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Kaunas bombarduo-
jamas didžiausio

mis kanuolemis.
Rusailaimėjolaivynųmušį
Rusai tebekraustosi iš pavislio

Mūšiai Vilkmergės 
paviete.

Frederikstado. Vietose į 
šiaurės rytus nuo Vilkmer
gės, į šiaurės rytus nuo 
Kauno, vokiečių ariergardas 
buvo iškrapštytas iš sąvo 
pozicijų ir kaikuriuose so
džiuose priešas turėjo di
delius nuostolius.

Sekmadienio vakare prie*- 
šas atnaujino atakas ant 
Kauno tvirtovės. Musų po
zicijos dienos bėgyje buvo 
baisiai apšaudomos priešo 
artilerija, kurioj buvo di
džiausio kalibro kaunietės. 
Priešo atakos ant priešaki
nių pozicijų buvo daromos 
su begaliniu užsispyrimu.

Pagal vėliausiai gautų 
pranešimų, vokiečių antpuo
liai ant vakarinių Kauno 
fortų visur buvo atmušti; 
užduodant priešui didžius 
nustebus. Musų artilerija 
energingai atsakinėjo į prie
šo šaudymus. Ties Ossovec 
ir Jedwabno apylinkėse bu
vo smarkus šaudymai iš ka
nu olių.”

Londonas, rugpj. 10. — 
Austro-vokiečiai Lenkijoj 
turėjo naujus pasisekimus. 
Vokiečiai užėmė Pragą, 
Varšuvos priemiestį, iš ry
tinės pusės. Dragoj yra 
stotis geležinkelių, ateinan
čių iš Petrogrado ir Mask
vos. Rusai iš tos vietos tu
rėjo traukties be didelių pa
sipriešinimų, nes jiems gra
sė pavojus būti atkirstais 
nuo didžiosios armijos. O 
pavojus Imti atkirstais vis 
didinasi, nes von Hinden
burg ir von Mackensen vis 
labiau spaudžia šonus Ru
sijos armijos. Rusijos ar
mija kyliu yra įsidavusi į 
teutonų jėgas. Kylio smai
galys rėmėsi į Varšavą, pas
kui į Pragą ir dabar jis 
dar labiau kapojamas ir ta
šomas iš abiejų pusių. Ky
lio šiurinis šonas eina palei 
Narevą iš šiaurės ir palei 
Vislų iš pietų. Vidutinis to 
kylio platumas yra 30 my
lių.

Tuo tarpu, kaip to kylio 
šonai tašomi ir daužomi, tai 
toliau i šiaurę, kaip Berly
ne skelbiama, irgi rusams 
neduodama ramybės, ty. vo
kiečiai daužo Lomžos ir 
Kauno tvirtoves. Vokiečiu 
oficialiai skelbiama:

“Musų karuoinenė, ata
kuojanti Kauną, prisiartino 
ąrčijau prie tos tvirtovės. 
Mes taipgi pasivarėme pir
myn ant šiaurinio ir vaka-. 
rinio Lomžos fronto. Laike 
įnirtusio mūšio mes paėmė
me 1,400 kareivių.”

MŪŠIAI VERDA LIETU
VOJE IR KURŠE.

Rusijoj oficialiai skelbia
ma:

“Į pietus nuo Dauguvos 
sekmadienį rusų karuome- 
Jiij pastūmė priešą linkui 
Frederikstad, į pietų rytus 
nuo Rygos ir augščiau 
Schoebergo i pietus nuo

LAIVYNŲ MŪŠIAI RY
GOS UŽLAJOJ.

Vokiečiai bandė užata- 
kuoti Rygą milžinišku 
laivynu. Kaizerio laivynas, 
susidedąs iš 21 pirmos kie
ses laivų ir iš daugybės ma
žesnių laivų atslinko į Ry
gos užlają. Tarp laivų bu
vo 9 šarvuočiai ir 12 skrai
duolių. Atplaukė sekmadie
nį ir bandė Rygą užpulti, 
bet kaizerio laivyną pasiti
ko rusų laivai ir pasekmin
gai visur atmušinėjo. Ties 
Dirben vienas vokiečių 
skraiduolis ir du torpedi
niai laivai užėjo ant minų 
ir buvo sugadinti. Rusijos 
laivynas nenukentėjo. Ru
sų hydroplanai irgi ataka
vo kaizerio laivyną ir mete 
iš padangių bombas. Galop 
vokiečiai, nieko nepešę, nu
dūmė atgalios.

Rusijoj skelbiama, 
Ryga tvirtai laikosi.
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Šis White Star linijos laivas Adriatic išplaukė iš New Yorko uosto i Liverpool 
su karo amunicija ir keliais šimtais keliauninkų, tarp kurių yra 15 amerikonų. 

Prisibijoma, kad jo neužpu Itų vokiečių submarinai.

NURAMĮS MEKSIKĄ.

Washington, D. C., rugp. 
10. — Valstybinis sekreto- 
torius R. Lansing išdirbo 
pieną, kaip įvesti tvarką 
Meksike. Pienas jau priim
tas. Jį užgyrė prez. Wilson 
ir atstovai iš Argentinos, 
Brazilijos, Chile, Bolivijos, 
Uruguay ir Guatemalos. 
Tas pienas bus dar rytoj 
peržiūrėtas New Yorke, kur 
surinkus pietinės Amerikos 
respublikų atstovai ir Suv. 
V al st i j ų valdini nka i.

Visą raminimo ir tvarky
mo darbą ima į savo ran
kas Dėdė Šamas. Ir tą dar
bą rems morališkai pietinės 
Amerikos respublikos.

Meksiko srovių vadams 
bus pranešta, kad jie pada
rytų konferenciją, pabaig
tų ginčus ir liautus kraują 
Beje. Jei kuri srove nesu
tiks, tai negaus parėmimo 
iš jokios.valdžios.

kiečių ariergardas buvęs ar
ti prie Rygos, nustumtas at
gal. Dabar visur 25 mylių 
apylinkė yra liuosa nuo vo-

Garlaivis “Adriatic”. Baisenybes Lietuvoje.

Jei negalės susitaikinti, 
tai bus ginkluotas įsikiši
mas.

ANGLAI PASIVARĖ 
PIRMYN.

Londonas, rugpj. 10. — 
Anglijos armijų vadas pra
neša, kad buvo atsinaujinę 
smarkus mūšiai Ypress apy
linkėse, Belgijoj. Anglai 
darė atakas ant Hooge ap
kasų, išvijo vokiečius ir pa
grūdo atgal 1,200 jardų. 
Tuo tarpu vienas vokiečių 
traukinis buvo apšaudomas 
ir ųuo bėgių numestas.

PREZIDENTAS RADO 
APSIVOŽUSĮ AUTO

MOBILIŲ.
Cornish, N. H., rugpj. 10. 

— Prez. Wilson su dukte
rim Mrs. Sayre ir Dr. Gray
son važiavo automobiliu. 
Prie vieno užsisukimo šalę 
kelio pamatė apsivožusį au
tomobilių. Prezidentas ir 
daktaras nubėgo žiūrėti, 
kas ten yra. Besą dvi mo
teris ir vienas vyras. Besą 
dabai pergązdinti, bet tik

NUSKANDINO DIDĮ 
LAIVĄ.

Konstantinopolis, rugpj. 
10. — Talkininkų submari- 
nas nuskandino Turkijos 
šarvuotį Barbarosa. Tas 
karo laivas buvo pirktas 
nuo Vokietijos 1910 m. Bu
vo 354 pėdų ilgio ir 64 p. 
pločio. Jurininkai išsigel
bėję.

TAUTINIS HIMNAS SU
STABDĖ PANIKA.

Everett, Mass., rugpj. 10. 
z— Home jodomųjų paveik
slų teatrėlyj buvo 500 asme
nų, daugiausia vaikų. Lau
ke buvo baisi audra su per
kūnija. Netikėtai laiko per- 
statvmo užtemo drobė, už- 
gęso visi žiburiai ir sekė 
baisus • perkūnijos trenks
mas. Susirinkusieji puolė 
prie durių. Manadžierius 
nuo estrados šaukė, kad jo
kio pavojaus nėra, bet tas 
negelbėjo. Paskui liepė or
kestrai griežti Amerikos 
tautinį himną “Star Spran- 
gled Banner.” Visi tuoj

Petrui Iliuškui iš Petro
grado rašo sesuo į Chica
go:

“Gal būti nesitikėjai su
laukti tokios liūdnos nau
jienos, kurią aš šiandie ra
šau. Mano širdis privalo 
pranešti tau, mylimas Pet- 
mi, apie musų Lietuvos ša
lį ir apie mirtį musų brolio, 
Klemenso, kuris jau ilsis po 
šalta velėna. Amžiną jam 
atsilsi. Pabaigė gyvenimą 
ant šios žemės ir visas savo 
kaničas ir visus nubudimus 
ir rūpesčius. Užmigo sal
džiu miegu ant amžių. O 
kada mes nueisime pas jį? 
Kada mes pabaigsime gy
vybę ant šio pasaulio? Kaip 
užmigsime saldžiu miegu, 
tai tada baigsime visus sa
vo rūpesčius.

Laukiamo, kada patekės 
šviesi saulutė, kada bus ga
las liejinio ašarų ir kraujo- 
musų brolių. Sulaukti ne
galime. Dar labiau niau
kiasi dangus. Prakeiktas 
vokietis geria kraują musų 
brolių.

Mylimas broli, parašau, 
kaip žinau apie brolio Kle
menso mirtį.

Tikiuosi, kad žinai, kas 
dėjosi musų tėvynėj. Buvo 
užėjusi baisi valanda, viso
kių baisybių matėme; ma
tėme, kaip svietas žųva, 
kaip murai griūva. Neprie
teliai viską vogė, gyvulius 
išpjovė, išvarė, kad nieko 
nepaliko, sodžių labai daug 
sudegino. Sutkumi Ado
mo nieko neliko, tiktai gry
na žemė, kaip kiaulių iš
knista nuo tų baisių šovinių. 
Sutkunuose rodos tiktai pa
liko čielybėje gyvenimas 
tavo tėvelių ir Kaz. dėdės 
Pliuškaus. Petras liko la
bai bėdinas, o daugiau tai 
negabu pasakyti, nes neži
nau. Kai neprietelius bis- 
kį atmušė toliaus ir sutai
sė geležinkelį, tai tada aš 
susitaisiau važiuoti į Petro
gradą pas savo brolį Stasiu
ką, kur jau penktas mė
nuo, kaip yra Petrograde. 
O Vladzia ir tėvai nenorėjo 
važiuoti. Manė, kad grei
tai pereis tas visas baisu
mas ir vėl galės gyventi. 
Tai tokiuo budu jie ir pa
liko nevažiavę. O aš išva
žiavau antrą Sekminių die
ną.

Kelionė buvo labai bloga. 
Galva jau taip buvo susuk
ta visokiais rūpesčiais, o 
dar kelionę tokią blogą tu
rėjau, maniau, kad ir proto 
nustosiu. Bet, dėkų Dievui, 
davažiavau.

Išleidau laišką į namus 
ir aš nuo jų sulaukti nega- 

'Įėjau. Laiško belaukiant, 
sulaukiau Vladzės atva
žiuojant. Tai dabar Petro
grade gyvename, visi trįs. 
Tėvams rašėme laiškus, o 
nuo jų sulaukti negalime.

Nieko nežinome, ar jie 
gyvi, ar mirę. Stasiukas 
norėtu važiuoti ir surasti 
tėvelius, ir pasakyti jiems 
sudiev, nes jam karuomenėn 
reikia stoti. O kur mes su 
Vladze pasidėsime, kas mus 
priglaus. Kas musu ver
kiančias širdis suramįs. Kur 
musu tėveliai? Gal jie no
ri valgyti, gerti. Alės apie 
juos negalime žinoti, o jie 
apie mus. Nors cik ant 
augšto tilto ir šok i vande
ni, kad greičiau pabaigti sa
vo gyvenimą. Patikėk, Pet
rai, kol aš tą laišką sura
šiau, tai kiek aš ašarų išlie
jau. O tau skaitant gal nei 
~fiona- ašarėle nemiriedėje" 
per skruostus. Žinoma, kas 
bėdos nematė, tai tas ir var
go nenumano.

? Gavome atvirutę, kurioj 
'rašyta, kad Klemensas jau 
mirė 5 ar 6 d. gegužio. Dau
giau nieko nerašė. Kur ir 

’’kokiuo budu mirė, nežinia. 
Kol gyvas buvo, tai rašė, 
kad tarnaująs prie ligoniu. 
Rašė, kad ten serga visokio
mis ligomis. Stasiukas už
klausė ligoninės, kokiuo 
budu mirė.

Bėdini tie musu lietuviai, 
visako matė, visako pergy
veno. Gyveno miškuose, 
revuose ir rūsiuose. Vienas 
šovinis, kaip krito šalę Vla
dzės už kokiu aštuonių žin
gsniu. Tuo tarpu Vladzė 
parvirto ant žemės, bet jos 
neužgavo.

Kareivius kur varo, ten 
jie eina, o žmonėms tai blo
giau, nes nežino kur eiti.

Gerinus, kad butu ten 
užmušę, negu kad dabar tu
rime kentėti. Privažiavo 
daug žmonių. Viskas pa
brango. O uždirbti nieko 
negalima. O kas bus, kai 
Stasiukas išeis karuome
nėn.; tai tikrai reikės mo
žį be laiko pabaigti.

1 Viską sudegino, išvogė, 
sudaužė. Neturėjome kur 
Valgyti išvirti, visus ]mo
dus išnešiojo, mėsos nei ką
snio neliko. Viską vokie
čiai suėdė. Musu tėtė per 
kelias dienas pražilo. O 
kaip dabar Dievas duos, ar 
sueisime kada su savo tė
veliais, ar ne?”

— Newburg, N. Y. rugpj. 
9. — Vienas farmerys turi 
vieno mėnesio telyčią, kuri 
duoda dvi pintinės pieno 
kasdienį
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Kanados kareiviai

Tai Sclmei- 
fabrikas, 

pasaulyj firma, 
kuone 
istai-

Dienon

Į^CANA^pČM^ >' «ruDrnęnn u hr.

Nors teutonai Rusijai už
davė baisų smūgį paimdami 
Varšuvą ir nežinia dar kas 
gali atsitikti arčiausiomis 
dienomis, tečiau rusų tautos 
“lyderiai” tvirtina, jogei 
rusai teutonams jokiu budu 
nepasiduosią ir galutinai 
juos sumušiu. Jie sako, jo
gai, prisiėjus reikalui, rusų 
karuomenė kadir už Uralo 
kalnų pasitrauksianti, bet 
teutonams nenusileisianti ir 
pagaliau imsianti viršų.

K
Tiesa, nusileisti teutonams 

yra tiesiog baisus daiktas. 
Bet ne mažiau baisus daik
tas šiuo metu nuo teutonų 
vis toliau traukties ir jų 
veržimosi nesulaikyti. Juk 
kuo teutonai užiininės vis 
didesnius žemės plotus ru
sams traukianties, tuo teu
tonams bus geriau ir iš tų 
užimtų plotų rusai jų vis- 
tiek neįstengs išvyti. Jie 
moka sumaniai apsitaisyti, 
apsidrutinti. Todėl rusų 
traukimasis yra patiems ru
sams tikroji pragaištis.

Kur Francija dir
ba ginklus ir 

amuniciją.
“New York Times” ko

respondentas prisiuntė uži
mantį aprašymą apie savo 
atsilankymą Schneider’io 
kanuolių fabrike Creuzote, 
Francijoje.

Grįstu taigi — rašo — iš 
keturių dienu kelionės, ko
kią atlikau į Francijossank- 
tuariumą (šventenybę), 
kurs rūpestingai saugoja
mas nuo šnipų, 
derk) kanuolių 
vienatinė
kuri savo didumu 
prilygsta Kruppo 
goms Essene, Vokietijoj. 
Schneiderio fabrikas randa
si vietovėj Le Creuzot. Vie
ną dieną praleidžiau taip
gi valdiškam arsenale Bour- 
ges’e, kur mokomi franeuzų 
artilerijos oficieriai ir kur 
randasi Įstaiga sprogstan
čios medžiagos del šrapne
lių, Sunkiau buvo gauti 
franeuzų valdžios leidimas 
tam apsilankymui, negu ke
lionei į mūšių liniją. Tai 
pirmu kartu laikraštininkas 
buvo prileistas prie kanuo
lių dirbtuvės. Man drau
gavo štabo oficieris.

Nuo 1880 metų Le Creu
zot paliko Francijos paslap
timi. Pastarųjų karų me
tu daug valstybių Creuzote 
pirkinėjo sau kanuoles, ka
dangi Schneider buvo apsiė
męs kanuoles pristatyti vi
soms valstybėms, išėmus 
Vokietiją ir Austriją. Ang
lija pirmu kartu naudojo 
Creuzoto kanuoles kare su 
boerais Afrikoje, bet tų ka
nuolių kokybė tikrai buvo 
išmėginta Balkanų karuo
se. Dabartiniam kare 
Schneiderio kanuolė kalib
ro 7.5 cm. pasirodė vienati
ne naujanybe šalę 42 cm.

• CANADIANS orv TRANSPORT PONDING LIFE UkĖSERVERS -* Į

Kanados kareiviai vežami laivais i Angliją; jie ant laivo denio lavinami su gel
bėjimosi Įrankiais — plūdėmis.

kios kreidos nėra ir negalės 
baltinti savo veidų. O vai
kinai bijo, kad nevežtų jų 
Į karą.

Prisiklausęs tokių įvairių- 
įvairiausių šnekų ir niekų, 
rodos, kad tie žmonės šian
die tik iš miško atgabenti.

Prastai, kad lietuviai 
taip mažai susipratę ir ma
žai apsiskaitę apie savo tė
vynės politikinius reikalus.

Liet. Reporteris.

LIETUVIŲ PASILEIDI
MAS.

nors nevardinant

-DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas pinigais

Visas Kuponas vertasjtcjilnlgais t~'

S'8?|CO 2.

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

arba j vertas dovanas. —
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)
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gavo i sprandą. Dr-jos na
riai turėjo geriausius norus. 
Jau pirmiau per balių yra 
surinkus $9. O per pasta
rąjį pikninką surinko $9.25.

P. M. Masiulaitis.

Vakar dienos telegramos 
skelbė, buk Vokietijos kai
zeris per Danijos karalių 
buvęs pasiūlęs Rusijos ca
rui taikinties, bet caras pa
siūlymą griežtai atmetęs. 
Kiek tame tiesos, nežinia. 
Bet iš to paniški, kad Eu
ropos karūnuotieji valdovai 
vis dar laikosi senovės lai
kų valdovų-autokratų sau
valės. Jie vieni skelbia ka
rus ir jie vieni taikosi. Nc- 
pasiklausia savo gyventojų, 
kokia jų nuomonė karo ir 
taikos reikale. Štai toksai 
caras antmeta savo valią 
ant daugiau kaip pusantro 
šimto milijonų gyventojų. 
Jis nieko nepasiklausęs 
pats vienas gali užtraukti 
ant visos Rusijos baisiau
sias nelaimes, kraujo pralie
jimą. Tas pat veikiama ir 
Vokietijoje, kur kaizeris 
kaip koks idolas garbina
mas.

pratusi vergauti, kad ne
drįsta sukilti priešais savo 
nevidonus ir prašalinti 
juos nuo sostų, tų senovės 
barbarinės gadynių liekanų. 
Išpradžių buvo spėjama, 
jogei šis didysis karas Eu
ropoje veikiai nušluos vi
sus nereikalingus sostus ir 
praves visur respublikas. 
Bet šiandie pasirodo, kad 
karo metu gyventojai dar 
labiau prisirišo prie savo 
valdovų ir nereikalingai 
skerdžiasi, kraują lieja, gal
vas guldo. Net ir tie patįs 
“kariauningi ’ ’ Vokietijos 
socialistai pasidarė paslan
kesni kaizeriui ir už jį sa
vo galvas guldo karo lauke.

vokiečių kanuolių. Cenzū
ra neleido man surinkti a- 
pie tai tikrųjų žinių, bet 
galiu pasakyti prieš paskly- 
dusius po Paryžių pasakoji-1 
mus, jogei nauja didžiausia 
franeuzų artilerijos kanuolė. 
turi tik" 37 cm. kalibrą. Tą 
naują kanuolę, pavadintą 
“Le vahiqueur,” turėjau 
progą pilnai apžiūrėti. Jos 
vamzdin induti šoviniui yra 
reikalinga JO kareivių. 
Francijos valdiškuose fab
rikuose Creuzote ir šešiose 
f ii i jose dirba aplink 45,000 
darbninkų; “Ecole Pyrote- 
chniq^e” Bonrgese dirba 
10,00j vyrų ir 3,000 mote
rių; “Etat majour d’artille- 
rie,” taippat Bonrgese, dir
ba 5,000 vyrų, le Creuzot 
— 15,000. Visuose tuose 
fabrikuose nuo pat karo 
pradžios dirbama dienomis 
ir naktimis; mašinos juda 
22 valandi paroje:; per dvi 
valandi mašinos valomos ir 
prireikus taisomos. Visi 
darbininkai paimti karei
viauti, bet palikti fabrikuo
se dirbti. Jie gauna užlai
kymą ir algas. Visi nešio
ja uniformas. Matosi daug 
artilerijos oficierių. Šalo 
augštų mūrų aplinkui stovi 
sargyba; ties vartais ka
nuoles — tas viskas tai vie
tovei padaro militarinę iš
vaizda.

Wilhelmo II pienai
“Temps” dėlei metinių 

sukaktuvių Serajeve rašo; 
kaip ^Vilhelmas II sužinojo 
apie Austrijos sosto įpėdi
nio nužudymą. Tuo metu 
kaizeris buvo jachtų lenk
tynėse Kilonijoj. Žinią ap
turėjo nuo admirolo Muel- 
ler’io, jūrininkystės minis
terijos štabo viršininko.

Kaizerio jachto komen
dantas, matydamas prisiar
tinantį laivelį, kuriam bu
vo admirolas Mueller, 1”. 
keriavo įsakymų jachtą su
laikyti ir leisti laiveliui pri-

Wilhelmas II, 
neužganėdintas.

Athol, Mass. — Nesmagu 
Tašyti apie blogus darbus, 
bet del perspėjimo ir su- 
gėdinimo kaltųjų reikia pa
rašyti, 
kaltųjų.

Daug negražių 
išgirsti nuo taip vadinamo 
Kabalnojos kalno. Nėra 
veik tos savaitės, kad kokia 
niekiška naujiena nepasi- 
girstų iš ten. Visokių nau
jienų pasigirsta — mušty
nės, areštai, mergų trube- 
liai ir t.t. Andai, rugpj. 1 
d., vienoj stuboj buvo lėba
vimas ir kliksmai. Atbėgo 
policija. Kaikurie pabėgo, 
šeimininkas, šeimininkė ir 
tris svečiai buvo nugabenti 
šaltojon. Šeimininkė nu
bausta $8, šeimininkas $50, 
vienas svečių $8, antras $10, 
trečias $5.

Tai vis girtuoklystės vai
siai. J. F. Fernetis.

naujienų
TVERS PARAPIJĄ.
St. Louis, Mo. — Jau lie

tuviai ima smarkiau veikti 
ir daugiau galvoti apie sa
vo reikalus. Nors darbai ir 
silpnai eina, bet pradėjo 
parapija tverties. Turime 
lietuvį kunigą. Jis dabar 
laiko mišias lenkų bažnyčio
je. Bet šneka lietuviai apie 
įsitaisymą savo bažnyčios. 
North St. Louise parsiduo
da nebrangiai vokiška baž
nyčia. Todėl butų gerai, 
kad lietuviai nepraleistų ge
ros progos ir įsitaisytų sau 
bažnytėlę. O ji čia reika
linga. Tautos žiedas.

Nuo jachto pasiųsta žen
klas pertraukti lenktynes 
ir kaizeris kuoveikiausiai 
išvižiavo į Kiel.

“Vėl viskas išpradžių rei
kia pradėti.” Ką jis tai 
žodžiais norėjo išreikšti? 
Ar pamanė apie pareigas, 
padarytas suvažiavime su 
užmuštuoju ercgercogu? Ar 
gal pramatė būtinumą naujo 
pasitarimo su nauju Aus
trijos sosto įpėdiniu? Ko
kius jo pienus sunaikino 
tasai staigus ercgcrcogo nu
žudymas? Gal tai kuomet 
nors išaiškįs historija, te
čiau faktais, kad tasai pasi
kėsinimas Serajeve sunaiki
no kokių nors užgrobimo 
pienų realizaciją.

— Londonas, rugpj. 10.— 
Vokietija išnaujo siūlysian
ti taiką Rusijai. Anglijos 
lail" it.čp, kad Rusija 
skyrium nuo kitų valstybių 
jokių derybų neuž vesianti.

PIKNINKAS NUKENTĖ
JUSIŲ NAUDAI.

Winnipeg, Man., Canada. 
— Rugpj. 1 d. atsibuvo pik- 
ninkas, kurį buvo surengus 
DLK. Vytauto pašelpinė 
dr-ja naudai nukentėjusiųjų 
del karo lietuvių. Žmonių 
nebuvo daug, nes nevedėliai 
buvo išvažinėje į laukus 
darbų ieškoti, nes miestuose 
dabar darbų jokių nėra. 
Svetimtaučių irgi nedaug 
tebuvo pikninke. Diena 
buvo graži ir visi gražiai el
gėsi. Tik pavakariop dr- 
jos pirm, ėmė nepadoriai 
'clgtics, pertai darydamas' 
gėdą sau ir visai dr-jai. No
rėjo net peilį pavartoti, bet

fiSUo*siartinti. 
matomai, 
kad jam norima pertraukti 
žaismes, tylėjo. Laivelis te
ėjau prie jachto prisiartino 
jau tiek arti, kad buvo gali
ma išgirsti žmogaus balsas. 
Tuomet pats kazeris atsilie
pė į admirolą Mueller, idant 
jis žinias paliktu tolesniam 
laikui.

Admirolas tečiau nepa
klausė. Laivelis dar arčiau 
priplaukė prie jachto. Pas 
kaizerio kojas nukrito žiū
rono makštis, kurion admi
rolas buvo ii įdėjęs depešą 
apie Austrijos sosto įpėdi
nio nužudymą. Wilhelm IT 
depešą perskaitė ir baisiai 
nublanko. Aplinkui jį sto
vintieji aiškiai išgirdo, kaip 
jis po to pats į save tarė: 
“Vėl viskas išpradžių reik 
pradėti.”

MRS. WHrfMiW\

Yorko vaisto j os gu

KODAM! “TAUTOS FOK-

OIENOS UŽDARBI.

To!. Drover 5323 CHICAGO. ILL.

Lietuviai
Amerikoje.

LIETUVIŲ NESUSIPRA-
TEIA3.

u

a
B
3 
S
3

AMERIKOS 
GERIAUSI 

C1GARETAI.

Dirbėjai geriausių Turkiš
kų ir Egiptissku Cigaretų'

Baltimore, Md. — Kasžin 
kiek pasiseks parašų pri
rinkti po peticija, nes labai 
sunku juos rinkti. Nors 
buvo aiškinama laikraščiuo
se ir prakalbose apie petici
jos tikslą ir parašų rinki
mą, bet kad imta juos rin
kti, tai pamatėme darbo 
sunkumą. Pasirodo, kad 
daugelis apią ją suvis neži
no. Pasinius pasirašyti 
po peticija, tai pareikalau
ja visos historijos išpasako- 
jimo. Del to turime daug 
laiko praleisti aiškinimui. 
Per tai velkasi darbas. Ran
dame ir gerų šeimynų, kur 
nėra jokio vargo, paima po- 
perą, pažiūri ir supranta, 
kame dalykas. Bet tokių ne
daug tėra. Dauguma vyrai 
bijosi, kad į Lietuvą jų ne
grąžintų prievarta. Ir mer
ginos bijo pasirašyti, kad 
paskui i Lietuvą neišvežtų. 
Labjausiai bijo tos, kurios 
veidus kreiduoja. Turbūt 
numano, kad Lietuvoj to-

Dr. T, Hlaturzyima
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlic n visokį darba dautisterijos sky 
riuu Sueinanti, Darbasgvaraut.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. lladdou’av
Kiekvienas darbininkas, 

. ineidainas fabrikai), turi pa- 
, rodyti kareivinį pasportą ir 

kitokius raštus. Kaunuolės 
stovi po grynu dangumi, il
gomis eilėmis suguldytos; 
zeppelinų apsisaugojimui 
pastatyta specialūs batare- 

. jos. Ties visais keliais, ve
dančiais į Creuzot, panai
kinti kelrodžiai su parašais 
ir vietovių vardais; tas pat 
padaryta ir aplinkiniuose 
sodžiuose, idant keliaujanti 
svetimi žmones turėtų klau- 
sties kelio ir tuo budu len
gviau butų susekami šni
pai. Parako sandeliai Bour- 
gese randasi po žeme. Šrap
nelių priliodavimų plyštan
čia medžiaga fabrikas Bour- 
gese randasi giliai po žc- 
ipe. Kambarių sienos iš
klotos storais plieno šarvais. 
Jei kartais liodavimo metu 
koks šrapnelis ir plyštų, 
tai sugadintų tik mašinas, 
užmuštų darbininkus,' bet 

Įplyšimas nebūtų ' girdimas,

.A -

Telephone Yards 0685

Lietuviška Drgpami Krsutuvenei pastebimas ant žemės 
paviršaus. Šrapneliai Ko
duojami spcciale mašina. 
Plyštančią medžiagę y : ma
no akių rengė sena darbi
ninkė su poros mergaičių 
pagelba. Mačiau taippat 
naujas 19 milimetrines ka
nuoles, rengiamas Italijai, 
taippat šarvuotus geležin
kelio vagonus, irgi italams 
skiriamus.

Buvau priimtas pietumis 
kliube. Tenai be to randasi 
teatras ir koplyčia: darže 
pastayta žaismavietės. Li
goninėj del darbininkų gu
lėjo 60 sužeistųjų. Prieš 
išvažiuosiant aplankiau na
šlaičių prieglaudą. Buvau 
nustebintas Creuzot panora
ma, ta vieta, iš kur išeina 
tiek daug žmonių žudvmui

K. K.

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
eeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-^4 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Taigi užuot kilti ant aug- 
štesnio civilizacijos laips
nio, užuot stengties siekti 
laisvės gadynės, žmonija 
elgiasi kaip tik atžagariai. 
Užuot pareikalauti pas sa
vo valdovus sustabdyti tas 
pragaištingas skerdynes, ji 
ima melsties už kaizerio ar
ba caro ginklų laimėjimą. 
Taip pasielgdama ji pati 
sau 
Gi 
tuo 
kia 
nas 
šiais laikais yra geriausioji 
proga nusikratyti tuos siur
bikus. Gi kad taip ne
daroma, tai, matyt, žmones 
be nagaikų dar negali ap-

neria ant kaklo virvę, 
carams ir kaizeriams 
budu užtikrinama viso- 
nepaliečiamybč. amži- 
valdovavimas. O juk

Žmonija dar tičk daug 
nepribrendusi ir dar tiek į-jsiciti.

New 
bernatoriaus Whitman žmo
na, kuri gaunanti grasinan
čius laiškus. Gubernato
riaus vasarnamis Newport. 
R. I. dabar rūpestingai sau
gojamas. Kaip žinoma, gu
bernatorius nesusimylėjo 
ant buvusio New Yorko po
licijos leitenanto Becker’io. 
Jis suelektrizuotas. Už tai 
dabar gubernatoriui ir jo 

žmonai keršijama.

ri.iaoiBriin :::i oenHi.ai. JuMnum

Dr. S. A. ŠUKIENEI
SPECIALISTE .

įj MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 

g 3255 SO. HALSTED ST. f 
i.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobuliniriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimai teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Langnatiea

1741 W. 47th Street Chlcaia, i

2



■ ■ r

ALi). “KATALIKAS,” rugpj. 10, 1915,

Kelione į Burtininką.
(Pasaka).

I.
Šalta rudens naktis. Vėjas švilpia, staugia, rauna 

iš šaknų medžius, laužo jų šakas, krečia pageltusius la
pus; debesimis neša žemes padangėsna; pripuolęs dras
ko stogus, velia, taršo, glėbiais neša jų šiaudus, įsibė
gėjęs verčia nuo pamato kokią suklypusią trobelę.

Už sodžiaus, laukuose, railioja alkani vilkai, tyko, 
ką pagriebus suėsti, nuraminti badą.

- Ant kelių, takų, kryžkelių pilna piktų dvasių. Vi
sos laukia, kad tik ką paklaidinus, įvedus kur į plynių ir 
prigirdžius.

Vagis, plėšikai, galvažudžiai taiko ką nors pavogti, 
ar, pagavus*, keleivį, nudaigoti, jo turtą atimti, gi patį 
panardinti klampioje pelkėje...

Visi žmonės lindi savo guštose, nekiša nė nosies pro 
duris. Bijo ir baisių plėšikų, ir godžių žvėrių, ir dva
sių, kur vaidinasi.

Ne vienas, rasi norėtų kur eiti, ne vienam ir bū
tinai reikėtų... Bet sėdi savo gaištoje, ar ji šilta, ar 
šalta, ar patogiai intaisyta, ar tik plikos sienos žėri. Bi
jo, bijo net nosį pro duris kišti, kelis žingsnius už so
džiaus sienų žengti.

II.
Bet ne visi tokie baikštus, ne visi bijo su įnirtusią 

audra kovoti, su baisiais žvėrimis grumtieš, ne visi išsi
gąsta, piktų dvasių, ne visi lenkias žiaurių plėšikų: Ne 
visi bailus!

Štai keliu iš kaimo eina vyras. Vėjas verčia jį 
prie žemės, plėšia trinyčius, neša kepurę. Tamsa sle
pia kelią...

Jis trinyčius sagsto, diržą veržia, kepurę smau
kia už ausų; kelią lazda graibo... ir eina toliau — sta
čiai į girią.

Pakeliui žiba vilkų akis, čerška aštrios iltis, bai
sus staugesys veria širdį; šmėksi visokios šmėklos, vai
dinasi piktos dvasios. Gązdina jos drąsųjį vyrą, veja, 
vilioja iš vieškelio į šuntakius.

Bet jis žino kelią, nesiduoda suviliojimas nei paklai- 
dininias, tik skubinas į girią, į aną eglyną, į seno burti
ninko trobelę...

Nebijo jis nieko! Silpstant gaivina jį, duoda drą
sos — viltis.

Nueis jis burtininką ir išklausinės visa:
Kam jis gyvena, kam kiti žmonės, ir ar verta gy

venti; supras gyveninio prasmę, sužinos tikslą...
O dabar nieko nežino!
Nežino, kam giedrią naktį mirga augštai galybės 

žvaigždelių, kam mėnulis šviečia, saulutė šildo.
Nežino, kur debesis keliauja padangėse, iš kur vė

jai pučia, lietus lįja, sniegas, sniegti, gaili rasa krinta...
Nežino, kas žoleles traukia iš žemės, kas medžius 

augina, lapus sprogdina, žiedus krauna, vaisius mezga...
Nežino, kas gyvulius augina, kas vaisius mezga... 

marina... kodėl milijonai žmonių turi, kaip vienas, to
kias pat rankas, kojas, ausis, akis, nors ir įvairiose 

f aplinkybėse gyvena, bet patįs nėra tokie pat...
Visa tat išklausinės seno burtininko. Tik nueis 

į girias — ir visa tat sužinos: visa apsakys tasai senis, 
kurs gyvena tamsioje girioje, klaidžiame eglyne. Tam
sią rudens naktį, kada visi gamtos gaivalai šėlsta, mai
šos dangus su žeme, senis burtininkas visa žino. Ne
bjauri atrodo drąsuoliui audringa naktis, nesmarkus 
godieji žvėrįs, nebaisios piktosios dvasios!...

III.
Ligi girios netruko nueiti. Kelias žinomas, pla

čiai išmintas. Pats sunkumas — girioje. Tarp me
džių tamsa — akiu kas durtų, nepamatytum. Eini, 
eini, tik — bambt kakta medin, net kibirkštys iš akių 
lekia. Takų, šuntakių, kelių kiekviename žingsnyje. 
Vieni eina pakelėsna, kiti plyniosna, treti bruzguosna, 
vieni kairėn, kiti dešinėn...

O tankini eglynai!, burtininko bakūžėm, veda tik 
vienas siauras, smilgomis, barškučiais apaugęs takelis...

Giria pilna įvairių baisenybių. Vienos gązdina drą
suolį vyrą, baido atgal, kitos vilioja į save, trečios erzi
na, juokias, kvatoja iš varguolio keliautojo.

Ir eik tu, sveikas, jei nori, tokiu keliu! Vienok vy
ras tvirtas! Negrįšta atgal, neabejoja, nesvyruoja, 
tik drąsiai žengia priešakiu.

Jį gaivinas viltis, stiprina noras, duoda ištvermės 
pasiryžimas!

Jis nueis, būtinai nueis! Kad ir baisiausi prie
šininkai pultų — nueis!

Jis prigirdys juos savo karštu krauju, užsprangįs 
gyvu kūnu, bet nueis! '

Apgalės visa!...

Prie upelio, ant sietuvos krauto, susėdusios un
dinės; vilioja i save bernelį, kviečia minkštai! sietuvos 
vandenin atsilsėti. Toliau, ant kalno, verkia, rauda 
vaidelytė. Pavergė jis širdelę jaunas bernelis, užmiršo 
kurstyti šventą ugnį. Nekurstoma ugnelė užgeso, ir ji 
dabar verkia, rauda ilgus amžius, lyg teismo dienos...

Ten tarp medžiu karo Pakaruoklis. Pamatęs ke
liautoji), šaukia į save, ištolo, taiso kilpą...

Plyniose klaidžioje nekrikštytos vėlelės. Ir tos 
šaukia drąsuolį, kad jas atkrikštytij, sumažinti) kančias. 
Jos nori nuvilioti vyrą plynion ir nugramzdinti be
dugni!) gilybei!...

Kitur begalės kitokiu dvasių. Visos laukia jo pra
žūties, jauno mirties.

Bet jis drąsus: nė nesidairo šalysna, neklauso nei 
grąsinimii, nei vaitojimų, nei maldų, — eina eglynai!.

Nuolat pameta ir tą paskutinį takelį, ištisas valan
das klaidžioja, ieško tako. Vėl turi grįsti atgal, pama
tęs, jog ne ten einąs.

Vėl ieško tikrojo tako, vėl eina.
Vėl klysta, vėl ieško ir vėl eina...

V.
Ilgai ėjo, dar ilgiau klaidžiojo ir kelio ieškojo drąsus 

vyras. Pailso, nuvargo baisiai, ligi, galų gale, pasiekė 
tą eglyną. Baigėsi ilgoji rudens naktis. Rytuose jau 
ėmė aušti, nors debesis stengėsi tai paslėpti, užkloti ry
tus kuostoriausiu uždangalu. Jie jautė, jog, saulutei 
užtekėjus, baigsis jų viešpatavimas, jog turės nusileis
ti...

Jau aiškiai mato vyras tą eglyną, jo tankius me
džius... O tame eglyne yra burtininkas!

Štai kelionės galas! Vargas vargta, baimės kęsta 
neveltui!

Sužinos dabar visas pasaulio paslaptis, supras gam
tos sutvarkymą, jos tikslą.

Štai toji trobelė!
Pasitaisė vyras trinyčius, atsiliuosavo diržą, nu- 

sivertė apikaklę. Nusiėmė kepurę ir nusišluostė prakai
tą.

Viena nakčia pražilęs, nuplikęs iš baimės, nuovar
gio!

Bet jam dabar tai negalvojo. Akis įsmeigtos tro
belei!. Širdis taip plaka, rodos, iš krutinės išlėks. Ran
kos, kojos dreba....

Priėjęs barškina duris.
Tyla... nieks neatsiliepia.
Vėl barškina. Vis tyla...
Ėmė smarkiai duoti durysna. Iš nekantrumo negali 

nustovėti vietoję.
Vis tyla; nieks neišeina pasitikti, atidaryti durių.
Pasidrąsinęs keliautojas pasiima už spynos, veria 

duris. Tos girgždėdamos atsiveria ligi galo.
Eina vidun, šaukia — vis tyla.
— Kur gi burtininkas?...
Vyras įsižiebė žiburį... Šaltas prakaitas išpylė visą 

kūną:
Čia nekuomet žmogaus kojos nestovėta!... Asloje 

karklai sužėlę, kurmiai kupstus susirausę; ant sienų 
voratinkliai; palubėje pelėdos su šikšnosparniais lizdus 
susikrovę.

Burtininko nė ženklo...
Puolė ant žemės vyras, lygšiol baisiausių piktybių 

neįveikiinas, apsipylė ašaromis, ir iš jo krutinės, Ilg
šio 1 tylios; kaip žemė, išsiveržė kartus žodžiai:

— Štai kam gyvenau, ko troškau visą amžių, ko il
gėjaus, ką svajojau!

— Štai kas dieną nedavė linksmai dirbti, naktį ra
miai ilsėties; kas, lyg šešėlis, visur sekiojo mane, er
zino, viliojo, traukte traukė į tą eglyną! Štai kam nesi
gailėjau nei sveikatos, nei gyvybės!

— Štai visa, ką radau: išblyškusios žolės, pelėdų, 
šikšnosparnių lizdai, kurmių kupstai!

— Štai kam atidaviau gyvenimą, kam padėjau svei
katą!

Ką aš dabar bedarysiu be vieko, be sveikatos, pase
nęs! Jau nebeturiu kam gyventi, nebeturiu ko trokš
ti, nebeturiu kas suprastų mane, gaivintų mano pajėgas.

. Jurgis Kirka. (“V.”).

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINGS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikaliu išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitę pučiamųjų instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrų.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarų, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo menesio pradžioje.

DR. RICHTER’S

EXPELLER 
de! REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ Ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expoller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
ueužpeeūtyti su 
A u e h o r Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, N. Y.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakls i
ADVOKATAS e 

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

Tel. Drover 5326

■ LIETUVIS GRABORIUS ;
Geriausias gra-f 

borius ant Bri-1 
dgeporto. Atlie-1 
ka darbą geriau-1 
šiai. |
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto-1 
rius ir 12 va- S 
nu painių.
Tel. Drover 1139 J

! A. MASALSKIS ■ 
a3305 Auburn Ave., Chicago^ 
iilllllStllll.ViHlh'HilllllHilliLBlIBiBlIIIHIBilillMilllllHIIIIIIBIliaiHillllHIIIIII

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS

visokios rušies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard

.. • h • ... • ■ a.ui.siui.a

Tel. Humboldt 97
J. C. WO LON 

LIETU VYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave.

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — S v 

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena 

■SS&BEaBOnni

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Eigų

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

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

Telefonas Yards 687.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų); vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

50 VYRŲ REIKALINGA.
Išsimokyti automobiliu važiuoti ir tai
syti. Vietos dabar atdaros. Atsi
šaukite čion ir išsitraukite iš to sun
kaus darbiniukavimo klesos. Buk me
chanikas ir imk algą nuo $15 iki 
$25 savaitėje. Vyrų reikalinga tuo- 
jaus. Atsišaukite pas mane.

Bojus Mgr., 
United Auto Brokers, Inc. 
2835 Cottage Grove avė.

Atdarytas kiekvieną dieną, panedė- 
lio, seredos ir pūtnyčios vakarais: 
Kalbame lietuviškai ir angliškai. Gy
venantieji už miesto, indčkite krasos 
ženklelį atsakymui.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSE 
KAINOS.

| Phone Drover 7800

į DR. A. J. TANANEVICZE
į Gydo Vyry, Moterių ir Vaiky Ligas
\ Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos:

1 3249 S. Morgan SI., Chicago.8 ** XT *

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio įį
Durų, lentų, lentelių, rCmų, švinakalvin daigtų ir stogo popieroa1 MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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Daugumui Chicagos lietuvių 
yra žinomas puikus daržas pik
nikams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas 
ARBA 

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

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

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj 
3249 So. Morgan St., - Chicago, Ill.

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

lulta frtt 
K0ZAJ LAUKIS

Tą kningą vokiškai yra 
parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lie
tuvių kalbon verte 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, mirs gražu

IV.
Juo toliau girion, tuo baisiau.
Visokie paukščiai, audros išgązdinti, rėkia medžiuo

se, plasnoja sparnais, kalena snapais. Vilkai galanda 
dantis — tyko

Paieškau Antano Yokube, 3 metai 
atgal išvažiavo iš Nashua, N. II., į 
Chicago, III. Pirmiau gyveno aut 
Barber str., o dabar nežinau kur 
gyvena. Aš nesenai atvažiavau į ši
tą miestą ir man nuobodu gyventi. 
Meldžiu jo paties atsišaukti, arba kas 
žino apie jį pranešti, už ką busiu la
bai dėkinga, šiuo adresu:

Paieškau Antaninos Vaitkutės, o po 
vyru Rafonavičįenės; paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Šilalės volos- 
ties, Žvingių parapijos, miestelio Dit- 
kiemio. Jau metai kaip 'išvažiavo iš 
Kewanee, Ill. į Bunala, Pa. Jos pa
čios, ar kieno įiito prašome duoti 
žinią sekančiu adresu:

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

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasdieną vakari Ii iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va-

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
lių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų Užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų rankų baidosi, nbrs žino, kad ran
ka jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt.

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

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

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

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma. '■*^gįį,j| #;i<

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

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

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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Pilni Namai 'Linksmybės

Kada juose yra GRAFOFONAS

1161

E —

ORAS

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cuicavo avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 \V Madison st
1836 Blue Island avė
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

1816 W 12th st
3I0-’ W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth a ve 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland ave

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2649 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

men. 1 <1. 
algos bus

Nekoksai Joseph Koukl, 
5030 Hermitage ave., ties 
Mannhatan Beach šokdamas 
i vandeni nusilaužė nugar
kauli ir mirė ligoninėje.

ašE — 1170

E — 1245

E — 1246

Pereitą sekmadieni po 
]>ietų pietinėj miesto dalyj 
vagiliai iš kelių namų pavo
gė $K25S vertės visokių 
daiktų.

bus 
apie 
susi- 
kuo-

Susirinki-

1247
1248

1249

1250

Ė —

E —
E —

E —

1163

1164

E — 1165
1166

1167

1168

1169

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 40c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankas’ Kavos Krautuves BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

Chicagos Žinios
DIDIS LABDARYBĖS 

SUSIRINKIMAS.
Rytoj, rugpj. 11 d., šv. 

Jurgio salėj atsibus nepa
prastas Labdarybės susi
rinkimas. Bus kalbama a- 
pie sutvarkymą viešo rin
kimo Labdarybei aukų, nes 
gautas leidimas surengti 
Darbo Dienoj (Labor Day) 
rugsėjo 6 d. Tag Day. Ry
tojaus susirinkime ir 
labiausia svarstoma 
Tag Day. Todėl šisai 
rinkimas privalo būti 
skaitlingiausias, 
man kviečiama:

1) Visų Labdarybės kuo
pų valdybos.

2) Iš parapijų, kur nėra 
kuopų, klebonai teiksis at
siųsti keliatą atstovų.

3) Kviečiama valdybos 
tų draugijų, kurios prisidėjo 
prie Labdarybės.

4) Kviečiama valdybos 
visų dr-jų, kurios pritaria 
ir nori prigelbėti Labdary
bei.

5) Kviečiama šiaip mo- 
terįs ir merginos, kurios ga
li duoti patarimus prie su
tvarkymo Tag Day ir ku
rios ketina pasitarnauti to
je dienoje.

Dėžutės ir tagai jau už
sakyta.

Pasistengkime, broliai ir 
seseris, kuogeriausia išnau
doti tą progą, nes kiekvie
nas centas eis sušelpimui 
musų pavargėlių ir našlai
čių.

Povilas Mažeika, pirm.

nuo einančių ant laivo as
menų. Už vaikus, nesenes- 
nius 5 metų, neimta jokių 
Ii kėlų, gi du vaiku, netu
rinčiu daugiau 12 metų, a- 
budu priimta ant laivo už 
vieną tikėtą. Išsigelbėjusie
ji tvirtina, kad ant laivo 
prieš pat nelaimę butą la
bai daug vaikų ir kūdikių, 
taigi daleis!ina, jogei buvę 
daugiau 2,500 asmenų. Tar
dytojai todėl dabar rūpi
nasi sužinoti, l<iek ant laivo 
buvo vaikų ir kūdikių. Kuo
met vaikų skaitlius bus su
žinotas, tuomet bus žinoma 
kiek ant laivo buvo asme
nų. Bet klausimas, kokiuo 
budu tai sužinoti. Gal tai 
geriausiai išaiškis Eastlan- 
do iškėlimas, kuris jau ke
liamas.

MIRĖ LENKŲ VYS
KUPAS.

Milwaukee, Wis., pereito 
šeštadienio nakčia pasimirė 
lenkų vyskupas Edvardas 
Kozlovskis, kurs buvo Mil
waukee arcivyskupijos su
fraganu ir skaitėsi antruo
ju lenkų vyskupu Suv. Val
stijose. Mirė nuo cukrines 
ligos ir karbunkulo opera
cijos. Turėjo 55 metus. Vys- 
skupu išbuvo arti poros 
metų.

NAUJAS KRASOS BU
STAS.

Chicagos pietvakarinėj 
dalyj bus pastatytas kitas 
naujas krasos bustas, kurs 
atsieisiantis $1,750,000. Da
bar taigi spėliojama, kokią 
tas federal is busta s turi 
turėti išvaizdą: ar turi būti 
žemas ir užimti didesni že
mės plotą, ar kelių augštų.

SUCEDYK PINIGUS
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos I 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

Tananevigz Savings

'Pirm S metų plėšikai iš 
ekspresų kompanijų Wells- 
Fargo ir United States buvo 
pavogė $215,000. Per aštuo
nis metus detektivai ieškojo 
ir pagaliau pereitą naktį 
jų vieną susekė ir areštavo. 
Detektivai ilgas laikas dir
bo visokius paprasčiausius 
darbus ir podraug šnipinė
jo. Tai ne maža sensacija.

Ga tvekarių kondukteriai 
ir motormanai vakar pirmu 
kartu gavo padidintas sau 
algas. Kompanija turėjo iš
mokėti $125,000 daugiau, 
negu paprastai.

DAUGIAU KARUOME- 
NĖS PRIEŠ ITALUS.
Londonas, rugpj. 10. — 

Laikraštis Daily Express 
rašo, kad kaip tik rusai bu
vo sumušti Lenkijoj, kai 
puolė Varšava, tai daug au
strų išgabenta ant Italijos 
fronto. Ypač daug kanuo- 
lių nugabenta.

Ant Italijos fronto mū
šiai eina ant kalnų, kurie 
debesis sklaido. Italai iš
mušė austrus iš Montozzo 
apylinkių ir dabar randasi 
už 30 mylių nuo Trent.

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite. 3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

NAUJAS AFSILEIDI 
MAS EASTLANDO REI

KALE.
Federalių valdininkų tar

dymai Eastlando reikale 
dabar mėgina išrišti klausi
mą, kiek gi tikrai asmenų 
buvo ant Eastlando liepos 
24 dieną, kuomet tasai li
pė j persivertė. Federal iai 
inspektoriai po prisiega pri
pažino, jogai aut laivo ne
laimės metu nebuvo dan
gau 2,500 asmenų su Įgula 
ir vaikais. Gi laivo valdi
ninkai išpažino, jogei jie tą 
dieną surinkę 2,412 tikėtų

Sakoma, jogei rytoj lai
vas East land visai bus pa
keltas ant vandens. Iš upės 
jis busiąs nugabentas į sau
suosius dokus ir ten rūpe
stingai apžiūrėtas. Laivą 
pakėlus gal dar bus atrasta 
lavonų.

Chicago ir apylinkės. — 
Išdalies debesiuota šiandie 
ir rytoj; nepastovus oras. 
Maža atmaina temperatūro
je.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 70 1., žemiau
sia — 67 laipsniai.

Tris asmenis sunkiai su
žeista kuomet vakar vakare 
automobilius susidaužė su 
gatvekariu ties E. 77 gat. 
ir Coles ave. Sužeisti: Pa
trick Scott, Ada Graham ir 
Helen Scott.

BEPROTĖS ĮKANDIMAS 
BUS MIRTINAS.

Elizabeth, N. J., rugpj. 
10. — St. Elizabeth ligoni
nėj pamišusi moteris įkan
do į ranką slaugotojai Ruth 
Carter. Slaugotoja gavo 
kraujo užmiodijimą ir rei
kėsią jai skirties su šiuo 
pasauliu.

PADVIGUBĮS ALGAS.
Gary, Imi., rugpj. 10.— 

ir Aetna Eksplosives kompa- 
ir Aetna Ekslosives kompa
nija, kurių dirbtuvės yra 
Thebes, III. ir Ishpeming, 
Mich, pažadėjo padvigubin
ti algas. Iš pradžios pakelė 
10% ir paskui kas mėnuo 
didis iki birželio 
1916 m. Tuomet
dvigubos. Tokios algos bus 
laikomos, kol tęsis karas.

Kompanija turinti užsa
kymų už $40,000,000.

1 — Ottawa, Ont., rugpj. 
10. — Paskelbta, kad karo 
lauko kanadiečių krito 1,- 
877, sužeista 6,738, pateko 
nelaisvėn 2,065.

“BĘĮRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų člstytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
Ave Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

E —
E —

E —

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bitas ir visokias kitas išmokestis. Geldai 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 pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Afiidavitus 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 metii sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargi! reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors' bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

IE

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
(Vertis kuponą gere Iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

O®z?

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

Del platesniu žinių kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, 3249’55Ph®; ™SAN ST
Real Estate Department as-------------------------------------------- K. J. FILLIPOVIGH, Pardavėjas
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