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VOKIEČIŲ GROBIS GALICIJOJE
Vokiečių gro

bis Galicijoj.
Berlynas, birž. 3. — Vo

kiečiai su austrais yra su
manę išgrūsti rusus iš Gali
cijos. Išgainiojimas rusu 
iš vakarinės Galicijos, nu- 
gainiojimas nuo Karpatų 
kalnu buvo tai pirmu žing
sniu. Antru tame veikime 
žingsniu yra Peremišlio 
bombardavimas, jo trijų 
fortų paėmimas ir miesto 
Stryj paėmimas. Kai teu
tonai paims Peremišlį, tai 
eis linkui Lvovo. Lvovas 
butų paskutinė rusų atspir
tis Galicijoj.

Vokiečiai oficialiai skel
bia, jog gegužio mėn. lai
mėję nuo rusų didi grobi. 
Oficialiai šitaip praneša
ma:

“G('gūžio mėnesi 863 ofi- 
cieriai ir 268,869 kareiviai 
pateko mums i nelaisvę. 
Paėmėme 251 kanuolę ir 
576 kulkosvaidžius. Vienas 
gen. Mackenscn su savo jė
gomis paėmė 400 oficierių, 
153,254 kareivių, du gene
rolu; paėmė 360 kanuolių, 
403 kulkosvaidžius. Ap
skritai imant, per gegužio 
mėnesį ir priskiriant pirmą 
birželio mėnesio dieną, teu
tonams į nelaisvę pateko 1,- 
000 oficierių ir 300,000 ru
sų kareivių.

Ties Peremišlįu mūsiškai 
užėmė rusų drutvietes prie 
Dunkovički. Paėinusieji 
Stryj eina Menedice link.

Pašokini 11 gi susirėmimai 
buvo ties Neuhausenų, kurs 
randasi 30 mylių nuo Lie
pojos ir ties Židikais už 40 
mylių nuo Liepojos. Tas 
pat atsitiko Šiaulių pavie
te, padubisyj, į pietų ry
tus nuo Kelmės, ir tarp Ug- 
nionų ir Airiogalos. Šiau
liuose mes paėmėme 500 ru
sų kareivių.”

NELAIMĖ TEATRE.
Varšava, birž. 3. — Vo

kiečių aeroplonas skraidė 
lenkų sostinės padangėse ir 
metė bombą. Bomba krito 
ant stogo jodomųjų paveik
slų teatro. Pramušė stogą 
ir įkrito i vidų. Užmušė 6 
žmones ir sužeidė 25.

— Londonas, birž. 3. — 
Vokiečiai ėmė smarkiau 
veikti aplink Varšuvą. Ne
žinia, ar bandys tą miestą 
paimti, ar tik tą daro tam, 
kad kibinti rusus.

— Bridisi, birž. 3. — Ad- 
riatikos juroj netoli šio mie
sto rasta bepliuduriuojant 
Austrijos hydrt>aer< (planas. 
Lakūno nerasta. Matyt, iš
krito ir nuskendo.

Italai bombar
duoja Trieste.

Chiasso, birž. 3. — 'Pir
mos italų bombos jau nukri
to ant drutviečių aplink 
Trieste. Tasai miestas yra 
didžiausias pajūrinis Aus
trijos miestas, ir italų ap
gyventas.

Italų veikimą nemažai 
sutrukdė nuolatos lietus. 
Patvino upės ir upeliai, pa- 
šlapo keliai, pabliuro žemė.

Nuo Trieste jau praside
da linija didžios Austrijos 
armijos ir dabar jau italai 
yra susidūrime su ja. Bet 
didieji mūšiai dar neprasi
dėjo. Italai skubiai gabe
na savo didžiausias kanuo- 
les bombardavimui Trieste. 
Stengiasi atkirsti geležinke
lio susinėsimą su kitais mie
stais. Užiminėja italai aug- 
štumas aplink Trieste, nuo 
kurių patogu bus bombar
duoti miestą. Užsikabinu
sius italus austrai po kelia- 
tą kartų bandė nugainioti 
nuo augštumų, bet vis be 
pasisekimo.

PASIKALBĖJIMAS SU 
PREZIDENTU.

Washington, D. C., birž.
3. — Kaizerio ambasadorius 
turėjo pasikalbėjimą su pre
zidentu Wilsonu. Kalbėjo 
kas link Lusitanios nuskan- 
dinimo ir santikių su Vo
kietija. Prezidentas stovėjo 
ant savo ir apreiškė, jog 
Amerikos valdžia nedarys 
jokių nusileidimų.

Ambasadorius nusiuntė 
savo valdžiai apie Ameri
kos valdžios pasistatymą, 
pranešdamas, jog gyvento
jai remia prezidentą.

— Brescia, birž. 3. — 
Austrijos valdžia pasmerkė 
miriop parlamento atstovą 
Dr. Battisti iš Trent už tai, 
jog tasai atstovas įstojo į 
Italijos armiją. Nuospren
dis dabar negali būti išpil
dytas; jei pagaus nelaisvėn, 
tai tuomet sušaudys.

Londonas, birž. 3. — An
glijos apdraudos kompani
jos gavo reikalavimus, kad 
išmokėtų apdraudas už 350 
žmonių, kurie žuvo su Lu
sitania. Turės išmokėti ap
link $500,000. Ne visi pa
reikalavimai dar paduota.

— Washington, D. C., bir
želio 3. — Amerikos kviet- 
kininkai inteikė Dėdei Ša
mui didelį puošnių rožių 
bukietą. Priėmė tą bukie
tą valdžios vardu Agrikul
tūros sekretorius.

Iš S. L R. K. A. Seimo.

ONE OF THE FIRST SUBMARINES. THE NEWEST TORPEDO BOAT DESTROYER..

Viršuje matosi seniausias povandeninis laivas, Amerikoje pastatytas. Apačioj 
yra torpedinis laivas.

Bulgarija Ir Ru
munija kariaus
Paryžius, birž. 3. — Iš 

Bucharesto, Rumunijos sos
tinės, gauta pranešimai, jog 
Bulgarija ir Rumunija susi
taikė, padavė viena antrai 
ranką ir sutarė stoti karau 
talkininkų pusėje. Rumu
nija sutikus sugrąžinti Bul
garijai Dobrudžio provinci
al.

Abi valstybės kartu stos 
karam Į Austriją trenks 
Rumunija, o į Turkiją 
smogs Bulgarija.

Gal ir sušnekės naują ka
rą. Sušnekėjo Turkijos 
stojimą karan, sušnekėjo I- 
talijos stojimą karau. Da
bar veik kas diena šneka
ma apie Bulgariją ir Rumu
niją ir gal sušnekės.

Jei Bulgarija kirstų į 
Turkiją, tai jos armijos 
tuoj atsirastų ties Konstan
tinopolio vartais. Bulgari
ja butų Turkijai baisesnis 
priešas, negu visi talkinin
kai krūvoj.

Pasižada atlyginti.
Berlynas, birž 3. — Vo

kietijos valdžia pasižada at
lyginti savininkams už 
Gulflight ir Cushing. Pri
pažįsta vokiečiai, jog per 
klaidą atakavo tuos Ameri
kos garlaivius. Sutinka to
dėl atlyginti be jokių dery
bų.

Varosi pirmyn 
palengva.

Paryžius, birž. 3. — A- 
belnas stovis Francijoj ir 
Belgijoj mažai keitėsi nuo 
pats rudens. Abi pusi už
sikirto ir nei viena, nei an
tra nepasiduoda žymiai at
gal, nei prickyn. Tik po 
biskį talkininkai šen ir ten 
ant mūšio linijos pasivaro 
pirmyn.

Nuo geg. 9 iki birželio 1 
d. Franci jos divizija, kuri 
paėmė Carency, Nazaire, 
Nalon, neteko 3,200 karei
vių, o vokiečių po mūšio pa
laidojo 2,600 ir nelaisvėn 
paėmė 3,100 kareivių.

Grūmoja 
banditams.

Washington, D. C.,- birž. 
3. — Vakar prez. Wilson 
pasiuntė Meksiko besivaidi
jančioms partijoms parei
kalavimą, kad susitaikytų, 
o jei nesusitaikys patįs, tai 
bus svetimų sutaikinti. Pa
reikalavime prezidnetas' iš
rodė, jog jau daugiau, kaip 
du metu viena revoliucija 
sekė paskui kitą, vis jokio 
gero iš to neišeina ir nesi
mato tiems vaidams pabai
gos. Todėl prezidentas nu
rodė, kad jei jie patįs nesu
sitaikys, tai turės susitai
kinti gavę vėzdu iš šalies.

Tuo tarpu Suvienytų Val
stijų valdžia taisosi siųsti 
valgomų produktų badau
jantiems gyventojams. Val
gių vežėjus ir išdalinto  jus 
lydės būriai Amerikos ka
reivių ir jei bus pasikėsini
mų atimti tuos produktus, 
tai pasikėsinto j ai bus šau
domi be jokio atsižvelgimo.

VOKIEČIŲ GEN. NE
LAISVĖJE.

Petrogradas, birž. 3. — 
Gen. von Pritvitz, kurs va
dovavo vokiečiams, esan
tiems Liepojoj, pateko ru
sams į nelaisvę. Gen. au
tomobiliu važinėjosi po 
Kuršą ir netikėtai susitiko 
„su rusais. Buvo susišaudy
mas. Pats gen. buvo sužei
stas, o jo sąkeleivis užmuš
tas. Gen. dabar laikomas 
Mintaujoj.

— New York, birž. 3. — 
25 Columbia universiteto 
studentai su 25 automobi
liais važiuoja į Serbiją. Su 
automobiliais tie studentai 
tarnaus sužeistiems karei
viams.

Scranton, Pa., birž. 2. — 
SLRKA. antra sesija pra
sidėjo vakar bertainis po 
trijų. Seimo pirmininkas 
J. Jaroševičius savo kalba 
išliejo savo gerus norus de
legatų širdysna. Del Sus
ino pagerinimo keliatas ko
misijų darbavosi. Daugiau
sia darbo turėjo įnešimų 
sutvarkymo komisija, susi
dedanti iš kun. F. Kemė
šio, Petro Karvojaus ir Ka 
rolio Valukonies. Manda
tų komisija davarė delega
tų skaitlių ligi 96. Skun
dų komisija šeiniau įnešė 
daug ginčų apie namų pir
kimo nenuoseklumą. Sei
mas nuodugniai išklausęs 
namų pirkimo komisijos 
apkaltinimų ir pasiteisini
mų, vienbalsiai atmetė ne
malonumą darančius užme
timus p. Krušinskui, tuomi 
pasmerkė skundiką ir patei
sino apkaltinamąjį. Neku- 
rie delegatai pareikalavo 
sesiją pertraukti. Seimo

Vokiečiai 
Lietuvoje.

(Iš gegužės 3 d.).
Vokiečių būriai užima 

Šiaulių rajoną.
Vokečių žvalgai bal. 18 

(s. k.) d. pasirodė arti Lie
pojos. Tą pačią dieną į Ry
gos įlanką buvo atplaukę 
v<(kiečių minimiikai.

Į vakarus nuo Nemuno 
karo žygiai tebeina.

“ Naš.Viest.” rašo:
Bal. 18 d. Tauragės ir 

Jurbarko pusėje priešinin
kas, gavęs žymios paspir
ties, ėmė plačiau veikti. Di
delės vokiečiu jėgos ėmė 
pirmyn stumties keliais 
krypsniais. Rusų karuome- 
nė, ištirdama priešininko 
jėgas, pamažėliu pradeda 
tvarkyties tam tikrose vie
tose.

Užnemunio rajone vokie
čiai mėgino užpuldinėti 
Kalvarijos apylinkėje, bet 
buvo sustabdyti musų ug
nies ir pasitraukė į savo 
apkasus. Kitose to rajono 
vietose buvo tik šaudymas.

Tesmo įstaigos del karo 
meto perkeltos iš Šiaulių į 
Mintaują, iš Kėdainių į 
Ukmergę ir iš Panevėžio į 
Dvinską.

Šiauliai. Atvykusieji pa
bėgėliai pasakoja apie susi
rėmimus ties Kelme ir Šiau
liais. Nuo karo ugnies nu
kentėjo Kelmės miestelis, 
d-ro Laucevičiaus Dzidų

EXTRA!
VIENNA, birž. 3. — Vė

liausia telegrama iš karo 
lauko pranešama, jog Pere- 
mišlis jau teutonams pasi
davė.

PETROGRADAS, birže
lio 3. — Šiaulių apskrityje 
rusai atmušė kėlės vokiečių 
atakas ir paskui paėmė 
drutvietes ties Traulianų 
sodžiumi.

vedėjas sutiko pertraukti 
dešimčiai miliutų. Penkios 
minutes po penkių delegatai 
išnaujo susirinko. Antroji 
sekretorė., p. Nausiedienė, 
perskaitė daug telegramų 
su linkėjimais ir aukomis 
T. Fondui. Vietos šv. Ce
cilijos choras seimo delega
tams padovanojo labai di
delį pastatomą gyvų gėlių 
vainiką. Pasveikinimai ir 
gėlės delegatų priimta kar
štu rankų plojimu. Paskui 
apturėta nauji mandatai, 
bet jie atidėta del rytojaus. 
Sesija pabaigta bertainis po 
7-nių vakare.

Birž. 1 d. vakare įvvko 
vargonininkų koncertas ir 
pasilinksminimo vakaras 
toje pat p. Kunigausko sve
tainėje.

Šiandie 9 vai. ryte šv. 
Juozapo bažnyčioj atsibuvo 
pamaldos už mirushnr'Su.45*' 
mo narius. Po Mišių 10:15 
prasidėjo trečioji seimo se
sija.

dvaras. Gr. Zubovo paimta 
esą veislinių gyvulių, o iš 
Freinkelio odų fabriko dau
gybė odos prekių.

Šiauliai. “P. Ag.” rašo 
apie vokiečių žygius Šiau
lių apylinkėje:

Po kelių mušiu bal. 17 
(30) d. vokiečiai užėmė 
Liepojos—Romini geležin
kelį, tarp Mažeikių ir Rad
viliškio stočių.

Kelmėje, Ras. ap., mūšio 
laike sudegę nemaža namu. 
Ypač nukentėjusi Raseinių 
gatvė ir bėdinųjų žmonių 
radonas prie kertės. Vo
kiečiai pirmon galvon sura- 
šinėję visus varinius daik
tus ir padargus, kuriuos, 
matoma, rėk vi duos.

Raudondvaris, Kauno ap. 
Balandžio 11 ir 12 d. buvo 
girdėti iš V. pusės artileri
jos šaudymas. Kaip rašo 
“Lit. R.,” valstiečiai, atvy
kę į Seredžių, pasakojo, 
kad vokiečiu raitieji žval
gai užėmę V. ir artimąjį 
kaimą nakties metu taip 
staiga, kad niekas nespėjo 
išbėgti. V. priklauso ba- 
jorvedžiui Faria-e-Kastro.

Rusų laikraštis “Naš 
Viestnik,” paduodamas ži
nias apie mūšius su vokie
čiais Šiaulių apylinkėse, 
tarp kitko rašo: balandžio 
13 d. Šiauliuose rusu šovi
niai išsprogdino vokiečių 
patronų skrynutę. Netoli 
Šiaulių rusų žvalgai sudegi
no tiltą. Tiltui degant bu
vo sprogimas — butą minos 
pavesta.
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“Lietuviu Draugija del 
karo mikentė  j tįsiems šelp
ti” paskelbė savo apyskai
tą nuo spaliu 22 d. ligi bal. 
8 d. š. m. Pajamų per tą1 
aiką buvę 109,160 rub. 95 
kap., tame skaičiuje iš kun. 
Tatjanos komiteto — 45,- 
000 rb., iš miestą sąjungos 
— 8,500 rb., per “Russk. 
Vied.” — 7,607 r., per. liet. 

__>mte,ikraščią redakcijas — 2y- 
007 r., iš Amerikos lietuviu 
Tautos Fondo — 7,282 r., 
iš Žemaičiu ir Vilniaus vys-, 
kupiją bažn. rinkliavą — 
21,331 rub. Išleista išviso 
100,184 rub., tam skaičiuje 
pašalpos skyriams 51,815 r., 
šiam žmonėms pašelpoms 
29," >5 r. Draugija skyrią 
ti > liti. 98: Kauno gub. — 
37, Suvaiką gub. — 32, ViL 
niaus gub. — 26 ir Gardi
no gub. — 3. Visą ją glo
boje buvę daugiau kaip 10,- 
000 pabėgėliu.

“Tėvynė” pagaliau ima 
pataikauti kaikuriems mu
su socialistą laikraščiams. 
“Tėv.” pasipiktina, -kad 
nekuriu* lietuviški laikraš
čiai B. Montvidą vadinanti 
žmogžudžiu, nors teismo ne
są prirodyta, kad jis tokiuo 
esąs. Kam čia “Tėvynei” 
reikia be jokio reikalo ai
manuoti ir piktinties. Kiek 
mums žinoma, nei vienas 
laikraštis B. Montvido ne
pavadino kun. Žebrio už
mušėju arba žmogžudžiu, 
tik policijos ‘nutariamuoju 
piktadariu.” Didis skirtu
mas yra tarp “žmogžudžio” 
ir “intariamojo žmogžu
džio.” Kad B. Montvidas 
yra intariamas, tai tą pa
liudija jo prisipažinimas po
licijai. Tegu jis savo pir
mąjį prisipažinimą perkeis, 
visgi faktas paliks faktu, 
kad jis intarime prisipaži
no ir visi laikraščiai apie 
tai plačiai rašė.

Ahelnai manoma, kad 
kuomet talkininkams paga
liau ims geriau sekties ties 
Dardaneliais ir jie atsiras 
arčiau turką sostinės, pa

Girtuoklybė- 
skurdo priežastis.

“Alkoholio pramonė pa
gimdė daugiau tarp žmonių 
mirties ir neturto atsitiki
mą, nei kuomet nors kokia 
kita priežastis. 50 nuošim
čiu piktadarybią, kurios da
ro gėdą musą šaliai, ir di
desnė kiekybė bepročiu pa
eina iš neblaivumo. Ne 
mažiau pusė milijono žmo
nių Suv. Valstijose per me
tus areštuojamu už girtuok
liavimą. Ne visi girtuok
liai areštuojami, bet tiktai 
tie, katrie pasidaro pavo
jingi viešajai tvarkai. Dau
gybė girtuoklią apsilenkia 
su teismais.

Iš tą penkių tukstančią 
žmonių daugumas del gir
tavimo miršta, gi likusieji 
ne tik neatsižada svaigalą, 
bet pirmąją keliais žengia 
tiesiog į kapus. Likusieji 
gyvi girtuokliai pavirsta 
valkatomis arba piktada
riais. Nerasi šioj šalyj to
kią namu ir šeimynos, kur 
nebūtą užkiutus neblaivy- 
bės šmėkla. Baisus daik
tas apie tai ir pagalvoti.

Immigrantas, svetimže- 
mis, kuris trokšta atkeliau
ti šion šalin, kad pagerintą 
sau būvį, vos spėja čia sau: 
apsirinkti pastogę-butą, o; 
jau amerikoninė smuklė ty-; 
koja jo uždarbio. Daugy
bė kataliką tuomi nesirupi-; 
na, kad apsaugoti žmones, 
kenčiančius nuo tos baisios; 
rykštės, kuri yra baisesnė! 
už užkrečiamąsias ligas, ba
dą arba karą, kuri didina 
skaitliu kalėjimą, viešąją, 
ligoniniu, labdaringą ir> 
bausmingu įstaigą.

Nesuklysime tvirtindami, 
kad neblaivybė tarpe kata-, 
liką yra labiau prasiplati-i 
imsi, negu kiti kokie blogi- 
įpratimai ir toli aršiau, už 
patį socializmą. Protes
tuojame ir saukiame ant so
cializmo, jį mes pasmerkia
me, bet socializmas mažai 
tepadarė blėdies kataliku 
Bažnyčiai. Delei socializ
mo nepraradome nei šimti
nės dalies nariu, kiek ją 
praradome del girtybės.

Savo spauda ir iš pa- 
mokslinyčią pasmerkiame 
moterysčią persiskyrimus, 
bet persiskyrimą piktas ne
gali būti sulygintas 'su gir- 
tuoklybės piktu. Ant kiek
vienos persiskyrimu sunai
kintos šeimynos išpuola 
tūkstantis šeimvnu, girtuo- 
klybės sunaikintą.

kils karau tuomet ir Balka- 
ną valstybėlės, stodamos 
talkininką pusėn. Balka
nų valstybėlės labai prisi
bijo, idant Konstantinopo
lis nepatektu rusams, ka
dangi triomet joms iš Rusi
jos pusės grasintą didis ir 
beveik neišvengiamas pavo
jus. Tatai jos anksčiau no
rėtą stoti talkininku pusėn 
ir nors šiuomi tuomi pasi
pelnyti pasibaigus karo vie
sulai, taippat gauti už tik
rinimą, kad Rusija, įsisėdu
si Konstantinopoly j. ją ne
skriaustą.

“Aušra” rašo, kad muzi- 
kas-kompozitorius St. Šim
kus greitu laiką apleidžiąs 
Lietuvą ir iškeliaująs Ame
rikon “Lietuviu Draugijos 
nukentėjusiems del karo 
šelpti” reikalais.
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Šisai garlaivis dabar artina
si į Airijos pakrantes ir yra 
pavojuje būti vokiečią už
pultu. žemiau parodomas 
vyras yra Canadian Pacific 
geležinkelio prezidentas ir 
jis spėja, jog Amerika tu
rės kariauti su Vokietija.

Protestuojame ir stato
mos priešais viešąjį piktą 
ir apšaukiam jam kąrą, bet 
tasai visoks piktas negali 
būti -palyginamas su gir- 
tuoklybės demonu.

Ginčijamės už mažmo
žius, už menkos vertės daik
tus, kad tuo tarpu tikrąjį;
piktą paliekam ant šalies; 
ir į jį neatkreipiame domos.’

Pavyzdžiu ir intekme 
vientik galima daug nu-; 
veikti. Kardinolas Man
ning Anglijoje įvedė darbi-- 
ninką minią tarpan susi
pratimą ne žodžiais, bet 
darbais, savo apsiėjimais. ■

Pavyzdžiu ir apšvieta' 
tikrai galima pravesti re-,' 
formas, bet blaivintojai pri
valo darbuoties ne tiktai 
savo reikalams, bet ir ge
resnei ateičiai. Turi pri
versti darbdavius pravesti 
prohibicijinius įstatymus, i- 
dant baivybės palaima išsi
lietą ne tik ant ją, bet ir 
ant ją vaiką vaiku.”

Taip kalba Pittsburgo 
diecezijos vyskupas apie al
koholį.

Rytmetines mintįs
Atsikėlęs iš ryto apsi

praust; kodėl neapsiprausti 
ir proto?

Pusryčiauji, imi mais
to savo kūliau, kurs pri
duos stiprybės del visos die
nos ; kodėl neduodi savo 
sielai pusryčiu?

Todėl įsidomėk šitas min
tis ir vis kas rytas jas pri-
simink.

Aš geidžiu šiandie būti 
liksimi ir pasekmingu, taip, 
kad vakare, po dienos dar
bo, aš galėčiau eiti poilsiu 
džiaugsmingas ir patenkin
tas. Idant tai galėčiau at
likti, aš susiplenuosiu savo 
dienos užsiėmimus.

Kadangi aš suprantu, jog 
mano laimė nuo manęs pa
ties priklauso, tai mano va
lia ir mano protas taikysis 
prie viso to, kas tik šiandie 
ištiks su manimi.

...e«»ę«. . ..............
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SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI" BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Sis laivas yra pavojuj.

Aš nesikrimsiu savęs. Jei 
ką galiu ištaisyti, tai taisy
siu, jei ne, tai darysiu ge
riausia, ką galėsiu.

Neįsileisiu savo galvon 
jokią proto nuodą. Neįsi
leisiu į savo mintis jokios 
baimės, kuri silpnina ir pa
kerta manę.

Aš neįsileisiu savo širdin 
jokio pykčio. Ncsididžiuo- 
siu.

Busiu* maloniu, su kuo 
tik šiandie susitiksiu; Aš 
skleisiu palaimą ir pats jos 
imsiuos.

Aš pasitikėsiu savimi.. Ašį 
neįleisiu (abejojimo apie sa
vo išgales, stengsiuos per
galėti bailumą ir nusimini
mą. j

Ugdysiu ir didinsiu sa
vyje sveikas, šviesias, opti
mistiškas pajėgas.

Su kitais busiu taip malo
niu, kaip tik galėsiu; veng
siu visokiu vaidą,’ intemptą 
atsinešimą su savo šeimy
na, kaimynais ir su visais, 
su kiniais turiu dalykus.

Stengsiuos bent pusva
landį turėti ramaus, tykaus 
tarpo del įsigilinimo į sa
ve ir auklėjimo savo dva
sios.

Aš busiu teisingesnis, 
tikresnis ir akuratnesnis, 
negu biznis reikalauja; bu
siu švelnesnis, negu man
dagumas reikalauja; busiu 
ištikimesnis, negu draugiš
kumas reikalauja; busiu 
malonesnis, negu meilė rei
kalauja.

9
Italijos karaliaus dėdė, Ge
nuos kunigaikštis, kurs da
bar pildo karaliaus parei

gas. . ;

Darysiu malonumą tam, 
kurs to nesitiki nuo ma
nęs.

Jei kas su manim netei
siai pasielgs tai aš nedary
siu širdyje pykčio ant jo; 
pasištengsiu pamiršti apie 
tai.

Imsiu sau džiaugsmo, 
kiek tik galėsiu, iš valgy
mo, gėrimo, darbo, atsilsio, 
pasilinksminimo ir žmonių, 
su kuriais susitiksiu; taip, 
kad vakarui atėjus aš ga
lėsiu pasakyti: “Pergyve
nau šią dieną ir radau, jog 
gyventi yra malonu.”

Frank Grane.

Lietuviai 
Amerikoje. 
IŠ ATHOL, MASS.

G eg. 29 d. atsibuvo šv. 
Onos dr-jos vakaras. Buvo 
atlošta triveiksmė drama 
“Katriutė” ir buvo persta
tyta trijuose punktuose gy
vi, nejudami paveikslai. 
Vienas paveikslas rodė iš 
senovės, antras iš netolimos 
praeities ir galop dabarties 
moterių gyvenimo Lietuvo
je. Pirmas paveikslas ro
dė, kaip senovėje moteris 
turėjo sukti girnas, antras 
parodė, kap, laikui bėgant, 
moteris pasiliuosavo nuo 
girną ir užsiėmė verpimu 
ir kaip verpdama mokino 
savo vaikučius; galop tre
čias paveikslas parodė, kokį 
šiuose laikuose moteris tu
ri užsiėmimą. Šitie paveik
slai buvo labai indomąs. 
Ypač čia gimusiam jauni
mui, kurs nėra matęs ir ne
žino moterią gyvenimo Lie
tuvoje. Dar butu buvę ge
riau, jei butu ją reikšmė 
buvus plačiau paaiškinta.

Prieš dramos sulošimą 
nieko negalima pasakyti.
Visi lošėjai pusėtinai atli
ko savo roles, o kaikurie, 
tai pagirtinai atlošė. Ne
mažai susirinkusieji buvo 
užimti ir padžiuginti geru 
lošimu.

Po to buvb padeklemuo- 
‘ta keliatas geni eilią. Ki
lią deklemuotoju negalima 
pagirti, matyt, nekaip bu
vo prisirengę.

Vakaro pelnas buvo ski
riamas nuo karo nukentė
jusiems. Apie tai išanksto 
buvo skelbta, ir, rodos, ge
rokai turėjo prisirinkti 
žmonią, bet žmonių nedaug 
tcatsilankė. Ir tai atsilan
kė daugiausia moterįs su 
vaikais. Vyrams, mat, rupi 
galiūnas. O į tokius vaka
rus, rodos, visiems reikėtų 
atsilankyti.

Minėta šv. Onos Moterią 
dr-ja pusėtinai gyvuoja. 

Turi jau apie šimtą nariu. 
Turi kningynėlį ir net sa
vo vėliavą, kuri buvo iš
kelta ir šiame vakare. Tas 
viskas priminė dr-jos stip
rumą ir darbavimąsi. Nei 
kame ši dr-ja neatsilieka 
nuo kitą.

Smagu, jog moterių dr- 
ja taip darbuojasi, linksma, 
kad musu sesutės subruz
do veikti. A. G—as.

IŠ MELROSE PARK, ILL.
G eg. 25 d. Frank ir Ja

mes salėje, ties Lake ir 23 
gat., atsibuvo prakalbos, pa
rengtos Simą ir Dukterin 
Lietuvos dr-jos. Ši dr-ja 
jau antru kartu rengė pra
kalbas ir abu kartu kvietė 
socialistą blevyzgas. Pas
taruoju kartu kalbėjo Du
se vičia. Žmonių neperdau- 
giausia buvo. Buvo arti 20 
asmenų. Pirmiausia užsi
minė apie didįjį “Najorką,” 
apie jo “otelius,” pagarba- 
vojo blakes; paskui apie 
Bostoną, apie bačkas, ku
rioms jisai kalinėjęs dug
nus. Paskui atsiradus ma
šina dugnams dėti, tai jo 
ten nebereikėją, ir jis išsi
ritęs iš bačkos ir ėmęs riti
nėlis po miestus su prakal
bomis ir visokiais bizniais;, 
ėmė mulkinti ir paikinti 
žmones.

Paskui pertraukė savo 
spyčią ir praSt truputį, pa
laukti. Po to spyčiavo a- 
pie moteris. Kai prakalbo 
apie tai, žmonės ėmė bėgti’ 
iš salės. Dar ant pagrindu 
pasirodė koks ten Pileckis; 
tas ėmė pamokslus riesti a- 
pie socializmą. Varė apie 
kokias 12 miliutą. Pado
resnieji žmonės išėjo iš sa
lės, o liko saujalė ciciliku- 
čią. Neapsiėjo be niekini
mo Bažnyčios, jos apeigą, 
kunigą, katalikišką dr-ją.

Į tokias prakalbas kata
likams neprivalu nei kojos 
įkelti. Ten buvęs.

Bažnyčios-automobiliai 
Vokietijoj.

Prieš keliatą metą A- 
merikos Suvienytą Valsti
ją katalikai intaisė bažny- 
čias-vagonus. Šituose vago
nuose yra altorius, bažnyti
niai indai, rubai ir kiti rei
kalingi daiktai šv. Mišią 
laikymui ir šv. Sakramen
tą dalinimui ir priėmimui. 
Plačioj Amerikoj yra daug 
kataliką, visose šalyse iš
blaškytą. Bažnyčias nevi
slu* galima pastatyti, tai ši
tie bažnyčios-vagonai atsto
ja tikras bažnyčias. Šitokį 
vagoną atveža į tokią vietą, 
kur gyvena katalikai be 
bažnyčios, ir palieka. Ku
nigas laiko susirinkusiems 
žmonėms šv. Mišias, klauso 
išpažinties, krikštija ir t.t. 
Atlikus visas priedermes, 
vagoną perveža kiton vie
ton ir t.t.

Dabar, karo metu, ir vo
kiečią katalikai sumanė pa
daryti panašias pervežamas 
bažnyčias, tik ne geležinke
liu vagonuose, bet automo
biliuose. Katalikai karei
viai karo metu dar labiau 
jaučia tikybinės paguodos 
reikalingumą, bet sunku y- 
ra jiems atlikti dvasiškus 
reikalus delei karo tarnys
tės.- Kapelionams irgi labai 
sunku atlikti kareiviu dva
siškus reikalus be bažnyt 
čios. Šitos kliūties prašali-

niniui sumanė pamaldus vo
kiečiu kunigas Impekofe- 
nas intaisyti bažnyčias au
tomobiliuose. Kunigas Im- 
pekofenas kreipėsi su pra
šymu į “Volkszeitung” re
dakciją, kad ji paleistu at
sišaukimą į tikinčius žmo
nes parinkti auką bažny- 
čią-automobilią įsteigimui. 
Atsišaukimas tiesiog patai
kė žmonią jausmingon šir
din ir “Volkszeitung” re
dakcija gavo nuo tikinčią 
25 tusktančius franką. Per 
kitus laikraščius ir draugi
jas surinko dar daugiau — 
išviso 150 tukstančią fran
ku. Vokiečią karo ministe- 
ris pasiskubino duoti leidi
mą naudoties tokiais auto- 
mobiliais-bažnyčiomis ka- 
ruomenei. Automobilią-baž- 
nyčią jau intaisė. Bažnyčia- 
automobilius taip išrodė: 
priekyj dvi sėdynės: veži
kui ir kunigui. Už kunigo 
sėdynės — šėpa ir komoda 
rūbams ir indams. Toliau 
eina pati koplyčia, jon mo
jimas per dvi duris iš šo
ną netoli altoriaus kraštą. 
Viduj Mykolo Ark. ir šv. 
Gereono paveikslas. Krik
ščionis kareivis Gereonas 
su 318 draugą buvo pirmais 
amžiais pagonią nužudytas 
Kolonijos mieste. Šviesa 
koplyčioj elektriška...

Po karo šitie automobi- 
liai-bažnyčios busią vežioja
mi Vokietijoj į tokias vie
tas, kur gyvena katalikai 
tarp protestantą išblaškyti. 
Pietą Vokietija beveik vi
sa katalikiška, žiemią gi 
Vokietija vien protestantiš
ka (liuteriška), bet visgi ir 
čia nemažai atvykusią kata
liką. ,
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A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

| Telephone Yards 6685

B Lietuviška Drapanų Krautuve J 

* Užlaikau didžiausiame pasirin- g 
8 kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, B 
B čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
g vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- g kotų.
■ JONAS BUDRIKAS, savininkas '
■ 3252-S4 S. Morgan St s

CHICAGO. ILL. ■

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:80 — 8 v. 

ANT TOWN OF LAKE 
4559 8. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena 
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■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
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Karo kapeliono 
prietikis,

Su kun. Biržėju, 36 fran
euzų divizijos kapelionu, 
buvo toks atsitikimas — ji
sai pakliuvo vokiečių ne
laisvėn ir greita vėl sugrįžo 
pas savuosius iš nelaisvės. 
Kun. kapelionas buvo labai 
drąsus vyras. Pačiame 
mūšio karšty j nebijodavo 
eiti mirštančiųjų su Dievu 
taikinti į tokias vietas, ka
me sprogstančios bombos 
pro galvas švilpė.

Sykį kun. Beržėjus para
šė du laišku: vieną savo 
klebonui, kitą gi našlaičių 
merginų prieglaudai, kuri 
buvo jo globoj. Klebonas 
parašė gan smarkiais žo
džiais apie vokiečius, kaip 
jie esą kietaširdžiai, nesi
gaili ramiųjų žmonių ir t.t. 
Kitam gi laiške, našlaičių 
merginų prieglaudai rašy
tam,' visai kitaip parašė 
kun. Beržėjus. Jisai išlie
jo nekaltiems vaikeliams 
savo širdies skausmą ir gi
lų gailesį del žūstančių so
puliuose žmonių — lygiai 
franeuzų, kaip ir vokiečių. 
Karas esąs lygiai visiems 
sunkus ir pražūtingas: mū
šio laukas esąs nusėtas 
franeuzų ir vokiečių, karei
viais, kurių tėveliai, moti
nėlės, žmonos ir našlaičiai 
vaikeliai, sielvarto apimti, 
laužo rankas ir graudingai 
rauda, savųjų grįstai!t ne
sulaukdami... Vokietis ir 
franeuzas turįs lygiai tą pa
čią nemirštančią dusią... 
Tas pats Dievas yra jų Su
tverto j as, ir t.t. Prašė vei- 
kelių už visus lygiai mels- 
ties.

Parašytus laiškus kun. 
Beržėjus indėjo savo ark
lio bailiau, nes tuo tarpu 
nebuvo laiko induoti karo 
pačtai, reikėjo skubinties 
prie sužeistųjų mūšio lau
kan. Perbėgdamas mūšio 
lauką, teikė mirštantiems 
paskutinius šv. Sakramen
tus, juos laimino, pavežda
mas V. Dievo gailestingu
mui. Pamatęs toliau gulin
tį vokietį, skubinasi prie jo 
kun. Beržėjus. Kareivis 
stengiasi savo kapelioną su
laikyti, sakydamas, kad jie 
perdaug nuo savųjų atsito
linę ir gali pakliūti į vokie
čių rankas. Kunigas ne
klauso — eina prie gulinčio 
vokiečio. Apverčia jį, klau
so, ar jo širdis tvaksi, ar 
jis gyvas. Atsiklaupęs prie 
užmuštojo vokiečio keliatą 
miliutų meldžiasi...

— Kas čia — sušuko ri
mai vokiškai. Kunigas pa
sikėlė. Vokiečių kareiviai 
suima kun. Biržėju ir nu
veda pas oficierį į egzami
ną.

— Ką tamsta veikėte at
vykę į musų linijas? —už
klausė oficierius kun. Ber
žėjaus.
• — Tamsta! — atsakė kun. 
Beržėjus — aš čia pakliu
vau visai netikėtai ir be no
ro. Atlikdamas dvasiškus 
mirštančiųjų kareivių rei
kalus, nepastebėjau, kaip 
nuo savųjų atsitolinau.

— Apsirikimas Tamstos 
neišteisina. Ar neturėjote 
kokio nors kito užmanymo 
einant į musų linijas? — 
klausė toliaus oficieris.
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Austrijos princas Joseph Ferdinandas ir jauniausias 
austrų karuomenės kareivi s-vaikas.

— Jokio kito — kalbėjo 
kunigas. — Vien tik mirš
tančiu jų išganymas ir su-: 
žeistųjų sopuliai traukia 
mane pas nelaiminguosius. 
Tai yra mano priedermė, 
kaipo katalikų kunigo. Kaip 
kunigui lygus yra vokietis 
kaip ir franeuzas, lygiai vie
nam, kaip ir kitam mirštan
čiam suteikiu šv. Sakra
mentus. Tamstos kareiviai 
užklupo mane beklupojantį 
prie užmušto jūsų kareivio.

Oficieris paklausė karei
vių, ar kunigas tiesų pasa
kė. Kareiviai papasakojo 
visa, kaip jie radę ir suė
mę kunigų.

— Kunigas nenešioja prie 
savęs jokių ginkų. Tiesiog 
nesuprantu, kam tamsta 
’nešiojate pas save revolve
ri? — egzaminavo kunigų 
oficieris.

— Štai delko: — atsaki
nėjo kapelionas — franeu
zų karuomenėj esu skaito
mas oficieriu ir turiu kapi
tono rangų (ciną), revolve
rį nešioju vien del formos. 
Kita vertus, užpuolimo at
sitikime nebijočiau ir re
volveriu pasinaudoti, ginant 
savo gyvybę. Apart to, esu 
girdėjęs, kad jūsų kareiviai 
užpuola ir tuos žmones, ku
rie sužeistiems jūsų karei
viams pagelbų suteikia.

— Ar tamsta nors syki iš 
šito revolverio iššovėte? — 
vis dar klausinėjo oficieris.

— Ne, nebuvo dar reikalo 
iki šiolei — atsakė kapelio
nas.

Beklausinėjant oficie
ris pastebėjo ant kun. Ber- 
žėjaus arklio vokiečių rai
tai! jos balnų. Vokiečiai la
bai smarkiai apsieina su tais 
Belaisviais, kurie pakliųva 
į jų rankas su vokiškais 
daiktais.

— Iš kur tamsta gavote 
vokiečių raitarijos balnų?— 
rimtai užklausė oficieris.

— Šitų balnų man dova
nojo draugas kareivis, ku
ris jį rado viename kaime. 
Jūsų raitųjų kareivių bū
relis buvo tame kaime ap
sistojęs, bet urnai prisiėjo 
jiems išbėgti ir, matyti, ne
suspėjo viską pasiimti. Aš 
gailiuosi, kad man niekas

KATALIKAS

sų arklio su visu pakinkiu, 
tai bučiau turėjęs gražių 
karo laikų atmintį — atsa
kė šypsodamas kun. Beržė
nus.

■— Gerai. Tamsta esate 
musų Belaisvis — dar rim
čiau kietu, sausu balsu ta
rė oficieris ir įsakė iškraty
ti visus kunigo daiktus.

Pirmų pirmiausia surado 
balne laiškų, užadresuotų 
našlaičių merginų prieglau
dai. Oficieris perplėšia ir 
skaito. Kunigas truputėlį 
nusiminė — mat, viename 
laiške buvo gan aštriai apie 
vokiečius parašęs, bet nebe
atminė, kuriame taip jis 
parašė: ar klebonui, ar prie
glaudom Kunigas, nenu- 
leizdamas akių, žiurėjo 'vi
sų laikų į oficierį, kai jis 
skaitė laiškų. Oficierio vei
das pasidarė rustus, susi
traukęs, antakiai susirau
kė... — Blogai bus — pa- 
mislijo kun. Beržėjus. — 
“Oficieris perskaitė laiškų, 
kuriame aštriai apie juos 
parašiau.” Baigiant laiškų 
skaityti, oficieris buvo labai 
sujudintas, jo veidas pasi
darė švelnus, gailestingas, 
per jo veidų nuriedėjo ke
lintas didelių ašarų...

Perskaitęs laiškų, oficie
ris prisiartino prie - kun. 
Beržėjaus ir, atiduodamas 
jam laiškų, taip prabilo:

— Tamsta, kunige! Šia 
valandų esu gailesio jaus
mų apimtas. Turiu namie 
dvi dukrytes ir kaip aš bu
čiau laimingas, kad mano 
mieli vaikučiai butų tams
tos parapijonės ir kad tam
sta galėtumėte jom para
šyti tokius gražius, malo
nius, pamokinančius laiš
kus. Dabar, tamsta, kuni
ge, esate liuosas ir aš įsa
kysiu jus nuvesti į' pirmą- 
sias franeuzų linijas....

Karštai atsisveikinęs 
kun. Beržėjum, oficieris 
sitolino. ■

su
at-

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų marinis kampinis namas 

būti parduotas į 30 dieną. Na- 
raudasi vienu bloku nuo Apveiz- 
Dievo bažnyčios. Geras kampas 
kokiam bizniui, Parsiduoda labai

pigiai. Atsišaukite' pas:
M. J. Tauanevicz, 

nepadovanojo puikaus ju-lo7O W. 18th utr., Chicago,

turi 
mas 
dos 
bite

Ill.

•V-.

System

Kad

REAL ESTATE
Visuomenė privalo atsiminti šiuos numerius.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

I

■

šauk
Main O

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

| 
i

Šiaur-vakarinc dalis.
1644 W Cnicago avo
1373 Milwaukee avo
1045 Milwaukee avo 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

pašaukt 

policijos 

pageltą 

šauk 

Main 13

■ 
i

| 
>
i

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland avo

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

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

26c

SUGĖDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.*

Kad 

duotir, 

. ugnege-
I siams 

žinią

Septynesdešimt-penktas nuošimtis Chicago] ugnege- 
sius šaukia per telefoną. Dauguma šaukia policiją 
taipgi per telefoną. Kad geriau susipažinus su mie
sto tvarka ir išvengt ugnies nuostolius, Chicago Te
lephone Company kviečia supažinti būdą šaukiant

POLICIJA arba UGNEGESIUS

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

19 c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur pirduodatna už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves

Jau galima pinigus siųsti į senų krajų — Lietuvą. Taippat par
duodame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par
davimo labai pigiai kelintą namų. Du namu parsiduoda už pusę kainos, I
labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo ? 
daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- * 

viai, pasinaudokite iš geros progos!

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

fl

ILL3315
I

1741 W. 47th Street, Chicago, l&

015 W. už-

‘■yi. s’

I 
i
I

Dieną mieste: 
127 N. Dearborn St. 
Room 1122 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

Vakarais namie:
724 W. 35th St;

Tel. Drover 1310

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 .S. Broad St., 
Philadelphia, Pa.

tt 1 d I Nuo 9 iki 11 rito.
i Valandos .. 2 ., 4 po pietų

. ■ ,. 7 .. 8 Vakare,
NedeliomisNuo9iki 11 rito irnuol 

iki 4 po pietų,

Parsiduoda geri, beveik uauji, 4 
ruimų rakandai (furniture). Parsi
duoda iš priežasties savininko iš mie
sto išvažiavime Atsišaukite pas:

J. Jakubauskį,
3329 Auburn ave., 2 fl. užpakalyje.

Vienas arba pora vyrų gali gauti 
pigiai šviesų kambarį su valgiu, ar 
be valgio, prie mažos šeimynos. Ma
lonėkite ateiti bi kokį laikų pasižiū
rėti, jei kas ieškote kambario.

G. C—skas.
19 PI., antras flatas iš 

pakabo.

Veda visokias civiliškas Ir kriminališkas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus Ir poperas

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali 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

Dr. T. Matmzynska
KABINETAS DEHTISTIKOS

Atlio a visoki darba dantisterijos sky- 
t riun ineiuanti, Darbas gvaraut.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Sis.v

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 ave., preke tik $3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell ave., 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 INSURANCEDept.

3253 S. Morgan St. : K. k FILLIPŪVICH, paid.

DYKA!
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą)

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

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

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

Dorna West Pullmano Lietuviams. į 
i
8 
I

B. W. SLUZ
738 W. 119 St., West Pullman, III. i

TELEPHONE WEST PULLMAN 992.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

POLICE 
CALL 

MAIN 13

FIRE 
CALL 

MAIN O

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antri) Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

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

Telefonas Canal 3737lAKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

Baigusi akušerijos kolegijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir l’hiladol- 
pliijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždykų duoda rodą visokiose ligo
se moterims ir merginoms. Kalba lietuviš
kai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 

B kiškai. |

' 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO

I 
I 
i 
| 
|I

B

Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausia Lietuvis Graborius Chicagoje

AUBURN AVE., CHICAGO,
Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad 

našlaičiams grabai yra gaunama veltui.

Yra du skyriai: 1, veltui. 2, su primokėjimu.
Jaigu primokėsi $12.00, tai kitur turėsi mokėti $35.00 ir tt2

Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystės srytyje, atneša lie- į 
tuviams naudą.

Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima , 
gauti grabai puse kainos, neduodant savo kruvinai uždirbtus centus bent > 
kam išnaudoti.

Jei ateityje bus reikalinga, galite eiti ir persitikrinti pas kitus, bet ne- 
užmirškite savo seniausio graborio PO VILO MAŽEIKOS, kuris pa-1 
rodo teisybę del darbininko žmogaus ir našlaičių.

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu.

3
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Iš Chicago.
VEIKIMAS PRIEŠ KRI- 
MINALES OPERACIJAS.

Daktarė Shaver su savo 
sūnumi ir namu sargu Ha
ver, kurie intariami mer
ginos Johnson nušovime, y- 
ra laikomi apskričio kalėji
me, Harvey prokurorui iš
pažino, kad nekokie tris 
miesto valdininkai pirm ke
lių mėnesių mėginę iš d-rės 
Shaver išgauti $500 kyšių. 
Shaver reikalaujamų pini
gų jiems nedavus ir tieji už 
tai grasinę ją patraukti at
sakomybėn už kriminales o- 
peracijas. Nuo to laiko, gir
di, daktarei Shaver ir pra
sidėję visokie nesmagumai.

Andai ligoninėj Columbus 
Memorial mirus viena mo
teris iš Hanna, Ind., nuo 
kriminlė s opera rijos.

Policijos veikimas prieš 
visokia akušeres esantis 
pasekmingas. To prirody
mui esąs sekantis faktas: 
Į Coumbus Mem. ligoninę 
atėjus jauna moteriškė, ku
ri pati sau padarius krimi- 
nalę operaciją. Jos vyras 
ilgas laikas nedirbąs, ir ji 
savo 9 mėnesių kūdikio ne
galinti išmaitinti. Ligoni
nės valdyba jos nepriėmus, 
patartus tam tikslui gauti 
policijos leidimą.

Ir i kitur i ligonines vis 
dažniau atsišaukiančios mo
teris.

Koroneris Hoffman tomis 
dienomis sušauksiąs konfe
renciją, kurion bus pakvies
ta Mcdikalė Draugija, svei
katos komisorius, policijos 
viršininkas, apskričio gydy
tojas, valstijos prokuroras 
ir kiti asnfeiųs. Mis apkal
bėta kriminalių operacijų 
stovis. Išėjo kadangi aikš
tėn tas, jogei daktarai at
sisaką gydyti sergančias 
moteris nuo tokių operaci
jų. Daktarai bijosi turėti 
iš to sau didelius nesmagu
mus.

IŠ MIESTO TARYBOS.
Miesto tarybos susirinki

me priimta perėdymas ir 
sveikatingumo komitetui į- 
sakyta pradėti kuouoliau- 
sius tardymus kriminalių 
operacijų reikale.

Automatinių telefonų si- 
stemo reikalas atidėtas to
lesniam laikui, kadangi ne
turėta po ranka tam tik
rų dokumentų. Automati
niai telefonai, prigulinti 
Chicago Tunnel Co., nori
ma konfiskuoti, kadangi 
kompanija neišpildžius iš
lygų, paminėtų miesto kon
trakte.

“Licence” komitetas iš
davė raportą, jogei alder- 
mano Merriam bilių padė
jęs archivan. Merriam 
tuo bilium buvo reikalavęs 
uždrausti galiūnams parda
vinėti visokios rūšies deg
tinę. Tokiuo būdu tasai 
sumanymas ilgam laikui 
palaidota.

Taryba paskyrė $50,000 
lėšų vesti bylai prieš gazo

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj dalimis de- 
besiuota; maža atmaina 
temperatūroje; švelnus 
šiaurrytinis vėjas. Vakar 
augščiausia temperatūra 
buvo 63 laipsniai, žemiau
sia 55 laipsniai.

kompaniją už to žibalo per- 
augštą kainą.

Chicagoj 12,000 italų lig- 
šiol pas savo konsulį užsi
rašė keliauti tėvynėn ir ten 
įstoti veikiančjon karuome- 
nčn. Tarp čia gyvenančių 
italų randasi daug atsargos 
oficierių.

Vienas pedleris, pardavi- 
nėjąs žuvis, vakar dieną po 
num. 231 N. Avers avė. gat- 
vaitėj buvo užpuolęs su kri
minaliu tikslu ant 5 metų 
mergaitės, Airs. Catherine
Ward dukraitės. Alotina 
išgirdo kliksmą ir išbėgus 
apgynė mergaite. Tuojaus 
iš visų pusių subėgo kaimy
nai, liet pedleris, palikęs ir 
žuvis, suspėjo gatvekarin į-į 
šokti ir pabėgti. Policija a- 
reštavo vieną intariamą in- 
dividuą, tečiau nei motina, 
nei mergaitė negalėjo jo pa
žinti.

Aplink naujai statomą 
geležinkelio Union stotį 
darbai prasidėsią po po
rai savaičių. Tūkstančiai 
žmonių apturėsią darbo. 
Taip rašo angliški laikraš
čiai.

Po numeriu 5942 So. Ra
cine avė vakar dieną John 
C. Peterson nušovė savo 
žmoną ir pats nusižudė. Su
sipyko už tai, kad motina 
savo dukterei Rosalijai 
Becker (Peterson buvo 
mergaitės patėviu) ruošė 
baltą suknelę mokyklos už
baigimui. Jis tikėjosi iš sa
vo žmonos gauti pinigų sa
vo reikalams, kad tuo tar
pu žmona pinigus išleidžius 
dukrelės suknelei. To dė
lei kilo barnis ir taip liūd
nai visa pasibaigė. Aloti
na žuvo nuo tirono rankos 
ir suknelė paliko nebaigta 
sinti.

Manoma, gatvekarių kon
duktorių ir motormanų 
pramatomas straikas neį
vyksiąs, nes visan reikalai! 
įsimaišė miesto majoras, kū
lis privers kompaniją pa
didinti mokestis ir tuo ke
liu susitaikinti.

Chicagoj randasi viena 
jauna mergaitė, kuri per 
metus (52 kartu mėgino 
nuo tėvų pabėgti, bet poli
cija ją vis sugaudavo. Ją
ją yra Nellie Becker, 833

Thon* Drovai 7»00

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

Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos \

3249 S. Morgan St., Chicago,* "* I

KATALIKAS

.............* ■ Wli«liiiiiOili!i«!i!itB

i MILDA :
i TEATRAS:
I 3138-42 So. Halsted St. ! 

■ jį Tun geriausią pasisekimą. Kas j nakt pilnas žmonių. ■
I Kodėl? *
■ Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai- 1
" nas. |
I Už 5c čia pamatysi gražesni I į Teatrą, kaip vidurmiestyje už _
I 50c.
| Nedėliomis 10c. balkonas, 15c. " 
g Kainos šiokiomis dienomis ir | 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že- ■
B mai. |
B Prasideda 7 vai. kas vakaras. ■
■ Subatomi ir nedėliomi 2 vai* po g
| po pietų.
| Jei nori linksmai praleisti | 
g valandą liuoso laiko, tai ateik |

■ MILDOS-TEATRAN 1

DOVANOS! DOVANOS!
VISI SKAITYKITE

Td- Haymarket 6212

. Lietuviai pas Lietuvį
Kas tur't sdl>aas arba 

' skaudančias akis arba 
galvos skausmą, atsiiankykit pas 

DR. W. YUSZKIEWICZ
1024 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL.
Vai. nuo 9 r. iki 9 vak. Ned. nuo 9 r. iki 1 p. p.

Maxwell gat. Laikraščiai 
ją vadina bėgimo čampione.

BOV A NACI ®us su^^a A. L. D. “KATALIKO” skaitytojams. 
JjvVAliVJs Tik temykite kas bus duodama.

PIRMOJI DOVANA. — Kiekvienas musy skaitytojas, kuris prikalbins kelis lietuvius užsirašyti dienrašti 
"KATALIKĄ”, surinks taip iš naujų skaitytojy nemažiau $10.00, apturės už tą savo triūsą VISAI DY
KAI Laikrodj-Rudilninky vertės $1.25.
ANTROJI DOVANA. - Kas iš musy skaitytojy prikalbins dienraščiui “KATALIKUI” daugiau prenumera- 
toriy ir surinkęs prisiys $50.00 - tasai dnvanoms gaus VISAI DYKAI grojamą Mašiną-Grafafo- 
ny vertės $19.50. X

Štai kaip lengva tas dovanas gauti:

IŠKILMINGAS PIKNINKAS
Parengtas Lietuvių Neprigulmingo 
Kliubo, nedėlioj, birželio (June) 6 d., 
1915 m., Geo Chernausko darže, Ly
ons. Ill. Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžan
ga 25c. porai.

Jaunus ir senus kviečiame atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai, nes bus vie
nas iš puikiausių pikninkų. Galėsite 
smagiai pasilinksminti, nes bus vi
sokių puikiausių žaismių. Greitai už
miršite savo vargus ir nelaimes.

Nuo šio pikninko pusė pelno bus 
paskirta sušelpimui musų brolių ir se
serų, nukentėjusių nuo karo Lietuvoje.

Pasarga. Jaigu lytų, tai tuomet 
bus pikninko diena perkelta ant ki
tos dienos, tikietai Pus tie patįs ge
ri ir diena bus visur pagarsinta.

Važiuodami imkite 22 gat. karus iki 
48-tai ir Ogden avė; paskui imkite 
Ogden avė. karus iki 52-ros, o nuo 
ten Lyoųs karus ir važiuokite iki 
Desplaincs upės kranto, kur yra dar
žas. Kviečia

KOMITETAS.

extraT
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdų platus ir 150 pėdų ilgas, Harvey, 
Ill. Atsišaukite i Tananevicz Savings 
Batiką, Real Estate Departamente.

Kad gauti tas minėtas dovanas, galima mums iš prikalbintų skaitytojų pinigus siųsti ir dalimis. Pavyz- r 
džiui, vieną dieną galima prikalbinti užsirašyti dienraštį vieną skaitytoją, tatai už jį tuojaus pinigus “Katali- L 
ko” ofisan pasiųsti; kitą dieną, rasi, galima bus prikalbinti du ar tris skaitytojus ir už juos taippat pa- h 
siųsti pinigus; ir t.t. Tuomet prikalbintieji skaitytojai veikiau apturės dienraštį ir nebus rngojimų. Gi dien- b 
raščio ofise prenumeratos prisiuntėjų bus vedamas rekordas. Kuomet tuo bildu bus sudaryta $50.00 prenu- B 
meratos skaitytojų, tuojaus ir bus pasiųsta mašina-grafafonas. Gi kas norės dovaną gauti už prikalbinimą | 
dviejų arba kelių skaitytojų, kurių prenumerata išneštų $10.00, po tų pinigų apturėjimui tokiam bus pasių- L 
sta laikrodis-budilninkas. ATadinasi, tų dovanų gavimui nereikia būtinai gauti $10.00 arba $50.00 ir ant kart h 
siųsti, bet galima siųsti dalimis už kiekvieną prikalbintą prenumeratorių. |

Panašių dovanų savo skaitytojams ligšiol dar nei vienas laikraštis nepasiūlė.

Dienraštį “Kataliką” desėtkai tūkstančių žmonių skaito. Bet mes norime, kad musų dienraštis atsiras
tų kiekvieno lietuvio namuose, kiekvienoj šeimynoj, kaipo didžiausias musų brolių kulturncšis-švietėjas, už 
tatai ii; tokių žymių dovanų nesigailime už didesnį dienraščio praplatinimą.

Ales žinome labai gerai, kad Tamsta darbuojies dienraščio “Kataliko” praplatinime, tatai mos norime, 
Kad tasai pasidarbavimas Tamstai butų v,eitus ir todėl mes sumanėme už tai gausiomis dovanomis atlyginti. P 
Tamstai lengva prikalbinti vieną, du, ar kelis metinius skaitytojus ir už tai bus atlyginta augščiau minėtomis F 
dovanomis. Vargo kaip nieko, bet už tai nauda bus didelė. į

Pilnai todėl pasitikime, jogei Tamsta tą musų pasiulijimą. mielai priimsi ir iš to išeis keleriopa nauda: | 
Pasitarnausi dienraščio praplatinimui, podraug pasitarnausi musų brolių švietimui; gi kuomet lietuviai bus 
šviesesni, musų tauta pakils; pagaliau ir pats naudą apturėsi, gaudamas nepaprastą dovaną.

“Lithuania’9 Special

Parsiduoda puikus medinis namas 
Riverside priemiestyje, su šios mados 
intaisymais, su maudyklėmis, elektros 
šviesa ir štymu šildomas. Lotas 50 
pėdu pločio ir 212 ilgio. Jaigu kas 
iš lietuviu nori puikiai gyventi minė- 
toj rezidencijoj, atsišaukite į 
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Ban
dos neša $34.00 per mėnesi, 4237 — 
5th avė. šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite j
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

Ant raudos 2 4-rią ruimą flatai, 
3202 S. Ashland avė. Kreipkitės Į 
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

III.

lietuviš- 
pirkinio

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia viauomeng idant Išgir
sti gerą muziką arba dainorią. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokią extra iškaščią, 
turėdamas musą graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums uš 
Milingus arba

$1.00 į Mėnesį

Štai ve laikrodis-budilninkua toks, kaip kad ant šio 
vaizdo parodomas. Tvirtas, geriausio laikrodžių fabri
ko, gerai rbdo laiką. Rytmetyj ir bile kada jis miegan
tį išbudina tą valandą ir minutą, ant kurios užstatyta. 
Lengvas daiktas prikalbinti du ar kelis skaitytojus ir 
ve už tai apturima kokia graži dovana.

• LITHUANIA’’ grojamoji mašina pasirodė 
krautuvėse del to, kad žmonės reikalavo tokios ma
šinos, kuri talpina savyj pamatinius principus ge
riausių instrumentų, bet parduodama, už kainą, ku
ri viešiems prieinami “LITHUANIA” groja re
kordais visokiausio išmrbiino ir visokiausio didumo 
ir groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti 
aiškus, švelnus, malonus, tyri. Sekančius 
kus rekordus suteikiame prie kiekvieno 
dovanai. Tai kita dovana.
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