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Bulgarija užėmė Vrania į 
ir perkirto geležinkelį.
Teutonai su bulgarais mėgi

na visą Serbiją apjuosti.

Prezidento vasarnamis.

:shhdow Lftwn; will be, 
"SUMMER WHITE HOUSE"

Rusų pasiseki
mai Galicijoje.

Anglijos pre- 
mierassergąs

Rusijos caras išleido ma
nifestą į bulgarus.

Londonas, sp. 20. — Bul
garai, užimdami serbu mie
stą. Vrania, perkirto paga
liau pilnai Saloiiiki-Nish 
geležinkelio liniją ir tuo 
budu uždavė ne menkos 
vertės smūgį serbams.

Dabar serbai, veikianti 
šiauriuose prieš teutonu į- 
siveržimą, liko visai atkirs
ti nuo talkininku armijų, 
kurios skubino jiems pagel- 
bon minėtu geležinkeliu.

Bulgarai užėmę Vrania, 
atsirandantį upės Morava 
klonyj, ir perkirtę vienati
nį susinėsimą su pietine 
Serbija, lengvai galės pieti
nei! Serbijon briauties, ka
dangi pakeliui sutiks tik 
mažus serbų burins. Svar
biausios serbų armijų da
lis yra sutrauktos šiauriuo
se prieš austrus-vokiečius.

Pietinę Serbiją nuo bul
garų tegali išgelbėti smar
kus ir gudrus talkininkų 
veikimas. Deja, talkininkai 
ten turi dar permažai ka
ruomenės, nedaugiau 100,- 
000, o kol daugiau bus at
gabenta, bulgarai visur ga
lės susidrutinti ir prie jų 
nebus galima prieiti.

Dabar išrodo taip, kad 
austrai-vokiečiai su bulga
rais veikiai gali serbų ar
mijas, iš visų pusių apsiau
tę, sunaikinti arba privers
ti pasiduoti. Tas pats gali 
būti ir su talkininkų armi
jomis1, jei jos ims tik žiop
soti, kai kad žiopso visas 
laikas aplink Dardanelius.

Serbijon austrai, vokie
čiai ir bulgarai yra įsiver-

laikėsi prieš rusus. Iš vi
sų pusių priešininką mėgi
na apsiausti ir padaryti jį 
nevodingu.

Pervėlai, matyt, talkinin
kai, išsirengė serbams pa- 
gelbon, jei nesuspėjo pas
kirto!! vieton nukeliauti.

Visgi vra viltis, kad tai- 
kininkų armijos briausis 
dabar į Bulgariją ir gal 
sieks sostinės Sofijos. Jei 
taip jie darytų, bulgarams 
išdalies prisieitų apleisti 
Serbiją ir eiti saugoti savo 
šalies.

Daug vilties padedama 
Italijoje, kuri veikiai pri
siusianti karuomenę į Bal
kanus. Taipgi manoma 
priversti Graikiją stoti ka
rau. Taippat gal Rusija 
suteiks žymią pagelbą. Bet 
vis tai “gal.” O tuo tarpu 
austrai-vokiečiai, nors pa
neša didelius nuostolius, 
bet vis tolyn ir gilyn į Ser
biją briaujasi ir paskui ne
žinia kaip bus galima juos 
Balkanuose sulaikyti.

Tai vis pasekmės talki
ninkų nesusiderinimo.

RUSIJOS CARAS BUL
GARAMS.

Petrogradas, sp. 20. —- 
Rusijos caras Nikalojus iš
leido manifestą bulgarams. 
Manifeste primenama bul
garams, kad jie esanti ru
sams artimi, vieno tikėji
mo, kad . Rusijos tauta ki- 
tuomet bulgarams iškovojo 
laisvę, už tą laisvę savo 
kraują liejo, kad tuo tarpu 
karalius Ferdinandas nuo

PF)RT OF GRHND STFURCRSE Į

Šituos puikius rumus, atsi
randančius arti' Long 
Branch, N. J., prezidentas 
Wilson pasirinkęs ateinan
čios vasaros atostogoms. 
Aplink rumus yra 50 akrų 
žemės. Prezidentas užmo
kėsiąs randą. Rūmai turi 
32 kambariu.

DAUGIAU KARUOME 
NĖS IŠSODINA.

Londonas, sp. 20. Angli
ja ir Francija vis daugiau 
karuomenės išsodina Salo
nikuose. Talkininkai nus
prendę dar daugiau karuo
menės į Balkanus pasiųsti 
ir jokiuo budu ten aus
trams-vokiečiams neužsilei
sti.

BULGARAI TURĮ DIDE
LIUS NUOSTOLIUS.
Saloniki, sp. 20. — Bul

garai panešę labai didelius 
nuostolius, kuomet talkinin
kų armijos užėmę Bulgari
jos tvirtovę Strumnica. Ki
tur serbai irgi užduodanti 
didelius smūgius bulga
rams.

BULGARAI MAIŠTUS 
KELIĄ.

Nish, sp. 20. — Čionai 
apturima žinia,, kad netoli 
Kniagewatz bulgarų visas 
pulkas atsisakęs kariauti 
priešais serbus ir kareiviai 
nužudę savo pulkininką. 
Pulkas paskui buvęs ap
suptas ir visi kareiviai pa
skirstyti po visą diviziją.

ŠVEDŲ KARALIENĖ 
GERBIAMA.

Berlynas, sp. .19. — Iš 
Stockholmo pranešama, 
kad Švedijos karalienė pa- 
siunčius sąjausmo žodžius 
vokiečiams, kurių laivą an-

VERČIA STOTI KARAN.

Atėnai, sp. 20. — Talki
ninkai per savo pasiunti
nius čionai priverstinai 
Graikijos valdžią verčia į- 
simaišyti karau Balkanuo
se, stoti talkininkų pusėn ir 
ginti serbus nuo teutonų 
užpuolimo. Talkininkai 
tvirtina, jogei Graikijos y- 
ra pareiga stoti serbų pu
sėn be jokio išsikalbėjimo, 
nes kitaip su Graikija gali 
būti labai blogai.

(Bet ką vargšai graikai 
gali pradėti, jei jų karalius 
karalienei liepiant “susir
gęs” ir nekeliąs net iš lo
vos. Karaliui “sergant” 
kaipir neišpultų pradėti ka
ras).

DAR 3 PABĖGĘ.
Washington, sp. 20. — 

Dar 3 vokiečių paroliuoti o- 
ficieriai nuo skraiduolio 
Eitęį Friedrich pabėgę, 
kaip pranešė iš Norfolk ad
mirolas Beatty.

Kviečia Anglus 
kareiviauti.

Londonas, sp.20. — Lor
das Derby, kurį su kitais 
valdžia nuskyrus išrišti ka
reiviavimo problemą, mass- 
mitinge Mansion buste kal
bėjo į susirinkusias minias 
ir išdėstinėjo pienus, ko- 
kiuo budu anglus pritraukti 
stoti karuomenėn. Nupasa
kojo, žinoma, Anglijai gra- 
siantį pavojų trūkstant ka
ruomenės ir pridūrė, kad 
kiekviena anglo pareiga į- 
stoti karuomenėn. Pirmiau 
tegu įstojanti nevedusieji, 
gi paskui anuos tegu seka 
vedusieji. Be to, be pačių, 
anglų noro nebus galima 
savo šalies ir laisvės atlai
kyti.

AUSTRIJOS GENERO 
LAS NUSIŠOVĘS.

Londonas, sp. 20. — Iš

KARALIŪNAS SUŽEIS 
TAS.

Atėnai, sp. 20. — Antra
sis Graikijos karaliaus su
nns, princas Aleksandras, 
nuo arklio nukritęs ir nusi
laužęs koją. Princas 22 m.

Vokiečiai sakosi 
progresuoja ap

link Rygą.
Londonas, sp. 20. — Ge

nerolo Ivanovo armijos Vo- 
Įynijoj ir Galicijoj, kaip 
tvirtinama iš Petrogrado, 
daug žymesnių mušiu lai
mėjusios. Tenai rusų 
smarkus veikimas padaro 
didelę intaką į Rumunijos 
pasilaikymą ir į atsitiki
mus Balkanuose.

Visu frontu Ryga-Dvins- 
kas kaip rusai, taip ir vo
kiečiai giriasi laimėjimais 
ir sunku sužinoti, katroj 
pusėj yra teisybė.

Bet viena žinoma, tai tas 
kad rusai tame fronte ga
na stipriai laikosi ir vokie
čių nei prie Dvinsko, nei 
prie Rygos neprileidžia. 
Tuo žvilgsniu rusai ir gali 
pasigirti' laimėjimais.

FRANCIJA POLITIKOS 
NEPERKEIČIA.

Paryžius, sp. 20. — Fran
ci jos premieras Viviani 
pranešė Rusijos, Anglijąs ir 
Italijos užsienių ministe- 
riams, jogei politika neper- 
keičiama, jogei valdžia kie
tai stovinti prie savo seno
vės pasižadėjimų ir taip bu
sianti ligi šio karo laimėji
mui.

ARMĖNŲ LEGIONAI.
Londonas, sp. 20. — Iš 

Petrogrado pranešama, kad 
rusų kapitonas Torcom su
manęs .iš armėnų Sudaryti 
visą korpusą ir pasiųsti 
prieš turkus kariauti. 'Ar
mėnai busią surinkti gyve
nanti Balkanuose, Egipte, 
Italijoje, Francijoje ir ki
tur. ■'

FRANCUZM ATMUŠĖ 
VOKIEČIŲ ATAKĄ. 
Paryžius, sp. 20. — Pran

cūzai oficialiai skelbia, kad 
vakariniam karo fronte vo
kiečių ataka pietuose nuo 
Reims atmušta. Visą die
ną mušis ėjęs ir vokiečiai 
su dideliais nuostoliais turė
ję pasitraukti.

Londonas, sp. 20.Kuo
met Anglijos kabinete įvy
ko krizis, premieras As
quith susirgo ir pasitraukė 
atostogosna atsilsėti. Ma
noma, kad dabartinis visas 
koalicijinis kabinetas suir
siąs, gi premieras Asquith 
daugiau tarnybon nesugrį- 
šiąs. Premieru nužiuromas 
Bonar Law. Valdžią ir ka
binetą stumia didin nusimi
nimai! Balkanų reikalai, 
kurie vis dar labai neaiškus 
ir nežinia kas ten dar gali 
atsitikti trumpoj ateityj. 
Yra juk žinoma, kad talki
ninkai ten turi mažai ka
ruomenės. Taippat žino
ma, kad austrai, vokiečiai 
ir bulgarai vis labiau spau
džia serbus. Pastarieji be 
žymios pagalbos negalės il
gai atsilaikyti ir visa Ser
bija pateks teutonams.

LIEPIA KARALIUI 
VEIKTI.

Londonas, sp. 20. — Lor
do Decies brolis, buvęs an
glų armijos oficieris Seton 
Robert Beresford, vienam 
ant gatvės mitinge turėjo 
kalbą ir išnešė rezoliuciją, 
kad karalius Jurgis paleis
tų parlamentą ir pats iške
liautų karo laukan, kur ap
imtų vyriausį vadovavimą. 
Nes ligšiol karo lauke nie
ko gero neišeiną. Susirin
kusieji mitingai! rezoliuciją 
priėmę.

GRAHAME WHITE NE
BUVĘS ŠNIPAS.

Water Town, N. Y., sp. 
19. — “Pranešimai yra tik
ras absurdas” — pasakė B. 
L. Taylor, Mrs. Claude 
Grahame-White tėvas, kal
bėdamas apie paskalą, kad 
jo žentas-aviatorius Londo
ne sušaudytas, gi jo žmona 
uždaryta dešimčiai motų 
kalėjimai!, kaipo šnipai.

“Pereitą šeštadienį nuo 
dukters mes apturėjome 
kablogramą, kad ji aplan
kius Scotland! jo j, Castle 
Grant, lordą ir lady Portar- 
lington. Prašius jai pasių
sti mažą šunytį, kuris augš- 
tai kainuojamas.”

žę 7-se vietose, iš šiaurva
kari/, šiaurių ir rytų. Fron
tas išrodo kaip koks pus
lankis, pradėjus upe Drina 
ir bagiant pietine Serbija,! 
arti Graikijos sienos.

Fivldmaršalas von Ma- 
ckensen ir Serbijoje tos pa
čios taktikos laikosi, kokios

Rusijos ir nuo visų slavių 
tautų nusisuko, susibičiuo- 
liavo su slavių priešinin
kais ir pagaliau su anais 
bendrai užpuolė Serbiją. 
Toksai Bulgarijos kara
liaus žingsnis nepakenčia
mas ir Rusija priversta sto
ti karau prie Bulgariją.

glai nuskandinę Švedijos 
neutraliuose vandenuose. 
Už tai vokiečiai karalienę 
labai gerbia. Dar ir del to 
jie ją gerbia, kad jie nori 
Švediją in traukti karau 
priešais Rusiją. Bet švedų 
pažangesnieji sluogsniai 
nuo tų intrigų purtosi.

Viennos apturima žinia, 
kad nusišovęs Austrijos ge
nerolas Pickier.

Paryžius, sp. 20. — šeši 
kareiviai žuvo ir daug jų 
sužeista, kuomet traukiniai 
susidaužė netoli St. Etienne 
stotieš.

amžiaus.

2 VOKIEČIŲ LAIVAI 
NUSKANDINTA.

Stockholm, sp. 20. — An
glijos submarinai palei Šve
dijos pakraščius Baltikoj 
nuskandino 2 vokiečių gar
laiviu. Įgula išgelbėta.

25,000 MULŲ TALKININ
KAMS.

New York. sp. 20. — Iš 
čionai į Angliją ir Franci- 
ją bus pasiųsta 25,000 mu
lų. Tuomet visų arklių ir 
mulų, pasiųstų talkinin- 
įkams, išneš vertė $160,- 

į 000,000.

ITALIJOS ESKADRA 
IŠPLAUKĖ.

Paryžius, sp. 20. — Ita
lijos karo laivyno eskadra 
išplaukė jurėšna su uždary
tais įsakymais. Spėjama, 
kad pasiųsta blokuoti Bul
garijos pakraščius.

1
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Amerikiečiai, 
dabar Jūsų 

eile atėjo!
ILaiškus siunčiant visuomet reikia ■ Karui prasidėjus ir musų

adresuoti: g ĮTėvyiię-Lietuvą nelaimei išti-
s LletUVil] Dienraštis Katalikas ■ kus, Centralinis Komitetas 
■ 3249 S. Morgan St, *. . . . . . . . . . . . . "Chicago, III. | kvietė jus, musu broliai, iš 

už vandenyno ištiesti savo 
dupsnią ranką nukentėju- 
fSiems dei1 karo šelpti. Kvie
tėme prie šio darbo prisidėti 
žinodami, kad Amerikos lie
tuviai visuoe svarbiuosiuo
se reikaluose prisidėdavo 
savo aukomis.

Mums buvo aišku, kad jei 
“Saulės” kursams buvo su
dėjo 30,000 tub., jei apie 50 
tūkstančių sumetė Tautos 
Namams pastatyti, tai šiuo 
metu, kada musų Tėvynė 
kenčia neapsakomai sunkius 
vargus, kada ji reikalauja iš 
savo sūnų nepaprastų aukų, 
i didelio pasišventimo, nepa
prasto energijos ir didžiau
sios vienybės,—amerikiečiai 
ateis savo Tėvynei su pašal
pa. Mes nekl'ydome taip ma
nydami.

Greitu laiku atėjo žinių, 
kad Amerika organizuojasi, 
telkiasi į burius-burelius. 
renka aukas Lietuvos reika
lams. Tūlam laikui praėjus 
gauta ir aukų. Ne vien de
šimtis tūkstančių įplaukė 
Centralinio Komiteto kason, 
tuo budu neviena ašara 

’vargšų ir nšlaičių buvo Uli

nio reikale, sielvartais, net'„šluostyta, ne viena tūkstan
tinė žmonių buvo papenėta 
amerikiečių aukomis.

Be abejonės dera jiems už 
tai didelė padėka. Bet mes, 
lyg ir nujausdami, kad musų 
Tėvynei-Lietuvai lemta yra 
susilaukti dar didesnių var
gų, kurie pareikalaus iš sa
vo sūnų dar daugiau aukų, 
laukėme to momento, kuo
met reikalinga bus įtempti 
visos amerikiečių pajėgos. 
Laukdami to momento nesė
dėjome susidėję rankų, bet 
klebenome, šaukėme rusų vi
suomene prisidėti pinigais 
prie musų nelaipiin sumaži
nimo. Mes turėjome morali
nę teise iš jų organizacijų 
laukti pašalpos, nes kenčia
me už visą valstybę. Reikia 
pažymėti, kad užuojautos 
pas juos radome, radome ir 
pinigų.

Musų Komitetas jau pri
vedė savo biudžetą iki 200,- 

į000 rublių mnėesiui, išplėtė 
savo veikimą visoje Lietuvo
je, pasiekė išsisklaidžiusius 
po plačiąją Rusiją lietuvius, 
rūpindamos, kiek galint, 
juos sušelpti. Musų veiki
mas buvo vaisingas pačioje 
Lietuvoje, kol didžioji Lie
tuvos dalis nebuvo vokiečių 
užimta. Dabar virto kitaip. 
Musų globiamieji pabėgėliai

Telephone Yards 6870—6871.
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Pasirodė naujas lietuvių 
laikraštis. Juo yra “Lietu
vių Balsas,” leidžiamas kas 
savaitė Petrograde. Rcdak- 
torium-leidėju pasirašo" M. 
Yčas, durnos atstovas, 
Mums teko gauti “L. Bal
so” antrą numerį iš rugsėjo 
8 d. (seno kalendoriaus) š. 
m. Kuone visas laikraštis 
užimtas atsiliepimais į a- 
inerikiečius Lietuvos šelpi-

baugu darosi beskaitant. 
Vieną tų atsiliepimų šin nu
meriu dedame. Gerbiamie
ji, perskaitykite ir atsiliep
kite per laikraštį tuojaus, 
ką reik daryti, kas pradėti. 
Labiausia prisibijoma, kad 
lietuviai, išsisklaidę po Ru
siją, nedingtų musų tautai 
ant visados. Taippat bijo
ma, idant ir likusieji po vo
kiečiu lietuviai neišnyktų.

Tiesa, baisus Lietuvos ir 
lietuvių padėjimas. Bet ne
pamirškime ir to, kad ne 
vieni lietuviai šio karo jun
gą velka ir ne mes vieni 
vokiečių militarizmo terio- 
jami. Tatai nepasiduoki
me sielvartui ir nusimini
mui, tik visomis išgalėmis 
darbuokimės, rūpinkimės 
savo brolius šelpti ar šiokiu 
ar tokiu bildu.

Siųsti į vokiečių užimtą 
Lietuvą skrajojamąjį buri, 
kap p. Yčas sako, lietu
viams yra persunkti ir todėl 
negalima. Amerikos lietu
viai nėra tiek turtingi ir 
neturi tiek intekmės, kiek, 
sakysime, belgai, kuriuos 
visas pasaulis, visi turčiai 
šelpia ir rūpinasi. Lietu
vių gi iš svetimtaučių gau
sesnėmis
nešelpia, tatai ir 
manymas negali būti vyki
namas. Taip bent mums 
atrodo.

aukomis niekas 
toks su

“Dabartis” praneša, kad 
Vilniaus miesto valdymo 
sutvarkymui pasiųstas Til
žės vyriausias burmistras 
(tai kiek Tilžė turi burmi
strų?) Pohl, kurs rūgs, 20 
d, lydimas raštinyčios di
rektoriaus Horn, jau nuva
žiavo naujon savo vieton. 
Pold plačiau, ne tiktai Til
žėj, žinomas kaip komiulių

pasitraukė toliau Rusijon, 
musų skyriai ir musų įstai
gos, kurios buvo vietose, vo
kiečių užimtos. Lietuvių 
virš 500,000 po Rusiją pa
sklido. Susitikome su di
džiausiu reikalu, su nauju 
darbu. Visą savo veikimą 
gavome nukelti Rusijon. Bet 
dauguma lietuvių pasiliko 
vokiečių užimtose vietose.

Teko mums aplankyti mū
šių vietas ir gerai įsivaizdi
name sau, kiek ten vargo 
ir skurdo musų broliai ken
čia, kaip reikalinga jiems 
neatidėtina pagalba, bet, de- 

■ ja, mes jau dabar jiems ne
begalėsime padėti. Mes 
tesame nuo jų atskirti ir su 
jais jokių santikių nebegali
me turėti. O padėti norėtu
me ir padėti būtinai reika
linga.

Taigi dabar kaip tik atėjo 
Jūsų, Amerikos lietuviai, 

> *'

seilė, kada jus už mus galin- 
’ gesni. Paimkite jus dabar 

tos Lietuvos šelpimo darbą 
į savo rankas ir savo Tėvy
nei, kurios mes pasiekti ne
begalime, eikite negaišuoda
mi su pašalpa.

Įjudinkite visus lietuvius, 
sutelkite į burtus visas Ame
rikos kolionijas, klebenkite 
į visų širdis kvieskite į dar
bą.

Čia nėra vietos ginčams, 
per kieno raukas ar kokią 
organizaciją jūsų aukos eis. 
Kiekvienas iš musu, atmin- 
damas valandos svarbumą, 
turi aiškiai įsivaizdinti sau 
vyriausį tikslą — nelaimiu 
gos Tėvynės gelbėjimą, al
kanų brolių papenėjimą, 
našlių ir našlaičių sušelpi- 
mą. Buvo laikas, kada Tė
vynė iš jūsų, amerikiečiai, 
laukė vien aukų, dabar jau 
to nebeužtenka. Reikalin
ga organizuoto darbo, rei
kalinga žmonių.

Kiekviena jūsų organiza
cija, kiekvienas jūsų fondas 
gali čia šventą darbą varto
ti. Jei kam nors pasirody
tų, kad čia svarbu pasida
lyti į būrius sulyg pažiūrų 
arba nuomonių vienodumo, 

i teskirstosi, teveikia, derin
dami savo veikimą vardan 

. bendro prakilnaus tikslo.
Nors mes tvirtinome, kad 

. praktikoje to reika vengti 
ir geriausia visus į vieną 

s buri telkti. Kaip gi dabar 
. tą darbą praktikoje atlikti? 

Mums rodosi butų naudin
giausia, jei amerikiečiai su
darytų skrajojamąjį buri iš 
jaunuomenės 20—30 žmo
nių. Į tą skaičių ineitų ir 
keli gydytojai. Tą skrajo
jamąjį buyį paleisti į Lietu
vą, kur jie galėtų, pasiskir
stę į barelius, su vietos žmo
nėmis, Lietuvoje pasiliku
siais, susitarę, organizuoti 
visą šelpimo ir medicinos

TRYING TO TOOL THE, ENEMY

Ar po Rusija, ar 
po Vokietija?

Amerikos lietuvių spauda 
dabartiniais laikais daug ra
šo apie musų šantikius su 
Prūsų lietuviais. Vieni laik
raščiai Prūsų lietuvius pei
kia už jų gilų atsidavimą 
Vokietijai, kiti dar pagiria. 
Pastarieji tvirtina, kad Prū
sų lietuviai D. Lietuvos lie
tuviams velijanti daug gero; 
velijanti jiems aut visados 
nusikratyti rusų jungą ir 
palikti Vokietijos globoje, 
kur lietuviams butų tikrasis 
išganymas. Jie, girdi, vei-~ t/ 7 C7 7

kiai “kultūroje” pakiltų, kai 
kad ya pakilę Prūsų lietu
viai.

Jau daug kartų buvo išro
dinėta, kad mes rusų val
džios darini ir Rusijos tvar
kos negirtame. Tik sakėme 
ir sakome, kad lietuviai po 
Rusija palikti šimtą kartų 
butų gerinus, negu po Vo
kietija, nes kaip Voiketijos 
valdžia, taip ir jos gyvento
jai yra amžini svetinių tau
tų skriaudėjai. Gi rusų tau
ta yra visai kitokia. Ji ger
bia svetimas tauteles.

valdyme prityręs žmogus, 
“Jo sumanumui bei drąsai 
be kita/ ko uždėkavotina, 
kad Tilžės miestas, pernai 
rusams viešpataujant šiam 
krašte išvengė didelių ne
laimių” — baigia “Dabar
tis.” C

Vokietijos reichstago at
stovas majoras Frommer, 
buvęs ligšiol 
Kuršo valdymo Liepojoje, 
paskirtas dabar į civilį Lie
tuvos’valdymą Rietavos ap
skričio viršininku.

adjutantu

Tie siunčiamieji žmonės 
turi būti gerai organizuoti 
ir, kas svarbiausia, discipli- 
iiuoti. To būrio priešakyje 
reikia pastatyti žmogus su 
autoritetu ir jam pavesti 
sau padėjėjus pasiskirti. Vi
si siunčiamieji žmonės turi 
būti Amerikos piliečiai, ne
tik juos vokiečiai tepraleis 
prie to darbo ir neišdrįs 
konfiskuoti atvežtų su sa
vim daiktų. Reikia turėti 
omenyje, kad prisieis tam 
burini ne tiek pinigų dalinti, 
■kiek visokių produktų ga
benti.

Musų 
| kokioje

Komitetas galėtų 
nors neutraliuėje

’salyje turėti savo agentus 
Hr, burini atvykus arba jo 
įgaliotinui, galėtų įvairius 
nurodymus duoti su jais 
pasitarti.

Vis tai darbas be galo 
svarbus, ir jo reikia kuo- 
greičiausiai imties.

Visas smulkmenas, erg?- 
nizacijos klausinius plačiai 
pasvarstykite savo laikraš- 
šiuose mitinguose.

Atminkite viena: Lietuva 
varguose paskendus, Lietu
va pavojuje. Ji laukia iš 
savo sūnų pasišventimo, o 
jūsų tarpe, mums rodos, to 
nestinga.

. Darbas skubotas, kiekvie
na valanda brangi. Reika
linga kuoveikiausiai orga- 
nizuoties. Tad, amerikiečiai, 
į darbą, jūsų eilė atėjo.

Martynas Yčas.
Lietuvių atstovas Durnoj.
Centralinio Liet. Draugi
jos Komiteto nukentėju
sioms del karo šelpti pir
mininkas. I

Lietuva po Rusija butų 
laimingesnė štai ve kodėl:

Rusijoje dabtinė biuro
kratinė valdžia ilgai negalės 
tverti. Įvyks ten ar ank
sčiau, ar vėliau žymios at
mainos ir visoj imperijoj 
bus išskleista visuotinos 
laisvės vėliava. Tuomet ne 
tik lietuviams, bet ir visoms 
kitoms Rusijoje gyvenan
čioms tautoms, bus laiminga 
gyventi ir su viltimi žiūrėti 
gražesnei! ateitin, nes rusų 
tauta yra ne mažiau kultū
ringa už vokiečius ir kiltes- 
nė. Tik ligšiol ją vis dar 
silpnina biurokratizmas su 
autokratizmu. Šiems atgy
venusiems savo gadynę iz- 
mams išnykus, gims nauja 
gadynė.

Gi Vokietija šiandie nors 
rokuojama konstitucijine 
monarchija, bet tenai kaize
ris ne mažiau autoKiatizmo 
turi už Rusijos carą. Jei 
dabartiniais “alisvės” ai
tais ten mažesnės tautos 
persekiojamos ir germani
zuojamos, tas pat bus ir to
liau, nes toj valstybėj atei
tyj nepramatomos jokios 
pažangesnės reformos. Mat, 
Vokietija jau priėjusi savo 
reformoms liepto galą ir iš 
dabartines šalies tvarkos 
nebus reikalo iškrypti.

Jei ne mes, tai musų ai
niai persitikrįs, kad čia tie
sa kalbama. Kuomet Ru
sijoje laikui bėgant įvyks 
žymios atmainos, kuomet 
Rusija paliks tikroje žodžio 
prasmėj konstitucijine mo
narchiją, gi paskui aną seks 
respublika, tai tuo metu Vo 
kieti joj e vargiai bus kokios 
atmainos įvykusios, visi po- 
senovei garbins kaizerį ir 
prie jo didesnio išaugštini- 
mo turės prisidėti ir lietu
viai. Ir ten reformų negali 
būti, kadangi kaizerio visi 
pavaldiniai yra su savo kil
nu ir siela jam atsidavę.

Gi Rusijoje to nėra. Ten 
maža gyventoji! dalis garbi
na carą. Visi kiti eina prie
šais jį, prieš jo autokrati
nę valdžią.

Kad tas tiesa, tai lengva 
prirodyti. •

Mes apturime karo metu 
lietuviškus laikraščius iš

Rusijos iš Prūsijos. Rusijoj 
leidžiami laikraščiai cenzū
ros išmarginti, iškoneveikti, 
ištisi straipsniai, jų dalį, ne
kurtos žinios išmesta. Dėlto 
g itas yra? Todėl, kad Ru
sijoje leidžiami lietuviški 
laikraščiai dažnai pakliudo 
ir valdžios negražius dar
aus, ją sukritikuoja. Val
džia tos kritikos arba pamo
kinimų neapkenčia ir cenzo
riams Įsako panašių raštų 
•nepraleisti.

Kas kita yra su Prūsijos 
lietuviškais laikraščiais. 
Ten jų cenzūros letena nepa
liečia. Kodelgi? Todėl, kad 
Prūsų lietuviai prieš savo 
valdžią nieko nepažymi, ne
parašo. Prūsų lietuviai 
taip daug persisunkę ger
manizmu, kad jie skaito sa
vo valdžią tobuliausia vi
sam pasaulyj ir jos neužka
bina Tegu kaizeris Prūsų 
lietuviams nuo nugarų ir 
diržus luptų, tai ir tuomet 
jie nedrįstų užprotestuoti, 
bet dar savo šviesiausiam 
valdovui himnus giedotų.

Tai ve kuo mes skiriamės 
nuo Prūsų lietuvių.

Gi dabar, kuomet vokie
čiai užėmė Lietuvą, Prūsų 
lietuviai tatai tik ir velija 
mums, D. Lietuvos lietu
viams, būti vokiečių globoje 
ir jų klausyti. Aišku, jie 
nori mus su germanizuoti, 
kaip kad patįs susigermani- 
zavę.

“Dabartis” šiais laikais 
tik ir užimta Rusijos ir ru
sų peikimu, gi vokiečių aug- 
štinimu.

Ir kokiuo tikslu jie tai da
ro?

Nesakysime, kad jie vo
kiečių valdžiai butų parsi
davė, bet pilnai galima tvir
tinti, kad jie tai valdžiai su 
visa kuom atsidavę ir todėl 
iš jų išeina dideli nesusi
pratėliai, Vokietijos vergai. 
Tokius reikia apgailėti.

Klausimai!, kur lietu
viams butų geriau, ar po 
Vokietija, ar po Rusija, ga
lima atsakyti štai kas:

Lietuviai po Rusija gy
vendami neištautėjo, gi Prū
sų lietuviai baigia nykti ger
manizmo bangose.

• Žemaitis.
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P. P. Mikalauskas
248 W. 4th St., 

SO. BOSTON, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur st., 
MONTELLO STA.

BROCKTON, MASS.
Jonas Jaroševičla

1018 Washington st., 
NORWOOD, MASS.

Stakeliunas 
Box 584

LOWELL, MASS.
Pai tana viče
15 Milbury st.

WORCESTER, MASS.
Ramanauskas 
99% Oak st., 

LAWRENCE,
J. Bajorinas 

176 Cardoni st,.
DETROIT,

L.

M.

A.

J.
MASS.

M1CH.
Kentraitis
448 Leonard st..

GRAND RAPIDS,
Zyg. Lukaševlč

201 E. Mai st.
AMSTERDAM, N. Y.

Jonas Mikėnas
235 E. Main st.

AMSTERDAM,

C.

MICII.

N. Y.

M. Balauskas
119 Grand st., 

BROOKLYN,
B. Juozapavičius

222 Berry st.,
BROOKLYN,

Alex Ragačev
166 Grand st., 

BROOKLYN,
šilkas ir Bagdonas

31 Hudson ave., 
BROOKLYN.

Join' ••• i
184 Grund st., 

B. Vaičaitis
32 Remsen Pl.

BROOKLYN.

N.

N.

N.

N.
MASPET1I, L. I. N.

Y.

Y.

Y.

Y.
Y.

Frank Michnlisky
MECHANICCSVH.LE, N. Y.

B. Palšunas
Box 58

E. YOUNGSTOWN, OHIO.

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kneizls
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN, CONN.

K. Ch. Kazemekas
789 Bank St., 

WATERBURY, CONN.
J. V. Kovas

21 Congress ave., 
WATERBURY, CONN

J. P. VasUiauskas
820 Link st., 

WATERBURY, CONN.
Jos. Matulenas

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL. 

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozffs Dailydė

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.
P. Adomaitis

654 German st., 
BALTIMORE, MD.

J. Aleknavičius
602 W. Lombard st., 

BALTIMORE, MD.
J. Filipavičius

437 S. Paca sl„ 
BALTIMORE, MD.

0. J. Kazlov
SO River st., 

HAVERHILL, MASS.
K. Jurgeliunas 

233 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

a

Lith. Nat’l Library
112 N. Greene st, 

BALTIMORE, MD.
Kaz. Satinas

628 Portland st.
BALTIMORE, MDZ

Bartkavicz
877 Cambridge st,

E. CAMBRIDGE, MASS.
A. Gailiunas
The Lithuanian St re 

ATHOL, MASS.
Ajauskas
36 Lincoln st., 

BRIGHTON, MASS.
Kurclaitis
601 W. Lombard st, 

BALTIMORE, MD.

P.

J.

B.

A.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis ;
LIETUVYS OENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avo, 
arti 47-toe gatvėn.

Tel. Randolph 5246

ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE ST. 

(Room 815) Chicago, III.
Res. 3255 So- Halsted St. 

Tel. Drover 5326

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesoso dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American gIcTtooI “t Langnafea

1741 W. 47th Street. ChlcagQi H

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo. 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald ave., Chicago, UI.
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LD. “KATALIKAS,” spaĮ 20, 1915.

Twain.

[PrincasirĖlgetaTj
Sulietuvino Padauguvietė.

(Tąsa).
— aš jį gerai žinau. Jis apšauks, kad jus norite iš jo 
atimti turtus ir dėlto užpuolėte ant jo namuose. Bė
kit — nes prapulsit. Jaigu neturite pinigų — imkite ši
ta duoklę, papirkite tanius, jie jus praleis ir bėgkite, 
kol nevėlu.”

Mailsas neėmė duoklės; jis prisiartino prie Onos 
ir sakė: “Pažiūrėkit gerai man į akis ir pasakykite — 
Mailsas aš, ar ne?” — “Aš tamstos nepažįstu!” Mailsas 
sakė: “Pristokit, kad teisybę kalbat!” Ona ką-tik gir
dinčiai pasakė: “Bėgkit! Nepraleiskit laiko!”

Staiga į kambarį įsiveržė kareiviai: Mailsas norė
jo nepasiduoti, bet neilga buvo kova: kareiviai tuojaus 
įveikė ir surišo Mailsą; surišo taippat karalių ir nuve
dė abudu kalėj imam

Kalėjime.
Visi kambariai kalėjime buvo pilni kalinių. Mus 

draugus prirakino prie sienos nedideliam kambaryj. 
Čion buvo aplink dvylika kalinių. Karalius pyko ir 
skundėsi, kaip jį drįso uždaryti kalėjimai!. Mailsas už
merkė akis ir tylėjo. Viskas, kas atsitiko su juom jo 
namuose, nugązdino jį. Jis keliavo namo linksmas, 
laimingas, mąstė, kad jis bus sutiktas su linksmybe, o 
jis ve dar kalėjimai! pakliuvo. Ir pusseserė Ona, to- 

- kia gera ir teisinga, jo nepripažino. , '
Mailsas su vaiku blogai miegojo pirmą naktį ka

lėjime. Už pinigus sargas parnešė kitiems belaisviams 
degtinės: tie pasigėrė ir dainavo bjaurias dainas, pešėsi 
tarp savęs ir barėsi. Po pusiaunakčiui atėjo sargas ir 
vos išvaikė girtus. Nutilo, ir tik tada musų draugai už
migo.

Taip slinko diena už dienos, naktis už nakties. 
Dieną kiti kaliniai ateidavo jų pažiūrėti ir visaip er
zino, o nakčia jų peštynes ir barniai neduodavo mie
goti. Badosi tarp kalinių vienas geras senukas. Ji-s 
pasakojo Mailsui apie tai, ką girdėjo apie Gcndono val
dytojus. Senas tėvas, mirdamas, sujungė Gju su Ona. 
Jaunai poniai bloga buvo gyventi su tokiu vyru. Visi 
jo bijojo ir niekas nemylėjo. Taippat senukas pasako
jo apie naują jauną karalių. Edvardas klausė: “Jau
ną karalių... Koks tai karalius?” Senis sakė: “Pas 
mus yra tik vienas karalius Edvardas VI. Teužlaiko 
jį Viešpats! Gailestingas jis, geras, kaip aniolas! S&ko, 
jis buvęs beprotis, bet dabar, girdėt, taisosi. Visa tau- 
ta’nicldžia Dievo, kad jis ilgai karaliautų. Pirmu daly
ku mažo karaliaus buvo — paliuosuoti nuo mirties se
ną Norfolko gercogą. Dabar karalius nori atmainyti 
visus aštrius įstatymus.”

Toji žinia nustebino karalių ir jis užsimąstė: “Ar 
gal būti, kad tas anioliškas karalius tai — elgeta, su ku- 
riuom aš sumainiau drabužiais? Kaip tai nei iš kalbos, 
nei iš apsiėjimo niekas negalėjo pažinti, kad tai yra ne- ; 
tikras karalius.”

Nuo to laiko vaikas dieną ir naktį mintijo tik apie 
apgavėją karalių Tomą. Kuo daugiau jis mintijo, tuo 
labiau jam skaudėjo galvą ir jis negalėjo miegoti. Ka
lėjime buvojimas pasidarė del jo sunkiausia kančia. 
Mailsas jokiuo bildu negalėjo jo nuraminti, 
karalium buvo prirakintos dvi moteriškės, 
jas pamylėjo ir tankiai su jom kalbėdavo, 
jų paklausė, už ką jos uždarytos kalėjimai!. Jos atsakė, 
jogei už tai, kad jos nenori pripažinti Anglijos tikėji
mo. “Ar tai už tai uždaro kalėjimai!? Tai jus tuojaus 
paleis, o man gaila su jumis persiskirti.”

Moteriškės tylėjo, veidai jų buvo liūdni. Karalius 
paklausė: “Ar tikrai už tai jus gali bausti?” Moteriškės 
vėl nieko neatsakė. Karalius toliaus klausė: “Na, sa-’ 
kykič, ar jus už tai kankys, plaks?” Moteriškės atsakė: 
“Nesigailėk mus, geras vaikeli. Dievas duos mums 
kantrybę pernešti bausmę.” Vaikas sušuko: “Tai jus 
plaks! O, Viešpate, susimylėk! Meldžiu jus, neverkit! 
Aš išgelbėsiu jus nuo kančių!”

Kitą rytą, kada vaikas pabudo, moteriškių kalėjime 
jau nebuvo. Karalius linksmai pamanė: “Ačiū Dievui, 
jas paleido!” Paskui liūdnai pridūrė: “O aš dar vis ka
lėjime.”

Inėjo kalėjimai! viršininkas su savo pagelbinin- 
kais ir liepė visus kalinius vesti laukan. Karalius nu
sidžiaugė, kad gaus paregėti aiškią saulutę, pakvėpuo
ti laisvu oi'ii. Jį atrakino nuo geležinės sienos ir jis nu
ėjo drauge su Gendonu paskui kitus kalinius. Kalėji
mo kiemas buvo išgręstas akmenimis. Kaliniai susto
jo užpakaliu į sieną. Juos visus surišo virvėmis kitą 
su kitu. Čion buvo ir kareiviai. Vidruyj kiemo stovėjo 
du stulpu; prie jų buvo pririštos dvi moteriškės, ku
rias taip mylėjo karalius. Jisai sudrebėjo ir pamanė: 
“Judviejų nepalaiedo! Mus krikščioniškoj šalyj plaka 
moteris rykštėmis ir aš, karalius, negaliu jų užtarti! 
Bet ateis laikas ir aš sunkiai nubausiu jų kankinto
jus!”

Atsivėrė platus vartai ir per juos įsiveržė minia 
(Seka toliau).

ir prasiblaivinti iš 
Atsargiai į viską 

Vos tik kilstelia 
pro smėlio maišą.

Geriausias del pypkės 
ir Cigaretų Tabakas/
yra Prince Albert geresnis, 
negu tu arba kitas vyras yra Į’ 
rūkęs. Skonis, kvepėjimas, 
vėsumas tos tabokos. padaro 
save skirtingu nuo kitų. Todėl 
sakysite, kad tos tabokos. 
Jums geriau patinka, negu 
koks kitas, kadaisia rūkytas. 
Jums visada yra užganėdini- 
mas rūkyti tą taboką.

LATEST PHOTOGrTaphI 
QiOK ELENA gR |TAlY

Italijos karalienė, kuri už
imta kareivių šeimynų gel

bėjimo darbu.

tuvaį groja. Aštrios kul
kos, spiegia ir dainuoja lėk
damos pro galvas. Anglai 
pradėjo ankstyvą darbą ir 
klegena šautuvais, kad išsi
budinti 
miego, 
tėmija. 
kepurė
tuoj sutrata šautuvai ir pra
ūžia spiečius kulipkų. Iš- 
lauko nieko nematyti, tik 
užraizgytos vielinės tvoros, 
tyra, nunaikinta lanka, že
mės siena, už kurios ten 
šis tas juda. Tai ir viskas. į 

Neapsakomas intempi- 
nas viešpatauja tarpe dvie
jų labirintų. Lyg tarp 
Iviejų debesų, užtvenkusių 
indra. Debesįs sutirštėja, 
šsprunda kulipka, tai iš į 
denos, tai iš kitos pusių.

Kaikurie užkandžiauja, 
veria arbatą iš skardinių 

i puodelių, patepa duoną 
sviestu, pjausto mėsą į ga l 
balus. Ties jų galvomis] 
styro smėlio maišai, mašini-J 
niai šautuvai, tinklas su aš
triomis kulipkomis. Ki
ti guli susitraukę ir apsi-.j 
dengę savo apsiaustais.n 

i Miega ir knarkia. Čia patą 
per juos žargo tie, kuriems! 
reikia veikti. Tečiau jie toj 
nejaučia. Tai smagi lova] - 
ir kvepianti patalinė! Ar j Anglekasiai čia nuosavių

Fringe Albert
the national joy smoke

yra tai taboka, su kuria jus 
• susidraugaujate pirmu kartu 

rūkydami. Jums ištikro pa
tiks skonis dėlto, kad yra 
taip geras ir užganėdinantis. 
Ir jums visados geriau patiks 
ta taboka.

Prince Albert yra parduodama visur raudonose 
maišeliuose po 5c; rauduonose blekinlse po 
1 Oc; taipgi yra parduodama svarais ir pasva
rais stiklinėse.

Copyright
1915 by 
R. J.

Reynolds 
Tobacco Co.

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

Apkasuose
Komendantas apsitaisęs | gyvi, ar numirę? Sunku įlnai^ neturi, gyvena kom- 

ir prisirengęs išsirengė iš tai atsakyti, 
savo gyvenamosios duobės. 
Visas išsitrynęs nuo para
ko. Mažas kapinynas ap
statytas kryžiais. Kapai 
apaugę žole, krūvos sulau
žytų ginklų ir granatų ske
veldrų. Štai koks reginys 
pirmiausiai metėsi komen
dantui akysna.

Pulkas kareivių čia apsi-j 
kasęs ketvirtas mėnuo, te-1 
čiau komendantas, išrodo,

Telephones Yards | 5946 
Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI
APT1EKA

4503 So. WoodTStreet, :: Chicago/III.
Ar jtjs žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

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

DR. RICHTER’S

Greta su 
Karalius 

Kartą jis

panijos namuose. Nuomos 
Dauguma apkasų suga-Įuž mėnesi kompanijai už 

dinta ir reikia juos pataisy-1 kambarius mokama nuo $5 
ti. Maišai su smėliu guli ligi $12, bet trobos yra pu- 
suplėšinti, nusvilę nuo gra- sėtinos ir gerai aprūpintos: 
natų. Kiek gyvi, traukiam elektra visur suvedžiota, už 
paperosus. Kvapas čia pa- kurią nieko neveik mokėti, 
vojingas. Neapsakomai Vanduo čia labai geras ir 
laužia nosį dvokimas suge- niekados jo nepritrūksta, 
dusios žvėrienos, sumiežtos Anglis lekuoja nuo $1.50 li- 
draug su tūkstančiais la- gi $1.75 už vežimą su atve- 
biau dvokiančių daiktų... Į žimu. 
čia trupa, alma žmonių la-

pasirįžęs čia dar ilgiau iš-Ivonai! Tarp tokios vietos, 
sėdėti. Gyvena savo rūsy j, tarp tokio kvapo valgoma: 
padarytam uoloje su ištai- tepama 
sytomis iš lentų sienomis. 
Gi reginys jam mažai ap
eina. Telef onuoja oficie-
riams, reikalaudamas išsių
sti grabėmis žinančius po

zicijas pasitikti mus, kad 
nepaklystume.

“Apie pirmą valandą mu-lkas ore ir granata knisasi 
sų 21 batarėja mėgins pa- su trenksmu žemėn, 
čiupinėti naujus anglų ap- inėjome į naujas 
kasus. Bukite tuo metu | Granata paskui 
prisirengę, nes be abejonės kryžiavojasi ore. Atsargiai 
atsišieps. Laimingos kelio
nės!”

Trepsime prieš vienas ki
tą taip šlyninių sienų ir 
smėlio maišų. Už bertai-1 
nio valandos sprausime gal
vas tarp kulipkų ir ugnies. 
Net susitraukiame apie tai Žeme skamba mums po ko- 
pamąstę. Piktai žviegda- jomis. Ir taip trenksmas 
ma virš galvų pralėkė gra- po trenksmui. Kaip dide- 
nata; tuojaus praūžė an- Įėję audroje dunda smarkus 
trą, trečia, ketvirta... Lekia perkūnai. Iš ten atsišiepia, 
taip tankiai, lyg nori viena Mėginama pasprangyti mu- 
kitą pasivyti. Jos lekia ir sų haubicas, 
nyksta per mažą nuotrupą 
sekundos, bet žmogaus vai
dentuvėje palieka reginys 
— lyg susisukęs žaltys 
skriejąs ore — po nudrie- 
kiinui ten granatos. Tarš
kėjimas nuolatinis, lyg, ro
dos, kas nuolat drasko gele
žinių durių užraktį. | 

Taip! Maža atmintyje 
paliko apie sekančią eilę šū
vių, kurie žviegdami lėkei 
per musų galvas. Vienas, 
du, trįs ir galas. Tai buvo 
pasisveikinimas. i

— Tai plokštieji šūviai— 
sako komendantas, — kaip 
kvailiai šnypščia.

Jau dabar smagu. Sau- ;

duona, sviestu, 
pjaustoma mėsa. Žmogus, 
mat, prie visa ko priprato! 

Pereiname dabar per ei- 
lį šlyninių gtabių. Čia labai 
prasta priedanga nuo prie
šo kulipkų. Užslepiame vi
sa,kas gyva. Pravirko kaž-

Jau 
grabes. 

granatą

apsidairome iš apkasų ir 
pamatome stulpus durnų, 
besistiepiančių viršun iš 
vietų, kur plyšta granata.

Pirmoje valandoje pasvie- 
dėme ugnį. Trijų miliutų 
tyla sudreba nuo kanuolių.

Tūnome apkasuose ir ge
riame kavą. Granatos 
griaudžiau dejuoja ir verk
šlena. Kanuolės barasi ir 
gązdina.

i Taip diena dienon. Dvi- 
Įkova tarp keletos batarėjų 
— daugiau nieko. Viešoji 
opinija apie musų padėjimą 
neišmano. Apie tai nepa- 
švenčiama nei vienos rai
dės. B. R.

Ant vietos yra kom- 
I panijos krautuvė, kur gali
ma gauti įvairių daiktų. 
Galima gauti be užmokėji
mo pinigais, tada išskaito 
iš uždarbio.

[ Darbai čia eina vien an
glių kasyklose. Dirbama 
kasdien. Atvažiavusiems 
galima darbą gauti. “Bo
sai” darbininkus gerbia, 
nes čia at jaučiama jų stoka.

Į Mokama už darbą taip: nuo 
61c. ligi 71c. už karą ang

lini “rūme,” o prie “pilė
nų,” kur negalima pakirsti i 
mašina, tai mokama $1 už 
karą. Anglis yra tyra ir 
augštis nuo 5 ligi 10 pėdų.

Tautų čion esama 
kių, bet daugiausia 
ir italų, kurie turi 
bažnyčias. Lietuvių 
labai mažas būrelis: 
dusių šeimynos ir apie pu
sė “tuzino” pavienių. Ap
švietimas ir pas tuos yra 
menkas. Mažai kas skaito, 
o daugiausia palinkę prie 
tuščių kalbų ir gėrimų. Y- 
ra keletą čia gimusių lie
tuvaičių, bet vis savuosius 
kaž-kokia 
krūvon ir 
draugauja.

EXPELLER 
del REUMATIZMO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
v.onoo n.ptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK,N. Y.

Dr. g. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytu.

Telefonas Yards 687.

Dr. T. M. Maturzynska ■
LIETUVE DENTISTS i

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- I 
rium įeinanti. Darbas gvarantoja-

mas. Taipgi tvirtas. I

1151 MILWAUKEE Ave. hMT, ■
■niiuMiiiiiiWi»i:H«ii»aiiiii!aniniai«iiiHiiiinaniiMaii»H:iiiiHiiinri

Atsakanti gyduolė dėl Reumatizmo ■

ANGLIŲ KASYKLOS;
GYVENIMAS; DARBAI 

TAUTYBĖ.

Monongah, W. Vt.. Tai 
yra anglekasių miestas.

viso- 
lenkų 

savo 
čion 

3 ve-

pajėga glaudžia 
lietuviai išvien

J. P. Frederick,

Tukst^įpia tapo sveikais, 
žmonės slogiausiame sveika- 

> tos padėjime, kentėdami ru- 
"y matizmo skausmais, 

jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad ją kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumų. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. < •

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 agontavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

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

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

m

Telephone Yards 6698

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų de! moterų. Vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- ‘ 
kotų. į

JONAS BUDRIKAS, savininkai į
3252-64 S. Morgan St. f 

_ CHICAGO. ILL. *

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Darų, lentų, lentelių, rCmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Apskelbimai “KATALIKE’’ atneša gera pelną.

3
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LD. “KATALIKAS,” spalių 20, 19154 v.

Chicagos Žinios.
Jis

F

BANK
JONAS M. TAI >NEV!ČIA, Sav

Chicago, III. 3249-53 So. Morgan Street,

GYVULIŲ PROTAS

Raiyk tfflojaaso o ėrieną mnmerj dykriu

11t

Vaitkus,
Chicago, Ill.

Paieškau pusbrolio, Juozapo Giru- 
lio, jo seserių Damicos ir Onos. Jie 
gyvena Chicagoj. Paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Tubučių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti, ar kas apie juos žino, pra
nešti šiuo adresu:

Antanas Vaitkus, 
827 33 Place, Chicago, Ill.

Ant pardavimo čeverykų dirbtuvė 
shoe shop) su visais įrankiais. Ge

roje vietoje. Parsiduoda labai pi
giai. Atsišaukite po numeriu: 
752 W. 35th str., Chicago, Ill.

Paieškau Antano Dulkio, iš Vanagių 
ir Stanislovo Gedemino iš Girininkų, 
abudu Naumiesčio parapijos, Rasei
nių pavieto, Kauno gub. Jaigu kas 
žinotų, ar jie patįs, tegul atsišaukia.

Jieva Lecaitė,
821 N. Kolin avė., Chicago, Ill.

Paieškau Mortos Gražinskaitės, pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Šilalės parapijos, Gedieliškės kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Antanas Vaitkus, 
827 33rd Place, Chicago, Ill.

Parsiduoda galiūnas labai pigiai. 
Geroj, lietuvių bei svetimtaučių ap- 
gyventoj, vietoj, vienatinis saliunas 
toje apylinkėje. . Priežastis pardavi
mo — savininkas turi tris galiūnus. 
Atsišaukite po numeriu:
3658 Union avė., Chicago, Ill.

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.

< U
Kiti parduoda po 30 c

Bankes’ geriausia 2 O
Creamery Sviestas . .**'*''

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Ant pardavimo dvi bučernės ir gro- 
sernčs lietuvių ir kitokių tautų ap- 
gy ventoj kolionijoj; seniausi bizniai 
toj apylinkėj. Taipgi parsiduoda du 
lotai ant geriausios gatvės — Archer 
avė. Priežastis parnavimo — savi
ninkas važiuoja aut farmų. Atsišau
kite po antrašu 2098 Canalport -avė., 
732 W. 19th str.

Michail Marvid.

Phene Drever TOM

DR. A. J. TARAKEVICZE
, GYDYTOJAS Ht CHIRURGAI)

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan StM Chicago, IU.

Paieškau pusbrolių Pranciškaus ir 
Juozapo Stonių, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Girdiškio
Ringalių kaimo. Pirma gyveno Čhi- 
cagoj. Malonėkite 
resu:

Antanas
827 33rd Place,

K. KATUTIS
GRABORIUS

Pigiausias lietuviškas graborius. 
Parduoda didelius grabus nuo $15.00 
ir augščiau, o už mažus nuo $3.00 ir 
augščiau. Reikale atsišaukite, o bu
site užganėdinti.

710 W. 18 SI.

«niiBiiiiiH;iiiiiBiiiiiiHninaiiii

Tel. Canal 285.

parapijos,

atsišaukti šiuo ad-

darbininkų už sauvalę, 
buvo Įsakęs į miesto tary
bos posėdžius ant galerijų 
leisti tik policijai 
ir ištikimuosius 
Miesto taryba jo 
atmetė.

Majoras ir miesto tarybo
je prisidirbo sau daug prie
šininkų.

Kuo viskas pasibaigs, ne
žinia.

žinomu s 
asmenis, 
isakvma C »! c

ŠV. CECILIJOS DR JOS 
VAKARAS.

uždarymo 
“Sausie- 

jo kalba 
‘■slapieji” 

nenorėjo

PARVAŽIAVUS MAJO
RUI.

Parvažiavus miesto majo
rui Thompsonui mieste ki
lo didis trukšmas. Visi 
“slapieji” priešais jį suki
lo, bet “Big Ball” sakosi 
iš to visa nieko nedarąs, 
jis pildąs valstijos įstaty
mus ir viskas.

Vakar majorą “Thomp- 
soną “sausieji” labai iškil
mingai sutiko. Majorą nu
lydėjo “sausųjų” susirinki
mai!, kurs jis pasakė kalbą 
reikale saliunų 
sekmadieniais, 
siems,” žinoma, 
labai patiko, bet 
jo išvedžiojimų 
nei klausyti.

Majoras savo kalboj pa
žymėjo, kad saliunų užda
rymas neturįs jokio ryšio 
su politika. Jis salimais 
uždaręs, kad pildyti savo 
pareigą, prisiegą, kad pil
dyti . valstijos įstatymus, 
kuomet buvęs kandidatu į 
majorus, kitaip manęs apie 
saliunų uždarymą, tai jo 
tasai manymas buvęs asme
niškas, ne kaipo valdininko, 
bet kaipo paprasto piliečio.

Paskui majoras aštriais 
žodžiais užsipuolė ant Uni
ted Societies sekretoriaus 
A. J. Cermak, kuris yra po
draug municipalių teismų 
“bailiffn.” Pasakė, kad 
Mr. Cermak už saliunų už
darymą sekmadieniais ant 
majoro verčias kalnus, bet 
Cermak turįs žinoti; jogei 
ir jo pareiga pildyti įstaty
mus. Municipalių teisėjų 
pirmininkas, teisėjas Olson, 
turįs iš Cermako pareika
lauti, kad jis arba pildytu 
įstatymus, arba pasitrauktų 
iš “bailiffo” vietos.

Pagaliau apreiškė, kad 
kol jis busiąs majoru, tai 
tas įstatymas saliunų rei
kale turės būti pilnai pildo
mas.

United Societies sekreto
rius Cermak tečiau šiandie 
per laikraščius labai aštriai 
atsako majorui. Jis sako, 
tegu .majoras juo nesirūpi
na. Piliečiai jį “bailiffn” 
savo balsais pastatė, bet ne 
majoras, tuo tarpu piliečių 
didžiuma priešinasi majoro 
parėdymui saliunų reikale.

Cermak majoro pasiteisi
nimą, kad jis pildąs įstaty
mus, skaito kvailu pasitei
sinimu, nes kuomet jis kan
didatavo į majorus ir raštu 
prižadėjo nepaliesti saliu
nų, tai jis tai ne kaipo pri
vatinis asmuo, bet kaipo 
kandidatas į majorus darė. 
Ir šiandie savo duotą žodį 
sulaužė.
n “Slapieji” nusprendė 
majorui ir “sausiesiems” 
nepasiduoti ir visą reeikalą 
nukreipti į teismus.

Šiandie policijos, viršinin
kas Healy perstatys majo
rui visus saliunininkus, ku
rie sekmadieniais peržengė 
įstatymą, nepaklausydami 
majoro įsakymo uždaryti 
saliunus. Gal nekuriems 
bus atimta “licences.”

Vakar vakare atsibuvo ir 
miesto tarybos posėdis. Ir 
ten majoras gavo vėjo. No
rima iš majoro atimti galę 
atiminėti iš saliunininkų li
cencijas už sekmadienio ;.- 
statymo peržengimą.

Majoras gavo vėjo ir nuo

kampo State ir Huron gat
vių, ir po to nesugrįžus. 
Nekurie pasakoja matę ją 
kalbant su kokiuo tai pa
buvusiu vyriškiu.

RENGIA DIDELĮ PARO- 
DAVIMĄ.

Joi bus gautas iš miesto 
valdybos leidimas, tai rub- 
siuviai streikininkai šią sa
vaitę surengs vidurmiestyj 
didi parodavimą. Taip skel
bia rubsiuvių unijos prezi
dentas Sidney Hillman.

BANIO
COFFEE Z6«

26c vertes Kava su 40 centiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1 Qs. Bankas’Dairy stalo OCz.
Kava lwU Sviestas fcvl. (firofl

Puikiausia Arbata \hi|l>
60c vertes, tiktai pu ‘♦VGOvV VcILt,.', L 1L <1J J
Geriausia ii visų CHc 
Arbatų, 60c vertes po w w **

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

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruese

, j 1816 IV 12th st 
i3102W22ndst

Pietine dalis 
3032 Wentworth ava 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashlaud ave

Lietuvių giesmininkų ir 
dramos “šv. Cecilijos” dr- 
ja spalių 17 dieną M. Mel- 
dažio svetainėje turėjo va
karą. Scenoje atvaidino 
vieno veiksmo komediją 
“Nutruko.” Atvaidinta ge
rai ir publikai suteikta 
daug skanaus juoko. To
lau sekė eilės: “Paminėji
mas tėvynės.” Deklemavo 
poni A. Valatkienė. Pas
kui viršminėtos draugijos 
choras, susidedąs vien iš 
vyrų, vedant p. A. Šlape- 
iui, padainavo porą daine
lių. Po to pasirodė tos pa
čios draugijos mišras cho
ras. Vedė p. B. Lauraitis. 
Puikiausiai sudainuota “Aš 
už marių žiemavojau.”

Po programo — šokiai. 
Publikos buvo pilna svetai
nė. Blaivus jaunimas pa
vyzdingai ir linksmai šoko. 
Kai-kurie prasitardavo, gir
di, butų gerai, kad gėrimai 
butų visiškai panaikinti, 
tai musų vakarai, ar kitokie 
visi darbai susyk pasivary
tų pirmyn. Ten buvęs.

B. PAPLAUSKAS,
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.
Yra musų agentu hoselande, Ken

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

ALD. “Kat.” Administracija.

12 ARKLIŲ SUDEGĖ.
Vakar ryte arklidėse po 

numeriu 314—16 West Elm 
gat. kilo gaisras. Kol at
vyko gaisrininkai, aplinki
niai žmonės buvo ėmęsis 
darbo gelbėti arklius iš lie
psnų. Suvirs 80 arklių su
spėta iš ugnies išvesti. 12 
arklių sudegę. Atvykę gai
srininkai ugnį veikiai užge
sino, nes arklidė yra mūri
nė. Nuostoliai siekianti 
$10,000. Viduj sudegę 
daug vežimų su visokiomis 
prekėmis, kurios ryte turė
jo būti gabenamos į paskir
tas vietas.

Gaisrą- pamatė pirmiau 
šia policiantas Thomas Ry
an iš Chicago avė. policijos 
nuovados. Jis puolėsi tuo
met prie artimiausios alar- 
mo skrynutės ant kampo 
Clyborn ąve. ir W. Division 
gat. Skrynutė pasirodė 
sugedusi. Tuomet polici
antas nubėgo prie kitos 
skrynutės, ant kampo Or
leans ir W. Division gat
vių. Ir ten tas pat galas. 
Iš ten paliciantui prisiėjo 
dumti ant kampo W. Divi
sion ir Wells gatvių. Iš 
čia paduota gaisrininkams 
alarmas.

Vis netvarka turi šen- 
ten pasirodyti. O juk to
kiam mieste, rodos, viskas 
turėtų būti tobula.

PRAŽUVO 9 M. MER
GAITĖ.

Evelyn Becker, 9 metų, 
kaž-kus pražuvo ir dabar 
jos tėvui prašant, policijos 
ieškoma. Evelyn sekmadie
nio ryte pardavinėjus arti 
savo namų laikraščius, an;

Paieškau dviejų pusseserių: Viktori
jos ir Petronėlės Peciuliukių, paeinan
čių iš- Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Dumsiškių kaimo. Jaigu kas žino
tų, arba jis pačios, teiksis atsišauk
ti, nes turiu labai svarbių reikalą.

Antanas Savickas,
3605 S. Marshfield avė., Chicago avė.

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—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

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

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena.” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9t4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad n o vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papro čius. Minėtos arabų historijos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugirtos. 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne. ~

Tūkstantis Nakta 
irVena

GYVULIU PROTAS

J»OZA> UOTUS

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga ’ didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

išpžsalų užpuola, kodėl naminiai

Tananevicz Savings

CHICAGO. ILL.

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 ’’dtų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vkas dalis svieto ir 

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

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

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

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietą.

Irt-KART NBDELIN1S LAJF2A8TIS

•‘SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

lesina kas utarntrikas ir petnuGla.
— ------PRENUMERATA KAŠTUOJA-

AMERIKOJ fnsetan,s^pusei matų $1.25
E1IU0P0 T fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-JJ LJ UV i jjoj jr Škotijoj 15 § Prūsuose 15 m.

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

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

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

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinj susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

Garsinkitės L. D. “Katalike"

W, D. Boczkauskas & Go.
SŽMM W. South III, Kihanoy Cite, Pa

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą)

y Šitas specialia KUPONAS vertas lt
i Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New y~rk, N. Y.
(Vertis kupoBS gere iki 31 d. Gruodžio. 1915.)
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