
Pavienis numeris 2 Centu.

Single Copy 2 Cents. ATAUKAS i EXTRA
*■

ii

* * Tevvno
'307 W -AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.

No. 113 (237) (Lithuanian Daily). Chicago, Ill., Ketvirtadienis, Gegužio (May) 13 d., 1915. Entered as Second-Class Matter Au
gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879 Metai XVII

RUSAI GALICIJOJ NEATSILAIKO
Rusai Galicijoj Vokiečiai silp- 
visai neat- sta Belgijoj.
silaiko.

Vienna, geg. 13. — Aus
tru oficialiai skelbiama:

“Rusų armijos su daik
tais bėga linkui Jaroslau, 
Przemysl ir Chyrow nuo 
Sanoko ir Lisko. Jie yra 
misiškių užpuolami nuo pie
tų per Bialigrod ir Reliną. 
Musu kareiviai perėjo per 
Visloką ir paėmė Brazozov, 
Dynov, Sanok ir Lisko yra 
taipgi muši] rankose.

Rusų frontas Karpatuose 
ima svyruoti. Austro-vo- 
kiškos jėgos čia užpuldinėjo 
ant rusu visu frontu. Prie
šas vietose ties Turką ir 0- 
ravos ir Opar upių keliuose 
traukiasi atgal.”

Rusai pripažįsta, jog va
karinė, Galicijoj buvo pri
versti pasitraukti į patoges
nes pozicijas. Bet dabar to
limesnis vokiečiu ėjimas 
pirmyn nėra galimas. 
Priegtam austru ir vokie
čiu tuose devynių dienų 
mūšiuose kritę 100,000.

—Queenstown, geg. 13.— 
Airijos pakrantėj, kur nu
skendo Lusitania, ištiko di
dis bangavimas ir visus 
skenduolius nunešė tolyn į 
Atlantiką. Daugiau neieš
koma lavonu.

— Hammond, Ind., geg 
13. — Harry Joyce yra su
areštuotas už daugpatystę. 
Jisai turėjo po pači;} Buf- 
faloj, Clevelande ir AVhitin- 
ge.

— Lausing, Mieli., geg. 
13. — Keturi straiklaužiai 
turės atsėdėti kalėjime nuo 
7 iki 15 metu Jie išrasti 
kaltais žmogžudystėje. Pa
pildė tai straiko laiku du 
metu atgal.

Mūšiai verda 
Šiaulių paviete

PETROGRADAS, geg. 13. 
— Vokiečiu ir rusu oficia
liai skelbiama, jog Šiaulių 
paviete eina smarkus mū
šiai.

Rusijoj oficialiai skelbia
ma:

“Antradienį Šiaulių pa
viete musų kareiviai spau
de besitraukiančius vokie
čius. Vokiečiai traukiasi į 
pietų vakarus.”

Berlyne skelbiama:
“Mūšiai ties Šiauliais 

verda. Nei viena, nei antra 
pusė dar nepaėmė viršaus.”

Londonas, geg. 13. — Iš 
karo lauko pareina žinios, 
jog talkininkai mūšiuose 
vis ima viršų, o vokiečiu vi
sos atakos atmušamos.

Anglijos maršalas French 
praneša: “Į rytus nuo Yp- 
res vakar mes atmušėme 
antrų vokiečiu ataką. Tai 
buvo trečia vokiečiams 
brangi ataka toje vietoje.

Prancūzai praneša:
“Mūšiai į šiaurę nuo Ar

ras tęsiasi labai įnirtusiai. 
Pereitą vakarą vokiečiai, 
gavę sustiprinimų, darė ke
liūtą atakų, bet neturėjo 
pasisekimo.

Ties Neuvillc St. Vast 
priešas panešė didžius nuo
stolius. Vien kapinėse ra
dome 200 vokiečių lavonų.”

Nuo pereito sekmadienio 
franeuzai paėmę 4,000 vo
kiečių nelaisvėn.

Tykoja nuskan
dinti Tran- 
sylvanią.

Rotterdam, geg. 13. — Iš 
Berlyno atėjo pusiau oficia
lu žinia, jog Transylvania 
bus vokiečių torpeduojama.

Transylvania išplaukė iš 
New Yorko pereitą penkta
dienį. Apie Lusitanios su- 
torpedaviiną buvo gauta ži
nia už kelių valandų prieš 
išplaukimą. Transylvanios 
kapitonas pasakė nebijąs 
vokiečių povandeninių lai
vų ir jei sutiksiąs, tai pa
suksiąs savo garlaivi į vo
kiečių laivą: ir sudaužysiąs 
į skeveldus.

Ant Transylvanios yra 
daug amerikonų pasažierių 
ir tarp jų 41 chicagietis.

Jei tas garlaivis bus su- 
torpeduotas ir jei žus ame
rikonų, tai vokiečiams A- 
merikoj visai bus ankšta. 
Gali čia ištikti tokios riau
šės ir vokiečių plutinimai, 
kaip dabar Anglijoj.

Po Lusitanios nuskandi- 
nimo Vokietijos ambasadon 
buvo atėję grūmojančių 
laiškų.

— Paryžius, geg. 13. — 
Paryžiaus laikraščiai rašo, 
jog popežius ir prez. Wil
son yra lygus lėtumo. Po
pežius nedrįstąs pripažinti, 
jog Belgijos neutralitetas 
sulaužytas, o prezidentas 
nedrįsta pasakyti kaizeriui 
nustoti amerikonus žudyti.

Nuskendęs su “Lusitania” Amerikos milijonierius
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Viršuj iš karės parodoma nuskendęs Am. milijonierius A. Vanderbilt; iš deši
nės matosi Airija, žvaigždė parodo vietą, kur Lusitania nuskendo. Apačioj pa

rodoma Lusitanios vidus.

Šiandie gauna 
notą.

Wasington, D. G., geg. 13.
— Vakar prez. Wilson pa
gamino notą Vokietijos 
valdžiai. Tą notą šiandie 
pasiųs į Berlyną.

Notoj yra surašąs visų 
Vokietijos nusidėjimų prieš 
Dėdę Šamą. Reikalaujama 
pinigiško atlyginimo už i 
nuostolius. Reikalaujama 
pasiteisinimo, atsiprašymo 
ir prižado daugiau nenusi
dėti prieš Dėdę Šamą. Rei
kalaujama, kad visos neu- 
tralės valstybės turėtų tei
sę plaukinėti jūrėse. Pasa
koma, jog visi reikalavimai 
turi būti išpildyti iki zet. 
Jei ne, tai tuoj diplomati
niai ryšiai bus pertraukti.

Jei geruoju nesutiks Vo
kietija išpildyti Amerikos 
reikalavimų, tai tuomet Su
vienytos Valstijos per
trauks diplomatinius ry
šius ir, matomai, imsis gin-

Naujas Vokie
tijai ultimatum.

Londonas, geg. 13. — 
Tarp pietinės Amerikos 
respublikos Chile ir Vokie
tijos paaštrėjo santikiai. 
Kaip žinoma, Vokietijos 
skraiduolis Dresden buvo 
nuskandintas Chile pakran
tėse. Tai buvo peržengimas 
tarptautinių teisių. Angli
ja atsiprašė už tai ir daly
kas buvo pabaigtas. Gi 
Vokietija šiaušėsi ir dabar 
nuo tos respublikos gavo ul
timatumą.

RIAUŠĖS ANGLIJOJ 
DIDINAS.

Londonas, geg. 13. — 
Riaušės ir užpuldinėjimai 
ant vokiečių Anglijoj ne tik 
kad nemažėja, bet didinasi. 
Vokiečių neapykanta auga. 
Tose riaušėsi pasinaudoja 
vagiliai, nes daužant vo
kiečių krautuves, vagiliai į- 
smunka vidun ir prisiplėšia

Vokiečiai 
džiaugiasi.

Londonas, geg. 13. — Vo
kietijoj kilo didis džiaug
smas ir krykštavimas, kuo
met buvo gauta žinia, jog 
Lusitania su vaikais, mote
rimis ir vyrais nuėjo jūrės 
dugnan.

Nekokis Erich von Salz
man laikraštyje Lokal An- 
zeiger rašo, jog Lusitanios 
nuskandinimas dauginus 
reiškia, negu laimėjimas 
100 mušiu ant žemės.

Laikraštis Der Tag eilė
mis išreiškia džiaugsmą ir 
sušunka ura! nes tas išgel
bėsiąs 1000 vokiečių. Iš
reiškiama noras dar dešimts 
Lusitanių nuskandinti.

Iš kitų, vienok, šaltinių 
sužinoma, jog tokį džiaug
smą išreiškia tik valdiški 
laikraščiai ir žmonės, kurie 
valdžios yra ištikimi tarnai. 
Esą ir protingesnių žymių 
vokiečių, kurie pasipiktinę 
Lusitanios nuskandiniinu ir 
labai gailisi, kad Suvieny
tose Valstijose užgęso .pas
kutinė vokiečiams prielan
kumo kibirkštėlė.

Socialisto so
cialistui at

sakymas.
Paryžius, geg. 12. — Vo

kiečių socialistų vadas 
Liebknecht kreipėsi į kitų 
šalių socialistus, kad jie im
tų veikti del taikos. Štai 
ką atsakė jam Francijos so
cialistas Gustave Hevre:

“Su susijaudinimu per
skaičiau, mano brangus 
Liebkneęht, atsišaukimą, 
kurį tamsta ir kiti Vokie
tijos geri prieteliai išsiun- 
tėte užsienio socialistams, 
norėdami išgelbėti vardą 
social-demok ratijos. Aš 
skaičiau, jog Tamsta esi 
Vokietijos šalininku; kad 
Tamsta patari Vokieti
jos valdžiai prakalbėti apie 
taiką, sakydamas- “Yra tai 
ji, kurios militarinis padėji
mas, be abejonės, yra pato
gus, kurios rubežiai apsau
goti, u(‘S ji kovoja ant sve
timos žemės ir todėl tai ji 
privalo pirma prašnekėti a- 
pie taiką!” Ir kad jus no
rite taikos be užgrobimo 
svetimos teritorijos su nu
ginklavimu visos Europos.

Aš aiškiai girdėjau jūsų 
atsišaukimą į užsienio soci
alistus, kad jie prigelbėtų į- 
vykinti taiką. Bet tegu 
man bus leista, mano bran
gus Liebknecht, paaiškinti, 
kodėl aš asmeniškai nepri
sidėsiu prie to ir kodėl, kaip 
aš tikiu, nei vienas Franci
jos socialistas nebus prie
lankus jūsų atsišaukimui— 
bent šiuo tarpu. Pasaky
siu trumpai.

Mes nenorime prigelbėti 
jums ištraukti jūsų kaizerį 
ir jo ponus iš kraujo klano, 
į kurį jie įbrido ir skęsta. 
Jus norite nei mažiau, nei 
daugiau, kaip paliuosuoti 
nuo bausmės tuos nelaimin
gus ponus, kurie bandė pa
smaugti Serbiją; norit pa
liuosuoti nuo bausmės už 
sulaužymą Belgijos neutra
liteto; norite paliuosuoti 
kaltininkus, kurie per savo 
išdidumą ar paikumą už
traukė ant Europos baisiau
sią katastrofą, kurioj žūva 
milijonai žmonių.

Ir jei šiuo laiku mes su
tiktume susitaikinti, tai ko
kia doriška lekcija pasau
liui butų suteikta? Šitokia: 
Kad su galingu kariniu pri
sirengimu galima be nubau
dimo papildyti didžiausias 
piktadarystes pasaulyje.

Ką-gi besakyti apie jūsų 
valdovus. Jūsų patįs žmo
nės gali daryti dar didesnį 
pasikėsinimą po 10 ar 20 

(metų.

....ytA-

I
 Tamsta užginčiji tai. Tam
sta sakai, jog jus supranta
te, jog jūsų valdžia privedė 
jus prie tos katastrofos. 
Katastrofos? Bet jie to’ne
supranta, mano brangus 
drauge, nes jie tiki, kad jų 
“militarinis padėjimas yra 
patogus del jų.” Kad jie 
gali na yti kitaip, kad 
Tamsta pats tai]) manai ?

Alano drauguži, sakai mi
litarinis padėjimas patogus 
del jūsų. Ar-gi nejunti 
mirtiną kovą Turkijoj ir 
Austrijoj ? Ar nesūpranti, 
jog kaip tos valstybės bus 
sumuštos, tai visu sunkumu 
visos jėgos kris ant jūsų ?Ar 
nesupranti, kad mes, fran
euzai, dar tik pradedame 
karą? Kad Anglijos armi
jų tik dalis dar teatgaben- 
ta?

Jei mes susitaikytumėm, 
tai jūsų kaizeris, jūsų visi 
ponai, jūsų žmonės grįžtų 
iš Belgijos, Francijos, Len
kijos su pasididžiavimu, 
manydami darą mums -di
džią mylistą. Ne, mes jus 
išgrusime iš tų šalių su di
džiu jums nuostoliu.

Net jei jūsų žmonės su
prastų, jog jų kaizeris ir jų 
ponai privedė juos prie ka
tastrofos, tai bene manai 
jie sukiltų prieš juos ir nu
stumtų nuo valdžios vadžių. 
Alano drauguži, prie viso 
jūsų gabumo organizuotis, 
pas jus visai mažai tėra re- 
voliucioniškumo; visame jū
sų socializme tiek mažai 
respublikonizmo, kad jūsų 
žmonės ir toliau laikys kai
zerio pusę ir jo ponų.

Alės neturime jumyse pa
sitikėjimo, kad jus nubaus- 
tumėte savo valdžią. Ales 
norime tą patįs padaryti. 
Alos taip nukausime jūsų 
valdžią, jog toks nubaudi
mas pagydys visokią val
džią, visokią tautą, nežiū
rint kokią ji ten galę tu
rėtų arba drąsą apreikšti 
karą žmoniškumui.

Jus kalbate apie taiką be 
užgrobimo svetimų žemių. 
Ką tas reiškia? Ar tai reiš
kia, kad valstybės daugiau 
neužgrobioės žemių, o tik 
laikysis užgrobtąsias? Jei 
manote, jog mes paliksime 
turkui graikus, armėnus, a- 
rabus, rumunus, serbo-kro- 
atus, italus; kaizeriui len
kus, danus, Alzaciją, tai to
dėl, kad jus musų nežinote.

Jei jau mes intraukti ka
rau, tai žiūrėkime, kad pa
siekti kokio rezultato, kad 
kančios milijonų žmonių 
nenueitų niekais. Neužgro- 
binėsite? Gerai. Bet ati
duokite, ką turite užgrobę.

Pirmas reikalavimas, kad 
butų tverianti taika, yra 
tas, kad nebūtų prispaustų

(Tąsa ant 3 pusi.).
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Iš Dienos 
=Dienon.=
Vokietijos kaizeris su 

savo šalininkais labai įnir
tęs, kad Amerikos fabrikai 
talkminkams pristato gin
klų ;• .amunicijos. Kaize
ri1’ . virtiną, kad jei Angli
ji-1 Francijai nebūtų bu
vę o; įstatomi ginklai ir a- 
municija, tai jis su savo 
karuomene senai butų pa- 
ėihYs'Paryžių ir psrsekmin- 
gai užpuolęs ant Anglijos. 
Bet turbūt kaizeris negir
dėjo to fakto, kad Ameri
koje tuos ginklus ir amu
niciją, pristatomus talki
n',inkams, išdirba patįs a- 
merikoniniai vokiečiai. Su- 
lyg fabrikų inspektorių 
raportų, ginklus Ameriko- 

dirbanti kuone išimti- 
vieni vokiečiai. Tarp 

vokiečių darbininkų y- 
didesnė pusė čiagimių, 

atkeliavę iš 
Tik vienoj

je 
na i 
tų 
ra
kiti nesenai 
Vokietijos.
Connecticut valstijoj gin
klus ir amuniciją dirban
čių vokiečių randasi aplink 
8,000. Gi kitų valstijų fa
brikuose irgi esanti vokie
čių darbininkų didžiuma. 
Ir, žinomas dalykas, jie to 
darbo negali mesti, nes 
turi daryti sau pragyveni
mą. Bet visgi pakanka to 
fakto, kad Amerikoj prieš 
kaizerį ginklus kala vokie
čiai. Tatai kaizeriui verta 
rustinties ne ant ameriko
nų, bet ant savo suameri- 
konėjusiii pavaldinių.

Kuomi labiau 
baisėtis.

Su daugeliu stambių bai
senybių yra daugelis apsi
pratę ir tomis baisenybė
mis žmonės nėra labai nu
stebinami, jei jas pakloji 
jiems prieš akis. Gi jei 
koks nepaprastas nelaimin
gas atsitikimas ištinka, tai 
tuoj apie tai urnai visi su
šneka. Kas nešnekėjo apie 
Titanico nuskendimą, kas 
nesu judintas Lusitanios nu- 
skandinimu. Tokios nelai
mės yra nepaprastos ir jo
mis visi baisėjasi, rankas 
laužo. Baisėjamės žudynė
mis ant karo lauko, trauko
me pečiais, jog tautos tiek 
turto aikvoja karų vedimui.

Bet prisižiūrėję, kas de
dasi tarp mus taikos laiku, 
prisižiūrėję į taikos baise
nybes, rasime tokių atsitiki
mų, kuriais ištiesi] galėtu
mėm labiau baisėties, negu 
Titanico nuskendimu arba 
nuotikiais ant karo lauko.

Štai Chicagos sveikatos 
departamentas skelbia, jog 
šitame mieste 1911 m. mirė 
32,800 asmenų. Iš tų 13,- 
500 asmenų mirė pirm lai
ko. Taigi daug-maž pirm 
laiko miršta 40 nuoš. O ge
ra pusė pirm laiko mirštan
čiųjų pastato kojas del svai
galų.

Nesenai atsibuvusio j Chi
cago, šv. Jurgio salėj, blai
vybės parodoj buvo parody
tas ant drobės labai ypatin
gas paveikslas. Paveikslas 
perstatė alaus butelį kanuo- 
lės pavidale, ant ratukų. 
Iš butelio purškia rudis it 
ugnis iš kanuolės vamzdžio. 
Šitokios kanuolės — alaus 
buteliai — daugiau išsker- 
džia vyrų, moterių ir vaikų, 
negu tikrosios, ' plieninės 
kanuolės.

Tikrosios, plieninės ka
nuolės užbaubia retai įr tik 
kaikur. Iš naujų kaimelių 
— alaus, degtinės butelių— 
purškia naikinanti ugnis 
dieną ir naktį visur.

Lietuvoje plieninės ka
nuolės senai buvo baubu
sios, o iš alaus ir degtinės 
butelių be paliovos liejosi 
teriojanti ugnis. Plienines 
kanuolės užbaubė Lietuvo
je prieš musų valią, o svai
galų liepsną patįs žmonės 
užpliekia. Pypkė Lietuvo
je ir visur buvo didelių gai-

Įima Europoje padaryti tik
ras rojus. Nebūtų nei naš
lių su našlaičiais, nei pavar
gėlių. Gi dabar tais pini
gais visur pragaištis vyki
nama.

“Lusitania” prieš išplaukimą iš New Yorko

f~TH£ LUSITANIA AS SHE LEFT HER. PIER ON FATAL
čia parodoma Lusitania išplaukiant iš New Yorko.

jog 
pa- 
nie- 
ant

srų priežastimi. Sako, 
ant garlaivio Volturno 
gimdė gaisrą rūkytojas, 
tęs degantį cigargalį
drabužių. O ar daugelį ši
tokie faktai paskatino pa
mesti tą paprotį?

Turint omenyje viršminė- 
tus faktus, imi mažiau bai
sėtis karu, o labiau dyvy- 
tis žmonių netikusiais pa
pratimais, del kurių tiek 
kenčia ir pirm laiko nu
žengia karstau, o, sulyginus 
valstybių karines išlaidas 
su žmonių išlaidomis svai
galams ir tabokai, pamato
me, jog karinės išlaidos 
visai nublanksta prieš išlai
das svaigalams ir tabokai.

EAST VANDERGRIFT, 
PA.

Atėjus blogiems laikams, 
sumažėjo ir vietos saliu- 
nams biznis. Žmonės neturi 
už ką alutį traukti. Žino
ma, sumažėjo pelnas ir pa
tiems bravarams. Bet lie
tuviai laimingesni pastojo, 
nes susimažino peštynės, 
muštvnės ir bvlavimosi, kas 
seniau būdavo suėda daug 
lietuvių sunkiai uždirbtų 
centų. Gal šiais laikais lie
tuviai atpras ir nuo gir
tuokliavimo. Butų labai 
gerai. A. J. D.

kalaujanti pastaraisiais lai
kais pasportų esanti kari
niai
juos norima Amerikoj il
giau užlaikyti.

šnipai, tatai kol-kas

Musų Moterims
Dr. S. A. Šlakienė

ku-

siela, kaip ir jo 
yra minkštutėlė. 
mažo vaiko sielą 
ir pripratinti jį

Su lyg New Yorko banko 
cirkidioriaus, išk išto už ge
gužės mėnesį, kariaujančių 
Europos valstybių ka
rines skolos dabartiniu 
laiku sekančiai persistato: 
Didž. Britanija $1,525,000,-

Vokietija $3,491,000,000;
Austre (-Vengrija 
000.
000,
daugiau 
kiečiam:

$730,000,- 
Kartu — $9,613,000,- 
arba dešimts kartų 

negu Franci ja vo- 
buvo užmokėjusi

:-i atlyginimo 1871 me
ti ž tuos pinigus, jei 

utų suvartoti žmonių

Po nelaimingam atsitiki
mui su Lusitania Su v. Val
stijų valdžia taip surimtė
jo, kad atsisakė išduoti pas
pirtus norintiems keliauti į 
Angliją arba į kitas kariau
jančias valstybes Europoje. 
Pasportai busią išduodami 
išimtinai tik tiems Suvieny
tų Valstijų piliečiams, ku
rie prirūdysią, jogei būtinai 
priversti keliauti. Mat, val
džiai iau nusibodo turėti er
geliai su piliečių nesmagu
mais ir nelaimėmis, kokius 
sutinka kariaujančiose val
stybėse. Tatai verčiau pi
liečiams visai uždrausti ap
leisti Amerikos sausžemį. 
Bet valdžia tam tikslui 
stato svarbesnius motivus.

.ipŠvictai, kultūrai, butų ga- Ji būtent patyrus, kad rei-

Buvęs Suv. Valstijų 
zidentas Roosevelt ir 
žymesnieji amerikonai 
šiai kritikuoja prezidento 
Wilsono politikos stovį nu
skendus Lusitaniai ir. s juo 
žuvus daugybei amerikonų. 
Sako, Suv. Valstijų tautinė 
garbė reikalaujanti ener
gingai ir tai tuojaus pasi
statyti priešais vokiečius, 
bet prezidentas Wilson to 
nedarąs ir tokiuo savo pa
sielgimu įžeidžiąs visą tau
tą. Kuomet vokiečiams 
toji barbaryste bus sausai 
praleista, tuomet kas tik 
nenorės, tai nepasijuoks iš 
Suv. Valstijų nerangumo. 
Prezidentą Wilsona už tai 
labai kritikuoja ir Anglijos 
ir Franci jos spauda.

pre- 
kiti 
bai-

NAMAI.
(Žiūrėk num. 109).

Kalbėsime toliau apie
dikių ir vaikų auklėjimą.

Vaiko 
kūnelis, 
lengva į 
indiegti
prie viso to, kas gera, gra
žu, prakilnu ir dailu. Vai
kučiui lygiai lengva pripra
sti prie gero, kaipir prie 
blogo. Vaikutis ar merge
lė pratinama prie gero, taip 
sakant, susidrutins, užsiar- 
tuos gerume. Augdamas vis 
stiprės doroj ir užaugus, 
niekas neįstengs iškreipti 
jo iš tiesos kelio.

Iš mažatvės pripratinta 
mergelė prie švarumo, ji 
liks švari per visą savo am
žį.

Todėl tai motinos auklė
tojos privalo nuo kūdikys
tės nustatyti vaiko papro
čius. Žinant, kad vaikai 
lygiai greitai imasi blogo, 
kaipir gero, reikia kuostro- 
piausia savo vaikus daboti 
nuo patvirkusių vaikų ir 
šiaip blogų suaugusių žmo
nių.

Vaikuose turi būti auk
lėjama savo tėvų godonė. 
Gimdytojai turi žiūrėti, kad 
neišauginti kokius chamu- 
kus, ty. vaikus, kurie netu
ri meilės, negodoja savo tė
vų. Iš Šventraščio žinomas 
Nojaus sunūs Chamas, kurs 
iš tėvo silpnybės pasijuo
kė. Chamas paliko keik
smo žodžiu, lygiai kaip Kai
nas, Judošius ir kiti. Ir 
šiais laikais pasitaiko Kai
nų, Judošių, bet turbūt 
daugiausia pasitaiko cha
mų, ty. vaikų, negodo  jaučių 
tėvų.

Vaikas, kurs godoja, my
li savo matutę, užaugęs go
dos moteris ir mylės savo 
pačią. Čia galima duoti 
merginoms patarimą. Te
kant reikia žiūrėti, kokie y- 
ra jaunikio santikiai su tė
vais. Jei nėra tarp jų san
tarvės, pagodonės, meilės, 
tai žinok, jog toks vyras 
nebus geras savo pačiai. 
Todėl toliukitės, šalinkitės 
nuo Chamų, nors jie ir ele-

gaidiški, saldliežiuviai vy
rai butų. Turime pripažin
ti, jog ir geras vaikinas tu
ri tohntics nuo merginos, 
kuri neklauso, negerbia, ne
myli savo matušės, brolių, 
seselių.

Toliau motinos privalo ži
noti, jog kūdikiai yra la
bai įspūdingi, žingeidus, in- 
domauja visu kuo. Tai 
viena brangiausių vaikelių 
ypatybė. Tą ypatybę ne
reikia gesinti, bet 'didinti, 
ugdinti. Vaikelis
pažinties, nori daug matyti, 
žinoti, išmanyti.

trokšta

Labai 
svarbu patenkinti tą vaiko 
troškimą. Į jų klausimus 
kantriai, meilingai atsakyti, 
išklausyti reikia jų įspū
džius. Nepatenkinant vai
kelio žingeidumo, užmuša
mo jame tą brangią ypaty
bę,

Didžiausieji mokslo vyrai 
tai tie, pas kuriuos užsilieka 
tasai vaikiškas nepasotini- 
mas, žingeida vimas. Jie 
per visą amžį bežingeidau- 
dami suseka naujus daly
kus, padaro išradimus mok
sle, technikoj.

Paprastai pas vaikus au
gant bunka žingeidumas, 
gęsta pažinties' troškimas. 
Jci-gi kūdikystėje tasai žin
geidumas yra slopinamas, 
tai žmogus dar greičiau nu
stoja tos svarbios ypatybės.

Reikia vaikams duoti ap
sčiai žaislų; tesibovija, te- 
žaidžia jie per dienas. Žaiz- 
damas vaikas daro jam ne
žinomus išradimus, paten
kina savo troškimą pažinti, 
susekti naujus dalykus.

(Bus toliau).

MOTERIŲ APSILEIDI
MAS.

Baltimore, Md. — Skai
tydama “Katalikų,” neretai 
užtinku žinučių iš moterių 
dirvos ir tik džiaugtis ir 
gėrėtis reikia,' kaip neku
rtose kolionijose jos gražiai 
veda savo gyvenimą ir dir
ba ant tautiniai-kulturin/s 
dirvos. Tečiaus, pažvelgus 
į šio miesto lietuves, Idiai 
darosi liūdna. Kol žmogus 
neineini į liaudies gyvenimą 
ir nesupranti augštesnių 
gyvenimo idealų, tai, regis,

viskas slenka puikioje, har- 
moniškoje tvarkoje, bet 
prisižiūrėjus bent kiek ar
čiaus į tirštai lietuviais ap
gyventas vietas, pamatysi
me labai daug blogo, taisy
tino. Blogieji palinkimai 
nei kiek dari čia pas mus 
nesumažėjo. Augant įvai
riems žmogaus gabumais, 
auga blogi palinkimai. G j 
dirva pietojimuisi jiems y- 
.ra daug lengvesnė, nes kiek
vienas žmogus iš prigimties 
yra daugiau linkęs prie blo
go, negu prie gero. Todėl, 
kad nustelbus blogąsias pu
ses, reikia atkreipti ypatin
gą domų ir, išrovus iš savo 
širdies kenksmingąsias 
piktžoles, sėti į jų vietą ir 
auginti sėklą doros. Bet 
juk nelengva kovoti su blo
gais papročiais. Reikia 
stiprios valios, pasišventi
mo, ištvermės. Pas musų 
lietuves kaip tik ir trūksta 
tų ypatybių prakilniems 
tikslams. Gi žemiems, pa- 
peiktiniems darbams jų bū
das ir ištvermė visai kito
kie. Paimkim nors lietu
vaites, atvykusias iš Lietu
vos. Jos visos dirba tame 
mieste prie siuvėjų. Pasi 
samdo kokius porą kamba
rių, nusiperka reikalingiau
sius gyvenimui rakandus ir 
gyvena savistoviai: pigia1, 
atsieina, negu pas šeiminin
kę ir pati sau ponia. Ta
me, žinoma, kaltės nebūtų, 
kad jos gyventų, kaip do
ras sutvėrimas, bet taip be- 
gyvendamos greitai persii
ma “amerikoniškąja mada” 
(jos taip vadina, bet visai 
ji nepanaši į amerikoniš
ką); užsiprašo kazirninkus, 
o šie atsineša ■ “ledoko,” 
skystimėlių, parsineša ru
džio “dinerkę,” na, ir “lin
ksminasi” iki pirmai ar an
trai nakties valandai. Gi 
pakviestieji dar atsiveda 
savo “partnerius,” nekvies
tus svečius del “kompani
jos”; kartais ir patįs ne
kviesti ateina. Kazirninkai 
imasi už darbo. Sulošus 
“geimą,” reikia pasistiprin
ti. Todėl turi ieškoti prie
monių. Na, ir suranda. Štai 
tuoj: tu Mikai pralošci, 
duok kvoterį, o tu Mėgo eik 
parneši.”... Ir kur gi ji 
neis?! Pasipriešinusi ne
gaus “pagyrio puodo” ir 
liks išvadinta žiople ir t.t. 
Taip dinerke po dinerkei, 
ąsotis po ąsočio tik eina 
ir eina. Stubelkoj ir kirvį 
net galėtum pakabinti ant 
durnų “rekruto” ar “maka- 
ro” cigaretų. O kiek ten 
paskui yra meilių žodelių!... 
Nors lig aušrai jų netruk
tų, o pas merginas kantry
bės, pasišventimo iki valios. 
Tai nėra tas išmislas bei pa
saka, bet šventa ir drauge 
liūdna teisybė. Žinoma, tai 
ne pas visas, bet pas daugu
mą, kurios gyvena be šei
mininkės, pačios savistoviai 
po vieną ar po kelias drau
ge.

Musų moterėlės čia irgi 
nežemiausiai stovi. Sijonų 
šonai jau nužibinti nuo ka- 

, tilnko rudžio nešiojimo. Su
tikęs už kelių net sieksnių 
pažinsi, kad tai eina lietuvė 
moteris, jaunosios kartos 

, auklėtoja, prakilnių minčių 
įkvėpėja, tautos ramstis ir 
grožės nešėja.

Prakilnus jos tikslas, ne
paprastai ji ir išrodo.'Kaip 

! gaila matant lietuves žlug-
(Seka ant 3-čio pusi.).
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Extra! Naujiena!
Šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galerijų. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin
ti,

P. CONRAD 3130 S.Halsted St
*

Telephone Yards 668S

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO, ILL.

LAIVAKORTĖS | KRAJŲ
Russian American Line lai
vas “Caritza” išplauks iš 
New Yorko tiesiu keliu be 
jokio persikėlimo į Archan
gelską (Rusijoj) gegužio 
(May) 22 d., 1915. Iš Chi- 
cagos reikia iškeliauti gegu
žio (May) 20. Pašportus ir 
kitus reikalingus dokumen
tus parūpiname ant vietos. 
Del platesnių, informacijų 
kreipkitės į

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.
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Tel. Randolph 52J6į

A. A. Slakis L
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. | 

(Room 815) Chicago, Ill. ®

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

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir uisč- 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliui 
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tun 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Michi 
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija vani 
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich, ir at 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo mane* nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg., Scotville, Mich.
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KATALIKAS 3

V. Garšin.

Keturios 
Dienos.

(Tųsa).
Dieve mano! Juk toje di

delėje jo plėčkoje tikrai yra 
vandens! Bet reikia pri- 
šliaužti prie jo. Tik* kiek 
tai man kainuos! Bet vis- 
vien prišliaušiu.t

Aš šliaužiu. Kojos vel
kasi, nusilpusios rankos vos 
judina Įeinu kurni. Ligi la
vono sieksniu du, bet man 
tai daugiau — ne tai dau
giau, bet blogiau, negu de
šimts verstų. Vis reikia
šliaužti. Gerklėje dega, kar
šta, tarsi ugnis. Be van
dens greičiau numirsi. Vis 
viena, gal but...

Tu geibi mane, mano au
ka!... Aš pradėjau atnarp- 
lioti plėčką, pasirėmęs viena 
alkūne, ir tuo neišlaikęs pu- 
siausvaros, parpuoliau vei
du ant savo išgelbėtojo kru
tinės. Jis jau pusėtinai 
dvokė lavonu:

Atsigėriau. Vanduo bu
vo šiltas, bet nesugedęs, ir 
jo dar buvo gerokai. Aš 
pragyvęsiu dar kelintų die
nų. Prisimenu, “fiziologi
joj” buvo pasakyta ,kad be 
maisto žmogus gali pragy
venti ilgiau, kaip savaitę, 
kad tik butų vandens. Taip, 
ten buvo pasakota histori- 
ja savažudžio, numarinusio 
save badu. Jis gyveno la
bai ilgai, dėlto, kad gėrė.

Na, ir kų gi? Jaigu aš 
dar penkiatą-šešiatą dienų 
pragyvensiu, kas gi bus iš 
to? Mūsiškiai nuėjo, tur
kai išbėgiojo. Kelio arti 
nėra. Vis viena — mirti. 
Tiktai tridieninės agonijos 
aš padaryčiau savaitinę. 
Ar ne geriau pabaigti? Pas 
mano kaimynų guli jo šau
tuvas, puikus anglų darbi- 
nys. Užtenka tiktai išties
ti rankų, paskui—akimirk
snis, ir galas.

Patronai iškritę čion-pat, 
krūvelėje. Jis nespėjo iš
tuštinti visus.

Tai baigti ar laukti? Ko? 
Išvadavimo? Mirties? Lau
kti, kol ateis turkai ii' pra
dės engti kaili nuo mano su
žeistų kojų? Verčiau jau 
pačiam.

Ne, nereikia nusiminti; 
kovosiu ligi galo, lig pasku- 
tinųjų. Juk jaigu mane 
ras, aš išgelbėtas. Gal ma
žu kaulai neužaugti; mane 
išgydys. Aš pamatysiu 
gimtinę, motinų, Marytę.

Viešpate, neduok joms 
sužinot visos tiesos. Tegul 
mano, kad aš užmuštas vi
sai. Kas bus su jomis, kai 
jos sužinos, kad kankinaus 
dvi, tris, keturias dienas!

Galvoj ūžia; mano kelio
nė pas kaimynų visiškai 
mane pardobė. O čion dar 
tas baisus dvokimas. Kaip 
jis pajuodavo... Kas bus su 
juo rytoj, ar poryt? Ir da
bar aš guliu čia vien dėlto, 
kad nėra pajėgų nurėplioti 
tolyn. Pasilsėsiu ir šluo
siu senon vieton; ir vėjas iš 
ten pučia ir nuneš nuo ma
nęs dvokimų.

Aš guliu visai be vieko, 
pajėgos mano išsekė. Sau
lė degina man veidų, ir ran
kas. Prisidengti nėra kuo. 
Kad nors naktis greičiau a- 
teitų; tai, rodosi, bus jau 
antra.

Mintys painiojas, ir aš 
nesižinau, kaip esųs.

Aš miegojau ilgai, nes 
kai pabudau, buvo jau nak
tis. Visa po senovei, žaiz
dos skauda, kaimynas guli, 
toks-pat didelis ir ne judus.

Aš negaliu apie jį nei ma
nyti. Nejaugi aš ne ma
žiau visa, kas miela, bran
gu, ėjau čibn tūkstančio 
verstų kelionę, badavau, ša
lau, kankinaus nuo karščio; 
nejaugi galų gale aš guliu 
dabar . tose žaizdose—vien 
tik dėlto, kad tas nelaimin
gasis nustojo gyvavęs? O ar 
aš padariau kų nors gera 
karo tikslams, be šios žmog- 
žudybės ?

žmogžudybė, žmogžudis... 
Ir kas gi? Aš!

Kuomet aš sumaniau 
muštis, motina ir Marytė 
neatkalbinėjo manęs, nors 
ir verkė. Ideos apjakintas, 
aš nemačiau juodviejų aša
rų. Aš nesupratau (dabar 
jau suprantu), kų aš dariau 
su artimaisiais man žmo
nėmis. Ar atsiminėt apie 
tai? Praeities nesugrųžin- 
si. •

O kaip keistai žiurėjo į. 
mano pasirįžimų daugelis 
mano pažįstamų! “Gana, 
gana, neišmanėli!” Kaip 
tai jie galėjo taip sakyti? 
Kaip gi galima sujungti to
kie žodžiai su jų įsivaizdi- 
niinu apie geroizinų, tėvy
nės meilę ir apie kitus pa
našius daiktus? Juk jų a- 
kyse aš turėjau visas tas 
žymes? Ir vienok aš jiems 
— “neišmanėlis.”

Ir štai aš važiuoju Kiši- 
niovan; ant manęs uždėjo 
krepšį, pririšo; taippat pri
taisė kitus visus karo pa
dargus. Ir- aš einu kartu 
su tūkstančiais, iš kurių 
nebent kelintas tik prisi
rinktų, man panašių, einan
čių noriai. Likusieji visi 
eitų namo, kad jiems leistų. 
Vienok jie eina taippat, 
kaip ir mes, “susipratusie- 
ji,” “nusimanantieji,” ar
ba net geriau. Jie pildo sa
vo pareigas, nežiūrint į tai, 
jog tuojaus pat mestų ir ei
tų sau, kad tik jiems tai 
leistų.

Dvelktelėjo smagus rytų 
vėjalis, krūmai sujudėjo, 
purptelėjo miegsta pauk
štelė. Žvaigždės užgęso. 
Tamsiai molinas dangus nu
palšo, pasidarė pilkas, užsi- 
tiesė plonais debesėliais; 
paryčių tamsuma kilo nuo 
žemės augštyn. Prasidėjo 
trečia diena mano.. Kaip 
tai pavadinti? Gyvenimo? 
Agonijos?

Trečia... kiek jų dar liko? 
Be abejo, nedaug. Aš labai 
nusilpau ir, rodos, negaliu 
nusislinkt nuo lavono. Grei
tai mudu sulygsiva ir ne- 
busiva malonus vienas ki
tam.

Reikia atsigerti. Ger
siu tris kartus per diena; 
lytų, pusiaudienį ir vaka
rų.

Saulė užtekėjd. Jos di
džiulis ratas, visas išbrai
žytas ir padarytas juodų
jų krūmų šakų, raudonas, 
it kraujas. Šiandien bus, 
rodos, karšta. Mano kai
myne, kas bus su tavim? 
Tu ir dabar baisus.

Taip, jis buvo baisus. 
Jo plaukai pradėjo šerties. 
Jo oda, iš prigimimo juo
da, nupalšo ir pagelto; iš
pustas veidas taip intem-

(Seka toliau).

MOTERIŲ APSILEIDI
MAS.

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 

stant bjauriuose tamsos 
klanuose! Juk tai elgdamo- 
sios žeminate tautos vardų 
svetimtaučių akyse. Juk 
;okios moterįs vietoje did
vyrių auklėja tautos nykš
tukus, ačiū savo tamsumui, 
apsileidimui. Ar ne laikas 
jau butų susiprasti, pažiū
rėti į gyvenimų plačiomis 
akimis ir prašalinti, pasi- 
iuosuoti iš savo blogų ydų, 
airių randasi begalės.

Nūnai turime ALRKM. 
Sųjungos kuopų, kuri ir rū
pinasi prašalinimu šių ne- 
dateklių. Tad rašykimės 
prie jos, netingėkim pa
švęsti nors porų valandų 
į savaitę, kad atėjus į susi
rinkimus ir pasitarus apie 
viešuosius gyvenimo reika
lus. Tuomet gal bent kiek 
sumažėtų “dinerkės” intek- 
mė į žmogaus intelektualį ir 
fizikinį gyvenimų ir vieto
je rašyti papeikimus, galė
tumėm didžiuoties prakil
niais darbais.

Aš nenoriu šiuomi rašte
liu pažeminti jus, baltimo- 
rietės, bet geidžiu, kad susi- 
prastumėte, Diegtumėte ša
lin tuos blogus įpročius ir 
žengtumėte blaiviais, tobu
lais, šviesiais keliais pir
myn. Mirtos Šakelė.

SOCIALISTO SOCIALIS
TUI ATSAKYMAS.
(Pabaiga nuo 1 pusi).

tautų. Leisk mums todėl 
tęsti paliuosavimo darbų iki 
galo. Jei nebus pilno pa
liuosavimo, jei kur dar liks 
prispaustų tautelių, tai, sa
kau, jog tame nebus kaltė 
franeuzų socialistų.”

Galop dar laiške sakoma, 
jog franeuzų galų gale bus 
kare viršus ir jog Franci- 
jos socialistai iš visų pajė
gų stengsis, kad prie Fran
cuos nebūtų prijungta vo
kiškų žemių, kad po 20 ar 
daugiau metų neatsikarto
tų europinė katastrofa.

Taigi iš to matome, kaip 
Francijos socialistai žiuri į 
Vokietijos socialistus. Pran
cūzai socialistai laiko vo
kiečius socialistus kaizerio 
bernais.

Į Pilni Namai Linksmybes
■

LAUKIA PASKUTINĖS 
VALANDOS.

Antanas Endrekus iš Bal
čių sodžiaus, Kauno gub. ra- 
šo Marcijonai Petrošaičiu- 
tei į Chicago:

“Parubežio gyventojus 
labai nukrividijo. Sarti
ninkai, Degučiai, Naumies
tis ir Tauragė yra išdeginti. 
O musų Vainučiai ir Žiga- 
tė tebstovi, kaip buvę.

Sunku yra apsakyti, kiek 
turime išgąsčių. Švogerki- 
ke mieliausia, kasžin ar su
eisime ant šio balto svieto. 
Kas diena yra mirtis. Die
nų dirbti negalima, o naktį 
miegoti. Dienų šaudo iš ar- 
motų, o naktį vieni gaisrai. 
Mes, kaip zuikeliai, ausis 
suglaudę, prie žemės pri
kritę, ir laukiame smerties 
adynos.”

RED. ATSAKYMAS.
A. J. D., Vandergrift, Pa. 

— Apie merginos su vaiki
nu pabėgimų ir slaptų apsi- 
vedimų nesvarbu, nes tai 
perdaug privatinis reikalas. 
Nedėsime.

Kada juose yra Grafafonas &

mu

del

“Lithuania” Special 
su 6 lietuviškais du- 
beltavais rekordais.

Kaina

$19.50
su pn- 
siunti

o

■

Ii

■

System

Pekščias neeik — kalbėk per telefoną viešai apmokamoj telefono stacijoj.
Chicagoje yra viešos telefono stacijos beveik 
po ranka, iš kurių su vietiniais, priemiesčiu 
arba “long distance” galima susikalbėti.

Kur tik nebusi, vis yra netoli Mėlyno Var
po ženklas kuris reiškia viešą telefono staci
ją. Čėdyk žingsnius kalbėdamas

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
, Bell Telephone Building 

Official 100

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

“LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė krautuvėse 
to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri talpina sa

vyj pamatinius principus geriausių instrumentų, bet parduo
dama už kainą, kuri visiems prieinama. “LITHUANIA” gro
ja rekordais visokiausio išdirbinio ir visokiausio didumo ir 
groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švel
nus, malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikia
me prie kiekvieno pirkinio dovanai:
E1167 Kur bėga Šešupe. Šv. Cecilijos choras.

Kur namas mus. Šv. Cecilijos choras.
E1165 Tėvynė, maršas kvartetas, šv. Cecilijos choras.

Amerikoniškas Nacionalis Maršas, Princeska 
Banda.

E1169 Siuntė mane motinėlė. Solo, M. Bradunienė.
Eina garsas nuo rubežiaus. Šv. Cecilijos choras. 

E1245 Batų čystytojas. Maršas. Švilpimo solo.
Rūtų Darželis. Solo, M. Bradunienė

E1248 Velnias ne boba. Dialogas, M. Bradunienė ir A. 
Radzevičius.

Mano palvys. Monologas, J. Papartis.
E1249 Velnias ne boba. Monologas, J. Papartis.
E1250 Vijo vilkas voveraitę.

Plaukė žąselė per Nemunėlį, šv. Cecilijos choras.
Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu 

adresu:

TANANEVICZ PUBLISHING CO
3249 So. Morgan St Chicago, Ill

u

' Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

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

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

VESI VIRTUVE
Vesią virtuvą prosavojimo dieną tusėsi, kuomet turėsi

■ |
; Dorna West Pullmano Lietuviams.;
■ Jau galima pinigus siųsti į seną krajų — Lietuvą. Taippat par- I
Į duodame laivakortes. i

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par- I 
■' davimo labai pigiai kelintą namų. Du namu parsiduoda už pusę kainos, s 

labai geroj viętoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo S 
I daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- I 

viai, pasinaudokite iš geros progos! ‘

g Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: |

• b. w. sluz ;
> 738 W. 119 St., West Pullman, III. ■
■ TELEPHONE WEST PULLMAN 992. I
i h
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New Ber/Sedoit
l-fv WICRBLUE FLAMĘ-j?;; \

0H Cook-stove
Vesią virtuve prosavojimo dieną turėsi, kuomet turėsi Vi
sas karštis yra degtuve — jokios šilimos neina į kambarį. 
New Perfection yra pigesnis negu anglis — ir kepa ge
riau.
Visuomet gatavas naudojimui. Lengvai reguliuojamas, 
duoda tiek karščio, kiek reikalauji — 1, 2, 3 ir 4 degtu- 
vtj didumo.
Visose geležies krautuvėse ir šiaip storose.

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION) 

CHICAGO, ILL.

!| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

DU-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

"SAULE”
Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visapmenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorią. 
Gali, tą viską turėti' savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gralį Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
Mningns arba

$1.00 j Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 60 muzlkališkų Šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 86 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogą dykai.

, Royal Phonograph Co.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Iština kas utarninkas ir ptiniičia.
———----- .. PRENUMERATA KAŠTUOJA;   --------

AMEBIKOJ
pUSCl TXlcltl4

EUBOPO.I f Rosij°j ir Lietuvoj $3.50, Angli- j 
(joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

, fc JA .»T——I b IM 1 TS.—- ..m. U -J,BTlBBCafaBMI——M   ■ — " '"II

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykfš.

W. D. Boczkauskas & Bo.
s S29-S2X W. South «li„ . Mahanoy City, Pa.

ts
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Iš Chicago.
KARPENETRIŲ STRAI- 
KAS NEPASIBAIGĘS.
Vienas žymiausių karpen

terių kontraktorių paskel
bė sekančią savo opiniją 
apie dabartinį karpenterių 
straiko stovį:

“Jei karpenterių straikas 
šią savaitę nebus pabaigtas, 
tai gali atsikartoti 1900 
metai, kuomet kontrakto
riai buvo pakėlę kovą prie
šais uniją ir per tris mė
nesius savo tikslą atsiekė. 
Jei kontraktoriai tuoj aus 
negalės imties darbo prie 
užsitęsusio namų statymo, 
tatai jiems paliks labai 
trumpas laikas atlikti tuos 
darbus, kadangi pasibaigs 
sezonas ir jie paskui atsi
suks visu smarkumu prieš 
straikininkus ir tuo keliu 
stengsis suardyti unijas, 
kaip jau tas atlikta kituose 
miestuose.”

Kontraktoriai karpente
rių reikalavimų nenori iš
pildyti, nenori padidinti 
jiems algų. Iš to gimę ir 
nesutikimai. Negali abi pu
si sutaikinti nei specialis 
aldermanų komitetas, nei 
majoras. Tuo tarpu gy
ventojai vis labiau nekan
trauja, nes namų statymo 
krizis nekuriems velka tik
ras pragaištis.

kams. Už tai išradėjas ap
turėjo grasinimus, kad jei 
jis taip padarysiąs, tai bu
siąs nužudytas. Jam gra
sinta ir per telefoną. Da
bar dr. Fowzera saugoja 
federaliai detektivai ir ieš
ko priešais jį suokalbinin
kų. Ne sunku suprasti, kas 
išradėjui grasina, jei jis ma
nąs tą savo išradimą 
vesti talkininkams.

pa-

ir

rų-

IŠRADO NAUJĄ 
BOMBĄ.

Chicagoj gyvenantis 
praktikuojantis dr. L. 
Fowzer išradęs naujos
sies bomba, kuria iššovus, iš 
bile kokios kanuolės ar ran
ka metus,-plyšdama aplink 
save per pusmylį viską iš
naikina. Dr. Fowzer tą sa
vo naują išradimą pasiūlė 
pirkti Suv. Valstijų val
džiai, bet ši, nepalanki to
kioms pragaištingoms bom
boms, atsisakė pirkti. Ta
tai išradėjas pasižadėjo tą 
išradimą parduoti talkinin-

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie debesiuota ir vė
siau; rytoj bus gražus oras; 
šiaurrytiniai vėjai. Vakar 
augščiausia temperatūra 
buvo 87 laipsniai, žemiau
sia — 59 laips.

SA-

organizacijos jungiasi, kad 
pradėti kampaniją, idant vi
same mieste sekmadieniais 
saliunai butų uždaryti. Šis 
klausimas rudeni busiąs 
pavestas piliečiams nubal
suoti.

ŽUDYNĖS ANT 
GATVIŲ.

Vakar ant miesto gatvių 
žuvo tris vaikai-bemaičiai. 
Du jų užmušė automobiliai, 
trečią — vežimas. Kiti 5 
suaugusieji asmenis ir vai
kai automobilių sužeisti. 
Užmušti: 6 metų Herman 
Wolcole, 2243 Potomac a- 
ve.; 5 m. Joseph Fedele, 
1104 So. Sagamon gat.; 7 
m. Walter Waterstaat, 3108 
Western avė. Pastarasis 
buvęs beeinąs iš mokyklos 
namo, kuomet į jį automo
bilius smogė.

Už panašius nelaiminguo
sius atsitikimus yra kalta 
miesto valdyba, kuri nesu
tvarko automobilių važinė
jimo. Kas gi girdėjo, kad 
šiandie tokiam mieste bile 
kokiam vaikėzui butų leis
ta automobiliu valdyti. Ly
giai miesto valdyba kalta ir 
už neįsteigimą mieste visos 
eilės parkučių, kur vaikai 
galėtų žaisti. Dabar vai
kai, ypač vakarais, žaidžia 
ant gatvių, gatvės nuo vai
kų tik marguojasi, tai kur
gi čia neatsitiks panašios 
nelaimės'?

Policijos viršininkas sus
pendavęs policiantą Arthur 
Horr iš East Chicago poli
cijos nuovados. Minėtą po
liciantą. užtiko girtą seržan
tas. Kuomet seržantas jį 
norėjo vesti nuovadon, gir
tuoklis sargas grasino ser
žantą nušausiąs.

Kilo sumanymas prie 
miesto viešųjų maudyklių i- 
steigti skalbimo kambarį, 
kur bėdinesnieji galėsią iš
siskalbti drapanas. Tuo 
tarpu tokia skalbykla bu
sianti įsteigta prie maudyk
lės ties Lincoln ir Augusta 
gatvių.

Visame mieste antisaliu- 
ninės draugijos, kliubai ir

1

&

REAL ESTATE a TAUPYKI! PINIGUS

Policijos viršininkas va
kar miesto majorui pasigy
rė, kad mieste per 24 valan
das nebuvę girdima apie jo
kias piktadarybes ir plėši
ku veikimą. Majoras tuo- 
mi buvęs patenkintas. Kas- 
žin, ar tik ne prieš didesnę 
audrą nenuoramos buvo ap
tilę.

1

MILDA
TEATRAS
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią, pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesni 
Teatru, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Kainos šiokiom dienom 5c ant 
balkono 10c žemai.

Subattomis ir nedaliomis 2 vai. 
konas, 15c žemai.

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

po pietą.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

I

g
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Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

$10 $15,
Auotmobiliū pataisymas 

ir važuojimas.
DYKAI

Mokiname diena ir vakare.
Del vyru kurie nori gauti darbą.

HANNAS SCHOOL OF MOTORING.
3G26-3628 S. Halsted St. Chicago

$25

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

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

I

Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., preke $4000.
Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišaukii kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti bėgyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St. : K. J. FILLIPOVICH, pard

Račiūno naują paveikslu Serija
iš KARO LAUKO

atsibus

Pelnyčius vak., geg. 14 d., Bažnytinėj Salėj, Racine, Wise.
Subatos Ir ned. vak. geg. 15-16, Ražo. Salėj, Kenosha, Wis.
Panedėlio vak., geg. 17 d., Bažn. Salėj, Sheboygan, Wise.

i"i
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“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingu 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. PALTANAVICIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass

Aut parandavoj: mo puikus storas 
su gyvenimo kambariais. Sale bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprčda- 
lų arba če very ką sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, guzas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

■MeunBurnWHSann anina

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law
Rodm 1000 79 W. Monroe St., Chicago 

Svarbiame reikale sutelkiame veltui 
patarimus.

miles visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirkaite Banke’- 
io store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Bauke’io 

kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70e
20c 
20c 
60c

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52e 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės .........  12c
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12e 
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40e

$1.16 $1.70
Banke’io geriausios rųšics grietinės sviestas yra geriausias ką 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5e.

Bankes Kavos Sztorai
Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. 

W. Madison st 3102 W. 22 St. 
W. Madison st šiaurinė dalis. 
Blue Island A3032 Wentworth Av 
S. Halsted St 3437 S. Halsted St
S. Halsted St 472 9 S A.shland A

šiaurvakarinės dalis Vakarinė dalis.
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 
1373 Milw. Ave. 720 W. North Ave 2830 
1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 
2054 Milw. Ave. 3244 Lincoln Av 1217 
2710 W. North AV3413 N. Clark St. 1832

už

Vhone Drover 7S00

■

DR. A. J. TANANEViCZE
Gydo Vyn|, Moterių ir Vaikų Ligas į

Ofisai Ir ayvealsio lieta Valaadee (

3249 S. Morgan St., Chicago. l

' >p

Tananevicz Savings1' 1BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

8249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir (6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skrynelės (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šią Banką.tęs

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Apgarsinimai “Katalike” atneša rezultatus.

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat, ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
vreipkites in

CHICAGO, ILL
TANANEVICZ SAVINGS BANK

REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.
5249-55 SO. MORGAN STREET : :
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