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Chicago ir apylinkės.
Gražus oras šiandie ir rytoj; 
maža atmaina temperatūroje.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 61. žemiausia 52 1.

Saulė teka 6:12. leidžiasi
4:57.

Mėnulis teka 5:21 vakare.

No. 250 (344). METAI XVII (Vol. XVII)D’ Britanijos karalius skundžiasiA
&

®|®° °® ® | • 'nebus ko džiaugties, kadan-!riu pasakė, kad jis neitu lai- LONDONAS sp.talija nepriima jokių . ”. . . ',H. . . -. . . . . . . . . . .. . . . . . . “talkininkų pažadėjimų. ■gi per Rumuniją priešais žybosna nei iš 10 centą, jei Anglijos karalius George 
Bulgariją bus atgabenta ir' ’ ’ ’ ‘ ' '' r' ......................
rusą karuomenė.

Kad tai]) turės ' būti, tai
tiesa, bet nežinia, kai]) vei-

Serbai kaip kokia rinke
© -v'e ®apsiaučiami.

60,000 artiĮ-viikiečiiĮ už vr □ v « r B

Talkininkų oficieriai sako, 
kad serbai neįveikiami.
LONDONAS, sp. 23. — IŠ Bucharesto pranešama, 

kad Rumunijos valdžia labai , abejojanti apie stojimą 
karau ir veikiau pasiliks neutralė, kaip Graikija.

LONDONAS, sp. 23. — Times apturėjo žinią, kad 
bulgarai yra užėmę 100 myliu Saloniki-Nish geležinke
lio ir briaujasi i serbu miestą Uskup.

ATĖNAI, sp. 23. — Talkininku laivynai bombar
duoja bulgarą pakraščius palei Aigęjos jūres.

PETROGRADAS, sp. 23. ■ — Večerniaje Vremia 
praneša, kad Rusija veikiai užpulsianti Bulgariją.

Londonas, p. 23. — Va-Į nebus niekur jokios pa-
kar limes gavo žinią, Į<ati gelbbs, 'serbai veikiai atsi- 

s l'o ’žvyras tokiam padėjime, kad 
j prisieis arba visiems žūti, 
j arba pasiduoti. Talkinin
kai ten kur ištolo turį savo 
aplink 100,000 karuomenės,

Graikijos kaibneta 
svarstymą a tm et e 
kininką pažadėjimus. Tal
kininkai už stojimą karau, 
ją pusėn Graikijai, kai]) ži- {1 -• - — - — -

žaucjo pavesti salą i(et su į;o]<įu 1Uažu skaitliu-nonia, 
Cyprus ir nekurią teritori
ją Mažojoj Azijoj. Bet

mi negalima nei prieš bul
garus pasistatyti.

Graikijos Hunisteriv kabi- ' TnS pata seibn pasibaisė- 
netas tą pažadiną nep"-|tin!ls stovis žinonlas tik 
s,ėmę >r (.ranesė, jogei JijFrall(.ij(lji A lijoj h. R„.

toliau paliksianti neirtra-Į^ bct t„ viso neslepia
'ir pati Serbijos valdžia. Ji

Tasai Giaikijos nuspren-;atvirai prisipažįsta, kad jos 
dimas nesmagu įspūdį pa-'stovis apverktinas, nes prie- 
darė į talkininkus. Ir jie šininkai iš visą pusią užgu- 
dabar į Graikiją kitai]) at- lę. Serbams išsigelbėti iš 
sineš. Apturima žinia iš,pavojaus viena viltis telie- 
Paryžiaus, jogei Graikijai ka. Būtent, jei Francija su 
tomis dienomis bus pasius- Anglija kuoveikiausiai siu
tas ultimatum, kuriam bus
pareikalauta visą sumobili- vo karuomenės ir toji tega- 
zuotą karuomenę išginkluo- lėtą ant bulgarą užpulti, 
ti, jei ji nenorinti stoti k 
ran prieš teutonus. Ir jai;tą paskui iš taisomą spąs- 
Graikija nenorėtą to reika-Įtą išsprūsti. Jei- talkinin- 
lavimo išpildyti, tuomet tai-į kai paimtą nagan bulgarus, 
kininkai subombarduosią Į tuomet serbams šiek-tiek 
visus Graikijos uostus.

Taigi Graikijai vienai]) 
išeina blogai, kitai]) nege
rai.

stą Į Salonikus daugiau sa-

tai gal serbaifis ir pasisek-

palengvėti] ir jie gautu pro
gos smarkiai atsispirti prie
šais autrus-vokiečius.

Bet visgi negali būti taip 
blogai su serbais, kaip ne
kurto mano.Londonas, sp.

bijos imlitarinis stovis vi-j' . Yra žinoma, kad talkinin- 
sai kritiškas, iš yisą pusią ką pusėj veikiai stos Ru- 
nri/A-iniiO-r,! iminnii (rnram« fnamnž

kiama to momento, kuomet 
bulgarą armijos incis gilyn 
Serbijon ir iš ten veikiai 
negalės sugrįsti.

Didžiausia serbams ne
laime taj tas, kad jie savo

kelią, išėmus porą liniją, 
kurios jau dabar teutoną ir 
bulgarą su koneveiktos.

Karo fronte Serbijoje su
savo armijomis atsirandąs;dėkinga Amerikai, 
ir caras Ferdinandas. <’

serbai butu įveikti. Jie pa- i išleido karštą proklemaci- 
sakojo toliau, kad jie 9 die-1 ją i visus Didžiosios Brita- 
nas išbuvę pas serbus au-lnijos pavaldinius, skatinda- 
strą-vokiečią fronte ir per mas juos kieku galima Įsto
tas visas dienas ėję didžiau- tį karuomenėn ir eiti grum- 
si mūšiai. Serbai tik grie- ties su savo dideliu prieši
nę ir varę teutonus nebus- ninku, kuris pasirodė ligšiol 
vėli visas laikas^ bet ją li
nija nebuvus p ‘įlaužta, Ser
bai visur turinti visai ma
žus nuostolius, sulyginus su 
priešininką veik inu ir nuo
stoliais. Serbai atakosna 
eina dainuodami patriotines 
dainas.

Visa Serbija esanti labai' 
kurios 

daktarai serbus išgelbėję 
nuo tifuso epidemijos.

Serbą su bulgarais mušis, 
einąs ties Koprulu, ant Sa-j 
loniki-Nish geležinkelio, ap-> 
’ink 39 myliu Į pietus nuo

Londonas, sp. 23.—Iš Nish 
apturima oficialis serbą 
pranešimas, kad ligi šiam 
laikui austrai-vokiečiai Ser
bijoje savo kareiviu prara- Uskup. 
dę 60,000 užmuštais, sužeis 
tais ir paimtais nelaisvėn.
Be to oficialiame praneši-Į ninku armijos nepaūmusios 
me sakoma, kad serbai prie
šininkus vietomis atmušan
ti, padarydami jienis daug 
nuostoliu.

niekur neįveikiamas. Prie
šingai gi D. Britanijai gra
sias pavojus.

Karalius atsiliepia Į vi
sus luomus, Į visus savo pa
valdinius vyriškius ir skati
na juos bendrai susidėjus 

i ginti savo tėvynę ir visą im
periją.

D. Britanija turtinga ir į 
galėtu būti labai galinga/ 
bet jai trūksta skaitlingos ■

Iš Sofijos Ag 4<* rd ame 
apturėta žinia, kad talki-

Rusijos minis- Riisai paėmė 
toris CJivosiov 7,500 teutonu

atsimainąs.
Esąs prielankus 
darMninkmas ir 

reformoms.
KRAUGERYBĖS JAME 

VISAI NELIKĘ.

Ptarogradas, spal. 23. — 
The Chcago Daly News ko- 

i respondentas AVarlam 
° jTcherkcsoff praneša, kad 

’ karuomenės. Kadangi nėra'1 iauJas
I priverstino 1______ ___. . ...
tatai ir mažai laistanoriu i-ĮCsas vlsal atsimainęs 
stoja. Be skaitlingos ka- r.''.' 
ruomenės nieko negalima 
veikti.

Kiek šis karaliaus ątsi-

Baranovičių fron
te vokiečiai i-

ma viršų.
APLINK~RYGĄ SEKA 

DIDELI MŪŠIAI.

Petrogradas, sp, 23. — 
Rusai oficialiai skelbia, 
kad pietinėj Galicijoj jie 
atėmę iš teutoną nekurias 
ją svarbias pazicijas. Tai 
atsitikę Tarimpolio apylin
kėse. Per vieną dieną ru-

vidurinią Įsai tenai ir kitur mušiu me- 
kareiviavimo”iie^<a^‘l ni'n*s^eriS Chvostovjtu ])aėmę 148 austrą-voku*- 

ir čią oficierius ir aplink 7,- 
500 kareiviu. Rusams dar

Saloniki, sp. 23. — Pran
cūzą ir anglu oficieriai, ku
rie* priguli prie talkininku 
prisiųsti] į Balkanus, armi
ją ir kurie-sugrįžo čion iš 
Serbijos - fronto,' pasakoja, 
kad serbai nebusią Įveikti 
ir kad ją linijos nebusią 
perlaužtos. Vienas oficie-

bulgaru tvirtovės Strunmi-1 šaukimas pagelbės, nežinia, 
tza, kai]) apie tai seniau;
buvo garsinta. Talkininką i 
armijos buvo mėginusios.
tai padaryti, bet bulgarai, 
jas atmušę.

SVARAS SVIESTO 55c.
Berlynas, sp. 23 d. — 

Čionai labai nesvietiškai 
pabrango pieno produktai 
Sviesto svaras kainuojąs 55

RUSIJA ATIDARO
NAUJĄ UOSTĄ.

Paryžius, sp. 23. —

atidaranti naują pirklybinį 
uostą- Ekaterina Arstico o- 
keano pakraštyj ir jau tie
sianti ’ink ten iš Petrogra
do geležinkelį. Minėtas uo
stas nekuomet neužšaląs.

centus ir manoma kaina dar iUuosto pataisymui naudo- 
augščiau pakilsianti. Ijami nelaisviai kareiviai.

Po vaizdo parašas: Nekalta karo auka. Vokiečiai karo laukę aplink apkasus su 
----- . vielag Kas prie vielos* prisilyti, tam tuojaus galas. Ant vai- 

pasilytėjo vielos ir kntonegyyas. - Kareiviu apeina ir taszdo matome, 1

kams, bet ir reformoms.
j Kuomet jis 'nesenai buvo 
ipaskirtas ministeriu, visi 
Rusijos gyventojai nuliūdę, 

įneš pamanę,
I grąžinami

kad Rusijai 
reakcioniniai lai

kai. Jam stojus miniseriu, 
tuojaus iš savo vietos pasi
traukė du pažangiuoju mi- 
nisteriu, Ščcrbatov ir Sava- 
rin. Tečiau persitikrinta.

koks buvęs kituomet gubor- 
natoriaudamas.

Su. nauju. . minister!u.

kpsvjddž'ai. Aut kairiojo 
upės Styr kranto mūšiai ei
nanti. bet visur esąs rusu 
viršus.

Į pietryčius nuo Barano
vičių rusai perėję upę Sara 
ir užėmę Mazurki augštu- 
mas.

kiečiai atmušti ant 
jos vieškelio.
Friedrichstadta ir

Mintau-

skoje fronte 
pusi varanti į 
sur vokiečiu 
;di liaiš jiems 
1 mušamos. 
!

iš ko persitikrina-1 's b:(*r \no 
■ nešama, kai 

i fronte vokie

Jacob- 
stadtą nesą jokiu atmainų. 

Į Įlietus nuo ežero Bogiii- 
rusai vietomis

bėjimą žinomas plačiai du
rnos atstovas, prof. Miln- 
kov. . Milukov savo pasikalj

“RieČ 
ina. jogei tai]) nėra, kaip 
abelnai buvo manoma.

Ministcris Cbvostov pro
fesoriui Milukov pasakęs, 
jogei jis nesąs linkęs prie ( 
jokią represiją. Taippat e-j 
sąs priešingas varžyti span-’

nebūtą suteikiamos jokios 
■teisės, tuomet Rusijai pri
sieitą grįšti į ] 
tucijinius laikus, 
galima padaryti.
kenktą
pasakė, jogei jis
kokiuo
ti darbo žmonėms 

hiimą, darbininką

valstybei.

atakos su di- 
nuostoliais at-

oficialia- pra- 
Baranovičiu 

iii i rusus su
mušę, paimdami ją 8 oficie-
rius ii' 1.40(1 
laisvėn.

Čartoryskio

kareiviu ne-

frontą Galicijoje

O to ne
lies tas

500 METŲ SUKAKTU 
VĖS.

Berlynas, sp. 23 d. — Va- 
Toliau kar suėjo 500 melu nuo

rūpinsis pradžios. Ilolienzollermi di- 
papigin- nastijos viešpatavimo Bran- 
pragyve- denburgijoj. Visas Berly- 
nejicrse- nas tik težvilgėjo nuo pa

klosiąs, bet Įeisiąs jiems or-j puošimą. Laikraščiai išrei- 
ganizuoties. pkė didžiausią pagarbą da-

Pasisakes, jogei jis esąs partinio kaizerio dinastijai, 
didis vokiečiu priešininkas 
ar tame dalyki* busiąs ne
permaldaujamas.

Kas link reformų 
durna reikalavus, jis nesąs 
priešingas, bet reikalauja
mos reformos dabar negalį 
būti pripažintos, nes jos 
neturinčios sau konkretinią 
pamatą. Visa tai turį bū
ti konkretiškai apdirbta, 
bet ne paviršium.

nors hudu

neperse-

kurią

kuri tai.

korespondento
(’Ijvostov todėl
mainęs ir juomi v< rta pa-

ministcris
*sas atsi-

Bet matyt, kad tarno pro
fesoriaus Milukovo su mi- 
nistiriu pasikalbėjime la-

Vilkas visuomet miškan

1
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KATALIKAS '
Leidžiamas kasdien, išėmus sekma

dieniais ir šventadieniais,
Tananevicz Publishing Co., į 

M. Tananevičius, prezideųtasj 
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Chicago, 111,!' 
B

LITHUAIUA2T DAILY

rožančių. * >• 
balsas ly

di. bažnytines ceremonijas. 
Ties ežeru, apsiausti gilių 
groviu, stovi Radzivilų rū
mų griuvėsiai.’ Rūmai su
šaudyti Švėdų-Lenkų kare. 
Ten apačioj, grioviuose, ap
sigyveno Biržų gyventojai 
trušių (nendrių) bei šiaudų 
šėtrose, kada sprogstančios 
granatos neleido ilgiau bū
ti gyvenimuose. Ansai Rad- 
zivilas buvo kunigaikštis 
Lietuvis kalvinų tikybos, 
kuriam Lenkų karalius bu
vo pavedęs didžių turtų 
valdymą. Dar šiandien 
Biržuose yra kalviną para
pija. Šalę kataliką, Vokie- 
čių-evangeliku bažnyčios, 
rusą cerkvės, bei Žydą sy- 
nagogos stovi Biržuose ir 
reformatą bažnyčia.

Iš Biržą jojau Stačku- 
nuosna. Šiaulių linijos ei
na per javu laukus. Tre- 
čiadalis divizijos traukia 
maždaug ištisą valandą, bū
rys ])o būrio, kaimo keliais. 
Oras prasiskaidrino. Rusai 
turbut pamatė traukiančius 
kareivius, nes urnai įkirto 
netoli ją granatos. Saką
sis vežimas su reikmenėmis 
jau pasuko per sodą į lau
kus. Visą dieną ėjo kovos 
neapmatomame krašte nuo 
girutes i girutę, nuo kaimo 
į kaimą.

Sekančią dieną važiavom 
į A lenkių kaimelį. Iš čia 
sunkus šoviniai ūždami le
kia padangčsiia, o iš antros 
pusės Rusai šauja į Braš
ką kaimą, iki jisai durnuo
se ir liepsnose sugaišta. 
Po dešini' už bulvių lauką 
dar vienas kaimas, kur u- 
mai išsilaužia ugnis, nors 
kaimas iicapšaudonias. No- 
rėdams matyti kame ]>ri- 
žastis bereikalingo šito nai
kinimo, ėjau per laukus. 
Kaimas visai tuščias. Tik 
priešakyje pirmame bute 
guli keletas bagažu karei
vių, šerdami arklius bei sa
ve valydami. Klausinėju. 
Atsiliepia, buk vėjas atne
šęs kibirkštį iš vakar de
gusiosios vietos. Naujoji 
luffiis jau maždaug užgesu
si. Baisiai greit sudega 
toksai medinis šaudais klo
tas namas. Sode guli namą 
rakandai. Pirm bėgant gy
ventojai kiek tik galėdami

likų stiprybę ir garbę. Ke- kydamos rankose rožančių, 
mėsinė pakraipa — yra pa- Patylus vargonų 1 
kraipa silpnumo, siaurare-- 
gystės, artimo neapykan
tos. Tai nėra katalikiška, 
krikščioniška pakraipa. Ke- 
mėšinėje politikoje guli mu
sų, katalikų, pragaištis.

Butų geistina, kad Ame
rikos lietuviai kunigai-pilie- 
čiai ir šiaip susipratę ka
talikai išreikštų savo nuo
monę šiame reikale. “Kata
likas” tam tikslui atvertų 
savo skiltis. Butų gerai, 
jaigu tie lietuviai katali
kai, kurie ilgus laikus skai
to “Kataliką,” pasakytų, 
ar “Katalikas 
nors paliovė ėjęs katalikiš
koje dvasioje, ar yra bent 
mažiausias pamatas pradė
ti tą, ką dabar kun. Kemė
šis ir jo pasekėjai pradėjo 
prieš “Kataliką”?

Baigdamas, aš norėčiau 
pasakyti perspėjimo žodį 
lietuviams kunigams. Jai
gu mes, katalikai, leisime 
varyti tokią politiką, Haip 
kad dabar kun. Kemėšis ir 
jo pasekėjai varo, tai ka
talikiškoji visuomenė, grei
tu k.iku pradės kitaip žiū
rėti į tuos užsipuldinėjimus, 
boikotus, šmeižimus, asme
niškus kandžiojimus, kurią 
dabar prisileidžia kemūši- 
nės politikos vadovai. Kun. 
Kemėšis nėra tikras Ame
rikos lietuvis. Jisai čia, 

Amerikoje, nesenai, musą 
gyvenimo nepažįsta. Mes 
neturime jokio užtikrinimo, 
kad jis čia apsigyvens. Pri 
viręs košės gali dumti sau 
Lietuvon. Už: jojo darbus 
reikalinga butą tuomet at
sakyti tiems, kurie 
prie ją neprisidėjo ir 
rie juose nėra kalti.

Pagalios žodelis li
čiam kun. Kemešiui, 
nebe pirmu kartu girdėties 
iš jo tie siundymai boiko
tuoti. Po sekretu pasaky
siu jam, kad šios šalies į- 
statai už panašius siundy- 
inus nelabai maloniai glos
to. Tegul tai būna perspė
jimu kun. Kemešiui ir vi
siems kitiems, kuriems ši
tas pers])ėjimas vra reika- 
linjsaw-
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kartą pri- 
Katalikas”

America first’’ — A- 
ika pirm visako — štai

”r,■.nas 1 itografnotų

•b'-iu platinti,
skat in

Lyti vakarines 
išsiimiuėti pi

kai pa
valdžios 

Lape- 
kalbomis:

rųsies
. hipeliai.

inieji s io: 
platinami 
liai ats]įaudinti 
augią, italu, lenk 
lietuviu, čeką ir vengrą 
(hungarą). “Pastoti pilie
čiu — sakoma lapelyj — tai 
reiškia didesnis geMumis ir 
geresni namai Ana i akoje, 
tai ri'iskia geresnis darbas, 
geresnė proga del jūsų vai
ką, tai pagaliau reiškia ge
resnė Amerika.

Nereikia t nei komenta
rui. > ;

Naujai leidžiamas iš So. 
B ostono ‘ ‘ Darbini nkas, ’ ’ 

kulisai yra redaguojamas 
kun. F. Kemėšio intekmė- 
įje, pasipūtė prieš Lietuviu 
[Dienraštį “Kataliką” ir ta 
Lie pasiputime kai-kada pri 
pasakoja gan neišmintingi 
Halyką. Štai “D-ko” Ne 
t> tūlas F. V. rašo:
I “Katalike,” ką tu gau- 
I ni prigulėdamas prie lai- 
1 svamaniu spaudos drau- 
\ gijos? Tu nepriguli prie 

katalikiškos spaudos de
jos, o jos pasidarbavimas 
tau gerą neša.

“Draugas” 
pažino, kad
savo protu gyvena, bet 
man išrodo, kad jei ne 
svetimu protą gyventu, 
tai kitaip ir principus ir 
biznį suprastą.” 
Negudriam skaitytojui 

tas viskas gali rodyties tik
ru pinigu. Vienok tie, ku
rie yra arčiau susipažinę su 
ta politika, kurią varo žmo
nės, susispietę apie, tokius 
laikraščius, kaip “Darbi
ninkas,” labai gerai žino, 
kokia yra tikra vertė augš- 
ciaus privestojo išsišokimo 
prieš L D. “Kataliką.” To
kia vertė šio užsipuolimo 
yra tame, kad LD. “Kata
likas” nešoka taip, kaip ku
nigas Kemėšis ir jo poli
tiški šalininkai norėtą, ne
pučia vienon su jais dūde
lėm Jiems norėtųsi užmes
ti, ant “Kataliko” savo api- 
nasrį, bet kadangi tai 
sek?,, tai ir piktumas

'Pasai užsipuolimas
ui i m i k'V, ri>k:n<:

vokiečiams ne 
jau pagaliau ima sek- 
dabartiniam kare, kad

nesi- 
atsi-

Išnykęs .Amerikoj paukštis 
vardu Dodo. Atrasta jo 
skeletas ir štai ornitologis- 
tai sulyg skeleto padarė jo 
tikrąją išvaizdą. Šis pauk- |M tyD&fHV fii5 SK£££Tqh 
štiš lyg gyvas galima dabar 
pamatyti American Muse
um of Natural History New 
Yorke.

mą. Ji neužsiima laisva- 
manybe. Prie šios* draugi
jos gali lygiai prigulėti gry
nai katalikiški laikraščiai, 
ir tuom jie nei truputį ne
prasižengia prieš Kataliky
bę, nei Bažnyčią. Jaigu ši 
draugija yra laisvamaniš
ka, tai mums iki šiolei to 
neteko pastebėti. Nei tos

Aš norėčiau visiems tiems 
ponams priminti svetiintau- 
tiškas spaudas ir draugijas. 
Prie jų priklauso įvairiu 
pakraipų ir nuomonių laik
raščiai ir visi jie krūvoje 
darbuojasi. Jims apeina 
tiktai bendri spaudos ir vi
suomenės reikalai, kiek šie 
yra surišti su spauda.

Kodėl tarp lietuvių pana
šiai negalėtą būti? Man ro
dos, kad ne tiktai galėtu, 
bet ir turėtu taip būti. Tai

pamatas.
Kun. Kemėšis, kurisai 

ke’ia visus dabartinius er
gelius, dar nesenai Ameri
koje gyvena. Jaigu. jis bu
tą ilgiau šioje šalyje pagy
venęs, gal jis galėtų plačiau 

uęgu kad dabar.

kuomet
lems javuose, ] ie girią pa
kraščiu bei būtą, besiarti
nant apkrečia juos nauja 
ugnis. Apačioje sutinku 
maliminką, kursai nepabė
go. Jis dėkoja dievui, kad 
granatos ne uždegė malūną 
bei kad dar stovi nesugriau
tas gražus jo namas.

Nakvoju mažame, tuščia
me ūkininko kambarėlyje, 
kur pasikabinu savo guli
mąjį tinklą. Taip tarp dan
gaus bei žemės gulėdamas 
geriausiai apsisaugoji nuo 
naminiu gyvuohrką. Ties 
namais be galo gražus mar
gas gėlią darželis. Rožią, e- 
stru, jurgyną, blezdingučią, 
nežėdą, liutsnuki ir dar 
daugybės kitą visomis spal
vomis klestinčią gėlių, o 
ten toliau eina kruvinas 
darbas.......

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Rusas fr '-hfrurgas. spe

cialistas i ...... •tu.r.ų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—-i po pie
tų ir G—8 vakaro; nedėliomis 10—1 
po pietų.

3358 S- HalstEtf SL, arti 34, Chicago,

veikime, nėra nieko tokio, 
kas duotą nors mažiausią 
teisę vadinti ją laisvama
niška. Jai rupi grynai vi
suomeniški reikalai, kurie 
apeina lygiai lietuvius ka
talikus, kaip ir kitus. Jai 
taipgi rupi spaudos reika
lai, šie net pirmoje vieto- uratyti, 
je, o spaudos reikalai pas ^is g^K'tą plačiau per- 
lietuvius daug kame yra niatyti ir suprasti Ameri- 
bendri. Šios draugijos ne- ^os lietuvių aplamai ir be
galima net priskaityti prie
kokios nors atskiros politi-'Atskirai. Dabar gi jis no
kinės srovės. JT priskiepyti čia tai, ką jis

Musu laikraštis senai jauima^e Vilniuje. Let jis už- 
prie šios draugi- i 1",rStll> kad kas -vra Sera 

vra vienas jos i-1 Vilniuje, ėia gali Imti vi- 
ir kas ėia apie tai88" bll,«8' įvairiose šalyse 
vra kalbama, tail-v,a >vaWos aplinkybės, ir 

iš patyrimo. Bet i811 tomls aplinkybėmis rei-

matyti ir suprasti Ameri-

tuviii darbininku gyvenimą

visai
■ kū

pa
jau

Dr.€. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai 

3149 Sc. h'orgm SI kerte 32ros, Cl icigo 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiško 
Talpai Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
N’edėlioir.R vakarais ofisas uždarytai 

Telefonas Yards 687.

je yra laisvamaniška. Tai 
yra demagogiškas ir mela
gingas užsipuolimas. Lie
tuvių Spaudos Draugija A- 
merikoje visai nėra laisva
maniška. Tai yra pono. F. 

ar netyčia, 
papildyta, ir tas ant musą 
užpuolikas turėtą 
vadintas labai 
vardu.

Liet. Spaudos 
Amerikoje neturi 
siu laisvamanybės platini-

■ perdažnai savo laikraš-' V- klaida, tyria

jos, net
steigėju,
draugiją
pasemta
gal p. F. V., būdamas ma
tomai visai pašaliniu musą 
draugijai, geriau ją pažįs-~ V 7 C~ — e

ta, negu tie, kurie prie dr- Plle
rašinėja apie taiką 
to savo opiniją, ko- buti pa- 

negražiu
lima Vokietijai su'talkinin
kais susitaikinti. Jie nuo
lat apie taiką rašo ir kalba 
ir nuolat tvirtina, kad tal
kininkai ją spaudimo 

. laikysią, turėsią ją
gorus pasiduoti.

neat- 
išly-

Antai paskui vokiškus 
laikraščius ir angliški lai
kraščiai skelbia, jogei vie
nas Vokietijos augštas as
muo (bene tik nebus pats 
kaizeris) spėjąs, kad dabar
tinis karas Europoje pava
sari turėsiąs pasibaigti. 
Tas asmuo gazdina talki
ninkus, kad tie ligi pava
sariui neatlaikysią, turbut 
turėdamas omenyj pačios 
\Tokieti jos ligi pavasariui 
neatlaikymą. Bet indo- 
mios išlygos, kurias vokie
čiai taikos metu paštaty- 
siaiiti.

Vokiečia i pareikal ausią
atlyginimo 

Anglijos ir
didelio karinio 
iš Francijos,
Rusijos. Bet. didžiausioji 
to atlyginimo dalis kilsian
ti ant Francijos ir tai bu
sianti kaipo gvarantija, i-

Draugija 
savo tik-

lengvai negalėtą kesinties 
ant Vokietijos. Augštas 
atlyginimas kadangi talki
ninkams neleis ginkluoties.

Vokiečiai norėsią idant 
jiems butu sugrąžintos vi
sos paimtos kolionijos ir da
lis dabar ją užimtu terito
riją Franci joj, Belgijoj ir 
Rusijoj. Vokiečiams la
biausiai rupi pasisavinti 
Belgijos jei ne visą pajūrį, 
tai nors jo žymią, dali.

Šiaip ir kitaip vokiečiai 
gazdina talkininkus ir be
veik jau verste ima versti 
juos taikinties. Bet varg
šai nežino, ar gal žinoti ne
nori, kad talkininkai nuta
rė nesitaikinti, kol Vokieti
ja bus įveikta, kadir ilgiau
sius metus prisieitą kariau
ti. Reikia spėti, kad jie vi
sa tai žino, tik savo senu į- 
pratimu drumsčia vandenį, 
kad butą galima veikiau

jos prikhtuso. Todėl gal ji
sai galėtu prirodyti, kad ši 
draugija yra laisvamaniška. 
Jaigu jis to negalėtą priro
dyti, tai visa jo kalba rei
kalinga butą suprasti, kai
po noras pakenkti Lietu
viu Dienraščiui “Katali
kui” ir Lietuviu Spaudos 
Draugijai Amerikoje. Iš 
to, ką p. F. V. iki šiolei apie 
tą draugiją parašė, galima 
padaryti kaip sykis prie
šingas išvedimas, būtent: 
kad jis visai tos draugijos 
nepažįsta ir remiasi tuom, 
ką, gal but, iš dešimtų Į li
nų apie tą draugiją nugir
do.

Kai]) jau visi laikraščius 
skaitanti žino, kun. F. Ke
mėšis' ir jo politiški pase
kėjai yra sutverę draugiją, 
kuri pastatyta ant siaurai 
parti jinią pamatą. Šios 
dr-jos sutvėrėjai būtinai 
nori, kad ir LD. “Katali
kas” priklausytą prie tos 
draugijos. Vienok “Kata
likas” mano, kad geriau 
priklausyti prie Spaudos 
Draugijos, kuri yra pasta
tyta ant plačių visuomeniš
ką pamatą. Iš čia kįla ir 
visas pykimas ir urzgimas 
ant musu laikraščio_“Ka-

kalinga skaityties. Ta po
litika, kurią jis ir jo šali
ninkai varo, gali privesti 

labai apgailėtinu ir 
mums patiems, Amerikos 
lietuviams katalikams, ken
ksiu i n gą pasekmių.

Bet grįškime prie “Dar
bininko.” To laikraščio 8- 
tame numeryje jau patsai 
redaktorius sekančiai rašo: 

“Katalikišku laikraš
čiu sąjunga (po intekme 
kun. Kemėšio. S. P. T.) 
nutarė padaryti kol-kas 
išimtį “Lietuviu Dienraš
čiui Katalikui,” ton, kur 
jo žmonės reikalaus, ir 
tik patol, pakol tas dįen- 

. rastis laikysis 
kaus lietuviams 
kailis krypsnio.” 
Kitais žodžiais

S. P. Tananevičius.
•LD. “Kataliko” vedėjas 
ir Liet. Sp .Dr. Am. prez.

Iš Lietuvos karo 
laukų.

prielan- 
katali-

tariant, 
kun. Kemėšis ir jo pasekė
jai nutarė baikotuoti “Ka
taliką,” jaigu jisai nesilai
kys kemėšim’s pakraipos. 
Mes išsireiškimą “kemėši- 
nės pakraipos” čia tyčia 
vartojame, nes skiriame tai 
nuo katalikiškos pakraipos. 
Kiek pastaroji yra lietu
viams naudinga ir sektina, 
tiek kemėšinė pakraipa y- 
ra mums, katalikams, pa
vojinga ir vengtina, nes ji 
stovi toli nuo tikros krikš
čionybės, nuo artimo mei
lės, nuo visa to, kas mums 
buvo Viešpaties Kristaus

Vokiečių korespondentas 
Rudolf von Koscutzki įvai
riems Vokiečiu laikraš
čiams rašo apie tai, ką jis 
Lietuvoje karo laike matęs.

Iš Butiuną važiavau vie
škeliu Biržų link. Automo
bile žiburius turėjom užge^ 
sinti. Pamažinu važiavome 
per kaimus, kuriuose buvo 
tylu bei ramu. Buvo ūka
nos. Nei Biržų bažnyčios 
bokšto nebuvo matyti. Ga
liausiai atvykome Biržuos- 
na. Biržai dalimis sunai
kinti. 7. valandą Biržų baž
nyčioje buvo sidabrinės ve
stuvės. Aš irgi nuėjau pa
sižiūrėti. Vėdžiai klupo ties 
altoriumi. Už jų stovi bro
liai. Žilgalvis kunigas len
kia galvą prieš krucifiksą; 
tarnaujantis jam vaikesas 
lenkia kelius, kada Šven
tąjį Raštą neša antron al
toriaus pusėn. Bažnyčios 
suoluose sėdi senos moterė- 
les ir linguoia galvomis lai-

nesudegtų. Bet daugiausia 
karas / apninka taip ūmai, 
kad tik keletą daiktą iš na
mą gali išgabenti, o ir tat 
be tvarkos. Tada jau bė
ga. Maždaug kiekviename 
apleistame sode guli vi ūdas 
ir lanktis su gijomis, ir da
lys pačią dirbtą staklių. Ir 
daug bičių aviliu. Gaila ir 
baugu niatyti, kai]) bitelės 
su • nusvilusiais sparnais 
klaidinėja apdegusiuose a- 
viliuose.

Važiuojame tolyn Dauk- 
niškiuosna. Kulkos čia atle
kia iki į musų daržą. Kai 
mo gale stovi gražus iš ak-

gi
įB
E

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedelicins pagal sutarimu

4712 So. AsHand Avė.
arti 47-tos gatvės.
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Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdaių, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRTAS. savininkas 
32S2-S4 S. Morgan SL 

CHICAGO, ILL.
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at-

v lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.HICUŲ mūrytas volo nialu-| Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
_ . rašyk platesnių žinių.

nas, kiną šiandien po ]lietą Autoriam School of Langnažea 
ištiko dvi granati Tuom 
tarpu Rusas nešauda. To
dėl aš kopiu ant malūno. 
Gražus iš čia reginys per 
saulės apauksintus Jaukus, 
kur priešakyje ir po deši
nei Vokiečių šaulių linija 
plačiu frontu traukiasi. 
Kartais jie stovi smarkioj 
šrapnelių krušoj.e; kartais 
pavidalai dingsta valancįė-

1741 W. 471h Street. : : Chicago. 'K

731 W. 18th Street

OBeko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos. geografijos, politikinos 
ekonomijos, piliotystės, dailnrašystos.

Mokinimo valandos: nuo 8 ii ryto 
iki 5 po pietų; vak. uuų 7:30 ilų
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LD. “KATALIKAS,” spalių. 23, 1915. r

Princas ir Elgeta
Sulietuvino Padauguvietė,

(Tąsa).
čiai kitų luotelių pliuduriavo aplink jį. Nuo karaliaus 
rūmų Tomas su didžiūnais turėjo plaukti luotais iki 
Londono bokšto, o iš ten raitas per visą mieštą iki 
Westminster! o vienuolynui. Tai buvo sena vienuolija 
su daugybe bokštų. labai puošniomis salėmis ir sena 
bažnyčia. Vienoj salėj jau iš senų laikų vainikavo 
Anglijos karalius, o bažnyčioj juos laidodavo. Per 
daugelį bokšto langų buvo iškištos patrankos. Kada ka
ralius su visais didžiūnais prisiartino prie bokšto, iš 
visų patrankų iššauta. Net žemė sudrebėjo ir langai 
subarškėjo nuo didelio balso. Pas bokštą Tomas užsi
sėdo ant labai gražaus arklio. Gražus, auksu išaustas, 
uždangalas buvo užklotas ant arklio ir kabojo ligi že
mės. Dėdė Hartfordas ant tokio-pat arklio jojo pas
kui. Sušlamėjo karaliaus sargai. Paskui juos važia
vo didžiūnai, lordai, grafai ;toliau visokie viršininkai 
su auksiniais retežiais ant krūtinių ir su gražiomis vė
liavomis. Minia linksmais balsais sutiko karalių. To
mas žiurėjo į visų linksmus veidus ir jo dūšia buvo 
linksma, rami. “Gerai būti karalium, numylėtų visų 
žmonių,” mintijo jisai. Tomas meiliai lingavo į visas 
šalis ir kalbėjo meilius žodžius. Minios dar labiau krik- 
štavo. Staiga minioj Tomas pamatė du apdriskeliu 
draugu. Tomas tada dar labiau ėmė didžiuoties. O 
ką, kad jo draugai jį pažintų! Kokia tai butų del jo 
šlovė. Jisai, elgeta Tomas, karalius žaisluose, pasto
jo tikru karalium! Jam tarnauja šlovingi grafai ir ku
nigaikščiai! Ir visa Anglijos tauta jam priklauso!... 
Kartais Tomas barstė į minias saujas naiiją pinigų. 
Žmonės godžiai juos gaudė. Visose gatvėse, per kiek
vieną langą, per duris iškeltos buvo vėliavos. Gatvės 
buvo išklotos brangiais kaurais. “Ir tas visas gražu
mas, ta puikybė surengta del manęs!” mintijo Tomas. 
Veidas jo paraudonavo nuo laimės, akįs žibėjo iš 
džiaugsmo ir linksmybės.

Jis iškėlė ranką, kad berti saują pinigų. į minią, ir 
staiga pamatė nepertoli nuo savęs išblyškusį, nusika
mavusį moteriškės veidą; toji moteriškė niekur nenu- 
vedė akių nuo jo. Tomas tuojaus pažino tą išblyškusį 
veidą, tas geras, liūdnas akis: tai buvo jo motina! Ta 
motina, kurią kitados jis taip mylėjo. Pats nejauzda- 
mas ką daro, jis pakėlė savo rauką prie veido, paskui 
ištiesė abi ranki į priešakį ir suriko garsiu balsu: “Mo
tina! mieliausia mano motina!”

Nustebinta minia nusisuko ton pusė, kur žiurėjo 
karalius. Pasidarė sumišimas. Stovintieji priešakyj 
stūmėsi toliaus, idant pamatyti, į ką žiurėjo kara
lius, o stovintieji toliaus stūmėsi priešais, ir taip vis
kas susimaišė, kad ir toji moteriškė, kurią karalius pa
vadino savo motina, nežinia kur pranyko.

Tomas norėjo liepti suieškoti motiną, bet kur ieš
koti, jis ir pats nežinojo. O jam niekas netikės, kad 
tai buvo jo motina, nes ir taip jau jis visur girdi kai
lius: “Karaliui nusidavė, kad jis pamatė savo numiru
sią karalienę-motiną.” Ii’ tokios kalbos ėjo iš lupų į lu
pas.

Liūdnom akim žiurėjo Tomas ton pusėn, kur jis 
matė motinų, bet jos jau ten nebuvo. Visa linksmybė 
jo prapuolė. Veidas nulindo. Dėdė Hartfordas prijojo 
prie jo, nusiėmė skrybėlę ir pasakė: “Viešpate. dabar 
ne laikas apie kas-žin-ką mintyti. Minios mato tavo 
liūdną veidą. Jau linksmybės šauksmai nyksta. Pa
klausyk mano patarimo: pažiūrėk meiliai ir prakalbėk 
ką nors linksmai į savo žmonės! Argi jau jūsų didybę 
taip labai sugraudino tas regėjimas?” Tomas liūdnai ' 
pažiurėjo į Hartfordą ir pasakė: “Tai nebuvo koks ap- 
gavingas regėjimas, tai buvo mano tikra gyva motina! 
Aš regėjau ne numirusią karalienę, bet tik tą moteriškę, 
kuri mane pagimdė ir išaugino vargingoj šeimynoj ma
žame kainbarėlyj.”

Dėdė Hartfordas sulaikė arklį ir prakalbėjo pa
šnabždomis: “O, Viešpate, susimilk! Karalius vėl kla
joja!”

O procesija slinko toliau išrėdytomis miesto gat
vėmis. Tomas toliau elgėsi taip, kaip jam buvo liep- 
ta: šypsojosi, meiliai lingavo galva, mėtė į minias daug 
pinigėlių. Bet dvasioje jis jau daugiau neslliriksmino. 
Minia po senovei klykė: “Lai gyvuoja Edvardas, Ang
lijos karalius!”

Mark Twain.

apė

savo- 
rašy-

XXIX.
Karaliaus vainikavimas.

Trečią valandą nakčia iššovė pirma patranka. Mi
nios žmonių pradėjo rinkties į Westminster! į iškil
mes — karaliaus vainikavimą. Reikėjo dar laukti 7— 
8 valandas, kol karalius atkeliausiąs. Bet visi skubi
nosi, kad nusipirkti geresnes vietas. Žingeidžiųjų susi
rinko didelė duagybė. Buvo dar tamsu ir tik žiburiai 
švietė galerijas. Didelė vienuolijos salė buvo ištaisy
ta minkštais brangiais kaurais. Augštai buvo intai- 
sytos galerijos de] visokių žmonių luomų, o salėje kre-

(Seka toliau).
•v i -i. , . •
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Iš Laikraščių
Daug indomią žinučių a- 

pie Rusiją dažnai paduoda 
Prūsų Nauja Lietuviška 
Ceitunga. Visos žinelės y- 
ra taip vienpusės, kad sun
ku net ir įsivaizdinti kodėl 
Prūsų lietuviai tokia dide
le pagieža dega aut Prū
sijos ir rusų ir kodėl jie 
taip daug gerbia Vokietiją 
ir jos valdžią. Ar gi todėl, 
kad vokiečių valdžia bai
gia juos germanizuoti, o 
Rusijoje lietuvių tautinis 
supratimas išliko nepalytė
tas? ; f ’

Štai nekurtas žineles a- 
pie Rusiją čionai paduoda
me nepakeizdami nei 
tiškos Prūsų lietuvių 
bos.

“Kievo gyventojus 
mė didė baimė ir išgąstis. 
Tai, kas Kievo gubernijoj 
nusiduoda, yra prapultis 
šito bagotojo miesto. Mie
sto vyriausybė apsakydina, 
kad visi vyriškieji tarp 14 
ir 70 metų amžiaus su prie
varta iš miesto pagabenti 
busentis. Sujudimas taip 
didis, kad miestas bepročių 
bustui prilygsta. Visi gelž- 
keldvariai yra žmonių ap
gulti. Policija nebstengia 
visų latrų ir vagių atsigin
ti. Irgi pat- Žalnieriai da
ro, kas jiems mėgsta. Iš
viso bus aplink 180.000 bė
ginių iš Besarabijos į Kie- 
vą parpludę”.

Kitoj vietoj rašo:
i ‘ Pagarsėjęsiš maskoliš

kasis rašėjas Maksim Gor
ki, kurs dabar Maskvoj už
silaiko, buvo andai pasi
kalbėjimo vakarą sušaukęs, 
kuriam didokas studentų 
susivienijimas pribuvo ir 
kuriame Gorki už pakajii 
su Vokietija išsitarė. Dar 
yra Maskolijai nepervėlai 
su Vokietija pigų garbin
gą pakajų daryti, rasi da
bar Vokietija dar koki in
teresą tur veik pakajų da- 
rydinti kada vokiečių Žal
nieriai Peterburge ir Kię- 
ve, rasi ir Maskvoj stovės 
— o jie tikrai taip gali to
li pareis — tada Vokietija 
nei • jokio stroko m-bturės 
ant pąkajaus darymo. Tas 
susiejimas tapo galidusiai 
policijos išardytas”. .

Tokius išsireiškimus, kai 
kad Gorki pasakė, vokie
čiai, o paskui juos ir Pru
są lietuviai, labai myli ir 
mielai visa tai pasauliui 
skelbia.

Kitur:
“Kaipo maskoliai pri

versti buvo iš Galicijos pa
sitraukti, pasivilko jie iš 
daugel vokiškų kiemų vi
sus gyventojus, moteris bei 
vaikus. Po keturių mėne
sių, kuriuose didei daug 
iškentėti turėjo, sugryžo 
dabar didesnis skaitlius ši
tų išvilktų žmonių”.

Panašiai elgiasi ir Da
bartis. Tuose laikraščiuose 
nepamatysi nei pusės žo
džio priešingo vokiečių val
džiai, bet ant Rusijos ir 
rusų galvų tiesiog kuolai 
tašomi.

Stebuklingi tie Prusą lie
tuvių laikraščiai!

Indomus laiškas 
Tėvynėje. Tai p. 
taus iš Lietuvos 
rašytas Tėvynei, 
turinys:

padėtas 
A. Mar- 
laiškas, 
Štai jo

....
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EL15EO R R EDO N PO 
HENRY R FLETCHER

Kuomet Carranza pripažin
ta Meksiko prezidentu, rei
kės ten turėti savo ambasa
dorių. Juo bus Henry P. 
Fletcher. Carranza gi am
basadoriumi Suv. Valstijo
se busiąs Arendono.

“Netik tėviškės, bet ir 
drabužių netekęs, bastausi 
po visą Lietuvą nuo karės 
pradžios. Dabar su 2.00 
pabėgėlių vis. pirma fronto 
žengiu pirmyn. Dar esu 
Vilniaus gubernijoje pas 
Maįadžiną, bet jau tuoj 
reiks kelties tolyn.

Žmonės bijosi pasilikti 
po vokiečiu, sakydami, kad 
“vokiečiai stato • vyrus į 
frontą ir viską atima;, mo
teris ir merginas užmušą i- 
ki smert” ir tt.

Pabėgėlių yra toks pa
dėjimas: viskas vežime ir 
karvė (kas turi) prie veži
mo; žmonės daugiausiai ant 
lauko guli ir verda valgy
ti. Kai turiu, tai duodu 
kiekvienam po. Iį4 svaro 
duonos i dieną, cukraus ir 
arbatos. Kartais, permai
nau: duodu kruopų, žirnių 
ir.kt. Bet iš. to. žmogus ne
gali misti, turi, savo pridė
ti. Pabėgėliai susideda iš 
pairusiu, šeimynų: . tėvai 
nežino, kur yra jų vaikai, 
broliai nežino,, kur .jų sese
ris. Yra daug tokių, kad 
kaimynas veža 2-jų ar. 5-kių 
metų amžiaus kūdikį ir ne
žino, kur yra jo tėvai. Ki- 
ti-gi, pametę viską, bėga 
kur akįs neša, be drabužių, 
be niekur nieko.

Buvau miestelyje Sud., 
18 varstų nuo. Vilniaus. 
Žmonės labai sulenkėję. 
Lietuviai neapkenčia lietu
vių ir net į kaimus nenori 
įsileisti. Kunigas daug 
kartų lietuvių bažnyčioje iš 
sakyklos niekino lietuvius, 
vadindamas jų kalbą pago
niška ir juos pagonimis. 
Tas, žinoma, katalikus už
gauna. Vienam žmogui mi
rus, nepriėmė į kapines; 
vienoj lietuvių šeimynoje 
nekrikštijo kūdikio be jo
kio pateisinimo ir tuoj per
sitikrinau, kad tas kunin- 
gas tikras kaimo kerdžius. 
Pągaliaųs, pamojau 
ant visko.

Čia, iš kur rašau 
daugiausiai gyvena 
tai. Labai geros
žmonės, kviečia pas save ir 
meiliai priglaudžia. Link
smi ir malonaus budo: vei
dmainystės nesimato.

Pabėgėlius turiu . dau
giausiai iš Kauno guberni
jos: Betygalos, Krakių ir 
Airiogalos valsčių. Turiu 
labai daug burliokų, suko- 
lonizuotų tuose valsčiuose. 
Tai yra labai blogi žmonės 
ir žemo budo: ant kiekvie
no žingsnio melagystė ir 
vagystė.

Jei galėsiu kur geriau 
apsistoti, kol karė pasi
baigs, tai savo vietoje pa
liksiu ką kitą. Aš pats va
žiuočiau i Ameriką organi
zuoti žmones, kad grįžtų į 
tėvynę. Dabar čia bus la-. 
bai daug dvarų ant parda
vimo. Kiek persitikrinau, 
tai čia ir ant ūkio ii' šų biz
niu galima labai gerai gy
venti. Man rodos, kad tą 
darbą jau dabar yra laikas 
pradėti kalbinti žmones, 
kad rengtųsi grįžti i tėvy
nę, kar parsiduotų namus, 
biznius ir lauktų karės pa
baigos, kad grįžti tėvynėn. 
Kas užsidės miestelyje biz
nį, kas galės gražiai ant u- 
kio apsigyventi, kas buda- 
voti namus ir tt. Čionai a- 
gituoju, kad susitvertų 
nors iš kcletos žmonių tam 
tikra bendrovėje dvarų že
mei pardavinėti po visą 
Lietuvą, budavoti medinius 
ir mūrinius namus. Tokį 
bendrovė turėtų susitverti 
iš žinomų žmonių, kurie ga
lėtų nurodyti, kur, ką ir 
kaip pirkti ir t. p. Už tai 
galima imti ir atlyginimą, 
bile tik teisingas patarimas 
žmonėms Imtų suteiktas.

Kas bus, po kuo liksimi* 
— nesprendžiu, bet visi ži
no, kad reiks gyventi šitai 
audrai pasibaigus. Kam tad 
gyventi kitoje šalyje, kada 
čia visur bus kelias atvi
ras.

Lietuvoje yra daug inte
ligentijos, bet nedaug vei
kėjų. . Lėbai daug yra to
kių, kurie praleidžia laiką 
tupčiodami ir ' bučiuodami 
rankas: Gavęs ?diplomą tai 
jau ir mano, jog jo gyveni
mas aprūpintas, tad Ir spar
do prastą ir teisingą darbi
ninką. . . • Daug yra tokių 
diplomatų inteligentų,’ kad 
žiūrėdamas į juos manai, 
jog tėvai butų-geriau pa
darę, jei butų išmokinę juos 
arti ir akėti.

Iš Amerikos negaunu nei 
laiškų, nei laikraščių.

Su pagarba —
A. M. Martus.

Ą.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyry, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos:

’3249 S. Morgan St., Chicago.s ";”tnsį XT i
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1-mas Iškilmingas Labdarybės Balius! 
Parengtas

“GABIA SOROSIS“
Subatoje, Spalių-Oct. 23 d. 1915 m. 

UNITY CLUB SVETAINĖJE, 3140 Indiana Avenue 
Visus širdingai kviečiame į musų pirma balių. Muzika grieš puikiausia 
ir tikriname,- kad ' visi busite užganėdinti. Vi 
darybei (CHARITY),

ranka

laišką, 
ąnijo- 

širdies

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. i mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą. ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, DI.' White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 .ar ketu
rias dienas. Vartokime White Rock 
Headache Powders.

COPYRIGHT APPLIED FOR '

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo ■ apsirgimūose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų .gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dąlykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena.” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin 
gų į visas šalis .Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vii- 
šais. Didumas kningos 6%x9U colių. Apie 150 paveikslų. Tol puslapių

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Tuksiantis Naktį
irVena

SCo

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlomo .šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras (lok indomią dalyku, kad no vieną rudens vakarą rymodamas aut 
kningos savo vaidentuve gyvens- ypatingoje šalyje, tarp keistu žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų' papročius. Minėtos arabu historijos sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai iiugirtos. 
Reikalaukite "Kataliko” kningyne. . .

Išrausta
WHITE ROCK

Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, 11.1,

1 1 ‘

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULi PRIE

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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LD. “KATALIKAS.” spalių 23, 1915.
3SK

Musų Moterims
TURKŲ MOTERIS.Turkijoje mažųjų mergaičių išauklėjimas neduoda joms pamato tolimesniame gyvenime. Turčiai savo dukteris neleidžia i kokią nors turkų mokykla, o už- rubežyje išauklėtos rūpinasi savo sesutėms duoti nei daugiau, nei mažiau, kaip pralavinti pianu skambinti ir išmokinti gimtosios kalbos. Tuo ir baigiasi visas turkų mergaitės išauklėjimas. Šiokių-tokių išimtį padaro tos mergaitės, ku-į rių tėvai leidžia jas į sve- timtautines Turkijoje uždėtas mokyklas. Tarpe tokių mokyklų yra žinomas amerikoninių moterių licėjus Skodare ir šiandieninės vokiečių mokyklos Peroje.Turkijoj augštesnių mokyklų nesama. Įvairus mėginimai užkišti tą spragą nuėjo niekais delei finansų stokos ir... mokinių. Žemesnėse turkių moterių mokyklose auklėtinės pramoksta šiek-tiek skaitymo ir rašto. Visupirma stoka mokytojų. Pastaruoju laiku turčių dukterims įsteigtas “universitetas” su aug- štesniu išsilavinimu. Tečiau mokslo pamatas, sulyg išgu I dine jimo tobulumo,stovi neaugšeiau pamato Europos elementarinių mokyklų. Ačiū energingam turkių pasistatymui, jos išsikovojo dirvą medicinos srityje.Didžiumos turkių išauklėjimas yra prastas. Tikslas išauklėjimo daugiausia rymo ant moterystės pareigų žinojimo. Turkų mergaitė nežino, kas tai yra draugė. Visą savo jaunystę praleidžia draugėje motinos ir tetutės. Nuo draugių visiškai atitverta. Tokiame uždaryme jinai praleidžia laiką prie žaislų ir dainų.Po pietų globoje tarnaitės turi mažą pasivaikščiojimą. Delei naminių reikalų miestan išeiti neprisieina.. Pirkliai nešioja įvairių prekių ir praeidami pro trobas balsiai šaukia, ką turi parduoti ir tada, kas reikalinga, galima nusipirkti.Ištekėjusios moterįs užL siiina šeimininkavimu ir s veda namų tvarką. Prastutis išauklėjimas, o delei tos priežasties paeinanti stoka švaros ir tvarkos skonies. Ką Europos dvylikos metų mergaitės be vargo atliks, tai turkų moteris neteks galvos ir neišpildys.Turkų moterįs labai mandagios ir minkštos. Draugystėje išsipasakoja smulkiausias paslaptis, dažnai kitų žiniai nereikalingas. Tos žinios priguli prie jos vienos ypatiško gyvenimo.Labai augštame laipsnyje stovi motiniška vaikų meilė. Motina giliai myli savo vaikus ir rūpinasi visu- kuomi juos aprūpinti. Tečiau, būdama pati tamsi ir neišauklėta, nieko prakilnesnio negali suteikti vaikams, o perdidele savo meile. ištisą dieną beglamonėdama savo kūdikius, juos tik suvargina.Retai kuri turke, paeinanti iš vidurinio luomo,

pasižymi grožybe. Jos grožybę nubraukė šalin sunkus gyvenimas ir darbas. Pa- vyzdin, Anatolijos sodietės dirba galvijo sunkumo darbus. Vyiiškiai jas prie gyvulio laipsnio ir priskaito. Labai nežymus procentas Anatolijos moterių sugeba paskaityti ir parašyti. Vežti arklą ar akėčias įsikinkius, panašiai gyvuliui, neskaitoma pažeminimu. Užtad turi stambius kaulus, — gracijos ne pėdsako. Turkų historija duoda daug pavyzdžių, kaip jįj moterįs narsiai dalyvaudavo karuose, žargė Kaukazo milžiniškus kalnus. Šiandieniniame kare taippat netrūksta moterių kariautojų.Į mečetis moterįs eina labai, retai. Pats Mahometas joms paliko patarimų, kad moteris, nors gali lankytis mečetin, tečiau pasielgs geriau, se. rims sta.uždrausta, mat, pagadina maldos vertę. Mečetėse turi glausties už piliorių, ar šiaip už padarytų priedangų, kad nepaniekinti vyrų maldos. Įvairiuose religiji- niuose dalykuose moteris neturi balso.Skriaudžiamos ir neapšviestos moteris, ne dyvai, nespėjo dar pasiliuosuoti nuo įvairių prietarų. Apsikarsto įvairiomis palomis ir margais, kad tokiuo budu pasiliuosuųti nuo nelaimės ir blogos intakes. Burtininkės — tai nuolatinis ir godojamas svečias haremuose. Jaunos merginos pirkinėją už augštas kainas įvairių šaknelių ir kvepalu. kuriais turi omenyje atgriebti prarastų vyriškio meilę. Reikia pridėti, kad netekti meilės greit pasitaiko. nes vyriškiams ten leista turėti, ypatingai augš- tesuiuose luomuose, po keletą pačių. '*žodžiu sakant, turkių padėjimas yra vargingas ir pažemintas. Zylė.

jaigu pasiliks namuo- Penktadieniais mote- malda visiškai uždrau-Tarp vyrų maišyties
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tik ku-ku- ve-

mokino padirbti kvepalus be gėlių pridėčko, tečiau dailė negali užstoti gamtos ir gėlių kvapas yra kur-kas malonesnis. Užtad bene išmintingesnis būdas atsiranda patenkinti savo skonį naturalėmis gėlėmis, kurių kvapas malonus ir sveikas, o mesti įvairias “košes,” nuo kurių prarugsta ne darbužiai, bet ir visas nas.Yra ir lietuvaičių, rios kulnis pasispjaudęjasi, kad neatsilikti nuo dienos madų, mėgina teplioti savo veidelius visokiomis “košelėmis” ir milteliais. Rodos, turėtų susiprasti, kad tokiuo savo pasidabi- niniu gali nebent mulkių užžavėti, juk kiekvienas išmintingas vyriškis žiuri ne į “košelių” ar miltelių plutų, bet kas po jomis yra. O apsikrėthnas tomis plutelėmis reiškia, kad jau neužsi- tikima į savo naturalę grožybę. tada skolinama iš “košelių” ir iš miltelių. Kas-gi iš tokios grožybės!Lietuvaitės, nesekime negudrių madų! Lucė.

ATSARGIAU SU KVĖ 
PALŲ VARTOJIMU.Šiais laikais įvairus kvepalai labai išsiplatinę; chemikai paleido savo nagus darban, stengdamiesi išrasti vis naujus tepalus su į- vairiausiais kvepalais. zPerdaug antsy k vartojant kvepalų, galima užkenkti sveikatai—apsisvaiginti ir galų gale apalpti. Kvepalai kenkia nervams, suerzina nosies kremzles ir gadina suodimą. Dauguma merginų ir moterių per neišmanymą vartodamos kvepalus kenkia savo sveikatai, įsigydamos kvaitulį, širdies nenormali plakimų, mirgėjimą akyse; kvepalų mylėtojos per ilgų vartojimų iššaukia suirimų nervų sistemos. Yra žinoma, kad gėlių kvapas gali nunuodin- ti žmogų. Jaigu miegamajam kambaryj ant nakties pasidėsime stambų baltųjų gėlių buketų, tai galima nusinuodyti ligi smarkios ligos, kŠiandie chemijos išradimai taip toli nuėjo, jogei iš-

[Severas Gothardiškas Aliejus]

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Skaudėjimai Strėnose
ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
. vartojimui prie Žaizdos,

įsisenėjusi skaudėji
mai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apde- 
girnai greitai pagija, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment 

[Severos Gydanti Mostis] 
vartojama. Kaina 25c.

Mr. Stephan Plac- 
ko ,iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
šė:

“Man skundėjo strė
nos ir Jonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aė radau Se
vern's almanac’ą ir ra
dau. jog Severa’s Go
thard Oil bu»ų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau ta gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmus 
arba gėlimus.”

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Iowa.
IšniiiiMii]

užsii- Medicina ir arba dakta- pažįsta nor- organizma,
dažnai turi mažiau nžsitikė- jimo ir paklusnumo, negu neprotingas patarimas bemokslio ir prietaringo-kuždėtojo. Br.

ŽVIRBLIS
Pranešu gerb. visuomenei, kad “Amerikos Pranašus’’ 

vo “žvirblį.“ naują vienatinį visoj Amerikoj juokų ir satyros mė
nesinį laikraštį, kurs nuo spalių mėnesio 1915 m. jau pradėjo skra
joti. “žvirblis“ visiems lietuviams bei lietuvaitėms didžiai reikalin
gas. “Žv.“ už ištisus metus kainuoja tik vienas doleris. Reikalingi 
agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus po 25 centus, o už kiekvie
ną šimtą surastų metinių prenumeratorių gaus dovanų po 5 dolerius. 
Jei norite naudingai praleisti liuosą laiką ir širdingai pasijuokti, tuoj 
pakvieskite į savo namus “Žvirblį!“

“ŽVIRBLIS,” Forest City, Pa.. Box 576.

išpranasa-

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos (staiga

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

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Lšguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestraeija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrą. 
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

: > Tel. Canal 6396
( ' f
Z J. G. Mezlaiszkis :į.

Generalis :h
Kontraktoriua ir \
Komų Statojas. »

2301 S. Ltirill SI., Chicago, III. I

l‘U-be

T<>-

RUSIJA DAUG MEDŽIO 
UŽSISAKĖ.

jį tikram laikrodiniu-nuostabu, jo- žmonių, net

Temykit Lietuviai!
Dabar geriausias laikas pirkti na

mus ir Jotus Brighton Parke ir apy
linkėse, netoli nuo Crane Co. didžiu 
dirbtuvių; taipgi netoli lietuviškos 
bažnyčios, kuri yra ant 44-tos gatvės 
ir Fairfield avė. Mes turime daugelį 
lotą ir namu toje apylinkėje, kuriuos 
parduodame žemomis kainomis ir ant 

kurie į trumpą 
Reikale

Little Rock. Ark., sp. 23 — Arkansas medžių plovyklose Rusijos valdžia užsakius 300.000,0(10 pėdų raudonojo ąžuolo ir kelis milijonus pėdų geltonosios pušies. Medžiai į keliais savaites turėsią but paruošti Raudonąjį ų-žuolų rusai sunaudosią pra- tiesiinui lio iš Maskvos Rygą, džiųi kompanija pelnys lis milijonus dolerių. -

lengvu išmokėjimą, 
laiką bus daug brangesni, 
kreipkitės šiuo antrašu:

FRANK STASIULIS,
4438 So. Fairfield avė., 

Chicago, Ill.
Tel. Drover 5850.

Telephone Yardsl546

W. J. Stankūnas
Geriausias Lie- 
tuvys Fotografas

4*
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antrojo gelęžinkc-Me-
VOKIEČIAI GRASINA.
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❖
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Musų galerija y- 
ra didžiausia ant 
Bridge polio ir 
parengta pagal 
naujausia mada. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 
darbų kuogeriau- 
siai.
3315 S. HalsiedSI

kum p. 33 PI.

Y •?»

■ LIETUVIS GRABORIUS J
Geriausias gra-B 

i borius ant Bri-B 
i dgeporto. Atlie-j 
| ka darbą geriau-g 

šiai. j
| Prie kiekvieno g 
; pagrabo suteikia g 
■ geriausius likto- 
i rius ir 12 va- ■ 
' ną paimu.

B ‘ Tel. Drover 4139

J A. MASALSKIS
a 3305 Auburn Ave., Chicago1

8

M

Dr, T. M. Maturzynska
LIETUVE DENT1STE

Attinka visokį darbą dent isterijos sky
rium įeinami- Darbai gvarantoja- 

mas- Taipgi įvirtas.

1151MILWAUKEE Ave.

Sveikas gyvenimasKiekvienas žmogus, kurs nori tinkamai atlikti savo pareigas, visupirma turi pinties savo sveikatos rumu. Tai neapsieina vargo. Reikia kovoti užvybę ii- pasigaminti reikalingą maistą. Kiekvienas žmogus užgimė darbui. Ir kuo labiau reikia grumties su neprielankiomis aplinkybėmis ii- sunkiau pagaminti sau pragyvenimą, tuo žmogus privalo turėti daugiau rūpesčio, kaip užlaikyti savo sveikatą ir neleisti dilti toms spėkoms, kurios užtikrina pragyvenimą. Todėl jis privalo lenkties vi- sako, kas tik dilina sveikatą. 'Kiekvienas žmogus turi taupyti sveikatą atsižvelgdamas ne vien į save, bet ir į šeimyną, į visuomenę, kurios tarpe jis gyvena,ji tauta drąsiau žiuri į a- teitį, kuri turi narius, mokančius apvertinti sveikatą ir jų užlaikyti. Tai tautai užtikrinta pasaulyj vieta ir pirmenybė, kurios nariai rūpinasi sveikatingumu. Kimo sveikatingumas turi didelį ryšį su dvasios ir e- nergijos stiprumu. Jau senovės romėnai tų gerai žinojo ir teisingų patarlę sudėjo: “Mens sana in corpora sano” (sveikame kūne— gludi sveika dvasia).Štai tos priežastis, delei kurių kiekvienas žmogus privalo ruptinties savo sveikata. Kad žinoti, kaip išlaikyti normalę sveikatų, reikia bent kiek susipažinti su žmogaus kūno sustatymu ir su jo organų veikimu.Prie šios dienos aplinkybių, kad ir rūpestingiausia taupinančiam savo sveikatų sunku prasikreipti pro tas klintis, kurios ardo žmogų ar tai iš fizikinio atžvilgio, ar dvasinio. Tokiuose atvejuose prisieina vėl steng- ties, kad atgauti normalę sveikatų, pataisyti tas organizmo arba dvasios spragas, kurių pairimas padarė asmenį silpnesniu.

Londonas, sp. 23. — Iš Petrogrado apturėta žinia, kad vokiečiai ėniė grainti Kuršo gyventojams. Jie paskelbę, kad jei jiems nepasiseksią paimti Rygą ir turėsią trankties atgal, visus Kuršo sodžius paversiu į pelenus.

*
*

*
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*
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Me Elsie G. Plakai :
Užbaigusi Ifinshow konservato- i 
riją. Dabar duoda lekcijas ant 
piano. Atsišaukite šiuo adresu: 
4515 S. Wood St. Chicago, III. ’

norsran-nors kaž-

Tuomi rimčiausiai ma medicina, jos šalininkai, rai, aiškiausiai mali žmogauslyginai kaipir ligas, jų priežastis ir pasekmes.Užlaikymui teisingo judėjimo kokios nors mašinos reikalinga sumani ranka mechaniko-specialisto, susi- pažinusio su sustatymu tos mašinos ir jos atskirti dalelių. Ir jaigu tokia mašina prie taisyklingo savo veikimo pagenda, būtinai reikalinga sumanaus specialisto, kuris, žinodamas gabenimui, kiekvienos dalelės, sustatymų, supras, kas pairo ir Limai galės- pataisyti ir vėl atstatys normali veikimų.Niekas neduos siuvėjui arba kurpiui pataisyti laikrodėlį, nepasiūlys to darbo nei kalviui, nei šaltkalviui (sliesoriui), nors pastarieji yra susipažinę su kaikurių paprastų mašinų sudėjimu; tečiau atiduos profesionalui kui.Užtad labai gei daugumaturinčių šiokį-tokį paauklė- jimų, turi kitokią nuomonę kas link žmogaus organizmo, kurio vidujiniam suda- koin padaryta mašina, prilygti jokia žmogaus mis padaryta mašina, jinai butų sudarytakaip nepaprastai misterin- gai. Jaigu mašinoje nudyla kokia nors dalis, ji lengva pakeisti nauja, kurių galima padaryti iš atsakančios medžiagos; padihisioji žmogaus kūno dalis negalima jau pakeisti nauja. Užtad, mažiausia spraga žmogaus kūne turi didelę reikšmę į visų sveikatos padėjimų.Nėra saiko, kuriuo galima butų išrodyti, kaip daug žmogaus kimo organizmo sudarymas skiriasi nuo y- patingiausiai padirbtos mašinos mechanizmo. Šalip to viso, galima lengvai nurodyti daugybę žmonių, kurie supranta, kad laikrodėlį pridera atiduoti pataisymui specialistui laikrodininkui, batus — kurpiui, drabužį— siuvėjui, užtad svarbiausių ir brangiausių savo turtų— sveikatų — paveda žmonėms, neturintiems pašaukimo, nekompetentiškiems. Galima duoti daugybes pavyzdžių, jog- patarimas teisingo ir prityrusio gydytojo

GEN. RENNENKAMPF 
PASITRAUKIĄS.

Londonas, sp. 23. — Gen. Rennenkampf, kurio armijų vokiečiai kituomet su- daužž ties Mozūrų ežerais ir kuris po to buvo prašalintas iš veikiančios armijos, visai pasitraukęs iš ka- ruomenė.
ŠOKIŲ MOKYKLA.

Viena iš geriausių lietuviškų 
kyklų. Išmokinimą užtikriname, 
kinaine panedėliais. seredomis ir 
vergais nuo 7 iki 10 vai. vakar po
no J. Skinderio svet., 4523 So. Wood 
str.. Chicago, 111., Profesorius St. 
Auškalnis.

ino-
Mo- 
ket-

Telephone Yards <5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo ofisą po numeriu:

332S So. Halsted St.

I 
■

Tel. Canal 1636 ’

Mrs. Agnes Džugas
LIETUVE AKUŠERKA

F 1812 S. Halsted St., Chicago, III ■

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISIS-Kampas 31 ir So. Halsted gal 
(Gyvenimas virš aplietos) CHICAGO, ILL

F. A, Poszkos Aplieka
Ant Bridgeporto

Ar esi sveikas, ar reikalauji 
pagelbos, nelauk kol nuo lo- 
yos nepasikeisi ir neklausyk 
kokių bobučių ar pedlioriu 
patarimų, kurie jūsų centus 
nevertai vilioja, bet kreip
kis prie savo gydytojo.

Mes pašauksime visuomet gerą gy
dytoją, nes prie musų lankosi į ap- 
tieką geriausi gydytojai. Pagalios 
mes pašauksime tokį, kokio jus patįs 
reikalausite. Mes išpildomo receptus 
labai atsargiai ir duodame gyduoles 
kuogeriausias. Musų gyduolės yra už
tikrintos, kad jums pagelbės. Mes už
laikome visokias grynas žoles, viso
kius toiletinius dalykus, gumines ir 
metalines pumpas, karštam ir šaltam 
vandeniui maišelius, gydančius odą 
muilus, kvepalus, pudras ir visokias 
reikalingas pamadas. Prirenkamo ir 
pataisome akinius. Taippat prirenka
mu patrukusiems vyrams ir mote
rims diržus ir pančiakas. Musų kai
nos žemos, mes jus neapgausime.

Nepamirškite antrašo:

F. A. Poszka's Pharmacy
3121 S. Morgan St., Chicago

GYVULIŲ PROTAS

HOLU LAMU*

GYVULIU PROTAS

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

išpasalų užpuola, kodėl naminiai

VESKIO “nsMOKYKIA 
3106 So.Halsted St.,Chic^

Čia gali ižmoKli angliškai
Heilialnuk ApraSHm(į ■ ■

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
paukščiai musų rankų baidosi, * nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

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

arklenų, meškų, šernų, visokios rūšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi, skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 Sc. Morgan St Chicago, III. U. S. A.
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