNAUS.

Petrogradas, spalių 7. — 
Bulgarijos konsulis M. Ka- 
mazyrev iš čionai iškeliavo 
į Bulgariją per Finlandiją.

Daug Rusijoje gyvenan
čių bulgarų apsiėmė įstoti 
Rusijos karuomenėn.

AUSTRIJA PAIMA VI
SĄ VARĮ.

Roma, spalių 7. — Vien
uos gyventojams Austrijos 
karo žinyba pranešė, jogei 
jie visą varį, kokioj formoj 
jis nebūtų, turi atiduoti val
džiai ligi lapkričio 30 dienai. 
Vario rekvizicija bus atlik
ta ir kituose miestuose.

NUSKIRTA SPECIALIS 
DEPUTATAS.

Mattoon, Ill., sp. 7. — Re
storano manadžierius Jo
seph Richardson nuskirtas 
specialiu šerifu deputatu 
Jackson apskrity, kuris tu
rės būti oficiozu pakariant 
nigerį Joe De Berry spalių 
16 d. m, Murphysboro. Pa
smerktas pakarti nužudė sa
vo globėją Mrs. James M. 
Martin, kuomet ji jam atsi
sakė duoti 50 centų, kaip 
kad pats nigeris teisme pri
sipažino.

ruomenės Salonikų apylin
kėse ir siunčia Serbijos lin
kui.

GAVO $500.000.000.

New York, spalių 7. — 
Čionai paskelbta, kad Ang
lijos ir Francijos finansiniai 
komisibnieriai surinko 
$500,006,000 paskolos. Su
rinkta daugiau 500 milijonų 
dolerių, bet perviršis neži-į 
nomas. Tečiau jis nebusiąs 
didesnis, kaip 10 milijonų. 
Komisionieriams taigi pasi
sekė šios šalies finansistus 
intikinti, kad pinigai nepra- 
žųsią. Nekurie finansistai 
paskolinę po kelioliką mili
jonų. Vienas net 35 milijo
nus.

KARALIUS LAIMINGAI 
IŠĖJO.

Udine, Italija, sp. 7. — 
Italijos karalius Victor Em
manuel laimingai išsigelbė
jo nuo sužeidimo arba dar 
ir aršesnių pasekmių. Karo 
fronte plyšo priešininko pa
leistas šrapnelis ir šio ske- 
veldos sužeidė arklį, ant ku
rio karalius sėdėjo. Kara
lius nei nepalytėtas.

JAU SEKA ŠALNOS.
Kansas City, Mo., sp. 6.— 

Pirmutinės didelės šalnos 
pereitą naktį apsireiškė val
stijose Illinois, Iowa, Neb
raska, Missouri, Kansas, 
Oklahoma ir Texas. Tas 
reiškia, kad artinasi žiema 
ir ji nepertoliausia.

AUSTRIJOS IMPERATO
RIUS MIRTINAI SER

GĄS.

Roma, sp. 7. — Iš tikrų 
šaltinių apturima žinios, jo
gei Austrijos imperatorius 
Pranas Juozas mirtinai ser
gąs ir pas jį pavadinta sos
to įpėdinis.

Pašaukta Viennon pas 
sergantį imperatorių Aus- 
trijos-Hungarijos užsienių 
reikalų ministeris, baronas 
von Burian, ir Hungarijos 
(Vengrijos) premieras gra
fas Tisza.

Apie imperatoriaus ligą ir 
pasilaikymą visos žinios yra 
laikomos kuodidžiausioj pa
slapty j.

PREZIDENTAS APSIVE- 
SIĄS.

Washington, sp. 7. — Čio
nai vakar oficialiai paskel
bta, kad prezidentas Wilson 
susižiedavęs su turtinga na
šle, Mrs. Norman Galt, Wa
shingtone gyvenančia. Spė
jama, kad vestuvių ceremo
nijos atsibusią ateinantį 
gruodžio mėnesį Baltuo
siuose Bumuose.

VOKIEČIAI SKUNDŽIA-

Berlynas, sp. ,7. — Vokie
čių karo ofisas oficialiai 
skelbia, kad rusų armijų 
žvalgai karo lauke' del vo
kiečių žvalgų sukląidinimo 
vartojanti (dėvinti) vokie
čių kareivių šalmus; toks 
rusų pasielgimas esąs prie
šingas tarptautiniams įsta
tymams. (Ir jie dar drįsta 
kalbėti apie tarptautinius 
įstatymus).

S. V. KONSULAS RE
ZIGNUOJA.

Washington, sp. 7. — S. 
Valstijų konsulis T. St. 
John GaffneyMuniche, Vo
kietijoj, rezignuojąs iš savo 
vietos. Jį rezignuoti pri
vertė Washingtono valdžia, 
kadangi konsulis savo ne
taktingu pasielgimu daug 
kenkiąs šios palies neutra- 
lybei. Ant jo senai Vokie
tijos valdžia buvus nusi- 
skundžius.

R. KR. DR-JA APLEIDO 
MEKSIKĄ.

Mexico City, sp. 7. — S. 
Valstijų Raudonojo Kry
žiaus dr-ja, kurios reprezen
tantu buvo Charles J. O’
Connor, Meksiko sostinę 
jau apleido apturėjus in
strukcijas iš Washingtono. 
R. Kryžiaus dr-jos veikimo 
labai neapkentė Carranza ir 
todėl liepta iš ten išsikrau
styti. O minėta dr-ja ten 
daug gero nuveikė.

Rusai daužo Vo
kiečių liniją.

Londonas, sp. 7. — Iš 
Petrogrado pranešama, kad 
rytuose rusai pasekmingai 
daužo vokiečių liniją ir vo
kiečių pastangos pasivary
ti pirmyn eina niekais. Vo
kiečiai per kelias pastarą
sias dienas neikiek nepasi
varę pirmyn, kaip padaugu- 
viu, taip Vilniaus apylinkė
se.

Bet aplink Dvinską vo
kiečiai smarkiausia darbuo
jasi. Petrograde sužinota, 
jogei jie tenai imasi tos pa
čios taktikos, kai kad ėmė
si kituomet prieš Kaliną, 
norėdami tą tvirtovę paimti. 
Iš Vilkmergės net jie pra
tiesė laikiną geležinkelį, 
kurs atsiduria net į Dvins- 
ko apylinkę. Tuo specialiu 
geležinkel i 11 gabenai uos
sunkiosios kanuolės ir pa
ruoštose vi ('tose statomos. 
Dienomis ir naktimis ton 
pusėn automobiliais gabe
nama šoviniai ir kitokia ka
ro amunicija. Tam vokie
čių prisirengimui, deja, ru
sai negali užbėgti. Todėl 
manoma, kad vokiečiai vei
kiai pradės šturmuoti Dvin
ską. Kaip jiems lengvai 
pasiseks tasai šturmavimas, 
tai jau kitas klausimas.

Besą rabi jos fronte eina 
dideli mūšiai. Išilgai upę 
Pruth labiausia kovojama. 
Keliose vietose rusai tą upę 
plaukte perplaukė ir prieši
ninkui uždavė didelius .sma
gius.

ŠV. BEDO KOLEGIJA.
Peru, III. Sekmadienyje1, 

spalių 3 d., atsibuvo ALRK. 
M. Sus-ino 3-čios kuopos Li- 
teratinio'skyriaus 1-mas su
sirinkimas. Visupinnu 
skyriaus vedėjas, p. A. Lin
kus, atidarė susirinkimą ir 
trumpoje kalboje apibrėžė 
apie mokslą. Kalbėjo nuo
sekliai ir įspūdingai. Buvo 
ko pasiklausyti. Antras 
kalbėjo Lit. skyriaus rašti
ninkas, p. K. Liutkus. Kal
bėjo apie DLK. Vytautą. 
Pastebėjo, kad įsitikėjimas 
padaro žmogų veikliu ir 
drąsiu. Toliau kalbėjo kuo
pos pirmininkas J. P. Poš
ka. Jis priminė, kad nors 
Vytautas mirė, bet jo dva
sia gyvuoja. Jinai plazda 
Vyčių organizacijoj.

“Katalike” buvo paskel
bta apie musų kuopos susi
rinkimus ir buvo pasakyta, 
kad literatiniąi susirinki- 

įinni nutaria turėti kas dvi 
savaiti. Ištikejjjų turi buri 
kas savaitė. Kiškio draugas.

1



2 W. “KATALIKAS,0 spalių ?, 1915.
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Kaip buvo pramatoma, 
karas Europoje seka nau
jau pakrypimam Bile die
ną ir valandą ramiuose 
Balkanuose pakils pasibai
sėtina, didesnė už pirmiau 
kuomet nors buvusias, aud
ra. Gudri ir nedora Bul
garijos valdžios ir caro Fer
dinando politika pagaliau 
liko atidengta ir paaiškėjo 
visoj savo šviesoj. Šiandie 
jau yra žinoma, kad Bul
garijos caras Ferdinandas 
yra padaręs su germanais 
suokalbi — pulties ant Ser
bijos ir palengvinti germa
nų armijoms pramušti ke
lią i žūstančią Turkiją.

Bet jei caras Ferdinan
das buvo manęs, kad savo 
tuo pasalingumu Įstengs 
taikininkų budrumą kokiuo 
nors budu apeiti, tai jis la
bai suklydo. Jo pienus tal
kininkai suuodė ir šiandie 
į Balkanus visomis pusė
mis gabenama armijos. Tai 
labai prastas caro Ferdi
nando išrokavinias. Nes jei 
teutonai laimėtų ši karą, 
tuomet jis paliktų jų vergu, 
gi kuomet ims viršų talki
ninkai, be abejonės, Bulga
rija turės išnykti nuo že
mės paviršiaus už toki savo 
pasielgimą.

Chicago Daily News kores
pondentas iš Petrogrado sa
vo korespondencijoje pra
neša, kad Rygoje stovis jau 
pagerėjęs, pabėgėliai atgal 
ten grįstą ir mieste visoks 
krutėjimas išnaujo prasi
dėjęs. Vokiečiai tolokai 
nuo Rygos atstumti. Minske 
taippat stovis pagerėjęs ir 
valdžia Įsakius sulaikyti ten 
prasikraustymą. Regis, ir 
nuo Dvinsko nuslinksiąs 
pavojus, nes rusai visu fron
tu palengva pasivaro pir
myn. Matyt, ten vokiečių 
didžiulis ofensivas pasibai
gė.

Kaip talkininkai sunai
kino Vokiečiu povan

deninį laivyną.
Jau kelinta savaitė be

veik nieko negirdėti apie 
vokiečių povandeninių lai
vų atakas prieš anglų pirk- 
lybinius laivus.

Seiliau tos atakos buvo 
nuolatinės ir pasekmingos. 
Kasdien būdavo ateina ži
nių apie i nuskandinimą 
vieno arba net kelių pirkly- 
binių laivų. Pastaruoju 
laiku ištisos savaitės pra
bėga, o vokiečių povandeni
nis laivynas neparodo gy
vybės. Žinia iš Amsterda
mo praneša, kad kaizeris 
nutarė atšaukti blokadą, 
mat, submarinai privalo ki
tą užduotį atlikti.

Sulyg liudininkų, gerai iš
tyrusių dalykų stovį, buk 
Anglijos uoli blokada pa
vesta prieš vokiečių povan
deninį laivyną sunaikino 
pastarąjį ir liko iš jo tik 
skeveldros.

Talkininkai sunaikino ir 
atėmė 105 povandeninių 
laivų. Iš jų apie 60 tar
nauja talkininkams ir turi 
franeuzų arba anglų įgulą. 
Likusieji buvo talkininkų 
paskandinti, arba taip su
gadinti, jog pavartoti jų jo- 
kiuo budu negalima Pas
tarame mėnesyj talkininkai 
sunaikindavo po 12 arba 
daugiau vokiečių povande
ninių laivelių; tokiuo budu 
Šiaurinės jūrės, Irlandijos 
kanalas ir vandenįs aplink 
Irlandiją jau apvalyta nuo 
vokiečiu submarinu. Vo
kiečiams dar paliko apie 40 
tokių laivų, bet talkininkai, 
turėdami kur-kas stipresnį 
laivyną, Įstengs ir likusius 
sumedžioti, kad neturėti jo
kios apmaudos.

Kaip vokiečių laivai su 
ingulomis pakliūdavo talki
ninkų rankosna, ligšiol buvo 
paslaptimi. Kai anglai už
griebdavo desėtkais vokie
čių laivus, jie nesigirdavo. 
Tąsyk ir vokiečiai neskaity
davo tai dideliu nuostoliu, 
manydami, kad dauguma 
laivų nueina dugnan arba 
niekam netikę patenka prie
šams. Be to talkininkai ži
nojo, kad jaigu vokiečiai 
supras jųjų budus naikini-

Iš Dardai įelių apylinkių, 
nuo Gallipoli pusiausalio 
jau ilgas laikas jokių žinių 
neapturima. Regis, talki
ninkų armijos nusprendžiu- 
sios ten patylomis veikti ir 
savo skelbiamais pasiseki
mais neužduoti kaizerio šir
džiai dar didesnio sopulio, 
kokį jau ir taip turi be
klausydamas apie Turkijos 
agoniją ir talkininkų krikš- 
tavimą.

Vokietija nei iš šio, nei 
iš to gali dar ir susipykti 
su Turkija. Ii- labai gali
mas daiktas. Ligšiol vie
na Vokietija gyrėsi savo 
pirmininkavimu visam pa
saulyj nekaltų gyventojų 
žudyme. Bet štai Turkija 
tame pasielgime ima ją ap
lenkti — išskerdė kelis šim
tus tūkstančių armėnų. Va
dinasi, Turkija už žmonių 
žudymą gali paimti liauni 
vainiką, o Vokietijai gali 
nieko netekti. Na, ir iš to 
gatavas piktumas.

Vėtros pasekmes. &

New Orleanso griuvėsiai, kokius padarė baisi vėtra, n esenai ėmusi pradžią Mek
siko užlajoj. Daug miestų sugriauta. Aplink 500 asme nu žuvę. Nuostoliai sie

kianti $12,000,000., ,

Lietuviai 
Amerikoje.

LABDARINGŲJŲ DR- 
JŲ PRAKALBOS.

Baltimore, Md. Spalių 3 
d. parapijinėje svetainėje 
atsibuvo labdaringosios šv. 
Vincento ir Povilo dr-jų 
prakalbos. Jos surengta 
tuo tikslu, kad išaiškinti 
žmonėms reikalą remti tą
sias draugijas, kurių tikslu 
yra šelpti pavargusius lie
tuvius ir jųjų šeimynas. 
Kalbėtojais buvo pakviesti 
V. Nagorskis ir J. Cėsna, 
bet susirinkus publikai, kal
bėtojai nežinia del ei kokių 
priežasčių neatėjo. Jų vie
tas užėmė Grėbliauskas, p- 
lė Gurkliutė ir J. Vasiliaus
kas.

P. Grėbliauskas paaiški
no Labdarystės dr-jos sto
vi ir priminė, kad kitos dr- 
jos labdarybės dr-jų nenori 
remti, prirodydamos neva 
tokios draugijos nereikalin
gos, kadangi miesto labda
ringoji draugija atliekanti 
tą mielaširdingą darbą. 
Paaiškinimui žmonėms, kad 
miestas neturi įsteigęs to
kios draugijos, kuri šelptų 
pavargėlius, buvo pakvies-

DIDELE DOVANA""
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais a

Visas Kuponas ir pakelio priošak.'s turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

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

blono. Nemokama dar 
lietuviškai šokti.

*
Detroite yra apie pora 

tūkstančių šeimynų. Lietu
vių skaičius vis auga, nes 
daug atvažiuoja iš kitur nu
girdę, kad čia darbai. eina 
gerai M. Č.

ITALAI ATMAINĖ KA
RO PLENUS.

Undine. Italija, sp. 7. — 
Italijos iš pat karo pradžios 
išdirbti pienai paimti Trie
stą atmainyti, nes sulyg 
tų pienų nebuvę galima to 
miesto paimti. Dabar bus 
kitaip veikiama. Italai tą 
miestą užpulsią iš kitos pu
sės.

mo, tai pabugs ir išsislaps- 
tys, arba išmoks apsiginti.

Galų gale vokiečiai susi
prato ir valdžia pasiskubi
no atšaukti savo laivyną.

Talkininkai atsiekė gerą, 
tikslą su pągelba žuvinių 
tinklų. Jie ilgai galvojo ir 
rūpinosi, kaip apgalėti veik
lų ir atkaklų vokiečių po
vandeninį laivyną. Laivas 
po laivo ėjo dugnan. Milži
niškos torpedos ardydavo, 
lyg riešuto lukštą, tokius di
delius laivus, kaip “Lusita
nia.” Tečiau visam kam su
randami budai. Surasta 
budai ir prieš vokiečių lai
vyną. Kad užtverti vokie
čių submarinains kelią iš 
Dover į Calais, talkininkai 
uždriekė milžiniškus žuvi
nius tinklus. Pramanymas 
buvo geras. Transporto lai
vai liuosai galėjo plaukti 
per kanalą; į tinklyną įkliu
vo vienas laivas, kuris pa
sekmingai ištraukta viršun. 
Nuo tada pradėta užsklei
sti tinklai visur, kur tik 
galėdavo pasisukti vokiečiu 
sumbarinai. Tinklai labai 
ilgi ir giliai nudribę vande
nyje.

Tokių tinklų prileista ir 
šiaurinėse jūrėse. Jie už
statyti tokiuo budu, kad jai
gu povandeninis laivas pa
taikys įstrigti, jau jis ir pa
liks ten. Kadangi povande
ninių laivu per pereskopą 
vandenyje permatyti nega
lima, tai intaisyta prie tin
klų didelės stiklinės stati
nės, kurios parodydavo, ka
da tinklas tuščias, o kada 
pilnas. Vos tik ženklai pa- 
liudydavo, kad tinklas jau 
užgautas, tuojaus pašaukia
ma anglu laivai nurodyton 
vieton, kad draug su tinklu 
ištraukti povandeninį laivą.

Talkininkai ir kitokias 
kilpas paspęzdavo vokiečiu 
submarinains. Originąliu 
budu sugauta 6 submarinai.

Šiaurinėse jurose du ang
lu torpediniai laivai užklu
po laivą, plaukiantį po sve
tima vėliava. Anglu oficia
liai dasiprotėjo, kad tai vo-

Kaip darbuojasi 
lakstytuvai.

Dabartiniam kare milži
nišką rolę lošia lakstytuvai, 
tie kariniai oro paukščiai. 
— Jie pildo išsiteiravimų 
rolę ir atlieka tai gana pa
sekmingai ir tobulai, nors 
ne kartą sutinka neįveikia
mas sunkenybes, nes prieši
ninkas labai gerai moka pa
slėpti, savo judėjimus ir jė
gas. Vienas lakūnų, atsi
randantis Francijos-Belgi- 
jos karo fronte, štai kaip 
nupasakoja apie išsiteiravi
mų sunkenybes:

Vienos vietovės daly j, 
ant kurios kuone kasdieną 
skraidžiau ir kurią puikiai 
pažinojau — antkart imu ir 
nepažįstu skriejimo metu. 
Matau iš savo lakstytuvo 
naują miškelį, išsidriekusį 
ant slėnio palei upę. Esu 
nustebęs ir įvairiomis min
timis perimtas. Žiūriu į

nius, kuomet tai sulyginu 
su žemlapiu.

Rizikuoju ir keliais šim
tais metrų nusileidžiu že
myn, ir kągi matau'? Štai 
priešininkas dalį miškelio 
persodino kiton vieton ir 
ten paslėpė savo anuotas. 
Iš- 2,000 metrų augštumos 
tasai miškelis išrodė natū
raliu.

Mes, keliolika lakūnų, ka
ro. metu palei Yser upę 
taippat buvome pasiųsti iš
tirti, kur priešininkas trau
kia savo jėgas. Buvo įsa
kyta patirti, katron pusėn 
bėga priešininko trauki
niai. Kiekvienas lakūnų 
turėjo sau nuskirtą specialį 
laiką ir kiekvienas pranešė 
vienodą ir tą pačią žinią, 
kad traukiniai bėga į vaka
rus.

Tečiau tomis žiniomis mu
sų perdėtinis nepasiganėdi- 
no. Trims lakūnams įsa
kė bendrai nulėkti ir nusi
leisti kiek galima žemiau-

ta prie anglų labdaringosios 
draugijos prigulinti p-lė 
Gurkliutė. Pastaroji išaiš
kino, kad miestas turi tik 
ligoninę ir ūkį, kur priima 
pakvaišusius ir nuvargėlius 
ligonius, bet pašelpa nesi
rūpina, tik kaip kada dar
bą parūpina tokiam kuris 
nenustoja maldauti.

Kalbėtojai rinitai parodė 
reikalą remti šv. Vincento 
ir Povilo labdaringas drau
gijas.

Trečias kalbėjo p. J. Va
siliauskas. Šis kalbėtojas 
ilgai ir indomiai nupiešė 
kaikurių žmonių gyvenimą 
nuo, kūdikio ■ dienų ligi se
natvei ir priežastis, kurios 
priverčia žmogų reikalauti 
kitų pasigailėjimo. P-nas 
Vasiliauskas ragino šelpti 
pavargėlius ir ieškoti prie
žastis jų vargo, o suradus 
jas stengties prašalinti. 
Kalbėtojas išdalies parodė, 
kas dažniausia žmones in- 
traukia į vargą, tai socialis
tai ir smuklės. Anot kal-

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

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

JONAS KULIS, 
Generališkas agentas ALD. "Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo "Ka
talikų”, rer'-n npsrnrsinimup ir šiaip 
suteikia iiCu-muciJas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per j j galite 
užsisakyti kningas; rekordus del gra
mofonų ir t.t. Už jį atsako

"Kataliko” admin.

Telephone Yards GG86 į

Lietuviška Drapanų Krautuve |
Užlaikau didžiausiame pasirin- " 

kime vyriškų aprcdalų. skrybėlių, 0 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 5 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
kotų. g

JONAS BUDRIKAS, savininkas į 
3232-54 S. Morgan St. į 

CHICAGO, ILL.

ženilapį: Tokio miškelio vi
sai nėra. Abelnai imant, 
viso slėnio išvaizda atsimai-

kiečių laivas, kuris važiojąs 
daug medžiagos, reikalingos 
povandeniniams laivams. 
Jie sumanė pasinaudoti tu
kino padėjimu. Pagavę lai
vą paliko ten savo Įgulą. 
Laivas tris dienas sukiuėjo-
si apylinkėje, ligi galų ga
lo pasirodė vokiečių povan
deninis laivas. Laivo įgula 
prisileido laivą, kuris apsi
dairęs aplink ir pastebėjęs, 
kad niekur nesimato kari
niu laivu pasidrąsino ir sie
kėsi prie laivo. Urnai ka
pitonas pastebėjo dvi tie
siai nutaikinti kanuoli ir

sia ant geležinkelio linijos 
ir, patyrus visą stovį, tuo
jaus pranešti.

Reikia pridurti, kad prie
šininkas geležinkelio vago
nų stogus buvo nutepęs bal
tai. Gi lokomotivai prie 
vagonų prikabinti iš užpa
kalio ir jų kaminai atsukti 
į vakarus.

Ir tik po tam.pasiteiravi-

bėtojo, geras, doras žmogus 
neužsidės smuklės; geras, 
apsišvietęs socialistas ne
klaidins žmogaus įvairiomis 
svajonėmis. Kad prašali
nus bent dalį žmonių skur
do, privalome darbuoties, 
vesti agitaciją, kad žmonės 
dėtųsi į pašelpinės draugi
jas ir butų rūpestingesni 
savo likimu.

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abol- 
nos historijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilietystčs, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., 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—4 po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

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

rnui viskas paaiškėjo. Iš 
didelės augštumos matėsi 
todėl, kad traukiniai bėga 
į vakarus, kad tuo tarpu 
buvo kaip tik atbulai. Ge
rai, kad buvo įsakyta že
miau nusileisti, o kitaip ne
būtų' buvę sužinota, kad 
priešininkas gabena dideles 
armijas link Yser upės.

A. Kur e lai t is.

VAKARAS.
Detroit, Mich. Spalių 2 

dieną Dailės Mylėtoju Dr- 
ja parengė vakarą. Atvai
dinta dvi komediji: “Gud
ri našlė” ir “Knarkia pa
liepus.” Nuostabiai šį va
karą pasižymėjo p-lė A. Ja-

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. L&SALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Res. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326
trasromstaswsIaeg

nemėgimo pabėgti. Kitą 
dieną anksti tokiuo pat bu
du sugriebta antras subma- 
rinas, o vakare trečias. Se
kančiomis dienomis sugau
ta kiti trįs ir visi laivai nu
vežti į anglų prieplaukas, 
kur jie pakeisti anglikiniais 
ir tokiuo budu apie 60 vo
kiečiu sitbinarinu įjau tar
nauja talkininkaniH. P.

KENOSHA DARBININ
KAMS PALENGVINI

MAS.
Kenosha, Wis.. sp. 7. — 

Šio miestelio valdyba priė
mė ir patvirtino įstatymą, 
sulyg kurio nuėsto darbi
ninkams pravedama 8 vai. 
darbas dienoje ir miiiiiiuuu 
mokestis 27į4c. valandoje.

siukeniutė; žmonės spėlioja, 
kad jinai turinti aktoriaus 
gabumus. Kiti aktoriai, 
matyti, neperdaug turėjo 
praktikos. Bet viskas buvo 
atlikta gerai. Publikos bu
vo pilna svetainė. *

Po programai buvo šo
kiai. Muzikantai grojo 
lietuviškus šokius, <> publi
ka šoko sulyg’’ angliško ša-

i

IŠMOK
W Angliškai kalbėti JKn 

skaityti ir rašyti iuWjf V
Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai

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

AMERICAN SCHOOl of LANGUAGES

1741 W. 47th st., Chicago, Ill.

ii

2



m “SASAilkAS,” spaliu ?, 1915.
■ ■ I ■ r.......... ...

Mark Twain.

f ~
Princas ir Elgeta.

V .— J
Sulietuvino Padauguvietė,

(Tąsa).
Ant galo jis pasakė: “Štai jau ir atlikau. Dabar ža

dinsiu vaikutį, nuprausiu, aprėdysiu, pavalgydinsiu ir 
leisimės į kelionę.” Jis garsiai suriko: “Kelkit, jūsų 
didybę!”

Vaikas nesusijudino. Mailsas toliau kalbėjo: “Na, 
ko taip kietai įmigot, viešpate? Laikas kelti! Ar ne
reiks jūsų išjudinti.” Jis priėjo prie lovos ir nuėmė 
Tižklodalą — vaiko nėra! Mailsas nenorėjo savo akim 
tikėti. “Kur-gi vaikas?” Kalbėjo dairydamasis aplin
kui. Jis dar patėmijo, kad ir vaiko draiskalai išnyko. 
Mailsas perpyko: jis pradėjo rėkauti, šaukti viešbučio 
šeimininką.

Atėjo tarnas su pusryčiais. Mailsas šoko prie jo 
ir sugriebė už apikaklės. “Sakyk, kur jisai? Kur pasi
dėjo?” rėkė Mailsas. Tarnas nusigando ir ėmė pasa
koti: “Kaip tik jus išėjote, atbėgo koks-tai vyrukas. 
Jisai pasakė, kad tai jus šaukiat ant tilto. Jis inėjo į 
kambarį ir prikėlė vaiką. Vaikas buvo neužganėdintas, 
kad jam neduoda išsimiegoti. Bet apsirėdė į savo drais
kalus ir išėjo su tuom vyruku.”

Mailsas šaukė: “Kvailys tu, kvailys! Kaip tave 
lengva prigauti! Reikia eiti sau ieškoti vaiką ir par
vesti. Bet kas tai šitą užklodalą taip padėjo, kad ro
dos, po juom kas guli?” — “Negaliu žinoti. Gal tas 
vyrukas, nes jis čia prie lovos ką tai veikė.” Tada 
Mailsas pasakė: “Tai čia tyčia taip prirengta, kad 
aš greit neapsižiurėčiau!” Ar tas vyrukas vienas čia at
vyko?” — “Vienas, tamsta!” — “Atmeni gerai?” — 
“Atmenu gerai. Kaip tik jiedu iš čia išėjo, prie jų pri
šoko dar trečias.” Mailsas sušuko: “O kas toliau bu
vo? Ko tyli, ko nepasakoji?” — “Jie nuėjo toliau ir 
susimaišė minioj. Aš paskui jų nemačiau; mane šeimi
ninkas pašaukė.” — “Į katrą Šalį jie nuėjo?” Tarnas 
parodė.

Mailsas, kaip nudegęs, šoko iš kambario. Skubiai 
leidosi trepais žemyn, žengdamas sykiu per du laip
sniu. Jis kalbėjo sau: “Jį išvedė tas pats nedorėlis, 
kuris save vadino jo tėvu. Aš turiu būtinai suieško
ti savo mažiuką karalių! Mano mylimas! Jis tik ma
nęs klausydamas ėjo su jais. Del Mailso jis ėjo — 
brangus, geras vaikutis!”

XIV.
Tomas išmoksta karališko gyvenimo.

Tą patį rytą, kada tikrąjį princą nuvedė slapta 
nuo Mailso, Tomas pabudo karališkuose rūmuose. Bu
vo dar anksti ir tamsu. Jis atvėrė akis ir linksmai 
sušuko: “Ačiū Viešpačiui! Štai aš jau pabudau — pra
slinko nelaimė, užstojo linksmybė! Onutė, Alziutė! Ei
kit šen! Paklausykit, kokį aš įstabų sapną sapnavau: 
rodės, aš buvau karalium! Kur-gi jus? Eikit greičiau!”

Kas tai priėjo prie lovos ir paklausė: “Ką prisa
kysi!, jusij didybe?” — “Ką aš prisakysiu? Kas-gi aš, 
kad man reikia prisakinėti?” Didžiūnas atsakė: “Va
kar vakare tu buvai Vali jos princu, o šiandien Ed
vardu, Anglijos karalium.”

Tomas užsidengė rankom veidą ir gailestingai pasa
kė: “Tai buvo ne sapnas? Aš — karalius? Atsitolink, 
tamsta: duok man išsivargti savo nelaimėje.”

Greit Tomas vėl užmigo. Kada jis nubudo, buvo 
jau vėlu. Pas lovą ant kelių klūpojo garsingas didžiū
nas. Tomas vėl atsiminė, kad jis — karalius. Nelink
smas nubudimas! Kambaryj buvo daugybė didžiūnų ir 
tarnų.

Tomas atsisėdo ant lovos ir žiurėjo į puikiai pasi
puošusius lordus. Jį pradėjo rengti. Didžiūnai sus
tojo aplink jį pavėdžiu: menkiausias stovėjo užpaka
lyj visų kitų, o turtingiausias priešais. Užpakalinis 
lordas priimdavo drapanas iš tarno rankų ir paduoda
vo kitam, greta stovinčiam, o tas vėl kitam, ir taip to
liau; gi jau paskutinis, šlovingiausias, karalių rėdė. 
Tomui ilgu buvo žiūrėti į šito papročio pildymą. Vos 
tik Tomą paliuosavo nuo rengimo, tuoj pradėjo praus
ti. Vienas didžiūnas pylė vandenį, kitas laikė muilą, 
kitas vėl šluostyklą. Nei susišukuoti plaukų nedavė 
Tomui pačiam: del to buvo vėl atskiri tarnai. Reikė
jo paskui eiti per kelis kambarius. Visuose laukė išėji
mo karaliaus turtingi ir šlovingi didžiūnai. Kaip tik 
Tomas pasirodė, tuojaus visi puolė priešais jį ant ke
lių.

Po pusryčių Tomą atvedė į karališką salę. Paso
dino ant sosto. Čia karalius turėjo išklausyti visokius 
karalystės reikalus ir spręsti apie juos pagal savo nuo
monę. Vyriausi lordai ir penkiasdešimts kareivių su 
auksiniais kirvukais inėjo į salę paskui karalių. Dė
dė Hartfordas atsistojo palei sostą. Prie sosto paei
liui artinosi lordai ir skaitė visokius nutarimus apie 
karalystės reikalus. Tomas turėjo duoti savo nuspren
dimus. Dažnai kalbėjo ne taip, kaip kad reikėjo pa
gal karališkus papročius. Bet čia jam į pagelbą skubi
no dėdė Hartfordas: jis pasakydavo Tomui, ką reikėda
vo kalbėti ir kada tylėti.

Tomui greit nubodo toksai užsiėmimas. Jisai mą
stė: “Na, už kokį nusidėjimą aš pakliuvau į šitą ka
lėjimą? Delko man neleista matyti šviesios saulutės, 
žaliu lauku, tamsių girių?” Tomas ką-tik nepradėjo 
snausti. Bet be karaliaus nebuvo galima spręsti nu
tarimu apie karalystės reikalus: dėlto ir lordai nutilo.

Paskui Tomą nuvedė į kabinetą ir paliko sau vie
ną. Pas jį atėjo vaikas, dvylikos metų, juodai apsirė
dęs. Jis priklaupė ant vieno kelio prieš karalių. To
mas pasakė; “Stok, vaikeli! Kas tu? Ko Tau reikia?”

(Seka toliau).

Vestuves.
Naktis buvo šalta. Išba

lęs mėnulis linksmai bėrė 
šviesą ant Lietuvos ramios 
padangės. Sustiręs sniegas 
girgrždėjo po kojomos.

Kaime tai šen tai ten iš 
langų spindėjo šviesa, o ar
timiausioje kaimo grįčioje 
iš visų langų matėsi daug 
šviesos; girdėjosi smuiko ir 
bubnelio aidai.

Ten buvo vestuvės.
KJyje, kuris ėjo per kai

mą, pasigirdo skambučio 
balsas, o po valandėlės pa
sirodė ketvertas širmų ark
lių, traukiančių apuikias ro
ges, kuriose sėdėjo jaunas 
ponas.

— Šviesusis pone! — pra
bilo vežėjas į savo šeimi
ninką -----  penkias mylias
važiavome be pertrūkio, tu
rime duoti arkliams pasil
sėti, nes jie pristos.

—Nesuspėsime į stotį.
-- Suspėsime, šviesu

sis pone; tam mano galva, 
bet arkliams pasilsėti rei
kia.

— Gerai, ką padarysi, 
jaigu reikalinga,.— atsilie
pė keliauninkas, užsidegė 
papirosą ir įsitraukė į gi
lias svajones.

O sunkios jos buvo. Ne
senai apsivedė, o šiandien 
skuba miestan, kad išgauti 
persiskyrimo su žmona po- 
peras. Mylėjo ją labai; abu 
mylėjo vienas kitą ir išro
dė, kad yra ■ visos sąlygos 
del laimės: jaunysta, gražu
mas, sveikata, prietekliai, 
gyvenimas be vargų ir rū
pesčių... Tušti tai žodžiai. 
Ar yra pasaulyje kas be 
vargų ir rūpesčių? Nepa- 
stebiamai įsiskverbė tarp jo 
ir žmonos nesusipratimas, 
paskui atvėsimas. Prasidė
jo visa nuo mažos smulkme
nos. Jinai norėjo mieste 
praleisti žiemos laiką, jisai 
užsispyrė kaime gyventi. 
Gi abudu buvo atkaklus.

Išėjo barniai, ginčai. Su
sipykę vienas nuo kito to
linosi, o kadangi darbo ne
turėjo, tai turėjo progos sa
vo rūstumą giliai išvystyti.

Jis buvo smarkus, jinai 
nubudus, kasdien paverk
davo. Išrodė, kad jųdviejų 
charakteriai netinka į har
moniją, jie neparinkti ir tu
ri persiskirti.

Liepė pakinkyti arklius 
ir palikęs ant žmonos sta
lelio kartų laiškelį ir trau
kė stotin ant traukinio Kau
nan.

Sunkios mintis siuvinėjo 
pono galvą, o vežėjas tuo 
tarpu sulaikė arklius ties 
pačia grįčia, kur buvo ves
tuvės.

— Šviesusis pone — pra
kalbėjo vežėjas — ten grį
čioje žmonės nemiega, gali
ma bus užeiti ir apsišildy
ti.

— Girdi, iš ten tfukšmas 
girdėti, rasi, vestuvės.

— Turbut vestuvės.
— Veda žmonės — pra- 

kušdėjo jaunas ponas, — ir 
elgiasi visai neišmintingai. 
Eisiu—ištarė karštai — pa
žiūrėti, kaip išrodo tas kar
štuolis, kuris išdrįso nunuo- 
dinti savo gyvenimą.

Kada inėjo grįčion, link
smybės nutruko. Muzikan
tai nutilo. Šeimininkas pri
ėjo ir užklausė:

Leiski! mums sutaupyti Jums $5 iki $10 ant Jus Pečių
Metinis išsiuntimas 50 traukinių Pečių iš dirbtuvių duoda mums spėkų paliuosuoti

JUS NUO DIDELIO MOKESNIO UZ PECZIUS
Niekad dar istorijoje mušti biznio, nebuvom taip prisirengę patarnauti Jums. Čionai galite rasti geriausių pečių musų bei 

išdirbejų, gvarantuotų. Užsimokės Jums atsilankyti musų krautuvėn, kurioje yra daugybė puikių bei pigių pečių.
Sziaurvakarihiai gyventojai — Malonėkite atsiminkite kad mes duodame 1 proc. musų išpardavimo labdaryibai laike “Booster 

Week” spalių 2 iki 9 dienos.

Dabar parodoj yra ant Milwaukee ir Paulina gatvės, krautuvė vienatinė demonstracija ‘‘Electric Range” Chicagoj
Jūsų senieji pečiąi priimami kaipo dalis mokesnio ant naujųjų.

Krautuve atdara vakarais Utarninke, Ketverge ir Subatoj.

Musų stalų bargenas. — 42 
colių viršus — padarytas iš 
amerikoniško ąžuolo; gražiai 

apdirbtas. $5.00^ W 
vertes. Parsiduo-Jh ■ 
da

Musų speciališkas Heater‘is be 
abejonės yra didžiausis barga- 
nas Chicagoj. Turi vėliausius 
pagerinimus. Sunkus ir pagra
žintas nikeliu, apart to yra di
delis anglių taupintojas. Gva
rantuotas duoti pilną užganėdi- 
nimą. Kadangi perkame šiuos 
pečius pilnais rtaukiniais, todėl 
gi duoda mums progą pardavi

nėti speciališ-M ffe br E ft
“ 1.9 U

S5 “$5** ** kuponą. *
šis kuponas yra $5 
vertės, jei paduosite 
jį pirkdami pečių 
musų krautuvėje.
UNION LIBERTY 
FURNITURE CO.

1327-33 Milwaukee a. 
4705-09 S. Ashland a.

55 Milwau-55 kee avė.

is* estsWa

L Meqhbi■

šeimynos virtuvės pečius: par
duodamas už tokią kaiųą, kad 
pastato jį klesoj savyje. Pilno 
saizo — sunkus — vėliausieji 
pagerinimai. Gvarantuotas kai
po pirmos klesos kepėjas, šis 

pečius dabar par- A ft E*
siduoda jau tik-^gj

Degina tiktai kurą. — 
Šis patogus Oak Heater 
yra", apsuptas sunkiu 
pliėnu, taipgi turi ir di
delį ugniavietę — la
bai taupus kuro sunau
dojime. Dabar parsiduo- 

da..šisCE ftE 
peeiusjfcft 
tik už..

»-

Liuosybe nuo augštų kainų ant Rakandų”

,lk ^”'t““’S7,95

1327-29-31-33 Milwaukee Ave., arti Paulina gatv< 
470S-09 South Ashland Avė., arti 47th gatv.

1014 Milwaukee Ave., arti Noble gatv.

FURNITURE co, W
Misinginės lovos. — Atlaso apdirbi
mas — turi 2 colių stulpus — il
gai laikančio lekėrio apteptas. Ge
ležiniai springsai — paremti geleži
niai kampai, ir labai tvirtos. Mat
racai — padaryti tvirtai — 45 
svarų sunkumo — gerai prikimšti.

šie visi ištaisy- gį f ft ■IĮ* 
mai dabar parši- 0 01 I Jį 
duoda tik uz 3 “

3 didelės

IBERTYJ
Krauliu.

— Ko gerbiamas ponas 
reikalauja?

— Leiskite man atsilsėti 
ir sušilti. Linksminkitės 
vėliai, aš kenkti nenoriu. Ar 
čia jąs turite vestuves?

— Vestuvės, ponuli — at
siliepė senis su ilgais ir bal
tais, kaip pienas, plaukais. 
— Kviečiam ir gerą poną 
su mumis išvien pasilinks
minti.

Labai dėkingas. O kurgi 
jaunasis?

— Gi tai aš — atsiliepė 
baltaplaukis senis.

— Tamsta! Ar ne vėlu 
tai išmėginti?

— Ne. Kai musu gerbia
mas klebonas išvokavo, tai 
šiandien lygiai pripuolė lai
kas. Matote — aiškino, 
matydamas didį pono užsi- 
mąstymą — vestuvės tai tik 
50 metą draugiško ir san- 
tarmingo sugyvenimo pa
tvirtinimas.

— Taigi smagu man pa
linkėti, kad jąs, gerieji 
žmonės, sulauktumėte brili- 
jantinią vestuvią. Tečiau 
pasakykite, po kiek turite 
metą.

— Mes patįs metą ne
skaitome, bet musu klebo
nas sulyg metriką apskel
bė, kad man suėjo kapa ir 
tuzinas, o štai mano žmo

nai kapa ir 16. Seni žmo
nės esame, ponuli.

— Pasakykite dabar man, 
ar per tuos 50 metą jums 
gera buvo?

— Visaip, ponuli. Ir šiaip 
ir kitaip. Buvo ugnis ir 
vanduo, gyvulįą amarai. 
Tečiau po audrą Dievas vėl 
palaimindavo... buvo tada ir 
gerai ir negerai, buvo liūd
na ir džiaugsmo.

— Tai retenybė užeiti to
kias vestuves. O man štai 
kas labiausia rupi paklaus
ti: ar per tuos 50 metą ne
turėjote tarpe savęs nesu
tikimą, kivirčą?

Senis ir senelė suvirpo iš 
juoko ir visi susirinkusieji 
taippat keistai sušlamėjo.

— Iš ko gi juokaujate? — 
paklausė ponas.

— Mat, tamstos klausi
mas taip keistas — atsakė 
senis. — Per 50 metą netu
rėti barnią, nei kitokią ne
smagumą! Oi, oi, ponuli.

— Tai geras žmogus ma
no senis, — atsiliepė sene
lė — nors nekartą buvo ran
ką pakėlęs ir nuskriaudęs.

— Ji nebloga buvo mano 
draugė, nors ir pakalstyta.

— Aš to nesuprantu, — 
bartis ir peštis, nesantai- 
kauti ir vėl mylėti es.

(Pabaiga seka).

GVARANTUOTAS ANT 25 METŲ. 
Skaityk kodėl. — šis pečius pada
rytas ypač del Globe Stove ir Ran
ge Co. Pamušalas ir grotos gva-. 
rantuotos ant 5 metų. Nulietas iš 
ingot geležies, kuri yra 99 nuoš. 
grynos geležies, todėl mes tą pečių 
gvarantuojame ant 25 metų, kad 
nesurudįs lai laike: paprasto varto
jimo. Turi pakeliamą viršų, ku
ris yra nugludintas, . todėl jokios 
juodylo nereikia. Stiklinis pamu
šalas rūpinas, kad šis pečius butų 
ekonomiškas. Perkant šitą ypa
tingą pečių traukiniais, duoda 

mums progą l';ll'-ftftft E ft 
duoti jįjį

Smagus Bed Daveport — apmuši- 
nėtas Boston Articicial skūra — 
kaip atidarytas pasidaro gera lo

va. Dabar speei-^|| AE 
ališka kaina tik-Wk|| 
tait ............

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertas
Hassan Cigaretą kuponą, kada yra priduo- 

| damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan 
i Cigaretą kuponą. Dovaną Stotyje arba pas 
L THE AMERICAN TOBACCO CO.
X Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. T. > 

(Vertis kupoas gere Iki 31 d. Gruodžio, 1915.) AA

I Atsakanti gyduolė dėl Reumatizmo ■

■ 
-
i

■ 
i
i

Tukstgjįčia tapo sveikais, 
jy žmonės Slogiausiame sveika-
> tos padėjime, kentėdami ru-

matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta 

Jiems, kad jų kentėjimai bu
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. p

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, m

■

A

■

3
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Chicagos Žinios. e

DR-JŲ S1JS-MO SUSI
RINKIMAS.

SLRK. Draugiją prie šv. 
Jurgio parapijos vakar va
kare atlaike savo susirinki
mą su prakalbomis A. Mic
kevičiaus salėje, ties So: 
Morgan gat., ant Bridge- 
porto.

Susirinkimą atidarė p. B. 
Butkus ir pasakė kalbą. 
Kalbėtojas išsireiškė, kad 
mums, lietuviams, jau lai
kas susivienyti ir turėti sa
vo tarpe santaiką. Priminė, 
jogei reik remti ir savuosius 
biznierius. Antras kalbėjo 
p. J. Ewaldas. Jis taippat 
išreiškė norą, kad lietuviai 
vienytusi.

Trečias kalbėjo p. Jonas 
Byanskas. Jausmingai nu
piešė vaizdelį iš lietuviu gy
venimo ir priminė, kaip tai 
skaudu, jei bridgeportiečiai 
gyvena nesantaikoje. Pri
minė, jogei lietuviams jau 
laikas turėti vienybę ir gy
venti sutikime.

Pagaliau kalbėjo p. F. 
Golubickas. Ir šis kalbėto
jas patarė lietuviams kuo- 
daugiausiai eiti vienybei), 
gyventi sutikime, remti sa
vuosius biznierius.

Kalbėjo dar ir kiti kal
bėtojai. Susirinkimas at
sibuvo kuoramiausiai. Pa
sibaigė 11 vai. vak. Rep,

KĄ REIŠKIA MAJORO 
PARĖDYMAS.

Policijos viršininkas Hea
ley jiroponuoja, kad iš kiek
vieno saliunininko, kuris 
drįs peržengti valstijinį į- 
st a ty m ą, ] »a rda vi n ė da m a. s 
sekmadieniais svaiginamus 
gėrimus, Imtu atimta A“li
cence.”

Saliiinininkai, kurie per
žengs įstatymą, bus areš
tuojami, o valstijinis proku
roras turės surasti jiems 
bausmę.

Saliunai sekmadieniais 
negali būti atidaryti parda
vinėjimui nealkoholiniu gė
rimu.

Kliubai, užlaikantieji bu
fetus, sekmadieniais taippat 
privalo Imti uždaryti.

TToteliai neturės teisės 
pardavinėti gėrimų prie val
gio.

Bus uždarinėtos Įvairios 
rūšies gėrimų krautuvės.

Cook apskrityj saliunai 
nebus uždaryti, jei vietinis 
viršininkas neįsakys gy
ventojams taippat pildyti 
valstijos Įstatymą.

15 tukst. “bartenderių” 
turės vieną liuosą dieną sa
vaitėje.

DARBDAVIAI NENORI 
TEISMO.

Susi vi eni j imas siuvė j ų 
darbdavių, vardu “Chicagos 
Employing Tailors Ass’n,” 
atmetė valstijinio Arbitra- 
cijos skyriaus pasiūlymą 
būti teisėju ir taikinti dar
bdavius su darbininkais.

Netaktingumas siuvėjų 
d a i -b d avių susi vieni j i m o
tuo labiau apsireiškė, kad 
pastarojo advokatas M. J. 
Isaac i pasiulijimą arbitrii- 
cijos skyriaus patarpininka- 
vime atsakė trumpu ir ne
paaiškinančiu priežasčių 
laišku.

Laiškas taip skamba: 
“Dėkojame už pasiulijimą, 
bet jo nepriimsime.”

Pridėsime liečianti šią bi
ją “Amalgamated Clothing 
Workers” unijos prezidento 
paliudijimą:

“Šeši šimtai darbininku 
grižo prie darbo palikdami 
likusius arbitracijai. Dvi 
firmi: Works Bros. Compa- 
nv ir The Heming Paul 
Tailoring Co. sutiko su ar
bitrą ei j a.

GALVAŽUDIS NESU
SEKTAS.

Koronerio jury vakar iš
nešė ištarmę, kad Vito Cus- 
teluzzo, 32 metu amžiaus, 
935 Townsend gat., nušau
tas nežinomo asmens. Poli
cija tečiau galvažudžio ieš
ko.

NAUJAS KLAUSIMAS
Ar jus kovotumėte už S. 

Valstijas, jei šios paskelbtu 
karą jusu gimtinei šaliai?

Tai naujas klausimas, ku
ri užduoda teisėjai, egzami
nuodami norinčius pastoti 
piliečiais.

Teisėjas Carpenter skel
bia, kad nauji aplikantai, 
kurie dabar reikalauja pil
nųjų poperiu, daug geriau 
žiną šios šalies surėdymą už 
painesniuosius aplikantus.

SUDEGĖ NAMAI SU SA 
LIUNU.

Antradienio ryte po nu
meriu 4434 So. Honore gat., 
ant Town of Lake, sudegė 
namai ir tuose namuose bu
vęs saliunas. Tris šeimy
nos vos tik suspėjo iš de
gančiu namų išbėgti, nesu- 
spėdamos nieko su savimi 
išsinešti. Viskas sudegė.

ATITAISYMAS.
Va kai y k še i am e “Katali

ko” numeryj, kur aprašyta 
lietuviai ristininkai, Įvyko 
klaida. Vietoje: ...šešių me
tų Virginiją Baladinskai- 
tę... turi būti: šešių mene
sių...

SUŽEIDĖ VEŽĖJĄ IR 
PABĖGO.

Vakar automobili ūmi su
žeistas Lemuel Barnitt, 
2432 Lincoln avė., pieno iš- 
vežiotojas. Važiavęs auto
mobiliam Thomas Lowell, 
24 m., 2945 No. Halsted g., 
neatkreipė i savo auką jo
kios domos ir nuvažiavo sa
vais keliais. Po porai va
landų jį policija tečiau su
ėmė.

PATS SAVE ĮKIŠO. N
Frank Mordon, gyvenan

tis 9797 Commercial avė., 
kuris prisipažino, kad ųiajo- 
’•as Thompson paskyrė i 
privatiniu detektivu, vakar 
Į policijos stotį telefonu 
pranešė, kad žinąs plėšikus, 
kurie užpuolė saliuną. To
liau reikalavo žinios, kada 
jis privalo juos sugauti. Ka
pitonas Smith išsiuntė du 
detektivu, kurie sugavo 
Mordoną ir ji areštavo. 
Mordonas patalpintas i pa
taisos namus.

VAKARAS.
Kingston, Pa. * Rugsėjo 

18 ir 19 dienomis čia vaidin
ta ‘ ‘ Genovaitė. ’ ’ Gabiau
siais aktoriais pasirodė Jur.

Nevulis ir B. Šerševičius. 
P-nas J. Nevulis turėjo net 
keturias roles ir visose bu
vo originalis, taip, kad ne
galima buvo suprasti, jog 
tas pats asmuo vaidina.

Šeštadienyje i “Genovai
tės” vaidinimą susirinko 
nedaug žmonių, bet sekma
dienyje tai prisirinko pilna 
bažnytinė svetainė. Surin
kta apie $100 Įplaukų, o iš
ėmus išlaidas, gryno pelno 
palieka $53.

Darbai kliba pusėtinai.
A. Raziavičius.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

RUDENS PRAMOGĖLĖ.
Stanford Parke, tarpe TJ- 

nion,'Jefferson, Barber gat. 
ir 14 Place, spalių 9 d., pra
dedant 2 vai. po pietų, atsi
bus rudens pramoga. Bus 
Įvairiausių žaislų, ir persta- 
tymėliu. Gali susirinkti 1,- 
000 žiūrėtojų.

Phene Drever 7M0

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų,' moterį) ir vaikų 
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.
iiiiitii ....................................................................... .... imu i •

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 pėdtj augščio beismantu. 
Vana, gazas. ištaisytos gatves. Dide
lis lotas. Kaina $2,200.

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

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

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

■ REIKALINGI į
| jauni vyrai mokyties barberysties* Ke- B 
_ lėto savaieziu užtenka del užbaigimo g| 

kurso- Inrankiai duod mi. Vietos lau-
R kia. Geras mokesnis. Visados galt ti- B 
į. kietis dirbsiąs. Uždarbis yra bosimo- _ 
® kinant.
B MOLER BARBER COLLEGĘ H 

q 105 So. Fifth five., Chicago, 111. g 
" Mil::, a mill WilifHUliailllfiBlIliMllli'lB'li!! iėta

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. JKvasnicka

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.

r
aiwiwwaMfe^wwaiMWiaiaiw^^

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio -• 
J Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinaKalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
į CARR BROS. WRECKING CO.

) 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

IŠTIRTAS BANDYMU-
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

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

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

| MILDA 
TEATRAS
3138-42 So. Halsted St

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

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

Nedaliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis it 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

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

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

SUČEDYK’ PINIGUS 
\ ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 

J? *0 ib-t R Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos, 
i _--**-* '■ 15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

§

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 40c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po 31.00.

' Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicaęo avė 
1873 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Mlwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalia.
1510 W Mudisoa st
2830 W Madison st
1836 Blue Island avė
1217 S Halsted St
1832 S Halsted st

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

LIETUVIS GRABORIUS |
Geriausias gra-l 

borius ant Bri- S 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbų geriau-g 
šiai. B

Prie kiekvieno g 
pagrabo suteikia g 
geriausius likto- 
rius ir 12 va-H 
nų paimu. ’ 

B 
Tel. Drover 4139 h 

■

| A. MASALSKIS
s 3305 Auburn Ave., Chicago 9 

B

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

Nerašyk —- Kalbėk
Kada laikas ir tolumas padaro 
ypatišką susiejimą negalimu, 
neužsitikek atsakančiai atlikti 
reikalą per pačtą.
Tiesus pasikalbėjimas telefonu yra greitas ir 
tikras, ir paprastai atsiekia daugiau negu 
laiškai.

9,000,000
telefonų duoda jums progą kalbėti bile kada 
ir bile kur Suvienytose Valstijose ir Kana
doj per Long Distance linijas Bell Sistemos.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

.......... .

J* r A

Lekcijos Ein Greičiau
Jeigu vaikas turi gerą š.iesą del studijavimo

sučėdija akių tempimą. Kerosino šviesa yra 
geriausia — aiški ir netemstanti. RAYO yra 
be durnų ir nesmirda. Lengvai uždegama, iš- 
čystijama ir lengvai knatas permainoma. 
RAYO kainuoja mažai, bet geresnės lempos 
negalima gauti už tokius pinigus.

Standard Oil Company 
(Indiana)

Chicago, U. S. A.

Bl -KART NEDĘLIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
• ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarnlūKas ir petnąGl&
PRENUMERATA KAŠTUOJA- --------

AMERIKOJ f«>«anis ,^pUsei matų $1.25
KTi SOPOl fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-RVI J |r §kotįjoj |5 § Prūsuose 15 m

• KsSyk © gams tfteoą wiamefrii dykrn.

į D. Boczkauskas & Go.
j W South 1IL, Bahanor City, Pa, 
kjg 1
Įhžm I --------------------------------- - ~**-*^-’«<5<

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine delie
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland ave

Tel. Drover 7042.
I 
I 
i

LD.“KATALIKAS,” spaliu 7, 1915.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

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

I

R

Tananevicz Savings!
4712 So. Ashland Ave. 

arti 47-tos gatvės. BANK
JONAS M. TA!" ANEVlClA, Sav.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago
Specialistai aut 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir ano 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotrs vakarais ofisas uždarytai 

Telefonas Yards 687.

iki

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

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus visv kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir vi'..is dabs svieto ir 

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

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

PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai i- 
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 reikalu vedimą išaugo Į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koįrius nors bankinius 
reikalus, kreipiatės j šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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