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SUBOMBARDAVO DEDEAGATCH
Bulgarai paėmė Uskubą.

Italija siunčia 80,000 vyrų 
į Salonikus.

Talkininkai subombardavo bulgarų 
kazarmes.

Sėdy apylinkėje Anglijos sub-

Londonas, sp. 25. — Di
džiausias serbu su bulga
rais mušis atsibuvo palei 
Uskubą, kuris guli ant Sa- 
loniki-Nish geležinkelio. Ir 
Uskubą bulgarai užėmė. 
Ten serbai atkakliai gynė
si, bet prieš didesnes jėgas 
negalėjo atsilaikyti. Ant 
miesto gatvių durtuvais ba
dytasi. Abiejose pusėse kri
tę daug kareiviu.

Palei Robovą, Į pietus 
nuo Strumnitza, bulgarai 
susirėmę su francuzais ir 
pastarieji bulgarus atgal 
atmušė.

Londonas, sp. 25. — Aus- 
tro-vokiečiai savo frontu 
pasivarė 35 mylias Serbijos 
gilumon ir serbai niękur 

tvirčiau negali atsilaikyti. 
Tas pat galas ir iš bulgaru 
pusės. Austrai-vokiečiai
nors palengva slenka. Mat, 
prieš juos stovi tvirčiausios 
serbu armijos. Bet bulga
rai per Serbiją varosi vie
šnios greitumu. Niekur jie 
nesutinka smarkesnio ser
bu pasipriešinimo. Talki
ninkų armijos tuo tarpu 
mažai ką veikia. Nedaug 
dar teužkliudo bulgarų kai
rįjį sparną. Serbijoj nėra 
geležinkelių. Vienatinį Sa- 
loniki-Nish geležinkelį, ku- 
riuomi talkininkai buvo 
manę paskubėti serbams 
pagelbon, bulgarai keliose 
vietose perkirto ir didelę 
dalį jo užėmė. Serbijai te
lieka apverktinas padėji
mas. Ją gali išgelbėti tik 
talkininkų didelė karuome- 
nė ir Rumunijos stojimas 
karau prieš bulgarus.

Iš Romos apturėta žinia, 
kad Italija į Salonikus 
siunčianti 80,000 karuome- 
nės.

Iš Atėnų pranešama, kad 
didelis mušis prasidėjęs 
talkininkų su bulgarais ar
ti Valondova, Serbijoje. 
Taippat apturima žinia, 
kad francuzų-anglų karuo- 
inenės dalis išsodinta Bul
garijos pakraščiuose arti 
Dedeagatch, ties Aigejos 
jūrėmis.

Berlyno oficialiuose rate

liuose tvirtinama, kad talki
ninku pastangos Balkanuo
se nueisiančios niekais, ka
dangi teutonai savo tikslą 
turėsią atsiekti. Prasimu- 
šią per Balkanus, pasieksią 
Konstantinopoli, o iš ten 
trauksią ant Eigpto.

Nekurie vokiečiu laikraš
čiai dar patikrina, kad kai
zeris šiemet Kalėdas švę
stus Konstantinopoly j.

Ar tik nebus kartais taip, 
kaip su Paryžium.

Vokiečiai talkininkus vi
saip gązdina, o patįs tik 
apie taiką ir rašo.

Londonas, sp. 25. — Tal
kininkų karo laivai subom
bardavo uostinį bulgarų 
miestą Dedeagatch,. gulintį 
palei Aigejos jūres. Už
mušta aplink 10 ei vilnį gy
ventojų ir daugiau tūkstan
čio bulgarų ir turkų karei
vių. Kareivių kazarmės 
sugriautos.

Kuomet talkininkai nuo 
savo karo laivų nukreipė 
ugnį ant kazannių, tuo me
tu bulgarų visas pulkas 
pietavo. Ir todėl maža da
lis kareivių išėjo sveikais.

Taippat sugadinta aplink 
miestą Imi garų apsikasi- 
mai, kuriuose taippat daug 
kareivių žuvo.

Miestas apgriautas. Su
naikinta geležinkelio stotis 
ir kiti aplinkiniai namai.

Po to likusioji bulgarų 
karuomenė pasitraukė i ar
timuosius kalnus.

Taippat dalimis subom
barduotas kitas bulgarų 
uostas ir miestas Lagos.

BERLYNE SUMIŠIMAI 
DEL DUONOS.

Amsterdam, sp. 25. — Iš 
Vokietijos apturėta čionai 
žinia, kai valdžia visus val
gomuosius produktus pai
ma į savo rankas visoj val
stybėj, kadangi šiaip daug 
žmonių tiesiog badmiriau- 
ja. Vieni turi visokių val
gių perdaug, kiti nieko, nei 
už pinigus negali gauti. Gi 
visi produktai nesvietiškai 
pabrangę.

Berlyne kasdien keliamos

Buorinis laivas Port Jackson ir to laivo kapitonas. Laivas žymus tuo, kad jis la
bai senas. Pirm karo jis visas laikas Anglijai tarnavo kaipo mokykla jūrei
viams, gi dabar juomi išnaujo vežiojamos prekės tarp Europos, Amerikos ir Au

stralijos uostų.

riaušės del duonos, kurios 
bėdiniausieji negali gauti. 
Kituose miestuose ir tas 
pat padėjimas.

Kareiviams karo laukan 
visuomet pilnai pristatoma 
valgio. Gi civiliams gy
ventojams prisieina badmi- 
riauti.

Kaip valdžiai seksis su 
ta valgomųjų produktų mo
nopolija, sunku kas nors 
tikro pasakyti.

MIRĖ RUSŲ TEPLIO
RIUS.

Petrogradas, spal. 25. — 
Čionai pasimirė garsus ru
sų tepliorius Konstantinas 
Makovski. Turėjo 77 me
tus. Buvo priskaitomas 
prie žymiausių pasaulyj tos 
rųšies dailininkų.

ARMĖNAI ESĄ IŠDA
VIKAI.

Berlynas, sp. 25. — Ta- 
geblatto korespondentas iš 
Konstantinopolio praneša, 
jogei jis turėjęs pasikalbė
jimą su turkų parlamento 
pirmininku Halil Bey, ku
ris korespondentui pasakęs, 
jogei armėnus turkai už tai 
persekiojanti, nes jie esan
ti išdavėjai ir visi apsigin
klavę prieš turkus kaipo 
kokie kareiviai. Armėnai 
ištremiami tolyn nuo karo 
lauko frontų, nes jie gelb
stinti turkų priešininkams. 
Su tokiais žmonėmis nega
lima kitaip pasielgti.

*........ ...................

VISAS PASAULIS PRIE 
ŠAIS VOKIEČIUS.

Londonas, sp. 25. — Vi
sas civilizuotas pasaulis su
kilęs prieš vokiečius už su
šaudymą Bruselyj slaugoto- 
jos, anglikonės Miss Gavelį, 
intartos pagelbėjime pa
bėgti iš vokiečių nelaisvės 
francuzams, anglams ir bel
gams kareiviams. Nieko 
negelbėjo nei neutralių val- 
stvbiu ambasadorių užtari
mai. O juk tie ambasado
riai, ypač Suv. Valstijų am
basadoriai, veikė savų val
džių vardu. Nieko gero ne
išėjo. Vokiečių valdžia pa
liko kieta, kaip uola. Visi 
tą pasielgimą priskaito prie 
didžiausių šio šimtmečio 
barbarysčių.

Vakar be to apturėta ži
nia, kad vokiečiai Belgijoje 
sušaudę dar kitą moterį, 

kurios pavardė nežinoma.
Miss Gavelį egzekucijos 

metu nesileido net sau akių 
užrišti. Kaip didvyrė atsi
stojo su surištom rankom 
priešais šautuvų vamzdžius 
ir krito nuo barbami rankų.

SKATINA PRIE VEI
KIMO.

Paryžius, sp. 25. — Pran
cūzų laikraščiai skatina sa
va valdžią prie didesnio 
/karo lauke veikimo. Sako, 
jau prisiartinęs laikas už
pulti vokiečius visu smar
kumu ir suvyti juos atgal 
Vokietijon.

Tūlas 11 metų jaunikai
tis, Mikolas Kutuzovas, pa
bėgo nuo vokiečių, dabai- gi 
paduoda apie juos nemažai 
žinių. Kutuzovas tarnavo 
dideliame dvare grovienės 
Melžinskienės (Rcnava). ■

Balandžio mėnesyje dasi- 
girsta, jog vokiečiai prade
da aridities, matomai norė
dami užpult Mintaują. Dva
ro rėdytojas Burba pasiun
tė Kutuzovą į Sėdus, palie
pęs pasiteirauti, ar dar toli 
vokiečiai. Kutuzovas pri
buvo į Sėdus, bet čia daži- 
nojo, jog vokiečiai senai jau 
perėjo Mažeikius, randasi 
toli už akių, arti Mintau
jos.

Vos Kutuzovas grįžo į 
Renavos dvarą, kaip atjojo 
du vokiečių dragūnu. Jie 
tuojaus pranešė rėdytojui: 
— “Dabar jus jau musų. 
Prirengkite butus. Tuojau 
pribus čia musų pulkinin
kas.”

Pareikalavę sau arklių ir 
išsirinkę geriausius abudu 
draugu išjojo atgal. Bet į 
trečią dieną pribuvo dva-

ANGLAI APLEIDŽIA 
TĖVYNĘ.

Londonas, sp. 25. — A- 
belnai manoma, kad trum
pu laiku Anglijoje bus pra
vestas priverstinas karei
viavimas, nežiūrint net, ko
kios iš to turėtų išeiti pa
sekmės. Anglai jaunuoliai 
tai labai gerai atjaučia ir 
todėl būriais ima emigruoti 
į Ameriką. Valdžia tečiau 
sumanius veikiai tą išeivy- 
bę sustabdyti.

Pasirodo, kad žmonės ne
nori kareiviauti ir Anglijai 
su kareiviais bus tikra ne
laimė.

Pravedus priverstiną ka
reiviavimą gali kilti revo
liucija.

INDOMUS RUSŲ ŽYGIS.
Londonas, sp. 25. — Ru

sai Kurše ėmė veikti taip, 
ko vokiečiai visai nesitikė
jo. Kuomet vokiečiai su
traukė visas savo jėgas 
prieš Dvinską ir Rygą, ru- 
■sai išsodino didelę savo ka- 
ruomenę palei Dome Ness, 
ties Rygos užlaja ir eina 
vokiečiams iš užpakalio. 
Mėgins perkirsti geležinke
lius tarp Mintaujos Vinda- 
vos ir Mintaujos Liepojos.

Tai yra labai svarbus ru
sų žygis, apie kurį vokie
čiai savo pranešime nuty
li. Jei rusams pasiseks sa
vo tikslą atsiekti, tuomet 
Vokiečiai atsiras tarp dvie
jų ugnių ir bus iškloti kaip 
kokie tarakonai.

marinas nu
skandino vo
kiečių karo 

laivų.
Vokiečiaipaemene- 

laisven 3,000 
rusų.

Petrogradas, sp. 25. — 
Anglijos submarinas Liepo
jos pakraščiuose nuskandi
no vokiečių karo laivą 
skraiduolio Prinz Adalbert 
tipo.

Prinz Adalbert turi 8,858 
tonus ir 557 jurininkus ir 
oficierius.

Berlynas, sp. 25. — Vo
kiečiai oficialiai skelbia, 
kad šiaurvakaruose nuo 
Dvinsko iš rusų atimta jų 
pozicijos palei Schlossbergą 
ir Unkštą. Vokiečiai paė-

ran ulanų pulkas, vedamas 
pulkininko barono Roppo. 
Beje, tas baronas Roppas 
pats paeina iš Kuršo, turi 
ten daug savo dvarų. Jis 
todėl puikiai gali kalbėti 
rusiškai. Tečiau pasirodė 
labai nemandagus ir pasi
pūtęs. Tuojaus paliepė pa
imti iš dvaro visus gyvu
lius. Rėdytojaus Burbos 
pati, tuokart nelab sveika- 
tuojanti moteriškė, išprašė 
palikti puikų veislinį ver
šį.

Baronas Roppas paliepė 
atimti iš dvaro skiepų visą 
vyną. Kuomet Kutuzovas 
inėjo pas baroną, tas panie
kinančiai atsiliepė: — “Ste
bėtina, kodėl tos lenkų 
kiaulės geria taip puikų 
vyną.” Ir tuojaus užklau
sė: — “Kodėl su dvaro rei
kalais ateini tu? Kur pati 
grovienė?” Kutuzovas at
sakė, jog grovienės dvare 
nėra, jį nuo senai persikėlė 

lį savo dvarą Vegns, Mogi- 
levo gubernėje.

Baronas Roppas neužil
go automobiliuje išvažiavo 
į Sėdus, kur jau atsikraus
tęs buvo vokiečių šta
bas Baronui išvažiavus, 
idanai šoko viską dvare 
plėšti. Alantą sunaikino, 
baldus sulaužė, divonus su
pjaustė peiliais. Ypač dū
ko vaikėzai, kurių besą 
daug tarpe ulanų.

Baronas Roppas netruko 
sugrįžti iš Sėdų. Jam tuo-

inę nelaisvėn 18 rusų oficie- 
rių ir 2,840 kareivių su 10 

i kulkosvaidžių. Kituose 
'fortuose vokiečiai paėmę 
dar aplink 700 rusų.

Petrogradas, spal. 25. — 
i Rusų karo ofisas skelbia, 
j kad Rygos apylinkėse pa
pui upę Aa vokiečių užpuo
li ima i atmušti.
Į Į pietrytus nuo Rygos vo- 
Ikiečiai užėmę sodžių Repe. 
I Rygos visu frontu iš abie- 
jjų pusių smarkiai artileri
ja veikia.

Aplink Dvinską mūšiai 
su didžiu smarkumu atsi
naujinę. Vokiečiai po 
smarkiam artilerijos veiki
mui su dideliais nuostoliais 
užėmė Unkštą.

T šiaurryčius nuo Naujo 
Aleksandra vo rusai iš vo
kiečių atėmė forti Pikuotą 
sodžių Medum. Rytuose 
nuo ežero Prut ir pietuose 
nuo ežero Drisviaty rusai 
po smarkiam susirėmimui 
iš kelių sodžių vokiečus iš
viję. Rusams visur tekę 
daug vokiečių stiprių pozi
cijų.

Palei Oginskio kanalą, 
vokiečiai išvyti iš sodžiaus 
Voulka.

Kitur nesama žymesnių 
atmainų.

Roma. sp. 25. — Italai 
paėmė austrų miestą Go- 
ritzą. Šis miestas buvo ne- 
kaipo raktas pasiekti Išdu
žo. Taj didis italų laimėjijaus imta skųsties ant ula- 

(Seka ant 2 p.).
Mi. _______

mas
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Duonos!
Vienas laikraštis spauz- 

tliiia sekanti liūdini vaizde
li iš nekuriu Lietuvos mie
sto :

Ant gatvės kampo dvyli
kos metu mergelė veltui 
stengiasi nutildyti du saviš
kiu, broliuką, ir penkių me
tu sesutę, laikomą aut ram 
ką, kurie gailiai verkė.

— Kas jiems atsitiko l — 
klausia praeivis.

— Valgyti nori, tai ir 
verkia.

— Ar esate našlaičiai?
— E, ne! Bet mama dar 

auštant iš namu išėjo par
nešti duonos ir ligšiol nesu
grįžo, o čia jau bene bus ir 
pietą laikas!

Nusisuko į vaikelius:
— Matote? Ten yra ma

ma. ten, kur daug žmonių 
stovi ir laukia. Kaip tik 
galės ineiti krautuvei!, tai 
tuojaus ir duonos bus. 
Klausykit, eisime arčiau 
mamos!

Nuėjo. Vaikai pamatę 
motiną, stovinčią minioje, 
šiek-tiek nusiramino. Bet 
ne ilgiau. Išnaujo pradėjo 
verkšlenti.

Pagaliau iš krautuvės 
kas toksai išėjo ir laukian
tiems ką tokio pasakė. Pa
sigirdo liūdnas šlainėsis. 
sunkus atsidūsėjimai, paga
liau net prakeiksmai.

— Pasakė, kad duonos 
daugiau visai nebus...

Gailiai pati apsiverkė. 
Verkė visi — motina ir vai
kai.

O, Lietuva brangiausioji! 
Tu maitini kitus, gi nuosa
vi vaikai badumi miršta!

VON BUELOW SERGĄS
Berlynas, sp. 25. — Su

sirgęs princas von Buelow, 
buvęs Vokietijos kanelieris. 
Atsirandąs Cologne, bet 
veikiai del sveikatingumo 
iškeliausiąs į Baden-Baden.

DUMBA BERLYNE.
Berlynas, sp. 25. — Bu

vęs Austrijos ambasadorius 
Suv. Valstijose, dr. Dumba, 
su savo žmona atkeliavo 
Berlynan. Vokiečių laik
raščiai rašo, kad jam busiąs 
suteiktas grafo titulas.

Iš Laikraščių
“V. L.” p. J. Šlitskis ra

šo musu raštų formato ir 
apdarų reikale. Tai rašo
ma TMD. skyriuje ir todėl 
palytimi tik minėtos dr-jos 
leidiniai-kningos. Paklau
sykime, kaip nupasakoja:

“Nežinau, ar daugelis 
musų draugų užsiganėdina 
dabartiniu mišiniu fomato 
musų išleidžiamųjų kningų, 
bet manęs ypatiškai jisai 
neužganėdina.

Dabar TMD. kningos yra 
leidžiamos visokiausio for
mato, — bet, kaip spaus- 
tuvninkas užsimano, tokio 
ilgio ir pločio musų kuni
gas padaro. Sudėjus eilėn 
TMD. kningas, randame 
kiekvienos kningos kitokį 
formatą skirtingą ir jos 
daro įspūdį, kaip netikusio 
ūkininko visokių žagarų 
sutvarstyta tvora. Todėl 
reikėtų atkreipti musų cen
tro valdybos ir Literatiš
kojo komiteto atidą, kad 
ateityje bandytų priimti 
vienodą formatą - visiems 
TMD. raštams. Rodos, Dr. 
V. Kudirkos raštai yra 
stambiausi s TMD. leidinis, 
todėl reikėtų Kudirkos raš
tu formatą ir priimti ir kiti 
visi TMD. raštai ateityje 
leidžiami, turėtų būti to 
formato. Tada butu dai
liau pažvelgti į TMD. kiiin- 
gyną.

Antras dalykas, į kurį no
riu atkreipti atidžią, gerbia
mųjų TMD. narių, tai spau
sdinimas musų raštų be jo
kiu apdaru. Ar pareis lai
kas, kuomet mes apdaru 
suprasime tą svarbą ? Ar vis 
del kelių centų sutaupymo 
leisime savo kningas palai- 
dais lapais? Juk tai yra 
musų pačių visiškas apsilei
dimas, jei mes išmėtome do
lerius ant nenaudingų daly
kų, o musų atspauzdinti 
raštai — kningos reikalau
ja tarbos, kad jas tvarko
je palaikyti! Pas kitas tau
tas tokis paprotis senai jau 
išėjo iš nlados ir pas juos 
jau nesimato kningų neap
darytų.

Šita poperinė mada, tik 
pas lietuvius dar užsilaiko.

Kodėl ? Ar lietuviai taip 
jau turtingi, ka ant ke
liu šimtu dolerių neapstovi. 
Juk kningos kainuoja daug 
pinigų kol jas atspauzdina, 
ir be apdarų jos tuojaus 
susigadina. Taigi ar ne
vertėtų pridėti dar kelis 
centus daugiau ir turėti 
kningą geroje tvarkoje, 
ant ilgu metų? Gaila, kad 
musą broliai ir sesės, ir y- 
pač TMD. nariai, daugumas 
nesupranta ir tankiai kelia 
lermą, jei prisieina keli 
centai pridėti už kningą ap- 
taisymą.

Šiuoini atkreipdamas ati 
dą visu gerb. TMD. nariu 
į tą dalyką, as sumaniau, 
kad mes, TMD. nariai, kas 
metas mokėtume po kiek 
nors ekstra į TMD. išdą. 
Aš manau, kad po 15 cęntų 
(langiaus mokant kas me
tas mes visi gautume knin
gas apdarytas. Juk tai bu
tą puiku, ir turėtume knin
gas geroje tvarkoje.”

Tas kibai daliai atrodo ir 
toji reforma butu nieko 
,sau. Bet kitaip vertus, 
manymas tikrai niekam

Parodoma, kaip austrai-vokiečiai užpuolė Serbiją iš žie
mių, gi bulgarai iš rytų. Iš pietų pusės nuo Saloniki 

talkininkų armijos traukia priešais bulgarus.

kęs. Visupirmu visų leidi
nių formato negalima ju
kino budu sulyginti, nes 
veikalo technikinė pusė, iš
eitų nei šis nei tas. Juk y- 
ra veikalų ir veikalėlių, y- 
ra ilgų ir trumpesnių. Ir 
jei visi veikalai butų išlei
džiami vienodo formato, 
tuomet ne vienam vertų a- 
kysna kningos išvaizda. Tas 
pat ir su apdarais. Ne visi 
vienodus apdarus myli. Vie
ni brangesnius, kiti piges
nius. Tad kam čia dar lė- 
šuoties, kiekvieną versti 
priimti tai, kas jam bus pa
siūlyta. Kiekvienas TMD. 
narys, gavęs be apdarų 
kningą, gali pagal savo sko
nį ir išteklių apsidaryti. 
Gali ir be apdaru laikyti, 
jei kam patinka. Aišku, 
kad tokios reformos niekam 
nedera.

“Amerikos Lietuvis” apie 
dr. Gaigalaičio laišką štai 
ką rašo:

“Dr. Gaigalaitis savo lai
ške, kurį atspaązdino “V. 
Lietuvninkų,” ramina mus 
nurodydamas, jogei Lietu
va po vokiečių valdžia tu
rės daug geresnę ateitį, ne
gu po rusą valdžia kad tu
rėjo. Savo tvirtinimus Dr. 
Gaigalaitis paremia tuoin, 
kad Prusą lietuviams buvo 
labai gera po vokiečių val
džia, jie turėję didžiausią' 
liuosybę, tik didesnė dalis 
nenorėjus lietuviais būti. 
Gal but, kad p. Gaigalaitis 
turi daug tiesos savo paša- 
kyliu*, tik visa bėda tame, 
kad ir D. Lietuvos lietu
viams gali būti po vokiečiu 
valdžia taip “gera,” jogei 
ir jie, kaip dauguma Prusfi 
lietuviu nebenorės lietu
viais likti.

Toliams Dr. Gaigalaitis 
praneša, jogei jis iš dauge
lio intekmingų versmių gir
dėjęs, kad vokiečiai nori 
lietuvių kalbą globoti ir jos 
nespausti, taip Dr. Gaiga
laičiui išsireiškęs ir vienas 
Visą Vokiečiu Susivieniji-
nio narys. Bet visiems 

su-jšiiins saldiems- žodžiams 
ti-į sunku šiais laikais intikėti.

Tarp kitko Dr. Gaigalai^ 
tis nupeikia Amerikos lie
tuvių spaudą už primetimą 
vokiečiams barbariškumų, 
nes esą vokiečiai labai pri
tinkamai pouavoja Lietuvo
je ir vokiečių barbarybės 
tai tik grynas melas. Nors 
čia pat Dr. Gaigalaitis pri- 
pažyta, jogei .yra ir tarp 
vokiečių kareivių tūli, kurie 
daug neklausia ir daro kas 
jiems patinka, kas morališ
kai ncišteisiųama.

Nors vokiečiai ir pasiža
da globoti lietuvių kalbą, 
bet, kaip matytį iš šio laiš
ko, lietuviams pakol nepa
velyta yra rašyti laiškus 
lietuvių kalboje, nes vokie
čiai neturi užtektinai cen
zorių, mokančių lietuvių 
kalbą, tečiau Dr. Steputai- 
tis rūpinasi, idant Įsteigti 
lietuvišką cenzūrą, kuri 
prižiūrėtų laiškus, siunčia
mus iš Lietuvos į Ameriką.

Užbagdanias savo laišką 
Dr. Gaigalaitis pažymi, jo
gei jis turįs tvirtą viltį į 
geresnę Lietuvos ateitį.

Bet kai]) nebandytų Dr. 
Gaigalaitis raminti mus kas 
link Lietuvos ateities, 
mums sunku tikėti jo vil
čiai. Ir ne vien dėlto, kad 
mums gali būti blogiau, ar 
geriau po vokiečių valdžia, 
bet kad dar Lietuvos liki
mas nėra galutinai nusprę
stas. Jei sąjungiečiai ir 

pralaimėtų, tai ir tai butų 
klausimas, ar Lietuva lik
tų po vokiečių valdžia. Tuo 
laiku gį Lietuvai grasia vėl 
naujas pavojus — Lietuva 
dar kartą gal tapti didžiau
sią mūšių lauku. Pagal 
paskutiniu pranešimų vo
kiečiai tapo atmušti nuo 
Rygos if Dviusko, ir jei vo
kiečiai priversti butų trau
klios atgal per Lietuvą, 
musų šalis butų pa versta į 
tyrlaukį.”

Pasirodo, kad musą pir
miau išreikšta apie.dr. Gai
galaitį nuomonė pilnai su
tinka su kitų laikraščių 
nuomonėmis ir “Ateitis” 
pagaliau turėtų pasišalinti 
iš savo užimtos pozicijos 
tuo žvilgsniu^

Bulgarijos apgink
luota galybe.

Laike Balkanų karo Bul
garija patraukė po ginklu 
10 nuošimtį gyventojų. Te
kino budu Bulgarija pas
taruoju laiku gali sudaryti 
formales karuomenės 460,- 
000 žmonių ir 50,000 del 
vidurinės tvarkos- ir triūso.

Laike abiejų Balkanų ka
rų Bulgarija neteko apie 
70,000 žmonių, tai, kad už
lyginti tą skaitlinę, butų 
prisiėję laukti dviejų me
tų tarpo. . Uolus ginkląvi- 
niasis ir varžymas gyvento
jų karo pareigomis praras
tą skaitlinę kareivių, be a- 
bėjo, jau užpildė. Birželio 
mėnesyje, 1914 m., įvesta 
nauja divizija, kuri pasklai- 
dinta naujai priglaustuose 
kraštuose. Dabar Bulgari
ja turį 19 divizijų. Laike 
karo šitos divizijos sutirš
tinama atsarginiais. Rezer
vai veikiančios armijos in- 
eina į rėmus veikiančios ar
mijos ir draug sudaro ope
ruojančią armiją. Veikian
čioji armija išskeliama į 3 
dalis, į kurias ineina po 3 
arba po keturias pėstinin
kų divizijas. Kiekviena di
vizija susideda iš trijų bri
gadų pėstininkų ir 24 bata
lijom!, dviejų eskadronų ir 
nuo 13 ligi 15 batarėjų. To
liau ginkluota divizijos spė
ka išneša 24,000 šautuvų, 24 
mašininių šautuvų, 72 lau
kų kanuolių, 4 laukų hau
bicas ir, sulyg aplinkybių, 
nuo 8 ligi 15 kalnų kanuo
lių.

Pažymėta bulgarų karinė 
spėka remiasi vien ant tin
kančių karau skaitlinės. 
Bulgarija yra šalimi, kur į- 
vesta visuotinas karo parei
gų pildymas. Gyvuoja į- 
statymas, sulyg kurio kiek
vienas, netinkantis atlikti 
kareivio pareigų, turi išmo
kėti sulyg turto mokestį per 
20 metų.

Karo pareigos užsideda 
po užbaigimui 20 m. am
žiaus ir tęsiasi ligi 46 m., 
tečiau kritiškame momente 
tinkami kariauti jaunuoliai 
gali būti pašaukti nuo 17 
metų.

Karuomenės ir oficierių 
išauklėjimas ir aprūpini
mas dabartiniu laiku stovi 
ant tobuliausio laipsnio. 
Karinis upas, kuris pakilo 
apva ikščiojai it painiu ė j imą 
sujungimo senosioš Bulga
rijos su rytine Rumelija 
labai didelis.

Naujagadynių drutviečių 
Bulgarija nesutaisė, tik po 
Bukarešto kongreso pateko 
jai vienatinė tvirtovė Var
na.

Dunojaus fronte yra šiek 
tiek apdrutintos vietos Wi- 
din ir Nikopolis ir pilis 

Lom-Pahinka.
Sostinė Sofija yra apjuo

sta tvirtovių diržu. Gini
mui krantų iš vandens Bul
garija turi vieną didžiulį 
laivą ir 6 suinbarinus. X.

BELGAI SIUNČIAMI Į 
VOKIETIJĄ.

Londonas, sp. 25. — Ex
change Telegraph iš Ams
terdamo apturėjo žinią, kad 
vokiečių militarinė valdžia 
visus belgus, turinčius 17— 
35 metus amžiaus, siunčian
ti iš Belgijos į Vokietiją. 
Jau išsiųsta arti 8,000 bei- 
gv

Sėdų apylinkėje.
(Pabaiga nuo 1 p.).

nų plėšimo. Bet baronas 
tik atsakė galįs pagirti ru- 
baunininkus. Paliepė jis 
pulkui prisirengti į tolimes
nę kelionę. Greitai iš dva
ro visas pulkas patraukė 
ant Mintaujos.

Nuo to laiko ‘per du (ge
gužės ir birželio) mėnesiu 
vokiečiai nuolat traukė per 
Reuavos dvarą, tai nueida
mi, tai grįždami. Veik vi
si jie stovinėdavo dvare, 
reikalaudavo sau butų, duo
nos, mėsos.

Ypač netvarkiai laikėsi 
landšturmistai ir vaikėzai. 
Tvarkiau elgėsi kareiviai 
nuo 20 ligi 25 metu am- 
žiaus. Landšturmistai vis 
rugodavo: — “Tai jus pra
dėjot karą, o dabar kentėk 
del jūsų. Musų pačios ir 
vaikai badu gal miršta na
muose.”

Dvare buvo 12 jaunesnių 
mergaičių. Nė viena iš jų 
neišliko neužkabinta oficie
rių arba landšturmistų. 
Kuomet gi mergaites norė
jo pabėgti nuo sugyvulėjil
sių landšturmistų, tie pa
grasino sušaudymu. Per 
naktis dūko.

Vienas landšturmistų bū
rys pareikalavo iš dvaro 
sau mėsos. Atsakyta jiems, 
kad dvare mėsos neliko. Ne
patikėjo landšturmistai ir 
šoko ieškoti patįs. Paste
bėjo jie gražų veislinį verši. 
Tuoj ėmė tempti prie kuk
iuos. Rėdytojas Burbos 
žmona norėjo pasipriešinti: 
— “Man, šaukė ji, paliko 
tą veršį baronas Roppas.” 
Bet kareiviai atsakė: — “O 
mums spjauti ant barono 
Roppo.” Kadangi Burbienė 
nesitraukė, vienas iš karei
vių pagriebė iš kišeniaus 
peilį ir smeigė moteriškei į 
kairįjį petį. Burbienė kri
to apsiliejus kraujais. At
bėgęs jos vyras perrišo žai
zdą. Pakeliuje į Sėdus vo
kiečių automobilius perva
žiavo tūlą sodietį iš Mažu
čių. Paskui tą automobilių 
bėgo kiti, liet jie nesusto
jo, lygiai važiavo per besi
raitantį dar žmogų, prie to, 
sakoma, garsiai juokavo iš 
atsitikimo.

Tik kartą per du mene
siui R( navoj palengvėjo, tai 
kuomet dvare apsistojo pul
kininkas von Biulovos. Rė
dytojas Burba pasiskundė 
jam, jog kareiviai išrubavo- 
jo' net pačios grovienės pa
rėdus, veidrodžius, perini
mus, muilus ir t.t. Von Bin- 
lovas liepė grąžinti visus 
tuos daiktus, išbarė karei
vius ir sugėdino. Bet vos 
von Biulovas išvažiavo, 
kaip vėl vokiečiai išnešiojo 
grovienės daiktus.

Oficieriai plėšimo patįs 
neniekino: kai kurie atplč- 
šinėjo ir atidarinėjo šėpas, 
komodas,,stalčius, tarsi tik
ri naktiniai vagįs, kad ka
reiviai labiausiai vogė dai
ktus, lengviau prieinamus.

Kuomet rusai atstume 
vokiečius atgal nuo Mažei
kių ant Žeimelėnų, vokie
čiai Renavoj nemažai išsi
gando ir suvarė visus žmo
nes kasti perkasus. Suva
ryti žmonės, kurių tarpe bu
vo nemažai moterių ir vai 
kų, nesuprato, kame daly-

-"DIDELE DOVANA“
Nebo pakelio priešakys vertas jo pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
paiią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(Sį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

kas, manė, kad visus veda
ma ant sušaudymo. Kuomet 
atvesta prie reikalingos 
vietos, vokietis ėmė skaity
ti prisakymą. Žmonės ne- 
suprazdami prisakymo ėmė 
verkti, o kaikurios moteris 
apalpo. Vokiečių oficieris, 
pamatęs, kad žmonės bijo
si, dar ėmė gązdinti, ap
vaikščiodamas eiles karto
jo lenkiškai:—‘Nic nie zro- 
bisz, trzeba umierač (ne ką 
veiksi, reikia mirti).

Žmonėms apdalinta lope
tos. Pamatę, kame daly
kas, žmonės nusiramino. 
Kasė tranšėjas daug dienų. 
Rėdytojas Burba kasė po
draug su kitais. Kuomet jis 
del neįpratimo prie sunkes
nio darbo parvirto iš nuo
vargio, vokiečiai mušė jį bi
zniui.

Pagal šulinį stovėjo vi
sad vokiečių sargybinis, ku
ris nuolat dabojo, ar nepa
sirodys kur kazokai. Kar
tą sargybinis pamatė du ka
zoku, išminsiu iš kaimelio 
Vada,eą, nuo sodiečio Teo
filio Liatuko, kiemo. Pama
tę kazokus, priešais juos iš- 
joj 18 ulanų. Ulanai grei
tai sužeidė vieną kazoką, ki
tam užmušė arklį. Tečiau 
abudu kazoku susėdo ant 
vieno arklio ir bešaūdyda
mi! užmušė 4 ulanus. Vo
kiečiai paleido į kazokus 8 
zalpus, bet abudu kazoku 
pabėgo. Ulanai iš pykčio 
užmušė sodietį Liatuką, gi 
jo namus sudegino.

Dvare* Reuavos vokiečiai 
apart telegrafo turėjo dar 
radio-telegrafo (bevielio te
legrafo) stotį, iš kur susi
žinojo kasdien su Liepoja, 
Klaipėda ir Karaliaučium. 
Iš Reuavos vokiečių skrajo
tojai lakstė ant aeroplanų 
apžiurinėti rusų pozicijas. 
Grįžę tuojaus tvarkydavo 
patemijimus, nuimtas foto
grafijas ir t. t. Eotogi-afi- 
jas padidindavo iki tokio 
aiškumo, kad buvo matyt 
rusų kareiviai, bešauną iš 
šaudyklių į lakinius ir net 
durnai nuo tų šaudymų pa
kilę. Suvoikin.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 47th Street’: : Chicago. *.

731 W. 18th Street

Oleko-Mokykla
Mukiuaina: angliškos ir lietuviškos 

kalby, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkly bos tei
si:;. Suv. Valstijų historijoK, abel- 
nos historijos, geografijos, politikines 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystes.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po piety; vak. nuo 7:30 iki 0:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ui,
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Mark Twain.

I Princasir Elgeta?
-J

Sulietuvino Padauguvietė.

(Tųsa).
sės del didžiūnų, grafų, kunigaikščių ir del jų žmonų 
su dukterimis. Viduryje salės stovi sostas ant nedide
lio iškėlimo, užtiesto brangia gelumbe; keturi laiptai 
vedė ant sosto, kuris buvo aptaisytas auksiniais audek
lais.

Ant galo pradėjo brėkšti. Žiburius užgesino. Die
nos šviesa apšvietė salę. Saulės nebuvo maty
ti, nes dangus buvo debesiuotas. Septintų valandų į 
salę inejo pirma didžiūnė, apsirėdžiusi puikiais para
dais. Taip-pat gražiai apsirėdęs didžiūnas nuvedė jų 
aut jos vietos, o kitas didžiūnas, eidamas paskui ją, ne
šė jos sijono ilgą galą; jis pastatė po kojų jai suoliu
ką ir pradėjo palei ją vainikėli. Sulyg Anglijos pa
pročio visi didžiūnai ir jų žmonos turėdavo dėtis ant 
galvų vainikus tuom kart, kada vainiką dėdavo ant ka
raliaus galvos. Tokiuo budu kaip tą pirmąją ir kitas 
žymias didžiūnes jų ,vyrai pasitiko ir nuvedė į jų vie
tas. Aplink dešimtą valandą dangus išsiblaivė ir sau
lė pasirodė; ji aiškiai apšvietė puikiai parėdytą salę, 
o moterių parėdai blizgėjo visokiais brangiais akmeni
mis.

Inėjo kitų karalysčių pasiuntiniai ir, daugybė di
džiūnų ir susisėdo į sau paskirtas vietas. Dar praslin
ko ne viena valanda. Staiga iššovė vėl patranka — 
tai atvažiavo karalius su visa iškilme. Karalius ne 
tuojaus eina į-vidų. Jį pirma aprengia karaliaus man
tija. Augščiausia dvasiškija, pilnam dvasiškam apsi- 
taisyme ineina į salę ir sustoja užpakalyj sosto. Čia 
pat stoja ir dėdė Harfordas ir visį’žymiausieji didžiūnai 
su karališkais sargais, puikiai apsiginkluotais.

Sugrojo muzika. Tomas -Kauti s eina per duris ir 
artinasi prie sosto. Jis apsisiautęs ■ ilga paauksubta 
mantija. Jam inėjus visi sustojo. Muzika nesustoja 
grojus. Tomą Kauti privedė prie sosto; prasidėjo iš
kilmingos apeigos, karaliaus vainikavimo; Tomas sto
vėjo nulindęs ir išbalęs. Prasidėjo paskutinė svarbiau
sia apeiga; vyriausias dvasiškis Westminsterio arci- 
vyskupas, paėmė vainiką Anglijos karalių; jis ji iškėlė 
ir laikė ant karaliaus Tomo galvos; visi paėmė savo vai
nikus. Salėj užstojo didelė tįla.

Staiga ten atsirado vaikas su neuždengta galva ir 
apsikarstęs draiskalais; niekas pirma jo ir nematė; jis 
prisiartino į vidurį salės, iškėlė ranką ir garsiai pasa
kė: “Uždraudžia uždėti Anglijos karaliaus vainiką ant 
apgaviko galvos — ne jis karalius, bet aš!”

Diddžiunai baisiai supyko ant bepročio, kaip jie 
pamanė, vaiko; daugelis rankų sugriebė vaiką; Tomas 
Kauti pašoko nuo sosto, pribėgo artyn ir sušuko: ”Pa
leiskite tą vaiką! Ištiesų jis yra tikras Anglijos kara
lius!”

Didžiūnai baisiai supyko ant bepročio, kaip jie 
nežinojo, ar tikrai tas atsitiko, kas jiems po akių sto
vėjo, ar yra tik sapnas. Dėdė Hartfordas rūsčiu pa
liepiančiu balsu tarė: “Neklausykit! Jo karališka didy
bė vėl nesveikas, — dėlto taip kalba; griebkite tą valka
tą! Stovintieji arčiau vėl šoko prie Edvardo, bet To
mas sudavė koja į grindis ir atsiliepė: “Uždraudžiu pa
lytėti jo! Kas neklausys — tam mirtis! Jis yra tikras 
Anglij os karalius! ’ ’

Visų rankos nusileido; niekas nesijudino iš vie
tos; niekas nežinojo, ką daryti, ką kalbėti. Apdriskęs 
vaikas prisiartino prie sosto; Tomas linksmai pribėgo 
jo pasitikti, parpuolė prieš ji ant kelių ir kalbėjo su
jaudintu balsu: “Didis viešpate! Nelaimingas Tomas 
Kauti kaip tik tavęs sulaukė. Ačiū augščiausiam Die
vui, kad tu sugrįžai, kol dabar dar nepervėlu.”

Dėdė Hartfordas rūsčiai pažiurėjo i valkatą ir 
pats neišpasakytai nustebo. Tuom pat laiku tas pats 
atsitiko ir su visais susirinkusiais: visi nusistebėjo ir 
pažiurėjo vienas i kitą ir kiekvienas pamąstė: “Kaip 
tai stebėtinai tiedu vaikai panašus kits i kitą. Dėdė 
Hartfordas kiek palaukęs nužemintai pasakė Edvardui: 
“Leisk man paklausintėi apie šitą.” Edvardas atsakė: 
“Klausinėk, milorde!” Dėdė Hartfordas pradėjo jo 
klausinėti apie numirusį karalių ir apie jo seseris prin- 
cesas. Vaikas i visus klausimus atsakė aiškiai ir tei
singai; jis papasakojo apie visų karaliaus rūmų kam
bariu stovi, kokie jie yra ir kaip kiekvienas išrėdytas.

Visi stebėjosi ir kalbėjo:*”Įstabu! Nesuprantama! 
Stebuklinga!”

Dėdė Hartfordas tolinus kalbėjo: “Tai dar ne vis
kas. Kur karališka didžioji autspauda?” paklausė ji
sai apdriskėlio. “Jei pasakysi, tai tada iutikėsime, jo
gui tu tikrai esi Valijps princas.” Didžiūnai palinga
vo galvomis ir nusišypsjojo; jie buvo Įsitikinę, kad į 
tai vaikas nežinos kas atsakyti ir nutils. Bet vaikas 
nemanė tylėti. Jis atsisuko Į lordą Džoną ir- pasakė: 
Milorde, Džonai, eik mano kabinetan; ten pas pat grin
dis, kairiajam kampe, rasi sienoj vinutę; patrauk ją — 
rasi sienoj dėžutę: joj uždaryta karališka antspauda;

(Seka toliau).

Iš Kataliku gyvenimo.
NEAPYKANTA PRIEŠ 

KATALIKUS.
Suvienytose Valstijose 

viešpatauja gan didelis ne- 
užsitikėjimas katalikais ir 
tiesiog katalikų neapykan
ta. Šisai klausimas jau ga
na senai katalikiškoje ang
lų spaudoje yra gvildena
mas. Katalikų laikraščiai 
paveda jam daug viętos. 
Stengiamasi suieškoti, ka
me yra priežastis. Praei
tais metais didžiausioji ka
talikų organizacija Knights 
of Columbus paskyrė net 
$50,000 tam, kad ištyrus, 
kame yra priežastis tos ne
apykantos prieš katalikus.

Komisija, kuri užsiėmė 
tais tyrinėjimais, dabar sa
vo tyrinėjimo vaisius pa
garsino laikraštyje “Colum- 
biad.” Neprošalį, ’ regis, 
butų ir lietuviams susipa
žinti su tuom, prie kokių Į 
išvadų priėjo minėtoji ko
misija. Čia paimsime svar
biausiųjų to raporto dali.

Joje sakoma, kad priešin
gas katalikams jausmas, 
vietomis mažesnis ir vieto
mis didesnis,, esu galima 
pastebėti • kiekvienoje šios 
šalies dalyje, net ir kiekvie
noje atskiroje vietoje. Ypa
čiai aiškus tasai prieš-kata- 
likiškumas esąs politiškuo
se sluogsniuose, tai yra tarp 
tų žmonių, kurie užsiima 
svarbiausiai politika. Bet 
taipgi tasai nedraugingas 
Į katalikus atsinešimas ga
lima pastebėti tarp biznie
rių bei pramoliininkų ir 
plačioje draugijoje.

Už šį kitatikių atsinešimų 
i.katalikus tyrinėjusi komi
sija meta kaltę ant tam tik
ros dalies spaudos, kuri, 
tartum, savo tikslu pasista
čiusi kelti neapykantą prieš 
katalikus. Ypatingai aštri 
kova vedama prieš kunigus 
ir vienuolius bei vienuoles, 
bet kovojama ir aplamai 
prieš katalikus.

Prie šios spaudos veda
mosios kovos, kaip komisi
ja nurodo, esą dar ir eilė 
prelegentų, kurie vietomis 
vadina save buvusiais ku
nigais. Esama ir prelegen
čių, kurios lygiu budu sta
to save buvusiomis vienuo
lėmis. Šie prelegentai ir 
prelegentės važinėja iš vie
tos i vietą ir savo “prelek- 
cijose” užsipuldinėja ant 
vienuolynų ir aplamai ant 
Bažnyčios.

Šioje organizuotoje pro
pagandoje prieš katalikus 
ir yra šaltinis tos neapy
kantos prieš katalikus. Su
lygindami šių komisijos ra
porto dalį su lietuvių gy
venimu, matome, kad ir pas 
lietuvius panašių apsireiš
kimų yra.

iškilmingesnes laido t u Ves. 
Tasai musų pasistengimas, 
be abejonės, yra pilnai su
prantamas. Nora ir numi
rusiam mes norime išreikš
ti savo pągarbą, savo prisi
rišimų, savo meilę. Pasku
tinę musų mirusiųjų numy
lėtųjų asmenų kelionę mes 
stengiamės padaryti kaip 

galint puikesne, nors ir ži
nome, kad velioriis jau ne 
tarpe musų ir, kad jam ar 
jai ištikrųjų vistiek, kaip 
mes laidotuves nerengtumė
me. Tasai musų prisiriši
mo išreiškimas yra pagirti
nus. ;

Bet stengdamiesi atlikti 
tų paskutinį patarnavimų, 
mes dažnai nesiskaitome su 
aplinkybėmis. Kiek, kartų 
pas lietuvius neturtinga 
šeimyna tiesiog iš kailio ne
riasi, kad tiktai kaip galint 
geriaus savo velioni palai
doti. Tam tikslui sunau
dojama ne tiktai visi sutau
pytieji sunkiu darbu centai, 
bet dažnai Įsiskolinama, 
kaip sakoiha, iki kaklui, 
kad laidotuvės išeitų iškil
mingesnės. Pasibaigus vi
sa kam, neturtingai šeimy
nai reikia daug laiko pra
leisti, daug nemalonumų ir 
rūpesčių perkęsti, kol išly
ginama skylė, laidotuvių 
padaryta šeimynos lėšose.

Šiek-tiek galvojimo apie 
šį reikalų parodytų kiek
vienam, kad paprotįs yra 
taisytinas. Tiesa, mes nori
me palaidoti savo velionius 
kaip galima geriau, puikiau. 
Bet nereikalinga pereiti 
per kraštų. Teikime jiems 
tokias laidotuves, kokias 
musų išteklius leidžia.

Šisai klausimas jau pra
dedama kelti" ir anglų kal
ba einančioje katalikėj spau
doje. Papročio kenksmin
gumas visų yra pripažįsta
mas. Vienu tokių laikraš
čių yra “The Catholic Uni
verse.” Jisai tų paprotį 
skaito tiktai mada ir ne
prielankiai į jį atsineša. Ta 
patį mums kiekvienam ir 
kiekvienai sako protas. Se
kime sveikam protui!

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS.
Popežius Benediktas XV 

liko išrinktas tarpininku 
nustatymui rubežių taip 
respublikų Peru ir Bolivia, 
kuriuodvi yra Pietų Ame
rikoje. ,

— Londone pasimirė vie
nas gausiausių aukotojų 
katalikų reikalams — Ed
mund Granville Ward. 
Vien angliškųjų benedik
tinų kolegijai mieste Donai, 
Francijoje, jisai paaukojo 
$50,000. Vėliaus šioji kole
gija buvo francuzų valdžios 
užgriebta. Trįs vyskupai 
ir 40 kunigų dalyvavo gedu
lingose laidotuvių mišiose.

— Prieš kiek laiko sude
gė šv. Pranciškaus vienuo
lynas ir našlaičių prieglau
da mieste Nevada, Mo. Tuo- 
jaus griebtasi rinkti aukas, 
kad abi tas Įstaigas atsta
čius. Aukų rinkime paste
bėta tai, kad ne vien tiktai 
katalikai aukoja. Ne-kata- 
likai apskelbė savo rųšies 
lenktynes su katalikais au
kojimo duosnume.' Laikraš- 
:is “The Church Progress” 
(Bažnyčios Pažanga) nuro-

PORA ŽODŽIŲ APIE 
LAIDOTUVES.

Pas mus, lietuvius, ir ne 
tiktai pas lietuvius — yra 
vienas paprotįs, vartojamas 
prie laidotuvių, kurisai var
gu kam nors gali atnešti 
bent truputį naudos. Bet 
patiems žmonėms jisai yra 
labai nuostolingas.

Šisai paprotįs yra tame, 
kad musų numylėtiems pa
simirus, mes stengiamės 
parengti jiems kaip galint 
didesnes, trukšmingesnes, do į tai, kaipo į pavyzdį to

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams 

WSSJLK 
CIGARETTES 

“Amerikos Štandaras"
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

y Šitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- > 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. A 

kk (Vertė kupono gera iki 31 d. kovo, 1916).

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplaiinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
kuponu 

mų daiktas, už ................................................................ 200
Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos

tafetos, mission rankenaitė, už ......................... 250
Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai

są. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ................................................................................. 300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ................ 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ................ 8900

į Premijų Departmentą, THE AMERICAN

KUPONU
25

50
50
50

SJcutiinuisi muilas, geriausios rųšies, už ....................
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 

už .................................... .. ..........................................
Skustuvas, geriausio plieno, už ...........
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P*I-A-S-I, šisai 

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visu pasikrai- 
pytų^> Visi gydytojai laiko jį už gerą, už..

Kišennis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm, ir pielyČiuke nagams, už ...........

Šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na*

♦

Siųskit arba pristatykit kuponus
TOBACCO CO., 166 W. Washington St., arba 1150 S. Halsted St., Chicago, Ill.

100

tikybinio sutikimo ir susi
gyvenimo, kursai apsireiš
kia Suvienytose Valstijose, 
— tik gaila, kad retose vie
tose.

— Nei viena šalis, rodos, 
nematė pas save tokio ka
talikų ir ypatingai katali- 

; kų dvasiški jos persekioji- 
; mo, koksai apsireiškė bėgyj 

kelių pastarųjų metų Fran
cijoje. Katalikų priešij ve
damoji Francijos valdžia 
atėmė iš katalikų milžiniš
kus turtus. Bėgyje pasku
tinio dešimtmečio pasisavi
no sau net tuos fondus, ku
rie buvo sudėti iš kunigų 
sutaupintų pinigų. Pavyz
džiu j, Meaux vyskupas bu
vo išguitas iš savo histori- 
nių rūmų Bosset ir turėjo 
apsigyventi menkame na
melyje prie mažos gatvės.

Prie tokių aplinkybių 
galima buvo tikėties, kad 
katalikų dvasiškija keršįs 
valdžiai, kuri taip su ja el
giasi. Pakilus dabartiniam 
karui, buvo geriausia pro
ga keršyti. Ar katalikų 
dvasiškija tai darė? Ne. At
bulai, jinai atėjo pagelbon 
tai pačiai valdžiai, kuri jų 
persekiojo taip labai. Va
landoje, kuomet tėvynė pa
vojuje, francuzų katalikų 
dvasiškija stojo šalę savo 
persekiotojų prieš tautos 
priešus. Visa, kas buvo 
kentėta, liko užmiršta. A- 
pie 20,000 katalikų dvasiš
kuos yra karo lauke. Vis
kas užmiršta. Tėvynė, jos 
gelbėjimas yra vieninteliu 
tikslu. Anglikonų laikraš
us “The Čhurch Times” 
Prancūzų katalikų dvasiški- 
jos pasielgimų vadina vie
nu puikiausiųjų dalykų his- 
torijoje.

pillHBIIIIIBUSIilIBIIIIKIBIK

Atsakanti gyduole del Reumatizmo ■
TukstS-iįpia tapo sveikais, ■ 

žmonės bloginusiame sveika- Į 
> tos padėjime, kentėdami ru- ■ 

matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

• Jiems, kad jų kentėjimai bu- ? 
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- ■ 
dai kraują išmirkė stiprumą. ■ 
Jie ištikro buvo menki, kur ■ 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich- į 
mond’o Rheumatic’r Gydyklą ’ 
ir tdumpu laiku kraujas liko- ® 

- ir išvalytas nuo visų nuodų, ir ®
eystam kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- ■ 
giškumo. • KM* ■

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

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

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

H 
B

a

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

■v

n

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
i Durų, lentų, lentelių, rėmų, evinakalvių daigtų ir stogo popieroa. t

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

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

Amerikos Lietuvis ”
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 mėty 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rišant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass

Reikalingi du vaikiukai 
prie nešiojimo Liet. Dien
raščio “Kataliko.” Atsi
šaukite tuo jaus i “Katali
ko” ofisą, 3249 So. Morgan 
st.

! Apskelbimai “KATALIKE" atneša gera pelną

3
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Chicagos Žinios.
84 SALIUNININKAI 

PERŽENGĖ ĮSTA
TYMUS.

Vakar Chicagoj buvo tre
čias iš eilės sausas sekma
dienis. Policija šiandie 
tvirtina, kad 84 salinninin- 
kai peržengę majoro Thom
pson© paliepimą, uždraustu 
laiku pardavinėję svaiga
lus. Šiandie policijos vir
šininkas tuos visus “prasi
žengėlius” perstatys majo
rui ir, spėjama, nekuriems 
jų bus atimtos licencijos.

MAJORĄ IŠAUGŠTINA.
Visokių tikėjimų ir sek

tų pastoriai majorą Thom- 
psoną gerbia už uždarymą 
salimui sekmadieniais. Jie 
tvirtina, kad dabar didesnis 
žmonių skaitlius lankąs 
maldnamius ir miesto nesa
ma jokių neramybių sek
madieniais.

Antai vakar vienas evan
gelikų pastorius iš savo sa
kyklos pasakė, kad majo-

vęs ir pataikęs tiesiog Im
liu i akin.
vi u 
šelmystes uždarydamas sa
liomis.

Mat, vienu šu- 
panaikinęs visokias

zikalinis duetas dviejų jau
nų gabių scenos mylėtojų: 
p-lės J. Urbiutės, kuri gro
jo smuiką, ir p-lės Br. Nau- 
siedaitės — pianu.

Ant galo p. Diksclis — 
mokinis šv. Bedo kolegijos, 
Poru, III. — atvaidino sen
bernio monologą. Čia išėjo 
mažas nesusipratimas. Pu
blikoje prasidėjo nerimas
tis, delnų plojimas, niitilan- 
tis ir vėl atsikartojantis 
trukšmas. Sunku atspėti, 
kam tas visa buvo daroma; 
jaigu kam galėjo nepatikti, 
jog čia parodoma senbernio 
sielojimasis ir pažeidžiama 
kaikieno ambicija, tai šitaip 
dailę pasveriant, scena ga
lima butų piktinties, jei dar 
nedaugiau, .prie kiekvienos 
progos. Juk scena — tai 
gyvenimo atspindis. Joje 
plazda geros ir blogos žmo
nių ypatybės; fantastiniai, 
o tuo labiau realiniai apsi
reiškimai. žodžiu sakant, 
trukšmas buvo negudrus ir 
nepageidaujamas.

Šiaip vakaras — gyvas 
ir įvairus. X.

BAHKES'
COFFEE'

26c vertės Kava su 40 centiniu Smoke
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos 1 Bankes'Dairy stalo OC/t
Kava Sviestas

Kiti parduoda po 30 c
Bankes' geriausia
Creamery Sviestas

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

PATS SAVE PAŠOVĖ.
John Strang, 81 metų, 

4855 North Paulina gat., 
dukart pats save pašovęs ir 
dabar ligoninėj laukiąs mir
ties. Jis kituomet buvo 
buvęs pirklys, bet likimo 
buvęs persekiojamas.

IŠKRITO IŠ MEDŽIO.
Nathan Krull, 11 metų. 

954 No. California ave.. 
ties West Division gat ir 
Artesian ave., iškrito iš me
džio, kuriu buvo Įsilipęs, ir 
mirtinai susižeidė.

Everett Major vakar sa
vo motorcikliu suvažinėjo 
ir sužeidė 5 metų bernaitį 
Steven Sienkneyli 
High gat.

2452

John Christopher 
čiomis nušovęs savo 
motiną 
vol veri 
liamson

nety- 
semitę 

rodydamas jai ve
liamuose ties Wil- 
ave.

“GABIA SOROSIS” KL. 
VAKARAS.

Šeštadienyje, spalių 23 
dieną, Unity Chib salėj, 
3140 Indiana ave., lietuvai
čių kliubas “Gabia Soro- 
sis” turėjo pasilinksminimo 
vakarą.

Vienu svarbiausiuoju tik
slu minėtojo kliubo — yra 
platinti ryšius tarp lietu
vių ir kitų tautų. Šitą už
duoti gabietės uoliai pildo. 
Su pastaruoju jų vakaru 
lietuvių susipažinimo rube- 
žiai žymiai prasiplėtė. Te
ko pastebėti, kad viena, ki
ta žymesnė ypata ir ir iš 
svetimtaučių tarpo dalyva
vo lietuvių tarpe ir suėjo i 
pažinti. Aišku, kad “G. 
S.’ kliubas, susidedąs iš su
sipratusių, 
lietuvaičių, 
srityje gali 
kus darbus, 
tuviams be
čia savo vardą Įspausti sve
timtaučių . domon, kaip 
jiems painformuoti apie 
musų tėvynės nelaimes, pa
dėjimą, kad svarbiame mo
mente pasinaudoti jų prie
lankumu ir užjuojauta. Ga
lima manyti, kad lietuvai
tės, iš “G. S.” kliubo, pra
dėję darbą iš mažo rato, ji 
praskės plačiau ir savo tau
tai daug-daug naudos galės 
padaryti. Informavimo 
darbas mums svarbus.

Minėtas vakaras sureng
ta naudai nelaimingų naš
laičių ir pavargėlių, 
tikslas ir bus atsiektas, 
publikos buvo daug.

gerai išauklėtu 
supažindinimo 

atlikti milžiniš-
Tuo tarpu lie- 

galo rupi, kaip

Nežinomas piktadaris gat
vėje nušovė turtingą luok
ietį Frank R. Voorhees. 
Galvažudybė atlikta arti jo 
namų, 1016 Hyde Park bvl.

16 TOS LIET. VYČIŲ KP. 
VAKARAS.

Vakar šv. Jurgio parap. 
svetainėje Liet. Vyčių 16 
kuopa turėjo vakarą. Pa
rengė ji naudai neturtingų 
auklėtinių, lankančių šv. 
Jurgio parapijinę mokyklą.

Programas prasidėjo p. 
K. Pakšto kalba. Papasa
kojo apie Vyčių organizaci
jos tikslą, jaunimo judėji
mą, to judėjimo svarbą ir 
priminė, kad toki judėjimą 
reikia sveikinti, ji remti ir 
prie jo prisidėti.

Po to p-lė Br. Nausiedai- 
tė paskambino pianu; žavė
jo, kaip ir visada. Toliau 
p-lė P. Mičiulaitė pasakė 
monologą “Ant vienų pe
čių.” Kas pamiršo Lietuvos 
liejike moterį, čia turėjo 
progos pamatyti gyvą jos 
tipą. Monologas labai gė- 

' tai pavyko. Po jo sekė mu-

Gal
nes

Br.

PORT E R. C HARLTON
ON LAKE COMO-

Šis amerikonas Italijoje nu
žudė savo žmoną. Jos lavo
ną įmetė ežeran. Dabar pra
sidėjus jo byla. Apačioj 
parodoma ežeras, kur nu
žudytos moteriškės lavonas 

atrastas.

Po 4.00: S. Sarapienė, S. 
Pleita, J. Sarapas.

Po 50c.: A. Ambrozas, 
M. Asipauskiutė, J. Sirhi- 
kas, J. Vareika, K. Drevin- 
skas, M. Akunas, M. Am
brozas, J. Nevedauskas.

Kiti smulkesniomis au
komis. Viso labo $11.75.

Jaunai porelei linkėtina 
laimingo gyvenimo.

J. Nevedauskas,
iš Lynn, Mass.

NAUJAS KATALOGAS 
IŠĖJO.

Tomis dienomis visiems 
gerb. Skaiytojams išsiun
tinėta naujas didelis LD. 
“Kataliko” kningų ir kito
kių daiktų katalogas, ku- 
riuomi ne vienas galės pa
sinaudoti norint pirkti 
kniilgas ir kitokius daiktus. 
Kas iš skaitytojų minimo 
katalogo negavo, tegu krei
piasi LD. “Kataliko” ofi
sai), o tuojaus bus išsiųsta. 
Katalogas siunčiamas dykai 
•visiems lietuviams, kas tik 
jo -pareikalauja. Rašykite 
į
Tananevicz Publish. Co.,

3249 So. Morgan st., 
Chicago, Ill.

PAVYZDINGOS VES 
TUVĖS.

Middleborn, Mass. Spalių 
17 dieną atsibuvo vestuvės 
p. St. Sarapo su p-le Salo
mėja Pletaičia pas B. Miš
kini. Svečiams puikiai be
silinksminant ponia P. Kri- 
paitienė iš Monello, Mass., 
užminė parinkti aukų nau
dai musų brolių, nukentė
jusių del karo Europoje. 
Užmanymas priimta ir pa
biro aukos. Aukojo:

• S. Sarapas $2.00.

KATALIKAS.-” spaliu 25, 1915.

Tananevigz Savings o

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes1 Kavos sztoruose
:1816 XX’12th st 
3102 XV 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland ave

26*
Puikiausia Arbata dA* C RA A
60c vertes, tiktai po tpUUU

****** Geriausia iš visų CAa
Arbatų, 60c vertes po ” v V

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

Šiaurine dalis.
406 XV Division st 
720 XV’ North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

DRAUGIJŲ SUS MO 
SUSIRINKIMAS.

SLRK. Draugijų prie šv. 
Jurgio parapijos šį vakarą 
atsibus susirinkimas 7:30 
vak. Woodinano svetainėj 
3251-3 Lime str.

Su pagarba
Komitetas.

PASINAUDOKITE GE 
RA PROGA.

Pigiai parsiduoda ’kam
pas 33 gatvės ir Emerald 
ave. vidurinis lotas, ant U- 
nion ave., tarpe 32-ros ir 
33-čios gatvių.

Kampas ir 4 lotai, 139 pė
dų ilgio, 45 pėdų pločio ant 
45-to Place ir Western ave. 
Kreipkitės tuojaus i

NEW CITY SAVINGS
BANK, 

4601-03 So. Ashland ave. 
Tel. Yards 76.

DYKAI.
Atvirutės ir poperos gromatoms rašy
ti su paveikslėliais Lietuva ir lietu
viai, nukentėję nuo karo, šaukiasi 
nuo Amerikos lietuvių pagelbos.

Taigi prisiųsk 3 viencentines mar
kes del apmokėjimo prisiuntimo, o ap
turėsi atviručių ir poperių.

Adresuok taip:
The Lithuanian Nation Agency.
Vine str., Montello, Mass.8

• Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z, Vezelis
L1ETUVYS OENTISTAS

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

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tos gatvės.

BANK
JONAS M. TA?“ ANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
I Eli 3QF aso ]0I

Parsiduoda bąčernė ii- grosernė vie
name iš Ulinos Valstijos miestelių, lie
tuvių apgyventame, netoli Chieagos. 
Norinčiam Įgyti gražų biznį tenai ge
ra proga. Biznis išdirbtas per daugel 
metų. Norinti tokio biznio nuvažiuo
kite ir persitikrinsite ant vietos.
Adresas:

Liet. Dienraščio “Kataliko” adminis
tracija.

Reikalingi geri kliaučiai prie mo
teriškų drabužių; geriems darbinin
kams gera mokestis ir darbas ant 
visados. Atsišaukite pas

L. Kaspar, 
3129-31 Wentworth ave., Chicago, Ill.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moterišką, vyrišką, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—4 po pie
tą ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietą.
3358 S. Halsted St., arti 34, Chicago,

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiškų 
Taipgi Chronišką Ligų 

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

ir auo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotrs vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

10*

to** \\

Dirbėjai geriausių Turkias 
kų ir Egiptiazku Cigaretų ’

Tel. Randolph 5246 |

A. A. Slakls 
ADVOKATAS

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

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

AMERIKOS 
GERIAUSI 

CIGARETAI.

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 "aitą viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas 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 Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktį} ir viena,” arabiškos 
historijos., Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą tarin
gą Į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6-%x9}4 colią. Apie 150 paveikslu, 704 puslapią.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus). ’ •

Extra
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
ri būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius,

pardavėjas.

♦

| 
I 
i

I
Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- I 

rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 
mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Ave. Haddon A v.
Phene Drever 7M0

DR. A. J. TANANEVICZE 
gydytojas ir chirurgai

Gyd, ligas vyrų,, moterų ir vaiką 
3249 S. Morgan St, Chicago, Ill.

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkai 
32S2-S4 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.
»

IHJ-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

‘SAULE

Wa Sas utarnmkas irpetnycia

□ D

Bsiyk thjojasso o gaus* '’ieną mosnerį aiykr’n.

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome litą taringą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomią dalyki}, kad n o vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje 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.

—=----- — PRENUMERATA KAŠTUOTA: —

AMERIKOJ f X7Sat$u s? zs ę pusei matų

EUROPOJ f F??1®* $3'50,w joj ir Škotijoj 15 š Prūsuose 15 m

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVE DENTISTE Tūkstantis Naktų 

irViena

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

. W. D. Boczkauskas & Go.
ItMtf W South Ui Dshanoy City Pa
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