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RUSAI ATSILAIKO LENKIJOJ
Bet Lietuvoje ir Kurše Vokiečiai visu frontu nesulaikomai briaujasi pirmyn
Teutonai plusta į 

Lietuvos gilumas
-----------------------------------------------------------  ------------------------- —------------------ ——

H Prancūzų Didžioji Kanuolė. iŠ Vokiečiai Griungofe.

Varšava dreba, apsiau
sta geležine rinke.

Rusai išplėšius apsuptą Varšu
vą, jei reikės ją Teu

tonams paduoti.

Griungof’o valsčius yra 
Doblensko paviete, Mintau
jos apylinkėse. Tasai Latvi
jos valsčius esąs iš labinus 
apšviestų ir augščiaus pa
kilusių latvių ūkininkų val
sčių Kurše. Visas tasai 
valsčius pilnas visokių dr-

sai, atimta viskas, kas 
jiems reikalinga, o kas ne
reikalinga sunaikinta. Iš
laužę aruodus ir sandelius 
vartotojų draugijos. Sunai
kinę pačius visuomenės na
mus, tą latvių garbę ir jų 
geryneigos šaltinį. Buk tu

jų: vaizbos, prekybos, pra-'me bjauriame darbe vokie- 
monijos, smulkiojo kreditoĮčių karuomėhei gelbėję pa- 
(paskolos) ir tt. BeveikItįs kolionistai. Sunaikintos 
kiekvienas vienkiemis (La-į taipogi ir privatinių žmo- 
tvijoj visi gyvena vienkie-'nių kvateros. Sako, kad vi
nilais) turi sau telefoną, o Įsa aprašyt sunku. Bet rei- 
savo naminiame gyvenime!kėjo savo akimis matyt,

Ivangorod apsuptas.
Londonas, liepos 23. — 

Vis didesnius Lietuvos plo
tus užima teutonai. Vokie
čiai praneša, kad
“Į šiaurės rytus nuo Šiau

lių vokiečiai buvo pergalė
tojais ir paėmė nelaisvėn 4,- 
150 rusų, penkis kulkosvai
džius ir daug bagažo. To
liau už Dubisos mūsiškiai 
pasiekė jau Grinkiškės ir 
Gudžiūnų apylinkių. Rusai 
traukiasi atgal visu frontu 
iki pat Nemuno.

Į pietus nuo vieškelio, 
kurs jungia Kaunu ir Ma
rijampolę, mes padidinome 
plyšį rusų linijoj ir užėmė
me daug žemės. Nelais
vėn paėmėme keturis oficie- 
rius ir 1,210 kareivių. Pa
teko mums dar keturi kul
kosvaidžiai.”

Gerėliau rusai laikosi 
Lenkijoj. Nors austro-vo- 
kiečiai pasiekė jau paskuti' 
nes Varšuvos drutvietes, 
bet tos drutvietes dar ge
rai laikosi.

Pietinėj Lenkijoj teuto
nai apgulė stiprią tvirtovę 
Ivangorod. Berlyne skel
biama, kad rusai suburbėjo 
i tą tvirtovę neatsilaikę 
laukuose ir dabar jau pra
sidėjo bombardavimas tos 
tvirtovės. Ivangorodo svar
ba tame, kad jis gina gele
žinkelį, vedantį iš Varšuvos 
per Liubliną, Choliną i pie
tinę Rusiją, iš kur rusams 
Visokia pagelba ir sustipri
nimai eina. Matyt, Liubli
nas dar tebėra rusų ranko
se.
Susprogdysią Varšavą.

Baisus eina gandas, buk 
vyriausias Rusijos armijų 
vadas, didysis kunigaikštis 

Nikalojus, nusprendęs su
sprogdinti, padegti, išnai
kinti Varšavą, jei reikėsią 
rusams iš jos traukties. Va
das nusprendęs tą Varšava i 
padaryti, ką Kutuzovas 
Maskvai, kuomet ta miestą 
reikėjo Napoleonui atiduo
ti. Didysis kunigaikštis tą 
neoficialiai paskelbė. Kai
zeris su kaizeriene trium- 
faliai žengs į Varšavą tarp 
liepsnų, pelenų ir griuvė
sių. Sprogdinimo, degini
mo ir sunaikinimo Varša- 
vos pienai jau sudaryti esą. 
Kaip tik trimitai užgriaus, 
kad trauktis iš Varšavos, 
tai visose lenkų sostinės da
lyse pasigirs sprogimai ir 
ims ūžti liepsnos ir ryti rū
mus ir bakūžes. Kad tas 
galės būti, matosi iš to, kad 
Kurše Ventspilį rusai liep
snoms sušėrė, o nepadavė 
čielą vokiečiams.
Berlyne džiaugsmas.

Kuomet austro-vokiečiai 
įveikė rusus pietinėj Lenki
joj ir privertė juosius su
burbėti į ’Ivangorodą, tai 
Berlyne vokiečiai klykavo, 
kaip laukiniai žmonės.
Laikosi senos taktikos.

Dabar rusai laikosi tos 
taktikos, kurios laikėsi 1812 
m., kariaujant su Napoleo
nu. Traukiasi atgal viską 
naikindami, pleškindami, 
degindami. Naikina tiltus, 
maistus, kad priešui nelik
tų nei išgriaužto kiaušinio 
kevalo. Todėl rusų trauki
mosi kelią lydi ugnis ir 
kraujas. Nematė pasaulis 
dar tiek ugnies ir kraujo, 
kaip dabar. Ko negali su 
savimi paimti, naikina.

Prancūzų didžioji kanuolė lioduojama Argonne miškuose, Francijoje.

neužsileidžia miestui. Ir tą 
geriausią Latvijos vietelę 
aplankė vokiečiai. Vienas 
vietinis ūkininkas aprašo 
tą vokiečių užplūdimą lai
kraštyje “Dzimtenes Welis- 
tnesis.” Išryto pasirodė pir
mi žvalgai, po tų kiti. Pas- 
kiaus pribuvus ilga virtinė 
apsiginklavusių velosipedi- 
stų. Po to didelis būrys 
raitarijos, pėstininkų ir ar
tilerijos. Atvykus toms mi
nioms, tuojaus prasidėję 
plėšimai, daužymai ir gir
tybės. Išplėšti visi skiepai, 
išdraskytas sūrių fabrikas, 
sūriai paimti, pradėta sker
sti gyvuliai, sudaužytos j- 
vairios mašinos ir prietai-

ikad suprast, kas tenai dė- 
] jos. Pagal paviršutinio ap- 
i skaitinio, Griungof’e pada
ryta nuostolių: visuomenės 
namams 16,000 rb.

Valščiaus draugijai 20,- 
1000 rb., sūrių dirbtuvei 
10,000 rub., ir pačiamdva
rui 25,000 rub.

Dvare Krop-Auc ir esan
čiai jame vaistinei padary
ta nuostolių apie 30,000 rb. 
To dvaro nuomotojas visai 
isubankrutijes. Iš jo paim
ta visa duona, arkliai ir a- 
vižos. Nebegalėdamas to
linus vesti ūkio, jisai apmo
kėjęs darbninkus visus pa
leidęs, o/laukus palikęs pu- 

| dymais.ITALAI GRUMIASI SU IŠPIRKS IŠ NELAISVĖS.! PASIVARĖ DARDANE-
AUSTRAIS.

Londonas, liepos 23. — 
Italai ir austrai prieina vis 
prie didesnių susirėmimų ir 
baisesnių skerdynių. Da
bar buvo 15,000 italų užve
dę su tokiuo pat austrų 
skaičiumi durtuvų mūšį. 
Mūšio gi laukas buvo nu
klotas dygliuotomis vielo- 
Tie įnirtę mūšiai eina palei 
Isonzo upę. Abi pusi su 
lygiu įnirtimu grumiasi.

— Berlynas, liepos 23. —■■ 
Gauta žinia, kad Berlyne 
ir Wuertemberge valdžia į- 
vedus pigiausias valgyklas, 
kokios tik yra buvusios. Už 
centą esą galima pavalgy
ti. Valgis susideda iš mi
šinio komių miltų, džiovin
tų vaisių, sausos mėsos ir 
makaronų. Valgyklos ski
riamos del bėdinųjų.

Nėra vilties, 
kad atsilaikytų.

Jei rusai išlaikytų Varša
vą, tai nustebintų visą pa
saulį. Talkininkų militari- 
iiiai kritikai jau pasakė, 
kad Varšava tikrai teks kai
zeriui. Nes Varšava, gele
žine rinke apsupta ir sus
pausta galingo priešo, kurs 
turi apščiai amunicijos ir 
artilerijos, negali atsilaiky
ti.

Philadelphia, Pa., liepos 
23. — National Security 
Lygos susirinkime John 
Wanamaker nustebino susi
rinkusius. Jisai sako, kad 
Suvienytos Valstijos turi iš
pirkti Belgiją iš kaizerio ne
valios. Tam reikalui reikė
tų sudėti $100,000,000. Su
manytojo žvilgsniu Belgiją 
reikėtų išpirkti ir palikti 
' ją neprigulminga, ty. iš
pirkti, o ne nupirkti Belgi
ją nuo kaizerio. Atkiutusi 
Belgija galėtų atsilyginti, 
sakė sumanytojas.

VĖL NERAMU PORTU
GALIJOJ.

Lisabonas, liepos 23. — 
Mieste Lamego ištiko riau
šės. Apsiginklavusi minia 
'atakavo valdiškus ofisus. Į 
minią kareiviai šaudė. Už
mušta 14, o sužeista 15.

Lamego yra 14 mylių at
stu į rytus nuo Oporto ir 
turi 10,000 gyventojų. Jo
kių smulkmenų ir riaušių 
priežasčių nepranešama.

— Douglas, Arizj, liepos 
23. — P. Elias, Carranzos 
šalininkas, praneša, kad jis 
sušaudydinęs arti 60 Vilios 
kareivių, kurie plėšė ir va
ginėjo kratuves ir privati
nius namus Cananea mieste.

LIUOSE.
Londonas, liepos 23. — 

Talkininkai paėmė Gallipo- 
lio dalyje vieną priešo drut- 
Vietę. Kuomet angiai drut- 
vietę užatakavo, tai turkai 
bėgo be mūšio.

Anglijos karuomenė vei
kia ir Mesopotamijoj. Užė
mė Sukesh-Sheyukh prie 
Eufrato upės.

NAUJAS MARAS.

Panama, liepos 23. — A- 
merikos konsulis iš Santa 
Marta praneša, kad pietinėj 
Amerikoj, Kolumbijos res
publikoj, pajūryje atsira
dus nauja liga, naujas bai
sus maras, ligšiol nežino
mas. Tas maras žmones 
kerta, kaip dalgis žolę.

DVIGUBAI PABRANGO 
PRAGYVENIMAS.

Londonas, liepos 23. — 
Aktorių susirinkime H. B. 
Tree pasakė, kad del karo 
pragyvenimas dvigubai pa
brango. Gi aktorių uždar
biai perpus sumažėję.

— Roma, liepos 23. — 
Bulgarija perleidus per sa
vo žemę 1000 vagonų amu
nicijos. Teisinamasi, kad 
tai buvo Raudonojo Kry
žiaus medžiaga.

Daug Armėnu 
išskerdė.

Petrogradas, liepos 23.— 
Novoje Vremia rašo apie 
pasibaisėtinas skerdynes 
Armėnijoj. Skerdynės bu
vusios didesnės, negu bile 
kada historijoj.

Vienoj vietoj, būtent Bit- 
les apskrityj, turkai išsker
dė visus gyventojus. Su
grudo visus armėnus ant 
kranto Tigro upės ir visus 
išžudė. Jų buvo arti devy
nių tūkstančių. Paskui ar
ti tūkstančio dar surinko ir 
tuos išpjovė.

Pranešama, kad keturi 
karuoinenės batalijonai pa
siųsta į Mush klonį, kur y- 
ra 12,000 gyventojų. Ka
reiviams liepta išskersti vi
sus iki paskutinio. Skerdi
mas jau prasidėjo.

Diarber apskrityje jau vi
si armėnai esą išmušti.

Skelbama, buk armėnai 
taisėsi iškelti revoliuciją 
prieš Turkiją ir susijungti 
su Rusija. Niekas negali 
-turkų sulaikyti nuo to dar
bo.

— New York, liepos 23. 
[ — Garlaivis Orduna, pri-

500 saugoja 
kompanijos 

nuosavybę.
Bayonne, N. J., liepos 23.

— Iš viso 500 ginkluotų sar
gų apstatyta apie Standard 
Oil ir Tidewater dirbtuves 
saugoti nuo streikininkų.

Policija ant neapriboto 
laiko uždarė visus saliomis. 
Milicijos dar nepašaukta.

Buvo paskleista gandas, 
jog streikas, tai vokiečių 
darbas. Bet Paul Supinski, 
advokatas iš Jersey City, 
vadovaujantis streikinin
kams, užginčijo tą.

Miesto komisionieriai tu
rėjo pasikalbėjimą su strai
kininkų komitetu ir priei
ta prie to, kad miesto salėj 
atsibus kompanijos ir strai- 
'kininkų atstovų susirinki
mas ir bus užvestos dery
bos.

lioduotas karine medžiaga 
ir su 200 pasažierių, tarpe 
kurių yra 22 amerikonai, 
išplaukė į Angliją, į Liver
pool!, nepaisydanas vokie
čių submarinų.
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"DIDELE D0VANA71
Nebo pakelio priešakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas verias įc pinigais

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

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

Kaip kritikuoja 
Socializmą.

Teutonu Veržimosi Rytuose

“Laisvėje” (No. 58) rie
biomis raidėmis ant pirmojo 
puslapio paskelbta štai 
kas: “Laisvės” bendrovė, 
“Laisvės” redaktorius L. 
Pruseika ir “Laisvės” ben
drovės pirmininkas J. Ne- 
viackas skundžia “Vienybę 
Lietuvninkų” už straipsnį, 
tilpusį tame laikraštyj ant- 
galviu “Montvydas tapo 
miriop pasmerktas”. Aišku, 
ngrima lengvai pasipinigau
ti, nes iš kitų laikraščių su
žinoma, jogei iš “V. L.” rei
kalaujama $100,000! Peran- 
kstyvas džiaugsmas Izrae-

“Amerikos Lietuva” rašo, 
kad nuteistojo mirtin už 
kun. J. Žebrio nužudymą 
Bernardo Montvido brolis, 
Antanas Montvidas (Anto
nov), Connecticut’© valsti
jos gubernatoriui parašęs 
laišką-peticiją, kuriuomi 
maldaująs gubernatoriaus 
dovanoti jo broliui mirtį ir 
pakorimą pakeisti ligi gy
vos galvos kalėjimu.’ Anta
nas Montvidas, gindamas 
savo brolį, laiške-peticijoj 
kaltina ne savo brolį galva
žudį, ne jo silpnąsias puses, 
bet kunigus, katalikiškus 
ir tautinius laikraščius, po
liciją, valstijos valdininkus 
ir patį prisiekusiųjų teismą, 
kuris jo brolį atrado kaltu.

Vakar judėjome straips
nelį iš Australijos “darbi- 
ninikiško” laikraščio. Da
bar indėsime ir trumpą 
straipsnelį iš Australijos 
‘ ‘ kapitalistiško ’ ’ laikraščio 
— “The Brisbane Courier.” 
To laikraščio susirašinėjimo 
skyriuje randame trumpą 
straipsniuką apie socializ
mą. Rašoma:

“Mano supratimu socia
lizmas butų geras surėdy
mas del tinginių ir besme
genių, nes tokiame surėdy
me jie butų lygus darbštie- 
siems (enegetic) ir talen
tingiesiems. Gi ant šimto 
žmonių 99 yra besmegeniai 
ir tinginiai, o vienas yra 
’talentingas ir energingas. 
Todėl socializmas daugumoj 
gali rasti pritarimą, bet 
aut laimes to vieno žmo
gaus tas butų prieš gamtos 
įstatymus. Ir todėl iš jo 
nieko daugiau nebus, kaip 
tik teorija. Socializmas iš
pažįsta, kad Sutvertoj aus 
augščiausiuoju tikslu buvo 
suteikti žmogui gerovę iš 
atžvilgio į jo pilvą. Aš ne
pripažįstu, kad tai butų pra
kilni idea. 10,000 gilių iš
eik vojama, idant vienas ą- 
žuolas išaugtų. Ir šitas au
dringas pasaulis yra vieto
vė išsivystymui žmogaus 
pobūdžio. Gamta savo vei
kimuose neatsižvelgia į 
skaičių. Jos prastas užda
vinys yra pasirinkimas. Jei 
kuris mato, jog savo paties 
jėgomis jis negali pakilti, 
tai jis matys sau patogu
mus < socializme. Bet tas, 
kuris yra talentingas, pa
matys, kaip netikęs butų 
toks surėdymas. Tas iš
pustas burbulas-pasaky- 
mas: “didžiausia gerovė del 
didžiausio skaičiaus,” kurs 
taip dažnai išpuola iš lupų 
nemąstančių žmonių, pada
rė daugiau blėdies ir paken
kė žmonėms daugiau, negu 
bile koks kitas pasakymas.”

Pirmas dalykas, tai čia 
persiaurai paskirstoma 
žmones. Perdaug autorius 
atranda tinginių. Jau kiek
vienas, kuris tik išmoksta 
amato, įgijęs šiek-tiek mok
slo, užlaikąs gražiai save ir 
savo šeimyną, jokiuo, bildu 
nevadintinas tinginiu. Ži
noma, jei imsime tokius ti
pus, kaip vidutinį amatiiin- 
ką ar farmerį ir tokį Edi
soną ar Carnegie, tai to au-

Čia parodoma, kaip teutonai iš visų pusių apsiaučia rusų armijas Lenkijoj ir Lie
tuvoj ir kur šiais laikais eina didžiausi mūšiai.

toriaus žmonių paskirsty
mas bus arti teisybės. Vis
gi tai persiauras ėmimas. 
Tarp tinginių ir besmegenių 
ir energingų ir talentingų 
daug yra vidutinių.

Bet tas teisybė, kad tarp 
darbščių, apsukrių žmonių 
socializmas neranda atbla- 
sio. Darbštus ir veiklus 
nesižvalgįs, kad kas pagel
bėtų, o dirbs pats. Šioj ša
lyj žmonės yra energingi, 
veiklus ir todėl socializmas 
čia yra balsas tyruose.

Dabar aišku, ko verti tie 
socialistų dangiški migdo
lai.

PARAPIJOS MITINGAS.

šęs net 9, už ką gavo 30 
metų kalėjimo.

Dinamitninkas Mikas Pe- 
trikonis nebuvo joks para
pijoms, nedavė nei vieno 
cento musų bažnyčios nau
dai (o blėdies tai mokėjo 
padaryti; nuo pamesto ir 
sprogstančio dinamito f> 
klebonijos langai išbįrėjo ir 
porčiuose padarė skyle). 
Todėl toksai bjaurus pasi
kėsinimas nebuvo parapijo- 
no darbas, kaip nekurie ga
li manyti, bet tik pakvaišu
sio nuo cicilikų laikraščių 
nedorėlio, atsimetusio nuo 
tikėjimo. Mes visi parapijo
mis su savo klebonu sugyve
name kuogražiausioj sutik- 
mėj, o ir toliau taip norime 
gyventi.

A. Vaitui ionis, 
mitingo vedėjas.

Jonas Kučinskas,
Rast.

d raugi j a sutvėrė parapiją 
draugijos vardu. Visoko 
praleido, bet šiandie tvirtai 
laikosi ir su Dievo pagelba, 
tikimasi, ateityje lygiai sto
vėti su Rytų parapijomis.

Vietos lietuviai per neku- 
rį laiką neturėjo dvasiško 
savo vadovo, dabar gi susi
laukė darbštaus jauno ku
nigo, nesenai įšventinto, 
gerb. kun. A. Tamoliuno as
menyje. Parapijonys užga
nėdinti nauju klebonu ir ti
kisi, ilgainiui, ateityje, kad 
jis daug ką gero 
del parapijos 
naudos.

Apie darbus 
neaimanuoja, 
Naujai pribuvusieji lengvai 
suranda užsiėmimą.

Tuo tarpu tik tiek. Vė
liau daugiau.

“K-ko” ska it y to jas.

rapijonų. P-lė D. Auduka- 
vičiutė inteikė klebonui 
puošnių gėlių bukietą. Bene 
tik bukietas buvo nuo mer
ginų ir moterių. Kažkurios 
moteris nusiuntė savo dova
nas tiesiog klebonijom Va
karėlyje buvo prakalbėlių, 
užkandžių. pasikalbėjimų.

Liepos 11 d. Lietuvos Du
kterį ų dr-ja turėjo‘autingą’ 
— piku iuką. Diena buvo 
graži ir buvo gražu ir sma
gu praleisti laiką ant tyro 
oro. Pavakariop moterėlės, 
norėdamos padidinti biznį, 
ėmė pardavinėti “čekius”, 
su kuriais būdavo galima 
alaus ir tam panašių skys
timėlių gauti. Apie tai su
sekė detektivai ir įkliuvo 
moterėlės. Dr-jos valdyba 
buvo suareštuota, ir po už
statymo kaucijos paleista.

Pastaruoju laiku tarpe 
tų “dukterių” kilo kivirčai. 
Susikirto katalikės su lais
vamanėmis. Jau pabuvojo 
pas “lojerius”. Dalykai at- 
sidursią teisman.

Liūdna, kad taip darosi. 
Lietuvių doleriai eis advo
katams, 1 ietuviu vardas bus 
pažemintas, o labiausia to
kie atsitikimai ne vien tai 
dr-jai kenkia, bet iš dalies 
ir kitoms pakenkia. Paskui 
iie vienas pakalbintas prisi
rašyti prie dr-jos pasakys, 
girdi, kas anoj ar toj dr-jo j 
atsitiko. .

Ir pamokymas katali
kams: nestoti į dr-jas, kur 
laisvamanybė atsiduoda. Y- 
ra užtektinai katalikiškų 
dr-jų, o ypač dabar, kuomet 
susitvėrė puiki ir prakilni 
ALRK. Moterių Sąjunga.
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gabenti savo mautą į Lie
poją. Latviams atsisakinė- 
jant, vokiečių karuomenė 
privertus juos klausyti: 
grasindama sušaiųlyti. Bi 
jodami sušaudymo latviai 
vežę vokiečių turtą, bet, 
persisergėdami, kad Liepo
joje jų visai ueužturėtų, pa
likę naktį savo ratus ir ar
klius ant kelio patįs pabė
gdavę į miškus. Neveizint į 
savo nuostolius, latviai 
džiaugias pasitraukus vo
kiečiams kolionistanis, ku
rie užsiimdavo špiegavimu.

— Berlynas, liepos 22. — 
Buvo paleista paskala, buk 
kaizeris išsitaręs, jog ka
ras pasibaigs spalių m. š. 
m. Vokiečiu laikraščiai tą 
užginčija, kaizeris to nesa
kęs.

nuveiks 
ir lietuvių

lietuviai čia 
kaip kitur.

Žinoma, su tekino prašy
mu tiek galima pelnyti, 
kiek Zablockis su muilu pel- 
nijęs — visą bėdą suver
giant ant pašalinių asmenų 
ir net ant valdininkų ir pa
ties teismo, kuris Bernardą 
atrado kaltu pirmam laip- 
snyj. Tasai laiškas taip- 
pat aiškiai atvaizdina, jo
gei nuteistas pakarti Ber
nardas Montvidas nesąs ka
talikas, nes kunigai ir ka
talikiški laikraščiai nebūtų 
darę “suokalbio” prieš ka
taliką. Tatai musų spėjimai 
ir tvirtinimai palengva iš
siaiškina.

Indomų juoką skaitome 
laikraštyje “Russkoje Slo- 
vo”, išeinančiam New Yor
ke. Štai jis:

Atsirandąs prie Rusijos 
generalio štabo amerikonas 
korespondentas, nekoksai 
Robert McCormick, prane
ša, kad Siemionovsko oficiė- 
rių pulko pokilio metu, kur 
dalyvavo daug ir kunigaik
ščių, tarp kitko gen. Bezo
brazov pasakė sekantį toa- 
stą :

“Už Ameriką, prezidentą 
Rooseveltą ir Amerikos ka- 
ruomenę”.

Kiek palaukus generolui 
pranešta, jogei šiais laikais 
Suv. Valstijų prezidentas 
nėra Roosevelt, bet Wood
row Wilson.

Tuomet gen. Bezobrazow 
ėmė korespondento McCor- 
micko už tą savo klaidą at
siprašinėti, į ką McCormick 
atsakė: ,

“Generole, tai ne jūsų, 
bet musų pačių klaida!”

Kingston, Pa. Liepos .11 
d., š. m., Šv. Marijos P. 
lietuvių parapijos atsibuvo 
pusmetinis mitingas. Per
skaitytos ineigos ir išeigos 
parodė, jogei parapijos fi
nansiniai dalykai kuoge 
riausioj tvarkoj. Skolos pa
rapija turi tik du tūkstan
čiu dolerių, nors yra viena 
iš jaunesnių šitoj apylinkėj. 
Parapijos nuosavybė išneša 
$70,000.0(1 vertės. Yra mū
rinė bažnyčia, klebonija ir 
kapinės. Trūksta tik moky
klos.

Mitinge buvo apkalbama 
musu parapijos klebonijos 
dinamitavimas pereitų Ve
lykų antrą dieną. Tuomet 
buvo kėsintųsi ant klebono 
gyvasties. Visi parapijoms 
išreiškė širdingą prijauti
mą savo klebonui ir džiaug
smą, kad kun. J. V. Kudir
ka išliko gyvas ir sveikas 
ir be baimės darbuojasi su 
mumis toliaus, kaip tikras 
Dievo tarnas. Lygiai visi 
parūpijonįs labai pradžiu
gę, kad niekšą dinamitnin- 
ką policija greitai sugavo, 
nes neterš jis daugiau lie
tuvių vardo
juodrankiškų laiškų, 
musų klebonui buvo

IŠ KANSAS CITY. KANS.
PAGERBĖ KLEBONĄ;

NESUSIPRATIMAI ..
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ri. .

. . . ■ X’. ,
>>: /’i'

rašinėjimais 
kurių 
para-

“Kataliko” skiltyse apie 
vietos lietuvius netenka už
eiti jokių žinių, todėl aš 
.karts nuo karto stengsiuos 
supažindinti “Kataliko” 
skaitytojus su vietos lietu
vių naujokynu.

Nekurie lietuviai čionai
yra apsigyvenę nuo daugiau bono kun. 
kaip 20 metų ir tie taigi tu
ri įsigiję gražias nuosavy
bes. Kaip visur, taip ir čia 
lietuviai iš pradžių buvo su
silieję su lenkais, visuomet 
gelbėjo statyti jiems bažny
čias ir mokyklas. Lenkai 
lietuviams už taf nekuomet 
neužmokėjo ir neužmokės.

Per keliolika metų lietu
viai prigulėjo prie lenkų šv. 
Juozapato parapijos, neglr- 
dėdami nei vieno lietuviško 
žodžio. Pertai daug lietuvių 
sulenkėjo ir jų vaikai šian
die kasžin ar sugrįš Lietu
vai. Apgailėtinas predika- 
mentas.

Kuomet atsirado daugiau 
lietuvių, mylinčių savo Tė
vynės kalbą ir papročius, 
tuomet, taip apie 1905 m., 
jie uždėjo šv. Kazimiero 
Lietuvos Karalaičio draugi
ją. O apie 1913 m. toji pati

KAPINIŲ PAŠVENTI
NIMAS.

Grand Rapids, Mich. — 
Liepos 18 d. Čia atsibuvo 
iškilmingas kapinių pašven
tinimas. Dalyvavo didelės 
minios žmonių. Buvo vys
kupas ir dar 10 kunigų. 
Daugelis dr-jų ėjo in corpo- 
re. Pirmiausia uniformose 
ėjo K. R. D. nariai. Paskui 
sekė muzikantai, paskui šv. 
Petro ir Povilo dr-ja, Panų 
dr-ja, šv. Jurgio dr-ja ir ki
tos. Po pašventinimo klebo
nas pasakė.gražų pamoks
lą. Sakydamas pamokslą 
kitus perspėjo, nes su kepu
rėmis, kai]) žydai, smarkso- 
jo. Šiaip viskas buvo gerai. 
; ( ! Lietuvis.

Newark, N. J. — Liepos 
6 d. kaikurie šv. Trejybės 
parapijoms buvo parengę 
gražų vakarėlį paminėjimui 
metų sukaktuvių pribuvimo 
į šią parapiją (taipgi ir į 
Ameriką) savo mylimo kle- 

J. Dobužinsko.
Trumpai čia dar tesidarba- 
vo uolusis tėvinainis, bet 
jau suspėjo išjudinti, uždeg
ti čionykščius lietuvius. 
Tuoj po pribuvimo į musų 
[parapiją pamatėme, jog ši
sai vyras bus vienas švie
siausių ir uoliausių visuo
menės ir Amerikos lietuvių 
katalikų gaivintojų. Todėl 
džiaugdamiesi turį tokį pra
kilnų Bažnyčios tarną ir 
.uolų tėvinainį, negalėjome 
praleisti nepaminėję metų 
sukaktuvių jo pribuvimo į 
musų parapiją. Turiu dar 
pridurti, kad vakarėlyje 
dalyvavo antras šaunus bu
dintojas Amerikos lietuvių 
katalikų, kun. F. Kemėšis.

Vakaro vedėjas p. Lepe
nąs, išreiškęs gerb. klebonui 
savo linkėjimus, inteikė 
jam auksinę plunksną, kai
po dovaną nuo' nekuriu pa

Vokiečiai kolio- 
nistai Kurše

Anot latvių laikraščių, 
vokiečiams traukiantis at
gal ant Liepojos, vokiečiai 
kolionistai iš didelio dvaro 
Kapdangen ir kitų plačių 
vietų Gazenpot’o pavieto 
kartu ėję su -vokiečių ka- 
ruomene. Mat, bijotas! ru- 

zsų, kad šie neatkeršytų už 
patarnavimą vokiečių ka- 
ruoinenei. Latvių laikraštis 
‘Rygos A wise” sako, kad 
latviams nereikėsią, gailėtis 
vokiečių pasitraukimo. Vo
kiečiai, mat, apskritai i- 
mant, nemėgsta latvių Kur
še ir visokiais budais ilgus 
metus stengės juos kamuoti 
ir ištautinti, kaip lygiai 
lenkai elgėsi Lietuvoj. Vo
kiečiai kolionistai, apleiz- 
dami savo vietas ir trauk
damiesi su savo karuomene, 
prievarta ėmę latvių ark
lius ir vežimus ir liepė jais

LOXOL DR. RICHTER'S

fflN-EXPaiE
Ritus PM OU 

11*5% ALCOHOL 
EMr--;

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

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

HEW YORK, N. Y.

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve

■

Užlaikau didžiausiame pasirin- 
8 kime vyriškų apredalų, skrybėlių,
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
B vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
H kotų.

■ JONAS BUDRIKAS, savininkas 
! 3252 54 5. Morgan St.

CHICAGO, ILL.■

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5326

I

a

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augšeiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 ir augšeiau; Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kaslI'H vakartii iki 9 
valandai. Subatojo iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

□
Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

3666 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v. 
ANT TOWN OF LAKE 

4659 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatvei.

Nuo 8 vai. vakaro kasdiena 
xxixxiaEZxniK.
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nepakenčiamos, 
pavasarį vos vie- 
pasirodė_ lietus.

Nuo Košedarų 
iki Sapiežiškių.

(Iš rusų laikraščių).

Nuo Košedarų važiuoja
me arkliais ant Prienų. No
rime prisiartinti prie garsių 
šiandieną Augustavo miš
kų, kur daug jau mėnesių 
tęsiasi smarkiausia kova 
milžinų: rusų ir vokiečių 
karuomenių. Jau pakeliu- 
je dasigirdome, jog vokie
čiai ėmė judėti Kazlų-Ru- 
dos miškuose ir pradėjo ar
tinti es prie Kauno tvirto
vės. Augustavo ir Kazlų- 
Rudos miškai — tai du kai
mynu, du susiedu.

Dulkės 
Per visą 
na kartą
Žemė išdžiuvusi, susprogi
nėjusi, želmenis menkutė. 
Visuose kaimeliuose ženkly- 
vas nusiminimas. Gyvento
jai tarsi ant ugnekalnio, ku
ris kas miuuta gali išsiverž
ti ir praryti visus apylinkė
je. Ir taip jau 10 mėnesių 
girdi jie anuotų trenksmą, 
kartais iš arčiau, kartais iš 
toliau. Per tuos kaimelius 
perbėgo tūkstančiai pabė
gėlių. Ir reikėjo tiems pa
bėgėliams duoti laikiną 
prieglaudą, maistą ir sura
minimą. Nepaliaujami ver
ksmai, dejavimai, dūsavi
mai galutinai įveikė: nega
lima dabar ramiai pasikal
bėti: karščiuojamasi, kei
kiama, verkiama.

Žižmarių miestelyje užti
kau tris tūkstančius pabė- 
gėlių-žydų. Visi namai, gy
venimai, daržinės, stadalos, 
kluonai — prikimšti pilnu
tėliai žydais. O dar mažai 
vietos: žydų pilna ant 
kelio, daržuose. Guli 
rišulių ir dejuoja. 110 
tų amžiaus žydelka iš 
redžiaus guli ant ryšio ir 
kaž-ką švilpuoja liežuviu 
pro išpuvusius dantis. Įsta
bu: juk bėgant į ryšį ant 
greitos kemšama geriausie
ji daiktai iš gyvenimo, o 
čia ir tematyti vien skarma
lai ir purvini skudurai.

Nuo Krupių iki Birštonu
— juodžemis. Retkarčiais 
matyti puikus šakočiai ą- 
žuolai. Žieminiai javai sudy
gę gražiai, vasariniai — sil
pnai ir čia. Arčiau prie 
Nemuno pasirodė kalneliai.

Už Birštonu, nuo pusės 
Skriaudžių, sutinkame porą 
lietuvių, suvargusių, sudul
kėjusių, prakaituotų. — Iš 
kur — klausiame. Iš Pil
viškių iš kaimo Viša kiškių
— atsako. — O vokiečiai 
kur1? — klausiame. — Kur?
— atsako, — gi musų kai
me apkasuose, ir sėdi ten 
pat.

Abudu pergyvenę nemažai 
vargo. Daug kartų mate 
ateinant ir nueinant vokie
čius. Daug kartų rodės ir 
traukės rusai. Daug kartų 
likosi užpakalyj tai vokie
čių, tai rusų karuomenės. 
Daug kentėjo, bet neprisi
rengė pasitraukti iš gimti
nio lizdo, Tino ūkio, nuo že
mės. Bet štai atėjo vokie
čiai paskutinį kartą, susė
do į perkasus prie pat kai
melio; apsikasę sėdi 6 sa
vaites ir ilgiau sėdės... 6 
savaitės iš vienos pusės 
gaudžia vokiečių anuotos, 
iš kitos rusų. Per galvą 
lekia, vienų ir kitų šūviai. 
Kitas krinta pačiame kai-

pin
ant 
me

melyje. Sulindo įsikasę į 
urvus, rusins, gulėjo juose 
valandomis, dienomis, sa
vaitėmis, tik naktimis iš- 
drįzdami grįsti į grįčią ir 
ieškoti sau maisto prašali- 
nimui bado. Kartą vokie
čiai uždarė visus daržinėje 
ir laikė per naktį. Žmonės 
bijojo, kad dar vokiečiai ne
padegtų. Moterįs ir vaikai 
'verkė iš baimės. Rytą atjo
jo vokiečių generolas, kurs 
liepė visus paleisti. Bet tai 
komedijos; vokiečiai mainę 
karuomenę, atėmę geresnę, 
pirmos eilės, pastatę rezer
vinę landštnrmistus, tai ne
norėję, kad žmonės pama
tytų. Vokiečiai varinėję 
žmones laidoti kritusius 
mūšy j savo kareivius. Žmo
nės pradėję laidoti tuos į 
duobes, anuotų šūvių iš
muštas, bet vokiečiai tą pa
matė, didžiai įpyko ir liepė 
išnaujo perlaidoti kitur. 
Kartais į kaimelį atšliauž- 
davo rusų žvalgai. Pabels 
naktį į kieno nors langą, 
pasirodys purvinas, šlapias, 
išsiklausinės ir vėl dingsta 
nakties tamsumoje. Vokie
čių žvalgai irgi lankydavosi 
pagal rusų pozicijų tik tau
kiausiai girti (?). Jie pa
degdavo prie pat rusų kokį 
kaimelį ir, pasinaudodami 
iš sumišimo, apžiūrinėdavo 
rusų pozicijas. Taip prieš 
Vilkaviškį išdegė pilnai tris 
kaimai, kiti dalimis apdegė. 
Kaimelyj Dūda sodietis 
Vincas Stankevičius išėjo 
parsivaryti pririštą aut bul- 
vyno savo kiaulę. Vokie
čiai leido daeiti iki kiaules 
ir nušovė čia pat lauke. Ne- 
pakęzdami vokiečių jungą, 
minėtu lietuviu paliko vis
ką ir pabėgo, laimingai da- 
sigavę iki Birštonu.

Važiuojant mums arčiau 
Klebiškio, vis aiškiau gir
dėjom anuotų šaudymus. 
Neužilgo pasirodė nauja 
vilnis pabėgėlių nuo Dam
ba vos-Budos ir Veiverių. 
Tikrai vokiečiai artinosi 
prie Kauno; užėmę Kazlų- 
Rudos miškus, pasirodė prie 
Sapiežiškių.

LIEUT BECKER]
Buvęs New Yorko policijos 
viršininkas, kuris ateinanti 
trečiadienį busiąs elektra 
nužudytas Sing Sing kalėji
me. jei nebus jam jokios 
pagelbos atnaujinti bylai. 
New Yorko valstijos guber
natorius atsisakęs ant jo 

susimylėti.

Del šelpimo 
reikalų.

Apie šelpimą nukentėju
siu nuo karo “Šalt.” Rusi
jos durnos atstovas, kun. J. 
Laukaitis, štai ką rašo:

‘ ‘ Baisių-baisiausias karas, 
savo sukuriu intraukusis 
daugiau kaip trečdalį viso 
pasaulio žmonių, nors jau 
tęsiasi vienuoliktas menuo, 
vis eina smarkyn ir dar sun
ku numanyti, kada bus jam 
galas. Abi kariaujanti pusi 
tempia savo pajėgas, kad 
tik katras nuveikti! savo 
priešininką. Tarp kitu ka
ro auką ir Lietuva ištiko 
didžiausios nelaimės. Vo
kiečių užplūdimas ant Su
valkų ir Kauno gubernijų 
sunaikino ir dar tebnaikina 
musų šalį. Tūkstančiai 
musų brolių su šeimynomis, 
su mažais vaikais, liko be 
pastogės, be maisto, be dan- 
govės. Dabar vėl nesenai 
pabaigoje gegužės mėnesio 
.(senojo stiliaus) del vokie
čių žiaurumo kelios dešim
tis tūkstančių žmonių vy
riausybės įsakymu turėjo 
apleisti savo sodybas ir to
li atsitraukti nuo tų vietų, 
kur grąsia neprietelio už

puolimas. Vargas neapsa
komas.

Tam vargui nors iš dalies 
mažinti, nors šiek-tiek pa
dėti nelaimingiesiems suju
do, sukruto visos Vilniaus 
labdarių draugijos, kurios, 
kad galėtų tarp savęs ge
riau susižinoti ir pasidaly
ti darbą, steigti Vilniuje 
informacijų biurą. Dau
giausia reikės pasidarbuoti 
Vilniaus lietuvių komitetui 
nukentėjusiems del karo 
šelpti ir Suvalkų guberni
jos piliečių komitetui, ku
riuodu daugiausia turi šal
tinių, iš kurių semia pašel- 
Į)ų pavargėliams.

O darbo yra begalės. Ko
mitetams labiausiai turi rū
pėti, kad visi nukentėjusie
ji,: ypač pabėgėliai, nekęstų 
bado. Reikia, kad kuogrei- 
čiausiai pristatydinti jiems 
savo laiku valgomųjų pro
duktų, steigti arbatines, 
valgyklas, duonos kepyk
las, sankrovas — reikia su
rasti pabėgėliams pasto
gės ir padėti išsivarytus jų 
gyvulius arba išlaikyti, ar
ba be skriaudos parduoti.

Šelpėjų komitetai plačiai 
organizuoja savo darbą ir 
netrukus pradės veikti rei
kalingose vietose.

Žmonių sveikatos reikalus 
aprupįs rusų žemiečių są
junga, kuri jau daugelyje 
vietų Lietuvoje yra įsteigu
si savo ligonines. Jos at
siųstieji gydytojai ir gailes
tingosios seselės dovanai 
gydo ir prižiūri ligonius.

Bet kad šelpėjų komitetų 
darbai ištikrųjų butų nau
dingi, privalo prie jų prisi
dėti ir vietos inteligentai, 
ypač kunigai, ir vietos gy
ventojai, ir patįs nukentė
jusieji.

Inteligentai turi, steigti 
vietose komitetų skyrius, 
jaigu jų dar nėra, ir priduo
ti daugiau gyvybės jau esa
miems skyriams. Kur trū
ksta tam tikrų žmonių, ku
rie mokėtų organizuoti šel
pimo reikalus, būtinai rei
kia jie iš kitur parsigabenti. 
Centralių komitetų valdy
bos pristatys jų kiek rei
kiant. Kunigai juo labiau 
dabar turi pasirodyti Savo 
darbais, kaip jiems rupi iš
blaškytosios avelės gelbėti 
ir ganyti.

Vietų gyventojai, kurių 
dar nėra sunaikinusios karo

20 20 20 KUPONAS 20 20 20

Atnešk šitą kuponą prie Stempu 
deskos ant 3 lubų, mes duosime 
20 KLEIN BROS, naudingų Stem- 

pų absoliutiškai DYKAI
Subatoj ir Panedelyj.

Mes turime Lietuvius Pardavėjus. :-:j

Išpardavimas Drąsiu ir Jakučiu
MUS pirkėjas, sugrįžęs iš New 

Yorko, nupirkęs perviršį ta voro 
nuo Pearlman Bros., M. Weisman 
ir G. Weiner, New Yorko išdirbė
ję gero tavoro, kaip tai: naujau
sios mados dresių ir jakučių, mes 
parduosim pigiau negu kainuoja 
išdirbti tą tavorą.
Moteriy ir merginą $4, $5 ir $6 
Vasarinės Dreses tiktai po $2.50
Puikiai pasiūtos — senos mados 
šiame pasirinkime nesiranda.
Francuziškos linines dreses, balto 
lingerie, dryžinio materijolo dre
ses, nekurios su mezginiais, viso
kios mados ir didumo.
Jums pasis-xįk^& 
kirti kokią tik W gfig fegg 
norite dresių 
iš šios dau- 
gybes tiktai
PO

Moterių Jakutes po 95c-galite iš lawn ja- am 
kūčių, voile arba Organdy—nekurios su mez- 
giniais ir trumpom rankovėm, visokio didum.

1000 Mergaitėms Skalbiamy Orėsiu 
už puse išdirbinio kainos.

UdALIS I—600 mer- 
gaičių margų dresių 

v su apsiuviniais, vi
sokios mados, s u 
raudonais ir baltais 
kalnieriais ir man- 
kietais, didumo nuo 
6 iki 14, $1 dreses 

Po

68c

DALIS II—Mergai
čių Perkalio dreses, 
naujos mados su ap
siuviniais, su baltu 
ir Organdy kalnie- 
rium ir mankietais, 
puikios su kvoldais 
arba be kvoldų ma
terijos, tik po

88c

GERO SUPRATIMO 
SKRYNIA.”

Phone

Telefonuok priesz vie
nuoliktą, bus prisiųsta 
priesz septynes.

Atsiras smagumas, ir lin
ksmumas jūsų namuose, 
jei atminsite užsisakyti 
Edelweiss. Išvežiojama 
kas dieną umu laiku ir 
greitai. Edelweiss yra i 
megamas namų alus. Švel
nus, priimnas, gardus. 
Atneša “vėsumą vakare” 
karščiausiose dienose.

tanai 9
The

Line

ruoni Drovor 7800

DR. A. J. TAN ANEVICZE
Gydo Vyrų, Motsrių ir Vaikų Ligas

C’ Ofisas ir GyvaMtasc vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St., Chicago."

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIŲ PROTAS

L*<tu»ių h«fb«x vtrtt 
kozaj ucmrs

baisenybės, privalo mielu 
noru duoti prieglaudą nelai
mingiesiems. Dieve, apsau
gok, kad kas ką parduoda
mas nukentėjusiems norėtų 
pralobti. Dabar nuolat rei
kia atsiminti, kad šelpti, 
priglausti pavargėlius, tai 
šventa visų priedermė.

Pagaliaus patįs nukentė
ję su visais savo reikalais 
tegu kreipiasi į vietinių ko
mitetų skyrius arba stačiai 
į kunigus, kurie nurodys, 
kas reikia daryti ir padės 
kuo galėdami. Labai butų 
gera, kad pabėgėliai laiky
tųsi kuopos, kad pertoli ne
išsiskirstytų, nes kuopojė 
lengviaus bus susilaukti pa
gelbos. Kurie turi išsivarę 
gyvulių, arklių ir karvių, 
tegu nesiskubina parduoti, 
nes, išmintingai elgianties, 
jų laikymas visados apsi
mokės ir dar duos pelno. 
Kaip-tik ims veikti komi
tetai, arkliai bus reikalingi 
iš geležinkelių stočių pro
duktams gabenti, o karvių 
pienas be abejo bus komi
tetų išperkamas pateims 1 
pabėgėliams, ypač mažiems 
jų vaikeliams. Ganiavą gy- , 
vuliams netrukus painpįs į 
šelpėjų komitetai valdžios j

miškuose arba pa samdys 
kiek reikiant ant pievą.

Žodžiu sakant, visi tegul 
priima į širdį šelpimo rei
kalą, nes daugybės tūkstan
čiu musu broliu kenčia di
delį vargą.”

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3140 So. Morgan SI. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

■ Dr. S. A. SLAKIENE;
SPECIALISTE 

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
B

3255 SO. HALSTED ST. ■
I Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL. 8

. E

:tIETDVIS GRABORTOS;
g B
B Geriausias grabonus ■ ant Bringe- 
g porto. Atlieka darbų kuogeriąu-8 
s šiai., |
I Prie kiekvieno pagrabo suteikia a 
g geriausius liktorius ir 12 vazonų" 
j painių.'

Tel. Drover 4139.

A. MASALSKIa
Į 3305 Auburn Ave. Chicago b

Tą kningą vokiškai yra 
parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lie
tuvių kalbon vertė Juozas 
Laukis. Kninga didelio for
mato, turi 212 puslapių. 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musų kalboje dar ne
buvo. i

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kuingoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą, nors toli gražu

tiek daug neištobulintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokių gyvulių ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papročių pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis 
nealkanas būdamas dantimis žolę skabo, kam yra to
kių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ran
ka jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt.

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

zonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios 
rūšies paukščių ir tt.

Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl 
gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi sku
durinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir 
gyvuliai turi ypatingą savo krasinį susinėsimą), ko
de! šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir tt.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma. ' i

Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius 
ir net vabzdžius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo 
tam veikalui medžiagos.

Kiekvienam yra pravartu tą veikalą įgijus per
skaityti ir susipažinti su gyvulių karalija.

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

i
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Chicagos Žinios
MOKYKLŲ NUOSAVY

BĖS.
Chicagos mokyklų taryba 

tini nuosavybes vertės 5 
milijonų dolerių ir tos nuo
savybės guli be jokio naudo
jimo, neneša jokio nuošim
čio ir jokių įplaukų, kurio
mis butų galima nors mo
kesčius apmokėti. Tos nuo
savybės yra sekančios:

1G0 akrų farma miesto ri
bose, ant kurios niekas ne
auga, kaip tik laukinė žolė: 
daug žemės del mokyklų bu
stų, bet ant tos žemės lig- 
šiol jokių bustų nepastaty
ta ir gal negreitai jie bus 
statomi; daug senų mokyk
lų bustų, kurie dabar ne
naudojami. Kiek tos visos 
nuosavybės yra vertos, tik
rai nežinoma, kadangi mo
kyklų taryba nekuomet lie
pa samdė eksperto tų nuosa
vybių apkainavimui.

Viršminėti faktai paaiš
kėjo senato tardymo ko
miteto išklausinėjimo metu. 
Be to dar paaiškėjo, jogei 
daug mokyklų bustų neuž
laikoma taip, kaip ištikro 
turėtų būti.

Viešųjų mokyklų taryba 
pastaraisiais laikais turi 
daug nesmagumų, nes išėjo 
aikštėn, jogei iš mokyklų 
išdo išeikvota arti milijonas 
dolerių ir nežinia kur tie 
pinigai dingę.

įvesta naujanybė gatveka- 
rių bėgiojime. Gatvekariai 
kursuos “ekspresu”, ty. ne
karines gatvių kampus pra
lenks ir tiktai sustos pa
ženklintose vietose. Gatve- 
karių kursavimas nuo vie
nos vietos į kitą bus suma
žintas nuo 55 ligi 40 nuo
šimčių, gi pasažierių skait
lius bus padidintas 10%. 
Iš visų 238 gatvių kampų, 
97 bus visai praleidžiami, 
ty. prie tų kampų gatveka
riai nesustos, Taip gatveka
riai kursuos Clark gat. tarp 
Illinois ir Howard gat. Ant 
to kampo, kur gatvekaris 
sustos, ant geležinio stulpo 
bus pažymėtas baltas kry
žius, kaipo sustojimo ženk
las. Jei tasai sumanymas 
gerai pasiseks, tai ir ant 
kitų nekuriu gatvekarių 
linijų bus įvesta “ekspresi
nis” kursą vimas.

tyj, šalę kurios banditas bė- 
go. Gaisrininkai išbėgę 
banditą tuojaus ir pagavo. 
Pasisakė esąs Joseph Hofer 
ir gyvenąs po num. 1344 So.

MIRUSIO ARCIVYSKU- 
PO PALIKIMAS.

Mirusio Chicagos arei vy
skupo paliktas turtas sie
kiąs $75,000. Grynais pini
gais bankuose palikes $15,- 
000, dviejose kompanijose 
buvo apsidraudęs ant $35,- 
000 ir farma arti Buffalo, 
N. Y., vertės $25,000. Tą 
farma mirusiam buvo pado
vanoję buffaliečiai katali
kai, kuomet jis ten vysku
pavo.

Suimta keturi jauni ban
ditai, kurie andai ties 35 
gat. ir Wentworth avė. a- 
piplėšė kompanijos Consu
mer’s kasierių, paimdami 
$350. Prisipažinę prie to 
darbo.

Bankes’ Papigino Kąvą
Per Liepos Men

Duoda savo kostume- 
riams Chicago] ąuvirš 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

Geriausia Kava dabar tik 24c svar.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnica?o avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st 
18136 Blue Island are
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 8 Ashland avė

MRS. BRUMBAUGH 
SIPRATO.

Mrs. Brumbaugh j 
liau susiprato, jogei savo 
vyro su mergina Julia Mul-

SU-

PANAIKINO “GAMB
LING SQUAD.”

Policijos viršininkas Hea
ly savo pavedimu panaikino 
taip vadinamą “gambling 
squad”, ty. skyrių detekti- 
vų, kurių užduotim buvo iš
naikinti mieste visokius 
“gemblerius”. Dabar tasai 
darbas pavesta atlikinėti 
policijinių nuovadų kapito
nams, kurie turi sau atski
rus mieste apskričius. Vir
šininkas tikisi, jogei kapi
tonai savo distriktuose vei
kiau “gemblerystes” išnai- 
kys, negu koks specialis de- 
tektivų skyrius.

DIDELIS NAKTINIS PIKNINKAS.
Parengtas Lietuviškos Teatrališkos 

Dr-stės “Rūtos” No. 1. Subatoje, 24 
<1. Liepos (July), 1015. Geo M. Cher- 
nancko Darže, Lyons, Ill. Pradžia 4 
vai. po pietų. Inžanga 25c. porai.

Pastaba: Pikninkas
lietaus likosi perkeltas nuo 10 die
nos Liepos ant 24 d. Liepos, 1015. 
Tikietnl geri nuo 10 Liepos.

Kviečia komitetas.

f Baigusi akušerijos kolegijų; ilgai praktika- 
I vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadel- 
| phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- 
I dymo. Uždykų duoda rodų moterims viso- 
= kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
I rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

i 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

| Telefonas Canal 3737

KUSERK
Mrs. A. Vidikas

priežasties

Domą Parmenamo!

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav- .

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

mas daiktas. Tatai nuspren
dė savo vvrui visa kalte do
vanoti, gauti su juo per
siskyrimą ir paveldėti jo 
visus turtus. Žinoma, dalis 
turtų turės tekti Miillahr 
vaikams.

Ot, jei pirmiau taip butų 
husprendžius, tai jokių nes
magumų nebūtų buvę.

NAUJANYBĖ ANT GAT
VĖS CLARK.

Ateinantį sekmadienį
nuo ryto ant Clark gat. bus

“SIETELIAI NAMUO
SE.”

Ch i ca gos s ve i k a t in gu mo 
komisionierius, T)r. John 
Dill Robertson, paskelbė 
idant visi namų savininkai 
visame mieste savo namų 
languose ir duryse intaisytų 
sietelius, kurie apsaugoja 
nuo musių užplūdimo. Tuo- 
mi norima pagelbėti kūdi
kių ir priaugiių sveikatin
gumui.

Kas norėtų parduoti far
ma arba apmainyti ant na
mo Chicago j e, tatai atsišau
kite sekančiu adresu:’

AMERICAN LAND & 
INVESTMENT CO.,

731-733 First National 
Bank,

40 S. Dearborn st., Chicago.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 47th Street. Chlcago, *2.

IAr žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rSmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros. K

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. | 

| CARR BROS. WRECKING CO. Į 
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL į

REIKALINGAS LIETU- D
VIS AGENTAS. r dpidUiKdi

Tuojaus reikalingas lietu
vis agentas del pardavinėji
mo farmų. Gera vieta at
sakančiam žmogui. Atsišau
kite :

AMERICAN LAND & 
INVESTMENT CO.,

731-733 First National 
Bank,

40 S. Dearborn st., Chicago.

I’arsiduoda pigiai naminiai rakan
dai (furniture). Gera proga jaunave
džiams. Atsišaukite po numeriu: 
2243 W. 23rd str.. pas Leon Zuboviče.

rūpinasi visais dienraščio “Kataliko” 
reikalais: pristato į namus dienraštį, 
priima prenumeratų, spaudos darbus, 
apgarsinimus ir t.t.

10604 S. State str., 
West Pullman, Ill.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje.' Jokis biznierius be bankos 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 narius 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 kitų 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 ko irius nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Pire 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.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie išdalies apsiniaukę 
ir truputėlį šilčiau. Švelnus 
vėjalis.

Vakar 
peratura 
šia — 02

augščiausia tem
ini vo 70, žėmiau- 
laipsniai.

SMARKI MERGAITĖ.
Vakar vakare po num. 

2740 E. 79 gat. kepyklos 
krautuvėn įsikraustė bandi
tas, išsiėmė iš registerio vi
sus pinigus ir pasprūdo. 
Tuo tarpu banditą bėgantį 
patėmijo kepyklos savinin
ko Huttgreen 12 metų du
kraitė ir klykdama puolėsi 
vyties banditą. Kliksmą iš
girdo gaisrininkai savo sto-

SVARBUS PRANEŠIMAS FARMŲ 
PIRKĖJAMS.

šiuomi pranešu, jog aš esu atvykęs 
iš Michigan, Mason county, idant iš
vesti kuodaugiausia žmonių apžiūrėt 
musų farmų ir pamatyt, kaip pasek
mingai gyvena lietuviai Didžiausioje 
Lietuvių Farmerių kolionijoje Ameri
koje, kur žemė yra geriausio kaino, 
parsiduoda pigiai ir ant lengvų išmo
kėjimų. Dabar yra geriausia laikas 
matyt gerumų žemių pagal gerumų 
javų ir dabar vis turėsiu jexcursijas 
ant 23, 24 ir 31 liepos(July). Išva
žiuosim iš 3151 S. 
go, Ill.

M. T. Striko], 
3151 S.

Pigiai parsiduoda duonos išvežioji- 
mo biznis; gera proga Įgyti kiekvie
nam gerų užsiėmimų ir padaryti ge
rų pragyvenimų. Atsišaukit:

Leon Zuboviče.
2243 W. 23rd Place, Chicago, Ill.

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

Halsted st., Chlca-

Halsted str., 
Chicago, Ill.

Tel. Drover 0775.

Parsiduoda kampinis mūrinis na
mas 3-jų lubų, 1!) rūmų, su duonkepy- 
kla ir bizniu parsiduoda už $14,500, 
be biznio — $14,000.

Namas randasi ant kampo 36-tos 
ir Robey gat.

Atsišaukit po num. 3359 So. Robey 
Henry Kollmann. str.

Parsiduoda pigiai duonos išvežio- 
jimo vežimas, expreslnis vežimas, ar
klys. Biznis gerai išdirbtas. Gera 
proga įgyti gerų pragyvenimų. Atsi
šaukite ypatiškai:

A. Verkutis,
2050 W. 23rd str., Chicago, Ill.

Pigei parsiduoda naminei rakandai 
(furniture). Gera proga jaunave
džiams. Atsišaukit pas:

Ant. Verkutis,
2050 W. 23rd str., Chicago, Ill.

y Šitas specialis KUPONAS vertas
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-1 

| damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
| Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 
' THE AMERICAN TOBACCO CO. J
jgt Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. Ji

Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.) /Žr

| PIRKITE LOTUS KOL PIGUS 
nes jų kainos in trumpą laiką pakils. Dabar jų kainos yra nuo $110.00 ir augščiau. 
Šie lotai randasi ant 110-111 ir Throop gatvių naujoj lietuviškoj kolionijoj, Morgan Park.

Del platesnių žinių kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, 3249 55Ph®; SG7^N ST
_ Real Estate Departmentas, ■ K. J. FILLIPOVICH, Pardavėjas 
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