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KAUNUI GRASIA PAVOJUS
Vokiečių pa

sisekimai.
PETROGRADAS, birže

lio 10. — Rusu oficialiai 
skelbiama, jog Šiaulių pa
viete mūšiai tęsiasi. O Su
valkijoj tarp Nemuno ir 
Kauno-Virbaliaus geležin
kelio vokiečiai pasivarė pir
myn Kozlovo-Rudos miš
kuose.

Vokiečiai skelbia, jog ties 
Kubiliais perėję per Ventą. 
Vokiečių jėgos artinasi 
Šiaulių link iš pietų vakarų 
pusės. Padubisyje rusų 
šiaurinis sparnas pastumtas 
i pietų vakarų pusę. Vokie
čiai pasiekę Betygalos-Ai- 
riogalos vieškelio. Suvalki
joj, anot vokiečių praneši
mų, rusai gerokai pastum
ti Kauno link. Po atkak
laus mūšio ties Dembova- 
Buda ir Kazlais rusai buvo 
pastumti atgal. 300 rusų 
paimta nelaisvėn. Beve
jant rusus vokiečiai paėmė 
apdrutintas pozicijas palei 
plentą tarp Marijampolės 
ir Kauno.

Taigi tai jau vokiečiai ar
ti Kauno.

Kursto
prie streiko.

New York, birž. 10. — 
Vokietijos agentai darbuo
jasi Amerikoj ir stengiasi 
iškelti straiką didžiose dir
btuvėse, kur išdirbama a- 
municiįa talkininkams. Tie 
agentai turi išdirbę pienus, 
kaip sukelti didžiausią 
straiką, kad sutrukdžius a- 
municijos gaminimą.

Ligšiol tiems agentams 
šiek tiek pasisekė Bridge- 
porte, Conn. Ir šusekta, 
jog tai buvo vokiečių agen
tų darbas.

Tie agentai darbuojasi 
tarp darbininkų dirbtuvių 
Bethlehem Steel kompani
jos, Union Metallic Cartri
dge komp., Winchester Re
peating Arms komp., Re- 
nington Arms and Amuni- 
tion komp., General Elec
tric komp., Du Pont Pow
der kompanijos ir kitose.

Čia straiko sukėlimas 
daugiau reiškia vokiečiams, 
•negu didžio mūšio laimėji
mas kur nors Galicijoj.

— Londonas, birž. 10. — 
Iš Konstantinopolio prane
šama, jog prie Dardanelių 
sąsiauros nuskendęs Fran- 
cijos transportas.

Italai smarkia
me mūšyje.

Londonas, birž. 10. — Iš 
Romos pranešama, jog di
dis mušis prasidėjo tarp i- 
talų ir austrų palei Isonzo 
upę. Ant kairiojo tos upės 
kranto randasi austrų ’di
džios drutvietės. Tas drut- 
vietes italai ir apipuolė da
bar. Isonzo upė dabar nu
seko ir patogiaus per ją 
persikelti. Pačios didžio
sios austrų drutvietės ran
dasi už penkių mylių nuo 
upės.

Italai permetė per Isonzo 
tiltus, kraustosi į antrą pu
sę ir antpuldinėja ant pir
mųjų drutviečių.

Iš austrų oficialiu prane
šimo matosi, jog smarkus 
mušis prasidėjo. Praneša
ma:

‘1 Pirmoj i didelė priešo 
ataka su viena divizija pės
tininkų ties Goritz buvo at
mušta. Italai pasitraukė į 
per musų ugnį ir paliko ke
linta savo kaimeliu. Tas
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pat atsikartojo ties Gradis- 
ca ir Monfalconc.”

Pasiuntė nota
Vokietijai.

Washington, D. C., birž. 
10. — Prez. Wilson pasiun
tė Vokietijai notą, po ku
ria Bryan nesutiko pasira
šyti. Dabar prez. Wilson 
gamina notą Anglijai, kad 
ji nekliudytų Amerikai ves
ti pirklybą su neutralėmis 
valstybėmis ir taipgi gaben
ti maistą į Vokietiją. Tuo- 
mi prezidentas pasigerina 
Vokietijai.

Kiek žuvo.
Londonas, birž. 10. — 

Premjeras Asquith parla
mente pranešė, kiek nete
ko Anglijos armija karei
vių. Iki gegužio 31 dienai 
išviso užmuštais, sužeistais 
ir nelaisvėn patekusiais 
Anglijos armija neteko 
258,069 vyrų. Tiek nete
ko Francijoje ir Belgijoje. 
O kiek žuto prie Dardane
lių ir ant jūrės, tai dar ne- 
apskaitliuota.

— Londonas, birž. 10. — 
Belgijos valdininkai ap- 
skaitliavo, jog Belgijoj dar 
yra 7,000,000 gyventojų. 
Belgijos didžiulėse dirbtu
vėse vokiečiai išdirbinėja 
amuniciją.

Vokiečių kareiviams katalikams kunigas dalina, Komuniją mūšio lauke.

Kaip įveikė
Vokiečius.

Petrogradas, birž. 10. — 
Pranešama daugiau smulk
menų apie vokiečių pasikė
sinimą išsodinti kareivių 
palei Rygą. Į,Rygą buvo 
atplaukę 10 vokiečių karo 
laivų. Su jais rėmėsi Ru
sijos povandeniniai laivai.

Ant kelių vokiečių laivų 
buvo girdimos ekspliozijos 
ir tas parodo, jog jie buvo 
gerokai pažeisti.

Vienas vokiečių skrai
duolis užėjo ant minos. Ne
nuskendo, bet buvo nuvilk
tas i Liepoją. Vokietijos 
garlaivis vardu Hindenburg 
buvo minos sudraskytas.

Grafas žuvo 
ties Kaunu.

Londonas, birž. 10. — Ru
sijos ambasada paskelbė, 
jog arti Kauno žuvo gra
fas Beckendorf. Jisa buvo 
fas Beckendorf. Jisai buvo 
ambasadoriaus Londone. 
Žuvusia grafas buvo pulki
ninku raitelių gvardijoj ir 
gavo kulipką į sprandą.

— Londonas, birž. 9. — 
Iš Atėnų telegramoj skel
biama, jog karalius Kon
stantinas jau einąs geryn.

Maldingumas karo lauke.
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Sukėlė daug 
svarstymų.

Berlynas, birž 10. — Bry- 
ano atsistatydinimas nuo 
sekretorystės sukėlė daug 
kalbų ir svarstymų visoje 
Europoje. Vokietijoj ypač 
daug apie tai kalbama ir 
rašoma. Bet nuomonės la
bai skiriasi. Laikraštis 
Mittag Zeitung rašo, jog 
Bryan geidęs aštresnės no
tos Vokietijai, negu prez. 
Wilson pagamino.

Amerikonai Londone a- 
pie nieką daugiau nešneka, 
kaip tik apie Bryaą. Jų 
nuomone yra, kad tas paro
do, jog santikiai tarp Ame
rikos ir Vokietijos labai in- 
tempti.

— Paryžius, birž. 10. — 
Hispanijos valdžia prane
šė laikraščių redaktoriams, 
kad nerašytų apie laivyno 
veikimus. Jei paliepimas 
nebus pildomas, tai bus į- 
vesta cenzūra.

— Evansville, Ind., birž. 
10. — Orville Hedges, sep
tynių metų vaikas įsivarė 
bežaizdamas mažą pašiną į 
ranką, užsinuodino kraujas 
ir vaikutis, mirė.

— Paryžius, birž. 10. — 
Atėjo žinia, jog Viemioj ė- 
mė platintis cholera.

Kaip Teutonai 
Peremišlį 

atsiėmė.
Peremišlis, birž 4. — Chi- 

cagos Tribūne koresponden
tas priduoda šitokį aprašy
mą apie Peremišlio atėmi
mą :

“Nepraėjo dar nei 24 va
landos, kai teutonai užmė 
Peremišlį, o jau visas mie
stas skamba nuo triumfuo
jančių kareivių dainų. Gat
vės dreba nuo karinių au
tomobilių, kuriais vejasi 
bėgančius rusus.

Pačiame mieste Bavari
jos kareiviai išeidinėjo iš 
bažnyčių po mišių, kurios 
buvo atgiedotos padėkoji
mui už pergalę. Už miesto 
laukuose būriai kareivių 
vaikščioja ir renka sužeis
tuosius. Kiekiveną žingsnį 
jie sušunka ir paskui klau
so, ar neišgirs atsiliepimo, 
ar vaitojimo.

Kareiviai, einantieji nuo 
mūšių, yra lydimi benų. 
Gatvėse žmonės juos sveiki
na ir visur jiems mosuoja
ma ,iš langų vėliavomis.

Kareiviai nuvargę, kaip 
šunes, bet jie palaikomi pa
kilia dvasia. Visų akįs nu
švitusios, visų lupos virpa 
iš džiaugsmo. Kareiviai, 
kurie jau gavo kvatieras, 
sėdi languose ir pripildo orą 
šauksmais “Gloria, Victo
ria,” (garbė, pergalė).

Oficieriai pasitikdami 
sveikinasi ir jų pirmas klau
simas toks: “Kiek nelais- 
vių?” Bet atsakymas gan 
nemalonus • ir paaiškina, 
jog rusai gudriais pasitrau
kė iš tvirtovės.

Auksinėj, gražioj birželio' 
saulėtekoj plevėsuoja nuo 
balkonų visų valdiškų na
mų vėliavos, o Austrijos 
imperatoriaus paveikslas 
laukinių gėlių vainikais ap
rėdytas, tik ką išstatytas 
prie angos miesto salės.

Dar visos krautuvės už
darytos ir visi tiltai per 
San upę išardyti. Padaro
ma pontoniniai tiltai ir jais 
gabenama kareiviai, artile
rija, vežimai.

Gatves pamargina būriai 
rusų kareivių, kurie arba 
miega ant šaligatvių, arba 
šnekasi su vokiečiais, aus
trais, vengrais. Visa ad
ministracija pateko į vokie
čių oficierių rankas.

Mūšiams pasibaigus už 
miesto laukuose užviešpa
tavo tyla. Laukai nukloti 
užmuštais. Rusai nelais- 
viai laidoja savuosius. Vok

Vėl Rusai su
mušti Galicijoj

Vienna, birž. 10. — Teu
tonai skelbia naujus laimė
jimus Galicijoj. Rusai su
mušti palei Dniestrą. Palei 
San rusai neteko Stanislau, 
kurs yra už 75 mylių nuo 
Lvovo. Austro-vok iečių jė
gos pasivarė Kielco link. 
Viena diena paimta 5,570 
rusų nelasvėn. Lvovą vo
kiečiai baigia, apsupti ir ei
na gandas, jog rusai jau 
pradeda kraustytis iš Lvo
vo.

EXTRA!
PETROGRADAS, birže

lio 10. — Baltikos jurėj ru
sai nuskandino vieną vokie
čių torpedinį laivą, vieną 
transportą ir vieną garlai
vį. Antras torpedinis lai
vas labai pažeista. Apie 
tai oficialiai garsinama.

Kopenhagene skelbiama, 
jog Baltikoj rusai sugadino 
du vokiečių povandeniniu 
laivu ir jie dabar taisoma 
Liepojoj.

QUEENSTOWN, birželio 
10. — Jūrių bangos išmetė 
ant kranto milijardieriaus 
Vanderbilto lavoną, kurs 
nuskendo su Lusitania.

Galicijos “pa- 
liuosuotojas".

Berlynas, birž. 10. — Ne
senai caras su savo karuo- 
menės vyriausiuoju vadu, 
didkun. Nįkalojumi Nikola- 
jevičiu buvo aplankęs Lvo
vą ir kitas svarbesnes vie
tas Galicijoje. Iš ten su
grįžęs caras išleidęs specia
li reskriptą į didkunigaikš- 
tį, kuriuomi jam padėkojęs 
už “Raudonosios Rusijos” 
atliuosavimą, nes tasai nuo- 
vekalis — tai Rusijos sen
tėvių velijimų išsipildymas. 
Be to reskripte pabrėžta, 
kad rusų laimėjimai Gali
cijoje, tai svarbiausias h is
torijoj miotikis. Tai vis 
didkun. Nikalojaus Nikola- 
jevičio esąs nuopelnas. Už 
tai jam cnMfft suteikęs ne-bi 
kokią dovaną: šventojo Jur
gio kardą su brangukmeiii- 
mis ir įrašu “Galicijos at- 
liuosuotojui.”

Ar tik neperangsti jam 
suteikta šita dovana. Šian
die, kiek tenka sužinoti, ru
sų “galingoji armija” ve
jama iš Galicijos. Teuto
nai atėmė Peremišlį, atims 
gal ir Lvovą ir rusams pri
sieis išsinešdinti iš Galici
jos. Ar taip atsitikus ir 
caras atims iš didknnigaik- 
ščio padovanotą jam bran
gųjį kardą, tai jau kitas 
klausimas.

BAISI EGZEKUCIJA.
Rotterdam, birž. 9. — Iš 

Belgijos čionai apturėta ži
nia, jogei šiomis dienomis 
vokiečiai ties Liege sušaudę 
17 belgų, kurie buvo inta- 
riami, buk pranešinėję bel
gų karuomenei žinias apie 
vokiečių judėjimus; jie visi 
buvo kaltinami už šnipinė
jimą, už — tarnavimą savo 
tėvynei. Nekurie jų tiktai 
ištolo buvo nužiuvomi tame 
prasikaltime, jiems karo 
teismas nepri rodęs jokios 
kaltės, tečiau vokiečiams 
pakanka kadir vieno nužiū
rėjimo. Tarp sušaudytų 
butą ir trijų moterių.

kiečiai ir austrai kasa duo
bes, neša drobulėmis negy
vėlius ir verčia į duobes.

Vietos, kur bombos spro
go dideliuose rusų būriuo
se, tai yra perdaug baisios 
regyklos aprašymui. Ir ga
liu pasakyti, jog ilgiau pri
sižiūrint į tokius reginius 
žmogus turi sublusti. Net 
kareiviai, užkietėję mūšiuo
se, tyli išvydę tokius regi
nius arba sako: “Das ist 
Krieg” — tai karas.
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■Dienon
Svetys nebuvėlis Šimkus, 

be abejonės, atvežė indo- 
mesnių, svarbesnių ir grau- 
desnių naujienų, negu visi 
buvusieji svečiai iš tėvynės. 
Atvyko su svarbesniais rei
kalais, negu anie buvusieji 
svečiai pas amerikiečius. 
Dabartinis momentas Lie- 
tliyai svarbesiiMuir opesnis,, 
negu koks kitas pereitais 
amžiais. Apie tai, ką mano 
ir ko tikisi lietuviai tėvy
nėje iš šito karo, mes ligšiol 
neturėjome žinių. Tenykš
čiai laikraščiai labai suvar
žyti cenzūra, visai maža ką •Z Z i
gali rašyti apie Lietuvos po- 
litikinius reikalus. Laik
raščiai iš Lietuvos ateina su 
neužpildytomis 
Tatai iš šlovingo 
Šimkaus tui\but 
nemažai svarbių 
naujienų.

vietomis, 
tautiečio 
išgirsime 
žinių ir

Bet svarbiausias Šimkaus 
misijos tikslas yra aukų 
rinkimas. Ytin svarbiu 
dalyku yra sulaikyti lietu
vius tėvynėje nuo ipuolimo į 
pilną nusiminimą, i despe
raciją. O prie to badas veik 
kiekvieną priveda. Duonos 
ir drabužio suteikimas lie
tuviams turi būti pirmoje 
vietoje. Po to jau seka jų 
politikiuiai reikalai, apkal
bėjimas, kaip čia pasinau
dojus dabartiniu momentu 
del išgavimo lietuviams ge- 
r. : nių politikinių sąlygų.

Pa s įrodė ‘1 Moksleivio ’ ’ 
num. 31 už gegužės mėnesį. 
Platokai kalbama apie ar
timuosius moksleivių žy
gius. Iš viso ko matyti, 
jog moksleiviai subrus, ims 
veikti plačiau, veikliau. 
Kalbama apie susiartinimą 
su L. Vyčiais. Paklausyki
me, kaip pats “Moksleivis” 
apie tuos dalykus kalba:

“Ketvirtas iš eilės ALR.- 
KM. seimas žada įvykti, su- 
lyg centro valdybos nu
sprendimo, 24 ir 25 d. rug
pjūčio, Waterbury, Conn. 
Bet nesvarbu laikas ir vie
ta. Svarbu, ką seimas duos 
naujo susivienijimui ir a- 
belnai Amerikos lietuviams. 
Iš visų seimų, tik pirmasis 
moksleivių seimas davė ši
tą naujo: įsteigė ALRKM.- 
S. ir jo organą “Moksleivį.” 
Kiti seimai nieko naujo ne
piešė, da-gi pačiame susi
vienijimo gyvenime. Pasi
tenkinta tik vakarų suren
gimu ir mažesniais nutari
mais susivienijimo reika
lais. Šiaip jau tie seimai 
ir abelnai susivienijimas 
nieku negali pasigirti, pasi
didžiuoti savo ne tik atlik
tais darbais, bet ir užma
nymais. Nejaugi nieko 
naujo nepasakys ir šių me
tų seimas'? O laikas ir gy
venimo reikalai laukia, kad 
moksleiviai įneštų naujos 
gyvybės, parodytų daugiau 
veiklumo, darbų.

Musų nuomone, su mok
sleiviais tame vargas, kad 
jie užsidarė savo veikime 
tik moksleivių mažame ra
telyje. Savo pirmesniam 
uždaviniui plačiau veikti 
lietuvių liaudies tarpe nesu
rado iki šiol priemonių kaip 
tą uždavinį atlikti ir, -deja, 
net apie tai nepagalvota su
važiavimuose. Jei toj link
mėj šį-tą ir veikė pavieni 
asmenis, tas jų darbas buvo 
pakrikusiu, nesistematišku 
ir per tai be efekto, be di
desnės reikšmės. Reikėtų 
surasti būdas, kaip produk- 
tyviškesniau veikti visuo
menės tarpe. Mums rodo
si, kad tas būdas galima su
rasti ir jį matytume ne ka
me kitame, kaip susiartini
me su atbundančiu jauni
mu — vyčiais. Pas vyčius 
randasi toki plati veikimui 
dirva, kad musų ten jėgos 
ir darbas bus visuomet pa
geidaujamos ir reikalingos. 
Tik nors truputėlį pažvelg
iame į vyčių pienus, užma
nymus; Vyčiai rengia pra-

Italijos atsarginiai.

Buvęs Romos majoras Nathan, žinomas masonas, kuris oficialiai atstovavo Ita
lijos valdžią pasaulinėj parodoj San Francisco, iš New Yorko keliauja namo su 
italais atsarginiai kareiviais, kuriuos surinko Suv. Valstijose. Kad tik vokiečiai 

nesutorpeduotu laivo.

kalbas, paskaitas, prelekci- 
jas. Prie surengimo tų pa
skaitų, prakalbų kas ne kas, 
bet moksleiviai turėtų pri
sidėti, jose dalyvauti. Tuo: 
tikslu kiekviena musų su-: 
s vienijimo kuopa galėtų 
pasirūpinti paskaitų primo
simu, pagaminimu, Arba 
imkime vyčių steigiamas 
vakarines mokyklas, Į mo
kytojus tiktų kaip tik mok
sleiviai, kurie mokslus eina 
tuose pačiuose miestuose, 
kur randasi vyčių kuopos. 
Iš to butų dvejopa nauda: 
vyčiai turėtų tinkamus* mo
kytojus ir patįs moksleiviai 
tuo mokinimu galėtų šiek- 
tiek uždarbiauti.

kad

vykti, apie tai butų galima 
susitarti, jaigu atrastume 
naudingu tą sujungimą.”Lietuviai

Italai veržte įsiveržė ka
rau ir varosi vidutiniškai. 
Vis-gi, rodos, ne su tokiuo 
smarkumu eina kaip kad 
vokiečiai karo pradžioje per 
Belgiją ėjo. Austrai neva
liojo prieš rusus atsilaikyti, 
nevalioja atsiturėti 
prieš italus. Austrai 
pasakyti: be vokiečių 
ko nebus nieko.

nei 
gali 
vie-

Europoje tautos kariauja 
vienos prieš antras, o chi- 
cagiečiai paskelbė karą mm 
sems. Šisai chicagiečių ka
ras prieš muses bus daug 
atkaklesnis, negu talkinin
kų prieš teutonus. Chica-

giečiai tol kariaus, kol nevi- 
donių-musių visai neliks 
Karo prieš muses vedimui 
Cbicagoje mobilizuojama ir 
muštruojaina publiškųjų 
mokyklų vaikai ir mergai
tės. .Kas diena duodama 
mokiniams lekcijos apie 
muses ir auklėjama pasi- 
priklijimas ir neapykanta 
prieš tuos bajurius ir pa
vojingus vabalus. Aiški
nama su pagelba j adomųjų 
paveikslų, 
ra karinė 
Brigade, 
žodžiais:
In our homes we watch and 

work
To exterminate the fly 
That is bringing death and 
/ sickness to our door.

Sudėta tam tik
dama The Flv 

Daina prasideda

Nepatogumas tame, kad 
moksleiviai nėra tinkamai 
suiartinti su jaunimu — vy
čiais. O susiartinimui ke
lių surasime, jei tik to pa
norėsime. Pradžiai galima 
butų rengti bendrus seimus, 
vyčių ir katalikų mokslei
vių. Tokiuose bendruose 
seimuose galima butų ap
čiuopti bendro veikimo prie
mones, labiau susiartinti, 
veikimo pienus taip sude
rinti, kad iš to butų nauda 
ir vyčiams ir moksleiviams. 
Seime reikėtų mums tas 
klausimas pajudinti ir gal 
atrasime naudingu,
Lietuvos Vyčių IV kongre
sas įvyktų sykiu su katali
kų moksleivių V seimu.

Imkime kadir organo 
klausimą. Anksčiau ar vė
liau vyčiai įsisteigs savąjį 
organą-laikraštį. Ar nebū
tų naudinga moksleiviams 
savas organas sujungti su 
vyčių laikraščiu? Apie tai 
turėtume pagalvoti, o po 
geram apsvarstymui gal ir 
atrasime tai naudingu pa
daryti. Dalykas tame, kad 
moksleivių savo atskiro or
gano užlaikymas reikalau
ja daug didesnio pasidarba
vimo, negu mes dabar pa
rodome. Sujungus savo or
ganą su vyčių, juk gyvavi
mas bus labiau užtikrintas. 
Kokiomis sąlygomis tų or
ganų sujungimas. turėtų į-

IŠ ORCHARD LAKE, 
MICH.

Vietos lenkų kolegijoje ir 
seminarijoje lietuviai mo
kiniai turi susitvėrę savo 
draugijėlę “Lietuvių Vil
tis. ’ ’ Draugi j ėlė gyvuoja 
nuo 1896 metų. Birželio 6 
d., š. m., atlaikyta reguleris 
tos draugijėlės narių pasku
tinis susirinkimas baigian- 
ties šiais mokslo metais.

Pirmininkui P. Rusini a- 
tidarius susirinkimą ir pra
nešus susirinkimo tikslą, 
pirmiausia perskaityta revi
zijos komisijos atskaita, 
taipgi praėjusieji susirinki
mų protokolai; po to ap
svarsčius dar keletą įneši
mų, palytinčių dr-jėlę, pir
mininkas prakalbėjo į susi
rinkusiuosius. Savo kalbo
je jis nurodė, jogei atosto
gų (vakacijų) metu mok
sleivis neprivalo vien tik 
rankas sunėręs ilsėties, bet 
turi darbuoties tautos labui 
ir nuolat miklinti savo jė
gas. Kaipo atsakančiausią 
tam veikimui dirvą nurodė 
blaivybės platinimą visuo
menės tarpe. Be to paragi
no pasirūpinti savo susivie
nijimo ir organo “Mokslei
vio” gerove, patardamas, i- 
dant kiekvienas moksleivis 
pasistengtų surinkti “Mok
sleiviui” bent po 5 naujus 
prenumeratorius.

Po kalbai pirmininkas 
perskaitė draugijėlės meti
nio veikimo apžvalgą, iš ku
rios pasirodė, kad draugijė
lė mokslo metų laiku yra 
.atlaikiusi 26 regulerius. su
sirinkimus,. iš kurių 9 buvo 
paskirti programoms (pra
kalboms, paskaitoms) ir ap- 
vaikščiojimams, 9 lietuvių

lekcijoms ir 4 historijos pa
mokoms.

Gražus ir kiekvieno lietu
vio džiuginantis širdį apsi
reiškimas matant, kad mu
sų jaunimas-moksleiviai nė
ra atsidavę neveiklumo 
snauduliui, bet nuolat kru
ta, ląvinąsi tautos dirvoje 
ir ruošiasi prie visuomeni
nio darbo!

Ir pažymėtina dar tas, 
kad tikrai, ačių savo darbš
tumui, vra nemažas bure- 
lis lietuvių moksleivių, šio
je draugijėlėje gana tautiš
kai susipratusių iit jau pu
sėtinai valdančių plunksną 
(tiesa, randasi dar ir tokių, 
kurie per pirštus žiuri į 
tautos reikalus, bet jų visgi 
nedaugelis).

Garbė tad draugams-mok- 
sleiviams, kad, nežiūrint į 
sunkias savo mokslo užduo
tis, suranda dar laiko prasi
lavinti ir pasidarbuoti tau
tos dirvoje!

Linkėtina dabar drau- 
gams-mok sle i viams, ka d
prisiartinus ir atostogoms 
pasistengtų pasidarbuoti 
kuomi nors visuomenės la
bui, bandytų savo jaunas 
jėgas, rodydami žmonijai 
visur šviesą ir tiesą!

Salantiškis.

IŠ PHILADELPHIA, PA.
Čionai lietuviai socialistai 

tankiai parengia neva ko
kias tai prakalbas. Bet kas 
iš tų prakalbų, kad jomis 
žmonių nieko gero nemoki- 
nama, bet tik išplustama 
katalikai jų kunigai, kapi
talistui ir kiti jiems nepa
tinkami asmenįs. Nepamir
šta nei paties Dievo, Ku
ris esąs kaltas jų vargams. 
Ir tokias prakalbas socia
listų laikraščiai visuomet 
vadina savo pažangumu. 
Aiškų kur link toksai pa
žangumas veda.

Gegužio 30 dieną lietuvių 
draugijų įgaliotiniai atlaikė 
konferenciją. Tartasi apie 
Įkūrimą seneliams ir palie
gėliams prieglaudoj .su far- 
lųa. Tam tikslui išrinkta

gramatikos ir. lit-eyąturos komisija, kuri išdirbs tin-

Nuo Admi
nistracijos.

Kiekvienas ALD. “Kata
liko” skaitytojas, apturėda
mas laikraštį, pamato ant 
priklijuotos prie laikraščio 
geltonos poperėlės savo ad
resą. Iš to adreso todėl 
kiekvienam labai lengva su
žinoti, kada dienraščio pre
numerata baigiasi. Kuo
met skaitytojas pats suži
no, kuomet jo prenumera
ta baigiasi, jis, nelaukiant 
visiško išsibaigimo, atnau
jina prenumeratą ir tuo bu
du nesutrukdo sau laikraš
čio siuntinėjimą ir žymiai 
palengvina administracijai 
darbą.

Sužinoti, kada baigiasi 
prenumerata už dienraštį — 
labai lengva. Ant geltonos 
poperėlės (adreso) po pa
vardei seka skaitlinė ir rai
dės “ai” ir “az.”. Skaitli
nė reiškia dienraščio nume
rį, “ai” reiškia šiuos metus, 
gi ‘,‘az”—ateinančius metus. 
Pa v., prie laikraščio bus 
priklijuotas toks adresas:
Juozas Jonaitis, 150ai

Mason City, Iowa.
Vadinasi, dienraščio pre

numerata baigiasi su 150 
numeriu ir šiemet (ai).

Gi jei butij toks adresas:
Antanas Atkočaitis, HOaz 

Philadelphia, Pa.
Iš to adreso matosi, kad 

prenumerata baigiasi Įlo
tuoju dienraščio numeriu 
ateinančiais metais (az).

Šiandie dienraščio nume
ris yra 136. Ir jei katrie 
skaitytojų turi dar mažes
nius numerius su “ai,” tai 
turi žinoti, jogei prenume
rata pasibaigė ir tuoj aus 
turi atnaujinti, jei nori ant 
toliaus dienraštį apturėti.

Tatai gerb. skaitytojai 
meldžiami į tai atkreipti 
domą ir patiems tėmyties į 
adresus, kur pažymėta, ka
da prenumerata baigiasi.

A.L.D. "Kataliko” Admin.

-DIDELE DOVANA?
Nebo pakelio priešakys vertas i c pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

kalo, nes šiandie labai ge
rai žinome, kad nekurie tė
vai jau neįstengia su savo 
vaikučiais lietuviškai susi
kalbėti. Vaikučiai, lanky
dami svetimtaučių mokyk
las, palengva atpranta nuo 
savo kalbos ir tokiuo budu 
ištautėja. Todėl, jei mes 
esame lietuviais ir jei bran
giname savo tėvučių kalbą, 
nepasigailėkime tos kalbos 
pamokinti ir pažinti ir mu
sų vaikeliams. Tik taip el
gdamiesi mes pasirodysime 
tikrai lietuviais.

Tuo tikslu birželio 13 d. 
vokiečių šv. Juozapo salėj 
bus atlaikytas vietos lietu
vių susirinkimas.
tuviai tėvai yra kviečiami 
tau susirinkimai!
5:30 vakare.
ir bus apsvarstyta minėtas 
reikalas.

Visi lie-

ne vėliau
Tenai taigi

Meldžiama apie tą susi
rinkimą pranešti ir tiems, 
katro mrkrito dienraščio 
“kataliko.” J. P. S.

Dr. T. @1. ^aiurzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visokį d arba dautistorijos sky
riau inoinnnti ^Darbas gvaraut.

Taipgi įvirtas

1511 MILWAUKEE AVE,

kamus prieglaudai ir far- 
mai įsigyti įstatus. Kaip 
matome, tuo sumanymu rei
kia tik pasidžiaugti ir ve
lyti philadelphiečiams kuo- 
greičiausia įsigyti tokią rei
kalingą įstaigą.

Šv. Antano dr-ja 
žės 31 d. 
pikninką. 
atsilankė, 
vartota.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

B 
i

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve

gegu- 
buvo parengusi 
Publikos daug 

Daug alučio su- 
Tautietis.

IŠ YOUNGSTOWN, OHIO.
Artinasi musu vaikams a- 

tostogos. Jie bus paleisti 
iš mokyklų trims mėne
siams. Čia aplink 20 lietu
viu bernaičių ir mergaičių 
lanko vokiečių šv. Juozapo 
mokyklų. Gal kitatiek, ar 
daugiau, lanko publiškas 
(viešąsias) miesto mokyk
las.

Kuomet vaikai bus iš tų 
mokyklų paleisti, ar nebū
tų geras daiktas, lietuviams 
tėvams susiturite, parsi
kviesti ant tų trijų mėne
sių laiko koks lietuvis mok
sleivis, kad jis musų vaike
lius pamokintų lietuviškos 
kalbos. Tas brangiai neat
sieitų, bet kiek tai vaike
liams iš to naudos butų. 
Pamokoms kambarius gau
sime dykai.

Neturime pamiršti to rei-

I ■
B

|I 
B

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutui over- 
kotų.

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

CHICAGO, ILL.

■ Dr. S. A. ŠLAKIENE
■ SPECIALISTE
B MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 

B 3255 SO- HALSTED ST.

B
i
B 
i

■ 
B

B
I
I

U Tel. Drover 5320 CHICAGO, ILL. 8

KAZIMIERAS SUGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krlmlnallškas bylas 
visuose teismuose. Daro dokumentus Ir poperaš
Dieną mieste: 
127 N. Dearborn St. 
Room 1122 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

Vakarais namie:
W. 35th St. 

Tel. Drover 1310

• Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Kali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą: teipjau klėsose dienomis Ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amertosn School of LangnogOB

Chlcau, %1741 W. 47th Street.
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Musų Moterims
MOTERIŲ APŠVIETA.

Gen. Caneva

Ligšiol Amerikos lietu
vių moterių apšvieta ma
žai kas rūpinosi. Yra ne
mažai pašelpimų moterių 
dr-jų, bet apšvietos reika
lais reta kuri jų tesi
rūpina. Tą spragą tin
kamai užkemša ALRK. Mo
terių Sąjunga. Sąjunga tu
ri apšvietos skyrių ir į jį 
turi prigulėti kiekviena 
narė. To skyriaus tikslu 
yra moterių apšvietimas.

Neretai išgirsi šnekant, 
jog moterims nereikia mok
slo, jog jos gali apsieiti ir 
be apšvietimo. Tas klai
dingas manymas paeina nuo 
kladingo supratimo apie 
mokslą ir apšvieta.

Mokslu yra ne vien tyri
nėjimas apie dangiškus kil
nus, apie praeitus amžius, 
apie įvairių kraštų sutvėri
mus, arba mokinimasi, kaip 
gydyti žmones, kaip staty
ti tiltus, geležinkelius, aug- 
štus namus. Šitokie daly
kai priguli prie mokslo, bet 
tai dar ne visas mokslas.'

Yra mokslas virimo, siu
vimo, sveikatingo namų už
laikymo, vaikų auklėjimo, 
mezgimo. Kas gali sakyti, 
jog šitokio mokslo moterims 
ir merginoms nereikia. O 
ar jau mūsiškės yra tuose 
dalykuose išmokintos? To
li gražu ne. Šimtai musiš- 
kių tuose dalykuose yra 
tamsuotomis, nežinėlėmis. 
Mūsiškėms trūksta papras
ti) išsilavinimo — mokėji
mo skaityti, rašyti, skait
liuoti, stokuoja joms pra
dinio mokslo abėcedės.

Sąjunga užsiims tais svar
biais moterių apšvietimo 
reikalais.

Mums šioje šalyje esanf, 
būtinai reikalinga pažinti 
šios šalies kalbą. Yra ap
sileidimas gyventi svetima
me krašte ir to krašto kal
bos nepažinti, bijoti, kad 
koks vaikėzas ant gatvės 
neužkalbintų, arba svilinti 
akis, kuomet esame užklau
stos svetimtaučių angliškai 
ir negalime atsakyti.

Sąjungos tikslas yra pa
statyti musų moteris ir 
merginas ant dorybės kelio, 
kad jos nebūtų pašiepiamos, 
kad neklajotų šuntakiais, 
kad guprastų savo padėji
mą ir išmoktų save ir kitus 
pagodoti.

Kiekviena moteris ar 
mergina gali prigulėti, jei 
nori, tik prie apšvietos Są
jungos skyriaus. Mokes
tis tokia: įstojimo 50c., ir 
kas mėnuo 10c. Prigulėji
mas nebrangiai teatsieina.

Teisinasi moterįs ir mer
ginos, jog neturį laiko už
siimti tokiais dalykais. Tei
sybė, gal kitoms ir negali- 

Tna del laiko stokos. Bet, 
be jokios abejonės, daugu
mui laiko nestokuos, jei tik 
noro bus. Kad butų noras 
pasimokinti, apsišviesti, ge
riau gyvenimo rekalus ap
rūpinti, tai laiko visuomet 
atsiras.

Žinoma, kad gali. Daug 
ko tame nepadarys, bet kiek 
gali, tai turi daryti. Štai 
ką ji gali — ji gali būti 
taupia ir tuoini labai daug 
gali palengvinti praleisti 
blogųjų laikų laikotarpį.

Žinoma, taupumas reika
lingas visuomet. Nekuo- 
met neprivalu aikvoti pini
gų bereikalingiems daik
tams, visuomet reikia tau
pumo; saiko prisilaikyti ga
minant valgius. Bet dabar, 
kuomet užėjo sunkesni lai
kai, kuomet reikia ištiesti 
pagelbės rankų karo nuken
tėjusioms viengenčiams a- 
napus vandenyno/ tai mes 
privalome ypač būti tau
pus. Dabar visoje Europo
je tik ir šaukiama: taupu
mas, taupumas ir dar tau
pumas! Raginama ten prie 
taupumo didžturčiai, ragi
nama bėdinieji; raginama 
prie taupumo didi, ragina
ma maži. Europoje ragina
ma prie taupumo del to, 
kad bado išvengti, o mes 
turime būti taupiais del to, 
kad sunkius laikus pasilen
gvinti.

Prisižiūrėję gerai į musų 
šeimininkes, pamatysime, 
jog labai daugelis jų veda 
virtuvės dalykus labai ne
taupiai. Iš valgomųjų 
daiktų juk kiekvienų šmo
telį reikia sunaudoti. Gali
ma ir reikia sunaudoti viso
kius likučius. Žinoma, čia 
reikia žinojimo, kaip su
naudoti, kaip užlaikyti, kad 
likučiai nesugestų.

Netaupumas visaip apsi
reiškia. Mačiau, kaip vie
na šiaip gera šeimininkė 
valgydina vaikus. Nors ta 
šeimininkė buvo neturtinga, 
bet jos netaupumas matėsi. 
Prie stalo vaikams nežiūrė
davo tiek paduoti, kad jiems 
tik užtektų. Duonos prirai- 
kydavo perdaug. Perdide- 
les riekes paduodavo vai
kams. Tie apčiaumoja ir 
palieka ant stalo riekgalius. 
Tokius reikia išmesti. Ar 
daug išminties ir mokslo 
reikia, kad žinoti, jog vai
kams reikia duoti po mažą, 
ploną riekutę, po truputį 
kito valgio, kad nuo jų val
gymo nieko apseilioto, su
terlioto neliktų. Tokiu bil
du nebus aikvojimo ir vai
kai bus 
narni.

Einant 
gyventas
tuvių vaikus ant gatvių su 
riekutėmis užteptos sviestu 
duonos. Kartais jie yra ga
vę tiek, kad suvalgo, bet 
neretai pamatai pamestų 
ant gatvės riekgalių, arba 
apgraužtų obuolių. Čia 
vėl neatleistino netaupu- 
mo ženklai. Dar ir tai gali
ma patėmyti, jog nedailu 
išleisti vaikus ant gatvių su 
duonos šmotais.

Taip tai daug galima at
rasti pavyzdžių, iš kurių 
aiškiai matosi nedovanoti
nas netaupumas. Perdaug 
jau išaikvojama tokiuo bil
du Dievo dovanos. Jei šiuo
se mažmožiuose būtumėm 
visuomet taupus ir taip die
na iš dienos elgtumėmės, 
tai ar mažai galų gak su- 
taupytumėm. Juoda diena 
tuomet nešmėkšotų taip bai
siai. *

Vyriausias Italijos karuo- 
menės vadas priešais 

austrus.

Jei-gi užsiminsime apie 
šeiminines pramogas, tai iš
vysime dar daugiau aikvo
jimo. Vestuvėms, krikšty
noms valgių gaminama nei 
kiek neatsižiurint, kiek jų 
reikės. Čia apie svaigalus 
daug nei neminėsiu. Kiek 
jiems išleidžiama, tiek pini
gų išmetama baloii. Bet 
kiek šiaip valgių sukrauna
ma ant stalo ir paskui iš
aikvojama.

Tad-daug galima butų iš
rodinėti apie musų netau- 
pimią ir aikvojimą. Imki
me elgties geriau.

Sąjungietė.

Eglė.

KAIP PALENGVINTI
SUNKIUS LAIKUS.,

Argi 
si dėti 
sunkių 
galčje

šeimininkė gali pri
pilė palengvinimo 
laikųAr tas jos 
yra*?

taupumo pamoki-

per lietuvių ap
virtas matai lie-

Didis javiį 
ažderejimas.

Šiemet Dėdė Samas tiek 
prikals javų, kiek nekuo- 
,met ligšiol nėra prikalęs. 
Pernai javų užderėjimas 
buvo didžiausias, kokis tik 
yra buvęs Suv. Valstijose. 
Bet vien kviečių Dėdė Sa
mas tikisi šiemet 59,000,000 
bušeliais daugiau prikulti, 
negu pernai.

Žieminiai kviečiai jau pri
noko ir pietinėse valstijo
se jau prasideda pjūtis. 
Žieminių kviečių šiemet bu
sią 676,000,000 bušelių. Va
sariniai kviečiai puikiai su
dygo ir gražiai auga.

Avižos nepaprastai gra
žiai auga. Valdiški javų 
apžiurėtojai spėja, jog šie
met Dėdė Samas avižų pri- 
kuls 1,288,000,000 bušelių. 
Nekuomet Amerikos histo- 
rijoj nebuvo dar tokio avi
žų užderėjimo.

Miežių busią šiemet 195,- 
000,000 bušelių, ty. 13,000,- 
000 bušelių daugiau, negu 
pernai.

Ūkininkai tikisi 
labai pasipelnyti, 
kainų nesitiki, bet 
vidutiniškos tebus
tai ir tuomet turės gražių 
pinigėlių. Karui siaučiant 
Europoje, javų kainos ne
puls, bet kils.

Šios šalies ūkininkai pra
matė jau didžius pelnus. 
Matė, jog visa Europa skę
sta karo verpete, jog ten 
daug laukų nebus apdirbta 
ir jog ten bus didis parei
kalavimas javų. Tai šios

šiemet 
Augštu 
jei ir 

kainos,

šalies ūkininkai apsėjo di
džius plotus javais.

Bet į kompeticijų su 
vienytomis Valstijomis 
ja Argentina, Kanada, 
dija, o jei Dardaneliai
paimti, tai ir Rusija prisi
dės prie konkurentų.

Su- 
sto- 
In- 
bus

Aūtomobiliij Instrukcijos
Musų šoferiai ir repairmen uždir

ba didelius pinigus. Instrukcijos duo
damos angliškai ir paaiškinama lietu
viškoje kalboje. Jus išmoksite kal
bėti angliškai ir tuo pačiu laiku iš
moksite automobilių valdyti.

Mes gvarantuojame jums license ir 
pristatysime jus Į gerą vietą. Kuo
met busite prisirengę, tai darbas jus 
lauks.

Dieninė ir Vakarine Kliasa,

United Auto Brokers inc.
2835 Collage Grove Avenue Chicago.

ši yra valstijos korporacija — in- 
dorsuota per uniją ir automobilių 
amatą.

Visiems studentams, kurie pradės 
šią savaitę, mes duosime didelį setą 
kningų dykai.

Indėkite du centu del atsakymo.
Adams, Manager

2835 Cottage Grove avė., Chicago, Ill.

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdų platus ir 150 pėdų ilgas, Harvey,’■ 
Ill. Atsišaukite į Tananevicz Savings 
Banką, Real Estate Departamente.

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

Real Estate Departamente
Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me

dinis namas, naujai pertaisytas. Rau
dos neša $34.00 per mėnesį, 4237 — 
5th avė. Šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite į 
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

EXTRA! EXTRA!
Parsiduoda saliunas labai geroj vie

toj, ant keturių kampų tiktai mano 
vieno saliunas; prie gatvekarių. Vie
ta apgyventa lietuvių ir lenkų. Biz
nis nuo senai išdirbtas. Kreipkitės 
į “Kataliko” ofįSa. 3249 So. Mor
gan str.

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lietuvį
A Kas turit silpnas arba 

skaudančias akis arba 
Salvos skausmą, atsilankykit pas

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

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo G iki 8:30 vakare.
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON 

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

PERSERGEJIMAS DEL PRENUMERATORIŲ

Identifikacijos korteles, tokias kaip viršuje parodoma, nešiojasi 
visi šios kompanijos samdininkai, kurių pareiga yra ineidinėti 
i namus ir įstaigas savo prenumeratorių su įvairiais reikalais.

Bile koks prenumeratorius, turįs bent mažiausių abejojimų kas 
link tikrumo kompanijos samdininko, turi teisę pareikalauti 
identifikacijos kortelės, kurių jis turi turėti su savimi.

(aįl

Kiekviena kortelė turi samdininko fotogfafi- 
Jjį n ja su jo parašu.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Dorna West Pullmano 
Lietuviams. DYKAS 

10 HASSAN kuponų 
(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS- vertas I# 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 

į: damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Bąoomo SU, New York, N. Y.
(Vertčs kuponą gere iki 81 d. Gruodžio, 1915.)

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

^USU.3 ČIEN8OS YRA ŽEMIAUSIOS. | 

C BROS. WRECKING CO. I 
3003-3039 S. HA1STEB ST. CHICAGO, ILL S

M. J. Mankowski
APTIEKA

ANT TOWN OP LAKE, 
esi pilnai sveikas 1 Gal to ne

Jau galima pinigus siųsti į seną 
krajų — Lietuvą. Taippat parduo
dame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir 
lotus. Dabar turime ant pardavimo 
labai pigiai keliatą namų. Du na
mu parsiduoda už į 
geroj vietoj, arti lietuviškos bažny
čios. Turime ant pardavimo daugy
bę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiau
sia lietuvių apgyventa. Lietuviai, pa
sinaudokite iš geros progos!

Suvisais reikalais Kreipkitės sekan
čiu adresu:

Ant Pardavimo!
Stuba su trimis lotais, ant šešių pagyvenimų, šeši 

ruimai kiekviename pagyvenime, ant trijų augščiu, 
pusę kainos, labai Irandos atneša $185.00 į menesį, parsiduoda už $15,500;

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

M. J. Mankowski,

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

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

Telephone West Pullman 992.

Į-——. 

n a A

į Lietuvis Daktaras

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

Valandos Į a'kl V no pietų.
• - 7 .. 8 Vakare, 

Nedeliomis Nuo !> iki 11 rito ir nu'o 1 
iki 4 po pietų.

TEATRAS
3138-42 So. HalstedSt.

Turi geriausių pasisekimų. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Nedaliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatoini ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik.

MILDOS-TEATRAN

pusę galima įmokėti, kitus ant 'išmokesties. Kiekvie
nai)! pagyvenime randasi vanos, šiltas vanduo, gazas 
ir elektriką. Namas randasi netoli šv. Dovido bažny
čios, Ant Eemerald avė. Pardavimo priežastis — sa
vininko mirtis. Arba galima mainyti ant geros ūkės 
aplink 200 akrų. Del platesnių žinių atsišaukite pas:

P. A.'Mažeika, 3315 Auburn Avenue
Tel. Yards 1138.

I 
I

■ 
i

U
tokių kompanijų, kurios jums 
nesuteiks gero patarnavimo 
už jūsų pinigus. Musų kom
panija yra viena iš tų, kuri 
visuomet užganėdina žmones 
su PATARNAVIMU ir GRA
MOFONAIS, kuriuos gvaran
tuojame ant 15 metų.

Mes parduodame savo gra 
mofonus už cash arba aut iš 
mokesčio už

$1.09 J PIENESJ 
galite girdėti puikiausius šo- | 
kius ir geriausius daiuorius i 
savo namuose į

3 MĖNESIAI MĖGINIMO DYKRi į 

"4 ir 50 Dainų ir Muzik. Dykai i
Reikalaukite musų Puikaus i 

iliustruoto Katalogo DYKAI.

91 East 4 th St. Dept. 92 ;
NEW YORK, N. Y. į

SB

ROYAL PHONOGRAPH GO.

I]
1!

3



'.................................... ' ■ '

KATALIKAS

Iš Chicago.
ARGI BUS STRAIKAS?

Gatvekarių konduktorių 
ir motormanų unijos valdy
ba atmetė gatvekarių kom
panijos prezidento Busby 
pasiulijimą — kelis centus 
viršaus naujiems darbinin
kams. Darbininkai aiškiai 
pamatė, kad kompanija su 
jais tik šposus krečia, nei 
nemano išpildyti reikalavi
mų. Tatai unijos valdyba 
nusprendė paskelbti strai- 
ką, jei i 48 valandas kom
panija neišpildys unijos 
reikalavimų. Vakar vaka
re tuo tikslu pasiųsta kom
panijai paskutinis žodis. Ir 
viršutinių geležinkelių dar
bininkai prisideda prie gat
vekarių darbininkų.

Chicago labai lengvai ga
li susilaukti to, ko nebuvo 
mačiusi.

' MAJORAS GRĮŠTA.
Meisto majoras Thomp

son buvo išvažiavęs i 
Springfield miesto Chicago 
reikalais. Bet kuomet su
žinojo, jogei namie, ty. Chi
cago j, užeina baisus gatve
karių krizis, palikęs ant ša
lies visus reikalus, skubi
nasi namo. Gal jam pasi
seks straiką kaip nors su
laikyti.

teris neturės lygiateisės po
litikoje.”

Reikia būti ištikro mažai 
civilizuota esybe ir reikia 
ištikro neturėti nei mažiau
sio supratimo apie laisvę, 
jei taip lengvai vienu ran
kos pamojimu įstengiama, 
atimti iš vyriškių visą civi
lizaciją. Dailiai Dr. Shaw 
apšyietė sufragietes.

LAIMINGAI ATLIKTA 
OPERACIJA. *

Anądien žinomas Dr. An
tanas J. Tananevičius, tu
rintis ofisą Tananevicz Sa
vings Bank buste, 3249 So. 
Morgan gat., Jefferson 
Park ligoninėj padarė pa
sekmingai operaciją ant ko
jos Juozui Mickeliunui, 839 
W. 34 gat. Ligonis sveik
sta ir po porai savaičių ga
lės apleisti ligoninę. Dr. 
Tananevičius prie tos ope
racijos turėjo kelis dakta
rus padėjėjus ir slaugoto- 
jas.

“NESAME CIVILIZUO
TAIS” — SAKO SUF-

RAGIETĖ.
Chieagoj, viešbutyj La 

Salle, atsibuvo “National 
Suffrage Association” pus
metinė konferencija. Kon
ferencijoje* ėmė dalyyumą 
80 moterių iš 26 valstijų.

Toje konferencijoje suf- 
ragietė Dr. Shaw, kuri pir
mininkauja sesijose, tarp 
kitko taip išsitartus:

“Amerikonai nėra civili
zuoti. Neturi jie suprati- 
apie laisvę, norints laisvės 
principas yra musų surė
dymo kertinis akniuo. Kol 
vyriškiai nepramoks su
prasti, kas yra laisvė, mo-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie debesiuota ir šil
čiau; rytoj bus graži diena. 
Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 52 1., žemiausia 
— 43 laipsniai.

NELAIMĖ SALIUNININ- 
KAMS.

Nekuriu saliunų ir “ca- 
fe’ų” savininkai buvo ma
nę, kad prie dabartinio mie
sto majoro jie perdaug lai
svai galėsią elgties, laiky
ti savo barus atvirus ir po 
1-mai valandai ryte. Bet 
persitikrino, kad majoras 
tokių niekų nepakenčia. 
Keliolika saliunininkų areš
tuota už laikymą lig vėlai 
atidarytų saliunų. Visi tu
rės užsimokėti pabaudas.

TOS PAČIOS NAUJIE
NOS.

Vakar mieste automobiliai 
tris asmenis sužeidė ir vie
ną užmušė. Užmuštas 9 
metų vaikas, Elmer Behnke, 
3128 East 92 gat. Nesu
tvarkytas mieste automobi
lių lakstymas, bet dar ar
šiau yra su vaikais, kurie 
liuesai paleidžiami ant gat
vių, kur jie tiesiog lenda 
po vežimais ir automobiliais.

KARPENTERIŲ STRAI
KAS BAIGIASI.

Karpenterių unija jau 
sutiko visą nesutikimų rei
kalą pavesti santaikos tei
smui. Tai abiem pusėm pa
siūlijo majoras Thompson. 
Su santaikos teismu vakar 
pilnai sutiko ir kontrakto- 
riai. Straikas turėsiąs bu-

ti atšauktas, o paskui Įvyks 
taika bent kokiomis noijs 
išlygomis. Matyt, karpen- 
teriams j'ąu nusibodo per- 
ilgas straikas. Be to, vi
suomenė į juos vis aštriau 
ima atsinešti. Pasibaigus 
straikui atsiras labai daug 
darbo prie namų statymo.

CHICAGOS TAUTOS 
FONDO KOMITETAS.
Pribuvus į Ameriką ger

biamam St. Šimkui, Lietu
vių Draugijos nukentėju
sioms del karo šelpti įgalio
tiniui, ir kad surengus jam 
maršrutą su prakalbomis, 
kviečiame visus Chicagos 
T. Fondo komitetus susirin
kti pėtnyčioj, birž. 11 d. į 
šv. Jurgio parapijos salę, 
7:30 vai. vakare. Prašome 
į tą susirinkimą atvykti 
kaip galiint iš įvairių mie
sto dalių, nes gerbiamojo 
iš Lietuvos svečio prakalbų 
maršrutą šių metų Tautos 
Fondo seimas nutarė pradė
ti nuo Chicagos miesto. Vi
sų prašoma nepamiršti pri
būti tan susirinkimam

Julius Kaupas,
T. F. Chicagos ap. rast.

LABDARYBĖS NA
RIAMS PRANEŠIMAS.
Nariai, kurie turi paėmę 

tikietus pardavinėjimui, 
malonės juos sugrąžinti 
prieš pikninką savo kuopų 
vvriausybei. Kuopu vv- 
riausybė teiksis priduoti 
minėtus tikietus centro raš
tininkui pikninko darže ti
kietų ofise, nes reikės su
rašyti, kiek kuri kuopa par
davė tikietų. Nariai, kurie 
kyti lioteriją. Nariai, kurie 
negalės priduoti tikietų sa
vo kuopų vyriausybei, galės 
juos sugrąžinti pikninko 
darže centro raštininkui.

A. S. Prečinauskas,
Centro raštininkas.

ATVAŽIUOJA CHICA- 
CON.

Chicagon šiomis dienomis 
atvažiuos p. St. Šimkus, 
Lietuvių Draugijos nuken- 
tėjusiems del karo šelpti į- 
galiotinis. Šisai svetys iš 
Lietuvos rinkimą aukimą 
Lietuvos rinkimą aukų pra
dės nuo Chicagos.

Atvažiuoja taipgi Dr. J. 
Šliupas ir p. Račkauskas, 
“Town.” redaktorius, da- 
lyvauti Spaudos Dr-jos su
važiavime, kurs prasidės 
rytoj.

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubu mūrinis kampinis namas 

turi būti parduotas Į 30 dienu. Na
mas randasi vienu bloku nuo Apveiz- 
dos Dievo bažnyčios. Geras kampas 
bile kokiam bizniui, l’arsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. Tananevicz,
670 W. 18th str., Chicago, Ill.

Ant randos 2 4-rią ruimu fintai, 
3202 S. Ashland ave. Kreipkitės į 
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda keturią kambariu na

mas. 3 kambariai nauji. Gazas įves
tas. Didele stonia. 2826 Emerald ave. 
Kaina $4,750.00. Randos neša $48.00.

?hona Drover 7100 Ą

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

('■ Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valaados

1 3249 S. Morgan St,, Chicago. *™ plat

SUČEDYK PINIGUS
Y ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 

I y Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

a 26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

■ 19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

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

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinš dali 
1644 W CnicaTO ave 
1373 Milw-ukoe ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 M iWaukee ave 
2710 W North ave

■’ Vakarine dalis.
1510 W Madison st

i 2KW \V Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halstad St 
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
496 W Division st 
720 W North ave 
2649 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3^13 N Clark st

i.-———-

1816 \V 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S 11 ai s t ed st 
4729 o Ashland aveJ

VESI VIRTUVE
Vesią virtu-.-* prosavojimo dieną tusesi, kuomet turėsi

.New Per/Setion.
. W1C KBLU E FLAM E

Oil .Cook-stove
Vėsią virtuvę 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- 
vų didumo.
Visose geležies krautuvėse ir šiaip storose.

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION)

CHICAGO, ILL.

Tananevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui jiuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą 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 Darnus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius 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 Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

REAL ESTATE
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 INSURANCEEe.it.

3253 S. Morgan St. ■ K. J. F1LLIP0/IGH, pard.

| Telefonas Canal 3737 

įAKUŠERKA 
; Mrs. A. Vidikas
■ Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- 
I vusi Pennsylvanijos hospitalėso ir Philadel- 
s phijoj. Pasekmingai patarnauja prie giin- 
I dymo. TJždyką duoda rodą visokiose ligo- 
□ se moterims ir merginoms. Kalba lietuviš- 
| kai. angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 
" kiškai.

į 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

a

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 slryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
Kreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. F1LLIP0VICH pardavėjas.

5249-53 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL
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