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Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras šiandie ir rytoj; 
rytoj kiek šilčiau.

Augščiansia temperatūra 
vakar 60, žemiausia 54 laip
sniai.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 
4:51.

Mėnulis teka 7:32 vakare.
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STRAIKININKAS NUSJUTJS
Straikininką rubsiuvį nu

šovė neunistas dar
bininkas.

Hillman kaltina straikiaužius.
Moteris pradėjus šaudyti - tvirtina 

policija.

Vakar aplink 7 valandą 
vakare Tony Panichi su 
savo žmona ėjo namo iš rub- 
siuviu įstaigos, kur dirbo, ir 
ties So. Halsted ir Harri
son gatvėm buvo užpulti. 
Pasidarė susibėgimas Tš’ vi
su pusiu, pasigirdo keli šū
viai iš revolverio ir kiek 
palaukus štai kas paaiškė
ja

Nušautas: Samuel Kap- 
per, 35 metų, 2147 Crystal 
gatvė, kurčias ir nebylys 
straikininkas pikietninkas; 
kulipka perlindo per galvą. 
Lavonas paimtas Sheldono 
lavoninyčion, 912 AV. Ma
dison gat.

Sužeista: Samuel Siegel, 
23 m., 1115 So. Loomis gat., 
straikininkas.

William Whelm, 49 me
tu, 2124 West Harrison į 

arkliu kaustytojas.
Trečias sužeistas nežino

mas žmogus. Tuoj po to 
darbininku minia ant Hals
ted gat. nutvėrė Tony Pa
nichi su rūkstančiu revolve
riu rankoj. Revolverį iš jo 
atėmė ir ėmė jį patį daužy
ti. Tečiau laiku suspėjo 
pribūti policija ir žmogžu
dį (nes tai jis nušovė strai
kininką) su jo žmona An
na areštavo.

Suimtas Panichi štai ką 
policijai išpažino:

Mano žmona ir aš ėjome 
namo iš Scotch AVoolen 
mills trumpai prieš 7 vai. 
Mano du broliu — Sam ir 
Joe — ten dirba. Juodu- 
išėjo 6 vai., kuomet dar vi
si darbininkai dirbo.

“Kuomet mes priėjome 
arti Harrison gat., kaž-kas 
man daužė plyta galvon. 
Alano žmona padavė man 
revolverį, kokį su savimi tu
rėjo. Akimirkoj aš buvau 
parblokštas ir revolveris iš
šovė oran. Po to aš maniau 
eiti namo, bet mudu straiki- 
ninkai apipuole ir apmu
šė.”

Policija pas juodu rado 
dar ir kitą revolverį.

Panichi nepriguli į uniją 
ir sulyg kompanijos Scotch 
Woolen tvirtinimu, jis su 
žmona nuolat 7 metus toj 
įstaigoj dirbęs.

Kiti liudininkai kitką pa
sakoja. Kuomet Panichi 
buvęs užpultas, tai jis ko
kius aštuonis kartus šovęs 
iš revolverio. Jis gi nušo
vęs ir straikininką Kapper.

Policija vėl turinti savo 
rankose prirodymus, kad 
Panichi žmona pirmiausiai 
pradėjus šaudyti į susibė
gusią žmonių minią.

The Chicago Daily Tri
būne tvirtina, kad tie šau
dymai atsitikę kaip tik tuo 
laiku, kuomet policijos vir
šininkas panaikinęs specia
lius policiantus sulyg mies
to tarybos paliepimo.

Šaudymo metu pasidarė 
baisus sumišimai. Pribuvus 
policija daug žmonių ap
daužė ir daug suėmė.

Rubsiuvių straik ininkų 
lyderis Hillman už tai kal
tina straikiaužius, kadangi 
šaudymas atsitiko toj vie
toj, kuri randasi toli nuo 
rubsiuvių įstaigų. Straik- 
laužiai kalti. Iš straikinin- 
kų pusės revolveriai nepa
naudota.

Po tų visų sumišimų 
straikininką lyderis Hill
man nuėjo Desplaines gat. 
policijos nuovadon, kur at
rado laikiną policijos virši
ninką Schuettler (policijos 
viršininkas Healy kadangi 
kur tai išvažiavęs), norėda
mas patirti žinių apie šau
dymą.
“Tu žinai mane, viršinin

ke,” tarė Hillman. “Aš esu 
Sidney Hillman. Aš norė
čiau gauti informacijų apie 
šaudymą.”

“Aš tavęs nepažįstu,” at
rėžė Schuettler, “jei tu pats 
iš čia neišeisi, busi išmestas 
laukan.”

Čia parodoma valstijos, kur moteris turi politikoje teises ir kur maną turėti. Bal
tai pažymėtose valstijose moteris turi lygiateisę, juodai — neturi, gi dryžiai — 
atsibus tuo žvilgsniu balsavimai. * Vaizdas parodo mo terių parodavimus.

KITS UŽPUOLIMAS 
ANT VENECIJOS.

Roma, sp. 27. — Tris au
strų aeroplanai vakar iš- 
naujo buvo užpuolę Italijos 
miestą Veneciją. To užpuo
limo pasekmes Italijos val
džia uždraudė skelbti.

Popežius mušė telegramą 
imperatoriui Pranui Juo
zui, idant jis sulaikytų tuos 
aeroplanų užpuldinėjimus 
ant bažnyčių.

KARALIUS IR PREZI
DENTAS KARO LAUKE.

Paryžius, sp. 27. — Ka
ro lauke Francijoje susitiko 
Francijos prezidentas Poin
care su Anglijos karaliumi. 
Karalius peržiūrinėja savo 
karuomenę.

TIFONAS UŽMUŠĖ 100 
ASMENŲ.

Manila, P. I., sp. 27. —- 
Tifonas (smarki viesulą) 
nušlavė miestelį Tobacco. 
Aplink 100 asmenų užmuš
ta ir geležinkelis suardyta. 
Generalis gubernatorius rū
pinasi nukentėjusius sušel
pti.

Hillman, žinomą, tuoj iš
ėjo iš nuovados.

Iš to atsitikimo matome, 
kad Chicagos policija pri
lygsta Rusijos policijai. To
dėl čia visur ir visame ir 
betvarkė pilnai žydi.

Turklį žiauru
mai.

Londonas, sp. 27. — A- 
pie neišpasakytus turkų 
žiaurumus su armėnais-pra
neša Reuterio telegramų 
agentūra. Sivas’o armėnų 
vyskupui turkams paliepus 
kalvis prie kojų kaip ark
liui prikalęs vinimis inkai- 
tintas ugnyj pasagas; ar
mėnes moteris pririšdavę 
prie jaučių uodegų ir taip 
pinu savęs per kelias die
nas varydavę; vaikų aki- 
veizdoj jų motinas durtu
vais muturdavę; jaunas 
mergeles iškoneveikdavę.
Bet ir ligšiol panašus armė
nų žudymai dar neapsisto- 
ję-

Su tokiais tai laukiniais 
žmonėmis bendrauja Vokie
tijos imperatorius AVilhel- 
mas, kuris yra pats liute- 
rių pastorius ir nuolat mel
džiasi prie Augščiausiojo, 
idant Jis jam suteiktų stip
rybę priešininkus įveikti.

NUSKANDINO TURKŲ 
TRANSPORTĄ.

Atėnai, sp. 27. — Anglų 
submarinas Marmora jūrė
se nuskandino turkų trans-
portinį laivą su amunicija bus leistas, ar ne.

VOKIEČIAI ATGAVĘ 
APKASUS.

Londonas, sp. 27. — Va
kariniam karo fronte fran- 
euzai buvo atėmę apkasus Į 
šiaurius nuo Le Mesnil, bet 
Berlyne oficialiai paskelb
ta, kad vokiečiai atgal atga
vę savo apkasus ir visas 
prarastas pozicijas. Flan
drijos fronte vokiečiai bom
barduojanti belgų pozici
jas.

UŽPUOLĖ TRIESTE.

Amsterdam, sp. 27. — 
Pereitą sekmadienį italų la
kūnai bombardavo Austri
jos miestą Trieste. Užmuš
ta 2 civiliu ir 12 kitų su-
žeista.

NORIMA ATNAUJINTI 
BYLĄ. r

New York, spalių 27. — 
Buvusio 'kunigo Schmidt 
advokatas Koelbe šiandie 
apeliacijos teisme išdėstys 
argumentus už Schmidto 
bylos atnaujinimą. Svar
biausias argumentų busiąs 
tas, kad Schmidt savo pik
tadarybės metu buvęs ne
sveiko proto.. H. Schmidt, 
kaip žinoma, 1913 metais 
čionai nužudė jauną mergi
na Anna Aumueller. Neži- 

Įnia, ar bylos atnaujinimas

Teutonai varosi 
pirmyn Ser

bijoje.
!--------------

Jie veikiai susi
jungsianti su 

bulgarais.
TURKAI JUODOSE 

JŪRĖSE.

Londonas, sp. 27. — Lon- 
j dono laikraščiai paskelbė 
J Serbijos premiero Al. Pasi- 
į čo atsišaukimą, kuriuomi 

<’ prašoma k uogre iriausios 
; pagelbės, kadangi teutonai 
i su bulgarais stengiasi ser- 
1 bus sutrinti.

; Londonas, sp. 27. — Au- 
) stro-vokiečiai susijungę su 
' bulgarais Danube upės pa- 

kraščiu, palei Rumunijos 
j sieną, šiandie ima kliauties 
; Serbijos giluinon iš visų pu- 
' siu ir visomis pusėmis kaip

kokia rinki* serbai vis la
biau apglobiami.

Iš talkininkų pusės prie
šais bulgarus nepadaroma
joks žymesnis veiklumas. 
Užėmę galiuką Saloniki- 
Nish geležinkelio ir toliau
turbūt nežino kas veikti. 
Turi permažas jėgas, bulga
rams negali pasipriešinti. 
Be to talkininkams ten sve
tima šalis ir kitokie nepa
togumai nuolat po kojomis 
painiojasi.

Apturima žinios, kad žy
mi dalis turkų karuomenės 
prisiųsta į Bulgarijos uos
tus Burgas ir Varna, kur 
rusai buvę jau sumanę iš
Juodųjų jūrių išsodinti sa
vo karuomenę. Per kur ru
sai dabar dasigaus į Bul
gariją, negalima pasakyti. 
Ot, lauks, visaip spręs, kol 
pagaliau teutonai su bulga
rais neužims, visos Serbijos.

Iš Nish jau kelinta die
na neapturima jokių žinių. 
Toji laikina serbų sostinė 
nuo pasaulio atkirsta.

Iš Atėnų parėjo žinia, 
kad bulgarai paėmę serbų 
miestą Prisrend, už 37 my
lių į šiaurvakarus nuo Us- 
kub. Bet oficialiai tas ne
patvirtinta. Ir jei butų tas 
tiesa, tai bulgarai veikiai 
Serbiją atkirsianti ir nuo 
Graikijos.

Suv. Valstijų korisuliatas 
iš Nish, Serbijoje, perkel
tas į Tchatchechak. Gi S. 
V. pasiuntinys Vopicka at- 
sirandąfe Rumunijos sosti
nėje.

Vokiečiai at
naujina ata
kas Padubisiu

Londonas, sp. 27. — Vo
kiečiai su visu savo pašėli
mu atnaujina atakas visu 
padubisiu, norėdami žūt
būt pasiekti ir paimti Rygą 
ir Dvinską. Berlyne skel
biama, kad vokiečiai palei 
Dvinską atsiėmę iš rusų ne- 
kurias savo pozicijas ir ru
sų visas kontratakas atmu- 
šę. Tečiau iš Petrogrado 
tvirtinama, kad visu padu
bisiu vokiečiams atakos ne
siseka ir jiems nebusią ga
lima savo tikslą atsiekti — 
paimti Rygą ir Dvinską.

MOTERIS gavo bal 
SAVIMO TEISES.

Londonas, sp. 27. — Da
nijos ministerių pirminin
kas Zahle paskelbė, kad 
Danijos moterims suteikia
mos balsavimo teisės lygiai 
su vyrais ir tuo reikalu i- 
statyinas ims veikti birž. 5 
d., 1916 m.

LEISTA ŠVĘSTI SEK
MADIENIAIS.

Roma, sp. 27. — Osserva- 
tore Romano skelbia, kad 
visos kariaujančios valsty
bės prielankiai priėmusios 
popiežiaus reikalavimą, i- 
dant nelaisviai sekmadie
niais nebūtų verčiami prie 
jokio darbo. Nuo šio laiko 
visose šalyse kareiviai ne
laisviai sekmadienius krik
ščioniškai praleidžia. Tok
sai atsilsis jiems prablaivo 
protą ir stiprina doroje.

ANTRĄ SAVO ŽMONĄ 
NUŽUDĖ.

Clinton, Iowa, sp. 27. — 
Paleistas iš kalėjimo, ku
riam kelis metus išbuvo už 
savo žmonos nužudymą, Ge
orge Chanon antru kartu 
apsivedė ir po trijų savai
čių pagyvenimo su ja ir ją 
nužudė, gi subjauriotą la
voną įmetė upėn Mississip
pi.

Tai ką daro galvažudžiu 
paroliavimas.

PRIEŠ AMUNICIJOS 
SIUNTIMĄ.

Jolieto vokiečiai renką 
po peticija parašus. Peti
cija busianti pasiųsta prez. 
Wilsonui, idant jis kuovei- 
kiausia uždraustų siuntimą 
iš Amerikos amunicijos tal
kininkams. Tuo tikslu vo^ 
kiečiai atlaiko ir mitingus.

1
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Nesenai Illinois valstijos 
valdžia išdavė “warantus” 
areštuoti tris darbininku 
vadovus, kadangi jų orga
nizacijos draudžia savo na
riams Įstoti milicijom Bau
smė už tai yra $500.

Colorado valstijoj, kur 
milicija pagarsėjo visokios 
rūšies beteisiškais pasielgi
mais, plėšimais ir galvažu- 
dybėmis anglekasių straiko 
metu, anglekasių sąjun
ga už tai- nusprendė pa
traukti teisman milicijos 
visą organizaciją ir jos at
skirus narius už papildytas 
piktadarybes.

Illinois valstijoj valdžia 
pildo tiktai savo Įstatymi
nes pareigas suimdama dar
bininku vadovus. Bet toji 
pareiga, geriau sakant, Įsta
tymas, nepadidins milicijos 
eilių. Kaip ilgai milicija 
bus šaukiama darbininku 
judėjimu malšinti, straikų 
naikinti, darbininku susi
rinkimų vaikyti teisingai 
ar neteisingai, taip ilgai 
darbi ni n ka s (< irganizuo-
tas) neįstos milicijom

Jei milicija, abelnai i- 
inant, pasirodytų gabi mal
šinti darbininkų judėjimus, 
kuomet tie persimeta stai
gioji formon, tai kartais bu
tų dar galima pateisinti 
tuo, kad ji pildo, sakysime, 
kadi r policijos pareigas. 
Bet visuomet ir visur pa
sirodė, kad milicija užuot 
prašalinti betvarkę, labiaus 
prisideda prie betvarkės di
dinimo. Kiekvieną kartą 
milicijos panaudojimas pa
gimdo kraujo praliejimą.

Bet čia nėra pačiu karei
vių kalte. Jie yra karei
viai, specialiai išlavinti ša
lies apginiinui, bet ne poli
cijos pareigas atlikinėti. 
Kova su darbininkais — 
tai ne milicijos užduotis. O 
kadangi jie panaudojama 
prieš darbininkus, tatai 
darbininkai negali joii Įsto
ti, kad paskui žudyti savo 
brolius. Juk straikininko 
nužudymas rokuojasi pap
rasta žmogžudyste darbi
ninko akyse.

Ar po Rusiją ar 
po Vokietija?

(Atsakymas p. Žemaičiui).
Labai liūdna girdėti žinias 

iš Lietuvos, kokios nelai
mės ištiko musų tėvynę, ku
ri dejuoja karo užslėgtuose 
spąstuose. Kas gyvas tau
tietis dabar lemia Lietuvai 
ateiti.

Labai indomus pasirodė 
p. Žemaičio paaiškinimas 
“Ar po Rusija, ar po Vo
kietija” “Kataliko” 341 
num. Jis rašydamas, tar
si, pamiršo maskolių nagai- 
ką, kuri plakė Lietuvą be 
persto j imo nuo 1863 ligi 
1905 metų. Čion apleisiu 
visokios rūšies persekioji
mus, priminsiu tik perse
kiojimą už lietuvių Įmingąs. 
Gal p. Žemaičiui to neteko 
ištirti, jaigu jis sako, jog 
Rusija mažas tauteles ger
bia (bene nagaika1?). G a 
p. Žemaitis nežino, arba už
gins, jog pastaruoju laiku 
Rusija uždėjo savo sunkią 
leteną ant Finlandijos ir 
net šiame, taip ypatingame 
karo momente, slogina tau
tos laisvę.

Trumpai pasakius, jaigu 
Vokietija taip butų elgusis, 
kaip p. Žemaitis sako, tai 
Did. Lietuva butų senai iš
nykusi, nes Rusija per ke- 
turiasdešiints metų žiauriai 
naikino, kas tik lietuviška. 
(Tą patį darė ir Vokietija, 
tik kitokiais budais: trupu
tį švelnesniais, bet skaudes- 
niais. Red.).

Did. Lietuva neištautėjo, 
dėlto, kad jinai buvo šelpia
ma Mažosios vokiečių Lie
tuvos. Tąja pašelpa buvo 
kningos ir laikraščiai, spau
sdinami ir kontrabandos ke
liu ikraustomi i Did. Lietu
vą. Man pačiam teko pra
mokti gimtos kalbos iš ka
lendoriaus, pargabento kon
trabandos keliu, už kuri 
mano dėde taip skaudžiai 
nukentėjo nuo maskolių. 
Jaigu Did. Lietuva iš ana
pus elementorių butų nega
vus, kas tada butų buvę su 
mumis — Did. Lietuvos lie
tuviais? Tegul ponas Že
maitis į ši klausimą atsako.

Tokios pasakos, kaip p. 
Žemaitis aiškina, tinka ne
bent Amerikos lietuvių 
jaunajai kartai, kuri negali 
sau Įsivaizdinti tikrų darbų 
Rusijos valdžios įr jos biu
rokratų sauvalės, jie tik iš 
dalies apie tai šĮ-tą nugirs
ta. Bet žmonės, kurie fi
ziškai ir morališkai nuken
tėjo — to neužmirš.

Kam paklius Lietuva — 
ateities klausimas, bet neiš
puola mums užsipulti Ma
žosios Lietuvos tautiečių, 
prie to nebent stumia ypa- 
tiška savimeilė. Prūsų lie
tuviai, turėdami laisvę 
(Laisvę! Kame jinai bu
vo? Red.), gerbė savo val
džią, tai nėra nei ko ste- 
bėties, jei mes ir laisvės vi
sai nepažindami ('?), kaip 
kad p. Žemaitis, o sakome, 
kad “Rusija gerbia mažas 
tauteles,”A. K. Bukauskas.

Milicija turi būti paliuo- 
suota nuo policijos pareigų 
pildymo, nes tas yra prie
šingai jos užduočiai. Jei 
valdžiai rupi kapitalistų in
teresus saugoti ir ginti, te
gu tam tikslui išranda ki
tokį būdą, bet tegu tam ne
naudoja milicijos.

Vokiečių generalis gubernatorius Belgijoje, kuris leido 
nužudyti slaugotojų mokyklos perdėtinę, Miss Gavelį.

Karas ir alkoholis.
Dauguma Įsivaizdina, kad 

laike dabartinių nelaimių 
Europoje be alkoholio ap
sieiti negalima. Reikalin
gas jis, kad prašalinti liū
dėsi, susikrimtimą, o vieton 
to atnešti džiaugsmą, nu
trenkti šalin rūpesčius ir 
vargus.

Taip sąprotauja daugu
ma, tečiau reikia pastebėti, 
kad toks sąprotavimas yra 
klaidingas. Laike karo ne 
tik pa geidaujama apsieiti 
be alkoholio, bet ir reikalin
ga be jo apsieiti. Nes šis, 
neva stebuklingas gaivinto
jas, kaip tik priešingai vei
kia. Ši priemonė po valan
dėles pa kurstymo jausmų 
palieka dar didesni nuovar
gį, nusilpnina protinį veik
lumą, atima energiją, valios 
pajėgas ir pastumia dar i 
tamsesnį melancholijos 
kamputį.

Alkoholis tik apgauna 
žmones, buk jis sustipri

nąs, pakeliąs jėgas ir ener
giją: priešingai, tik valan
dėlėj duoda užsimiršti apie 
vargus ir kitas smulkme
nas, bet užtad’daug iš žmo- 
gauasatima. Nuneša jis ta
da daug protinių ir fiziki
nių jėgų.

Kas nori dirbti tveriantį 
darbą, išvystyti savo energi
ją, privalo tolinties nuo al
koholio, kuris pastato kliū
tis prakilniems darbams. 
Teisingą laimę, nuolatinę 
ir patenkinančią, duoda tik 
darbas ir darbavimasis ki
tu gerovei.

Sunkiuose laikuose, ko
kius pergyvename dabar, 
ypač reikalingi stiprus ner
vai ir energija, dvasios ir 
kūno sveikata, o tą visa 
naikina alkoholis, duoda
mas trumpą valandėlę užsi
miršimo, kaipo surogatas 
tikrosios laimės.
“Kuomet prisitaisiau prie 

tveriamojo darbo, išsitarė 
žinomas vokiečių novelistas 
Heyse, prašalinau alkoho
lio lašus, net alų, kuris pa
daro žmogų sudribusiu ir 
netinkamu protiniame dar
be.” Matyt, turėjo šis vy
ras persitikrinimą, kad al
koholis suparaližuoja min
ties ir proto vaiskumą.

Vengimas alkoholio turi 
būti abelnas. Net ir įvai
rios rūšies alus turi dides
nį ar mažesnį procentą al
koholio, abelnai nuo 3 ligi 
4 nuošimčių; tečiau prie di
delio saiko yra kenksmin
gas.

Vietoje svaigalų žmonės 
turi sveikesnių gėrimų, ku
rie priduoda ne tik reika
lingo maisto, bot ir ener
gijos.

Laike karo platinasi vi
sokios epidemines ligos, 
kaip šiltinė, cholera ir ki
tos. Reikia pastebėti, kad 
alkoholis padeda minėtoms 
ligoms išsiplatinti, paruoš
damas joms tinkamą dirvą. 
Alkoholis nunuodija krau
ją ir padaro lengvai priei
namą bakterijoms. P.

Lietuviai
Amerikoje.

“DIEGO” DR-JOS VA
KARAS.

Buenos Aires, Argentina. 
Rugsėjo 18 d. “Diego” dr- 
ja parengė vakarą. Publi
kos buvo pusėtinas skai
čius, gal butų buvę dar dau
giau, bet inciga buvo vi
siems lygi: ir vyrams ir mo
terims. Programas buvo 
paskelbtas išanksto ir buvo 
pranešta, kad dainuosiąs 
lietuvių choras, susidedąs iš 
18 asmenų, ir bus atvaidin
ta trijų veiksmų drama 
“Gairės.” O atsibuvo to
kioje tvarkoje.

Pirmiausia V. Kitras išė
jo su prakalba. Mėgino a- 
pipasakoti karo padėjimą, 
bet labai prastai sekėsi, ta
da prasiskleidė laikrašti ir 
ėmė skaityti. Skaitymas 
tąippat nesisekė. Po “kal
bos” sekė dainos. P. Dijo
kas puikiai padainavo solo 
tautinį himną. Toliau p-lė 
Tatilaitė labai puikiai pa
deklamavo. “Žodis į lietu
vaites” — tokioje temeje 
kalbėjo p-lė Kitraitė. Kal
bėjo aiškiai ir gyvai, tik 
perilgai, kad galų gale pra
dėjo kaž-kaip nemaloniai 
išsižiurėti ir alsuoti. To
liau sekė p. Bajorino kalba 
apie karą, kapitalizmą, so

cializmą, krikščionybę ir 
dar kaž-ką; apie viską net 
sunku atsiminti. Užsiminė 
ir apie kunigus. Iš to vi
so, žinoma, išėjo tik mar- 
malienė.

Toliau laukėme vaidini
mo. Tuo tarpu išėjo p. 
Kitras ir pranešė, kad vai
dinimo nebus, girdi, polici
ja uždraudė. Žinoma, pali
ko paslaptimi, ar aktoriai 
nebuvo prisirengę prie jo, 
ar policija ištikrųjų pridė
jo savo ranką prie uždrau
dimo. Toliau aiškino šį-tą 
apie aukas, ragindamas tau
tiečius atsisakyti nuo vie
no, kito stiklo alaus, o dau
giau aukoti. Tas labai gra
žu, bet kam patįs rengėjai 
tiek parūpino svaigalų, jog 
duota kai-kuriems stipriai 
nusigerti.

Tautinės dainos išėjo la
bai puikiai. Publika bega
lo karštai plojo rankomis. 
Choras iš 18 asmenų pasi
rodė silpnai, nes nebuvo su
tarimo dainavime.

Argentinos lietuviai ne
užkrėsti blaivumo idea. Į 
pašelpos draugijas, kurios 
duotų pagelbą ligoje ir ki
tose nelaimėse, sunku pri
traukti.

Argentinos Balandis.

MAŽŲJŲ VAKARAS.
Cicero, III. Pereitą sek

madienį Liet. Vyčių 14-tos 
kuopos mažųjų skyrius tu
rėjo vakarą.

Programas prasidėjo va
karo vedėjos, p-lės A. Ja- 
kavičiutės, keletą patarimų 
žodžiais. Toliau atvaidinta 
veikalėlis “Tarnaitė Pamo
kė.” Veikalėlis pamoki
nantis. Atvaidinta neper
geriausia: mat, nebuvo kas 
gerai mažulius išlavintų. 
Vis-gi malonu tėinyti, kaip 
jaunoji karta lavinasi pri
gimtoje tėvukų kalboje ir 
atsiranda viltis, kad toji 
karta bus naudinga musų 
visuomenei ir tautai. Iš to
kių galima tikėties rimtų 
tėvinainių ir gerų patriotų.

Gražiai padeklemavo ei
les ' A. Mockus. Žavėtinai 
padainavo solo Drigeika. 
Programas užsibaigė p. Al. 
Račkaus prakalba. Davė 
keletą rimtų patarimų tė
vams, kaip išauklėti vaikus. 
Papasakojo apie Liet. Vy
čių organizacijos tikslą, 
skatindamas jaunimą pri
gulėti prie šios prakilnios 
organizacijos.

Programas buvo trumpas, 
užtad ilgiau žaista. Pub
likos buvo mažai. Tvarka 
nepavyzdinga. Susirietęs.

NUO TOWN OF LAKE.
Pereitą sekmadienį SLR. 

K A. 39 kuopa Ellis svetai
nėje turėjo prakalbas. Kai-' 
bėjo p. J. Karosas, d r. A. 
K. Rutkauskas ir J. J. Pa- 
lekas.

Žmonių buvo neuždaug, 
bet prakalbos pasekmingos. 
Naujų narių prie minėtos 
kuopos prisirašė 10. Maty
ti, kad žmonės kas kart 
daugiau interesuojasi susi
vienijimu ir daugiau prie 
jo rašosi. Reporteris.

Šiandie majoras Thomp
son peržiūrės visus polici
jos pranešimų^* apie sal,iu- 
nininkų prasižengimus sek
madieniais. Ir šiandie bus 
žinoma, kiek jų neteks li
cencijų ar kitaip kai]) bus 
nubausti.

Vokiečiai Nemunė
lio Radviliškyje.
Liepos 22 d. pusiau as

tuonių vakare pasitraukė iš 
Radviliškio paskutinieji 
rusų žvalgai. (Didžioji ru
sų karuomenė praėjo Į ry
tus jau liepos 19 d., atida
vus Radviliški be mūšio). 
Pusvalandžiui praslinkus, 
šuoliais pralėkė per rinką 
Naujarygės pusėn vienas 
dragūnas. Už poros minu
čių vėl, kaip tik arklys ne-
ša, lekia antras iš Biržų 
gatvės tiesiai į kalvinų baž
nyčią; bet iš čia jau pasi
girdo šauksmai vokiečių 
kalba ir pasirodė iš ten ke
letas jų raitelių. Musų dra
gūnas metėsi atgal vėl į 
Biržų pusę, bet čia urnai iš 
visų kiemų nuo Apaščios 
pusės pasipylė vokiečių pės
tininkai Biržų gatvėje ir ė- 
mė, šaukdami ir priklaup
dami, šaudyti Į lekiantį, 
kaip tik gali, dragūną. Vie
na kulipka pataikė tiesiai 
nabagui i pakaušį, ir tas 
pavirto ant tilto. (Paskui 
vokiečių gydytojo perrištas 
dar kokią savaitę gyvenęs). 
Tai]) tai tapo musų Radvi
liškis karo krikštu apkrikš
tytas. O nuo Apaščios vi
sais kiemais per daržus taip 
ir plūdo vokiečių pėstinin
kai. Eidami pro mano gon- 
kas, kur sėdėjau su klieri
ku Ločeriu, pirma paklau
sė, ar nėra pas mane kazo
kų, o paskui ne vienas, gal
vas linkterėdami, labą va
karą atidavė ir ėjo visi rin- 
kon, Ir tai]) po devynių 
jau buvo pilnas Radviliš
kis vokiečių. Kai]) priim
ta, prasidėjo peržiminėji
mas namų, ar nėra kur pa
sislėpę kazokai (taip vokie
čiai paprastai vadina rusų 
karuomenę), paskui ieško
jimas butų žmonėms ir ark
liams. Stovėjo pas mus 
anksčiaus ir musų raitarija, 
bet tada visgi aš jaučiaus 
šeimininku, dabar gi visai 
kas kita: eina, daro visas 
duris, plėšia spynas, ne
laukdami atrakinimo, stato 
kur patinka, arklius, šieną 
ir arkliams duoda, ir storai 
krato jiems po kojų. Man 
tris kambarius paliko. Šiaip 
jau visus namus užėmė. At
sinešė šieno ir tirštai sugu
lė ant grindų. Tarp jų bu
vo vienas oficieris, palikęs 
Radviliškio komendantu. 
Atėjo jie su anuotomis tą 
pačią dieną iš Bauskės, pa
darė 40 verstų kelio. Tuo
jau apsikasė apie Radviliš
kį iš visų keturių pusių, pa
statė savo žvalgus su tele
fonais ant kalvinų bažny
čios ir malimo.

Daugumas gyventoją jau 
buvo išsikraustė iš mieste
lio, bet netoli. Pasiliko tik 
bėdinesnieji ir kunigai. Pa
sirodė kieta vokiečių ran
ka: iš miestelio neleido nei 
vieno, reikėjo gauti žymelę 
iš komendanto. O čia vėl 
prasidėjo vokiečių kareivių 
vaikščiojimas po butus, ieš
kojimas ypač valgiu. Kele
tas vargšių moteirčlių bėgo 
pas mane skąsties, kad vo-
kiečiai joms atėmę paskuti
nį gabalėlį duonos ir užuda- 
ralo, vietomis sukapoję 
skrynias ir šėpas. Kartą 
pasiskundžiau kon lendan- 
tui, bet šis atsakė, kad vo 
kiečiai, girdi, to nedarą.

T>IDELE DOVANA”1
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi i pinigus 

, arba į vertas dovanas.
<Sį dovana bus duodama iki Dee. gi, 1615) 
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Kad gi pradės žmoneliai 
veržties iš miestelio. Rei
kia žymė gauti iš komen
danto, o čia vokiškai nemo
ka. Ir eik, klebone, kartu 
paaiškink komendantui, ko 
man reikia. Ir taip buvo 
nuo ryto ligi vakarui. Ėmė 
vokiečiai nuo žmonių ypač 
valgius, o paskui ratus, ar
klius, kai kam apmainyda
mi ant blogesnių, kai kam 
iškratė kišenius, atimdami 
pinigus, dar kitam ir batus 
numovė. Matoma buvo, 
kad jų kareiviai labiau nu
skurdę, blogiau maitinami 
ir apiplyšę ir gyvio labai 
apsėti, neišmanant ir oficie- 
rių. Sakėsi iš Radviliškio 
daugiau nebeišeisią. Bet 
šeštadienį ir pradėjo rusai 
bombarduoti miestelį. Li
kusieji gyventojai subėgo į. 
rusins: vieni žydo Elicko 
namuosna, kiti po kalvinų 
klebonija. Čia slėpėsi abie
jų bažnyčių kunigai su sa
vo namiškiais. Ir prasidė
jo baubimas armotų, pyš
kėjimą; mu, imaų ir tarškė-1 
jimas kulkosvaidžių: vienas 
kulkosvaidis buvo pastaty
tas, vokiečių ant tos pačios 
vietos kalvinų klebonijos, 
kur mes apačioj sėdėjom. 
Apie vidunaktį buvo karš- 
čiausis šaudymasis, tikėjo
mės, kad bus ataka ir Rad
viliškis bus atimtas, bet 
greit viskas nutilo ir pasili
ko po senovei. Anksti rytą 
lindom iš rusių laukan pasi
žvalgytų, kaip išrodo mies
telis. Buvo tai šv. Onos’ne- 
dėldienis; norėjau šv. Mi
šias laikyti, bet pasigirdo 
armotų šūvis ir skuhinomčs 
vėl i rusins. Praeidamas 
pro savo kleboniją, užėjau 
priesienyje iš verandos pu
sės išsitiesusį negyvą vo
kietį; visa galva kruvina ir 
kraujo asla pritekėjusi. At
laužtos mano kambarių du
ris ir rašomasai stalas su
draskytas. Jau plyštant 
ant galvos šrapneliams nu
bėgau pas savo kaimyną, 
radęs tuos pačius rųsies gy
ventojus, išskyrus klieriką 
Ločį, kuris nuėjo Į Jūsiš
kius. Ir vėl ta pati muzika. 
Ir tai]) traukės ligi popiet. 
Su visakuo galima apsipras-

(Seka ant 3 pusi.).

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, Šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; trip jau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amerlesn School o£ Languatea

1741 W. 47lh Street : : Chicago, k

731 W. 181h Slreel

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, Kntugvcdystės, ste
nografijos, typewriting, pirkly bos tei
sią. Suv. Valstiją historijos, ’ abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystos, dailarašystūs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietą; vak. nuo 7:30.iki 9:30. 
8360 Emerald avė., Chicago, Hi.
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W. “KAtALIEAS,” spaliu 27, 1915.

Mark Twain.

[Princasir Elgeta
Vokiečiai Nemune 
lio Radviliškyje.

(Tąsa nuo 2 pusk).

Sulietuvino Padauguvietė,

(Tąsa).
Tomas liūdnai atsakė: “Aš jąja daužiau riešutus.” 
Visi garsiai prasijuokė.
Iš šito atsakymo visi aiškiai suprato, kad Tomas 

ištikrųjų ne karalius.
Nuo pečiu Tomo nuėmė karališką mantiją ir uždė

jo ją karaliui ant jo draiskalu. Vėl prasidėjo vainika
vimo apeigos. Ant tikrojo karaliaus galvos uždėjo vai
niką. Po miestą tuojaus pasklydo didelė naujiena. Mi
nios labai stebėjosi iš visų atsitikimų ir linksminosi.

Edvardas—karalius.
Dabar papasakosiu, kas atsitiko su Mailsu. Mi

nia perskyrė juodu su karaliumi. Vagis iškraustė jo 
kišenius. “Tai nieko,” mintijo Mailsas: “tik kad aš 
galėčiau surasti savo vaiką. Kur jis prapuolė? Turbūt 
nuėjo į seną vietą. Iš jo draiskalų matyt, kad jis gy
veno neturtingiausiose miesto gatvėse. Ten aš jo ir ieš
kosiu. Manau, kad aš tuojaus jį surasiu. Kur minia, 
ten bus ir vaikas. Jis mėgsta save nuduoti karalium.”

Ir Mailsas leidosi ieškoti. Kelias valandas jis 
vaikščiojo po miestą. Nuolat jis patikdavo dideles mi
nias žmonių, bet vaiko niekur nerado. Praieškojo taip 
jis visą naktį, baisiai nuilso, išalko. Pinigų neturėjo. 
Prašyti duoklės buvo gėda. Užstatyti kardą? Ne, Ma
ilsas nekados su juomi nepersiskirs! Gal parduoti ką 
iš drabužių? Bet kas pirks senus draiskalus? Vidudie
niu jis ėjo drauge su karališka procesija, žiūrėdamas, 
ar nesutiks vaiko, bet vaitai jis žiurėjo — vaiko nie
kur nebuvo. Iš netyčių jis vakare atsidūrė už miesto 
prie kieno-tai ūkio. Mailsas norėjo užeiti nakvynėn, 
bet negalėjo, nes pats žinojo, kad jo, tokio apdrisku- 
sio, niekas nepriims pas save. Vakaras buvo nešaltas. 
Mailsas atsigulė ant grynos žemės pas tvorą. Greitai 
jis užmigo. Per miegą jis girdėjo šaudymą iš patran
kų. “Tai šlovina naują karalių,” pamintijo jisai. Pas
kui užmigo visai drūčiai ir pabudo tik rytmetį. Atsi
kėlė alkanas. Nusiprausė upėj ir leidosi eiti prie ka
rališkų jaunų. Jis norėjo pamatyti senį Mario ir pasi
skolinti iš jo pinigų, nes kitai]) jam badu reiktų numir
ti. Ant vienuoliktos valandos jis atėjo prie karališkų 
rūmų. Pradėjo žiūrinėti, kad ko paprašius nueiti pas 
Mario. Bet pats nedrįso eiti į rūmų vidurį. Jis ilgai 
stovėjo prie vartų ir žiurėjo, bet niekas nesirodė. Tuom 
kart pro šalį ėjo būrys kareivių su oficierium. Oficie
ris pamatė Mailsą, sustabdė kareivius ir liepė Mailsui 
prieiti artyn. Mailsas priėjo. Jį suėmė už tai, kad val
kiojasi aplinkui karališkus minus ir ko tai žiuri. Ne
laimingas Mailsas norėjo viską papasakoti, bet oficie- 
rius liepė jam tylėti, o kareiviams įsakė atimti iš jo kar
dą ir iškrėsti. Nieko ypatingo nerado, apart kokios 
tai poperiukės. Oficieris. išsivyniojo ją. Mailsas atsi
minė, kad tai yra laiškas jo mažo draugo, kurį tas para
šė Gendono dvare, buk tai pas savo dėdę Hartfordą 
į karališkus minus. Oficieris garsiai skaitė laišką; jo 
veidas užsirūstino. Mailsas tai užtėmijęs nubalo. Ofi
cieris suriko: “Dar naujas karalius atsiranda. Imkit 
šitą valkatą! Laikykit jį iki aš nesugrįšiu! Aš nešu tą 
laišką parodyti karaliui.”

Oficieris nuėjo. Mailsas murmėjo pats sau: “Na, 
tai pabaiga mano visai kelionei. Pateksiu dabar už tą 
popergalį ant kartuvių, o mano nelaimingas vaikutis 
be manęs pražus.” Oficieris greitai sugrįžo ir, mato
mai, skubinosi. Mailsas laukė nelaimės. Oficieris lie
pė. paliuosuoti Mailsą ir sugrąžinti jam jo kardą. Pats- 
gi žemai nusilenkė prieš Mailsą ir pasakė: “Meldžiu 
tamstą eiti paskui manęs.”

Šitas nedoras žmogus dar išjuokia mane paskutinėj 
valaiidoj mano gyvenimo. Ar aš jam dovanočiau už 
tai, jei nereikėtų man čia būti tarp kareiviu!” Jiedu 
prisiartino prie karališkų rūmų durių. Čia Mailsą pa
sitiko pasirėdęs tarnas su žemu nusilenkimu ir įvedė į 
didelę salę. Šalinus tos salos stovėjo daugybė tarnu, 
kurie visi žemai lenkėsi prieš Mailsą. Bet jam praėjus, 
pe tyčiojosi iš “varnu baidykles,” kaip jie išjuokdami 
praminė Mailsą. Plačiais tropais Mailsą atvedė į gra
žiai papuoštą salę. Čion daugybė buvo tarnų ir lordu. 
Vienas iš tarnu ji atvedė į vidurį sales ir paliko. Di
džiūnai apžiurėjo jį nuo galvos iki kojų ir tyčiojosi is 
jo.

Mailsas pakėlė akis ir pamate ant sosto karalių. 
Karalius buvo nulenkęs galvą ir kalbėjo su kokiuo-tai 
didžiūnu. Mailsas norėjo, kad jį greičiau patemytu ka
ralius, nes jam įkirėjo didžiūnų išjuokimai. Tuom tar
pu karalius pakėlė truputį galvą ir pamatė jo veidą 
Alailsas. Jis kuo neapmirė ir atidžiai, niekur nenu- 
vesdamas akių, žiurėjo į gražų karaliaus veidą. Paskui 
jis paiuintijo; “Kas tai per stebuklas? Valkata, be
protis elgeta — ant- karališko sosto! Ar ne sapnuoju 
.iš?” Ir su nuosteba jisai vedžiojo akimis po salę, žiu
rėjo į karalių ir į visus didžiulius. “Taip, elgeta vai-

toliau).

ti. Nors čia ant galvų pra
garas ugnies ir trenksmo 
(mat, kalvinų klebonijoj! 
pataikė kokie tris anuotų 
šoviniai); mes, it negirdė- 
dami, ramiai sau šnekučiuo
jant. Šit kaž kur toli pasi
girdo, kaip ir ura. Netikini 
ir patįs; bet jau antrą kar
tą aiškiau; vis dažniau ir 
balsiau. Šokom visi nuo 
savo sėdynių; keliam gal
vas, stiepiamės prie lange
lių augštai, palubėn; iš čia 
matyt, kas eina pro šalį. 
Keletas vokiečių žaliai ap
sirėdžiusių, prabėgo pro 
langelius į savo faterlandą, 
Apaščios pusėn. Jau ir vi
sai arti daugybės balsų gir
džius stiprus ura, ir pama
tėm savus kareivius, kaip 
subėgo kieman ir dairosi 
aplinkui. Linksma ant šir
dies: na, jau vieną kartą 
paliuosuos mus nuo tų vel
niukų (taip žmonės pradėjo 
vadinti vokiečius). Bet ne
tikėtai atsiradom didesnia
me pavojuje, nei buvom. 
Musų kareiviai, išvydę rū
šies langelius, artinosi prie 
jų, atkišę šautuvus. Mes 
instinktiviai šokome visi 
pamurėn po langeliais. Ir 
toj valandoj kad gi ims ka
reiviai pleškinti iš muškie
tų rusiu. Mes spaustics 
prie sienos apačioj ir rėkt: 
“nešaukit, savi, paliuosuo- 
kit!” Liepiam moterims 
ypač rėkti, kad suprastų, 
jogei čia ne vokiečiai. Tik
rai baisi buvo valanda. Jei 
kas butų sėdėjęs rūsyje to
liau nuo sienos, tikrai butu 
kulkų gavęs. Vos-ne-vos 
intikinome įsikarščiavusius 
kareivius, kad mes vietos 
gyventojai. Ant galo už- 
girdom: “na, išeikite!” Iš
ėjome, stovime gonkose, 
bet kareiviai vis dar netiki. 
“Čia, girdi, persirėdę vo
kiečiai.” Musų moteris at
nešė tuojau valgių, pradėjo 
dalyti, tada nusiramino. 
Kaikuriems gyventojams 
net ašaros bįrėjo iš džiaug
smo, sutikus savo kareivius. 
Skirstėmės tat po savo na
mus. Miestelis išrodė ne
kaip. Katalikų bažnyčios 
lubos pramuštos dviejose 
vietose; pilna gružų ir dul
kių; vieno lango nebėra, 
vargonai aplaužyti; viena 
siena šrapnelių, kai]) genio, 
iškapota. Iš oro bažnyčia 
irgi keliose vietose užgau
ta: bet ji murine, todėl tik 
Įbrėžta. Suplotos šrapne
lių išnaros voliojasi po 
šventorių. Kąikur iš šven
toriaus mūras gerokai iš
griautas. Apie kleboniją 
tvoros šovinių išverstos, 
medžiai nukirsti, juoduoja 
keletas didelių duobių ap
linkui, veranda sudrasky
ta, vienas stogo galas su vi
su kaminu nugriautas, vi
suose namuose nei vieno 
stiklo, vienoj vietoj pra
muštos lubos. O čia pat 
kvietkų darželyje prieš ve
randą palaidotas kleboni
joje užmuštas vokietis. Špi
tolėje šovinys, perėjęs per 
stogą ir lubas, išgriovė vi
daus sieną su visu pečium. 
Kalvinų bažnyčion pataikęs 
tik. vienas šovinys, apdras
kydamas mūrą. Jų klebo-

kandidatu į Massachu-Du 
setts valstijos gubernato
rius. Rinkimai atsibus lap
kričio 2 d. Viršui — dabar
tinis gubernatorius demo
kratas, apačioj — kandida

tas republikonas.

nijoje viršutinio kambario 
mūras pramuštas. Kalvinų 
bažnyčioje vokiečiai prisi- 
nešę šiaudų ir nakvodavo. 
Ties ta bažnyčia ant kelio 
beržas dviejų pėdų storu
mo ir sveikas nupjautas 
granatos; taip pat ir pušis 
ant kapų. Vokiečiai atsi
traukė anapus Sosto ir su
stojo apie Legailius ir So- 
deliškį. Kad vėl greit ne
grįš, tikrumo nebuvo. Ir 
ypač, kai nepasisekė jų iš
mušti iš Biržų, Astravo, U- 
žušilių miško, ir Butautų, 
buvo juntama, kad gali vėl 
atsiimti Radviliškį, žmonės, 
paragavę vokiečių rankos, 
spruko bėgti nuo jų, kaip 
įmanydami. Reformatų 
kunigas išvažiavo Maskvon, 
aš tuo tarpu buvau apsigy
venęs Margeniškyje. Visas 
Legailių sodžius atsidūrė 
už Radviliškio Šniurkiškio 
laukuose. O čia dar vėl 
mūsiškiai kasėsi ir dirbo 
tranšėjas po visus laukus, 
pradedant nuo Jasiškių, 
baigiant Pučekalne ir Loja
liais. Buvo matoma, kas 
čia bus. Musų karo vyres
nybė pati liepė gyvento
jams pasišalinti. Ir paplū
do žmoneliai su karvėmis, 
kiaulėmis, su vežimais vi
sais keliais rytų pusėn į di
džiuosius Tauerkalnio miš
kus. Visus apėmė kažkokia 
baimė vokiečių: kad tik iš
bėgti nuo jų. Labai negerą 
atmintį paliko jie čia: ne
gana to, kad ėmė viską, kas 
jiems reikėjo, bet dar ir 
moteris kankino; tokiais 
darbais pasižymėjo net jų 
oficicriai. Toji karnomenė 
iš vakarinių Prūsų ir Bran
denburgo. Ištuštėjo apart 
minėtų sodžių, Bobeliai, 
Nausėdžiai, Jasiškiai, Pu- 
čekalnė ir kiti. Ar jie Tau- 
crkalnio miškuose vokiečių 
sulaukė, grįžo namo, ar per
sikėlė per Dauguvą, to da
bar nežinau. Buvo daug to
kiu, kas traukės už Daugu- 
vos. Rugsėjo 12 d. vokie
čiai vėl suėjo Radviliškiu. į 
Mūsiškiai traukdamiesi su
degino kuone visus minėtus

Fringe
Albert

Prince Albert 
visada turi gerą skonį 
Jūsų norėjimas Prince Albert tabako rūkyti pyp
kėje arba susukti cigarete niekad nėra jums prie
šingas. Kuo daugiau jus šio tabako rukysit, tuo 
daugiau norėsit jo. Dėlto, kad jis turi gerą skonį, 
ilgai degantis ir švelnus. Jis užganėdina kiekvie
ną, kuris tik pabando jį rūkyti, nes jis yra taip 
geras.

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

Telephones Yards Į 5946 L
Drover Į 3582 1

the national joy smoke
susukamas cigarete taip lengvai, kaip iv kemšamas į pyp- ' 
kę. Už tai jis parodė kelią tūkstančiams vyru. Jis yra 
ilgai supjaustytas, stovi, kur tik jį dėsi ir “nenubėga” su
kant, kaip sausas tabakas. Jus, pypkės rūkytojai, ir jįjs, 
kurie sukate cigaretus, pasiskubinkit nusipirkti biskį 

Prince Albert ir gaukit idea.

Prince Albert parsiduoda visur rau
donuose maišeliuose po 5e„ raudonose 
dėžėse po 10c., svarai ir pussvariai 
belekiniuoso puoduose ir svarai stik
liniuose puoduose su drėgnu uždengtu- 
vu, kuris laiko tabaką šviežią ir ge
ram stovyj.

sodžius ir miestelį ir iš
sprogdino abi bažnyči. Me
džiai apie bažnyčią nupjau
ti. Kapų uolas nuo upės 
ir miško pusės išgriauta.

Gyvulius daug kas čia 
pardavė karuomenės reika
lams, nors pigiai, kiti gi va
rė rekvizicijon už Koknė- 
sės. Rugiai nors buvo nu
pjauti, bet dauguma pasili
ko ant lauko. Žmonės tik 

sau kūlė arba bloškė, 
galėjo su savimi pasi- 

Šiaip paliko ant lau- 
Vasarojus butų buvęs

tiek 
kiek 
imti, 
ko.
labaj geras, bet daug nu
kentėjo nuo abiejų armijų, 
nes daug paliko nupjauta 
pašarui, o ir šiaip tuo tar
pu nebus kam jo sudoroti. 
Rugiai kitiems metams var
giai bus pasėti, nes gyven
tojai dar negalėjo sugristi. 
Sugriautas gyvenimas visos 
apylinkės. Didesnės nelai
mės, kaip kdras, nėra pa
saulyje. Kad gi greičiau 
Dievas duotų ramybę.

Kun. A. Sabaliauskas.

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.

Tel. Canal 285.

K. KATUTIS
GRABORIUS

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

710 W. 18 St. CHICAGO, ILL.
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APT1EKA
4503 So. Wood Street, :: Chicago/Ill.

Ar Jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia aeląi- 
mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbės. Musu aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpil- 
dome- labai atsargiai ir teisingai. Beikale nepamirškite musą ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstirjna tapo sveikais, 

žmonės slogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima išsigydyti, 
Vienok. gi buvo 
.Heins, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

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

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. w h Rl*

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

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

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

tikėjosi

parodyta

“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.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

N. PALTANAVICIA
IS Millbury St, : Worcester, Mass

I Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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Chicagos Žinios
POLICIJA GAUNA 

VĖJO.

“Chicago yra piktadarių 
dirbtuvė, kuriuos parkvie- 
čiate kaipo streiklaužius ir 
kuriems suteikiate teisę žu
dyti streikininkus ir jų ša
lininkus. Žėdnas Įnešimas, 
inteiktas tai tarybai, su tik
slu pagerinti policijinius 
santikius nebus pasekmin
gas, kaip ilgai policija lei
džia streikų metu žudyti 
žmones. Kaip sau persi- 
statote, ką veikia fabrikan
tų parkviesti mušeikos, ku
riems policija suteikia spe
cialių policiantų žvaigždes 
ir lazdas streiko metu? Jie 
po streikui pasilieka čionai. 
Chicagoj, nes gristi ten, iš 
kur pribuvo, neturi iš ko; 
kadangi čia jie darbo netu
ri, tatai priversti užsiimti 
vagystėmis, plėšimais ir 
galvažudybėmis, nes juk 
nori gyventi, gi plėšimo a- 
mato jie išmoksta streikų 
metu. Ir tokie mušeikos 
po streikui per klaidą už
puldinėja net ant pačių bi- 
čiuolių aldermanų, kurie 
leidžia fabrikantams juos iš 
kitų miestų gabenties. Bu
vau šiandie palei Kuppen- 
heimerio Įstaigą ir turiu nu
merius policiantų, kurie sau 
ramiai žiurėjo i tai, kaip 
importuoti mušeikos be gai
lestingumo mušė žmones. 
Prie manęs paties prišoko 
policiantas ir ištempė iš mi
nios šaukdamas: Neik tenai, 
nes mes nenorėtumėm tave 
mušti, o gausi ten, nes ten 
peštynės turi būti. Gaila 
mums tavęs ir todėl tave 
persergstime, nes mums 
taip Įsakyta.”

Tai]i kalbėjo aldermanas 
Rodriguez miesto tarybos 
posėdyje. Jis visai nupei
kė Chicagos policiją. Nu
tarta todėl pas policijos vir
šininką pareikalauti jo nuo
monės tame reikale, ką 
ris perstatyti sekantin 
rybos posėdin.

Pėdsakiai nurodo, kad jis 
paeina iš italų kolionijos 
North Side. Drabužių ki- 
šeniuose atrasta pora atvi
ručių: ant vienos padėta ad
resas Augustino Giovenco, 
1101 Larrabee gat., ant an
tros — Joe Lipisa, 716 So. 
Morgan gat.

Vienam kišeninį atrasta 
$11.75. Policija todėl spė
ja, kad tai bus veikiausia 
juodosios rankos auka.

Aplinkiniai gyventojai 
tvirtina, kad jie sekmadie
nio nakčia girdėję vežimą 
važiuojant. Kadangi bu
vęs labai vėlus laikas, tatai 
nekokia Mrs. II. E. Cheney 
per langą pažiurėjus ir ma
čius vežant statinę. Bet 
niekam nei i galvą negalė
jo ateiti, kad ten kas galėję 
būti baisaus.

Po kišeniuose atrastais 
numeriais policija nieko ge
ro nesužinojus. Niekas nie
ko nežino.

Ir vėl policijai naujas 
galvos džiovinimas.

LIET. TEATR. KLIUBO 
“LIETUVA” VAKARAS.

------------- ■, ; .. T—

tu- 
ta-

ATRASTA STATINĖ 
LAVONU.

su

way Co. Minėta kompani
ja turi užmokėti $5,000 at- 
yginimo nekokiam Byron 

W. Wanamaker, kurį 1912 
metais gatvekaris sužeidė.

MIESTUI TRŪKSTA 
$1,000,000.

Miesto kolektorius Fors- 
ierg tvirtina, kad ligšiol tik 
,100 saliunininkų atnauji

nę sekančiam periodui li
cencijas. Todėl miestui 
"rūksta $1,000,000 ir tai tu
rės paimti iš kito kokio šal
tinio.

Phene Drever 7M6

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS Ųt CHIRURGAI 

Oyde ligas vyrų, moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan SL, Chioaga, 1U.

R'i

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

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

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

BANKES’-
COFFEE

26c vertės Kava su 40 centiniu Smoku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’puiki Santos 1 Bankes* Dairy stalo 9 Ar* 
Kava Sviestas ..

Kiti parduoda po -lOc ” *
Bankes* geriausia 
Creamery Sviestas .

Geresnis kaip kut kitur.
Šiaur-vakarine dalis. 
1644 W Cnicago ave 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave
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Pereitą sekmadienį Co
lumbia svetainėj, ant Town 
of Lake, Liet.' Teatr. KI. 
“Lietuva” turėjo labai pul
kų vakarą, kuris susidėjo iš 
maršavimų, dainų, įvairių 
rinktinių šokių, deklemaci- 
jų, komedijos ir kitokių Į- 
vairumų. Už geresnius at- 
sižymėjimus buvo teikia
mos dovanos.

Programas prasidėjo dai
nomis. Šv. Cecilijos choras 
labai puikiai sudainavo šias 
dainas: “Aš už marių žie
ma vojau,” “Kur namas 
mus,” “Verpėjėlės daina” 
ir tautini himną.

Po dainų atvaidinta gyvų 
juokų komedija “Charley 
Chaplin, Barber Shop.” 
Vaidintojai gavo $2.00 pini
gais dovanų.
daugiausiai dovanų gavo p- 
lė L. Petrauskaitė. Ji taip- 
pat ir už atvirutes laimėjo. 
Dovanomis gavo “Katali
ko” išloštų kningų.- Antrą 
dovaną gavo p. V. Andrei- 
kis — vieniems metams 
“Draugą.”

Vakaras visais atžvilgiais 
nusisekė. Publikos buvo 
daug. Programas smagus.’ 
Patartina, kad kliubas ir 
daugiau tokių vakarų su
rengtų. Reporteris.

Paieškau dviejų pusseserių: Viktori
jos ir Petronėlės Pečiuliukių, paeinan
čių iš Kauno gub., Raseinių parito, 
Dumsiškių kaimo. Jaigu kas žinotų, 
arba jos pačios, teiksitės atsišaukti, 
nes turiu labai svarbų reikalų.

Antanas Savickas,
4605 So. Marshfield ave., Chicago, Ill.

Paieškau Jono Skriabuno, savo drau
go; jis yra iš vieno kaimo su manim, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Kraki- 
navos parapijos, kaimo Babikų. Jis 
yra Chicagoj, tik aš nežinau, ant 
kokios gatvės jis gyvena; o gal ir 
kitur kur išvažiavęs. Jo paties, at
kas apie ji žino, meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą, šiuo adresu:

Julionas Markauckas, 
Box 148, Somersville, Conn.

Parsiduoda 3 augštų mūrinis namas 
ir iš užpakalio 2 augštų medinė “cot
tage,” viskas ištaisyta pagal nau
jausias sistemą. Elektra, gazas, šilu
ma ir maudyklė. Parsiduoda pigiai, 
nes savininkas apleidžia Chiengą del 
nesveikatos. Atsišaukite po num.:
6414 Evans ave., Tel. Normai 5094

šokius

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

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

Per 10 dienų Chicagoj 
sekta keturios žmogžudys
tės aukos, bet žmogžudžių 
policija nesuseka. Vakar 
paeiliui ketvirta žmogžu
dystės auka susekta ant ne
apgyvento žemės ploto 
(prerijų) palei 36 gat. ir 
South Sacramento ave. 
Vienas pedliorius važiuoda
mas pamate gulinčią naujo
ką nuo uksuso statinę. Jam 
ji ištolo patiko ir jis priva
žiavęs pamėgino ją Įsidėti 
vežiman. Pasirodė, kad 
statinė persunkoka. Todėl 
pasiėmė nuo vežimo kirve
li ir pramušė vieną dugną. 
Tik kyšt žmogaus kojos iš 
statinės. Pedliorius persi
gandęs Įšoko vežiman ir 
kuogreičiausiai savais ke
liais nuvažiavo.

Praėjus kelioms valan
doms kiti žmonės tą stati
nę užėjo ir iš anos išvertė 
nužudytą žmogų. Pranešta 
policijai. Pasirodė 25 ligi 
30 metų vyro lavonas, ita
las, neprasčiausiai apsitai
sęs. Kaukolė suskaldyta, 
lavonas pusiau perpjautas 
it Įstumtas statinėn. Stip
ri virve apsukta palink kak
lą.

su-

NUOŠIRDŽIAI AČIŲ!
Liet. Teatrališkas Kliu- 

bas “Lietuva” taria nuošir
dų ačiū visiems tiems, ku
rie kuo-nors prisidėjo prie 
musų vakaro, kuris atsibu
vo spalių 24 dienų.

Ačių šv. Cecilijos dr. gie- 
doriams už dainas. Ačių šv. 
Pranciškos moterių dr., ku
ri apsilankė iii corpore ir 
paaukojo 10. Ačių p. St. 
Anučauskui už surengimų 
smagios komedijėlės.

Už klaidas malonėkite 
leisti.

Rengėjai:
J. J. Palekas, 
Pr. Stasiulis ir 
A. Mikalauskas.

at

$5,000 ATLYGINIMO.
Apskričio teismo teisėjas 

Taylor išnešė nuosprendį 
prieš Chicago City Rail-

Ant pardavimo: — saliunas su na
mais geroje, lietuvių apgyventoje, 
vietoje. Atsišaukite:

THE STOTA, 
Box 209, Tolleston Sta., Gary, Ind.

H

I

LD. /‘KATALIKAS,” spalių 27, 1915.

Tananevigz Savings

BANK
JONAS M. TAr ANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
i

3BE 30CIQ 301

I

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Ave.
arti 47-tos gatvės.
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Arbatų, 60c vertes po w V

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

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

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
? 1816 W 12th st
|3i0* W 22nd st

Pietine dalis 
:O32 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland ave

DR. RICHTER’S

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

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK.N. Y.

Telephone Yards 6686

Lietuviška Propanų Krautuvė
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIEAS, savininkas 

3252-54 S. Morgan SL 
CHICAGO. ILL.

ii mi n frĮnri tni-iFir-mĮnr-r-rurTr 
Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Res. 3255 So- Halsted St.

i Tel. Drover 5326

i

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVE DENT1STE

Atlieka visokj darbą dentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvurantoja- 

mas« Taipgi tvirtas.
1151 MILWAUKEE Ave. Haddon A v.

a

I
I

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

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

OI-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

•■SAULE”
YRA TAP V IENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

i-seliM Kas utarninnas ir pexnyCia

Ant randos 6 kambarių su visais 
intaisymais f latas. Gazas, toiletas,' 
šviesus kambariai, paranki vieta, 31 
gatvė, netoli Halsted str., o tik už 
$13. Atsišaukite po numeriu:

828 W. 31st Street.

Parsiduoda pigiai grosernė ir bu- 
černė su geru arkliu ir visokiais in- 
taisymais. Gera vieta. Biznis toje 
vietoje gyvuoja per 10 metų. Apy
vartos buvo per 4,000 dol. j mėnesį. 
Parsiduoda iš priežasties nusipirkimo 
2 loenų namų. Atsišaukite po .num.: 
10713 Michigan ave., Boseland, III.

Tėmykite biznieriai. — Ant parda
vimo mėsinyčia (meat market) ir vie
nų lubų pragyvenimo namas, — pa
kaktinai vietos krautuvei “grocery”. 
Geras pasiulijimas priimtas. Naujai 
apgyventa lietuvių kolionija.

Anton Prazsky,
2856 Emerald ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda grosernė pigiai. Atsi
šaukite greitai šiuo adresu:
4755 Loomis str., Chicago, Ill.

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

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

Adresuok taip:
The Lithuanian Nation Agency,

8 Vine str., Montello, Mass.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas u UiisM

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
‘ikųjgl Cnroaiskų Ligų 

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

ir nuo d iki 8:B0 vakarė.
Nedėliotas vakarais ofisas uždaryta*. 

Telefonai Yards 687.

-11

PRENUMERATA KAŠTUOTA; 
f metams $2.50 
[pusei matų $1.25

ETJROPOJ fR^ ir Lietuvoj $3.50, Anglį- j Xi »J aix 1 '”ĮjoĮ ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m i

o gam? vieną rmmerj Z'ykr

W. D. Boczkauskas & Co.
SŽI-Sžt W. South iii Ushanoy C!t» Pa

'.rrrjįir"-,i«nnrwfc

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Mi
Durų, lentų, lentelių, r6mų, švioakalvių daigtų ir stogo popie

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

'■ -ir-T-------------------------- --------------- --■.----------------------------/

'' Šitas specialia KUPONAS vertas 1L 
Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretę kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO OO.
u Premium Dept. 490 Broome St, New N. T.
JK (Verte kupono gera iki 31 d. kovo, 1916).

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 namą ir lotu Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus. \
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinįgus visu kitą 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 "koitius 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.

BANKOŠ 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 naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laikų, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j'visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9% colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).
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Mėgstantiems pasiskaitymų, mes pasiūlome šitą kningų. Skaitytojas 
čia ras tiek in domių dalykų, kad no vjeną r'ticlehs vakkrą rjThodataaė ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabų histonjos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugirtos.
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.
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