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TEUTONAI STIPRĖJA LIETUVOJ
Rusai kraus
tosi Iš Galicijos

Petrogradas, birž. 11. — 
Rusijos laikraščiai skelbia, 
jog caro valdininkai ir ar
mijos jau pasirengė kraus
tytis iš Lvovo, o Lvovas y- 
ra paskutinė atspirtis ru
sams Galicijoj. Rusai 
trokšta, kad talkininkai ką 
nors darytų, kad išviliotų 
vokiečius iš Galicijos.

Dabar vokiečių jėgos jau 
pilnai susitvarkė po Pere- 
mišlio paėmimo ir gatavos 
traukti į drutvietes aplink 
Lvovu. Tos armijos eina 
tiesiog iš vakarų. Tos ar
mijos yra galingos ir susi
deda iš 1,000,000 kareiv/ų. 
Iš pietų gi, per j 
persikėlę austro^persikėlę austi^CĮ^S trAul 
kia Lvovo link.- Taiį^i nau* 
ja baisi viesulą ūžtelės an| 
caro armijų ir sutrupįs jį 
galybę. Rusai neturi vilties 
atsilaikyti. Matosi, jog vo
kiečiams netrūksta nei žmo
nių, nei amunicijos.

Žuvo 50 žmonių.
Londonas, birž. 11. — Nu

skandinta 13 laivų ir su 
jais žuvo 50 žmonių. Nu
skandinta: Anglijos torpe
diniai laivai No. 10 ir 12, 
Anglijos Erna Boldt, Aus
trijos torpedinis laivas 
Trieste užlajoj ir devyni 
Anglijos žvejų laivai.

Kreivai užsisiekė.
New York, birž. 11. — 

Gustav Stable, vokiečių re
zervistas, kurs padarė ofi- 
davitų, jog Lusitania buvo 
apginkluotas keturiomis ka- 
nuolėmis, buvo suareštuo
tas ir apkaltintas kreivoj 
prisiegoj. '

Didžios Teu
tonų jėgos

Lietuvoj.
LONDONAS, birž. 11. — 

Rusai Žemaitijoj jau buvo 
beatsigriebią, jau buvo be- 
stumią atgal vokiečius visu 
frontu palei Dubisą ir Ven
tą, bet teutonai išnaujo ėmė 
varytis pirmyn. Vokiečiai 
sutraukė i Žemaitiją 180,- 
000 naujų kareivių. Vokie
čiai pripažįsta, jog Šiaulių 
apskrityje rusai atkakliai 
imasi. Tame paviete per 
dvi dieni vokiečiai paėmę 
nelaisvėn 2,250 rusų.

Suvalkijoj vokiečiai pa
ėmę nelaisvėn 3,023.

Gabena su
stiprinimų.

Londonas, birž. 11. — 
Naujų armija vokiečiai ga
bena į Franci jų. Išviso ga
bena arti 500,000 kareivių. 
Tarp jų yra pirmos klesos 
korpusai.

Pastaruoju laiku francu- 
zams po truputį sekėsi; 
nors žymiai niekur nepasi
varė, bet kaikuriose vieto
se atsibuvo labai atkaklių 
mušiu. Po įnirtusio mūšio 
francutzai užėmė Ncuville, 
St. Vaast. Vokiečiai gynė
si ir grūmėsi del kiekvieno 
žemės sprindžio. Prie kiek
vienų miesto namų reikėjo 
franeuzams grumties. Bu
vo ne vien gatvėse mūšiai, 
bet ir pačiuose namuose ir 
net rūsiuose badėsi durtu
vais. Vokiečių gynėjų bu
vo du batalijonu, o francu- 
zų užpuolikų buvo keturi 
batalijonai. Namuose, rū
siuose ir kiemuose francu- 
zai išbadė 1,000 vokiečių.

Kurstymaiprie 
ginklavimosi.

New York, birž. 11. — 
Navy lyga pakvietė į suva
žiavimų kaikuriuos žymius 
asmenis apkalbėjimui Su
vienytų Valstijų apsigink
lavimo. Arti 100 žnionių 
pasižadėjo dalyvauti suva
žiavime. Lyga pataria 
skleisti propagandų, kad 
prez. Wilson tuoj sušauktų 
kongresų, kuris nuspręstų 
paskirti $500,000,000 padi
dinimui Amerikos laivyno ir 
armijos.

Pinigas su 
darbininko

veidu.
San Francisco, Cal., birž. 

11. — San Francisco pinigų 
dirbtuvėj bus išmušta 25,- 
000 pinigų su darbininko 
veidu. Tai pirmu kartu 
žmonijos historijoj bus at
mušti tokie pinigai. Tie pi
nigai bus atmušti umu lai
ku.

— Londonas, birž. 10. — 
Turkijos karo laivo Mar- 
moris nuskandinta ir tran
sportas Mosne pagautas 
Persijos užlajoj.

— Ymuiden, birž. 11. — 
D. Britanijos laivas Letty 
torpedos nuskandintas. Nu
skendo ir visa įgula.

HENRY IL :■ STIMSON J f) CO B iy.. DICKINSON

Birželio 14 ir 15 dienose New Yorkan suvažiuos iš visų valstijų gubernatoriai, 
majorai, reprezentantai nuo armijos ir laivyno apkalbėjimui ginklavimosi reika

lų. Tame suvažiavime šiuodu vyru laikys prakalbas.

Italų laimėjimai
Londonas, birž. 11. — Ita

lai, besivydami pajiniu aus
trus Trieste link, užėmė 
Monfaleone. Visu frontu 
palei Isonzo upę eina at
kakliausi mūšiai.

Trentino armija užėmė 
Roveredo ir dabar jau ima 
bombarduoti Trent, kurs y- 
ra didžiausias miestas 
Trentino provincijoj.

Palei Isonzo austrai jau 
rengiasi trauktis iš Gradis- 
ca ir Goritz. Pastarasai 
jau italų bombarduojamas 
ir jo atsilaikymo valandos 
jau suskaitytos.

Vadovauti Austrijos ar
mijoms pribuvo į Laibach 
erchercogas Eugenius. Iš 
to jau matosi, jog austrai 
subruzdo ir bandys atsilai
kyti. Tai mūšiai dar labiau 
paaršės ir bus atkaklesni.

—EI Paso, birž. 11. — 
Suvienytų Valstijų 15 rai
telių pulkas, esąs Meksiko 
pasienyje, turėjo būti umu 
laiku .išgabentas į Filipinų 
salas. Dabar karo depar
tamentas paliepė pulkui dar 
pasilikti.

Suvažiuos ginklavimosi reikale. Teutonų darbai.

Popelius rūpi
nasi sužeistais

Roma, birž. 11. — Vati
kano organas Osservatore 
Romano skelbia apie pope- 
žiaus pastangas pagelbėti 
sužeistiesiems. Popežius 
atsikreipė į Šveicariją, kad 
imtųsi aprūpinimu sužeistų
jų vokiečių, franeuzų, bel
gų ir anglų tol, kol jie ne- 
pasveiks. Šveicarijos val
džia išreiškė pasižadėjimų 
priimti sužeistų franeuzų, 
belgų, anglų vienoj vietoj ir 
vokiečių ir austrų kitoj.. 
Apsiėmė pasiimti bent 20,- 
000 sužeistų.

Prisipažino 
kaltu._ _

Londonas, birž. 11. — 
Mieste Bloemfontein, pieti
nėj Afrikoj, prasidėjo De 
Weto byla. Gen. De Wet 
prisipažino kaltu sukėlime 
maišto. Gen De Wet perei
tų rudenį vadovavo sukilė
liams prieš Anglijos valdžią 
pietinėj Afrikoj ii- buvo su
imtas gruodžio 1 d. 

____

Washington, D. C., birž. 
11. — Suv. Valstijų valdžia 
patyrė, kad vokiečiai ka
pitalistai su Vokietijos val
džios pagclba sumanę iš
pirkti iš amerikonų visus 
šioj šalyj fabrikus, kuriuo
se dirbama karo amunicija 
ir siunčiama talkininkams. 
Kuomet vokiečiai paimtų 
tuos fabrikus į savo rankas, 
tuomet sulaikytų karo amu
nicijos dirbimų ir talkinin
kai netektų nei ginklų, nei 
kitko.

Tasai svarbus reikalas 
buvo apkalbamas preziden
to Wllsono kabinete.

Vokiečiai norinti nupirk
ti fabrikus Bethleheme, 
Pa., Hartforde, Conn., Phi- 
ladelphijoj ir kitur. Visuo
se tuose fabrikuose dirbama 
ne tik ginklai ir amunicija, 
bet dar nekurios dalįs sub- 
marinų. Ir visa siunčiama 
talkininkams į Europą. Vo
kiečiai mano, kad jei talki
ninkai iš Amerikos negautų 
amunicijos, t-uomet neįsten
gtų vesti karo ir kaizeris 
gautų viršų. ,

Vokiečiams tų fabrikų iš
pirkimas atsieitų, žinoma, 
šimtai milijonų dolerių. Bet 
jie į lėšas neatsižiuri, bi 
tik pagelbėti savo tėvynei. 
Jei jiems pasisektų tai at
siekti, tuomet Suv. Valsti
jos atsirastų pavojuje, ka
dangi kaip Anglija, taip 
Rusija ir Francija tuose 
fabrikuose pūgai kontraktų 
yra užsakiusio^ padirbdinta 
daug ginklų ir amunicijos. 
Vokiečiai, paėmę fabrikus 
į savo rankas, žjnoma, kon
traktus sulaužytų ir tuomi 
dar labai lengvai užtrauk
tų ant šalies karų.

Kadangi tos vokiečių ma
chinacijos šiai šaliai yra 
pavojingos, todėl tuomi ė- 
mė rupinties pati valdžia. 
Generalis prokuroras visur 
pirmu su teismo pagelba 
mėgįs uždrausti vokiečiams 
tuos fabrikus įsigyti. Gi 
jei tas negelbėtų, tuomet 
valdžia suras kitokias prie
mones ir vokiečiai dar ga
lės gauti per pliudres.

Valdžia žinanti tuos vo
kiečius finansistus, katrie' 
nori fabrikus išpirkti, bet 
pavardžių kol-kas neskel
bianti.

Be to £hw. Valstijų val
džia sužinojusi, jogei vokie
čiai tuose fabrikuose dir
bančius darbininkus kurs
tanti sustraikuoti.

Amerikos vokiečiai, žor 
džiu sakant, visokiais bu
dais stengiasi pagelbėti sa
vo kaizeriui, kadir su di
džiausia šiai šaliai pragaiš
timi.

Nullnčlavo Italų
Johnston City, III., birž. 

11. — Italas, cicilietis, nu
šovė turtingą farmerį E. 
Chapman ir pašovė jo ište
kėjusią dukterį. Piktada
rį s buvo pabėgęs, bet su 
pagclba šunų buvo surastas 
ir pasodintas kalėjimai!.' 
Miestelio gyventojai, be ga
lo intužę ant piktadario, iš
laužė kalėjimo duris ir iš
sivedė piktadarį. Pakorė 
prie vienos šėtros. Prieš 
hnirį prisipažino prie kal
tės ir išdavė savo draugą, 
kurs kartu su juo buvo su
sitaręs. Intartasai draugas 
uždaryta kalėjimam

Belinčiuojantį italų bū
rys norėjo išgelbėti pikta
darį. Bet minia išblaškė 
italus, o jų vadų apdaužė ir 
uždarė kalėjimai!.

Dabar tikros riaušės gali 
kilti. Italai buriuojasi ir 
mano atkeršyti; miestiečiai 
irgi apsiginklavo. Pribuvo 
milicijos, kad nedaleisti prie 

‘riaušių.
— Gary, Ind., birž. 11.— 

Amunicijos dirbtuvė Aet
na yra labai saugojama. 
Aptvi rta vieline tvora ir ta 
tvora suelektrizuota. 

_ ___ _

Rubežių pra
platinimas

Amsterdam, birž. 11. — 
“Reikia Vokietijos rube- 
žius praplatinti, kad ateityj 
apsisaugoti priešininkų už
puolimo” — nesenai pala
kė Muenchene Bavarijos 
karalius Liudvikas kanalų 
lygos susirinkime.

“Kuomet Anglija paskel
bė karų” — kalbėjo kara
lius — “pasakiau, jogei iš 
to esu linksmas, kadangi 
dabar galėsime pasirokuoti 
su saw neprieteliais. Da
bar pagal au turime viltį į- 
gyti puikių komunikaciją 
jūrėmis <. ei vidurinėsJr pie
tines Vokietijos. J)e.vyni 
mėnesiai praėjo ir daug 
brangaus kraujo išlieta — 
bet ta1’ nebus veltui. Ka
ro vaisiumi bus valstybės 
•sustiprinimas taip, kiek y- 
ra reikalinga atsiginti 
priešininkų užpuolimo.

Tie, katrie eina su 
mis, tūriu čia mintyje 
strijų ir Turkija, džiaugsis, 
bet netikri bičiuoliai, ku
rie nudavinejo mums prie
lankumą. gi paskui perėjo 
pri šlninko pusėn. Mes e- 
same nepergalimi, gi pasku
tinis priešininkas^ Italija, 
kuris tiek daug kalbėjo a- 
pie save, nedrįso rimtai už
pulti, nors jam labai daug 
laiko užūmė prisirengimui.”

nuo

inu- 
Au-

— Ottawa, Out., birž. 11. •
— Dcv ui lageriai Kanadoj 
sudaryta del inuštravimo 
kareivių. Per vasarų bus 
muštruojaina 100,000 karei
vių.

— Londonas, birž. 11. — 
Įvairios Londono dirbtuvės 
verčiama i amunicijos dirb
tuves. 1000 dirbtuvių ati
daryta darymui amunicijos.

— Vera Cruz, birž. 11. — 
Atplaukė Amerikos trans- 
tas Buford su 60,000 sva
rų kornų ir su 20,000 
svarų pupų del išdalinimo 
badau j autiems nieksi kū
nams.

— ‘Amsterdam, birž. 11.
— Į Maasluis šiandie at
plaukęs vienas Danijos lai
vas su 8 išgelbėtais jurinin
kais nuo sutorpeduoto ang
lų laivo Laurestina.

— Queenstown, birž. 11.
— Rusijos barkų Thomas- 
sini vokiečiai torpeda nu
skandino. Įgula išsigelbėjo 
ir čionai pribuvo.

Ir vis Įųi vokiečiu, šios ša
lies piliečių, darbas. Kaip 
ilgai amerikonai bus kan
trus, žiūrėdami į tokių ša
lies išdavikų veikimų.

1
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Iš Dienos . ^Dieaon.=J
ALRKS. seimah pasibaigė 

veik £a>ip, kaip norėta ir 
trokšta rimtesniu veikėjų ir 
Susivienijimo prietelių. 
Svarbiausias dalykas buvo 
tai reformos, kuries leistų 
organizaciją įegęilizuoti. 
Tos reformos priimtos ir 
bus perdiubta konsĮJitucija 
taip, kad prisitaikinai prie 
kiekvienas vj^ijos ^reika- 
’ viirąi. Konstitucija ineis 

;lėn nuo Naujų Metų. Pa
ir reikia skleisti tarp iia- 
ų susipratimų, kad nebū

vu del reformų mūrinei imu 
a ha atsimetimų nuo oiĮfani- 
imcijos. Turinu* gprai su
prasti, jog reformos dary-. 
:a ne del to, kad keli ten 
veikėjai to užsimanė. Ne, 
reformos daryta tam, kad 
Susivienijimų. s ustipriuti, 
kad reformų reikalavo val
džia. Be reformų nebūtų 
galima valstijose įregistruo
ti čarterių.

Kiti seimo nutarimai yra 
šitokie:

Seimas .1916 m. bus lai
komas Phihidelphijoj, Pa.

SLRKA. centro valdybos 
išrinktieji Tautos Tarybini 
asmenįs kun. F. Kemėšis ir 
Lukoševičius užtvirtinti.

Vaikų skyrius bus veda
mas pagal atskiros konsti
tucijos.

Daug, labai daug prisiųs
ta telegramų ir laiškų su 
pasveikinimais.

Kuopų kningų užvedimas 
turi būti pagal geriausią 
musų dienų tvarką. Cen
tro raštininkas jas jau pa
rūpino.

Paskyrė iš lėšų fondo 1 
centą į stipendijų fondą — 
kas metai.

Palikti pusę įstojimo mo
kesnių kuopose.

“Draugas” bus nariams 
duodamas už 70c.

Refercndumąs — atmes
tas.

Taip vadinamus tautiš
kuosius centus seimas nuta
rė paaukoti Tautos Fondui. 
Tai labai tinkamas nutari
mas.

Del Bryano 
rezignacijos.

------r-
Suvienytų Valstijų vals

tybinio sekretoriaus Bry
an’o pasitraukimas iš savo 
užimamos vietos sukėlė 
daug trukšmo. Dabar visi 
jo senieji šalininkai, demo
kratai, negali surasti nei 
fcdžių jo to pasielgimo nu- 
peikimui. Katrie pirmiau 
Bryan’ą tiesiog šlovin
davo už jo tariamąjį tak
tingą veikimą diplomati
niuose dalykuose, už jo gi
lią išmintį, dabar jį tiesiog 
pasmerkia, vadina zuikiu, 
papildžiusiu politikinę sau- 
žudybę.

Kaip žinoma, Bryan iš 
užimamos vietos pasitrau
kė nesutikdamas pasirašyti 
po nota, pasiųsta vokie
čiams. Bryan’o nuomone, 
nota buvus labai aštrioj for
moj suredaguota, kas galįs 
paaštrinti santikius su Vo-_ 
kietija. Gi Bryan tokių aš
trių santikių,. ypač karo, 
visai nenorėjęs. Ve todėl 
jis ir pasitraukęs. Už tai 
jam dabar dalimis prime
tama, kad jis simpatizavęs 
vokiečiams taip elgdamasis.

Angliška spauda visaip 
rašo apie Bryano pasitrau
kimą. “New York Ti
llie ” sako:

“ Vieną išmintingą daiktą 
savo gyvenime atbko Brp 
an pasitraukdamas iš uži
mamos vietos, prie kurios 
nebuvo pribrendęs. Gailina 
jis gerbti už jo santaikinius 
įsitikrinimus, kuriais norė
jo gelbėti šalį nuo įsimai
šymo karau, bet jis tai vei
kė prieš didžiumos norą. 
Tatai tauta turi būti užga- 
nėSinta, kad jis pasitraukė 
šdliu. Tai vietai yra reika
lingas energingas žmogus... 
Bryan pasirodė bailium ir 
neišmanančiu.”

“New Yprtc World” rašo:
“Ponas Bryan savo pasi

traukimu iš sekretorystės 
prastai pasitarnavo šaliai 
tokiam kritiškam padėjime. 
Vokiečiai kadangi gali ma
nyti, jogei musų tautoje ne
sama vienybės, kad tuo 
tuo tarpu taip nėra. Bryan 
sako laiške į prezidentą, jo-

Bįo tokių radikalių re
formų Susivienijimas įžen
gia į naują savo gyvavimo 
gadynę. Centro ir kuopų 
valdybos, Susivienijimo 
priedeliai ir visi nariai su at
naujintomis jėgomis, su di
desniu pasišventimu ims 
darbuoties del brangios or
ganizacijos.

Po Susivienijimo seimo 
atsibuvo Tautos Fondo sei
mas. Galutinai sutvarkė tą 
organizaciją. Tautos Fon
das liks nuolatine organiza
cija, dabartiniu laiku dides
nė dalis įplaukų eis nuken
tėjusių nuo karo šelpti, gi 
po karo gelbės lietuvius 
šiaip kokiai nelaimei išti
kus. Tautos Fondo seime 
dalyvavo garbus svetys iš 
Lietuvos Šimkus. Tautos 
Fondas iš visų išgalių pri- 
gelbės padaryti jo misiją 
pasekmingiausia.

Šiandie prasideda Chica
go j e Spaudos Dr-jos suva
žiavimas. Iš kitur pribuvo 
tik Dr. J. Šliupasjr p. Rač
kauskas.

Čia parodoma amerikonas, kuris birželio m. 1910 m. nu
žudė savo žmoną, ^as atsitiko viršuj parodomame va- 
sarnamyj prie ežero Como, Italijoj. Apkaltintąjį išty
rė prof. Maggiotto ir atrado jį sveiku ant proto. Byla 

prasidės liepos mėnesyje.

gei jam šalies gerumas gu
lįs širdyje, gi musų nuomo
ne, šalies gerumas nema
žiau rupi ir pačiam prezi
dentui. Visa tauta šian> 
die stovi šalę prezidento ir 
jo parėdymų.”

“Washington Post” rašo:
“Bryano pasitraukimas iš 

valstybes sekretoriaus vie
tos nėra visai kokiuo tai 
stebėtinu atsitikimu. Toji 
vieta nebuvo jam atsakanti 
ir senai jam buvo reikalas 
mesti šalin politiką ir pa
sišvęsti religijinėms prakti
koms... Visa tauta parems 
prezidentą...”

“Baltimore — American” 
rašo:

“Visa tauta šiandie į 
Bryan’ą žiuri kaipo į de- 
zerterį. Stiprus sentimen
tas yra priešais valstybės 
sekretorių, kuris pabėgo 
pamatęs šautuvą, kuomet 
diplomatinė kova vedama 
Suv. Valstijų su Vokieti
ja-”

Panašiai rašo ir kiti laik
raščiai, nors ne taip . daug 
aštriai. Bet visi pasiganė- 
dina jo pasitraukimu. Nei 
vienas laikraštis neišreiš
kia jam simpatijos. Dau
giausia tik apgailestauja
ma, kad jis ne laiku pasi
traukė. Jei jis nesugebėjo 
atlikinėti valstybės sekreto
riaus pareigų, jam reikėjo 
senai pasitraukti, bet ne 
dabartiniu momentu, kuo
met visam pasaulyj gimusi 
baisi suirutė.

Gal jis ir buvo vokiečių 
bičiuoliu, kas gali žinoti.

— Londonas, birž. 10. — 
Vokiečiai sutorpedavo ir 
nuskandino Anglijos garlai
vį Lady Salisbury.

Robert Carlton.

Lietuviai Amerikoje
IŠ CLVELAND, OHIO.

Gegužės 24 d. atsibuvo 
vestuvės p. A. Gedgaudo su 
p-lė O. Jodeškiutc. Žaidi
mų metu p. K. Bučius su
manė sumesti nors kiek au
kų nukentėjusioms del ka
ro lietuviams. Visi sutiko. 
Po $1.00 aukojo: A. Ged
gaudas, K. Bučius, A. Mo
linis, F. Saukevičius, K. 
Bružas; K. Gųdclevičiutė 
50c.; muzikantai 50c. ir A. 
Janukėnas 10c. Viso $6.10.

Jaunavedžiams linkėtina 
laimingo ir ilgo sugyveni
mo, gi kitų miestų lietu
viams verta toks pavyzdis 
sekti, verta nepamiršti 
vargstančių brolių Lietuvo
je.

Paminėti surinkti pinigai 
yra induoti vietos Tautos 
Fojido komitetui.

J.

IŠ LIVINGSTON, ILL.
Čia su darbais visai pras

tai einasi. Vienas “šaftas” 
per savaitę tik dvi dieni 
dirba. Atvažiavusiems iš 
kitur yra sunku darbas 
gauti. Miestelyj saliunų 
yra 12, iš kurių trįs lietu
viški. Ir visi puikiai lai
kosi.

Miestelis nemažas. Gy
vena aplink 30 lietuvių šei
mynų ir daug pavienių. Tu- 
rime lietuvį kunigą ir baž
nyčią. Parapijoje tvarka 
puikiai vedama. Į parapi
ją priklauso daug slavokų 
ir kitų tautų žmonių. Ku
nigą turime labai gerą. Kas

sekmadienis jis pasako tris 
pamokslus: lietuviškai, sla- 
vokiškai ir angliškai. Ir 
labai gražiai nusako. Malo
nu net paklausyti. Iš lie
tuvių mažai kas lanko baž
nyčią. Nežinia kodėl lietu
viai tikėjime taip daug at- 
šąlę ir apsileidę.

Man teko su vienu vaiki
nu į Ameriką atkeliauti. 
Jisai buvo labai doras ka
talikas, dažnai bažnyčią 
lankydavo. Paskui, kuo
met pradėjo saliunus lanky
ti ir visokius šlamštus skai
tyti, greitai atšąlo tikėjime.

Musų miestelyj yra tokių 
lietuvių, kurie net savo vai
kų nekrikštija. Girdi, ko- 
kiain galui tas reikalinga. 
Pats kokiuo nors vardu pa
vadinsiu ir bus gerai, ne
reikės tų ceremonijų.

Kas liūdniausia, kąd vie
tos lietuviai neskaito gerų 
laikraščių. Tarpe jų dau
giausia prasiplatinę socialis
tiniai šlamštai.

.. Senas Maineris.

IŠ WEST PULLMAN,ILL.
Vietos lietuvių parapijos 

šv. Petro ir Povilo bažny
čioj birželio 6 d. atsibuvo 
iškilmingos Dievo Kūno pa
maldos. Tai dar pirmu kar
tu tokia iškilmybė atsibu
vo, nes parapija dar jauna. 
Tą dieną bažnyčios vidus 
dailiai buvo papuoštas. 
Gerb. klebonas padėkojo už 
tai zakristijonui ir jo pa- 
gelbininkams, taippat drau
gijoms. Pastarosios bažny
čioje dalyvavo in corpore. 
Tą pačią dieną buvo klebo
no varduvės. Jį pasveikino 
choras savo dainelėmis.

.... Parapijonas.

IŠ BINGHAMTON, N. Y.
Čionai steigiama lietuvių 

parapija vardu šv. Juoza
po. Gegužės 31 d. atsibuvo 
parapijos pikninkas, Ne
mažas būrelis lietuvių atsi
lankė. Visi gražiai apsiėjo. 
Pikninkas davė $80.00 pel
no. Pinigai paskirti baž
nyčios statymui. Tą pa
čią dieną ir vietos socialis
tai atlaikė pikninką, tuomi 
norėdami parapijonims pa
kenkti. Bet jie dikčiai ap
sivylė. Tikra bėda su tais 
musų “svieto lygintojais.” 
Jie visur savo nosis* kiša, 
lenda, kur jiems visai ne
reikia.

Čia butų reikalingas koks 
nors geras katalikiškas kal
bėtojas. J. Z.

IŠ OIL CITY, PA.
Juozapo Vaitkaus sūnelis 

Jonas, 4 metų, išėjęs lau
kan rado besikūrenančią 
ugyi. Perdaug arti jam 
prie liepsnos prisiartinus, 
užsidegė ant jo drabužėliai. 
Klikdamas įsprudo į kitus 
namus, kur namų šeiminin
kė veikiai ugnį užgesino, 
todėl nedaug teapdegė.

Su darbais — labai bloga. 
Dirbama po 4—5 dienas sa
vaitėje. Todėl bedarbių y- 
ra daugybė. Tarpe jų yra 
daug ir lietuvių. J. V.

IŠ BOSTON, MASS.
Birželio 5 d. Jo Eminen

cija kardinolas O’Connell, 
Bostono arcivyskupas, iš
leido parėdymą, kuriuo ga
lutinai nustato parapijų ri
bas. Linija, skirianti Bos
tono ir Cambridge’o lietu- 
vių parapijas, yra upė Char
les. Lietuviai, gyvenantie
ji į žiemius, priklauso, į Ne
kalto Prasidėjimo M. P. pa
rapiją Cambridge, Mass., 
gi lietuviai, gyvenantieji į 
pietus nuo upės Charles, ty. 
ar Bostone, ar Brighton’e, 
ar kitoje Bostono dalyje, 
priklauso į šv. Petro para
piją, So. Boston, Mass.

Jo Ent. kardinolas, Bos
tono arcivyskupas įsakė 
vietos klebonams tą jo pa
rėdymą žmonėms paskelbti 
ir visiems tai sąžiningai pil
dyti. X.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUŠŲ 
j KAINOS.

Mas nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigu. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5. Apatiniai mažai vartoti, 
nuo $1 ir augščiau. Vaikę drabužiai 
nuo $2.59 iki $7.50. Taip-pat valizos 
ir knparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasdienę vakarais iki 9 
valandai. Sukatoje Iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Dorna West Pullmano 
Lietuviams.

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

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

Suvisais reikalais Kreipkitės sekan
čiu adresu:

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

Telephone West Pullman 992.

"“DIDELE DOVANA"*
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigais 

Visas Kuponas vertas jc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačia vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas. -
(šį dovana bus duodama iki Dec. 31. 1615)

Tel. Humboldt 97
J. C. VtfOLON

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Ave.

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

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai vakare kasdiena

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter’io 
Pain Eipellerj, 
visados reikalau
kite ou su ka
ro ženklo kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ii 60c. 
Aptiekuose arba 
pa* iidirbėju*.

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

NEW YORK. N. Y.:

<E B.-n-.nl ’ii Biii.TB:u!iiB-|!H!B:ii!liB.n..iBl i"B. n B. iiiB :i:rBW

LIETUVIS ■
GRABORIUS J

Geriausias grabo- B 
liūs ant Bridgepor- - 
to. Atlieka darbą 
kuogeriau£a. S

Prie kiekviorio B 
pagrabo suteikia _ 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų painių. S

Tel. Drover 4139 B
g

į A. MASALSKIS, 3305 Auburn Avė. B

Tel. Randolph 5240

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

Tel. Drover 5326

| A. A. Slakis
I ADVOKATAS

B:i’ip!iiiiB:iiiiHi;i!v:iiiin>;i:n:snGi:,MiiKiiamMi«iain 
R Telephone Yards 6685

b Lietuviška Drapanų Krautuve ■ 
s sUžlaikau didžiausiame pasirin- g 
0 kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, R 
S čeverykų, batų del moterų, vyrų ir į 
tj vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
a kotų.
a JONAS BUDRIKAS, savininkas ’ 
a 3252-54 S. Horgan St. ■ 

CHICAGO. ILL. ■
3
Mirt si.a .mi. nr., x Ktvinriimi.H

nr wiii tn.. ....

I Dr. S. A. ŠLAKIENE {
3 SPECIALISTE ,
E MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
B 3255 SO. HALSTED ST. !
S Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL. *
■
..i ra h Bi"' H     » it .a :: '■

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krimlnallškas bylas 
yTsuošTielsmuose. Daro dokumentus Ir paparas

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

E. . . . —-

Vakarais namie :
7U Vi. 35th St.

Tel. Drover 1310

” Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Angliška kalbą, labai trumpame laike, šioti mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name pet laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau kiesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių. *
Amcricen School oi Langvagea

1741 W. 47th Street, : : Chioago, ii. «

2



KATALIKAS 3 ■

Šis ta s is kelio- j"o,s * j,j y*®_
Į mnnrk rlv»11(vns

nes karo matu.'
(Iš “Moksleivio”).

Jaigu kas pamatytų mano 
fotografiją, kurią turėjau 
padirbti Berne, išvažiuoda
mas Anglijon, tai suprastų, 
kaip buvau piktas, kuomet 
mane pradėjo siuntinėti nuo 
konsulo pas konsulą, dargi 
pas fotografistą.

Veidas išėjo taip rimtas, 
dagi šiurkštus, kad cenzo
riai (keliaujant toliau) pa
matę fotografiją, pirmiau
sia klausia, ar aš karuome- 
nėn neprigulįs: jiems, tur
but, rodos, jog aš vienu už
simojimu nukirsčiau galvas 
bent 10-čiai priešų.

Jaigu kada pasiseks pa
grįžti Lietuvon, tai savo 
pasportą manau padėti Lie
tuvos muzejun. Tikiuosi, 
neatsakys tenai priimti: jis 
turi tiek parašų, pažymėji
mų, įvairių įvairiausių ant
spaudų, kad heraldikoms, 
historikams ir kitiems pa
našiems ponams bus savo 
laiku tikra brangenybė.

Teisybė, grįžtant iš Lon
dono vėl Šveicarijon, jau 
davė <iaują pasportą, prie 
to dar pridėjo didelę baltą 
poperą, nes anam pasporte 
jau nebuvo vietos antspau- 
doms.

Čia turiu patėmyti, jog 
man lemia laimužė: kuomet 
kiti lipdė prie pasporto 
vieną fotografiją, man ne
reikėjo nei vienos; kuomet 
gi nūnai aš vieną arba dvi 
pasigaminau, kiti net, po 
dvyliką.

Vienas ponaitis panorėjo 
važiuoti iš Anglijos Ame
rikon. Jam aiškiai pasakė, 
kad turės 
fotografijų, 
žinodamas.

— Kad

pasigaminti 12 
vistiek kur va-

ir prie kaktos 
lipdys, — tariau aš jam, — 
vistiek bus perdaug.

Atėjus išvažiavimo lai
kui, einu ir aš pas konsu- 
lį. Čia randu belaukiančių 
keliolika žmonių. Kai kas 
skaito laikraštį iš nuobodu
mo, kiti laiškus rašo, o dar 
kiti išsidėstę po dvyliką fo
tografijų gėrisi jomis. Tirp- 
telėjau, kąd man gal būti 
striuka be dvylikos fotogra
fijų. Tečiau kantriai lau
kiu apie 3 valandas iki a- 
teis mano eilė ineiti pas 
konsulį ant ilgų cgzameiių. 
O, kiek tai kantrybės atsi
eina tie laukimai ir egzame- 
nai: jau jaigu šiuo karo me
tu neišmokau kantrybės, tai 
niekad turbut neišmoksiu! 
Tečiau viskas gerai pasibai
gė: 12 fotografijų nereikė, 
ir užmokėti teko tik pusė 
kaip kiti — tik 8 šilingai 
(4 rub.).

Paskirtą dieną ateinu ant 
stoties. Pasportų ir daik
tų revizija neilga, .nes vos 
keletas civilių važiuoja tuo 
traukiniu; kiti keliaunin
kai — tai kareiviai. Prisi
rinko jų visa daugybė. Juos 
palydėjo pačios, vaikai ar
ba ištisos šeimynos. Liūd
nas buvo jų atsisveikinimas; 
ašaros, graudus žodžiai, ma
žučių verksmas, tų mažučių, 
iš kurių daugeliui nebuvo 
lemta pasimatyti su savo 
gimdytojais, jausti jų glo
bos, išgirsti suraminimo žo-

| — Kas-žin ar teks kuriam 
inors iš jų grįsti — patėmi- 
jo mano draugas.

— Visgi pasišventimas 
jų eiti savanoriai karau — 
atsiliepiau po valandėlės.

— Jie pasišvenčia, tečiau 
ir turi už ką — pastebėjo 
draugas.

Mudviejų kalbos nesiri
šo. Kasžin kas lyg slėgė 
širdį, kokia tai banga varė 
ašaras akysna.

Traukinis sujudo ir at
skyrė mus nuo draugo ir 
nuo apsiašarojusios minios.

Vagono skyriuje sėdėjo 9 
kareiviai ir aš. Nuobodu 
nebuvo: tūkstančiai įvairių 
minčių sukosi galvoje.

Vienas kareivis tuoj 
traukė ant armonikos, 
smeigęs akis į palubę, 
ją traukė nemeiloin. Minė- 
tasai kareivis jau senyvas, 
be ūsų ir be barzdos, kaip 
paprastai anglai. Veidas 
jo pailgas, sausas; molinos 
akis smarkiai žiuri iš po 
augštos kaktos; jos nūn tai 
džiūdavo, tai vėl rasodavo 
ašaromis. Sunku atspėti, 
ką jis matė taip tampriai 
žiūrėdamas į palubę: ar sa
vą j ą šeimyną, ar savo bran
gią j;j tėvynę, ar ką kitą; 
o gal priešei matė, nes karts 
nuo karto taip imdavo 
smarkiai traukti armoniką, 
jog rodės, kad sutruks į 
skutus. Jis išrodė narsus, 
galingas, smarkus, Britani
jos apgynėjas!

Kitu du kareiviu irgi tu
rėjo muzikalius instrumen
tus; vienas mandaliną, ki
tas šiaip kokią dūdelę; te
čiau nedaug laiko turėjo jie 
išlieti saviems jausmams: 
ansai grojo be paliovos, ne- 
nuilzdamas.

Kiti kareiviai užsimąstę 
klausėsi muzikos. Mano 
makaulė irgi nesnaudė: su 
pagelba vaidentuvės ji tvė
rė butus ir nebūtus daiktus 
— apcharakterizavo muzi- 
kantą-kareivį, nusprendė a- 
pie kitus, pasileido skersai 
ir išilgai Britanijos, nu- 
gramzdė net į jos praeitį 
pas Henrikus, Stewartus ir 
kitus ir galų gale apsistojo 
ant draugo pasakymo: “Jie 
(anglai-kareiviai) turi už

uz-

jis

Chicagos lietu
vaitės darbuojasi.

“Gabia Sorosis” 2 d. bir
želio, šių metų, turėjo savo 
susirinkimą. Susirinkime 
dalydavo būrelis prakilniii 
lietuvaičių ir liko išrinkta 
valdyba sekančiai: prezi
dentė — p-lė M. Brenza; 
sekretorė — p-lė Josefina 
Toleikaitė, ir išdininkė — 
p-lė K. Čurlianis. Šitame 
naujame lietuvaičių būrely
je priguli gabiausios lietu
vaitės, kurios yra užbaigu
sios augštesnius mokslus ir 
darbuojasi tarpe savųjų. 
Pavyzdžiai: P-lė Ona Bal- 
čaitis dirba Tananevicz Pub
lishing bendrovėj — buch- 
galteris; p-lė Josefina To
leikaitė dirba “Draugas” 
Publishing bendrovėj; p-lė 
Brenza, taippat baigusi 
augštesnius mokslus; p-lė 
K. Čiurliams darbuojasi 
prie United Charities ir vi
suomet tame darbe yra dau
giausia pasišventusi tarpe 
savo brolių; p-lė Narman- 
taitė šiemet baigė “High 
School.” Ir daugiau ran
dasi tokių lietuvaičių. Iš 
šito lietuvaičių būrelio “Ga
bija Sorosis” galima tikė- 
ties daug naudos ateityje. 
Jos turi prakilnų ir platų 
ploną darbuotis anglų spau
doje, ty. rašinėti apie lie
tuvius.
dvi 
nari, 
Man 
siau
ką jos mano ateityje veik
ti. Jos pradėjo kalbėti, 
kad mes, Chicagos lietuvai
tės, iki šiolei nieko nevei
kėme, tiktai dabar darbuo
ties pradėsime Lietuvos 
naudai. Mes rašinėsime į 
angliškus laikraščius, bu
dinsime lietuvių vardą ir 
skelbsime svetimtaučiams, 
kad Shawli ir kiti mus mie-

Man teko patikti 
lietuvaiti, “Gabijos” 

viešame vakarėlyje, 
žingeidaujant, paklau- 
apie naują dr-jėlę ir

Atsiminęs, nors nevisai 
gražią, bet brangią anglams 
historiją, pažvelgęs dvasios 
akimis į Britanijos mažė
jus, parlamentus, laivynus 
ir kitus dalykus, turėjau 
sutikti su draugo pastaba.

Taip, anglai, franeuzai, 
vokiečiai, gal net ir rusai 
turi už ką pasišvęsti, ką my
lėti; bet už ką myli tėvynę 
lietuviai? Ar už akimir
ksnį laimingos praeities? 
Ar už apiplėštą, dagi sveti
mu raugu dvokiantį Vilnių? 
Ar už muilytus vargais lau
kus ?

Keistiems klausiniams 
nebuvo galo. Pasikėsinimas 
nelabų kaimynų ant Lietu
vos senovėj suardė jos ra
mybę. Kviečiant kalavijie- 
čiams, gaujos teutonų me
tai į metus traukė ant musų 
prabočių galvos Rygon. Iš 
vakarų nuožmių jojikų gau
jos teriojo Lietuvą. Kas 
nepasibjaitrės Marienburgo 
mistro įstatymais, išleistais 
1309 metais ir draudžian
čiais prūsams vartoti tėvų 
kalbą, bei užginančiais viso
kias valdiškas vietas? Lie
tuva tečiau kovojo. Broliš-

(Pabaigu sekai.

kijoj, etc. Toliau, pilnos 
užinteresuotos lietuvaitės 
pradėjo kalbėti apie išleidi
mu anglų kalboj magazino, 
kur butų gvildenama Lie
tuvos reikalai. Viena pa
šokus atsiliepia, nugi aš ir 
žinau gerą vardą duoti ir 
tas butų mano patentas; o 
kaip-gi, atsiliepia kita: — 
“Lithuanian Nation.” Pui
kus sumanus vardas, atsa- 
ko antroji. Šitas pasikal
bėjimas pasiliiks mano at
mintyje per ilgus laikus 
ir niekad netikėjau, kad 
čionais augusius lietuvaitės 
ir baigusios mokslus turė
tų toki gilų prisirišimą. prie 
tėvynės. Butų geistina, 
kad “Gabijos” lietuvaitės 
apsipažintų su Lietuvos gy
venimu ir rašinėtų į ang
liškus laikraščius. Sulyg 
išleidimo anglų kalboje ma
gazino, irgi butų svarbus 
ir labai pageidaujamas da
lykas. Jaigu musų visa in
teligentija prisidėtų, tai at
sirastų spėkų ir butų nu
veiktas vienas svarbiausias 
darbas musų visame vieša
me gyvenime. Tat lauksime 
tos valandos, kuomet musų 
sesutės pradės darbuoties 
viešame gyvenime ir sekti 
prakilnias tautas. Valio, 
“Gabijos” lietuvaitės!

. T. P. &

Ant raudos 2 4-rii; ruimų flatai, 
3202 S. Ashland avė. Kreipkitės į 
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente
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lAKUŠERKA
Mrs. A. Vidikas
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DU-KABT NEDELIN1S LAIKYTIS

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

1@e
SAULE”

Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Peųnsykanijos liospitalėsu ir Philailel- 
phijo.j. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Užtiyką duoda rodą visokiose ligo
se moterims ir merginoms. Kailiu lietuviš
kai. angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 
kiškai. v IJ&(

1838 S. HALSTEi) St, CHICAGO.

Vhon. Ųrover 7800

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

Oflsaa Ir Gyvenime vieta Valaadoi

3249 S. Morgan St., Chicago. TV“X’“

SUCEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos 
1S iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26©
Puikiausia arbata nuo 25c iki ©Oc svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokesitejr po 61.00.

Bankes’ ECavos krautuves
Šiaur-vakarinė dalie.
1644 W Cnicago avo
1373 Milwaukee avo 
1045’Milwaukee ave 
2054 Milwaukee avo 
2710 W North avo

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2833 Madison st
J836 Blue Island avė
1217 S Ualsted St
1832 S Halstod st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avo 
2649. Lincoln avo 
.3244 Lincoln avo 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22ud st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halstod st 
4739 s Ashland avo

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Nauju Ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popierot

MUSU ČiENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. \

i CARR BROS. WRECKING C<)
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO,

1 •

uL

•i v

I 
I

B

K

B

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS^ 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir petunia.

------- - —„ PRENUMERATA KAŠTUOJA;--------------

AMERIKOJ f meta.ms ?2-5? „ pusei matų $1.25PUROPOT f Rosijoi ir Lietuvoj $3.50, Anglį-JLUDAJXTM |joj if §kotijoj 1Sg prusuose 15 m.

Kasyk šnojaast o gausi vieną numeri dykri.

W. D. Boczhiishs & Go.
&2S-I2Ž W. South AIU ftahanoy Pa.
...

J
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KATALIKAS

Iš Chicago.
STRAIKAS SULAIKY

TAS.
Kaip tik vakar suspėjo 

miesto majoras iš Spring
field parvažiuoti, tuojaus 
ėmėsi už darbo taikinti 
gatvekarių konduktorių ir 
motormanu uniją su gatve
karių kompanija. Pasi- 
gaunama Įvairiausiu prie
monių, bi tik straika su- 
laikvti, nes tas straikas bu- v 7

tų pragaištis miestui. Va
kar majoras atlaikė konfe
renciją su abieju pusiu Įga
liotiniais. Šiandie taippat 
tas reikalas bus apkalba
mas. Manoma, visas reika
las bus pavestas santaikos 
teismui sutaikinti. Šiandie 
ryto sužinota, kad straikas 
visgi ant tolinus busiąs ati
dėtas.

DU BANDITU PAŠOVĖ.
Vakar vakare detektivai 

ties Paulina ir Lake gat. 
pašovė du banditu. Pašau
tieji nugabenta apskričio 
ligoninėn. Vienas jų yra 
William Sweeney, 24 me
tu, kitas — Henry Johnson, 
22 metu. Banditu i detek- 

\ 1
tivus taippat šaudę, bet ne
pataikę. Juodu apiplėšę 
vieną valgomu daiktų krau
tuvę.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie ir rytoj dalimis de- 
besiuota; manoma, busią 
daugiau lietaus su griaus
mais. Šiandie kiek šilčiau. 
Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 73 laipsniai, že
miausia — 48 laipsniai.

ATSIMINKITE.
Nepamirškite, jog šį va

karą šv. Jurgio salėj atsi
bus Tautos Fondo komite
tų susirinkimas išdirbimui 
p. Šimkaus maršrutui. Iš 
Įvairių miesto dalių privalė
tų pribūti komitetninkai.

APLANKYTINA PRA
MOGA.

Rytoj, birželio 12 d., Fel
lowship House salėj, po nu
meriu 831 W. 33 PI., atsi
bus dvi pramogos. Viena 
bus po pietų 4 vai., o antra 
8 vai. vakare. Suaugusiems 
įžanga 25c., vaikams 10c. 
Bus vaidinta veikalas “Kad 
vieną sykį buvo.” Tai bus 
nepaprastas vaidinimas, ku
rį sutvėrė Miss Mary Ma
son. Jo nepaprastumas ta
me, kad jo lošėjai bus ma
žiukai manakinai. Pelnas 
eis del Sunshine Day Nur- 
sey — Kūdikių dieninės 
priežiūros.

PORA ŠIMTŲ POLICI- 
ANTŲ BUSIĄ PRA

ŠALINTA.
Trumpu laiku miesto po

licijos departamente turės 
įvykti didelės atmainos, 
kaip praneša viršininkas 
Healy. Jis sumanęs iš tar
nybos prašalinti visus tuos 
policiantus, kurie esą jau 
netikę tarnauti ir kurie ati
tarnavę paskirtą sau laiką. 
Tuo keliu ant kart bus pra
šalinta pora šimtų polician- 
tų. Anų vieton busią pa
statyti jauni ir energingi 
policiantai, (o tuokart ir ki
tokia tvarka policijos de
pą rtamente į vyksi anti.

5 VAISTINES APIPLĖŠĖ.
Vakar trimis 'autoįrfobi- 

liai's važinėdami banditai 
apiplėšė 5 vaistines. Paė
mė išviso $550. Ir ’ftk vie
nas banditų suimtas.

CIGARUS IR CIGARE- 
TUS PAVOGĖ.

Ties State ir Madison 
gat. vagiliai iš geležinkelio 
vagono pavogė 80,000 ciga
retų ir 7,500 cigarų, prigu
linčių W. C. Kinter, 1249 W. 
31 gat. Policija ieško ci- 
garetninkų.

Ties Robey ir Otto gat. 
pagedęs šuo sukandžiojo ke
turis vaikus. Atsargiau 
reikia būti su šunimis ir 
neleisti vaikų perdaug pa
laidai ant gatvių.

Vakar miesto automobi
liais du vyru užmušta ir 
viena moteriškė sužeista.

Draugysčių Reikalai.
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA Dr- 

STĖ ŠV. MARTINO 
CHICAGO, ILL.

N. Overlingas, Pirm. 
3405 Auburn Ave.

J. Mickeliunas, Viee-Pirm.
839 W. 34th St.

A. J. Kasparas Prot. Rast. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievskis Pin. Rašt. 
1625 W. 20th St .

M. Z. Kadzievskis, Iždin.
2118 W. 20 St.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
781 Engol St. 

Pran. Stankus, Viee-Pirm.
957 Jenne 6t.

Jonas Druktenis, Nut. Rašt.
408 Linden St.

Motėjus Reuga, Fin. Rašt.
353 W. Main St.

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calędnia St. 

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave.

Jonas Gasiunas, Viee-Pirm. 
33 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazi ja Glinskaitė 
173 Mitivaukee Avė. 
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Quincy St.

D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 
WILKES BARRE, PA.

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Rašt.
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Rašt.
404 Park Ave.

J. Jakimaitis, Antras Finan Rašt, 
J. Rėkus, Iždin.

B. Balionis ir K. Rudaitis. 
Rasos globėjai.

K. Rudaitis ir V. Montvila, 
Maršalka.

J. Liaukas, Organo vedėjas
404 Park Ave.

DR-TĖS ŠV. JUOZAPO L. M. 
Ant Town of Lake, Chicago, Hl., 

VALDYBA 1915 m.
Juoz. žalandauskis, Pirm. 
4345 S. Hermitage Ave.

Ign. Kumpikas, 'Vice-pirm. 
4605 S. Marshfield Ave.
Juoz. J. Palekas, Rašt.

4629 So.PaulinaSt.
Tamošius Vairas, Knigvedys, 

St. Anučiauskas, Iždininkas 
2447 W. 45th PI.

DIDELIS METINIS PIKNINKAS.
Parengtas Dr-stės šv. -Panos Marijos 
Ražaneavos Paną ir Jioterią, atsibus 
nedėliojo, birželio (June) 13 d., 1915 
m., Bergman’s Grove darže, Riverside, 
Ill. Įžanga 25c. porai. Pradžia 9-tą 
valandą iš ryto.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvai
tes kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant 
musą Didelio Metinio Pikninko, ant 
kurio bus gardžiausią valgią ir ska
nią gėrimą, taipgi bus puiki muzika, 
prie kurios galėsite linksmai laiką 
praleisti. Todėl ’ nepamirškite šio pui
kaus pikninko. Kviečia
‘ KOMITETAS.

Paieškau savo giminaičio, Antano 
Janyno, ir draugo Jono Rudziansko, 
abudu paeina iš Suvaiką gub., Kal
varijos pavieto, Balkuną ginino, Lan- 
kiutuką kaimo, Miroslavo (Slabados) 
parapijos. Sykiu mokinomės pradi
nėj mokykloj ir norėčiau su jais Su
sižinoti. J. RudziansKas girdėjau gy
vena Pittsburgh’e, Pa. A. Janyno 
nežinau kur. Ją pačią, ar kas apie 
juos žino, meldžiu man pranešti. La
bai busią dėkingas.

Tarnas K. Pangonis,
P. O. Box 17., West Frankfort, Ill.

Kas norite apsaugoti nuo ugnies Parsiduoda 3 lotai ant California 
biznius, namus ir rakandus, kreipki- ave>) tarpe 46-tos ir 47-tos gatvių, 
tės Į Tananevicz Savings Banką, d. at- Kaina tik po $409.00. Atsišaukite ‘i 
sitikus nelaimei, busite apsaugoti per j Tanancvicz Savi Bank 
minėtą banką. Kreipdamiesi virsim-) s
rodyton vieton, visados turėsite tei
singai ir gerai jūsų skriaudą atlygin
tą. Nesiduokite žydeliams apgaudinė
ti, kurie pas jumis atėję prižada ga
na daug prašydami jūsų parašo, o 
paskui pasitaiko, kad Joškiai musų 
lietuvius išnaudoja. Jaigu nenorite 
būti išnaudotais, tai kreipkitės į Ta- 
nanevičiaus Banką, 3253 So. Morgan 
str., Real Estate departamente.

Parsiduoda rakandai (forničiai) del 
keturiu ruimu. Kreipkitės šiuo ant
rašu:
549 W. 14th str., Chicago, Ill.

EXTRA! EXTRA!
Triją lubą mūrinis kampinis namas 

turi 
mas 
dos 
bile
pigiai.

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

Atsišaukite pas:

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

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdą platus ir 150 pėdą ilgas, Harvey, 
Ill. Atsišaukite į Tanancvicz Savings 
Banką, Real Estate Departamente.

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

Real Estate Departamente

i Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Ran- 
dos neša $34.00 per mėnesį, 4237 — 
5th avo. šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite j
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

Parsiduoda 2 lubą medinis namas 
arti Leavitt gatvės. Labai geroj tvar
koj, arti prie streetkarią ii- labai pa
togioj vietoj. Kaina $2,200.00. At
sišaukite j 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentą

Parsiduoda 2 lubą medinis namas 
ant 38 gatvės ir Emerald avė. Iš 
fronto Storas. , Ramios neša $4-1.00 i 
mėnesį. Kaina tik $2,500.00. Kreip
kitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentą

Parsiduoda automobilius pigiai. At
sišaukite į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentą

Real Estate Departamentą

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lietuvį
Kas turit silpnas arba 
skaudančias akis arba

galvos 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 Si. kerte 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

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

ruimai kiekviename pagyvenime, ant trijų augščių, 
randos atneša $185.00 į mėnesi, parsiduoda už $15,500; 
pusę galima Įmokėti, kitus ant išmokesties. Kiekvie
nam 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.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą). 

_____________ _
Šitas specialis KUPONAS vertas lt 

Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan | 
Cigaretų kuponų, Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO. 
Premium Dept, 490 Broome St, New York, N, V. 
(Vertis kupoas gere iki 81 d. Gruodžių, Į915.)

Automobilių Instrukcijos
Musą 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 automobiliu valdyti.

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

Dieninė ir Vakarinė Kliasa,

United Auto Brokers inc.
2835 Cottage Grove Avenue Chicago.

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

Visiems studentams, kurio pradės 
šią savaitę, mes duosimo didelį setą 
kiiingų dykai.

Indėkite du centu del atsakymo.
Adams, Manager

2835 Cottage Grove ąve., Chicago, Ill.

Šelpkime Našlaičius! Šelpkime Našlaičius!

Chicagos Liet. Rymo-Katalikų Labdaringoji Sąjunga
.... . ....  i ............ ........................................................................................................................................................................................................................... .

———— RENGIA —————————

DIDELI PIKNINKĄ
Nedėlioję, Birželio (June) 13 d., 1915 m.

NATIONAL DARŽE (reissig’s grove), Riverside, 111. Į
Pikninkas prasidės 10-tą vai. iš ryto. Įėjimas į daržą 25c. Porai

PASARGA: Kas turi tikietus išsipirkęs, galės su tais tikietais įeiti į daržą. Daržas yra labai didelis ir vėsus. Jame randasi 
daug įvairių intaisymų žaidimui. Atsilankę į šį pikninką padarysite dvigubą naudą: smagiai pasilinksminsite 
sušelpsite neaprupintus našlaičius.

Visas šio Pikninko pelnas eis našlaičių naudai.
Nuvažiuoti į daržą galima šiais karais: Davažiuoti iki 22-ros gat. karų, iš tenai 22-ros karais važiuoti į 

Grange karų, kurie davež iki pat daržo. Kviečia visus,

Šelpkime Našlaičius!

ant tyro oro ir

vakarus iki La
KOMITETAS.

v

Šelpkime Našlaičius!
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