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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie ir rytoj nepastovus 
oras; gali būti lietaus.

Augšiausia temperatūra va
kar 60, žemiausia 50 laip.

Saulė teka 6:03, leidžiasi 
5:09.

Planeta Jupiteris per nak
tį padangėse matomas.
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Talkininkai ima veikti 
Balkanuose.

Bulgarija fortifikuoja 
Rumunijos pasieni.

Serbai iš visų pusių spaudžiami.
Roma, sp. 15. — Jau da

bar galima pažymėti, kad 
tarp talkininkų įvykusi ga
lutina sutartis reikale vei
kimo Balkanuose. Nutar
ta be jokio atidėliojimo 
veikti priešais teutonus ir 
bulgarus. Prancūzai ir an
glai jau turi išsodinę Salo
nikuose 100,000 karuome- 
nės ir didesnė jos dalis jau 
pasiųsta į Serbiją. Iš Fran
cuos gabenama daugiau ka
ruomenės. Graikija nusto
jo protestuoti už naudoji
mąsi jos geležinkeliais ir 
teritorija. Rusija veikiai 
užatakuosianti Varną ir 
Burgas ant Juodųjų jūrių 
kranto.

Ęnomet Sofijoj apturėta 
žiūros, kad Rusija taikosi 
užpulti Varną ir Bujrgas, 
kilo didis trukšmas. Vei
kiai į tuos miestus pasiųs
ta daugiau karuomenės ir 
visi prielankus Rusijai bul
garai suimta ir sušaudyta. 
Minėtuose miestuose ir a- 
pylinkėse paskelbta karo 
stovis.

Turkų karuomene n e siun
čiama į Bulgariją, bet jinai 
sutraukiama palei Adriano- 
polį ir Kirk-Kilisse.

Rumunijos pasieniu bul
garai fortifikuojasi. Visur 
taisoma konkretinės plat
formos del sunkiosios arti
lerijos. Augštumos Rust- 
chuk, dominuojančios ant 
Danube, taippat fortifikuo- 
jamos.

Bulgarų moteris ir vyrus, 
kurie netinka kareiviauti, 
vokiečių oficieriai pristatę 
apkasus dirbti.

Daug bulgarų atsarginių 
atsisako kareiviauti prie
šais Rusiją. Su tokiais vo
kiečių oficieriai savotiškai 
apsieina.

SERBAI IŠ VISŲ PU 
‘ ŠIŲ SPAUDŽIAMI.

Londonas, sp. 15. — Bul
garijos karuomene, įsiveržu
si Serbijon, perkirto Salo- 
niki-Nish geležinkelio lini
ją ir pasivarė 60 mylių 
Serbijos gilumon, kaip pra
nešama iš Sofijos.

Toliau sakoma, jogei Bul
garijos sostinėj Sofijoj ofi
cialiai paskelbta, kad bul
garai Goljak kalnuose užė
mę Kitką ąugštumas, 25 
mylios į vakarus nuo svar
biausiojo Serbijos geležin
kelio ir 55 mylios nuo Nish.

Patvirtinamos žinios, kad 
susijungę austrai-vokiečiai- 
bulgarai serbus iš visų pu
sių spaudžianti. Nelaimė 
davė bulgarams perkirsti 
geležink ei į Saloni ki-Nish, 
kuriuo butų pribuvusios 
serbams pagelbon talkinin
kų armijos. Dabar talki
ninkų armijos sustojo ir į 
žiemius negali pasivaryti. 
Turbūt kitais keliais eis 
prieš, bulgarus, kur pir
miausiai turės susidurti su 
turkais.

TURKAI KONCENTRUO
JA KARUOMENĘ.

Saloniki, sp. 15. — Tur
kai koncentruojanti savo 
dvi karuomenės dvizijf So
fijos (Bulgarijos) apylin
kėse, palei Adrianopol-De- 
deagatch geležinkelį. Jie 
ruošiasi ten stoti pagelbon 
bulgarams, kuriems grasia 
talkininkų armijos. Iš Nish 
telegrafuojama, kad serbai 
pietuose nuo Ząsitchar bul
garus atmušę, kurie buvę 
mėginę ten apsikasti.

KAIP BUS SU RUSIJOS 
ARMIJA?

Londonas, sp. 15. — Iš 
Bueharesto pranešama, kad 
Rusija savo armiją pasi
rengus išsodinti Bulgarijos 
pakraščiuose. Iš kitur ap
turima žinia, jogei Rusijos 
armija į Bulgariją busianti 
pasiųsta tiesiog per Rumu
niją.

PRANAS JUOZAS SU
VAIKĖJĘS.

Roma, sp. 15. — Iš Vien
uos apturima žinia, kad 
Austrijos imperatorius Pr. 
Juozas netekęs jau nei są
monės, nei proto, delei se
natvės visai suvaikėjęs. Jo 
sveikatos padėjimas esąs 
blogas. 

* ■ •___ -____

VOKIEČIAI PARUOŠĘ 
^RAUKINIUS BĖGTI.

Rotterdam, sp. 15.—Bai
sus mūšiai eina anglų ir 
francuzų su vokiečiais va
kariniam karo fronte, pra
dedant jūrės pakraščiais ir 
baigiant Arras. Flandrijoj 
smarkiai veikia artilerija. 
Vokiečiai- ten deda visas 
savo pastangas prieš talki
ninkus, bet regis ir ant pas
kutinės savo apsiginimo li
nijos jukino budu neatilai- 
kys. Tai liudija paruošti ir 
sustatyti traukiniai Ghen- 
te, Courtrąi, Bruges ir 
Charleroi. Tais traukiniais 
vokiečiai mano pabėgti, jei 
neatlaikys talkininku spau
dimo.

Artois apskrityj vokie
čiai iš francuzų atsiėmę da
lį savo apkasų.

DUMBA ANGLIJOJE.

Falmouth, Anglija, sp.
14. — Buvęs Suv. Valstijo
se Austrijos ambasadorius, 
dr. Dumba, kurs iš šios ša
lies kaipo negeistinas as
muo atšauktas, garlaiviu 
New Amsterdam pribuvo 
čionai. Iš čia jis iškeliau
siąs i Rotterdamą, iš ten 
gi Į Berlyną ir pagaliau į 
Vienną. Anglijos valdžia 
jam leidžia laisvai prava
žiuoti.

ZEPPELINAS UŽPUOLĖ 
FRANCUZŲ MIESTUS.

Paryžius, sp. 14. — Zep- 
pelinas, lėkdamas per Cha
teau Thierry, numetė ke
lias bombas. Tas pat orlai
vis mėgino skristi ir ant 
liesto La Ferte Milon, bet 
anuotomis buvo nuvytas. 
Pasprudęs. Chateau Thier
ry bombos mažai nuostolių 
padarė.

Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Panos lietuvių parapijos nauja bažnyčia ir mo
kykla, kur šį sekmadienį atsibus pirmos pamaldos. Ši ta bažnyčia su mokykla dar 
visai nepabaigta. Randasi ant kampo 44 gatvės ir Fairfield, avė. (Platesnis apie 
z tą parapiją aprašymas randasi ant 2 pusi.). Į nava liko nesudeginta.

Baisios pasekmes 
zeppelinų už

puolimo.
55 UŽMUŠTA, 114 SU

ŽEISTA.
Londonas, sp. 15. — Pas

kutinis zeppelinų užpuoli
mas ant Londono paskui 
save paliko baisesnes pa
sekmes, negu -vakar buvo 
paminėta. Vakar vakare 
oficialiai' paskelbta, kad 55 
asmenis užmušta ir 114 su
žeista. Iš užmuštųjų 14 ir 
sužeistųjų 13 asmenų buvę 
kareiviai.

Zeppelinai ne tik vieną 
Londoną atakavę, bet ir tai
kę į Anglijos didžiulį arse
nalą Woolwiche, Mėtyta 
degančios bombos.

Berlyne tvirtinama, jogei 
visi orlaiviai laimingai su
grįžę į savo vietas.

Londono gyventojai Ano 
to pasalingo užpuolimo ne 
mažai baimės prityrę.

TALKININKAI APLEI
STĄ DARDANELIUS. 
LONDONAS, sp. 15. — 

Anglijos valdžia pramato 
Balkanuose didelį krizį, to
dėl parlamente labai ir 
karštai svarstoma valdžios 
veikimas. Valdžia suma
nius savo karuomenę nuo 
Gallipoli, ty. nuo Dardane- 
lių, permesti i Balkanus, 
pagelbėti serbams. Paaiški, 
kad Dardaneliai nepaima
mi, o čia dar Balkanams 
teutonai grasia. Dar galu
tinai nenutarta, kaip turės 
būti padaryta. Visi stebisi 
iš tokio talkininkų pasielgi
mo. Ar ta visa aplink Dar- 
danelius kampanija turi 
niekais nueiti?

Paryžius, sp. 15. — Iš 
Havre Havas depeša pra
neša, kad vokiečių milita- 
rinės valdžios paliepimu 
Belgijoje sušaudyta suvirs 
5,000 civilių gyventojų už 
visokius vokiečiams prasi
žengimus.

Štai kur ir kiek nužudy
ta:

Antwerp ................. 200
Brabant ................. 800
Flanders ................. 100
Hainault ................. 400
Liege ........................ 84
Limbourg ................. 40
Luxemburg ......... 1,000
Namur ................. 1,800

TEUTONAI PASKELB
SIĄ KARĄ S. VALSTI

JOMS.

Londonas, sp. 15. — Bu
vęs Austrijos ambasadorius 
S. Valstijose,' dr. Dumba, 
kuris per čia keliauja į Vo
kietiją, laikraštininkams 
pranešė, kad jei Suv. Vals
tijos nepaliausią išdirbinė
jusios karo amunicijos tal
kininkams, tai Vokietija su 
Austrija paskelbsiančios 
karą Suv. Valstijoms. Tik 
karo paskelbimas tegali su
laikyti anieji komis amuni
cijos išdirbinė j hue — pa
žymėjo Dumba.

SUSTRAIKAVO 100 
DARBININKŲ.

Philadelphia, Pa., spalių 
14. — 100 darbininkų unis- 
tų sustraikavo Remington 
Arms fabrike, Eddystone, 
kur dirbama franeuzams ir 
anglams šautuvai. Strai- 
kas kilo dėlto, kad kompa
nijos valdyba be tikros 
priežasties iš darbo paliuo- 
savo 3 unistus darbininkus.

Baisus skurdas 
pabėgėliams.

Privalą gulėti ant 
grynų šiaudų.

Kl. AL Ražaitis, Seinų 
seminarijos auklėtinis, iš 
Mogilevo ant Dniepro, rašo 
savo giminei K. Vaškevi
čiui Newark, N. J.

“Sunkiose valandose pri
sieina man kreipties į jus. 
Kokios permainos įvyko po 
paskutinio su jumis susira
šymo, sunku ir apsakyti. 
Dar pernai vasarą išken- 
tėni vokiečių užplaukimo 
baisumą. Aplankė jie tada 
musų tėviškę. Daugelis 
kaimynų liko be pastogės, 
be maisto, žodžiu: be nie
ko. Daugeliui trobas su
degino, javus nutrempė, gy
vulius išvarė; žodžiu sa
kant: musų tėvynė, graži 
Lietuva, liko panaši tyry- 
nams.

I rudeni vokiečius išstū
mė iš musų krašto, žmonės 
atsisėjo javus; ' visa šiek- 
tiek aprimo; vien ištolo gir
dėjosi kanuolių baubimas, 
bet tai buvo kasdieninė dai
na, prie kurios jau buvome 
apsipratę. Išvažiavau į 
Seinus. Buvo ramu ligi ga
vėniai. Apie užgavėnes vo
kiečiai ir vėl įsilaužė į musų 
kraštą ir vėl pradėjo terio- 
ti gėrybes ir žmones. Iš 
Seinų nespėjau pabėgti, pa
tekau po vokiečiu. Prisiė
jo pakęsti visa-ko. Prieš 
pat Velykas vokiečius vėl 
išvarė iš Seinų, bet semina
rijoje jau buvo ne gyveni
mas, nes priešai apsistojo 
keliuose verstuose nuo mie
sto ir diena iš dienos grio
vė į miestą iš kanuolių. 
Daugiausiai kliuvo semina
rijai, tik, Dievas davė, vo
kiečių granatos krizdavo 
tirščiausiai daržan ir per
lėkdavo į kitą pusę. Lau
kėme, kad kiek apsistotų 
šaudę, kad galėtumo išbėg
ti, nes jau seminarijos bu
vo išbįrėję visi langai ir 
sienos gerokai buvo apsky- 
lėję. Stori murai kol kas 
gynė nuo pavojaus.

Verbų dienoje, apsisto
jus kiek šaudymui, visi pa
sileidome bėgti iš Seinų. 
Išsisklaidėme po visą Vil
niaus guberniją. Dabar 
Seinų seminarija perkelta į 
Mogilevą ant Dniepro. A- 
pie mūsiškius jokių žinių 
neturiu. Turbūt nepabėgo 
ir liko po vokiečiais. Gir
dėjau pasakojant, kad Sas-

Teutonai sulai
kę rūsy ofeu- 
sivą Gali

cijoje.
Aplink Dvinską ei
na dideli mūšiai.

CARAS IŠKELIAVO KA
RO FRONTAN.

Petrogradas, sp. 15. — 
Po trumpam išbuvimui Car- 
skoje Selo, Rusijos, impe
ratorius iškeliavo karo 
frontam Su juo iškeliavo 
ir sosto įpėdinis Aleksiei.

Berlynas, sp., 15. — Vo
kiečiai oficialiai skelbia, 
kad rusų armijų ofensivas 
Galicijoje ne tik sulaiky
tas, bet rusai dar ir atgal 
atmušti per upę Strypą.

1 vakarus ir į pietvaka
rius nuo Unkšto vokiečiai 
rusus atmušę atgal į senas 
jų pozicijas ir paėmę 650 
jų kareiviu nelaisvėn ir 3 
kulkosvaidžius. Todėl ru
sams atakos nepasiseku
sios.

Petrogradas, sp. 15. — 
Rusijos generalis štabas o- 
ficialiai skelbia:

Nakčia prieš spalių 13 d. 
vokiečių zeppelinas numetė 
aplink 50 bombų arti Dvin- 
sko. Jokių nelaimingų at
sitikimų nebuvo.

Dvinsko fronte mes užė- 
mėm vieškelį į pietus nuo 
Schlossberg ir tenai dabar 
tebeina arilerijų dvikova.

Ant kairiojo upės Styr 
kranto musų kavalerija už
ėmė Zaliadine dvara.€

Upės Styr fronte. Galici
joje, priešininkas keliose 
vietose mėgino atsilaikyti, 
bet be pasisekimo. Dideli 
mūšiai seka aplink sodžius 
Beniavy ii- Lavoroska ir į 
vakarus nuo Tremhovla.

Likau dabar atkirstas 
nuo tėvų, brolių ii- seserių. 
Iš niekur jokios pagelbos. 
Seminarijos valdži duoda 
šiokį-tokį užlaikymą, bet 
koks čia gyvenimas? Vis
kas liko Seinuose* vokie
čiams. Išbėgome kaip sto
vime. Neturime nei lovų, 
nei paklojimų, nei baltinių. 
Gulime ant šiaudų, marški
nius gerai, kad gauni bent 
į mėnesį kartą apsimainyti; 
valgis labai menkas, o arti
nasi ruduo — nėra kuo ap
siginkluoti prieš šaltį...”

1
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Iš Turkijos Washingto- 
nan apturima žinios, kad 
armėnu skerdynės ir toliau 
tęsiasi. Kalbama, jogei 
turklį valdžia muzulma- 
nams išleidžiusi slaptą įsa
kymą žudyti armėnus kie
ki! galima, idant juos ligi 
vienam išnaikinti nuo že
mės paviršiaus. Todėl tur
kai su kurdais šėlsta ir žu
do tuos nelaiminguosius, 
kur kokį nutverdami, ne
pralenkiant nei moterių su 
vaikais.

Aziatinėj Turkijoj armė
nų jau visai mažai beliko. 
Visus juos turkai su kur
dais išžudė. Nuo to laiko, 
kuomet Bulgarija stojo vo
kiečiu ir turkų pusėn, ar
mėnų skerdynės dar labiau 
padidėjo.

Su v. Valstijų protestai ir 
perspėjimai — tai žirniai 
barstomi į šieną, kadangi 
'turkai iš to viso tik šaipo
si. Turkų talkininkai vo
kiečiai savo laikraščiuose 
pašiepia amerikonus ir jų 
protestus, begėdingai pažy
mėdami, kad karas, tai esąs 
ne koks pasikalbėjimas 
prie arbatėlės kur New 
Yorke arba Chicagoj, bet 
kova už gyvybę ir mirtį, už 
Vokietijos gyvenimą. Ta
tai ir aukos turį būti, kad- 
ir nekalčiausi žmonės turį 
žilti.

Rusijoje trūksta smulkių 
pinigų. Tuo žvilgsniu, 
kaip pranešama iš Petro
grado, Rusijos finansų mi- 
nisteris išleido įsakymą, i- 
dant krasos ženkleliai, iš
leisti 300 metų Romanovų 
dinastijos viešpatavimo pa
minėjimui, butų vartojami 
kaipo legaliai pinigai vie
toj trūkstančios smulkios 
monetos. Ne kas apsireški- 
mas.

Andai Vengrijos (Hun- 
garijos) laikraščiai paskel
bė žinią, jogei' Vokietijos 
kaizeris vienam susirinki
me, kalbėdamas apie Fran- 
cijos likimą po šiam karui, 
net lig ašarų susijaudinęs. 
Kaizeris liejęs krokodiliaus 
ašaras tvirtindamas, jogei 
širdingai gailis Fraucijos,

“Gabia Sorosis”
Pora mėnesių atgal daug 

buvo rašyta apie naują du
ją “Gabia Sorosis.” Vieni 
ją gyrė, linkėjo geros klo
ties, kiti peikė, tyčiojosi ir 
mėgino suardyti, sakydami, 
kad perdaug jau visokių du
jų, tai kam dar nauja ir t.t. 
Tečiau nepasisekė suardyti, 
draugija vis stiprėjo.

Visgi yra labai liūdna, 
kad lietuviai vieton padėti 
savo jaunomenei organizuo- 
ties ir stipriau savo tarpe 
platinti lietuvišką dvasią, 
tyčiojamasi ir kliudoma. 
Kodėl to nėra tarp kitų 
tautų? Kitos tautos labai 
godoja ir giriasi savo jau
nuomene, kelia ją augštyn 
kiek galėdamos. O pas lie
tuvius mokama tik užgauti 
ir kliudyti.

Pas svetimtaučius, jaigu 
kas atvažiuos į didelį mie
stą, stengiamasi su tuo as
meniu tuoj susipažinti, kad 
jam nebūtų nuobodu. Kiek
vienas mėgina užimti sve
čią, kad jis jaustųsi lyg na- 
mieje esąs. Pas lietuvius 
yra kitaip. Tie, kurie gy
vena Chicagoje per kelis 
metus, nors ir netoli vienas 
kito, tečiau jie vargiai pa
žįsta- vienas kitą. Gal prie 
progos ir susipažins, bet 

kitu kartu kaip sueis, vėl 
vienas kito nepažįsta — 
vėl reikia išnaujo perstaty
ti.

Taigi dėlto Chicagos 
merginos sutvėrė tą naują 
draugiją, kad susipažinti 
su lietuvaitėmis, o vėliaus 
gal galės ką daugiau veik
ti. Pirmiausia mes norime 
susipažinti su jaunuomene. 
Chicagoje sunku tas pada
ryti. Tuo tikslu rengiami 
šokiai, kurie ir duoda gerą 
progą sueiti jaunuomenei 
krūvon. O tas tečiau ne vi
siems patiko ir priešinin
kai labai pradėjo peikti ir 
šarka stinga i pajuokti.

Kalkiniuose laikraščiuo
se pramanyta, neva, mergi
nos susiorganizavusios, kad 
“Imti laimingomis ir ki
tiems laimę nešti.” Gal tas 
ir yra vienu jųjų tikslą, 
bet ne visi vienodai supran
tą reikšmę “laimės.” Gir
tuokliai jaučiasi laimin
gais, jaigu jie turi daug gė
rimų. Bet dar kiti į tai vi
sai nepaiso. Yra asmenų, 
kurie jaučiasi laimingais 
tada, kada į juos kiti ma
loniai pažvelgia ir meilų žo
delį prataria. Kiti jaučia
si laimingais, jei niekam 
nieko pikto nepadarė.

Taigi, kai visos merginos 
susieina į krūvą, maloniai 
pasikalba ir tada labai jau
čiasi laimingomis. O kas 
link nešimo laimės kitiems, 
be abejo, kai kiekviena 
gražiai elgsis — Ims ir ki
tiems maloni. Beje, įvai
rus prasimanymai šiaip 
tai]) aptįla ir mes tikimės, 
kad daugiau jie neatsikar- 
tos.

kuri po karui turėsianti iš
nykti. Kaizeris pasmerkęs 
franeuzų kovos budus, ku
rie esą barbariški, bet apie 
tai tik po karui pasaulis 
patiesiąs. Dabartinio karo 
tikslas ir pasekmės, kaize
rio nuomone, bus Vokieti
jos dar didesnis sutvirtėjp 
mas...

Nors jauna toji draugija, 
bet nori ką nors veikti. Be 
abejonės, be kitų pagelbos 
negales nieko nuveikti. 
Užmanymas yra toks: nori
me Kalėdų metu palinks
minti našlaičius. Kiekvie
nas iš musų laukia tos taip 
iškilmingos šventės. Dviem 
savaitėm dar prieš Kalė
das kiekvienas užeina krau
tuvei!, perka visokias gra
žias dovanėles savo pažįs
tamiems. Bet retas kuris 
gal pamąsto apie našlaičius, 
kurie nękados jokių dova
nėlių negauna. Tečiaus ir 
jiems malonios kokios nors 
dovanėlės, tik jii negali 
gauti.

Del to tikslo “Gabia So
rosis” turės balių spalių 23 
dieną Unity Club svetainė
je. Prasidės 8 valandą. Vi
sas pelnas eis našlaičių ka
lėdinėms dovanoms ir ki
tiems pavargusioms vaiku
čiams. Taigi .pageidauja
ma, kad visuomenė kuo- 
ska i tl ingiausiai atsilanky
tų ir padėtų išpildyti musų 
užmanymą. Tuo turi užsi
interesuoti ne tik jaunuo
menė, bet ir senesni geri 
lietuviai.

Ką pelnysime . — paskeb 
bsime laikraščiuose. Jei 
kas norėtų šiai]) sušelpti 
našlaičius pinigais arba 
drabužiais, siųskite visa 
šiuo adresu: St. Č., 1728 N. 
Wood str. Raportas bus 
jums prisiųstas kokioms 
šeimynoms teko toji dova
nėlė. Mes tikime, kad tie, 
kurio duos našlaičiams do
vanėlę, jausis laimingais, 
nes jie žinos, kad ir kitus 
pradžiugino.

Taigi gelbėkime vieni ki
tus, atidarykime savo šir
dis ir nepasigailėkime tos 
“laimės,” džiaugsmo ki
tiems. Gabietė — St. Č.

Balkanų padange 
susidrumstė.

Balkanų pusiausalis — 
tai amžinų nesusipratimų 
ii' griežtų kivirčų vieta. 
Dirbtina Europos /taika ne
kartą svyrinėdavo delei 
Balkanų interesų, ligi galų 
gali1 iš ten gavo akstimi 
prieiti prie karo, kuris jau 
antri metai lyg uraganas 
įsisukęs į Europos širdį 
griauna kultūrą, gerovę ir 
naikina žmonių gyvastis.

Prieš keletą dienų Bal
kanų padange smarkiai už
temo juodais karo debe
siais. Ją užgulė karas Vi
su savo sunkumu, išvysty
damas ten savo galybę ir 
darbus.

Turkija pasijutus bejė
giame padėjime, labai rei
kalinga buvo teutonų pa
gelbos. Vokiečiai ir aus
trai permatė, kad leisti pra
žudyti Turkiją, tai vistiek, 
kaip save nuteisti žuvimui. 
Užtad, ar žūt, ar but, pasi- 
rįžo pramušti sau kelią per 
Serbiją link Konstantino
polio, kad nueiti turkams 
pagelbon. Vikri teutonų 
diplomatija apipainiojo 
Bulgariją ir patraukė ją 
savo pusėn. Bulgarija, tu
rėdama pyktį prieš serbus 
ir užžavėta vokiečių pasi
sekimais, nutarė prisidėti 
jų pusėn.

Bulgarija suignoravo tal
kininkų ultimatumus ir iš- 
rodinėjimus ir pati pradėjo 
karą prieš Serbiją — leis

dama vokiečių lakūnams iš 
Sofijos užpulti Nish — da
bartinę serbų sostinę.

Tuo tarpu galinga teuto
nų armija, vedama garsaus 
vokiečių generolo von Ma- 
ckensen, nuo senai koncen
travosi ant Dunojaus ir Sa- 
wa upių ir keliose vietose 
persiveržę per minėtas upes 
ir po didelių nuostolių te
čiau užėmė Serbijos sosta- 
pilį Bielgradą ir įsikraus
tė į serbų teritorijas.

Francija ir Anglija, sek
damos vokiečius, uoliai ga
bena karuomenę serbams 
pagelbon ir nepaisydamos 
aštrių Graikijos protestų, 
kuri, pasitraukus premje
rui Venizelos, nori išlaiky
ti neutralitetą, — išsodinė- 
ja savo kareivius graikų 
prieplaukoje Salonikuose.

Sulyg paskutinių žinių, 
talk ininkų kar uomenė,
siunčiama į pagelbą ser
bams, pasiekė pastarųjų ru- 
bežius, tečiau atsirado prie
šais kelios kliūtis. Bulga
rų kareiviai pirmiau inėjo 
serbų teritorijon ir sugadi
no geležinkelį ir geležinke
lio tiltą ties Demirkapu, 
kuriuo talkininkai buvo be- 
sisiekią pereiti. Talkininkų 
padėjimas darosi be galo 
keblus, kadangi jie kol kas 
nepermano nei Graikijos, 
nei Rumunijos opinijos.

Kad suprasti vienos ir 
kitos pusių padėjimą Bal
kanuose, kur prasideda 
mirtinas, ir daug spren
džiantis karas, reikia pri
vesti karinės spėkas jau 
kariaujančių tautų.

Sulyg vėliausių apskaity
mų karinės spėkos abiejų 
pusių taip išrodo:
Vokiečių ir austrų 400,000
Bulgarų ................. 350,000
Turkų ‘....... 200,000

Kartu ......... 950,000
Talkininkų:

Serbų ....................  150,000
Franeuzų ir anglų 150,000
Italų .................. ‘ 100,000
Rusų ....................  400,000

Viso ............. 800,000
Neutralės viešpatijos:

Graikija turi 280,000; Ru
munija — 300,000.

Iš to matome, kad Serbi
ja ir .talkininkai silpnesni 
spėkomis, prie to dar visai 
nesusikoncentravę. 400,- 
000 rusų karuomenės ran
dasi ant Besarabijos rube- 
žiaus, o 100,000 italų armi
ja tik užima Lemnos ir ki
tas salas Egejaus jūrėse.

Spėjama, kad Rumunija 
patrauks prieš bulgarus ir 
gerai aprūpinta ir išlavin
ta armija užduotų skaudų 
smūgį. Reikia patėmyti, 
kad skaitlinga ir galinga 
teutonų armija turės kietą 
riešutą kąsti, sutikus mažą, 
tečiau narsią, užgrūdintą 
kovose ir gerai sukoncen
truotą serbų armiją, aprū
pintą anglų ir franeuzų gin
klais ir amunicija. Be to 
serbams eis pagelbon pati 
gamta, patiekdama jiems 
ant kiekvieno žingsnio pui
kias tvirtoves. Dideli kal

Ten,1 JU 
prasidėjo pit

nai ir grioviai pildės ka
riauti serbams, per kuriuos 
negalės rangyties didelės 
teutonų armijos. Nors ir ne
galės stoti krūtinėmis su 
krūtinėmis prieš teutonus, 
bet traukdamiesi žingsnis 
po žingsnio puoš progos tal
kininkams jęrgalėti klintis 
ir ateiti pagelbon.

Ikan uosi 
agaras!

iau
P.

KUN. A. BRIŠKA,

Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Panos parapijos kle
bonas. 

_
ATIDARYMAS NAUJOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOS.

Didinanties musų tautai 
šioje šalyje, dauginasi taip
gi ir skaitlius įstaigų doros 
ir apšvietus: bažnyčių ir 
mokyklų. Bažnyčia ir mo
kykla mums, lietuviams, 
šioje šalyje tai yra įstaigos, 
per kurias apsišviečiame 
tikėjimo dalykuose ir išsila
viname mokslo šakose. At
imk nuo lietuvių bažnyčią 
ir mokyklą — iškriks do
roje, žus amžinai tautai. 
Tad-gi musų visuomenė su
pranta tą baisų pavojų ir 
visur jam užbėga už akių. 
Tad-gi namai maldos ir į- 
staigos mokslo kas kartas 
dauginasi, o palaikymui tų. 
įstaigų, nors neturtingi, liet 
gerašidžiai lietuviai neatsi
sako paaukoti vieno-kito 
cento, o taipgi nestinga ir 
gausių aukotojų. Tebūna 
garbė tokiems geradariams 
ir te Viešpats jiems už tai 
gausiai atlygina.

Prie gpna didelės skaitli
nės lietuviškų bažnyčių ir 
mokyklų Amerikoje nuo 
spalių 17 dienos dar vieną 
galėsime priskaityti, nes to
je dienoje bus atidaryta 
Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Marijos Panos bažnyčia if 
pirmą žygį atsilaikys diev- 
maldystė. Vieni metai at-

Čia parodoma, kaip vokie
čiai smarkiai susikirtę bu
vo su anglais vakariniam 
karo fronte už kalną No. 70.

gal, rugsėjo 10 d., 1914 m., 
į šią apylinkę a.a. antvys- 
kupis Chicagos Jokūbas 
Quigley paskyrė kun. A. 
Brišką organizuoti lietuvių 
parapiją iš lietuvių katali
kų, gyvenančių tarp Wes
tern avė ir Dranage kana
lo, laikinai neapribodamas 
rubežių. Nors tai rubežiai 
gana platus, bet gi gyven
tojų lietuvių juose neper- 
daugiausia, tad-gi, idant at
mokėjus šiek-tiek skolų už 
užpirktus lotus reikėjo ne
mažai rūpesčio ir vargo pa
kelti kaip klebonui, taip 

ir parapijos komitetams. 
Bet-gi, kaip kitos lietuvių 
kolionijos, taip ir šita, kas 
kartas tampa labiaus apgy
venta ir galima spėti, kad 
laikui bėgant čia gyvens 
nemažai lietuvių; tad-gi, 
kad ateityje neturėti rūpes
čio su mokslaine, o reikia 
suprasti, ką katalikų mok- 
slainė reiškia — lie jos, tai 
taip, kaip žmogus be gal
vos, — taigi buvo užtiesta 
atsakantis namas, kuris po 
užbaigimui turės 20 klesų. 
Kol kas užbaigtas tik pir
mutinis augštas. Puikiai 
ištaisyta Auditorium bus 
vartojama laikinai kaipo 
bažnyčia ir talpins savyje 
1,000 sėdynių. Toje 'vie
toje, kame laukiniai dagiai 
ir smilgos be naudos styro
jo, šiandien stovi didelis 
puikus mūras — kultūros ir 
doros įstaiga, ir džiaugiasi 
kataliko-lietuvio širdis ma
tant, kaip Dievo garbė pla
tinasi. Lietuvių skaitlių 
sunku nuspręsti, nes kas 
kartas vis naujos ir naujos 
šeimynos atsikraustė, bet
gi, abelnai imant, jų ran
dasi daugiau, negu 300 šei
mynų. Gerai gyuvoja kele
tas katalikiškų draugijų, 
kaip tai: Saldžiausios Šir
dies V. Jėzaus. Liet. Vyčių 
kuopa, šv. Kazimiero Kara
laičio, Gvardija Visų Šv., 
o taipgi Moterių ir Mergai
čių Nekalto Prasidėjimo šv. 
Marijos Panos ir blaivinin
kų draugija. Ikišiol, kaip 
del parapijonų, tai]) ir del 
klebono buvo neapsakomas 
vargas be bažnyčios, be mo
kyklos ir be svetainės, bet 
spalift 17 d. tas vargas su
mažės, nes jau busime po

""DIDELE DOVANA'
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuoonas vartas Ic nlnlnais

Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi ta 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 
, , arba j vertas dovanas.

(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

savo pastoge. Taigi spalių 
17 dieną bus nepaprasta 
diena šios apylinkės lietu
viams. Bažnytinės apeigos 
prasidės 10 valandą, iš ry
to. Bažnyčia Nekalto Pu. 
šv. Marijos Panos yra pas
tatyta ant paties kampo 44 
gatvės ir Fairfield avė. Ge
ros valios žmonės visada 
ant tokių nepaprastų ^apei
gų skaitlingai atsilanko. 
Taigi galima tikėties, kad ir
ant šio viešo atidarymo baž
nyčios nemažai atsiras no
rinčių atsilankyti. Dasigau- 
ti į šią vietą žmonėms yra 
geriausiai šiais gatveka- 
riais: 47 Kedzie ir Western 
avė. A. Kurzemnieks.

GERB. “KATALIKO” 
RED.

Youngstown, Ohio, Tau
tos Fondo komitetas turė
jo susirinkimą ir nutarė su
rengti T. Fondo naudai va
karą ir prakalbas. Norėtu
me pasikviesti gerb. svočią 
p. Šiml' Draugijos
nukentėjusioms del karo 
šelpti atstovą, bet nežinome 
jo adreso.

Taigi malonėkit: arba pa
garsinti laikraštyje, jei ga
lite, suteikite jo adresą.

Su pagarba
Kaz. Stupinkevičia,

Box 945, 
Struthers, .Ohio.

Red. prierašas. Tuo tar
ini mes nežinome p. S. Šim
kaus adreso. P-nas S. Šim
kus, be abejo, atkreips ati
dą į laišką ir atsakys jo tei- 
raujantiesiems.

JHItHllllB'^l’ll W :Wil’!ilKililiBllllilBlf l’«!lii| 

Tel. Drover 7042.

; Dr. C. Z. Vezelis:
« LIETUVYS DENTISTAS »
® Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
jį Nedėliotus pagal sutarimą.

■ 4712 So. Ashland Avė. 1
■ arti 47-tog^ gatvės. |
■liliWIIIlHfiWlhK.lA^^

Tel. Randolph 5246 |

A. A. Slakis
ADVOKATASADVOKATAS 

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

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

■ Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyše, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amorlein School of Language*

1741 W. 47th Street. : : Chicago, A,

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbi;, aritmetikos, knlngvcdystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suv. Valstijų historijos, abcl- 
nės hįstorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, piliotystės, dailarašystės.

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

I Princas ir Elgeta?
V J

Vandens 
tvirtovės.

Sulietuvino Padauguvietė.

(Tąsa).

Mūšiai ant jurią prasidė
jo nuo to laiko, kaip tik 
žmogus išmoko padirbdinti

“Meldžiu tavęs, paliuosuok vaiką. Jis pats eis Pas‘^ laivelį ir pradėjo plaukinė- 
kui tavęs, o tu eik pirmiau. Policiantas nuėjo pirmiau’ ti. Išpradžią maži, medi-
su moteriške, kuri neše savo pundą. Mailsas su kara
lium ėjo paskui, gi paskui juodu traukė didelė minia. 
Karalius pyko; Mailsas jį ramino ir tykiai jam kalbė
jo: “Tu — karalius. Tu išduodi visus įstatymus ir 
nori, kad visi pildytą tuos įstatymus; kaip-gi tu pats 
nenori ją pildyti?” Karalius atsakė: “Kalbi teisybę. 
Aš daugiau nepyksiu ir nekalbėsiu nei žodžio. Aš, ka
ralius, parodysiu, jogei reikia pildyti įstatymus.”

Juodu atvedė pas teisėją. Moteriškė teisme pri
vedė, kad tas mažas valkata nuo jos pavogė tą pun
delį. Nieko tada ant gatvės, apart jo, nebuvo. Pun
delį išrišo. Jame buvo penėtas paršiukas. Teisėjas 
nusigando. Mailsas pabalo, kaip sniegas. Jis žinojo, 
kokia aštyi bausmė laukė vaiko. Teisėjas ką-tai mąs
tė, paskui klausė moteriškės: “Kiek tu manai yra ver
tės tavo paršiukas?” — Pusantro dolerio, jusą šviesy
be. Sakau sąžiniškai.” Teisėjas apvedė akim minią ir 
pasakė į policiantą: “Išvaryk žmones ir uždaryk du
ris!” Žmonės tuojaus prasišalino. Liko tiktai polici- 
antai, kaltinamas ir kaltintoja ir dar Mailsas. Mailsas 
nusigandęs stovėjo nesikrutindamas. Šaltas prakaitas 
liejosi jam per kaktą ir.bėgo per veidus.

Teisėjas sakė: “Pasigailėk nelaimingo vaiko. Ba
das ji pastūmė prie vagystės. Pati žinai, dabar blogi 
laikai del neturtėlią. Žiūrėk — vaiko veidas teisin
gas, bet badas ne brolis. Pas mus aštrąs įstatymai už 
vagystę: kas pavogs daiktą, brangesnį už dolerį, tą pa
gal įstatymus karia.

Mažas karalius suvirpėjo ir ištempė akis. Tas 
baisus įstatymas išgązdino jį, bet jis iškentė ir ne
sakė nei žodžio, kaip prižadėjo Mailsui. Moteriškė ne
iškentė, jinai pašoko, kaip kokia beprotė, sudrebėjo- 
visa ir suriko: “O, Dieve mano! Ką aš padariau! Aš 
nenoriu, kad iš mano priežasties kartu vaiką. Išgelbė- 
kit mane nuo tos nelaimės, pamokykit, ką reikia dary
ti.” Teisėjas sakė: “Tu gali rokuoti mažesnę vertę 
paršiukui, kol dar aš neįrašiau tavo pirmo pasakymo į 
nutarimą.” Moteriškė pasakė: “Tai, del Dievo, ra
šykit, kad paršiukas vertas tik pusdolerį. Tokiuo bū
du vaiko nors nekars. Nors aš neapsunkysiu savo są
žinės tokia baisia nuodėme.”

niai laiveliai greit sutrupė
davo nuo priešininko smū
gių, tečiau žmonią sumanu
mas tą pavoją vis labiau 
mažino ir mažino. Kad ap
ginti laivą nuo suardymo 
ir padegimo senovėje jie 
buvo išmušami gyvulio oda. 
Jau 12 amžiuje žmonės ka
rinius laivus aptraukdavo 
oda ligi tiek, ligi kiek lai
vas pagrimzdavd vandenin, 
o priešakyje būdavo intai- 
soma galinga geležies skel- 
turė del permušimo prieši
ninko laivą. Kada išrasta 
šaudomieji ginklai, o vė
liau įsitaisyta kanuolės, ant 
vandens karo taktika atsi
mainė. Laivai liko apgink
luoti galingais ginklais — 
kanuolėmis.

1854 m. Napoleonas III- 
sis įsakė laivu sienas išlie
ti geležimi, 11 centimetrą 
storio. Nuo tada prasidė
jo spartus karinio laivyno 
tobulinimas. Kas kartas 
vis didinama ir apginkluo
jama naujausiomis tobu
liausiomis kanuolėmis.

Šiandien karinis laivynas 
— tai plaukiojanti tvirtovė, 
aprūpinta visais reikalavi
mais, šarvais ir tobuliau
sia artilerija. Kaip kiek
vienas laivelis ar garlaivis 
pagrimsta vandenin, tuo 
daugia įgrimsta karinis šar
vuotlaivis. Dalis, pagrim- 
zdus vandenyje, tiek iš-

$615.

$325.

Už Išgalimą Jums Kainą

W75.

San Francisco ir San Diego Parodo
se Burroughs rokuojamoji mašina 
laimėjo visas dovanas, aukotas ro- 
kavinio mašinoms.

National Enameling ir Stamping Co., Baltimore, Ind., keturi darbininkai su 
roughs rokuojama mašina atlieka darbą, ką pirmiau 8 neįveikdavo be mašinų.

Burroughs

Krautuvėje Geo Schula- 
ther, Cleveland, Ohio, be
veik visas biznio vedimas 
yra vedamas 
mašinomis.

$450.

# 350,

Burr-

V ieną del Tavo Biznio
Yra 98 modeliai Burrough’o Rokavimo ir 

kningą vedimo mašinos su 587 skirtingomis 
kombinacijomis. Vienas iš šią ištikro pritiks 
jusą biniui, nežiūrint kokkios kainos arba di
dumo binis tavo yra. Už $1.25 galima gauti 
Burrough’o net kningutės didumo.

Burroughs Mašinoms yra uždėta tik tokia 
kaina, ka jos gali, ir kokia jums nauda gali ’ hankierius pasakys artimiausĮjį ofi- 

atnešti. j1 burroughs, Detroit, mich.

j Budas kuriuom tikrai ga- 
j lite sužinoti.
I Jūsų apylinkėj7 kur nors yra Bur- 
1 roughs reprezentatorius. Duokite 
j jam progą parodyti jums, ka'ip 

Burroughs mašina dirba jūsų biz- 
I nį. Jis jums duos patarimą, kokia 

Burroughs mašina butų jus biz- 
j nyje parankesnė.

• Burroughs ofisų yra 170 visuose 
1 i miestuose. Jūsų telefonas arba

Figuring U Bookkeeping Machines^

Mailsas, tai išgirdęs, pamiršo, jogei jis yra teis
me — pribėgo ir pabučiavo karalių. Moteriškė padė
kojo teisėjui už gerą patarimą ir išėjo laukan su par
šiuku. Teisėjas surašė nutarimą ir tuojaus jį per
skaitė: karalius buvo nubaustas septynioms paroms ka
lėjimai!, o paskui nuplakiinui rykštėmis. Karalius tai 
išgirdęs ką-tik nepradėjo rėkti, bet, pamatęs Mailso 
ženklus, susilaikė:

Mailsas paėmė karalių už rankos. Policiantas nu
vedė juodu kalėjimai!. Kaip tik juodu išėjo laukan, 
karalius ištraukė ranką ir suriko: ar tu manai, aš ištie
si! eisiu kalėjimai!?’” Mailsas pasilenkė jam ant ausies 
ii* pasakė: ‘Klausyk manęs ir tylėk, del Dievo, nes pa- 
gadysi viską. Buk kantrus. Rasi, dar viską patai- 
f/sim — Dievas gailestingas.

XXI. 
Karalius Edvardas liuosas.

Šutome. Užstojo šaltas žiemos vakaras. Gatvės 
buvo tuščios. Retai matyti buvo žmonės, kurie pasi
vėlinę su savo reikalais, skubino dabar namo. Atėjo 
ant tuščios rinkos. Per ją turėjo eiti išilgai. Mailsas 
sulaikė policiantą ir pasakė: “Sustok miliutą. Dabar 
musų niekas negirdi ir aš tau noriu pasakyti porą žo
džiu.” Policiantas atsakė: “Negaliu sustoti; nelai
kyk manęs, nes jau naktis.” — “Meldžiu tavęs — 
paleisk vaiką! Aš užtikrinu, kad jis ne vagis, o tik ne
tyčia pakliuvo. Liudininką prieš jį nebuvo. Paleisk 
vaiką-” — “Tu drįsti prikalbinėti mane prie tokio nu
sidėjimo?! Areštuoju ir tave už tai, vardan įstatymu!” 
— “Palauk, nerėk! Nesiskubink, ir gerai apmąstyk, 
ką aš tau siūlau. Aš iš tavo veido matau, jogei tu ge
ras ir gailestingas žmogus. Gal ir tu turi pačią su 
vaikais: už juos tu gyvastį atiduotum. O šis vaikas ne
turi nei tėvu, nei giminią — nėra kam jo pasigailėti. 
Gali ir su taviškiais nelaimė atsitikti — tada jiems 
geri žmonės eitą į pagelbą. Ar gi tu nepasigailėsi 
mus?”

Policiantas sustojo ir prakalbėjo: “Taip, ir aš tu
riu tokią metą vaiką, kaip šis valkata — gal juodu 
bus vienmečiai. O, koks tai smagus, geras ir linksmas 
vaikas! Mane labai myli! Ir mano pati labai gera. 
Kad pamatytą šitą nelaimingąjį valkatą, tuojaus jo pa
sigailėtą: priimtą pas save ir pavalgydintą... Et, tu 
nereikalingai man dabar užminei apie mano vaiku
čius- Blogai bus vaikeliui kalėjime, — ten jis gero 
neišmoks. Aš norėčiau pasigailėti našlaičio, bet n’ega-

(Seka toliau).

spaudžia vandens sunkumo, 
kiek užima pagrimzdusio 
laivo apimtis. Jaigu dalis 
paskendusio laivo sveria, 
sakysime, 10,000 toną, tai 
reiškia, kad laivas išspau
džia 10,000 toną, arba 100 
vagoną vandens.

Kad padaryti laivo sie
nas galingomis, pradėta 
dirbti iš geležies ir apgink
luoti šarvais. Stipriausieji 
laivai turi sienas iš geležies 
350 milimetrą storio. Sie
nos padarytos iš geriausios 
geležies ir labai rūpestin
gai, o šarvai iš kiečiausio 
plieno.

Tvirčiausiai reikalingos 
apginklavimo kariniame 
laive tos vietos, kuY stovi 
-garo mašinos ir amunicija. 
Kad apginti laivą nuo gro
siančio paskandinimo, ten, 
kur nėra šarvu, ypatingai 
dugne, kiną gali užgauti 
torpeda ir pramušti skylę, 
intaisoma išilginės ir sker
sinės sienos. Be to torpe
da prie galingo sprogimo 
gali padaryti skylę, per ku
rią įsiveržęs vanduo pas
kandintą laivą. Prašalinta 
ir šis pavojus. Laivo apa
čioje pritaisyta eilės kam- 
barėlią si! automatiškai už
sisklendžiančiomis durimis. 
Tai jaigu torpeda pramuš
tą dugne skylę į vieną kam
barėlį, į kurį pradėtą skver- 
bties vanduo, tai greitai už
sklęstos durįs kitą kamba
rėliu apsaugotą laivą nuo 
žuvinio.

Kiekvienas karinis lai
vas turi du apšarvuotu bok
štu ne priešakyje, nei ne 

“užpakalyje, bet centre, tal
pinančiu viduryje dvi, tris

Prevent CostlyErrors;*-iSave Valuable Time
arba keturias milžiniškas 
kanuolės, nuo 10 ligi 15 
metrą ilgio. Ją gerklės tai}) 
plačios, jog per visą galima 
išlaudyti 6 metą vaiką. 
Nors tokios kanuolės yra 
gerais ginklais, tečiau jos 
yra persunkios ir netinka
mos apšaudymui mažesniu 
ir vikresniu priešo laivą. 
Del to laivas prie šoną yra 
apginkluotas ' mažesnėmis 
kanuolėmis. Visi didžiuliai 
laivai aprūpinti priemaišo
mis leisti torpedas. Tokia 
didžiule vandens tvirtove 
abelnai turi 120 arba dau
giau metrą ilgio, 30 m. plo
čio, vandenin pagrimzdus 
apie 9 metrus, plaukia į va
landą apie 26 kilometrus.

Tokia milžiniška sunku
ma turi būti uždėta ant ga
lingu mašiną, kurios ją ju
dina. Žmogaus rankos ir tą 
pajėgą intaisė. z X.

Miestas nuteistas 
miriop.

Vienas senobinio miesto 
Reimso gyventojas paduo
da nuostabą vaizdą karinio 
uragano, kuris siaučia apie 
minėtą miestą jau 10 mė
nuo. Šeimynos su šiokiais- 
tokiais turtais bėga iš mie
sto, kad prasilenkti mirties 
nuo granatą. - Reimsas lie
ka be žmonią, netenka gy-
vybės. Kas neieško pagel
bės, tas tuojaus ar vėliau įkaro 
būtinai užmigs griuvėsiuo-

budu šis miestas nuteistas 
miriop ir tai išsipildo.

Kasdieną užsidaro narnai 
ir kasdieną ištuštėja viena 
arba dvi gatvi. Granatos 
trupina niūrūs, sutrina na
mus. Kuomet šaudymas 
nutįla, žmonės išeina iš na
mą į gatves, kad šiaip taip 
apvalyti jas. Ten, kur 
sprogstančios bombos iš
griovė visa ir sulygino su 
žeme, plyšiuose tarpe ak
meni! pateškėjo žolė.

Miestas visiškai -nutilo, 
nėra jokio darbo bildesio. 
Niekas čia nei verkia, nei 
juokiasi. Kiekvienas in- 
tempė savo valią, kad su
valdyti nervus, kuriais jau 
dešimtas mėnuo žaidžia ka
ro prietikiai. Kasdien per 
dešimts mėnesių turėjome 
tą pačią mintį, . jog rytoj 
reiks mirti. Taip galvoti 
buvo pamato.

Nuo valandos, kada mie
stas pakliuvo į karo ugnies 
liniją, galima buvo girdėti 
einančiu į atakas kareivią 
riksmai. Nuo to laiko mes 
pasijutome atkirsti nuo 
Francijos. Laiškai ir laik
raščiai pristatomi į Cha
lons, o iš ten paimama la
bai vėlai. Pamiršome visiš
kai net apie tai, jog ir mu
są miestas turėjo kadaisia 
telegrafo ir telefono prietai
sas, krosą ir geležinkelio 
stotį.

Miesto likimas prie pat 
vietą labai nelaimin

gas. Ugnis naikina visa. 
Žmonės greit mažėja, auką 
skaičius taippat mažėja. 
Jei kurie dar mieste užsili-

kę dieną ir naktį galvoja, 
kaip iš čia išeiti ir išnešti 
savo gyvastį. Gimimai vi
siškai susimažino', o mirtįs 
gan didelės. Rugsėjyje gi
mė 9 asmenįs, o mirė 85.

Seniau kanuolią darbas 
padarydavo pauzas tam tik
ru laiku. Dabar gi grana
tos krinta nuolat dieną ir 
naktį.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

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

se. Laike šaudymo kanuo
lės šoviniai užmušdavo po 
4—5 asmenis. Tokiuo tai

Ant išrandavojimo 10 akrų žemės 
prie pat stoties nuo miesto. Geras 
oras ir gražiausia vieta. Atsišaukite 
tuojaus Į Lietuvių Dienraščio “Ka
taliko” administracijų.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas.

Telefonas Yards 687.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstgįšia tapo sveikais, 

žmonės Slogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad ją 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, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. J N *

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

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

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

I

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

■ 
■

III.

I Ar žiniai kur ateiti nusipirkti ?<auja ir Antrų Rankų Medžio
IDurų, lentų, lentelių, rėmų, šviųakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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Chicagos Žinios
GAISRAS PADARĘS $12,- 

000 NUOSTOLIŲ.
Vakar anksti ryte užsi

degė medinis namelis, sto
vintis užpakalyj 4 augštų 
murinio fabrikėlio po num. 
1234-36 West Chicago ave. 
Gaisras veikiai persimetė 
ant muro ir kitų pašalinių 
namų. Žmonės vienmarški
niai buvo priversti bėgti 
laukan. Daug pašalinių 
medinių namų sunaikinta. 
Astuoni arkliai iš arklidžių 
laiku išvesta. Vienas gais
rininkas sužeista. Nuosto
liai aprokuojami ligi $12,- 
000. ‘’Wilf

VANDALŲ DARBELIAI.
David Block krautuvės. 

1239 So. Kedzie avė., iš
mušta didelis lango stiklas 
vertės $85. Du policiantu 
anksti ryte išgirdo stiklų 
sutarškė j imą ir puolėsi ton 
pusėn, iš kur pasigirdo bal
sas. Pamatė tik juodą au
tomobilių greitai nuo minė
tos krautuvės važiuojanti. 
Automobili u j buvę keli vy
rai.

mus ir Davis’ą, traukia kri
minaliu teisman.

Jei Davis neišsiaiš'kis ir 
nepasiteisins, jį laukia ka
lėjimas.

Davis tuo tarpu prisipa
žįsta, jogei jis panaudojęs 
savo intekmę i “grand ju
ry” teisėjus, kad nubausti 
majorą už nepildymą Įsta
tymų ir jei jis tuo savo pa
sielgimu prasikaltęs, apsi
busiąs eiti kalėjimai! ir pa
likti kankiniu sal i imu užda
rymo reikale. Jis neturįs 
reikalo nei aiškinties, nei 
teisinties, nes jo pareiga 
buvus prižiūrėti, idant Įsta
tymai butų pildomi. Ka
dangi salimui uždarymas 
sekmadieniais prigulėjo nuo 
majoro Thompsono, tatai 
stengęsis majorą nubausti 
už Įstatymų nepildymą. Ir 
aio budu savo tikslą atsie
kęs ir esąs užganėdintas. 
Ir už tai jis apsiimąs palik- 
;i net kankiniu.

Apie Davis’o patraukimą 
icisman sužinojo 
sektų pastoriai, 
iries tai liarmą.
<ad prieš Hoyne pastaty
sią visą pragarą ir neleisią 
Davis’ą bausti, 
tinti.

Paniški, kad 
iš liueso savo
saliunus uždaryti sekmadie
niais. Pabijojo atsakomy
bės už Įstatymų nepildymą.

Majoras sugrįš Chicagon 
ateinantį antradienį. “Sau
sieji” žada ji iškilmingai 
pasitikti. . Ir “slapieji” 
taippat. Bot pasitikimas 
nebus vienodas. Lankia jo 
dideli nesmagumai už žo
džio laužymą.

Metinis Apvaikščiojimas 
Atminimui dienos gimimo Lietuvos 
historiko Simono Daukanto, parengė 
Sim. Daukanto dr-.ja apvaikščiojimą 
spaliu (Oct.) 17 d., 1915 m. šv. Jur
gio par. svetainėje, 32 PI. ir Au
burn ave. Prasidės 5 vai. vakare.

Nuoširdžiai užkvieeia lietuvių vi
suomenę atsilankyti i šį prakilni; va
karą. Bus prakalbos, dainos ir t.t. 
Puiki lietuviu muzika vadovaujant p. 
Jovaišui gros lietuviškus šokius. Už- 
kviečia atsilankyti. KOMITETAS.

JUBILIEJINIS VAKARAS
10 m. gyvavimo dr-stės L. T. Tėvynės 
Mylėtoją No. 1, ant Town of Lake, 
Davis Square Assembly Hall., nedė- 
lioj, spaliu (Oct.) 17 d.. 1915 m., 5 
vai. po pietą. Po programui bus šo
kiai prie puikios Sarpalią orkestros. 
Todėl kviečiami seni ir jauni kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ant šio 
vakaro. KOMITETAS.

TEATRAS 13 BALIUS!
Parengtas Liet. Giesm. Dram, dr-stės 
po priegloba šv. Cecilijos. — 
šiama 
“Nutruko,” nedėlioję, spaliu (Oct.) 
17 d., 1915 m. " ---------
nėję, 2242 
4 vai. po 
tymo 35e. 
porai.

Bus ]o- 
vienaveiksmė komedija vardu 
■ ■ :* )

M. Meldažio svetai- 
W. 23rd Place. Pradžia 
pietą, Įžanga ant persta- 
porai, po perstatvmui 25c.

KOMITETAS.

visokiu
Sukėlė

Jie sako,

Tai unijų “slogelių” dar
bas. Jie daugybę langų 
jau panašiu budu išdaužė.

Pirm poros savaičių 
Block buvęs nusamdęs ni- 
geri neunistą nekurtuos 
darbus atlikinėti. Nuo to 
laiko prasidėjo grasinimai 
ir ve kuo jie pasibaigė.

Tokius vandalus 
tik iššaudyti.

kadir kal-

majoras ne 
noro Įsakė

verta

ARCIŠEVSKIS NEKAL 
TAS.

Intariamas užmušime Ja
cob Mislicho, jo žmonos su 
dukterimi ir anūkės, tv. ke
turių asmenų, Blue Islan
de, Kazimieras Arciševskis 
kriminaliam teisme teisėjo 
Burke paliuosuotas nuo at
sakomybės.

K. Arciševskis pirm ke
lių mėnesių buvo suimtas 
Buffalo, N. Y. Kadangi po
licija tvirtino, jogei jis prie 
tų baisių žmogžudysčių bu
vęs prisipažinęs tenaitinei 
policijai, jis pargabentas 
Chicagon. Teisme paaiškė
jo esąs Dievui dūšią kaltas.

GRASINA KRIMINALU 
“SAUSIESIEMS.”

Valstijos prokuroras Ho- 
yne surinkęs visus faktus ir 
mėgisiąs patraukti krimi
naliu teisman “sausųjų” 
organizacijos “Anti-Saloon 
League ’ ’ superintendentą 
E. J. Davis. Kriminalio 
teismo teisėjas Burke, ga
vęs nuo Hoyne prirodymus, 
Įsakė Davis’ui stoti teisman 
ir pasiteisinti už kriminali 
teismo Įžeidimą. Prokuro
ras Hoyne Davis’ą kaltina, 
kad jis panaudojęs neleisti
ną intekmę į “grand jury” 
teisėjus, idant patraukti 
tieson majorą Tjhompsoną 
už nepildymą Įstatymų, kas 
lytisi sajiunų uždarymo 
sekmadieniais. Davis pats 
per laikraščius prisipažino, 
kad jis tame'reikale kalbė
jęs su “grand jury” “fore- 
manu” ir kitu ‘jury” na
riu ir iš jų patyręs, jogei 
esą galima majorą už tai 
patraukti tieson.

Prokuroras Hoyne tode 
tuo reikalu atliko tardy-

Reikalauju kriaučių prie moteriško 
kostumieriško darbo. Geram kriau- 
čiui gerai mokėsiu. Atsišaukite grei
tu laiku pas:

C. K. Awgaitis, 
3130 Harrison str. Chicago. Ill.

Paieškai! savo dėdės, Jono Miezan- 
skio, iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Kilučių kaimo. Jis pats, ar kas ki
tas apie jį žinotų, teiksis man pra
nešti, nes turiu svarbų reikalą.

S. Miezanskis,
6718 St. Clair ave.. Cleveland, Ohio.

Paieškai! Jono Diuczio, gyveno De
troit, Mich. Girdėjau, kad jis gyve
na dabar Pittsburge, Pa. Jaigu kas 
apie jį žino, prašau duoti man žinią, 
nes aš turiu svarbų reikalą.

Vladas Kaupas,
314 N. Darieu str.. Philadelphia, Pa.

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

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

Visas

geram
metus
Char-
turtas

UŽ IŠTIKIMYBĘ APTU 
RĖJO $50,000.

Sioux City. Iowa, sp. 15. 
— Čia pasimirė turtingas 
groserninkas Otto Mowitz 
ir visą savo turtą vertės ap
link $50,000 testamentu pa
liko savo ištikimam, 
tarnui, kurs per 6 
krautuvėje tarnavo, 
les Gruhel.
minėto tarno savastin tė
čiai! pereisiąs mirus 
šio groserninko žmonai-naš- 
lei.

Mowitz paliko ir vieną 
sūnų. Bet jam paskyrė tik 
$100, nes tasai visas laikas 
valkiojęsis. Gi kaipo val
katai turtai nebreikalingi.

Sąžiningumas ir atsidavi
mas pilnai savo pareigoms, 
kartais, kaip matome, ge
rai apmokamas.

iniru-

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

Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan str., Chicago. UI.

Ant pardavimo krautuvė (grocery). 
$300 ant rankos, kitus ant išmokėji
mo. Krautuvė randasi po numeriu 
2901 Emerald ave, augančioj lietuviu 
apylinkėj. Leasa ant 2 metų. Prie
žastis pardavimo — savininkas ne
gali kalbėti lietuviškai.

ZALPOSEY PINIGAI.
Pas mane galima gauti netikri; po- 

perinii; pinigu. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunku atskirti nuo tikrųjų.

Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant, arba kas nori pasididžiuoti tur
tingu esąs.

Kas nori tokią pinigą, prisiuskite 
$1.00, o mse prisiąsime visokios rū
šies pinigu pažiūrėjimui.

Adresuokite:
K. J. INTAS,

T. O. Box 73, Chicago, Ill.

LGXOL

PAIN-EXPELII

NEW YORK /F

DR. RIGHTER’S

| «ę»U5.P*t0tf Sfl'l 
'«% ALCOHOL! c

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

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tą pa 
kelią, kurie yra 
neužpee.ėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centą 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, N. Y.

: w. ■’. ,

Puikiausia Arbata Afl- C5(1(1 
60c vertes, tiktai po » VG l|)uUU

LD. “KATALIKAS,” spaliu 15,

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

?.■ -V -•

Geriausia iš visų CHr
Arbatų, 60c vertes po ” V V 

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Tankini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 -> Ashland ave

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

BANK
1Tananevicz S

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitčs, dainuosite ir šoksite.

BANKESą 
pCOFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos 1 C}/* Bankes* Dairy stalo O
Kava Sviestas fcOG

Kiti parduoda po 30 c
Bankes* geriausis

I
 Creamery Sviestas .. WWV

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago ave
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave
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JONAS M. T AL 'VNEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
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“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilpas taip ir krittiĮnalnhs, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiaus.ai, Ap- 
saugoj'a namus, biznius ir rakandus nuo ugnies getiausidse 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir tarmes visose dalyde 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant lmq morgičių. Kreipkitės pas

K. J. Fillipavičių
Offisas —

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedelio, seredos ir pOtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybe Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvyne. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūže samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišiua arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

Kur bakūže samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batu čistytojas. 
Butu Darželis. 
Giesmė į Panelę švenčiau
sią. 
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba. 
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

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 bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų ’’itų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vLas dalis svieto jr- 

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

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

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

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

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

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

- ; . BANKOS VALANDOS: . . >
Utarninkais, Ketvergais it Sųbatomig nuo 8 ryto iki 9 yak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčlomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų, y '
==s:^=tr-"’" . ■ II '■ -------- fru • • i- ■•-i'i 'Tr
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“Amerikos Lietuvis
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išBlna Has utarniuKas ir petnyčla.
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Phene Drever 7000

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

miii»ir.l*Wn'BI HrtilBB’Jrh'Ct •;■!. ES W'H nhKMrM miiM.i 
8 I
I

Telephone Yards 6686 

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO. ILL.

DU-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

SI
I a

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt
Ha^san Cigaretę kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan
Cigaretę kuponų. Dovanų Stotyje arba

THE AMERICAN TOBACCO CO.
l Premium Dept. 490 Broome St., New Y^rk, N. T. 

(Vertis kupone gere iki 31 d. Gruodžio, 1916.)

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

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

YRA* TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. F ALTANA VIČIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass

—-------— PRENUMERATA KAŠTUOTA-

AMERIKOJ [ XTmarn SI 2S ę pusei matų
Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli
joj irškotijoj 15š Prūsuose 15 m

Apskelbimai "KATALIKE” atneša gera pelną.
W. D. Boczkauskas & Co.
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