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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie ir rytoj gražus oras 
ir šalta; gaivinantis vakaru 
vėjas.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 50, žemiausia 44 laip.

Saulė teka 5:55, leidžiasi 
5:20.
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Teutonai Serbijon jau įsiveržė
400,000 austrų ir vo 
kiečių užpuolė Serbiją
Rusai bombarduoja Bulga 

rijos uostus.
Graikija paliksianti nentrale
AMSTERDAM, sp. 8. — 

Cologne Gazette praneša, 
jogei du rusą skraiduoliai 
bombarduoja Bulgarijos uo
stą Varna, gulinti ant Juo
dųjų jūrių kranto.

Londonas, sp. 8. — Senai 
rengiamas austrų ir vokie
čiu Įsiveržimas Serbijon va
kar visu smarkumu jau pra
sidėjo. Ant Serbijos užgu
lė antkart 400,000 austrų ir 
vokiečių su savo sunkiąja 
artilerija. Sulyg praneši
mų iš Berlyno teutonai ser
bus užpuolę iš šiaurių ir va
karų. Keliose vietose jie 
jau persimetė per upes Dri- 
ną, Dunojų (Danube) ir Sa
ve.

Francuzų ir anglų armi
jos, kurios išsodinta ties Sa
lonikais, nežiūrint Graikijos 
valdžios protestų, skubinasi 
šiaurių link serbams pagel
iam, kad sulaikyti bulga
rus nuo užėmimo Saloniki- 
Nish geležinkelio linijos, 
vienatinio kelio, kuriuomi 
serbams pristatoma karo a- 
municija.

Iš Atėnų apturima žinios, 
kad Graikijos karalius su 
savo nauju kabinetu nus
prendęs laikyties neutraly- 
bės. Nors naujau kabine
tan inėjo ir talkininkų šali
ninkų, bet karalius Kons
tantinas nenorįs karo, nei
siąs serbams pagelbon ir ne- 
sipriešįsiąs teutonams.

Tokiuo karaliaus pasiel
gimu graikų tauta neužga
nėdinta ir nežinia kas ten 
gali atsitikti.

Bulgarijos caras Ferdi
nandas pasiuntė tealegramą 
popežiui Benediktui, jogei 
jis negalįs dabartinio karo 
sustabdyti, kadangi šito ka
ro Bulgarijos garbė reika
laujanti.

Pirm savaitės popežius 
per apaštalinį delegatą Mgr. 
Menini, Philippopolise, bu
vo reikalavęs pas Ferdinan
dą, idant jis neintrauktų 
naujon nelaimėn Balkanų 
savo pasielgimu.

Taigi dabar Ferdinandas 
į tai popežiui ir atsakė, jo
gei karas Bulgarijai esąs 
būtinas daiktas.

Bulgarijos laikraščiai ra
šo, jogei šis karas vedamas 
“del Bulgarijos garbės ir 
Makedonijos laisvės.” Ši
tas ©balsis po visą Bulgari
ją platinamas.

Bevielis telefonas
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Pirmiau didžiausiu stebuklu buvo skaitoma bevielis telegrafas. Gi dabar naujes
niu stebuklu yra ir bus bevielis telefonas. Nesenai bevieliu telefonu iš Washing- 
tono susikalbėta su Honol ulu. Marconi tvirtina.: kad veikiai Amerika su Euro
pa susikalbės bevieliu telefonu, žemlapis parodo naują tolumą, per kurią gali 
ma susikalbėti per bevieli telefoną. Apačioj bevielio telegrafo ir telefono oficia- 

listai Suvienytų Valstijų.

Rusija, bet Rusija kariaus 
prieš ją už jos išdavystę.”

Vokiečiai veikia 
aplink ūvinską.
Vokiečiai užėmė, 
tris mylias ru

sų linijos.
Londonas, sp. 8. — Vo

kiečiai aplink Dvinską iš- 
naujo ėmė smarkiai veikti. 
Berlyne oficialiai skelbia
ma, jogei Dvinsko apylin
kėj von Hindenburgo karei
viai išmušę rusus iš jų po
zicijų beveik per tris mylias 
ilgio linija. Rusai iš ten 
turėjo pasitraukti 
Dvinsko.

Į pietus nuo ežero 
tiata rusai atmušti
Vokiečių artilerija sunaiki
nusi

20 mylių atgal 
vokiečius at

stume.

arčiau

Drisi-

. Petrogradas, spalių 8. — 
Daugumas ' numano, jogei 
rusų armijos po ilgų nepa
sisekimų pagaliau susitvar
kė ir susistiprino. Vokie
čiai šiandie jau neįstengia 
taip daug smarkauti, kai 
kad pirmiau. Jiems labai 
daug pakenkė ne tiek ru
sų susistiprinimas, kiek 
gamta. Atėjo ruduo, pa
bliuro visi keliai ir laukai. 
Dažnas lietus užliejo dar la
biau nepereinamas 
Upės ir upeliai 
Nuolatinė dargana.
mijoms ne tik sveikatą pa
kerta, bet dar anas stato

pelkes.

i rusu kavalerijos bri-ipavojuosna, iš kuriu retkar-

apylinkės . rusai 
daug nukentėję mėgindami 
prasilaužti per vokiečių li
niją. Ištikus smarki kova 
durtuvais. Vokiečiams pa
teko 11 rusų oficierių ir 1.- 
300 kareivių.

Rygos užlajoj paltu Rag- 
arti- 
tor-

čiais gana sunku išsisukti. 
Taigi rusams pagalbon pir
miausiai atėjo gamta.

Paskui jiems žymią pa
geliai suteikė francuzų su 
anglais susijudinimas iš sa
vo apsikasimų, kur tiek lai-

Rusijos, Anglijos, Frau* 
cijos ir Italijos pasiunti

niai apleido Bulgariją. Fak
tas, kad Bulgarija eina iš
vien su Vokietija, Austrija 

Bulgarijos ka- 
ir

ir Turkija.
ruomenę valdo austrų 
vokiečių oficieriai.

Talkininkų valdžios ati
davė pasportus ir Bulgari
jos pasiuntiniams.

:___

GRAIKIJA SKELBIA 
NEUTRALYBŲ

Atėnai, spalių 8. — Grai
kijoj sudaryta nauja minis
terija su premjeru Alexan
der Zaiinis. Jis taippat y- 
ra ir užsienių reikalų minis- 
teriu.

Naujas premieras skelbia, 
jogei Graikija prisilaiky
sianti neutralybės. Sumo
bilizuota karuomęnė tik 
saugosianti šalies rubežius.

Už tokį netaktingą Grai
kijos karaliaus pasielgimą 
kaltinama jo žmona, kaize
rio sesuo, kuri palaiko sa
vo brolio, taigi ir teutonų, 
pusę ir priešinasi, kad Grai
kija stotų talkininkų pusėn.

AEROPLANAS NUKRI
TO PALEI RUMUS.
Nish, Serbija, sp. 8. — 

Septyni austro-vokiečių ae
roplanai skrajojo ant Kra- 
guyevatz, kur randasi ser
bų arsenalas, 50 mylių į 
pietryčius nuo Bielgrado. 
Ten jie numetė aplink 30 
bombų. Karaliaus rūmų 
sargybos kareiviai vieną 
aeroplaną pašovė. Su dviem 
lakūnais nukrito ant že
mės palei rumus ir viskas 
sutiško.

KARAS DAUG ŽMONIŲ 
PRARIJO.

WEST POINT, N. Y., sp. 
8. — Sulyg S. V. gen. Fran
cis Vinton Green aproka- 
vimų Europos kare ligšiol 
2 milijonai kareivių užmuš
ta, 4 milijonai sužeista ir 
daugiau poros milijonų pa
imta nelaisvėn.

DAUG ANGLŲ OFICIE- 
RIŲ ŽUVO. .

Londonas, sp. 8. — Nuo 
karo pradžios ligi rugs. 27 
d. š. m. karo lauke žuvę ar
ba nuo žaizdų mirę 5,176 
anglų oficierių. Be to 10,- 
469 oficieriai sužeista ir 1,- 
429 patekę nelaisvėn. .

gasen vokiečių krašto 
lerija sugadinus rusų 
pėdini laivą.

Austrai taippat giriasi, 
kad Bessarabijos fronte ru
sai irgi atgal atmušami.

VĖL RUSAMS PA
LENGVINIMAS.

Paryžius, sp. 8. — Iš Zu
rich© apturėta žinia, kad 
Vokietija ir Austrija iš Ga
licijos fronto savo armijų 
žymią dalį perkelia skersai 
Transylvaniją į Hungariją, 
iš ten į Serbijos pasienį.

IR

MĖGINS IŠSODINTI KA- 
RUOMENŲ.

Paryžius, sp. 8. —, Angli
ja sumanius išsodinti ant 
Belgijos kranto, tarp Os
tend ir Holandijos, skaitlin
gą karuomenę. Tam tikslui 
busią panaudojami karo lai
vai, kurie pridengsią išso
dinimą karuomenės.

NEBUS BULGARIJOS 
PO KARUI.

Londonas, sp. 8. Žino
mas rusas patriotas, Vladi
mir Ber, kuris dabar vie
šįs čionai karo amunicijos 
reikalais, štai ką pasakė a- 
pie Bulgariją: “Mes pasių
sime armiją į Bulgariją ir 
kuomet pasibaigs karas,
Bulgarijos neliks nei pėd- turkų armijų komendantas 
šakio, nei. vardo. Bulgari- Europoje, nukeliavęs į Phi- 
ja nereikalauja kariauti su lippopolis, Bulgarijoje, vi-

- ■ ■ ■ '.........   ■ v. . .... „ .

KAIZERIO GENEROLAS 
KONFERUOJA SU FER

DINANDU.
Amsterdam, spalių 8. — 

Fieldmaršalas Liman von 
Sanders, vokietis, buvęs

TALKININKAI VEIKIA.
Londonas, sp. 8. — Talki

ninkai savo ofensivą Fran- 
cijoje tęsia toliau. Vienur 
jiems pasiseka, kitur vokie
čiams. Tečiau talkininkų 
nuolatinis smarkus veiki
mas vokiečius įniršimai) 
stumia.

PRAGYVENA UŽ $15 
SAVAITĖJE.

New York, spaliu 8. — 
Brooklyn Bureau of Chari
ties ofieialistai tvirtina, jo
gei jie susekę vieną šeimy
ną, kuri su $15 pilnai per 
savaitę pragyvenanti. Šei
myna susidedanti iš vyro, 
moters ir 3 vaikų. Už tuos 
pinigus šeimyna ir paval- 
ganti, ir apsirengianti, ran
dą apmokanti ir kitokioms 
išlaidoms dar susitaupianti.

DRUTINA LENKIJĄ.
Londonas, sp. S. — Pabė

gusieji iš Lenkijos į Petro
gradą gyventojai pasakoja, 
jogei Lenkija apsupama tri
mis apkasų linijomis ir vi
sur apkasai aptaisomi vie
lomis. Kur trūksta vokie
čiams kareivių, jie apgink
luoja gyventojus ir prievar
ta lavina kareivinio ama
to. Taip išlavinti gyvento
jai busią panaudojami prieš 
rusus, kuomet šitie mėgisią 
atimti iš ją Lenkiją.

dukelyj tarp Adrianopolio 
ir Sofijos, kur susitiksiąs ir 
konferuosiąs su Bulgarijos 
caru.
• .. ' si ■ ■

.17,000 KANADIEČIŲ 
DIRBA AMUNICIJĄ.
Londonas, sp. 8. —r 17,- 

000 kanadiečių dirba amuni
ciją Anglijoje. Jie specia
liai tam tikslui pargabenti 
Anglijoj). Jiems už darbą 
valdžia atlygina, taip kaip 
ir saviems amunicijos dir
bėjams. Valdžia duoda bu
tą, užlaikymą ir kiekvie
nam darbininkui $4 per sa
vaitę.

' i

BUVŲS ŠNIPAS — KO
MENDANTU.

Paryžius, sp. 8. — Gar
sus Francijoje kituomet 
šnipų “karalius,” Alfred 
Dreyfus, kaip sužinota, esąs 
vieno Paryžiaus fortų ko
mendantu. Šis faktas tik 
šiomis dienomis paaiškėjo.

jo. Nors franeuzams su 
anglais tasai jų ofensivas 
brangiai atsiėjo, tai visgi 
tuo labai daug palengvino 
rusams. Kaizeris talkinin
kų pastarojo ofensivo va
kariniam fronte taip persi
gando, kad žymią dalį ka
ruomenės atitraukė nuo ru
sų fronto ir pasiuntė vakarų 
frontam

Dubuo-Rovno juostoje 
austrai su vokiečiais beveik 
nieko neveikia, tarytum, ko 
tai lukeriuodami. Galicijo
je, aplink upę Seretb, vi
sas judėjimas, galima saky
ti, kaipir aptilęs.

Yra žinoma, kad vokie
čių sumišimo metu, kuomet 
talkininkai Francijoje susi
judino, rusų armijos sudru- 
tinta naujai mobilizuotais 
kareiviais. Kasdien karo 
laukan vis daugiau prista
toma amunicijos. Ir kuo
met rusų armijos turės pa
kaktinai amunicijos, tuo-

sa- 
pa- 
su- 
pa-

amunicijos, 
met jos pradės didžiuli 
vo otensivą. Bet to ligi 
vasariui nebus galima 
rengti.\ Tik ateinanti

KARO ŽINIOS SULAIKO
MOS.

Londonas, sp. 8. — Lon
dono spauda protestuoja, 
kad Anglijos cenzorius daug 
žinių sukonfiskuojąs, kurios 
parsiunčiamos iš karo lau
ko. Be to cenzorius daug 
karo žinių neperleidžiąs ir 
į Ameriką.

atsiimti Švenčio-

kiečius tikrai pasistatyti.
Vilniaus apylinkėse rusai 

vokiečius atgal atmušė per 
20 mylių. Ir grasia jau iš 
vokiečių
uis. Vokiečiai su dideliais 
nuostoliais pasitraukė ant 
linijos Molodečną - Vii <> j k a.

Pietuose rusų armijos 
austrams ir vokiečiams už
kirto kelią traukties iš Ko- 
velio.

1
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Vokietijos valdžia paga
liau ima nusižeminti. Ji pa
matė, kad su savo stačio- 
kaviinu negali toli nueiti. 
Taip pasielgdama dar galė
tų nusisukti sprandų ir tuo
met butų pabaigta komedi
ja. Vokietija savo subriia- 
rinais daug amerikonų nu
žudė. Ir nuolat teisinosi, 
jogei ji esanti nekalta. Ta
čiau paskutinis su “Arabi
an” atsitikimas jau be galo 
buvo užgavęs šios šalies 
valdžia. Jis užgavo todėl, 
kad Vokietija buvo pasiža
dėjusi daugiau amerikonų 
nežudyti, nežiūrint to, ko
kiui) laivu jie keliautų, ta
čiau savo pasižadėjimus u- 
niai sulaužė. Tada S. Val
stijų valdžia jau griežtai 
pasistatė prieš Vokietijų. 
Prasidėjo Washingtono su 
Berlynu susirašinėjimai, 
l>areikalauta iš Berlyno vi-

Atmename, kai visi ame
rikonų laikraščiai pradžioje 
karo stebėjosi jo baisumu, 
rašė, šaukė prieš vokiečių 
žiaurius darbus. Tie laik
raščiai ragino politikus ir 
diplomatus dėti pastangas, 
kad kruvinos tragedijos bu
tų pabaigtos.

Tokius obalsius, kas nuo
stabiausia, paleizdavo kapi
talistų leidžiami laikraščiai, 
kurie šiandien išsijuosę dar
buojasi ir skatina Amerikos 
visuomenę, kad didintų ar
mijų ir laivynų. Rodos, 
jau užmiršta prieš kiek lai- 

i ko paleisti gražus obalsiai, 
, kad karas nereikalingas, ji 
i reikia suturėti, 
j žmonių naikinti.
1 dauguma laikraščių agituo- 
1 ja ir pritaria karininkui 

Roose veltui, kad Suv. Val
stijas paversti i militarinį 
abazų lyg Vokietijų. Rytų 
krašto politikieriai, žinoma, 
turčiai choru šaukia, - kad 
reikalingas kuogrei čiausia 
Amerikai didžiausias laivy
nas ir armija. Politikai, ka
pitalistai ir fabrikantai nuo 
nekurio laiko pradėjo dary-

i ti suvažiavimus ir tariasi, 
kaip Įjudinti visuomenę ir 
darodyti, kokie pavojai ka
bo amerikonams ant galvos. 
Visa tai daroma, kad žmo
nės imtų manyti, jog armi
ja ir laivynas labai reika
lingi. Jie užgiria rezoliuci
jas, kurios ragina valdžią 
rupinties šalies apginklavi
mu. Reikalauja padidini
mo armijos ligi pusės mili
jono arba daugiau, o laivy
nų užvesti lygų anglų arba 
dar didesni. Kaikurie laik
raščiai šaukia, kad turi bū
ti padidinta karinė tarny
ba, kurioje turi būti pri
versti tarnauti visi' ir emi
grantai nei 
čiais.

Kaikurie 
dauja, kad 
butų užvesta sulyg Šveicari
jos sistemos, paremtos ant 
priverstino tarnavimo, bet 
nuolatinės karuomenės ne

Lietuviai
Amerikoje.

MAŽAS SUSIPRATIMAS.

"DIDELE DOVANA
Nebo pakelio priešakys vertas t c pinigais 

Visas Kuponas vertas pinigais

inus pilnai nes

nių ryšiu pertralikimas.

Andai “Arabico” reikale 
iš Berlyno apturėta atsaky
mas nežinia jau kelintas ir 
Vokietijos valdžia vienų ir 
ta patį tvirtino, jogei ji e- 
santi nekalta. Suv. Valstijų 
valdžia tuo atsakymu ne- 
pasiganėdiiio ir tuo tikslu 
A Va sb i ngtona n ] >asi k vietė 
Vokietijos ambasadorių. 
Šiam valstybės sekretorius 
Lansing pranešė, jogei pre-

Vokietijos 
neužganė- 
ta išsisu- 
labai ne-

zidentas Wilson 
atsakymu esąs

kinėjimų
draugišku ir toliau nemanas 
jokią notų Vokietijos val
džiai siuntinėti.

Į tokį sekretoriaus Dan
singo dictum ambasadorius 

i atsakyti. Pa- 
i čia nesama 
Tatai jis apipi

li nėjo 
iš ton 
memo-

matė, jogei 
jau šposu. ' 
do Lausingo 
savo ambasadon i 
Lansingui inteikė

neduoti
Šiandie

OKIA explosion , Į, HOTEL COMPLETELY WRECKED 2. RESCUE IX/ORK-2O.DEAD HEffri

Po ekspliozijai Ardmore, Okla., kur andai ant geležinkelio ekspliodavo 250 bač
kučių gazolino ir nuo ko ap link 60 asmenų žuvo.

Polieses tyrynai.
Kai]) už Rygos Pskovo gu

bernijoj stovi eilės ežerų ir 
balų, taip už Lietuviškos 
Brastos gludi miškai, pel
kės ir skaitlingos Poliesės 
upės. Šitos visos klintis pa
daro nepereinamų vieta, už 
kurios pasislėpt apilsę ru
sų armijos turi progos atsi

Cedar Rapids, Mieli. Šis 
miestas randasi už 250 my
lių į vakarus nuo Chicagos. 
Gyventojų turi apie 43,000. 

I Pagal tautybę daugiausia 
i čekų, kurių rankose visos Į- 
į staigus ir pramonjja. Žydų 
Į mažai.

Lietuvių skaitoma apie 70' 
■šeimynų ir du kartu tiek 
pa vienių; daugiausiai • atva
žiavusių iš Kewanee, Ill. 
Tautinis ir tikybins su- 
keletas enegrgingų vyrukų, 
keletą energingų vyrukų, 
kurie uoliai darbuojasi, bet 
pastarieji turi daug kliū
čių iš savo tautiečių pusės.

Tarpe biznierių yra du 
lietuviu, kurie užlaiko mė
sos krautuves. Buvo užsi
dėjęs bizni barzdaskutys, 
bet pragyvenęs apie porų 
mėnesių metė savo darbų. 
Sakas, kad pragyvenimo 
negalįs padaryti.

Atvažiuoti į čia ieškoti 
darbo neužsimoka, nes sun
ku gauti. Spėliojama, kad 
darbai pasigerins. Čia esa
ma gyvulių skerdyklų, 
krakmolinis malimas ir ke
letas kitokios rūšies dirb
tuvių. / Maudas.

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

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

22 d. surinkta aukų del ka
ro nukentėjusisems $16.63. 
Salė kainavo $3.50, apgarsi
nimas $2.75. Liko $10.38.

Rugsėjo 23 d. išsiųsta T. 
Fondui $10.63. Dagis.

ATITAISYMAS.
Woodlawn. Pa. “Katali

ko” 228 num. žinutėje iš 
Woodlawn padaryta klaida. 
Ten pasakyta, kad Jonas 
Einikis buvo 
tuoj aus numirė 
Einikis gyvas,
nėję ir neužilgo pasveiks.

A. Plekaitienč.

sužeistas ir
Gi Jonas 

gija ligoni-

RED. ATSAKYMAI,
Dagiui. Indėjome tai, kas 

dapildo seniau paduotų ži
nute.

nepastoję pilie-

politikai pagei- 
kariuė tarnyba

randamų, kuriam jis savo 
valdžios vardu labai apgai
lestaująs su “Arabicu” at
sitikimų. ir ant galo užbai
gia sekančiais žodžiais:

“Arabic” buvo torpeduo- 
jamas priešingai ciesoriaus 
Įsakymams. Tuo žvilgsniu 
ciesoriaus valdžia išreiškia 
savo apgailestavimų ir apie 
tai pranešta submarine ko
mendantui.”

“Akiveizdoje tų faktų, 
mano valdžia pasireugtis 
užmokėti atlyginimą už a- 
merikonų gyvastis, kurie su 
“Arabicu” žuvo. Esu Įga
liotas su tamsta vesti pere- 
trakcijas kas link atlygini
mo didumo.”

Šis memorandumas taigi 
ir užbaigė visus nesutiki
mus “Arabico” reikale. » 
Prezidentas Wilson tuomi 
labai užganėdintas. Dabar 
stovi po akių “Lusitanios” 
nuskandinimas. Be abejo
nės ir šiuo atveju Vokieti
ja turės nusileisti, pažadė
ti atlyginimus už nužudy
tus amerikonus. S. V. val
džios aštrus pasistatymas

progos pažinti militarinio 
dievaičio darbų. Ne vienas 
iš musų ateivių džiaugėsi 
gavęs progos pasprukti iš 
po militarinės Europos le
tenos ir prisiglausti laisvo
je Amerikoje*. Dabar gi ir 
čia girdisi garbinimai mili
tarinio dievaičio, kuris Eu
ropą gramzdiną į baisiau
sias nelaimes.

Šiandien, kada

niisuko Vokietijai puikybės gausiai neturėjo progos pa
sipelnyti, kai laike dabartį-ragus,

užlaikoma. Kiti šaukia, kad 
reikia mokyklose vaikus 
nuo 14 metų pratinti prie 
vartojimo ginklų, o publi- 
kinėse mokyklose karinis 
lavinimas būtinai turi būti 
Įvestas po priežiūra atsa
kančių oficierių. Vienu žo
džiu, kėsinamasi Suvieny
tas Valstijas palenkti po 
ginklu.

Prie to einama po metų kvėpti, susitaisyti ir neduo- 
baisaus karo, kuris davė da priešui veržties pirmyn. 

Lietuviškos Brastos tvirto
vė, tai tik yra takas pereiti 
per minėtas vietas.

Ištikrųjų, Poliesė, tai ne
pereinama vieta, aprūpin
ta gamtiškais apsidrutini- 
irais, ir skaitosi viena ypa
tingiausių ' vietų visoje Eu
ropoje. Nuo Bugo jinai 
driekiasi i rytus ligi Dniep
ro, iš šiaurių į vakarus

Europos driekiasi nuo Mogiliavo li- 
žmonės prakeikia militarinį gi Kievo, užimdama, 400 kil. 
sutvarkymą, Amerikos kar-jplotą. Iš šiaurių tarp Bie- 
štuoliai apako ir, rodos, ne-'lostoko ir L. Brasta Grodno 
girdėdami, kas dedasi apsi-l gubernijoje prilimpa Bielo- 
ginklavusiame krašte, šaų-iviežo tyrynai. Šitame mil- 
kia ramią šalį apsiginkluo-' žiniškame plote, tarp Bugo 
ti.

Kas gi skatina taip elg- 
ties? Nejaugi Amerikai 
graso pavojus? Vargiai ku
ri viešpatija gali pasikėsinti 
aut Šiaurinės Amerikos. Ži
no apie tai kuogeriausiai 
ir rėksniai.

Dvi svarbiausios priežas- 
tįs skatina turtuolius prie 
militarizmo. Viena, tai bai
mė dalei.darbininkų judėji
mo, klius vis auga ir tuojau 
ar vėliau įneš perversmas 
Amerikos gyvenimai!. Juk 
prie šiandieninių ‘ aplinky
bių. kai visa pramonė ati
duota i keletos turčių ran
kas, kuriems rupi vien jųjų 
labas, o plačiųjų minių pa
dėjimas neapeina, ilgai ne
gali būti pakenčiama.

Kita priežastis, tai noras 
pasipelnyti iš militarinio 
rėdymu. Dabartinis karas 
patiekė fabrikantams apeti
tą pasipelnyti iš ginklų ir 
amunicijos. Suvienytų V. 
fabrikantai nekados taip

nio karo, pagamindami ka
riaujančioms valstybėms 
reikalingų daiktų už milijo
nus dolerių. Tokiuo budu 
kruvinas karas neša fabri
kantams didžiausią pelnų. 
Amerikos fabrikantai nu
mano, kad pasibaigus karui 
visos prietaisos gaminimui 
ginklų bus nereikaliu^«. 
jaigų uebus kam gaminti, 
užtad rūpinasi savo šalyje 
Įvesti ginklavimąsi, kad ne
reikėtų išmesti brangiai at- 

’ siejusių mašinų.
Didinimas armijos reiš

kia, Imd prisieis užsakyti 
valdžiai daugiau ginklų, 
tūkstančiai kanuolių, desėt- 
kai tūkstančių šautuvų, mi
lijonai kulipkų ir kitokių 
reikmenų. Didinimas lai
vyno reiškia, kad kas metai 
bus pastatomi nauji laivai, 
kurie duos vis pasipelnyti 
turčiams.

Tik klausimas, ar pripra
tę prie laisvės Amerikos 
žmonės sutiks prigimti mi- 
litarinę naštą. P

ir Dniepro, užimančiame 
88,000 ketvirtainių kilomet
rų, gal apie tris kartus di
desniame už Belgiją, nusi
driekia kraštas su neapsa
komomis lygumomis, su 
tankiomis giriomis, išraižy
tomis skaitlingomis upėmis, 
kurių užakimas užraizgo vi
są plotų durpinėmis pelkė
mis ir balomis.

Iš šiaurių pusės į Polie
sės apskriti Įsirita Berezi- 
nos klonis, o iš pietų Tete
revas. Krantai visų šitų li
pių yra žemi, užtat pavasa
rio metu, kada vanduo pa
sistiepia iš upių, užsemia 
apielinkės laukus ir miš
kus., Žemė apačioje turi 
šlynos ir kitus .nepersunkia- 
mus sluogsnius, užtat van
duo nenudžiųsta 
metų.

Monotoninis ir 
mintis žavėtinais 
tečiau šis kraštas užintere- ■ 
suoja keliauninkų, 
jantį geležinkeliu, pravestu s'^kn'I^aUOTti'.

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

M. J. Tananeviez,
670 W. 18th str., Chicago, III.

PRAKALBOS.

per visą

Lowell. Mass. Spalių 5 
d. LSS. 203 kp. buvo pa
rengus prakalbas. Kalbė
tojas buvo iš Worcester, 
Mass., p. M. Dusevičia. Kal
bėjo dviejose temose.

Pirmiausia kalbėjo apie 
bedarby’ o paskui apie ka
rą ir šiek tiek apie moterių 
teises.
Priminė, kad lietuvių nie

kas nežino ir niekas ncšcl- 
pia. Lenkus, belgus ir po- 
pežius šelpia, o lietuvius 
vienas Bostono kun. Kemė
šis. Galima buvo ir šitose 
prakalbose padaryti rink
liavų. Beje, lietuviai tai 
taip surambėję, kad tegul

JONAS KULIS, 
Gonerališkas agentas ALD. “Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo “Ka
taliką”, rer’-'-i nntrn^’nitmis ir šiaip 
suteikia ii u.inac. us h.auio reikaluose, 
ir atsakantis, agentas. Per jį galite 
užsisakyti kuingas. rekordus del gra
mofoną ir t.t. Už jį atsako 

“Kataliko” admin.

|smini!«iiacui:Myi!.mji!:mr»iiiHifiu<iHi>ray!iim?ii.u>iiii'aT>bttiMu

Telephone Yards 6066 U

LietuviSka Drapanij Krautuve

s

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

JONAS BUDRlliAS, savininkas 

3252-54 S. Morgan SL 
CHICAGO. ILL.

į a

nepasižy-
vaizdais, (ten tėvynėje kaž-ka*dedasi, 

ijic rainiai sau mėtys cen- 
, aziuo-1fns gvrimams, o nukentčju-

per apkalbamas pelkes.
Desėtkus kilometrų prisi

eina važiuoti per pelkes ir 
tenka prisižiūrėti į nuosta
bias vietoves.

Šen ir ten vienintelė grin- 
telė liudija, kad ir čia esa
ma žmonių. Artinanties 
prie Pripeties kraštas turi 
kitokią, išvaizdų. Išnyksta 
medžiai ir akimis persista- 
to neapimamos lankos suj 
stambia žole.

Čia yra branduolys Po
liesės pelkių. Aplink Pin
sku apsigyvenę pinčukai, 
kurių vardu pavadinta ii* 
vietos pelkes.

Sodybos čia išdraikytos, 
tartum, salos. Mat, našios 
ir apdirbamos žemės čia pa
sitaiko kur-ne-kur. Vieti
niai gyventojai verčiasi bi
tininkyste. Į medžius ar
čiau namų dedama Įkilai, 
kurių matoma didelė dau
gybė. ,

Pinsko pelkės duodasi 
nusausinti ir paversti der
linga žeme. Kas metai žin
gsnis po .žingsnio žmonės

P-nas 2\r. Dusevičia ne
praleido progos pašiepti ka
talikus. Be to neiškenčia- 
ma! X.

PRAKALBOS.
Lowell, Mass. Per p. St. 

Šimkaus prakalbas rugsėjo

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

pradėjo 
darbą, 

išvesta 
ir nu-

17.000,000

džia rūpestingai 
vesti nusausinimo 
Per penkis metus 
950 kilom, kanalai 
sausinta apie 
margų žemės.

Nepaisant i pasekmingą 
sausiniųio darbą — Poliesė 
ilgai bus didžiausiais tyru
liais visoje Europoje, ku
rios šlapumai, klampynės, 
tirštumas upių, drėgnas, ne
sveikas klimatas sudarė di
deles klintis judėjimui dide
lės armijos.

Beje, čia pravesti tris ge
ležinkeliai: šiauriuose Į 
Minską, rytuose Į įlomių, 
pietuose į Kowlų ir keletas 
plentų, bet šitie takai la
bai lengva rusų armijai ap
ginti, nes kiekviena upė,

atsiima naudingos žemės, o'raistas ar klautpynė jai pa- 
pastaruoju laiku rusų vai-į deda. Br.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniški) ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—1 po pie
tų ir 6—S vakare; nedčliomis 10—1 
po pietų.

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

x 
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Tel. Randolph 5246

A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, UI.
Bes. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326

IŠMOK
W Angliškai kalbeli 

skaityti ir rašyti
Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai

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

AMERICAN SOHOOI of LANGUAGES
$1741 W. 47th st., Chicago, Ill.
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LD. -‘KATALIKAS,” spalių 8, 1915.

Mark Twain.

Princas ir Elgeta.
Sulietuvino Padauguvietė,

(Tąsa).
Vaikas atsistojo. Veidas jo buvo liūdnas. Jisai pasa
kė: “Aš tas vaikas, katrą plaka vietoj tavęs. Aš — 
Mario.” Tomas nieko nebuvo girdėjęs apie tokį vai
ką. Jis nežinojo, kas jam reikia atsakyti. Bet jis nu
davė, kad atsimena apie vaiką ir pradėjo sau trinti 
kaktą. Paskui pasakė: “Dabar šiek-tiek atmenu, bet 
liga man neduoda aiškiai atminti. Aš viską pamir
šau per šitas dienas. Primink man apie viską. Sa
kyk, ko tau reikia?” Vaikas sakė: “Dviem dienom 
atgal jūsų didybė padarėt dvi klaidi graikiškoj lek
cijoj. Atmenat?” Tomas atsakė: “Mm... a, atmenu.” 
Ir pamanė sau: “Jaigu man užduotų graikišką lekci
ją, tai ne dvi-tris, bet šimtus klaidų padaryčiau.” Vai
kas toliau kalbėjo: “Mokytojas supyko ant jus ir ke
tina man gerai išperti kailį.” Tomas nusistebėjo: “Tau 
išperti kailį? Už ką tave muš, ar už mano klaidas?” 
Vaikas tolinus kalbėjo: “Jūsų didybe, jus vėl pamir
šot. Jus niekas negali paliesti — jus esate karalius. 
Ir kada jus blogai mokinatės, aš visados gaunu — 
mane plaka už jūsų klaidas. Tokia mano tarnysta, aš 
tuom maitinuosiu.” — “Tai tave jau plakė, drauge?” 
— “Ne, jūsų didybe. Šiandien dar plaks ir aš atėjau 
melsti užtarimo.” Tomas ramino vaiką: “Nebijok. Ta
vęs nei pirštu nepalytės.” Vaikas linksmai sušuko: 
“Širdingai ačiū, viešpate!”

Jis vėl priklaupė aut vieno kelio. Tomas klausė: 
“Ko dar nori?” — “Dabar jus esate karalius. Jus nu
stosite mokinties. Mano tarnyba baigiasi. Aš ir naš
laitės mano seseris badu numirsime.' Neprašalink ma
nęs!” Tomas sakė: “Nebijok, vaikuti. Tavo tarnyba 
prie Anglijos karaliaus liks ant visados ir ne tik tavo, 
bet ir tavo giminių.”

Tomas atsistojo ir, pagal karališką paprotį, suda
vė vaikui išilgai per pečius kardu. Mario širdingai 
dėkojo karaliui. Tomas pradėjo klausinėti Mario apie 
gyvenimą karališko dvaro ir apie didžiūnus. Jis tyčia 
nudavė, kad povaliai pradedąs atmintį praėjusį gyveni
mą. Mario mąstė, jog per jį karalius ateina į protą ir 
noriai apie viską jam papasakojo.

Tomas daro teismą karališkuose rūmuose.
Ant rytojaus atvyko iš kitų ’karalysčių su didele 

iškilme pasiuntiniai išreikšti gerus linkėjimus nuo sa
vo viešpačių naujam Anglijos karaliui. Tomas priėmė 
juos sėdėdamas savo soste. Dėdė Hartfordas stovėjo 
užpakalyj ir pasakinėjo Tomui, ką reikėjo kalbėti. Iš- 
pradžių Tomui gražu buvo žiūrėti į puikiai pasirėdžiu- 
sius pasiuntinius, bet greitai tas nubodo. Jis labai nu
sidžiaugė, kada pasiuntiniai prasišalino.

Dvi valandas kasdien karaliui buvo leista liuosai 
pažaisti. Bet Tomui tas buvo nesmagu. Tarnai jį bu
vo apstoję iš visų šalių ir dabojo kiekvieną jo žing
snį. Užstojo trečia diena ir ji praėjo taippat liūdnai. 
Linksmiausia buvo Tomui pasikalbėti su Mario. Jis 
prisakė kasdien nuskirtoj valandoj įleisti jį į savo ka
binetą ir klausinėdavo jo apie viską, ką tik norėdavo 
sužinoti.

Ketvirtą dieną rymetyj Tomas priėjo prie didelio 
lango karališkoj salėj. Gatvėje važiavo ir ėjo pėsčių 
daugybė žmonių. Tomui labai norėjosi būti ant gat
vės tarpe minios. Štai jisai pamatė minią vyrų, mo
terių ir vaikų. Minia ėjo su rėksmu ir užimu. Tomas 
sušuko: “Kas tai yra? Kur jie eina?” Lordas pasako: 
“Tu — karalius. Ar prisakai sužinoti apie tai?” — 
“Taip; aš būtinai noriu žinoti!” O pats manė: “Ne 
visada nesmagu būti karaliumi! Kaip gerai davinėti 
prisakymus! Kaip linksma, kad niekas negali priešin
ti es prisakymams.”

Lordas pasiuntė pažą sužinoti, kas tai per užimąs 
ant gatvės. Pasiųstas tuojaus sugrįžo. Jis pasakė, jog 
tai veda iniriop'pasmerktus: vyrą, moterį ir mergaitę, 
o minia juos lydį.

Nuo tos žinios suspaudė Tomui širdį. Jis apie tai 
nemąstė, kad gal tie žmonės sunkiai . nusidėjo. Jis tik 
prieš save matė mirtį ir kančias tų nelaimingų. To
mas sušuko: “Atveskit juos čia!” Prisakymas tuoj bu
vo išpildytas.

Duris atsivėrė ir į salę inėjo minia didžiūnų. Bet 
Tomas nei nematė jų lenkimosi: jis nenukreipė nie
kur savo akių nuo durių. Girdėt buvo einančius karei
vius. Pirma ėjo pasmerktieji, o paskui juos karaliaus 
sargai su savo viršininku. Viršininkas priklaupė ant 
kelio prieš Tomą ir stojo šalę; sargai sustojo už Tomo. 
Pasmerktieji sukrito ant žemės. Tomas žiurėjo į pa
smerktą vyrą. Jo veidas buvo jam truputį žinomas. 
“Kažkur tai aš jį mačiau?” pamąstė Tomas. Nusidė
jėlis pakėlė akis. Tomas tarė į save: “Dabar atsime
nu: tas žmogus kartą ištraukė iš upės skaidantį. Nie
kas nedrįso šokti į vandenį, tik jis vienas tai padarė. 
Gaila, kad jis dabar pateko blogam darbe. Aš neuž
miršau dienos ir valandos, kada jis išgelbėjo tą vaiką. 
Tai buvo labai audringa diena naujų metų. Nedyvai, 
kad aš taip aiškiai atmenu tą dieną: už valandos aš 
tokius kumščiavimiis nukentėjau nuo močiutės, kad 
ligi mirties nepamiršiu.”

Tomas liepė išvesti moteriškę ir mergaitę. Pas
kui paklausė viršininko: “Už ką kaltinamas tas žmo
gus?” — “Jūsų didybe! Jis nunuodijo žmogų!” — “Ar 
tas tikrai prirodyta?” — “Prirodyta, jūsų didybe.” — 
“Išveskit jį,” pasakė Tomas ir giliai atsiduso. Pa
smerktas suplojo rankom ir sušuko: “Pasigailėkite 
manęs, aš nekaltas! Bet ne apie tai dabar man cinas:

(Seka toliau).

Neišmintingos agi
tacijos.

Pradžioje karę Vokietijo
je buvo uoliai varoma agi
tacija, kad sukelti miniose 
neapykantą prieš anglus. 
Vokietijos vadams išrodė, 
kad neapykanta išjudins 
tautos veiklumą ir pastū
mės ją prie karinio veiki
mo. Tečiau tos rųšies agi
tacija neatnešė pageidau
jamų vaisių.

Šiandien rusai taippat 
mėgina pavartoti tokią agi
taciją, idant sukelti tauti
nę neapykantą prieš prie
šininkus ir palenkti minias 
prie bendro veikimo su val
džia, kad pasekmingiau iš
vijus priešus iš savų rube
žių.

Konstitucij inių demokra
tų partija Rusijoje išleido 
brošiūrėlę, kurioje rašo:

Kame paslaptis vokiečių 
pasisekimo. Nejaugi musų 
karuomenė mažiau veikli už 
vokiečių?

Vokiečiai neturi genialių 
vadų — jų tarpe nėra Na
poleono! Negudru minėti a- 
pie vokiečių nepergalėjimą. 
Karo laimėjimas priklausys 
nuo ekonominių sąlygų, 
nors vokiečių spėkos nesil
psta.

Vokiečiai davė pasauliui 
pavyzdį, kaip prisirengti 
prie atsakančio veikimo, 
kaip suorganizuoti maisto 
reikalus.

Kad tai pasiekti, visa tau
ta privalo imti dalyvumą 
kare, visa tauta turi būti 
persiėmus viena idea, visas 
kraštas turi rupinties suor
ganizavimu kas reikalinga 
karuomenei; žodžiu sakant, 
visuomenė taip turi budėti 
ir veikti lyg veikiantieji 
frontuose kareiviai. Karinis 
frontas Vokietijoj visur iš
sivystęs: prie siuvamosios 
mašinos, kiekvienoje šiokioj 
ar tokioj dirbtuvėj, valdi
ninko grįčialėj.

Sugrįškime iš Vokietijos 
į Rusiją; brošiūra tvirtina, 
kad rusų visuomenė neda
lyvauja karo reikaluose, gi 
valstiečių apatija yra pa
vojinga viešpatijos likimui.

Kadetai sau aiškina, kad 
valstiečiai nieko neišgirsta 
apie šiandieninio konflikto 
reikšmę, o tiktai nugirsta 
neteisingus obalsius.

Gi valstiečiai yra, taip sa
kant, valstijos pamatu, tai
gi kadetai pageidauja šitą 
luomą išauklėti fizikiniai 
ir protiniai ir duoti stip- 
riausią supratimą apie ka
ro reikalus. Ir tiktai nea
pykanta, padiegta prieš vo
kiečius, leis atsiekti kadetų 
norus. Toji neapykanta 
bus paakstinimu susipažin
ti valstiečiui su karo tiks
lais. Tiktai neapykanta 
pajudins jame karingus 
jausmus.

Nereikalingos mokyklos, 
klinbai nei bibliotekos su-l 
pažindinimui visuomenės 
su tautiniais idealais. Ge
riausiu įrankiu tą atsiekti 
yra padiegimas tautoje nea
pykantos prieš priešininkus. 
— šaukia kadetai.

Kaikurie laikraščiai at
sakinėdami kadetams į to
kį obalsį, pastaruosius kri
tikuoja ir nurodo jų nenuo
seklumą. Jiems taippat iš- : 
rodoma, kad gyvas vokiečių 
visuomenes dalyvavimas < 
kare paeina iš didelio pat- i

MlR2ft AU m KHAH\ 
D/MD

Private Stock (keisas 3 tuz.) - $2.50 
Muenchener (juodas) (keis 3 tuz.) $2.50

Nebūkit apsileidę nuo savo 
nedėldieninio linksmumo

Telefonuokit Haymarket 4160
ir turėsite keisą

“Leads them all" 
pristatytą į namus šiandien, o bus dėkingi 

NEDELIOJ jų& familija ir draugai
Milwaukee (keisas 3 tuz.) - $1.90
Table alus (keisas 3 tuz.) - 85

Pristatom tą pačią dieną orderiavimo
VAL. BLATZ BREWING COMPANY

CHICAGOJE FILIJA
Telefonas Haymarket 4160

Spalių 10 d. San Francisco 
atsibus tarptautinis santai
kos kongresas. Čia paro
doma du kalbėtoju, kurie 
kalbės kongrese. Pirmasis 
yra Persijos generalis kon- 
sulis New Yorke, antrasis 
amerikonas. Keistai atro
dys tas kongresas, kuomet 

Europoje karas siaučia.

riotizmo, delei kurio vokie
čiai pasirengę pašvęsti vi
sa.

Paslaptis vokiečiu pasise
kimo paeina del to, kad 
kiekvienas vokietis supran
ta, jog jis turi tėvynę ir jos 
labui darbuojasi, ją myli, 
del jos pasišvenčia, atiduo
da gyvybę ir kraują.

Kadetai labai klysta, ma
nydami, kad pridiegta vi
suomenėje neapykanta at
neš vaisius. Neapykanta y- 
ra ardanti, o ne tvirtinanti; 
o gahi gale neapykanta ga
li atsisukti prieš pačius jos 
sėjikus. Geriau apšvieta iš
auklėti žmonėse meilę prie 
savo krašto, o sveikas pat
riotizmas daug geriau padės 
apginti kraštą nuo priešų, 
negu įkaitinta be rubežių 
neapykanta.

Vestuves.
(Pabaiga).

Br.

— Ponuli — atsiliepė se
nis — svarbu kažkada pasi
klausyti seno žmogaus, aš 
paaiškinsiu, kaip tai yra. 
Vyras ir žmona, kada jauni, 
turi daug silpnybių ir ne
pataiko draug keliauti. Vie
nas krypsta ten, kitas ten, 
bet galų gale suranda tie
sias vagas ir kaskart lygiau 
išsitaiso...

— Šviesusis pone, arkliai 
jau atsikvėpė, 
traukti toliau - 
vežėjas.

Ponas padėkojo sene
liams už mandagią pamoką 
ir, įsėzdamas į roges, tarė 
vežėjui:

— Jonai, suk namo, ir 
skubėk, kiek tik arkliai į- 
stengia bėgti!

— Nevažiuosime toliau?
— Važiuosime namo.
Dar buvo tyla nakties, kai 

rogės sustojo prie puikaus 
namo. Tarnai su šviesa su
tiko poną, kuris kuospar- 
čiausiai inėjo į savo kam
barį. Patalinis laiškas, pa-

galėsime 
atsiliepė

Kampas Union ir Erie gatves

liktas žmonos žiniai, gulė
jo savo vietoj nejudintas.

Ant rytojaus jaunoji po
ra buvo gražiausiame susi
taikyme.

*
Laimingi jubilijatai po 

auksinių vestuvių grįžo 
prie priprastų savo užsiėmi
mų. Senelis nuėjo kluonan 
pupinti javų, o senutė triu- 
sėsi prie verpščio ir pečiaus.

Br.

NAUJI VOKIEČIŲ 
DAI.

Paryžius, sp. 8. — Patir
ta, kad vokiečiai karo lauke 
prieš savo priešininkus nau
doja jau “prussic acid” 
(prūsišką rūgštį) dujų pa
vidale.

NUO

RAŠĖJO SŪNŪS PRA
PUOLĖ.

Londonas, sp. 8. — Fran- 
cijoje karo lauke kasžinkur 
prapuolė žinomo rašėjo Ru- 
dyardo Kipling’o jaunas su
nns, kurs tarnavo karo 
fronte. Vieni spėja, kad 
jis liko užmuštas, kiti vėl, 
kad sužeistas, dar kiti pa
sakoja, kad greičiausiai jis 
bus patekęs nelaisvėn. Ir 
patsai rašė jas tikisi, jogei 
jo sūnūs kame nors gyvas 
atsirasiųs.

5,000 SVARŲ PARAKO 
EKSPLIODAVO.

Emporium, Pa., sp. 8. — 
Aetna Explosive Company 
dirbtuvėj išiiaujo ištiko ek- 
spliozija. Ekspliodavo 5,- 
000 svarų parako. 4 darbi
ninkai užmušta ir 12 sužei
sta. Nors fabrikas visom 
pusėm dienomis ir nakti
mis saugojamas, bet nuo 
priešininkų negali atsiginti.

B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str.,

West Pullman, Ill.
Yra musų agentu hroselande, Ken- 

singtone, Pullmane, West Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuviu Dienraštį “Kataliką.” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.
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21 Akmens Auk- $5.95
sinis Laikrodėlis tiktai
Garsus Hammond 21 akmens, žinomas kaipo geriau
sias geležinkelio laikrodėlis, akuratniui laikų užlaiko, 
su patentuotais pritaisymais, gvarantuotas ant 20 
metų, auksiniais lukštais. Vertas mažiausia $35.00 
bile kam, kuris reikalauja gero laikrodėlio. Musų 
nužeminta dirbtuvės kainu tiktai $5.95. Prisiųskit 
šį apskelbimų su 20c. depozito, o mes prisiųsiu! jį 
per paetų arba express del pažiūrėjimo. Jaigu bu
site užganėdinti, jog yra puikiausias auksinis laik
rodėlis, kokį esate matę, laikykit jį, jaigu ne, tai 
sugrųžinkit jį musų kaštais, o mes sugrąžiname jū
sų pinigus. Pamatykit šį laikrodėlį kol pirksit ki
tur. Mes žinom, jog jums patiks. Pasinaudokit, 
kol šis pasiūlymas tęsis.

Hammond Sales Co., capt. 150 St. Louis,Mo.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
L1ETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tos gatvės.
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Dr. g. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Clicigo
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir uuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliojus vakarais ofisas uždaryta*. 

Telefonas Yards 687.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisiniriaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai, ir skolinu pinigus ant Imu morgieių. KreipkitCs 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 pOtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870 Z»   .
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Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstaggia tapo sveikais, 

žmones bloginusiame sveika- 
tos padėjime, kentėdami ru- 

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

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

čystam kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. 4 ■ <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 agoutavimui. Nprėiįtmi plačiau žinoti, rašykite:

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

♦°

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

III. a
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Chicagos Žinios.
KORSETAS IŠGELBĖJO.

Mrs. Charles Chadwick, 
1459 Ogden avi1., vakar va
karo priešakiniam kamba
ryj prie lango siuvo. Tri
mis blokais toliau. 1560 W. 
Lake avė., yra restoranas. 
Jin inėjo John Wroliczews- 
ki ir užorderiavo valgyti. 
Restorano savininkė išėjo 
valgio gaminti, o AVroli- 
czewski atsidarė registerį. 
pasiėmė 5 dol. ir dui lau
kan. Savininkė pagriebus 
revolveri ėmė vyties vagiliu 
ir kelis kartus šovė. Viena 
kulipka tiesiog per Įauga 
pataikė Mrs. Chadwick. Ta
čiau atsimušė i korsetą ir 
taip išgelbėta. Jei ne kor
setas, kulipka butu krutinę 
jai perskriodžiusi.

Wroliczewski policija pa
gavo.

L. GINEITIS SURADUSI 
SAU VYRĄ.

Liudv. Gineitis, regis’, 16- 
kos ar kiek daugiau metu, 
kuri kituomet per laikraš
čius ieškojo sau turtingo 
vyro, idant jai ištekėjus ne
reikėtu dirbti, surado sau 
vyrą. Apsiėmė ištekėti už 
74 metu senio, nekokio Car
roll Braganza de la Correl- 
]a, kurs gyvenąs Rapid Ci
ty, III. Girdi, esąs turtin
gas.

Hoyne toliau viršininkui 
praneša, jogei jis pats tu
ris pakaktinai valdžios sa
vo rankose, idant priversti 
saliunininkus prie paklus
numo. Užtenka policijai 
tik pagarsinti, kad “licen
ces” bus atimtos už nepa- 
klausymą ir kiekvienas sa- 
liunininkas pasibijos parda
vinėti svaigalus.

Hoyne taippat viršinin
kui'duoda suprasti, kad val
stijos prokuroras nesąs mie
sto administracijos dalimi. 
Kas, tiesa, jis gelbėsiąs mie
sto valdybai, jei toji tikrai 
mėgins tą įstatymą praves
ti pildyman, bet jokiuo bu
do nemanąs ir neturįs skir
ti savus žmones bylu vedi
mui prieš prisiekusiu suo
lus, kadangi praeityj tokios 
bylos visuomet- išeidavo be 
jokiu pasekmių.

Ant galo Hoyne apreiš
kia, kad nei majoras, nei 
policijos viršininkas pir
miau apie tą klausimą ne
pasitarė su prokuroru, tai 
tegu dabar sau žinosi.

Ir nežinia, kaip tas vis
kas turės pasibaigti.

“Liquor Dealers Ass’n” 
nusprendė paklausyti ma
joro Įsakymo, nes priešin
gai jis gali atimti “licen
ces” (lasnes) ir prieš tai 
nieko neiškirsi.

Manoma, kad nuo to ma
joro parėdymo daugiau po
ros tūkstančio salimui tu- 

*• c

rėš užsidaryti, nes užlaiky
mas visai neapsimokės.

Policijos viršininkas Hea
ly visiems 29 policijos ka
pitonams išleido parėdymą, 
idant ateinanti sekmadieni 
majoro įsakymas apie Salin
iui uždarymą butu kuoaš- 
triausiai pildomas.

“Chicago Law and Or
der League” investigatoriai 
pilnai dabos, idant sekma
dienį galiūnai butu uždary
ti ir svaigalai nebūtų par
davinėjami.

VAKARINĖS MOKYK
LOS DYKAI.

Viešosios (publiškos) va
karinės mokyklos, po mok
slo tarybos priežiūra, atsi
darė mokiniu prirašinėjimui 
vakar ir šiandie, nuo 7 ligi 
9 vai. kakare. Mokslas pra
sidės ateinanti pirmadieni, 
spaliu 11 d. Mokyklos Ims 
atidarytos 4 vakarus per sa
vaitę — pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais. Abieju ly
čių asmenis bus mokinami 
skaityti, rašyti ir kalbėti 
angliškai. Šitos mokyklos 
yra dykai visiems asme
nims, turintiems per 14 me
ti] amžiaus.

PROKURORAS PRIEŠ 
POLICIJOS VIRŠI

NINKĄ.
Valstijos Illinois proku

roras Hoyne tomis dieno
mis gana aštriai užpuolė 
ant Chicagos policijos vir
šininko Healy, antmezda- 
mas jam tai, kad jis sten
giasi ant jo, ty. prokuroro; 
suversti atsakomybę už pil
dymą įstatymo kas link sa
limui uždarymo sekmadie
niais.

Mat, policijos viršininkas 
buvo apreiškęs, kad jei ko
kis saliunininkas stengsis 
pardavinėti svaiginamus gė
rimus sekmadienį, policija 
tokį areštuos ir visus tame 
prirodymus inteiks proku
rorui. Tame apreiškime 
prokuroras Hoyne mato po
licijos viršininko norą su
versti visą atsakomybę ant 
jo pečių ir todėl energingai 
prieš tai protestuoja.

Prokuroras Hoyne į tai 
policijos viršininkui manda
giai atsako, jogei saliuninin- 
kų prasižengimo prirody
mus ne jam turi inteikti, 
bet pačiam majorui, kuris 
staiga sugalvojo užsenusį į- 
statymą gyveniman praves
ti.

Pasklydo gandas, kad ma
joras Thompson todėl nu
sprendęs sabinius sekmadie
niais uždaryti, nes prieš jį 
buvo rengiama skundai. Jei 
nebūtų taip padaręs, butų 
buvęs patrauktas teisman 
už nepildymą savo pareigų.

Rytoj mieste atsibus vi
sų tautų blaivininkų paro- 
davinias. „ Parodavime ža
da dalyvauti ir lietuviai.

--------- į-------- -- TITTttrmillllMWIIMilir—•• 
Phene Drever 7000

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gyds ligas vyrų,, moterų ir valkų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

■ REIKALINGI ■
B jauni vyrai mokyties baiherysties- Ke- Įj 
H lelo savaieziu užtenka del užbaigimo į 
B kurso- Inraukiai duodami. Vietos lau- § 
g kia., Geras mokesnis. Visados gali ti- | 
g kietis dirbsiąs. Uždarbis yra besimo- g 
“ kiuant.
B MOLER BARBER COLLEGE ■
_ 105 So. Fifth five., Chicago, 111. _

Paieškai! savo švogerio, Prano To- 
lu.šo. kuris apleido savo žmoną su 
dvejetą vaiką. Apleista šeimyna yra 
dideliame varge: našlaičius globoja 
svetimi, o motina dirba už ją augini
mą. Pasimetėlis pasidavęs kita pa
varde — Tony Skinkis.

žmona persikraustė iš Portage, Pa., 
Į Dayton, Ohio, nes ten būdama ne
galėjo užsidirbti pragyvenimo. Kas 
apie jos vyrą žino, kur jis bastosi, 
malonėkite suteikti žinią, už ką bu
sime dėkingi ant visados.

John A. Tulauekas,
311 Hart str., Dayton, Ohio.

DR. RICHTER’S 
PA I N 

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

Tikras Ezpeller 
ateina pakeliuose 
Neimkite tą pa 
kelią, 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.

NESAUSA NEDEDA JUMS
Turėk keisą Alaus savo namuose 

. t

Szaukit HUMBOLT 8 0
Mes pristatom tą pačią dieną orderiavimo

MUSŲ ŽINOMI ALUS
SAVOY (Speclallškas) 2 tUZ. • $1,50 LOEWENBRAU (Tamsus) 2 ItZ. $1,20
RHEINGOLD, 2 tuz. - - $1.20 PURITY, 2 doz. ■ - $1.00

TABLE ALUS, 2 tuz. . . $.80

Orderiuok šiandien-Specialis pasirengimas 
visiems patarnauti

UNITED STATES BREWING CONPANY
(BOTTLING DEPT.)

2531 ELSTON AVE Telefonas Humboldt 80

l-MAS DIDŽIAUSIAS KONCERTAS 
Ant Town of Lake, parengtas “Lie
tuviu Jaunimo Ratelio’’ nedėlioj, spa
liu (Oct.) 10 d., 1915 m„ Columbia 
svetainėje, 48-ta ir Paulina gat. Pra
džia lygiai 7 vai. vakare, įžanga 25c. 
ypatai.

SUCEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
1S iki 40c svaro arbat. 3 iki 6c sv.sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

19c

Šiaurinę dalis.
406 W Division st 
720 W North avė 
264'1 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė
3413 N Clark, st

Vakarine dalis.
Į5’r W Madison st 

■2<vf0 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S H iilst&d st

1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

Pietine dalis 
8032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland ave

Šiaur«vakarįnė daliF.
1644 W Cnif^'Yo avc

•. 1373 M • 1 \v 7 u a ve
1045 Milwaukee :•••»»

'• 2954 M Išvenkite avr 
1'2710 W Nori h avė • i

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras 
Mano 10c vertes kitur pirduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Benkes’ Kavos Krautuves

TIKRI BARGENAI.
PARSIDUODA labai pigiai geras 

mūrinis namas ant Halsted st., 3-ją 
lubą augščio: storas ir 4 familijoms 
pagyvenimas. Bandos neša $960 j 
metus. Kas greitai pirks, paims už 
$15,000. Pasiskubiukit, daug pinigą 
nereikia.

PARSIDUODA del 2-ją familiju 
mūrinis namas tik 3-ją metą senumo 
su visais intaisymais, randos neša $24 
į mėnesį, už $2.500, tik $300 įmokėti.

PARSIDUODA medinis namelis del 
2 familiją po 4 kambarius už $1,500.

PARSIDUODA 2 puikus kampiniai 
lotai ir labai geroj vietoj, galima sa
kyti, už pusę kainos, nes savininkas 
turi išvažiuoti iš Chicagos. Kas pa
siskubins nupirkti, uždirbs gerus pini
gus ant tą Jotą, nes kainos kįla augš- 
tyn. Meldžiu klausti platcsnią paaiš
kinimą.

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

Parsiduoda 120 akrą farma, 80 ak
rą išdirbta, geros trobos, 5 arkliai, 17 
galviją,, visokios ūkės mašinos ir kiti 
reikalingi padargai. Parsiduoda pi
giai, arba mainysiu ant propertės mie
ste. Atsišaukite antrašu:

W. Czaplinski, 
Necedah, Wis.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).
Parsiduoda kepykla (pekarnė) su 

visais intaisymas ir su namu. Atsi
šaukite šiuo adresu:
2315 So. Leavitt str., Chicago, III.

Parsiduoda galiūnas 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
rojo vietoje, tarp lietuvią, ant Brid- 
geporto. Savininkas nori greitai pra- 
duoti iš priežasties ligos. Atsišaukite: 
3301 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Šitas specialia KUPONAS vertas
; Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- H 

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New V^rk, N. Y.
(Vertės kupoMS gere Iki 31 d. Gruodžio, 1915.) yįi&J

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

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

$100 “cash,” o likusius ant lengvą 
išmokėjimą, nuperka 8 kambarių na
mą su štoru. Vana, gazas ir elektros 
šviesa. Kaina $1,600.

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

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

I
 Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- J 

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

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

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. P ALT ANAVIČIA
IS Millbury St, : Worcester, Mass. I

LD. “KATALIKAS,” spaliu 8, 1915.

Tananevicz SavingsA

BANK
JONAS M. TAL ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street,
IS EISE ISE

CHICAGO, ILL.
3SI

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 procentų metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda naujus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus vis: "’j.tų viešpatysčių.
SIUNČIA’ pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir v;, „-.s dalis svieto ir 

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

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

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koįrius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šita Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
ė Durą, lentą, lentelių, rėmą, švinakalvią daigtą ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOo YRA ŽEMIAUSIOS.

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

III -KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS • 0

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU S
! ANT NEDĖLIOS • |

Ma uioinm ir peinafila I
5———-—. PRENUMERATA KAŠTUOTA:  —  —,

Į AMERIKOJ [
EUROPOJ Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį - |

L. ®hotijoj 15 š Prusnose 15 m

wxoera dyk'-1“,

W. D. Boczkaushs & Co.
j W South lliSĮ1 Ishanoy City

t-'SW'-K----- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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