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•Chicago ir apylinkės. —- 
Gražus oras, bet šaltas; ry
toj irgi bus gražu ir gal kiek 
šilčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 45, žemiausia 35 laip.

Saulė teka 5:56. leidžiasi 
5:19.

Mėnulis laidžiasi 5:29 va
kare.

METAI XVII (Vol. XVII)

Serbija paskelbė karą Bulgarijai.
Serbija uždavė didelius 

smūgius teutonams.
Vaizdai iš Graikijos.

Bulgarija aiškinasi kodai ji 
stojus teutonų pusėn.

Ir Italija eis pagelbon 
Serbijai.

CHINIJAI GRĄŽINAMA 
MONARCHIJA.

Pekinas, sp. 9. — Chini- 
nijo's parlamentas (jei jį 
tokiuo galima pavadinti) 
pagaliau nusprendė sušauk
ti visų gyventojų atstovų 
konvenciją, kuri turės nu
tarti, kokią Chinijon val
dymo formą reikia įvesti: 
ar palikti respubliką, kai 
kad dabar yra, ar sugrą
žinti monarchiją. Tąja 
konvencija daugiausia rū
pinasi prezidentas Yuan- 

jShi-Kai, kuriam norisi pa
likti ciesoriu-valdovu. Ir be 
abejonės konvencija taip 
nutars, kaip ponas prezi
dentas norės. Nelaimingie
ji chiniečiai po senovei bus 
smaugiami.

kietiją ir Austro-Vengrija 
ima viršų ant visų frontų. 
Rusija trumpoj ateityj vi
siškai bus sunaikinta. Pas
kui seks eilė ant Francijos,. 
Italijos ir Serbijos. Bulga
rija papildytų saužudystę, 
jei nestotų centralių vals
tybių pusėn, kurios žada vi
sus bulgarus suvienyti.”

ITALAI PAGELBON 
SERBAMS.

Turin, sp. 9. — Italijos 
ministerių kabinetas nus
prendė dali karuomenės pa
siųsti į Balkanus. Tam pa
siuntimui buvo priešingas 
italų generąlio štabo virši
ninkas, tečiau kabinetas 
nusprendė priešingai jo no
rui.

VOKIEČIAMS TEKO 
TRIS ARMOTOS.

Berlynas, sp. 9. — Aus
trijos ir Vokietijos armijas 
priešais Serbiją veda vokie
čių fieldmaršalas von Ma- 
ckensen. Čionai oficialiai 
skelbiama, kad teutonų ar
mijos perėjusios upes Dri- 
na, Save ir Danube (Duno
jų) ir su pasisekimu vei
kiančios. Į pietvakarus 
nuo Bielgrado teutonai pa
ėmę nelaisvėn keturis ser
bų oficierius ir 296 karei
vius su 2 kulkosvaidžiais. 
Po smarkiam susirėmimui 
palei Ram teutonams tekę 
tris serbų anuotos.

(Ram guli ant upės Da
nube, aplink 40 mylių ry- 
tuosna nuo Bielgrado).

VISOKIE RYŠIAI PER
TRAUKTI.

Nish. Serbija, sp. 9. — 
Tarpe Serbijos ir Bulgari
jos visokie diplomatiniai 
ryšiai pertraukti. Pasiun
tiniai iš vienur ir iš kitur 
iškeliavę.

Serbija Bulgarijai karo 
formaliai nepaskelbia. Pa
kanka Serbijai to, kad iš'

GENEVA, sp. 9. — Čio
nai apturėta žinia, kad Ser
bija formaliai paskelbė ka
rą Bulgarijai.

Londonas, sp. 9. — Besi
veržianti Serbijon teutonai 
(austrai-vokiečiai) iš pir
mos dienos patiko sau di
deli smūgi nuo serbu, kaip 
pranešama iš Nish.

Serbų generalis štabas o- 
ficialiai skelbia, jogei aus- 
trų-vokiečių armijų prieša
kinės sargybos, kurios pa
lei Bielgradą perėjo Danu
be (Dunojų), išdalins sunai
kintos ir išdalies paimtos 
nelaisvėn. Gi perėjusieji 
per upę Save yra panešę di
delius nuostolius.

Pareina žinios, jogei 
smarkus mušis eina aplink 
Bielgradą, taippat ir abiem 
pusėm Save upės.

Palei Bielgradą serbai pa
ėmę nelaisvėn 100 teutonų 
kareivių, iš kurių 18 pri
guli 43-čiai vokiečių infan- 
terijos divizijai.

BULGARIJOS MANI
FESTAS.

Berlynas, sp. 9. -- Over
sea News agentūra skelbia 
Bulgarijos manifestą karo 
reikale, kuris sekančiai 
skamba:
“Centralės valstybės (Vo

kietija ir Austrija) priža
dėjo mums Serbijos dalis, 
per ką bus sudaryta aus- 
trų-bulgarų siena, kuri bū
tinai mums yra reikalinga 
del neprigulmybės Bulgari
jos nuo Serbijos.

“Netikime talkininkų pa
žadėjimams. Viena tų val
stybių, Italija, pasalingai 
sulaužė savo traktatą, kurio 
laikėsi per 33 metus. Tiki
me Vokietijai, kuri veda 
karą prieš visą pasaulį, i- 
daut išlaikyti savo trakta
tą su Austrija.

“Bulgarija turi kovoti 
pergalėtojo pusėje. Vo

Graikijos karalienė; Graikijos karalius Konstantinas aplanko kareivius; buvęs 
Graikijos premieras Venizelos.

bulgarų pusės vokiečiai la
kūnai išmetė kelias bombas 
ant Nish ir Bielgrado. Tai 
kam čia reik dar formaliz
mų. Bulgarija užpuolė ir 
serbams prisieina ginties.

BULGARAI UŽĖMĖ 
GELEŽINKELĮ.

Sofija, sp. 9. — Geležin
keli, einantį tarp Mustapha 
Pasha, Trakijoj, ir Bulgari
jos uosto Dedeagat-ch, pa
lei Aegejos jūres, vakar 
bulgarai paėmė savo ran- 
kosna. Aplink 40 mylių ši
to geležinkelio eina tiesiog 
į Turkijos teritoriją.

BULGARIJOS ATSA
KYMAS ĮŽEIDUS 

RUSIJĄ.
Petrogradas, spalių 9. — 

Bulgarijos atsakymas į Ru
sijos ultimatumą labai Įžei
dęs Rusiją ir patį carą Ni- 
kalojų, taip kad nekuriu 
išsireiškimų esą ' net vie
šai negalima atkartoti. 
Rusija todėl be galo dabar 
Įnirtus ant Bulgarijoj ir ne
paliaus kariauti, kol neiš- 
lies ant jos savo pagiežos.

TEUTONŲ PLENAI.
Berlynas, sp. 9. — Šian

die šviesiau paaiški teutonų 
pienai, ką jie yra sumanę 
atlikti Balkanuose. Štai 
ką: Pirmiausia per Balka
nus pramušti kelią į Turki
ją ir pastarąją! pristatyti 
ginklų ir amunicijos; pas
kui nuo Gallipoli pusiausa- 
lio išvyti talkininkų arrni-

| . ..
ARMIJŲ SKAITLINGU- 

MAS KARE BALKA
NUOSE.

Armijų skaitlingumas, 
kurios veikia ir veiks Bal
kanuose. sekančiai persista- 
to:

CENTRALĖS VAL
STYBĖS:

Austrų-Vokiečių... 400,000 
Bulgarų ............... . 350,000
Turkų ................... 200,000

TALKININKAI:
Serbų 150,000
Prancūzų ir anglų 150.000 
Italų 100,000
Rusų ..................... 400,000

NEUTRALIŲ VAL
STYBIŲ:

Graikų ................. 280,000
Rumunų ..............   300,000

Reikia pažymėti, kad 
franeuzų, anglų, italų ir ru
sų armijos, reikalui prisiė
jus, gali būti padidintos.

jas; ir ant galo visiškai su
tremti Serbiją. Tai atlikę 
teutonai žada bliauties per 
Turkiją i Suezo kanalą, į 
Egiptą, o paskui gal ir to
liau. Tikrai milžiniški pie
nai.

5 ASMENIS UŽMUŠTA.
Nish, sp. 9. — Čionai iš 

Bulgarijos puses atskrido 
dienas teutonų aeroplanas, 
iš kurio numesta kelios 
bombos. 5 asmenis užmušta 
ir 2 sužeista. Aeroplanas 
po to nuskrido atgal.

| TALKININKAI DAU
GIAU KARUOMENĖS 

IŠSODINA.
Paryžius, sp. 9. — Fran- 

cija ir Anglija pairi Salo
nikus ir vis daugiau išsodi
na savo karuomenės ir kuo- 
veikiausia ana traukiniais 
gabenama Į Serbijos pasie
ni. Vokietija protestuoja, 
kad talkininkai tokiuo sa
vo pasielgimu laužą Graiki
jos neutralybę, tečiau to ne
žiūrima. Pati Vokietija 
pirmiau Belgijos neutraly
bę savo įsiveržimu sulau
žė. Jei talkininkai suspės 
atsakantį skaitlių karuome
nės į Balkanus laiku pri- 
stayti, galės teutonams ke
lią užkirsti.

BANDITAI UŽPUOLĖ 
TRAUKINĮ.

Wheeling, W. Va. sp. 9. 
— Du kaukuoti plėšikai už
puolė ir apiplėšė Baltimore 
and Ohio ekspresinį trau
kinį, važiuojantį iš New 
Yorko į St. Louis. Trauki
nį užpuolė už poros mylių 
į vakarus nuo Central, W. 
Va. Paėmė registruotus 
laiškus. Traukinis vežė 
$2,000,000 aukso, bet plėši
kai tai' pražiopsojo. Šimtai 
detektivų piktadarių ieško.

SENYVA NIGERĖ 
MIRĖ.

Memphis, Tenn., spalių 9.
— Čionai pasimirė nigerė, 
turėdama 137 metus, Maha- 
ley Gibbs. Ji buvo seniau- 

.. šia visoj Amerikoj moteris.

REIKALAUJA 800,000 IŠ
LAVINTOS KARUO

MENĖS.
Washington, sp. 9. — 

Karo sekretorius Garrison 
(Sustatęs projektą S. V. ka
ruomenės padidinimui. Ir 
jei su tuo projektu sutiks 
prezidentas Wilson, tasai 
busiąs inteiktas kongresui 
apsvarstyti.

Štai koks projekto pro
gramas:

Nuolatinės armijos turi 
būti 120,000.

Išlavintos atsargos 300,- 
000 vyrų.

Kontinentalių laisvanorių 
200.000, kurie turi Imti la
vinami per 6 mėnesius.

Perorganizuotos milicijos 
federates valdžios žinyboje 
150.000.

Padvigubintos artilerijos 
ir $1.000,000 aeroplanams.

LAWSON PALIUOSUO- 
TAS.

TRINIDAD. COLO, sp. 
9 — John R. Lawson, dar
bininkų lyderis, kuris bu
vo pasmerktas ligi gyvos 
galvos kalėjimai!, paliuo-
suotas iš kalėjimo po -35,-
000 bondsu. Jis tuojaus iš
keliavo Į Denver pas savo palei Salonikus, jau pasie- 
žmoną. kusi Serbiją ir eisianti ser

bams gelbėti. Paskui fran- 
REIKALAUJA LABORA-j euzus skubinasi ir anglai.

TORUOS.
Washington, spalių 9. — 

Mokslininkų ir išradėjų ko
misija, kuri pakviesta pa
gelbėti pagerinti S. Valsti
jų karo laivyną, čionai at
laikė savo susirinkimą ir 
nutarė, idant valdžia įstei
gtų karo laivyno reikalams 
specialę laboratoriją, kur 
bus daromi visokie mėginę 
mai. Tokia laboratorija ša
liai lėšuosiąnti $5.000,000. 
Karo laivyno sekretoriui 
tasai sumanymas patinkąs 
ir jis mėgįsiąs ateinančią 
žiemą visa tai perstatyti 
kongresui.

Rusai aplink 
Dvinską lai

kosi.
Petrogradas, spalių 9. — 

Dideli mūšiai .siaučia fron
tu nuo Dvinsko ligi Novo- 
grodek (Naugardėlis). Ar
timais Dvinsko iš pietų pu
sės smarkiausia kovojama 
ir ten vokiečiai ši-tą laimi. 
Rusai negali atsilaikyti 
prieš vokiečių sunkiąsias 
kannoles. Tečiau visu tuo 
frontu, abelnai imant, ru
sai atsilaiko ir vargiai vei
kiai vokiečiai įstengs dasi- 
briauti prie pats Dvinsko 
sienų. Dvinskas nuo ka
imelių yra ramus, tik mie- 

ĮStui dideles pragaištis da
iru vokiečių lakūnai, kurie 
i kasdien ten skraido ir bom- 
Ibas mėto.
! Vokiririams šiauriuose 
j nuo Smorgon pasisekė per- 
Į eiti Nerį. Rusai jų to žin- 
jgsnio negalėjo sulaikyti.

Teutonai žymias savo jė
gas koncentruoja Tarnopo- 
lio apylinkėse, Galicijoj, 
aplink už 25 myliu į pietus 
nuo mūšio linijos. Kokiam 
tikslui jie tai daro, kol-kas 
nepatirta. Bet spėjama, 
kad tos jėgos Ims pavarto
tos arba Balkanams, arba 
priešais Kievą.

EXTRA!
LONDONAS, spal. 9. — 

j Iš Amsterdamo ateina ži
nia, kad austro-vokiečiai jau 
.paėmę Serbijos sostinę 
Bielgradą, gulintį palei Du
nojų. ties Austro-Vengrijos 

‘ siena.

NISH, sp. 9. — Franeu
zų armija, kuri išsodinta

LONDONAS, spal 9. — 
Chihijos sostinėj Pekine, 
praneša Evening Standard 
korespondentas, rengiama 
didis karuomenės parodavi- 
mas paminėjimui respubli
kos įsteigimo. Po to prezi
dentas Yuan-Shi-Kai. regis, 
sugrąžisiąs Chinijai monar
chiją ir pats apsiskelbsiąs 
imperatoriumi.

ROMA. sp. 9. -- Pope- 
žius atsišaukęs į visas ka
riaujančias valstybes, idant 
jos nelaisvių neverstų sek
madieniais dirbti.

1



2 LD. “KATALIKAS,** spalių 9, 1915.
Jl;i!iia^l!KllsB:.ii:;aill*llllAEIIMiaflllMiiaiiauilsa.lil.Hi:i:^

■ LIETUVIŲ DIENRAŠTIS e 

į KATALIKAS a 

ĮĮ Leidžiamas kasdien, išėmus sekma-jį 
,, dieniais ir šventadieniais,

Tananeviez Publishing Co., i
8 J. M. Tananevičius, prezidentas, R 
g, S. P. Tananevičius, vedėjas.. g 

g Dienraščio prenumerata:
“ Metams .............  $5.00 ■
B šešiems mėnesiams.. 3.00 n
1 Trims mėnesiams .... 1.75

Užsieniuose ............. 7.00 8
S Laiškus siunčiant visuomet reikia S 
g adresuoti: g
b Lietuvių Dienraštis Katalikas a
i 3249 S. Morgen St., Chicago, III. |
B Telephone Yards 6870—6871. g 
s maMr ■ a a ■iMKaan §

LITHUANIAN DAILY 
a s

« KATALIKAS -
8 Published Daily except Sunday 8 
B and llo lidays g
M kl N
■ Tananeviez Publishing Company, “
H J. M. Tananeviez, President, g
E S. P. Tananeviez, Manager.

' Terms of Subscription: L‘
B One year ................................ $5.00B
g Six months .................. ......... $3.00 g

Three months ....................... $1.75
8 Foreign Countries ................ $7.001

q Advertising Hates furnished upon g 
Application.

8 All correspondence must be “
S addressed to B

8 Ths Lithuanian Daily Katalikas 8
■ 3249 S. Morgan St, Ciicago, M.8
53 1® H ST; S a; E3 B5H F3 3 WliiilW iliiBHIIII

pienų neteks išpildyti, ne
teks Dardanelių nuo apguli
mo paliuosuoti ir turkams 
pagelbėti.

Dabar visoj Europoj, išė
mus kelis anos kampus, lie
jama žmonių kraujas. Per 
tiek metų žmonija ugdino 
artimo meilės ir santaikos 
idealus ir štai i ką tie ide
alai, prakilnių žmonių žo
džiai pavirto. Europa ga
ruoja kai]) koks vienas bai
siausias vulkanas, žmonės 
kažkodėl skerdžiasi su di
džiausiu įnirtimu. Žemė pa’ 
bliurusi kraujais, purenama 
kanuolių šoviniais. Ir kokį 
tikslą tuo pasielgimu mano 
atsiekti tie “protingiausie
ji” ant žemės sutvėrimai?

“Tėvynė” (No. 41) pra
neša, kad už poros savaičių 
išeis iš spaudos Lietuvių Sp. 
Dr-jos Am. lėšomis leidžia
ma D-ro J. Šliupo parašyta 
anglų kalboje kninga “Lith
uania in Retrospect and
Prospect.”, 
spauzdinanti 
spaustuvė.

Tą kningą 
“Tėvynės” 

Busią aplink
90—96 puslapiai 12 pointo 
raidėmis. To veikalo turi

Generolas Porro’ Lietuviai

Iš Dienos ^=Dienon.=Jl nys esąs sekantis: 1. — The 
Lithuanians of Antiquity; 
2. — The Lith-Letts of the

Kaip Pilypas iš

raštus buvo galima išlei- Griebtask kningų, laikraš-

Salonikai nuo jūrių pusės; 
Italijos generalio štabo vir
šininkas su savo dukterimi. 
Šis generolas esąs priešin
gas, kad italų karuomenė 
butų siunčiama į Dardane- 
lius. Jis tvirtina, kad prie
šais Austriją kovoti esąs I- 
t iii j ai gyvesnis reikalas, 
negu ten kokie Dardaneliai.

kanapių išlindo.

Amerikoje.
VESTUVĖS; SUGAVO 

UŽPUOLIKĄ.

Mason City, la. Spalių 2 
dieną apsilankė lietuvis ku
nigas iš Sioux City, la. ii’ 
sujungė moterystės ryšiais 
Antaną Urbiką ir Mag. As- 
traukutę.

S])alių 4 d. į K. Pctraus- 
kio namus nakčia įsilaužė 
banditas. Šeimininko na
mie nebuvo. Jo moteris su 
dviem vaikais gulėjo ant 
antrų lubų. Kada banditas 
pasiekė kambarį, kur gulė
jo moteris su vaikais, tai 
pastaroji persigandusi pra
dėjo klykti. Išgirdo kai
mynai, sukilo, atbėgo ir su
gavo piktadarį. Uždegę ži
burį pažino netolimą kai
myną J. Br. Du piktadariu, 
stovėjusiu ant sargybos, pa
bėgo. Gal teisdariai ir tuos 
sugaus.

Nemalonus faktas, kad ir 
musų tautiečiai tokiomis 
profesijomis užsiima.

Vyt urys.

“DIDELE DOVANA“!
Nebe pakelio priešakys vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi J 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus ! 

arba į vertas dovanas.
(Ši dovana bus duodu ma iki Dec, ai, 1S!5) j

bėjo ir juoduką uždarė 
Shelbyville, kalėjimai!.

Aplinkiniai gyventojai., 
išgirdę apie tokio “paukš
čio” suėmimą, tuojaus ėmė 
rinkties aplink kalėjimą ii1 
grasinti įsiveržimu. Tečiau 
šerifas kalėjimą apstatė 
tvirta sargyba ir paskui 
juoduką išgabeno kur ki
tur.

Ilgai rengiamas karas 
Balkanuose pagaliau visu 
savo žiaurybiniu smarkumu 
prasidėjo. Serbija užpuo
lama nuo sausžemio ir oro, 
Bulgarija tuo tarpu nuo jū
rių. Plyšo juodi .debesis 
ant Balkanų ir šiandie ten 
žmonių kraujas latakais lie
jasi. Kaizeris tikisi, kad jo 
ir austrų armijos veikiai 
serbus prislėgsiančios ir pa
sidarysiančios sau kelių lin
kui Turkijos. Bet visai 
priešingai mano Franci ja 
su Anglija ir Rusija. Fran- 
cija su Anglija jau pasiun- 
čiusios žymia serbams pa
galbą. Taippat ir Rusija 
paskubės Įsiveržti- Bulgari
jon. Kaip vieni, taip ir ki
ti tikisi laimėti. Gi ramie
ji nekalti gyventojai nuo to 
labiausiai turi nukentėti.

Middle Ages; 3. — The 
Hardships of Protestan
tism in Lithuania; 5.—The 
Decline and the Partitions
of Poland: 6. — Lithuania 
during the Reign of Czar A- 
lexand & Paul; 7.—Lithua
nia during the Reign of 
Czar Alexander I; 8. — Li
thuania during the Reign of 
Czar Nicholas I; 9. — Lith
uania during the Reign of 
Czar Alexander II; 10. — 
Four De cades of Conten
tion and Sufferngs; 11. — 
The Outlook.

Rumunijos stovis vis 
dar ligšiol nežinomas. Ne
žino kaip elgties, katron pu
sėn glausties. Gi Graikija, 
didžiausia serbų bičiuolė, 
tik ranka pamojo, kuomet 
teutonai su bulgarais ėmė 
serbus smaugti. Nors tal
kininkai ir gana Graikiją 
skatino prie jų prisidėti, 
bet kad karalius kaizeriui 
yra giminingas, todėl neiš
puola prieš ji ginklus pa
vartoti, jo norui pasiprie
šinti. Talkininkai už tai 
Graikijai kuomet ners atly- 
gins, kaip kad bus atlygin
ta ir Bulgarijai už susidėji
mą su nevidonais germa
nais.

Tam pačiam numeryj 
“Tėvynė” savo peržvalgoje 
ir vėl piktinasi (bepig mo
kėti piktinties) dienraščio 
“Kataliko” neetiškumu, ko’ 
kį užtikusi musų pastabose 
d-ro Gaigalaičio laiško rei
kale. Be reikalo tas pasi
piktinimas, be reikalo. Jei 
d-ras Gaigalaitis Amerikos 
lietuviams rašinėja grasi
nančius laiškus, jei jis už
sipuola ant Lietuvių Dr-jos 
nukentėj usiems del karo 
šelpti ir jos atstovo, dabar
tiniais laikais čia viešinčio, 
tai reikia manyti, kad jis 
Amerikos lietuvius laiko ne 
tik “akliausiais” žemai
čiais, bet pasirengęs dar ir 
ką nors blogesnio atlikti su 
musų broliais Lietuvoje. Ir 
kokiui) tatai vardu išpuola 
tokį žmogų pavadinti, kaip 
ne germąnizatoriumi, kaize
rio tarnu ir t.t.f Sulyg 
“Tėvynės” išeina tai]), kad 
jei jis tave meta akmeniu, 
tai tu jį už tai “pavaišink” 
duona. Su tokiuo išrokavi- 
inn tai jau verčiau kraus- 
tyties kur į... Afriką, bet ne 
darbuoties tautos labui.

Be abejones, teutonai per 
Serbiją ir Bulgariją iškar
to labai smarkiai pasivarys. 
Nes tai jų jau tokia takti
ka. Jie visur išpradžių kai]) 
koks žaibas trenkia. Bet

VALUOS PRINCAS PA
ŠAUTAS?

New York, spalių 9. — 
Dienraštis Šun gavęs iš Pa
ryžiaus žinią, kad netoli

toliau jie Imtinai sutiks sau 
daug visokių kliūčių ir tu
rės įsibėgimą palengvinti. 
Toliau jų lauks talkininkų 
galingos armijos, kurios da
limis ten jau sugabentos, o 
dalimis dar gabenamos. Pil- 
iiai. tikima, kad jiems savo

Ypres anglų pozicijose vie
nas franeuzas korporalas 
pašovęs Valijos princą. Tai 
padaręs iš pavydo už kokią 
tai moterį. Korporalas už 
tai pasmerktas sušaudyti, 
bet ar nusprendimas išpįĮl- 
dv.ta, nėra žinomai. į

“Tėvynės” No. 40 p. F. 
Živatkauskas rašo apie Tė
vynės Mylėtojų Draugiją. 
Autorius savo sieksninį 
straipsnį, matyt, sušilęs ra
šė per kiauras naktis ir pri
rašė daugiau, negu ketu
rias špaltas ir parodė pa
sauliui savo gabumus.” Ji
sai, “bracia,” užberia Dr. 
A. Zimontui,pipirų ligi pat 
ausų. Ir savo “gabia” 
plunksna klausia:

“Ar daug inteligentų 
priguli prie TMD.?”
Toliau užsikarščiavęs nu

peikia ir pagiria Vinco Ku
dirkos raštus, primindamas, 
kad perdaug lėšavęs jų iš
leidimas ir kad nebuvę at
sakančio prižiūrėjimo. A li

trą vertus, ]>. F. Živatkaus
kas sužinojęs štai ką:

“Nėra visi dokumentai 
apie V. Kudirką iš tik
rų šaltinių surinkti, to- 
delci, kad ne tikrai ypa- 
tai buvo pavestas dar
bas.”
Tokius dalykus reikėtų 

pavesti apkalbėti žmonėms 
rašytojams-kritikams. Lai 
jie nusprendžia tuos daly
kus. Dabar, galima daug 
ką “sužinoti,” bet pirmiau
sia reikia turėti faktus, o 
tuomet jau kalbėti apie šį 
reikalą. • Tai ne p. F. Ži- 
vatkausko ‘džiabas.” It’s 
too hard a proposition.

Pagalios siųiykęs p. F. 
Živatkauskas duoda vėjo li
gi valios, kam-gi TMT). lei
džia kunigų raštus, būtent 
Jonilos — kum J. Žilinsko 
ir kun. Strazdelio. Ir dau
giau nesąmonių prikalbėta, 
daigu literatiškas komitetas 
matė vertę tų raštų, tai ir 
išleido. Ir dabar tie raš
tai puošia lietuvių kningy- 
nus.

Tolesniai p. F. Ži\ atkaus- 
kas, svyruodamas ant dvie
jų kėdžių, sako:

“Mažu kas pamąstys, 
kad aš dėlto tai]) rašau, 
kad neapkenčiu kunigų. 
Ne, mes turime pripažinti 
garbę, jei jis ko gero .pa
darė ar parašė, ar jis ku
nigas, ar ne. Bet tuos 

Strazdelio

st i už 10 arba 15 metų ir 
jie tokią pat svarbą bu
tų turėję...”
Čionai patsai p. F. Živat

kauskas sau kontradiktuo- 
ja ir neaiškiai perstoto da
lykus. Vienok visgi pasa
ko, kad tuos raštus buvo 
galima išleisti nors ir vė
liaus. Tuos klausimus ge- 
riaus palikime nusprendi
mui literatiškam komitetui 
arba žinomiems kritikams.

Toliaus klausia prisispy
ręs, driko neleidžiami tūlų 
rašytojų raštai. Pasirodo, 
kad nekurie raštai ruošiami 
spaudon ir TAID. valdyba 
uoliai darbuojasi. Tai aiš
kiai galima manyti, kad p.‘ 
F. Živatkauskas neseka T. 
III), reikalų ir todėl never
tėtų jam apie juos kalbėti. 
' Ilgiau neužsimoka argu
mentuoti. Tiktai iiatartu- 
ine tokiai “augštai yjiatai,” 
kai]) i). F. Živatkauskas, 
daugiau sekti TAU)., tai jis 
nevargintų nei savęs, nei 
kitų tokiais, kai]) tasai, į ku
rį šiuomi atsilie])iu. Alyva.

Kas pelningesnis?
AI ūsų, lietuvių, seniau 

buvo toks padėjimas, kad 
retas kuris galėjo apsišvie
sti. Jau nekalbant, kad re
tas galėdavo pasiekti mo
kyklą, bet ir šiaip neprie
lankios aplinkybės buvo a- 
titvėrę nuo musų šviesos 
spindulį.

Ai ūsų tėvynėje Lietuvoje 
nesenai buvo tokie laikai, 
kada šaltas šiaurių vėjas 
nupuzdavo mažiausią kibir
kštį šviesos, slapta parneš
tos iš kitur. Valdžios ran
ka apkaustė ik1 tik rankas 
ir kojas, bet plėšė ir svar
biausią žmogaus atributą — 
prigimtą kalbą. Surambė
jęs lietuvis nepriėmė siūlo
mų jam svetimų dovanų, bet 
negalėdamas savomis uau- 
doties nutarė kęsti. Ištem
pė savo surambėjusi spran
dą ir pasirįžb atkelti di
džiausias skriaudas ir sun
kenybes. i

Iškentė priespaudas ir 
sulaukė, švįeffisiiūs gadynės.

II

čių. Pradėta vaikus leisti 
mokslainėn, bet vis dar mu
sų tėvai retai kurie pasirū
pina vaikui duoti tiek mok
slo, iš kurio jis galėtų pra
gyventi. Kaip Lietuvoje, 
tai]) ir čia, Amerikoje, dau
guma gimdytojų leidžia 
vaiką bent pramokti skaity
mo, rašto, o kada vaikas tai 
įgįja, atitraukiamas nuo 
mokslo ir statbmas -darban.

Ypatingai čia, Amerikoje, 
dauguma tėvų galėtų duoti 
vaikui užtektinai mokslo, 
duoti pasigaminti profesi
ją, tečiau retas kuris tai at
simena. Kaikurie renka 
pinigus bankan ir taupo, 
kad. sudėti vaikams turtą, 
kada jiems prisieis savisto
viai atsistoti ant gyvenimo 
papėdės.

Vietoje rankioti pinigus 
ir dėti juos bankai! butų 
sumaniau atskirti kiek rei-
kia vaikų mokslui. Imkime 
pavyzdį: Vaikas, užbaigęs 
pradinę mokyklą, eina kur 
nors dirbtuvei! už patarnau
toją. Ten gauna gal porą 
dolerių į savaitę. Jaigu tas 
vaikas, uždarbiaujantis sa
vo užlaikymui pasimokintų 
nekurioje pirklybos šakoje 
specialio mokslo, tai už ke
lių metų jis butų apkaiiiuo- 
jamas 8—10 kartų daugiau.

Alokslas ir užlaikymas tė
vams, rasite, atsieis tūks
tantį dolerių, o gal daugiau. 
Nesimokindamas vai kas 
uždirbtų keletą, dolerių sa
vaitėje, o užbaigęs mokslą 
jis neturėtų jokio kapitalo, 
tečiau jojo kapitalas neiš
nyko: jis yra įkrautas jojo 
galvoje ir duoda jam pro
cento po 20 arba daugiau 
do]. į savaitę, gerą vietą, 
užlaikymą. Abelnai, žmo
gaus vertė jau didelė.

JAUNIMO SUSIRINKI
MAS.-

Cicero, III. Trečiadienyje 
14 Liet. Vyčių kuopa turė
jo paprastą savaitinį susi- 

į rinkimą. Svarstvta būgan- I v n
! tieji reikalai.

Atleista suspendavimas 
balso p-lėms AI. Vylaitei ir 
B. Šlegaitei. Atsisakius 
kuopos korespondentui, K. 
Ivinskui, nuo pareigų, jo 
vieton įgaliotas P. Ždanevi- 
čia.

Nutarta surengti literati- 
'nį vakarėlį pagerbimui vys- 
|kupo A. Baranausko. T ko
mitetą šiam vakarui rengti 
Iišrinkti: K. Ivinskas, P. 
Ždanevičia ir p-lė J. Šlegai- 
tė. Vakaras visiems veltui.

Po susirinkimui linksmai 
pažaista. N. H.

AYa .tai smulkutis prily-j 
ginimas, bet kur tik apsi
dairysime, pamatysime 
skirtumą tarp juodo, su pai-j
šinomis. panagėmis, ir pa
baigusio tam tikrą mokslą 
asmenų skirtumą. Tad ko
dėl mums, visados Imti ir 
vaikus palikti juodais dar
bininkais, jaigu mums pri
einamas mokslas, kuris ati- — . __ ■

PRIEŠINAS SIŲSTI KA- 
RUOMENĘ Į BALKA

NUS.
Udine. Italija, spalių 9 — 

Italijos generalio štabo vir
šininkas, gen. leitenantas 
Codorna labai priešinasi 
krikdyti italų kariiomenę, 
siunčiant aną į visas puses, 
kai]) tai į Dardanelius arba 
į Balkanus. Jis sako, -kad 
Italijai reik su Austrija ka
riauti. Jo nuomonė bus 
perstatyta Italijos ministe- 
riams (Jei panašiai talki
ninkai kas sau elgsis, po 
senovei pas juos nebus jo
kio susiklausimo, tuomet, 

I žinoma, vokiečiams visur 
bus lengva laimėti).

________
MINIA PERGĄZDINO 

KALINIUS.
Pana, III., spalių 9. i — 

Juodukas Will Spencer bu
vo užpuolęs Miss Dott Hil
liard. 50 farmerių tatai 
tuojaus leidosi su automo
biliais ieškoti ir sugavo. No-
rojo nužudyti, bet šerifas 
Funston farmerius ])erkal-

daro duris į augštesnį laip-
■ sni-

Pagalvokime, kas pelnin- 
įgiau: ar mažas kapitalas, 
‘skurdžiai surinktas, kurs 
"duoda kelioliką dolerių me
tinio procento, ar atsakan
tis mokslas f P-

'"•-.A A ‘ ••' r ■

TIKRI BARGENAI.
PARSIDUODA labai pigiai geras 

mūrinis namas ant Hnlsted st., 3-jų 
luini augščio: storas ir 4 ftunilijoins 
pagyvenimas. Ramios neša $960 į 
metus. Kas greitai pirks, paims už 
$6,000. l’asiskubiukit, ' daug pinigu 
nereikia.

PARSIDUODA del 2-jų familiju 
niūriais namas tik 3-jų metų senumo 
sh visais intaisymais. ramios nešu $24 
i’mėnesį, už $2.500, tik $300 Įmokėti.

PARSIDUODA medinis namelis del 
2 familiju 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 Chieagos. Kas pa
siskubins nupirkti, uždirbs gerus pini
gus ant tų lotų, nes kainos kjla nugš- 
tyn. Meldžiu klausti platesnių paaiš
kinimų.

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

|i,iiin»iiiiW.ii;ia.hii;iwi;.i.s2:ihEr4 h. cj kiicaA-cs i<,i.ta •• wwwiiii 

B B
I , i
Į LwtKt įska bUį.u.-uį h nuli! te į 
i * tUžlaikau didžiausiame pnsirin- 
| kime vyriškų apr-dnlų. skrybėlių, B 
ĮĮ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir ( 
g vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- - 
| kotų. į

| JONAS BUDRU AS. savininku i 
Į 3252-54 S. flcrgan St. f

CHICAGO. ILL.
I t

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moterišku, vyriškų, vaikų ir 
' visų chroniškų ligų.

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

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

Tel. Randolph 5240 ]

I A. A. Slakis

i
 ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, HI.

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

Oleko-MokykEa
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

M
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IŠMOK
Angliškai kalbeli 

skaityti ir rašyti uz
Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai

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

AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES 

1741 W. 47th st., Chicago, Ill.
aXuXSX 5t >' :t Z. ū X.« .f
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VESKIO »
IŠMOKYKIM

3103 So.Halsted SuChicągpi 
Čia gali išmokti angliškai
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LP. “KATALIKAS,” spal jų 9, 1915.

Mark Twain.

(Princasir Elgeta. |
V . - ..

Sulietuvino Padauguvietė,

m
SUČEDYK PINIGUS

V ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 

' 1S iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

(Tąsa).
aš meldžiu jūsų didybės susimylėti ant manęs: tuo- 
jaus liepti pakarti.” Tomas nusistebėjo ir klausė: “ Pa
karti? Juk tave ir pasmerkė iniriop?” — “Taip, bet 
mane pasmerkė gyvą išvirti!” Tomas net pašoko iš 
vietos, uždengė akis rankom ir šuktelėjo: “Tylėk! Ne
galiu aš klausyti tokiu tavo kalbu!” čia jisai gailiai at
siduso ir pasakė: “Aš išpildysiu tavo prašymą — tavo 
pakars.” Pasmerktasis puolėsi dėkoti Tomui, o šis 
klausė Hartfordo: “Ar tikrai yra musų šalyj toks bjau
rus Įstatymas su tokia baisia bausme?” — “Taip, visi 
kitų nuodytojai pasmerkiami tokia bausme.” To
mas sakė: “Meldžiu atmainyti tą įstatymą. Tegul nuo 
šio laiko joks, nors baisiausias nusidėjėlis, nebūna bau
džiamas ta bausme!” Lordas Hartfordas, iš prigimi
mo geros širdies žmogus, pradžiugo išgirdęs tuos ka
raliaus žodžius ir tarė: “Tavo žodžiai, karaliau, gai
lestingi ir teisingi. Juos atmins musų vaikai, anūkai 
ir praanukai.”

Viršininkas norėjo išvesti pasmerktąjį. Tomas su
laikė jį ir tarė: “Palauk, aš išklausinėsiu tą žmogų. 
Papasakok man apie savo nusidėjimą!” Pasmerktasis 
pasakojo: “Aš nekaltas, bet liudininkų neturiu ir pri
rodyti negaliu. Mane kaltina, kad aš buk nunuodijau 
sergantį žmogų vienam kaimelyj; bet aš tuom laiku bu
vau suvis kitoj vietoj ir nenunuodijau žmogaus, bet 
gelbėjau žmogų nuo mirties. Vienas vaikas skendo, o 
aš...”

Tomas nedavė jam baigti; jis greitai paklausė vir
šininko: “Kokioj dienoj jis nunuodijo tą žmogų?” Vir
šininkas atsakė: “Dešimtą valandą ryte, per Naujus 
Metus.” Tomas prisakė: “Tuojaus paliuosuokit tą 
žmogų! Tai prisako karalius!” Didžiūnai stebėjosi To
mo išminčiai; visi prabilo: “Karalius sveiko proto — 
jis suvis nepanašus į beprotį! Ačiū Viešpačiui! Li
ga jo praeina. Tai ne. ligonis, bet tikras karalius. O 
kaip jis išduoda prisakymus — lygiai kaip jo miręs 
tėvas!”

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava 
kaip kiti par 
duoda už 30c

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

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee h ve 
2054 M Iwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalia.
15’0 W Madison st 
2h30 W MrcHsod st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4720 5 Ashland ave

Telephones Yards | “>946 
Drover I 3882M. J. MANKOWSKI

APTIEKA
LEOHARD -";. PRESIPENT WiLSQN THROWINS OUT BALL-V ALEXANDER-^ , 

Prezidentas Wilson šiandie atidaro “Baseball” žaismes Philadelphijoj.

ir darė teismą, nelaimingam karaliui Edvardui nelengva 
buvo gyventi. Vaikinas, išvedęs jį iš viešbučio, nuve
dė už miesto ant plataus kelio. Koks-tai valkata ėjo 
paskui juos. Kairėj! jo ranka parišta, o akis užklijuo
tos žalia popera. Jis pasiramsčiavo stora lazda ir ką- 
tik vilko kojas. Išėjęs ant plataus kelio Edvardas pa
sakė, kad jis toliau neis: čia palauks Mailso ir su juom 
važiuos į (lendoną. “Gerai,” sakė vaikinas: “lauk kiek 
nori, o tavo draugas Mailsas guli sumuštas toj girioj.” 
Edvardas persigando ir skubiai paklausė: “Sumuštas? 
Kas gi ji nuskriaudė! Vesk skubiai mane pas ji!”

Jiedu inėjo į girią. Vaikinas pasilenkė ir ant žemės

Kaizerio svajones.
Detroit’o “Free Press’e” 

patilpo indomus p. Riszardo 
S. Scope straipsnis apie 
Lazerio pienus. Autorius 
tvirtina, kad jo informaci
jos surinktos iš teisingų 
šaltinių. Čiulptos jos dau
giausia iš tų žmonių, kurie 
arčiausiai buvo 
diplomatinėmis

4503 So. Wood Street, :: Chicago, III.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos j save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musu aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoju receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musą ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, Ill.

Visi šlovino Tomą. Bet jis neklausė tų pagyrimų: 
jis norėjo žinoti, už ką kaltinami kiti pasmerktieji ir 
liepė atvesti moteriškę ir mergaitę.

Jos inėjo apsiverkusios, persigandusios. Tomas 
klausė: “Kokia jų kaltė?” Viršininkas atsakė: “Jūsų 
didybė! Jos pardavė savo dūšias velniui — jas už tai 
pakars.” — “Kada jos tai padarė? •• Kokioj vietoj?” — 
“Gruodyj mėnesyj, senoj bažnyčioj.” — “Ar jos prisi
pažįsta?” — “Ne, jūsų didybe.” — “Kaip apie tai su
žinojote?” — “Liudininkai matė, kaip jos nakčia ėjo į 
bažnyčią. Ton jos ir pardavė savo dūšias. O rytme- 
tyj velnias jom pagelbėjo pakelti audrą, katra prida
rė mums daug nuostolių.” — “O pati moteriškė išsigel
bėjo nuo audros?” — “Ne, jūsų didybe, jos namelis 
taippat sugriuvo ir dabar su vaiku neturi gur dėtis.” 
— “Velnias ją prigavo,” sakė Tomas, “užmokestį pa
ėmė, o jokios jėgos jai nedavė. Kad jinai butų turė
jus jėgas — butų nedavus audrai sugriauti savo stube- 
lės. Aš apie tai manau: jinai tiesiog yra beprotė, neži
no ką daro. Už maža ką pardavė dūšią, o už desėt- 
kus svaini apturėjo nuostolių — liko be stubelės. O 
jaigni jinai beprotė — tai ne nusidėjėlė. Kam-gi ją 
bausti?” Seniai lingavo galvomis girdėdami išmin
tingą Tomo kalbą. Tomas vėl klausė viršininko: “Kaip
gi jos pakėlė audrą?” — “Jos nusiavė apsiautomis ir 
mosavo jais.” . Tomas nusistebėjo ir pasakė moteriš
kei: “Parodyk savo galybę! Pagamink audrą!” 
Didžiūnai persigando; jie norėjo greičiau prasišalinti 
nuo audros. Tuose laikuose visi tikėjo į burtus, į viso
kius užkerėjimus ir į velnius, o dėlto ir didžiūnai nusi
gando, kada Tomas paliepė moteriškei pakelti audrą. 
Patsai Tomas tikėjo į burtus. Tik jisai buvo labai 
žingeidus ir norėjo matyti, kaip karališkoj salėj pakils 
audra.

Moteriškė nulindo. Tomas ją drąsino: “Ko tu bi
jai? Pakelk nors mažą audrą ir tave su mergaite paliuo- 
suos. Parodyk mums savo galybę. Moteriškė parpuo
lė ant žemės ir su ašaromis meldė: “Viešpate mano! 
Aš neturiu tos galybės. Kad aš turėčiau tą galybę, 
tai aš duočiau progos karaliui liepti išliuosuoti mane ir 
dukterį. Tomas prašė, bet moteriškė tą patį vis kal
bėjo. Tada Tomas pasakė: “Moteriškė kalba teisin
gai. Kad mano motina butų gyva ir jinai žinotųsi su 
pikta dvasia, iššauktų audrą, kad tik išgelbėti mane. 
Aš žinau — visos motinos vienodos. Eik su Dievu ir 
su savo dukterimi. Tu nekalta. Bet dabar, kada jau 
tau' karalius dovanojo, tai tau nėra ko bijoti. Nusiauk 
avalus ir pakelk audrą — aš tave už tai apdovanosiu!” 

Moteriškė dėkojo Tomui. Jinai nusiavė ir nuavė 
savo dukterį. Tomas iš žingeidumo nenukreipė nuo jos 
akių. Didžiūnai labai persigando ir pradėjo murmėti. 
Moteriškė iš visų jėgų mosavo avalais, bet audra nekilo. 
Tomas pasakė: “ Gana, nemėgink. Tu neturi tos galy
bės. Eik sau su Dievu: niekas tavęs už tai daugiau ne
skriaus!”

XVI.
Karalius Fu-fu I-mas.

Tuomet, kuomet Tomas buvo karaliaus rūmuose

rado šipuluką su pririšta prie jo mazgote. Toliau, ei
damas taku, jis nuolat ieškojo tokių-pat šipulukų: ma
tyt, buvo tai kokie ženklai. Atėjo jiedu į girios pro- 
švaistą. Čia stovėjo pusiau sugriuvęs kluonelis. Jo
kio žmogaus nebuvo matyti. Vaikinas inėjo į kluonelį; 
Edvardas įbėgo paskui jį. Bet kluonclyj nieko nebuvo. 
Edvardas paklausė: ‘Kur-gi jis?” Vaikinas garsiai nu
sijuokė. Edvardas sugriebė pagalį ir užsimojo juom 
ant vaikino. Užpakalyj savęs išgirdo juoką. Atsigrįžo 
ii- pamatė tarpduryj stovinti tą žmogų, kuris ėjo pas
kui juodu: “Kas tu per vienas? Ko tu nori?” Žmogus 
atsakė: “Gana kvailioti. Ką, tai savo tikro tėvo ne
pažįsti?' Ar aš jau taip persirėdžiau, jogei negalima pa
žinti?” — “Tu man ne tėvas. Aš — karalius. Paro
dyk geriau, km; yra mano tarnas Mailsas.” Džonas 
Kauti (nes tai buvo jisai) atsakė: “Tu suvis iš proto 
išėjai. Jei neklausysi, aš tave gerai pamokysiu. Aš už
mušiau žmogų ir negaliu gyventi toj pačioj vietoj. Dėl
to aš ir persi rėdžiau, ir pavardę permainiau. Dabar va
dinuos Gobbs. Sakyk, kur motina ir seserįs? Kur jos 
pasidėjo?” — Mano motina numirė, o seserįs karaliaus 
rūmuose.”

Džonas Kauti daugiau neklausė Edvardo. Jis nu
ėjo į šalį, pašaukė Joną (toks buvo vardas vaikino, atve- 
dusio čion vaiką). Jiedu apie ką tai pašnabždom kal
bėjo. Karalius užlindo į tamsų kluonelio kampą. Ten 
jis atsigulė ant grynos žemės ir užsiklojo šiaudais. Jis 
užsimąstė apie savo numirusį tėvą, karalių Henriką. 
Del visų pavaldinių jisai buvo rustus žmogus, bet jį, 
Edvardą, labai mylėjo. Ir karčios ašaros pradėjo rie
dėti per veidus nelaimingam karaliui.

Valandos slinko. Edvardas užmigo. Kada jisai pa
budo, smarkus lietus barškino į kluono stogą. Jis išgir
do juokus, riksmą ir cypimą. Pakėlė galvą ir norėjo 
pamatyti, kas tai yra. Ir jis pamatė tokią regyklą, ko
kios dar nekados nebuvo matęs. Kluone kurinosi aiš
ki ugnis ant žemės. Aplink ugnį šokinėjo, barėsi ir juo
kėsi minia apdriskusių valkatų — vyrų ir moterių. Bu
vo čia ir sveiki dideli vyrai ir jauni vaikinai, apsikarstę 
draiskalais. Buvo ir elgetos neregiai su užraišiotomis 
akimis, šlubi su medinėmis kojomis, arba ant kujokų; 
buvo ir ligoti, išberti skaudingais šašais. Buvo čia taip
pat keli šuniukai su virvutėmis ant kaklų: jie vedžio
jo neregius. Šitie visi valkatos elgetaudavo ir vogdavo 
viską, o kad geriau išsiprašyti išmaldą, tyčia nuduoda
vo ligotus, nesveikus: užriša sau akis ir jau neregis, pa
ima porą kujokų ir jau šlubas.

Buvo jau vakaras. Minia valkatų pavalgė vaka
rienę ir dabar pradėjo girtuokliauti. Taure su degtine 
vaikščiojo iš rankų į rankas. Kada jau gerai pradėjo 
garuoti iš kaktų, visi suriko: “Na, Dik, padainuok! 
Tik linksmai — o mes paklausysimi” Vienas neregis 
atsistojo. Jis nusirišo akis. Šlubas numetė savo medi
nę koją ir atsistojo ant savo sveikų, stiprių kojų prie 
savo vagies-draugo. Abudu užtraukė bjauriu balsu dai
ną, o visi jiems antrino. Užimąs buvo toks didelis, kad 
drebėjo visas kluonelis. Paskui prasidėjo pasikalbėji- 

(Seka toliau).

surišti su
vokiečių

sferomis.
Ten išrodoma, kad cieso- 

rus ^Vilhelmas svajoja apie 
sudarymą naujos galingos 
viešpatijos tarp Vokietijos, 
Austrijos ir Rusijos; mat, 
pastaroji ateityje vis gąz- 
dina Vokietiją. Tai nauja 
viešpatija butų tąja siena, 
kuri užstotų pavojų iš Ru
sijos pusės. Į naują galin
gą viešpatiją ineitų Lenki
ja, kuri ligi 1915 motų pri
gulėjo prie Rusijos, Lietu
va ir Ukraina.

Dabar Vokietijoje susida
riusios dvi priešingos viena 
kitai grupės. Viena nori, 
kad užimti kraštai butų a- 
neksuoti ir prijungti prie 
Vokietijos. Kita grupė 
prirodo, kad toks pasielgi
mas butų pragaištingas. 
Mat, Vokietija ilgai turėtų 
kovoti ligi nuslopintų pa
vergtų tautų dvasią, o tuo 
tarpu sustiprėtų vėl baisus 
priešas — Rusija, kuri, jai 
prie tokio gausaus gyven
tojų augimo šiek tiek pakil
tų kultūroje, pasektų vaka
rinę Europą, — neužilgo 
Vokietija pasijustų tik nyk
štuku besanti prie šono 
šiaurinio meškino.

Užtad antroji grupė da- 
rodo, kad reikia atsitverti 
nuo Rusijos siena ir jaigu 
prisieitų turėti kada nors 
su Rusija vėl nesusiprati
mai, tai toji siena neleistų 
prieiti Vokietijos.

Kaizeris Wilhehnas, o su 
juo dauguma kitų vokiečių 
palaiko pastarosios grupės 
nuomonę, be to svajoja a- 
neksuoti rusų pabaltijos 
provincijas su Liepoja ir 
Ryga miestais, su rubežiu- 
mi, praeinančiu ties Dvins- 
ku. Visame šitame krašte 
tirštai apsigyvenęs vokie
čių elementas. Stambesnie
ji žemvaldžiai ir buržuazija 
daugiausia vokiečiai; tar
nais ir darbininkais yra lat
viai ir estoniečiai, kurie

(Seka ant 5 pusi.).

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farinas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Intų morgičių. Kreipkitės pas

K. J. Fillipavičių
—A— Offisas r—1—

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 pėtnycios vakarais. Telefonas Yards (5870

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukst: ,.1-ia tapo sveikais, 

žmonės degiausiame 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 tuma- 
tizmo kankino Juos.

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

eystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo.

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsiij 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. Ncrėdami plačiau žinoti, rašykite: ™

| DR. S. A. RICHMOND CO. ’
: 3247 So. Morgan St.. Chicago, Ill. 33
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Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DRA UGAS”
“Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- B 

čiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašyto- B 
Ijai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi- j 

suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, j 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.00, pusei metų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui. 
Adresuokit: ,

Draugas publishing Co.
1S00 IV. 46th St.. Olfcoj#, IR. I
m. j-, 11, ,i i i,i Miamsn-Mti ■» J
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LD. “KATALIKAS,” spal ių 9, 1915.

Musų Moterims.
APSIŠVIETUSIŲ MOTE
RIŲ ROLĖ GYVENIME.

Kai sulyg skaičiaus do
rių, teisių moterių galima 
spręsti apie tautos mora- 
lingumą, taippat sulyg mo
terių galima spręsti ir apie 
apšvietą. Kuo daugiau tau
ta turi apšviestų moterių, 
tuo ji augščiau stovi.

Moterįs rolėse žmonos ir 
auginime jaunosios kartos 
turi didelę reikšmę apšvie
tos srityje. Mažas skai
čius lietuvių inteligentij pa
eina del to, kad mums stin-1 
go gerai išauklėtų moterių. 
Jaigu seniau tik retas kuris' 
vyriškis iš lietuvių galėda
vo įgyti mokslo, tai tuo di
desnė retenybė buvo su mo
terimis. Lietuvoje žmone- 
liai sakydavo, kad mergai
tėms mokslas netinka, jas 
tik pagadina mokslas.

Nenuostabu, kad lietuvės 
moterįs Amerikoje, išėję iš 
tos pačios sferos, pačios ne
mokytos ir apie apšvietą 
mažai išmanančios.

Ir čia lietuvės moterįs 
mažai skatinamos prie ap
švietos. Jos nuo vyrų vis 
tebegirdi pašiepiantį išroka- 
vimą, kad moterims apšvie- 
ta netinka.

Vyriškis, išsiauklėjęs 
prie tamsios motinos, visai 
neturi omenyje susirasti gy
venimo draugę, kuri galė
tų įnešai į jo šeimyną kito
kią tvarką. Pasirenka žmo
ną, kuri atkreipė jo atydą 
paviršutine išvaizda Vi
dujinio jos išsiauklėjimo jis 
nepatyrius jo. Ir kada ap- 
siveda, pagyvena — pama
to savo neatsargumą. Jam 
užeina noras paskrajoti po 
platesnius gorizontus: ieš
ko dvasinio peno, tamsi 
žmona daro jam kliūtis. Ne
leidžia skaityti nei kningų, 
nei laikraščių, nes naudos 
iš skaitymo jinai nesupran
ta. Jai gaila išleidžiamų 
skaitymui pinigų. Kningas 
ir laikraščius skaito už y- 
patiškus priešus, kurie in
traukia vyrą į jai nepriei
namą pasaulį arba užima 
laiką, kuris jai reikalingas. 
Išrodo jai, kad skaitymas 
atitraukia nuo jos vyrą.

Šeimynose, kur yra vai
kų, kiek kartų tamsi moti
na nesupratimu hygienos 
dėsnių vargina kūdikius.

Kada ateina mokslo me
tai, tamsi motina, laikyda
ma mokyklą už nereikalin
gą daiktą, kuris trukdo vai
kus nuo patarnavimo na
muose, kliudo vaikams tvai” 
kiai lankyti mokyklą.

Jaigu nekuri motina su
tinka daugiau duoti prasi- 
lavinimo savo sunui, negu 
valdžia būtinai reikalauja, 
tai apie didesnį davimą mo
kslo mergaitei ir tokia mo
tina retai sutinka, 
kudu motinos 
savo dukreles, 
labai rūpinasi 
bet palikdamos
išlavinimo palieka užtemu
sią jų mintį.

Pasekmės yra pavojingos’ 
Dukrelė, užėmus žmonos ir 
auklėtojos rolę, gyvenime 
laikosi tų principų, kuriuos 
motina 
sudėjo, 
kartą.

tevis pasistengtų kūdikiui 
indiegti krūtinėn, ką kūdi
kis visados turi gauti. Jis 
gautų savo tautybės pažini
mo. kibirkštį ir augdamas 
duotų jai įsirusėti jo kruti
nėję. Tamsios gi moterįs 
augina svetimus sau ir tai 
visuomenei, iš kurios ji pa
eina, vaikus. Gražiai išau
klėta, plazdanti tėvynės 
meilė motinos krutinėję be- 
vystydama kūdikį, jį aprai- 
zgintų tomis siūlėmis, ku
rios trauktų jį nuo išgamy- 
stės kelių.

Neapšviesta motina neiš
mokys vaiko prisirišimo 
prie gimtosios kalbos nesu
pažindins jo su tautos ypa
tybėmis, neįstengs atidaryti 
tautinių turtų skrynios. Ji 
pati apie tai nenusimano.

Į musų moteris svetim
taučiai žiuri kaipo į stip
rias, pajėgias ir kantrias 
darbininkes ir su pamėgi
mu pataiko joms sunkesnį 
darbą. Mažai mūsiškių ra
sime tarpe kultūringesnių 
moterių užsiėmimų.

Visa namų ir šeimynos 
atmosfera priguli nuo mo
teries.

Matant, kaip Amerikos 
lietuvės moterįs pradeda 
judėti, organizuoties, neno- 
roms apsidžiaugi. Štai Mo
terių Sąjungos kuopos dįg- 
sta skaitlingose lietuvių ko- 
lionijose. Jos iŠpradžių su
traukia daugiau atkiutusias 
moteris, paskui vis plačiau 
ir plačiau skečiasi. Pasta
raisiais metais ypatingai 
moterių judėjimas suban
gavo galingomis vilnimis. 
Lai tos vilnys dar labiau 
įsisiūbuoja ir intraukia į 
darbą kuopi ačiausią sluog- 
snį lietuvių moterių! Zylė.

WODEN VON HINDENBURG 
irt TO WHICH tfflf. ė HRLQRWEN

Vokiečių generolo von Hin- 
denburgo milžiniška medinė 
stovyla Berlyne, kuri ne
senai liko apkalta auksinė
mis, sidabrinėmis ir gele
žinėmis vinimis, kaip apie 
tai telegramose buvo pami
nėta.

rios daug neša ant savo pe
čių vargų ir nelaimių, rei
kalauja, kad karas butų 
privestas prie galo, ligi bus 
atsiekta pageidaujami tik
slai.

Nepadaro net įspūdžio į 
moteris gedului drabužis, 
kuris jau ne vieną paryžie
tę aprėdė. Tėvynės meilė 
pridavė energijos, ištver
mės ir pasišventimo. Br.

PARYŽIETĖS.

Skaudėjimai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

e ver as
Gothard Oil

[Severus Gothardiškas Aliejus 1

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

Tokiuo 
skriaudžia 

nors jos ir 
jų likimu, 
be didesnio

jai kiiotvirčiausiai 
Ir taip iš kartos i

Rubrika su parašu “Ma
dos” dingo iš laikraščių 
skilčių. Beje, kaip tik iš
tryško karas, Paryžius pa
liko be bulvarų, 
kavinės ir kitokios 
‘smagios” užeigos, 
išnyko šliupinėtojai. 
žiaus gatvės neteko 
gėlių — dailiosios
Mat, reikia priminti tai, ką 
žino kiekvienas gyventojas. 
Paryžiuje yra daug svetimo 
elemento, kuris atplaukė iš 
rytų ir vakaru, iš šiaurių ir 
pietų.

Karas išsklaidė gyvento
jus į visas pasaulio dalis ir 
visiems nurodė patogiau
sią vietą Paryžiuje. Pa
sirodė, kad kiekviena pa
ryžietė pirmų-pirmiausia y- 
ra franeuzė. Karo darbuo
se moterįs pasirodė ener
gingesnėmis už vyrus. Atsi
sveikindamos savo kiemuo
se brolius, vaikus, vyrus iš
važiuojančius į mušiu Sau
ką, susilaikydavo nuo aša
rų. Dažnai išsitardavo: 
“Muškis vyriškai.” Tečiau 
kai traukinis sujudėdavo, 
meilė ir baimė imdavo vir
šų prieš energiją ir moterįs 
šaukdavo susijaudinę: ‘Su- 
grįškite!”

Palikę vienos moterįs ne
nusimena. Dirba pačios sa
vo naudai ir gamina reika
lingus daiktus išėjusiems į 
frontą. Nors jų mylimųjų 
asmenų likimas nėra žino
mas, nors karo pabaigos ne-

Riogso 
rūšies 
tečiau 
Pary- 

savo 
lyties.

MOTERIŲ MIESTAS.

Viename Meksiko mieste 
Tehuantepeku darbuojasi 
vienos moterįs. Moterįs 
ten pasižymi drūtu sudėji
mu, energiškuniu ir nepap
rastu uolumu. Jos savo 
rankose turi ne tiktai visą 
pirklybą, bet ir visokius ki
tokios rūšies užsiėmimus. 
Užtad vyrai ten tingimą
ją: sėdi visą dieną namie, 
saugoja vaikus ir ruko sau 
pypkes. Į drabužį vyrai 
neatkreipia jokios domos, 
tuo tarpu moteris prisilaiko 
ypatingų 
“mados” 
nes turi 
pėdsakų.

Laike prekymečių rinko
se sukasi vienos moterįs, 
vyrų kaipir nematyti, 
teris vedžioja įvairios 
šies gyvulius, nešioja 
sius ir javus. Moterįs 
ka ir parduoda.

Sekmadieniais laike 
maldų bažnyčiose 
vien moterįs.

Miestas valdomas mote
rių. Policija iš moterių. 
Restoranuose tarnauja iš
imtinai vyrai. Vyrai mo
terims tarnauja pavyzdįn-

“madų.” Tos 
išdalies nergažios, 
daug šlykštumų

Mo-
rų- 

vai-
per-

pa- 
matosi

Tchuantepeku viešpatau
ja paprotis, kad vyrai tiktai 
tada atsišaukia į 
kada pastarosios 
prabyla į vyrus, 
vyrai turi didelę 
link valdytojų ir

moteris, 
pirmiau 
Abelnai, 
pagarbų 
aprūpi 11-

Mr. Stephan Plac- 
ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
šė:

“Man skaudėjo strė
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aš radau Se
vern’s almanac’ą ir ra
dau, jog Severa’s Go
thard Oil butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau ra gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.“

Įbrėžimai, 
judLi£UUo9 Įpjovimai, 

įsisenėjusi skaudėji
mai^ spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apde- 
girnai greitai pagįja, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

[Severos Gydanti Mostia] 
vartojama. Kaina 25c.

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
g“ ninkus. žiūrėk, kad butą Severos, neimk kitokią. Jei 
rtį jusą aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas 
I] W. F. SEVERĄ CO., ■ Cedar Rapids, Iowa.

allllllllllllll llllllllllli

MOTERIŲ VAKARAS.

Hartford, Conn. Spalių 
3 dieną Moterių Sąjungos 
kuopa parengė prakalbas. 
Tos prakalbos buvo rengia
mos rugsėjo 26 d. ir buvo 
laikraštyje išgarsintos, bet 
delei kaikurių priežasčių 
buvo perkeltos minėton die
non. Tai buvo pirmos M. 
S. 17 kuopos prakalbos.

Kalbėtojum buvo užkvie
stas p. J. Šaliunas iš Wa
terbury, Conn. Pasakė il
gą ir įspūdingą kalbą. Vi- 
supirmu išaiškino Moterių 
Sąjungos svarbą; kas mo
teris pastūmė organizuoties 
ir veikti išvien.

Musų merginoms ir mo
terims 
vinimo 
reikia, 
auklėti
taip, kaip kultūrinių tau
tų. Labai ir labai reikia 
musų moterims subrusti 
darban.

Toliau kalbėtojas aiški
no apie Darbininkų Sąjun
gą. Pastebėjo, kad kiek
vienas lietuvis privalo prie 
jos prigulėti, nes panašioje 
organizacijoje jis bus lais
vas, nieks nekibs prie jo 
dvasinių jausmų ir jų ne- 
tampįs.

Toliau sekė dainos. Dai
navo bažnytinis choras po 
vadovyste p. V. Kanclerio. 
Padainuota
“Per šilą jojau, 
grįsk” ir 
nas. 
tas.

lapkričio 13 dieną. Bus at
vaidinta “Kas Bailys.”

Vakaro tikslas, kad su
rengti publikai šiokią tokią 
pramogą ir padidinti Są
jungos organo fondą.

Be to nutarta kas mėnuo 
rengti paskaitas.

Hartfordietės, spieskimės 
i Sąjungą! 17 kp. rast.

JONAS KULIS, 
Generališkas agentas ALD. "Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo "Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per ji galite 
užsisakyti kningas. rekordus del gra
mofonų ir t.t. Už jį atsako

‘ ‘ Kataliko ’ ’ admin.

daug trūksta išsila- 
ir apšvietos. Daug 
ligi mes galėsime 

musų šeimynas

ABELIS
Memorial Bells a Specialty.

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENS KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINGS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitą pučiamąją instrumentą. Eguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir ofliestracija. Priimama kandidatės į 
mergaičią orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

I’llIlMlIllilWIlMililfMT M* > Klli'WHl*: H BU a R 
» LIETUVIS GRABORIUS J 

Geriausias gra-l 
borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbą geriau-H 
šiai. B
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia a 
geriausius likto- 
rius ir 12 va- 
ną palmą. B
m „ H
Tel. Drover 4139

J A. MASALSKIS “
■ 3305 Auburn Ave., Chicago10 

R w si ■ R aesiaBBuiasi
Dr. G. m. Glaser

Gyvenimas ir Ofisas
3149 So. Morgan St, korio 32ros, Clicigo

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyrišką ir Vaikiškų 

Taipgi Chroniškų Ligų
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietą, 
ir nuo 6 iki 8:30 vakare.

Nedėliotus vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards 687.

Ei EC B . ■ B B S a U Ei K X 98
E Tel. Drover 7042. '

• Dr. C. Z. Vezelis ‘
; LIETUVYS DENTISTAS .

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

a ■

4712 So. Ashlard Ave. “
f arti 47-tos gatvės. g
& ' ■ B,r .B:li:ilBII»» B II!»B:31:B II IIBIIilllB'l.ll b iiib> i.i u I 1

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 

ir limpanti

Ar randas piaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinkl, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
PrieS gydymą, aukščiau pasakytu il

gu, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. T'žsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą. kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” ' 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Mhip užlaikyti svei
katą Ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žins plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA t 
sulaiko slinkimą plau
ku prašrfHha piaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstas sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knyguto 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte žc- 

šeštoie savaite. miau atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 644, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del «pmew 

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

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo ofisą po numeriu:

3325 So. Halsted St.

4-4-4”I- 4-4“I-I,4-4,4-4- 4,4-4,,i-+4-+,i' 4-4" ■’
4* *■t P-le Elsie G. Makar : v

Užbaigusi Hinshow konservato- 
4- riją. Dabar duoda lekcijas ant 

piano. Atsišaukite šiuo adresu:
t 4515 S. Wood St. Chicago, III. 
4* *2* 4* *1* *2* ♦♦♦ *5* *5*

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kanipas 31 ir So. Halstad gaL 
. (Gyvenimas virš aptiekos) CHICAGO, ILL

ims

Telephone YardslS46

* W. J. Stankūnas - 
t Geriausias Lie-
<• t * 
❖ 
* ♦ ♦ 
❖
♦ * 4- 4-
f 
♦

z .
’I**!4’■J*’*’*2* *2* •2**^*^*

tuvys Fotografas
ant 

ir 
pagal 

madų, 
atliekame 

fotografijų 
kuogeriau-

3315 S. Halsted Si 
kamp. 33 PI.

* ♦ 
❖ ❖
❖ 
❖ 4- 4-* 4- f ** * ♦ 
4- +
4- ♦ 4-
❖

pirmu

šios dainos:
“Su- 

tautinis him- 
Choras gerai išlavin-
Paskui dainavo p-lė 

M. Horodeckaitė solo “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis te- z v
ka” ir “Vai putė, putė.” 
Dainininkė nesenai apsigy
veno Hartforde ir
kartu turėjo progos išeiti į 
vietinę sceną. Toliau ta pa
ti p-lė ir p. A. Kneižis dai
navo duetą.

Buvo eilių ir monologų. 
Viskas nusisekė gerai: tai 
buvo aišku iš publikos dė
kingumo.

Ant galo vietinis klebo
nas, kun. J. Ambonas, pa
sakė prakalbą, nugirdamas 
moteris ir kitus, kad spar
čiai žengia pirmyn.

Spalių JO dieną bus pa
šventinimas bažnytinio ak
mens. Užkviečiamos apy
linkės draugijos dalyvauti 
taip iškilmingoje katalikų 
šventėje.

Spalių 4
sirinkime Įnoterįs nutarė 
surengti va

1. laikytame su-

<arą su vaidini

8 Tel. Canal 1636

Mrs. Agnes Džugas
LIETUVE AKUŠERKA

1812 S. Halsted St., Chicago, III

t
Tel. Drover 6369.

Padidinta galerija su 
puikiausiais intaisy- 
mais, speciališkai del 
veselijų ir didelių gru- 
pų. Darbą atlieku ge
rai ir pigiai.

P. CONRAD, 
l'otografistas,

3130 So. Halsted str., Chicago, Ill.

)’ Tel. Canal S383

į- J. G. Mezlaėszkis
) Generalis
, Kontraktcrius ir
’ Nomą Siatejas.
I 2301 S. Leavitt St., Chicago, III.

Atydai Draugysčių
Pranešame gerb. draugijoms, 

kad draugysčių parėdą dirbtu
vę perkėlėme j kitų vietą, tai
gi norėdamas užsakyti karūnas, 
vėliavas, kukardas, šarpas, mar
šalkų parėdus, kepures, guzikė- 
lius ir t.t., teiksitės atsišaukti 
šiuo adresu:

T. ANDRUSEVICZ & 00.
1908 W.Di vision st., arti Robey Chicago

F. A. Poszkos Aptiflka
Ant Bridgeport©

Ar esi sveikas, ar reikalauji 
pagelbos, nelauk kol nuo lo
vos nepasikeisi ir neklausyk 
kokią bobučių ar pedliorių 
patarimą, kurie jusą centus 
nevertai vilioja, bet kreip
kis prie savo gydytojo.

Mes pašauksime visuomet gerą gy
dytoją, nes prie musą lankosi į ap- 
tieką geriausi gydytojai. Pagalios 
mes pašauksime tokį, kokio jus patįs 
reikalausite. Mes išpildome receptus 
labai atsargiai ir duodame gyduoles 
kuogeriausias. Musą gyduolės yra už
tikrintos, kad jums pagelbės. Mes už
laikome visokias grynas žoles, viso
kius toiletinius dalykus, gumines ir 
metalines pumpas, karštam ir šaltam 
vandeniui maišelius, gydančius odą 
muilus, kvepalus, pudras ir visokias 
reikalingas pamadas. Prirenkame ir 
pataisome akinius. Taippat prirenka
me patrukusiems vyrams ir mote
rims diržus ir paučiakas. Musą kai
nos žemos, mes jus neapgausime.

Nepamirškite antrašo:

w a aniin ■< MiiwiHiiHiiiiimw ..-■•j

1 Dr, T. Riaturzynska ■
LIETUVE DENTISTE ■

Atlieka vi«ok| darbą dentistorijos sky- ■
8 rium įeinanti* Darbas gvarantoja- 

mas* Taipgi tvirtas. I
* 1151MILWAUKEE Avė. Haddon A v. ■
ill S-'uiiSiiiiBiiiiiKiBiViiii.H! :B:iiii:Wli!lflmiliiiiVi ■

F. A. Poszka’s Pharmacy
3121 S. Morgan St., Chicago

P. K. BRUCHAS
Geriausia vie

ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, šliubi- 
nins žiedus, bran- 
galiotus, koloni- 
kus, špilkas ir 
t.t. Musų krau
tu v ė pripildyta 
'nujaustos mados 
.vorais ir kai

nos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
užprašomo kata
logų išsiunčiame
ay km.

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

Jaigu norite turėti gerą ir pilną naudingų pasiskaitymų 
laikraštį, tai užsisakykite

“ATEITI”
"ATEITIS” nuo spaliu (October) 1 dienos 1915 m. pradeda eiti 

3 kartus Į savaitę: utarniukais, ketvergius ir subatomis ir darbo žmo
nėms pilnai atstos dienraštį.

"ATEITIS,” eidama 3 kartus j savaitę, paduos naujausią žinią iš 
karo lauko, Amerikos ir viso pasaulio valstybių gyvenimo, taipgi iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje, ir Europoje.

"ATEITIS,” dažniau eidama, greitai atsilieps Į visus politikos ir 
visuomenės gyvenimo klausinius, taipgi duos dailiosios literatūros ir mok
slo raštą, paveikslą, juokeliu ir t.t. Bus talpinama spaudos ir nau 
jai išėjusią raštu apžvalgos, praneš skaitytojams apie naujausius mok
slo ir technikos išradimus ir t.t.

"ATEITIS” pirmuoju redaktorium nuo spaliu 1 d. bus mėnraščio 
"Jaunosios Lietuvos” redaktorius A. Rimka ir laikraštį ves drauge su 
dabartiniu redaktorium J. Baniuliu.

"ATEITIES” bendradarbiais pasižadėjo būti: A. J. Chmieliauskas, 
"Lietuvos” redaktorius. J. J. Gedminas, Kl. Jurgelionis, Z. Jankauskas, 
R. Karuža, Dr. I. G. Klimas, M. Petrauskas, V. K. Račkauskas, Jonas 
Strimaitis, Jaun. Liet.” administratorius, J. šliburis, J. Sekevičius, Z. 
Vitkauskas ir kiti. Taipgi pakviesta bendradarbiauti iš Europos: Mi
kolas Ašmys ir Vidunas (abudu iš Prusą Lietuvos), F. Bugailiškis, Dr. 
A. Garmus, Dr. K. Grinius, Jovaras, Baritas Kaunis, P. Klimas, G. Pet
kevičaitė, A. Sugintas, adv. M. Sleževičius, adv. J. Vileišis, žemaitė ir 
kiti. Todėl "Ateitis” bus gyvas ir pilnas naudingu pasiskaitymų laik
raštis.

"ATEITIES” kaina tik $2.50 metams ir $1.50 pusei metų. Į užru- 
bežį $3.50 metams ir $2.50 pusei motu. Kas užsirašys ateitį iki spalių 
1 dienai š. m., tas gaus už $1.50 metams ir 85c. pusei metą. Norin
tiems "Ateitį” pamatyti, vieną numerį siunčiame dykai
Su visokiais reikalais kreipianties, visados reikia adresuoti taip:

Ateitis Publishing Co.,
366 West Broadway, South Boston, Moss.

_____ . , . _
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