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DIDELIS STRAIKAS CHICAGOJE
Straikuoja 14,000 Konduktorių ir Motormenu
Didelis 

Straikas.
Šį rytą visi, kurie gyve

na palei gatvės, kur eina 
getvekariai, galėjo sau ra
miai, saldžiai pamiegoti ir 
gal nevienas šį rytą pami
go, nes gatvekariu bildesio 
jau nesigirdėjo. Cliicagos 
gatvekariai visi subėgo į 
daržinės 5 vai. šį rytą. Šu
st ra ikavo motormanai ir 
konduktoriai.

Darbininkai šį rytą bū
riais žingsniavo pėsti į dar
bus. Kitur vėžė automobi
liais, vežimais, geležinke
liais.

Sustojo ne vien gatveka
riai, bet ir elevatoriai (ele
vated trains). Šiandie bus 
bandoma ant elevatorių 
sanidvti neunionistus, o rv- 
toj vartosią straiklaužius ir 
ant gatvekariu.

Vidurnaktį straikas buvo 
oficialiai paskelbtas. Vakar 
nuo 8 vai. vak. iki 11:10 
vai. naktį majoras, unijų 
iviršininkai ir kompanijų at
stovai laikė konferenciją. 
Nei viena pusė nenusileido 
ir todėl turėjo gimti strai
kas. Žinoma, abi pusi sako, 
jog iš savo pusės viską da
rę, idant išvengti straiko.

Toksai milžiniškas strai
kas paliečia veik kiekvieną 
chicagietį, ty. arti 2,000,000 
gyventojų.

Tas paliečia mokyklas. Tš 
7,000 Chicagos publiškųjų 
mokyklų mokytojų bent 
3,000 važiuodavo gatveka
riai s į mokyklas. Bet kol 
kas mokyklose mokslas ne
busiąs pertrauktas.

Visokio biznio sutrukdy
mas bus milžiniškas.

Jua nuo vakar vakaro kai- 
kurie jau sustreikavo. Tie, 
kurie turėjo eiti į darbą 6 
vai. vak., jau nėjo. Darbi
ninkai, palikdami gatveka- 
rius daržinėse, pasikalbėję 
būriuose, skirstėsi kas sau. 
Viskas gražiai sustojo.

Krasos gatvekariai, vie
nok, eidinės straiko metu. 

■Streikininkai jų netruk
dys.

Darbininkai reikalavo al
gų padidinimo ir darbo są
lygų pagerinimo. Kompani
ja tvirtina, jog išpildydama

(Tąsa ant 4 pusi.).

Italų žygiai.
1 Roma, birž. 14. — Italijos 
lakūnas iš padangių bom
bardavo Austro-V engrijos 
arsenalą Polo j ir beveik jį 
visai sunaikino. Polos uos
te tuo laiku buvo taipgi 10 
karo laivų ir kaikurie ją 
taipgi gavo bombą iš orlai
vio.

Šitoji ataka padarė bai
są sujudimą mieste ir buvo 
kilusios riaušės prieš, karuo- 
menę. Riaušės, vienok, už
slopinta.

Iš Trieste ateina žinios, 
jog tas didis pajūrinis mie
stas yra tiesiog plėšiku ran
kose. Viskas jame be galo 
pabrango. Mėsos svaras 
$1. Duonos visai nesą.

Gubernatorius iš Trieste 
pasitraukė Į Adelsberg, mie
sto išdas pergabenta į Lo- 
biana, o pirklybos komisija 
persikėlė t Vienna.

Užpuolimas ant Polos. iš 
oro italams gerai pavyko, 
bet dar labiau pavyko palei 
Triuli frontą. Kritus Gra- 
discai, italai sukoncentravo 
savo jėgas prieš Goritzą. 
Dabar bombarduojama San
ta Maria, San Pietro, San 
Marco, San Lucia ir kiti 
austrą apdrutinti miesteliai.

Iš Gencvos pranešama, 
jog austrai gabena sustipri
nimą prieš italus. Palei I- 
sonzo upę atgabenta 45,000 
nauju kareiviu ir 640 kata
re jos.

MANOMA, VOKIEČIAI 
NUSILEISIĄ.

Washington, D. C., birž. 
14. — Vietos valdiškuose 
rateliuose kalbama, kad pa
staroji Vokietijai pasiąsta 
nota galinti greičiau pabaig
ti dabartinį karą Europoje.

Karas su Vokietija jokiuo 
budu nesąs galimas, tuo la
biau, kad pati Vokietija ne
nori pertraukti ryšiu su Su
vienytomis Valstijomis.

Rengiama nota ir Angli
jai. Bus pareikalauta, kad 
Anglijos valdžia netrukdy
tą Amerikos pirklybos ir 
kad blokada nuo vokiečiu 
pakraščiu butą atimta. An
glijai nota bus pasiąsta, 
kuomet ateis Vokietijos at
sakymas.

Šimtmetines sukaktuvės. **

HBPOLEOH O O o t-įis TOMB C NRPOL.EOT1 LČfiVlHG FPHTfCE. O

Čia parodoma, Napoleonas, jo karstas ir Napoleonas, apleidžiąs Franciją. Garsus 
mušis ties Waerloo atsibuvo birželio 15 d., 1815 m. netoli Bruselio. Šiemet tad su
kanka šimtmetis. Dabar, karui einant Europoje, šios sukaktuvės ypatingai pami

nėtinos.

Japonai kalti, 
kad rusams 

nepavyko.
Washington, D. C., birž. 

14. — Galop ima aiškėti ar
ba, geriau pasakius, kaiku
rie ima susekti priežastis 
rusą nepasisekimo Galicijoj 
pastaruoju laiku. Pasiro
do, kad to kaltininkais vra 
japonai.

Jau nuo pat karo pra
džios rusai buvo atsikreipę 
į Japoniją, kad Japonija 
jai parduotą ginklą ir a- 
įnunicijos. Japonija gau
siai teikė amunicijos Rusi
jai ir po Kiao-Chou paėmi
mo Japonija pardavė Rusi
jai daug gerą didžią ka- 
nuoliu, kuriomis daužė Pe- 
remišlio fortus. Bet kuo
met ištiko krizis Japonijos 

su Chinija, tai Japonijos 
valdžia nutarė pasilaikyti 
sau amuniciją ir nepardavi
nėjo Rusijai. Rusams pri
truko iš karto amunicijos ir 
jie turėjo trauktis iš Kar
patų ir Galicijos. Bet kri
zini pasibaigus, Japonija 
vėl ėmė teikti Rusijai amu
niciją.

Berlynas, birž. 14. — Vo
kiečiai oficialiai skelbia, jog 
jie pasivarę pirmyn Šiaulių 
pavieto. Atakoj Kuziu so
džiaus vokiečiai paėmę 3,- 
350 rusu nelaisvėn.

Padubisyje rusą antpuo
liai buvę atmušti. Rusai 
užpuldinėjo ant vokiečių 
ties Beisogala ir Žaiginiu. 
Tos tai atakos, anot vokie
čiu pranešimą, nepasisekę.

Rusai skelbia, jog pastū
mėjo vokiečius Marijampo
lės vieškeliu ir Virbaliaus 
geležinkeliu nuo Kauno pa
prūsės link.

Karo aukos.
Prapuolę, Sužeisti ir Už

mušti Lietuviai. 
Kauno Pavieto.

U ž m u š t i: Ant. Jasu- 
kas, Janav. vai., Konst. Mi- 
nauskis, VI. Skinduris, Jur
gis Trandis, Izid. Škadaus- 
kis, Ant. Danis, Juoz. Ele- 
naskis, Vilk, vai., barab. 
Juozas Rudeikis.

Sužeisti: Ant. Jasu- 
kis, Ant. Rusteika, Al. Špa- 
kauskis, v. feir. Ant. Urba
navičius, trub. Jurgis Ge- 
reška, Bern. Blinja Airiog. 
vai., Klimas Skardis.

Papuolė nelaisvėn: Ant. 
Šilis Kruku vai.

Telšių pavieto.
Užmušti: Kaz. Gargvonis, 

Kaz. Monseilis Kreiziptą.
Sužeisti: Ant. Dačkus, 

Kaz. Kubiška, Petr. Maže
lis, Dan. Stočka Sėdą vai., 
imt. of. Ant. Jasiukaitis, un- 
toroficieris Jonas Gudelis, 
Pr. Jankas, Aug. Audrutis 
Mosėdžią vai., Step. Marke
vičius iš Kretingos, Jonas 
Janušis,, Telšių bajoras, 
Liudvikas Šakis Alec. vai., 
Tadas Ernardas Žid. vai.

Raseinių pav".
Užmušti: Juo. Nasvitis 

Sart. vai., Petras Majatu- 
kas iš Šatą, Vine. Požeris 
Jurb. vai., Petr. Bikšonis 
Keliniu vai.

Sužeisti: Pov. Michalaus- 
kis, Jonas Šimavičius Sart. 
vai., Petras Sirauskis.

Ežerėnų pavieto.
Užmušti: Gab. Usavičius- 

Vonsevičius Aps. vai., Pet
ras Raminskis, Pr. Banda- 
ris Turčių kaimo.

Sužeisti: Jonas Kovaliu- 
nas, Ant. Biznas, Konst. 
Pitkevičius, Alf. Dzerukas, 
Juoz. Kamarauskas Dusetų 
vai., for. Ant. Esmanavi- 
čius Taurag. vai., Kaz. Kri- 
siukas Panev. vai., Dion. 
Galevičius Drisv. vai., Gren. 
Jon. Šakclis Slab, vai., Ad. 
Kačonauskis Krasn. 'vai., 
vyr. nut. of Jonas Rageitis 
Atolent. vai. iš Bikiniu.

Papuolė nelaisvėn: Bal. 
Černauskis Juž. vai., Jon. 
Barkauskas Smalv. vai., A. 
Balandza.

Panevėžio pav.
Užmušti: efr. Aug. Ja

nuška Pabirž. vai., Cen. 
Tancis Pakr.,

Sužeisti: efr. Mykolas

Rusai paėmė 
16,000 teutoniĮ.

Petrogradas, birž. 14. — 
Galicijoj palei upę Dniestr 
ėjo mūšiai nuo birželio 8 d. 
iki birž. 10 d. Rusai paė
mė 15,431 kareivį ir 348 o- 
ficierius. Taipgi rusams te
ko 17 priešo kaimeliu ir 78 
kulkosvaidžiai. Taip ofici
aliai rusu skelbiama.
Kitose vietose Galicijoj at

kaklus mūšiai tebeina, bet 
be permainą fronto. Vo
kiečiai atmušti nuo Lvovo 
iš pietą, pradėjo atakas nuo 
upės San iš rytu nuo Perc- 
mišlio.

Geneva, birž. 14. — D’An
nunzio, garsus litaįijog po
etas, kurs sukurstė talus 
įstoti karau, išvažiavo į Bu- 
charestą sukurstyti rumu
nus prieš teutonus.

Vasiliauskas iš Panevėžio, 
Jonas Mikalajūnas Linka- 
vos vai., Juoz. Bočelis iš Pi
ną, VI. Lukošaitis, Mot. La
penas Pabirž. vai., Ant. Vil- 
činskis, Kaz., Jankauskis, 
Kaz. Krištanavirius Reinig., 
Eežer. vai., Petras Jurėans 
Pump. vai.

Papuolė nelaisvėn: Kaz. 
Pečeliūnas, Juoz. Linevi- 
čius, Jurg. Tamošiūnas, J. 
Valavičius, Juoz. Sarautni- 
kas, Jon. Borolis, Ant. Mar- 
čunas, Petr. Kondratavi
čius, Ipol. Lapenas, Juoz. 
Babickis, Juoz. Kubilius, 
Petr. Susha, Ant. Urnis, Jo
nas Labakčnas. Dion. Ado- 
maitis. Jonas Java.

Vilkmergės pavieto.
Užmušti: efr. Stan. Abro

mavičius.
Sužeisti: Kaz. Tyla iš A- 

nykščiu, Juoz. Stumbris 
Taur. vai., iš Pokev., Juo
zas Motiejūnas OI. vai., Jo
nas Petrauskis, Juoz. Am
brazevičius Šad. vai. iš Kau
liu, Ben. Sabaliauskas Boln. 
vai., Ant. Mačiulis, efr. Jon. 
Karšanskas, Juozas Šulcas 
Pavarinčią kaimo, efr. Br. 
Imbra Rag. vai., efr. Bal. 
Trajis Tauj. vai., ulanas A. 
Karkevičius iš Uškoniu, 
Mik. Jurela Kuk. vai., Vin. 
Bagdonas Kavarsko vai. iš 
Turčiumi.

Papliolė nelaisvėn: Bron. 
Gurbinskis, bajoras, Kaz. 
Paršiukas Ušp. vai.

Šiaulių Pavieto.
Sužeisti: Kaz. Gudas Uk- 

merg. vai., Jonas Paluckis. 
Juoz. Ltyša Skemcną vai., 
Mik. Čirikas, Pranas Indru- 
laitis Kriukiu vai. iš Nane- 
vėtu, Juoz. Balčiūnas Pašv. 
vai., Doin. Jurgaitis Kruo
pių vai., Vincas Patmbis 
Žag. vai., Jonas Drazdaus- 
kis iš Šiaulių, Kaz. Pučins- 
kis iš Šiaulių, Kaz. Toma- 
šauskis Gruzdžiu vai., Kaz. 
Linkevičius, Juoz. Zamkus 
Kruopių vai., VI. Gapšis 
Skoni, vai., Al. Varanavi
čius Pap. par., VI. Šakalau- 
skis iš Šiaulių, Vikt. Zvier- 
ka, Jonas Sprogis.

Papuolė nelaisvėn: efr. 
Kaz. Serafinas Škėmą vai., 
of. Ant. Rudis-Rutkauskis 
Škėmą vai., Alb. Krumėnas.

Kauno pav.
Sužeisti: efr. Aug. Tinto

mis Survil. vai., imt. of. Jo
nas Bartasevičius Airiog. 
vai. •
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Iš Dienos=Dienon
Iš visur apturima daug 

nusiskundimą, kad musą so- 
parašus 
“Lietu- 

pa- 
pa-

šiam baisiam
Europoje. Matai, 

visokiam 
veikimui 
Ištiesti,

so- 
tautos 

nori 
toksai 

įas kuodi-

cialistai trukdą 
rinkti po žinoma 
viu peticija,” kuri bus 
siustą tautą kongresai! 
sibaigus 
r ui
cialistai 
judėjimui, 
pakenkti, 
pasielgimas _ 
tižiausiojo pasmerkimo. Tie 
šelmiai, sekdami savo laik
raščius, jau patįs nežino ką 
dara. Bet ateis laikai, kuo- 
met jiems tautos historija 
už tai juodais lapais atmo
kės. Tuo tarpu lietuviai 
katalikai neprivalo nusimin
ti, turi rinkti parašus, nes 
panašus tikslai kuone vi
suomet atsiekiami... erškė
čiu takais.

Puiku atidengima pada
rė — pranešama iš Londo
no — talkininką torpediniai 
laivai. Mažojoj Azijoj ant 
neapgyvento pakraščio, ne
toli salus Kalinina, jie su
sekė sandelį, kuriu vokie
čiai buvo sukrovę didelį ži
balo išteklią del savo sub- 
mariną, veikiančią Darda- 
neliuose. Ten atrasta 1,- 
500 blešinią ir 95 statinės 
su benzinu. Žinomas daly
kas, talkininkai tai konfis
kavo. Indomu žinoti, ką 
dabar veiks tie vokiečią 
submarinai. Nejaugi prisi
eis į “Vaterlandą” plaukti 
buorėmis...

Teutonai nežinia jau ke
lintu kartu prirodė, jogei 
visokie tarp valstybių pada
lyti traktatai ii' tarptauti
niai įstatymai, tai tik po- 
pergaliai. Antai Berlyno 
valdžia pranešė Washingto- 
nan, jogei ji neatlygysian- 
ti už sutorpedavinių ameri- 
koninio prekinio garlaivio 
“William P. Erye,” nes jis 
gabenęs karinę kontraban
dą aliantams ir todėl vokie
čiai. turėję teisę jį sunaikin
ti. Tuo tarpu padarytam 
tarp Suv. Valstiją ir Prūsi
jos 1828 motais traktate sa

faktas-apsireiški- 
tai pradžia smarkiau- 
kovos prieš alkoholį.

daliniu alkolioliaus

Alkoholis karo _1 e ąkiveizdoje.
“Išeiviu Dr.” kuli. A. 

Šveistrys tokiuo antgalviu 
v tin indomiai aprašo alko
holio blėdingumą. Tas raš
telis Ims indomus ir musą 
skaitytojams, todėl ji čionai 
ir atkartojame.

“Šis baisus Europos ka
ras pasiliks užrašytas žmo
nijos historijoje kraujo rai
dėmis kaipo didžiausia žmo
nijos nelaimė. Bet iš an
tros pusės šio karo perio
das, ypač 1914 metai, Ims 
taipgi pažymėti pasaulio 
darbuose, jei ne aukso, tai 
bent geležies raidėmis, kai
no naujas, stiprus ir neiš
dildomas 
mas: 
sios
Toji kova apsireiškė pilnu 
arba
kai kuriose Europos valsty
bėse uždraudimu.

Tiesa, ta visą vadinama 
praktiška Amerika senai 
kovoja su tuo didžiausiu 

f žmonijos priešu, alkoholiu. 
Ir kovoja ne juokais, ita
liškai, ištikrąją. Kaikurio- 
se Amerikos Suv. Valstiją 
valstijose buvo draudžiama 
ir išdirbinėti ir pardavinėti 
alkoholis gėrimui. Tai liu
dija taip vadinamos “sau
sos valstijos.” Europoje ir
gi tyrinėta alkoholis: jo y- 
patybės, naudingumas, ken
ksmingumas ir t.t. Paskel
bta, buk tai karas visose 
Europos valstybėse prieš tą 
žmogaus nevidoną. Bet il
gą laiką tas karas pasiliko 
vien tik geros valios ir ge
rą žmonių darbu, taip sa
kant, privatiniu. Prie blai- 
vvbės darbo labai aiškiai 
savo rankos niekur nebuvo 
pridėjus pati valdžia.

Puikią tame darbe pra
džią padarė Rusijos valdžia 
šio karo metu, vienu kirčiu 
nukirsdama alkoholio gal
vą. Mažu-pamažu Rusijos 
pavyzdį ėmė sekti ir kitos 
Europos valstybės, kitos 
tautos. Iš pradžios Fran- 
cija uždraudė išdirbinių 
stipraus ir kibai nuodingo 
absinto, kurs, Imdamas 
smarkesniu ir kenksininges- 
iiiu už Rusijos spiritą, bu
vo tikras franeuzą botagas. 
Vokietijos kaizeris užgynė 
savo karuomenci vartoti 

koma, kad kaip viena, taip 
ir kita valstybė turi laisvą 
plaukiojimą jūrėmis ir a- 
bieju pusią laivai neturi bū
ti skandinami nežiūrint to, 
ką jie vežioja.

Bet vokiečiai kaip i trak
tatus, taip ir i tarptauti
nius įstatymus tik spjaudo! 
Mat, jie nieko nebiją, iš
skyrus vieną Dievą...

laikomi 
kainos.
viskas

Kauno gubernijon užplū
dę vokiečiai sunaikinę daug 
dvarą. Netoli Šiaulių Zu
bovo dvare vokiečiai paėmę 
1,000 raguočiu ir visus ja
vus, kurie buvę 
laukiant didesnės 
Vasilčikovo dvare 
pakliuvę į vokiečią rankas, 
apart penketo arkliu, ku
rie suspėta išvesti. Kastro 
dvare vokiečiai nepalikę 
akmens ant akmens — išve- 
,žę, sunaikinę, sudeginę. Ne
toli Kedainią sugadinę dva
rą buvusiojo ministerio Sto- 
lipino. Be to dar vokiečiai 
išvežę daug dokumentą.

KATALIKAS

Keliauja j šiaurės žemgalį

Kap. Plekelis plaukia šiaurės žemgalio link surasti McMillano ekspediciją, kuri 
buvo išplaukus surasti Peary’o atrastas žemes.

svaigalus. Anglija irgi su
bruzdo. " Ėmė ieškoti budo, 
kaip prasiblaivinus, nes pa
stebėta, kad dirbtuvės ne
gali padaryti kiek reikia 
karo medžiagos delei dide
lio tos šalies darbininką gir
tuokliavimo. O valstybes 
kancleris Lloyd George Bri
tanijos parlamente pasakė, 
kad “svaiginamieji gėrimai 
daugiau daro Anglijai blo
go, negu visi vokiečią po
vandeniniai laivai.”

Taigi ar buvo kuomet pa
saulyj tokia valanda, kad 
taip rimtai, taip aiškiai bu
tu buvęs pakeltas balsas 
prieš alkoholi? I tą visa 
žiūrint, rodos, galėtum pa
manyti, kad jau vieną syki 
alkoholiui atėjo galas. Už
tat visu salią laikraščiai pil
ni žinią ir straipsniu apie 
kovą prieš alkoholi. Visur 
nurodoma Europos, ypač 
Rusijos, pavyzdžiai. Kovo 
15 d. šią metą Phialdelphi- 
oj, Amerikos valstybes sek
retorius Bryan didžiausia
me žmonių susirinkime kar
štai agitavo blaivybės nau
dai. Jo pavyzdi pasekė 12,- 
000 žmonių.

Ir kaip tenai nebūtą to- 
liaus, bet tas visas prieš al
koholį judėjimas, sustipri
nęs dar kaikur silpną blai
vybės idea, galima drąsiai 
sakyti, nepasiliks be atbal
sio, be žymės, be pasekmių 
ateityje. Gal būti, neužil
go vėl alkoholis iškels savo 
galvą ir ten, kur jo makau
lė kuone visai buvo sutru
pinta. Šį sykį dar gali taip 
atsitikti. Bet visgi, vieną 
sykį tokį smūgį gavęs, ne
bus toliaus toks drąsus. Rei
kės pagalvoti ir pabijoti, 
kad svietas ištikrąją vieną 
kartą tą įkirėjusį jungą ne- 
numestą.

Apskritai, alkoholio už
draudimo ir susiaurinimo 
faktas šįo karo laiku pasau
liui parodė aiškiai, kad 
blaivybė yra geresnė už- 
girtybę. Patvirtino mok
slo prirodymus ir prilygini

mus apie alkoholio kenk
smingumą. Stačiai indurė į 
aki ir užkišo burna tiems, 
kurie gina alkoholį ir sako, 
kad žmonės be jo negalėtą 
apsieiti. Išlaužė ir išdras
kė, tarytum, spragą ant ke
lio, kuriuo žmonija turi ei
ti prie alkoholio panaikini
mo, visiško uždraudimo 
dirbti ir pardavinėti alkoho
lį gėrimui. Vadinasi, šis ka
ras alkoholį diskreditavo- 
nuplėšė nuo jo lyg apsiaus
tą ir dar sykį parodė pasau
liui visą jo nuogumą. Žmo
nija naudodamos prityrimu, 
kartais išlėto, bet tvirtai ei
na geryneigos: mokslo, ap
švietime? ir pergalės keliu. 
Žmonių rasė nuolat besito
bulindama ir fiziškai atgin
dama, pergalės galutinai 
savo dvasiškos ir fiziškos 
sveikatos priešą. Šis Eu
ropos karas — karas valsty
bių ir tautą — pagimdys, 
gal but, atkaklesnį prieš al
koholi karą. Šiam kare žū
sta gyvybių milijonai, anas 
karas užlaikytą gyvastį 
Ii jonams gyvybių.”

mi-Lietuviai Amerikoje.
IŠ AKRON, OHIO.

Birželio 6 d. Vietos šv. 
Juozapo draugija buvo pa
rengusi labai linksmą ir į- 
spudingą vakarą. Galima 
sakyti, kad Akrono lietu
viai dar pirmą kartą pasi
gerėjo tokiuo puikiu vaka
ru. Programą išpildė L. 
Vyčių 25 kuopos nariai iš 
Clevelaudo. Programas bu
vo pamargintas visokiais į-

sarau LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

vaiminiais. Pirmiausia kal
bėjo L. Vyčių 25 kuopos 
pirmininkas, p. M. Rusiac- 
kas. Kalbėtojas trumpai, bet 
gana vaizdžiai išdėstė pa- 
šelpinių draugijų naudingu
mą ir skatino, kad daugiams 
akroniečių prisidėtų prie 
vietos šv. Juozapo pašelpi- 
nės draugijos. Paskui buvo 
sulošta vieno veiksmo kome
dija: “Žydas ir Dzūkas”. 
Lošėjai buvo: žydas — p.
A. Slavinskas, dzūkas — 
p. K. Staupas. Lošimas pri
juokino publiką, l’o to p4ū 
V. Ignatavičiutė deldemavo 
“Yra šalis.”

Paskui Vyčių choras, su
sidedąs iš 12 asmenų, veda- 
mas p. V. A. Greičiaus, pri
tariant Clevelaudo “Kank
lių” orkestrai, sudainavo 
keturias dainas: Vyčių him
ną, Prašom, prašom, Ant 
kalno karklai ir Eina gar
sas. Dainos labai publikai 
patiko ir todėl rankų ploji
mams nesimatė galo.

Po dainų sekė monologas 
“Apsivestų ir galas”, kurį 
labai pagirtinai atlošė p-lė
B. Skripkauskaitė. Po mo
nologui labai puikiai padek- 
lemavo M. Šimonis “Tėvy
nės šauksmas”. Paskui p-lė 
V. Ignatavičiutė sudainavo 
solo “Kur bakūžė” ir “Užsi
mąsčiusi mergelė.” P-lė V. 
Ignatavičiutė turi puikų iš
lavintą balsą. Tas labai ma
lonų įspūdį padarė į publi
ką.

l’o solo sekė duetas “Vi
lija”, kurį sudainavo p-lės 
Z. ir M. Bagdžiuuiutės. Du
etas, pritariant orkestrai, 
labai puikiai sudainuotas.

Dar buvo deklemuota 
“Atsiminus tėvynę”; dekle- 
inavo labai jausmingai p-lė 
B. Skripkauskaitč ir taipgi 
jos jmŲieslioji seštelė J. pa- 
dekleinavo “Beraštis.”

Ant galo užbaigiant pro
gramą, Vyčių choras vėl su
dainavo keturias dainas: 
Miškas ūžia, Piemenėlis, 
Tegyvuoj ir Sudiev, drau- 
•ges.

Kaip girdėties, į vietos 
lietuvius didžiausią įspūdį 
padarė dainos, kurios labai 
puikiai buvo sudainuotos.

pasibaigus programų!, 
prasidėjo šokiai dailiai gro
jant “Kanklių” orkestrai 
lietuviškus šokius. Susirin
kusieji smagiai pasilinksmi
no.

Publikos buvo gana daug. 
Ir iš Clevelaudo buvo daug 
nuvykusių. Labai gaila, kad 
Akrono lietuviai neturi jo 
kios jaunimo draugijėlės, 
kuri galėtų dažniau surengti 
panašius vakarėlius, nes iš 
kitur kviesti jaunimą pasi
daro daug lėšų. O dėlto ir 
vakarėlius dažniau rengti 
nebegalima.

Bet, kaip sužinota, tasai 
pirmutinis vakaras pagim
dė žmonyse labai smagų li
pą ir Jie trokštų dažniau 
tokius vakarėlius pas save 
turėti.

Tatai Akrono jaunimui 
patartina pradėti šį-tą veik
ti, būtent, pirmiausia kadir 
L. Vyčių kuopą sutverti. 
Girdėjau, nekurie Clevelan- 
do Vyčių žada atvykti į A- 
kron ir padėti suorganizuo
ti kuopą.

Tatai akroniečiai, paduo
kite kits kitam ranką ir 
stokite į bendrą darbą, 
spieskitės po Vyčių vėliava; 
tuomet justi tautinė dvasia 
atgims ir galėsite kiti ki
tiems labai daug kuo pasi
tarnauti. Ypač rengiant vie
šuosius vakarus užsitarnau
site visuomenės pagarbą. 
Žinoma, be pasišventimo, 
be sutikimo, vienybes ir tė
vynės meilės nieko gero ne
galima atsiekti. Gi Akro- 
ne yra tokiu, kurie tikrai 
pasišventę tautos labui dar- 
buoties. Tas pats šv. Juoza
po dr-jos pirmininkas. Juk 
tai aukso širdies žmogus. 
Tik reikia daugiau tokių 
turėti.

Aldona.

IS NEWARK, N. J.
Tėmijant į šioš kolionijos 

lietuvius aiškiai matosi, kad 
jie visi 'juda, kruta, kiek
vienas rengiasi. Ir štai ve:

Šv. Trejybės parapija 
rengiasi statyti naują baž
nyčią. -

Vietos vargonininkas, p. 
A. Radzevičius, rengiasi 
sutaisyti iš 300 asmenų cho
rą, kuris galėtą pasirodyti 
šiemet vargonininką 'extra 
suvažiavime.

Šv. Jurgio dr-ja nusisam- 
džius iš “Žiburėlio” dr-jos 
kunigas rengiasi skaityti.

“Žiburėlio” dr-ja išlei- 
džiusi kningutę “Gyveni
mo pamatai,” rengiasi kuo- 
daugiausia jos išplatinti.

L. Vyčiu kuopa rengiasi 
prie visos eilės prakalbu, 
lošimą ir t.t.

Šv. Juozapo dr-ja rengia
si išsirinkti naują pirminin
ką.

Palangos Juzės dr-ja ren
giasi pradėti statyti “lais
vą” svetainę.

Pilni!ją Blaivininką gy
vavusi 3 kuopa jau tris me
tai kaip rengiasi išsiąsti 
centrai! paskirtus blaivybės 
platinimui $15.00.

“Apšvietus” draugija, iš
siliejus per metus ir nei 
“Šakės” į savo kningyną 
nepartraukus, rengiasi gi
lesniu ir ramesniu poilsiu.

Šv. Uršulės dr-ja, laimė
jusi poziciją, įvezdama pri
verstiną išpažinties atliki-

-DIDELE DOVANA'
Nebo pakelio priešakys vertas še pinigais 

Visas Kuponas vertasJc pinigais r„

EBO S

Visas Kuponas ir pakelio prieSakls turi tą 
pačiavertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas. -
(ŠĮ dentiną bus duodama iki Dec. 31, 1615)

mą, už ką ilgas laikas ve
dė kovą su ten įsimaišiu
siomis cicilikėmis, dabar 
rengiasi prie rimtaus, su
tartino darbo.

Pužo krikštavaikiu lizdas 
rengiasi pasiieškoti kuo- 
daugiausiai felijetonistą, 
kurie rašinėtą “V. L.” apie 
L. Vyčiu karžygiškumus.

Šv. Rožančiaus dr-ja ren
giasi pjrie didelio “outingo,” 
nors ir gal prie suniurij'imo 
trečio šimto nariu.

Scenos Mylėtoją dr-ja 
rengiasi užgiedoti amžiną 
atilsį savo dingusiam kasi
ninkui ir pati gulti karstau.

“Sietyno” (atleiskite, ci- 
cilistu) choro merginos ren
giasi važiuoti į vakacijas, 
gi po vakaciją daugiau ne- 
begrįšti.į tą pačią vietą.

Paulai su visą “marma- 
lienią” generolu rengiasi 
medžioklėn Dūdos ieškoti.

Lietuvos Dukterią dr-ja 
rengiasi į naujas bombar
davimo pozicijas. Kasžin 
katros laimės, katalikės, ar 
cicilikės.

“Draugą” kuopa stropiai 
rengiasi sutaisyti kelis ba
lius su šokiais ateinančią 
gavėnią. Pilypas.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON 

LIETUVYS ADVOKATAS
1666 Milwaukee Ave.

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

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
1

>-

I
■ 
a
i

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

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

CHICAGO, ILL.

■ 

■

i

I 
i

■ Dr. S. A. ŠLAKIENE1
■ SPECIALISTE
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
n 3255 SO. HALSTED ST. I
_ Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL. ■■

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krlmlnallškas bylas 
visuose teismuose. Doro dokumentus Ir poperas

Dianą mieste t 
127 N. Dearborn St. 
Room lt22 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

Vakarais namie:
724 W. 35th St.

Tel. Drover 1310

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele 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 maži} at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Language*

1741 W. 471h Street. Chicago, %

2



Katalikas

Sis tas iš kelio
nes karo melu.

(Iš “Moksleivio”).

(Pabaiga). •
Prašvintant jau atsidūrė

me Paryžiaus apylinkėje. 
Juo arčiau Paryžiaus, tuo 
labiau gamta liudijo apie 
pavasarį. Ties pat gi “ma
dų” miestu medžiai žydėjo 
visame gražume. Tik kg, 
užtekėjusi saulelė apšvietė 
apylinkę, kaip baltas jūres. 
Net mus akis nušvito įva
žiavus į tą gražų, tarsi už
burtą, lygumą; miegai tuo- 
jaus nudulkėjo. Padangė 
buvo giedri, vėjelio nė 
kukšt. Medžių lapai dar 
nebuvo susprogę; juos už
stojo žiedai: žiedų gi turė
jo tokią daugybę, kad net 
išrodė tankiai nepermato
mais. Paryžius merdėjo to
se gražybėse, kaip Beatri
čės vežimas “Rojuje.” Taip 
vadinamoji J. Širdies baž
nyčia iš augšto žiurėjo į sa
vo globai pavestą miestą, 
tarsi aniolas sargas ir gėrė
josi apylinke.

Paryžiun įvažiavimas te
kis pat, kaip ir kitados. Ga 
tik tuomi ypatingesnis, jog 
už pustrečios vokiškos rai
dės negavau viešbučio. Mat. 
nuvargęs toj, 16 valandų: 
kelionėj, norėjau kiek pasil
sėti prieš toliau važiuo
siant. Užėjęs vienan vieš- 
butin klausiu:

— Ar tamstos turite liue
są kambarį?

— Turiu — atsakė.
Kuomet gi aš, aiškinant, 

kad vakare turi išvažiuoti 
Šveicarijon, kasžin kaip iš 
netyčių ištariau “als” vie
toj “alors.” Tuomet tar
nas sako:

— Aš paklausiu apie 
kambarį per telefoną ant ki
to augšto. Paklausė ir ga
vo atsakymą, jog nėra.

Aš atsiprašiau ir nieko 
daugiau nesakęs išjojau, te
čiau suprantu dalyką aiš
kiai. Užtat kitam viešbutyj 

' buvau priimtas labai man
dagiai, nes ten nepadariau 
tokios, pagal šiuos laikus, 
klaidos.

Paryžius išrodo -> taip, 
kaip prieš trejetą mėnesių. 
Tik žmonės išsigandę nese
nai mėtytų bombų, iš kurių 
viena krito netoli musų 
‘ ‘ ambasadoriaus, ’ ’ laimė, 
kad nesprogo. Tapytų ka
rikatūrų gal jau ir ne tiek 
matos šen ir ten, tečiau pa
sirodė visokie išdirbinėliai 
(miniatura) karo atmini
mui: aeroplanai, anuotos, 
išdirbiniai iš kulkų ir gil
zę; be to daugybės brangių 
artistiškų išdirbinių su: 
Joffre’o, Joannes Arkietės, 
Napoleono paveikslais.

Vakaras — ir aš vėl sėdu 
į vieną iš tų Franci jos “ka
rietų,” kurios jau tiek ma
ne privargino. Pamenu, 
koks malonus buvo važiavi
mas, kuomet dar iš Šveica
rijos važiavau paskutiniu 
kartu Paryžiun: revizija-už- 
trukdė 3 ar 4 valandas: pas
kui, kad pasileido traukinis; 
ties Paryžium jaučiausi 
taip, kaip tris dienas per 
juros audroj keliavęs.

Mano bendrakeleiviai 
ši neini kart visai neišrodė 
franeuzais: tylus; susnudę.

Susitraukęs kampe, aš 
ąadariau savo kelionės re- 
deksiją. Per jūres važiuo
jant aš neatkreipiau užtek
tinai domes į pavojų, kuris 
ištikrųjų ten grąsė. Vokie
tukai ir šiaip kokį laivą 
mėgsta torpeduoti, o tuo la
biau kareivius vežantį lai
vą. Taigi mano laivas bu
tų buvęs jiems skaniu kąs
neliu. Bet...

Net mano širdis nusišyp
sojo, kuomet aš atsiminiau 
apie gerai man pažįstamą 
tautietį, kurį aš vadinu, “op
timistu.” Tikiuosi, jog jis 
dovanos man iš savo geros 
širdies už tokį pavadinimą! 
Tečiau, man, rodos, jog jis 
tokiu ir yra: juk nereikia 
pesiinistiškesniij laikų, kaip 
kad dabar yra. Jis tečiau 
nenuleidžia rankų, bet žiu
ri drąsiai ateitin: tas stipri
na jį sunkiame šių laikų 
darbe, padėjo sujudinti 
darban didelį aparatą tėvy
nės naudai ir t.t. ir 1.1. Lai
minga tauta, kuri turi to
kius drąsuolius: ji nežus!

Nė nepasijutau, kaip atsi
dūriau dvasioje Lietuvoj 
po intekme tų gerų minčių. 
Mano upas staiga pasikeitė. 
Norėjau pamatyti, ką čio
nykščiai veikėjai atliko ir 
atlikinėja, tečiau apsivy- 
liau: kokie tai nepermato
mi debesis pridengia viską 
ir taip sandariai, kad joki 
žinelė iš ten neišspręsta. 
Viešojoj opinijoj irgi nie
kas nė ne kukšt anam kraš
te apie Lietuvą. Noroms- 
nenoroms ateina kdausimas. 
Tėvyne, ar jau esi palaido
ta? Kuomet visos tautos 
atgįja ir kelia savo balsą, 
rodo savo gyvybės ženklus, 
tu nė lupų neatveria Tu 
nepasakai pasauliui kas tu 
esi! Kodėl taip? Ir nėra 
atsakymo. Ir nežinia kas 
ten darosi. Vai sunkus tas 
nežinojimas!

O liepsnos vis plieskia, 
anuotos griauja naikinda- 
mos ją. Su Diev, Marijam
pole! Su Diev, Seinai, Kal
varija, Liudvinave! Apie 
jus dažnai praneša laikraš
čiai pluoštus liūdnų žinių. 
Neteks jus matyti... bent 
tokiais, kaip palikau. Pa
menu tavo, Šešupe, gražius 
krantus, pamenu malonius 
girių aidus, pamenu prakil
nius apylinkės gyventojus. 
Kur jus, tautiečiai, dabar? 
Nuožmusis karas paglemžė 
jūsų pastoges, duonos pas
kutinį kąsnį išplėšė, ne vie
nam gal net gyvastį...

Traukinis tuoiii tarpu 
bildėjo tolyn. Mano kruti
nę, tarsi peilis, draskė nu
siminimas. Išėjau karido- 
riun atgauti kiek kvapo. 
Aplink viešpatavo tamsi 
naktis; oras buvo šiurkštus. 
Veltui čia ieškojau susira
minimo, juodų minčių iš
blaškymo !

Mintis prasiblaivė tik 
tuomet, kaip pamačiau gra
žiąją Šveicariją. Buvo jau 
rytas. Vėlyvas pavasaris 
sutaisyti tų reginių, kuriuos 
dar nespėjo papuošti kalnų, 
galima rasti Šveicarijoj ir 
retai kur’ kitur. Tečiau 
Šveicarija indonii nuolat. 
Gražios' pakalnės nuramino 
susisukuriavusią sielą, kie
tos uolos sustiprino nupuo
lusias jėgas ir suteikė viltį 
prie geresnės ateities!

Baltasis Dobilas.

AT HIS DESK.
išores gr/toicMt fcstr,

r:'.'-

.WILLIAM JENNINGS

Wg^EXTRA! EXTRA!
ĮjsjĮjlIt 'Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

turi
ĮaĮĮĮjSmas
ĮgMudos 

k ^Jbile 
ikJ^K.pigiai. 
0RYAN,

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

Atsišaukite pas:
M. J. Tananevicz,

'670 W. 18th str., Chicago, Ill.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams xassjvc 
CIGARETTES 

“Amerikos Standards”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

Y Šitas specialia KUPONAS vertas N&J 
' 10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 
ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

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

X. Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5)

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsipla tinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:

Pasitraukęs iš Suvienytų 
Valstijų valstybės sekreto
riaus vietos, William J.

Bryan.

Rakandy dovanos
■ pritraukia minias.

Naujas būdas garsinimosi, kurio pa
sigavo Union Liberty Furniture Co., 
randasi Sehoenhoffen salėj, kuomet 
teikiama dovanos.

Vienas geriausių viešų įstatymų, ko
kius yra dariusi bite kokia įstaiga 
Chicagoje, pasibaigė pėtnyčios vakare 
Sehoenhoffen salėj, kuomet Union Li
berty Furniture Co., kuri randasi po 
num. 1327-33 Milwaukee avė., išdalino 
18 dalykėlių iš rakandų uždyką žmo
nių skaičiui, viršijančiam 5,000, kurie 
buvo salėj ir turėjo tikietus. Yra ap- 
skaitliuota, jog daugiau, kaip , 10,000 
žmonių aplankė krautuvę per tris die
nas. Kiekvienas atsilankiusia gavo 
po 18 tikietų, kuriais jis turėjo' pro
gų išlošti Įvairius daiktus, kurie bu
vo išstatyti.

Viskas buvo bizuiavoj tvarkoj Scho- 
enhoffen salėj ir dovanos buvo su
teiktos be jokios maišaties arba truk- 
dėsio, nežiūrint į tai, jog milžiniška 
minia buvo prisigrūdusi salėj. Ar
thur Carcorau Werteru, mauadžieris iš 
Peninsular Store Co., buvo viso pro
gramų vedėjas, o jam prig.elbėjo G. 
W. Staves, adv. Mgr. švediško Tri
bune, taipgi Phillip M. Ksycki, redak
torius Sunday Echo. Trumpą prakalbą 
laike ponas Ksycki, kurs perstatė tė
vą penkių brolių, savininkų Union 
Liberty Furniture Co. Jie buvo pasi
tikti su didžiu entuziazmu visos di
džios miuios. Ponas Frank Perlows- 
ki dėkojo tuomet susirinkusiems už 
atsilankymą Į šią krautuvę ir už pa- 
buviiną joje. Tuomet dovanos buvo 
traukiamos. Laimėtojai gavo šitokius 
dalykus:

1. Sanitariškus spriugsus — Aut. 
Krygier, 956 W, Chicago Ave.

2. Supamąją kėdę — Geo lludyka, 
1908 W. 48 str.

3. Paveikslą — Helen Bukowski, 
1511 Dixon str.

4. Vaikų vežimėlį — Mrs. E. Ma-
jewska, 1639 Brigham str. , ,

5. Matracą — Miss Frances Jasse, 
1706 N. Ashland ave.

6. Stalą — Mr. Thos. Siedlecki, 
1417 N. Ashland ave.

7. Kukniui stalą — Mrs. Celia Lie
berman, 2633 Haddon str.

8. Ice Box — Mr. Jos. Panek, 
2247 N. Oakley ave.

9. Geležinę lovą —Mrs. Agues O- 
sowska, 3617 N. George str.

10. Komodą .— Miss. G. Gburczyk, 
1710 N. Erie str.

11. Komodą — Mr. Thos. Kolasa, 
1056 N. Hermitage str.

12. Vaikams vežimėlį — Mrs. W. 
Steimer, 4812 W. 23rd str.

13. Misinginę lovą — Miss B. Fro- 
denburg, 1347 N. Lincoln str.

14. Šėpą kningoms sudėti — Mrs. F. 
Furmanska, 1448 N. Wood str.

15. Sudedamą langą — Mr. John 
Jarmosiewicz, 1957 Cortland str.

16. Šėputę indams — Mrs. H. Gier
ke, 1747 Julian str.

17. Pečių — Mrs. H. Neise, 2403 
Moffat str.

18. 3 kedes — II. Wieuecke, 1723 
N. Lincoln str.

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

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

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 Banką

Real Estate Departamente

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

Real Estate Departamente

Parsiduoda 2 lubų medinis namas 
arti Leavitt gatvės. Labai geroj tvar
koj, arti prie streetkarių ir labai pa
togioj vietoj. Kaina $2,200.00. At
sišaukite į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentą

Parsiduoda 2 lubų medinis namas 
ant 38 gatvės ir Emerald ave. Iš 
fronto Storas. Randos neša $44.00 į 
mėnesį. Kaina tik $2,500.00. Kreip
kitės i
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentą

Parsiduoda automobilius pigiai. At
sišaukite Į
Tananeyicz Savings Bank

Beal Estate Departamentą

Parsiduoda 3 Jotai ant California 
avey tarpe 46-tos ir 47-tos gatvių. 
Kaina tik po $-100.00. Atsišaukite j
Tananevicz Savings Bank 

Real Estate Departamentą

Kas norite apsaugoti nuo ugnies 
biznius, namus ir rakandus, kreipki
tės į Tananevicz Savings Banką, o, at
sitikus nelaimei, busite apsaugoti per 
minėtą banką. Kreipdamiesi viršnu- 
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- 
nauevičiaus Banką, 3253 So. Morgan 
str., Real Estate departamente.

Paieškau savo tikro suuaus, Stanislo
vo Tarasevičiaus. Paeina iš Vilniaus 
gubernijos, Traku pavieto, Jurgionių 
sodžiaus. Kas jį žinote, arba jo pa
ties meldžiu pranešti, nes aš nesenai 
atvažiavau iš Lietuvos.

Apolionija Tarasevičieųč,
1947 So. String str., Chicago, Ill.

Reikalaujama vyrų pardavėjų, kurie 
yra dirbę krautuvėse, visuose depar
tamentuose. Gera užmokestis, dar
bas ant visados.

KLEIN BROS.,
20 ir Halsted sts., Chicago, Ill.

KUPONŲ
Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už ....................... 25
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietų gumų, 

už ....................................................................................... 50
Skustuvas, geriausio plieno, už . .................................. 50
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 50
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pymų. Visi gydytojai laiko ji už gerų, už.. 100

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ............ 125

Šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

KUPONŲ 
mų daiktas, už ....................   200

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission rankenaitė, už ..................... 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
su. Setas susidedu iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų upvartyinui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų "atidarytojo, peilio skutimui, 
už ................................................  300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ................. 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu, 

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ............ 3900

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

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 6 iki 8:30 vakare.
Ncdėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Dorna West Pullmano 
Lietuviams.

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

MUSU ČEENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. KALSTĖ D ST. CHICAGO, Ill

Ant Pardavimo.*
Stuba su trimis lotais, ant šešių pagyvenimų, šeši 

ruimai kiekviename pagyvenime, ant trijų augščių, 
randos atneša $185.00 į mėnesį, 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.

Telefonas Canal 3737

AKUŠERKAi

Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4130 jį

LIETUVIS 
GRABORIUS

Reikalingi agentai į gyvasties ap- 
draudos kompaniją (The Peoples Life 
Insurance Company) ant Town of La
ke. Patyręs agentas gali išsidirbti 
pastovų gyvenimą. Norintis išmok
ti agentystčs. tai čia gali išmokti ir 
pinigų pasidaryti. Kreipkitės pas:

P. Szymowicz, Manager, 
9370 Autliany. So. Chicago.

Ketvergais po pusiaudieniui.

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 pusę kainos, labai 
geroj vietoj, arti lietuviškos bažny
čios. Turime ant pardavimo daugy
bę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiau
sia lietuviu 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.

Mrs. A. Vidikas ;
Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- " 
vusi Peunsylvanijos hospitalėse ir Philadel- g 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą visokiose ligo- ■ 
se moterims ir merginoms. Kalba lietuviš- g. 
kai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 
kiškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

“Amerikos LietuvisNaujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais , Worcester, Mass.

h- MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. ,
Wll'iliniiiiHUilllMinailiSHaiinatiilliHwWiW 1111*11*1"

Tel. Randolph 5246

A. A. SSakis
ADVOKATAS

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

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

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUS? 
KAINOS.

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

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasdieną vakarais iki .9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
Vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

f *

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

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St., .: Worcester, Mass

3
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4 . .. KATALIKAS

Iš Chicago.
Didelis Straikas.

(Pabaiga nuo 1 pusi.), 
dabininku reikalavimus, tai 
jos išlaidos pasididintu ant 
metii $1,400,000.

Iš viso sustraikavo 14,000 
darbininkų.

Karpenteriai dar tebe- 
straikuoja. Jų yra 20,000. 
Maliorų straikuoja 10,000, 
latlier’iu 900, structural 
iron darbininkų 1,200. Tai
gi išviso Chicago j yra 46,- 
100 straikininkų.

Vietoj gatvekarių žmonės 
griebsis kitų priemonių nu
važiuoti i reikalingas vie
tas. Apskaitliuojama, jog 
automobiliais, vežimais, mo- 
torcikliais, kiek jų yra Chi
cago j sutalpina 950,000 as
menų.

Iš šio ryto pranešimų ne
simato dar, kokiomis prie
monėmis ir kada bus bando
ma sutaikinti straikininkus 
su darbdaviais. Todėl ir ne
simato straiko galo. Bet ka
dangi straikas paliečia Chi- 
cagos visa visuomenę, para- 
ližuoja bizni, tai turbūt be 
gaišavimo bus užvesta dery
bos apie susitaikinimą.

Del straiko vidurmiestyje 
užsidarys dauguma teatrų.

Visas dalykas nežinia 
kaip gali pasibaigti. Reikia 
saugoti kompanijos nuosa
vybė. Nėra užtektinai poli- 
ciantų. Policijos viršinin
kas reikalauja 1,000 specia
lių policiantų. Policiantai 
taippat bus reikalingi sau
goti gatvekarius, kuomet tie 
bus su neunio'nistais darbi
ninkais paleisti.

ŠTAI STRAIKO SĄSTA 
TAS.

Straikuoja 11,000 darbi
ninkų prie gatvekarių, gi 
3,000 ant viršutiniu geležiu- 
kelių.

Gatvekariai per dieną 
praveža 2,000,000 pasažie- 
rių, viršutiniai geležinke
liai 500,000.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie debesiuota ir lietus: 
rytoj kiek šilčiau. Vakar 
augščiausia temperatūra 
buvo 83 laipsniai, žemiau
sia — 62 laipsniai.

Kasdiena 14,000 darbinin
kams išmokama $25,000, per 
metus $8,000,000.

Kompanija, kasdien su
renka $87,000.

Kompanijos /kapitalas 
$140,000,000.

Viršutinių gel ež i nkel ių 
kompanijos kapitalas $90,- 
000,000.

NEMOKĖJO PLAUKTI.
Vakar ežere ties 16-ta g. 

nuskendo Henry Eberle. Jis 
norėjo gelbėti skęstantį sa
vo vaiką. Įšoko ežeran ir 
nuskendo. Vaiką kiti iš
gelbėjo.

LAIKRAŠTININKŲ SU
VAŽIAVIMAS TĘSIASI.

Laikraštininkų suvažia
vimas, kurs prasidėjo penk
tadieni po pietų, laikė sesi
jas šeštadienį ir visų už
sibrėžtųjų klausimų neiš
gvildeno. Šiandie vėl tęsia
si sesijos.

SLA. Chicagos apskritys 
vakar buvo parengęs Mildos 
salėj prakalbas, kur kalbė
jo laikraštininkai iš kitų 
miestų.

Šį vyrą ketinama paskirti 
nuolatiniu sekretoriumi i 

Bryano vietą.

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

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

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 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarino dalir.l
1644 W Cnicago avc
1373 Milwaukee avė

• 1045 Milwaukee ay«
1 2054 M hvaukee avė 

2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2>30 VV Mi'dison st
1836 Blue Island avė
1217 S Ifalsted St
1832 S Halstod st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avė 
264'1 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avc 
3427 S llalsted st 
4729 s Ashland avo

PIKNINKAS NUSISEKĖ.
Vakar Tautiniame darže 

atsibuvo Labdarybės pik- 
ninkas. Pikninkas nusise
kė gerai. Žmonių buvo ap
sčiai. Tik žemė buvo per- 
drėgna, kad žaisti, bėgioti, 
volioties ant žolės.

Tornado . 
Wisconsine.

Milwaukee, Wis., birž. 14. 
— Smarkus tornado vakar 
vakare perėjo nuo Mississi
ppi upės per iWisconsino 
valstiją didžiųjų ežerų link.

Smarki vėjo srovė su di
džiu greitumu ūžė ir naiki
no ir griovė viską savo ke
lyje. Ta srovė nebuvo pla
ti — apie porą mylių pla
tumo.

Nukentėjo šie miestai:
Terryville Miss. — septy

ni užmušta, 18 sužeista, kai- 
kurie sužeistų mirs.

Lansing, Ta. — Penki už
mušta, 13 sužeista.

Reedsburg, — Tris užmu
šta, 8 sužeista..

Racine, Wis. — Du už
mušta.

Baraboo, — vienas už
mušta, tris sužeista.

Daugelyje kitų miestų bu
vo sužeista.

Reedsburge 12 namų nuš
lavė. Vienas garadžas, ku
riame buvo vienas automo
bilius, buvo perkeltas per 
dviejų augščių namus ir pa
dėtas ant gatvės.

Dixon, Ill. buvo daužomas 
labai smarkios viešnios. 
Šimtai medžiii buvo išrau
ta iš šaknų arba nulaužta. 
Miesto šviesa ir* telefonai 
buvo pasiliovę veikti.

Mendota, Ill. smarkus vė
jas nubloškė jauną brake- 
maną nuo geležinkelio, tren
kė žemėn ir užmušė.

. Indianapolis, Ind. Šita
me mieste viesulą pridarė 
nuostolių už $100,000.

St. Louis, Mo. Smarki 
viesulą trenkė vakar į tą 
miestą ir apylinkes. Pasipy
lęs buvo smarkus lietus ir 
ledai. Blėdies pridaryta už 
$100,000.

PRANCŪZŲ LAIMĖJI
MAI.

Paryžius, birž. 14. — 
Prancūzai paėmė didžias 
vokiečių drutvictes ties 
Toutvent sodžiumi. Tas 
pasisekė padaryti tik po di
džiausio bombardavimo. Po 
bombardavimo francuzai už
ėmę tas pozicijas berado 
tik griuvėsių krūvas ir gi
lias duobes. Kanuolių šū
viais išgriauta buvo dyg
liuotos vokiečių tvoros, ku
riomis vokiečių drutvietės 
buvo aptvertos.. Vokiečių 
pozicijose buvo 170-tas pul
kas i'š 1,000 žmonių. Iš jų

Vhonu Drover 7»00 į

DR. A. J.JANANEVICZE į
Gydo Vyri), Moterių ir Vaiki} Ligas į

Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valudoi

3249 S. Morgan St., Chicago, j

nei vienas nepabėgo, galą 
gavo arba nelaisvėn pateko.

KADA DARDANELIAI 
PATEKS TALKININ

KAMS.
Roma, birž. 14. — Talki

ninkai yra aprokavę, jog 
už mėnesio jau apvaldysią 
Dardanelius. Tuomet tal
kininkai paremsią serbus 
ir tie su atnaujintomis jė
gomis trenksią į austrus.

KAS DEDASI ALBANI
JOJ.

Roma, birž. 14. — Serbų 
jėgos įsibriovė į Albaniją 
ir jau pasiekė jos vidurį. 
Padarė sutartį su Essad 
Pasha, laikinu Albanijos 
prezidentu. Tasai preziden
tas yra prielankus Italijai. 
Albanai kartu su černogo- 
rais užvaldė Albanijos uos
tą Avloną.

GERA PROGA- DRAUGYSTĖMS.
Chėrnausko daržas kol kas dar del 

dviejų sekančiu nedėldieiriu neparan- 
davotas: Aug. 29 ir Sep. 5 d., š. m. 
Daržas po Sep. 6 d. (Labor Day) 
bus duodamas visoms draugystėms 
dykai iki adventu. Paprastai svetim
taučiams mokama už salę po $75.00 
randos. Salė bus parengta del pik- 
ninkų ir balių su visokiais patogu
mais.

Kuri draugystė nori pasinaudoti iš 
progos, viršui paminėtos. meldžiu 
kreipties pas daržo savininką.

' Geo Chernauskas,
J900 Union avė., Tel. Canal 1256.

Tananevicz Savings]BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

L

Automobilių 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 j 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, kurie pradės 
šią savaitę, mes duosimo dideli setą 
kningų dykai.

Indėkite du centu del atsakymo.
Adams, Manager

2835 Cottage Grove avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai pianas (88 no
tos), nes savininkas išvažiuoja i ki
tą miestą. Atsišąukite pas:

Fr. Blaževičių,
1834 Wabansia avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda bučernF ir grosernė lie
tuvių apgyventoj apygardoj, biznis 
nuo senai išdirbtas ir gerai eina. 
Parsiduoda tik iš priežasties savinin
ko ligos. Atsišaukite po numeriu: 
3244 So. Morgan str., Chicago, TU.

Ant randos 2 4-rių ruimų flatai, 
3202 S. Ashland avo. Kreipkitės j 
Tananovicz Savings Banką

Real Estate Departamento

Parsiduoda pigiai geležinių prekių 
krautuvė. Parsiduoda tik dėlto, kad 
krautuvė randasi tik lietuvių ir lenkų 
apgyventoj apygardoj, o savininkas 
kalba tik angliškai. 1 Atsišaukite po 
numeriu:
3108 So. Halsted str., Chicago, Ill.

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.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą 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 namus 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 nč 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.

DU-KART NEDELIMS LAIKRAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina tos utarp.inkas Ir pelnyto.
—-PRENUMERATA KAŠTUOJA?

AMERIKOJ į 2SV pusei matų $1.25
EUROPOJ f Rosiį?j ir Lietuvoj $3.50, AnglL į 

, joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m. |

SaSyk toojaus0 o gausi vieną numerį dykr<

W, D. Boczkauskas & Go,
G28-S22 W. South Ali., • Mansy City, Pa.

J5n iw<iiiiww
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Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

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. FILLIPOVICH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

