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— Londonas, birž. 
Du Frau ei jos karo 
bombardavo Tohsnu, 
guli M. Azijoj netoli 
nos.

— Paryžius, birž. 16. — 
Austrijoj ėmė siausti šilti
nė, tokia pat, kaip Serbijoj. 
Per vieną savaitę apsirgo 
342 žmonės.

15. — 
laivu 
kurs 

Smir-

su- 
su- 
at-

— Londonas, birž. 16. — 
Iš Atėnų pranešama, jog 
daktarai, padariusieji ope
raciją karaliui, paskelbė, 
jog jis dabar imsiąs sveikti.

— Portland, Ore, birž. 
16. — Du vaiku rasta nu
skendusiu AVillameth upėj.

— Princeton, N. J., birž. 
16.—Princcstono universite
tas suteikė Edisonui dokto
rato laipsnį moksle.

Milijonierius Ch. Schwab, 
kurs atsisakė parduoti vo
kiečiams savo Įstaigas, 
(žiur. “Iš dienos dienon”).

Golfo kontestas.
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Straiko begis
Majoras Thompson vakar 

vakare, 8 valandą, užsidarė 
savo ofise su komitetu iš 
aldermaną, atstovą nuo 
kompanijos ir straikininką. 
Prasidėjo kalbos apie dory 
bas, apie susitaikymą 
Majoras žinojo, jog derybos 
tęsis ilgai, tai visą praši 
nusimesti siautalus ir pasi 
raityti rankoves. Nieko pa 
šalinio ofisan nebuvo įlei 
džiauna.

Pasitarimas tęsėsi ilgai 
net iki 4 vai. šio ryto. Tai 
gi sesija be pertraukos tę 
sėsi net aštuonias valandas 
Po tokio apkalbėjimo abi 
pusi sutiko taikinties ir da
lyko nusprendimui pavesti 
trečiąją teismui. Vienas | 
Ims iš kompanijos, antras 
iš straikininką pusės, o tre 
čias bus nuskirtas tarpiniu 
kas.

Atėjus prie tokios sutar
ties, išrodo, jog straikas tu
rės urnai pasibaigti.

Kuomet majoras išėjo iš 
ofiso 10:30 vai. vakare, tai 
išsitarė, jog straikas galės 
pasibaigti urnai ir jog gatve- 
karai galės pradėti eiti po 
24 valandą. Iš ofiso bu
vo pasirodęs ir aldermanas 
Nance ir tasai sakė, jog de
rybos pusėtinai eina.

Alajoras dabar užsiėmė 
straiko reikalais ir ketina 
tol darbuoties, kol tas rei
kalas bus pabaigtas.

Dabar komitetas iš pen
kių aldermanu, iš aštuoniu 
atstovą nuo 'unijos ir trijų ■ 
nuo kompanijos tariasi a-| 
pio straiko reikalus. Ala
joras laiko juosius savo ofi
se ir laikysiąs juos ten tol, 
kol neprieis prie susitaiky
mo ir straiko galo.

Straiklaužią mobilizuoja
ma daugelyje rytinią vals
tiją miestu. Jei nebūtą su
sitaikymo, tai bus bandoma 
straiką laužyti su straiklau
žią pagelba.

Didis gatvekarių straikas 
pasibaigė. Motormanai ir 
konduktoriai nuo unijos va
du gavo paliepimą grįsti 
darban.

Elevatoriais karai ėmė 
eidinėti nuo ryto. G-atveka- 
riai pradėsią eiti nuo pie
tų.

riausią.
Gal but valdžia pakurstė 

prie tokią darbą, kai]) Rusi- 
ijoj žydus mušti, plėšti, o 
gal valdžia bijojo erzinti sa
viškius. Valdžia nuolatai 
bijojo ir bijo revoliucijos. 
Jei Italija nebūtą stojusi 
prieš teutonus, tai ji butą 
turėjusi naminį karą.

— New York, birž. 16. — 
Garlaiviu Nienw Amster
dam išplaukė 32 Amerikos 
daktaru ir 75 slaugotojos i 
Angliją. Paskui važiuos 
karo laukan ir darbuosis 
Anglijos sužeistąją.
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Vakar m. Baltusrol, N. J., prasidėjo golfo žaismėje kontestas už čmapionybę 
Amerikonai už tokius “sportavimus” tiesiog galvas guldo, serga kokia tai nepa

prasta žaismemanija.

ris armiios 
paudžla Lvovą
Londonas, birž. 16. — 

h’įs teutoną armijos suda- 
yta del Lvovo atakavimo. 
len. Alackensen telegrafavo 
kaizeriui, jog Lvovas busiąs 
paimtas iki liepos 1 dienos. 
Teutonai tvirtina, jog. po 
smarkią mušiu birž. 13 ir 14 
d. rusai esą ant tiek 
mankyti, kad negalį taip 
sitvarkyti, idant gerai 
sispirti.

Pranešimuose iš Berlyno 
ir Vienuos tvirtinama, jog 
teutonams sekasi visu fron
tu.

Teutonai užėmė arti Lvo
vo Aloreiską ir varosi Gro- 
deko link.

Spėjama, jog teutonai iš
viję rusus iš Galicijos, at
kreips visas savo jėgas prieš 
italus.

— New York, birž. 16. — 
Vokiečiai šioje šalyje surin
ko del Vokietijos Raudono
jo Kryžiaus $1,985,000. Ir 
ta suma jau pasiusta Berly
nan.

Mūšiai Lie
tuvoje eina.

BERLYNAS, birž. 16. — 
Vokiečiu oficialiuose prane
šimuose skelbiama, jog mū
šiai ties Šiauliais eina. Vo
kiečių karuomenė atakavus 
apdrutintą Daukšių sodžių 
ir šį paėmus. Kartu paė
mus 1,600 rusu nelaisvėn.

Vokiečiai taipgi varosi 
frontu tarp Lipovos ir Kal
varijos, paėmę rusu drut- 
viečiu eilę.

— Londonas, birž. 16. —- 
'Parlamentas patvirtino nau
ją paskolą, kuri siekia $1,- 
250,000,000. Premieras As
quith parlamente pasakė, 
jog nuo balandžio 1 d. lig 
birželio 12 d. karui buvo iš
leidžiama po $13,000,000 
kas diena.

— Roma, birž. 16. — 
Laikraštis Idea National ra
šo, jog Turkija pasiunčius 
pasiuntinį į Berlyną, kad 
išgauti liūdimą susitaikinti 
su talkininkais skyrium.

Italams pašto 
šią kelią.

Insbruck, Austrija, birž. 
16. — Austrai tikisi sustab
dyti italu nuolatini žengi
mą pirmyn. Iš Trent išlei
sta 25,000 kareiviu, kurie 
eina linkui fronto.

Ties Goritz ir Gradisca 
nesenai atsibuvo labai smar
kus mūšiai. Italu užmuštu 
ir sužeistu buvę 1,500, aus
trai netekę apie tiek pat.

Ties Tolmein italai sunai
kino naują centrai e amuni
cijos stoti.

Italai bombarduoja Mal- 
borgetto ir dalį tos tvirto
vės jau sudaužė.
' Ant Monte Nero italai iš
blaškė austru lageri.
' Austrai bandė padegti 
miškus pajūryje ties Mon- 
falcone, bot italu kareiviai 
nuga inio j o padegė j us.

Kiek nusken
do Anglų.

Londonas, birž. 16. — Pa
skelbta, kiek anglu žuvo ant 
juriu iki gegužės 31 dienai. 
Išviso Anglija neteko ju- 
reivią 13,547. Iš tą užmuš
ta 8,245.

Džiovos paroda
Pulaski Parke, North Si

de, birželio 15 d. atsibuvo 
džiovos paroda. Primiau- 
sia atidarė parodą su trum
pa prakalba p-lė S. Čiurlio
niutė, ir aiškino kratomuo
sius džiovos paveikslus. 
Tolesniai p-lė S. Čiurlioniu
tė perstatė programa vedė
ja p-lę L. Narmontaitę. Iš 
kalbėtoju buvo p. P. Gals
kis, kuris aiškino džiovos 
prietikius ir kai]) galima 
lengvai ja užsikrėsti. Po jo 
prakalbai p-lės Rudauskaitės 
sudainavo labai įspūdingai 
keletą gražiu lietuvišką dai
nelių. Paskutinis kalbėjo 
Dr. Draugelis. Kalba pa
vyko labai pasekmingai ir 
susirinkusieji klausėsi sji 
doina. Kalbėtojas nupiešė 
džiovos išsiplėtojimą ir kaip lietuviams atsilankyti pas- 
gąlima ją išvengti. Pasku-

Vokiečio pa
sišventimas. 

Elizabeth, N. J., birž. 16. 
AVm. Guntter, 64 metą am
žiaus, buvo be darbo. Iš 
New ITaveno jam atrašė 
duktė, jog darbo gali gauti 
amunicijos dirbtuvėj. Bet 
dukterei atsak ėlaišku, jog 
bevelija galą sau pasidaryti, 
negu dirbti amuniciją del 
Vokietijos priešą. Ir pasi
darė sau galą nusinuodin- 
damas gazu. Jisai buvo ki
lęs iš Vokietijos.

UŽDRAUDĖ KELIAUTI 
LIETUVON.

Apskričio teisėjas Tho
mas G. AVindes, andai už
draudė kun. Al. Kraučunui, 
šv. Jurgio K. parapijos kle
bonui Chicagoj, keliauti į 
Europą, kol nebus galutinai 
sutvarkytas palikimas po 
a. a. kun. J. Kolesinskiui. 
kurs mirė kovo 4 d. 1912 m.

Juozo Jurkūno, Jono Ko- 
lesinskio ir Onos Kolesins- 
kienės peticijoj paminėta, 
jogei miręs kun. Kol. užra
šęs savo turtą, vertės $15,- 
000, kun. Kraučunui, kad 
tuo tarpu jie esą teisotais 
palikto turto paveldėjais.

Kalbama kad kun. Krau- 
čnnas norėjęs išvažiuoti į 
Europą šio birželio 24 d. 
Dabar tasai išvažiavimas 
jam liko uždraustas.

CHMLES M. į

tinis sudainavo vyru cho
ras po vadovyste pono J. 
Katiliaus. .

Reikia patėmyti, kad prie 
surengimo šią vakaru pri
sidėjo daugiausia p-lės S. 
Čiurlioniutė, L. Narmontai- 
tė ir P. Galskis.

Šiandien, birželio 16 d., 
irgi atsibus lietuviu paroda 
toj pačioj vietoj, Pulaski 
Parke, ties Blackhawk ir 
Noble gatvėmis. Vakaro]) 
vedėja bus S. čturlioniutė. 
Iš kalbėtoju bus dr. A. L. 
Graičunas ir p. Stasys Ko- 
dis. Dr. A. L. Graičunas 
yra žymus kalbėtojas lie
tuviu visuomenėje ir, be a- 
bejonės, nupieš daugel da
lyku, kas privaloma žinoti 
musą motinoms, kai]) au
ginti kūdikius ir, aplamai, 

lytiną visiems Nori li Sides

kutinėn lietuviu parodom

Kiek žuvo 
nuo Džiovos.

gavo 
gali-

Seatie, Wash., birž. 16. — 
Suvienytose Valstijose 1913 
m. nuo džiovos galą 
143,000 žmonią. Iš t< 
nia išvesti, jog šioje šalyje 
džiovininku yra aplink 1,- 
143,000. Del tą džiovininką 
nuostoliu yra $214,500,000 
per metus. Tai pskelbia dr. 
George Kober.

Bet Dr. Kober nurodo, 
jog džiova visgi mažinusi 
'šioje šalyje. 1880 m. aut 
100,000 gyventoju nuo džio
vos mirdavo 326, o 1913 m. 
iš 100,000 gyventoją nuo 
džiovos mirė tik 146.6.
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skelbia savo korespondento 
iš Vatikano štai koki pra
nešimą :

“Busimasis Europos tau
tu taikos kongresas, regis, 
išryš ir Vatikano klausimą, 
taip kad Apaštališkas Sos
tas ateityj jau nereikalaus 
sau išmaldą iš tikinčiąją 
visam pasaulyj. Kad tai].) 
tauw. būti-, tai j»w šiandie 
neabejojama. Jau šiandie 
popežius yra intrauktas į 
tarptautinę politiką ir il
giau nebus galima toleruo
ti, lead Vatikano reikalai y- 
ra Italijos valdžios nami
niai reikalai. Popežius tu
ri turėti laisvę savo valsty
bėje. Popežius šiais laikais 
yra artimai susinešęs su 
Austrijos imperatoriumi. 
Koks yra to susinešimo tik
tas ,tuo tarpu nėra žino
mas.”

Nešimai telegramose labai 
sausai ir atsargiai buvo pa- 
'minėta, kad vokiečiu zep- 
pelinai su bombomis buvę 
užpuolę Anglijos sostinę 
Londoną. Anglijos karo 
cenzūra neleido laikraš
čiams apie tai rašyti. Ir 
tik dabar per krasą apturi
ma žinios apie tą zeppelinų 
užpuolimą. Mestos iš oro 
bombos miestui padariusios 
didelius nuostolius. 4 as
menis užmušta ir arti 100 
sužeista. Iš sužeistąją dau
gumas turės mirti. Į mie
stą paleista aplink 90 bom
bą. Nekurie yra matę 4 
zcppclinus, skrajojančius 
viršum miesto. Mieste bu
vęs gimęs baisus sumišimas, 
kuomet iš zeppelinų imta 
metyti bombos ir kuomet 
kareiviai nuo žemės ėmę i 
juos šaudyti. Labiausiai 
nukentėjęs priemiestis Sho
reditch. Daug namu ir fa
briką sudeginta. Įnirtusi 
minia paskui ėmusi naikinti 
vok iečių nuosavybes.

Vokiečiai Amerikoje vi
sokiais budais buvo besi
stengę paimti Į savo rankas 
visus fabrikus, kuriuose

Apdraudos 
kompanijų 

išmokėjimai.
Civilizuotos tautos per

mato reikalą apsidrausti ir 
apsidraudimas gyvasčių pas 
apšviestesnes tautas vis di
dinasi. Apdraudos kompa
niją kapitalai yra milžiniš
ki, išmokėjimai pomirtiniu 
didžiuliai.

Pernai Suvienytą Valsti
ją ir Kanados apdraudos 
kompanijos išmokėjo pomir
tinėms $686,700,000.

šiemet didžiausios pomir
tinės buvo išmokėjimas E- 
dith S. Vanderbiltienei. 
Kuomet atėjo žinia, jog 
George W. Vanderbilt žu
vo su Lusitania, tai už va
landos buvo išrašytas čekis 
ant $1,000,000 ir pasiustas 
žuvusiojo našlei. Mat, ta
sai milijardierius buvo ap- 
draudes savo gyvastį ant 
$1,000,000. Tai pirmas žmo
gus, kurs ant tiek buvo 
apsidraudęs, savo gyvastį.

Žavusis milijardierius su 
Lusitania per 20 metu mo
kėjo į kompaniją ir išviso 
įmokėjo tik $595,000. Tai 
reiškia, kad našlė veik dvi
gubai tiek gavo, kiek velio- 
nies buvo įmokėta.

Po Vanderbilto didžiau
sia pomirtinė buvo $375,- 
000. Išmokėta buvo Gusta
ve Baumannui ir Isaac 
Weingartui.

Labai silpnai stovi apsi
draudimas pas lietuvius. 
Susivienijimuose pigiau ga
lima apsidrausti, negu ap
draudos kompanijose. Ir 
ajnt $1,000 veik kiekvienas 
lietuvis išgali apsidrausti. 
O ar daug lietuviu yra ant 
tiek apsidraudusią?

Ištiesi], butą indomu ži
noti, kiek lietuviu yra ap-

šiais laikais dirbama karo a- 
mnnicija talkininkams, ir 
sulaikyti amunicijos dirbi
mą. Jiems daugiausia rū
pėjo sugriebti plieno ir gele
žies įstaigas miestelyj Beth
lehem, Pa. Tos įstaigos pri
klauso milijonieriui Ch. 
Schwab. Tos įstaigos yra 
vertos aplink 50 milijoną 
doleriu. Vokiečiai už jas 
milijonieriui buvo pasiūlę 
net 100 milijonu dol., bet 
tasai tą pasiūlymą atmetė 
ir dar pasižadėjo, jogei jis 
tiek talkininkams ginklu ir 
amunicijos dirbsiąs, kiek 
tik išgalėsiąs, nes, girdi, 
teutonams reikią kailis per
ti. Toksai milijonieriaus 
pasistatymas vokiečiams la
bai prastai atrodo ir nenoro
mis turi glausti ausis.

Prezidentas AVilson buvo 
pasiuntęs Europon savo as
meninį atstovą, pulkininką 
E. M. House, kuriam buvo 
įsakyta pasiteirauti apie 
taiką. Pulkininkas tris mė
nesius išbuvo Europoje ir 
dabar sugrįžo. Jis tvirtina, 
kad šiais laikais Europoje 
apie kokią nors taiką visai 
nekalbama ir visos kariau
jančios valstybės nemano 
taikinties. Tatai tautu kon
gresas nežinia kuomet galės 
atsibūti. Visos kariaujan
čiu valstybių tautos esą pri
sirengusios ilgan karam O 
dar Amerikos sufragietės 
mėgino kariaujančias šalis 
taikinti.

Dr.« BE.R.NHAR.P PEQNBVRG Mr.5 * DER.NBURG •• * 
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Dr. Dernburg, teutonas, su savo žmona, kur pereitą 
šeštadienį iškeliavo Europon. Būdamas Amerikoj, jis 
baisiai gynė kaizerio reikalus. Kuomet vokiečiai su- 
torpedavo Lusitania, jis visur ėmė sakyti prakalbas ir 
už tai girti vokiečius. Jam už tai pagrasinta ištrėmi
mu. Pabijojo ir nutilo. Dabar jis iškeliavo Vokieti

jon.

sidraudusių musą abiejuose 
susivienijimuose ant $1,000.

Butą indomu žinoti, kiek 
išviso per metus išmoka po
mirtiniu musą susivieniji
mai ir pašelpinės draugijos.

Prie supagonė-
jusio atsitikimo.
“Kataliko” 131 num. til

po straipsnelis “Varguolės 
išpažintis,” kuriame nušvie
čia, kad vienas klebonas ne
priėmė prie išpažinties var
guolės, kuri kortelės netu- 
rėjo. Apie šio atsitikimo 
teisingumą “K.” suvis ne
abejoja; aš taippat neabejo
ju; bet musą vienintelio 
dienraščio einama dar to
liau, būtent, kad tasai at
sitikimas pakrato kiekvie
no žmogaus jausmus, tai 
musu bedieviams kovojimo 
įrankis, tai “supa gone  j tįsią, 
supinigėjusiu kunigu” bū
ties ženklas, kas, be abejo
nės, žmones labiau traukia 
nuo Bažnyčios, negu bedie
viai. Pagaliaus “K.” išrei
škia norą daugiau panašius 
daiktus apkalbėti, idant 
juos pataisius.

Neabejoju apie musu 
dienraščio gerus norus, tik 
lyg tyčia ne iš to galo pra
dėta. Tasai tai]) pasibaisė
tinas “K.” akyse atsitiki
mas ištiktąją nėra toksai 
baisus, jaigu į jį prie švie
sos pažiūrėsime. Kortelės 
yra vartojamos kaipo tos iš
pažinties kontrolė. Ir iš 
kur gi žinotumei, kad tū
las žmogus atliko velykinę, 
jei korteliu nebūtą? Kor
telės yra duodamos dovanai, 
bet jaigu katras per išti
sus metus apsileido, nemo
kėjo bažnyčios užlaikymui 
mėnesinės mokesties, priva
lo išsiimdamas kortelę at
likti savo priedermę, užsi
mokėti užvilktą mokestį.

KATALIKAS

Atsitikimc-gi, jaigu kas iš 
vargo (kaip anoji varguolė) 
negali užsimokėti užvilktos 
mokesties, kortele jam ne
būna atsakoma; tik jis turi 
eiti prie klebono į namus, 
pasiaiškinti ir paprašyti 
klebono kortelės, o kiekvie
nas klebonas tokiame atsi
tikime duos kortelę nerei
kalaudamas nei vieno cen
to. Bet tvarkos delei kor
telė visvien yra' reika
linga. Prie išpažinties nėra 
vieta kalbėti apie savo var
gus, korteles neturėjimo 
priežastį, bet išpažintis yra 
išpažinčia, o kitokiems rei
kalams klebono ofise vieta. 
Ant galo musu lietuviai taip 
yra pripratę meluoti, kad jo 
reikalo ištyrimui reikalin
gas gilesnis pasikalbėjimas, 
kas ne vietoje butu prie iš
pažinties. Už tą lietuvių 
neteisingumo ydą nekartą 
prisieina ir visai nekaltam 
žmogui nukentėti. Jo šir
dies nepermatysi.

Todėl anos varguolės at
sitikime mes negalime vi
siškai gal išteisinti ano 
klebono pasielgimo, bet su
visai nėra ko bjaurėties ar
ba savo jausmus krutinėti; 
apkaltinkime aną varguolę 
taipgi, kad ji nesilaiko tvar
kos, paniekina parapiją 
reikalavimus ir neperstato 
savo reikalu klebono ofise, 
o eina tiesiog prie klausyk
los su tais reikalais. Argi 
jai atliekamosios išpažinties 
kontrolės kortelė nereika
linga? Argi ji negalėjo ko 
negero tikėties betvarkiai 
'elgdamosi? Argi klebonas 
galėjo žinoti jos tikrą sto
vį? Gaila man tos varguo
lės, bet ji savo varge taip
gi pabarimo užsipelnė.

Šitasai atsitikimas nėra 
tai dar išmintingo žmogaus 
nuo Bažnyčios atitraukimas, 
anei bedieviams įrankis.

Žinoma, jaigu mes jį išpu
sime taip, kaip išpūtė “K.,” 
bus tai geras bedieviams į- 
rankis, bet tai ne atsitiki
mo kaltė, o greičiau pūtimo. 
Kiekvieną atsitikimą tam
siai perstatė galime blo
giems tikslams sunaudoti.

Prie to atsitikimo priker
gti, kad yra “supagonėju- 
sią, supinigėjusiu” kunigą, 
tai daugiau, kaip nedora., 

I Reikia žinoti, kad mėnesi- 
. nė parapijom! mokestis ir

■ išpažinties korteliu mo
kestis eina ne į klebo-l

. no kišenių, bet į parapijos!
■ kasą. Tie pinigai klebono! 
; suvis nešildo. Tad kame

čia gali būti godumas? Go
dumas rišasi tik su savais 
pinigais, čia gi svetimi. Pri-' 
kergti kunigo biznį, kur jo 
nėra, jį apkaltinti, sumai
šyti su purvais, tai, manau, i 

' yra daug didesnis “supago-j 
nė j imas.” Lapymas.!

Red. prierašas. Dėdami! 
aną raštelį laikraštįn, mesi 

' lyg ir tikėjomės, jog kas! 
nors atsilieps į jį. Viršujei 

’ paduotas raštelis yra pir
mas mums atsiustas del 

! “Varguolės išpažinties.” 
’ Bet mes tikėjomės dar 
i vieno dalykėlio. Būtent,! 

jog koks nors Chicagos ku-l 
nigas kreipsis į redakciją iii 
klaus nurodyti aną moteriš-l 
kę, kad ją dvasiškai sura-l 
minus, aprūpinus. To ne-1 
sulaukėme.

Anot p. Lapymo, mes lyd 
tyčia ne iš to galo pradėjęl 
rašyti apie opųjį klausimą! 
Gerai, kuris nurodo, kur y-| 
ra tikrasis galas. Na, gel 
rai. Pažiūrėkime į tikrąjį 
g'alib

Ponas Lapymas sako, jo J 
tai nesąs pasibaisėtinas at-l 
sitikimas. Biznio žvilgsniu,! 
tai, žinoma, kad ne. Kad 
tlo nauda kunigui arba pa-| 
rupijai iš varguolės. Iš jos! 
nieko gero. Dar tik apsund 
kiminas bus.. Reikės patar-l 
naviinus teikti uždyką. Veri 
čiau ją atstumti. Todėl jei 
varguoliai atitolsta nuc] 
Bažnyčios, atvėsta nuo til 
kybos, tai mažmožis. Sal 
kome, jog bizniškai imanti 
tai nebaisu, visai nebaisiu 
Bet imkime tą nuotikį ii 
tikinčio žmogaus atžvilgiol 
pažiūrėkime į jį akimis kai 
tuliko, kurio širdyje žėrė ji 
artimo ir Dievo meilė. A| 
tai negraudu matyti tikin
čią moterį, netaktingu kuni
go pasielgimu atstumtą nuo 
klausyklos ir persiskirian- 
čią su Bažnyčia?

Mes nesakome, jog nerei
kia kontroliuoti išpažintį. 
Bet argi prie klausyklos ne
galima mandagiai, švelniai 
paaiškinti, kas daryti.

Skaudžiai p. Lapymas 
kalba apie lietuviu paprotį 
meluoti. Mums rodosi, jog 
tikras kunigas su artimo ir 
Dievo meile nekamantinės 
žmogaus, nesibriaus į jo šir
dį, o dar mažiau del “netei
singumo ydos neprisieis vi
sai nekaltam žmuogui nu
kentėti.”

SELPK1M LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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DIDELE DOVANA'
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigais 

Visas Kuponas vertas }c pinigais t

Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba J vertas dovanas.
(šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

IŠ CICERO, ILL.
Birž. 13 d. šv. Kazimiero 

Lictuvią Kningyno dr-ja 
turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Pasirodė, kad na
riu tikrai veikiama, kiek 
tik išsigalima. Apšvicta y- 
ra svarbus dalykas. Šiame 
susirinkime nutarta nupirk
ti daugiau kningu, išrašyti 
daugiau laikraščiu. Ir da
bar yra ne mažai kningu ir 
du laikraščiu: dienraštis 
“Katalikas” ir savaitraštis 
‘ ‘ Draugas. ’ ’ Susirinkime 
buvo duotas įnešimas drau
giją įrašyti į LR K. Spaudos 
Draugiją ir įmokėti vieną 
dolerį. Įnešimas vienbalsiai 
priimtas. Tas labai pagir
tinas daiktas. Tie, kurie 
neprisidėjo prie musą vei
kimo, prašomi prisidėti ko- 
kiuo nors budu. Kningynas 
yra visiems prieinamas, kas 
vakaras atdaras nuo 7:30 
ligi -9:30. Lietuviai turi 
lankytis kningynan, nes — 
kas skaito ir rašo, duonos 
neprašo. J. A. S.

Daugiau 
veiklumo.

Beskaitant dienraštį “Ka
taliką” kai kada atranda
ma nusiskundimai, kad sve
timtaučiai, ypač anglų 
spauda, mus, lietuvius, ro- 
kuoja lenkais arba rusais, 
kas yra labai nesmagu iš
girsti. Bet klausimas, kas 
tame yra kaltas? Ar tik 
ne mes patįs esame kalti 
ir apsileidę, nes ligšiol dar 
neišdrįsome save supažin
dinti su svetimtaučiais, ’ y- 
pač su spauda ir išaiškinti 
jiems, jogei mes nesame nei 
[lenkais, nei rusais, bet lietu- 
Įviais ir daug kuo skiriamės 
[nuo minėtų tautų ir laukia- 
line sau šviesesnės ateities, 
link dabar butų geriausia 
[proga tuo tikslu pasidar- 
Ibuoti, kada musų tėvynė 
[plusta kraujuose, tas musų 
[tautai be galo didelę nau- 
Idą atnešti!, kaip aukų rin- 
Ikime, t-’iu ir politikos rei- 
’kale. Tinime gerą pavyz
dį iš kitų tautų. Štai ve 
kadir tie patįs lenkai. Jie 
Išsijuosę darbuojasi per 
angliškus laikraščius. Tuo
se laikraščiuose jie ir niu- 
[sų tėvynę prikergia prie 
Lenkijos. Gi ką mes prieš 
tai sakome? Tylime ir nie
ko daugiau! Taip mums 
snaudžiant nieko geronega
lime tikėties ateityje.

Praeitais metais, kuomet 
Chicago j atsibuvo lietuvių 
politikinis seimas, juk bu
vo nutarta “ginti Lietuvos 
reikalus svetimtaučių spau
doje.” Bet ligšiol tasai nu
tarimas nepildomas, svetim
taučiai nič-nieko apie lietu
vius ir Lietuvą nežino. Ką 
veikia musų gerb. Tauto's 
Taryba Amerikoje, taippat 
nežinoma.

Reikia mums daugiau 
veiklumo ir darbštumo.

‘‘K.” Skaitytojas.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1666 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hennitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

■ Dr. S. A. ŠLAKIENE-
■ SPECIALISTE į
R MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
B 3255 SO. HALSTED ST. ! 
g Tel. Drover 6326 CHICAGO. ILL. 1

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School o£ Languages

1741 W. 47th Street. : : Chicagor
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KATALIKAS 3

Keletas žodžių 
apie daily 
užsilaikymų.

Plėtojanties kultūrai ir 
apšvietai, visur reikalauja 
dailumo darbuose, manda
gaus apsiėjimo susirinki
muose, kalboje ir t.t. Šioje 
laisvoje šalyje civilizacija 
tarp svetimtaučiu yra gana 
augštai pakilus. Tyrumas, 
mandagumas kalboje, dar
buose, apsiėjime—stovi ga
na ant augšto laipsnio. 
Mums, lietuviams, atvyku
sioms iš Lietuvos, nemačiu- 
siems civilizuoto gyvenimo, 
pripratusieins prie storžie
viškumo, nedailiu žodžiu, 
šlykštaus apsiėjimo su as
menimis, atrodo gana keis
tai amerikoninė kultūra. 
Stebimės gatvių švarumu,, 
švariai užlaikomais namais 
ir ne sykį ne vienas nusijuo
kia, kad čionai užginta yra 
net nusispjauti ant šaligat
vio. Tatai ir pasirodo 
mums šios šalies civilizaci
ja. Tiesą pasakius, Lietu
vos ar Rusijos miestuose 
nieko panašaus nematyti. 
Dažnai matosi įvairus ne
švarumai, šiukšlės, o net 
kartais išmatos valkiojasi 
ilgą laiką ne tik gatvėmis, 
bet -ir ant šaligatviu, tatai 
ir nenuostabu, kad atvyku
siam į šią šalį nemaž keistai 
atrodo.

Ši princesė yra duktė Ru
munijos karaliaus. Ji ište
ka už princo Jurgio, Grai
kijos karaliaus Įpėdinio.

Tarp kitko vieną aš pa- 
tėmijau čionai lietuvių tar
pe nedailų apsiėjimą, tai 
būtent prie stalo privatiš- 
kuose susirinkimuose bei 
viešuose vakaruose, baliuo
se. Teko man matyti Kau
ne lietuvių mokyklą gaspa- 
dinystės, dailaus apsiėjimo, 
prie stalo, apie kurią liudi
ja gana stora kninga pri
rašyta pagirimų ne tik lie
tuvių inteligentų, bet ir sve
timtaučių apie tos mokyk
los vertę. Ir ne viena lietu
vaitė, baigusi tos mokyklos 
kursą, nemažai pasės man
dagumo lietuvių tarpe. Bet 
kol kas mes, lietuviai, tame 
civilizacijos skyriuje stovi
me ant žemiausio laipsnio. 
Galima imti pavyzdį kadir 
tokį. Gauname plakatą su 
pagarsinimu lietuviško va
karo su balium. Tuojaus 
jaunikaitis drožia pas savą
ją ir vedasi ant baliaus. 
Vaidinimas koks ten nebū
tų, apie tai ne galvoje, o 
laukia tiktai pabaigos, kada 
orkestrą užtrauks kokį tai 
“tango,” ar “two step.” 
Prisišokę iki soties eina 
prie užkandžio. Stovi ilgas 
stalas, visas apsėstas pažįs
tamais, draugais ir draugė
mis. Pradeda valgyti. Tuo
jaus kįla šlykščios kalbos, 
negražus apsiėjimai, pra
dedama mainyties lėkštė
mis, atiminėti valgį vienas 
nuo kito, ar del pasigailėji
mo vaikinas mergelei, ma
tydamas, kad jau ji neturi 
šaltakošės ar kitko, iš savo 
lėkštės pasiunčia nemažą 
gabalą. Iš šalies gi svetim
taučiui ar apšviestesniam 
lietuviui žiūrint atrodo, kad 
mes, lietuviai, esame tame 
labai tamsus.

Pažymėsiu čionai keletą 
nurodymu, kaip mes priva
lėtumam užsilaikyti prie 
stalo.
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Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 
pėdų platus ir 150 pėdų ilgas, Harvey, 
Ill. Atsišaukite j Tananevicz Savings 
Bankų, Real Estate Departamento.

Geriausias grabo- 
rlus ant Brldųepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausla.

Prie kiekvieno 
pagrabo sutelkia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazoną paimu.

Tel. Drover 4139

Parsiduoda automobilius pigiai. At
sišaukite j
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentų

Tananevicz Savings Bankų
Real Estate Departamente

Parsiduoda 3 lotai aut California 
avė., tarpe 46-tos ir 47-tos gatvių. 
Kaina tik po $4(10.00. Atsišaukite i
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Departamentą

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Ran
dus neša $34.00 per menesį, 4237 — 
5th avė. Šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite į
Tananevicz Savings Bankų

Real Estate Departamente

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

Real Estate Departamentų

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

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

Real Estate Departamentų

Nauji Raštai
Oskar Wild. Granatų pa

vėsyje. Išvertė Kazys Pui
da. Kaina 
“Vienybės 
spauda ir
Brooklyn, N. Y.

40c. Pp. 159.
Lietuvninkų” 
lėšos.

— William ' Shakespeare. 
Macbeth. Tragedija pen
kiuose aktuose, lietuviš
kai vertė ir komentarius 
pridėjo Kleofas Jurgelionis 
(Kalėdų Kaukė). Chicago, 
Ill. MCMXV. Pp. 136.

Skruzdė. Braižinėliai. 
“Draugo” Bendrovės leidi
nys. 1915. Chicago, Dl.

Susipažinkite su 
šiuo Rukymu

us įgysite draugą, visam gyvenimui nuo pat pirmo susuki
mo cigareto arba prikimšimo pypkės. Todėl, kad praša

lintas yra peršėjimas ir deginimas naujai išrastu budu. Nėra 
kito tokio tabako kaip

Fringe
Albert

tautiškos linksmybės rūkymas

Valgant nekados nereikia 
skubinti, nesigirti gardumu 
ir nečiulpti lupomis.

Nekuomet nereikia krap
štyti dantų laike valgymo.

Nekados nereikia laužyti 
pirštų.

Nekados nereikia sėdint 
už stalo barškinti stalą pir
štų galais.

Nekados nereikia imti 
valgio su peiliu.

Nekalbėti tuomet, kuomet 
valgį laikai burnoje.

Nekuomet nereikia su 
peiliu graibstyti lėkštę ir 
paskui laižyti peilį.

Nekuomet nereikia ką 
nors pasakojant peiliu ar 
šakutėmis paišyti po stal
tiesę.

Visados reikia nosis lai
kyti švariai ir nekrankščio- 
ti su gerkle.

Nekuomet padėtos skepe
taitės nereikia užsikišti už 
apikaklės, kad kabotų ant 
krutinės, bet gražiai sudė
jus pasitiesti sau ant kelių.

Valgant nereikia su pa
duotąja skepetaite šluostyti 
nosį, bet tik retkarčiais lu
pas.

Nereikia imti sviesto ar 
kitko savo peiliu, o cukraus 
savu šaukštuku.

Nekuomet nereikia spjau
dyti vaisių lukštus ant lėkš
tės, bet gražiai su šakutė
mis išimti iš burnos ir pa
dėti ant krašto savo lėkštės.

Saugoties nepadorių kal
bu, kuomet prie stalo ran
dasi moterių.

Laikyti kojas vieno
je vietoje ir neištiesti, 
kad galėtum pasiekti kitų 
kojas (Tas nedailus apsiėji
mas yra gana prasiplati
nęs).

Nereikia arbatos ar ka
vos iš stiklinės pilti ant 
lėkštelės ir gerti iš jos.

Nekados nereikia mergi
nai ar moterei duoti vaisių 
savomis rankomis. Galima 
patarnauti 'tuomet, jei ji 
prašys ir tai su ta pačia lėk
šte ar gražiai su šakutėmis.

Nekuomet nereikia einant 
nuo stalo imti saldainių ar 
kitką į kišenių.

Tiek tik maž daug pažy
mėjau, tik stambesnes dai
lumo formas, • kaip turėtu
mėm užsilaikyti už stalo, 
susirinkimuose bei viešuose 
vakaruose. Daug dar turi
me blogų papročiu ir kituo
se apsiėjimuose, kuriuos ap
leidžiu. Plačiau galima 
rasti kningutėje “Nebūk 
storžieviu,’’ kurią ,patarti
na kiekvienam norinčiam 
būti visa kame perskaityti.

J. Sakalas.

Kas bailys — komedija 
dviejuose aktuose. Iš ang
lų kalbos vertė Juozas Mi
liauskas. “Draugo” Bend
rovės leidinys. “Draugo” 
spauda. Chicago, Ill. Pp. 
28.

ženyba ir žmogaus gyve
nimo siekinys ir lytiškoji 
etika. Antra padidinta lai
da. Parašė Barabošius. 
“Laisvės” spauda, Brook
lyn, N. Y. Kaina 15c.

Išvogimas iš Paviako 10 
kankinių. “Laisvės” spau
da ir turtas. Brooklyn, N. 
Y. 1915. Kaina 20c.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakls
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5326

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krlmlnallškas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus ir poperas

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

Kas norite apsaugoti nuo ugnies 
biznius, namus ir rakandus, kreipki
tės į Tananevicz Savings Banką, o, at
sitikus nelaimei, Imsite apsaugoti per 
minėtų bankų. Kreipdamiesi viršnu- 
rodyton vieton, visados turėsite tei
singai ir gerai jūsų skriaudų atlygin
tų. 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.

Ant raudos 2 4-rių ruimų flatai, 
3202 S. Ashland avė. Kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bankų

Real Estate Departamente

Vakarais namie:
724 W. 35th SI.

Tel. Drover 1310

Tel. Haymarket 6212 

Lietuviai pas Lietuvi 
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.

Ne daro skirtumo kaip daug ir 
kaip rūkote, Prince Albert visa
da geras. Šaltas ir kvepiantis du
rnas džiugina jus po kiekvieno 
užrukimo. Galite rūkyti kaip no
rite, o jusu liežuvio niekados ne
kutens ir nedegins.
Tas turi rūpėti kiekvienas kas nori gardžiai surūkyti 
cigaretą arba pypkę.

Pirkit Visur Prince Albert raudonose bletinėse, 10c., mai
šeliuose su raudonais viršais 5c„ ir stiklinėse so svarą 
ir po puse svaro.

R. J. REYNOLD>TOBACCC©2OMPANY, Winston-Salem^ N. C

LIETUVIS 
GRABORIUS

Į A. MASALSKIS, 8305 Auburn Ave,

Dorna West Pullmano 
Lietuviams.
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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.EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

turi 
mas 
dos 
bile
pigiai.

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

Atsišaukite pas:
M. J. Tananevicz,

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

Telefonas Canal 3737
d

Mrs. A. Vidikas

B

BSaugokitėsLOXOL

1838 S. HALSTEO ST., CHICAGO.

B
n 
u

gauti 
Richter ’io 
Expellerj, 
reikalau

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

ffllH-EXKllEB 
• «etJU3PMOtf II1

Jau galima pinigus siųsti į senų 
krajų — Lietuvų. Taippat parduo
dame laivakortes.

TeL Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

pamėgdžiojimu 11 
norėdami 
tikrų 
Pain 
visadoa
Kite »u iu ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai 
na 25c. ir 50c
Aptiekuoae arba 
pa* iidirbėjua.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rOmų, svinakalvių daigtų ir stogo popioros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

Baigusi akušerijos kolegijų; ilgai praktika
vusi I’ennsylvanijos liospitalėse ir Philadol- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą visokiose ligo
se moterims ir merginoms. Kalba lietuviš
kai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 
kiškai.

AKUŠERKA

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

NEW YORK, H. Y.

JUS GALETE ISAUGITI
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymų, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prisemtą, kalba:

•‘TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—I-fiiip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.

t
 Męs galcme perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuee- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėto že- 
Šeštojė^savaite. 'uia¥ atspaustą kuponą 
ir siuskete šlanden.

UNION LABORATORY, Box 514, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 541, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą są 
jusu antrašu.)  __

Dr. G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. korio 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos: 
iki 9 ryto, nuq ■ 12 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 687.

Perkamo ir parduodame namus ir 
lotus. Dabar turime ant pardavimo 
labai pigiai keliatų namų. Du na
mu parsiduoda už pusę kainos, labai 
geroj vietoj, arti lietuviškos bažny
čios. Turime aut pardavimo daugy
bę lotų 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.

B

i

B 
B

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuvė
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO, ILL.
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VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUSĘ 
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 valfzos 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

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

"‘Amerikos Lietuvis”Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi-1 kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
iii

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

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

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

3
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Iš Chicago.
TARPTAUTINIS CHORŲ 

KONTESTAS.
Pereitą sekmadieni “Ri

verview Exposition” atsibu
vo tarptautinis Chicagos i- 
vairių chorų koncertas. Da
lyvavo chorai: lenkų, lietu
vių (Birutės), chorvatų. 11- 
krainu, švedu, rusu, rusinu, 
serbų, čekų, slovakų, nor
vegų. Lietuvių choras, di
riguojant p. A. Pociui, su
dainavo Kur bėga Šešupė. 
Trims chorams: lenkų, šve
dų ir čekų suteikta dova
nos. A.

PIKTADARIAI KONTRO
LIUOJA POLICIJĄ.
Prokuroras Hoyne aštriai 

kritikuoja civilės tarybos 
komisiją, kad buvusiam po
licijos viršininkui McWee
ny sugrąžinta policijos ka
pitono rangą. “Dabar yra 
aišku — pasakė Hoyne — 
kad susiorganizavusių pik
tadarių agentai išnaujo ims 
kontroliuoti policijos depar
tamentu.”

Hoyne nuomone, McWee
ny papirkimas esąs toks 
aiškus, kad jam kapitono 
vardo sugrąžinimas esąs 
priešingas visiems civilės 
tarnybos įstatymams. Tr 
jei dabartinis policijos vir
šininkas tuo reikalu nieko 
neveiksiąs, tatai Hoyne 
patsai pradėsiąs valyti po
liciją.

WARANTAI.
Prindeville vakar 
naujus warantus 
vidurmiesčio ho-

NAUJI
Teisėjas 

išdavė 6 
areštuoti
telistus, kurie pereitą, sek
madienį publikai pardavi
nėjo svaiginamus gėralus. 
Tokių warantu busią išim
ta ir daugiau.

PRAKALBOS.
SLA. 139 kuopa birželio 

16 d., ty. šiandie, rengia 
prakalbas Brolių Strumilų 
svetainėje, 107 gat. ir Tn-

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie lietus; rytoj debe- 
siuota ir vėsiau. Vakar 
ajigščiausia temperatūra 
buvo 75 laipsniai, žemiau
sia — 51 laip.

••• ?.
—... .......  ■ '-y-f/fa-

KATALIKAS

diana avė. Prakalbos pra
sidės vakare 7:40. Kalbė
tojais bus iš Lietuvos at
keliavęs St. Šimkus, Lietu
vių Draugijos nukentėju
si ems del karo šelpti Įgalio
tinis, ir Dr. J. šliupas.

P. Babelis.

L. VYČIŲ SUSIRINKI
MAS.

Birželio 10 d. Apveizdoš 
Dievo parapijos svetainėj 
L. Vyčių 4 kuopa atlaikė 
savo susirinkimą. 
17 dienoj nutarta 
teatras. Prasidės

Birželio 
parengti 
7:30 va-

Vytis.

Iš straiko lauko
DARBININKŲ ATSILIE

PIMAS.
“Kompanijos išleidinėja 

tūkstančius dolerių paskel
bimams dienraščiuose su 
tikslu perstatyti reikalus 
tamsiai ir tuo bildu berti 
publikai i akis smiltimis. 
Manome, jogei miesto Chi
cago piliečiai nenorės mo
kėti 55 nuošimčių išlaidu 
už tuos apskelbimus. Gat
vekarių kompanijos prezi
dentas Bnsby pats save iš
rinko teisėju santaikos teis
mo reikale. Pasiūlėme san
taikos teismą, paremtą ant 
teisingų pagrindų. Santai
kos teisinas pridera nuo iš
rinkimo trečio teisėjo, kuris 
atsineštų teisingai i abi pu
si. Prezidentas Bnsby ir 
kompanijos atstovai su tuo 
absoliučiai nenorėjo sutik
ti.”

William Quinlan, 
John J. Bruce, 
L. D. Bland.

KĄ KALBA DARBININ
KŲ VIRŠININKAI.

Gatvekarių darbininkų li
nijos viršininkai privatiniai 
kalba, jogei tikrąja priežas
timi jų atmetimo santaikos 
teismo, kurią kompanija bu
vus pasinius, yra tai, kad 
trečią tam teismili teisėją 
turėjęs nuskirti majoras 
Thompson. Plūstai nepasi
tikinti majoru, kadangi pa
starasis turis 10,300 šėru e- 
lektros Commonwealth Edi
son kompanijoj, kurie su
teikia gatvekariams elektrą. 
Tie patįs finansistai, kurie 
kontroliuoja elektraunes, 
jie kontroliuoja ir gatveka- 
rius.

RENGIA KARUOMENŲ.

Springfield, Ill., birž 16. 
— Ištikus Chicagoj gatve
karių streikui, gali ištikti 
riaušės. Gub. Dunne pa
darė parėdymą, kad 'visa 
Illinois valstijos gvardija 
hutų gatava važiuoti i Chi
cago po pirmo paliepimo. 
Visiems oficieriams išmėti
nėta pranešimai. Chicagos 
pitlkai, žinoma, pirmutiniai 
stotų prie darbo. Čia yra 
1, 2, ir 7-tas pėstininkų 
pulkas.

AūtomobiliŲ^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 i gerą vietą. Kuo
met busite prisirengę, tai darbas jus 
lauks. •

Dieninė ir Vakarinė Kliasa,

United Auto Brokers inc.
2835 Cottage Grove Avenue Chicago.

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

Visiems studentams, kurie pradės 
šią savaitę, mes duosimo didelį setą 
knlngų dykai.

Judėkite du centu del atsakymo.
Adams, Manager

2835 Cottage Grove avė., Chicago, Ill.

GERA PROGA DRAUGYSTĖMS.
Chernausko daržas kol kas dar del 

dviejų sekančių nedūldienių neparan- 
davotas: Aug. 29 ir Sep. 5 d., š. m. 
Daržas po Sep. 6 d. (Labor Day) 
bus duodamas visoms draugystėms 
dykai iki adventų. 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 Cheruauskas,

M. J. Wankowski 
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas? Gal to ne 

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

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, niiuois.

!
TeL Drover 7642 t

Or. G. Z. Vežei (Vezelis) |
LIETUVIS BEMISTAS f

t 4712 So. Ashland Avė. t
į, erti Ittaa gstvįjb T

t

SUČEDYK PINIGUS
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO

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

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po S1.00.

Bąrakes’ Kavos Krautuves
1816 \V 12th st 
3102 W 22nd st

Pietine dalis 
•3032 Went worth ave 
3427 S II n 1st ed st 
4729 •» Ashland avė

Šiaur-vakarinė dalie.
1644 W Cnicntro avė

Į 1373 Milwaukee avė
; 1045 Milwaukee avė 
į 2054 M 1 Waukee avė 

2710 W North avė

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

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

?houu Drover 7100

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyri), Moterių Ir Vaikų Ligas

Ofisai Ir GyvsMimc vieta Valaadoa

3249 S. Morgan St., Chicago.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

7 Šitas specialia KUPONAS verta? lt 
Haesan Cigaretu kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretu kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

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

(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1916.)

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

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

$1.00 Į MENESI
galite girdėti puikiausius šo
kius ir geriausius dainorius 
savo namuose

3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI 

'.4 ir 50 Dainų ir Muzik. Dykai 
Reikalaukite musų Puikaus, 

iliustruoto Katalogo DYKAI.

m AL PHONOGRAPH CO. 92
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Tananevigz Savings

BANK
i

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, 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 

procentų.
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 išraokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

BU-KART NEBEUNIS LAI^SASTISSAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina Kas utarnlnkas Ir pelnyta
PRENUMERATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ i XT™?2«? & pUSei TTlSLtUĮEUBOPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- | ! 
_ Į joj ir Škotijoj 15 š Prusnose 15 m |g

Raiyfe. tuojaasr © gausi vieną numerį dykrA

W, 0. Boczkauskas & Go.
^ahanoy City, Pa0| KMtt W. South ll!„

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

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

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

»
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