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ORAS.
Chicago Ir apylinkės. — 

šiandie gražus oras, bet dik- 
čiai šalta; pavakarėj gali bū
ti atmaina; rytoj bus gra
žus oras.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 43, žemiausia 26 laip
sniai.

Saulė teka 6:56. leidžiasi 
4:21.

Mėnulis teka 11:42 vakare.

METAI XVII (Vol. XVII)

milijonai kareivių ruošiama
Teutonai sakosi paėmę 

nelaisvėn 101,000 
Serbų

Serbai atsiėmė iš Bulgarų 
Krushevo

Vokiečiai pasiekę Cernego- 
rijos sienų

Pietinėj Balkanų dalyj už= 
stojo šalčiai

7,000,000 KAREIVIŲ 
STATOMA.

PARYŽIUS, lapkr. 28.— 
Tik-ką sugrįžę čion iš Ru
sijos keliauninkai pasako
ja, kad Rusija ruošiasi di
deliu ofensivan. Ligi pa
vasariui, sakoma, viskas 
bus priruošta prieš vokie
čius. Visa Rusija nuo ga
lo ligi krašto sujudusi.

Visos geležinkelių stotis 
prikimštos rekrutų, visokio 
ūgio ir amžiaus; jie gabe
nami i susirinkimų punktus 
ir ten kareiviauti lavinami. 
Valdininkai ir žinovai tvir
tina, kad ligi pavasariui 
Rusija turėsianti naujos 7,- 
000,000 karuomenės, tame 
skaitliu j e milijoną kavale
rijos.

Japonija, Suv. Valstijos 
ir Anglija kasdien Rusijai 
pristatinėja didelę daugybę 
šautuvų ir amunicijos.

Pasirūpinta Archangelsko 
uostas visą žiemą laikyti 
atviras. Užtad per už
šalusį uostą toli okeanan 
specialiais laivais bus lau
žomas ledas ir bus palaiko
mas savotiškos rūšies per 
ledus kanalas, kuriuo pirk- 
lybiniai laivai galės plau
kioti šen ir ten.

Visi geležinkeliai, šiaip 
keliai, upės, kanalai užim
ti karo žinybos ir naudoja
mi amunicijos ir pro vizijos 
gabenimui. Transibęriniu 
geležinkeliu traukiniai pas
kui traukinius dienomis ir 
naktimis tik dunda. Juomi 
gabenami ginklai ir amuni
cija iš Tolimųjų Rytų ir iš 
Japonijos.

PAIMTA 101,000 
SERBŲ.

BRINDISI, lapkr. 29. — 
Černogorijos karalius Nika- 
lojus iškeliavo į Scutari pa
simatyti su Serbijos kara
liumi Petru, anot čionai ap
turėtų žinių.

Londonas, lapkričio 29.— 
Austrai-vokiečiai skelbia, 
jogei jie yra užėmę visą 
garsųjį Kossovo lauką, kur 
serbų vyriausioji armija 
buvus norėjus stoti galuti- 
nan mušiu su savo prieši
ninkais. Matyt, priešinin
kai buvo stipresni savo 
skaitliumi, todėl serbai iš 
ten be didesnio mūšio pasi
traukė į pietvakarus.

Berlyne oficialiai skel
biama, kad austrai-vokie- 
čiai žieminėj ir vakarinėj 
Serbijoj ligšiol esą paėmę 
nelaisvėn 101,000 serbų. Be 
to tvirtina, kad vakaruose 
serbų apsiginimas visai e- 
sąs sulaužytas ir iš serbų 
karuomenės palikę tik su- 
demoralizuoti būriai. Tė
čiai! iš kitur pranešama, 
kad serbų karuomenė ne 
tik nesunaikinta, bet dar 
smarkiai su teutonais kovo
janti ir šiuos prilaikanti 
nuo įsiveržimo Černogori- 
jon ir Albani j on.

SERBAI ATSIĖMĖ 
KRUSHEVO.

Londonas, lapkričio 29.— 
Iš Atėnų apturėta žinia, 
kad serbai laimėję svarbų 
mūšį prieš bulgarus. Jie iš 
bulgarų atsiėmę Krushevo, 
gulintį už 25 mylių nuo Mo
li astirio.

BULGARAI GRASIA 
MONASTIRIUI.

Saloniki, lapkr. 29.—Bul
garai išnaujo ėmė grasinti 
serbų miestui Monaštiriui 
(seniau buvo pranešta, kad 
tas miestas jau patekęs bul
garų rankosna, bet prane
šimai pasirodė klaidingais). 
Dabar jau neabejojama, 
kad jis teks bulgarams, nes 
prieš jį veržiasi stipri armi
ja. Miestas pabaigtas run 
muoti. Užvakar serbų val
džios archival išgabenti į 
Salonikus.

Bulgarai labai smarkiai 
veikia netoli Dibra, palei 
Albanijos sieną, 60 mylių

(1) Laikinas uostas palei Dardanelius. kur talkininkai išsodina savo karuomenę;
(2) žemlapis parodo Dardanelių giminingumą link Balkanų; (3) francuzų karei
vis apkasuose ant Gallipoli; (4) garsus anglų lakūnas Samson, kuris daug jei-

, bių pridaręs turkams.

Taippat iš Atėnų prane
šama, kad Rumunija nesu
tikus leisti Dunojumi plau
kti austrų karo laivams į 
Juodąsias jūres.

Francuzų karo ofisas 
skelbia, kad lapkričio 25 d. 
francuzų lakūnai bombar
davę ir gerokai sunaikinę' 
bulgarų karo stovyklą ne
toli Strumnitza. Be to 
bombardavę Istipą.

VOKIEČIAI PASIEKĘ 
ČERNOGORIJĄ.

Berlynas, lapkričio 29 — 
Čionai oficialiai pranešama, 
kad vokiečiai pastaromis 
dienomis dar 2,500 serbų 
paėmę nelaisvėn. Į vakarus 
nuo Mitrovitza serbai nus
tumti net link Černogorijos 
sienos.

į ’ šiaurvakarus nuo Mona- 
stiriaus. Serbų karuome
nė iš ten į Albaniją pasi
traukusi.

Serbijos civiliai gyvento
jai išsisklaidę po Albanijos 
kalnus ir po Graikijos ar
timuosius miestelius. Ken
čia neišpasakytą vargą ir 
badą. Prie to viso vargo 
padidinimo prisideda dar ir 
šalčiai.

Pietinėj Serbijoj stokuo- 
ja visokio maisto. Už duo
nos kepalėlį mokama $1, 
bet ir tos negaunama pirk
ti. Poperiniai pinigai nie
kur nepriimami.

UŽSTOJO ŠALTA 
ŽIEMA.

Londonas, lapkričio 29.— 
Pietinėj Serbijoj užstojo 
šaltoji žiema, nuo ko vie
tos gyventojai ir pabėgė
liai dar labiaus turi kentė
ti. Pereitą šeštadienį Salo
nikuose prisnigo. Ko nebu
vo matyta per praeitus 8 
metus.

Vieno Zuricho laikraščio 
korespondentas iš Bucha- 
resto pranešta, kad vokie
čiai per Bulgariją į Tur
kiją gabenanti 1,400 vago
nų su amunicija ir ginklais.

Be to pranešama, kad 
Rusijos 15 karo, laivų plau
kiojanti Bulgarijos pakraš
čiais Juodose jūrėse.

Iš Atėnų apturima žinia, 
kad palei Chataliją stoviu-

Valdžia užgrie
bė kviečius.

Vinnipeg, lapkričio 29.— 
Kanados valdžia savo šalyj 
užgriebė visus kviečius, ko
kie buvo supilti į javų san
delius pradėjus nuo Fort 
William, palei Superior e- 
žerą, ir baigus link Atlan- 
tiko pakraščio.

Sakoma, kad tų paimtų 
kviečių busią ne mažiau 
20,000,000 bušelių. Tų kvie
čių dalis priklausanti ir S. 
Valstijų pirkliams.

Kanados valdžia užmokės 
už paimtus kviečius, už bu
šelį duos po $1.04.

Kviečius užgrobus todėl, 
idant jų dalis kokiuo nors 
budu netektų teutonams, 
taippat idant spekuliantai 
tam javui neaugštintų kai
nų. Dar užgrobus ir todėl, 
kadangi tie kviečiai yra rei
kalingi Indijai ir Australi
jai, kur šiemetai buvo men
ki užderėjimai. Gi Kana
doj šiemetai užderėjimai 
buvę nepaprasti.

Kalbama, kad tuomi da
bar pasinaudos spekulian
tai Suv. Valstijose ir ims 
kviečius branginti kaip dar 
nekados.

tis vokiečių pulkas laukiąs 
įsakymo keliauti į Kon
stantinopolį.

Iš Kuršo 
gubernijos.

Latvių laikraščio “Jau
nins Wahrds” redakcijon 
šiomis dienomis atėjo dva
ro Vanen kalvis, pragyve
nęs dvare su vokiečiais du 
mėnesiu.

Jis pranešė, kad Taisono 
paviete iš daug dvarų ir na
mų išbėgę jų savininkai. 
Palikusieji gyventojai, do- 
roja laukus ir kulia javus. 
Grūdus veža Tukuman par
duoti, gaudami už pūdą (20 
gorčių) rugių 4 rub. Bet 
esąs išleistas įsakymas, už
ginąs parduoti rugius dėl
to, kad juos supirks vokie
čių valdžia; kainos purui 
rugių skiriama 6 markės, 
miežių — 7 m. 40 pfenigių 
ir avižų — 7 m. Užginta 
galvijai šerti miltais.

Paliktųjų namų javus 
valo samdyti darbininkai; 
moka jiems po rublį i die
ną, bet darbininkų mažai, 
dėlto tai daug matosi dar 
nepjautų rugių. Laukuose 
dirba rusų kareiviai, pa

tekę vokiečių nelaisvėn; jie 
dirba prižiūrimi vokiečių 
kareivių.

Kalvis buvęs Tukume, 
kur palikę labai mažai vie
tos gyventojų; vokiečiai ve
ža sau paliktąsias prekes. 
Kainos kai-kuriems labiau
siai reikalingiems daiktams 
tokios: sviesto svaras—50 
kp., jautienos—18 k., kiau
lienos — 25 kp, butelis a- 
laus 12 kap. Visi godžiai 
geria alų. Cukrus kaž-ko- 
kis, raudonas; vokiečiai pri
deda jo prie pašaro ark-l 
liams, bet su juo galima e-Į 
są ir arbata gerti. Tvarką 
mieste palaiko milicija.

Kurše dabar darbuojasi 
prie žemės darbų 10,000 ru
sų nelaisvių. Pirmiaus 
juos siųzdavę laukų dirbti 
Belgijon ir Francijon, bet 
pasirodė, mūsiškiai nemoka 
dirbti tenykščių žemių, to
dėl ėmė juos siuntinėti prie 
laukų darbų Galicijon ir 
Kuršam Kurše nors dar
bas sunkokas, nuo 5 ryto i- 
ki 7 vai. vakaro, bet visgi 
geriau, kaip nelaisvių legi
onuose. Čia valgis daug ge
resnis. Gyvena visi darži
nėse ir ūkininkų pamesto
se trobose. Javai visi nuo 
laukų jau nuvalyti; sėjama 
rugiai ir kviečiai. Laukus 
dirbama visokiomis mašino
mis, kurių daugybė privež
ta iš Vokietijos. Nelaisvius 
darbininkus prižiūri vokie
čių kareiviai arba šiaip 
jau žmonės, sako, buvę 
Kuršo dvaro urėdai. Kai-

TURKAI ATĖMĖ
APKASUS TŠ 

TALKININKŲ.
Londonas, lapkričio 29.— 

Iš Konstantinopolio apturi
ma žinios, kad ant Gallipo
li, arti Ari Burini turkai iš 
francuzų ir anglų atėmę da
lį jų apkasų, kuriuos pir
miau buvo sudaužę didžiu
lių kaimelių šoviniais.

Turkai girasi. kad vokie
čiai jiems per Balkanus 
prisiuntė daug amunicijos 
ir ginklų ir jie todėl neužil
go stosią dideliu ofensivan 
prieš talkininkus.

Iš talkininkų pusės yra 
žinoma, kad turkų visi už
puolimai yra atmušami.

Anafarta apskrity.] tal
kininkams prigelbsti karo 
laivai, kurie apšaudo turkų 
pozicijas.

Prancūzai sakosi, kad jie 
ant Gallipolio pasekmingai 
veikianti ir nuolat einanti 
pinny n.

BUS APSIEITA
BE EUROPOS.

Kenosha. Wis.. lapkr. 28. 
— Figas laikas Amerikos 
pirklybinės ir diplomatinės 
sferos džiovino sau galvas, 
kokiuo budu pagelbėjus 
šios šalies audiminei pra
monei, kuriai grasė pavo
jus pritrukus dažams che- 
mikalijų, kokios pirmiau 
buvo partraukiamos iš Vo
kietijos. Tą klausimą lai
mingai išrišo viena vietinių 
firmų, kuriai pasisekė iš
rasti naujas chemikalijas 
siūlų ir audeklų dažymui ir 
kurios esą pigesnės, todėl 
ir prieinamesnės už par
traukiamas kituoinet iš Vo
kietijos. Be to ir fabrika
cijos procesas esąs daug 
prastesnis. Dabar ta fir
ma nors darys sau iš to iš
radimo milijonus, tečiau 
šios šalies audiminė pramo
nė nenupuls, bet, manoma,
galės dar augščiau pakilti.

Vakar šv. Juozapato len
kų parapijos salėj atsibuvo 
didelis lenkų susirinkimas 
nukentėjusių del karo gel
bėjimo reikale. Susirinki
mai) buvo pakviestas ir 
Dunne, Illinois valstijos gu
bernatorius, kuris atsilan
kė ir pasakė kalbą, nupasa
kodamas visas nuo karo nu
kentėjusių ir pabėgėlių ne
laimes, vargus.

kurioms nelaisviams pasise
kė išbėgti ir papasakoti, 
kas girdisi Kurše. Vokie
čiai sako priimsią sau Len-( 
kiją, Kuršą iki Dauguvai. 
Del Vidžemio dar pasiderė
sią su rusais, lygiai kaip ir 
del Lietuvos (gal Baltgu- 
dijos?).
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tų galima tuoj aus reikalų 
svarstyti. Vokiečiai yra 
prisirengę kiekvienų valan
dų priimti taikos pasiuliji- 
mų, kuri išdalies nors ir 
reikalautų iš musų nepap
rasto pasišventimo. Viso
kiais prieinamais budais ga
lima taikinties ir atsiekti 
prideramąjį tikslų. Tečiau 
negalima turėti vilties prie 
taikos atsiekimo, jaigu 
priešininkai iš savo puses 
neišreikš noro prie taikos 
ir nekurio pasišventimo. 
Užtikriname jiems priete- 
lingu budu, kad jiems jau 
yra didis laikas mesti šalin 
nesąmoningus tvirtinimus, 
jogei jie vokiečių tautų iš
naikinsią. Juk tokie grasi
nimai, tai tik tušti žodžiai.”

|
|
i The Lithuanian Daily Katalikas i
1 3249 S. Morgan St., Chicago, Iii. I

I

rašo:
musų
rašo

Vokiečių įvairių srovių 
spauda staiga pradėjo raši- 
jėnti apie taiką, perstaty- 
dama visokius taikos pro
jektus. Toksai spaudos pa
sielgimas užsieniuose pada
rė tokį įspūdį, jogei tai vi
sa daroma su paties kaize
rio leidimu, jogei trumpu 
laiku ir jis pats talkinin
kams viešai pasiūlysiąs tai
kos išlygas. Ir tai manąs 
padaryti tuomet, kuomet 
jam pasiseksią nukeliauti į 
Konstantinopolį, kur jis 
turkų ištiestomis rankomis 
laukiamas.

“Montag Press” 
“Kaip vokiečių, taip 
priešininkų spauda 
tikrų teisybę intikrindama 
savo skaitytojus, kad Vo
kietijoj tikrasis taikos troš
kimas gyvuoja. Tasai troš
kimas yra gilesnis, negu 
kaip jis užsienių spaudoj 
perstatomas. Tečiau yra 
klausimas, kokiuo budu mu
sų priešininkai persistato 
tą musų troškimų akiveiz- 
doj tų puikių musų laimė
jimų. Ar tai jie įsivaizdina 
kaipo musų pasisekimo, ar 
pavojaus priežastį? Sunku 
į tai atsakyti, bet esame įsi
tikinę, jogei jie turi gana 
sveikos išminties, kuri 
jiems leidžia apkainuoti, 
kad vokiečių taikos troški
mas negali turėti dviejų 
motinų. Ja turi būti moti
na “Pergalė.”

raso:

Bet ne visi laikraščiai 
vienodu balsu gieda apie 
taiką. Vieni jų reikalauja 
taikos, nes pramato vokie
čių tautai pragaišti, jei ka
ras ilgiau bus vedamas. Ki
ti vėl pasididžiuodami sto
vi už tai, kad Vokietija e- 
santi jau įgijus pergalę ir 
galinti visuomet taikinties, 
jei tik tos taikos talkinin
kai maldautų. Kaip ten 

nebūtų, bet visi rašinėja a- 
pie taiką, gi tas reiškia, kad 
vokiečiai jau nusilpnėję ir 
tolimesnis karas jiems tie
siog bus nepakeliamas arba 
dar visai liūdnai tegali pa
sibaigti.

“Volkszeitung
“Negalima užginti, kad vi
sos tautos lygiai su vokie
čiais pageidauja taikos. Jei 
Vokietija turėtų reikalus 
tik su Francija ir Anglija, 
nesunku butų sutartinu ke
liu pasiekti susipratimas, 
kuris apdraustų nuolatinę 
romybę ir tolesnius painu
mus. Tečiau turime rokuo- 
ties su Rusija, kuri—nors 
panešė dideliausius nuosto
lius — įgauna naujas jė
gas su stebėtinu greitumu. 
Bet dabartiniu laiku Vo
kietijai yra gera proga tai
kinties su visais priešinin
kais. Jei ji tos progos ne
išnaudos, gal paskui bus 
pervėlu.”

Socialistų organas “Vor- 
waerts,” kuris nesenai cen
zūros buvo suspenduotas 
už reikalavimą kuogreičiau 
baigti karą — išnaujo išei- 
dinėja ir atkartoja savo 
tuos pačius reikalavimus, 
bet net dar aštriau kaip ki- 
tuomet. — Jis rašo:—“Ne
apsakomai valgomų pro
duktų brangenybei tikroji 
priežastis yra tolimesnis 
karo tęsimas. Kiekviena 
tolesnio karo savaitė ant 
bėdinųjų luomo užkrauna 
vis didesnę nepakeliamą 
naštų. Vientik greitas ka
ro užbaigimas gali šalį 
badmirio išgelbėti.”

matyt, “Volkszei-

Taigi čia turime keturias 
įvairias taikos reikale nuo
mones. Ir jos visos, kaip 
matome, tarp savęs nesu
tinka. Socialistai taikos 
reikalauja ekonominiu žvil
gsniu, kiti taikos nori, nes 
mato Vokietijos pergalę. 
Bet
tung” geriausiai visus rei
kalus pažįsta, nes tvirtina, 
kad Vokietijai dabar gera 
proga taikinties ir todėl rei
kėtų tą progų tuojaus iš
naudoti, nes kitaip gali bū
ti pervėlu, ty. gali būti Vo
kietija negailestingai su- 
truškinta.

nuo

val- 
“Vossisėhe 

Zeitung” šiaip tame reika
le rašo: “Kiekvienas rim
tas projektas veikesniai tai
kai atras mus prie to pil
nai prisirengusiais, kad bu-

Pusoficialis vokiečių 
džios organas

Jei esi stipresnis, turtin
gesnis, protingesnis už ki
tus, stengkis tarnauti žmo
nėms tuo, ko turi daugiau 
už kitus. Jei esi stipres
nis — padėk silpniems; jei 
protingesnis — neišmintin
giems, jei turtingesnis — 
pavargėliams.

Apie karo 
bjaurybes.

‘ ‘ Dabartyj ’ •’ skaitome:
Jau iš senovės franeuzai 

reikalauja, kad jie butų va
dinami “kavalieriais.” Bet 
kad jie tai nėra, parodė ga
na aiškiai jų kariavimo bū
das šiame kare. Franeuzai 
prikaišiodami priešams 
prasikaltimų prieš Genevos 
sutartį, patįs veikia nuola- 
tai ir sistematiškai prieš 
karo įstatymus, taip kad 
atkaltinti juos negalima. 
Plačiais tyrinėjimais tiek 
yra surinkta medžiagos, 
kad reikia stebėties, kaip 
kultūringa tauta taip gali 
nusidėti kultūra.

Mes norime privesti tik 
keletu tokių atsitikimų, i- 
dant skaitytojai patįs apie 
tai galėtų spręsti.

Vyriausiasis Genevos su
tarties dėsnis apie karo tei
ses reikalauja: “Ligoniai ir 
sužeistieji priešų karuome
nės privalo būti aprūpina
mi taipojau, kaipo pačių 
karuomenės sužeistieji.”

Ir Haagos Konvencija 
(sutartis), apie kurių musų 
skaitytojai jau girdėjo, be
laisviams turi būti palikta 
visa jų nuosavybė, išėmus 
arklius ir ginklus. Su be
laisviais turi būti žmoniš
kai apsieinama. Prieš šitų 
įstatymų franeuzai yra la- 
bai tankiai nusidėję. Yra 
ištirta, kad traukiniai, ku
riais tolyn gabenta sužeis
tus belaisvius, buvę labai 
nešvarus. Belaisviai tap
davo po 40 iki 50 vyrų su
varyti į vienų neišvalytų 
galvijų vagonų, kuriame 
jie būdavo palikti keletu 
dienų be valgio ir gėrimo, 
gulėti turėdavo ant sauja- 
lės šiaudų arba ant visai 
plikų grindų.

Tankiai prižiūrėtojai už
rakindavo vagoną ir tik po 
koletai dienų teatrakinda- 
vo taip, kad nei savo rei
kalams iš vagono išlipti ne
gaudavo. Pasekmės to bu
vo, kad žaizdos imdavo pu
ti, kraujas užsinuodydavo 
arba žmogus gaudavo nuo
marį (mėšlungį).

Nepaisant Genevos sutar
ties franeuzai yra daug kar
tų vokiečių sužeistuosius 
karo lauke apiplėšę, apte- 
rioję arba bjauriausiu bu
du nugalabinę. Rugpj. 12 
d. praėjusių metų buvo at
rastas vienas vokiečių rai
telis prie Altmuensteral su 
nupjauta nosimi, nupjau
tomis ausimis ir išdurtomis 
akimis, jo burna buvo pri
kimšta žiogšpiromis, taip 
kad vargšas turbut užtroš
kęs. 12—10—1914 tapo su
gautas franeuzų kolionijų 
kareivių kitas vokiečių rai
telis prie Corteinack.’ Jie 
pirma jam nupjovė nosį, 
ausis, o paskui peipjovė 
gerklę, jo lavoną sumėsinė- 
jo ir apiplėšė. Franeuzų 
žmonės tat pamatę, labai 
pasibjaurėjo. 28, 8, 1915 m. 
2 franeuzų oficieriu ir 10 
kareivių viename bute prie 
Anglemont paėmė 14 sužei
stų vokiečių. Sužeistieji, 
oficieriams paliepus, išnešti 
į kiemą ir nušauti. ’ Tik 
vienam tepasisekė pabėgti. 
7, 11, 1914 franeuzų dragū
nai netoli St. Quentin už
puolė vieną automobilių su 
vokiečių sužeistais.

plėšę sužeistuosius, surišo 
jiems rankas užjJ<kalyj ir 
taip juos varė iki traukinio. 
Į 72 valandi kelionės davė 
jiems tik du kartu duonos 
ir vandens, daugiau nieko. 
Nuvažiavus į Blages ligon- 
butį sunkiai sužeistieji ir 
kiti gulėjo 10 iki 12 dienų 
be gydytojo pagelbos ir nc- 
aprištomis žaizdomis, taip, 
jog 37 jų pasimirė.

Franeuzai neatkreipia nė 
atydos į įstatymų, kad sa
nitarai su raudonu kryžiu
mi ant rankovės turi būti 
saugojami. 14, 9, 1914 m. 
tapo vienas gydytojas (Sta- 
bsarztas), kuris ant ranko
vės turėjo raudonų j į kry
žių, franeuzų pėstininkų 
Charlemonto parke ant 20 
žingsnių nuo arklio nušau
tas. Jie, išdurę jam akis, 
jį nugalabino. Taipojau 
tapo 22, 9, 1915 prie Dam- 
martin sanitarų būrys ant 
40 iki 50 žingsnių franeuzų 
pėstininkų sušaudytas, ne
paisant iškeltos jų raudo
nojo kryžiaus vėliavos. Tad 
franeuzų kareiviai, apžiū
rėdami ligonių vežimus, nu
šovė ligonius iš 2 iki 3 žin
gsnių atstumo.

Belaisviai, tolyn gabena
mi, labai tankiai buvo mu
šami, keikiami ir apspjau
domi, o sužeistieji į jų su- 
žeistųsias vietas kojomis 
spiriami ir stumdomi. Ta
me vyriausiai prisidėjo ir 
paprasti žmonės, belaisvius 
lydinčių jų franeuzų karei
vių netrikdiiidami. Gydy
tojai ir kiti ligonių slaugo- 
tojai daug kartų ilgų laikų 
buvo laikomi nelaisvėj, ne
žiūrint į tai,-kad pagal Ge
nevos sutartį tokie asme- 
nįs tuojaus turi būti palei
džiami. »

Butų galima privesti dar 
daugiau tokių atsitikimų, 

bet manome, kad užteks jų
jų, idant musų skaitytojai 
suprastų, kaip nekrikščio
niškai franeuzai pasielgę. 
Be to, tat didis begėdišku
mas prikišti savo priešams, 
buk tie nusidedu karo tei
sėms ir besųžiningu budu 
pačių pramanytus daiktus 
skelbti viešumui. Tikrai 
“juokiasi puodas, kad 
tilas juodas.”

Gali būti išdalies ir 
sybė, kas čia rašoma, 
kodėl visai nieko neužsime
nama apie vokiečiu daro
mas žiaurybes. O juk vo
kiečiai kur-kas žiauriau el
giasi karo metu už visas 
kitas šiandie kariaujančias 
tautas. Vokiečiai labai daž
nai myli girties savo krikš
čioniškumu, bet pamiršta 
kadir tai, jog kaizeris, pa- 
vyzdin, pats turkus kituo- 
met buvo sukurstęs paskel
bti krikščionims “šveut'T 
karą.”

Tiesa, už žiaurumus ne
galima pateisinti nei fran
euzų, rusų ir kitų, jei tik 
jie tokias bjaurybes atliki
nėja, tečiau į visus reikia 
pritaikinti vienodas saikas.

Žinoma, “Dabartis” to 
paties saiko del žinomų 
priežasčių negali pritaikinti 
į vokiečius. Ir jei to nega
lima padaryti, tai verčiau 
nereikalinga ir apie kitų 
žiaurybes užsiminti.

•° Ką papasakojo su
grįžęs iš Lietuvos.

Vargonininkas p. Kudir
ka, iškeliavęs iš Lietuvos 
■užėmus vokiečiams Kauną, 
per šaltų Sibirą (nesenai pa
siekė Ameriką. Apie Lie
tuvos likimą štai ką jis pa
pasakojo:

Šitai nelaime, kokia da
bar užgulė musų tėvynę ir 
jos žmones, nebuvo lygios. 
Pats karo signalas nutup
dė Lietuvą. Kai rusai va
nojo vokiečius, musų žmo- 
neliai buvo atitokę, ramiai 
tvarkė savo ukius, rūpino
si visuomeniniais reikalais 
ir politika.

Staiga visa karo audra 
pašlijo ant Lietuvos padan
gės. Susidrumstė, susvyra
vo pirmiausia paprūsė. Ka
ro audra skaudžiai grypšte- 
lėjo Suvalkiją. Įsilaužė vo
kiečiai ir teko būti po jų 
valdžia. Pirmas nuterioji- 
mas nebuvo taip baisus ir 
žmonės butų galėję šiaip- 
taip išsilaikyti. Daugiau
sia tąsyk nukentėjo mieste
liai ir pakelių gyventojai, 
kur daugiausiai pereidavo 
karuomenės. Naujų šeimi
ninkų pasielgimas buvo ne- 
peržiauriausias. Sulygi
nant su pačių rusų karei
vių, ypač kazokų, apsiėji
mu, tai pastariesiems dau
giau galima primesti. Vo
kiečiai, tiesa, nekentė šnai
ravimo ir statumo ir negai
lestingai skuto nuo žmonių, 
ką tik surasdavo; bet rusų 
kazokai elgėsi daug aršiau. 
Jų dvasioje išsivystęs visas 
plėšrumas ir begėdiškumas 
skaudžiai palietė Lietuvos 
žmones. Riktels statusis 
kazokas, kad tą ir tų da
ryk, pildyk, — jei dar svy
ruosi, tuoj kazoko nagaika 
raudona “bizūną” ant 
sprando užkars. Padėkime, 
įsakys žmogui naikinti sa
vo turtą, uždegti trobesius, 
o žmogelis, perimtas šird
peršos, kad turi netekti to, 
ką per eiles metų kruvinu 
prakaitu sutaupino, nedrįs
ta greit prieiti prie žudy
mo, svyrinėja; tada kazoko 
nagaika paskatina; drąses
nis pasipriešinimas nekartų 
privesdavo prie daug liūd
nesnių pasekmių. Kazokai 
labai skriaudė nelaimingas 
Lietuvos moteris ir mergi
nas. Jie net buvo susida
rę nuomonę, kad pastarąjį 
luomų reikia išnaudoti. 
“Kam-gi palikti vokie
čiams?” — sakydavo kazo
kai, kai buvo mėginama už
sistosi už skriaudžiamų- 
sias. Beje, kazokai ir im
tiniui iš žmonių daugiau 
reikalavę, negu vokiečiai: 
jie įpuolę grįčion šaukdavo 
vyno, degtinės ir kitų galų. 
Aišku tad, kodėl žmonės 

lygiai keikė ir nekentė ir 
vokiečių, ir rusų.

Žodžiu sakant, primas vo
kiečių užplūdimas buvo 
šiaip-taip pakenčiamas; 2-

panašių nelaimių pasaulyje 
nei neatsikartos. krgi ne
panorės tie sūnus nužars- 
tyti pelenus ir ant ugnevie- 
čių atstatyti puošnesnius 
trobesius; purenti tuos dir
vonus, kurie atsiskies musų 
brolių krauju? Ar ne miela 
bus vėl džiaugties Lietuvos 
gamta, jos gaivinančiu oru?

Užtad anas pabėgėlis 
mato reikalų, kad musų 
laikraščiai Lietuvos likimų 
arčiau imtų prie sielos, ne
gu visokius menkniekius, 
del kurių dįla visi geri dar
bai. Laikraščiams, girdi, 
daugiau reikia pasistengti 
prabilti į išeivių dvasų, kad 
Lietuvos išgelbėjimas vi
siems paruptų.

Taip kalba tie, kurie iš
bėgo iš ugnies.

Api-

čia 
ka-

tei- 
bet

. Gyvenimas — mokykla, 
kurioj nepasisekimas — ge
resnis mokytojas už kloti.

r

buvo daug baisesnis. Vo
kiečiai su didžiausiomis pa
jėgomis atūžė prieš rusus. 
Tvirtovė po tvirtovei lūžo; 
pasiekta ir Kaunas. Tuo 
tarpu Lietuvoje susidarė 
tokia atmosfera, kuri parol 
dė, kiek baisumo gludi ka
re. Vieni bėgo pametę vis
ką, kur akįs neša; kiti su
kosi taip ugnies ir tik veja 
jami ir stumiami rusų ka-

esama ne vietinių 
Viename patvory- 

susitraukusios mo- 
Iš drabužhj. ir a-

Telephone Yards 6688

Lietuviška Drapanų Krautuve

reivių ėjo prieš. Baisus re
giniai! Žmonės nuo to viso 
neteko sąmonės. Čia už
klausk ko nors žmogelio, 
jis ilgai dėbčios akimis, 
blaškysis ir į klausinių daž
nai visai nepataiko atsaky
ti. Pamišusių atsirado dau
gybė. Tokiose aplinkybėse 
teko palikti tėvynę, kur 
mirties šmėkla apsiautus 
savo tamsiais sparnais Lie
tuvos padangę. Jjiudnas ir 
baisus ten likimas.

Daug lietuvių pasklijo po 
plačiąją Rusiją. Daug ir į 
šaltą Sibirą pateko. Ne
prasilenkta ir ten liūdnų 
scenų. Viena tokių scenų 
buvo gan įspūdinga Va
žiuojant per Sibirą stotyje 
Kliuči musų traukinis ne
apribotam laikui buvo apsi
stojęs. Išėjus apsidairyti, 
tuoj galima buvo pastebėti, 
jog čia 
žmonių, 
je tuno 
torelės.
belno tipo išrodė lyg musų 
krašto. . Priėjau ir rusiškai 
vįenos užklausiau iš kur. 
Nuleido tik galvą ir ja pa
lingavus atsakė lietuviškai: 
‘‘ Nesuprantu, ponuli! ’ ’ Pra
bilau urnai ir aš lietuviš
kai. Ir, žinote, kas atsiti
ko? Tai buvo gyvas truk
telėjimas jausmų stygos... 
Ir pravirko Lietuvos mote- 
rįs Sibiro laukuose! Ver
kė ir labai gailiai verkė. Ir 
štai galybė prigimtos kal
bos! Gal tiek ašarų, tiek 
išpludusio viršun skausmo 
nei susijaudinimo neiššau
kė visos baisenybės: spro
gimas granatų, ugnies vil
nys, naikinančios jų mielus 
namus, šeimynų pairimas, 
mažų kūdikių-kltlismas/ Tik1 
pritvinko tada jų krutinės 
karčių ašarų ir čia, toli nuo 
tų pergyventų baisenybių, 
pabiro ir aprasojo svetimą 
žemelę. Ir kaip-gi neverks, 
kur išturės... Ar jos žino, 
koks jų likimas, ar jos ži
no, kur jų vyrai, vaikai ir 
kiti mylimieji, o čia nusi
skųsti proga, nes yra, kas 
supranta jų padėjimą, jų 
nelaimę. Guodi — dar dau
giau prašai iš jų ašarų, dar 
labiau krutinės dejuoja ir 
skundžias...

Ilgai vaidentuvėje glūdė
jo nelaimingų karo aukų 
lietuvių moterių paveikslas. 
Pasisakę esą iš Kauno gub., 
Lygumų parap.

Tai tokios žinios iš musų 
tėvynės Lietuvos. Kadan
gi minėtas pabėgėlis iš Lie
tuvos yra buvęs Amerikoj 
ir čia išgyvenęs apie 5 me
tus, tai kaipo tokio buvo 
svarbu išklausyti štai ko:

— Kaip Tamsta manai: 
ar galima drąsiai skatinti 
lietuvių išeiviją grįšti tė
vynėn, kada ten nusiblai
vius audra, nusistovės ra
mybė ?

— Esant kam gaivinti — 
Lietuva netrukus vėl pra
žydės, kaip buvus prieš ka
rų. Ims.bujoti vėl žalios 
kultūros atžalos. O atsta
tymas Lietuvos žymiai pri
klauso nuo išeivių. Juk tie 
stipriausieji Lietuvos sū
nus, kurie čia sunkia savo 
prakaitą tvankiose dirbtu
vėse, gamindami naudą sve
timiems turčiams, ar-gi ne
panorės po karo grįšti tė
vynėn, kur, galima užtik
rinti, bus liuosi nuo panašių 
katastrofų, jei ne ilgus am
žius, tai dešimtmečius, o gal

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
kotų. į

JONAS BUDRIEAS, savininkai | 
3252-54 S. Morgan St !

CHICAGO, ILL.

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Susas gydytojas ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

3358 S. Halsted St„ arti 34, Chicago,

| 
| 
is I
I I 
I
I

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIEkWS EuTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės.
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I 
i 
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Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystfis, dailarašystos.

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

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

Extra
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
už pigių kainų. Šį turtų ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius, 

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincemies Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į >
Tananevicz Savings Bank>

Real Estate manager.
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kartais net užsi- 
kitomis ligomis, 
serga kartais la- 
laiką—po keletą
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Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,“ arabiškos 
historijos. Į trumpą., vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9Į4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

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

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:

KŪPONV
25 

50 
50 
50

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVĖ DENTISTĖ

Atlieka visokį (įarbą dentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoja- 

mas- Taipgi tvirtas.

1151M1LWAUKEE Ave. H^«v.

Dr. A. Vileišis.

Apie ligą, dragin ! 
vadinamą.

Drugys — tai labai pra
siplatinusi liga. Retai ku- . 
riam neprisieidavo girdėti , 
arba matyti, kaip visai ' 
sveiką žmogij urnai prade
da krėsti šaltis, o paskui jį 
kankina smarkus karštis, 
gi kelioms valandoms arba 
vienai dienai, ligonis pra
deda labai prakaituoti ir 

pasveiksta. Bet, praslin
kus dviem, trims arba dau
giau dienų, liga vėl iškarto 
atsikartoja. Tokiuo budu 
žmogus iš eilės tai sveikas, 
tai serga. Šitos ligos atsi
kartojimas užeina beveik 
visuomet lygiais tarpais. 
Šita liga dažniausia aplan
ko tuos žmones, kurie gy
vena pelkėtose, žemose vie
tose, upių pakraščiuose ir 
drėgnose miškų apygardo
se. Tečiau ji apsilanko ir 

■ tokiose vietose, kame nėra 
ypatingo drėgnumo, bet y- 
ra stovintis arba silpnai te
kantis vanduo: tvenkiniai, 
kūdros, grioviai ir t.t.

Drėgnų ir pelkėtų vietų 
pasaulyje labai daug ir sto
vinčio vandens; todėl ne
nuostabu, kad drugiu serga 
daugelis žmonų. Rusijoje 
dabar skaitoma daugiau 
120 milijonų gyventojų, o 
iš jų apie 4 milijonai serga 
drugiu. Yra ir tokių ša
lių, kame vietomis beveik 
visi iš eilės gyventojai ser
ga drugiu, pavz., kaikurio- 
se Kaukazo apylinkėse

Paprastai drugiu serga
ma'šiltu laiku: vienose apy
gardose dažniau — pradžio
je vasaros, o kitose — jos 
pabaigoje. Žiemą gi, kuo
met labai šalta, retai ser
gama. Tiktai tas, kuris su
sirgo vasarą ir neišsigydė, 
gal dar sirgti ii’ per ištisą 
atlikusį metii laiką, nes jo 
liga — tai atsikartojimas 
pirmiau buvusios ligos, ku
ri pasirodo, praslinkus ke
letui savaičių arba net mė- 

- nėšių.
Juo šiltesnė apygarda ir 

juo trumpesnė joje žiema, 
tuo smarkiau ir dažniau 
žmonės serga drugiu. Te
čiau ne visose pelkėtose ir 
šiltose apygardose sergama 
drugiu. Yra tokių apygar
dų, kame nėra drugio.

Kame gi priežastis ,kac 
vienose apygardose žmonės 
suserga drugiu, o kitose ne? 
Kad atsakius į šį klausimą, 
reikia žinoti, iš kur ir kaip 
atsiranda šitoji liga.
Nuo ko žmones serga dru

giu.
Dar nesenai sužinota. 

Mokslininkams pasisekė su
sekti, jogei drugys paeina 
nuo to, kad žmogaus krau
ju je įsiveisia tam tikrų gy
vūnėlių, plazmodijais vadi
namų, kurie nevisuomet es
ti vienodi. Vieni subręsta 
per tris dienas, treti gi per 
vieną dieną, ketvirti ii’ 
trumpesniu laiku. Kaip 
tik jie suauga, tai pagimdo 
jaunosios veislės galybes. 
Nuo to užsiteršia visas 
kraujas, visas jo kūnas. Iš 
to ir liga, nuo to ir žinomas 
drugio krėtimas, lyg išank- 
sto paskirtas tarpais, pav., 
kas trįs dienos, kas dvi ir 
kas viena diena, o sunkiuo
se atsitikimuose drugio 
krėtimas buna be jokios 
tvarkos. i

Kaip gi drugio užkrėtos: i 
patenka į žmogaus kūnų ir 
kam čia reikalinga pelkėtos : 
apygardos ir šiltas metų i 
aikas? i

Drugio užkrėtos (gyvū
nėliai), išėjusios laukan iš , 
žmogaus kūno, greitai pra
nyksta. Drugio gi užkrė- 
;omis žmogus stačiai nuo 
žmogaus neužsikrečia, kaip 
šitai buna prie sifilio, rau
pų, škarlatinos, difterito ir 
kaikurių kitų limpamųjų li
gų. Taippat nepatirta, kad 
drugio užkrėtos patektų į 
žmogaus kūnų vandeniu ar
ba maistu. Iš kur gi už
krėtos atsiranda žmogaus 
kūne? Mokslininkai vienok 
pastebėjo, kad uodai, kurie, 
kaip visiems žinoma, gyve
na pelkėtose ir drėgnose a- 
pygardose ir vasaros metu 
skraido po orų dideliais 
pulkais, užturi kartais sa
vyje tokias-pat užkrėtas, 
kaip ir žmogus. Vėlesnių 
tyrinėjimu mokslinčai išai
škino, kad šitos Užkrėtos 
buna tiktai pas tuos uodus, 
kurie prisigėrę yra kraujo 
žmogaus, sergančio drugiu. 
Tokie uodai, užsikrėtę pa
tįs drugiu, užkrečia juo 
sveikuosius žmones, juos į- 
geldami.

Yra keletas uodų rųšių, 
bet tiktai viena jųjų veislė 
(latiniškai Anopheles va
dinama) gali platinti dru
gio užkrėtas. Šita uodų rų- 
šis gyvena dažniausia šil
tuose kraštuose, bet pasitai
ko ir pas mus.

Uodai deda kiaušinėlius 
ant stovinčio vandens pa
viršiaus. Iš kiaušinėlių iš
silupa kirmėlės, kurios gy
vena vandenyje, o kuomet 

1 jos subręsta,'tai iš jų išeina 
į vandens paviršių jauni 
uodai.

Dabar jau aišku, delko 
1 pelkėtos apygardos paleng

vina drugio prasiplatinimą: 
' apskritai, vanduo reikalin- 
1 gas įsiveisimui uodų, o be 

uodų užkrėtos negalėtų pa
tekti į žmogaus kūną ir pa
gimdyti drugio.

Kuomet ypatingai daug 
‘ uodų, būtent vakarais ir 
’ naktimis nuo saulės nusilei- 
1 dimo iki užtekėjimo, tuo- 
’ met ir užsikrėsti drugiu la- 
’ bai lengva,. ir kame uodų 
1 labai daug, ten dažniau bu- 
’ na ir liga: sodžiuose žmo

nės serga drugiu dažniau, 
negu miestuose, o žemosio- 

1 se vietose dažniau, negu 
kalnuotose.

Drugiu gali sirgti kiekvie- 
' nas žmogus: mažas ir se

nas, bėdinas ir turtingas. 
Tas, kuris dažnai uodų įge
bamas, kaip, pav., sodžiaus 
gyventojai, darbininkai, ka
reiviai, sargai, — tas grei
čiau ir gali susirgti.

Žmogus, užsikrėtęs dru
giu, suserga ne tuojau, bet 
dažniausia praslinkus 2-m 
savaitėm.

Liga atsikartoja kiekvie
nu laiku ir be uodų įgėlimo, 
ačių įvairioms priežastims: 
peršalimui, pavargimui, ba
davimui ir t.t.

Kame apsireiškia liga, — 
buvo jau kalbėta augščiau. 
Bet kartais ji ištisomis sa
vaitėmis, o net ir mėnesiais 
visai neapsireiškia (pasiau
tasis drugys), o jei ir ap
sireiškia, tai ne visai taip, 
kaip apsireiškia paprasta
sis drugys. Šituose atsiti
kimuose tiktai daktaras te-- 
gali pasakyti, ar serga žmo-

gus drugiu, ar kita kokia 
iga. Įsižiūrint per padidi

namuosius stiklus į kraujo 
'ašą, galima dar pažinti, ar 
serga žmogus drugiu ir ar 
pranyko iš kraujo užkrėtos, 
jei nėra drugio krėtimo.

Jei liga savo laiku bus 
pažinta ir ligonis bus tin
kamai gydomas, tai jis bus 
išgydytas. Žmonės gi gy
dosi netinkamai ir neužten
kamai, o 
krėsdami 
užtat jie 
bai ilgų 
mėnesių arba metų. Tokie 
žmonės su užsisenėjusiu 
drugiu suliesta, apsilpsta, 
sudžiųsta, o kartais net į- 
gauna putmenis (ištįsta). 
Karštose šalyse drugys taip 
pavojingas, kad žmogus ga
li net numirti nuo vieno ar- 
bo nuo kelių jo nukrėtimų.
Kaip gydyties nuo drugio?

Jau senai žinoma, kad 
žievė nuo kito medžio, au
gančio šiltose šalyse, turi 
gydančias ypatybes. Iš ši
to medžio žievės gaunama 
balti, labai kartus milteliai, 
kinu vadinmai. Šitie mil
teliai tai ir yra pirmutinis 
nuo tos ligos vastas. Ki
nas, inėjęs į žmogaus kū
nų, užmuša drugio užkrė
tas ,labai mažai žmogaus 
kunui kenkdamas. Tik ne 
visi žino, kad reikia kinas 
imti nuo drugio.

Geriausia kino duoti bent 
kokiomis 4—6 valandomis 
prieš drugio krėtimui užei
siant. Taip, jei drugys pra
deda žmogų krėsti 6 valan
dai vakare pasibaigus, tai 
kino reikia imti ne vėliau, 
kaip pasibaigus antrai va
landai po piet. Jei duosite 
kino tuomet, kada žmogų 
drugys krečia, tai nedaug 
naudos iš kino bus.

Kino nuo drugio reikia 
duoti per kokias 8 dienas 
po aštuonis—dešimtį gra
mų (0,5—0,6). Po to dar per 
kokias 8 dienas duokite po 
penkis gramus (,3) kas
dien, nors ir butų drugys 
pametęs žmogų. Taip pa- 

, steigiama su suaugusiais 
žmonėmis. Vaikams gi duo
dama mažiau. Kartais ki
nų beimant pradeda ausyse 
ūžti, švilpti, kaikada net 
kartumas užeina. Tai žen
klai, kad kino kūne yra jau 
perdaug. Tuomet reikia 
liautis kino ėmus. Kaip nu
stos ausyse užimąs, tai vėl 
reikia jo imti.

Kinas geriausia imti į 
vidurius plotkelėse, nes pa
laidas kinas yra labai kar
tus.

Drugiui pasibaigus reikia 
dar per tris mėnesius imti 
kas aštuntą arba devintą 
dieną po vienų gramų (1,0) 
kino, kad perspėti jo atsi
kartojimų.

Daugelis ligonių per sa
vo aklumą ar apsileidimą 
nesigydo arba gydosi netin
kamai ir todėl netenka 
sveikatos. Tai yra vargas 
ne tiktai patiems ligoniams, 
bet ir sveikiems, kurie gali 
užsikrėsti nuo jų per uo
dus.

Kadangi žmogus nevisuo- 
met gali apsigyventi svei
koje apygardoje, tai svar
bu žinoti, ar negalima ko- 
kiuo nors budu apsisaugo
ti nuo užsikrėtimo? Pa
siekti tai galima įvairiais 
budais. Pirmučiausia kiek
vienas sergąs drugiu pri-

>11! R! . I tg jTįl I ĮĮ. ,-Įtii.* ■? ■*«*****Į.lllft. , į, i 
valo gydyties tinkamai, i- 
dant liga nuo jo nepereitų 
ant sveikųjų.

Reikia naikinti uodų gus
tos: džiovinti tvenkiniai, 
kūdros, pelkės ir įvairios 
vietos su stovinčiu vande
niu. Šituo budu, žinoma, 
visų uodų nepanaikysi, bet 
jei stovintis vanduo, ypa
tingai toksai, kuris yra a- 
pie gyvenamus namus, ne
reikalingas, tai geriau už
versti tokios vietos smėliu 
arba žemėmis. Kadangi 
uodai skraido ir naktimis, 
tai Kaukazo gyventojai gi
nasi nuo jų naktimis tuo, 
kad jie nemiega ant že

mės, bet įsitaiso sau gulėti 
vietas, turinčias 3 sieksnius 
augščio nuo žemės.

KAS GIRDĖTI 
LIEPOJOJ.

Iš Liepojos vokiečiai ati
darė garlaivių plaukimą į 
Vokietijos ir užsienio uos
tus. Iš Vokietijos daug at
plaukia vokiečių kolionistų, 
išbėgusių karo pradžioje iš 
Kuršo. Nuo pirmos vokie
čių užėmimo dienos, anot 
“Lib. Zeit.” pasigyrimo, vi
sam mieste pilnai pradėjo 
važinėti tramvajais ir viso
se gatv. užžibinta elektros 
šviesos. Valgomųjų daiktų 
privežama užtektinai. Tik
tai mažoka kiaušinių, pie
niško, taipgi akmeninių an
glių. Miesto senoji valdy
ba darbuojasi apsukriai ir 
žmonių nepasitikėjimas 
naująja tvarka nyksta.

I ■
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Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

CIGARETTES
“Amerikos Standards”

ĮO HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

Šitas specialis KUPONAS vertas
■ 10 Hassan Cigaretę kuponu, kada y- 
ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretu kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO. J
k Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. Zi 
Shk (Vertė kupono gera iki 31 d. kovo, 1916).

Skutimuisi muilas, geriausios rųSies, už ....................
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 

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

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

Kišenffis peilukas, su žemčluginlu koteliu, dviem 
geležaitėm ir plelyčiuke nagams, už ...........

gakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

Siųskit arba pristatykit kuponus
TOBACCO CO., 166 W. Washington St., arba 1150 S. Halsted St., Chicago, Ill.

KUPONŲ 
mų daiktas, už ............................................................... 200

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikonifikoB 
tafetos, mission rankenaitė, už .................... 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
są. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akintos, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ................................................................................. 300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ................ 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ........ 8900

į Premijų Departmentą, THE AMERICAN

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi iioj mokykloj sučė- 

dysite pinigus ir laikų. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. Čia išmoksite angliškų 
kalbų greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras, Nedėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.
11045 Michigan Avenue, 

Roseland, Ill.

Stebėtinas Pelnas Automobiliu Biznyje!
Karas padvigubino pinigus, darančius biznio progas, kurios jau 

padarė daugiaus pinigų, negu koksai nors biznis padarė į tą patį lai
ką, kaip pasaulis stovi.

Per pusantrų metų visos automobilių dirbtuvės pasaulyje, išski
riant Suv. Valstijas, yra uždarytos del karo. Toji aplinkybė pagim
dė “automobilių badą,“ prie kurio palengvinimo visas pasaulis šau
kia Amerikos dirbtuvės.

Automobilinės dirbtuvės šioje šalyje visuomet buvo taip užimtos, 
atlikdamos amerikoniškuosius ordereius, kad, su keliais išėmimais, jos 
nesistengė gauti užrubežinio biznio, taip kad Europos išdirbėjai iki 
šiolei aprūpindavo automobiliais faktiškai visą pasaulį, išskiriant Su
vienytas Valstijas.

Tvanas užrubežinių orderių, dabar ateinančių į šią šalį iš Pietų 
Amerikos, Afrikos, Australijos, Azijos ir Jūrių Salų, rado Amerikos 
automobilių dirbtuves didesnėje dalyje einančias dieną ir naktį, kad 
atlikus naminius orderius. Todėl Amerikos automobilinės kompanijos 
daro didesnį pelną, negu koksai nors kitas biznis darė, ir jųjų “sto- 
ck’o“ kainos kasdien kįla augštyn. šios aplinkybes dabartinįjį lai
ką daro parankiausiu visoje pramonės historijoje naujai kompanijai 
tapti greitu laiku didelio dividendo mokėtoja.

Automobilinė kompanija Chicagoje, kuri įgijo Keletą šimtų šė- 
rininkų ir turi taip daug žadančius prospektus, kokius kokia nors 
kompanija turėjo kuomet nors, pasiūlo jums trumpam laikui progą 
pirkti aprubežiuotą skaitlių šėrų pigiaus, negu Šerai verti. Jus galite 
spręsti apie tad, kas gali būti automobilių išdirbystėje, iš to, kad 
Šerai Saxon Automobile Kompanijos, du metu senos, suiyg pranešimų, 
pasirodžiusių nesenai, yra apkainuojami po $700 už šėrą. Chandler 
motoriniai Šerai, kurie pora metų atgal buvo siūlomi už mažiaus, ne
gu nominale jųjų kaina, nuo to laiko pardavinėta po $500 suvirs už 
šėrą. Mes tikime, kad ir musų Šerai bus taip pat pasekmingi.

Jus galite sužinoti apie musų kompanijos pienus ir pasitiki
mąjį pelną, parašydami laišką ar atvirutę į 

Automobile Manufacturer, 
c/o ‘ ‘ Katalikas, ’ ’

3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Atsakanti gyduolė del Reumatizmo 
, Tukstoųčia tapo sveikais, 
žmonės blogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta s 
Jiems, kad jų. kentėjimai bu- 1 
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- ■ 
dai kraują išmirkė stiprumą, || 
Jie ištikro buvo menki, kur |j 
neperstojama skausmas ruma- j| 
tizmo kankino Juos. a

Pagalios jie bandė Rich- fe 
mond’o Rheumatic’r Gydyklų h 
ir tdumpu laiku kraujas liko- B 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir B

j čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- H 
į giškumo. . t s g
į Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s 

gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.
5 Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Į Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
I Reikalingi vyrai agen tavim ai. Norėdami plačiau Žinoti, rąžykite:

' DR. S. A. RICHMOND CO.
Į 3247 So. Morgan St. . Chicago, III.

,4"

Tufetantis Naktį 
irMena

rij-Jjį

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas antčia _ ______ t __ _______ __  w ,__ __ ___ _

kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
waun jv payru ūiud. Minėtos arabg MŠSmUm sve

timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nuffir**
^.ari stebuklingesnius matys jų papro čius. 

Reikalaukite ‘ ‘ Kataliko ’ ’ kningyne.

BAKKES' AST W

-COFFEE
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoke j 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien " 
Bankes’ puiki Santos 1QC Bankes’Dairy stalo 28C f~TrftA

Puikiausia Arbata 40c1 ^50(1 
60; vertes, tiktai po VųUU

Kiti parduoda po 30 c 
Bankes’geriausia 
Creamery Sviestas .. C 

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc > 

Milwaukee ave 
H'Iwaukee ave

o-m bvtlu.kee 
2il0 W North ave

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po w w w

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

Dovanu- Jeigu 
gulite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė 
3214 Lincoln avė 
3413 N Clark st

1816 W 12tb st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth are 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avė

f
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Chicagos Žinios.
Ant sausžemio sekanti 

menkos svarbos susirėmi
mai.

PRANEŠIMAS.
Šią savaitę Tananevicz 

Publishing Company Ad
ministracijoj pradeda dirb
ti p. J. A. Chmieliauskas, 
buvęs savaitraščio “Lietu
vos” redaktorius, kaipo 
Assistent General Manager.

Pastaruoju laiku musų 
administracijoje delei neiš
vengiamų priežasčių karts 
nuo karto atsikartodavo su- 
trukimų, kurie, rasi, vie
nam, kitam musų draugų ir 
prietelių suteikė šiek-tiek 
nemalonumo. Dabar, pasi
didinus darbininkų skait
liui. tikimės, dalykai imis 
gerosna vėžėsna ir neliks 
jokios dirvos kokiems nors 
nesusipratimams ar sutru- 
kimams, esantiems nema
lonumo šaltiniu.

Pranešdamas tai Gerbia
miems musų rėmėjams ir 
draugams, pasilieku

Su pagarba
S. P. Tananevičius, 

vedėjas.

SLA. 2-JO APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS.

Lapkričio 28 d., “Auš
ros” svetainėj atsibuvo S L. 
A. antrojo apskričio meti
nis susirinkimas. Susirin
kimą su trumpa prakalba 
atidarė p. Jonas Janulevi- 
čius. Posėdžių vedėju iš
rinktas Dr. A. L. Graiču
nas, raštininku — p. P. Še- 
maitis.

Valdyba 1916 metams iš
rinkta iš sekančių asmenų: 
Pranas Kybartas — pirm,. 
Dr A. L. Graičunas — vi 
ce-pirm., P. Strzyneckis — 
raštininkas, A. Bierzynskis 
— iždininkas. General iu 
organizatoriumi — Dr. A. 
L. Graičunas. Komisija 
Prieglaudos namų staty
mui: A. Bierzynskis, J. Ja- 
nulevičius, Damijonaitis, 
Ad. Bradčulis ir Kl. Jurge
lionis.

Platesnis susirinkimo ap
rašymas tilps vėliau. R.

LANGŲ VANDALAI 
TRAUKIAMI TIESON.

Valstijos prokuroras Ho- 
yne traukia tieson langų 
daužymo vandalus. Vis tai 
yra darbininkų unijų spe
cialiai mušeikai ir šiaipjau 
nariai, kurie intaisytus ne- 
unistų langų stiklus nuolat 
plytomis daužo. Mušeikos 
savo vandalizmą varė, ko] 
pasiekė liepto galą. Įvai
rioms krautuvėms ir ap- 
draudos kompanijoms jie 
padarę aplink $250,000 nuo
stolių. Visupirmu tų mu
šeikų 50 bus patraukta tie
son. Paskui gal atsiras jų 
daugiau.

Ir tokie žmonės skiriami 
darbo žmonių lyderiais!

PIGUS KOTELIS.
Jeff Davis, vadinamas 

“trampų” ((valkatų) ka
raliumi, atidarė hoteli var
du “Hotel de Gink” po nu
meriu 21 No. Morgan gat. 
Tame hotelyj už 1 centą 
kiekvienas driskius gaus 
pavalgyti, gi už 5c. pernak
voti.

Hotelis turi 8 kamba
rius, kurių vienas paskir
tas virtuvei ir valgomajai. 
gi kiti kambariai miegoji
mui. Kiekvienam kamba

ryj randasi 4 lovos, išviso 
28 lovos.

Tik iškalno skelbiama, 
kad nors Davis ir vadina
mas valkatų karaliumi, ta
čiau i jo tą hoteli taigi ir 
nebus priimami jokie tram- 
pai-valkatos.

IŠ NORTH SIDE.
Padėkonės dienoje, lapk

ričio 25 d., šv. Mykolo pa
rapijos svetainėje, šv. Ce
cilijos choras surengė va
karą.

Buvo atvaidinta dviejų 
veiksmų ir trijų paveikslų 
drama “Nastutė.” Veika
las yra puikus ir perstatant 
patogesniojo svetainėje ir 
išsilavinusiems artistams, 
galima gauti gerą įspūdį. 
Tečiau šitam vakarui šio- 
to truko. Patenkinančiai 
savo rolę atliko p-lė M. Vit
kevičiūtė — Kastutės rolė
je, ir p-ni Valatkienė — O- 
nos rolėje. Kitiems truko 
dvasios, gyvo ir naturališ- 
kumo. Klaidų butą ir kos
tiumuose. Taip, Kastutės 
mylimasai Petras, vargdie- 
nis-darbininkas, buvo apsi
taisęs švarku, kurio dailu
mas buvo nemenkesnis už 
Stripavičiaus — raštininko. 
Todėl ir nepritiko.

Po veikalo p. Šlapelio ve
damas vyrų choras padai
navo keletą dainelių; dai
navo mišrus choras didžių
jų ir vaikų, vedamas vieti
nio vargonininko. Mažos 
mergaitės gražiai paskam
bino pianu. Labiausia pub
likai patiko deklemacijos 
mažos, tik šešių metų, mer
gaitės — šv. Kazimiero lie
tuvaičių vienuolyno auklė
tinės.

Žmonių apsilankė neper- 
daugiausiai; išdalies paken
kė lietus. Apskritai imant, 
vakaras nusisekė neblogai, 
todėl geistina, kad ir atei
tyje nenustotų darbuoties 
dailės srityje. M. K.

Ludwig Sliwicki, 60 me
tų, dirbęs pas mėsininką 

Joseph Žilinski, 3601 Wol
fram gat., vakar atrastas 
negyvas pašiūrėj, stovinčio
je mėsinyčios užpakalyj.

Vakar vakare policijos 
viršininkui raportuota, kad 
visose miesto dalyse 29 sa- 
liunininkai peržengę sek

madienio įstatymą, neužda
rydami laiku savo saliunų.

MŪŠIAI ORE
VAKARINIAM 

FRONTE.
Londonas, lapkričio 29.— 

Tomis dienomis vakari
niam karo fronte ant saus- 
žemio nieko svarbaus neat
sitikę, bet užtaigi ore buvę 
atkakliausi mūšiai. Anglų 
vienas aeroplanas numušęs 
vokiečių aeroplaną ir šis į- 
kritęs jurėn Belgijos pak
raščiuose. Vokiečių laive
liai tuomet pasileidę gelbė
ti, bet anglų artilerija vie
ną laivelių nuskandinusi.

Talkininkų keli aeropla
nai bombardavo Habsheime 
vokiečių haugarus, kurie 
bombomis uždegti.

Kitur irgi talkininkai sa
vo aeroplanais padarę vo
kiečiams nuostolių. Visur 
buvęs talkininkų viršus.

ATITAISYMAS.
Žinutėj iš Brighton Park 

“Kataliko” num. 277 įsi- 
briovė klaida: vietoje Pct. 
Aleksandravičius, turi būti 
Jonas Aleksandravičius.

Meištų Justinas.

Kur prasideda tiesos ieš
kojimas, ton visados prasi
deda gyvenimas: kur tik 
liaujas tiesos ieškojimas, 
ten liaujas ir gyvenimas.

Hmm HM

H.A.J.THAREVKZE 
flYDYT8JA» ĮJt CHIRŲMfiAĮ 

litas vyrų.: moterų Ir valką 
3249 S. Morgui St, CNcago, BL

Tel. Randolph 624«

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 816) Chicago, Ill. 
Res. 8256 So. Halated St.

Tel. Drover 6820

Taika! Buk Ramus!

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas— 
“Taika-Buk Ramus”

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

veidais žiuri į savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c
kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šių pa- 
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai apnibe- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. Herman St. Chicago, 111.

Paieškai! Domicėlės Mozrametės ir 
Onos Seretauskiutės, paeina iš Kauno 
gub., Telšių apskričio, Plungės pa
rapijos, Luknienų sodos; paieškau 
taipgi Kristijono Gurinoto; paeina iš 
Kauno gub., Telšių apskr.; paieškau 
Igno Vaiciekausko ir Mykolo Bur- 
nauskio iš Tverų parapijos.

Zuzana Baukienė,
12233 Union avė., W. Pullman, Ill.

LD. “KATALIKAS,” lapkr. 29, J915.
ihlml iirmai 

IETUVIŲ

BANK
JONAS M. TA' M1EVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IBI 3BE 3BE OBI

SlAURINEJEWHIK®

EMENTORll15

Lėšomis ir spauda 
“Katalikas”

^ 3249 So. Morgan St., (hicago.
KOŠT

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

OįJ-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

•SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Ma Kas utarnlnkas ir petniĮčia.
PRENUMERATA KAŠTUOTA? -r--——

AMĖBIKOJf metams $2.50
pusei matų $1.25 fi’TTPOPOT fRosijoj.ir Lietuvoj $3.50, Angli JLU nvruj į joj irJgkotijoj 15 § Prusnose 15 m

Rašyk tuojaus o gahsš vieną numerj dyk- k

W. D. Boczkauskas & Co.
S2I-522 W. S«Hth U. * Bahanoy Cit;, Pa.

" T-TCLiB4!.1 Ji

“Amerikos Lietuvis” I
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaino mėtoms tik $1.50, pusei metų 76 centai.
Vieną numerį pažiurM siunčiame už dyką.

Hitui nuMžIam pinoti aiškius oirosus.

M. F ALTANA VICIA
1S Hory St, : Worcester, Mass

Ar žtotei kur ateiti nusipirkti Jteujo Ir Antrų Rankų Medžio 
Darų, l«ntų, lentelių, rėmų, iviMkalrių daigtą ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3008-8089 S. HAL8TED ST. CHICAGO, ILL.

KJMUM

Tananevicz Savings

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos 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 visr Įritu viešpatysčių. 
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon. 

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koidus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FL; Tnsurance) 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.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

MOLO LAPIŲ*

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

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

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies 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 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

Apskelbimai “KATALIKE”
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