
5

The Lithuanian American Daily
The paper with a home circulation 

OFFICES:

3249 South Morgan Street
Phone Yards 6870-6871 MAUKAS e™

"Tėvynė” k
307 W. 30th at. |IKOS LIETUVIŲ ENRASTIS

No. 1§8 (312) Entered as Second-Class Matter Au
gust 6, 3914, at the Post Office at 
Chicago, 111., under act of Mar. 3, 1879 Chicago, Ill., Trečiadienis, Rugp. (August) 11 d., 1915. PAVIENIS NUMERIS 2c. Metai XVII (Vol. XVII)

RUSAI KRAUSTOSI IŠ VILNIAUS
Prasidėjo krausty

mosi iš Vilniaus.
Lomža pateko vokiečiams

Kaunas labiau suimamas.
Rusai neišlaikys nei antros 

drutviečių linijos.
Londonas, rugpj. 11. — 

Austro-Vokiečiai vis spau
džia rusus. Labiausia teu
tonai pasivaro Lenkijoj, iš 
kur rusai yra pasiryžę pasi
traukti ir iš kur traukiasi. 
Lietuvoj vokiečiai irgi varo
mi pirmyn. Kauno fortai 
trūksta nuo milžinišku-vo
kiečių kanuolių, o Vilniuje 
jau pradedama kranstyties. 
Iš Petrogrado atėjo telegra
ma, kad pirmi kraustymosi 
žingsniai jau padaryta. Da- 
Ivkai iš visu ištaigu gabe- 
narni usijos gilumom Pra
dėta gabenti kningos iš di
džio kningyno ir dalykai iš 
muziejų. Vokiečiai, apgulę 
Kann.ą, netruks atsidurti 
ties Vilniaus vartais.

Šiaurinėj Lenkijoj vokie
čiai užėmė Lomžos miestą.

Pietinėj Lenkijoj vokie
čiai, paėmusieji Ivangorod, 
jau padavė rankas saviš
kiams, kurie Varšavą pa
ėmė ir skubinasi užduoti 
smūgius bėgantiems ru
sams, bet karo ekspertai 
sako, kad rusai suspės pa
bėgti ir pasislėpti už drut
viečių.

Lomža, kurią vokiečiai 
užėmė, yra ant Narevo upės. 
Dabar Šiaurinėj Lenkijoj 
vokiečius sulaiko tik ,Osso- 
veeo tvirtovė.

Vokiečių oficialiai skel
biama :
“Kauno apylinkėse, grum

damiesi be paliovos, mes 
prisiartinome dar arčiau 
drutviečių linijos. Armija, 
vedama gen. Falcke, prasi-' 
laužė per Lomžos drutvie- 
tes ir vakar antpuoliu paė
mėme fortą po num. 4. O 
iš ryto apginkluotas miestas 
mūsiškių buvo užimtas. 
(Lomža nėra tvirtovė, tu
rėjo tik ant greitųjų su
krautas^ apkasas. Vokieęiai 
šneka apib fortus, kad pa
didinti savo pergales). Į 
pietus nuo Lomžos mūsiš
kiai perėjo per vieškelį, ve
dantį į Ostrov. Ostrov te
bėra rusų rankose.

1 Musų kareiviai pasiekė 
Būgą iš Bojany pusės, į va
karus nuo Brok, iki upės 
galo.

Nuo rugpj. 7 d. šiaurinėj 
Lenkijoj paėmėme 10,000 
Belaisvių.

Į rytus nuo Varšuvos ar
mija princo Leopoldo pasie
kė jau Stanislavo  v-Novo 
Minsk vieškelio.”

Nei rusai, nei vokiečiai 
nieko nepraneša apie vei
kimus Kurše. Matyt, ten 
nieko ypatingo ncsidaro.

SMARKUS VEIKIMAI 
DARDANELIUOSE.

Londonas, rugpj. 11. — 
Talkininkų sujungtos jėgos 
jau vėl atnaujino smarkius 
veikimus Dardaneliuose.

Atnaujino atakas ant tur
kų pozicijų ant Gallipolio 
pusiausalio. Ant platumos 
300 jardų talkininkai pasi
varė 200 mylių pirmyn.

Naujos jėgos išsodinta 
ant pusiausalio. Sustiprin
ti talkininkai netikėtas pa
dare atakas ir paėmė 630 
turkų nelaisvėn ir keliatą 
kanuolių

Dabar talkininkų svar
biausiu dalyku yra prasilau
žti per Dardanelius. Tuo- 
mi butų suteikta Rusijai a- 
municija, nes Rusijos mili
joninės armijos be amunici
jos yra bejėgės prieš teuto
nus. Dabar talkininkai tu
ri jau supakavę daugybes 
amunicijos ir kaip tik Dar- 
daneliai bus pralaužti, tai 
jlirmas dalykas amunicija 
bus gabenama į Rusiją. Tal
kininkai pripažįsta, jog ka
ro didžioji našta krito ant 
Rusijos. Tą naštą paleng
vinti tegali pralaužiant Dar
danelius ir suteikiant Rusi
jai amunicijos.

Dar antras yra išrokavi- 
mas apgalėti Turkiją. Dar- 
danelių puolimas pakreiptų 
Balkanų tauteles talkinin
kų pusėn.

| Belgijos našlaičiai

Mr

PRIE5T PHD LITTLE REFUGEES FROM BELGIUM
Belgų parapijos, Detroite, Mich., klebonas, kun. Sijoen, su belgų našlaičiais. 
Garlaiviu Ryndam iš Belgijos New Yorkan atgabenta 80 vaikelių. Jų dalį pri
ims pas save viršminėtas klebonas ir išdalins juos po belgų šeimynas savo parapi

joje. Tai garbingo vyro darbas našlaičiais rupinties.

Vokiečiai atakavo
Angliją iš oro.

Bombomis nužudo 15 asmeny.
Daugiausia nukentėjo mo

teris su vaikais.
nai iš Dunkirk užatakavo 
sugedusį zeppeliną, tai už
simušė sub-leit. R. Lord.

Bombomis 
ir su

zeppe-
Buvo

namo.

BULGARIJA GATAVA 
KIBTI Į TURKIJĄ. 
Sofija, Bulgarija, rugpj.

11. — Bulgarija turi pri
rengtą armiją ir ji gatava 
drožti ant Konstantinopolio, 
jei Serbija nusileis ir užleis 
jai Makedoniją. Apie tai 
paskelbė Bulgarijos premie- 
ras Radoslavov. Bulgarijos 
valdžia apreiškė, ko reika
lauja iš austro-vokiečių, jei 
laikysis neutraliteto ir ko 
reikalauja iš talkininkų už 
turkią išvijimą iš Europos. 
Už turkų išvijimą iš Euro
pos Bulgarija nieko daugiau 
nereikalauja, kaip tik to, 
kad visos provincijos, bul
garų apgyventos butų jai a- 
tiduotos. Kadangi ten gyve
na 1,500,000 bulgaru, todėl 
ir reikalauja tų provincijų. 
Konstantinopolio Bulgarija 
visai nenorinti.

Kuomet Bulgarija paskel
bė tokius reikalavimus ir 
tokius parėdymus, tai Ser
bijos valdžia subruzdo tar
ties, kad įgyti galingą tal
kininkę. Sušneko apie su
grąžinimą Bulgarijai Make
donijos.

duoti Kavallą. Tai Graikija 
pažadėjo po aštuonių dienų 
duoti atsakymą.

Francijos, Anglijos, Ru
sijos ir Italijos diplomatai 
sušilę dirba, kad įgyti galin
gą Bulgariją į savo pusę, 
nes Bulgarija pabaigtų lau
žyti turkams kaulus. Ir tas 
yra begalinės del talkinin
kų svarbos dalykas.

Tai dabar svarbiausi poli- 
tinkiniai pasitarimai Euro
poje yra ant Balkanų.

UŽĖJO ANT MINOS.
Londonas, rugpj. 1. — 

Anglijos torpedinis laivas 
Lynx nuskendo Šiaurinėj 
jurėj, užėjęs ant minos. Ke
turi oficieriai ir 22 jurinin
kai išgelbėta. Iš viso ofi- 
cierių ir jurininkų buvo a- 
pie 100.

eskadra laikysis užlajoj ir 
tikisi įveikti Rusijos laivus 
ir prigelbėti savo karuome- 
nei paimti Rygą.

Rusų buvo pranešta, kad 
sekmadienį trįs Vokietijos 
karo laivai pagadinta. Vo
kiečiai pripažįsta, kad taip.

Londonas, rugpj. 11. — 
Vokietijos zeppelinai ataka
vo Anglijos miestus palei 
rytinį pakraštį, liet laiko
ma paslaptyje, kokie mies
tai nukentėjo,
užmušta 15 asmenų 
žeista 14.

Vienas atakavusių 
linų buvo nušautas, 
pašautas begrįštant
Sugadintas plumtelėjo ju- 
rėn ir buvo išvilktas į Ost
end, Belgijoj. Bet talkinin
kų lakiniai užatakavo ten 
jį ir visai sunaikino.

Spėjama, kad penki ar 
keturi zeppelinai dalyvavo 
atakoj.

Vakar per Ilolandiją per
lėkė dar penki zeppelinai ir 
nusinešilno šiaurės vakaru 
link. Todėl gal antra ata
ka kur nors ištiks. Bet tą 
vakarą ištiko ant jūres au
dra ir tas turbūt privers 
vokiečius grįšti atgal.

Oficialiame Anglijos val
džios pranešime sakoma, 
kad nukritus bomboms, tuoj 
buvo 
urnai 
dies 
ryta.

Pagal oficialius praneši
mus užmušta vienas vyras, 
devynios moteris ir keturi 
vaikai. Sužeista penki vy
rai, septynios moteris ir du 
vaiku.

Kuomet talkininkų laku-

myn ir užsimušė.
Šiuo tarpu buvo daugo

ka! lakūnų veikiama, talki
ninkų ir vokiečių.

Berlyne apie tai 
skelbiama:

“Šeši ar 
aeroplanai 
bruecken ir
Ant Zweibruecken numes-

šitaip

priešo
Zwei-

ŽUVO ANGLIJOS 
SKRAIDUOLIS.

aštuoni
atakavo 
Sankt Ingbedt.

ištikę gaisrai, bet jie 
buvo užslopinti. Blė- 
nedaug tebuvę pada-

daug blėdies tepadaryta. Gi 
Sankt Ingbedte užmušta 8 
asmenįs ir du sužeista.

Ties ITarz, pamiškyje, į 
vakarus nuo Verduno, 
Francijos balionas nušauta. 

! Tarp Beleingen ir Rhehi- 
weiler, Francijos aeropla
nas buvo šūviais pri verstas 
nusileisti. Lakūnas ir nu- 
žinrėtojas paimta nelais
vėn. Vienas priešo lakūnas 
buvo priverstas nusileisti 
ant Šveicarijos žemės.”

Petrograde skelbiama, kad 
vokiečiai iš oro bombarda
vo geležinkelį, kurs eina 
nuo Vilniaus į pietus. 12 
bombų numesta ant Baltsto
gės. Penkios iš tų bombų 
buvo padegančios. Kartu 
buvo iš oro atakuota Kovc- 
lio geležinkelio stotis. Blė
dies nedaug tepridaryta ir 
traukinių bėginėjimas ne
buvo visai sutrukdytas.

Berlynas, rugpj. 11. — 
Norvegijos pakraštyje An
glijos skraiduolis India bu
vo sutorpeduotas. Tik 80 
jurininkų teišgelbėta. Juo
sius išgelbėjo Švedijos gar
laivis Goetsland.

Iš ašarų pa 
kalnas.

MEKSIKO KRIZIS 
SPROGSTA.

sekan- 
į Chi-

mėnesį

gyventojo iš šiaurinės 
Francijos. Jokio kampelio 
negalėjau rasti.

Ėmiau vaikščioti iš namų 
į namus, ieškodama pasto
gės. Visur pilnai 
bėgėlių. Subėgo 
lauko žmonelių i į 
gražų kraštelį.

Jau buvau besėdinti ant 
akmens, kad išsiverkti del 
nuovargio ir rūpesčio, bet 
išnaujo gatvekariu 
žau leistics į kitą 
dalį.

Tik štai netikėtai
sveika moteriškė, prasišyp
sojusi klausia, ar nesu an
glė. Žinodama, kaip didžią 
franeuzai simpatiją turi 
prie anglų ir noras gauti

besą pa- 
iš karo 

tą ramų,

Washington, D. C., rugpj. 
11. — Meksiko reikalų in- 
tempimas pasiekė sprogimo 
laipsnio. Prez. Wilson įsa
kė šarvuočiam New Hamp
shire ir Louisiana plaukti į 
Vera Cruz, kur amerikonai 

___ _____t „d, . ir kiti svetimtaučiai yra pa- 
Į uždarė toj užlajoj keliatą vojuje. Prasidės Meksiko 

Graikija turėtų Bulgarijai rusų karo laivų. Vokietijos banditų raminimas.

RUSIJOS LAIVAI 
SPĄSTUOSE.

Kopenhagen. rugpj. U. — 
Čia skelbiama, kad Vokieti
jos eskadra, kuri pasirodė 
sekmadienį Rygos užlajoj,

Paryžius, liepos 20. — 
Amerikone Carolyn Wilson, 
kuri lankosi po įvairias Eu
ropos šalis, atsiuntė 
čią korespondenciją 
cagos Tribūne.

Pereitą rugsėjo
— rašo ji — iškeliavau iš 
Paryžiaus Italijon. Važia
vau 25 valandas prisigrudu- 
sihme vagone, negaudama 
jokio valgio ir nei valandė
lės užsnūsti. Apsistojau 
Clermont-Ferrand.

Tame mieste atsilankiau 
Į į visus 10 lietelių ir visi be- 
Isą pilni pabėgėlių belgų ir

pasi ry- 
ni iesto

patogi,

(Seka ant 2 pusi.).
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Iš Dienos

Vokiečių užimton Varšu
von ir Lenkijon generaliu 
gubernatoriumi nuskirtas 
didžiausias lenkų priešinin
kas ir germanizatorius, gra
fas Passadovskv, kurs žy- 
mią rolę lošia Vokietijos 
valstybės politikoje. Pa
lengva todėl paaiški, jogei 
Lenkijai neprigulmybės pa
žadėjimas bus sunku išpil
dyti. Veikiau leTikTFP^Ijus 
sugermanizuoti, negu įgis 
neprigulmybę. O kas bus, 
jei kaizeris lenkams atsiųs 
dar kokį karalių germaniza- 
torių? Bus tikroji tautai 
pragaištis. Lenkai tokiuo 
kaizerio veidmainiavimu la
bai pasipiktinę.

Vokiečių laikraščiai daž
nai ima rašyti apie revoliu- 
cijinį bruzdėjimą Rusijoje, 
kuris prasidėjęs pirmiausia 
Maskvoje, gi iš ten persikė
lęs kitur. Mat, Rusijos val
džia slepia prieš visuomenę 
visus savo nepasisekimus 
šiam kare. Apie tuos ne
pasisekimus uždrausta laik
raščiams skelbti. Tečiau 
visuomenė kitokiais keliais 
sužino caro armijų nepalai
mas ir, tokiuo stoviu nepasi- 
ganėdindama, juda, bruzda.

Bet labiausia gyventojus 
kiršina valgomu produktu 
brangumas, ypač didžiuliuo
se miestuose. Bėdiuęsni 
gyventojai turi kentėti nuo 
didelio nepritekliaus. Mėsa, 
Sakoma, nebūtų dar per- 
brangi, bet visokios rūšies 
spekuliantai, naudodamiesi 
Suirutėmis, bėdinesniems 
jos vienos neparduoda; jei 
'norima nusipirkti mėsos, 
tai priverčiama podraug 
pirkties ir kitokių valgomų 
produktų, už kuriuos plė
šiama neišpasakytos kainos. 
Be to visą stovi paaršina 
kareivinių ratelių didis ne
pasitikėjimas dabartiniu ru
sų karuomenės vyriausiuo
ju vadu Nikalojumi, kuris 
visuomet pašoka kaip liūtas, 
bet veikiai krinta kaip inu- 
sia.

Kas tai Lietuviška 
Brasta.

Anglijos didžioji kanuolč.

CONCEALING BIG GUN AT DARDANELLES- — '

Anglų didelė kanuole užtraukta ant kranto ties Dardaneliais ir ruošiama priešais 
turkus.

Karo žiniose dažnai mi- 
iiima Lietuviška Brasta. 
Tai lietuviškas vardas ir ta 
vieta nėra Lietuvoje. Gir
dėjau žmones kalbant apie 
;ą lietuvišką, pavadinimą. 
Kodėl taip lietuviškai vadi
nama. J. M. Nausieda.

ATSAKYMAS.
Lietuviška Brasta yra 

prie Bugo upės. Palei vi
durinį Būgą senovėj gyve
no getviai. Dar Vytauto lai
kais Bugas buvo rubežiumi 
lietuvių viešpatystės nuo 
lenkų. Todėl senų senovė
je iki po Vytauto laikų vie
tos palei~vidurinį Būgą bu
vo lietuvių kunigaikščių 
valdomos. Todėl ten ir lie
tuviški vietų pavadinimai 
užsiliko.

Getviai nuolatai turėjo 
kariauti su lenkais, kurie 
gyveno už Bugo ir su slavių 
gentimis, kurios gyveno į 
pietų rytus nuo getvių.

Pirmas lietuvių kunigaik
štis, kurs prijungė getvius 
ir vietas palei Būgą, buvo 
bene tik Erdvilas Karinga
sis. Getvių žemė jau buvo 
rusų užgriebta ir Erdvilas 
sumanė atgriebti iš rusų 
valdžios savo gentį. Todėl 
smarkus lietuvių kunigaik
štis Erdvilas surinko 15,000 
kareivių ir 1217 m. užvedė 
karą su rusais ir vaikė ru
sų kariaunas iš lietuviškų 
žemių. Erdvilas kariavo 
lygiai tose vietose, kur da- 
bar yra antroji rusų apsi
gynimo linija, kur dabar 
iš pavislio bėga caro armi
jos. ’ Ten, kur iš pavislio 
renkasi didž. kunigaikščio 
Nikalojaus armijos, anais 
laikais lietuvių Didysis Ku
nigaikštis Erdvilas vaikė ir

Tikrojo Rusijoje stovio, 
žinoma, negalima sužinoti, 
nes spauda persekiojama 
kaip dar nekados ir visokie 
atsitikimai laikomi 
džiausioj slaptybėj.

kuodi- 
Kuo- 

met kur nors tarp gyven
tojų prasideda bruzdėjimas, 
policija veikiai visa tai už
slopina žiauriausiomis prie
monėmis. Nesenai, pav., 
Maskvoje atsibuvo žemieti
jų ir miestų atstovų suva
žiavimas. Suvažiavimas, 
sakoma, buvęs baisiai truk- 
šmingas, bet laikraščiaims 
apie tai buvo uždrausta ir 
paminėti. Jei taip ilgai gy
ventojai bus spaudžiami ir 
persekiojami, jei caro ka- 
ruomenė nuolat bus teutonų 
mušama, tai Rusijoje revo
liucija neišvengtina.

Kažkurie musų laikraščiai 
rašo, jogei Bernardas Mon- 
tvidas, kuris pakartas už 
kun. J. Žebrio ir jo tarnai
tės nužudymą, prieš pakar
siant visas laikas meldęsis. 
Gali būti. Ir jei jis 
sis, tai ne kitai]), kaip 
iš cicilikinių šlamštų.

mel dę- 
tik

saRusų generalis štabas 
vo oficialiuose pranešimuo
se tvirtina, jogei vokiečiai 
nuo Rygos atmušti, vokiečių 
karo laivynas įveiktas, Kau
no stiprovės vokiečiai ne- 
paimsianti ir t.t. Rusų ge
neralis štabas tokias pat 
giesmes giedojo ir apie Var
sa vos puikų pasilaikyiną. 
Tečiau išėjo priešingai. 

pliekė kailį rusų prabo
čiams. Tuomet narsus lie
tuvių karvedis išgainiojo 
rusus ir apėmė Gardiną, 
Dragičiną, Brastą, Branską, 
Suražių ir Mozirių. Erdvi
las atkėlė Lietuvos sieną i- 
ki Pripeties upės. Tuose 
užkariautuose kraštuose 
Erdvilas įvedė labai išmin
tingą ir dorą tvarką. Dau
gelis jau tenykščių žmonių 
buvę apkrikštyti pagal pra
voslavų būdą ir, nors Erd
vilas išpažino senovės tiky
bą, bet nepersekiojo krikš
čionių, gerbė jų šventyklas.

Bet kiek vėliau, būtent 
1237 m., totoriai, Batijaus 
vedami, užplūdo visą Rusi
ją, pavergė ją, patįs su gau
jomis nusidangino per Kar
patus, į Vengriją, o dviem 
savo karvedžiam — Baida- 
nui liepė traukti Į šiaurę 
pa vergti lenkus ir lietuvius. 
Totoriai užplūdo getvių že
mes, kurias Erdvilas išgel
bėjo nuo rusų, išdegino to
toriai Brastą, Slonimą, Gar
diną, Naujapilį, Lucką. Jau 
totoriai gatavi buvo užpul
ti ant Lietuvos širdies. Erd
vilas gyveno tuomet Kernu- 
vėje, kuri buvo ant Nerio 
kranto. Totorių vadai at
siuntė pasiuntinius pas 
Erdvilą į Kernuvę. Erdvi
las liepė pasiuntinius vai
šinti, juos bovinti ir trukdy
ti. Pasiuntiniai reikalavo, 
kad Erdvilas ir Lietuva pri
pažintų totorių valdžią. Bet 
vedant derybas ir vaišes, 
Erdvilas su didžia paskuba 
rinko karuomenę. Tuomet 
Erdvilas liepė atvesti toto
rių pasiuntinius ir, duoda
mas dvi vilvčias, tarė: 

' “Siunčiu tiedvi vilyči jū
sų viešpačiui, kurs nors pu
sę pasaulio užkariavo, vie
nok neturi dar tiek galės, 
kad lietuvių tautą nuveik
ti!”

Totorių pasiuntiniai su
prato, kokiuo tikslu jie bu
vo vaišinami ir trukdomi. 
Sugrįžo pas savuosius ir 
papasakojo, ką girdėjo ir ką 
matė. Totoriai pasiryžo iš
skersti lietuvių tautą. Su
rinko karuomenę ir leidosi 
Lietuvon. Totoriai apsisto
jo Pripeties pakrantėse.

pė ir pavadino Brzescie irTuo tarpu Erdvilas su ga- p~ - 
linga lietuvių karuomenę Brest.

Atviras laiškas “Ameri
kos Lietuvio” Re

dakcijai,
Gerb. “Kataliko” Red.: —

Kad neklaidinus vietinių 
lietuvių, šiuomi nuoširdžiai 
prašau Gerbiamosios “Ka
taliko” Redakcijos padėti 
šį mano laišką Jūsų gerbia
mojo laikraščio skiltyse.

“Amerikos Lietuvio” 27 
num. tilpo korespondencija 
iš Cleveland, Ohio., kurio
je buvo labai įžeistas vieti
nis T. F. komitetas. Kok
sai tai J. Šilkasparnis iš vė
jo pasigavęs žinių, rašė, kad 
T. F. komitetas rinko au
kas nukentė j tįsiems nuo 
karo, vaikščiodamas po stri
bas, bažnyčioje ir tam tiks
lui buvo surengtas vienas 
vakaras. Taip, kad aukų 
surinkta viršaus 1,000, bet 
kol kas tie pinigai yra nie- 
-kur neišsiųsti — jie ramiai 
sau guli banke. Įžeistas 
T. F. komitetas savo susi
rinkime nutarė užprotestuo
ti ir pareikalauti atšaukti 
į nei a gin gą kor espon d en ei j ą 
tame pačiame “Amerikos 
Lietuvyje.” Atšaukti bu- 

per miškus ir tankumynus 
pūškavo, totorių ieškant. 
'Ir sutiko ant kairiojo Pri
peties kranto. Baisiausia 
skerdynė įvyko. Atkakliai 
ėmėsi totoriai, bet lietuviai 
su tokia narsybe ir smar
kumu kapojo ir’ žudė toto
rius, kad retas beliko gy
vas. Daug totorių leidosi 
atgal ir bandė perplaukti 
per Pripetį. Dauguma pri
gėrė.

Erdvilas atstatydino nu- 
teriotą kraštą, atstatydino 
Brastą ir kitas pilis. Tokie 
tai dalykai dėjosi tenai, kur 
dabar Rusijos armijos ke
tina pasislėpti nuo teutonų 
smūgių.

Pavadinimas Brasta, ži
noma, kilęs nuo žodžio bris
ti. Mat, senovėje lietuviai, 
kur dabar yra Lietuviška 
Brasta, brizdavo per Būgą. 
Prie tos vietos ir buvo pa
statyta pilis. Lenkai ir ru
sai tą lietuvišką žodį iškrei

vo pavesta kun. J. Halabur- 
dai, komiteto išdininkui, ku
ris tą darbą ir atliko. “A- 
merikos Liet.” kun. Ilala- 
burdos atšaukimą netalpi
no, o tik nuo savęs pridėjo 
porą žodžių, kas atrodė, kad 
visai neatkreipia atydos. 
Keista atrodo, kad “A. L.” 
J. Šilkasparnio, kuris kai- 
kada pasižymi korespon
dencijomis ir socialistų mė
šluose bjauriodamas Cleve- 
lando katalikus (tą faktais 
galiu prirodyt), dėjo mela
gingą korespondenciją ir a- 
pie T. F. veikimą, o kada 
T. F. komitetas parašė at
šaukimą, tai lyg užstoda
mas J. Šilkasparnį, nedėjo, 
turbūt bijojo nustoti kores
pondento.

Kad Clevelando aukoto
jai nepareikalautų iš T. F. 
kom. atskaitos ir kur tie 
pinigai yra, kaip “Ameri
kos Lietuvyje” buvo rašy
ta, nors “Drauge” ir buvo 
tilpusi pilna atskaita, tai 
turi štai ką pranešti. Ligi 
šiam laikui T. F. kom. turi 
surinkęs aukų $1,058.56. 
Kovo mėnesyje T. F. išdi
ninkui B. Vaišnorai išsių
sta buvo $700 ir $7.10 už 
T. F. ženklelius. Pas komi
teto išdininką dar yra $358.- 
56, bet ir tuos nesenai pas
tarasis susirinkimas nuta
rė išsiųsti.

Baigdamas šį laišką pa
žymiu, kad jaigu “A. L.” 
pasitaikys dar panaišos me
lagingos korespondencijos 
ir į pareikalavimą redakci
ja to neatšauks, tuomet to 
viso kaltininkai bus patrau
kti atsakomybėn už mela
gingų žinių platinimą.

Su tikra pagarba
J. M. Sakalauskas, 

x T. F. kom. rašt.

Londonas, rugpj. 11. — 
Anglijos armijos vadas pra
neša, kad į pietus nuo IIoo- 
ge, ties Ypres, anglai turė
jo traukties atgal, bet prie 
Hoogc sodžiaus susidruti- 
no. Išgriautame sodžiuje 
anglai atmušinėja vokiečių 
antpuolius.
’ Paryžiuje skelbiama, kad 
Francijoj, ant karo lauko, 
diena ramiai praėjo. Tik 
besišaudymų buvo ties Ar-

Iš ašarų pakalnes.
(Tąsa nuo 1 pusk).

nakvyne, privertė mane pa
sakyti tai]).

“Bėdina moterėlė taip iš 
toli,” tarė franeuzė, “Ar. 
neitum su manimi, turime 
didelius namus. Visi ma
niškiai yra kare.

Nusivedė mane į didelius, 
puikius namus įkainyje. Dvi 
dukteris, gražios panelės, po 
15 ir 17 metų, išbėgo pasi
tikti ir gražiai prašneko an
gliškai, nes jos turėjo aine- 
rikonę auklę. Besą ir tar
naičių, prirengė visokių 
valgių ir gardumynų ir pa
miršau apie vargus savo ke
lionės.

Pirm, negu mane leido il- 
sėties, aš turėjau pažiūrėti 
į septynis sūnus, kurie visi 
buvo kare. Taip skaityto
jau, septyni grakštus^ dai
lus sūnus Inivo kare.

“Kiekvienas jų yra po du 
jardu augščio,” pasakojo 
motina, “šeši kariauja nuo 
pradžios. Septintasis bo- 
sauja kasykloje, kurioje iš
kasama meilintas ir kurią 
aš pavedžiau valdžiai. Bet 
urnai ir jis eis karau.”

Keturi iš sūnų buvo žu- 
avai, vienas kirasiras, vie
nas šaulys, o vienas pras
tas kareivis.

Ant rytojaus daugiau iš
girdau apie savo viešingą 
šeimininke. Išgirdau, kad 
tik ką karui prasidėjus ji 
valdžiai pavedė dirbtuvę, 
kur audeklai dirbami, pa
vedė mineralines kasyklas, 
iš kur imama baisiausia 
sprogstanti medžiaga, meli
nitas.

“Aš gatava tėvynei viską 
atiduoti,” tarė motina, “sa
vo septynis sunūs ir vis ne
kartą panorėjau, kad ir ma- 
,no tris dukteris butų sūnu
mis, kad ir jas buč galėjus 
ant tėvynės aukuro paauko
ti.”

Negalėjau nei žodžio iš
tarti klausydama išreiškimą 
begalinės tėvynės meilės, 
kuri man išrodė daėjus iki 
fanatizmo.

Parodė kampe valizą, ku
rioje buvo visokie kelionės 
daiktai. Paaiškino, kad ga
vus staiga telegramą, netu
rėtų gaišuoti išsirengimu.

“Matai, jei gaučiau tele
gramą, tai galiu sugaišti be
sirengdama. Todėl valiza 
dieną ir naktį gatava. Ži
noma, nieko blogo aš nesiti
kiu. Aš esu gera katalikė, 
kas diena einu bažnyčion 
melsties už savo sūnus. Ei- 
name visos dukteris ir aš. 
Išleizdama sakau: tu Pier
re ir tu Armand ir tu Geor
ge buvote ištikimi Bažny
čiai ir jus sugrįšit namučių. 
Bet tu Paul ir Robert ir tu 
Gustave ir Henri, buvote 
apsileidę ir nesistebėsiu, jei 
kas bloga jums atsitiks, jei 
be kojos ar be rankos par
važiuosite.”

Bėdina moterėlė! Atme
nu, kaip ji buvo pabalus, 
kuomet telegrama atėjo iš 
Marsellcs mano vaidu, 
pamanė, “tai pirma.” 
aš jau nebuvau, kuomet jai 
atėjo pirma telegrama.

Ją sveikinau su Naujais 
Metais, bet atsakymo nega
vau. Bet štai vakar, pra
einant pro ligonine prie Ru- 
e de Rivoli, sutikau moterį

Ji
Bet
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi ty 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 
, . arba j vertas dovanas.

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

nau tą ponią, kuri mane 
priglaudė. Ir ji pažino ma
ne. Klausė: “Kaip tamstai 
einasi. Pas mane bloga. 
Bet tikiuosi, kad tėvynė bus 
išgelbėta. Turime turėti 
viltį. Tai svarbiausia. Da
lykai gali būti ir blogiau. 
Gavau Tamstos pa sveikini
mą, bet tai buvo diena, kuo
met Armandą palaidojome. 
Jis mirė Chalons ligoninėj 
per Naujus Alėtus. Paskui, 
vasario pradžioj, gavau ži
nią apie Pierre ir Paul. Juo
du buvo viename pulke. 
Pierre buvo sužeistas, o 
Paul ėjo jam pagelbėti ir 
buvo nušautas ant vietos, o 
Pierre mirė po trijų valan
dų.”

Norėjau paguosti, bet ma
no žodžiai negalėjo per su
spaustą gerklę išsiveržti.

“Jie visi žuvo, bet aš ga
tava viską aukoti tėvynei,” 
tarė moteris. “Ir visi sū
nus jau paguldė galvas, iš
skiriant Henri, kurs yra čia 
be k-ųns ir ant proto apsir
gęs. Jis buvo leitenantu ir 
kuomet kapitonas buvo už
muštas, tai jis vadovavo sa
viškiams dar šešias valan
das. Sužeistas, ant proto 
susirgęs, bet ilgainiui galės 
atsitaisvti.” v

Negalėjau žodelio pratar
ti. Ką čia reiškia žodžiai, 
kuomet ant žmogaus krin
ta tokie smūgiai ir sus]įau
džia tokie sopuliai širdį? 
Stengiausi šį tą pratarti, bet 
ji pasilenkė prie manęs, 
švelniai paglostė ranka, lyg 
kad mane reikėtų paguosti, 
o ne tą motiną. Pabučiavo 
man į. abu skruostus ir nu
kiūtino savo keliu, nešina 
valizą, kurią mačiau kampe 
pereitą rudenį gražiuose rū
muose. Į

Tel.
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19 SO. LaSALLE ST. 

(Room 815) Chicago, Ill.
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OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinčs eko
nomijos, pilietystčs, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po piety; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
33S0 Emerald avė., Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj ^kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimu; bei p jau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Lan£uafe&

2



- - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - ■ —■■

ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 11, 1915.

Apie musų pa
liegėlius ir 
ligonius.

Cbicagos lietuviai turi iš
tart ačiū broliui Benediktui, 
kurs aprašė “Katalike” a- 
prie Tuberculosis Sanatori
niu. Apie tą Įstaigą lietu
viai beveik nei nežinojo, 
nors ir buvo girdėti nekar
tą apie tą didelę labdaringą 
Įstaigą. Bet tokie dalykai 
greitai pasimiršta, išgaruo
ja iš gaivu visiems tiems, 
kuriems jos nereikalingos.

Dalykas toks. Dabar 
daugumos atyda nukreip
ta i Europos karą. Jie 
daugiausia skaito apie karą, 
kas, be abejonės, visus uži
ma, ir kiekvienas žiuri, kas 
musą tėvynę ištiks. Tokiuo 
budu musu žmonės nelabai 
rūpinasi apie savo kaimy
nus. Jaunimas-gi daugiau
sia žiuri, kur ir kada atsi
bus koks pikninkas ar šo
kiai ir t.t. Sugrįžus iš dar- 
bo, rupi kur nors išbėgti 
ant tyro oro arba kur ki
tur stengiasi nusidanginti 
atgaivinti paniurusią dva
sią. Be abejonės, tie, ku
rie dirba viduje per die
ną, privalo del sveikatos iš
važiuoti kuodaugiausia ant 
tyro oro, kad pamiršus die
nos darbą ir kad atsilsėjus 
kur parke po medžiais.

Brazilijos atstovas, kurs su 
kitais Amerikos respubli
kos atstovais wkshingtone 
tariasi, kaip geriausia butų 

nuraminti Meksiką.

Taigi tie žmonės, kurie 
taip daro, arba tie, kurie 
namie sėdi ir niekur neina, 
labai mažai težino apie sa
vo kaimynus, kurie gyvena 
užpakalyj e—rūsiuose, tam
siuose ' kambariuose, lūš
nelėse. Tie žmonės niekad 
tokių kaimynų nemato ir 
nepažįsta ir jiems neapeina. 
Sveikas žmogus neatsigrę- 
žia, kur ligos, vargas, ne
pratars meilės žodelio, ne
paklaus, “Kaip ten einas.” 
Tokiuo budu daug žmonių 
vargsta ir žūsta be musų ži
nios, nyksta, būdami alka
ni to draugiško žodelio, kaip 
saulutės spindulėlio.

O kas gali dasižinoti apie 
tai, kas savo laiką gadįs 
ant tokių niekų, sako, pa
mojęs ranka: “Et, elgeta, 
paliegėlis, geriau jam va
žiuoti pas Abraomą,” arba 
panašiai.

Ne, broliai lietuviai, mes 
privalome užsiimti tokiais 
labdaringais dailiais. Mes 
turime ištiesti ranką, išgel
bėti savo brolius ir neduo
ti jiems gilyn bristi į var
gus. Mes neprivalome atsi
dėti, kad svetimtaučiai mu
sų pavargėliais, ligų apim
tais, rūpintųsi.

Ligšiol ir teužsiiminėjo 
svetimtaučiai musų paliegė
liais. Neturėjome nei savo 
vizituotoji! prie labdaringų
jų įstaigų. Dabar, teisybė, 
viena, antra yra ir jau gy
vuoja Labdarybės dr-ja. Bet 
laikas pribrendo, kad dau
giau apie tai darbuotumė- 
niės. Jau jei ligoniai per 
laikraštį ėmė atsiliepti, ap
rašinėti apie save ir guos- 
|bies visuomenei, tai butų 
tikras, nedovanotinas, apsi
leidimas neatsiliepti.

Įvairiose Cbicagos įstai
gose yra lietuviu. Tik apie 
juos niekas nežino, gal iš
skiriant jų gimines, jei jų

turi. Jei ne, tai žus be jo
kios žinios.

Na, tai ką mes turime da
ryti? Jau pasigirdo šauk
smas iš Cook County ligo
ninės. iš džiovos sanatori
jos. Ar lauksime, kol pasi
girs balsai iš Jolieto, Kan
kakee, visokių bridewell,ių, 
pricglarftlos namų? Ir bu
tų gerai, kad iš ten prabil
tų. Bet, sakau, kad laikas 
tvarkyti musų labdaringą
sias organizacijas, laikas 
stiprinti Labdarybės dr-ją 
ir remti jos sumanymus. O 
tokiuo budu sužinosime, 
km- šie priglausti ir steng
simės jiems ranką ištiesti. 
Tuomet galėsime išvažiuoti 
ant tyro oro, o kartu ap
lankyti ir ligonines, kurie 
gyvena tuose puikiuose rū
muose, kaip antai Tubercu
losis Sanatorium, Oak Fo
rest ir kitose vietose.

Bet daugeliui nei į galvą 
neateina, gal nedrįsta nu
važiuoti ir paklausti, ar ten 
yra lietuvių, o nekurie gal 
sarmatijasi prisipažinti lie
tuviais esą. Ne, broliai, pa- 
sidrąsinkit eikit, klauskit, o 
dasižinosit. Pabarškykit, o 
jus įleis, parodys, paaiškįs, 
kaip dalykai stovi. Tokiuo 
budu musų ligoniams bus 
lengviau, nes jie žinos, kad 
ir apie juos kas rūpinasi.

Ypatingai musų kunigai 
privalo tuo užsiimti, nes jie 
turi intekmę, ištekliaus, lai
ko, lankytis po visokias la
bdaringas įstaigas. Neku
rie ir automobilius turi. 
Kad jie juosius panaudotų 
nors karts nuo karto apva- 
žinėjimui, aplankymui mu
sų liūstančių tautiečių ligo
ninėse, sanatorijose, kalėji
muose, pataisos namuose. 
Juk tokie dalykai turi būti 
arti kunigu širdies. Tegu 
nors jaunieji kunigai pada
ro tai.

Kas link džiovos, tai yra 
lietuvių, sergančių ta liga, 
o nežino, kur kreipties. 
Džiūsta namie, kol jau vi
sai lieka prismaugti. Jei 
kas tokį netikėtai užeina ir 
raportuoja į miestą, sveika
tos departamentui, tai te
kis siunčiamas į apskričio 
ligoninę. Jei labai serga, 
tai ten laiko, jei nelabai, tai 
siunčia į kokią sanatoriją. 
Sanatorijoj džiovininkai 
greit pasitaiso. Bet lietu
vius sunku prikalbėti pasi
duoti į sanatoriją. Nes ma
no, kad kaip išveš i sana

toriją, tai ten tuoj ir mirs. 
Klysta taip manydami. Li
gos pradžioj džiovininką ga
lima greitai atgaivinti. Kas 
kita, kuomet žmogų jau ge
rai apima liga. Tuomet jau 
bėda. Bet džiovininkai, bū
dami namie, užkrečia kitus 
šeimynoje.

Taigi visi, kurie jaučiasi 
turi ženklus, kuriuos brolis 
Benediktas “Katalike” nu
rodė, tegu kreipiasi į sekan
čias dispensary’es, kur už- 
flyką bus apžiūrėti:

North Side.
Chicago Policlinic, 221 

W. Chicago ave. Antradei- 
niais ir penktadieniais nuo 
9 iki 12 vai. p.

South Side.
Post Graduate, 2400 

Dearborn str. Antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 10 
iki 12 vai.

Grand Crossing, 942 E. 78 
gat. Pirmadieniais ir ket
virtadieniais nuo 10 iki 12 
vai.

Provident, 57 W. 36 gat. 
Pirmadieniais nuo 2:30 iki 
5:30 vai.

Stockyards, 738 W. 47 g. 
Antradieniais ir šeštadie
niais, nuo 9 iki 12 vai.

Vidurmiestyje.
Iroquois Memorial, 23 N. 

Market gat. Antradieniais 
nuo 7 iki 10 vai. vak. ir šeš
tadieniais nuo 2 iki 5 vai. 
py pietų.

West Side.
St. Elizabeth, Blackhawk 

■g. ir North Ashland' ave. 
Pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 9 iki' 12 vai.

Central Free Dispensary, 
1744 W. Harrison gat. Tre
čiadieniais ir šeštadieniais 
nuo 9 iki 12 vai. West Si
de Dispensary, 1012 Max
well gat. Pirmadieniais ir 
antradieniais nuo 2 iki 5 v. 
po pietų, ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 12 vai.

Southwest, 204 W. 22 g. 
Pirmadieniais ketvirtadie
niais nuo 1 iki 4 vai., o tre
čiadieniais ir šeštadieniais 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų. 
Ketvirtadienį vakarinė kli
nika nuo 7 iki 9 vai. vak.

Keikia saugoties nuo ste
buklingųjų daktarų, kurie 
it didės tykoja pagauti 
žmogų ir iščiulpti jo pas
kutinį kraujo lašą. Tokie 
daktarai kalkiniuose laik
raščiuose plačiai apie save 
pasigarsinę. K. Žukas.

f

Tarp Socialistų.
Nesenai Paryžiuje Belgi

jos ministeris-socialistas 
Vandervelde turėjo kalbą į 
susirinkusius franeuzus. 
Jis aštriais žodžiais nupei
kė vokiečius už jų barbariš
kumą šiame kare ir skatino 
franeuzus nepertraukti ka
ro, kol vokiečiai visai ne
bus sumušti.

Po to vienas vokiečių so
cialistų vadovų Scheide- 
inan parašė straipsnį į 
‘ ‘ V orwearts, ’ ’ kviezdainas 
visų šalių socialistus dar- 
buoties taikos reikale ir prie 
tos .progos karčiai išmetinė
jo Vandcrvcld’ui už jo pa
sakytą kalbą Paryžiuje, kad 
vokiečius visai sumušti.

Atsakydamas į tą straip
snį Vandervelde dar kartą 
pabrėžė savo įsitikinimus, 
jogei taika negali įvykti be 
vokiečių sutruškinimo ir už
baigė tais žodžiai:

_ ____

“Su moraliu jūsų (vokie
čių socialistų) balsų parė
mimu karinių kreditų, kai
zerio armijos sumindžiojo 
Belgijos neutralybę ir už
puolusios išteriojo ir sunai
kino mano nelaimingąją ša
lį. Musų “Liaudies Na
iniai” Tamines’e, Anvelai- 
s’e liko sunaikinti. Musų 
atstovai, valsčių įgaliotieji 
buvo paimti į užstovus su 
kitais. Tūkstančiai darbi
ninkų, ištremtų iš savo na
mų, turėjo leisties kur akis 
neša. Musų kareiviai, nuo
dijami nuodingomis dujo
mis, braido kraujuose ir 
miršta baisiose kančiose 
Flandrijos ligoninėse. Jei 
mano žmona iš Amerikos 
butų grįžus dviem savaitėm 
vėliau, butų buvus su ki
tais išpasalų nužudyta su 
laivu Lusitania. Viskas, ką 
aš myliu,-kenčia. Viskas, 
ką neapkenčiu, stengiasi 
mus pasmaugti. Ir kuomet 
kalbu už tuos, kurie kovoja, 
kenčia ir miršta šiam kare, 
kuris net sulyg jūsų supra
timo yra del musų apsigini- 
mu, mano pasistatymas ju
myse padaro “liūdną” įspū
dį. Tai ką gi aš galiu da
bar pasakyti apie jūsų pasi
statymą?”

Mat, kokie vokiečių soci
alistai išmintingi. Kuomet 
vokiečių armijos išteriojo 
aplinkinius kraštus ir apil
so, tuomet jie šaukia, žino
ma, kaizerio vardu, darbuo- 
ties taikos reikale. Bet jų 
šauksmas, žinoma, bus tuš
čias, nes jie parodė, jogei 
ne darbo žmonėms tarnauja, 
bet kaizeriui, savo “šlovin
gajam” valdovui.

A ’...a -
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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.

«hmmmrmi iKisia.aiinuanvhjj 
ii Telephone Yards 6686 B
3 8
a Lietuviška Drapanų Krautuve |

Užlaikau didžiausiame pasirin- !
kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, ® 

B čeverykų, batų del moterų, vyrų ir j 
A vaikų; taipgi vyriškų siūtį ir over- * 
į] kotų. g
i JONAS BUDRIOS, savininkas | 
D 3252-54 S. Morgan St. ?

CHICAGO, ILL.
B I

JOS CA1ETE IŠAUGITI
PLAUKUS

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 ii- limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas Iš
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 
—I-Siip 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.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gaieme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
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- 

kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že
miau atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 644, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmeti 

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.).__ .... ,

Jusu Rūkymas
Jokis kitas tabakas taip neužganėdins 
kaip Prince Albert tuoj aus po pirmo už- 
rukymo. Todėl, kad Prince Albert ta
kas nesvilina liežuvio ir burnos.

Prince Albert tabakas visai skyriasi nuo-J 
kitokią tabaku, kadangi yra prašalintas^ 
deginimas ir kutenimas gerklės, naujai H 
išrastu budu kurį TIKTAI MES turime. |l 
Pamėginkite kartą, P. A., o persitikrin- ĮI 
site ir žinosite 
kaip geras, šal- 

. tas, malonus ir 
užganėdinantis 
rūkymas yra 
Prince Albert. 
Susukite į ciga- 
rettą, arba pri
kimškite pypkę 
ir rūkykite smarkiai, nuo pirmo 
iki paskutinio užtraukimo, iš die

nos i dieną ir nejausi kutenimo, karščio ir kartumo. 
Prince Albert yra smulkiai kapotas ir gaunamas pirk
ti maišeliuose su raudonu viršų Jc; raudonose Mėti
nėse, IQ., ir stinliniese po svarą ir pusę svaro.

i
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Fringe Albert
tautiškao linksmybes rukynas •

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

j. Tel. Drover 7042. t

t Dr. C. Z. Vežei (Važelis) I 
į LIETUVIS DENTISTAS J
t 4712 So. Ashland Ave. *
4- Arti 47-tos gatvės. $

DR. RICHTER’S 
PA i N 

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

Tikras Expeller 
ateiua pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK. N. Y.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves. 

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

50 VYRŲ REIKALINGA.
Išsimokyti automobiliu važiuoti ir tai
syti. Vietos dabar atdaros. Atsi
šaukite čion ir išsitraukite iš to sun
kaus darbiuiukavimo klesos. Buk me
chanikas ir imk algą nuo $15 iki 
$25 savaitėje. Vyrų reikalinga tuo- 
jaus. Atsišaukite pas mane.

Bojus Mgr.,
United Auto Brokers, Inc. 
2835 Cottage Grove ave.

Atdarytas kiekvieną dieną, panedė- 
lio, seredos ir pčtnyčios vakarais. 
Kalbame lietuviškai ir angliškai. Gy
venantieji už miesto, indekito krasos 
ženkleli atsakymui.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ RUSŲ 
KAINOS.

Mes nesame bankierlai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jų? 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma 
žai vartoti, nuo $1 Ir augščiau. Vai
kų ; drabužiai , nuo ■ $2i50 iki $7.50 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kfudltsį vikari.il iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va 
kare.

Iii
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Vienatine Cbicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINGS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o rcguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

Al

- emv -. .................

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- 

į kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis, 
i Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- 
Esiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais

Worcester, Mass.

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

I Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

N. P ALTANA VIČIA
15 Millbury St, : Worcester, Nass.

Dl-KART NEDELINIS LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS | 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

LsoiM kas utarniite Ir powila.
*

„„—PRENUMERATA KAŠTUOJA?-------------------

AMERIKOJ I metams $2.50Avt Epušei matų $1.25
PTTPOPfil Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-U Hvl UJ jQj jr gfcotijoj 15 §, Prūsuose 15 m.

Kasyk taojaus, e gausi vieną, numerį dykri.

Į W. D. Boczkauskas & Go.
| S2W-S22 W. South III., • Mahanoy GHy, Pa.

------—B
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Chicagos Žinios
■i.

PO'I

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

ne-

R. Cleveland. Paėmė $165.

pavapi jonai
ne

Rep.

ORAS

Society 
arkliu

mieste platinasi ligos nuo 
ėdimo supelėjusių ir apipu
vusių daržovių, kurias par
davėjai ant gatvių pameta.

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

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

Illinois Humane 
skelbia, jogei tarp

1X16 W 12th st
3102 W 22ud st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S H aisled st 
4729 Ashland ave

ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 11, 1915.

Chicagos apylinkėse 
kuriuose miesteliuose ir ant 
farmų išnaujo susekta gal
vijų epidemija “foot and 
mouth”. ’ , '

Vakar ties num. 6057 So.
Green gat. automobiliniai 

-.banditai apiplėšė Chicago

Šiaur-vakerinė dali?.
1644 W Cnicaęo ave
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave

i 2054 M Iw iiikee ave 
2710 W North ave

l_____ ______________

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą, negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieroa

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
I CARR BROS. WRECKING CO.
1 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL,

Vakar kriminaliam teis
me pasibaigė byla detektivų 
seržantu William Egan ir 
Walter O'Brien. Prisieku
siųjų suolas atrado juos 
kaltais sėbravime su viso
kiais piktadariais. Už tai 
juos laukia kalėjimas nuo 1 
ligi 5 metų. Apkaltintųjų 
advokatas mėgins apeliuo-

Pakeliant Eastlandą va
kar kratomųjų paveikslų 
kompanija nutraukė šešis 
šimtus pėdų filmos. Tečiau 
federalis teisėjas Landis 
paliepė filmas konfiskuoti 
ir jos konfiskuota.

NAUJA GADYNĖ ŠV. 
JURGIO PARAPIJOJ.
Vakar parapijinėj salėj 

atsibuvo šv. Jurgio parapi
jos susirinkimas, kurs buvo 
užsakytas iš sakyklos praė
jusį sekmadienį.

Susirinkimą atidarė de
kanas kun. M. Kraučunas. 
Atidarymo prakalboj deka
nas užsiminė apie nuterioji- 
mą Lietuvos ir sakė, kad 
mes čia, Amerike, ypač da
bar privalome vienybės lai
kytis, kad daugiau prigel- 
liėjus nukentėjusiems bro
liams. Paskui perstatė pa- 
rapijonams kun. I. Albavi- 
čių ir kun. II. Vaičiūną, ku
rie nuo šio laiko bus para
pijos reikalų vedėjais ir kad 
parapijons su savo reika
lais tekreipsis prie tų kuni
gų. Susirinkimo vedėju per
statyta kun. H. Vaičunas. 
Jisai apreiškė, jog dabar 
nauja gadynė įvyksta šv. 
Jurgio parapijoj, nauja 
tvarka įvedama ir kad įvai
rus buvusieji nesusiprati
mai tebūnie pamiršti.

Susirinkimas ėjo gražio
je tvarkoje, ■ nes kun. H. 
Vaičunas yra gabiu susirin
kimų vedėju. Aiškino kokios 
permainos, kokia tvarka 
bus dabarties. Veik vienu 
balsu parapijonai pritarė 
įvedimui mokesties kninge- 
lių, kad dešimtukai butų 
renkami prie durių, o ne 
laike mišių kolėktuojami: 
gi bėdnieji arba bedarbiai 
galės gauti klebonijoj pa
liudijimą ir naudosis baž
nyčia be jokio mokėjimo. 
Taipgi išrinkta paprastas 
komitetas iš 12 narių.

Galop kun. H. Vaičunas 
pranešė, jog rūpinasi įregis
truoti parapijinę mokyklą, 
kad ji turėtų tokias pat tei
ses, kaip ir viešosios moky
klos. Tuomi 
nusidžiaugė.

‘Gubernatorius Dunne pa- 
liuosavo iš Joliet kalėjimo 
viršininką Allen, kuomet ta- 
sai atsisakė kalėjimo niu
rnose gyventi. Dabar Alle- 
n'o šalininkai už tai sukilo 
prieš gubernatorių ir jau 
skelbia apie pakenkimą jam 
busimais rinkimais.

Henry Wilson ir Edward 
Paterson išmušė du Jaučiu 
Conradui Hanley. Už tai 
Englewoodo municipal i am 
teisme abu kaltininku nu
bausta po $200 pabaudos ir 
teismo lėšomis.

Jolieto kalėjime susekta 
tarp kalinių suokalbis su
kelti maištus ir, pasinaudo
jant tąja proga, apleisti 
kalėjimą. To ištyrimui gu- 
bernatorus pasiuntė komisi
ją. Keli kaliniai jau pabė
go, kurie laisvai dirbo ant 
kalėjimo fanuos. 1

Chicago ir apylinkės. — 
Nepastovus oras šiandie ir 
rytoj; pramatoma lietus; 
maža atmaina tempera tu
ro je.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 71 1., žemiau
sia — 65 laipsniai. 

vedėjas. Tas sumanymas 
kilo jau pavasarį. Visi lie
tuvių vargonininkai tam 
pritarė ir apsiėmė mielu no
ru dalyvauti..

Kadangi šv. Jurgio baž
nyčioje yra geriausi vargo
nai, tai toje bažnyčioje nu
tarta duoti koncertą. Kon
certas bus duotas rugsėjo 
24 dieną. v

Ne vien vargonininkai 
koncertuos, bet dalyvaus ta
me koncerte ir kiti žymiau
sieji Chicagos lietuvių ta
lentai.

Visas nuo koncerto pel
nas eis Tautos Fondui.

Koncertas gal bus atkar
totas ir šv. Kryžiaus baž
nyčioje, kuomet bus įreng
ti puikus, nauji vargonai.

Dabar jau Bcethoveno 
konservatorijoj atsibuvo ke
lintas bandymų ir dar prieš 
koncertą kelintų kartų atsi
bus.

Vargonininkai išpildys 
garsiausių pasaulyje muzi
kalių genijų veikalus.

Choras iš vargonininkų 
išpildys kaikuriuos veika
lus šių nemarių kompozito
rių: Vittoifa, Orlando di 
Passo, Palestrina, Allegri ir 
kitų.

Bus soliai ant vargonų, 
ant smuiko, bus sopranų.

Dalyvaus koncerte lietu
vių lakštingalos — p. M. 
Janušauskienė ir p. O. Po
ciene.

Visi veikalai, kurie bus 
išpildyti bažnytiniame kon
certe, yra tikybinio turinio.

Visi garsiausieji pasaulio 
genialiai dailininkai turėjo 
įkvėpimą tikyboje. Taip 
buvo visuose amžiuose, pas 
visas tautas. Genialiai se
novės Graikijos dailininkai 
tvėrė dailės veikalus, gau
dami įkvėpimą tikyboje. 
Krikščionybei užstojus, dai
lininkai gavo naują įkvėpi
mo šaltini. Katalikų Baž
nyčia nuo pat pradžios buvo 
visokios dailės globėja. Baž
nyčia globojo architektus, 
skulptorius, tepliorius, kom
pozitorius. Ir tie dailinin
kai ''sutvėrė veikalus, ku
riais pasaulis gėrėsis per 
visus amžius ir neatsigėrės.

Labai galime pasidžiaug
ti, kad musų muzikaliai ta
lentai suteiks progą išgirs
ti musų bažnyčioje nema
rių muzikos veikalų, kurie 
buvo sukolnponuoti po į- 
kvėpimu šv. tikybos. Pasi
džiaugti galime, kad pelnas 
nuo koncerto eis didžiai pra
kilniam tikslui — sušelpti 
nukentėjusius brolius del 
karo.

DIDIS KONCERTAS 
BAŽNYČIOJE.

Chicagos lietuvių vargo
nininkai kitą mėnesį atliks 
nepaprastą darbą. Duos 
tikybinį koncertą bažnyčio
je.

To koncerto sumanytoju 
yra p. A. Pocius, žinomas 
pianistas, kompozitorius ir 
Bcethoveno konservatorijos

rnone Drover 7800

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

Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos:

3249 S. Morgan St., Chicago.s

SUCEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos
1S iki 40c svaro arbat. 3 iki Sc sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

2-RAS EX-VALPARAI- 
SIEČIŲ SUSIRINKIMAS.

Ateinantį penktadienį, 
rugpj. 13 d. šv. Jurgio mo
kyklos 23 kambaryje atsi
bus antras ex-valparaisie- 
čių susirinkimas. Pereitą 
penktadienį jau buvo įvykęs 
toks susirinkimas, kur daly
vavo apie 25 asmenis ir bu
vo išrinkta pora komisijų 
— organizavmo komisija ir 
programo surengimo komi
sija. Kadangi Chicagoj yra 
kur kas (langiaus ex-valpa- 
raisiečių, negu pereitą kar
tą kad atsilankė, tai nori
ma sušaukti daug skaitlin- 
gesnį susirinkimą. Todėl 
ša uk i aman su si rinki ma n 
malonės visi ex-valparaisie- 
čiai atsilankyti.

Susirinkimo'ra št.

PRIMINIMAS.
Primenama, kad šį vaka

rą šv. Jurgio salėj apie 8 
vai. vak. atsibus Labdary
bės susirinkimas apkalbėji
mui sutvarkymo Tag Day. 
Kviečiama Labdarybės kuo
pų valdybų, pritarėjų ir rė
mėjų atsilankyti.

Parsiduoda grosernė ir bučernė la
bai geroj, lietuvių apgyventoj, vie
toj. Atsišaukite: c-o Tananevicz Ibi- 
blishing Co., 3249 So. Morgan str., 
Chieaso. Ill.

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c Tananevicz Savings!

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

Reikalingi trjs gabus jauni vyru
kai prie išnešiojimo Amerikos Lietu
viu Dienraščio “Kataliko.” Gali už
dirbti sau nemažiau, kaip $15 į sa- 
vaif. Atsišaukite į “Kataliko” ad
ministraciją.

Reikalingas gabus jaunas laikrodi
ninkas taisyti laikrodžius. Turi ge
rai suprasti savo amatą. Atsišaukite 
c-o Tananevicz Publishing Co., 3249 
So. Morgan str., Chicago, Ill.

Paieškau merginos, T. Cepulice, lig- 
šiol gyveno Chicagoj, dabar — ne
žinau kur. Paeina iš Kauno gub.. 
šiaulią pav., Meškučią parapijos. Ji 
pati, ar kas apie ją žino, meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Kaz. Gilis, 
Box 568, Bellows Falls, Vt.

Paieškau savo švogerio, Jono Ra- 
dimono, paeina iš Kauno gub. ir 
pav., Josvainiu par., Cinkiškią kai
mo. Jo paties, ar kas apie jį žino, 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

Vladas Marma,
R. No. 2, Box 101, St. Clairsville, O.

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,
AT VAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinjgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus 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 Lankoje, 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 kosius nors bankinius 
reikalus, kreipiatės 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.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai, po pietų.M. J. Mankowski 
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas! Gal to

vienas iš musą paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tčmyti pačiam į sa 
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. 
Mos visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prio musą 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; musą gyduoles yra užti
krintos, kad Juras pagelbės. Nepa
mirškite musą adreso.

M. J. Mankowski,

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertai lt 
Ha°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo-1 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pasj 

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

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

I PIRKITE LOTUS KOL PIGUS
Del platesnių žinių kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, 3249-55h»e STN ST
Real Estate Department as-------------------------------------------- K, J. FILLIP0V1CH, Pardavėjas

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