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VIRS 1,000 ŽUVO
Su Eastland’u taipgi daug ir Lietuvių nuskendo
Lavonų iš

griebta 816
Išviso nuskendo 
: : : arti 1,100

Gausios aukos nukentėju
sių šeimynoms.

eina vis sunkyn. Iš pra
džios ištraukdavo po du la
vonu minutoj, o paskui, 
kuomet gilyn reikėjo lysti, 
tai buvo patįs pavojuje nu
skęsti.

Didesne žuvusiųjų dalis 
yra iš Cicero. Cicero nėra 
to bloko, iš kurio nebūtų 
kas nors prigėręs. Nes Wes
tern Electric yra šalo Cice
ro ir dauguma ciceriečių to
se dirbtuvėse uždarbiauja. 
Todėl Cicero daugiausia a- 
šarų liejasi, daugiausia la
vonų atgabenta į tą apylin
kę ir išvažinėta po namus. 
Cicero valdžia paskyrė $2,- 
000 nukentėjusiems ir įsa
kė uždaryti visus biznius i- 
ki trečiadienio 4 vai. po pie
tų, nes trečiadienį bus lai
dotuvės skenduolių.
Parvažiuoja majoras.

Chicagos majoras ir Illi
nois valstijos valdininkai 
šiuo tarpu buvo Sau Fran
cisco parodoj. Ir jau arti
nosi Ulinojaus valstijos die
na parodoj. Bet vietoj iš
kilmių ir liksmybių Illinois 
valstijos namuose atsibuvo 
gedulingos pamaldos, kurio
se ir gub. Dunne dalyvavo. 
Buvo giedama “Nearer my 
God to thee.”

Majoras Thompson speci
aliu traukiniu išpyškėjo na
mo. Gub. Dunne taipgi u- 
mai pribus į Chicago.

San Francisco arcivysku- 
pas E. J. Hanna nesenai bu
vo parvažiavęs iš Chicago 
po arcivyskupo Quigley lai
dotuvių. Arcivyskupas

• * .t

Remington Amunicijos Dirbtuvė. Teutonai paima mie
stus aplink Varšavą.

Kurše ir Lietuvoj vokie= 
čiai varosi pirmyn.

Didis Italų laimėjimas.

Rūsčios dienos užstojo 
Chicagoj. Akiveizdoj tokios 
nelaimės Chicagoj valdžios 
paliepimu užsidarė pasilin
ksminimo vietos.

Su Eastland žmonių žu
vo daugiau, negu spėta iš 
pat pradžios. Mat, išsigel
bėjo tik tie, kurie buvo aut 
viršaus. (Ii iš vidaus per 
išgriaužtą skylę išimta tik 
lavonai.

Ligšiol išimta 816 lavo
nu.. Spėjama, kad dar yra 
kokie 200 lavonu. Žuvusių
jų skaičius gal neperviršis 
'1,100.

Iš Įvairių aplinkinių uos
tų pribuvo 25 narai. Jie 
nuo šio ryto pradėjo nardy
ti garlaivyj ir žvejoti lavo
nus. Ligšiol dirbo 8 Chica- 
gos narai.

Garlaivis yra atsigulęs 
ant šono ir pusiau apsem
tas vandeniu. Jo šone pa
daryta viena skylė, per ku
rią ir išimama lavonai.

Narai sako, kad visų la
vonų nebusią galima ištrau
kti iš garlaivio vidurių, kol 
garlaivis nebus iškeltas. O 
iškėlimas užims tris dienas.

Upė yra srauni ir kad 
lavonus nenuneštų Į ežerą, 
tai užleista tinklai.

Prie garlaivio neprileidi- 
nėja pašalinių žmonių. Ant 
krantų stovi 500 policiantų 
ir užlaiko tvarką. Tie, ku
rie turėjo pažįstamų ar gi
minių ant Eastlando. tai 
tuos leidinėja prie garlai
vio.

Narai dirba su didžiausiu 
atsidavimu. Bet jų darbas
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Nauja Bridgeporto, Conn, dirbtuvė, kur talkininkams daroma amunicija.

Hanna per San Francisco 
majorą Rolph inteikė Chi
cagos majorui Thompson 
laišką, kuriame išreiškiama 
chicagiečiams gilus sąjaus- 
mas. , .

Prez. Wilson irgi atsiun
tė sąjausnio telegramą.
Nelaimės kaltininkai.

Kas kaltas, kad tokia pa
sibaisėtina nelaimė atsitiko 
mažame, sekliame upelyje?

Illinois valstijos State’s 
Attorney Hoyne išklausinė
jęs liudininkų, išrado, kad 
federate garlaivių inspekci
ja buvo “rotten.” Victor A. 
Olandei’, Lake Seamen’s li
nijos sekretorius, sako, kad 
del inspekcijos netobulumo 
daug yra ežero dugne gar
laivių ir gyvasčių.

Garlaivio kapitonas ir ju
rininkai išsigelbėjo ir visi 
yra suareštuoti. Kai jie 
buvo išgriebti, tai minios 
šaukė, kad kapitoną reikią 
nulinčiuoti.

Kaltininkus laukia skau
di bausmė. Įstatymas skel
bia, kad kiekvienas kapito
nas, inžinierius ar jurinin
kas per blogą pasielgimą 
nuskandinęs pasažierių bus 
kaltas žmogžudystėje.

Garlaivių inspektoriai,

garlaivio savininkai, juri
ninkai bus skaudžiai nu
bausti.
Pagelba nukentėjusioms 
šeimynoms.

Su aukomis nesivėlinta. 
Jau šiandie yra $300,000 su
šelpiami nukentėjusiųjų 
šeimynų. Western Electric 
kompanija paskyrė $100,000 
savo darbininkams ir jų 
šeimynoms. Miesto valdžios 
rupesniu sudėta $200,000.

Pašelpų dalinimu užsiims 
Raudonasis Kryžius.
Kur sudėti lavonai.

Kuomet lavonai būdavo 
ištraukiami, tai tuoj buvo 
bandoma atgaivinti. Ir 
daug pasisekė atgaivinti. 
Sužeistieji nugabenti ambu- 
lansais į įvairias ligonines. 
Pažintieji lavonai buvo at
siimti pažįstamų, giminių, 
tėvų. Gi nepažintieji lavo
nai kraunami į eiles ant as
lų Antrojo Pulko arsenale, 
ties Washington bulvaru ir 
Curtis gatve. Pažinti lavo
nai vis atsiimami, nusiveža 
grabininkai.

Graudžių, labai sujaudi
nančių scenų būdavo. Ieš
kotojas arba ieškotoja vaik
štinėja, žiūrinėja į lavonus
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Londonas, liepos 26. — 
Teutonai smarkiu antpuo
liu iš rusų paėmė du mieste
liu, gulinčiu 10 mylių nuo 
Varšuvos į pietus. Tai at
liko perėję upę Narev tarp 
Rosimo ir Pultusko. Nuo 
ten teutonai varosi ant li
pęs Bugo ir Varšavos — 
Vilniaus geležinkelio linijos. 
Jei teutonams pasisektų tą 
liniją perkirsti, tai tuomet 
susinešimas tarp Varšavos 
ir Petrogrado liktų pertrau
ktas.

Lietuvoje ir Kurše vokie
čiai taippat nors palengva, 
bet nuolatos varosi pirmyn. 
Vienu žygiu jie slenka link 
Rygos, Kauno ir Gardino. 
Suvalkijoj taippat rusai 
stumiami atgal visu frontu.

ir paskui virsta ant lavono, 
pažinus.

Verksmas, rankų laužy
mas, aimanavimas didis.

Per vakar dieną buvo iš
griebta 133 lavonai iš upės. 
Grabininkai ir balzamuoto- 
jai visur dirba. Balzamavi- 
mo skystimas ir kitokie prie 
to vartojamieji dalykai atsi
davė visur ir tiesiog sargi
no prie to nepratusius.

Skenduoliai baisiai išvei
zi. Akįs išsprogusios, la
vonai išpurpę. Dažnai su 
žaizdomis, apdraskyti.

Daugelis ieškotojų vaikš
tinėja per eiles lavonų per 
dienas ir naktis nevalgę, 
negėrę, nemiegoję, neatsil
sėję. Visų veidai buvo ap
siniaukę, paniurę, apsiaša
roję. Tai buvo visai atsi< 
mainęs chicagiečių veidas.

Prieina ne vien giminės, 
pažįstami, kurių artimasis 
yra prigėręs, bet daugelis 
ateina ir iš žingeidumo. Per 
megafoną todėl dažnai atsi
liepiama į publiką, kad tie, 
kurie neturi prigėrusių pa
žįstamų, išeitų lauk. Tuo
met minia užtelėja lauk. 
Belieka tik keletas, kurie 
suklaupę prie lavonų vai
toja, aimanuoja.

(Tąsa ant 4 pusi.). 

tung” rašo; “Neutralūs val
stybės turi teises, bet jas 
turi taipgi didi tauta kovo
janti už.savo gyvavimą”;

ATŠAUKS DAKTARUS.
Washington, liepos 26. — 

Suvienytų Valstijų daktarai 
ir slaugotojos bus atšauktos 
iš Europos karo laukų spa
lių 1 d. Tas bus padaryta 
del to, kad pritruko pinigų 
jų užlaikymui. Fondas iš 
kurio buvo tie asmenis lig
šiol palaikomi, turėjo $1,- 
560,000 ir spalių 1 d. jis iš
tuštės. Gali but, kad Belgi
joj ir Serbijoj apsiliks, nes 
ten reikalas yra didelis ir 
jų užlaikymui gal Įplauks 
pinigų iš įvairių šaltinių.

NUBAUDĖ MAJORA.
Atlantic City, N. J., liep. 

26. — New Yorko majoras 
John Mitchel buvo suareš
tuotas už pergreitą važiavi
mą automobiliu ir buvo pa
statytas už grotų.

Suareštuotojo s tesėjui ta
rė: “Šis vyras važiavo 38 
mylias valandoj”;

“Dešimts dolerių baus
mės,” tarė tesėjas.

“Jis yra New Yorko ma
joras," pridūrė suareštuoto- 
jas.

“Na, tai tebūnie $5 baus
mės,” nusišypsodamosi tarė 
t i sėja s.

PLENUOJA DIDĮ STRAI- 
KĄ.

New York, liepos 26. —- 
Yra pienuojama iškelti a- 
belną (generalį) straiką 
visose Suvienytų Valstijų 
ginklų ir amunicijos dirb
tuvėse. Bus reikalaujama 
aštuonių valandų darbo die
nos ir algų pakėlimo.

— New York, liepos 26. 
— Besimaudant prigėrė 5 
žmones.

DIDELE ITALŲ PER
GALĖ.

Milanas, Italija, liepos 26. ; 
Per 8 dienas grūmėsi ita
lai su austrais Gorizia apy
linkėse. Miesto driitvictės 
buvo baisiausia bombarduo
jamos.

Dabar general is štabas 
iš Gorizia pasitraukė ir įt
inai tasai miestas teks ita
lams.

Ant Monte San Michele 
pateko 1,500 austrų italams 
į nelaisvę.

Gorizia yra palei Isonzo 
upę, o palei tą upe yra ei
lės austrų drutviečių. Ma
tyt, italai dabar jau prašl
iaužia per tas drutvietes.

NEPATIKO NOTA.
Berlynas, liepos 26. — 

Paskutinioji Suvienytų Val
stijų nota Vokietijai labai 
nepatenkino vokiečius. Visi 
vokiečių laikraščiai rašo, 
kad Vokietija kovodama už 
savo gyvavimą, gali griebtis 
visokių priemonių kenkimui 
savo priešui. “Tages Zei-
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Iš Dienos 
=Dienon.=

Notos turi- 
kablegTaimi 

Gerard Ber-

Kaip jau žinoma iš per
eito “Kataliko” numerio, 
pereitą penktadienį Suv. 
Valstijų prezidentas Wil
son pasiuntė Vokietijai tre
čią ir paskutinę notą ame- 
rikoninių garlaivių torpeda- 
vinio reikale, 

.nys pasiųsta 
ambasadoriui
lyne. Šiandie ambasadorius 
tą notą inteike Vokietijos 
užsienių reikalų ministe- 
riui von Jagow. Notoje 
trumpai, bet aiškiai pasa
kyta, jogei Vokietija paga
liau turi atsakyti “taip,” 
ar “ne,” bet jokiu būdu ne
išsisukinėti. Ji turi nustoti 
savo submarinais skandinti 
amerikoninius laivus, arba 
tiesiog pasakyti, jogei to ne
padarysianti ir toliaus užsi- 
imsianti barbarizmu.

Jei Vokietijos valdžia, 
tv. kaizeris i Suv. Valstijų 
notą atsakys “taip,” tai 
ivikš, jogei jis, ty. kaize
ris, sutinkąs su Suv. Vals
tijų valdžios išlygomis, jo
gei sulaikąs savo submari- 
nus nuo beginklių laivų už
puldinėjimo ir išmokąs vi
sokius atlyginimus už nuo
stolius, kokius amerikonai 
panešė nuo submarinų vei
kimo. Bet -jei vokiečių 
kaizeris atsakytų “ne,” tuo
met, žinoma, Suv. Valstijų 
valdžios reikalavimai butų 
suignoruoti ir vokiečiai ant 
toliaus vestų savo pragaiš
tingą darbą jūrėse.

Nei kokioje tautoje mo
teris nėra lygaus išsilavini
mo, apšvietimo ir mokslo su 
vyrais. Tame atvejyje var
au bau galima ir nereiks- 
linga. Bet spraga tarp vy- 
yo ir moters išsilavinimo 
neturi būti perdidelė. Del 
palaiminto sugyvenimo to 
reikia. Ar tarp lietuvių vy
rų ir tarp lietuvių moterių 
išsilavinimų spraga yra di
desnė, negu pas kitas kul
tūringas tautas? Turbut 
taip. Ne be reikalo sujtįs
ta pas mus kalbėti apie mo
terių atsilikimą nuo vyrų, 

lapie moterių apšvietą, apie 
mokyklas moterims, apie 
moterių laikraštį ir t.t.

Nemažai pas mus buvo 
kalbėta apie moterių atsili
kimo priežastis. Rodos 
daugiaus bus aplinkybės 
kaltinamos, negu bile kas 
kitas. O pačioms moterims 
kaltės gal iš mandagumo, 
ar kitko delei nebuvo prime
tama. Bet štai vienam laik
raštyj tenka surasti rimtas 
stripsnis, kuriam nekokia 
Vaidely te nuosekliai išdės
to moterių kaltes, kurios 
buvo priežastimi atsilikimo 
j ii apšvietime ir išsilavini
me.

Minėta rašytoja paminė
jus, kaip'.jos vienas pažįs
tamas, nors suaugęs, uoliai 
griebiasi apšvietus, lanky
damas mokyklas, rašo:

“Bet kiek atsiranda tokių 
iš musų sesučių? • Turbut 
ir su žiburiu nerastume, 
kad mergina, sunkiai dirb
dama, lankytų mokyklą, 
net vakarinėse mokyklose 
nerandame labai daug- lietu
vaičiu. Paskui rėkiame, kad f v
stoka veikėjų, stoka inteli
genčių. Kas kaltas tam? O 
gi neva vis tai vyrai, jie tai, 
mat, trukdo apšvietą, jie tai, 
neva, laikė moteris užpel
kyje ir. t.t. ir t.t. Ištikro, 
kaip kada rodos, tie nabagai 
vyrai nekaltai apkalbami — 
ar tik ne mes pačios kal
tos?”

Toliau vaidelytė užsime- 
na apie vyrų gaudymą ir ra
šo:
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Čia parodoma, kaip šerifas (be kepurės) Kinkead laiko prakalbą straikininkams 
Standard Oil kompanijos, šalę jo stovintis policiantas persako vengru kalboj, nes 

didžiuma straikininkų yra vengrai.

“Neperdaug mums rupi, 
ar mes to vyro namus mo- 
Jkė&lme užlaikyti, ar mes 
mokėsime gerai vestis, ar, 
ant galo, išvažiavę kur to
liau į svečius, mokėsime 
jam laišką parašyti, ar a- 
belnai busime savo vyro 
draugės, ar dalinsimės su 
juo mintimis, ar kelsime jo 
ambiciją. Ne, mees tik nori
me vardą permainyti ir tu
rėti na'minį darbą, vieton 
ėjus į fabriką. Ne visos to
kios, ačiū Dievui, bet ge
ra musų pusė esame tokios. 
Tą patvirtina pats gyveni
mas, daug nesutikimų, per
siskyrimų. Delko? Dėlto, 
kad gal kelintas nuošimtis 
turi svarbias priežastis, bet 
daug tokių,, kad vyras iš
auga draugę savo gyveni
mo.”

Vyrai pritaria, prigelbsti 
moterims jų siekimuose 
prie apšvietus, sako Vaide
lytė. Štai jos žodžiai:

“Va, užsimezgus ALRK. 
Mot. Sąjungai, ne tik kad 
vyrai netrukdė to darbo, 
bet visa katalikiškoji spau
da, leidėjai ir laikraščių re
daktoriai padėjo, ragino,

atsakys “ne,” tuomet pre
zidentas Wilson sušauks 
specialų kongreso sesiją ir 
kongresas nuspręs, kas rei
kia daryti su tais jūrių plė
šikais. Todėl padėjimas iš
rodo intemptas ir nuo vo- pasaulio Bertsche, kai kad 

su- Beckėr Ronsenthal’į. tečiau 
jiems tas nepasisekė ir 
Bertsche už tai dabar ant

Yorkas kituomet į policijos šunis karsto.
savo skandalą sui

prieš policiją, kuri užsiim- 
dinėja graftais, kuri sėb
rauja su visokios rūšies 
piktadariais. Juk nekurie 
policiantai savam laike bu
vo mėginę prašalinti iš šio

kiečių šiandie priguli 
stabdyti karo' audrą.

dip- 
kas 

Val-

Atsakymas “ne” 
tiesiog pertraukimą 
tematiniu santikių, 
stumia karau. Suv 
stijos kadangi nusprendė
daugiau jokiu notų tame 
reikale nesiųsti Vokietijai 
ir paskutinė pasiųsta nota 
nors kukli, bet neatmaino
ma, yra lygi ultimatumui. 
Tečiau žinant teutonų išdi
dumą ir pašėlimą šiame ka
re, beveik negalima laukti, 
kad butų atsakymas “ne,” 
o tuomet karas Suv. Valsti
jų su Vokietija yra neiš- 
vengtinas. Jei Vokietija j

New 
turėjo 
policijos leitenantu Becke-j Iš Bertsche liudijimų 
r’iu, tai kodėl tokio paties | žinome, jogei Chicagos 
skandalo arba dar ir didės-dicijos dalis tikrai palaidu
mo negalėtų turėti Chica
go? Argi del nuduotosios 
ambicijos, jogei Chicago y- 
ra vienatiniu visoj šalyj 
miestu, kuriame nesama 
grafto, ’turėtumėm netekti 
taip maloningos mums sen
sacijos? Visai ne! Geras 
“Barney” Bertsche štai 
Chicagoj pagarsėjo labiau 
už \ew Yorko

Tik reikia paskai- 
angliškus laikraš- 

o kiekvienas pilnai

Beck-

tyti,
čius,
persitikrįs, kad ir Chicago 
turi savo “didvyrius.” 
Bertsche teisine liudija

su- 
po-

niškai gyveno, ilgas laikas 
sėbravusi su piktadariais, 
pastaruosius laikė savo glo
boj ir taip darė, žinoma, ne 
dykai, bet už pinigus. Poli- 
ciantains už tą jų globojimą 
buvo mokama riebios algos. 
Dabar tęsiasi nekuriu poli- 
ciantų grafterių byla. Yra 
jau prirodyta jų kaltė ir be 
teismo nusprendimo, bet ar 
jie bus nubausti, tai jau ki
tas klausimas, gi pastarą jin 
klausimai! įsigilinti jau be
veik neužsimoka. Tai ko 
sulaukia didžiuliai Suvieny
tų Valstijų miestai! 1

garsino uždyką. Taipgi 
musų gerbiamoji dvasiški- 
ja pritąria, energingai pa
remia, kalkinio iš musų ku
nigų, net po kelias kuopas 
prigelbčjo sutverti. Jaigu 
tad vyrams nerūpėtų mote
rių apšvieta, argi jie tiek 
daug del musų darbuotųsi? 
Sesutės, geriau su nusižemi
nimu muškimės į krutinę ir 
sakykime “Mea culpa”; 
musų pačių nerangumas lai
ko mus ant vietos. Nepa
darome pažangos, nes, tie
siog pasakius, tingime! Ži
noma, augšfesnius mokslus 
sunku pasiekti, bet visgi, 
kur yra noras, ten ir būdas 
surandama. Abelnai mote
ris turėtų augti su laikais, 
interesuotis.moterių klausi
mu, skaityti daugiau gerų 
laikraščių, kningų, klausy- 
ties naudingų prelekcijų, 
prigulėti prie draugijų, o 
ypač į Sąjungą.’’

Vaidelytė puikiai nupie
šia moteries pašaukimą. 
Štai kokiomis varsomis pie
šia tą dalyką:
“Negana yra ištekėti, tap

ti motina ir laikyti jau savo 
misiją užbaigta ant šio pa
saulio. Ne, reikia žiūrėti, 
kad vaikai sveiki užaugtų, 
kad užaugę nesisarmatytų 
savo motinų, kad jų motina 
butų jų geriausias draugas, 
o jų namai maloniausia 
jiems vieta. Tokia moteris 
yra tikra motina, verta pa
gerbimo, nors pasaulis, ir 
nieko apie ją nežinos. Bot 

ssavo šeimynoje kokia ji bus 
brangi, kokia mylima!”

Vaidelytė pasakė daug 
gražių dalykų, bet ar tik 
neperdėjo kai-kur. Argi nė
ra merginų, prie mokslo, 
apšvietimo uoliai 
čių. Rodos nereikia žibu
rio, kad ju surasti. Yra tarp 
merginų lankančių vakari
nes mokyklas. Ir Vaidely
tė galėtų rasti ir merginą, 
kuri, kaip jos minėtas vy
ras, siekia prie mokslo. 
Tarp jų rasime ir tokių, ku
rios sunkiai dirba. Bet aš
trus Vaide!ytės pasakymas 
gal ne vieną merginą paak- 
stįs prie uolesnio griobliuo
si prie mokslo.

Didis lietuvių skai 
čius, bet nieko 

nenuveikė.

siekian-

Easton, Pa. — SkaitantI 
laikraščius nekuomet neuž
eidavau žinių iš Kaštono lie
tuvių gyvenimo ir jų vei- 

ikimo. Lyg kad jų ten ne- 
' butų.

Lietuvių čia yTa nemažai, 
bet jokio veikimo nesimato 
ir nebando ką veikti. Ne
turi nei bažnyčios. Glau
džiasi prie italų. Yra šv. 
Jono dr-ja ir'SLRKA. kuo
pa,. Ir tos nerengia nei 
prakalbų, nei pramogų, nei 
pasižymi jokiuo kitu dar
bu.

Apie aštuoni metai atgal 
susitverė parapija. Bet pa
rapija neina iš vietos. Ne
sirūpina įsisteigti bažny
čios. Aukos renkama ir 
nežinia kur jos dingsta. Ku
nigą, žinoma, karts nuo kar
to parsitraukia. Bažnyčią 
randavoja nuo italų. Už 
leidimą atlaikyti lietuviams 
mišias užmokama $10. Ku
nigui $25. Parapijos pir
mininkui už pasidarbavimą 
$5. Taip tai kunigo atsi
lankymas atsieina $40. O 
lietuviškas kunigas atsilan
ko daug maž kartą, mėne
syje. Todėl lietuviu iškaš- 
čiai dideli.

Pavapi jonįs, ma ty dan ii
tokią betvarkę ir dideles iš
laidas, sumanė nupirkti se
ną protestonų bažnytėlę, 
kuri stovėjo dailioje vieto
je ir kuri buvo ant parda
vimo. Prie bažnyčios dar 
buvo salė susirinkimams ir 
nemažas lotas, 
maža 
kurie 
progą

kaina 
Kai- 
gerą 

agituoti,
protestonų 

Nuėjo keletas

ABELLS
Memorial Bells a Specialty. 

) MeShaae Ball Foudrj Cim Baltimore.flkkUAAa

O
— tik $4,000. 
lietuviai jnatė 
ir suskato 

nupirkti
bažnyčiukę.
pas parapijos pirmininką Ir 
paaiškino dalyką. Pirmi
ninkas vos nepasėjo iš to. 
Girdi, ką kalbate, katali
kams nevalia pirkti kitokių 
tikybų šventnamių; girdi, 
tokios bažnyčios negalima 
pašventinti, to daryti ne
leisianti dvasiškoji valdžia. 
Nuleido žmoneliai rankas ir 
išėjo lauk. Po kelių dienų 
lietuviai sužinojo, kad va
lia pirkti katalikams pro-

testonų bažnyčiukę. Bet 
tada jau buvo pervedu, jau 
kitiems buvo parduota. 
Šiandie už tą pat bažnytė
lę jau duodama $6,000 ir 
tai neparduoda. Bažnytėlė 
maža, talpinanti 400 žmo
nių su viršum, bet vietos 
lietuviams butų pilnai pa
kakę.

Lietuviai, matydami pa
rapijos viršininkų tokį neti
kusį šeimininkavimą, liepos 
8 d. sušaukė extra susirin
kimą, kad M. Songaila, pa
rapijos pirm., pasiaiškintų, 
kodėl taip daro ir išdrįso 
sakyti tą, ko pats nežinojo, 
per ką parapija skriaudą 
turėjo. Pirm, tuoj ėmė sa
kyti kad jis valdo visus Ka
štono lietuvius ir kad nie
kas jo negalįs nubausti ar 
iš pirmininkystės išbraukti. 
Ir parapijos kasininkas J. 
Meškauskas irgi ta pat sa
kė.

Para] lijonįs, matydami 
tokį viršininkų pasistaty
mą, pareikalavo, kad nutil
tų ir atėmė nuo jų balsą. 
Išrinko naujus viršininkus. 
Vienu balsu išrinko Joną 
Gailių kasininku. Kasinin
kas turės būti po kaucija. 
Senasis kasininkas nebuvo 
po kaucija.

Kuomet tas įvyko, tai pa- 
rapijonai labai nudžiugo. 
Ypač džiaugėsi moterįs. Jos 
ėjo per salę prie naujos 
valdybos, žegnojo ir laimi
no juos. Matyti, kad se
noji valdyba buvo labai į- 
kirėjusi, įsipykusi.

Gal skaitytojas stebėsis, 
kad dalykai čia buvo tokio
je betvarkėje. Dalykas 
toks, kad čia nėra nei vie
no pamokinto, prasilavinu
sio vyro, kurs bent kiek ga
lėtų čionykščiams lietu
viams pavadovauti. Ir, ro
dos, jei tokis atsirastų, tai 
išrodo, kad vargu bau tokį 
brangintų, už nieką jį pa
laikytų. Labai giliai pa
skendę čionykščiai lietuviai 
tamsumoje. Paskui nėra 
nei vieno, kurs gerai pa
kalbėtų angliškai. Kad rei
kia nueiti į -miesto valdžią, 
tai reikia žydą samdyti.

Čionykščiai lietuviai kilę 
iš tamsiausių Žemaitijos 
vietų, kur jie jokio veiki
mo nepažįsta, nieko neban
dę veikti. Liuesą laiką pra
leidžia prie kortų ir stati- 
nukių tuštinimo ir sėdėji
mu šaltojoje.

Jau yra arti 12 metų, kai 
lietuviai čia ėmė apsigyven
ti. Dabar -jų skaičius čia 
siekia iki 800. Ir toks 
skaičius nebuvo surengęs 
jokios pramogos, jokio 
pikninko. žodžiu sakant, 
žlakso permirkę alumi ir ki
tais svaigalais ir tunoja 
tamsybėje, susmirdę nuo 
svaigalų ir tabako dūmų.

Broliai castoniečiai, at- 
buskite, pratrinkite akis, 
pažvelgkite į laikraščius, 
išvyskite, ką daro jūsų 
viengenčiai katalikai kitose 
kolionijose.

Eastpnicčiai, pradėkime 
blaškyti svaigalų rukus ir 
tabokos dilinus. Blaivin- 
ikimės. Jei tik panorėsime, 
tai didžius darbus nuveik
sime. Tik susidėkinie į 
vienybę, paklausykime iš
mintingesnių jų savo vien
genčių, o jų vedami mes at
liksime darbus, kurie bus 
naudingi ir mums patiems 
ir musų tautai ir bus pasi-

nDIDELE DOVANA"“
Nebo pakelio priešakys vertas t c pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pipigus 
, , arba į vertas dovanas.

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

rodymu prieš svetimtaučius, 
tarp kurių gyvename. Pra
dėkime rengti vakarus, pik- 
ninkus, bukime tuose pasi
linksminimuose blaivus, o 
pasišnekėsime, pasipasako
sime apie savo vargus ir 
džiaugsmus, pasižmonėsi
me, pasitarsime apie bend
rus reikalus. Tik atbuski- 
nie. S. A. Striaukas.

Naujienėlė (Kalvai-, ap.). 
Šiame sodžiuje 4 vaikai, ra
dę rankinę granatą, pradė
jo ją su akmeniu daužyti. 
Toji sprogdama 3 vaikus 
pašarvojo ant vietos, o ket- 
virtasai mirė už paros.

Kruoniai (Trakų apskr.). 
Vaigavo kaime sudegė ajiie 
30 trobų. Nuostoliai siekia 
18 tūkstančių rublių.

Tel. Randolph 524(1

į A. A. SlakisĮ ADVOKATAS
19 50. LaSALLE ST. 

(Room 815) Chicago, 111. 

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:80 — I v.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vah vakare kasdiena

IDr. S. A. ŠLAKIENE:
! SPECIALISTE
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
B 3255 SO. HALSTED ST. B
| Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL. ■
(diMjI'BU: EB ' M S ■ H

1IIIIIIIB!!I1IIBIIIIIIBIII!IIB IIIIBIIICB Illi BdllSlIHiBilll WIl^B'lllOlllll

■ Telephone Yards 6685 ■
■ ■ į Lietuviška Drapanų Krautuve B

Užlaikau didžiausiame pasirin- 1 
B kime vyriškų apredalų, skrybėlių, B 
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir ■ 
B vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- | 
f kotų. g

> JONAS BUDRIKAS, savininkas ■ 
’ 3252-54 S. Morgan St. 1

CHICAGO. ILL. ‘

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesamo bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigu. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už. pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augšėiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 ir augšėiau. Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kaslltZ-4 vakarti! iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Mokiname Angliškai
.Visose dalyse Amerikos ir Kanados 
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas cali išmok- 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinjriausia 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.
American School et Lnngnafea

1741 W. 471h Street, : : Chicago, A,

•N
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ALD. “KATALIKAS,” liepos 26, 1915.

Musų Jaunimui.
Amerikos lietuvių vieša

me gyvenime pastaruoju 
laiku įvyko daug labai svar- 
bių permainų, kurios vers
te-verčia kiekvieną protau
jantį žmogų atkreipti ypa
tingą donią į šiuos naujus 
apsireiškimus.

Per ilgus metus lietuviai 
katalikai, slopinami viso
kių laisvamaniškų ir tam 
panašių prajovų, negalėjo 
pasirodyti savo veikimu ir 
neretai užimdavo antraeile 
vietą ten, kur jiems prigulė
jo Imti pirmiems, kaipo 
skaitlingiausia^, ir labiau 
už kitus pakilusiai doroje 
lietuvių visuomenės daliai.

Ilgai taip negalėjo būti. 
Katalikų susipratimas kas 
metai augo; sujudo plačioji 
liaudis, subruzdo darbinin
kai, sukilo musų moterys, 
lietuvių jaunimas, pajutęs 
savo galybe, pradėjo veikti. 
Ir šiandieną tik džiaugtis 
galime, žiūrint į tą visą ju
dėjimą, kuris musų nedide
li ai tautai lemia laiminges
nį rytojų, kada mes, lietu
viai, krikščioniška dora pa
sirėmę, galėsime rupinties 
ir savo tėvynės kultūrinių 
bei politikiniu kilimu.

Sustiprėję musų organi
zacijos SLRKA., LĖK. Mo
terių Sąjunga, Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga, Blai
vininkai, nemažai prisi
dės prie lietuvių ki
limo, sutraukdamos po 
sovo globa tūkstan
čius lietuvių, pasišventusių 
dirbti savo tautos labui. Ti
kėkimės, už metų kitų tos 
organizacijos atsistos ant 
tvirtų pamatų, kuriuos jos 
šiandiena pradėjo plačiai 
tiesti.

Pritardami ir remdami 
šių organizacijų veikimui, 
neužmirškime, kad turime 
dar vieną, teisingiau pasa
kius, dvi organizaciji, ku
rios reikalauja plačiosios 
visuomenės paramos, ypač- 
gi prijautimo. Tai musų A- 
merikos lietuviškasis jauni
mas, susispietęs prie Lietu
vos Vyčių ir moksleivių Ku
tai ikiško Susivien i jiino.
Jaunutės tai organizacijos, 
bet kaip gyvos, kaip darbš
čios. Kuomet jų draugai, 
pirmeiviai, mėginę skleisti 
Amerikos jaunimo tarpe 
la isvamanybės, neįstengė 
netik nieko naujo nuveikti, 
bet dar prarado savo seną
sias pozicijas, katalikiškas 
jaunimas keliais žingsniais 
pašoko pirmyn.

Katalikų Moksleivių susi
vienijimas priskaito kelis 
šimtus narių, turi savo or
ganą “Moksleivį” ir dar rū
pinasi įsteigimu lietuviško
sios kolegijos, be kurios 
sunku šiandiena apsieiti. 
Lietuvos Vyčiai, tai jau tūk
stantinė organizacija, susi
dedanti iš gražiausio ii’ 
prašmatniausio jaunimo, 
kurio tikslu yra kelti visus 
Amerikos lietuvius, visą 
musų jaunimą prie apšvie
tus ir tautiško susipratimo.

Abi katalikiško jaunimo 
organizaciji turi vieną ir tą 
patį tikslą. Joms rupi sa
vųjų gerovė ir jos, karštai 
ragindamos Amerikos jau
nimą rašyties prie jųjų, 
stengiasi nuveikti didį dar
bą suvienijimo viso jauni
mo į vieną galingą draugu 
ją, kuriai dar gal netolimoj 
ateityje prisieis sulošti

svarbią rolę Amerikos lietu
vių viešame gyvenime.

Moksleiviai ir Vyčiai iki- 
šiol nors veikė išvien, bet 
neturėjo bendro ryšio. Mok
sleiviams buvo lengviau vei
kti, nes turėjo savo sukon
centravimui organą, kuria
me galėjo tarties apie savo 
reikalus, Vyčiams delei vie
tos stokos “Moksleivis” ne
buvo prieinamas ir jiems 
prisieidavo pasitenkinti ke
liomis špaltomis, užleidžia- 
mornis kitų katalikiškų lai
kraščių. Nelabai būdavo tas 
paranku Vyčiams, nes lai
kraštis turėdamas begalo 
daug kitų reikalų, negalėjo 
tinkamai aprūpinti jauni
mą. Labai giliai atjautė 
Vyčiai tą nemalonią aplin
kybe ir pradėjo rengties 
prie savo laikraščio. Kaip 
labai rūpėjo Vyčiams įstei
gimas savo organo, parodo 
jau tas, kad kaikurie iš tar
po Vyčių pasižadėjo savo 
busimajam organui paauko
ti net po kelis šimtus do
lerių.

Ir teisingai sakoma, kad 
ko jaunieji nori, tas turi į- 
vykti. III Lietuvos Vyčių 
kongresas, įvykęs Cliicago- 
je, nutarė vienbalsiai, jaigu 
butų galima, dar šiais me
tais leisti jaunimui organą 
“Vytį”. Beto dar, Lietuvos 
Vyčių delegatai, suprasda
mi, kad lengviau ir daugiau 
galima nuveikti dirbant 
vienoje kuopoje, išreiškė 
pageidavimą, kad ir moks
leiviai prisidėtų prie “Vy
čio” užlaikant savo seną
sias tradicijas. Negali čia 
būti dviejų nuomonių, kad 
moksleiviai nesutiktų. Mok
sleivių seimas, žadantis į- 
vykti šiais metais rugpjūčio 
pabaigoj Waterbury, Conn., 
apsvarstęs šį reikalą, tikrai 
sutiks su Vyčių kongreso, 
išreikštu pageidavimu. Prie 
sutikimo galės prisidėti dar 
ir ta aplinkybė, kad moks
leiviai vieton mėnesinio or
gano gaus dvisavaitinį, 
paskiau gal ir savaitinį.

Šie metai, kaip matome, 
padės ant Amerikos katali
kiško jaunimo veikimo dide
le ir svarbią žyme. Galuti
nai sutvarkęs savo reika
lus jaunimas galės atkreipti 
daugiau (lomos į visųsvar- 
biausią klausimą, kurio jo
kiu budu negalėjo išrišti 
nei musų veikėjai, nei orga
nizacijos, būtent, ištraukti 
iš amerikanizmo bangų čia 
gimusį lietuvių jaunimą.

Anglijos mokslo vyras, 83 
metų amžiaus, kurs su ki
tais savo tautos mokslinin
kais stoja pagelbon tėvy
nei, kad pasekmingiau ir su 
naujausiomis priemonėmis 
ją apgynus nuo priešininkų.

Tasai Meksiko banditų va
das, Vilios šalininkas, šei
mininkauja sostinėj. Prieš 
ji stropiai ruošiasi Carran

za.

Vyčiams pasiseks tas sun
kus klausimus išrišti. Jų 
tarpe jau ir dabar randasi 
žymi dalis Amerikoj augu
sio jaunimo, sutartinai vei
kiančio su savo draugais 
atkeliavusiais iš užjūrio. 
Pagelbės tam dalykui ir 
žadamas steigti Lietuvos 
Vyčių gimnastų, atletų, ba- 
se-bolininkų kuopos rateliai, 
kurie tokį didelį pasisekimą 
turi tarpe jaunimo rytinėse 
valstijose. Nebegalės taip 
plačiai siausti amerikaniz
mo bangos lietuvių tarpe, 
kada pats lietuviškas jauni
mas, ypač čia augęs, stos į 
kovą.

Tik vieno dalyko dar rei
kia prie Lietuvos Vyčių ir 
Moksleivių spartesnio augi
mo ir jų gerų norų įvykini- 
mo, tai visos Amerikos lie
tuviškos visuomenės prita
rimo. Paliekant nuošalyj 
katalikiški) veikimo priešus 
socialistus ir laisvamanius, 
kurie nieko naujo mums ne
gali suteikti ir tuomi pačiu 
nieko nuo musų negali atim
ti, nes jų darbai ir pasisten
gimai neatsako jaunimo kil
tiems idealams, kurių dar 
sulaisvamanėję lietuviai 
negali suprasti, plačiajai 
katalikų visuomenei reikėtų 
pasirūpinti ir darbu parem
ti kiekvieną musų jaunimo 
pastangą, palaikant Lietu
vos Vyčių organizaciją, tve
riant visose lietuvių kolio- 
nijose naujas Vyčių kuopas, 
raginant jaunimą spiestis 
i krūvą, palaikant centu ki
tu žadantį išeiti jaunimo 
organą ’‘Vytį”, kuriam iš- 
pradžių reikės sumesti ne
mažai aukų. Amerikos lie
tuvių visuomenės yra šven
ta pareiga palaikyti tą jau
nimą, kuris, atsistojęs ant 
tvirto pamato, sustiprins ir 
mio seniau gyvuojančias 
katalikiškas organizacijas 
ir papildys naująsias. Visi, 
kuriems rupi Amerikos lie
tuviškos visuomenės sveikas 
ir doras likimas, prie to 
kam apeina, kad lietuvių 
jaunoji karta butų išauklė
ta tautiškoje dvasioje ir 
ant krikščioniškos doros 
pamatų, tegul paremia Lie
tuvos Vyčių veikimą.

Už metų, kitų dabar dar 
neskaitlinga Lietuvos Vyčių 
organizacija turės pasiekti 
milžiniško skaitliams narių. 
Kuo greičiau tas įvyks, tuo 
daugiau turėsime iš to nau
dos. Socialistų pasekėjai iš 
anksto permato Lietuvos 
Vyčių organizacijos svarbą

musų gyvenime ir iš dide
lių priešų atsiverčia į.... 
“draugus”. Cliicagos apylin
kėse atsirado net socialis- 
tiškų “kunigų”, kurie inga- 
lioti socialistų partijos va
dų daugelyje vietų “misi
jas” apie... Vyčius, išgirda
nti musų organizacijos ge
rus tikslus ir nupeikdami 
ją už katalikišką dvasią. 
Mat jie norėtų, kad Lietu
vos Vyčiai, palydėję tvir
tus pamatus, eitų sykiu su 
socialistais žvejoti laisvo
sios meilės ir dar laisvesnę 
Markso dvasią. Padėkoda
mi socialistams už reklia- 
mavimą musų organizaci
jos, patartume jiems ge
naus savo “draugus” soci
alistus privesti prie žmoniš
kumo. Lietuvos Vyčiai ap
siėjo ir tolinus apsieis be 
neprašytų vadų. Tvirtam ir 
galingam nereikalinga aklo 
ir susirgusio žmogaus pa- 
gelba.

Tie visi apsireiškimai dar 
labiau turėtų paskatinti 
prie darbo Lietuvos Vyčius 
ir jų tikruosius psrietelius; 
kiekvieną tinkamą progą, 
turėtume sunaudoti Lietu
vos Vyčių vardo pakėlimui 
ir pačios organizacijos pra
platinimui. 

I

Veikėme ligšiol, veiksime 
dabar o jei Dievas padės, 
tai netrukus, įgavę Ame
rikos lietuvių plačiosios vi
suomenės simpatijas, Lietu
vos Vyčiai ir Vyčių Mokslei
viai, skleisdami tikrą pa
žangą ir apšvietą tarpe sa
vo draugų, pažįstamų, aps
kritai viso jaunimo, užka
riaus visą lietuviškąjį čia 
augusį ir iš Lietuvos atva
žiavusį jaunimą. Tad, į dar
bą draugai!

Jonas Karosas.
( -—--------

Pirklio kelionė.
Stambus latvių komer

santas ir netoli Priekalnės 
dvaro valdytojas, tūlas Bur
kevičius, važiuodamas į Ry
gą keliose vietose pasiti
kęs vokiečių žvalgų barius. 
Atvykęs Rygon apsakęs 
laikraščio “Latvija” redak
cijai savo kelionės prieti
kius. Pirma syk Burkevi
čius patikęs vokiečius pas 
Neienburgo dvarą. Pasišne
kėjęs su Burke vičiu būrio 
komendantas praleidęs ke
leivį važiuoti toliau, kaipo 
vokietį (Burkevičius, mat, 
puikiai šnekąs vokiškai). 
Bet vienas iš vokiečių bū
rio prabilęs į Burkevičiu 
grynai latviškai: “Kur jus 
be reikalo važiuojate, ge
riau grįžkite į Priekulnį 
varnų šaudyti.” (Pas Prie
kalnę, mat, yra didelis pu
šynas, kame laikosi begali
nės aibės juodvarnių). Tas 
viskas parodo gana aiškiai, 
kad vokiečiai neblogai pa
žįsta Kuršo padėjimą. Kiek 
toliaus Burkevičius susiti
kęs su eskadronu 13-to Ba-

Svjarbus Pasiūlymas Rūkytojams

mSJLK.
CIGARETTES

“Amerikos Standards”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

Augščiausias gerumas ir didžiausia vertė padarė HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

vieno-

THE AMERICAN TOBACCO CO.

Šitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y-

je Dovanų Stotyje arba pas

regule-

Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.
Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5)

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .................. 25
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i Kietą gumą, 

geriausio plieno, už ........   50
** “ del šveitimo ir galandinimo, už 50 

diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 
_ Tempiasi prie visų pasikrai*

Visi gydytojai laiko jį už gerą, už.. 100 
dviem 
____ 125

'už ...
Skustuvas, „
Skustuvui diržas,
Geras “Lastic” _

nuo 30 iki 40 colių.
pymų.

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už

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

. KUPONU 
mų daiktus, už ........................................................... 200

Vyriškus ur moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission runkenuitė, už .................. 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
su. Setas susidedu iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pci- • 
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ...................................:...................................... 300

Vyriškas laikrodis, tikro gnu metalo, už ............... 050
Vyriškas ur moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu, 

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

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

varijos pulko, kurs jo jau 
uebeperleidęs, bet sugrąži
nęs į artimiausią karčemą. 
Tenai neužilgo pribuvęs ru
sų būrys, todėl vokiečiai 
gavę bėgti, o Burkevičius 
gavęs leidimą keliauti to
liaus į Rygą.

LIETUVIS GRABORIUSį
i
Į Geriausias graborius ant Bridge-
I porto. Atlieka darbą kuogeriau- ■
= šiai. |
■ Prie kiekvieno pagrabo suteikia | 
g geriausius liktorius ir 12 vazonų ?
■ paimu. |

Tel. Drover 4139. B
■ A. MASALSKI J
! 3305 Auburn Ave. Chicago g

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

■ “DARBININKAS” ’
| Nuo pradžios rugsėjo mėnesio 1915 m. Bostone pradės eiti kas antra B 
| diena naujas darbininkų laikraštis g
f “Darbininką’’ leis Lietuvių Darbininkų Sąjunga.
į “Darbininkas“ bus pašvęstas visupirmu lietuvių darbininkų reika- " 
B lams. i
■ “Darbininkui“ rupūs ir visi musų visuomenės ir politikos reikalai. g

“Darbininkas“ eis tautiškoje-katalikiškojo dvasioje. . x q
■ ‘Darbininką” redaguos kun Ė. Kemėšis, Jonas Karosas ir Uršulė Jo- a
g kubauskaitė. g
t “Darbininko“ kaina metams $3.00, pusei metų $1.50, trins mčne-
- siams 75e. Užsisakantiems nuo rugsėjo pradžios iki naujų metų $1.00 ®
■ Laikinas “Darbininko“ adresas: g
f “DARBININKAS” B

į 437 West 6th Street, South Boston, Mass. B
■iitiiBiiiiiHiiiiiaiiiigoiiii.HiiiiiMiiiiaiiniwimunuminaw■iiiimiwmiiiiimuiimiiimrawiKm:»iBiliii«nim

xrirrrrxgii mi iri rTnxitxlir.rrrrriiirti.irrr xxtxftxi rxx'xrix r i iii mxxrrilxxan'riixi iui rtxxnxxTii inunjxminilrain » nfft TxnxiTxrrn nHxlttlffi

IAr žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio I
Durų, lentų, lentelių, rOmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. g 
| CARR BROS. WRECKING CO. I 
j 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, III, |
iiurmmii-miniirir inimmr.rrtxniniinrc

GYVULIŲ PROTAS
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.

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

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

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

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

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

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

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman-
či ai atsakoma. # K - ” ■ 41^

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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C h i c ago s Žinios.
Virš 1,000 žuvo.

(Pabaiga nuo 1 pusi).

Bijosi karštligės.
Upė yra nešvari. .Ton in- 

eidavo daug srutų, patekda
vo visokių nešvarumų. Joj 
randasi visokių ligų perų. 
Todėl bijomasi, kad išgelbė
tieji neapsirgtų įvairiomis 
ligomis, ypač daktarai sa
ko, kad patekusieji upėn ir 
įgėrusieji priklaus vandens, 
gali gauti karštligę.
Nuėmė judomuosius 
paveikslus.

Kai nelaimė atsitiko, tai 
buvo imami judomicji pa
veikslai. Tuomi pasirūpino 
laikraštis “The Tribune.” 
Imta nuo Įvairių vietų. Jei 
cenzūra pavelįs, tai tie pa
veikslai bus rodomi Chica
go j. Visas grynas pelnas 
eis nukentėjusiųjų šeimy
noms. Paskui tie paveiks
lai bus rodomi kituose Su
vienyti} Valstijų miestuose 
ir Kanadoj ir visur gryna
sis pelnas eis sušelpimui 
nukentėjusių šeimynų.

Taigi gausiai bus sušelp
tos nukentėjusios šeimynos.
Buvo senai persergėti.

Du metu atgal vienas 
ekspertas inžinierius prane
šė federaliams inspekto
riams, jog Eastland yra blo- 
•game padėjime. Jei nebus 
sutaisytas, tai galėsianti iš
tikti stambi nelaimė. Ins
pektoriai nieko i tą laišką 
neatsakė ir nieko neliepė 
taisyti. Eastland buvo var
tojamas netaisytas ir ga
lop priėjo prie liepto galo.

Toksai persergėjimas bu
vo pasiųsta^ rugpjūčio 3 d. 
1913 m. Bet dar anksčiau, 
būtent liepos mėnesyje 1903 
m., kuomet tasai garlaivis 
prigulėjo Michigan Steam
ship kompanijai, tai ir tuo
met jau buvo persergėta, 
jog tasai garlaivis turi tru
kumų.

Garlaivių architektas 
York sako, kad Eastland 
beturėjo gauti nei paliudi
jamo. Jam negalėjo būti

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj gražus oras, 
bet vėsu; išdalies apsiniau
kę.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 68 1., žemiau
sia — 65 laipsniai.

duota leidimas plaukinėti 
nei malūno kūdroj.

Eastland dabar priguli 
St. Joseph and Chicago 
Steamship kompanijai. Ta 
kompanija susitvėrė tikslu 
nupirkti garlaivį ir vežti 
Chicagos pikninkininkus i 
St. Joseph, kad pakelti tą 
miestą ir didžiuma St. Jo
seph gyventojų priguli prie 
tos kompanijos. Ta kom
panija ir buvo nupirkusi 
netikusį garlaivį Eastland.

Dabar St. Joseph, be abe
jones, nupuls, kaipo vasari
nis rezortas.,
Prigėrė vytė.

Cicero Vyčių kuopa ge- 
dulio apimta — neteko 
veklios narės Petronėlės 
Laurinavičiutės, kuri žuvo 
su Eastland. Buvo čia gi
mus, čia išauklėta, bet bu
vo gryna lietuvaitė. Jos 
laidotuvės atsibus trečiadie
nį iš ryto.

I Reikia, kad visos Chica
gos Vyčių kuopos prisidėtų 
prie atidavimo paskutinio 
patarnavimo žuvusiai vytei.

Toliau, iš Cicero pažintų 
lietuvių tarpe žuvusių yra 
Kotrina Kaspariutė, 38 me
tų, ir Boleslovas Šivickis, 
38 metų amžiaus, Lietuvoj 
palikęs pačią ir vaikus.

KIEK LIETUVIŲ ŽUVO?
Kiek lietuvių su laivu 

Eastland žuvo, kiek jų iš
gelbėta ir kiek nesurasta — 
sunku sužinoti, nes lietuviai 
visuomet vartoja iškraipy
tas pavardes, su lenkiško
mis arba kitokiomis pavar
džių galūnėmis. Žuvusių iš
gelbėtų ir nesurastų surašė 
nerandama nei vieno asm. 
su tikrąją lietuvišką pavar
de. Toji lietuvių yda, krapy- 
ti savo pavardes, taigi dau
giausia į juos pačius ir atsi
liepia, kuomet pasitaiko 
bent kokia nelaimė.

Štai žuvusieji. Gal jie yra 
lietuviai:

Adamkevicz Morta, 1850 
W. Superior gat.

Adamkevicz Mary, 1850 
W. Superior gat.

Alvinski Clara, 1714 Bri
gham gat.

Belsky Emma, 1714 Rub
le gat.

Baubas Emily, 1442 So. 
Kedzie ave.

Buczkovski George.
Barskovski Annie, 5005 

W. 31 gat.
Jakubinski Tgnatz, 4639 

So. Lincoln gat.

Katavsky Rose, 2437 So. 
Central Park ave.

Klucinsky Lucy, 3042 So. 
Kolin ave.

Kesper Nellie, 17 m., 4817 
So. Wood gat.

Mankovsky John, 4858 So. 
Winchester ave.

Mendrisky Stanley, 931 
W. 31 gat.

Maurausky John, 2748 
Hillock ave.

Marcosky Josephine, 2258 
So. Sacramento ave.

Ostrovaski Morta, 5330 
So. Hermitage ave.

Pickas Amelia, 2685 So. 
Springfield ave.

Rachinski (Rašinskiutė) 
Josephine, 3227 Auburn ave.

Slovisky Roman, 30 m., 
4856 S. Racine ave.

Seimanski Josephine, 17 
m., Cicero, Ill.

Tuwas Morta, 4118 W. 
25 gat.

Temski Anna, 20 m., 1929 
W. Ohio gat.

Urban Sigmund, 2229 N. 
Oakley ave.

Valsonsky Frank, 2944 S.
48 Ct.
Nesurandami, kurie turbūt 

dar randasi laivo viduj:
Buschiewitz Helen, Au

burn Park.
Duszkewicz Helen, 21 m., 

3444 W. 72 gatv.
Dobelius John.
Dobkovski Stan. 5050 — 

32 gat. Cicero.
Kotovsky Jennie, 2437 So. 

Central Park ave.
Kirkalski John, 2415 Kir

kland ave.
Kovalski Julia.
Misciewicz May, 3029 So.

Troy gat.
Mavianeine Louis, 613 So. 

May gat.
Rokowski Walter, 4923 

W. 28 Place.
Rakowski F. W.
Sivikis — 49 ave ir 16 gt.
Shorski Joseph, 29 gat. 

Morton Park.
Slovinski Frances, 1949 

W. 20 gat.
Shinkas Morta, Cicero av.
Rakovski Vladislau, 4923 

W. 28 Place.
J. Alozaitis, 320 So 48 Ct.
Kacinski Magdalena, 1423

49 ave. Cicero.
Kacinski Eleonora, 1423 

— 49 ave.
Patenala Loren at, 1329 S. 

48 a ve.
Tarp išsigelbėjusių ir iš

gelbėtų lygiai yra daug len
kiškai lietuviškų pavardžių, 
kurių čia nei neminime.

— Laredo, 
Buvo mūšiai 
zos ir Vilios

Grūmėsi 10 dienų. Krito 
išviso arti 1,000 kareivių.

' — Philadelphia, Pa., lie
pos 26. — Italų kolionijoj 
buvo ištikusios riaušės. 
Riaušės kilo, kuomet norė
ta neleisti grįsti Europon 
Italijos rezervistams.

— Washington, D. C., lie
pos 26. — Amerikos konsu- 
lis iš Varšavos telegrafavo 
savo valdžiai, jog Belgijos 
konsulis išvažiavo iš Varša
vos, o Amerikos konsulatas 
apsiėmė belgų ir serbų rei
kalus.

liepos 26. — 
tarp Carran- 
ties Icamole.

— Londonas, liepos 26. — 
Turkija sutinka užleisti 
Bulgarijai žemės gabalą 
Europoje, jei ji šiek-tiek 
veiks prieš jos priešus.

— New York, liepos 26. 
— Bevielio telegrafo stotis 
pąjgavo signalus garlaivio 
nelaimėj. Bet garlaivis ne
padavė nei vardo, nei vie
tos.

— Roma, liepos 23. — I- 
talijos laikraščiai skelbia, 
kad turko-vokiečių karuo- 
menė persikėlus į Tripolį ir 
ten veiksianti prieš italus.

Vhona Drover 7100

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

Ofisas Ir Gyvsslaao vieta Valaadei £

3249 S. Morgan St., Chicago. l

MI-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Ižolna Ras utarninkas ir pctnįjfla,
p-----—■-----— PRENUMERATA kaštuoja- - —---------j

AMERIKOJ fXV™t$us?2sEpušei msiLVį •p.l.Z3
KTTHOPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-
 [joj ir Škotijoj 15 š. Prosuose 15 m.

Rašyk trojans, o ganss vieną numerį dykr<

W. D. Boczkauskas & Go.
G20-522 W. South *ll.t - Mohanoy City, Pa.

i v Lni indi m iRs?žikJl"-'Ji~rrrra,i ~ijr v r ■ m*

LLD. “KATALIKAS,” liepos 26, 1915.

Tananevicz Savings I

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. III.
11-11==- ---- IHI= =1HĮ------------- --- JIHI------

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti. "

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
ii--------- ---------n—■'......... ii -------..............................-J

■ Mrs. A. Vidikas
| Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- 
g vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadal- 
I phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- 
g dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso- 
g kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
" rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

i 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

H Telefonas Canal 3737

AKŪSERKA

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

Del platesnių žinių kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, 3249 55Phfne ST
_ Real Estate Department as, ; K. J. FILLIP0V1GH, Pardavėjas
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