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RUSAMS MUŠTAI SEKASI
Rusai kraustosi

iš Varšavos
Vokiečiai artinasi

Alytaus link
Vokiečiai mėgina užtaisy

ti spąstus rusų armijai.

Garlaivis ‘ Leelenaw.”
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Londonas, liepos 30. — 
Matyti, stebuklo nebus. Bu
vo jau karinių ekspertų pa
skelbta, kad tik per stebuk
lą rusai atlaikytų Varšavą. 
Ir per kelias dienas išrodė, 
kad gali Įvykti stebuklas. 
Buvo nugabenti geriausieji 
Rusijos pulkai ir per ke
lias dienas pasekmingai nu- 
bloškinėjo teutonų bangas 
ir padarydavo jiems didžius 
nuostolius. Dabar, vienok, 
aiškiai prakalbėta apie ap
leidimą Varšavos ir viso 
pavislio.

Vėliausioji telegrama iš 
Varšavos šitaip skelbia:

“Nemanoma, kad Var
šavos apylinkėse Ims mu
šiu. Bus turbut tik susirė
mimai su Rusijos ariergar
du. Šiandie iš Varšavos iš
sikraustė krasa.”

Visos telegramos, iš Pet
rogrado ateinančios, skel
bia, kad skubiai tuštinama 
Varsa va ir visa Lenkija. 
Gabenama visokie daiktai, 
kurie vokiečiams Imtų nau
dingi ir suvartojami.

Nors dabar dar visu fron
tu rusai atmušinėja austro- 
vokiečius, bet laikraščių 
korespondentai, kurie kal
bėjosi su augštais karve
džiais, pranešinėja apie ge- 
neralio štabo nusprendimą 
traukties iš pavislio. Ru
sijos laikraščiai rengia gy
ventojus prie nemalonios 
žinios apie Rusijos armijos 
pasitraukimą iš pavislio, a- 
tidavimą vokiečiams Varša
vos ir visos eilės tvirtovių.

Laikraštis “Rieč” skel
bia, kad rusai trauksis iš 
pavislio prie sekančios tvir
tovių linijos — Kauno, Gar
dino ir Lietuviškos Bras
tos. Ta. linija tęsiasi pa
nemunių ir palei Būgą.

Londono laikraštis Daily 
Mail gavo šitokį pranešimą 
iš Petrogrado: .

“Šį rytą Rusijos gencra- 
lis štabas padare svarbų nu
sprendimą. Vokiečių veiki

mas prieš Blonie liniją, į 
pietus ir į pietų vakarus 
nuo Varšavos, ant iek pa
vyko, kad išmintingiau bu- 
šią pamatiniai pergrupuoti 
Rusijos jėgas.

1 Tas vos prie apleidimo 
Varšavos, bet įspūdis į ru
sus del to nuotikio bus ma
žas, nes nuo senai apie tai 
jau buvo kalbama ir todėl 
tas neprivalo vesti talkinin
kus į nusiminimą. Pasi
traukimas iš liuoso noro y- 
ra geresnis, negu mūšio pra- 
kišimas. Užleista teritori
ja gali Imti atgauta, o su
naikinta armija negali bū
ti atgaivinta. Kol Rusijos 
armija gyvuos tai toks nuo- 
tikis, kaip pavislio ištuštini
mas yra- mažai reiškiantis.

Pusiau-oficialiuose orga
nuose rašoma ir prilygina
ma dabartinis stovis su 1812 
m., kuomet Napoleono legi
onai ūžtelėjo prieš Rusiją ir 
rusai juos nuviliojo iki Mas
kvos.”

’ Panašioj dvasioj praneši
mų gavo ir kiti Anglijos 
laikraščiai.

Kaizeris tuo tarpu ren
giasi prie iškilmingo įžen
gimo į Varšavą. Visa Vo
kietija rengiasi prie nesvie
tiško apvaikščiojimo. Vo
kiečiai metines karo sukak
tuves paminės Varšavos ir 
viso pavislio užėmimu. Kai- 
zerienė buvo atvažiavus pas 
von Hindenburgą į Allen-' 
šteiną ir paskui išvažiavo į 
Ncidenburg. Su kaizeriene 
yra ir sosto įpėdinio žmona 
Cecilija. LukuriwW didžių 
iškilmių — įžengimo į Var- 
šava. i-

MŪŠIAI SUVALKIJOJ.
Vokiečiai oficialiai skel

bia, kad Žemaitijoj ir Kur
še nesą permainų. Gi Su
valkijoj vokiečiai varosi 
vieškeliu Alytaus link. Vo
kiečiai pakeliui užėmė eilę 
rusų drutviečių ir paėmė 
nelaisvėn 2,910 kareivių ir 
du kulkosvaidžiu.

TAISO RUSAMS SPĄS
TUS.

Londono laikraščio “Ti
mes” korespondentas pra
neša apie didį rusams pa
vojų. Rašo:

“Vokiečių žygis į šiaurę 
nuo Nemuno yra rusams pa
vojingiausias. Tas dedasi 
laiku, kuomet rusų rezervai 
veik sunaudoti ir su savo 
kavalerijos masomis gali 
pasiduoti kairėn. Jei čia 
vokiečiams staiga nebus ke
lias pastotas, tai Suvalkijoj 
panemunių rusai susilpnės 
ir visa Vokietijos dešimtoji 
armija galės drožti prieš 
Vilnių. Tuomet ta armija 
galės žengti besitraukian
tiems iš pavislio rusams iš 
užpakalio.

Šis vokiečių žygis yra del 
rusų pavojingiausias.’’

Tai yra vokiečių žengi
mas per Žemaitiją gali būti 
rusams pavojingu. Vokie
čiai, perėję per Žemaitiją, 

; galėtų užeiti Rusijos visai 
armijai iš užpakalio. Per
ėję per Žemaitiją, vokiečiai 
galėtų iš. užpakalio užeiti 
Kaunui ir Vilniui ir tokiuo 
budu priversti rusus apleis
ti visą Suvalkiją ir Vilniaus 
guberniją ir prisijungti prie 
pavislinės armijos. O tai 
visai armijai kaizerio de
šimtoji armija gali užeiti iš 
užpakalio.

Amerikoninis garlaivis, kuri nesenai nuskandino vokiečių submarinas. Šis laivas 
su prekėmis plaukė iš Archangelsko i Belfastą.

— Londonas, liepos 30.— 
Talkininkai Graikijai pra
nešė, jog del karinių reika
lų turį užimti Mytilene sa
lą, kuri yra -netoli Darda- 
nelių. -

AMERIKONAI IR PRAN
CŪZAI DARO TVARKĄ.

. Washington. D. C., liepos 
30. — Ant salos Haiti išsė- 
do 500 Dėdės Šamo juri
ninkų ir keletas šimtų fran- 
euzų, kurie išsėdo nuo 
skraiduolio Descortes. Vie
tos kareiviai dar bandė 
priešinties, bet amerikonai 
ir franeuzai greitai juos į- 
veikė ir ėmė nuginklinėti. 
Dalykams apsimalšinus, 
franeuzai pasitraukė, o vi
sa dalvka veda amerikonai. 
Amerikonai ir franeuzai 
reikale veiks išvien, jei rei
kės apginti svetimžemius 
nuo užpuolimo.

Dar nežinia, kas bus da
roma ant Haiti po prezi
dento nužudymo. Yra sa
koma, kad užmuštojo prezi
dento priešininkai, ty. maiš
tininkai, paėmė viršų.

PALIUOSUOS SERBIJĄ 
NUO LIGŲ.

New York, liepos 30. — 
Dr. Richard P. String, prof. 
Harvardo universiteto, ir 
vyriausiasis daktaras tarp
tautinio sveikatos komite
to Nish’e, telegramoj Rau
donajam Kryžiui Amerikoj 
praneša, kad turint dar 
$20,000 jisai išnaikintų Ser
bijoj šiltines ir kitokias epi
demiškas ligas. Tuoj Rau
donasis Kryžius paskyrė 
$10,000, o kita suma paskir
ta iš Roekefellerio fondo.

GABĘS MAISTO Į MEK
SIKĄ.

Washington, D. C.. liepos
30. — Iš Meksiko sostinės

Gal nenubaus 
kaltininkų.

Išreikšta abejojimų, kad 
vargu bau bus nubausti kal
tininkai Eastlando nelai
mės. Apkaltintojai sutiko 
keblumų.

Miesto tarybos komitetas 
mušė prez. Wilsonui tele
gramą, kurioj prašoma, kad 
dalykas butų išnagrinėtas i- 
ki pamatų ir kad kaltinin
kai be pasigailėjimo butų 
nubausti.

Valstijinis advokatas Ho- 
ync išreiškė abejonę, vargu 
bau galės apkaltinti intar- 
tuosius asmenis. Knisasi po 
įstatymus ir ieško paragra
fo, ant kurio remianties bu
tų galima nubausti.

' Komercijos sekretorius 
pasakė valstijiniam advoka
tui Hoyne, kad nebusią ga
lima nuteisti tuos šešis as
menis, kuriuos apkaltino 
koronerio teismas.

— Toledo, Ohio, liepos 
30. — Prof. W. Nearing, 
kurs iš Pennsylvanijos uni
versiteto buvo x prašalintas 
už radikalizmą, gavo vietą 
Toledo universitete.

atėjo žinios, kad ten bada
vimas yra didesnis, negu 
daugelis įsivaizdina. Todėl 
Suv. Valstijų valdžia for
maliai pareikalavo iš Car- 
ranzos Vilios ir Zapatos, 
kad netrukdyti] maisto ga
benimą iš S. Valstijų į Me
xico City.

Lelt. Becker 
suelektrlzuotas

Ossining. N. Y., liepos 30. 
—Šį rytą saulei tekant Sing 
Sing kalėjime buvo paso
dintas Chas. Becker elektri- 
kinbn kėdėn ir stfelektri- 
zuotas. Jisai yra buvęs 
New Yorko policijos leite
nantu.

Becker yra penktas žmo
gus, kurs nugalabintas už 
nužudymą Herman Rosen
thal. Rosenthal buvo nu
šautas keturių' piktadarių 
New Yorke ties Metropole 
hoteliu liepos 16 d. 1912 m. 
Buvo todėl nušautas, kad ė- 
mė išdavinėti policijos graf- 
tą. Keturi šovikai buvo su
imti ir paaiškėjo, kad jie 
buvo sudarę suokalbį prieš 
Rosenthal ir tame suokal
byje buvo įveltas ir Be
cker. Šovikai buvo nugala
binti balandžio 13 d. 1914 m.

Becker pirmu kartu buvo 
nuteistas spalių 24 d. 1912 
m. Buvo byla pernagrinėta 
ir išnaujo nuteistas gegužės 
22 d. 1914 m. Paskui šau
kėsi į augščiausiąjį teismą, 
bet nebuvo išklausytas, šau
kėsi prie gubernatoriaus 
Whitman, bet ir tas nesu
simylėjo.

Šį rytą, 4:30 vai., Becker 
išdavė šitokią, dekleraciją a- 
pie savo:

“Gerbiamieji: Aš stoviu 
prieš jus pilname proto aiš
kume, žinau, kad jokia ga
lybė ant žemės negali ma
nęs išgelbėti nuo kapo, kurs 
neužilgo mane apglobs.

Turėdamas šitą prieš a- 
kis, tuos, kurie mane nutei
sė, ir akiveizdoje savo Die
vo ir jusų Dievo, aš apskel
biu, jog aš visai nekaltas 
piktadarybėj, už kurią tu
riu mirti.

Jus tuoj Imsite liudinin
kais mano mirimo, kurį su
rengė valstija, suorganizuo
ta tam, kad apsaugoti ne
kaltųjų gyvastį. Tegu Vi
sagalis Dievas atleidžia 
kiekvienam, kurs tik prisi
dėjo prie mano nuteisimo.

Dabar, viena koja įžen
gęs karstau, apreiškia pa
sauliui, kad aš didžiuojuos, 
jog- buvau vyru skaisčiau
sios, prakilniausios mote
ries, kokia kadais gyveno 
'— Helen Becker.
' Šis pripažinimas yra vie
nintelis daiktas, ką jai ga
liu palikti. Visiems jums 
tariu sudiev. Tėve, esu ga
tavas eiti. Amen.”

(Pasirašyta)
Charles Becker.

Mylimas 
Kaizeris.

Zurich. Šveicarija, liepos 
29. — Vienas neskaitlingų 
kdresponderJtų, Paul Sch- 
nieder, kuris buvojo neku- 
ri laiką arti Vokietijos kai
zerio, skelbia čia savo už
rašus.

Korespondentas tvirtina, 
jogei kaizerio atsilankymas 
karo frontan nedaro jokiu 
nesmagumų vokiečių gene
rolams. Generolai patįs 
apsilanką pas kaizerį ir iš 
jo apturi patarimus.

Kaizerio special is trau
kinis, kuriuomi jis keliauja 
nuo vieno fronto į kitą, 
susideda iš dešimties 
vagonų, pritaikančiai sutai
sytų. Vagonų spalva yra 
šviesiai-mėlina, gi publikai 
visur išanksto Įsakyta-ma
tant einantį tokį traukinį 
kįuodaiugiausiai krikštą uti. 
Tečiau pastaraisiais lai
kais, prisibijant lakūnų už
puolimo, traukinio vagonai 
nutepliota mažiau žymiomis 
spalvomis, taip kad gyven
tojai kaizerio traukinio ne
pažįsta.

Kaizeris visur, ant kiek
vieno žingsnio, kuostropiau- 
siai nuo pavojų saugojamas. 
Apsistatęs keliomis eilėmis 
adjutantų ir kitų ištikimų
jų sau tarnų. Prie jo ne bi 
kam galima prieiti. Kur jis 
su traukiniu sustoja, ten 
po visas apylinkes pilna po
liui j inių agentų.

Nuo nekurio laiko kaize
ris susitaikė su savo sūnu
mi kronprincu ir dabar t ik 
su juo tevaikščiojus.

Kaizerio generalis štabas 
susideda iš mišinio kabineto 
ministerių, rūmų valdinin
kų, daktarų, frizierių, šofe
rių ir vežikų.

Jo stovykla išrodo kaip 
viena telefonų stotis, jun
gianti visas generolų sto
vyklas ant visų frontu. Te
lefonų operatoriais tik vie
ni vyriškiai, nes kaizeris 
moterių labai neapkenčiąs.

INDIONŲ KARINIAI 
ŠOKIAI.

Chicasha, Okla., lipos 30. 
30. — Kiowa ir Apariu1 in- 
.dionai ant kalvos prie Wa
shita upės laiko metinius 
žalių kornų šokius. Keturi 
šimtai indionų susirinko del 
tų ceremonijų. Indionai 
saulėkaitoj tol šoka, kol 
parkrinta iš nuovargio. Jų 
vietą užima kiti. Po žalių 
kornų šokių seks kariniai 
šokiai. Išeiginiuose rūbuo
se indionų vadai dalyvaus 
šokiuose.

1
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Dienon.
Dar birželio, š. m., pra

džioje privatiniu keliu iš 
Vokietijos buvo pranešta, 
jogei kaizeris kareiviauti 
buvęs pašaukęs visus 17-kos 
metų amžiaus jaunuolius 
ir visus vyriškius ligi 46 
metų amžiaus nežiūrint to, 
ar jie kuomet nors buvo lai
kę šautuvą rankose, ar ne. 
Dabar tų pranešimų teisin
gumą pa tvirtina telegra
mos iš Holandijos ir Švei
carijos. Tas pdt, sakoma, ir 
Austro-Vengrijoj. Karuo- 
menėn imami jaunuoliai ir 
senesni vyrai. Matyt, teuto
nų vaistyki jau stato pas
kutines savo jėgas karo 
laukan, jei taip pasielgia
ma ir žmonių visai nesigai
lima.

voja, kaip jo raitelis, kovo
ja del savo raitelio, nekuo- niame kare. met del savęs. Tarnauja, 
bet jo tarnysta yra prakil
ni visoj to. žodžio prasmėj. 
Be abejonės, šiandieninis 
karas atnešė nekurias at
mainas arklio vartojime, 'jo 
pasinaudojime. Rodėsi, jo
gei arklio pavartojimą ir 
naudingumą visokiems rei
kalams užtenidins automo
bilių išvystymas. Tiesa, jo
gei šiandie ant miestų gat
vių Europoje matosi ma
žiau arklinių karietų, daug 
mažiau puikių pakinkių, 
kaip seniau, bet klystų ta
sai, kuris manytų, jogei au
tomobiliams besivystant, 
arklys paliekamas ant šalies 
ir juomi jau visai nesirūpi
namą. Todėl ir arklių au
ginimas nėra užmestas, gi 
žinovai tvirtina, jogei kare, 
be arklio jukino budu ne
bus galima apsieiti, nebus 
kam jo pavaduoti. Iš pri
gimimo bukštus, arklys pa
lieka ncnugązdinamas prie
šininko akivaizdoje, kuomet 
baubia kanuolės ir švilpia 
aplinkui šoviniai.

Atakoj, užpuolime niekas 
už jį nėra baisesnis ir jam 
taigi tankiai raitelis turi 
būti dėkingas už pasiseki
mą ir išsigelbėjimą iš pavo
jų? Ar gali būti 'gražesnis 
reginys- už muši, kuriame 
raitarija suteikia paspirtį 
pėstininkams arba artileri
jai. Tuomet arklys yra ly- 

: gus žmogui didvyriui, abu 
turi teisę apturėti atsižyjnė- 
jimusj, abiem turi būti tei
kiama lygi pagelba, kuomet 
lieka sužeistu, abudu vertu 
paminėjimo, kuomet žųsta.

O tečiau arklio kare daly
vavimas yra pamirštamas, 
nors jis yra vertas, kad ir 
jam, kaip žmogui, butų su
teikiami pasižymėjimo žen-

Vokiečiai tikrai sumanin
gi. Paimtus karo nelaisvius 
jie ne tik prastai valgydi
na, prastai dengia, bet dar 

atlikinėti tokius 
kuriu kiekvie- 
kieku galėda- 
Vokiečių laik- 
knd rusai ka-

Europos valstybės, in
tra uktos dabartiniu baisiau 
karau, supirkinėja Suvieny
tose Valstijose daugybę ar
klių, kurie panaudojami ne 
tik kariniams reikalams, 
bet dar ir skerdžiami del 
mėsos, kadangi kaip armi
joms, taip ir civiliams gy
ventojams jau trūksta gal
vijinės mėsos ir nėra kuo 
maitinties. Amerikonai 
tuo apsireiškimu baisiai li
ko sujudinti. Jie prisibijo 
daugybę arklių parduoti 
Europos valstybėms. Prisi
bijo, idant čionais nepritru
ktų arklių, jei kartais tu
rėtų gimti karas. Tuo te
mato prasidėjo net ginčai 
spaudoje. Atsiliepė keli 
balsai, paklausiant!, ar ka
re arklio vietą negalėtų už
imti automobiliai ir aero
planai, galinti apžvelgti 
priešininko padėjimą. Ka
ro žinovai palaiko arklio pu
sę ir jie tvirtina, jogei be 
arklių nebūto galima nei 
kariauti. Štai nekurie jų 
argumentai:

Per amžius arklys buvo 
tikruoju žmogaus draugu 
karo kampanijose, ištiki
muoju pagelbininku ėji
muose ir pergalėse. Žmo
gus ne kartą tam tikslui bu
vo mėginęs užuot arklio pa
naudoti slonius, kupranuga
rius, bulius ir pagaliau šu
nis. Ir nei vienas tų žvė
rių negalėjo susilyginti su 
arkliu. Visais laikais, vi
sokiomis aplinkybėmis ark
lys pasirodė nepalyginamu 
su kitais gyvuliais žmo
gaus talkininku. Ant ly
gumų, ar kalnuose arklys 
visuomet pasirodė neapil- 
sęs, drąsus ir narsus. Ties 
ekvatoriumi, ar tarp ledų 
jis parodė nepalyginamą su 
nieku savo išlaiįcomybę. Ki
ti gyvuliai lygiai yra drą
sus, bet nei vienas jų ne
pasiduoda taip daug paklus
numui, nepameta savo se
nobinių ydų.

Arklys nckuomet neuž- 
puldinėja priešininko, kad 
iš šio padaryti sau bent ko
ki grobi. Arklys taip ko-
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Narai Chicagos upėj, kur Eastland apvirto, ieško nu
skendusių lavonų. J

priverčia 
darbus, nuo 
n as vokieti s 
m as purtosi, 
raščiai rašo,
reiviai Belaisviai priverčia
mi sunkiausius darbus dir
bti — prie Brandenburgijos 
pelkiuotų plotu apsausini- 
mo. Šimtai tuksiančiu rusu 
Belaisvių todėl sunkiai dir
ba pelkėse, kuždami ravus 
ir per dienas mirkdami pur
vyne. Ir už tą tikrai vergiš
ką darbą nieko neapturi, 
apart menko valgio. Žino
ma, su rusais kareiviais 
ten daug vargo ir sunkeny
bių velka daugybė ir lie
tuviu, v

Vokietijoje labai žymiai 
at jaučiama stoka miežių, 
delei ko sumažėjo salyklų 
ir alaus produkcija. Alaus 
produkcija sumažėjo 40 nuo
šimčiais. Vokiečiams tai 
nesmagi žinia, nes jie labai 
įpratę alų vartoti. Miežiai 
šiais laikais ten malami ir 
iš jų miltų kepama duona. 
Aišku, alus ten dar labiau 
pabrangs ir gyventojai be 
to tautinio gėralo turės dau
giau nukentėti, negu 
imties karo.

Buvo svarstoma, ar la
kūnai negali užimti raitelių 
vietos priešininkų apžval
gyme. Susekta, jogei nega
li. Lakūnai gali būti tobu
lais žvalgais, valdyti artile
rijos ugnį ir t. p. Tečiau 
jie negali ir nckuomet ne
galės pildyti raitarijos pa
reigų, palengvą metodinių 
apžvalgymų, pasitraukian
čio priešininko nerimavimų. 
Taippat raitarijos pareigų 
negali pildyti motorciklis- 
tai ir roveristai, kuriems ne 
visos vietoves ir apylinkės, 
gali būti prieinamos.

Tatai karų metu be ark
lių nebus galima apsieiti, 
kaipir senovėje be jų neap
sieita. K. K.

nuo

nors

Šalis, kurios gyventojų 
skaitlius parodo mažiausią 
paša ulyj priaugimą, 
Labradoras, angliškas 
siausalis šiaur-rytinėj 
nadoj.

yra 
pu- 
Ka-

Vienas anglišku laikraš
čiu tvirtina, jogei perdaug 
tų iš visu pusių tardymų 
pradėta laivo “Eastlaudo” 
katastrofos reikale. Po iš
tisų metų tardymų tos vi
sos tyrinėjimu komisijos 
gali sutikti su vienu faktu, 
būtent, kad ištikro laivas 
‘‘Eastland’’ parvirto ant 
kairiojo šono, bet visai ne
nuskendo, na, ir kad tos 
katastrofos vieta buvo Chi
cago. Gali būti ir taip.

Japonija, kuri 
šiame kare vis dar laikosi, 
tečiau savo karinį veikimą 
laimingai pabaigė — ima
si kultūrinių darbu, kurie 
laikinai buvo pertraukti. 
Visupirmu ji savo šalin į- 
veda visuotino priverstino 
apsidraudimo sistemą ir 
tuo žvilgsniu ji aplenks 
kultūrines Europos valsty
bes. To klausimo studijuoti 
valdžia pasiuntė į visas 
žymesnes pasaulio valsty
bes komisorius. Tie sugrįžę 
išdės savo raportus ir tuo- 
tnet valdžia imsis darbo.

1901 metais toji pati šalis 
turėjo 3,947 gyventojus, gi 
10 metų 
skaitliaus 
ventoj u.

vėliau prie to 
pribuvo... du gy-

*
tik nuo vienos 
salos Tasmania 

buvo išsiųsta su-

Pernai 
angliškos 
Londonan 
virš 800,000 bušeliu obuo
liu.

Džiovininkai, nau
dokitės gydykla.

Chicagos miestas įsteigė 
didelę ligoninę, vadinamą 
Tuberculosis Sanatorium. 
Joj gydosi džiovininkai, ty. 
turintieji plaučių ligą, džio
vą. Minėta Sanatorium su
sideda iš 24 rūmų. Kovo 
mėnesį š. m. ta įstaiga, ga
lutinai buvo pabaigta, o ko
vo 8 d. š. m. jau buvo ati
daryta.

Ikišiol į tą Sanatorium 
pribuvo ir gydosi visokių 
džiovininkų, 600 su viršum 
ligonių. Ja naudojasi žmo- 
nęs visokių tautų, visokie 
žmonės naudojasi iš tos Chi- 
cagos miesto geradarybės. 
Nes Chicago per pereitus 
tris metus darbavosi, kol 
įsteigė minėtą gydyklą.

Chicago miestas, mylėda
mas savo žmones, prigelbė- 
jimui sergančiųjų ir apsau
gojimui sveikųjų nuo tos li
gos išleido didžiulę krūvą 
pinigų — $2,000,000. Tai 
vien pastatymui. To dar 
negana. Chicago miestas 
užlaiko savo lėšomis tą li
goninę. Niekas čia ligoniui 
nekainuoja. Viską turi už- 
dvką. Lova, maistas, dak- 
tarai, patarnavimas — vis
kas dykai. Kas tik čia pri- 
buna, visi patenkinti. Tai 
sakau, amerikonų širdies 
gerumas ir duosnumas. Tai 
vis del beturčių, nabagų, su- 
vargėlių, kurie be prieglau
dos varge džiutų, skleistų 
baisią ligą tarp savųjų ir 
butų apsunkinimu kitiems. 
Geros širdies yra ameriko
nai.

Gaila, kad lietuviai nesi
naudoja šia puikia gydyk
la. Iš 600 ligonių tik penki 
esame lietuviai ir čia gydo-

•X-
Pereitais metais Suvieny

tose Valstijose aukso mo
netos buvo apyvartoj $614,- 
321,674.

SELPKIM UETUVAi AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARO).

mės. Jau ženklyvai pasitai
sėme. O girdė ties, kad lie
tuviai serga ir miršta nuo 
tos ligos. Gal nežino apie 
tą gydyklą. Nerašoma apie 
tai laikraščiuose. O kas 
tam kaltas, kad musų tau
tiečiai mažai ką naudojasi 
ta miesto geradaryste, kas 
kaltas, kad nežino apie šią 
gydyklą. Turbut musų da
ktarai žino apie tą įstaigą, 
o betgi nepranešą per laik
raščius del žmonių gero. 
Taipgi apie tai turėtų žino
ti ir musų kunigėliai.

Ta musų mieste ligoninė 
randasi žiemvakariniame 
Chicagos kampe. Truputį 
už miesto, gale Crowford 
avė.

Džiova žmoguje yra kar
tais neženklyva. Kartais 
žmogus pats nesupranta, 
kokią viešnią savo krūtinėj 
nešioja. Čia parodau, kaip 
suprasti tą ligą. Taigi: jei 
nuolatai kosti ir spjauni 
skreplius, tai turi tą ligą; 
jei nors kiek skauda kruti
nę arba šoną, tai ženklas tos 
ligos; jei tave tankiai api- 
ponavoja slogos, tankiai pa
gauni šaltį, tai žinok, kad 
turi džiovą; jei ir nekošti, 
bet tik spranksi ir spjaudai, 
tai jau turi ligos pradžią.

Taigi, brangus tautiečiai 
ir mielos tautietės, jei jus 
turite minėtus ženklus, jei 
turite skaudėsį krūtinėj, tai 
neatidėliokite nei vienos 
dienos, eikite kuogreičiau- 
sia į artimįausią miesto 
Dispensary. Ir ten uždy- 
ką daktarai jus apžiūrės ir 
atsiųs į šią ligoninę, Tuber
culosis Sanatorium.

Ši, gydykla stovi gražioj 
vietoj. Paskendus žaliu- 
mynuose. Tankiai atva
žiuoja daugybės žmonių. 
Atvažiuoja net iš kitų mie
stų prisižiūrėti į tą didžiau
sią ir gražiausią ligoninę vi
soj Amerikoj. Bet iš lietu
vių tautos tai dar mažai te-, 
ko matyti, kad kas ta vie
ta butų paindomavęs.

Su meile ir pagarba del 
savo tautiečių esą

Benediktas.
Prierašas. Prašau ir kitų

Atsakymas p. Salaputriui.
“Kataliko” .163 num., ra

šydamas apie Simpsono, 
Pa., veikėjus, visai nenorė
jau p. Šalaputrio ypatiškai 
užgauti, bet tik norėjau, 
jaunuomenei patarti su pa
našiais veikėjais visai ne- 
susidėti. Tuo labiau nema
nau, su p. šalaputriu jokios 
polemikos vesti, nes: 1) Ne
noriu prilygti Lietuvos pie
menėliams, kurie susipykę 
barasi: “tu kvailys!” — an
tras atsako: “na, ir tu toks 
pat!” “Tavo ausis ilgos,” 
“na, o tavo nosis kumpa” 
ir t}>. Juk tokiuo pačiu to
nu ir ji. Šalaputris “Kat.” 
170 num. man atsako. Kuo
met aš pastebėjau, kad p. 
Š. prie baro alų niaukia, jis 
tuojaus atsikerta, kad A. 
Jaunutis esąs be saiko gir
tuoklis. 2) Nemanau su p. 
Šalaputriu polemizuoti ir 
del to, kad jis neturtingas, 
o pats, nemokėdamas ir ne
galėdamas replikos parašy
ti, už strapsnelio parašymą 
turi friendams fundyti. 3) 
P-nas Šalaputris antmeta 
man tokius prasikaltimus, 
apie kuriuos aš ir nesapna
vau. Sako: “P-nas A. Jau
nutis yra labai nervingas. 
Jaunutis užsimanė TMD. 
apkrikštyti į L. V. Jaunu
tis nereikalingai tąsosi su 
žydais po teismus. Jaunu
čio profesija (matosi p. Ša
laputris surado gerą rašti
ninką, kurs moka parašyti 
net “profesija”) krikštyti 
ir t.t.

Kas link tų visų užmeti
mų, tai gal daugiau kaltas 
p. Šalaputrio friendas, ku
ris tą straipsnelį parašė. 
Juk p. Šalaputris turėjo 
jam, be abejonės, diktuoti, 
jogei A. Jaunutis yra tei
singas: būtent, aš pas jį 
tarnavau, jo neklausiau, 
prie baro girtuokliavau, 
nuo vietos atstatytas likau 
ir teisingą užmokesnį ga
vau; o friendas tuo tarpu 
parašė, kad A. Jaunutis e- 
sąs nervingas.

Toliau p. Š. man užmeta 
svetimas nuodėmes. Visi 
Forest City ir Simpsono, 
Pa., lietuviai žino, kad 
blaivybės draugiją sutvėrė 
musų klebonas kun. Yanu- 
šas ir jis pats negirtuok
liauja; Lietuvos kolektorių 
draugiją Simpsono, Pa., pa
naikino kun. Yanušas ir iš 
jos tveria L. Vyčių kuopą 
(atsiprašau, klaidingai pa
rašiau: ta dr-ja (L. kol.) 
visai dar nepranyko, nes ją 
palaiko keturi smarkus vy
rai, tik gaila, kad jie be... 
galvų).

Su žydais reikalingai ir 
naudingai tąsinėjasl musų 
klebonas, nes jie savo sa- 
liunuose girdo ir tvirkina 
jaunimą, o kūniškai ir mo
raliai (?) stiprina visokius 
Mek-Mak ir... Šalaputrius.

Ką gi aš, Jaunutis, šiame 
dalyke esu kaltas?

Todėl baigiu su p. Šala
putriu polemizuoti. Pole
mizuoti tegalėsiva tik tuo
met ateityj, kuomet p. Ša
laputris išmoks pats rašyti, 
nes jo nusamdyti raštinin
kai daro dideles klaidas. O 
užvisgeriausiai butų, kad p.

"DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas į c pinigais

Visas Kuponas verias įc pinigais w.
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Visas Kuponas ir pakelio prieSakis turi tą 
pačią vertę. Gall but) išmainomi j pipigus 
h arba j vertas dovanas. “ -

(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1S15)

Šalaputris išsižadėtų žyd- 
bernystės, girtuoklystės ir 
kitokių negražių pasielgimų 
ir kad imtųsi šiokio ar to
kio darbo, nes ir taip jau 
yra užtektinai valkatų.

A. Jaunutis.
Red. prierašas. Šiuomi 

ginčai pasibaigia ir toliau 
tame dalyke nei vienos pu
sės raštų dienraštin nedėsi
me.

Washingtono valstijoj va
karinėj dalyj kas metai miš
kuose iškertama 75(1,000,000 
pėdų medžio išimtinai stin« 
geliams (gontams).

* ‘
Cigarai nuo salą Philipi- 

nu pastaraisiais laikais ek'i 
sportuojami į 40 šalių. Per
nai tatai i užsienius išsiųs
ta 155,000,000 cigaru.

•X-

Gabalas žemės ties Wall 
gatve, New Yorke, kur sto
vi senobinė šv. Trejybės 
br.iAj čiuke su mažomis ka
pinėmis — užima 391 pėdą; 
ilgio ir 227 pėdas pločio — 
ir vertas tas gabalas $17,i 
000,000.

* •

Sulyg paskutinių aproka-* 
vinių Chicago turi 2,184,283 
gyventojų, tame skaitliu jų 
1,009,519 moterių.

%

Iš dešimties milijonų žmoi 
nių, gyvenančių New Yor- 
ko valstijoj, 75 nuošimčiai 
apsigyvenę miestuose.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

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.

J Tol. Drover 7042

1 Dr. G. Z, Vežei (Vezelis)
| LIETUVIS DENTISTAS
I 4712 So. Ashland Avė.
| arti 47to» gatvėj.
ifr i Ji i Ji1 Ji ijl iJi iji i Ji |Į| iji lįl ijl i Ji i Ji 1*1 lĮnĮl iji if 11^1iji ijl ijl ijl lĮj

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankierlai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysimo jųa 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Maj 
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 ir augščiau. Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50, 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halste'd Street

Atdara kasJistį vakare j iki 9 
valandai. Subatojo iki 11 valandai 
vakaro. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

džiovos gydyklą, prašau ar
ba porspauzdinti, arba iš- 
J-.........................L B. Š.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišku kalbu, laimi trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodu. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimu; teipjau klcsose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ac 
rašyk platesnių žinių.
American School of

1741 W. 47th Street. Chicago, ‘Ik )
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AID. “KATALIKAS,” liepos 30, 1915. '

Lietuviai 
Amerikoje. 

nariai PRIGAUDINĖ-
JA DR-JAS.

Baltimore, Md. — Liepos 
18 d. DLK. Keistučio du
ja laikė savo pusmetinį susi
rinkimą. Susirinkime paaiš
kėjo, kad kaikuric nariai 
apsimeta ligoniais ir prigau- 
dinėja dr-ją. Tų prigaudi
nėtoji] neminėsiu laikrašty
je, nors jie to užsipelnė. 
Bet nors jie nuskriaudžia 
dr-ją, bet šiuo kartu tebū
nie jiems dovanota. Vie
šas išdavimas butu skaudus 
smūgis ir geras nuplaki
mas. Butu parodyta jų 
dvasios nuogybė. Vienas

;yti mirusiu lietuvių vyrų 
ir moterių, palaidojimui ku
rių blekinaitėmis rankioja 
centus po stubas. Nenori 
atiduoti, kaip grabininkai 
sako, miestui ant muilo.

Gaila ir labai gąila, kad 
;aip daug tautiečių mirk
sta svaigaluose, o paskui į- 
puola į nesveikatą ir var
gą. Jie nenori paimti laik
raščio į rankas ir pasiskai
tyti sau pamokinimų ati
taisymui savo klaidų ir blo
gų papročių, dėl kurių jis ir 
jo šeimyna vargą vargsta, 
o numirus palieka kitiems 
užbaigti jų vargus. Laikas, 
oi laikas pamesti svaigulin
gą gyvenimą, o pradėti gra
žų, blaivų gyvenimą.

Liet. Reporteris.

si? Del ko ją taip iškilmin
gai palaidojo? Del to, kad 
kaip sakiau, ji buvo gryna 
ietuvaitė. Del to, kad ji 

buvo gera, ištikima Lietu
vos Vyčių narė. Ji mums 
saliko gerą pavyzdį. Mes, 
lietuviai ir lietuvaitės, da
rykime taip, kaip kad darė 
Petronėlė Laurinaitė.

Bet vienas dalykas atsiti
ko Cicero, kurio negalima 
praleisti nepaminėjus. At
sibuvo trijų lietuvių laido
tuvės šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, bet nebuvo nei 
vieno lietuvio grabininko. 
Kodėl dar ne visi lietuviai 
dasiprotėjo, kad reikia im
ti lietuvius grabiniukuš ir 
paduoti ranką lietuviui.

M. A.

PORA ŽODŽIŲ APIE ŽU- GINČAI.
narys rašo, kad važinėjąs, 
agentaująs laikraščiams, 
bet sakosi sergąs ir reika
laująs “benefito.” Rodos, 
žmogus ant tiek turi sup
rasti, kad dirbdamas nega
li pašelpos gauti. Atsiran
da ir kitokiu gudruoliu, ku- 
rie bando išgauti iš dr-jos 
pašelpos.

VUSIĄ VYTĘ.

DR. RICHTER’S 
PA I N 

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

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

HEW YORK, H. Y.

Parsiduoda visai pigiai Lietuvių ir 
lenkų apgyvento.) kolionljoj geriausia 
Fotografijų (Studio) dirbtuvė. Ka
dangi sivininka s turi dvi vietas, tai 
vienų iš tų nori parduoti.

Norėdami pirkti atsišaukite po 
šiais adresais:

A. S. Kristofikas,
9 Charter Oak avė., Hartford, Conn, 
arba* 9 Beaver str., New Britain, 
Conn.

ffi Tel. Randolph 5246 ®

I A. A. Slakls s
| ADVOKATAS
I 19 SO. LaSALLE ST. | 
| (Room 815) Chicago, Ill.

1 Res. 3255 So- Halsted St. S
J Tel. Drover 5326

Ant pardavimo Saliuuas ir Grocer- 
Storas. Lietuvių apgyvento) vietoj. Pui
ki proga įgyti gerų biznį. Pigi randa. 
Atsišaukite pas Mr. Sherman, 81-st ir 
Normal avė.
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LIETUVIS GRABORIUS- 
• ____________________ St
I „

| Geriausias graborius ant Bridge- S 
| porto. Atlieka darbų kuogeriau-1 
g šiai. i
■ Prie kiekvieno pagrabo suteikia | 
| geriausius liktorius ir 12 vazonų f 
g painių. |

Tel. Drover 4139. jį

< A. MASALSKI į 
" 3305 Auburn Ave. Chicago a
W" '.IB I.FIB/iiaW.'!!!!■'.■■! B IliilM''-III WI! IS3 '

FhOE* Dtovot 7809

DR. A. J. TAN ANEVICZE
Gydo Vyri), Moterių ir Vaiky Ligas

Ofisas ir Gyvsniine vieta Valr.ades

3249 S. Morgan St., Chicago.

Dabar dr-ja ims vesti di
desnę kontrolę. Be pasi
gailėjimo bus išbraukti iš 
dr-jos tokie nariai-dielės. 
Aštriai reikia elgtics su to
kiais paukščiais.

Randasi ir pačiame Bal
timore's mieste tokių narių, 
kurie nuolatos gargaliuoja 
nuo svaigalų, bet iš smuk
lės nepasitraukia, sėdi ant 
alaus statinės. Šv. Jono 
dr-jos buvo gauta laiškas, 
kuriame persergėta Keistu
čio dr-ja apie tą girtuoklį, 
bet musų dr-jos lankytojai 
nieko nepatyrė ir pašelpa 
buvo išmokėta, bet bemaž 
ko užtūrėta. Ligonis teisi
nosi, kad gėrės nesvaigina- 
mus gėrimus.

Štai Jonas Senkus tai 
gražiai pasielgė. Gerai pa
siaiškino. Sirgo tris savai
tes, o dr-jai neįmokėjo mo
kesčių per tris mėnesius. 
Pasiaiškino, kad del bedar
bės negalėjo to padaryti ir 
prašė ne pašelpos, bet tie
siog aukos. Dr-ja suvargu
siam žmogeliui nutarė išmo
kėti iš kasos $12.

Tasai žmogus vertas buvo 
parėmimo. Kol dirbo ir 
sveikas buvo, darbavosi, di
dino dr-ją, ragino kitus pri
gulėti, neapleidinėjo susi
rinkimų.

Tai bepigu su tokiais na
riais. Bepigu su teisingais 
žmonėmis. Todėl čia pa
vyzd is visoms dr-joms ir jų 
nariams. Kol sveiki, buki
me gerais nariais, o bėdoj 
.dr-ja visokiame atsitikime 
sušelps mus. Tad kuodau- 
giausia darbuokimės del sa
vo dr-jų, dirbkime del jų 
labo, kalbinkime neprigu
linčius prisirašyti, auklėki
me dr-jose brolišką meilę.
■ Tame, pat susirinkime 
raštininkas perskaitė neuž
simokėjusių narių pavardes. 
Sakė, kitiems rašęs net po 
kelis laiškus ir kvietė, kad 
ateitų pasiaiškinti, kodėl 
neužsimoka. O jie akių sa
vo neparodė. Man tuomet 
pasidarė liūdna ir nesma
gu, kad žmones apleidžia 
dr-ją, o daugelis del to, kad 
nesumažinti sau - svaigalų 
saiko. Kad tokie žmonės 
padaro klaidą, .tai faktas. 
Nes nemažai pasitaikė nia-

Cicero, III. Praeitą an
tradienį atsibuvo čia laido
tuvės vytės, Petronėlės 
Laurinaitės, kuri nuskendo 
su Eastland, Chicago upėj. 
Ji buvo gimusi kovo 10 d. 
1897 m. Prigulėjo prie 
daug dr-jų, būtent: prie L. 
Vyčių 11 kuopos, prie šv. 
'Grigaliaus giedorių dr-jos, 
Blaivininkų ir Tarnų Mari
jos dr-jos. Petronėlė nors 
buvo ir čia gimus, čia iš
auklėta, bet buvo ištikima, 
gryna lietuvaitė. Ji mylė
jo savo kalbą, savo tautą ir 
darbavosi del jos kiek galė
jo. Ji nevaikščiojo su ko
kiais svetimtaučiais, kaip 
kad kartais daro musų kitos 
lietuvaitės, bet draugauda
vo su lietuviais, su savo tau
tos žmonėmis. Aš pats, gir
dėjau iš jos lupų šitokius 
žodžius: “Mes turime my
lėti tą kalbą, tą tautą, že
mę, už kurią musų bočiai, 
prabočiai liejo prakaitą ir 
kraują.” Dėlto jai nusken
dus ne vienas lenkė galvą ir 
ne vienas tarė: “Man gai
la, gaila Petronėlės!”

Kaip tik ciceriečiai išgir
do, kad Eastland apvirto 
Chicago upėj, tai subėgo 
minios prie jos tėvelių na
mų ir šaukė visi: “Nėra 
Petronėlės Laurinaitės, nė
ra Petronėlės!” Bėgo kuo- 
greičiausiai ieškoti, bet tik
tai pasisekė surasti sekma
dienio rytą. Tą pat dieną 
Vyčių 14 kuopa ir šv. Gri
galiaus giedoriai sušaukė 
susirinkimus del pasikalbė- 
jiįmo apie jos laidotuves. 
Abi paskyrė po $5.00 iš ka- 
so£ ant mišių ir sumetė 
gausias aukas del pašvitų.

Labai daug žmonių ap
gailėjo Petronėlę ir iškil
mingai buvo palaidota. Aš 
buvau beveik visose šer
menyse po kelis kartus die
ną ir naktį, bet niekur ne
mačiau tiek daug žmonių, 
kaip pas ją, niekur taip ne
verkė žmonės, kaip pas Lau- 
rinaitę. Jai buvo sumesta 
daugiausiai visokių kryžių, 
vainikų, nupintų iš gyvų 
gražiausių gėlių, rožių. Ant 
jos laidotuvių privažiavo 
daug vargonininkų, kunigų, 
vyčių ir taip žmonių. Baž
nyčia buvo gedulingai pa
puošta. Petronėlė gulėjo 
tarp kitų dviejų nuskendė- 
lių beveik per tris valan
das, per kurias atsibuvo ge
dulingos pamaldos ir virk- 
dinantis pamokslas.

Bet del ko jos tėveliai, 
broliai, giminės, draugai ir 
kaimynai taip daug gailėjo-

Minden, W. Va. — Lie
pos 25 d. čia ginčijosi kata
likas su laisvamaniu. Ka
taliku buvo Juozas Valaitis, 
o laisvamaniu Juozas Jen- 
sriauskas. Dar juodu tu
rėjo po patarėją — katali
kas turėjo K. Balsį, o lais
vamanis Joną Kumaušą. 
Katalikas suginčijo laisva
manį. Buvo parodyta, kad 
jei kas nėra kataliku, tai 
toks Begali būti nariu jo
kios katalikiškos dr-jos.

P. K.

ANGLEKASIŲ NESUTI
KIMAS SU DARBININ

KAIS.
Nokomis, Ill. — Liepos 

27 d. įvyko nesutikimas 
tarp anglekasių ir Peabody 
kompanijos. Naktiniai dar
bininkai pradėdavo dirbti 
nuo 4:15 vai. vak., o dabar 
kompanija norėjo, kad pra
dėtų dirbti nuo 6:30 vak. 
Su tuo darbininkai nesuti
ko ir nuėjo namo.

Darbai neblogiausia eina. 
Dirbama po tris-keturias- 
dienas savaitėje. J. Zailis.

SLRKA. KUOPOS SUSI
RINKIMAS.

Kingston, Pa. — Liepos 
25 d. atsibuvo čia SLRKA. 
kuopos susirinkimas. Su
sirinkimai! atsilankė daug 
visokių pabaldų ir jie kėlė 
susirinkime trukšmą. Tie 
padaužos nebuvo nariai, o 
tik atėjo ardyti tvarką.

Tarp čionykščių tautiečių 
atsirado tokių, kurie mer
geles prastom zobovom uži
ma. Yra tarp tautiečių to
kių, kurie vienas antro ne
kenčia.

Aplink šventnainį ir kle
boniją aptverėme geležine 
tvorą ir gražiai atrodo.

Daugelis gerų tautiečių 
auklėja savo vaikelius lie
tuviškoj mokykloj. Sma
gu, kad vaikeliai pramoksta 
savo kalbos. Mokina p. J. 
Širševičia ir jo moteris. 
Daug reikia kantrybės prie 
mokinimo tų išdykusių vai
kų. k. k.

■ Dr. S. A. ŠLAKIENEl
" SPECIALISTĖ
■ > MOTERIŲ IR VĄIKŲ LIGOSE
B 3255 SO. HALSTED ST. B 
a Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL. a

Draugijoms Pranešimas! I
Daugumui Chicagos lietuvių | 

yra žinomas puikus daržas pik- I 
ninkama REISSIG’S GROVE da- | 
bar ta vieta vadinasi |

Tautiškas Daržas
ARBANATIONAL GROVE

Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- j 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve-

kariais važiuojant Despiaūies Avė.
Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščiu “Katalike” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

3*rsa

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

UBina kas utarninkas ir pereis.
PRENUMERATA KAŠTUOJA: -—-

AMERIKOJ ų pusei maiiį

EUBOPOJ r RosiM’ ix Lietuvoj $3.50, Anglį
[joj ir Škotijoj 15 š Prusnose 15 m

Rašyk imsįasĄ o gausi vieną numexj dyW>

W. 0. Bccthitshs & Go.
120^0 W9 Scuth A!L, > Hahanoy Cii^ Pa,

I

•1

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

MUSUČIEN8OS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Ha.«san Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Ilassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas į 

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

(Vertžs kupoag gere iki 81 d. Gruodžio, 1915.)

Edelwei me

Phone
Can^l

' Just R:į.ht /.;• 
l'ampers' Appetite I

A CASE OF GOOD JUDGMENT

GYVULIŲ PROTAS
Tą kuingą vokiškai yra 

parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lio 
tuvių kalbon vertė / Juozas 
Laukis. Kninga didelio for
mato, turi 212 puslapių. 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musų kalboje dar ne
buvo. ;į.

Kas gi ir apie kų toj di
delėj kningoj 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 namL 
niai paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ran
ka jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt. , t < ,

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

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

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 ki-asinį susinėsimą), ko
dėl šuo loja ant menulio, kodėl arkliai baidosi ir tt< 

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma.

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. į

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tanaiievicz Publishing Company
3249 So. Morgan St, Chicago, Ill.
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Chicagos Žinios
Chicagos tragedijos 

atbalsiai.
iš

£./

st ■

Ties Thomas gatve 
vienų namų vakar palai
dota jaunas Frelich ir jo 
žmona, kurie sutiko mirtį 
Chicagos upėj apsivožus 
garlaiviui Eastland. Naš
laite paliko nelaimingųjų 
Frelichų dvieju metų duk
relė ir Freilichienės senutė 
motina. Senelė sielvartau
ja, kadangi neteko sau bran
gių amenu ir stipriausios 
sau paramos. Senelė su naš
laite paliko likimo malonė
je — abidvi pasmergtos ne
smagumams ir ašaroms. 
Ką padarys tie, kurie yra 
kalti tai katastrofai, kad 
palengvinti senelei ramiai 
baigti kelionę ant šios aša
rų pakalnes? Kokia gi atei
tis laukia bėdinos našlai- 
tės-kudikio?

prie “baro”, kuomet laivas 
parvirto. Tarpe jų buvo vie
nas jaunas vaikinas iš A- 
vondale. Jis pasakoja, jogei 
'laivas pirm apsivertimo ne- 
kųrį laiką smarkiai supę
sis ant vandens. Iš tų visų, 
kurie stovėjo prie “baro”, 
lik du išsigelbėjo. Minėtas 
vaikinas pasakoja, jogei nei 
jis pats nežinąs, kokiuo bū
du išsigelbėjus.

atrado pamestą veikiantį 
kūdikį, tik 4 savaičių senu
mo. Kūdikis paimta šv. Vin
cento prieglaudom 
svariai aptaisytas.

Buvęs

IR

353 Szymanski e Stan.
358 Tamarunas Jonas
368 Tonirdunas Mr.
373 Tubulis Antonas
383 Vulbona Jozapas
385 Wasilanskaite Sole

Per ilgus metus tasai 
vienas vaizdelis paliks at
mintyje saujos žmonių, bu
vusių ant nelaimingojo 
Eastlando ir šiaip-taip išsi
gelbėjusių. Andai vienas 
naras iš apvirtusiu laivo 
vidaus ištraukė jauną mo
terį, kuri po kelių savaičių 
turėjo palikti motina. La
vonas buvo baisiai apdau
žytas. Kas atmeta vos už tą 
dvigu 1 >ą ga 1 va žudy 1 »ę ?

Arti Western Electric 
Company įstaigų gyvena na
šlė. Užvakar iš jos namų į 
kapus išvežta kūnai trijų 
(lukteriu. Visos^Jris dirbo 
paminėtoj firmoj ir drauge 
buvo nuėjusios ant laivo 
Eastland. Tos mergaitės sa
vo darbu užlaikė pačios sa
ve, motina ir mažiausia sa- 
vo seserį, lankančią moky
klą. Net kad aštriausioji 
bausmė paliestų laivo par- 
virtimo kaltininkus, tai vis 
vien tas motinai mylimųjų 
dukterių nesugrąžintų.

Daugybė vyrų stovėjo

Chicago ir apylinkės. — 
Gražus oras šiandie ir ry
toj ; maža atmaina tempera
tūroj.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 70 L, žemiau
sia — 68 laipsniai.

Saulė teka 4:41, leidžiasi 
7:11; mėnulis teka 9:08 va. 
kare.

Kuomet pasibaigs gedu
lingos pamaldos už dūšias 
nelaimingųjų, kurie taip 
staiga upėje žuvo, tegu visų 
pastangos bus atkreiptos 
vienon pusėn, idant tos tra
gedijos kaltininkus surasti 
ir aštriai nubausti, būtent, 
visus kaltininkus uždaryti 
ligi gyvos galvos kalėjimuo- 
sna, jų turtus konfiskuoti ir 
padalinti likusioms 
lems ir našlaičiams.

NETEKO RANKOS 
KOJOS.

Vakar nekoksai Joseph 
Rogalski ties Leland pate
ko po traukinio ratais ir tie 
nupjovė ranką ir koją. Pa
sisakęs keliavęs iš Ohio į 
Chicago į savo draugo lai
dotuves, bet, neturėdamas 
pinigų, buvęs '•priverstas 
prekiniu traukiniu pasivo
gus važiuoti. Ir taip jam be
važiuojant, jau arti Chica
go, atsitiko minėta nelaimė.

DIDELIS MET] SIS PIKXISKAS. 
Parengtas Dr-stės Leib-Gvar. D. L. K. 
Algirdo. Atsibus Nedėlioję, 1-ina die
nų Rugpjūčio (August) 1915 m., Ber
gmann's Grove (Darže) Riverside, Ill. 
Pradžia 9-tą valandų iš ryto. Inžanga 
25c. porai, širdingai kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaitės atųilankyti ant 
musų Didelio Metinio Pikninko ir lin
ksmai praleisti an tyro oro prie pui
kios muzikes laikų. K/iečia komitetas.

naš-

buvo

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: Angliškos ir Lietuviškos 

kalbų, Aritmetikos. Kningvedystės, 
Stenografijos, T’irklybos Teisių. Suv. 
Valstijų Istorijos. Abelnos Istorijos. 
Geografijos, Politiškos Ekonomijos 
Pilietystės, DailnišystčS.

Mokinimo valandos:
Nuo 8 iš ryto iki 5 po pietų; va

kare nuo 7.30 iki 9:30.
3360 Emerald ave.,

Chicago, Ill.

Paieškau savo drangų: Antano Va
liūno Suvalkų guli., Rokų kaimo, ir 
Petro Skesiavičians, Suvalkų gub., 
Giniunų kaimo, Jie patys arba kas 
žinotų apie juos meldžiu man praneš
ti adresu:

J. Grinkevičius, S27 Bank str., 
Waterbury, Conn.

Parsiduoda pigiai, geras ir mažai va
žinėtas su dvigubu inžinu.
“Motorcicle”. Reikalingam geras pir
kinys. Atsišaukite pas:

J. Asminas, 937 W.

1914 metų

Vienas policiantų 
priežastimi vieno naro mir
ties. Kuomet naras ištrau
kta iš vandens, staiga apal
po ir neužilgo mirė. Paskui 
persitikrinta, jogei visas 
laikas policiantas buvo pri
mynęs gumine žarną, per 
kurią suteikiama narui švie
žias oras. Tai taipgi puikus 
“tvarkos prižiūrėtojas”.

Pietnėj miesto dalyj vie
na šeimyna prarado net 
penkis vaikus persiverčius 
Eastlandui. Ir tai atsitiko 
per kriminali neatsargumą 
tų, kuriems doleris yra mie. 
lesnis už žmonių gyvastis, 
išėmus savąją gyvastį.

DAR 3 LAVONAI AT
RASTA.

Vakar Chicagos upėj dar 
tris lavonai atrasta ir išė
mus pažinta, jogei yra Mrs. 
Joseph Forst, 4137 W. 22 
gat.; John Daley, 1949 W. 
Superior gat.; Walter Gei- 
cevič (turbut lietuvis), 1734 
W. 17 gat.

SUŽEIDĖ SENELĮ.
G u ber n ator i a us Dumi e 

sunns Richard vakar ant 
West Washington gat. au
tomobiliu važiuodamas už
važiavo ir sužeidė 70 metų 
senelį,* Rudolphą Zoller, 
1503 No. La Salle gat.

ATRASTA PAMESTAS 
KŪDIKIS.

Vakar vakare Douglas 
parke Miss Gertrude Par
nell, 1658 So. Homan ave.,

JAUNIMUI ŽINOTINA.
Jaunimo Lavinimos Rate

lis rengia draugišką išva
žiavimą į Jefferson miškus, 
sekmadienį, rugpjūčio 1 d. 
Programas bus labai indo- 
mus. Dainuos keletas cho
rų, bus prakalbos, deklema- 
cijos ir daug įvairių žaislų. 
Kas nežino kur važiuoti, 
prieš išvažiuosiant malonės 
atsilankyti į “Aušros” sve
tainę, 3149 So. Halsted gat. 
Visas jaunimas kviečiamas 
tame suvažiavime dalyvau
ti. Komitetas.

Lietuvių Laiškai
Lietuvių laiškai, kurie 

del negero adreso nepriduo
ti adresatams. Jie randasi 
Chicagos centraliam pačte.

1 Abromasis Grinie
3 Adomaurckas Kasime?
4 Amasaite Kasime?

Anaskiewicz Tony 2
Armatys Ludwika 
Baltokas B.
Baltrušaitis J
Barsis Kasime?
Berniunas P
Brazauskus Antonas
Bruszkis Jonas
Budrik iJolin
Cliuckomu Antonas

68 Delkus George
Gabiais F
Gandusus Wilim
Gkirgayla Michael
Grigonis Jurgis
Joksus Frank
Joriszewicz’ Kasiinėr
Kirkolis A A
Kumpiol Ignacas

()
8

14
15
17
26 
43 
44 
45

I

Telephone Yards 668S

Lietuviška Drapanų Krautuvė
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas
3252 54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

|
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UŽDIRBK $100.00.
Turi but parduotas geroj vietoj 

tas vertės daugiau kaip $400.00 
$300.00. Norintieji pasiskubinkit.

J. SINKUS & CO., 
3151 S. Halsted st., Chicago.

Parsiduoda labai pigiai mūrinė stu- 
belė, del trijų famiiijų už $1600. tik 
$500 {mokėt, o kitus pati randa iš
mokės į 4 metus. Randasi ant Brid- 
geporto.

J. SINKUS & CO., 
3151 S. Halsted st., Chicago.

lo- 
už

33 Place, 
2nd floor

Parsiduoda bučernė ir grocernė Lie
tuvių apgyventoj apygardoj, už pi- 
gę kainų, iš priežasties mažos sveika
tos. Vieta yra gerai išdirbta nuo 10 
metų. .Taigų kas norėtų pirkti, gali
ma su namu, arba skyrium. Atsišau
kite pas S. Visniewski, 149 Homer Lee 
Are., E. Chicago, Ind.

Ant. pardavimo 2 lubų kampinis 
mūrinis namas ant 47-tos gatvės. Ge
ras kampas del biznio.
2512 Homan ave.

Telephone Rockwell 2202

Parsiduoda kampinis mūrinis na
mas 3 lubų. 19 ruimų, su duonkepy- 
kla ir bizniu, parsiduos už $14.560 be 
biznio $14,000. Parsiduoda viskas tuo- 
jaus. Namas randasi ant. kampo 36- 
tos ir Robey gat. Atisišaukite po 
num.: 3559 S. Robey St.,

Henry Kollmann.

Ponas F. K. Bataltls, keliaujantis 
ALD. “Kataliko” agentas PennsyUra
nijoje. šiomis dienomis lankosi Miner- 
svillėje. Pa. ir apylinkėse. Gerbiamie
ji skaitytojai gali jam užsimokėti sa
vo prenumeratų ir norintieji skaityti 
naujai užsirašyti.
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TRIMITAS
Lietuviškų Šokių Rinkinys

Pučiamai orkestrai jau 
atspaudintas. Jame tel
pa 20 lietuviškų šokių, 
suktinių, maršų, himnų 
ir t.t. Kaina visiems in
strumentams:

10 kningučių $4.00 
Viena kningute 50c.
Užsakymus siųskit sekančiu 

adpęsų:

V. NICKUS
1723 N. Marshfield Ave. 

CHICAGO, ILL.
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90

101
132
135

181
185 Kutai is Anna

Mczulis Jonas 
Matykis Urba 
Mažeika Leon 
Milikcvicus AV kicentas 
Myszoglas Aleks 
Narkewiczei Janna 
Padrastis Jonas 
Saboda Peter 
Savickas Jules

204

214
223
237
240
252
287
292

Bankes’ Papigino Kąvą'
Per Liepos Men

Duoda savo kostume- 
riams Chicago] suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.
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Geriausia Kava dabar tik 24c svar, 
Jij\Gera Santos kava tik 17 c svar.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinč dalis.
1644 W Cnicago avo 
1373 Milwaukee avo 
1045 Milwaukee avo 
2054 Milwaukee avo 
2710 W North ave

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St
1832 8 Halsted st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2610 Lincoln avo 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland avo

B
I
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Tananevigz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 $o. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IQE 3QC 3HC □EJ

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 namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus 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 koraus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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I Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- ■ 
j) vusi Pouusylvanijos hospitalėse ir Philadol- 1 
P phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- 
į dymo. Uždykų duoda rodą moterims viso- 
v kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
5 rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

« 1838 S. HALSTED ST.. CHICAGO.

■

■

PAKITĘ 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 kreipkites in

Tananevicz Savings Bank, 3249’55Phf„;SwoXN ST
Real Estate Department as, = = K. J. FILLIPOVIGH, Pardavėjas
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