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Rusal labai I 
persigande.

Londonas, liepos 15. —- 
Jau savaitė, kai žymią vei
kimu nebuvo tarp rusą ir 
teutoną. Buvo tai tik pri
sirengimai, buvo tyla prieš 
audrą.

Pirmus veikimo ženklus 
vokiečiai ėmė rodyti šiauri
nėj Lenkijoj ant Przasny- 
szo fronto. Aplink Ossove- 
cą statoma didžiąją kanuo- 
lių, naujai nulietą Kruppo 
dirbtuvėse.

Laikinas vokiečiu nevei
kimas tai tikra rusams pa
slaptis. Rusai susirūpinę 
ir spėja, jog teutonai tik 
papildinėje savo armijas ir 
artilerijas ir pienavo naują 
smūgį. Iš Amsterdamo a- 
teina šitokia paslaptinga 
žinia: “Sulyg čia gautą ži
nių, Field Marshall von 
Hindenburg rengiasi prie 
tokio žygio, kurs nustebįs 
pasaulį ir kurs trumpai ga
li nulemti karą.”

Tuomi nurodoma, kad vo
kiečiai ruošiasi prie žygio, 
kur Rusijai bus pragaištin
gas.

Von Hindenburg ruošiasi 
šiaurinėj Lenkijoj, o von 
Mackcnsen pietinėj. Alni 
varysis pirmyn ir abu susi
tiks į rytus nuo Varšuvos. 
Taip vokiečiams besivarant 
rusai 'turėtą pasitraukti iš 
viso pavislio, netektą Var
šuvos, Novo-G eorgievsko, 
Ivangorodo ir pasitrauktų 
Lietuviškos Brastos link.

Jei tas žygis vokiečiams 
pavyks, tai Ims begalinis 
rusams smūgis. Bet tai 
dar ne viskas. Nužiūrima, 
kad ir Kurše vokiečiai ren
giasi prie didžio žygio. Ren
giami prieš Rygą. Rygai 
puolus, tai rusą rankos kaip 
ir surištos. Tuomet vokie
čiai ir prieš Petrogradą ga
lėtą žengti, nes visu keliu 
nuo Rygos Petrogrado link 
tik maži rusų būreliai tėra. 
Didkun. Nikalojus turėtą 
neišgalimą daiktą daryti — 
turėtų grąžinti savo karuo- 
menę sostinės apginimui. 
Del geležinkelių stokos to 
nebūtų galima padaryti.

Tokio tai yra vokiečių 
plonai. Mat, kadangi vo
kiečiai jokiuo budu tiesiogi
niu keliu negalėjo paimti 
Varšuvos, tai aplinkiniais 
keliais ėmė eiti, kad rusai 
patįs turės iš jos bėgti.

Naujas Amba
sadorius j 
Petrograde

Washington, D. C., liepos 
15. — Suvienytą Valstijų 
ambasadorius G. Maryc Pe
trograde atsisakė nuo savo 
vietos. Prez. Wilson atsi
sakymą priėmė ir renka 
naują ambasadorių. G. 
Maryc labai apsivylė savo 
vieta. Būtent ambasado
riaus žmona neradus viešin- 
gumo caro šeimynoj. Del 
to ji apleido Petrogradą ir 
sugrįžo į Washington^. 
Griežtai paskui atisakė va
žiuoti į Petrogradą. Tos 
priežasties delei ambasado
rius atsistatydino.

Kalbos apie 
taika dingo.

■, Berlynas,, liepos 15. — 
Vokietijoj kalbos apie tai
ką visai išnyko. Dabar ma
žiau apie tai kalbama, negu 
metų pradžioj. Neutral ės 
Furopos valstijos darbuo
jasi del taikos, bet tame ne
pažengia pirmyn. Dabar 
kariaujančios valstybės ka
ringesnės yra, negu ligšiol 
buvo.

Popežius nulindęs del be
galinių žmogišką skerdy
nių. Liūdi, kad nepavyko 
išplatinti taikos ideą, kad 
nerado atbalsio žmonęse.

RIAUŠĖS GINKLŲ 
DIRBTUVĖJ.

Bridgeport. Conn., liepos 
15. — Naujoj Remington 
Arms kompanijos dirbtuvėj 
ištiko riaušės. Jose' daly
vavo 100 darbininką, 20 
sargybiniu ir veik visa to 
miesto policija.

Riaušes pradėjo portuga
lai darbininkai, 
lai grįžo iš darbo, 
del du 
vieną 
griovį, 
subėgo
besišvaistydami po 
savo vėzdais keliems 
skaldė makaules.

Remington Arms kompa
nija išdirbinėją ginklus tal
kininkams.

Portriga- 
Kaž ko- 

užsimanė 
įmesti į 
šauksmo

portugalu 
sargybinį

Ant jo 
kiti sargybiniai ir

minią 
su-

PRAMOGA VAIKAMS.
i

Topeka, Kansas, liepos 
15. — Šios valstijos gub. 
Arthur Copper buvo suka
kę vakar 50 metų. Gimi
mo dieną buvo iškėlęs di
delę vaikams pramogą. Da
lyvavo joj 7,000 vaikų vi
sokio amžiaus iki 16 metų. 
Buvo dalinama šaltakošė, 

rodomi

THAW ESĄS SVEIKAS 
PROTU.

Chicago, Ill., Ketvirtadienis, Liepos (July) ’ 15 d., 1915.

SHELL FACTORY CHURCH VESTRY

Scotlandijos vienos bažnyčios prieangis pakeistas dirbtuve, kur dirbama submari- 
nams periskopai.

Bažnyčia pavarta į dirbtuvę.

Amerikonai
Francljos

armljon
Paryžius, liepos 15. — 

Amerikos ambasadorius 
|Fraricijoj darbuojasi, kad 
įsprausti į Francijos armi
ją 1,000 amerikonų moky- 
ties oreivystės. Atsirado 
duosn iu amerikoną, kurie 
sudeda $1,000,000 pasta ty- 
dinimui 1,000 aeroplanų ir 
užlaikymui 1,000 ameriko
nų, kurie mokintųsi orei
vystės. Tie lakiniai ir or
laiviai tarnautų Francijos 
armijoj lygiai, kaip ir 
Francijos lakūnai. Amba
sadorius atsiuntė 10,000 at
sišaukimų Yale, Pincento- 
no ir Harvardo universite
tu studentams, kad jie sto
tų Francijos armijon ir kol 
karas bus mokintųsi orei
vystės. Vienas amerikonas 
aukojo tam reikalui $100,- 
000.: '

KIEK GARLAIVIŲ NU-

Didžiausias
mosis

Nauja gady
ne žydams.

Zuerich, Šveicarija, liepos 
15. — Vokiečių laikraštis 
Neuste Nachrichten prane
ša, kad prieš Lvovo puoli
mą didkun. Nikalojus išlei
dęs šitokią žydams karei
viams proklamaciją: “Da
bar nuo jūsų pačių priguli, 
kaip su jumis Ims elgtasi 
karo metu ir po karo. Už
kariaukite sau Palestiną ir 
išauš nauja šlovės diena del 
visos žydijos.” Po to visi

New York, liepos 15. — 
Harry Thaw byla prasidė
jo trįs metai atgal. Pir
miausia ėjosi apie tai, ar 
jis sveikas protu. Dabar 
pripažinta, jog taip, svei
kas. Tai pirma jo pergalė. 
Jau devinti metai, kaip jis 
tampomas po kalėjimus.

Birželio 26 d. 1906 metais 
New Yorke jis nužudė Stan-

Berlynas, liepos
Per birželio mėnesį 
tijos povandeniniai 
nuskandino' 29 Anglijos, 3
Francijos ir 9 Rusijos gar
laivius. Todėl išviso per 
tą lėnesį nuskandino 42.

Vokie-
1 aivai

— Londonas, liepos 15.— 
Pranešama, kad George 
Calderon, žymus rašytojas, 
buvo sužeistas ir patekęs 
turkams į nelaisvę imt Gal- 
lipolio nusiausalio... ____ .■

Londonas, liepos 15. — 
Iš privatinių šaltinių atėjo 
žinią į Londoną apie mūšius 
tarp italų ir austrą palei 
Isonzo upę. Tie mūšiai esą 
didžiausi ant Italijos fron-' 
to. Italai be paliovos ata
kuoja austrų pozicijas. A- 
takuoja labai atkakliai. Vi
sas mūšio frontas nuklotas 
tūkstančiais lavoną. Pra
nešama, kad italų tuose mū
šiuose užmušta ir sužeista 
100,000 kareiviu. O nelais
vėn pateko 17,000 kareivių, i žydai kareiviai iš Galicijos

VOKIEČIAI ATSTATYS

Kopenhagen, liepos 15. 
Telegrama iš Berlyno pra
neša, kad Vokietijos vidu
rinių reikalų ministeris ap
lankęs Louvain ir. peržiūrė
jęs vokiečių architekto pie
nus atstatymui to išgriauto 
miesto. Ministeris tvirti
na, kad valdžia esanti su
manius išleisti $6,000,000 
atstatymui to miesto.

— Atlanta, G a., liepos 15. 
— Valstijinis senatas vie
nu balsu perleido bilių, ku
riuo uždraudžiama baltiems 
mokytojauti nigerių mo
kyklose ir nigeriams už
draudžiama mokytojauti 
baltųjų mokyklose.

— Macon, Ga., liepos 15.
— Rasta trįs lavonai. Su
gauta nigeris J. Jackson, 
kuris intariąmas žmogžu
dystėj. Nigeris saugojamas

perkelti į Užkailkazį.

— Philadelphia, Pa., lie
pos 15. — Baldwin Locomo
tive dirbtuvė gavo užsa
kymų šrapnelių už $80,000,- 
000 del talkininkų.

— Clinton, Ill., liepos 15. 
— Visai/ išdegė miestelis 
Parnell. Išgelbėta tik du 
grudų sandeliu.

Rolandai laiko 
vokiečių pus?

Haaga, liepos 14. — Ho
landijos valdžia stengiasi 
kuostropiausia užlaikyti 
neutralitetą. Bet Holandi- 
jos gyventoją simpatijos 
skirstosi; vieni laiko vokie
čiu pusę, kiti talkininką.

Simpatijos kįla iš bizniš-

fabri- 
talki- 
veda 

reika-

talkinin-

ir teu-
ėmė

— Londonas, liepos 15.— 
Pulk. Maude rašo, kad kai
zeris beturi jau tik 4,500,- 
000 kareiviu.

' — Baltimore, liepos 15.— 
Kardinolas Gibbons išvažia
vo Chicagon dalyvauti lai
dotuvėse arcivyskupo Qui
gley.

— Quincy, Mass., liep. 14. 
—- Gaisras iškilo karo laivų 
dirbtuvėj. Sugadino vieną

Ieškoma Teu
tonų suokalbio
Washington, D. C.—Slap

ti federaliai agentai su atsi
davimu rūpinasi susekti 
teutoną šnipus, kurią pas
taraisiais laikais Amerikoje 
labai daug priviso. Paaiš
kėjo, kad teutonai (vokie
čiai) čionai, Amerikoje, ■su
organizavo didelį suokalbį 
— bombomis ir kitomis ply
štančiomis medž i agoinis
plaišinti fabrikus, laivus, 
kuriais gabenama karo a- 
municija talkininkams, žo
dyti bankininkus ir 
kantus, kurie skolina 
ninkams pinigus ir 
plačius pirklybinius
lūs su talkininkais; plaišinti 
valdiškuosius bustus, idant 
tuo savo teronl) priversti 
šios lalies valdžią uždrausti 
gabenti ginklus, karo amu
niciją ir kitką 
kains.

Suokalbis turįs 
bai išsiplėtojęs
toną šnipai ištikto 
veikti. Tatai ant ją paleis
ta būriai slaptu agentą, ku
rie, be abejonės, suseks tą 
pragaištingą šiai šaliai teu
toną darbą.

Washingtono valdžia iš
siuntinėjo parėdymus visos 
šalies policijai, idant tą teu
tonu suokalbį pačiam jo už
simezgime pasmaugti ir vi
sus suokalbininkus ir inta- 
riamus suokalbyj sukišti 
tuojaus į kalėjimus. Kuo
met policija ims valdžios į- 
sakymus pildyti, rasi, su
lauksime naminį karą su 
teutonais, kurie nors Ame
rikoj gyvena, čionai turtė
ja ir yra šios šalies pilie
čiais, tečiau visuomet yra 
pasirengę tą šalį išduoti 
kaizeriui pareikalavus.

Laikraštis ‘‘Washington 
Times” praneša, jogai turįs 
nesugriaunamus' prirody
mus, kad amerikoniniai vo
kiečiai suorganizavę bombi- 
ninkų gaują, kuriu užduo
timi pakišti bombas ant lai
vu, išplaukiančią iš Ame-, 
rikos uostu su amunicija 
talkininkams. Kitiems 
bombininkams pavesta su- 
plaišinti ir sunaikinti gink
lu, amunicijos ir automobi
lių fabrikus ir net garlai
viu dokus. Trečias bombi- 
ninką skyrius turįs žudyti 
įžymius amerikonus, kurie 
finansiniais dalykais prisi
deda . prie talkininką rėmi
mo. Tie patįs Rombini ūkai 
turį naikinti valdiškus bus
tus, kad tuo budu valdžiai 
daugiau baimės suteikti.

Bet teutonai tuo savo pa
siryžimu gali lengvai su
klysti. Nes kuomet val
džios agentai prisigriebs ją 
kailio, kuomet ir visos kitos, 
Amerikoj gyvenančios, tau
tos sukils priešais juos, tuo-

^1111 ir kitokiu priežasčių. 
Daug yra holandiečiu gimi
ningą su vokiečiais.

Karo pradžioj žmonės 
mažai tepaisė apie tai, kur 
bus viršus. Bet po nuoti- 
kiu Belgijoj žmonių nuo
monės persimainė. Tuomet 
žmonių masos atsigręžė ir 
pasistatė aiškiai prieš vo
kiečius. Bet Holandijos a- 
ristokratija, buržuazija lai
ko vokiečių pusę. Tas y- 
pač todėl atsitiko, kad se
niau llolandija buvo vokie
čiu kraštas. Taip buvo su
si vienijusi su Vokietija. 
kui]» Lietuva su Lenkija. 
Holandijos bajorija paliko 
labai gimininga su Vokie
tijos aristokratija. Dauge- < 
Ii Holandijos bajorijos jmf- ' 
gia šeiminiški ryšiai su Vo
kietijos arstokratija. Taip
gi yra daug Holandijos didi
ką, įstojusią į kaizerio ar
mijas. Tie visi Rolandiečiai 
pasiiupta kovoti prieš ru
sus. Niekas ją nesiusta 
prieš talkininkus. Vienas 
'Holandijos oficieris Yonk- 
lieer Cifford-Cocq van 
Brengel pasižymėjo muši no
se Galicijoj, besigrumda- 
mas gen. von Mackcnsen 
armijoj. Kitas raiteliu o- 
ficieris Rolandas pasižymė
jęs buvo tai de Graaff. 
Šiaip yra daug Rolandų be 
sigrumiančią kaizerio armi-^|

■
Vienas Rolandas, prastosi 

kilmės. Virtu, prof. Berly
no universitete, karui užsi- 
pliekus įstojo į armiją. Ji-

komponuoja karingu dainų, 
nes jis turi didžius muzika
lius gabumus. Sustatė 
“Dankgebet nach Schlacht 
nnd Liegen,” padėkonės 
maldą po mūšio ir pergalės.

Bet didžiuma Rolandą, 
kaip minėta, simpatizuoja! 
talkininkams. Ir ją gal ne 
mažiau yra francuzų armi
joj, negu kaizerio.

— Londonas, liepos 15.— 
Austrijos valdžia paskelbė, 
jog Galicija nebus daugiau 
mušiu lauku ir gyventojai 
galį ramiai grįsti ir darbuo- 
ties. Lvovo universitete įt
inai prasidėsiąs mokslas.

karšta ir bus tikroji nelai
mėk

Toliau, yra susekta, jo
goj Vokietijos valdžia taml 
tikslui nuskyruši daug pii J 
gų. Šnipai riebiai apmdM

1
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Iš Dienos 
=Dienon.=

daug rašoma ir 
apie etiką musu 

Daugiausia rašo 
tie, kuriems toji

Šiandie 
kalbama 
spaudoje, 
ir kalba
etika yra svetima ir neap
kenčiama,. Pastaraisiais 
laikais prie etikos prisika
bino kaip koksai čiulptu
vas “Naujienos.” Pačios 
‘ ‘ Naujienos’ ’ neetiškiausius 
žodžius savo redakcijiniuose 
straipsniuose vartoja ir 

'-iiwohrt • bubnija, nuolat šau
kia, kad kiti laikraščiai esą 
be etikos. “Naujienos” la
biausia prikibo prie LSDA. 
ir net privatiniai laiškai 
tuo tikslu siuntinėjami mi
nėtos draugijos sekretoriui 
su “’etikos” reikalavimais. 
Tuo tarpu pačios “N.” 
kiekvienu savo numeriu 
šmeižia katalikus, pavienius 
asmenis ir sau priešingąsias 
sroves. Mat, kas joms lei
stina, tai kitiems turi bū
ti draustina.

Ne mažiau balasto apie 
■ etiką išlieja paskutiniam 
^^Tėv.” numery j S LA. sek- 

; ■■torius, p. Strimaitis. D.m- 
■pausia tenka, žinoma, “Ka
talikui,” kam šis drįsęs ki- 

tuomet savo skiltyse pami- 
, nėti apie tai, kad jis, SLA. 

sekretorius, įskundęs kata
liku sus-mą Marylando val- 

I stijai, kai}) drįsęs tvirtinti, 
kad klausimas, kuris sus- 

kmą yra senesnis, ligšiol ne
išrištas, kodėl “Katalikas” 
jueatspauzdinęs jo pasitei
sinimo (jis nenorįs teisin- 
Itęs, nes neprasikaltos). Ta
sai buitiškosios organizaci- 

■ jos viršininkas rašo ir rašo 
a]tie etiką, bet podraug pats 
su etika apsilenkia.

vi-
Nedoj i n ne 1 a i kraštu i 

Strimaičio pasiteisinimo 
supinu u todėl, kad jis bu
vo tikrai neetiškai parašy
tas. Visa musu kunigija 

j ligi gyvam kaului iškoliota 
už susivienijimo kituomet 
perskėlimą, kunigas Kemė- 

k šis tiesiog pavadintas “gri- 
■horinm” ir pagaliau stačiai
A akiu iškraipoma faktai 
K. girdi, “kunigai, puina- 

lks-me žmonių viršų, jie

505 metą sukaktuvės
Šiandie sukanka 505 me

tai nuo to laiko, kuomet 
musų DK. Vytautas su len
kų ir totorių pagelba galuti
nai sumušė kryžiuočius 
ties Žalgiriu, tuos nevido
nus, kurie ilgus metus terio- 
jo Lietuvą ir kurie statėsi 
esą neįgalimais. Taigi nuo 
Žalgirio mūšio praėjo 505 
metai ir štai po tiek metų 
išnaujo Lietuva teriojama. 
Ją terioja tų senovės kry
žiuočių ainiai, piktieji teu
tonai. Šiandie Lietuvos sū
nus" negali priešais teuto
nus pasistatyti, nes tėvynė 
neturi neprigulmybės, gi jos 
sūnus priversti tarnauti 
svetimoms valstybėms.

Šiandie todėl lietuviams 
yra labai atmintina diena, 
nes kur pirm 505 metų kry
žiuočiai lietuvių kraują lie
jo, šiandie tenai teutonai 
su rusais baigia visą kraštą 
niokoti.

Disforija mums liudija, 
jog pirm 505 metų kryžiuo
čiai neapsakomai baisiai 
vargino lietuvius-ženiaičius, 
kuriuos DK. Vytautas prieš 
kovą su totoriais buvo jiems 
pavedęs. Pagaliau žemai
čiams pritruko kantrybės ir 
1403 metais jie sukilo prieš 
teutonus kai]) vienas žmo
gus. Negalėdami savomis 
pajėgomis prieš kryžiuo
čius atsispirti, jie prašė Vy
tauto pagelbos. Vytautas 
užsistojo už savo vargina
muosius brolius ir iš to pra
sidėjo nauja kova su teu
tonais.

Nusibodo pagaliau Vytau
tui su kryžiuočiais nuola
tos 
nė
jų galybę sunaikinti. Tuo 
tikslu jis pasikvietė talkon 
Lenkijos karalių Jagailą su 
60,000 kareivių, 40,000 to
torių ir pats surinko aplink 
60,000 vyrų.

Taip pasirengęs Vytautas 
1410 metais leidosi į kry
žiuočių žemę. Liepos 14 d. 
Vytautas ir jo talkininkai 
stojo akis į akį su kryžiuo
čiais ties Žalgiriu, Prusno
se. Kryžiuočiai turėjo 90,- 
000 puikiai apginkluotų ka
reivių, jų tarpe buvo ne 
vien teutonai, bet dar dau
gybė vengrų, anglų, švedų 
ir kitų Europos kraštų ka- 
ruomenės. Iš to matyt, kad

kariauti ir dėlto siuna- 
jisai vienu žygiu visą

ne tik Vytautas, bot ir kry
žiuočiai buvo gerai karau 
prisiruošę, tečian, tarsi, pa
ti gamta stojo prieš teuto
nus.

Nakčia iš 14 į 15 d. liepos 
toje vietoje, • kur stovėjo 
kryžiuočiai, pakilo baisi au
dra. Juodi debesis aptrau
kė visas padanges, pakilo 
nepaprastai smarkus vėjas 
su lietumi, o perkūnija su 
žaibais dar labiau gązdino 
teutonus. Kad ant rytojaus 
kryžiuočiai dar tik ieškojo- 
si vietos, kur jiems patogiau 
butų mušties, Vytautas- sa
vo karuomenei jau pasku
tinius paliepimus davė, nes 
viskas buvo prirengta. Nu
vargę per visą naktį kry
žiuočiai nenorėjo mušties, 
o ir pats Jagaila labai bi
jojo, deliio kaip teutonai, 
taip ir lenkai linko prie to, 
kad geruoju susitaikinti, 
tiktai Vytautas skubinai ei
liavo savuosius ir drąsino li
gi paskutiniam kraujo lašui 
grumties su priešininkais.

Matydami, kad Vytautas 
apie susitaikymą nenori nei 
klausyti, kryžiuočiai paga
liau pradėjo muši. Visa sa
vo galybe jie metėsi ant 
lietuvių. Neišturėjo lietu
viai ir ėmė palengva trauk- 
ties atgal. Tuomet kry
žiuočiai sutraukė daugiau 
kareivių prieš lenkus. Ir 
čia jie paėmė viršų. Rodė
si, jau pergalė tikrai teks 
kryžiuočiams, bet pačioje 
sunkioje valandoje tris Vy
tauto pulkai iš Smolensko 
stojo priešais teutonus ir 
su neapsakoma kantrybe 
gynėsi, nesijudindami iš 
vietos, kol Vytautas išnau
jo nesutvarkė savųjų ir ne
atėjo drąsuoliams pagalbon. 
Kada lietuviai su totoriais 
vėl puolėsi ant teutonų, su
drebėjo visa kryžiuočių ka- 
ruomenė ir pradėjo bėgti, 
o lietuviai su lenkais ap
siautė priešininkus beveik 
iš visų pusių ir daugybę jų 
išnovijo.

Kuomet betemstant mu
šis pasibaigė, 40,000 kry
žiuočių negyvų gulėjo, o 
15,000 buvo nelaisvėn paim
ta. Nepigiai pergalė apsi
ėjo ir lietuviams, nes 50,000 
kareivių tenai galvas padė
jo, bet dėlto kryžiuočiams 
buvo suduotas mirtinas 

1902 metais susitvėrę sau 
naują organizaciją, pava
dindami SLRKA.” Ir to
kio rašto autorius dar drįsta 
atsiliepti apie etiką, dar 
drįsta kitus doros mokinti.

N odėj t >me pasit e i sinimo 
“Katalikai!” dar ir todėl, 
kad iš to paties neva pasi
teisinimo paaiški, jogei p. 
Strimaitis tikrai įskundęs 
katalikų sus-ma. Savo laiš
ke, rašytame Marylando 
valstijos koniisionieriui, jis 
tarp kitko klausė: “Ar fra- 
ternalėins organizacijoms, 
vėliau susitvėrusioms (Sic! 
Red.), yra leidžiama var
toti tą patį vardą (vien- 
tik prikergiant — Rymo- 
Katalikų) prie savo vardo 
suklaidiuimui žmonių, taip- 
pat kai]) organizacijai, ku
li susitvėrusi ir vedanti 
biznį nuo 1886 m.?” Ar 
tai čia ne įskundimas? Tuo
se žodžiuose įskundimo, ir

katalikų suS-mo šmeižto ne
galėtų įžiūrėti kibą tik be
protis.

Abidvi tos 
lietuviams 

Tegu lietuviai

Taigi tie visi ponai kal
ba apie etiką, kitus dorina, 
bet patįs nepadoriai visuo
met rašo. • Nerupi mums 
žeminti bile vieną organiza
ciją. Mums yra geras ir 
tautiškas ir 
susivienijimai, 
organizacijos 
naudingos.
tūkstančiais į abidvi rašosi, 
ir į juos rašyties mes lietu
vius skatiname. Bet nerei
kia nekuriems tų organi
zacijų viršininkams skun
dais naudoties prieš valdžią, 
iškraipyti faktus, teisinties 
ir pagaliau prisidengti eti
ka pasiremiant ypač laik
raštininkų suvažiavimų nu
tarimais. Todėl pirmiau 
patiems reikėtų prisilaikyti 
'etikos, o tik paskui kitus 
jos mokinti.
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Cincinnati miesto dalįs, tornado nuteriotos. Po na
mų griuvėsiais ieškoma lavonų.

smūgis. Nuo to mūšio kry
žiuočiai jau daugiau neatsi
griebė.

Taip tai trumpai persi- 
stato tas baisus mušis ties 
Žalgiriu, kur Vytautas su
traškino Lietuvos nevido
nus.

Bet šiandie Lietuva netu
ri didvyrių Vytautų ir kry
žiuočių ainiai ją išnaujo te
rioja.

Paminėdami šiandie tas 
svarbias sukaktuves, nepa- 
sigailėkim nors aukų sušel
piami musų vargstančių 
viengenčių tėvynėje. Au
kokime kas kiek išgalime 
Tautos Fondan, nes tasai 
Fondas rūpinasi ne tiktai 
nukentėjusius del karo šel
pti, bet taippat rūpinasi iš
gauti savo tėvynei laisvę ir 
pagaliau neprigulmybę.

Kur daugiaus
dvasinių jėgų.

Chicagoje tik ketvirta 
gyventojų dalis tėra katali
kai. Bet katalikai parodo 
daugiau dvasinių jėgų ir, a- 
belnai, intekmės, negu visi 
kiti gyventojai kitatikiai 
paėmus krūvon. Tą parodo 
persiskyrimas su šiuo pa
sauliu šlovingo arcivysku- 
po Quigley. Tuo nuotikiu 
alsuoja visa Chicago. Nuo 
pat jo mirimo valandos pil
ni laikraščiai apie jį ir jo 
laidotuves, surištas su jo 
veikimu, su permainomis 
del jo mirties. Didieji Chi- 
cagos dienraščiai nėra kata
likiški, yra neprigulmingi, 
bet ilgiausi straipsniai ir 
aprašymai apie šlovingą 
velionį ir jo laidotuves juo
se randasi. :

Be jokios abejonės, mir
tis jokio kito vyro Chicago- 

ije nebūtų, sukėlusi tokio su
jud inimo, kaip mirtis gar
bingo Bažnyčios stiliaus. 
Nei kokiam vyrui Chicago
je nebūtų iškeltos tokios 
puošnios laidotuves, kaip

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Darbininkų va
dovas pasmerk

tas kalėjimam
Darbininkų vadovas John 

R. Lawson, kuris vadovavo 
darbUninkanis atmintiname 
anglekasių straike Colora
do valstijoje ir kuris už de
puty-šerifo nušovimą buvo 
atrastas kaltu, tomis dieno
mis pasiųstas ligi gyvos gal
vos kalėjimai!. Pirmosios 
bylos metu prisiekusiųjų 
suolas jį atrado kaltu ir jam 
grasė kalėjimas ligi gyvos 
galvos. Bet jis turėjo tei
sę apeliuoti. Jo advokatai 
tatai ir stengėsi tai]) pada
ryti. Bet teisėjas Hyllier, 
išklausęs argumentacijų, 
neleido paduoti apeliacijos 
ir Lawson’ą liepė uždaryti 
ligi gyvos galvos kalėjimai!, 
kur tasai žmogus dar turės 
sunkiuosius darbus dirbti.

Tas atsitiko liepos 14 d. 
mieste Trinidad, Colorado.

Pirm paskelbsiant savo 
ištarmę, teisėjas paklausė 
Lawson’o, ar jis turįs dar 
ką pasakyti prieš uždary
mą kalėjimai!. Lawson tuo-

katalikų arcivyskupui. O 
taip yra dėlto, kad katalikų 
Bažnyčia yra pilna dvasinių 
pajėgų, jos dvasia ir intek- 
mė giliai paliečia ne vien 
pačius katalikus, bet ir ki
tatikius, visus gyventojus. 
Visokių tikybų padori žmo
nės atiduoda prideramą pa
garbą augštiems Bažnyčios 
perdėtiniams.

Jokių tikybų dvasiškiai 
nėra tiek gerbiami, kai]) 
katalikų Bažnyčios. O taip 
yra vien dėlto, kad katali
kų Bažnyčia yra kupina 
dvasinių jėgų.

Netikėliai gali wjtvti sa
vo prieštikybinį darbų, gali 
žeminti Bažnyčią, ir jos per- 
detinius, gali šen ir ten at
sirasti trunių del nedoru 
kunigų darbų, bet nežiūrint 
į visa tai, katalikų Bažny
čia, įstabiausia organizaci
ja pasaulyje, bujoja ir plė
tojasi, vis užgydydama savo 
žaizdas, kurias jai padaro 
netikėliai arba nelabi jos 
tarnai.

met perskaitė iškalno para
šytą savo raštą, kuriuomi 
prirodinėjo, jogei jis esąs 
visai nekaltas deputy-šeri- 
fo nužudyme, jogei esąs ka
pitalistų ir teismo neteisin
gumo konspiracijos auka.

Teismo salėj tuomet vieš
patavo mirtina tyla, kuomet 
Lawson skaitęs paskutinius 
savo žodžius; jo balsas iš su
sijaudinimo virpėjo, gi susi
rinkusieji teismo salėj ėmė 
ašaroti.

“Aišku yra” — prabilo 
paskui Lawson į teisėją — 
“kad jei ką aš pasakysiu 
ar padarysiu — tas neat
mainys tamstos iškalno už
brėžto nuosprendžio, kad į- 
stumti mane ligi gyvos gal
vos kalėj iman.

“Visupirmu vardan savo 
tėviningos šalies teismų, ku
riuos gerbiu, protestuoju 
priešais tamstos ištarmę 
ant manęs. Neužginčija
mu faktu mano byloje yra 
tas, jogei tamsta teisėjo 
suolan buvai išrinktas pra
eitą pavasarį su tikslu, i- 
dant mane ir mano draugus 
teistum ir pasmerktum ka
lėjimam Tamsta teisėjo 
suolan pasiųstas tiesiog iš 
Colorados kasyklų savinin
kų kompanijos tarnybos, 
kur pirmiau kapitalistams 
tarnavai.

“Tamsta taip toli buvai 
man priešingas, jogei mano 
bylą iš pat pradžių pasirodė 
kapitalistų vedama. Šian
die augštesnis teismas Den- 
ver’yj perkratinėja tamstos 
pasielgimą ir budus vedimo 
bylos priešais mane, o te
čiau tas atsitikimas tams
tos nepakrutina, idant nors 
per 24 valandas susilaiky
tum išduoti ištarmę prieš 
mane.”

Teisėjo, žinoma, nepertik
rino, tik dar labiau įžeidė.

Lawson teisme atrastas 
kaltu deputy-šerifo J. Nini- 
mo nužudyme spalių 25 d., 
1913 m., susirėmime strai- 
kininkų su mušeikomis, ku
riuos kasyklų savininkai 
prieš darbininkus buvo nu- 
samdę. Lawson tuo metu 
buvo už 20 mylių tolumoje, 
bet teismas jį atrado kaltu, 
nes jis, mat, buvo darbinin
kų vadovas. Mat, šaltkal
vis prasikalto, tai kalvį tuo- 
jaus karia. K. K.

Prieš motiną 
ranką pakele.

East Vandergrift, Pa. 
Kai]) yra patvirkusių, nu
puolusių lietuvių, parodo 
šis nuotikis. Vienoj .šeimy
noj sūnus savo motinai su 
alaus buteliu galvą prarakė 
ir dar akį uždaužė. Tuo 
tarpu jaunesnis brolis ėmė 
motiną ginti ir vyresniajam 
broliui alūs uždaužė. Pas
kui lauke jaunesnysis šovė 
iš revolverio ir kulipka į 
antrus namus nulėkė. Bet 
niekam nekliuvo. Buvo 
tuomet vėlus laikas. Nebu
vo kada policiantą pašauk
ti. Ant rytojaus šovikas 
pabėgo, nes dagirdo, kad jį 
žadėjo suareštydinti.- O vy
resnįjį sūnų motina suareš- 
tydilio. Čielą savaitė pra
ėjo, kol susitaikė. Dabar 
tasai sunūs sako, kad buvęs 
kvailas, kaip žydo čebatas, 
kad taip padaręs. A. J. D.

(“DIDELE DOVANAn- -------------- *
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 
, , arba į vertas dovanas.

(Sį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

B. Paplauskas
t* \

Yra užtikrintas agentas Amerikos Lie
tuvių Dienraščio “Kataliko.” Jisai 
rūpinasi visais dienraščio “Kataliko” 
reikalais: pristato į namus dienraštį, 
priima prenumeratą, spaudos darbus, 
apgarsinimus ir t.t.

10604 S. State str.,
West Pullman, Ill.

| . Telephone Yards 6685 ■

' Lietuviška Drapanų Krautuvė š 
Užlaikau didžiausiame pasirin- * 

H k'mc | ajcčdalų, skrybėlių, ’ 
J čeverykų, batų del moterų, vyrų ir ■
■ vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- |
y kotų. . B

■ JONAS BUDRIKAS, savininkas 1 
“ 3252 54 S. Horgan St. “

CHICAGO. ILL.
I ■

■ Dr. S. A. ŠLAKIENE;
3 SPECIALISTE
B MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
g 3255 SO. HALSTED ST. ■
_ Tol. Drover 5326 CHICAGO. ILL. #
G ________ __ _ —.•

Tel. Randolph 5246

i A. A. Slakis
| ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 815) Chicago, 111. 

Res. 3^55 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojamo, kad mos sutaupysimo ji}8 
pusę pinigu. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 ir augščiau. Vai
ką drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S- Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasliitę vakarėli iki 9 
valandai. Suimtoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nue 8 vai. vakare kasdiena

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimų; teipjau klesose dienomis ir vaKarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Angh) kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of LnnUnaJea

1741 W. 47th Street, Chicago, II >

2



KATALIKAS 3

Iš Lietuvos
Švenčionis (Vilu. gub.). 

Šiemet Švenčionių augštąją 
pradinę mokyklą (buvusią 
miesto mokyklą) . baigė šie 
lietuviai: Juozas Garki, An
tanas Juknevičius, Morkus 
Slavėmis. Be to dar baigė 
15 lenkų, 4 rusai ir 2 žy
dai. Taigi iš šios skaitlinės 
matome, kad lietuvių ma
žai lankosi mokykloje. Prie
žastis, turbūt pačių lietu
vių nerangumas. Be to daug 
lietuvių del “panaberijos” 
pristojo prie lenkų. Aš 
skaičiau tik tuos lietuviais, 
kurie tikybos lekcijas atsa
kinėdavo lietuviškai, bet ir 
lenkų tarpe yra mokinių su 
lietuviškomis pavardėmis, 
pavyzdin — Saplis ir kt. 
Reikėtų lietuviams atkreip
ti savo domą į šią mokyklą.

Žemaitijoj. Palangoj su
deginta 60 namų beturčių 
gyventojų. Grafo Tiškevi
čiaus rūmai liko sveiki ir 
Kristaus stovyla netoli rū
mų liko taipgi nepaliesta. 
Tik labai gaila, kad ant Bi
rutės kalno stovinti kop
lyčia yra smarkiai sugadin
ta. Sunaikinta abu vasar
namiu d-ro Stonkaus iš 
Kauno ir daug kitų vasar
namių.

Adutiškis (Vilniaus p.). 
Gal niekur taip gražiai ne
gieda žmonės bažnyčioj, 
kaip Adutiškyje. Kad iš
lavinti chorai kitur gieda 
gražiai, tai nieko stebėtino, 
bet užgirst sutartinai taip 
giedant kaip Adutiškyj, 
niekur neteko girdėti. Be 
to dar reikia pastebėti, kad 
giedojime prisilaiko tų pa
čių žodžių, juos ištaria vi
sai gražiai ir suprantamai. 
Tai kun. B. Krištopauio 

' nuopelnas.
Beniakainiai (Lydos ap.). 

Gegužės 26 d. 2 vai. po pie
tų Beniakainiuose kilo gais
ras. Sudegė 4 namai, tvar
tai, svirnai, daržinės ir 7 
klojimai; sudegė 5 raguočių 
galvijų, 3 kiaulės. Apdegė 
baisiai kojas Viktorija Sa
kalauskienė, našlė, norėda
ma išnešti 80 rublių. Ug
nis persimetė į bažnytinius 
trobesius ir akies mirksny
je sudegė klebono klojimas 
ir daržinė, sudegė kuliamo
ji mašina, manežas, pjūkle 
ir daug visokių pabuklių. 
Nors buvo dvi pompos, bet 
sunku buvo sulaikvti ugni 
tokioje sausumoje.

Kronštadtas. Kronštadte 
gyvena nemažai lietuvių, y- 
pač amatninkų, daug jų 
darbuojasi ant laivų. Pel
ną už savo darbus gauna 
neblogą. Tautinis susipra
timas silpnas. Čia iki šio- 
Jiai niekas nepasirūpino už
dėti lietuviško kningyno, 
kur žmonės galėtų nusipirk
ti sau kningelių ir laikraš
čių, apart to nelabai kas 
skaito lietuviškus laikraš
čius. Kronštadto lietuviai, 
veždami svetimtautes, greit 
ištautėja į lenkus, latvius, 
estus ir nesuprazdami vie
nas kito kalbos, dažniausia 
tarp savęs kalba rusiškai, 
tokių žmonių vaikai auga 
nekados negirdėdami tėvų 
prigimtos kalbos. Jaunimas 
nesirūpina apšvietimu ir 
dažniausia praleidžia liuosą 
laitai lošiant kortomis.

Šita Amerikos milijonierė 
keliauja i Europą, kur pa
liks sužeistą francuzu ka- 
*Jūreivių slaugotoja.

įspūdingas vakaras
Waukegan, Ill. Liepos 4 

dieną teko man atsidurti į 
šitą miestelį. Aplankęs sa
vo gimines, rengiausi ke
liauti namo. Praeinant pro 
lietuvių .svetainę išgirdau, 
jog čia turės parapijinės 
mokyklos vaikučiai užbai
gimo mokslo metų vakarą. 
Apsiautė mane gerokas bū
relis draugų ir buntinai 
kviečia atsilankyti į minė
tą, [vakarėlį. Manau sau, 
jog čia nieko gero nepama
tysiu, tik veltui laiką pra
leisiu. Nenoromis ėjau tail 
vakaran. Kankino juodas 
upas ir prie jo dar prisidė
jo abejonė, kad bereikalin
gai prikišiu 50c.

Sėdžiu pirmoj vietoj ir 
laukiu ką tokio teks pare
gėti ir išgirsti. Tęsiasi pro
gramas, mainosi scenerija, 
'jaunučiai bernaičiai, mer
gaitės ant pagrindų mirgėte, 
mirga ir... ir juodas upas 
nyksta, jo vietą užima link
smesnis ir jau ne tik ką ne
sigailiu užmokėtų 50c., bet 
džiaugiuosi atsilankęs tau 
vakaran. Koks jis margas, 
koks gražus, kiek jin indė- 
ta stropaus priruošiamojo 
darbo, kaip viskas sumaniai 
sudaryta!

Ir ko tik neteko pamaty
ti ir išgirsti: jaunučių cho
ro dainos, pavieniais ir su
tartinos deklemacijos, mer
gaičių gimnastika, taip su
tartina, negalima atsigėrėti. 
Atvaidinta “Šv. Kazimie
ras.” Apie atlikimą nėra ko 
bekalbėti, mano silpni jaus
mai nesugeba tinkamai ap
rašyti, tik išreiškiu, jog bu
vo gyvas vaizdelis ir pui
kiai atvaizdintas.

Išties, vertas pagyrimo 
toks seselių mokytojų su
manumas, uolumas, priruo- 
šiinas jų globai pavestų 
jaunučių prie tokio progra- 
mo išpildymo. Tuo labiau 
tas viskas malonu, kad vi- 
san programai! ii įdėta daug 
lietuviško jausmo ir dainų 
ir vaizdų parinkime. Ne
mažiau už programų kąsne
lius žingeidus ir patįs tų 
kąsnelių išpildytojai: štai 
mažutė mergaitė, plė A. 
Pečkauskaitė, vos žodžius 
gali ištarti, o, žiūrėk, kaip 
pradės deklemuoti “Aut 
marių kranto,” apie žalius 
Lietuvos kalnus, pievas, tai 
kalba taip, kaip kokia senė. 
Ir tai tvirtu balsu, tikra lie
tuviška tarme. Arba dar 
mažesnė, p-lc P. Petkiutė, 
‘‘Mano kryželis”; kaip ji

grynai taria, negalima atsi
gėrėti.

Gražus buvo veikalėlis 
“IIow įve servo.” Atvai
dino tikrai artistiškai. La
biausiai atsižymėjo p-lė V. 
Zupkiutė, šeimininkės rolė
je; nors p-lė V. Zupkiutė 
visai jaunutė, bet šeiminin
kės volėje atrodė taip kaip 
rimčiausia suaugusi mote
ris. Prijuokino publiką, 
kad daugeliui net šonai pra
dėjo nuo juoko skaudėti.

Abelnai imant, vakaras 
buvo vienas iš įspūdingųjų. 
Žmonių buvo net kimšte 
prikimšta svetaine. Supran
tama, daugiausia tėvų, ku
rių vaikeliai lanko tą mo
kyklą.

Po perstatymui užgrojo 
muzika ir prasidėjo šokiai. 
Negaliu praleisti nepaminė
jęs, jog viršminėtas vakarė
li buvo blaivus, už tai pri
guli ištarti gili padėka vie-, 
tiniam klebonui, kun. Zai- 
kauskiui, ir visiems pasi
darbavusiems vakarėlio su
rengime. Chicagos senelis.
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Papigino Kąvą;
Per Liepos Men

Duoda savo kostume- 
riams Chicagoj suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

Geriausia Kava dabar tik 24c svar B
I

Gera Santos Kava tik 17c svar."
’ B

Bankes’ Kavos Krautuves

Yhon« Drover 7B00

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

Ofisas ir Gyvseline vieta Vaivados

3249 S, Morgan SI., Chicago, ■

GYVULIŲ PROTAS
■
I
D

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė *
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island avc
1217 S Halstod^t
1832 S Halstod st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė
3-113 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth a ve 
3427 S Halsted st 
4729 5 Ashland avo

GYVULIU PROTAS

Lttuvii, k«iba>< «trtr
JV0ZA3 tAVMS

Bei1 0x1

Tą kningą vokiškai yra 
parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lie
tuvių kalbon vertė Juozas 
Laukis. Kninga didelio for
mato, turi 212 puslapių. 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musų kalboje dar ne
buvo. i

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kunigo j rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš- 
aiSkiuama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą, nors toli gražu

Stato orlaivius.
Milanas, Italija, liepos 

14. —. Italijos valdžia jau 
prieš karą skubiai statydi
no 
ma 
viii 
kai

orlaivius. Pramatyda- 
karą, pastatydavo orlai- 
po 100 kas mėnuo. O 
stojo karau, tai padvi

gubino išdirbamu orlaiviu
skaičių. Statydina vis di
džius orlaivius. Nes pasi
rodė, ka,d didieji orlaiviai 
yra kare parankiaūsi. Tą 
parode praktika. Dabar 
statomą orlaiviu platumas 
yra 90 pėdu. Orlaiviai da
roma ant aštuoniu tekiniu. 
Tie tekiniai yra tokio didu
mo, kaip paprastu automo
biliu tekiniai. Ant tų teki
niu orlaivis rieda prieš pasi
kėlimą augštyn.

Milane vienoj aeroplaną 
dirbtuvėj dirba 400 darbi
ninku. Dabar tas skaičius 
padvigubintas.

Varomosios aeroplanu 
mašinos turi po 200 arkliu 
jėgą. Aeroplanai sveria po 
500 svarą. ' Valymosi spar
nai apsisuka po 2,900 sykiu 
miliuto j.
KIEK ŽEMĖS UPĖMIS 

NUEINA.
Didžiosios upės neša su 

savimi daug šlimo ir kitokią 
medžiagą. Tokiuo bildu 
upės daug žemės nuneša į 
jūres. Suvienytose Valsti
jose daugiausia šlimo neša 
Missouri upe. Ta upė to
dėl yra purviniausia šioje 
šalyje. Mokslo vyru (geo
logą) yra aprokuota, kad 
Missouri per metus išneša 
123,000,000 toną žemės. Ta 
upė inteka i Mississippi ir 
todėl tas šliinas patenka į 
Meksiko užlają.

Šlimas patenka į upes iš 
aplinkinių vietą, per kurias 
jos teka. Visokiais upe
liais.. intakais žemės paten
ka į didžiąsias upes ir pas
kui patenka į jūres. To
dėl per ilgus amžius laukos 
ir visos apylinkes turi slūg
ti. Išrokuojant po kiek u- 
pės nuneša į jūres žemių, 
galima paskui išrokuoti, 
kaip žemė slūgsta. Yra iš- 
rokuota, kad Missouri upės 
pakrantės nuslūgsta viena 
pėda per 9,036 metus. Vi
sas Suvienytų Valstijų pa
viršius viena pėda nuslūg
sta per 9,120 metų.

Patarimas PardavėjamsKreipkis į savo kostumierius ir klientus per telefoną, ypatingai jei daug dalykų turi ir jei reikėtų išvažiuoti jų atlikimui iš miesto.
Tas duoda jums progą darbuotis apriboto
se ribose. Daug užsakymų galima atlikti 
telefonu, bet kuomet tas nėra galimu, tai 
telefonas iškloja kelią del asmeninio pasi
matymo. Vartok Bell Local ir Long Dis
tance patarnavimą.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durij, lentų, lentelių, romų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

' Šitas specialis KUPONAS vertas lt vS 
Hassan Cigaretų kuponą, kada yra priduo- j 
damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan 
Cigaretą kuponą. Dovaną Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO. J
, Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. A 
Vs. (Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

beina kas marnlnkas ir petnyeia
------____ PRENUMERATA kaštuoja —------- —
AMEBIKOJ f «pilSCl TYlcltLJ JpX«la5

EUBOPO J rt joj ir Škotijoj 15 s« Prusnose 15 nx

Kasyk iuojaosj o gausi vicuą uumtrį dyk*"%

W. 0. Boczkauskas & Go.
528-622 W. South IIL, . Mahanoy Citjr* P*

tiek daug ueištobulintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokių gyvulių ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papročių pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis 
uealkanas būdamas dantimis žolę skabo, kam yra to
kių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų rankų baidosi, uors žino, kad ran
ka jų nekauda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt. ; į ( , į .

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

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

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

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir iabai užiman
čiai atsakoma. > 1 ! i '

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

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

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company 
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
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■ Baigusi akušerijos kolegijų; ilgai praktika- 
B vusi Penusylvanijos hospitalėse ir Philadol- 
| phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim

dymo. Uždykų duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.
Illlll

Telefonas Canal 3737

iAKUSERKA
■ Mrs. A. Vidikas

ATSARGIAU
tokiu kompanijų, kurios jumsl 
nesuteiks gero patarnavimą 
už jūsų pinigus. Musų komi 
pauija yra viena iš tų, kuri 
visuomet užganėdina žmonoj 
su PATARNAVIMU ir GRAJ 
MOFONAIS, kuriuos gvarail 
tuojame ant 15 metų. J

Mes parduodame savo gr« 
mofonus už cash arba ant ifl 
mokesčio už ■

$1.00 į MENESĮ I
ll galite girdėti puikiausius S 

kius ir geriausius dainoriH 
savo namuose 1 ■

3 MENESIAI MĖGINIMO DĮKAJ

Įai;.' 24 ir 80 Dainų ir MuzįldH
Reikalaukite musų Pu^H| 

* 1 iliustruoto Katalogo DYKA^B

I ROYAL PHONOGRAPH GO.

3



Chicagos Žinios

pamal-

1 floor

i miestą šį tą nupir-

I

■

repair-men uždir-
Instrukcijos <hio-

i 
g
1

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

ALD. • ‘ Kataliko ’ ’ Adm.

Parsiduoda pigiai 6 ruimų naminiai 
rakandai (furnitures). Atsišaukite ad
resu :
3117 Union av..

Atlio a visokį Barba dantisterijos sky- 
riun incinanti Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE, AVĖ. £&isa.

Paieškai! Julijono Stankevičiaus, iš 
Kauno gub., Baseinių pav., Šilalės p.. 
Paberžių kaimo. Yra muzikantas ir. 
girdėjau, gyvena Chieagoje. .Taigų 
kas apie ji žinotų, arba jis pats, teik
sitės man pranešti, nes aš turiu la
bai svarbų reikalą.

Juozapas Jeeikas.
B. F: D. 2, Box 57, Caraopolis, Pa.

4

LAIKAI PAGERĖJA.

NELAIMĖ ATSITIKO.
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“Praleidžiu tą, p. Townley. Aš 
dabar imu dalykus suprasti taip-

Šiandie Arcivyskupas 
Quigley palaidotas.

A. a. Chicagos arcivysku- 
pas James Edward Quigley 
šiandie, liepos 15 dieną, iš
kilmingai palaidotas man- 
zoleume ant Alt. Carmel ka
pinių.

Vakar ryte visose archi- 
diecezijos bažnyčiose atsi
buvo pamaldos už arcivys- 
knpo dūšią.

Vakar ryte, kuomet arci- 
vyskupo kūnas nešta iš re
zidencijos katedron, proce
sijoje dalyvavo aplink 25,- 
000 vaikelių, kuriuos miręs 
Bažnyčios kunigaikštis la
biau už viską buvo numy-

išbuvo 
šiandie-

Kūnas katedroj 
nuo vakar ryto ligi 
nos laidotuvių.

Šiandie katedroj 
dos prasidėjo 10:00 ryte.

Pontifikales mišias atlai
kė popežiaus delegatas, ar- 
civyskupas Bonzano. Pas
kutinį pamokslą ir atsisvei
kinimo žodį pasakė San 
Fra nei sco a rcivy sku pas
Hanna.

Iš katedros kūnas į ka
pines išlydėtas 12:30 dieną.

Tarpe pagarbos grabne- 
šių, kurie po visų pamaldų 
neš arei vyskupo kūną ir 
seks paskui karstą, yra du 
lietuviu: S. A. Baldus ir 
Benediktas Butkus. Pasta- 
Tasis iš šv. Jurgio parapi
jos.

Vakar vyskupas McGav- 
ick sakydamas pamokslą 
pripažino, jogei a. a. arci- 
vyskupas miręs nuo persi- 
dirbimo del vaikelių, nuo 
rūpesčių apie katalikiškų 
m okyklų pr a pi a t i n i mą.

Pasiba i gus ka rpenterių 
straikui Chicagoje, ima 
grįžti geresni laikai ir dar 
bas ima atsirasti ne tiktai 
prie namų statymo, bet ir 
kitose pramonės šakose. At
siradus darbams pageręjn 
reikalų vedimas Lankams, 
pirkliams, fabrikantams ir 
visiems, kas tik yra suriš 
tas su darbu ir pramone. 
Gi su tais reikalais yra su
rištas kiekvienas žmogus, 
jgradcĮ’us bankininku ir bai- 
■us paprastuoju darbinin- 
|u.

Pasiba i gu s karpenterių 
straikui, sugrįžo ir sugrįž 
darban desėtkai tūkstančių 
darbininkų ir veikiai mies
te sugrįž senobinis gerbū
vis, apie kurį nesitikėta.

Ima atsirasti daugiau 
darbų net ir geležies ir plie
no dirbtuvėse.

Calumet Electrical Cons- 
ruction Company prezi- 
entas W. T. Hopkins au- 
bmobiliu važiuodamas už- 
Ižiavo ant skersai gatvę

ir
su

■Chicago ir apylinkės, 
■pastovus oras šiandie 
kgh gali Imli lietaus

■unijomis; 1 rupulį šil- 

r Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 76 1., žem- 
hiansia — 67 laipsniai.

praeinančio paties Chicagos 
policijos viršininko Healy. 
Žinoma, be jokios kalbos 
tuoj aus areštuotas už ne
mokėjimą valdyti automo- 
biliumi. Policijos viršinin
kui teeinu nieko blogo ne
atsitiko. Tegu tasai pini
guočius butu užvažiavęs ant 
paprasto žmogelio, tai nei 
laikraščiai to neimtu pami
noje.

BANDITAI APIPLĖŠĖ 
DAKTARĄ.

Du banditai apiplėšė d- 
rą Vallely, kuomet šis išė
jo iš savo paciento namų 
po num. 1733 Hudson avė. 
D-ras ėjo prie savo automo
biliam?, kuris stovėjo ant 
gatvės. Tuomet vienas ban
ditų prisiartinęs atkišo da
ktarui po nosim revolverį ir 
liepė sėsti automobiliun. 
Kitas banditas pasileido 
automobiliu važiuoti. Visur 
tuo metu buvo daug praei
vių, bet daktaras bijojosi 
rėkti. Ties North avė. ir Ro
bey gat. banditai automo
bilių sulaikė atėmė iš 
ktaro $85 ir špilką su 
Ii jautu. Paskui susėdę 
žiavo toliau. Ties 23 
banditai liepė daktarui iš
lipti ir eiti sau namo. Tas 
išlipo, o tuodu galvažudžiu 
savais keliais nudumė gal 
kitų aukų ieškoti.

da- 
bri- 
va- 

gat.

GYVENO MIŠKE.
4 mylios 
į pietus

Miške, aplink 
nuo La Grange 
Chicagos detektivai surado 
17 metų bernaitį ir 14 metų 
mergaitę, kuriuodu ' tenai 
porą savaičių pragyveno 
kaipo laukiniai žmonės duo
bėse ir urvuose.

Mergaitė yra Clara Par
sons, kuri išnyko iš savo te
tos namų po numerių 2828 
Wilcox avė. Tas atsitiko 
birželio 28 d., kuomet jai 
teta davė 5 dolerius ir pa
siuntė 
kti.

Jos 
Gurin, 
tve. Policija jį uždarė už 
grotų, gi mergaite pasiuntė 
i pataisymo namus.

draugu buvo Peter
314 So. Francisco

STATO MUZEJUI 
BUSTĄ.

Šiandie Grant Parke pra
dedama darbai prie staty
mo Fieldo muzejaus. Tuo 
tarpu per kelias savaites 
dirbs 300 darbininkų, dau
giausia prie geležinių sienų 
■sustatymo. Paskui gaus 
larbą 3,000 darbininkų. Bu
bąs muzejui lėšuosiąs $5,- 
000,000.

APSIVEDĖ CHORISTAS.
Vakar ėmė šliubą Juozas 

Klikunas su p-lė Paulina 
Andruševičiutė. Tos iškil
mės atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioj. Surišo kun. H. 
Vaičunas. Priegtam dar pa
sakė pamokslą. Žmonių baž
nyčion buvo prisirinkę la
bai daug.

Naujavedys nuo senai 
prigulėjo prie Kanklių cho
ro. Todėl choras, pagal pri
imtą madą, susirinko ir pa
giedojo Veni Creator.

Gražaus sugyvenimo nau
jai porelei.

Choristas.

Dr. H. Pribyl nprėjo iš
vyti iš kambario katiną, 
bet pastarasis šoko į dak
tarą ir įkando kairiojon 
rankon. D-ras į tai neat
kreipė domos, bet po kelių 
dienų ranka ėmė pusti ir 
susekta kraujo užnuodiji- 
mas. Katinas užmuštas ir 
pasiųstas miesto laborato
rijom Tuo tarpu daktaras 
atsirandąs ligoninėj kritiš
kam padėjime.

Viekšniai (Šiaulių apsk.).
Čia atėjo vokiečiai šven

tadienį, kada daugybė žmo
nių meldėsi bažnyčioj. Vie
nas vokietis inėjo bažny
čion ir pažiurėjo už alto
riaus, ar nėra ginklų. Ne
trukus po vokiečių atėjimo, 
balandžio 23 d., del nežino
mos priežasties, kilo gais
ras. Išdegė visa miestelio 
dalis tarp bažnyčios ir pre- 
ki avietės.

Parsiduoda pigiai stubinių rakan
du krautuvė (furniture store), arklys 
ir du vežimai. Apylinkė tirštai ap
gyventa lituviais. lenkais ir rusais. 
Priežastis pardavimo — savininkas iš
važiuoja i kitą melstą. Norinti pla
tesnių žinių tegul atsišaukia laišku, 
arba ypatiškai adresu:

P. Bartow.
224 Ferry str., Newark. N. J.

Dr. T. M. fttaturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Automobiliu Instrukcijos
Musų šoferiai ir 

ba didelius pinigus: 
dama angliškai ir paaiškinama lietu
viškoje kalboje. Jus išmoksite kal
bėti angliškai ir tuo pačiu laiku iš
moksite automobiliu valdyti.

Mes gvara lituojame jums licence 
ir pristatysime jus į gerą vieta. Kuo
met busite prisirengę, tai darbas jus 
lauks. Dieninės ir vakarinės klesos.

United Auto Brokers me
2835 Cottage Grove ave., Chicago, Ill. 

ši yra valstijos korporacija — in- 
dorsuota per uniją ir automobilių 
amatą.

Indėkite du centu del atsakymo. 
BOJUS, Manager.

2835 Cottage Grove ave., Chicago, 1111.
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MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. IlalstedSt.

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

Už 5e 6ia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Nedėliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis ir 

sukatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan SI. 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.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas.

Telefonas Yards 687.

KATALIKAS

B' BMW H H B''VM 

:Musų 16-tas Metinis Išpardavimas Vyrų ir 
Vaikinų Vasarinių Siutų vertės iki $20.00

Pelnas---- — Pelnas
kas gauna pelną ?

B 
i 
B 
B 
■

■| I

koletą

Žiaurus Bankininkas
Edgly, kįlančios jaunos firmos 

Edgly and Taylor, Clothiers, atsi
lankė pas bankininką Townley.

“Laba rytą, p. Townley. Aš 
nemačiau Tamstos vakarieniaujant 
kliube.”

“Labryt, Edgly, ar ką galiu jums 
padaryti?” Townley’o manieriuose 
matosi stoka širdingumo.

“Nugi taip. Aš noriu truputį pa
siskolinti — tik vieną tūkstantu
ką — noriu išmokėti kaikurias bi- 
las. ”

“O šitaip, — hm — gal but. Pir
ma aš norėčiau paklausti 
klausimu.”

‘ ‘ Žinoma, p. Town-
Jley. Musų knįngos 
Tamstai atviros”.

“Jos gali būti atvi
ros man, bet ar jos yra 
atviros jums?”

“Aš nevisai supran
tu, ką nori pasakyti p. 
Townley. ”

“Nepaisink — eisi
me toliau prie kitų 
klausimų”.
KIEK SKOLINGAS?

“Na, tai man tą ge
rai reikia aprokuoti. A- 
pie tai galiu pranešti 
rytoj”.

‘ ‘ Apie tai turi turėti 
savo galvoj, it kokia
me kišeniuje. Bet kiek 
Tamstai yra skolingi?”

“Palauk —”
“Na, gerai, aš jau matau, kad ne

žinai. Ar jūsų marškiniai ir apati
niai drabužiai ar skrybėlės neša, ge
riausią galima pelną?”

u Tamsta spėji. Aš nemėgstu sko
linti tiems, kurie daro dalykus ant 
spėliojimų. Kiek jums atsieina už
laikymas jūsų biznio ? ’ ’

“Dvidešimt nuošimčių yra tai ro- 
kuojama pakaktinos išlaidos dra
bužių biznyje”.
“Aš matau daugiau spėliojimų”.

‘ ‘Kuris 
ka?”

yra jūsų geriausia kler-

Bur
cįiiį azi

Liepos m. Išpardavimas Vasarinių Siutų
CZIMTAI musų $15, $18 ir $20 vertes Vasarinių Siutų yra 

del pasirinkimo. Yra visokios rųšies del vyrų ir vaikinų 
— rankom siūti—nesusilenkiami plaukais iškimšti priešakiai, 
ir kiaurai išsiuvinėti su šilku, pamušalas iš seržo arba alpaca 
materijolo, didumas nuo 33 iki 42. Čia rasi, — Čystos vilnos 
lengvų Worsteds, Cheviot, Seržo ir Flannel materijos Siutų 
taipgi naujos žilai mėlynos, rudos ir šilku maišytos mate- 
nos, su naujos mados kišeniais ir visokiais pagerinimais.

Pirk sau siutą dabar, už 
taip sumažintą kainą nes § O 
tolinus tai pigiai nebus, tik k® 
po . . . ...................

J.OPPENHEIMER&0
COR. ASHLAND AVE.& 47™ ST. W-COR. ASHLAND AVĖ. 3147™ Sta

P. Townley truputį pasidaro 
linksmesnis.

“Na tai žiūrėk, Edgly, aš Tam
stai duosiu tūkstantį, kaip prašei. 
Aš žinau, kad jūsų biznis išsimoka. 
Ir aš suseksiu, kuomet jūsų biznis 
neišsimokės. Ir tą sužinosiu pir
miau, negu jus, nebent savo biznio 
budus permanysite. ’ ’

“Keblumas su Tamsta ir Taylor 
yra tas, kad jus permier augštai 
vartotės. Jus įsivarėte į labai gerą 
biznį sunkiu darbu ir pirmos klesos 
pirkliavimu, bet jus turėsite pa

krikti, jei jus neapsirokuosite, kur 
jus stovite. Jus nežinote savo biznio. 
Kiekvienas jūsų sprendimas, kiek
vienas sumanymas, kiekvienas vei
kimo būdas guldomas pas jus ant 
spėjimų — ant apskritų apskait- 
liavimų.”

“Dabar, Edgly, ar jus vyrai pa
klausysite mano patarimo?”

“Mes daugiau darysime, negu iš
klausysimi, p. Townley!

Mes už tai Jums padėkosime.”
“Labai gerai. Abelnas pienas, ku

rį jums patarsiu, 'tai bus extra ro- 
kavimas. Jums reikės mechaniško 
budo surokavimo numerių ir taip 
kad jūsų kningvcdys galės atlikinė

ti visus savo paprastus darbus ir bo 
to galės jums suteikti pamatinių 
pranešimų apie jūsų biznio stovį. 
Tas reiškia, kad jums iš pat pra
džios reikia gauti Burroughs Figu
ring Machine. Mes ją vartojame 
štai banke — mielu noru parodysi
me, kaip ja dirbama. Kuomet iš 
Burroughs ateis koks vyras, tai jus 
patįs ir jūsų kningvedys ilgokai pa
sikalbėkite. Išpasakok jam savo 
problemas. Jis yra pratęs prie ap
skaitymų, rokavimų ir jis gali būti 
jums kaip sugauti svarbiuosius fa
ktus savo biznyje.. Tas viskas ne- 
pabrangys biznio vedimo. Jušų 
kningvedys, su pagalba apskaitlia- 
vimo mašinos, gali atlikti visus dar

bus ir atlikti lengvai. 
Kokie bus rezultatai?

Kas dieną žinosi, ku
ris biznio skyrius neša 
pelną, o kuris nuosto
lį. kurie pardavėjai at
lieka geriausia savo dar 
bą; kaip šį savaitė bu
vo pelninga sulyginus 
su ta pat savaite per
nai ; kiek esate kalti ki
tiems ir kiek jums kal
ti. Visas tas informaci
jas. visas tas pamati
nes biznio žinias kas 
dieną, kas savaitė tu
rėsi pao ranka.
Tamsta ir Taylor žino
site, kaip jūsų biznis 
stovi.

Tuomet, jei aš paklausiu informa
cijų apie jūsų biznį, tai neturėsi 
nemalonumų ir spėliojimų.”

“ Pasakysiu, p. Townley, kad man 
gaila, kad ir Taylor negirdėjo tos 
musų kalbos. Bet visvien be atidė
liojimo mes padarysime taip, kaip 
mums patarei. Labai ačiū už paskolą.

Borroughs Adding Machine Co., 
išleido kningą: “A Day’s Profits.” 
Jos vardas nurodo apie ką čia kal
bama. Joj aprašoma, kaip lengva pa
žinti savo biznį. Tūkstančiai pirklių 
padarė pinigus prisilaikydami pata
rimų išdėstytų šioje kningoje. Joje 
nurodoma, kur yra prakiurus vieta 
biznyje ir kaip ji užlopoma.

Uždyką 'gaunama. Pareikalauk jos.
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