
—-

The Lithuanian American Daily
The paper with a home circulation

OFFICES:

3249 South Morgan Street
Phone Yards 6870-6871

‘Tėvynė
• 30th st.

No. 176 (300)

KATALIKAS [EXTRA
AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.

Entered as Second-Class Matter Au
gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, 111., under act of Mar. 3, 1879

Chicago, 111., Trečiadienis, Liepos (July) 28 d., 1915. PAVIENIS NUMERIS 2c. Metai XVII (Vol. XVII)

TEUTONAI, REGIS, ARILSVokiečiai ant vietos stovi.
Varšava ir Ryga išgelbėta.
Suvalkijoj ir Kurše Vo

kiečiai pastumti atgal.

Laivas “Eastland” ir vieta pervirtimo. I
- v

Šiandie šventė pa
gerbimui žuvusiųjų.
Pagelba jau teikiama
Skenduolių laidotuves.

Londonas, liepos 28. — 
Austro-vokiečiij bandymas 
apsupti rusus pavislyje, pa
imti Varšava ir visas tvir
toves pavislyje baigiasi ne
pasisekimu. Po smarkaus 
varymosi pirmyn teutonai 
sustabdyti ir dabar ant vie
tos laikosi. Viesulą ima ap
tilti. Kiekvienas dabar že
mės sprindis vokiečiams 
brangiai atsieina.

Dabar visu frontu Lenki
joj, Lietuvoj ir Kurše vo
kiečiai apstabdyti. Vokie
čiu įsisiūbavimas buvo di
dis ir išrodė, kad niekas 
prieš ji] bangas neatsilai
kys, ir buvo jau ekspertą! 
sakoma, kad pavislis tik 
stebuklu gali būti išgelbė
tas nuo teutoną. Jei kaip, 
tai ir turėsime stebuklą. 
Rusijos geriausioji armija 
gal ir nublokš teutoną ga
lingas bangas.

Berlyne skelbiama, kad 
von Mackensen paėmė ke
lintą sodžių, bet šiaip jo pa
dėjimas neatsimainė.

Šiaurinėj Lenkijoj vokie
čiai dar mažiau padarė. Čia 
von Hindenburg bandė ky
liu įsivaryti į rusi] armijas 
ir užeiti Varšuvai iš rytu. 
Bet dabar von Hindenburg 
nieko daugiau negali daryti, 
kaip tik atmušinėti smar
kias rusi] kontratakas.

Petrograde skelbiama, 
kad tie teutoną pulkai, ku
rie persikėlė per Narevą, 
turėjo atgal atsimesti ant 
šiaurinio kranto arba buvo 
išnaikinti.
Rusai atsigriebia Kurše.

Ligšiol rusai Kurše buvo 
sumušami, bet gavo sustip
rinimą! ir ėmė savo keliu 
užpuldinėti ant teutoną. Iš 
Mintaujos rusai atakavo vo
kiečius. Berlyne skelbia
ma, kad atakos buvo atmuš
tos. Bet jei rusai daro kon
tratakas, tai, matyti, sustip
rėjo.

Anot rusi] pranešimą, į 
šiaurės vakarus nuo Kauno 
vokiečiai buvo nugrūsti už 
Vcsijos upės.

Palei Narevą rusai nušo
vė vieną zeppeliną, paėmė

700 vokiečiu nelaisvėn ir I
keletą dideliąi kanuolią.

Nors visu frontu teuto
nai apstabdyti, nors kaikur 
pastūmėjo vokiečius atgal, 
bet mūšiai tebeina ir abi 
pusi grumiasi labai, atkak
liai. Bet jei vokiečiai no
rės sulaužyti rusi] jėgas pa
vislyje, tai turės padaryti 
naujas pastangas, nes dabar 
abieju pusią jėgos susilygi
no. Jei rusai greičiau stip
rės, negu vokiečiai, tai ru
są ir bus viršus.

DIDŽIAUSI MŪŠIAI PA
LEI ISONZO.

Londonas, liepos 28. — 
Pranešama, kad palei Ison- 
zo italai atvėrė baisesnę ug
nį, negu vokiečiai buvo at
vėrę prieš rusus Galicijo
je. Taipgi atakas italai da
ro smarkiausias. Kas va
landa laukiama visuotino 
austrą pasitraukimo iš po
ziciją! palei Isonzo.

Austrai visaip bando su
trukdyti italus ir nukrepti 
ją atydą kitur. Austrai bu
vo pasiuntę aeroplaną į Ve
roną, apdrutintą Italijos 
miestą. Numesta 12 bombą. 
Aeroplanas išliko, nors 
Smarkiai į ji šaudyta.

Mūšiuose palei Isonzo 
krito Italijos gen. Cantorc.

REVOLIUCIJA ANT 
HAITI.

Port au Prince, Haiti, lie
pos 28. — Ant Haiti salos 
ištiko smarkios riaušės ir 
sukilimas. Buvo daromas 
suokalbis prieš dabartinį 
prezidentą V. Guilaume. 
Nugalabinta 160 suokalbi
ninką, tarp ji] buvęs Haiti 
prez. Zamor.

Riaušės tęsėsi kelias va
landas. Prezidentas su sa
vo šeimyna buvo pasislėpęs 
Francijos ambasadoj. Pre
zidento rūmai apgriauta. 
Riaušėse daug žmonių už
mušta ir sužeista.

— Paryžius, liepos 28. — 
Vokietijos aeroplanas skrai- 
įdė Calais ■ padangėse, bet 
bombų nemetė.

MEKSIKO BANDITAI 
SUSIVAŽIUOS.

Washington, D. C., liepos 
28. —Washington© valdžia 
stengėsi įvykinti Meksiko 
‘‘ revoliucionierių ’ ’ vadi] 
konferenciją. Šios šalies 
valdžia nori, kad tie vadai 
suvažiuotu ir ramiai aptar
tą savo reikalus, del kurią 
jie kariaujua. Toks suva
žiavimas jau yra buvęs ir 
iš jo nieko tuomet neišėjo.

Dabar Washington© val
džia svarsto', klausimą kas 
link leidimo gabenti amuni
ciją į Meksiką. Ketina to 
dalyko gabenimą sustabdyt.

— Kopenhagai, liepos 28. 
’— Švedija turi dabar 540,- 
000 išmuštruotij kareivių. 
Nuo karo pradžios Švedijos 
.armija padvigubinta ir nuo- 
latai muštruojama.

— Londonas, liepos 28.— 
Prof. R. Norton, ameriko
nas, tarnaująs Francijoj 
prie Raudonojo Kryžiaus 
už pasižymėjimą gavo kry-

ihuih
Gimti |j

Į Tftę, EASTLAND and' SCENE o/~ DISASTER. ■ Į
Viršuj parodoma Eastland laivas, kuris Chicago upėj parvirto ant šono ir prigir- 

dino daugiau tūkstančio asmenų. Apačioj — katastrofos vieta.

Tragizmą padidina 
šios aplinkybės.

Eastlando katastrofos tra
gizmą padidina, kaip pasi- , 
Todo, sekančios trįs aplin- 1 
kybės:

Pirmiausia, be abejonės 
daug jaunimo pikninkan iš
sirengė nenoromis, po prie- i 
varta, prisibijant, idant ne
tekti darbo ir uždarbio. Yra 
susekta, kad Western Elec
tric Co. darbininkai tiesiog 
buvo priverčiami pirkti pi
kninkan tikietus ir nepak
lusniems grasinta iš darbo 
pavarymu. Tas buvo veikia
ma del didesnio kompani
jos pagarsėjimo. O kaipgi. į 
Antai Michigan City, jei 
butu neatsitikus nelaimė, 
visi pikninkininkai, kuopuo- 
šni ausiai apsitaisę, su tam 
tikrais kompanijos ženklais, 
butų parodavę gatvėmis . ir 
tuo keliu kompanijai butų 
buvęs nemažas paskelbimas.

Šią dieną majoras Thom
pson paskyrė švęsti pager
bimui žuvusią ją su East- 
landu. Visokie valdiški o- 
fisai šiandie uždaryti.

Majoro fondan išviso jau 
įplaukė $217,402.06. Per 
vakar dieną surinkta $52,- 
404.06.

Pinigai pavesti Raudona
jam Kryžįui ir ta įstaiga už
siėmė šelpimo reikalu. Vi
so reikalo vedėju yra J. J. 
O’Conner.

Šelpimo ofiso telefonas y- 
ra Lawndale 5005. Vakar 
į tą ofisą atsišaukė tūks
tančiai. Atsišaukus, tuoj i 
tą vietą siunčia vizituoto
je.

Pašelpa teikiama be di
deliu kamantinėjimą. Vie
na vizituotoje užėjo į vieną 
šeimyną ant Southwest Si
de. Namuose besanti sken
duolė 23 metą amžiaus. Mo
tina paaiškino, kad neturi 
pinigą palaidojimui. Tam 
reikalui sumesta tik $7. Dar 
motina paaaiškino, kad nu
skendusi mergina dirbo 
skalbykloj ir uždirbdavo po 
$7 savaitėje. Be jokią to- 
limesnią kamantinėj imi] vi- 

Jrinkta patogiausios mergi
nos ir vaikinai, kurie butų 
ėję parodavimo priešakiu, 'zituotoja paliko $75. Pagal

Antroji skaudi aplinkybė 
tai tas, kad daug žuvusiu 
su Eastlandu asmenų dirb
davo ne tik del savęs, bet 
ir namiškių užlaikymui. 
Tas lytisi ne tik vyrų, bet 
ir daugybę mergaičių, nuo 
kurių uždarbių priklausė 
daugumo namiškių užsilai
kymas ir likimas; jiems mi
rus, dabar nekurtos šeimy
nos neteko jokio užlaikymo.

Trečioji aplinkybė tai tas, 
kad laivas, kuriuomi piknin- 
kininkai rengėsi keliauti, iš 
seno buvo pripažintas ne
atsakančiu atlikinėti pana
šias keliones ir, nežiūrint 
lt o fakto, tiesiog kriminalė- 
mis suktybėmis tam laivui 
buvo leista ežeru plaukioti. 
Pati tardymų pradžia tai 
parodė. Todėl kaltininkų y- 
ra daugybė, pradėjus laivo 
savininkais ir baigus fede
ralinis valdininkais, kuriu i ' v
pareiga buvo pildyti įstaty-

reikalą dar bus duodama.
Vakar išviso aplankyta 

530 namų. Iš tu 105, l*ur 
tuojaus reikalinga pagelba. 
Tuose namuose paliko pagal 
reikalą pinigą, ir apsiėmė 
laidojimo iškaščius apmo
kėti.

Buvo ir tokią šeimyną, 
kurios atsisakė imti pagal
bą. Bevelijo morgičiuoti na
mus, negu imti pašaline pa
gelba.

O’Conner, šelpimo vedė
jas, sako, kad nukentėjusie
ji nesiskubina iš pradžios 
kreipties, vėliau aukų pa
reikalavimas pasididįs.

i Vakar vizituotoji], lan
kiusią namus, buvo 140.

CICERIEČIAI LAIDOJO 
SKENDUOLIUUS.

Vakar eiccriečiai pradėjo 
laidoti savo skenduolius. 
Krautuves buvo uždarytos 
ir minių. minios dalyvavo 
laidotuvėse. Arti 40 sken

duoliu vakar palaidota. 
Tarp jąi tris lietuviai.

Vyčiai laidojo savo narę, 
Petronėlę Laurinaičiutę. 
Chicago vyčiai pasirūpino 
atiduoti paskutini, patarna
vimu, suvažiavo iš visu 
kuopi], o kaikurios kuopos 
atsiuntė automobilius. Puo
šniais vainikais visas vytės 
karstas buvo apverstas. Nuo 
Bridgeport© Jiiiopes dalyva
vo šie vyčiai: kun. IT. Vai
čiūnas, kun. T. Albavičius, 
p. A. Nausiedienė, p-lės Jo- 
vaišaitės ir Gurinskaitė, pp. 
P. Baltutis ir Mažeika. Veik 
visi Chicagos lietuviu var
gonininkai dalyvavo. Ge
dulingos mišios iškilmingai 
buvo atlaikytos su asista. 
Vargonininkai labai pui
kiai ir graudžiai giedojo ge
dulingas mišias. O kai ku
nigas IT. Vaičiūnas sakė pa
mokslą, tai nebuvo bažny
čioj to žmogaus, kurs neim
tu verkęs. Žmonių begalės 
buvo. Šv. Antano bažnyčia 
nebuvo talpinusi tokiu mi
niu. Cicero lietuviai nebu
vo iškėlę tokiu laidotuvių. 
Vainikai nuo vyčiu buvo 
su puikiais parašais ir mo
tina prašė parašus nuimti 
:—norėjo pasilaikyti atmin
čiai. Ant kapiniu graudu 
ir iškalbingą pamokslą tri
šakė kun. P. Serafinas.

Kadangi ciecricčiai laido
jo daugiausia Western E- 
lectric kompanijos darbi
ninkus, tai vakar Western 
Electric didžiulės dirbtuvės 
buvo išpuoštos juodomis ir 
purpurinėmis juostomis. Ci- 
ceriečiai dar turi palaidoti 
230 skenduoliu.

NEATSIIMA LAVONŲ.

Dar vis daug yra lavonu 
Second Regiment arsenale. 
Neatsiima. Lietuviu grabi- 
ninkas p. Povilas Mažeika 
sako, kad arti 20 lietuviu 
lavonu esą. Mažeika pažįs
tąs pagal veidą ir drabu
žius. Sako, kad yra tokiu 
lietuviu, kurie žino miškeli- 
dusią pažįstamą, bot neina 
atsiimti, nes nenori laidoji
mo iškaščią mokėti. Nepa

teka ant 4 pusk).

1



vALD. “KATALIKAS,° liepos 28, 1915. '

The Lithuanian America* Daily

KA TALIKAS
Published every day except Bundays 

and Holidays
Published by

Tananevicz Publishing Co.
J. M. TANANEVICZ, President
S. P. TANANEVICZ, Manager 
TERMS OF SUBSCRIPTION:

One year ....................................... $5.00
Six months ....................................... 3.00
Three months ................................. 1.75
To Europe for one year ..,........ 7.00

Advertising Rates Moderate 
All letters shall be adressed to:

The Lithuanian American Daily

KATALIKAS
3249 South Morgan Street 

Chicago, ill.
Telephone Yards 6870-6871.

DIENRAŠČIO PRENUMERATA 
YRA SEKANTI:

Metams .......................................... $5.00
Pusei metu ...................................... 3.00
Trims mėnesiams ............................ 1.75

Pavienių numerių kaina 2e 
Rašydami laiškus adresuokite:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

KATALIKAS
3249 South Morgan Street 

Chicago, 111.
Telephone Yards 8871-1871.

Dienon
Chicagon suvažia\įo daug 

augštą valdininką iš Wa
shington©. Pribuvo ir ko
mercijos sekretorius. Su lai
vu Eastlandu atsitikimo 
tardymai vedami trimis 
skyriais. Nelaimingąjį at
sitikimą tardo sykrium mie
sto valdyba, valstija ir fede
rate valdžia. Nuspręsta bu- 

_ tufai" surasti-'Vyriausiuosius 
kaltininkus ir kuoastriaw- 
siai juos nubausti už apsi
leidimus, už savo pareigu 
nepildymą. Tik klausimas, 
ar vyriausius kaltininkus 
palies bausmė. Juk anais 
metais New Yorke ant East 
River sudegė laivas Gene
ral Slocum su moterimis ir 
vaikais. Taippat stropiai 
sukrusta prie tardymą. Ir 
kaip išėjo? Nubausta kalė
jimu niekam nekaltas sene
lis laivo kapitonas. Vy
riausiems kaltininkams nei 
plaukas nuo galvos nenukri
to. Gali būti tai]) ir šiame 
atsitikime. Bet yra viltis, 
jogei laivą kompanijos ir 
inspektorių niekdarybės 
bus susektos ir jie nepra
silenks su bausme. East
land© kapitonas žadąs visas 
kompanijos paslaptis išduo
ti. Lauksime.

kriminališkai
Lukteriu ir

Mums iš So. Bostono, 
Mass., Dukterią ir Simą dr- 
ja prisiuntė straipsnelį, pra
šydama induti dienraštin. 
Straipsnelyj išreiškiama už
uojauta “Laisvės” drau
gams, kuriuos buk “V. Lie
tuvninku” 
apšmeižusi.
Simą dr-ja apart tos savo 
‘ ‘ širdingos ” “I .aisvės ’ ’
drauganis “užuojautos” dar 
gerokai pašmeižia “Katali
ką.” Mat, pas tokios rūšies 
gaivalus yra paprastas 
daiktas: vienu žygiu 
kį apgailestauti, 
šmeižti.

kitus

Žinoma, tos “užuojautos” 
mes laikrašti n nededame, 
nes tai butu musą pačiu 
pasižeminhnas ir auginimas 
ragu tiems, katrie nežino 
ko jie ieško ir ko jie nori.

Ko mes turime 
pasimokinti.

Iš nelaimės su Eastlandu 
pasaulis daug ko pasimo
kins. Pasimokins atsargu
mo ant vandens, supras rei
kalą didesnio prižiūrėjimo 
garlaiviu. Bet ko mes la
biausiai turime pasimokin
ti iš tos nelaimės? Mes pri
valome išvysti, kaip daug 
pavoją yra musu gyvybei 
ir turime rupinties būti ap
sidraudė. Iš vakarykščio 
“Kat.” numerio skaitytojai 
žino, kad šeimynos žuvusią- 
ją su Eastland jau gavo ar
ba gaus po $1,000 ir net 
$5,000 apdraudos. Teisybė, 
tokios sumos neatlygins už 
duonpelnį, vyrą, tėvą, bet 
šeimynos išvengs skurdo. 
Žinodami savąją nesuprati
mą reikalingumo apsidraus
ti, mes galime spėti, kad ne
daugelis iš žuvusiu ją lietu
viu buvo apsidraudę ir gal 
nemažai tokiu buvo, kurie 
nei pašalpinėse dr-jose ne
prigulėjo.

Tai dabar teišvysta lietu
viai reikalingumą apsidrau

sti. Tesimokina iš gerą pa- 
’yzdžią.

Užpereitą šeštadienį, ty. 
lygiai savaitė atgal prieš 
Eastlando nelaime, “Kata
like” buvo rašyta apie apsi
draudimą. Išrūdyta buvo, 
kad žmogui rūkymas dau
giau atsieina, negu bile kū
riau amsi vieni j imau apsi
draudimas ant $1,000 ir pri
gulėjimais pašelpos skyriu
je.

Tenai tarp kitko buvo pa
rašyta:

Pavoju musu gyvybei y- 
ra visur, ne vien kasyklose, 
dirbtuvėse, skerdyklose. 
Pasitaiko visokiu nelaimią 
ir pikninkan važiuojant. E- 
sant apsidraudus ir prigu
lint į pašelpos skyrių, žino
me, jog nelaimei ištikus, 
nebusime varge, nebusime 
apsunkinimu giminėms, o 
taipgi neliks žmonos su vai
kais skurde. O kas neišgali 
apsisaugoti nuo skurdo ir 
vargo? Jei jau randasi pi
nigu kenksmingai, bjauriai 
piktžolei — tabokai, tai jau 
būtinai turi pakakti pinigą 
a]>sidraudimui. Tiesiog į- 
stabu, kad nekurie žmonės 
yra tokie trumparegiai, jo
gei nepermato gyvenimo 
reikalu — leidžia sunkiai 
uždirbtus pinigus kenks
mingiems dalykams, o pra-

Kam gi čia yra reikalinga 4 7 V o
tokia “Laisvės” draugams 
užuojauta ir podraug “V. 
L.” šmeižimas? Kiek mums 
yra žinoma, “V. L,” nieko 
nėra apšmeižus, tik atkarto
jus anglišku laikraščiu, žo
džius ir detektivo Malinaus
ko tvirtinimus teisme tei
siant nelemtos atminties 
kum Žebrio užmušėją. Tik
rai, nekurie susocialistėję 
mūsiškiai patįs nežino, ko 
ieško ir ko nori.

Jau pustrečio mėnesio tę
siasi Suv. Valstiją su Vo
kietija derybos per diplo
matines notas, bet ligšiol iš 
tu derybų nieko gero neiš
eina. Vokiečiai po senovei 
niekais laiko Suv. Valstiją 
valdžios notas ir visus rei
kalavimus. Matai. Suvie
nytos Valstijos tuo tarpu 
karan nėra prisirengusios,

Laivas Orduna, kurs iš Amerikos plaukdamas su amunicija buvo vokiečiu sub
marine užpultas, bet išsisuko ir pribuvo Liverpool!© uostan.

žiuri gyviausią savo gyve
nime reikalą.

Rašydami, kad pasitaiko 
visokią nelaimiu ir piknin- 
kan važiuojant, mes jukino 
budu neįsivaizdinome, kad 
tokia baisi nelaimė galės 
atsitikti pikninkan važiuo
jant. Bet atsitiko. Lygiai 
antrą šeštadienį po to para
šymo aplėkė visą pasaulį ži
nia, jog Chicagos purvinoj 
upėj, kaipir kokioj grabėj, 
takštelėjo pikninkims gar
laivis, nuskandindamas mi
nias vyrą, moterių, vaiką, 
kūdikio.

Ar ir po tokią atsitikimą 
lietuviai po senovei gyvęs? 
Ar nepakaktinai dar aiškiai 
parodo šis nuotikis apsi
draudimo reikalingumą? Be 
abejonės, dauguma praleis 
pro ausis tą pamoką, kaip 
jau praleido šimtus kitą. 
Bet tvirtai tikime, jog ne
mažai atsiras ir tokiu, ku
rie rimtai užsimąstys apie 
reikalin gumą apsi drausti. 
Tokiems mes patariame ne- 
lukeriuoti nei kiek, o tuoj 
apsidrausti ant $1,000.

Lietuviai 
Amerikoje.

MESKIME SENĄ MADĄ.

Worcester, Mass. — Ke
lis žodžius noriu tarti į lie
tuvius. Jei jus, broliai, ei
nate gatve, tai sutinkate 
vaikelį su lietuviškais laik
raščiais, užėję pas savo pa
žįstamus, rasite katalikišką 
laikraščiu. Taigi dabar ge
ra proga skaityt laikraščius. 
Laikas susiprasti ir skaityti 

todėl vokiečiai ta proga ir 
naudojasi, be pasigailėjimo 
skandina amerikoninius lai
vus ir nuolat tvirtina, jogei 
jie už tai nekalti, nes jiems 
apeinanti ją tautos gyvybė, 
kurią talkininkai nusprendė 
suvaryti ir uždaryti ožio ra
gam

nc- 
ša-

Tatai pulk. Roosevelt 
klįsta skatindamas šios 
lies valdžią rūpestingiau 
pagalvoti apie karuomenės 
padidinimą ir ginklavimo
si. Nes kas turi bent ko
kius pasirėkavimus su to
kiais žmonėmis, kaip vokie
čiai, visuomet priverstas 
vienoj rankoj turėti alyvos 
šakelę, o kitoj — atsakantį 
ginklą, idant butu kuomi 
nors ginties nuo pasajingą 
užpuoliku. Pulk. Roosevelt 
žino, ką sako

Garlaivis Orduna

geras kningas ir laikraš
čius. Reikia mesti tas se
noviškas madas, kaip mus 
dėdukai ir tėvai darė — sė
dėjo karčemoje ir daužė 
stalą krumpliais; karčemo
je jaučiasi it namie, kazi- 
ruoja. Delko jie taip dary
davo? Neturėdavo ką skai
tyti ir nežinodavo, kaip 
naudingai s laiką praleisti. 
Rusai buvo ir maldaknin- 
ges atėmę ir musą tėvu
kai neturėjo iš ko mokin- 
ties. Čia, Amerikoj, kas ki
ta. Turime laiko, turime 
'laikraščiu ir visokią gerą 
raštą. O man teko matyti 
ne vienoj vietoj, kaip su
sėdę jauni vaikinai ir mer
ginos per valandas duoda 
“zekciką.” Tai yra dide
lis prasižengimas prieš Die
vą ir tautą, nes turi laiko, 
o nepaskaito naudingą raš
tą, gi ant kazirių pralei
džia čielas valandas.

Dar antra netikusi mada. 
Yra tai skaityti kokius ten 
šlamštus, kur gali išmokti 
nekęsti tikybos, Bažnyčios, 
kunigą ir net burnoti prieš 
Dievą.

Todėl, jauąime, sakau: 
reikia skaityti ne kokius 
šlamštus, laisvamaniškus, 
social istiškus laikraščius, 
bet gerus, katalikiškus laik
raščius ir geras kningas.

Užeikite į šias vietas:
169 Cambridge gatvė, pas 

Juozą Alytų, 111 Washing
ton gat., pas Juozą (Slavic
ką, 85 Millbury g., pas An
taną Agraitį. Pas tuos vy
rus rasite katalikišką laik
raščiu ir galėsite ją nusi
pirkti. O ant bedievišku 
laikraščiu neduokite nei 
grašio. Nestiprinkime savo 
priešininku jėgą.

Skaitytojai.

DARBUOJASI VYRAI IR 
MOTERIS.

Hartford, Conn, čia ne- 
pcrdidelis miestelis, bet vie
tos lietuviai parodo daug 
veiklumo. Darbuojasi vy
rai, neatsilieka ir moterįs. 
Atsirado čia veiklią mote
rių ir merginą. Priguli 
prie įvairią organizaciją, 
prie L. Vyčią, prie SLR K. 
A., lankosi visuose susirin
kimuose, paduoda savo ge
rus sumanymus, pritaria ge-

... imu.,ana....mei-.u...., . e..« ■ . nį...

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 

rieins sumanymams kitu. 
Žodžiu, čionykštės moteris 
veikia visur su vyrais iš-

čia moterių dr-ją 
Elzbietos pašelpi- 
Antri metai kai 
Nariu skaičius

Turime 
vardu šv. 
nė dr-ja. 
gyvuoja,
siekia 117.

Moterįs nepasitenkino sa
vo veikimais, kokius atliki
nėjo ligšiol. Panorėjo vei
kti plačiau. Susitvėrė AL. 
RK. Moterių Sąjungos, 17 
kuopa. Ta kuopa galutinai 
sutvarkyta liepos 7 d. Su
prato šio miestelio moterįs 
ir merginos tokios organi
zacijos svarbą ir reikalin
gumą. Atsirado norinčią 
prisidėti prie kuopos 18. 
Yra vilties, kad,jos Kauką 
nenuleis — darbuosis, di
dis narią skaičių, skleis ap- 
švietą, dorą, blaivybę. Ti
kimės, kad umu laiku atsi
ras daugiau moterių, kurios 
‘panorės darbuoties aut mo
terių dirvos. Nutarė laiky
ti regulerius susirinkimus 
kiekvieno mėnesio pirmą 
pirmadienį 7:30 vai. vaka
re, bažnytinėje salėje.

Kuopi suorgai ūžavimu 
labiausia pasidarbavo p-lė 
Antanina Stravinckiutė. Ji 
kvietė visas moteris ir mer
ginas prie vienybės, darbo 
ir supratimo. Dieve duok, 
kad musu sesučių darbai 
išduotu gerus vaisius.

Ištikro, chicagietės daug 
užsipelnė už pasišventimą. 
Jos nemažai laiko padėjo, 
kol sutvarkė Sąjungą. Są
junga yra gerai sumanyta 
'■—suvienįs visas Suvienytu 
Valstiją lietuves katalikes. 
O susivienijusios daug ką 
gali nuveikti.

Musu kuopos valdybą už
ima šios narės: pirm. A. 
Stravinckiutė, jos pag. P. 
Skupaitė, rašt. _M. Patec- 
kiutė, išdo globėjos M. Sta- 
nislovienė ir P. Geležiutė, 
tvarkos dabotoja E. Vulan- 
čiukė.

SUBJAURIOJO MER
GAITĘ.

Gardner, Mass. — iLepos 
19 dieną buvo suareštuotas 
senas vyras, 59 metą am
žiaus. Jisai subjaurino 13 
metą mergaitę. Senis yra 
švedas, o mergaitė lietuviš
ku tėvą. Susekė tą bjauru 
darbą policija. Sako, kad 
tai jau nebe pirmas kar
tas.

Mergaitę valdžia padavė į 
pataisos namus iki 20 metą, 
o vyrą nugabeno į Worces- 

mas dar nepasibai 

nia, ką su padūkusiu se
niu padarys.

Bet lietuvių tėvų apsilei
dimas. Tai vaiką nepri- 
žiurėjimas. Paleidžia it 
kokius paršiukus į ganyklą. 
Žinoma, vaikai gatvėse di
džiausią nedorybių gali iš
mokti. J. S. B.

PIKNINKAS PARAPI
JOS NAUDAI.

West Pullman, III.
Petro ir Povilo parapija bu
vo surengus antrą pikiiinką, 
kurs atsibuvo Srogio darže 
liepos 25 d. Visas pelnas 
ėjo parapijai. Pikninke bu
vo visokiu smagumą. Čia 
visako neapsakysi. Žodžiu 
sakant, tasai* pikninkas bu
vo smagiausias iš visą čia 
buvusią. Žmonių buvo pil
nas daržas. Taigi reikia ti- 
kėties, kad dr-ja turės ne
mažą pelną. Reikia pami
nėti, jog Srogis suteikė dy
kai daržą. Labai pagražino 
ir papildė pikninką p. Nie
kus, musą parapijos vargo
nininkas. Jisai nesenai čia 

bet suspėjo jau 
pasirodyti savo naudingais 
darbais ir suspėjo įgyti pa
rapijom! pagarbą. Išlavino 
bažnytinį chorą ir išmokino 
jaunus vaikus vartoti mu
zikalius instrumentus. Pa
rapijoms negali atsidžiaug
ti tais vargonininko darbais 
ir negali atsigėrėti išlavin
tu choru ir išmokinta vai
ką orkestrą.

Musą parapijoj sutarimas 
ir tvarka yra geriausia. Kle
bonas kini. N; Lukošius su 
komitetniukais išvien dar
buojasi del labo visos para
pijos. Tik reikėtą čia dar 
sutverti blaivybės kuopą. 
Reikėtą platinti blaivybę 
tarp čionykščiu žmonių.

Westpullrnanietis.

su-

Kreipkiteš į Su- 
šelpimo Fondą.

Eastlando nelaimėje nu
kentėjo daug lietuviu. Daug 
ją prigėrė, daug dar guli 
ligoninėse.

Jau buvo rašyta,V 7 
miesto valdžia sutvėrė
šelpimo fondą, iš kurio bus 
te i kia ma n uken tėj ilsioms
šeimynoms pagelbą. Šeimy
noms netekusioms duonpel- 
nių bus teikiama piniginė 
pagelba.

Western Electric kompa
nija savo darbininku šeimy
noms paskyrė $100,000. Ma
joro- fondas siekia $200,000. 
Chicago Tribune ir Exami
ner įsteigė savo fondus, į 
kuriuos ir-gi suplauks daug 
tūkstančiu.

Todėl tegu nukentėjusie
ji lietuviai be atidėliojimo 
atsikreipia į fondus pagel- 
bos. Majoro fondas yra Rau
donojo Kryžiaus globoje. 
Kitataučiai be abejonės pa
skubs gauti pašelpos, tuoj 
kreipsis. Tegu neatsilieka 
lietuviai.

Pirmiausia tegu nukentė
jusieji lietuviai nemoka gra- 
bininkams už palaidojimą. 
Tegu, grabiuinkai išgauna 
savo iškaščią atlyginimui 
iš fondu. Grabiuinkai žino, 
kur kreipties, kur nuvažiuo
ti. Račių grabininką yra pa
reiga patiems tai suprasti, 
neimti iš nukentėjusios šei
mynos pinigu, o išsireika- 

pareiga yra ne vien savo bi-

"DIDELE DOVANA"
Nebe pakelio priešakys vertas j c pinigais

Visas Kuponas vertas įc pinigais '.

•
*

hz

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pipigus 
„ , arba į vertas dovanas. *“ •

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

Joms padengimui išsiimti iš 
fondą, bet taip-gi išsirūpin
ti nukentėjusioms šeimy
noms iš fondu pagelbą, nes 
nedaug kas žino, kur kreip
tis. Čia biznieriai ir gali 
gražiai patarnauti saviš
kiams.

Čia gali patarpininkauti 
ir Labdarybės kuopos. Kuo
pą viršininkai turi autori
tetą. ir gali išgauti nuken
tėjusioms šeimynoms pini
ginę pašelpą iš majoro fon
do.

Todėl lietuviai tegu ne
laukia, kol žydai ir kiti ap
sukresni kitataučiai ištuštįs 
majoro fondą.

Dirbusieji Western Ele
ctric kompanijai gali tie
siog į kompaniją kreiptis. 
Jei koks šeimynos narys 
dirbo toj kompanijoj ir žu
vo arba sužeistas, tai iš 
kompanijos bus duota su- 
šelpimas.

N ukentėj usiems Bridge
port© lietuviams patogiau
sia kreiptis pas grabininką 
p. l ovini Mažeiką. Jisai ži
no, kur gauti sušelpimą ir 
kurie tik kreipsis, p. Mažei
ka patarpininkaus.

Todėl, lietuviai, susišelp
kite, nepraleiskite progos, o 
paskui, kuomet bus vėlu, 
busite varge ir saviškiems 
vargdieniams apsunkinimu.

Amerikonai yra duosnąs, 
gausiai suaukojo nukentėju
siu sušelpimui, todėl nuken
tėjusieji lietuviai susišelp
kite iš tą sudėtų aukų.

Negaiš nokite. Kreipi 
tuoj.

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.
Nedidioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Tei. Drevei 7042 X

Dr. G. Z. Vazai (Važelis) |
• LIETUVIS DENTISTAS + 

t 4712 So. Ashland Avė. + 
J arti 471 oš gatvįą. j 
•{••h d"!' 4

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankierlai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysimo jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertes $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma-. 
žai vartoti, nuo $1 ir augščiau. Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kaslliLį vakar* u iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekviena.-, Rali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpamo laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinRiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at- 
lyidnima; taipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglį) kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Ameriean of L&uguafea

1741 W. 47th Street, Chluib,

įiįĮffiiį
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ALi). “KATALIKAS,” liepos 28, 1915.

A. a. kun. Juoz. Vokiečiai Kurše 
Ambraziejus, ir Lietuvoj.

Birželio 15 d. 4 valandą 
lyto, aprūpintas šv. Sakra
mentais, mirė Vilniuj kun. 
Juozapas Ambraziejus, GO 
metu amžiaus. Velionis bu
vo vienas veikliausią Lie
tuvos darbininką. Lietuvą 
mylėjo karščiausia ir jos 
labui net išsijuosęs darba
vosi, nesigailėdamas nei 
triūso, nei vargo. Jo tau
tiškas veikimas labiausia 
apsireiškė sulenkintam Vil
niuje, kuomet čia lietuviu 
buvo tik mažytė saujelė, ne
buvo nei vieno kunigo, atvi- 
raus lietuvio, nebuvo nei 
vienos lietuviams paskirtos 
bažnyčios. Kun. Ambrazie
jus žadino tą lietuviu sauja- 
lę prie tautiško susiprati
mo: rengė jiems teatrus, 
viešus ir slaptus, mokino 
tautišką dainą ir žaislu, da
lino lietuviškas kningas, dar 
tuomet pasaulinės vyresny
bes uždraustas. Daug var
go ir triūso padėjo kunigas 
Juozapas, kol galutinai su 
kitais lietuviais išgavo Vil
niuj lietuviams šv. Mikalo
jaus bažnytėlę 1904 m.

Lygiai daug pasidarbavo 
kun. Ambraziejus lietuviu 
spaudos (kningu grąžini
mui). Prieš 14 metu buvau 
užėjęs pas ji su reikalu. 
Ant stalo pastebėjau dide
lę lietuvišką laišku krūvą, 
rašytu spauzdintomis rai
dėmis. Paklausus man, kam 
reikalingi šitie laiškai, kun. 
Ambraziejus paaiškino ši
taip: “Ugi, brolyti, šituos 
laiškus meluosiu pasaulinei 
vyresnybei, kad priparo- 
džius, jog lietuviai labiau 
myli ir vartoja latiniškas 
raides (literas), negu ru
siškas. Mat, vyresnybė, 
pasiremdama ant keletos 
lietuvišku laišku, kareiviu 
iš karuoinenės rašytu, sten
giasi priparodyti, jog lietu
viams labiau tinka rusiškos 
raidės.”

Sugrąžinus 1904 m. lietu
viams spaudos liuosybę, ku
nigas Ambraziejus tuojaus 
stvėrėsi už naujo darbo. 
Jau sekančiais 1905 metais 
išleido mėnesinį su paveik
slais ūkininkams laikrašti 
vardu “Lietuvos Ūkinin
kas.” Laikraštis buvo 
spauzdinamas ant gražios ir 
geros didelio formato pope- 
rog. Savo laikraštyj kun. 
Juozapas suteikė skaityto
jams daug naudingą žinią 
apie bites ir kitus ūkio daly
kus. “Lietuvos Bitinin
kas” ėjo tik vienus metus ir 
išėjo 12 numeriu. “L. Bi
tininke” kun. Ambraziejus 
rašė vien tik apie bites ir 
ūki, lenką klausimo kaip ir 
visai nepalietė.

Sustabdęs “L. Bitininką” 
kun. Juozapas per 5 metus 
išleidinėjo kitą jau'mažes
nį dvisavaitinį laikraštį 
“Šviesa.” Naujame laik
raštyje mažiau buvo rašoma 
apie ūkį, o labiausia buvo 
perstatomi lenku ir lietu
viu sentikiai. “Šviesoj” 
galima rasti daugybę viso
kią aprašymu iš lietuviu 
tautiškos kovos su lenkais. 
Kokie tik tuomet buvo lie
tuviu susirėmimai su len
kais, nė vieno jų neapleido 
kun. Ambraziejus plačiai 
neaprašęs savo “Šviesoj.”

Kun. Juozapas buvo la
bai atviraus budo žmogus.

Latviu laikraščiai “Dsiin- 
tenes Wehstnesis” ir “Lat
vija” praneša apie nepap
rastą vokiečiu apsipažinimą 
su Kurliandija apskritai ir 
tomis vietomis, kur jiems 
reikėjo pereiti.

Traukdamiesi iš Mintau
jos apylinkių, vokiečiai per
ėję per Ne i-Ane’o valsčių. 
Traukdamiesi vokiečiai, 
kaip paprastai, plėšė viską 
ir ėmė su savim, arba dras
kydami mėtė. Labiausiai 
pasižymėję valsčiaus užlai
komoje mokykloje, kur 
jiems buvęs, kaip pasirodo, 
įskųstas tos mokyklos pri
žiūrėtojas mokytojas Liepi
mą. Be to Liepiniu buvęs 
prisidėjęs prie prašalinimo 
pastoriaus Bader’o, vokie
čio, kurs kiek laiko atgal 
a dm i ni stra t i vi šku parė dy- 
mu buvęs išsiųstas į Toms
ko gub. Pasirodo, kad vis
kas apie mokytoją Liepimą, 
latvį, ir pastorių Bader’ą, 
vokietį, gerai buvę žinoma 
vokiečiams. Jie visokiais 
budais stengęsi surasti lat
vį mokytoją ir jam atker
šyti. Nesuradę kaltininko, 
įsakius biuro komendantui, 
sugriovę ir apiplėšę pačią 
mokyklą. Visos šėpos, 
spintos, buvusios po raktu, 
sudaužytos, rasti rubai ir 
kitkas: kningos, mokyklos 
daiktai sunaikinti. Taipgi 
buvęs sunaikintas ir gyve
nimas mokytojos Vae’os.

Iš sunaikintu Šiaulių, kur 
gyvenimas vėl pradeda at
gyti, eina kelias į Kuršė
nus, nuo kurio rusu armi
ja atstume vokiečius iki 
Bubin. Važiuojant tuo ke
liu nuo Šiaulių, matyt likę 
dar nesunaikinti mediniai 
namai tolesniu priemiesčiu 
ir miesčiuką pakeliais, kaž
kodėl užsilikusiais nuo ug
nies ir kardo, bet visos tos 
vietos liūdnos ir tylios, gy
ventojams išbėgiojus. Pa
keliais matyt rusu ir vokie
čiu apsikasiinai, ištryptos, 
išmintos pievos, dirvos... 
Toli-toli girdisi artilerijos 
mušis: perkūno griausmas, 
dangus apvilktas durnais, 
tarška iš apsikasimu striel- 
bu šūviai, beldžia kulkosvai
džiai, jiems pritaria kiti, 
lyg, tarytum, vienas kito 
pa sikl ausy darni. Pakelinį 
nuo Šiaulių į Amalius, į ša-

Photo by American Press Association. 

Italijos karuornenės vyriau
siasis vadas.
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M. J. Wankowski
APTIEKA

ANT TOWN or LAKE.
Ar esi pilnai sveikas? Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymų. Keikia tėmyti pačiam į ga
vę, gal jauti ant savęs kokį.— nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildomo receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musii gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski, 

4503 S. Wood St., Chicago 
' Chicago, Illinois.

lį. nuo Kuršėnų, po dešinei, 
ir po kairei — visur apka
sai. Karas ėjo ir nuėjo to
li, palikdamas tuos atmin
tinus, šiaudais iškimštus 
rovus, kur liko sudraskyti, 
bjaurus kruvini palaikai, 
konservu dėžutės, tuščią ir 
pilną gilzą, kurie liudija,

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLOft
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves. 

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
advokatas

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Bes. 3255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5326
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• Dr. S. A. šlakiene;
’ SPECIALISTE5 MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
| 3255 SO. HALSTED ST. "
a TeL Drover 5326 CHICAGO, ILL. B
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Zinai
iriai kaip geras yra Prince Albert 
tabakas pypkei ir cigaretui. Už

miršk griaužimą liežuvio, deginimą 
gerklės ir pamėgink šaltą rūkymą. 
Tai yra

►ringe Albert
tautiškos linksmybes rukmymas

Galite rūkyti kiek ir kaip ilgai norite, nuo gaigystės iki vidurnak
čiai ir Jūsų liežuvio ne žnybčios, nes Prince Albert tabakas pada
rytas naujai išrastu budu kuris prašalina pervėjimą ir svilinimą. 
Tas išradimas yra tiktai musų. Nėra kito tabako kaip Prince Albert. 
Nupirkite rudoną blėtinę, prisikimškite pypkę arba susukti ciga- 
retą ir dažinosite kas tai yra tikrasis rūkymas.

Pirkite virus Prince Albert raudonuose 
blėtinese 19c, raudonu airiu maiieliuo- 
se 3c ir stiklinėse po svarą ir puse svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. C.

Del to sau labai daug ken
kė. Lenkai jo baisiai ne
kentė ir vadino jį aršiausiu 
“litvomanu.” Daug jisai 
nuo ju ir iškentėjo.

Maždaug nuo 1908 metu 
kun. A. Ambraziejus, jauz- 
damas save skaudžiausiai 
užgautu, pasitraukė nuo 
viešojo gyveninio ir užsida
rė savo kambariuose, nie
kur jokiuose susirinkimuo
se ir draugijose nedalyva
vo, nesilankydavo pas nieką 
ir nemėgdavo pas save pri
imdinėti. Labai retai gali
ma jį buvo pamatyti einantį 
per Vilniaus miestą. Daž
niausia, kol dar buvo svei
kas, galima buvo kun. Am
braziejus pamatyti Boni- 
fratrėlią bažnytėlėj karštai 
ineldžianties arba kalbant 
šv. Dažančią...

Tegu jam Augščiausias ir 
Teisingiausias Viešpats su
teikia amžiną atsilsį!

kas čia buvo. Visur vokie
čiu apkasai intaisyti gerai, 
stipriai ir patogiai. Daugy
bė vieliniu tvorą ir visokią 
sukrovimii skyrė ją pozici
jas nuo rusu. Ir per tas 
tvoras, valus ir spąstus tu
rėjo eiti rusu karuomenė. 
Prieidami prie ju apkasu, 
rusu kareiviai ant 8 žings
niu, turėjo stotis visu augu
mu prieš šaudyklių ir kul
kosvaidžių ugnį ir pulti aut 
vokiečiu ir stumti juos iš 
apkasą.

■ Už Amalių griuvėsiu ke
lias pasisuka prie sodžiaus 
arba miestelio Kuršėnų, 
kur taip ilgi ir baisus buvo 
mūšiai. Dar prieš ineinant 
į miestą, žaliuojanti rugiu 
laukai buvo ištrypti ir Su
naikinti. Aplink Kuršėnus, 
kuriuos vokiečiai norėjo už
laikyti, viskas sulyginta su 
žeme. Bet patįs Kuršėnai 
išlikę apysveiki.

1-na miesto pusė išgriauta 
ir išdegus, bet kita tebesto
vi, nors tyli, gyventojams 
pasitraukus ir liūdna gyve
nimui aprimus. Nuo Kur
šėnų mušis pasitraukė į pie
tus. Ir čia tas pats regi
nys: apsikasiinai, rovei, va
lai, .tvoros... Vokiečiai la
bai greitai apsikasa. Kol 
vienas būrys mušasi, kitas 
būrys užpakalyje dirba su
stiprinimus, kasa rovus į 
žmogaus augumą. Viskas: 
ir lentos, ir akmenis, ir pa
čią kritusią kūnai randa 
sau vietą darant? sudrutini- 
mus, kokiu rusu armija nė
ra mačiusi. Čionai kėliau-4 
įlinkas sakos pirmą sykį 
pamatęs vaiku ratelius, lo
vas ir mokyklą suolus, pa
vartotus kaipo medžiagą 
dirbant drutvietes.

Čia krito nemažai gyvas
čių iš abieju pusiu, tai ga
lima suprasti. Dabar į ap
mirusius Kuršėnus atlekia 
tiktai anuotą šuvią balsas, 
nuo kurio drimba ir skamba 
likusieji langu stiklai! Vo
kiečiai dienomis ir naktimis 
norėję apeiti Kuršėnus iš 
Šiaulių pusės ir atstumti 
rusus. Taip buvę ir tąsyk, 
kuomet rusai atvarę vokie
čius ant Bubiii.
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a Telephone Yards 6685 B

J Lietuviška Drapanų Krautuve * 
Užlaikau didžiausiame pasirin- 1 

I kime vyriškų apredalų, skrybėlių, J
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir S
i vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- | 
Į kotų. E

■ JONAS BUDRIKAS, savininkas ■ 
’ 3252 54 5. Morgan St !

CHICAGO. ILL.
a a

JUS GALETE IŠAUGIIIPLAUKUS
a
■ Geriausias graborius ant Bridge-f 
| porto. Atlieka darbą kuogeriau- 
s šiai.
I Prie kiekvieno pagrabo suteikia | 
g geriausius liktorius ir 12 vazonų | 
j painių.

Tel. Drover 4139.

; A. MASALSKI j
8 3308 Auburn Ave. Chicago $

DR. RICHTER'S 
PA I N 

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

Tikras Expoller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite, tų pa
kelių, kurio yra 
neužpeečtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptickose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, N. Y.

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

Ofisas ir Gyvautas vieta Vulaades

1 3249 S, Morgan St, Chicago.

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar raudas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas 13
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų. tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete- iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Htiip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

Šeštoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galcme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACL’RA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė CalvactJra— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že
miau atspaustą kuponą 
ir siu'skete šianden.

UNION LABORATORY, Box 544, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y,
Siučiu i dedamas 10 centu del spmft: 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė. Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.) r

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |
» Durų, lentų, lentelių, romų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

1 CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. KALSTEI) ST. CHICAGO, ILL

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. i

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

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

- r.;. ■ A • Z.

z Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretę kuponą, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulerisku Hassan Į|Į 
Cigaretę kuponą. Dovanu Stotyje arba pas 

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

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

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. ( i

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

zonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios 
rųšies paukščių ir tt. 1

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 krosinį susinešimą), ko
dėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir tt.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma. J * '■ •■gį-jfci.-

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.

3
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ALD. “KATALIKAS,” liepos 28, 1915.
v

Chicagos Žinios.

Šiandien šventė 
pagerbimui 

žuvusiųjų.
(Tąsa nuo 1 pusi.).

doru, jei lietuviai neatsiim
tu savo nuskendusiu broliu 
ir nesuteiktų jiems paskuti
nio patarnavimo. Reikia 
žinoti, kad už laidotuves ne
prisieis mokėti. Mažeika 
apsiima išrūpinti laidojimo 
iškaščius- iš majoro fondo.< 
Todėl tegu nei vieno lietu
vio nelieka neatsiimto.

Vakar tik tris skenduoliai 
tebuvo išgriebti, ir tie bu
vo išgriebti iš upės šalę tek- 
šančio garlaivio.

Vakar prasidėjo pakėlimo 
darbas. Didelės dredge Fa
voritė priplaukė prie gulin
čio Eastlando. Bet apli
kuojama, kad reikės nema
žiau, kaip 9 dienų parver
sto garlaivio pakėlimui.

KALTININKŲ IEŠKOJI
MAS.

Nuo pat nelaimės pra
džios ieškoma baisaus atsi
tikimo kaltininkų. Iš pat 
pradžios kapitonas ir juri
ninkai sėdi kalėjime ir lai
kas nuo laiko kaina utinė ja
lui. ŠĮ vakarą Cook apskri
čio grand jury ketina dar 
uždaryti kalėjimai! šešis as
menis, kurie surišti su val
dymu, veikimu ir inspekci
ja garlaivio. Apie tai pra
nešė Illinois valstijos advo
katas Hoyne. Valstijiniam 
advokatui Iloyjįę sekreto
rius Lake Seamen’s unijos 
Victor Olandei* pasakė, gar
laivio inspekcija (apžiūrėji
mas) buvo vieni juokai. Sa
kė, kad garlaivių savininkai 
patįs nuskirdavo po kiek 
pasažierių imti, o inspekto
riai tik patvirtindavo jų 
paskyrimą. Į saugumą nei 
kiek neatsižvelgta.

Tardymuose Walter C. 
Steele, garlaivio kompani
jos išdūrintas, pasakė: “Aš 
nežinojau daug ko apie gar-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie nepastovus oras, 
apsiniaukę ir lietus; rytoj 
išdalies taippat apsiniau
kę; temperatūroje maža at
maina.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 76 1., žemiau
sia — 64 laipsniai.

laivį, tik tą žinojau, kad už 
pa pigintą kainą gavau.”

LABDARYĖS SUSIRIN
KIMAS.

Pereitą sekmadienį šv. 
Kryžiaus parapijos svetai
nėj atsibuvo pusmetinis 
Labdarių Sąjungos 1 kuo
pos susirinkimas. Prisiųsta 
buvo daug. atstovų iš tau
tiški^ dr-jų, kurios taipgi 
pasižadėjo remti medžiagiš
kai Labdarių Sąjungą. Šv. 
Vincento F. dr-ja prisiun
tė auką $50.00; Š. Širdies 
V. J. moterių ir mergaičių 
dr-ja prisiuntė $10.00. Kitu 
dr-jų atstovai susirinkime 
pranešė, jogei ir tos dr-jos 
pažadėjusios gausias aukas, 
lik pareikalavo platesnių 
-Jinių apie Sąjungą. Labda
rių Sąjungos tikslas ir vei
kimas bus atspauzdinta ant 
lapų ir pasiųsta visoms 
draugijoms. Tam tikslui iš
rinkta komitetas iš sekan
čiu asmenų: Kun. A. Skryp- 
ko, p. J. Elias ir kun. P. 
Lapelis. Kuopos raštinin
kas J. Klimas išvažiavo va- 
kacijosna ir todėl jo vietą 
palikta užimti J. J. Paleliui. 
Be to dar išrinkta komite
tas, kuriam pavesta perei
ti per dr-jų susirinkimus ir 
draugijoms plačiau, gyvu 
žodžiu paaiškinti apie Lab
darių Sąjungos išganingą 
tikslą. Report.

Narės pirmos kuopos, imki
te pavyzdį iš darbščios są- 
jungietės p-lės Satkauskai- 
tės, prikalbinėkite naujų 
narių, platinkite tą musų 
brangią organizaciją, kaip 
įmanydamos, ir kelkite jos 
vardą savo padoriu gyveni
mu ir darbštumu.

Nina.

'ATSIDARĖ MOKYKLA.
Šiomis dienomis atsidarė 

Oleko mokykla ant Bridge
port© po num. 3360 Emerald 
avė. Mokinama pradinių 
dalykų, skaitliavimo arit
metikos, lietuviškos ir an
gliškos kalbos, kningvedy- 
stės. Mokytojas p. Olekas 
yra baigęs komercijos kur
sus ir turi patyrimą moky
tojavime.

&

Pranešimas Dr-stčs šv. Onos
Gerbiamos narės: —

Malonėkite būtinai visos narės susirinkti į šv. Jur
gio mokyklos svetainę ketverge, liepos 29 d., 8:30 vai. 
iš ryto, iš kurios vietos visos in .corpore eisime paly
dėti a. a. mirusią narę Juozapą Rašinskaitę į šv. Jur
gio bažnyčią.

Nepamirškite prisisegti dr-stės ženklus ir pribūti 
kaip viena i paskirtą vietą paskirtoje dienoje ir valan
doje. Su pagarba

A. Nausiedienė, Pirm.,
A. Strodomskiutė, Rašt.

KRIAUČIŲ KIRPIMO MOKYKLA
Mokina visus, moteris ir merginas, 

kirpti moteriškus kotus, sijonus, jekes. 
dreses, išsiūti guzikams skylutes. Mo
kykla atdara vakarais nuo 6 iki 9 v.

BLEEK’S SCHOOL,
3302 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Ant raudos storas labai geroj vie
toj arti Tananevicz Savings Bankos 
ant Morgan gat. Del platesnių ’ žinių 
kreipkitės į minėtą Bankų 3253 So. 
Morgan gat.

Ant raudos 4-rių kambarių fintas 
3202 S. Ashland are. Del platesnių ži
nių kreipkitės į Tananevicz Savings 
Bank, 3253 So. Morgan gat.

Ant pardavimo Saliunas ir Grocer- 
storas. Lietuvių apgyventoj vietoj. Pui
ki proga įgyti gerą biznį. Pigi randa. 
Atsišaukite pas Mr. Sherman, Sl-st ir 
Normai, avė.
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Darbininkui žmogui gera proga pir
kti 3 fintų narnų. Bandos atneša 
.$432.00. Kaina .$3,500.00. Reikia j mo
kėti .$500.00 o likusius po .$25.00 kas 
mėnesj. Atsišaukite

Gleich, 2908 W. 38th Place, Chicago.

Paieškai! brolio Audraus Marcinke
vičiaus jis vadindavus O. J. Michel 
apie 20 metų kaip Amerike pirmiau Į 
gyveno Waukegan. Ill. Jis yra tarnu-1 
vęs Suvienytų Valstijų karuomenėj ir j 
yra dalyvavęs karėj su Filipinais, j 
Paeina iš I’ksnlkiemio katino; gminoj 
Pagirmonių. parapijos Prienų. Suval
kų gub. Starapolio pavieto. Kas apie 
ji žinotų ar jis pats medžiu duot 
žinių tai bus atnagradyta .$5.00.

.Taigų jis neatsišauks, gailėsis. 
Sesuo Katrina Marcinkevičiūtė.

3259 S. Halsted str., 
Chicago, Ill. .

Tananevicz Savings I BANK
I !
;Bankes’ Papigino Kavą!

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

SĄJUNGOS 1-SIOS KUO
POS SUSIRINKIMAS.
Sekmadienį, liepos 25 d. 

tęęčią valandą po pietų šv. 
Jurgio mokyklos salėj atsi
buvo pusmetinis ALRK. 
Moterių Sąjungos 1-sios 
kuopos susirinkimas. Prisi
rašė tris naujos narės.

Kadangi kuopos pirmi
ninkė apleido Chicago, tai 
vienu balsu jos vieton iš
rinktą p. A. Nausiedienė, 
jos pag. p-lė S. Satkauskai- 
tė.

Nutarta elgtis pagal 1- 
mojo seimo nutarimą, ty. 
šaukti susirinkime narės 
vardais ir dažiurėti, kad 
narės reguleriai užsimokė
tu, o neužsimokėjusias per 
du mėnesiu išbraukti.

Toliau nutarta susirinki
mus laikyti kas paskutinį 
mėnesio sekmadieni 1 vai. 
po pietų šv. Jurgio salėj ant 
trečiųjų lubų.

Norinčios prisirašyti prie 
'pinuos kuopos, malonėsite 
įsidomėti į .sį| pranešimą.

Teodoras K. Jovaišas yra 
pirmas lietuvis koucertimi- 
muzikos mokytojas.. Ponas 
T. K. Jovaišas yra kilęs iš 
Kauno gubern., Panevėžio 
pavieto, Nocegalės kaimo. 
Ponas Jovaišas iš mažens 
mėgo groti koncertina, taigi 
ii* šioj šalyj būdamas sten
gėsi kaip galint pastoti ge
ru muzikantu. Ponas Jo
vaišas atsiekė savo tikslą 
ir turi apie 26 mokinius, 
kuriuos lavina ant koncer
tinų. Jis yra uždėjęs kon
certinų benų po įvairius 
miestus. Mokiniai yra už
ganėdinti iš mokytojaus Jo
vaišų ir užbaigę koncertinos 
kursą gali gerai pragyventi. 
Darbo kiekvienam koncer
tinos muzikantui randasi 
pakaktinai. Tai jaunimas, 
kuris myli mokinties tos 
muzikos, pirma lai snsineša 
su ponu T. K. Jovaišų. Po
nas Jovaišas užlaiko savo o- 
fisą Tananevicz Publishing 
Company, 3249 So. Morgan 
str., Chicago, Ill. Pirm 
pirksiant koncertiną, pasi
tarkite su p. Jovaišų, o ji
sai suteiks sąžinišką patar
navimą. 'Jis užsiima toj 
profesijoj jau 12 metų. Tai 
galima lengvai spręsti, kad 
p. Jovaišas yra labai išsila
vinęs ir užtat turi gerą ta
lentą prie mokymo studen
tų. Jaigu turite seną kon
certiną ir norite išmainyti 
ją ant naujos, tai atneškite 
į Tananevicz Publishing Co.
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Per Liepos Men.
Duoda savo kostume- 
riams Chicagoj suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

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

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

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island 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 8 Halsted st 
4729 Ashland ave
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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 Ohicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus 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.

PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.
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“Amerikos Lietuvis

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

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

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

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. P ALTANA VICIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass

a

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.

Baigusi akuierijos kolegijų; ilgai praktika- 
0 vusi Pennsylvanijos hospitalčso ir Philadel- 
I phijoj. Pasekmingai patarnauja prio gim- 
į dymo. Uždykų duoda rodą moterims viso- 

kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
? rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.
S 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

Telefonas Canal 3737IAKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

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

Del platesnių žinių kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, 3249’53ph®; S»oAN ST’
_ Real Estate Department as, — - ---- K. J- FILLIPOVICH, Pardavėjas

- Ja
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