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PRASIDĖJO DŪMOS POSĖDŽIAI
Bile valandą kaizeris 

gali įžengti Varšavon.
Vokiečiai netekę 120,000 

kareivių.
128,311 rusų pateko 

nelaisvėn.

H Sunkiosios kanuoles.

Londonas, rugpj. 2.—Su
kako metai nuo karo pra
džios, bet sukaktuvių dieną 
kaizeris negavo įmaršuoti 
lenkų sostinėn, kaip tai to 
jis w>Tūjo. Vienok bile va
landą jis gali tai padaryti, 
nes rusai atmušinėja aus
tro-vokiečius tik tam, kad 
didžiosios armijos kuodau- 
giau laiko turėtų pasitrauk
ti ir kad kuobrangjau vo
kiečiams atsieitų Varšavos 
paėmimas.

Ir vokiečiams pergalės iš- 
tikro brangiai atsieina. Ge
neva Tribune rašo, kad Liu
bliną paimant, austro-vokie- 
čiai netekę 70,000 kareivių. 
Tame pat laikraštyje rašo
ma, kad kol von Mackensen 
pasivarė septynias mylias, 
tai neteko 25,000 kareivių. 
►Šiaurinėj Lenkijoj vokiečiai 
paneša irgi didžius nuosto
lius. Į pietus nuo Przasnysz 
rusai užmušė vokiečių , 5,- 
000, sužeidė 8,000, nelaisvėn 
paėmė 8,000.

Nuo liepos 23 d. iš Rado- 
mo ir Lodz vokiečiams prie 
Varšavos pribuvo 1000 trau
kinių su amunicija.

Rusai nors jauzdami, kad 
pralaimi mūšius, bet nepuo
la dvasioje ir iškloja daug 
vokiečių. Pavislyje pasta
romis dienomis vokiečių 
krito arti 120,000. Bet ta
me sumišime daug rusų pa
tenka nelaisvėn. Per lie
pos mėn. pateko nelaisvėn, 
kaip austrai skelbia, 527 ru
sų oficicrių, 128,311 karei
vių, 16 kanuolių ir 202 kul
kosvaidžiu.

Vokiečiai ima viršų dėka 
savo didžios artilerijos. Pra
neša kaikurie koresponden
tai, kad prieš kikvicną 1,- 
000 rusų kareivių vokiečiai 
išstatė 300 kulkosvaidžių.

Kad vokiečiai užims vi
są pavislį, tai tame nėra a- 
bejonės. Kaikurie kariniai 
ekspertai pasakė, kad visu 
pavisliu vokiečiai atnaujins 
rusų tvirtoves, tarpais pa
darys didžias drutvietes, ap- 
statys jas kanuolėmis ir 
kaip ten ilgai rusai neką-

'G
riaus, kaip ten jie nesustip- 
rės, jie nekuomet vokiečių 
neišmuš iš pavislio. Tie 
kariniai ekspertai sako, kad 
rusai neįstengs ant tiek su
stiprėti, kad išmušti vokie
čius iš pavislio. Yra nuro
doma, kad Prancūzai ir an
glai, būdami goresniais ka
riauninkais, turėdami ge
resnius ginklus ir amunici
ją, o negali nei šiuo tarpu 
pralaužti vokiečių linijų, 
kuomet ten tik biskutis tė
ra vokiečių karuomenės. O 
prieš rusus vokiečiams daug 
lengviau bus atsilaikyti, ne
gu prieš talkininkus. To
dėl ir gali būti, kad vokie
čiai gali laimėti karą ir už
imti didžius žemės plotus.

Nors taip kariniams eks
pertams išrodė, kuomet 
Varšuva sudrebėjo, bet da
bar ateina žinios, jog vo
kiečių laikraščiai nelabai te
sidžiaugia Varšavos puoli
mu. Vokiečių laikraščiai 
gan šaltai apie tai rašo. 
Turbūt vokiečių pienai be 
galo buvo platus, turbūt jie 
tikėjosi apsiausti rusų mi
lijonines armijas pavislyje 
ir tiesiog uždrožti mirtiną 
Rusijai smūgį. Dabar vo
kiečiai pripažįsta, kad ru
sams sekasi išsprūsti iš vo
kiškų replių. Gal vokiečiai 
mato, jog laimėsią Piro per
galę, ty. tokią pergalę, kuri 
neužsimoka del didelių nuo
stolių. Vokiečiai gal galės 
pasakyti su senovės karve
džiu Piru: “Dar tokia per
galė ir mos neturime karuo
menės.”

Jau nuo seniau kariniai 
eksportai nurodinėjo, jog 
tikru pavojumi rusams ga
li būti vokiečiai, žengiantie
ji per Lietuvą, kad vokie
čiai užėmę Kauną, turės at
virą kelią į Vilnių. Galės 
išdraskyti Petrogrado gele
žinkelį ir eiti rusams iš už
pakalio, esantiems palei Bri
go upę. Bet vokiečiai Lie
tuvoje, kaip Petrograde 
skelbiama, sulaikyti. Ar il
gam, tai nežinia.
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Anglijos sunkiosios kanuoles ant Dardanelių krantų.

Prasidėjo Dū
mos posėdžiai.

Petrogradas, rugpj. 2.— 
Vakar prie didelių iškilmių 
atidaryta durnos posėdžiai. 
Atidaryme dalyvavo visi 
ministerial, svetimų šalių 
ambasadoriai ir daug paša
linės publikos. Prakalbose 
išreikšta pasiryžimas tęsti 
karą iki pergalės. Tvir
čiausia rezoliucija įnešta 
nebaigti karo, kol vokiečiai 
nebus sulaužyti.

Premjeras atsišaukė į at
stovus, kad sąveiktų su val
džia, kad palaikytus! vie
nybėje ir davinėtų valdžiai 
patarimus, aprūpinime ar
mijos amunicija, maistu, 
ginklais.

Daug premieres kalbėjo 
apie lenkų narsumą, atsida
vimą prie Rusijos, gyrė 
juosius. Ir nuo caro išreiš
kė pažadėjimą, jog po karo 
Lenkijai bus suteikta plati 
autonomija. Busią laisvė 
ir del kitų tautų ir tikybų.

CARAS PASIRYŽĘS 
TĘSTI KARĄ.

Karo metų sukaktuvių die
ną caras išleido proklemaci- 
ją armijai ir laivynui. Sako 
toje proklamacijoje, kad 
nors rusai smarkiai grūmė
si, bet priešo jėgos dar ne
sulaužytos ir todėl reikia 
kantrybės ir pasiryžimo tę
sti karą. Ir išreiškia tvirtą 
viltį, kad galų gale vokie
čiai bus pergalėti.

NIGERIA! ĮVEIKĖ ŽY
DUS.

Detroit, Mich., rugpj. 2. 
— Hastings gatvėje buvo 
ištikęs smarkus susikirti
mas taip juodparvių ir Iz- 
raeliaus sūnų. Juodukų bu
vo dvigubai duagiau ir to
dėl ilgapeisiai buvo įveikti. 
Žinoma, peštynėsna įsimai
šė policija. 15 policiantų 
išvaikė susipešusius. Vie
nas vyras pašauta, du vy
ru ir moteris perverti. Pem 
k i asmenįs suareštuota.

Mušis prasidėjo šitaip: 
Keletas žydukų pamatė, 
kaip juodukas ištraukė kap- 
šį iš moteries. Žydukai už- 
atakavo vagilių. Vagilius 
Šmakšt gatvekarin. Visi 
pasažieriai dūmė lauk — 
vienas nigeris liko žydų ap
stotas, nes žaibo greitumu 
pasklydo žinia tarp žydų a- 
pie atsitikimą. O nigeris1 
išsitraukė peilį ir atbukinė
jo poziciją. Vienas drą
suolis puolė gatvekarin, bet 
kelis sykius buvo perver
tas ir puolė lauk. Tuo tar
pu žydų didėjo būrys, bet 
nigerių dar didesni pulkai 
atbėgo. Bet nelaboji polici
ja įsimaišė ir pertraukė mū
šį.

— New York, rugpj. 2. — 
Ant Beckerio karsto sidabri
nėmis raidėmis buvo para
šyta : “Charles Becker, mur
dered July 30, 1915 by Gov. 
Whithman”. Policija liepė 
nuimti tą epitafiją ir paaiš
kino Beckerienei, jog už tai 
gali būti patraukta krimina
liu teisman.

PANIKA ANT GARLAI
VIO.

New York, rugpj. 2. — 
Netikėta panika ištikus ant 
garlaivio Grand Republic. 
Ant garlaivio buvo 900 pa- 
sažierių. Vienoj vietoj ant 
garlaivio kaž-kas sušuko: 
'“Fight.” Kitiems pasiro
dė, jog “Fire” buvo sušuk
ta. Ir visuose kampuose ė- 
mė šaukti “fire, fire” ir 
ėmė griebties pludžių. Gar
laivis tuo tarpu plaukė tarp 
'Rockway ir Manhattan. Su
mišimas buvo didelis. Gar
laivis priplaukė prie Coney 
Įlldand prietilčio ir pasa
žieriai dūmė ant kranto, pa
likdami net savo daiktus. 
Nusigandusieji pasažieriai 
pasakojo visokių daiktų, 
buk vienas pasažieris iššo
ko vandenin, buk oficieriai 
su revolveriais nuvarinėję 
pasažierius nuo valčių ir 1.1. 
Gi garlaivio kapitonas už
gina, kad buvus didi pani
ka, kad žmogus iššoko van
denin.

MILICIJA VAIKĖ 
STRAIKININKUS.

Massena, N. Y., rugp. 2.— 
miestan pribuvo tris mili
cijos kompanijos nuraminti 
2,400 streikininkų Alumini
um Company of America. 
Straikininkai buvo apsidru- 
tinę už tilto, tai miliciantai 
durtuvais išvaikė iš tų vie
tų. 13 streikininkų vado
vų suareštuota. Prieš mi
licijos atėjimą du streiki
ninku nukentėjo. Vienas 
buvo įmestas kanalan ir pri
gėrė. Antras sužeistas ir 
kovoja su mirtimi.

Krasos veiki
mas Belgijoj.

Koeln, Vokietija, rugpj. 
2. — Vokiečiams užplūdus 
Belgiją, ten krasa liovėsi 
veikus. Vėliau vokiečiai at
gaivino ir krasa Belgijoj da
bar taip veikia, kaipir se
niau. Dabar ten yra 1,100 
krasos stočių. Žmonės jo
mis naudojasi. Pereitais 
motais spalių mėn. krasos 
ženklelių parduota už 66,- 
000 markių, o balandžio m. 
š. m. parduota už 320,000 
markių. Per balandžio m. 
į Belgiją atsiųsta laiškų ir 
kitokiu krosiniu siuntiniu <■ *• <■ 
595,000, o iš Belgijos išsiųs
ta 498,000. Krasa gabena 
visokius laiškus, siuntinius, 
pinigus ir t.t. Krasa gail
imą gauti visokie laikraš
čiai.

Krasų viršininkai yra vo
kiečiai, bet šiai]) tarnauto
jai yra belgai. Gauha to
kias pat algas kai]) pinna 
belgai gaudavo.

Telegrafas ir telefonas ir
gi Belgijoj veikia.

Belgijos gyvenimas nors 
po priešo letena, ima įstoti 
į vėžes.

MEDINKOJIS IŠJOJO 
KARAN.

Frankfort, Vokietija, rug
pjūčio 2. — Vienas Vokieti
jos medikalis laikraštis pra
neša, kaip vienas kapitonas 
neteko kojos ir paskui, ga
vęs medinę koją, sugrįžo 
karam Kapitonas buvo su
žeistas šrapneliu kelies są
naryje pereitą rugsėjo mė
nesį. Lapkričio mėnesį Ka
raliaučiuje jam nupjauta 
koja ir pritaisyta medinė. 
Pradžioj gruodžio m. ėmė 
važinėtis vežimėlyje, o pas
kui ėmė praktikuotis joti. 
Gruodžio m. pabaigoje jau 
galėjo išjoti karau.

UŽ METŲ KARAS PASI
BAIGS.

Londonas, rugpj. 2. — 
Vienas Newyorkietis, arti
mas J. P. Morgano priote
lis, pribuvęs tik ką iš Eu
ropos, sako, kad karas už 
metų nuo dabar pasibaigs.

LENKIJA GAUS KARA 
LIŲ.

Londonas, rugpj. 2. — 
Vokietijos lenkų laikraščiai 
skelbia, kad kaizeris, įžen
gęs į Varšavą, apskelbs 
Lenkijai neprigulmybę ir 
lenkai gausią karaliui.

Londonas, rugpj. 2. — 
Iš Romos atėjo nepatvirtin
ta žinia, buk austrai aplei
džiu Triesto miestą. Svar
biausieji daiktai jau esą iš
gabenti.

Gausios aukos; 
nelaime per 
svaigalus.

Amsterdam, N. Y. — Ne
nuilstančiai veikia čionykš
tė Lietuvos Šunų ir Dukte
rų dr-ja, veikia del nuken
tėjusių tautiečių tėvynėje. 
Stengiasi vis surasti naujų 
būdų, kad daugiau aukų su
rinkus badaujantiems vien
genčiams.

Štai liepos 10 d. minėtoji 
di>Jja buvo surengus Tag 
Day. Susirašė arti 60 lie
tuvaičių viešai rinkti aukas. 
Tarp jų buvo kelios įžymes
nės moterįs. Išanksto buvo 
plačiai išgarsinta ir buvo 
pora, gražių straipsnelių an
gliškuose laikraščiuose. Bu
vo tuose straipsneliuose pri
minta skaitytojams apie 
baisų Europos karą ant 
Lietuvos žemės ir apie lie- 
tųjjų -.b-' i šia i' va rg i • i gą -y <u.. 
dėjimą.

Aukų rinkėjos su nekan
trumu laukė tos d i ('uos iš
auštant. Kaikurios sau ma
nė, kad gal pasitaikys labai 
kaitri diena, kad saulutė sa
vo karštais spinduliais in- 
degys jųjų baltus veidelius 
ir permainys jų skaistumą.

Štai išaušo skaisti liepos 
10 d. Vos tik saulutė užži- 
bėjo ant dangiško skljaus
mo, tai musų vikrios, sprau- 
nios lietuvaitės, pilnos gy- 
vingumo ir troškinio pasi
darbuoti, leidosi į gatves ir 
ėmė atakuoti praeivius. A- 
takavo praeivius ant gatvių 
ir landžiojo taipgi po krau
tuves ir privatinius namus. 
Žiurėjo, kad tik kuodau- 
giausia aukų surinkus.

Veik nesimatė lietuvio, 
kurs hutų atsisakęs šiek- 
tiek aukoti ir tag prisiseg
ti. Ypač musų biznieriai 
pasirodė tikrais tėvinainiais 
ir geros širdies žmonėmis. 
Nors kitais sykiais šaltais 
pasirodydavo, bet šiuo kar
tu sulminkštėjo ir aukojo 
nukentėjusioms broliams tė
vynėje. Gana duosnųs bu
vo ir svetimtaučiai. Gerais 
pasirodė airiai, italai, ame
rikonai. Tik vokiečiai ir 
lenkai nebuvo prielankus. 
Matyti, nuo senų laikų tuo- 
dvi tautos buvo lietuvių 
priešais ir dabar neparodė 
geraširdinguino.

Saulutei leidžianties, tem
stant vakarėliui, aukų rin
kėjos jau buvo įvargusius 
ir išlėto žingsniavo gatvė
mis, o lengvas vėją lis gai
vino jų nuvargusias širde
les. Nusileidžianti saulutė 
siuntė paskutinius savo

(Tąsa ant 3 p.).
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Dienon
Andai New Yorko valsti- 

jiniam kalėjime sulyg teis
mo nusprendimo suelektri- 
zuotas New Yorko miesto 
policijos leitenantas Beck
er. Jis buvo atrastas kal
tu nužudyme Rosenthalio 
1912 metais. Du kartu tei
smas perkratinėjo jo bylą 
ir abu kartu jis buvo at
rastas, kalti;.-- J)ąug pinigų 
išeikvota jo išgelbejiinrh.' 
nuo mirties. Tečiau nei 
tas nieko negelbėjo. Ir štai 
jis liko suelektrizuotas. I- 
statymams užgauti padary
ta. Angliški laikraščiai tą 
egzekuciją su visomis smul
kmenomis aprašė. Rašė, 
kaip jis buvo priruošiamas 
mirtim Kokiais rubais ap
rėdytas, kai]) pasodintas e- 
lektrikinėn kėdėn, kai]) ant 
jo paleista elektriką, kaip 
ilgai jo kūnas svilęs, kokia 
buvus jo agonija ir t.t. Net 
šiurpu darosi beskaitant 
kilis aprašinėjimus apie 
galį žmonių žudymą.

to- 
le-

Tečiau už desėtkų, šimtų 
metų gal panašus įstatymai 
jau negyvuos ir tuometi
niams žmonėms koks baisus 
bus daiktas dirstelti į tuos 
laikraščius, kuriuose sniulk- 
meningai tokie žudymai ap
rašinėjami. Be abejonės, 
tuometiniai, naujosios gady
nės žmonės ne mažai kvai
lins savo prabočius už var
tojimą įstatymų, sulyg ku
rių prasižengėliai karta ir 
elektrizuota. Tštikro, šiai 
kultūringai šaliai jau butų 
laikas panaikinti mirties 
bausmės įstatymus., jei ne
norima sulaukti iš busimų
jų gentkarčių pajuokos, pa
žeminimo, prakeiksmo. Pra
sikaltusiam bausti turi bū
ti panaudojamas kitoks ko
kis būdas, bet ne gyvasties 
atėmimas.

Suėjo ištisi metai, kai]) 
baisiausias karas Europoje 
siaučia. Daug kraujo išlie
ta, tūkstančiai žmonių iš
skersta ir tautų Šimtmečių 
darbas nuėjo niekais. Iš

Teutonų nuoilsis
“Birž. Viedomosti” ko

respondentas praneša iš

viešpatauja apsi- 
nusimiiiimas delei 
nuostoliu, kokius

Vokietijos gyventojų pla
čiose miniose prigįja pro
testas prieš tolimesnį karo 
vedimą. Kaipo daug pasa
kanti iliustracija vokiečių 
visuomenės ūpo gali paliu
dyti indomios informacijos, 
apturėtos nuo vieno pirklio, 
kuris po ilgai kelionei po 
Vokietiją nesenai sugrįžo 
vienon neutralėn valstybėm

Tasai pirklys tvirtina, jo
gei plačioje vokiečiu visuo
menėje 
dausos 
didelių
gyventojai turėjo pakelti.

Net tie, kurie netiki, jo
gei vokiečiai šiame kare 
laimėsią, pasiduoda nusimi
nimui begalvodami, jogei 
šis karas suėdė visą šalies 
jaunimą. Beveik kiekvie
noj vokiečių šeimynoj vie
ši gedulybė. Tik labai ne
skaitlingas būrelis karo au
kų neapraudoja. Viena šei
myna, kurią minėtas pirk
lys pažįstąs, netekusi devy
nių savo sūnų.

Tomis dienomis žinomas 
iš teatro “Deutsches Thea
ter” artistas, Eugene Kub
ile, nusižudė, gi jo žmona 
atrasta sunkiai sužeista.

jos vyras buvo atsarginis 
kareivis ir karo pradžioje 
buvo pašauktas kareiviauti. 
Nesenai jis apturėjo trum
pą urliopą. Bemąstyda
mas, jogei jam greitai reiks 
grįsti karo laukan, įpulda- 
vo baision desperacijom 
'Tankiai jai kalbėdavęs, jo
gei jis negalįs pakelti karo 
baisenybių. Pirm kelių die
nų prieš urliopą abudu nu
sprendė nusižudyti.

Vokietija ir Austro-Ven- 
grija pašaukė kareiviauti 
jau visus vyriškius gyven
tojus, kurie tik sugeba var
toti ginklus. Tuo žvilgsniu 
atsistojo ant paskutinio in- 
tempimo laipsnio. Karo a- 
municija taippat mažėja. 
Stoka valgomų produktų. 
Trūksta medžiagos karo a- 
municijos išdirbimui. Tie 
trukumai užpildomi naujai 
išrastais surogatais. Yra 

to viso niekam nėra naudos. 
Kuomet tam karui bus pa
darytas galas, irgi nežinia. 
Rodos, jogei jis šiandie dar 
tik prasideda. Šin karau 
vokiečiai buvo pilnai pasi
rengę. Jie per pastaruosius 
dvidešimts metų jin rengė
si. Per tą laiką jie prisi
krovė milžiniškus sandelius 
ginklų, amunicijos ir kito
kios karo medžiagos, sutai
sė skaitlingą karuomenę, 
apdirbo visus karinius pie
nus ir tik laukė progos. Jų 
idea buvo — užkąri;uit i vi
są Europą, taigi ir visą pa
saulį, antmesti visoms tau
toms savo hegemoniją.;

Tuo pačiu metu visos ki
tos tautos, išskyrus kibą tik 
vienus rusus, žengė sau ra
miai mokslo ir civilizacijos 
keliu. Jų idealu buvo žmo
niškumas. Tos tautos kro
vė išminties, technikos ir 
dailės turtus. Mokslas ir 
dailė visur klestėte klestė
jo. Ir kuomet pakilo karo 
viesulą, tai priešais bruta-

artillery, LOW TEKT for FRENCH

Francijos kareiviu šėtros Argonne miškuose, Trancijoje.

faktas, jogei šoviniams gil
zės užuot metalo dirbamos 
iš supresuotos poperos.

Geresni javų užderėjimai 
pramatomi tiktai pietinėj 
Vokietijoj. Šiaurinės Vo
kietijos gyventojai prisibi
jo bado, nes ten javai labai 
blogam padėjime. Tam pa
kenkė didi kaitra, stoka lie
taus.

Tarp vokiečių vis tankiau 
pastebiamos taikos srovės. 
Gyventojai kai kur viešai 
reikalauja baigti karą ir 
protestuoja prieš veržimosi 
Rusijon. K. K.

Geresni laikai.
Plieno korporacija “Uni

ted States Steel Corporati
on” nesenai paskelbė ra
portą, jogei birželio 30 die
noje turėjusi užsakymų 
ant 4,678,196 tonų, arba 
413,588 tonais daugiau, ne
gu gegužės 31 d. Plieno 
'dirbtuvėse South Chicago 
dabartiniais laikais dirba 
daugiau žmonių, negu kada 
nors per pereiti! du metu. 
Yra tatai viltis, jogei ir ki
tose amerikoninės pramo
nės šakose santikiai pasi- 
gerįs.

Miestas Chicago labai 
daug nukentėjo nuo ilgų 
straikų, bet šiandie kapita

lais vokiečius (teutonus) 
stojo kovon tos tautos ne
prisirengusios. Ir tik ka
ro metu suskubta pagalvo
ti apie ginklus ir amunici
ją. Todėl ir nestebėtina, 
jei šiandie talkininkams ne
siseka aplaužyti ragus vo
kiečiams. O vokiečiai tuo- 
mi tik ir didžiuojasi. Try
pia kojomis tarptautines 
teises. Visomis pusėmis 
naikina šalis, gyventojų 
tverybas ir gėrybes.

Ir šiandie tos kultūrin
gosios tautos pamate, jogei 
papildžiusios didelę klaidą 
neprisiruošdamos išanksto 
karau, kai kad Vokietija 
buvo pasielgus. Bet šian
die tos klaidos jau negalima 
yra pataisyti. Reikia kiek 
galint bendrai ginties nuo 
vokiečių. Reikia išlaikyti 
savo tautų gyvastis. Ir to
dėl jau vieneri metai pra
ėjo kaip grumiamasi su 
tais Europos nevidonais. Ir 
karui nepramatoma galas. 
Ir nežinia, kokios bus pa
sekmes.

Francuzų Stovykla.

las su darbu jau gyvena su- 
tikmėje. Kas tiesa, ne visi 
darbininkai išdirba regule- 
res darbo valandas, tečiau, 
abelnai imant, Chicagoj ma
žai yra tokių žmonių, kurie 
visai neteko darbo ir kitko 
niekur kitur nesuranda.

Akiveizdoj tokio dalykų 
stovio, reikia tik daug ste
bėt ics, kodėl žmonės perka
si labai mažai prekių, ko
dėl neįgyja nuosavybių ir 
nesirūpina apie finansines 
transakcijas. Juk finansi
nio krizio visai nėra jokio, 
nes kiekvienas bankas turi 
pinigų perpilnai ir nuo pa
skolinimų neatsisako, o te
čiau visi pirkliai guodžiasi 
prastais laikais. Visuome
nė turbūt laukia-ko tai ne
paprasto, kokios tai per
versmus ar kitko, jei savo 
centus laiko kur matracuo
se, autėse ar kur kitur pa
slėptus. Ir perka tik sau 
reikalingiausius daiktus, be 
kurių negalima apsieiti.

Todėl juo greičiau žmo
nės nusikratys tą kokią nie
ku nepamatuotą baimę, tuo 
geriau bus mums visiems ir 
visai šaliai.

Laikai gerėja ir turi 
gerėti.

pa-

LRKAPBA. SUS-MO
SAI SEIMAS

Bestija žmoguje.
Metai atgal Austrijos sos

to įpėdinis erc-hercogas 
Pranas Ferdinandas ir jo 
žmona buvo nušauti maža
me Bosnijos mieste Seraje- 
ve. Tą papildė bėdinas fa
natiškas gimnazistas Gavrio 
Prinzip.

Jei nors vieną miliutą 
prieš karo užsipliekimą kas 
nors butų papranašavęs a- 
pie tą pasaulinę katastrofą, 
kurią mes dabar regime, to
kį barbarizmo užviešpatavi- 
mą, arba užviešpatavimą 
laukinio žvėries žmogaus 
pavidale, tai tokį žmogų 
mes būtumėm pamišėliu pa
vadinę.

Niekas negali pasakyti 
del ko šis karas vedamas. 
Mes tik žinome, kad žmonė
se žemi geiduliai tapo su
kurstyti ir kad žmonės vie
ni antriems priešininkais 
stojo. Žmogus nužengė že
myn nuo sosto savo proto, 
o jo vietą užėmė bestija ir 
ji viešpatauja. Žemi in
stinktai nubudo; žmonės už
simanė karo, užsimanė sker
sti vienas antrą. Nelabu- 
mas ir godumas nustelbė 
meilę ir gero velijimą ir 
bestija atsistojo ant augš- 
tybių ir užponavojo.

Ką galima pasakyti apie 
atskirą žmogų — vyrą ar 
moterį? Ar musų kultūros 
paauksinimas giliau griebia 
pavienį žmogų, negu įna
šas'? Mes, amerikonai, di
džiuojamės savo civilizaci
ja, bet kuomet esame stum
domi perpildytame gatve- 
karyje arba vagone, kuomet 
kas nors nubloškia nuo gal
vos skrybėlę, kuomet pra
einantis automobilius drebia 
purvą ant musų drabužių, 
kuomet žmonių minioj kas 
nors užmina mums ant ko
jos, kuomet tarnas užpila 
sriubos ant mus, tai tuoj 
išvystame, kaip plona, kaip 
paviršutinė yra ta musų 
kultūra, civilizacija ir man
dagumas.

Kaip tu ir aš pernešamo 
tuos savęs susivaldymo iš
bandymus? Kiek broliškos 
meilės mes parodome to
kiuose atsitikimuose ir er
zinimuose'? Tegu tik bi kas 
paliečia musų opiąją vietą, 
musų silpnybes, musų tuš
tybes ir kaip greitai bestija 
parodo mumyse savo ragus, 
kaip greitai trūksta tas ci
vilizacijos kevalas ir kaip

5-

atsibus 10 ir 11 rugpjūčio, 
1915 m., Minersville, Pa. z

Sulyg seimo nutarimo, 
kiekviena kuopa gali nuo 
kiekvienos dešimties narių 
siųsti vieną delegatą, kuo
pos mažesnės taipgi gali 
siųsti. Pavieniai nariai tu
ri garbę atsilankyti. Sei
man kviečiami visi, kurie 
tik užjaučia Pilu. Blaivybei, 
ypač musų inteligentai.

Gerbiamos kuopos, si ūž
damos delegatus, duos jiems 
paliudijimus, su viršaičių 
parašais. Visi kiti svečiai 
bus maloniai priimami su 
patariamuo j u bals u.

Kuopos malones prisiųsti 
į centrą užvilktą narių mo
kestį, nelaukiant seimo.

J. V. Kovas, 
centro sekr.

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Belaisviai 
Suvalkuose.

I ji goi įbučio va 1 d inin kai 
šeriami miesto neblogai. 
Apskritai kalbant, belais
viai tik pasiilgsta žinių iš 
tėvynės, apie savo gimines 
ir apie karo bėgį. Vokie
čiu paduodamos žinios labai 
melagingos. Pranešama, 
pav., apie užėmimą Rygos, 
Varža vos ir 1.1.

Suvalkai dabar išiodo vi
sai vokiškai, gatvės, maga
zinai, kinematografai, visur 
matyt vokiečių apskelbi
mai, iškabos, žmonės. Bet 
ir čia trukumas duonos 
jaučiamas. Vokiečiai pri
veža čia daug prekių, bet 
tos eina toliau, reikalams 
armijos. Vokiečiai čia pa
darė dvieju linijų geležin
kelį, tečiaus geležinkeliu te
gali naudoties karuomenė 
ir valdininkai.

Sužeistus belaisvius laiko 
vokiečiai po stipria prie
žiūra. Per 5 kartus pavie
niai belaisviai mėgino ne- 
pasekmingai pabėgti, kiek
vieną kartą vokiečiai pabė
gėlį sugavę sušaudydavo, o 
apie tą pranešdavo kitiems 
belaisviams. Visi sergan
tieji tifusu ir užkrečiamo
mis ligomis sutalpinti atski
rai, po atskira priežiūra. 
Tarpe belaisviu beveik nė
ra kazoku. Tie, kurie yra, 
ir tai pakliuvo į nelaisvę 
sužeisti, be drabužių, kodėl 
vokiečiai negalėjo teisingai 
nuspręsti, prie kokių ka- 
ruomenės pulkų jie prigu
lėję.

Kas link rusų seserių mie- 
laširdystės, daktarų ir feld- 
čerių, kliuvusių į vokiečių 
nelaisvę, tai su tais vokie
čiai elgiasi žmoniškai, tur
būt todėl, kad mate, kokia 
didelė iš jų nauda visiems. 
O rusų nelaisviai tai nema
žai tų saviškių suraminami. 
Bet ir del ligoninių tarnau
tojų vokiečiai neleidžia ra
šyti laiškus pas savuosius, 
arba iš savųjų gauti.

Nešimai į Suvalkus žadė
jo atvažiuoti kaizeris. Jo 
laukiant vokiečiai švariau 
aprėdė ir sočiau pa valgydi
no belaisvius. Bet prasi
dėjo smarkesnis šaudymas 
ir kaizeris neatvažiavo.

smarkiai susijaudina mu
myse žemi instinktai.

Kas diena prie smulkių 
pagundų pabunda mumyse 
žiauri bestija, apsireiškia 
kipšas žmogaus pavidale ir 
prasideda nelabi darbai, 
muštynės, skerdynės, nuo
dijimai, teršimai, bjaurioji- 
mai geriausių draugų.

Kaip dažnai tai]) vadi
namas kultūringas žmogus 
ar žmona neriasi iš kailio, 
kuomet samdininkas ar tar
naitė sumuša indą arba ko
kią grazną, jis arba ji pa
sijunta nesavoje, dūksta, 
nesusivaldo ir netenka lyg
svaros upe.

Jei mes taip lengvai išsi
neriame iš savo kailio, jei 
taip greitai išeiname iš sa
vęs, jei taip urnai netenkam 
lygsvaros, kurios rinkomės 
per ilgus metus, tai jau la
bai aišku, kad mes toli ne
pažengėme gyvenimo keliu. 
Jei taip greitai sukįla mu- 
lįi.iiyse žemi instinktai, tai 
auklėjimo ir kultūros keva
las yra dar nestoras.

Orison Swett Marden.

Apie rusų belais
vius Vokietijoje

Magdeburgo apy I i 11 kėje 
vokiečiai įsteigė buveinę 
rusų belaisviams oficieriams 
ir kareiviams. Belaisviai 
gyvena barakuose, kurie 
pakeičia kazarmes. Tečiaus 
čia tesiranda sveikieji be
laisviai. Tarpe oficierių 
randasi daktarai ir dvasiš
kiai, kurių vis vokiečiai ne
atleidžia. Belaisviai netu
ri jokios liuosybės. Juos 
prižiūri tam tikri valdinin
kai, paskirti iš tarpo žmo
nių, netinkančių kanioine- 
nei. Oficieriai negali lai
kyti tarnų (denščikų). Val
gis oficierių mažai kuo, ski
riasi nuo valgio kareivių. 
Gaunama valgyt sykį į die
ną. Mėsa paskirta duoti du 
kartu į savaitę, bet duo
dama arba rečiau, arba vi
sai neduodama. Rytais duo
dama juoda kava, beveik iš- 
i n įtinti “eičorijos.” Pasi
vaikščioti varoma svkį į die
ną ant kiemo, aptverto ir 
apmūryto augštomis sieno
mis; prie to dar prižiūri pa
lydovai ir sargai. Kai]) ir 
kitur, lygiai čia iškabinta 
“taisyklės del belaisvių.” 
Tarpe tasyklių nurodoma, 
jog už kiekvieną bandymą 
pabėgti, kaltininkai bus su
šaudomi. Tečiaus pabėgi
mai pasitaikindavo. Tuo
kart vokiečiai darydavo 
kratas ir tardymus pas ki
tus belaisvius, pablogindavo 
jų užlaikymą, kartais nu- 
bauzda”'> pristatytus valdi
ninkus ir sargus. Laiškai 
belaisvių gaunami retai, ne 
visi,1 kontroliuojami cenzo
riaus. Liepiama belaisviams 
rašyti labiausiai vokiečių 
kalboje kai]) galima mažiau. 
Belaisviai labai pasigenda 
kningų ir laikraščių.

— Londonas, rugpj. 2. — 
Anglijos garlaivis Fulgence 
nuskandinta. Žuvo 22 jurL
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Gausios aukos; 
nelaime per 
svaigalus.

(Pabaiga nuo 1 p.), 
spindulius ant veideliu į- 
vargusių mergeliu. Giedrai 
saulutei dingus, lengvam 
vėjaliui pučiant, musą sesu
tės subėgo i pobažnytinę sa
le, kur jų laukė Liedavos S. 
ir 1). dr-jos nariai ir malo
niai jas priiminėjo. Ponas 
1). Redcckis, sodos išdirbė- 
jas, buvo apsčiai atvežęs to 
gėralo salėn ir rinkėjos už- 
dyką kiek norėjo, tiek galė
jo gerti. Bet dauguma bu
vo išalkusių ir skubinosi na
mučių link.

Dr-jos nariai, taip sakant, 
kopinėjo medų, kuri per 
dieną, bitutės sunešė. Kai- 
kurių rinkėjų krebelėse ra
sta po $20. Išviso buvo su
rinkta $447.23.

Sulyginant su kitų mies
tų veikimais, aukų rinkime 
musų miestas užims žymią 
vietą.

Negalima praleisti ir to
kių atsitikimų. Atsirado 
sportelių, kurie atkalbinėjo 
žmonės nuo aukojimo, gir
di, už surinktus pinigus rin
kėjos iškels sau balių. Bet 
tokių besmegeniškių kalbų 
niekas neklausė. Buvo ir 
kitokių nenaudėlių, kurie 
kenkė rinkėjoms. Buvo tarp 
vietos lietuvaičių tokių, ku
rios atsisakė būti rinkėjo
mis, nes nenorėjo viešai pa
sirodyti lietuvaitėmis esan
čiomis. Po tokio pasirody
mo busią shame to walk 
out. Bet atsisakyti nuo to
kio prakilnaus darbo, gė- 
dinties irgi yra didis sha
me.

Po aprašymo ano pagirti
no, gražaus pasidarbavimo 
del lietuvių labo, turiu da
bar parašyti apie vieną la
bai liūdną nuotiki. Kaip 
viršuje aprašytasis pasidar
bavimas yra gražus, taip že
miau aprašytasis yra bjau
rus. Nesmagu rašyti, bet 
tylėti apie tai negalima.

Liepos 11 dieną, ty. ant 
rytojaus po Tag Day, musų 
vargonininkas S. R. su sa
vo choru, kuriam ir mokyk
los vaikeliu yra, surengė 
girtą pikninką. Ištikro, tai 
buvo pasibjaurėtina pramo
ga.. Įžanga buvo $1.00. 
Svaigalai, užkandžiai buvo 
uždyką. Žmogus, užsimokė
jęs dolerinę, jaučiasi, jog 
turi teisę šio to gauti. Tai 
ir gavo Dievo dovanos. Iš
skyrus gal vieną, antrą, su
sirinkusieji kad šveitė, tai 
šveitė. Upe liejosi degti
nė ir alus. Gėrė, kiek ne
tilpo, arba, kaip čia sako, 
gėrė iki gerklė buvo su kau
pu pripilta. Sutemus visi 
atvėžliojo prie bėgių gatve- 
kario laukti. Tuo tarpu 
drąsuolis, Juozas Kuodis, 
užrėpliojo' ant bėgių ir sa
ko, girdi, nesitrauksiu, jei 
ir gatvekaris ateitų. Šmakšt 
atidunda gatvekaris. O pri- 
sigėrėlis nesitraukia nuo 
bėgių, o tik rankomis plevė
suoja; sako, girdi, sustab
dysiu s. Bet gatvekaris lė
kė ir nesustojo. Kai pra
švilpė, tai pikninkininkai 
išvydo savo bendrą krau
juose paplūdusį ir jau nebe
likę nei kibirkštėlės gyvas
ties.

Kas tai yra influeuca ir 
iš ko ji atsiranda.

Šitas vardas pastaruoju 
laiku yra žinomas kiekvie
nam, kaip apšviestam žmo
gui, taip ir tamsuoliui, nors 
(jis ir buna pastarųjų vi
saip iškraipytas. Tokį po- 
puleriškumą jis įgavo nuo 
1889 metu, kuomet influen
ces epidemija buvo labai 
prasiplatinusi po visą pa
saulį. Šitos epidemijos išsi- 
plėtojimas buvo, turbūt, 
tai]) smarkiai Įkirėjęs, kad 
ir dabar kiekvieną, kuris 
truputį pradeda karščiuoti 
arba sunegalsta, skaito ser
gančiu influeuca ne tiktai 
žmonės nesusipažinę su me
dicinos mokslu, bet kartais 
ir patįs daktarai.

Tuo tarpu influeuca yra 
visai atskira ir gerai žino
ma infekcioninė, tai yra 
limpama liga. Ją, kaip ir 
visas panašios rūšies ligas, 
iššaukia atskira bakterija.

Kas link pavadinimo “in
flucnca,” tai jis neturi nie
ko bendro nė su pačia liga, 
nė su jos priežastimis. Žo- 
.dis šitas italų kalboje reiš
kia “intaka.” Jis žinomas 
yra nuo 1743 metu.

Kur tik prasidėjo influ- 
enca, ji greiai plėtojasi po 
aplinkines apygardas*ir per
simeta kartais į labai toli
mas vietas. Pasirodžiusi 
kokioj nors vietoj, duokim, 
mieste, ji kasdien ištinka 
vis didesnį ir didesnį aukų 
skaičių, priegtam yra patė- 
myta, kad antroj arba tre
čioj savaitėj nuo ligos pasi
rodymo ligonių skaičius žy
miai pasidaugina ir pati li
ga apsireiškia pačiame savo 
stiprume. Vidutiniai influ- 
enca laikosi apimtoje apy
gardoje mėnesį — pusantro. 
Kokią intaką turi į influcn- 
cos įsigalėjimą metų laikas, 
nėra žinoma, bet Rusijoj 
del jos ypatingai patogus 
spalių mėnuo, lapkritis ir 
'gruodis. — Influeuca nieko 
neapleidžia, išskiriant tik
tai žindamus kūdikius. Ją
ja suserga ir turtingi ir 
bėdini, ir seni, ir jauni, ir 
tvirti, ir silpni, tiktai,pas 
dienus ji labiau pavojinga,

Tai buvo 22 metų amžiaus 
vyrukas. Kilęs iš Kauno 
gul)., Panevėžio pav., Trus
kavos par., Kraujalių so
džiaus. Tai buvo kum Kuo
džio iš New Yorko brolis. 
Buvo pas pažįstamus atva
žiavęs į Amsterdam. O tie 
pažįstami taip svečią nu
mylėjo, kad jam kapus su
rengė. Laidoti buvo atva
žiavęs brolis kunigas, kun. 
Rumeika ir kiti. Palaidojo 
liepos 14 d. ant šv. Kazimie
ro kapinių. Dabar čia daug 
kalbama apie tą girtą pik
ninką ir apie kunigo bro
lio' nelemtą mirtį. Neku
riu mato tame Dievo rykš
tę. Dievas savo rykšte pa
grūmojo už persirijimą, už 
girtuokliavimą. Labai ste
bėtina, kad dabartinis cho
ras gali tokį girtą pikninką 
kelti, stebėtina, kad klebo
nas net pačiame pikninke 
dalyvavo ir nei kiek nedrau
džia nuo tokių pašlemėkiš- 
kų pramogų. Broliai ir se
seris Amsterdamo, ši Die
vo rykštė tebūnie mums 
persergėjimu.

Lietuvos Anūkas.

nių ministeris. .

Dykai už 75 čielus Kuponus arba Pakelių Priešakius.

(51 dovana Dus duodama Iki Dec. 31. 1915)

Už 125 
K upy
nus ar
ba Pake- 
liųPrie- 
šakius.

Siųskite kuponus 
laiškuose ne (par
cel post) arba ex- 
presu apmokėtai, 
pas
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I metams 
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Clock Co.

Kišeninis.Peilis. 2 Geležtės.

Dykai už 60 čielų Kuponų arba Pakelių Priešakių.

pas kitus mažiau. Žindomie
ji gi kūdikiai, atbulai, be
veik apdrausti nuo influen. 
cos —, suserga jąja tiktai 
nedaugelis jų.

Influences bakterija bu- 
’vo išrasta vokiečių mokslin- 
čio Phelterio 1892 metais. 
Ji turi pavydu lą labai ir 
labai mažos, per mikrosko
pą matomos, lazdutės. Šita 
lazdutė — mažiausia visų 
ligadarių bakterijų, išrastų 
iki šiam laikui. Ištirti bak
terijų gyvenimas labai sun
ku jau dėlto, kad jos netik
tai nematomos paprasta a- 
kinii, bet ir per mikroskopą 
nevi-suomet galima atskirti 
viena bakterijų rūšis nuo 
kitos. Todėl bakterijų ypa
tybių, jų gyvenimo ir įsivy
ravimo aprašymas negail
ima skaityti visai tikru iš 
daugelio priežasčių. Iš pa
darytų bandymų galima ti
ktai spręsti, kad influences 
bakterijos, išmestos iš žmo
gaus kūno, labai greitai žų- 
sta ir patekusios tiktai į 
pastarąjį (kūną), greitai 
pradeda augti ir veistis. Į 
kūną jos patenka kyėpavi. 
ino takais, dažniausia per 
įUosi. Ligoniai influences iš
tikti paprastai serga slenk
sti! ir kosuliu, nosies glei
vėse ir skrepliuose laikosi 
daugybė bakterijų. Kuomet 
žmogus čiaudo arba kosti, 
tai iš jo kvėpavimo takų iš
tikšiu smulkiausios dalelės 
įgleivų arba skreplių, o kiek
vienoj tokioje dalelėje yra 
daugybė tokių bakterijų. Ši
tos dalelės yra taip lengvos, 
kad ilgą kliką skraido jos 
po orą, gali, ant galo išdžiū
ti ir pavirsti į dulkes, ne
matomas per jokį mikrosko
pą. — Sveiki žmonės, in- 

(traukdami į save orą, užtū
rint! savyje dulkes, o būda
mi arti ligonio — net iš
džiuvusias gleivų dalelės, 
užsikrečia influeuca. — Bu
dų užsikrėtimo yra daugy- 
įbė. Ligonis ištiktas, pavyz
džiu, influences gali suterš
ti sau rankas gleivėmis 
(glyte), išsišnirkšdamas 
arba nusitrindamas burną 
po kosulio, gali taipgi suter
šti rankas sveiko, sveikin
damosi su juo, o šis pasta
rasis gali inbrukti prilipu
sias prie jo pirštų gleivas 
sau į nosį.

Kokiu ten bildu neatsi
tiktų užsikrėtimas, išvedi
mas toks, kad influeuca lim
pama ir pereina nuo vieno 
žmogaus tiesiog ant kito 
(per pasibučiavimą, per pa
sikalbėjimą su ligoniu arti 
jo stovint), per daiktus,

prie kurių prilipo atlaikus 
iš ligonio kvėpavimo takų ir 
per orą.

Patekusios į giltine kvė
pavimo takų plėvę, influen
ces bacilos randa čia tinka
mą dirvą del savo gyveni
mo. Pasekmė jų veikimo pa
sirodo giltinių plėvių užde
gimas arba slogos, tai yra 
pirm į giltinę plėvę priplau
kia daugiau kraujo, o pas
kui ji pradeda išdirbti iš sa
vęs daugiau gleivų, kurios 
sunkesniuose atsitikimuose 
pavirsta į pūlius.

Influences bakterijos vei
kia tiesiog į glitines plėves 
ir tas jų veikimas, kaip jau 
buvo pasakyta, apsireiškia 
kvėpavimo takų sloga. Bet 
bakterijos dar išdirba iš sa
vęs kenksmingus daiktus, 
atskiros rūšies nuodus, ku
rie įsisunkdami į žmogaus 
kurni, užnuodija jį. Pertai 
žmogus sunegalsta, pradeda 
karščiuoti, įgauna nervų 
suirimą ir tt. Beto į organi
zmą labai dažnai patenka 
tuo patimi laiku įvairiau
sios bakterijos. Veikdamos 
išvien jos smarkiai apsun
kina ligos stovį. Prie influ
ences taipgi gali patekti į 
įkuuą kitos bakterijos, kaip 
pavyzdžiui, bakterijos iš- 

(Dar bus).

Aut pardavimo Saliunas ir Grocer- 
štoras. Lietuviu apgyvento} vietoj. Pui
ki proga įgyti genį biznį. Pigi randa. 
Atsišaukite pas Mr. Sherman, 81-st ir 
Normal avė.

Parsiduoda pigiai, geras ir mažai va
žinėtas su dvigubu inžinu, 1914 metų 
"Motorciele”. Reikalingam geras pir
kinys. Atsišaukite pas;

J. Asminas, 937 W. 33 Place, 
2nd floor

UŽDIRBK $100.00.
Turi but parduotas geroj vietoj lo

tas vertes daugiau kaip $400.00 už 
$300.00. Norintieji pasiskubinki!.

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

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

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

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: Angliškos ir Lietuviškos 

kalbų, Aritmetikos, Kningvedystčs, 
Stenografijos, Pirklybos Teisių. Suv. 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istorijos. 
Geografijos, Politiškos Ekonomijos 
Piliety stos. Da ii rašy stės.

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

kare nuo 7.30 iki 9:30.

3360 Emerald avė.,
Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas Rali 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; taipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amorlean SSefiool of Lnagutugea

Chicago,'S.1741 W. 47th Street

s

GYVULIŲ PROTAS
Tą kniugą 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 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 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. supraL^s 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 tini ypatingą savo krasinį susinėsimą), ko
dėl šuo loja ant menulio, kodėl arkliai baidosi ir tt.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma. r i'1 1

u Amerikos Lietuvis”Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
I Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
| Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

—

j Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.
) M. PALTANAVIČIA
į IS Millbury St, : Worcester, Mass.

i

H

Dravw 7S00 į

DR. A. J. TANANEVICZE J
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiky Ligas |

Ofisas U Gyvaniaao vieta VaUaaes \

3249 S. Morgan St., Chicago. I

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Anlriį Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rCmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros, 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Kn ingos 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.

mj-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS | 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

LsBliia tas utarnlntosjr petnįjfla.
PRENUMERATA KAŠTUOJA:   ——~~

AMERIKOJ ę pusei matų
"RTTPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-
  J l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Kasyk tuojaus. o gausi vteuą uumeų dyW.

W. D. Boczkauskas & Co.
£28422 W. South AIU • Wahanoy C’ty*

W0W

Apskelbimai “KATALIKE" atneša gera pelną. į

3



Al.D. “KATALIKAS, rugpj. 2, 1915.

Chicagos Žinios
ATRASTA MOTERS LA- . 

VONAS.
Vakar North Chicago] iš 

upės- ištraukta dailiai apsi- 
rėdžiusios moteriškės lavo
nas, kuris vandenyj išbuvęs 
koki mėnesį laiko. Policija 
tvirtina, jogei moteriškė bu- 

. vus nužudyta ir upėn įmes
ta. Turėjusi perskeltą gal
vą. Ligšiol nesužinota, kas 
ji buvus. Turėjusi 24 metus 
amžiaus; svėrusi aplink 135 
svarus; juodbruvė; apsitai
siusi šilkiniais rubais Ant 
rankos piršto atrasta, auksi
nis žiedas.

pamatys, kokia yra teisybė 
šioj šalyj.

NUSKENDUSIŲ SKAIT
LIUS MAŽĖJA.

Nuskendusių su Eastlan. 
du skaičius mažėja. Pasiek
siąs tik aplink 900 asmenų. 
Vakar narai iš vandens dar 
tris lavonus ištraukę. Jie 
sako taippat, kad laive la
vonų arba jau nesama, arba 
kelių tik esama. Dabar dar
buojamasi laivą iškelti. Bet 
tas užims daug laiko.

KALTININKUS NORI 
IŠTEISINTI.

Už laivo “Eastland” per- 
virtimą Chicago upėj, kur 
žuvo daugiau 1,000 asmenų, 
visi kaltininkai, regis, bus 
išteisinti. Komercijos sekre
torius Redfield kiek galėda
mas teisina federalius in
spektorius, kurie turi būti 

■ kalčiausi už laivo neprižiu- 
rėjimą. Valstijos prokuro
ras Hoyne buvo sumanęs 
du federaliu inspektorių už 
tai areštuoti, bet Redfield 
už inspektorių užsistojo ir 
prokurorui pasakė, jogei jis 
neturi teisės federalius val
dininkus areštuoti.

Už tokį Redfieldo pasiel
gimą prieš jį sukilo visa 
viešoji opinija. Pasipylė 
protestai prezidentui Wil- 
sonui, kam tasai siuntęs to- 
kį kabineto narį, kurs visą 
dalyką mėginąs užtrinti ir 
inspektorius “išbaltinti. ’ ’
Manoma, prezidentas Red- 

_di'įe|dą atšauksiąs i ir ano vie- 
ioii prisiusiąs kitą kokį val
dininką, kurs teisingiau tar
dymus vestų.

Už tą baisią nelaimę visa 
kaltybė suverčiama ant lai
vo kapitono Pedersono. Nei 
laivo savininkai jį vieną 
kaltina.

Po atsitikimui labai daug 
trukšmo sukelta. Bet matyt 
iš to trukšmo nieko nebus. 
Vyriausieji kaltininkai išsi
suks bausmės.

Tai dar karta visuomenė

NELEIDŽIA RODYTI 
PAVEIKSLŲ.

Kuomet laivas Eastland 
parvirto, kratomųjų paveik
slų kompanija tuomi pasi
naudojo ir nutraukė paveik
slus. Dabar jau mėgino tuos 
paveikslus teatriniuose ro
dyti. Bet majoras Thomp
son uždraudė rodyti. Iš to 
baisaus atsitikimo negali 
Imti daromas “biznis”. Tai 
butų didis prasižengimas 
priešais dorą. Bet kompa
nija mano leidimą gauti su 
teismo pagelba.

IŠKILMINGOS LAIDO
TUVĖS.

Pereitą penktadienį ant 
Bridgeport© atsibuvo iškil
mingos laidotuvės Mikolo 
Tautkaus. Gedulingos pa
maldos atlaikyta šv. Jurgio 
K. bažnyčioj. A. a. Tautkaus 
kūną iš namų bažnyčion at
lydėjo kun. J. Jakštis ir 
kun. I. Albavičia. Po pamal
dų kūnas su muzika iškil
mingai nulydėtas lig 35 gat. 
iš ten automobiliais 
Kazimiero kapines.

Ištariu širdingą: ačiū ku
nigams I. Albavičiui, H. 
Vaičiūnui ir J. Jakščiui už 
i škilm ingu jų pa maldų 
laikymą, muzikantams 
pagrojimą, mergelėms
gėlių nešimą, grabininkui 
Masalskiui už gerą tvarkos 
vedimą ir visiems mano bro
lio laidotuvėse dalyvavu
siems. Visiems tariu širdin
gą ačiū!

Kas. Dinapicnė, sesuo.

St. Louis, Mo., rugpjūčio 
2. — Del išbandymo už
sakyta 50,000 durtuvų. Už
sakė talkininkai ir Europo
je bus išbandyti.

at- 
už 
už

MUŠIS ORE.
Londonas, rugpj. 2. — 

Francijoj virš Chateau Sa
lius buvo ištikęs mušis ore. 
Buvo susikibę šeši vokiečių 
aeroplanai su 15 franeuzų 
mašinomis, 
minutas.
pranešimų, tai keletas fran
euzų mašinų buvo priversta 
nusileisti ant žemės. Kai 
franeuzams dar daugiau 
pribuvo pagalbon, tai vokie
čiai sulėkę atgal.

Toliau Vokiečiai praneša, 
kad jų aeroplanai skraidė 
Nancy padangėse ir nume
tė 153 bombas. 18 bombų 
pataikė ant kareivių šėtrų.

Mušis tęsėsi 45
Anot vokiečių

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

CIGARETTES
“Amerikos Standards”

10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

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

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
. Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y, Z 
K, Verto kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5) jyR

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie pramatoma lietus ir 
vėsiau; rytoj gražus, bet vė 
sus oras; šiaur-rytinis vė
jas pučia.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 78 L, žemiausia 
— 67 laipsniai.

PAMOKINANTI JUDA
MIEJI PAVEIKSLAI.
Rytoj, rugpj. 3 d. Stan

ford parke bus rodomi ju
damieji paveikslai. Pradžia 
S vai. vak. Įžanga uždyką. 
Paveikslai bus pamokinan
ti apie saugumą, apie svei
katingumą, švarumą ir t.t. 
Nau dingą pa matyti.

DAR ŽODELIS APIE UŽ
TEMUSIĄ ŽVAIGŽDELĘ.

Cicero. III. — Jau nekar
tą buvo rašyta apie Petronė
lę Laurinaitę, Eastlando au
ką ir Cicero vyčių žvaigžde
le. Kiek kartu skaičiau, tiek 
kartų suvilgė ašaros akis, 
tiek kartų buvo suspausta 
širdis.

A. a. Petronėlė nuo pat 
mažatvės prigulėjo prie šv. 
Grigaliaus choro. Todėl ta
sai choras pirmutinis pasi
gedo ir nupirko jai gėlių 
vainiką. Dar turiu priminti, 
kad Petronėlė prisidėjo prie 
visokių gerų darbų, nuo dar
ini niekad neatsisakinėdavo. 
Grynai ir maloniai kalbėda
vo lietuviškai, Malonu būda
vo klausyti jos kalbos. Ne_ 
gritai nuo musų širdžių nu
slinks liudėsis. Nors faktiš
kai užgeso ta skaisti Cicero 
lietuvių žvaigždelė, bet dva
siškai ilgai, ilgai ji gyvęs 
tarpe musų.

Dobilėlis.

PRAVAŽIAVO PULKIN. 
ROOSEVELT..

Vakar per Chicago iš Pa
namos parodos grįždamas 
Siamo pravažiavo pulkinin
kas Roosevelt. Trumpai imi. 
<sų metropolijoj buvo susto
jęs. Aplankęs Lincoln par
ke žvėryną.

— Washington, D. C., ru
gpjūčio 2.—Maištininkai ant 
salos Haiti nušovė d n Ame
rikos jurininku. Sekreto
rius Daniels išsiuntė du 
šarvuočiu, Connecticut ir 
Philadelphia i Haiti sosti
nės uostą.

— Londonas rugpjūčio 2. 
— Anglijos sostinėj gimi
nių skaičius mažinosi. Pir
mą liepos m. savaitę gimi
mų mažiau buvo ant 530, o 
mirimų daugiau ant 100; 
Berlyne ir Viennoj dedasi 
tas pat.

— Londonas, rugpjūčio 31. 
Parlamento komitetas atsi
šaukė i žmones, kad bu
tų taupus. Moteris pasiža
dėjo remti, atsisako nuo vi
sokio pertekliaus, nepaiso 
madų, nešioja drabužius iki 
nusidėvėjimo, virtuvėse nie
ko neeikvoja.

— Tokyo, rugpj. 2. — 
Japonijos ministerial pada
vė savo valdovui rezignaci
ją. Atsistatydina užsisto
dami už savo sądraugą mi- 
nisterį Gura, kurs intarta 
kyšių davime per rinkimus 
kovo mėnesyje.

MIRĖ “ŠV. PETRAS.”
Princeton, rugpj. 2. — 

Mirė čia Chas. van Martai’. 
Jisai buvo užžiurėtoju Prin
ceton universiteto koplyčios 
ir turėjo jos raktus per 25 
metus. Buvo todėl prama
nytas “šv. Petru.” Jisai 
tarnavo universitetui per 
50 metų. Mirė sulaukęs 70 
metų amžiaus.

— Paryžius, rugpj. 2. — 
Adolpheh Messimy buvęs 
Franci jos. karo ministeris, 
buvo sužeistas kulšyje šrap
nelio skeveldu. Jisai Voge- 
zuose vadovavo pėstininkų 
batalionui.

— Londonas, rugpj. 2. — 
Ts Kopenhageno praneša
ma, kad žvėjotojai sugrįžę 
iš Luebecko, sužinoję buk 
naujas Vokietijos submari- 
nas nuskendęs su 12 jurinin
kų

Reikalingas korektorius 
prie Amerikos Lietuvių 
Dienraščio “Kataliko.” At
sišaukite į “Kataliko” Re
dakciją, 3249 So. Morgan 
str., Chicago, Ill.

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

ALD. “Kataliko” Adm.

ALRKM. SĄJUNGOS 4 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

atsibus pirmadieni, rugpjūčio 2 d., 
7:30 vai. vakare, šv. Mikolo salėj, 
po num. 1644 Wabansia ave. Ma
lonėkite visos narės neatbūtinai pri
būti. nes daug svarbių svarstymų ant 
to susirinkimo bus. Už tai nepamirš
kite.

Parsiduoda buėernė ir grocernė Lie
tinių Jipgyrentoj apygardoj, už pi
gi; kainų, iš priežasties mažos sveika
tos. Vieta yra gerai išdirbta nuo 10 
metų. .Taigų kas norėtų pirkti, gali
ma su mimu, arba skyrium. Atsišau
kite pas S. Visniewski. 14!) lloniėr Lee 
Avė., E. Chicago, Ind.

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

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:

KUPONŲ
Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už ...................
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietą gumą, 

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

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pymų. Visi gydytojai laiko jį už gerą, už.. 100

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir piely čiuke nagams, už ........... 125

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

50
50
50

KUPONŲ
........................  200
amerikoniškos
...................... 250

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

tafetos, mission rankenaitė, už
Virtuves setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai

są, 
ko 
što 
lio, 
už

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

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ................ 3900

ar moteriškas skėtis, 
mission rankenaitė,

Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsiniu- 
peilio, pjūklo, emery’ tekinimo akmens, Šauk- 
nuiišymui, blynų apvnrtymui, duonriekio pei- 
sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui,

300
G50

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankierlai, 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 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. Halsted Street

Atdara kaolUri vakariu iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va 
kare.

Telephone Yards 668S

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252'54 5. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON 
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4569 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatve*.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

8 v

j^^BEUS
Memorial Bella a Specialty.

SSSSSeB KgBhu. Bell Tocadry 0<k,B^tlmoro,M<L<VaX

SUČEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučed^siu. 9c iki 14c ant svaro kavos 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Santos kava, 
kaip kiti per
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras 

Mano 10c vertes kitur paduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
IMG W 12th st
3102 W 22nd st

Plotine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 8 Halsted st 
4729 ■> Ashland ave

Šiaur-vakarinė dalie*.
h’44 W Cnica;o ave 
1'73 Milwaukee ave 
UH5 Milwaukee ave 
Jej-l M Iwimkeeavo 
27W W North uvo

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2b3<) \V M 'disoti st 
1830 Blue Island ave 
1217 S llalstc<l St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
7*.’O W North avo 
2640 Lincoln avo 
3244 .Lincoln avo 
3413 N Clark st

B Telefonas Canal 3737 BiAKUŠERKA:
; Mrs. A. Vidikas ;
V Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- ■ 
| vusi Pennsylvauijos hospitalėse ir Philadel- ■ 
I phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gini- g 
į dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso- B 

kiose Jigose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
? rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

: 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO. I

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 kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, ^53F£H(A,IST-
Real Estate Department as, ============= K, J. FILUPOVICH, Pardavėjas
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