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"EASTLAND” IŠKELIAMAS
Ligšiol žinoma, kad prigėrė 1,239
Daug išgelbėtų miršta

Aukos gausiai plaukia.
Prasidėjo atsitikimo tardymai, ■>

Reginiai iš Straiko Lauko. Rusai pavislyje gerai laikosi.
Vokiečiai arti Panevėžio ir Pasvaliu

Šiandie pradės dirbti, kad 
pakelti atsigulusį ant šono 
Eastland. Tasai darbaš jau 
butų senai buvęs pradėtas, 
bet tam tikro įrankio netu
rėta. Vakar iš Duluth at
gabenta didelis dredge ir 
šiandie pakėlimo ' darbas 
prasidės.

Išėmimas lavonų iš vidu
rio garlaivio labai pasun
kėjo ir vakar per visą dieną 
išimta tik arti 12 lavonų. 
Ištraukta vienas tvirtas vy
ras ir jis dar parodė gyvy
bės ženklų. Jis buvo arti 
35 metų amžiaus. Bet kuo
met Dr. Thomas A. Carter 
ėmė veikti ant jo, tai ir iš
leido paskutinę gyvybes ki
birkštėlę. Tą žmogų ištrau
kė Harry Halvorsen. Kuo
met jisai nusileido, tai ne
tikėtai padavė smarkius 
signalus, kad kuogreičiau- 
sią jį trauktų lauk. Iš
trauktas su lavonu rankoje. 
Naras sušuko “Gyvas.” Dr. 
Carter ištikro rado, jog jo 
širdis dar truputėlį mušė. 
Įšmirkšta jam strichinos ir 
lavonas apšilo, nors tris die
nas išbuvo taip negyvųjų. 
Bet nepavyko atgaivinti. 
Naras todėl pamanė, jog jis 
dar gyvas, kad jis nebuvo 
sustingęs, o dar minkštas.

DAUG IŠGELBĖTŲJŲ 
MIRŠTA.

Persiskyrė, su šiuo pasau
liu iie vien tie, kurie pasi
liko garlaivio viduriuose. 
Daug išgelbėtųjų miršta. 
Daug buvo sutrenktų, su
žeistų, perdaug įgavusių pri
klaus vandens. Lietuvaitė, 
Cicero vytė, Petronėlė Lau- 
rinaičiutė, buvo urnai iš 
vandens ištraukta ir nuga
benta ligoninėn. Buvo su
trenkta ir įgėrusi priklaus 
vandens. Ir buvo gyva net 
per visą dieną, bet persisky
rė su šiuo pasauliu šeštadie
nio vakare. Todėl del East
land žuvusių bus daugiau, 
negu tiesiog upėj prigėrė.

Eastlando apvirtimas yra 
didžiausia Chicagos nelai
mė. Paskutinė didi nelaimė 

buvo 1903 m., kuomet Iro
quois teatras degė. Tuomet 
žuvo ugnyje 575 asmenis, o 
dabar daugiau kaip dvigu
bai yra žmogiškų aukų.

Ligšiol dar iš garlaivio 
vidurių išimta 826 lavonai. 
Bet viduriuose dar daug jų 
yra.

Western Electric kompa
nija aprokavo, jog jos dirb
tuvėse neatsilankė 413 dar
bininkų. Jei neatsilankiu
sieji prigėrė, tai išviso pri- 
gėrusiųjų yra 1.239.

Skenduolių yra dar ne 
vien Eastlando viduriuose, 
yra jų dar ir upėj. Vieni 
spėja, kad išviso dar neiš
griebtų esą 200, o kiti sako, 
esą net 600.

RENKA AUKAS.
Į majoro fondą nukentė

jusių šeimynas sušelpti su
rinkta vakar $164,998. Vi
są dieną aukų rinkėjai lan
kėsi po įvairias įstaigas ir 
po didžturčių namus ir vi
sur gausiai aukojo. Buvo 
nutarta surinkti $200,000. 
Todėl iki tos sumos šiandie 
bus davaryta. Prie tos su
mos dar prideda Western 
Electric kompanija $100,- 
000. Todėl visas sušelpimo 
fondas turės gražią sumą 
$300,000. Bet kompanija 
skyrė savo auką su ta išly
ga, kad tie pinigai eitų su- 
šelpimui jos darbininkų šei
mynoms. Pagal kompani
jos padavadijimą, žuvusio 
darbininko šeimyna galės 
gauti iki $2,000. Bet ta 
darbininko šeimyna galės 
gauti iki tokios sumos, kurs 
yra išdirbęs kompanijoj 5 
metus; mažiau išdirbusieji, 
gaus mažiau.

Gelbėjimo komitetas ga
vo pranešimą, kad Wood
lawn kapinyno savininkai 
duoda dykai kapus. Fair- 
ment kapinyno savininkai 
duoda uždyką 10 lotų lai
dojimui.

Iš įvairių pusių paskubta 
su pagelba ir sušelpimu nu
kentėjusioms.

.. .maw:
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1- THROWING LIGHTED BOMB o/z TANK of OIL •••♦ g- STORMING WALL oF OIL PLANT

Reginiai iš straiko lauko Bayonne, N. J. (1) Straikininkai mėgina degančiomis 
bombomis padegti žibalo rezervoarą; (2) Straikininkai daužo cementinę sieną, ku- 

riaja apjuosta Standard Oil komp. įstaigos.

APDRAUDOS KOMPANI
JOS IŠMOKĖS $500,000.

Tarp žuvusiųjų buvo to
kių, kurie buvo apsidraudė 
ant augštų sumų savo gy
vastis. Kaikurie amatnin- 
kai Western Electric kom
panijos buvo apsidraudė ant 
$5,000. Apdraudos kompa
nijos išmokės sumas bėgy
je vienos savaitės, kaikurios 
jau išmokėjo. Apdraudos 
kompanijos jau išsiuntinė
jo savo atstovus pas apsi
draudusius darbininkus iš
tirti tikrumą žuvimo ir pas
kui tuoj išmoka, 
gailestyje buvo 
kad žuvusis arba 
buvo apsidraudė.

Yra aprobuojama, kad pu
sė Western Electric 
panijos darbininkų 
apsidraudę nemažiau 
ant $300 kiekvienas.

Viena moteris, J. Brait- 
sche, gyvenanti po num. 
224 Archer avė., neteko vv- 

Kaikurie 
pamiršę, 
žuvusioji

kom- 
buvo 
kaip

ir vaikai buvo apdrausti ir 
našlė tuoj gavo $2,100.

PRISIPAŽINO.

Ant Eastland pasažierių 
buvo 2,700, ar net 3,000. 
Tiek buvo pagal State’s At
torney Iloyne apskaitliavi- 
mo. Vaikai, nešamieji ant 
rankų, nebuvo skaitomi, o 
vaikai nuo 5 iki 12 metų bu
vo du imami už vieną su
augusį.

Pagal federalių inspekto
rių leidimą Eastland dau
giausia galėjo imti 2,500 
pasažierių. O pats kapito
nas Pederson pripažino, kad 
pernai tebuvo leista imti 
tik 2,200 pasažierių. Bet 
paskui kompanija išsisten- 
gus gauti leidimą gabenti 
2,500 pasažierių.

Pereitą šeštadienį garlai
vis ne vien buvo perpildy
tas pasažieriais. Nebuvo 
rokuoti nei muzikantai, nei 
pedlioriai, nei agentai, nei

Seka ant 4 pusi.)

Bagočiaus nepri
leidžia prie 
kvotimų.

27.Boston, Mass., liepos
— Laikraštis Boston Globe 
penktadienio num. praneša, 
kad Fortūnatus Bagočius 
neprileidžiamas prie kvoti
mų. Nepriledžia Board of 
Bar Examiners. Jis jau se
niau buvo neprileistas prie 
'kvotimų. Neprileidžia už 
vieną melagingą pasakymą. 
Melagystę jisai pasakęs by
loje prieš “V. L.” anais 
hnetai's New Yorke. Ten 
jis pasakęs, kad nebuvęs ne- 
kuomet prigulėjęs prie pre- 
sbyterionų bažnyčios, bet 
vėliau pasirodė jo melagys
tė ir išėjo aikštėn.

Dokumentai, kur buvo 
užrekorduota Bagočiaus 
melagystė, laikėsi klerko 
John F. Cronin ofise. Da
bar netikėtai tris dokumen-

rusai

Londonas, liepos 27. — 
Milžiniškame mūšyje pavis
lyje ir aplink Varšuvą dar 
nei viena pusė nepaėmė vir
šaus. Pietinėj Lenkijoj ru
sai atsilaiko prieš austro- 
vokiečius ir teblaiko Liubli- 
no-Cholmo geležinkelį. Prie
šininko žengimas pirmyn 
visa linija sustabdytas ir 
nauji antpuoliai vis atmu
šami. Rusai daro kontra
takas ir užduoda gerus kir
čius teutonams.

Šiaurinėj Lenkijo; 
lygiai gerai laikosi, 
ša vos-Petrogrado geležinke
lis tebėra rusų rankose.

Bet užtai Žemaitijoj, tai 
rusai neįstengia atlaikyti 
teutonų. Vokiečiai prane
ša, kad kur tik rusai Že
maitijoj spiriasi, tai visuo
met buna sumušti. Todėl 
rusai nuolatai traukiasi at
gal. Anot vokiečių prane
šimų, tai vokiečiai jau pa
siekė Pasvaliu ir Panevėžio 
apylinkes. Turbut vokie
čiai ir stengiasi pereiti per 
visą Žemaitiją ir paskui 
perkirsti Varšavos-Petro- 
grado geležinkelį.

NUSKANDINO AMERI
KOS GARLAIVĮ.

Washington, D. C., liepos 
27. — Naujas kivirčas kils 
tarp Dėdės Šamo ir kaize
rio. Vokietijos submari- 
nas Šiaurinėj jurėj nuskan
dino Amerikos garlaivį 
Leelanaw. Visi jurininkai 
išgelbėta. Toks vokiečių 
pasielgimas tuo laiku, kuo
met tik ką gauta Amerikos 
nota Berlyne, labai sujudi
no Washingtono diploma
tus.

Garlaivis gabeno linus ir 
tą krovinį vokiečiai skaitė 
už kontrabandą.

čių, kaip ten pražuvo. Ba- 
gočius štai vėl su prašymu, 
kad butų priimtas prie kvo
timų. Jis pristatė raštus, 
kuriais perstatoma kitokioj 
šviesoj jo papildyta mela
gystė New York o teisme. 
Bet visvien prie kvotimų 
neprileidžiamas ir nebus 
prileistas, kol neatsiras din
gusieji dokumentai, kur bu
vo užrekorduota jo melagy
stė.

VEIKS PRIEŠ MEK
SIKĄ.

Washington, D. C., liepos 
27. — Washingtono valdžia 
veikianti prieš ■ Meksiko 
banditus. Apie tai sužinota 
iš augštesnių sluogsnių. Y- 
pač todėl, kad prez. Wilson 
sušneko apie armijos padi
dinimą. Dar kartą bus 
Meksiko banditams praneš
ta, kad jie susirinktų, ap
tartų savo reikalus ir susi- 
taikįritų. J ei ne, ta i ’ 1 ieilč- 
Samas paims jiems vėzdą.

ITALAI UŽĖMĖ SALĄ.
Roma, liepos 27. — Ne

toli Austrijos pakraščio 
Adriatikos jurėj italai užė
mė salą Pelagosa.

Palei Isonzo upę mūšiai 
dar tebeina. Atkakliausia 
eina prieš Gorizią Italai 
atakavo austrus ant kalno. 
Austrai verte uolas ir ak
menis ant italų, o užlipusius 
pasitiko durtuvais. Tokiuo 
budu atmušė jų atakas.

BLOGAS PADĖJIMAS 
MEKSIKE.

New Orleans, La., liepos 
27. — Meksiko sostinėj 
daugelis žmonių baisiame 
padėjime. Tūkstančiai par
alkusių žmonių valkiojasi 
gatvėmis. Minios buvo a- 
pipuolusios kepyklas ir val
gomųjų daiktų krautuves. 
Jas išvaikė purkščiant į jas 
vandenį.

1 —Atėnai, liepos 27. —
Jau antru kartu Anglijos 
submarinas nuplaukė į Kon
stantinopolio uostą. Šiuo 
kartu nuskandino Turkijos 
transportą, du mažu karo 
laivu ir vieną garlaivi su 
amunicija.

— Londonas, liepos 27. — 
Tš Amsterdamo pranešama, 
kad Antwcrpo miestas turi 
užmokėti $50,000 bausmės 
už sudarymą apvaikščioji- 
mo.

— Londonas, liepos 27.— 
Rusijos ministerijoj buvo 
apvalymas. Išmesta valdi
ninkai, kurie buvo kalti už 
amunicijos pritrukimą.

1
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Suvirš tūkstantis asmenų 
andai neteko gyvasties, 
kuomet rengėsi keliauti pik- 
ninkan laivu Eastaland. 
Daugiau tūkstančio žmonių 
nuėjo niekais, nes kompa
nija, kuriai priguli minė- 
tasai laivas — turėjusi in- 
tikrinti valdininkus, ku
riems laivo peržiūrėjimas 
priguli, jogei tasai laivas 
“nėra pavojingas.” Dau
giau tūkstančio žmonių su
tiko mirtį upėje, nes tie, ku
rių buvo pareiga, nepildo 
priverstinų valdžios parėdy
mų. arba nenorėjo jų pil
dyti. Anais metais tas pats 
laivas Eastland buvo Cle- 
velande, tečiau jam ten ne
leista plaukioti 
ra is ir upėmis 
nes. Jį todėl 
ta kompanija, 
Chicagon ir <

Dienon
Baisi ir kartu prozaiška 

nelaimė atsitiko pereito šeš
tadienio rytą. Buvo tai 
viena didžiausių ant van
dens nelaimių ir tarp na- 
vatnų aplinkybių. Čia pa
sirodė augščiausio laipsnio 
apsileidimas 'ir neapsižiūrė
jimas. Keista, kad čia pat 
mrįii. krante^ mieste, seklioj 
upėj turėjo žūti įhilžiniškas 
gyvasčių skaitlius. Ne au
dra, ne ledynai buvo nelai
mės priežastim. Bet vilk- 
laivis timtelėjo perpildytą, 
nenulaikantį lygsvaros gar
laivį ir tasai garlaivis virto 
ant šono ii* pasidarė tūks
tantinės minios karstu. Ne
buvo nei minutos laiko gel- 
bėties. Buvusieji ant de
nio pliaukštelėjo vandenin 
ir turėjo progą išsigelbėti, 
o buvusieji viduje neturė
jo jokio išėjimo ir tuoj 
jiems išmušė paskutinė 
minuta.

t, ypač eze- 
vežioti žmo- 
nupirko ki- 
parsi gabeno 
čionai darė 

“biznį,” nes čionai viskas 
yra leistina. Čionai plačiai 
gyvuoja tarp politikierių vi
sokios šelmystės, čionai at
liekama baisiausios pikta
darybės.

Ir atsitiko taigi tas, ko, 
be abejonės, tikėjosi dole
riais neprisotinama kompa
nija. Atsitiko nelaimė, ku
ri per amžius pasiliks Chi- 
cagojė nedovanotina dėme.

Laivo Eastland kapitono 
ir įgulos areštavimas jukino 
būdu nepadarys užgana 
toms šeimynoms ir toms 
vienatoms, kurios neteko 
savo mylimiausių asmenų. 
Negana kapitoną ir įgulą 
traukti atsakomybėn, bet 
reikia patraukti tieson ir 
kuoaštriausiai nubausti 
kompanijos narius, ty. lai
vo savininkus, gi visupir- 
mu visokios rūšies inspekto
rius. Nes jie į tą netikusį 
laivą pro pirštus žiurėjo, bi 
tik daugiau sau dolerių pel- 
nijus.

Tos masinės piktadarybės 
kaltininkai turi būti susek
ti ir nubausti, idant ateityj 
panašus baisus atsitikimai 
neatsikartotų.

go
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Kanados karuomene, kuri siunčiama karo laukan i Ehropą. Kas mėnuo iš Ka- 
nadaos išsiunčiama 6,000 kareivių.

Tu organizacijų hus gražiai 
palaidotas. Kaip gerai, kad 
prigulėjo prie dr-jij. Pali
ko ištekėjusią seserį Juli
joną Kairienę. Lietuvoj 
turi dvi seserį, senus tėve
lius ir broli, kurs yra ne
laisvėje pas vokiečius.

Ne pro šalį paminėti, kad 
Bronislovo brolis, Konstan
tinas, irgi 
Zigler, III.
13 d. Ant 
vo akmuo

Gaila, kad mus mažos tau
teles nariai žūsta po žeme 
besidarbuodami.

Šitame miestelyje lietu
viu skaitoma apie 150. Tu
ri sutverę SLA. 148 kuopą. 
Darbu čia kitokiu nėra, 
kaip tik anglių kasyklos, 
kuriose dirba apie 800 vy
ru. Dabar dirbama tik po 
2—3 dienas savaitėje.

Nokimietis.

‘DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio prieSakys vertas 4c pinigais 

Visas Kuponas vertas ]c pinigais -^11

žuvo kasykloj 
1908 in. birželio 
Konstantino bu- 
nžgriuves. o *-

APIE NEPRIGULMY- 
BĖS DIENOS APVAIKŠ- 

ČIOJIMĄ.

Visas Kuponas ir pakelio priešakį} turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas. *
(ŠĮ dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

guiMiiiMHiBtiiiiBiniiaainwiiiiain
Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų," moterų ir vaikų t j

3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. '
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NAUJA KV7NGA.'
Milėtojui: muzikų ir dainas, S le- 

(uotų "Gaidų“ ant visokių instru
kcijos lietuviškoj kalboj išsimokinimo 
menti] kad ir nėši matęs gaidų, išmok
si be mokytojo, kuriam mokėtum 50c. 
už 1 lekcijų. Kninga $1.50 parduodu 
už $1.00. Adresuoki!:

Baronas,
O. McKees Bocks, l‘a.

Lietuviai 
Amerikoje.

SOCIALISTIŠKAS ME
LAS; DARBAI SUMA

ŽĖJO.

ligoninę, arba 
vadina, skraįo-

sau tris

Iš nelaimių pasimokina 
žmonės. Daug žmonės pa
simokino iš “Titanic’o” nu
skendimo. (’hieago jau y- 
ra išmokusi apsaugoti pub
liką teatruose, salėse. Iš
moko po baisaus gaisro, 
kuomet daug gyvasčių žu
vo anuomet Iroquois teat
rui užsidegus. Po šios ne
laimės žmonės bus apsau
goti nuo nelaimių ant 
rų. Netikę garlaiviai 
plaukinės daugiau ant 
rų. Goduliu apsidengė 
cago ir Illinois valstija, bet 
kartu krito gėdos šešėlis 
ant šio miesto, ant Illinois 
valstijos valdininkų ir kar
tu ant federalių valdininkų, 
kurių uždaviniu buvo pri
žiūrėti saugumą ant ežerų 
ir upių. Pamoka brangiai 
atsiėjo.

Amerikonas apie 
rusus.

(’hieago 
prisiuntė

ne-

Amerikonas d-ras E. T. 
Hurt, Rusijos Raudonojo 
Kryžiaus narys, 
dienraščiui “The 
Daily Tribune”
sekančią iš. Gardino kores
pondenciją :

“Manau, jogei esu viena
tiniu amerikoniiiiu gydyto
ju, esančiu Rusijos Raudo
nojo Kryžiaus nariu ir dir
bančiu karo fronte, ty. vei-

Girardville, Pa. — Vie
nas šio miesto koresponden
tas, F. J. S., įverto krūvą 
melo į “Naujienų” 153 nu
merį. Tasai koresponden
tas užsipuola ant korespon
dencijos, indėtos “Kat.” 
num. 145. Anas melagingai 
rašo apie parašų po petici
ja rinkimą ir aukų rinkimą. 
Rašo, kad žmonės kolekto- • 
rianis neužsitikėję. Rašo, 
kad vienas kolektorių vra 
buvęs net socialistų ir lais
vamaniu ir paskui tų pa
klydėlių šunybes pamatęs, 
sugrįžęs prie katalikų veik
ti. Aišku, kad tokis asmuo 
netinka socialistams ir ant 
tokių jie užsipuola.

Korespondentas rašo, kad 
šio miesto lietuviai esą duo- 
snųs ir kada yra reikalas, 
tai duoda, o peticijos para
šų rinkėjais neužsitikėję ir 
nedavę ir kad nedaug para
šų tesurinkę ir kad kaiku
rie net po kelis kartus pa
sirašę.

Jei nori teisybės, tai tegu 
tasai korespondentas nuei
na pas J. Raibikį, T. F. ko
miteto raštininką, ir -jisai

Paragavo kartybių chi- 
cagiečiai. O tos kartybės 
nemažesnės kai]) tų, kurie 
Europoje savo artimųjų del 
karo neteko. Čionykščiai 
nukentėjusieji lieja lygiai 
graudžias ašaras žuvusio 
sima us, dukters, gimines, 
draugo taip, kaip Europoje,!

kuriems s išplėšė artimuo
sius. Tik čia medžiaginis 
sušclpimas bus žymus, di
desnis, negu bile kur Euro
poje del karo nukentėju
sių. O mirties baisumas, 
tai tas pats visur. East- 
lando viduriuose rasta vai
keliai su nusikramčiusiais 
pirštais, rasta lavonai su su
dėtomis rankomis, kaip ant 
maldos, 
baisumo
garlaivio pamišo.
nęs lauk motė savo drabu
žius, marmėjo kasžin ką ne
suprantamo, ėmė daužytis, 
bet buvo sučiuptas ir nuga
bentas į ligoninę.

Vienas naras del 
reginių viduryje 

Išsikabi-

kiančioj armijoj. Yra daug 
amerikonų gydytoju Ame
rikos Raudonajam Kryžiuj 
Petrograde ir Kieve, bet ne
žinau nei vieno, jei kuris jų 
darbuotųsi veikiančioje ar
mijoje.

Iš namų išvažiavau iš 
Seattle, Wash,, pernai lap
kričio 28 d. į Vancouver, B. 
C., kur sėdau į Rusijos lai
vą “Novgorod” ir tuo lai
vu atlikau kelionę į Yoko
hama, Koba, Korosto, o pas
kui Koreos pakraščiais į 
Vladivostoką, Sibelijuj. Iš 
ten Siberijos geležinkeliu, 
dailiu traukiniu, į Petrogra
dą, kur paėmiau savo glo- 
1)011 lauko 
kai]) čionai 
jautį būrį.

“Turėjau
tojus asistentus, tris slau- 
gotojas ir 61 kareivį, taip
pat 11 ambulansų su 4 lo
vomis ir dvi vieti sėdėti, ar
ba del dešimties sėdinčių, a- 
part vežiko, pagaliau dar 
kitus keturis vežimus ir 56 
arklius.

“Žygiavome į. frontą ten, 
kur ėjo iš abiejų pusių ant
puoliai. Mano žmonės su
žeistus kareivius nuo mūšio 
lauko sunešdavo ligoninėn, 
kuri būdavo bent kokiuose 
namuose už kelių kilometrų 
nuo mūšio linijos.

“Vienas mano asistentų 
pačiam fronte tuojaus su
laikydavo sužeistiems ka
reiviams kraujo nubėgimą, 
gi pas mane ligoninėj buvo 
atliekama operacija arba 
kūno sąnarių amputacija li
po to ligonis būdavo gabe
namas miesto ligoninėn.

“Darbo būdavo net per
daug, nes reikėdavo būti to
kiose vietose, kur šiaūždavo 
smarkus mūšiai.
“Dabar esu priskirtas prie 

84 divizijos 26-to korpuso, 
bet tankiai man tenka mai
nyti vietas, stoti į kitas di
vizijas ir korpusus. Vi
siems savo asistentams ir 
slaugotojoms turiu pabalno
tus arklius.

“Rusų kareivis yra nar
sus žmogus, duosniai apdo
vanotas. gamtos gėrybėmis, 
pilnas humoro, galįs per
nešti didžiausias sunkeny-'bai dori žmonės,
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parodys 600 parašų. O me
lagingasis korespondentas 
rašo, kad iš 100 parašų pa
darė 500. Dar tasai šakinis 
patriotas rašo, kad aukoję 
po $1. Tegu pas tą pat raš
tininką nueina ir ten ras, 
jog trįs saliunininkai auko
jo po 25c., vienas 20., išvi
so 95c. Tai, mat, kaip su 
teisybe apsilenkia socialis- 
tiškas korespondentas.

Apie ti'is savaites atgal 
socialistai turėjo Geležiaus 
salėj prakalbas. “Kovoj” 
buvo rašyta, kad žmonių bu
vę daug ir buvęs socialistų 
čia pirmas aukų rinkimas. 
Pats tose prakalbose nebu
vau, bet nuo buvusiųjų gir
dėjau, kad žmonių visai ne
daug tebuvo ir aukų tik 
$1.65 tesurinko. Tai, mat, 
socialistų veikimas ir duos- 
iiunias. Kur katalikai susi
pratę, kur nesiduoda už no
sies vedžioti, kur katalikai 
žino apie Tautos Fondą ir 
jam aukoja, tai socialistų 
aukos yra visai
Didesnes sumas sumeta tik 
ten, kur katalikai pasiduo
da suklaidinti.

Dar užsipuola, kad kata
likai atskaitų neduoda. Ži
noma, atskaitų nesiunčia į 
kokius socialistų laikraščius, 
bet katalikiškuose laikraš
čiuose visuomet jos yra pa
duodamos.

Darbai čia sumažėto, dir- t/ 7 

bama po tris dienas savai
tėje. Tai ne po daug teuž
dirbama.
kių, 
džia 
sius

porina,

Melrose Park. Ill. — Tu
riu čia atsakyti Žvirbliui 
iš pastogės, kurs “Naujie
nų” 1G2 num. rašo apie tos 
dienos apvaikščiojimą.

Korespondentas
kad žmonių upas buvo nu
puolęs. Iš dalies 
Bet pasakysiu, kad šitai]) 
buvo. Tie, kurie dalyvavo, 
tai buvo linksnių veidų; tik 
šaligatviais matėsi raudon
kakliu, kurie nosis nuleidę 
vamsojo. Kadir nedalyvavo 
kartu, tai nors važiuojančių 
automobilių durnų pauostė. 
Nekurie cicilikai (vadinu ci- 
cilikais, nes socialistų mu
sų apylinkėj nėra) norėjo 
prisidėti prie apvaikščioji- 
mo, bet visiems norėjosi 
važiuoti vežime, o kumelės 
neturėjo, autoinobiliaus 
taipgi neturėjo už ką pasi
samdyti, nes jų kišeniuose 
švilpia vėjas.

Žvirblis rašė, matyt, iš 
piktumo ir pavydo, kad biz
nieriai važiuoja ir dovanas 
barsto. O tas žvirblelis 
pėsčias pavėžlioja.

Netiko žvirbliui, kad ad
vokatas Jemaing kalbėjo a- 
pie apsiginklavimą. Jam 
norėtųsi, kad šalis visai nu
siginkluotų ir kad tuomet 
cicilikai galėtų užviešpatau
ti, kaip jų broliai Meksike, 
kad galėtų imti svetimas 
gėrybes. Biznierius.

tai tiesa.

VOS

n ii žėruos.

Paieškai! savo sesers Barboros 
Krizevičaitės ir draugės Anuses Ga- 
deikaitės, abidvi paeina iš Kauno guli. 
Telšių pav„ Žarėnų parap. Krlzevi- 
caltė treti metai Amerlke, pirma gy
veno Chicagoj, o Gadeikaitė o melai 
Amerlke, pirma gyveno Kensingtone. 
Jeigu kas žinotų apie jas teiksis duo
ti žinę, nes turiu labai svarbų reikti- 
hl. Lauriiias Krlževieia,

270 Mifflin str.,
Philadelphia, Pa.

Tel. Randolph 5240

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5320

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — S '
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

bes visai apie jas nemąsty
damas. Jis myli ir 
sriubą, bet puikiai jaučiasi 
ir žygiuoja išlaikomai su 
puodeliu arbatos. Kuomet 
ištroškęs, geria silpną arba
tą ir tas jam išeina nau
dom kadangi tokiose sąly- 

gertigose ir geriausia yra 
virintas vanduo.

“Abelnai imant, Rusijos 
karuomenėj nėra visai li
gų, gi būdas, kaip Rusijos 
kareiviai moka įsikasti že
mėn, nustebina visą pasaulį. 
Jie visuomet laikosi sausai. 
Sužeisti nedejuoja ir never
kia. * Prie kiekvienos ope
racijos yra reikalinga gau
ti ligonio sutikimas. Rusi
jos kareiviai tai labai, la-

!Dr. S. A. SLAKIENE!
SPECIALISTE

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
3255 SO. HALSTED ST. 1

S

■
_ Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL.

NUKRITO Iš AUGŠTO 
MERGAITĖ.

Bet yra daug to- 
kurie į tai nepaiso, lei- 
savo paskutinius gra- 
smuklėse. Kolektorius.

UŽMUŠĖ LIETUVĮ.

21

elektrikos
Bronislovą

iš Eržvilko

Nokomis, Ill. Liepos 
d. 9 vai. iš ryto kasykloj 
bedirbant prie 
mašinos užmušė 
Striauką.

Velionis kilęs
par., Raseinių paiv., Kauno 
gub. Buvo 26 metų am
žiaus,. nevedęs. Išbuvo 9 
metus Amerike.

1 Velionis prigulėjo prie 
Jaunuomenės šv. Kazimiero 
dr-jos, SLA. 148 kuopos, 
prigulėjo prie Eagles ir prie 
kasyklų pašelpos skyriaus.

Roxbury, Mass. — Viena 
mergaitė, 9 metų amžiaus, 
nukrito nuo trečiųjų lubų ir 
nusilaužė dešinę koją.

Arti geležinkelio išstatė 
milžinišką Baker Shop Dor
chester. Kalkinio žmone- 
liai laukia, kad joj pradėtų 
dirbti. Tai vis turės užsiė
mimą. J. Norkus.

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

ATITAISYMAS.

Cedar Rapids, Iowa. —- 
M ano korespt n idenci  j <»j
“Kat.” num. 170 yra klai
da. Užmušė ne Petrą, bet 
Konstantą Gedaitį.

Kirvio Kotas.

Minsko viduriniu mokyk
lą kapelionas Mažanavičius, 
lietuvis, paskirtas Petro- 
gradaii/ šv. K otri uos vyrų 
gimnazijos kapelionu.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysimo jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir aug.ščiau. 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 kasllizį vakarti! iki 9 
valandai. Subato.je iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

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

1741 W. 47th Street. Chicago, ‘A ;
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Tarp Baisogalos=Grinkiškes 
= Kelmes.

jo atkeršyti. Bet jau jie 
negrįžo. Vokiečiai gavoO 4. O

traukties. Tirštomis eilė
mis ėjo ant Grinkiškės jau 
rusų pėstininkai. Tiltai ant 
Šušvės ir Grinkiškeį ir Pa- 
šušvėje buvo vokiečių išar
dyti ir tas šiek-tiek užlai
kė rusų pėstininkus.

. Grinkiškėje pridaryta 
nuostolių neperdaug. Dva
ras Bialozoro išliko, tečiau 
iš dvaro vokiečiai viską iš
vežė ką galėjo. Šušvė tai 
gan gili ir smarki Nevėžio 
šaka. Sutinku seną bobelę 
iš Pašušvės, pavarde Pabar- 
čienė. Žiūrėdama per aki
nius į mane apsakinėja a- 
pie vokiečių buvimą. Mie
stelyje palikęs buvo vokie
čių būrys. Jis per naktį 
dūko, surinkęs iš miestelio 
mergaites ir iš apylinkių 
starov.-burliokytes. Pasiro
džius rusams mergaitės pa
sinaudojo iš kilusio sumiši
mo ir leidos bėgti kaip bu
vus, kitos pusnuogės. Ne
laukdamos net šoko į upę, 
kurioj greitai kai-kurios 
silpnesnės ėmė skęsti. Ru
sų kareiviai šoko gelbėti, gi 
kazokai, įpykę ant vokiečių 
už jų žvėriškumą, šoko su 
arkliais į upę, perplaukė 
ant kito kranto ir užpuolė 
išsigandusius vokiečius. 
Labai žmonės džiaugsmin
gai sutiko rusus, vaišino 
juos kuo galėdami ir keikė 
vokiečius, verkdami skun
dės ant jų žiaurumų.

Nuo upės Šušvės, eina 
miškai, pirmiau ąžuoliniai, 
toliau pušynai kito Bialozo
ro, Vasiliškės. Kelias tuš- 
tytėlis, žmonių nesimato 
niekur nė vieno. Viskas 
tarsi išmirė. Vasiliškė mie
stelis menkutis, bet išdegin
tas. Ant laukų nupjauti 
žali javai: vokiečiai besi
traukdami nupjovė jaunus 
rugius pašarui savo ark
liams. Geresnius gyvulius 
nusivarė. Ant. laukų tesi
mato tik palaikutės karvės 
bėdinesnių žmonių.

Čia sutinku dvarponį iš 
dvaro Posandrovo. Jis bė
ga nuo vokiečiu. Visai su- 
vargęs, netekęs viso turto, 
jau bijo pasilikti vokiečių 
užpakalyj vien del grąsian- 
čio bado. Jis jau antrą kar
tą buvo vokiečius pas save 
sulaukęs. Kiti, žydai iš 
Tytavėnų, pergyvenę blo
giausią ir baisiausią laiką, 
kuomet vokiečiai traukėsi 
nuo Šiaulių.

Rusai sumušė vokiečius 
prie kaimelio Okštiškių, ar
ti Šiaudininkų, kur stovėjo 
štabas kaizerio sunaus Joa
chimo. Pats Joachimas su 
štabu pabėgo ant Tytavėnų. 
Pagal kaimelio Novavioska 
(Naukaimių) mėgino vokie: 
čiai atsispirti, tečiaus ru
sai prasimušė ir čia.

Tuokart vokiečiai jau lei
dosi bėgti kur kas galėjo 
ir išmanė. 7 automobiliai, 
kuriuose sėdėjo pats Joachi
mas, jo štabo oficieriai ir 
palydovai, leidosi kiek galė
dami per Tytavėnų mieste
lį. Paskutinis automobilius 
užkliuvo prie rinkelio ir iš 
to vokiečiai šoko bėgti pės
ti. Paskui štabo leidosi 
bėgti pėstininkai, palikda
mi savo šaudykles, rancus ir

(Iš rusu laikraščiu).
Išvažiavau į Komaro dva

rą, vadinamą ' Baisogalos. 
Komaras vienas iš stam
biausiu lietuvišku žemval
džiu. Pagal bromo įvažiuo
jant į parką du Hutu teb- 
stovi: stovylos tarsi gyvos 
žiuri liūdnai ant kelio, ku
riuo nesenai jojo vokiečiai. 
Vartai apdaužyti, žolynai 
išmindžioti, klombos žiedų 
ištryptos, mat, vokiečiai čia 
šeimininkavo. Jie išvarė 
visus galvijus. Tiesiai pa
ėmė iš ganyklų ir nusivarė 
visą bandą. Išsivedė visus 
iš dvaro arklius. Išvežė vi
sus grudus. Seniau mili
jonierius, savininkas Baiso
galos ir Žaiginės, šiandien 
veik ubagas.

Pirmas ženklas vokiečių 
atslūgimo — tai kaimelis 
Dirvoniškiai, arti Grinkiš
kės. Visas kaimas išdegin
tas. Nieko nelikę. Tik ko
kis ten senis, stovėdamas 
ant apdegusio rąstgalio, 
supasi palengva ir tarsi nu
stebęs žiuri plačiomis aki
mis į pelenų krūvas.

Šalip išdegusio kaimelio 
išlikęs palivarkas dvarponio 
Bialozoro — Dirvoniškiai. 
Vyrų nėra: arba vokiečiai 
išsivarė, arba patįs pabėgo. 
Sutinku ' pačią pašaukto 
tarnystėm atsarginio Turs
kio. Ona Turskienė gerai 
kalba rusiškai. Ji buvo 
prasikaltus vokiečiams ir 
vos išsislapstė nuo jų. Pra
jojo, mat, kazokai, o paskui 
jųjų atjojo vokiečiai. “Ar 
buvo kazokai,” klausė jie. 
— “Nebuvo,” atsakė. Vo
kiečiai patikėjo, prajojo to
liau. O čia iš užkampio iš
šoko kazokai. Du kazoku 
ir 4 vokiečiai krito mušyj. 
Vokiečiai pabėgo. Vėliau 
vėl atjojo į palivarką. — 
“Kur išdavikė?” šaukė jie, 
“mes jai liežiuvį nupjau
sim.” Bet Ona Turskienė 
pabėgti spėjo per kitas du
ris į griovius ir ten dvi die
ni slapstės.

Kuomet vokiečiai traukė
si, ant laukų palivarko Dir- 
voniškių irgi ėjo mušis. Vo
kiečiai traukėsi nuo Pane
vėžio ir ncdaeidaini iki 
Grinkiškės užsilaikė pagal 
kaimelių Kubiliumi ir Ske- 
niaičių. Čia tečiaus rusai 
paėmė viršų. O buvę Dir- 
voniškiuose vokiečiai laukė 
atėjimo rusų su baime. Pa
galios pradėjo traukties a- 
bazai, artilerija, pėstinini- 
kai. Artilerija besitrauk
dama šaudė į besiveržian
čius prie jų rusus. Vokie
čiai žiauriai elgėsi su liuo- 
sais žmonėmis. Atiminėjo 
ką tik galėjo, mušė, degino 
kaimus. Kaimai apie Grin- 
kiškę dideli, kartais po 100 
kiemų, o dabar visu tuo ke
liu tęsiasi degėsiai, ilgumo 
1—2 verstų. Vokiečiai py
lė gazu ant budinkų ir de
gino; kilo didžiausi gaisrai.

Ant rytojaus i palivarką 
Dirvoniškius atjojo kazo
kas. Beveik tuo pačiu tar
pu pasirodė pora vokiečių 
žvalgų. Kazokas sunkiai 
sužeidęs abudu vokiečiu nu
jojo atgal, o neužilgo pasi
rodė 8 vokiečių žvalgai, ku
rie nusivežė savo sužeistus 
draugus, o palivarkui žade-

New Yorko valstijos guber
natorius, kuris atsisako gel
bėti kokiuo nors budu buvu
sį New Yorko policijos lei
tenantą Becker’į, kuris pa

smerktas miriop.

1.1. Žydai tą viską patįs re
gėjo iš langų.

Žydukai nuo 15 iki 20 me
tų amžiaus slapstėsi miš
kuose, bijodami, kad vokie
čiai nesuimtų juos į rekru
tus karnomenei. Kiti žydai 
slaptai nešiojo jiems į miš
kus valgyti. Apie vokiečių 
bėgimą tie besislapstą žydai 
dasiprotėjo tik tada, kuo
met ėmė pasirodinėti pavie
niai vokiečių pabėgėliai, ku
rie besislėpdami nuo kazo
kų landžiojo po krūmus. 
Toliau iki pat kelinės po 
miškus slapstėsi daugiau 
per tūkstantį vokiečių ka
reivių, kuriuos vėliau ka
zokai iki vienam išgaudė.

Už Tytavėnų vokiečius 
užtiko naktis ir vokiečiai 
ėmė sau šviesti kelią, bėgi
mui padegdami kaimus. 
Taip tai jie padegė Bulavė- 
nus, Melingėnus, Pabari- 
kus, Papušynę, Laukgalius, 
Mosteikius ir 1.1. Kelias 
pasisuka ant Kelmės lau
kų. Dabar jis pažymėtas 
ilga virtyne degėsių ir pele
nų, kur seniau buvo kaimai. 
Virš 1000 gyventojų neteko 
pastogės.

Iš Vasiliškės pavažiavom 
toliau. Staiga pasigirdo 
garsas vakarinės maldos: 
“Gelbėk, Viešpate, Tavo 
žmones” ir “Tėve musų,” 
giedami rusų kareivių. Tai 
nuo Žaiginės...

Suvoikin.

Iš Lietuvos.
Lietuvių Draugija nuken- 

tėjusiems del karo šelpti 
gavo iš Draugijos įgalioti
nio Maskvoje p. Naruševi
čiaus laišką, kuriamo prane
šama, kad Spaudos Sąjun
ga paskyrusi Lietuvių Dr- 
jai 3,000 rublių.

Maskvos Tarnaujančiųjų 
Draugija atsiuntė 1,000 rub
lių.

Įsteigti skyriai: Biržų 
(Kauno gub.) ir Kuciunų 
(Suv. gub.).

Paskirta pašelpa Biržų 
skyriui 300 rub., Birštono
— 500 rub., B. Alytaus — 
1,000 r., Lygumų — 100 r., 
Obelių — 300 rub., Mirosla
vo — 250 rub., Balbieriškio
— 2,000 rub., Kaišėdorių — 
400 rub., Trakų — 300 rub.

Draugijos įgaliotinis p. 
Žmuidzinavičius išvažiavo 
Vilniaus gubernijon Drau

gijos skyrių aplankyti ir 
sušelpti.

Įsteigta Antakalnyje am
bulatorija akims gydyti. D- 
rė p. Alseikienė maloniai 
sutiko ligonius priimti.

Nutarta "pakviesti p. J. 
Poderį būti draugijos įga
liotiniu suteikiant -pagelbą 
gyventojams panemunio pa
kraščiais.

Veisėjai (Seinų apskr.) 
Gegužės 28 d. (birž. 10 d.) 
musų miestelį aplankė gai
sras. Pradėjo degti iš kluo
no, pas kurį vaikai brau
kė degtukus. Gesinti ugnį 
subėgo daugelis žmonių, bet 
prisiartinti stačiai buvo ne
galima, nes visą valandą be 
paliovos šaudė patronai, ku
riuos gyventojai nežinia 
kam pas save laikė. (Pa
klausta viena moteriškė, 
kam tie patronai reikalingi, 
atsakė: parakas “liekars- 
ta.”). Vieną kartą iššovė 
net granata. Laimė, kad 
vėjas nešė į laukus, tai su
degė tik 8 trobos. Laikraš
čiuose dažnai mokinama a- 
pie didesnį atsargumą su 
visokiais šoviniai, bet kol 
kas to nematyti.

— Pas mus nuo gavėnios 
nebuvo lietaus. Javai išro
do kuoblogiausiai. Birželio 
19 d. iš nakties didelė šalna 
nušaldė visas bulves. Virk
ščios pajuodavo ir nudžiu-

Ežerėnų bažnyčioje Že
maičių vyskupo įsakymu,į- 
vedama lietuviams šios pa
maldos: 1) kas nedėlia ir 
šventadienis po sumos lietu
viškas pamokslas; 2) palie
kant lenkiškuosius pamok
slus nuo 7 vai. ligi sumai ir 
per mišparus su procesija, 
lietuviškiems giedo j imams 
pakiriama laikas nuo 6 ligi 
7 vai. ryto ir po sumos ligi 
mišparų tose šventėse, ka
da ne vaikščiojama stacijos 
lenkiškai; 3) įvedama lie
tuviams vaikų gegužinės 
pamaldos ir rąžančius spa
lių mėnesyje tarp 6 ir 7 
vai. ryto, lietuviškos reko
lekcijos gavėnioje, vaikų 
mokinimas katekizmo pri( š 
pirmąją komuniją.

—Bernas, liepos 26. — 
Šveicarija neužtikrina, kad 
nebus įvelta karan. Švei
carijos gen. Wille prakalboj 
pasakė: “Butų beveik ne
užsitarnautas giliukis, jei 
mūsų šalis išliktų nepaly
tėta baisių viesulų, kurios 
siaučia aplink mus.”

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgai) 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.
VO.

Patvirtintos mokykloms 
kningos. Švietimo ministe
rijos departamentas gegu
žės 15 d. No. 21842 prane
šė, jog taryba prie Vilniaus 
mokslo apygardos valdy
bos: 1) leido į mokinių skai
tyklas tose mokyklose, ka
me mokiniai lietuviai kata
likai mokinasi tikybos savo 
prigimtąją kalba, kun. Ka
zimiero Paltaroko kningas: 
“Šventoji Naujojo Įstatymo 
Istorija” (2-ji laida), ir 
“Šventoi Naujojo Įstatymo 
Istorija.” Kun. A. Alek
nos “Trumpa Katalikų Baž
nyčios Istorija” leista kai
po pagelbinė mokymosi 
kninga vidutinėse mokyklo
se augštesniųjų klesų moki
niams lietuviams katali
kams, mokinties Bažnyčios 
istorijos gimtąją kalba, lei
sta taippat į mokinių skai
tyklas tose žemesnėse mo
kyklose, kame mokiniai lie
tuviai katalikai mokinasi 
tikybos gimtąja kalba.

Visos tos kningos išleis
tos šv. Kazimiero Draugi
jos.

DR. RICHTER’S 
PA I N 

EXPELLER 
del REUMATIZ- 
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expellcr 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpeečtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, N. Y.

Dr. T. SS. Maiurzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visokį darba dantisterijos sky
riau incinant i. Darbas gvaraut.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVĖ. liaddon a v

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. R0Z1I0N pard

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rOtnų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros, K- 

| MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS. | 

i CARR BROS. WRECKING CO. I 

| 3003-3039 S. HA1STED ST. CHICAGO, III, |
nnrruin iiininiir ,1 <i:r«mrCT;jimx77TTr •w^nmyrr.iitrrinTTxjXtxrilirrr. Jiirivirr»T-Jli:n»Tni-iiiiiiiiiii n mirrrrrTTv rniiiimiiiii!

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

šitas specialis KUPONAS vertas
| Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-1 
4 damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan | 
i Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas|
4 THE AMERICAN TOBACCO CO. Jį
IKt Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

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

KONCERTINOS
Musų užlaikomos koncertinos atsižymi lygiai to

bulumu savo balso, kaip ir dailia paviršutine savo iš
vaizda. Malonus jų balsas, stropus nutaisymas ir dai
lus darbas suteikia joms vertę geriausio muzikališko 
instrumento savo rūšyje. VvFli ’ ’ K f i I i-

Musų krautuvėje randasi p. T. K. Jo
vaišas, koncertinų-muzikos mokytojas, ku
ris suteikia kiekvienam pirkėjui visas in
formacijas ir reikale duoda lekcijas. No
rėdami mokinties muzikos, arba išmainy
ti savo koncertiną ant naujos, kreipkitės i

TANANEVICZ PUBL. GO. ZT" STREEli

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas
ARBA

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatvė- 

kariais važiuojant Desplaines Avė.
Sulyg Daržo išrandavejimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio "Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, III.

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 
nealkanas 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. . , Į 4 j

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
čiai atsakoma.

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., Chicągo, Ill.
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Chicagos Žinios.
“Eastland” 

iškeliamas.
(Tąsa ant 1 pusi.).

dirbtuvės bosai. Todėl tai 
garlaivis buvo labai perpil
dytas ir buvo ant jo arti 
3,000 asmenų.

Kaltininką bus apsčiai ir 
daug ją bus sukimšta i kalė
jimus.

PREZIDENTAS LIEPIA 
TYRINĖTI.

Prez. Wilson, pasibaisėjęs 
tokia nelaime, išsiuntė aš
triausią paliepimą, kad da
lykas butu iki visokiu smul
kmeną išnagrinėtas ir kad 
pilna kaltė ant kaltininką 
butą užversta. Imasi dar
bo ne vien smulkesnieji val
dininkai, bet Chicagon pri
busią ir keletas senatorių, 
kad iki pat dugno ištirti 
priežastis baisaus atsitiki
mo, Komercijos ir Darbo 
sekretoriai jau atpyška Chi
cagon. Prez. Wilson keti
na atsiusti Attorney Gene
ral Gregory nagrinėti da
lykus. Visi federaliai gar
laiviu inspektoriai atidumia 
'Chicagon.

Taigi šis nesvietiškasis 
nuotikis pakratė Suvienytas 
Valstijas ir jos valdininkus 
nuo žemiausią sluogsnią iki 
augščiausią. Tyrinėjimai 
Ims pamatiniai, tokie, kokie 
retai kada daromi.

Koroneris Dr. Peter M. 
Hoffman sako, kad bylos 
'itagrinėjimas ilgai neužsi
tęs. Neužsitęs taip, kaip 
kad Užsitęsiė po Iroquois 
gaisro.

State’s Attorney Hoyne 
sako, kad tokie dalykai bus 
išvilkti eikštėn, kurie nu- 
stebis visą šąli. Paprastai 
tokiuose atsitikimuose visa 
bėda ir kalte suverčiama 
ant vieno žmogaus. Dabar 
to nebusią daleista. Hoyne 
sako, kad bus išvilkta švie
son slaptos sutartis tarp fe- 
deralią valdininką ir priva
tiniu kompaniją.

Dabar, žiiioma, kaltiniu-

"oras?
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj iš dalies de- 
besiuota ir lietus; maža at- 
mai na temperatūroj e.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 69 L, žemiausia 
— 64 laipsniai.

kai kiša galus į vandenį, 
slepia savo nusidėjimus, 
dangsto kaltes. Taigi ar 
pavyks išnarpučyti visus 
suveltus galus. Gal kalti
ninkai ir gaus tą, ko užsi
pelnė. '

BAISUS VAGILIAI.
Bjauriausią sutvėrimą 

randasi žmogaus pavidale. 
Cicero atsirado vagiliu, per- 
sirėdžiusiu i gedulingus rū
bus, užeidinėjo i namus, kur 
yra numirusią, persi statinė- 
jo atstovais iš labdaringą 
dr-ją, o bjaurybės tik tyko
jo vogti ir ne vienus namus 
apvogė.

KRIMINALIS APSILEI- 
DIAS.

Vienas dalykas viršija 
ant visos tos su Eastlandu 
tragedijos ir su kuo sutinka 
visi išsigelbėjusieji žmo
nės. Oficieriai ir Įgulos na
riai keliauninkams nesutei
kę jokią persergėjimą, kaip 
reik ant laivo elgties, kuo
met jis perdaug ima siū
buoti. Kuomet laivas ėmė 
ant šono virsti ir ant 
to šono susi rito visi keliau
ninkai, tik tuomet iš Įgulos 
pasigirdo balsas: “Visi tegu 
tuojaus pereina antron lai
vo pusėn!” Paliepimas pa
sigirdo, kuomet laivas nė
rėsi vandenin.

Kodėl laivo įgula pirm 
to keliauninku nepersergė
jo? Juk jurininku rateliuo
se ant didžiąją ežerą bu
vo žinoma, jogei “Eastlan
du i” stoka lygsvaros, nes 
jis neatsakomai buvo pasta
tytas, jau su juo ko tik ne
buvę atsitikę nelaimiu Cle- 
velande, kur tuo laivu buvo 
uždrausta žmonės vežioti. 
Tečiau apie tai buvo tylima 
ir tasai tylėjimas taigi 
šiandie daugiau tūkstančio 
asmenų į kapus nuvarė.

MAJORAS RYTOJ BUS 
NAMIE.

Chicago majoras Thomp
son važiuoja specialiu trau
kiniu iš San Francisco na
mo. Rytoj ryte pribus i Chi
cago. Pranešama, jogei ma
joras iš rūpesčio susirgęs. 
Visas laikas ant traukinio 
lilįs ir nieko nevalgąs. Jis 
taip susirūpinęs, kad neži

luos nei kas reiks jam pra- 
Į dėti sugrįžus į Chicago. Juk 
'.tai tokios katastrofos Chi- 
jcago dar nebuvus turėjus.

JUOZ. RAŠINSKIUTĖ.
Tai jauna, 17 metą, skai

staus budo mergaitė. Ne
laimingoji žuvo pereitą šeš
tadienį su laivu Eastland 
Chicagos upėj. Tasai ne
laimingasis laivas ilgiems 
metams paliko, ašarą upe
lius, sielvartus, susikrimti
mus.

A. a. Juozapa Rašinskiu- 
tė, vos tik pražydėjus kai
po gėlėlė, pirmu kartu žen- 
'gė žmonysna ir netikėta, 
baisi mirtis sučiupo. Kas 
už tai gali atlyginti jos tė
vams, broliams ir 1.1.? Kas 
gali sustabdyti širdperšą?

Tą dieną anksti ryte ne
laimingoj i iškeli audama 
pikninkan, tartum, prijau- 
čius tą savo nelaimę, pas
kutines gyvenimo valandas. 
Tris kartus iš namą buvo 
išėjus ir sugrįžus. Vis esą 
jai ko tai trukę. Kadangi 
tą rytą lietus pradėjo lašno- 
ti, motina jai pastebėjus bū
ti verčiau namie. Dar pri
durtus, jogei ant vandens 
tegalinti pasitaikyti kokia 
nelaimė. Tečiau a.a. Juo
zapa motiną pabučiavus ir 
atsakius, jogei ji mirti ne
sibijanti. Girdi, visvien 
kuomet nors prisieis mirti. 
Jai išėjus motina labai ne
rimavus.

Praėjus porai valandą po 
visą miestą žaibo greitumu 
pasklydo žinia apie nelaimę 
upėje. Žuvo daugiau tūk
stančio moterių, mergeliu, 
vyrą, jaunikaičiu ir vaike
liu. Su jais drauge žuvo ir 
a.a. J. Rašinskiutė.

Dienraščio “Kataliko” 
darbininkai pasiuntė gėlių 
vainiką ant a.a. J. Rašins- 
kiutės karsto. Taippat mi
rusios tėvams ir namiš
kiams siunčia sąjausmo žo
džius.

'Laidotuvės atsibus užpo
ryt iš šv. Jurgio bažnyčios, 
ant Bridgeporto, į šv. Ka
zimiero kapines.

Laidotuvėmis užsiima gra- 
bininkas p. P. Mažeika.

Amžina atsijsis jaunajai 
lietuvaitei1

akcionierią susirinkimas iš
klausymui raporto apie dr- 
jbs stovį ir naujos valdy
bos rinkimui. Paaiškėjo, 
jogei dr-ja žymiai auga, 
'pereitais metais turėjus ge
rą “business’ą,” apyvartos 
kapitalas siekiantis kuone 
pusantro šimto tukstančią. 
Kadangi valdyba dr-jos rei
kalus gerai veda, tatai susi
rinkusieji akcionieriai vien
balsiai nusprendė ir ant to- 
liaus palikti senąją valdy
bą.

VYČIŲ PRAMOGA ATI
DĖTA.

Cicero Vyčiai rengėsi a- 
teinantį trečiadienį turėti 
didžią pramogą, su dideliu 
programų, susidedančiu iš 
lošimo, debatų, deklemaciju 
ir tt. Bet del pagerbimo sa
vo kuopos narės Petronėlės 
Laurinaičiutės, kuri žuvo 
su Eastland, pramoga ati
dėta ant kitos savaitės tre

čiadienio, rugpj. 4 d. Pra
moga atsibus didelioj šėtroj 
darže šalę bažnyčios.

Reikalingas atsakantis 
bukhalteris (bookkeeper), 
kuris yra užbaigęs “High 
School” arba “Business 
College.” Reikalaujami pa
liudijimai. Atsišaukite per 
laiškus.

c-o Tananevicz Publ. Co.,
3249 S. Morgan str.,
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Bankes’ Papigino Kąvą
Per Liepos Men.

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

Geriausia Kava dabar tik 24c star.
Gera Santos Kava tik 17 c svar.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago ave
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave ,

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

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 5 Ashland ave

KEISTUČIO P. IR B. DR 
JOS NO. 1. SUSIRINI-

KIMAS.
Šeštadienio vakare Wood- 

mano salėje, ant Bridgepor
to, atlaikyta Keistučio Pa
skolinimo ir Budavojimo 
dr-jos No. 1 metinis narią-
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b DU-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
!ANT NEDĖLIOS

išeina Kas mariute Ir pctnįjšia.
—— ------ PRENUMERATA KAŠTUOTA- --------------—

AMERIKOJ f™e‘a^a?„2i?25ę pusei matų tpi.za
EUBOPOJ rRosiJoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- Į j

V _lj°j *r Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m. J I

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykr*. į

W. D. Boczkauskas & Go.
821-521 W. South *ll.„ « Mahanoy Cifyj Pa. j

(H- ųąĮįBirifjfįf•OSOM m i, ląįgbi m

Tananevicz Savings]

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
(^=ĮHE3-- ", ' 1 ■■■■ISBE=. JHIr-....  -

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 lutų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

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

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

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

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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.
L—...... n n i J
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Mrs. A. Vidikas
Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.
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nes ją kainos in trumpą laiką pakils. Dabar ją 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, 3249'5,Ph« Sf" ST
. Real Estate Department as, ==================== K, J, FILLIPOVICH, Pardavėjas
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