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VEIKIMAI ŽEMAITIJOJ IR KURSE
Vokiečiu žygis 

■ Žemaitijoj nu- 
stebino rusus.
Londonas, geg. 4. — Ru- 

. sai stebisi ir atsistebėti ne
gali, kas do tikslas buvo vo
kiečių įsiveržti į Žemaitiją ir 
Kuršą. O tas vokiečiu žv- 
gis atlikta tiesiog žaibo 
smarkumu. Veik kartu iš
girdome apie vokiečių atsi
lankymą ties Jurbarku, pa- 
dubisyje už Raseinių, ties 
Šiauliais, Liepoja ir Mintau
ja-

Petrograde oficialiai pra
nešta, jog Liepoja jau at
kirsta. Su Liepoja jau nė
ra jokių susinėsimų. Gali
ma į tą miestą tik garlai-

* viais priplaukti. Geležin
kelis ir kiti keliai apie Lie
poją yra vokiečių apstoti.

Toliau Kurše į pietus nuo 
Mintaujos vokiečiai paėmė
l, 700 rusų nelaisvėn. Pir
miau jau buvo paėmę ir iš
viso dabar turi savo ranko
se 3,200 rusų. Priegtam ru
sai, bebėgdami Rygos link,

. pametė keturias kanuoles ir 
keturis kulkosvaidžius.

Rusų kariniai ekspertai 
sako, jog vokiečių įsiverži
mas Žemaitijon ir Kuršan 
buvo vien tikslu pertraukti 
susinėsimą tarp Kauno ir 
Liepojos. Rusų kariniai 
ekspertai sako, jog vokie
čiams sunku bus pasitraukti 
iš Žemaitijos ir Kuršo. Iš 
Suvalkijos persikels rusai 
per Nemuną ir atkirs pa-

* prusyje kelią sugrįšti atgal.
Tuo tarpu ir Suvalkijoj 

mūšiai eina. Rusų oficia
liai skelbiama, jog mūšiai 
eina Šešupės pakrantėse.

NULEIDO I JURE TAU
TINĮ LAIVĄ.

Londonas, gCję. 4. — Iš 
Stockholm© atėjo žinia, jog 
Švedijos karo laivas Sveri
ge nuleistas į jurą. Prie tos 
iškilmės dalyvavo karalius, 
jo šeimyna ir kaikurie mi
nisterial. Ant laivo bus 408 
jurininkai.

To laivo statymas buvo 
nutartas parlamente 1911
m. , bet kuomet vėliau libe
ralai parlamente ėmė vir
šų, tai tuomet tasai nutari
mas buvo atmainytas. Ša
lies gyventojai tuomet dėjo 
aukas del pastatymo to lai-

* vo. Surinkta tekino budu 
$4,900,000. Kadangi šito 
laivo pastatymas atsiėjo tik 
$3,350,000, tai už likusią su
mą nutarta statydinti antrą

įįį . laivą.
Sverige, pastatytas viešo

mis aukomis, vadinasi todėl 
tautiniu laivu.
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Apie Amerikos 
garlaivio nu- 
skandinimą.

Londonas, geg. 4. — Ame
rikos garlaivis Gulflight bu
vo vokiečiu torpeduotas be 
jokio persergėjimo . anksti 
dienos laiku.

Vokiečiu torpeda padarė 
garlaivyje didelę skylę ir 
jurininkai matė, jog reikia 
leistis Į valtis. Kapitonui 
iš išgąsčio plyšo širdis. Du 
jurininku šoko iš garlaivio 
ii* niekas jų daugiau nema
tė. Vienas jų buvo Shart, 
bevielio telegrafo operato
rius, antras jurininkas Cha- 
panta. Žibalas liejosi iš 
garlaivio ir tas turbut pa
sunkino jiems plaukimą.

Ant garlaivio išviso buvo 
36 asmenis, visi amerikonai, 
tik du buvo švedu ir vienas 
danas.

Vienas jurininkas apie tą 
nuotikį šitaip pasakojo:

“Aš dirbau mašinų kam
baryje, kuomet mus. torpe- 
davo, ir smūgis toks baisus 
buvo, kad rodėsi, jog Gulf- 
liglit sutrupės į šmotelius. 
Rodėsi, jog mos buvome iš
mesti augštai į orą ir pas
kui staiga nusileidome že
myn.”

Nuo karo pradžios nekuo- 
met Washington© valdžia 
nebuvo taip sujudus, kaip 
dabar. Prezidentas tariasi 
su sekretoriais apie tai, kas 
daryti. Kol kas preziden
tas laukia, kol ateis visokios 
smulkios žinios apie ataką.

Sutorpeduotasis garlaivis 
priguli Gulf Refining kom
panijai. Kompanija garlai
vi ir krovini kainuoja $1,- 
000,000.

Valdžiai svarbu žinoti, ar 
per klaidą ataka buvo pada
ryta, ar tyčia.

Nuskendęs bevielio tele
grafo operatorius Shart bu
vo chicagietis ir paliko žmo
ną su penkiais vaikais.

Kiek garlaivių 
nuskandinta.
Londonas, geg. 4. — Pas

taromis dienomis vokiečių 
povandeniniai laivai Angli
jos pakrantėse nuskandino 
devynis garlaivius.

Vokiečiai pradėjo Angli
jos blokadą vas. 18 d. Nuo 
to laiko vokiečiai ligšiol iš
viso nuskandino 101 garlai
vį. Dauguma tų garlaivių 
buvo Anglijos, o kiti buvo 
neutralių valstybių ir Fran
cuos.

VOLLEY WRECKED IN TEMS FLOOD

Austin (Texas) miestą aplankė pavasarinis potvinis. Čia matoma parvirtęs gat- 
vekaris, kurio bėgius vanduo buvo paplovęs. Keliolika asmenų sužeista.

Geležinkelie
čiams pakal

ta mokestis.

Smugisrusams Dardanallaiata-
Galicljoj. kuolam!.

Londonas, geg. 4. — Aus
trai ir vokiečiai skelbia, jog 
laimėję didelį mūšį vakari
nėj Galicijoj. Vokiečiai 
skelbia, jog sujungtos aus
trų ir vokiečių jėgos sulau
žė rusų jėgas ant linijos 
nuo Vengrijos rubežių iki 
tos vietos, kur Dunajec in- 
teka į Vislą. Mūšio linija 
buvo 60 mylių ilgumo. Mū
šio linija buvo į rytus nuo 
Krakovo, 50 mylių atstu 
nuo to miesto.

Teutonams vadovavo vo
kiečių gen. von Mackensen 
ir Austrijos erchercogas 
Frederikas.

Berlynas pasipuošė vėlia
vomis iš priežasties tos per
galės. Vokiečiai skelbia, 
jog išblaškyti rusai bėga, o 
teutonai vejasi paskui juos.

Jei teutonų pranešimai 
teisingi, tai rusams butų už
duotas labai didis smūgis 
Galicijoj. Rusai gali būti 
priversti trauktis atgal visu 
frontu, ty. turės trauktis ir 
iš Karpatų kalnų. Bet ru
sams Karpatuose gali atsi
tikti dar blogiau. Jei rusai 
negalės atsilaikyti vakari
nėj Galicijoj, tai rusams 
Karpatuose bus atkirstas 
kelias, jii užpakalyje atsi
ras teutonų jėgos. Teuto
nai gali pagauti rusų jėgas

Maudros, Tenedor sala, 
geg. 4. — Dieną ir naktį be 
paliovos eina mūšiai ties 
Dardaneliais. Talkininkų 
laivai pasikaitdliuodami 
plaukia prie fortų ir fortų 
bombardavimas nesliauja 
nei ant valandos. Vienas 
jaunas jūrinis oficieris išsi
tarė: “Mes norime prasi
mušti per sąsiaurą ir tai bus 
sunkokas darbas.” Dabar 
jau talkininkai daužo stip
riausiuosius Dardanelių 
fortus.

Gegužio 1 d. Rusijos lai
vynas bombardavo Bosforo 
fortus. Bombardavimas se
kėsi gerai ir ant forto El
nias buvo Irilęs gaisras. Tur
kų šūviai nepataikė į rusų 
laivus. Rusai Bosfore nu
skandino vieną turkų gar
laivį ir du buoriniu laivu.

Ant Gallipolio pusiausalio 
anglai paėmė Maltos mies
tą.

— Londonas, geg. 4. — 
Iš Atėnų atėjo žinia, jog 
nuo Gallipolio pusiausalio 
Konstantinopolin nugabenta 
5,000 sužeistų turkų.

Iš rusų pusės apie tą mū
šį nieko ypatingo neprane
šama. Tik tai pranešama, 
jog palei Dunajec upę eina 

iš kanuolių.

Kiek Amerika
aukojo Europai,

Washington, D. C., geg. 4. 
—Amerika kas mėnuo iš

.Chicago, Ill., geg. 3. — 
Federalė arbitraeijinė ko
misija, kuri per penkis mė
nesius vedė tarybas su tik
slu išlyginti nesusipratimus 
tarp 98 vakarinių geležin
keliu linijų kompanijų ir 
darbininkų, kurių aplink 
65,000 dirba kaipo mašinis
tei, pečkuriai ir taip vad. 
“hostleriai,” pabaigė savo 

j darbus ir pripažino nesusi
pratimams principą, kuris 
paliksiąs nekaipo pastovu 
naujam kontraktui darbi
ninku su darbdaviais.

Tasai komisijos nuspren
dimas turi savyje kompro
misinį pobūdį. Pripažįsta
ma, kas tiesa, darbininkams 
algų padidinimas, bet toli i 
mažesnis, negu kad darbi-1 
ninkai buvo reikalavę. Įve
da taippat sunormavirną 
darbo sąlygų, kaip valan
dų ir tp.

Po tuo nusprendimu pa
sirašę keturi komisijos na
riai — du “neutraliai” ir 
du atstovaujanti geležin
kelių kompanijas.

Tuo tarpu du darbininkų 
įgaliotiniu, kuriuodu taip
pat prigulėjo į tą komisiją, 
atsisakė po nusprendimu 
pasirašyti ir pakėlė protes
tą.

Komisija susideda iš'se
kančių asmenų:

Neutraliai nariai: Ch. Na
gel ir teisėjas J. C. Prit
chard.

Nori surinkti $1,000,000 
nukentėjusioms Eu

ropoje.
San Francisco, geg. 4. — 

Ponia A. B. Spreckels su
manė surinkti $1,000,000 
del sužeistųjų kareivių Eu
ropoje. Tam tikslui ji pa
dirbdins 1,000,000 paveikslų 
nuo Rodino stovy los, vadi
namos Genie de la guerre— 
karo genius. Kiekvienas 
paveikslas bus parduodamas 
po $1.00.

Krito ledai žąsies kiau
šinio didumo.

St. Louis, Mo., geg. 4. — 
Rytinėj ir pietų rytinėj Mis
souri valstijos dalyje krito 
ledai, kokių šios gentkartės 
žmonės nėra matę. Kaiku- 
rie ledai buvo taip dideli, 
kaip žąsies kiaušiniai.

siunčia Europai aukomis ar
ti $10,000,000. Taikos metu 
Amerikos turistai kas mė
nuo tiek praleizdavo Euro
poje. Dabar ta suma nuei
na aukomis. Eina ne gry
nais pinigais, bet daugiau
sia valgomais daiktais, dra
bužiais ir medikaliais daik
tais. Todėl per tą Amerikos 
biznis laimėjo.

Daugiausia aukų teko 
Belgijai. Grynais pinigais, 
drabužiais, valgomais daik
tais ir t.t. Belgijai teko $50,- 
000,000, Franci j ai $8,000,- 
000, Vokietijai ir Austrijai 
$7,000,000, Serbijai $500,- 
000.

Iš Rockefellerio fondo Eu
ropon pasiųsta maž-daug 
$10,000,000.

Išviso Amerika ligšiol au
kojo Europos sušelpiami ar
ti $80,000,000.

— Berlynas, geg. 4. — 
Tages Zeitung rašo, jog Au
strija sutaisius naują armi
ją, kad užpulti Serbiją.

— San Antonio, Texas, 
geg. 4. — Pasikėsinimas bu
vo daryta užmušti Vilią. 
Bet pats besikesintojas Vil
ios sądraugų buvo nušautas, 

j Besikesintojas p’aleido į Vil
ią dvi kulipki ir sužeidė jį.

Kompanijų atstovai: W. 
L. Park ir H. E. Bryam.

Unijos: F. A. Burgess ir 
Timothy Shea.

Sužinota, kad geležinke
liečiai pasiuntę daug protes
tų. prezidentui Wilsonui 
prieš Nagel’į, reikalaudami, 
idant jis butų prašalintas iš 
arbitracijinės komisijos, ka
dangi jis kituomet karštai 
gynęs geležinkelių kompa
nijų reikalus. Pasirodė, 
kad 1900 metais gatvekarių 
darbininkų straiko metu 
St. Louis, Nagel buvęs pri- 
saikintas kaipo šerifas, ku
ris suorganizavęs ginkluotą 
gaują ir terorizavęs darbi
ninkus. Nagel tos gaujos 
buvęs viršininku ir arešty- 
dinęs nekaltus darbininkus.

Tečiau prezidentas tuos 
protestus atmetė pažymė
damas unistų vadovams, jo- 
gei jie turėję labai gražaus 
laiko ištirti Nagel’io būdą, 
kuomet ši« buvo tik ką nu
skirtas komisijom Reikėjo 
pirmiau protestuoti, bet ne 
dabar.

Komisijos pripažintas al
gų padidinimas darbinin
kams išnešus $5,000,000. Gi 
jei butų buvęs pilnai išpil
dytas darbininkų reikalavi
mas, tai padidinimas metais 
butų siekęs $40,000,000 su 
viršui^. Arbitraeijinė ko
misija tatai pripažino tik 8- 
tą dalį darbininkų reikala
vimo.

Ve todėl tai po tuo komi
sijos nusprendimu unijų 
atstovai ir nepasirašė.

Regis per metus laiko dar
bininkai laikysis to nu
sprendimo, gi toliau, nežinia 
kas bus.

Užgynė vartoti raudoną 
ir juodą vėliavas.

Boston, geg. 4. — Sena
tas be debatų perleido bilių, 
kuriuo Massachusetts val
stijoj užginta miestu gatvė
mis demonstraciją ar mar- 
šavimų metu vartoti raudo
ną arba juodą vėliavą.

— New York, geg. 4. — 
Kieme Bronx Municipal na
muose sprogo bomba su te
kino smarkumu, kokio lig
šiol nėra dar buvę. Namai 
sugadinti, bet niekas neuž
mušta. Traukinis tuo tar
pu ėjo pro šalį ir nors buvo 
200 pėdų atstu, bet vagonų 
langai išpyškėjo.

— Londonas, geg. 4. — 
Vokietijos amerikonų ne- 
kentimas vis auga. Laik
raščiai pataria boykotuoti 
Amerikos produktus.
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] Admiral FLETCHER. Į

Žemaičių vyskupo Pr. Ka
revičiaus paliepimu įvesta 
latvių kalbos išguldymas 
Žemaičių dvasiškon semina- 
rij@n.

*
Iš Vilniaus mokslo ap

skričio sužinota, kad dabar
tinis Rusijos apšvietos mi- 
nisteris, grafas Ignat j ev, į- 
sakęs išguldinėti pradžia
moksliams žemesniose mo
kyklose tik tėvų kalba, ty. 
tokia kalba, kokia mokiniai 
šneka namie su tėvais.

*
“Viltis” rašo, kad “Žibu

rio” mergaičių progimnazi
ja iš Marijampolės perkel
ta į Trakus, Vilniaus ,gub., 
į kur iš Vilniaus išvažiavęs 
ir kun. M. Gustaitis. Po
draug pranešama, kad ir 
“Šaltinio” spaustuvė iš Sei
nų perkraustyta į Vilnių, iš 
kur busiąs tas laikraštis lei
džiamas.

Pirm Velykų Seinų vys
kupą Karosą vokiečiai tris 
dienas ir naktis laikę po sar
gyba jo rūmuose. Vysku
pas buvo laikomas kaipo už
statas nuo Seinų miesto, ku
riam vokiečiai buvo uždė
ję 18,000 rublių kontribuci
jos. Nesudėjus "Miestui 
kontribucijos, vieton susir
gusio vyskupo išvarytas į 

jo kapelionas-sek- 
kun. Juozas G ra- 

Prusijų 
reto as.

*
Rusijos apšvietos 

ministeris Kasso buvo išlei
dęs aplinkraštį mokinti re
ligijos baltgudžių vaikus 
mokyklose rusiškai. Baltgu- 
džiai nesutiko ir per treji s 
metus jų vaikai nelankė re
ligijos lekcijų užtat, kad ru
siškai buvo mokinama. 
Baltgudžiai buvo padavę 
prašymą atmainyti mirusio
jo ministerio aplinkraštį. 
Grafas Ignatjevas, dabarti
nis Rusijos apšvietos minis
teris, pripažinęs baltgudžių 
reikalavimus visai teisingais 
ir manoma, kad Kasso ap
linkraštis busiąs atmainy
tas.

Apie Lietuvos 
reikalus.

Šiuo tarpu kas diena vis 
liūdnesnės žinios ateina iš 
Lietuvos. Netikėtai išgąz- 
dino mus žinios, jog vokie
čiai jau pasiekė padubisio, 
Šiaulių. Taigi pasiekė be
veik Žemaitijos širdies. O 
Suvalkija jau nuo senai nu
niokota, nuteriota. O kas 
žino, kas Lietuvoj bus už 
savaitės, kitos, už mėnesio. 
Su visa Lietuva gali atsitik
ti tas, kas jau atsitiko su 
Suvalkija.

Medžiaginiam lietuvių tė
vynėje sušelpiami renkama 
pas mus aukos ir daugiau a- 
pie nieką ligšiol neužsimin
ta. Teisybė, kažkurių su
manyta rinkti kmkentė j il
siems tautiečiams tėvynėje 
ir drabužių.

Lietuvos medžiaginiai rei
kalai, vienok, yra labai pla
tus ir daugeriopi. Pinigais, 
drabužiais nemažai galime 
prisidėti prie vargų palen
gvinimo, bet yra ir kitokių 
reikalų.

Didis bus darbas atstaty
mas Lietuvoje trobesių, baž
nyčių, aptvėrimas švento
rių, kapinių.

Apie trobesių atstatymą 
užsiminta L. .Dailės Dr-jos 
visuotiname susirinkime. 
Apie tai, kas buvo tame rei
kale nutarta, skaitytojai ga
lėjo matyti “Kataliko” nu
meryje 102, kur aprašyta 
tasai susirinkimas. Nieko 
tokio, kas turėtų praktišką 
svaybą, dr-jos susirinkime 
nej/utarta. Teisybė, rodos, 
Dailės Dr-ja neturi nei vie
no. architekto ir todėl nedy- 
vai, kad toli nenužengė ta
me reikale.

Trobesių ir bažnyčių at
statyme, šventorių ir kapi
nynų aptvėrime eisis, žino
ma, apie pigumą ir drūtu
mą. Karo metu Lietuvos 
miškai jau labai nukentėjo 
ir dar nukentės. Todėl 
miškų brangumas bus didis. 
Sunku bus nusipirkti ir po 
mažą dalcnką nubėdinin- 
tieins lietuviams. Todėl 

; pravartu pagalvoti apie ki
tokią medžiagą atstatymui 
trobesių.

Amerikoje labai apščiai 
. yra naudojama visokiems, šimtmečius.

Helen Scott Hay, čika- 
gietė, šiais laikais gyvenan
ti Kieve, kaipo sužeistųjų 
rusų ’ kareivių slaugotoja, 
štai ką praneša apie caro 
atsilankymą Kieve:

“Minių krikštavimai pa
sveikino carą, kuris išlipo 
iš automobiliaus, apsitaisęs 
kuklia pulkininko unifor
ma. Caras buvo mandagus, 
liuesas, nusišypsojęs ir pa
slankus; pirmiausia susirin
kusių augštų valdininkų at
siprašė, kad jie jo turėję 
taip ilgai laukti, paskui šir
dingai padėkojo slaugoto- 
jonis ir daktarams už uo
lų rūpinimąsi sužeistais jo 
kareiviais. Pagaliau pasi
kalbėdamas atvirai su vi
sais, aplankė ligoninę, pa
gilėdamas už didvyriškumą 
ir prieteliškai suteikdamas 
jiems drąsos, paskui iške
liavo toliau minių kliksmais 
lydimas.”

Stebėtina! Turbūt jau pa
saulis ima kuliais versties!

, < ■ .• ;
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New Yorko pakraščiuose g egužio 8 d. atsibus Suv. Val
stijų Atlantiko karo laivyno paroda. Laivyną peržiu- 
rinčs prezidentas Wilson su savo kabinetu. Ant vaizdo 
matoma karo laivas Florida New Yorko pakraštyj ir 

laivyno komendantas, admirolas Fleteher.

menkoje, išmokę tų daly
kų, ir nuvažiavę į Lietuvą, 
daug prigelbėtų prie staty
mo trobesių.

Konkretu butų galima ap
tverti ir kapinynus ir šven
torius. Iš bėdos ir bažny
čios galima butų nudrėbti, 
nors iš viršaus ir neišrody- 
tų labai dailiai. Šventoriai 
ir kapinynai Lietuvoje dau
giausia apmurinami plyto
mis, bet tas brangiai atsiei
na, o priegtam dažnai per 
mūrininkų nemoksią mūras 
buna blogas ir greitai su- 
griųva.

Tatai labai butų lietu
viams pravartu pasimokinti 
to amato ir būriais sugrįž
dami į Lietuvą su tokiu o 
mokslu daugiau naudos su
teiktų Lietuvai, negu savo 
plikais doleriais.

statymams taip vadinamas 
konkretus (concrete) — me
džiaga iš žvyro ir cemento. 
Ši statomoji medžiaga yra 
daug pigesnė, negu medis, 
o drūtumo medžio ir kon- 
kreto nėra ko lyginti.

Iš konkretu Amerikoje 
daroma šaligatviai ir tinka
mai padaryti laiko ilgiau
sius metus. Iš jo daroma 
namams pamatai ir statoma 
čieli namai. Štai Chicagos 
parkuotuose iš tos medžia
gos paprasčiausiu budu nu
drėbti namai, kuriuose ran
dasi viešos salės, kningynai. 
maudynės, gimnastikos sa
lės. Iš viršaus šie trobesiai 
paprastu budu nudrėbti ne
kaip išveizi. Bet galima nu
dailinti.

Kaip tai butų gerai, kad 
kuodaugiausia Amerikos 
lietuvių išmoktų dirbti kon
kretų ir nudrėbti iš jo tro
besius. ■ Lietuvoje tiek ir 
tiek yra gero žvyro, o ce
mentas ten gal ir pigesnis, 
negu čia.. Todėl šitoji sta
tomoji medžiaga ir Lietu
voje bus pigesne, negu me
dis. Priegtam iš konkretu 
nudrėbti tvartai, gyvenimo 
namai laikytų vaikų vai
kams, laikytų per ilgus

Lietuviai A-

Pirm dabartinio karo vi
sokios gydomosibs žolės į 
Rusijos vaistines daugiausia 
buvo pristatomos iš Vokie
tijos^ Bet kilus karui tasai 
pristatymas pertraukta ir 
kaip Rusijos, taip ir Lietu
vos vaistinyčioms ima pri
trukti gydomųjų žolių. To
dėl Kauno ūkio dr-jos ta
rybos narys, grafas K. Za
biela, ir instruktorius A. Za
leskis D. Lietuvos laikraš
čiuose paskelbė į gyventojus 
atsiliepimą, idant visur po 
Lietuvos laukus butų ren
kamos įvairios gydomosios 
žolės ir, išdžiovinus, siun
čiamos į paskirtas vietas.

Aplinkybės ir būtinumas 
žmones visako išmokina, pa
skatina prie didesnio suma
numo ir darbštumo. Pirm 
karo gydomųjų žolių rinki
mas ir kitkas buvo užmesta, 
nebuvo kam net apie tai pa
galvoti, laikyta menku daik
tu toksai užsiėmimas. Gi 
dabar ir menkiausiais daly
kais imama rupinties. Šis 
karas žmoniją daug ko pa
mokys, apšvies.

Krakiuo-
— Krakiai (Viekšnos pa

rap., Šiaulių p.).
sc 50 gyventojų. Vienas u- 
kininkas gyvena prie pat 
vieškelio. Per jo sodybą ei
na keliukas iš sodžiaus vieš
keliu. Šis ūkininkas buvo 
uždraudęs važiuoti šiuo ke
liuku. Kaimynai patraukė 
jį teisman ir laimėjo bylą. 
Grįštančius kaimynus namo 
šiuo keliuku bevažiuojant 
jisai patiko su visa šeimyna 
apsiginklavę verdančiu van
deniu. Bet kaimynai su bo
tagais atvijo juos namo. 
Duktė apsimetė serganti, 
vežė kunigą, tik ne dūšios 
reikalams,-Joet kad jam me
lagingai pasiskundus.

— Stulgiai (Raseinių p.). 
Pas mus daug pabėgėlių: 
beveik kiekviename sodžiu
je po 6—7 šeimynas. Žmo
nės maloniai priima pabė
gėlius ir dalinasi su jais sa
vo turtu. Daug žmonių pa- 
šelpos reikalauja. Būtinai 
reikia įsteigti Stulgiuose 
“Lietuvių draugijos nuken
tėjusioms del karo šelpti” 
skyrius. Musų žmonės vic-

ŠELPKIM LIETUVA, AU 
KODAM! “TAUTOS FON 

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 
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ni neįstengs išmaitinti pa
bėgėlių be pašelpos iš ki
tur. Todėl steigkime sky
rių.

— Nibriai (Jczno par., 
Trakų p.). Nibriai puikus 
sodžius, gražioj vietoj, prie 
pat Nemuno'’ Graži ir ma
loni vieta, puikiai veikia ir 
į musų jaunuomenę. Jauni
mas pamylėjo skaityti knin
gas ir laikraščius ir nesigai
li skatiko šiam dalykui. 
Vienos “Aušros” ateina 11 
egzempliorių ir keliatas ki
tų laikraščių. Be to, kiti į- 
sirašę šv. Kazimiero dr-jon. 
Senesnieji tik stebisi, kad jų 
vaikai taip linksta prie mok
slo. Neatsilieka ir mažes
nieji ir jie noriai stveriasi 
už kningų. Tepadeda jiems 
Dievas šviesties!

— Jėznas (Trakų pav.). 
Su širdies skausmu sužino
jome, kad kun. Viežbickis 
apleidžia musų parapiją.

Trumpu laiku labai daug 
pas mus pasidarbavo švie
sos ir mokslo pakėlimui. 
Kunigėlis greit mokėjo pa
žinti žmones ir juos supras
ti. Ypač jį pamylėjo jau
nimas. Senai jėzniečiai yra 
tokios nuomonės, kad mer
ginoms nereikią mokslo. 
Kunigėlis švelniu budu mo
kėjo apgalėti šitą klaidingą 
nuomonę ir daugybę mergi
nų paragino mokinties rašy
ti ir skaityti. Daug pasi
darbavo kunigėlis ir musų 
bažnyčioj. Sutaisė gražų 
chorą, kuris puikiai pagie
da. Tepadeda jiems Aaugš- 
čiausiasis laimingai darbuo- 
ties Dievo garbei ir žmo
nių naudai naujoj vietoj!^

— Lamestas (Labanoro 
par., Švenčionių pav.). Čia 
10 ūkininkų. Jaunuomenė 
pradeda susiprasti. Vaiki
nai skaito kningas ir laik
raščius. Neatsilieka ir mer
ginos — ir jos skaito knin
gas ir priklauso prie šv. Ka
zimiero dr-jos. Daugelis ei
na mokyklon ir moka rašy
ti lietuviškai ir net rusiš
kai. Maži vaikai — septy
nių metų — jau moka gra
žiai skaityti.

Tik musų seniai truputėlį 
trukdo — jie sako, kad ne
reikia dovanai leisti pinigų 
laikraščiams, ir be laikraš
čių galima, esu, pragyventi. 
Nieko stebėtino — senes
nieji nemoka skaityti, todėl 
ir nesupranta naudos iš 
kningų skaitymo. Mes, jau
nimas, .skaitykime gražias 
ir padorias kningas, tai tu
rėsime didelę naudų.

Vieno ūkininko arklys, iš
trukęs iš tvarto, nubėgo ant 
ledo ir pargriuvo. Kaimy
nai atbėgo traukti. Betrau
kiant arklys kad spyrė vie
nam žmogui koja, tai tas 
bent dvi savaiti išgulėjo.

Lamesto merginos dai
nuoja tokių dainų:
Kad galėčiau but paukšty

čiu, 
Ir sparnus turėčiau, 
Į padanges, pasikeičiau 
Ir toli matyčiau.

Ir dainuočiau Dievui gar
bę,

Kiek man tekt galybės,
Ir vis gerbčiau bedainuo-

dams
Svieto šio gražybes.

Ir prašyčiau Dangaus Tėvo 
Laiko laimingesnio,
Ir tėvynei ir žmonijai 
Likimo geresnio.

Kad galėčiau but paukš
tyčių 

<• Ir sparnus turėčiau,
Į augštybes pasikėlęs 
Pasaulį mylėčiau.

— Veisėjai (Seinų pav.). 
Smarliunų sodžiuje pas u- 
kiiiinkų Masionį užėję vo
kiečiai paėmė du arkliu. 
Vakare vienas parbėgo na
mo. Ūkininkas išjojo į ne
tolimų girių, kad arklį pa
slėpti. Pakely j sutiko vo
kiečių žvalgus ir pasuko į 
šalį, ir vokiečiams liepiant 
nenorėjo sustoti. Tuomet vo
kietis šovė ir pataikė koja- 
kaulin, kulipka sudraskė 
tris pirštus ir užsiturėjo 
arklio pilve. Maža viltis, 
kad pagis, labiausia, kad nė
ra gydytojų.

Į Veisėjus buvo suvažiavę 
daug žydų pabėgėlių iš So- 
pockino ir Kapčiamiesčio. 
Per šabų besimeldžiančius 
žydus iškaloj suėmė vokie
čiai ir nuvarė į Prūsiją. 
Kaikurie kelyj pabėgo, bet 
visgi apie 80 paliko nelais
vėj.

— Utena (Ukmergės p.). 
Utenos par. vasario mėnesį 
surado tris slaptus brava- 
rus degtinę bevarant: viena 
miestelyj, kita Spitrėnuosc, 
trečių Dičiunuose. Kalti
ninkų suimti nuvažiavo ant
stolis, urėdninkas ir 7 sar
gybiniai. -Rado tam tikras 
prietaisas degtinei varyti ir 
kelis gorčius degtinės. Vis
ką paėmė. Utenos parapi
joj rasis ir daugiaus tokių 
slaptų bravarų. “Kai vie
piu avį kerpa, tai ir kitos 
dreba.” “A.”

Parsiduoda saliumis labai geroj vie
toj. kampas 33-eios ir Ilalsted gatvių. 
Saliuniniiikas •turi kitų užsiėmimų ir 
todėl nori parduoti. Parduoda pi
giai. Atsišaukite šiuo adresu:

3301 So. Ilalsted st r., Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas sali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.

1741 W. 47th Street, ; : Chicago, III.
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P. Lorillard Co., New York City 
VV.WAV.V.V.W.VZ.V.’M?

Extra! Naujiena!
šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš Įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galerijų. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin-

P. CONRAD 3130 S. Halsted Si
rs

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 503 JOS. J. ROZHON part!

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law
Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago 

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus, 
i-. < . .

Tel. Randolph 5216

į A. A. Slakis
I ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room S15) Chicago, Ill.
Res. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326

geriausios farmos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farinas su budinkais, sodnais ir ušsė- 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlia-, 
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduoda 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viains miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkčje, kuris yra turi 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lui 
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, moki 
šiai nes ir visi kiti parankamai. Bro
li lictuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grel 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mieli.

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį darba dantistorijos sky
riau ineiuanti. Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. ėisav

Reikalaujama vaiką del par
davinėjimo Amerikos Lietuvių 
Dienraščio “KATALIKO”. Atsi
šaukite į

“KATALIKO” Redak. 
3249 S. Morgi St., Chicago.
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KATALIKAS

Atskaita įsiautos Fondo stovio
balandžio 29 d., 1915 m.

Kovo 27 d., 1915 m. balansas................... $12,452.87
Balandžio 19 d., 1915 m.:

Gauta nuo kun. Jonaičio aukos šv. Antano par.
S. Omaha, Neb.................. 9.30

Gauta nuo kun. M. J. Kazėno šv, Juozapo pa
rapijos, Donora, Pa........................................,. 8.48

Gauta nuo Raibikio, aukos lietuviu iš Girard-
>. ville, Pa......................  55.00
Gauta nuo šv. Juozapo parapijos South Chi

cago, Ill., ..........................................................  42.00
Gauta nuo kun. J. Valaičio, aukos lietuviu iš

Shamokin, Pa................................................... 110.00
Gauta nuo P. J. Alekno, aukos lietuvių iš Win

nipeg, Canada,.............................................  32.00
Gauta nuo J. A. Gailiuno, aukos, surinktos lai

ke kriktšynų prie A. B. Maniuko.......................3.83
Gauta nuo Jusaičio, aukos lietuvių iš Mahąnoy

City, Pa.............................................................. 35.55
Gauta nuo A. Keršio, aukos, surinktos SLRKA.

147 kuopos tarpe Willingford, Conn, lietuvių 31.00 
Gauta nuo J. Poškaus iš New Britain, Conn............ 2.00
Gauta nuo E. Gritauskiutės iš New Britam,

Conn...................................................... •............... 3.00
Gauta nuo J. Simoliuno iš New Britam, Conn. .. 2.00 
Gauta nuo Agotos Zdebskiutės iš Bradford, Conn. 5.00 
Gauta nuo M. Abračinsko, aukos lietuvių iš

Brockton, Mass....................................................100.00
Gauta nuo kun. Jakščio, auka, surinkta šv.

Pranciškaus bažnyčioj, Indiana Harbor, Ind. 10.50 
Gauta nuo P. Stankevičiaus iš Rifton, N. Y.........1.00
Gauta nuo kun. J. Oleknovičiaus, aukos lietuvių

iš Lowell, Mass. . ................................................*25.69
Gauta nuo X. X., prisiųsta auka per “Katali

ko” rėdystę ................................................ 3.00
Gauta nuo kun. M. J. Kazėno, Velykų auka nuo

parapijos šv. Juozapo iš Donora, Pa.............1Q.05
Gauta nuo vietinio T. F. komiteto iš Rockford, Ill. 50.00 
Gauta nuo kun. A. Yanušo, auka Teatrališkos

Draugijos iš Forest City, Pa..............................23.00
Gauta nuo kun. Vyšniausko, auka lietuvių iš

Toronto, Canada.................................................. 5.15
Gauta nuo vietinio T. F. komiteto iš Waterbu

ry, Conn.......................................................... 225.00
Gauta nuo J. S. Vasiliausko, auka lietuvių dr-

,jų iš Baltimore, Md............................................ 170.00
Gauta nuo V. Mickevičiaus, auka lietuvių iš So.

Boston, Mass.....................................................  300.00
Gauta nuo J. Vaiciekausko, aukos lietuvių iš

Miners Mills, Pa.............................................. 13. 57
Gauta nuo kun. J. Jonaičio, aukos lietuvių iš So.

Omaha, Neb.......................................................... 2.25
Balandžio 2 d., 1915 m.:

Gauta nuo kun. dr. V. Baltuškos, auka lietuvių
draugijų ir pelnas nuo vakaro, suruošto
Tautos Fondo labui, Mt. Carmel, Pa............ 121.20

Gauta nuo “Draugo” rėdystės, aukos lietuvių
iš Portage, Pa....................................................... 13.00

Gauta nuo kun. N. J. Lukošiaus, aukos, surink
tos Lietuvių Dienoje (Tag Day) West
Pullman, Chicago, Ill. .................................... 50.42

Gauta nuo V. Navickienės iš Medicine Hat,
Canada ................................................................ 2.00

Gauta nuo vietinio Tautos Fondo komiteto iš
Brooklyn, N. Y............................................... 283.95

Gauta nuo A. Gudino per “Kataliko” rėdystę,
aukos, surinktos lietuvių iš Nanty Glo, Pa. 27.00

Gauta nuo kun. K. Strimaičio, aukos lietuvių iš
Ilazletono, Pa................................................. 36.79

Viso Įplaukė aukų T. Fondan lig balandžio
29 d. 1915 m.................................  1,818.73

Išsųsta Lietuvių Draugijai nukentėjusioms nuo
karo šelpti .............-.................................. 2,000.00

Viso labo Įplaukė aukų Tautos Fondan......... 16,271.60
Išmokesniai Tautos Fondo nukentejuslėms nuo karo.

Sausio m. 1915 m. Lietuvių Dr-jai nukentėju
sioms nuo karo šelpti, Vilniuje,................. 2,000.00

Balandžio 29 d., 1915 m....................................... 3,000.00
Viso labo išsiųsta nukentėjusioms nuo karo šel. 5,000.00 
Viso labo Tautos Fonde randasi..................... 11,271.60

Atskaita už Tautos Fondo ženklelius ir kningutes. 
Kovo 27 d., 1915 m. balansas..................................$315.22
Balandžio 19 d. kun. J. Vyšniauskas už ženk- >

lėlius ir kningeles ........................................... 48.19
Bal. 22 d., . 1915 m. kun. V. Baltuška už ženk. 20.00 
Bal. 22 d., 1915 m. K. J. Krušinskas už ženk. 50.00
Viso ženklelių fondan įplaukę, buvo iki bal. 29 d.

1915 m.............................................................  $433.41
Išmokesniai iš Tautos Fondo ženklelių fondui.

Tananevicz Publishing Company už spaudų
“Tėvynės Ašaros” ....................................... 130.00

Viso ženkleliu fonde ligi bal. 29 d., 1915 m.
randasi ............................................................ 303.41

Viso labo Tautos Fonde aukų ir už ženklelius
randasi.................................................. ... $11,575.01

B. Vaišnoras, T. F. kasininkas.

Rusijos karuomenės vyriau
sias vadas didkun. Nikalo- 
jus, kurį gen. Sievers, sa
koma, pašovęs. Žinovai 
tvirtina, kad Nikalojus esąs 

baisus kraugeris.

Skaitytojų
: Domai!

jant visokius maršus ir šo
kius. Rekordai yra abipu
siai arba dubeltavi, ty. gro
ja ant abiejų pusių. Lygiai 
ir mašinos didžiausiame pa
sirinkime, nuo pigiausios lig 
brangiausiai, nuo gražiau
sios lig kuogražiausiai. Na
muose turėti grafofoną su 
lietuviškais rekordais—ma
lonus kiekvienam daiktas. 
Grojimu gėrisi ne tik jau
nieji, bet ir vaikai, gi se
nesni žmonės negali atsi- 
dyvyti tais stebuklais.

Katras iš gerbiamų skai-Į 
tytojų nenorėtų tais musų! 
prisiųstais katalogais pasi
naudoti, prašomi inteikti 
juos kitiems lietuviams, gal 
eiti jais pasinaudos.

Taipgi katrie gerb. skai
tytojų kartais nebūtų gavę 
tų musų išsiuntinėtų kata
logų, prašomi atsišaukti i 
“Kataliko” administraciją 
žemiau pažymėtu adresu.

Už visų kataloguose pa
žymėtų kningų, mašinų, re
kordų ir kitų daiktų per
siuntimus apmoka “Katali
ko” išleistuvė.

Rašant ir pinigus siun
čiant reikia padėti adresas:

Tananevicz Publ. Co.
3249 S. Morgan St., Chicago, III.

LAIVAKORTĖS j KRAJŲ 
Russian American Line lai
vas “Caritza” išplauks iš 
New Yorko tiesiu keliu be 
jokio persikėlimo į Archan
gelską (Rusijoj) gegužio 
(May) 22 d., 1915. Iš Chi- 
cagos reikia iškeliauti gegu
žio (May) 20. Pašportus ir 
kitus reikalingus dokumen
tus parūpiname ant vietos. 
Del platesnių informacijų 
kreipkitės į

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

TAUPYKIT PINIGUS
Mm

es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksite Banke 
io Store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke’io 

kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. Ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70c
20c
20e
60c

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52c 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12c
Va sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40e

$1.16 ■ $1.70 
yra geriausias ką užBanke’io geriausios rųšies grietinės sviestas 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarinės dalis Vakarinė dalis. Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. 
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 W. Madison st 3102 W. 22 St.
1373 Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 W. Madison st šiaurinė dalis.
1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 Blue Island A3032 Wentworth Av 
2054 Milw. Avo. 3244 Lincoln Av. 1217 S. Halsted St3437 S. Halsted St
2710 W. North Av3413 N. Clark St. 1832 S. Halsted St 4729 S A.shland A

Šiomis dienomis A. L. D. 
“Kataliko” administracija 
visiems “Kataliko” skaity
tojams išsiuntinėjo du nau
jai išleistu Tananevicz Pub
lishing Company katalogu. 
Viename jų surašytos visos 
“Kataliko” išleistos knin- 
gos, antrame — maldaknin- 
gės, grojamos mašinos ir 
prie tu mašinų lietuviški re
kordai.

Kadangi pastaraisiais me
tais tarpe lietuvių apšvieti
mas pradėjo sparčiais žing
sniais žengti, kadangi lietu
viai vis labiau indomauja 
laikraščių ir kningų skaity
mu, todėl “Kataliko” išleis- 
tuvė parūpino išleisti Įvai
raus turinio savo spaudos 
kningų katalogą. Tų knin
gų yra keli desėtkai už la
bai prieinamą kainą. Tar
pe jų yra apysakų, moksliš
kų veikalėlių, eilių-dainelių 
ir kitokio turinio raštų. Ka
taloge, kuri galima nešio- 
ties kišenių j e, kiekviena 
kninga-veikalėlis aiškiai ap
rašytas, ko jis yra vertas, 
koks jo turinys, kiek kam 
jis gali būti naudingas. Pa
sitikima, kad kiekvienas 
dienraščio “Kataliko” skai
tytojas pasinaudos tuo knin
gų katalogu, kaip sau, taip 
savo namiškiams ir kningy- 
nams.

Antram kataloge, kaip 
augščiau minėjome, surašy
ta visokios rųšies didesnių 
ir mažesnių, dailesnių ir 
gražesnių, brangesnių ir pi
gesnių maldakningių ir vi
sokių grojamų mašinų arba 
grafofonų, taippat lietuviš
kų rekordų. Kitur, mažes
niuose miesteliuose, gyve
nantiems lietuviams, rasi, 
teko išgirsti ir turėti groja
mas mašinas arba grafofo- 
nus. Bet tos mašinos vi
suomet grojo ir groja ang
liškais arba kitokiais rekor
dais, lietuviškų rekordų 
niekur nebuvo galima gauti. 
Gi pastaraisiais laikais atsi
rado ir lietuviški rekordai. 
Iš tų rekordų galima išgirsti 
giedant lietuvių chorus, gro-

BERANKIS-ARTISTAS.
Berlyne vienoj ligoninėj 

sužeistiems kareiviams ne
senai buvo parengęs per
statymą artistas Unthan, 
kuris yra gimęs be rankų, 
bet savo kantriu darbštu
mu taip išsilavino, kad jis 
visai galis apsieiti be ran
kų. Rankų vietą užimą ko
jos. Jis rengęs perstaty
mus visam pasaulyj, tečiau 
pastaraisiais laikais nu
sprendęs lavinti vokiečių 
luišus kareivius, ypač tuos, 
kurie kare netekę rankų. 
Tuo tikslu jis ir parengęs 
perstatymą. Visi buvo tie
siog nustebinti, nes beran
kis artistas kojom grojąs 
ant smuiko, trimitu, mokąs 
kuopuikiausiai plaukti. Ko
jom iš savo kišeniaus išsii- 
mąs cigaretę, užsirūkąs, 
paskui kaziruojąs, maši
nėle rašąs ir Įvairius kitus 
darbus kuogeriausiai atlie
kąs. Žodžiu sakant, jo ko
jos yra pakeičiusios rankas.

IŠ “APŠVIETOS” DR- 
JOS FĖRŲ.

Čionai apskelbiama Liet. 
Mot. Dr-jos “Apšvicta” su-

rengtų fėrų pasekmės. Fė- 
rai buvo rengiami naudai 
esančių labai kritiškam pa
dėjime nekuriu šios dr-jos 
narių. Atsibuvo kovo 27 
ir 28 d., .1915 m., p. A. 01- 
ševskio svetainėje, Chicago, 
Ill.

Per abi dieni Įplaukimų 
buvo ........................  $78.05

Išplaukę ............. 26.89
Liko pelno............. 51.16
Tam pačiam tikslui surin

ko ant Bridgeport© dalyje 
ponios Z. Puniškienė ir A. 
Žemaitienė ................. 4.30

West Side dalyje surinko 
p. Statkevičienė ir J. Vir- 
bickienė ................. 2.20

Nuo 18 gates p. O Vikš- 
rienė ................................ 70

Viso pinigais surinkta7.20 
Nuo fėrų liko .... 51.16 
Išviso ..................... 58.36
P-nui A. Olševskiui už 

suteikimą veltui svetainės, 
visiems aukotojams bei au
kotojoms, kaip už .pinigi
nes, taip ir už kitas visokios 
rųšies aukas L. M. “Ap- 
švietos” Dr-ja ištaria šir
dingą ačiū.

K. Katkevičienė, 
nut. raštininkė.
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Dar galima gauti musų Kningyne

ODELL TYPEWRITER

ODELL TYPEWRITER mašina yra viena iš 
geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
drukuoti po kelias dešimtsįlaiškų ant dienos. Ji grei
tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. 
Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame 
su prisuntimu jas už $10.00

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PDBUSHING COMPANY ’
i 3249 So. Morgan St., Chicago, III. "
Ihhmmmv « «« * a ^oiiinmsiiiBiiiiBB..

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Ezpellerį. 
visados reikalau 
kite su bu ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai 
na 25c. ii 50c. 
Aptiekuose arba 
pas iidirbėju*.

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

NEW YORK, N. Y.

Elton* brovei 7800

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

Ofisatt ir (Jyvanimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St, Chicago.' “

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., preke $4000.

Taipgi parsiduoda daugybe" visokių namų kuriuos 
galima pigiai pirkti. Norinti pirkti namą ar lotą kreip
kitės į

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept 

3253 S. Morgan St. : K. <1. FILUPOVICH, pard.

Račiūno naujų paveikslų Serija
iš KARO LAUKO

Bus parodyti pirmu kartu ant judamųjų pavei
kslų čikagiečiai.

Taippat iliustruotos dainos

atsibus

Utarninko vakare Gegužio 4 dieną
Walsh's Salėje, Noble Ir Emma St. North Side, Chicago

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerų muziką arba dainorių. 
Gali, tą vieką turėti savo na
muose bo jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graij Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums ui 
'liningus arba

$1.00 j Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 muzlkallžką Jmotą dykai

Raštiška gvarancija ant 85 .me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
fų, illiustruotą katalogų dykai.

Royal Phonograph Go.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

Oiz Šitas specialis KUPONAS vertas IL
Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo- j 

I damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
J Cigaretę kuponę. Dovanę Stotyje arba pas

• THE AMERICAN TOBACCO CO. J
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

aN(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

3



4 KATALIKAS

Iš Chicago.
PIRMUTINĖ DIDI BLAI

VYBĖS PARODA.
Svarbu, labai svarbu da

lyką atlieka šiomis dieno
mis LRKP. Blaivininku Su
sivienijimo 27 kuopa. Šv. 
Jurgio salėje ant Bridge
port© rengia pirmutinę, di
džią blaivybės parodą. Pa
roda bus tokia didi, kokios 
dar Amerikos lietuviai ne
buvo surengę jokiame mie
ste. Kuopos narės didžiu 
stropumu puošia, dailina, 
gražina salę. Kiekvienam 
bus malonu ineiti ir pralei
sti vakarą išrengto j salėj. 
Paroda bus tris dienas: ge
gužio 5, 6 ir 7 dienomis (tre
čiadieni, ketvirtadieni ir 
penktadieni).

Kuopa nesigaili triūso, 
kad išrengti salę, nesigailė
jo taipgi jėgų, kad sutaisy
ti visiems vakarams pasigė
rėtinus programus.

Programą išpildys geres
nieji Chicagos talentai.

Pirmą vakarą, gegužio 5 
d., kalbės dr. J. Jonikaitis, 
bus rodomi krutamieji pa
veikslai, kalbės kun. Kudir
ka ir dainuos p-nia O. Po
cienė, ponui A. Pociui a- 
kompanuojant.

Įžanga parodon visiems 
uždyką. Programai vaka
rais prasidės aštuntai va
landai baigianties.

Labai geistina, kad kuo- 
didžiausios minios aplanky
tą tą parodą, kad aplanky
tu ją lietuviai iš kitu para
piją ir kolioniją.

SUSITVĖRĖ SP. DR. 
KUOPA.

Gegužio 2 *d. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje susitvė
rė Spaudos Draugijos kuo
pa. Apart seniau prigulin
čią nariu, įstojo dar šeši 
nauji nariai.

Tuom tarpu liko išrinkta 
valdyba, kurion inėjo: kun.

I. Albavičia, pirm.; p-lė Eli- 
jošiutė — vice-pirm.; J. Tu- 
masonis — rast, ir p. Gilie
ji© — iždininkė.

Sekantis susirinkimas nu
tarta laikyti po dvieju sa
vaičių toj pačioj svetainėj. 
Susirinkime bus apkalbėta 
apie tolimesnį kuopos dar
bavimosi. ' T.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Debesuota ir dalimis lietus; 
rytoj gražu; temperatūroj 
jokios atmainos nepramato
ma; švelnus vėjas, daugiau
sia šiaurvakarinis. Vakar, 
augščiausia temperatūra bu
vo 70 laipsniu, žemiausia — 
46 laipsniai.

ŠV. MYK. ARK. PARAP. 
VAKARAS.

Geg. 2 d. buvo parengtas 
šv. Mykolo Ark. parapijos, 
ant North Side, vakaras. 
Statyta scenoje “Užburti 
turtai” — trijų veiksmą me
lodrama. Vakarą atidarė p. 
A. Rugėnis ir paaiškino jo 
tikslą. Paskui atlošta gan 
užimančiai minėtą melodra
mą. Nekuriu lošėjai savo 
roles atliko kuopuikiausiai. 
Daugiausia pasižymėjo M. 
Vilkavičaitė. Toliau V. Na- 
rijauskas pasakė monologą 
—nupiešė visą šakininką 
gyvenimą ir aną ištvirkimą. 
Publikos buvo neperdau- 
giausia. Vakaro pelnas ski
riamas parapijos naudai.

Ten buvęs.

10 METŲ SUKAKTUVIŲ 
APVAIKŠČIOJIMAS.

Geg. 2 d. West Pullmane, 
TU., šv. Kryžiaus Atradimo 
dr-ja apvaikščiojo 10 metą 
dr-jos gyvavimo sukaktuves 
ir priėmė sau tą dieną tau
tinę vėliavą. Apvaikščioji- 
mas-vakaras atsibuvo su 
prakalbomis ir dainomis. 
Pirmiausia priimta tautinė 
vėliava. Tuo metu šv. Pet
ro ir Povilo par. choras gie
dojo “Lietuva, tėvyne mu
są.” Po to kalbėjo Ignotas 
Stonkus apie šv. Kryžių ir 
draugiją svarbą. Ant galo 
vaiką bcnas pagrojo maršą 
ir choras padainavo kelia- 
tą dainelių. Apvaikščioji- 
mas atsibuvo be svaiginamą 
gėralą. Publikos buvo pil
na svetainė. Apvaikščioji- 
mo metu E. Žiogutė stovėjo 
prie tautinės vėliavos, J. 
Liokytė — prie amerikt mi
nės vėliavos. M. J. Kilas

____________ .u---------------

Advokatas A. A. Šlakis 
savo ofisą mieste perkėlė į 
kitą vietą. Dabar mieste 
jo ofiso adresas yra to- 
kis: — Room 815 Associa
tion Building, 19 So. Clark 
St., Chicago. Telephone 
Randolph 5246.

L. S. SUSIRINKIMAS.
Šį vakarą po pamaldų baž

nyčioje, šv. Jurgio K. para
pijos salėje atsibus Labda
rybės Sąjungos 5 kuopos su
sirinkimas. Susirinkimai 
antradieniais vakare bus 
laikomi tik vasaros metu.

,M. L. Gurynskaitė, 
kuopos rast

Chicago Board of Educa
tion nusprendė visą viešąją 
mokyklą mokytojoms ir mo
kytojams sumažinti algas 
iy2 nuoš., kadangi tam tik
slui esą trūkstą kapitalo. 
Nežinia, ką į tai atsakys mo
kytojai su mokytojomis.

Po num. 13^8 No. Ash
land avė. kaimynai išgirdo 
tris guvius. Pakviesta po
licija įsilaužė ir ten virtu
vėje atrado mirtinai pašautą 
Mrs. Annie Viskis. Nuga
benta apskričio ligoninėn. 
Ten atsipeikėjus pasakė: 
“Mane pašovė mano dėdė.”

Reikalaujama vyrų pardavėjų. Ge
ra proga. Gera užmokestis. Darbas 
ant visados. Atsišaukite sekančiu ad
resu. ,

Manager, 
KLEIN BROS.,

Halsted, 20tli and Canalport avė.

Reikalaujame gerų vaikų ant Town 
of Lake del pardavinėjimo A. L. D. 
“Kataliko.” Duodame gerų nuošimti- 
Vaikai, norėdami gauti tų darbų, mel
džiami kreipties prie musų agento

J. .1. Paleko,
4629 So. Paulina st., Chicago.

Paieškai! švogerio, Petro Debesaičio, 
paeinančio iš Suvalkų gub., Gražiš
kių gmino, Skardupių kaimo, apie 5 
metai kaip Amerikoje. Jaigu kas 
apie jį žinotų, arba jis pats, teikitės 
duoti žinių adresu:

Mat. Kalinauskas, 
6540 Kenwood avė-, Chicago, Ill.

■

Pilni NamaiLinksmybės
<£ Kada juose yra Grafafonas

flį

»

M
m u

■

“Lithuania” Special 
su 6 lietuviškais du- 
beltavais rekordais.

Kaina
SI9.50

su pn- 
siunti

■

Ant paranilavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais. Šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba Cevcrykų sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

Tel. Humboldt 97
J. C. WO LON 

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave, 

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v. 

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves. „ ’ 
Nuo 8 vah vakare kasdiena

‘ * Telefonas Canal 538

Dr. H. Krasnow
Rusi-kas Daktaras

"; Specijalistas Surgery ir
Genito-Urinary Ligose.

?"? ofiso valandos: 8—10 iŠ ryto
■ i 1—2 po pietų 6—8 vakare.
... 1346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

■ 
■

a

■I■

“LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė krautuvėse jg 
del to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri talpina sa- ■ 
vyj pamatinius principus geriausių instrumentų, bet parduo- ■ 
dama už’kainą, kuri visiems prieinama. “LITHUANIA” gro- ■ 
ja rekordais visokiausio išdirbinio ir visokiausio didumo ir ■ 
groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švel-' ■ 
nųs, malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikia
me prie kiekvieno pirkinio dovanai:
E1167 Kur bėga Šešupė. Šv. Cecilijos choras.

Kur namas mus. Šv. Cecilijos choras.
E1165 Tėvynė, maršas kvartetas, šv. Cecilijos choras. 

Amerikoniškas Nacionalis Maršas, Princeska 
Banda.

E1169 Siuntė mane motinėlė. Solo, M. Bradunicnė.
Eina garsas nuo rubežiaus. šv. Cecilijos choras.

Batų čystytojas. Maršas. Švilpimo solo.
Rūtų Darželis. Solo, M. Bradunicnė

Velnias ne boba. Dialogas, M. Bradunicnė ir A. 
Radzevičius.

Mano palvys. Monologas, J. Papartis.
Velnias ne boba. Monologas, J. Papartis.

E1245

E1248 i

E1249
E1250 Vijo vilkas voveraitę.

Plaukė žąselė per Nemunėlį, šv. Cecilijos choras.
Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu 

adresu:

TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan St., : Chicago, Ill

Dr. G. M._ Glaser
Siuomi apreiškia paguodotai visno- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo loeną namą po numeriu

3149 So. Morgan St
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose.

■ Telephone Yards 668S -

g Lietuviška Drapanų Krautuve ° i . . . . . ;. . . . . .   i
Užlaikau didžiausiame pasirin- r 

B kime vyriškų apredalų, skrybėlių, g 
B čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
| vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- į' 
g kotų. 0

■ JONAS BUDRIKAS, savininkas J 
a 3252-54 S. Morgan St. i?

CHICAGO. ILL. g

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su

mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose batikose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruski;.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMD0 Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje 
Batikoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės i šią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Kctvergais ir Suimtomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Scredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

f MUSU Č8ENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. | 

| CARR BROS. WRECKING CO. I 
| 3003-3039 8. HALSTED ST. CHICAGO, IM. |

DU-KART NEDEMN1S LAIKRAŠTIS

I

$ $

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

išeina kas limite ir petntįčia.
PRENUMERATA KAŠTUOJA: ..........  -a

AMERIKOJ i met“.n!S ,Įq (pusei matą $1.25
EUROPOJ f Bosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- 

(joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

RaSyk tuojau^ o gausi vieną numerį dykai

W. 0. Boczkauskas & Go.
£26-52? South BIL * ^ahancy Sity. PaB

200 LOTŲ LABAI PIGIAI!
Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie jotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat, ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes ją prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
kreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO. ILL.
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