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122,000 RUSU PATEKO NELAISVĖN TEUTONAMS
Rusai netenka įOrinliĮ atakų
Galicijos, pasekmes.

West Point kadetų paroda.

Berlynas, birž. 17. — Da- 
bartinieji vokiečiu žygiai 
Galicijoj veda prie to, kad 
paskutinis smūgis bus drož
tas rusams ir caro armijų 
nebus Galicijoj. Nežiūrint 
į tai, jog rusai iš paskuti- 
nųjų stengiasi atsispirti, 
bet jų pastangos eina nie- 
kop. Sujungtos vokiečių, 
austrų ir vengrų armijos 
spaudžia lauk rusus iš Ga
licijos.

Teutonai pradėjo grūsti 
rusus iš vakarinės Galicijos 
2 d. ties Tarnow. Ties tuo 
miestu pralaužė rusų lini
jų ir po to be paliovos tik 
ūžė ir ūžė su viesulus smar
kumu ant rusų.

Dabar rusams beliko Ga- 
licijos kamputis su Lvovu. 

Mš šiaurės, pietų ir vakarų 
^gfcutonai spaudžia rusus. 

'^Ptloiiai skelbia, jog per 
dvi savaiti Lvovas bus jų 
rankose.

Teutonų grobis Galicijoj 
buvo didis. Per dvi savai
ti tarp birželio 1 d. ir 15 d. 
Galicijoj teutonai suėmė 
122,000 rusų kareivių ir 108 
oficierius. Priegtam teuto
nai paėmė 53 rusų kanuo- 
les, 187 kulkosvaidžius ir 
58 vežimus su amunicija.

Rusų kariniai ekspertai 
apskaitliuoja, jog teutonų 
jėgos ant viso rytinio fron
to, nuo Baltikes iki Rumu
nijos, yra 71 korpusas, iš 
kurių 45 yra vokiečių kor
pusai. Tai yra armija iš 
2,800,000 kareivių ant fron
to 750 mylių ilgumo. Ru
sai pripažįsta, jog iki lie
pos pradžios Lvovas patek
siąs teutonams.

Vokiečių oficialis prane
šimas, jog rusų atakos ant 
vokiečių pozicijų i pietų ry
tus nuo Marijampolės ir i 
rytus nuo Augustavo at
muštos.

INDIJONAI NERI
MAUJA.

, Washington, D. C., birž. 
17. — Yaqui indi jonai, ku
rie gyvena. Yaqui klonyje, 
ėmė nerimauti ir prisieina 
juos spėka raminti. Pasių
sta prieš juos 600 kareivių.

NUSKENDO BEGELBĖ
DAMAS VAIKĄ.

Trenton, N. J., birž. 17. — 
Kun. Athanasius French, 
mokytojas angliškos kalbos 
St. Francis kolegijoj, nu
skendo upėj. Jisai pamatė 
upėj savo mokinį beskęs
tant, šoko upėn, bet be
plaukdamas linkui vaiko 
pats prigėrė.

Londonas, birž. 17. — Te
legrama iš Rotterdamo pra
neša, jog franeuzų aeropla
nai, atakavusieji Karlsruhe, 
pridarė tam miestui daug 
blėdies. Buvę užmušta 200 
asmenų. Rūmai, kuriuose 
gyveno kunigaikštis ir da
bar buvo apsigyvenęs ko
mendantas armijos, veik vi
sai bombomis sugriauti. Su
gadinta dirbtuvės, kur a- 
municija buvo dirbama. 
Užmuštieji laidojama pa- 
slaptomis.

Vokiečių zeppelinas vėl 
atakavo Anglijos pakrantę. 
Užmušta 16 ir sužeista 40 
žmonių. Kokie miesteliai 
buvo atakuoti, nežinia, nes 
cenzūra neleido to skelbti.

Vokiečių aeroplanai ata
kavo Francijos miestus 
Nancy, St. Die ir Belfort.

DEGĮS LAVONUS.
Paryžius, birž. 17. — Bu

vo susidaręs Francijoj spe
cials komitetas iš daktarų 
ir mokslo vyrų. Komitetas 
buvo karo lauke ir bandė 
deginti žmonių ir arklių la
vonus. Komitetas praneša, 
jog tuo budu pasiliuosuoti 
nuo lavonų lengviau, negu 
kasant duobes ir laidojant. 
Dabar komitetas išdirbsiąs 
nurodymus, kaip lengviau
sia sudeginti krūvas lavonų.

NUPIRKO MEDIKAL? 
MOKYKLĄ.

New York, birž. 17. — 
Milijardierius Rockefelleris 

’nupirko Chinijos sostinėj, 
Pekine, medikalę mokyklą, 
kurią vedė London Alissio- 
nary dr-ja. Užmokėjo 
$200,000. Dabar paskirta 
tris dideli Amerikos dakta- 
rai-profesoriai vedimui tos 
įstaigos. Jie išvažiuos ru
denį.

ČEKIAI SU PROTESTU.
New York, birž. 17. — 

Daugelis šio miesto sufra- 
giečių, turinčių nuosavybes, 
siųzdamos čekius apmokė
jimui miesto taksų, kartu 
siuntė ir protestą iš sekan
čių žodžių: taxation without 
representation is tyranny. 
Sufragietės yra tos nuomo
nės, kad jei jos turi mokė
ti taksas, tai jos privalo ir 
balsavimo teisę turėti.

— Kopenhagen, birž. 17. 
— Albert Bailiu, direktorius 
Hamburg-American garlai
vių kompanijos, ir artimas 
keizerio prietelis, patarė 
kaizeriui būti taikoje su S. 
Valstijomis.

West Point kadetų metinė paroda. Viršuj — karo se kretorius Garrison, genero
las Scott ir pulkininkas Townsley.

Itslai stoja 
dldin mušln.

Roma, birž. 17. — Apy
linkėse Goritz miesto tvir
tai ėmė laikytis austrai ir 
čia prasideda pirmas dide
lis mušis tarp italų ir aus
trų. Italai sustojo trijuo
se punktuose ant rytinio I- 
sonzo upės kranto. Antroj 
upės pusėj yra apsidrutinę 
austrai.

Italijos laivynas buvo su
sirinkęs Taranto uoste. Da
bar išplaukė nežinia kur. 
Prieš išplauksiant Taranto 
katedroj buvo pamaldos, 
kuriose buvo jurininkai.

REZIGNUOJA GUBER
NATORIUS.

Washington, birž 17. — 
Ala j. gen. Goethals, Pana
mos kanalo juostos guber
natorius, padavė rezignaci
ją. Nuo savo vietos pasi
traukia šį rudenį.

— Washington, D. C., bir
želio 15. — Atsistatydinęs 
sekretorius Bryan umu lai
ku pagarsysiąs, kaip sustab
dyti europinį karą.

Nuskendo Sulaikė žydus
22 žmonės, nuo gražinimo

Londonas, birž. 17. — Vo
kiečių povandeninis laivas 
sutorpedavo Anglijos gar
laivį Strahnaim. Ant jo 
buvo 33 žmonės — devyni 
anglai ir 24 chiniečiai. Iš
sigelbėjo vienas anglas ir 
dešimts chiniečių. Kiti 22 
nuskendo.

Dar vokiečiai sutorpeda- 
vo Švedijos garlaivį Tors
ten, bet buvo nuvilktas į 
uostą.

Ties Aberdeen uostu vo
kiečiai nuskandino tris žve
jų garlaivius.

— Paryžius, birž. 17. — 
Eina gandas, jog Holandi- 
ja leisianti per savo terito
riją eiti Anglijos armijai 
užpulti Vokietiją. Kitas 
gandas skelbia, jog Holan- 
dija pakels ginklą prieš Vo
kietiją.

— Roma, birž. 17. — Te
legrama iš Atėnų skelbia, 
jog Graikijos karalius vėl 
silpsta. Turįs kraujo už- 
nuodijimą.

New York, birž. 17. — 
Žydų labdarių dr-jos, rūpi
nančiosios ateivių likimu, 
andai pasiunčiusios savo į- 
galiotinius Washingtonan į 
darbo sekretorių AVilsoną 
su prašymu sulaikyti nuo 
grąžinimo (deportacijos) 
200 žydų ateivių, kurie ne
senai atkeliavo į Ameriką 
ir turėjo būti grąžinami per 
Archangelską į Rusiją.

Tie visi žydai, tai išimti
nai iš Lietuvos ir Lenkijos 
išeiviai. Kuomet jie butų 
buvę per Archangelską grą
žinami, butų turėję iš ten 
atlikti ilgą kelionę pėsti į 
savo vietas, butų turėję 
daug vargo panešti, kadan
gi šiais laikais Rusijos ge
ležinkeliai yra užimti karo 
reikalais.

Tai visa perstatyta sekre
toriui Wilsonui ir tasai su
laikęs grąžinimą neapribo
tam laikui.

Taip tai žydai moka ir į- 
stengia saviškiems pagelbė
ti.

Vokiečiai 
Lietuvoje.

“Naš Viestnik” rašo:
Gegužės 2 d.’ netoli Liepo

jos rusų povandeninis laivas 
susprogdino vokiečių trans
portinį laivą, kurį lydėjo 
eskadra lengvų greitlaivių 
ir minininkų.

Rajone nuo Šiaulių į pie
tus, kurį turi užėmę rusai, 
eina atkaklus mūšiai. Vie
na priešininko kolona, kuri 
mėgino užeiti rusams iš už
pakalio, buvo smarkiai su
mušta ir pateko net 300 
žmonių nelaisvėn. Ten pat 
paimta 5 anuotos. Liku
čiai sumuštos kolonos išsi
sklaistę.

Sulyg belaisvių ir vieti
nių gyventojų pasakojimų, 
Baisogaloj netoli bažnyčios 
bavarai (vokiečiai) palaido
jo savo generolą, kurį mir
tinai sužeidė mūšyje su ka
zokais , .
• Padubisiu mūšiai dar te
beina. Priešininkas smar
kiai priešinosi rusų karuo- 
monės žygiams Eiriogalos 
link. Bet rusai su durtu
vais išstūmė iš Eiriogalos 
priešininką.

Užnemunyj be permainų, 
vieir šaudėsi.

S e r ed ž i u s. Ties Se
redžiumi vokiečiai padarė 
stiprias savo pozicijas. Nuo 
Nemuno pusės trįs eilės ka
simų, padarytų iš cemento 
ir geležies. Prieš kasimus1 
vielinės tvoros. Sako, kad 
vokiečiai žiauriai elgiasi tik 
su tais, kurie nemoka vo
kiškai. Kurie vokiškai mo
ka, tai su tais elgiasi ne
blogiausia.

E i r i o g a 1 a. Daugirdo 
dvare Plenborg, ant Dubi- 
sos kranto, netoli Eirioga
los, .šūvis pataikė į gyvena
mąjį namą, užmušė Daugir
do motiną ir jos tarnaitę. 
Namas sudegė. Sudeginta 
dar ir šie dvarai: Bilvičiai, 
Draškauskio, Pašaltonai, 
Pilsudskio ir daug artimų 
šiems dvarams kaimų. Iš 
dvarų visą turtą vokiečiai 
išvežė, o tarnautojus išva
rė į Prusus, (“tu. R.”).

MIRĖ KUNIGAIKŠTIS.
Petrogradas, birž. 17. —- 

Didysis kunigaikštis Kon
stantin Konstantinovič, pre
zidentas mokslo akademi
jos, pasimirė sulaukęs 57 
metų amžiaus. Turėjo šir
dies ligą.

— Gary, Ind., birž. 15. — 
Šio miestelio motormanai ir 
konduktoriai ketina sekti 
chicagiečių pavyzdį ir su- 
straikuoti.

Iš oro ata
kavo vokie

čiu miestą.
Londonas, birž 16. — 

Talkininkų oro laivynas 
bombardavo iš padangių 
kunigaikštijos Badeno sos
tinę Karlsruhe. Atakoj da
lyvavo 23 aeroplanai.

Sulyg vokiečių praneši
mų, vienuolika užmušta ir 
šeši sužeista. Vienas aero
planas buvęs nušautas, o 
antras pašautas.

Francuzai, apie tą ataką 
skelbdami, sako, jog mies
tan numesta 130 bombų. 
Bombos taikinta į pilį, amu
nicijos dirbtuvę ir stotys- 
na. Daug gaisrų kilo. Ant 
geležinkelio stoties kilo di
di panika. 'Traukiniai ėmė 
.bėgti į visas puses.

Moteris dirbs' 
vyry darbus.

Londonas, birž. 16. — Ka
dangi karau išėjo daug an
glų vyrų ir šiaipjau jauni
mo, kuris daugiausia dirbo 
ant ūkių, dabar Anglijoj 
pritrduko darbininkų dirb
ti laukuose. Vyrų vietas 
pradėjo užiminėti moterįs. 
Anglijoj, Škotijoj ir Vai i joj 
atsiliepė net arti poros šim
tų tūkstančių moterių, ku
rios apsiėmė dirbti ant ūkių 
vyrų darbus. Jos todėl ars, 
sės ir javus valys. Tarp tų 
moterių esama net iš augš- 
tesnių sferų, kurios nors 
tuo budu stengsis savo ša
liai palengvinti ginties nuo 
badmirio. Tai labai gražus 
apsireiškimas.

TALKININKAMS SE
KASI.

Londonas, birž. 17. — 
Belgijoj ir Francijoj įvai
riose vietose talkininkai tu
rėjo pasisekimų. Vogezų 
kalnuose francuzai paėmė 
340 vokiečių kareivių ir 4 
oficierius. Priegtam paė
mė daug šautuvų ir 500,000 
patronų.

Vokiečiai ėmė bombar
duoti Reims. Afiestan nu
krito arti 100 bombų.

MARCONI—KAREIVIS.
Florencija, Italija, birž. 

17. — Wm. Marconi, garsus 
bevielio telegrafo išradėjas, 
padavė prašymą, kad jį pri
imtų inžinierių leitenantu 
ir kad butų paskirtu prie 
telegrafo brigados.
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Ii Dienos

Kalėjimai ir lab
darybę įstaigos.

Kalėjimu ir labdariu į- 
staigii Suv. Valstijose val
dybos paskelbė savo sąskai
das, iš kuriu paniški, kad 
kalėjimu užlaikymui išlei
džiama daugiau pinigų, ne
gu labdarių įstaigų užlai
kymui.

Abelnai imant, kalinys.y- 
ra vidutiniai jaunas žmo
gus, sveikas, kad tuo tarpu 
labdarių įstaigose laikomi 
pensionoriai yra senyvi, sir
guliuojanti, reikalaujanti 
sau specialūs globos, speci
aliu valgio, slaugojimo h- 
gydytojų priežiūros.

Nežiūrint to, jų užlaiky
mo lėšos yra žemesnės, kaip 
stiprių ir sveikų prasižen
gėlių.

Ypatingu yra toksai da
lykų stovis, nes tiesiog ne
sutinkantis su žmogaus 
protu, idant senyvų ir silp
nų žmonių užlaikymas atsi
eitų mažiau, negu stiprių ir 
sveikų, tinkančių prie dar
bo ir dar nuolat dirbančių 
kalėjimų dirbtuvėse.

Prie kalėjimų didelių iš-

jardierius neras jokio pasi
gailėjimo pas kaizerį. Jo 
milijonai bus valdžios už
grobti.

Nežinia, kas bus padary
ta su milijonieriaus įstaigo
mis Švedijoj ir Norvegijoj. 
Tose įstaigose, liejyklose, 
dirba tūkstančiai darbinin
kų. Jei jos užsidarytų, tai 
minios liktų be darbo.

Ši mergina išsigelbėjusi nuo skęstančio laivo Lusitania. 
Bet su laivu nuskendo jos tėvas su motina.

^Dienon.=^
(latvekarių straikui Chi- 

cagoje pasibaigus, nemažas 
slogutis nuslinko nuo gy
ventojų. Nors straikas te- 
sitęsė pustrečios dienos, bet 
nesmagumų jau buvo pri
daręs. Straikas gal ir ne- 
visuomet išvengiamas, bet 
del abiejų pusių patogiau 
ir del visuomenes geriau, 
jei susitaikoma be ilgų tą
symų. Per pastaruosius-15 
metų trylikoj miestų buvo 
dideli gatvekarrų straikai. 
Iš tų straikų darbininkai 
tik du telaimėjo. Aštuonis 
straikus kompanijos laimė
jo, o trijuose straikuose bu
vo padaryti kompromisai, 
+v. abi pusi nusileido. Smar
kiausias gatvekarių strai
kas buvo San Francisco. 
Tęsėsi 8 mėnesius. Dalyva
vo jame 2,000 žmonių. Per 
riaušes užmuštų buvo 30, 
sužeistų 1,000, nuostolių už 
$7,000,000 ir straikas buvo 
da rl>in inkų prala imėtas.

Prie originalių, gerai nu
sisekusių leidinių reikia 
priskaityti Skruzdės “Brai
žinė! ius.” Esama autoriaus 
talentingo beletristo. “Brai- 
žinėliai” nesenai išleista 
“Draugo” bendrovės. Lei
dinyje randame jausmingų 
raštelių. Autorius, matyt, 
gyvendamas, kur nors, kur 
“aplinkui riogso augšti, 
niūrus kalnai, tarsi kalėji
mo sienos,” tėmija lietuvių 
gyvenimą ir aprašinėja jį. 
Pirmame raštelyje “Išsiil
gau draugo” matosi auto- 
ria ns širdies jautrumas, 
draugiškumas. Kituose 
rašteliuose autorius palie
čia daug gyvenimo ir sie
los stygų. Pobudingas raš
telis yra Bernąjorko “cici- 
iik-ii.” Tik ar ne be rei
kalo a. i h irius čia Įvedė Stor-

laidų, kas tiesa, turima pri
skaityti ir užvaizdų algas 
ir abelną sargybos užlaiky
mą, kad tuo tarpu to viso 
nesama labdarių įstaigose. 
Bet visgi toji kalinių prie
žiūra negali susilyginti su 
gydytoji! ir sanitarų užlai
kymu, taippat su supirki
nėjimu vaistų, kokie toms 
įstaigoms yra būtinai rei
kalingi.

Tasai atsitikimas turėtų 
liudyti, jogei labdarių įstai
gos yra tvarkiau vedamos 
už bausmiiles įstaigas, ty. 
kalėjimus.

Toksai dalvku stovis yra 
« , .7 4

tiesiog paradoksas ir ver
tas nuodugnaus ištyrinėji
mo, nes arba perdaug išlei
džiama prasižengėlių užlai
kymui, arba permažai suse
nusių, netinkamų darbams. 
Bet aršesniuoju daiktu ta
me atsitikime yra tas, jogei 
valdžia turi dėti didžias iš
laidas sveikų ir stiprių 
žmonių užlaikymui.

Paprasčiausioj! privatinė 
pramonė — užlaikanti dc- 
sėtkus ir šimtus darbinin
kų, suteiktų darbininkams 
ne tiktai prasto kalėjimo 
valgio, bet dar gerą užlai
kymą jų šeimynoms, gi a- 
part to butų apturimas ne 
mažas pelnas.

Neprotingas jėgų naiki
nimas darbo žmonių, kurie 
peržengia bent kokias tei
ses ir veltus jų paskui už 
tai užlaikymas visuomenės 
lėšomis — tai vis senųjų

Išrodo, kad vokiečiai ligšio 
tame labiausia prasikalto. 
Vargu bau bešališkas miii- 
tytojas išteisys vokiečių į- 
siveržimą į Belgiją ir Lu- 
sitanios nuskandinimą. Tai 
du 'vokiečių, taip sakant, 
mirtinu nusidėjimu.* Šitie 
vokiečių nusidėjimai papil
dyti su šaltu . aprokavimu, 
sulvg išangsto nustatyto

amžių palikimas, ' tiesiog 
priešingas ir kenksmingas 
šių laikų draugijiniam ir e- 
konominiam surėdymui, vi
sai tvarkai.

Didžturčio tėvynes 
meilė

Po visą Vokietiją kilo 
jtrukšmas, kuomet Vokieti-

Lietuviai 
Amerikoje.

IŠ SCHENECTADY, N. Y.
Čionai apsigyvenę ne ma

žai lietuvių, bet savo para
pijos neturi. To priežastis 
— “perdidis” lietuvių apsi
švietimas. Del velykinės 
išpažinties prisiėjo parsi
kviesti kun. Židanavičių iš 
Amsterdam, N. Y. Šiemet 
tuo daugiausia pasirūpino 
šv. Juoapato dr-ja. Kitais 
metais, kuomet prisieis tam 
pačiam tikslui parsikviesti 
iš kitur kunigas, kiekvienas 
lietuvis, norintis atlikti iš
pažintį, turės užmokėti po 
$1.00. Šiemet del ei be
darbės tos mokesties iš lie
tuvių nebereikalauta. Vis
kas buvo veltui, bet ne visi 
tuomi naudojosi.

Birž. 7 d. pasimirė Mika
lojus BarkauskiS. .Jis dar
bo metu vienam saliune už 
pabarėj krito ir ant vietos 
mirė. Palaidotas birž. 9 d. 
be pamaldų, nes niekas ne
galėjo priuodyti vietos len
kų parapijos klebonui, jo
gei velionis buvęs tikras ka
talikas. Antanas K.

IŠ MASON CITY, I0WA.
Čionai lietuviai yra susi

pratę. Susitvėrusi SLA. 
178 kuopa pasekmingai au
ga ir vietos naujokyne ga
lės atlikti ne mažą rolę vie
šajame lietuvių gyvenime. 
Nekurie bet lietuviai kuopos 
neapkenčia ir jos veikimus 
ignoruoja. Ve kame tai tu
no tikrasis lietuvių nesusi
pratimas. Apšviestesnieji

Įjos milijardierius Johanu 
I Ludwig Possehl buvo užda
rytas kalėjimai! už judošys- 
tę. Daug. kalbų sukėlė tas 
nuotikis ir Skandinavijoj, 
nes tasai didžturtis valdė 
dideles kasyklas Skandina
vijoj.

Possehl buvo vienas di
džiausių Vokietijos turčių. 
Jis buvo vertas $250,000,- 
000. Dabar nabagas tupi ka- 
•lėjime ir laukia savo galo. 

Į Possehl buvo labai duos- 
|nus. Jisai yra kaizeriui pa
dirbdinęs tris zeppelinus. 
Luebccke, kur jisai gyveno, 
jisai išstatė puošnų teatrą.

Vokietijoje jisai turėjo 
daugių monopoliją, kaip 
Rockefelleris turi žibalo mo
nopoliją šioje šalyje. Dabar 
jis yra G0 metų amžiaus. 
Kaipir Amerikos Rockefel
leris, Possehl buvo papras
tu darbininku.

Švedijoj jisai turėjo dide
les kasyklas. Iš tų kasyk
lų buvo iškasama metalas,' 
vadinamas piritu. Iš Šve
dijos to metalo buvo gabe
nama Anglijon ir Franci j on, 
ty. Vokietijos priešams. 
Priegtam jis valdė Švedijoj 
dideles liejyklas. Tose lie
jyklose buvo dirbama gink
lai, gabenama į Japoniją ir 
paskui į Rusiją.

Nuožiūra krito ant tur
tuolio, kuomet jis savo mil
žiniško biznio ofisus perkė
lė netikėtai iš Vokietijos į 
Daniją, Kopenhagenan. Pa
skui buvo tyrinėta daugiau 
ir ta jo judošystė pilnai bu
vo susekta. Kartu su didž
turčiu pasodinta kalėjimai! 
ir keletas jo agentų.

Už 'tokią judošystę mili-

Pageidaujamas 
įstatymas.

Andai kongreso žemes
nysis rūmas Washingtone 
priėmė kongresinano Pal
mer ’io bilių, kuriuomi aš
triai uždraudžiama gabenti 
iš vienos valstijos kiton ko
kius nors kasyklų produk
tus, prie kurių dirba netu
rinti 16 metų vaikai, taip
pat jokių -kitų produktų iš 
fabrikų, kuriuose dirba ne
turinti 14 metų amžiaus 
vaikai.

Biliaus autorius, A. Mit
chell Palmer, paeina iš 
Pennsylvanios, kur randasi 
didesnė dalis anglekasyk- 

lų. Jo biliui labai prieši
nosi kongresinanai iš pieti
nių valstijų, kur prie med
vilnės pakavimo dirba tūk
stančiai vaikų.

Daugybė valstijų turi 
pra vedusios įstatymus,
draudžiančius vaikams dirb
ti, tečiau tie įstatymai įvai
riais budais aplenkiama. 
Taigi dabar Palmer’io bi- 
liuini norima priversti, kad 
tie įstatymai butų pildomi 
ir vaikai nuo visokių dar
bų paliuosuojami. Kadan
gi tik 43 kongresinanai bu
vo balsavę priešais tą bilių. 
tatai yra valties, jogei ir 
senatas tą bilių priims.

TAUTOS FONDO IŠMO
KĖJIMŲ IKI SEIMUI 

SCRANTONE AT
SKAITA.

T. Fondo paskirti per
žiūrėti išmokėjimus Fondo 
kasininko, paduodame į tris 
laikraščius (‘ ‘ Draugą, ’ ’
“Kataliką” ir “žvaigždę”) 
sąrašą išmokėjimų nuo .No
vember 10 d. 1914 m. iki 
May 27 d., 1915 m., pagal bi- 
las, kurias gavom nuo seimo 
viršaičio. (N. B. Bilos bu
vo mokamos be kasos glo
bėjų parašų, bet nuo dabar 
bus mokamos tik su kasos 
globėjų parašais).

Be šitų bilų seime buvo 
paaiškinta dar apie kelias 
bilas, išmokėtas Dr. Rut
kausko apie 300 dol. ir kun. 
F. Kemėšio apie 200 dol. su 
viršum. Tų bilų nematė
me.

Išmokėta Bilos:
Lapkričio 6 d., 1914 m. 

John M. Tananeviez Pub. 
House, 125 laiškų .. $1.50

Lapkričio 6 d. 1914 m. J. 
M. Tananeviez Pub. House, 
10,000 atsišaukimų .. 26.50

Lapkričio 10 d., 1914 m. 
John M. Tananeviez Pub. 
House, 1,000 circulars 3.00

Gruodžio 1 d., 1914 m. 
Draugas Pub. Company 
(statement).

Spalių 6 d. 1914 m. Drau
gas Pub. Co., printing 4.25

Spalių 14 d., 1914 m. Dr. 
Pub. Co., printing .. 5.00

Lapkr. 4 d., 1914 m. Dr. 
Pub. Co., printing 50.64

PDIDELE DOVANA“
Nebo pakelio priešakys vertas jc pinigais 

Visas Kuponas vertas įo pinigais

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

, arba įvertas dovanas.
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1«15)

šaukiant seimą, sekretoria- 
viiną seime ir protokolo ra
šymą ........................ 20.00

Bal. 1 d., 1915 m. John 
M. Tananeviez Pub. Hou
se ............................ 130.00

A. A. Šlakis (išlaidos nuo 
gruodžio 1 d., 1914 m. iki 
geg. 27 d., 1915 m.) 20.89

Geg. 28 d., 1915 m. Mo
nikai Gurinskaitei už darbo 
valandas ir typewriterio 
3 mėnesių randą .... 8.70

Sykiu išlaidu .. 1,007.81
Į Lietuvą Išisiųsta:

Sausio 16 d., 1915 m. 4,- 
608 rub................. $2,000.00

Bal. 29, 1915, 6,983 nib
rių ........................ 2,995.29 ,

Viso ................. $4,995.29
Inėjimų, sulyg “Katali

ko” No. 129 š. m. kasinin
ko B. Vaišnoro tilptįsios at
skaitos, ligi gegužio 29 d., 
1915 m. buvo $18,675.97. 
Neturėdami ineigų kningos, 
tos atskaitos patikrinti ne
galime. J. B. Walukonis.

Lapkr. 25 d., 1914 m. Dr.
Pub. Co., printing .. 40.60

Lapkr. 25 d., 1914 m. Dr.
Pub. Co., printing .... 35.45

Gruodžio 18 d., 1914 m. 
Jonui Šlakiui už 17 valan
dų darbo ..................... 1.70

Lietuv o laiškas 
Užkaukazio.

Lietuvis dragūnas, Jero
nimas Lutkus, rašo broliui 
Juozui į Westville, 111.

“Duodu žinoti, kur aš da
bar esu. Esu kare. Lai
mingas tu, kad esi sveti
moj šalyje, kad išvažiavai 
nuo baisaus karo. Neduok, 
Dieve, nei vienam taip var
gti, kaip aš vargstu tame 
kare; dieną ir naktį žiūriu, 
iš kurios pusės atlėks ku- 
lipka. Žiūriu, kurioj ininu- 
toj reikės virsti nuo arklio. 
Linksmas buvau, kad į dra
gūnus papuoliau, bet dabar 
vargo matau tiek, kiek ne
matęs. Septynias dienas 
buvau nevalgęs ir negėręs. 
Dabar tik duonos duoda du 
svaru dienoj ir vieną kartą 
viralo.

Niekas negali apsakyti, 
kokie mano vargai. Septy
nis mėnesius aš buvau pir
moje ugnyje. Dar vis išli
kau gyvas. Aš esu ant Tur
kijos rubežiaus. Dabar gir
dėjau, kad varys ant Aus
trijos rubežiaus. Gainioja, 
varinėja, kaip šunis. Ne
turime atsilsio. Atsilsis ta
da, kada parjojam.”

marę. Stormarės rolė nėra 
tipiškas apsireiškimas tarp 
lietuvių “cicilikų.”

Da^ig buvo pranešama a- 
pie kariaujančiųjų tautų 
Iziaurumas. Bet daugiausia, 
rodos, žinių budifvo apie vo-

pleno. Visai skirtingos rų- 
šies buvo italų žiau
rumai Milane, apie kuriuos 
vakar buvo pranešta. Ita
lai yra karšto temperamen
to, greitai užsiplickia ir 
tuoj veikia. Tie žiauru
mai buvo tai didžio užsi-

tečiau neturėtų paisyti tų 
ignorantų ir veikti savo už
brėžtus darbus. A. Jonelis.

IŠ SHEBOYGAN, WIS.

kiečių ir rusų žiaurumus. karščiavimo pasekmės.

Vietos “Jaunimo” drau
gija birž. 13 d. buvo paben
gusi vakarėlį. Sulošta 
‘ ‘ Mariutė, vargonininko

duktė.” Lošimas ne kaip 
nusisekė, lošėjai nebuvo 
pratę scenoj būti. Publi
kos buvo labai daug.

Čia darbai eina ne blo
giausia, bet naujiems dar
bininkams yra sunku dar-

Jurgis R.bas gauti.

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Gruodžio 18 d., 1914 m, 
Juliui Kaupui už rašymą 
straipsnių į “Draugą” ir 
“Kataliką” apie Tautos 
Fondą (už 1 mėnesį) 25.00

Gruodžio 13 d., 1914 m. 
Monikai Gurinskaitei, už 
darbo valandas ir typewri
terio randą ................. 9.10

A. Šlakiui (iškaščiai nuo 
lapkričio 5 d. iki gruodžio 
10 d., 1914 m.) .... 36.95

Lapkričio 12 d., 1914 m. 
Whitehead and Hoag Co. už 
10,000 guzikų 99.17

Lapkričio 27 d., 1914 -m. 
Adams Express Co. (nepa
žymėta už ką) ...; 167.50

Lapkričio 17 d., 1914 m. 
Whitehead aigl Hoag Co. 
už guzikus ............. 187.42

Išlaidos suruošimui lietu
vių “Tag Day” kovo 4 d., 
1915 m., Chicago, Ill. 117.54

Gruodžio 5 d., 1914 m. 
New England Casualty Co. 
'(kasininko bond) .... 25.00 
' Lapkričio 18 d., 1914 m. 
P. L. Šlakiui, už darbo va
landas ........................ 6.90

A. A. Šlakiui (išlaidos 
nuo spalių 7 iki lapkričio 
4 d., 1914 m.)............... 41.50

Gruodžio 1 d., 1914 m. 
Tananeviez Pub. H. 31.00

Kovo 11 d., 1915 m. P. V.
Obieeiunui (kasininko 

bond) . 25.00
Kovo 1 d., 1915 m. Juliui 

Kaupui už darbą Tautos 
F. raštinėj nuo vasario 1 d. 
iki kovo 1 d. 1915 m. 30.00

Kovo 1 d., 1915 m. Juliui 
Kaupui už darbą T. Fon
do raštinėj nuo 1 d. sausio 
iki 1 d. vasario m., 1915 
m....................    25.00*

Lapkričio 7 d., 1914 m. 
Juliui Kaupui, išlaidos su-

VOKIEČIŲ PAGELBI- 
L —t. &vtil.

Vokiečiai, atėję į Kauno 
gub., turėjo kuosmulkian^ 
siu žinių apie Šiaulių ir 
šeinių apskr. dvarus, tai y- 
ra, kur kiek yra pūdų gru
dų, kiek gyvulių liko nere- 
kvizuotų. Dažnai žinodavo 
ne tik kiek pūdų, bet net 
svarų grudų. Vokiečių rai
telių būriai, dažniausia at
jodavo į dvarą nakčia ar 
pusryčių, kol dar visi mie
ga. Jie su savim visados 
turėdavo surašą kiek ir ko
kio turto tame dvare yra. 
Jaigu ko sulyg surašo ne- 
razdavo, tai tuojau prisiųz- 
razdavo, tai tuojau pašiųz- 
surazdavo ir atveždavo.

Lietuvių del šito vokiečių 
informavimo neintarta.

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

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

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

Tel. Humboldt 97
J. C. WO LON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

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

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

jmmmri

iDr. S. A. ŠLAKIENE:
I SPECIALISTE
i MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
| 3255 SO. HALSTED ST. !

Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL.
Tt Hi: — w—n '■

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas pali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglį] kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Lanfnatea
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Iškarolauko. Admirolas Fullam
Svarbiausi rytų karo lau

ko mūšiai eina dabar Gali
cijoje, kame pastaruoju lai
ku vokiečių-austrų karuo
menci teko kiek pirmyn 
prasistumti.

Karpatų kalnai — tai y- 
ra opiausia vieta ir Vokieti
jai ir Austrijai, nes pro ten 
isveržusi karuomenė turėtų 
beveik liuosą kelią Vengri
jos slėniu Berlynan. Su
prantama tad, kodėl rusų 
karuomenė taip stengiasi 
pro Karpatus prasiveržti 
Vengrijon ir kodėl Vokie
tija tiek pastangų deda, kad 
rusų karuomenę pro tuos 
kalnus nepraleidus.

Jau kelintą kartą šiuo 
karu ėjo mūšiai Karpatuo
se. Ir dabar prieš pavasa
rį rusų karuomenė buvo 
jau beįsiveržianti Vengrijos 
slėnin. Kad atmušus tą ru
sų užpuolimą, vokiečiai ir 
austrai buvo surinkę dides
nius karuomenės būrius 
Krakovo rajone, iš kur ir 
pradėjo stumti rusų karuo
menę, stengdamos užeiti į 
užpakalį rusų karuomenės 
daliai, kovojančiai Karpatų 
kalnuose. Ta karuomenė 
buvo todėl priversta pasi
traukti nuo Karpatų kalnų. 
Traukianties jai atsiėjo, 
matoma, gana sunkiomis 
sąlygomis, nes atskiroms jos 
dalims, kaip antai 48 divizi
jai, teko sftprokai nuken
tėti.

Tą savo traukimąsi iš va- 
kąyų Galicijos ir nuo Kar
patų kalnų stengiasi rusų 

ipmenė šiek tiek atsver- 
■tazdania austrų-vokie- 
Karuomcuę nuo Dnies- 
ir iš Bukovinos. Te-

Annapolio akademijos, kur 
mokomi jureiviai-oficieriai, 

perdėtinis admirolas 
Fullam.

ti s 
čių J 
tro 
čiau visame Galicijos fron
te prasidėjusioj i mūšiai dar 
tebeina ir apie galutinas jų 
pasekmes peranksti butų 
dar kalbėti.

Pavislio ir užnemunio 
frontuose nieko indomesnio 
tuo tarpu neatsitinka. Ei
na ten paprasti maži mūšiai, 
taip lygiai, kaip ir francu- 
zų-vokiečių fronte, kame ko
vojama visu įnirtimu už 
kiekvieną, galima sakyti, 
žemės sieksni.

Daug indomesni dalykai 
atsitinka dabar musų kraš
te, nors savo reikšme visam 
karo pasisekimui taip vie
nai, taip ir antrai pušei gal 
mažiausia svarumo teturi. 
Čia vokiečių karuomenė įsi
veržė gana plačiu frontu ir 
greit buvo užėmusi labai 
platų žemės gabalą: visą 
plotą nuo sienos ligi linijos, 
einaničos pro Raseinius, 
Baisogalą, Radviliškį Min
taujos linkui. Iš pradžių į- 
siveržė vokiečių karuomenė. 
susidedanti daugiausia vien 
iš raitelių ir artilerijos, ir 
tatai paaiškina faktą, kodėl 
taip urnai ir taip, greitai ga
lėjo jie tiek ploto užgrobti. 
Toji aplinkybė betgi paaiš
kina vėl ir kitą faktą, kodėl 
rusų karuomenci sekasi da
bar taip greit vėl stumti at
gal vokiečių karuomenę.

Ar šiokį ar tokį pobūdį 
betgi turi vokiečių karuo
menės užplūdimas musų 
kraštan, vokiečių karuome-

tam tikrose jos vietose ir 
ilgesniam laikui susilaiky
ti. Taip, jei rusu karuome- 
nū buvo privertusi nesenai 
pasitraukti vokiečius iš Jo
niškio ir Šiaulių rajom], tai 
pastarosios žinios praneša 
mums, jog ton pusėn trau
kiančios vėl didesnės vokie
čiu karuomenės dalįs, su ku
riomis dabar einą mūšiai.

Rusu karuomenė stumia 
vokiečius iš dviejų pusių: 
nuo Mintaujos, Šiaulių ir 
Mažeikių linkui, ir nuo Ke- 
dainių-Raseinių ir Baisoga
los Šiaulių liukui. Tokiuo 
budu vokiečių karuomenė 
siunčiama yra trikampiu iš 
dviejų pusių. Toksai vo
kiečiu karuomenės padėji
mas butų gana jai pavojin
gas, jaigu nebūtų ji pasiė
musi i savo rankas Liepojos 
ir Ventspilės.

Kaip dar šitame fronte 
virs dalykai, butų dar per- 
ankstyba ką-nors ■ prana
šauti: visa pareis nuo tų 
pienų, kokius vokiečių ka
ruomenė yra sau išsidirbu
si ir kokias spėkas ji čion 
galės sutraukti. Tuo tarpu 
tiek težinoma, jog iš 1 divi
zijos pėstininkų ir vienos ir 
pusės divizijos raitelių, su 
kuriai^ pradėjo vokiečiai 
veržties Lietuvon, dabar vo
kiečių karuomenė, veikian-

Ipaskola turi būti 1921 me- f 
tais konvertuota iš 5 ir pu
ses nuoš. paskolos į 5 nuoš. 
paskolą. Teisybė, skolinto
jai begaus toliau puse nuoš. > 
mažiau nuošimčių, užtat ! 
betgi valstybė pasižada 1921 ‘ 
metais išmokėti norintiems į 
nominalę obligacijų kainą, 
vadinasi 100 už 100. Pirmi 
dvi paskoli valstybe galės 
taippat konvertuoti, tik ta 
konversija bus daroma val
stybės nuožiūra, kuomet jai 
bus tai parankiau, ir ne an
ksčiau, kaip 1925 m.

Iš viso to matyti, kad lei- 1 
džiaut trečiąją paskolą buvo j 
norima padaryti ją patoges- j 
nę. Tai reikštų, jog vai- Į i 
stybė reikalauja vis daugiau 
pinigo, ką pagaliau patvirti
na ir faktas, jog, jei antro- s 
ji paskola buvo padaryta 4 | 
mėnesiai po pirmosios, tai įy 
ši trečioji skelbiama jau 31 
mėnesiai po antrosios ir vie
nu atveju visam milijardui, 
kuomet pirmi dvi paskoli 
tenešė abu kartu 1 milijar
dą.

Aiškus dalykas, kad 
karas, intraukęs savo 
kuriu tokius milžinus
stybes, reikaauja iš vedan
čiųjų jį vastybių ir neapsa
komai didelių, tiesiog milži
niškų pinigų sumų. Reta 
vastybė tebus priaugusi prie 
tokių didelių išlaidų. Viena 
tik negut Anglija nėra dar 
beveik atjautusi tų finansi
nių sunkenybių, kokias 
kenčia jau kitos valstybės. 
Taip, iš kariaujančiųjų val
stybių viena tik ištikrųjų 
Anglija nėra dar nustojusi 
ligšiol mainyti auksan pope- 
rinius pinigo ženkus. Vi
sos gi kitos valstybės, pra
sidėjus karui, tuoj nustojo 
mainiusios poperius į auksą. 
Ir tie poperiai bematant 
tuoj savo kaina nukrito. 
Taip, Amsterdamo biržoj, 
kuri dabar viena tik beveik 
beiko vertybių kainuoto  j a, 
tik Ailglijos poperius bepri- 

nominale jų kaina.

dėjusi, kaip apskaito tusų 
laikraščiai, ligi vieno ir pu
sės korpusų.

Karas ir finansų 
stovis.

Gegužės 6 d. liko paskel
bta Rusijoj nauja vidaus 
paskola 1 milijardu rublių. 
Tai yra jau trecioji nuo ka
ro pradžios vidaus paskola. 
Pirmoji paskola buvo pa
skelbta pereitųjų metų spa
lių mėn. 3 d. 500 milijonų 
rublių, antroji gi tokia pat 
suma šių metų vasario mė
nesio 6 d.

Pirmi dvi paskoli buvo 
išleisti 49 metams iš 5 nuoš. 
palei kursą 94 už 100. Pas
taroji gi paskola leidžiama 
81 metams iš 5 ir pusės nuo
šimčių palei kursą 99 už 
100. Tokiuo budu pastaro
ji paskola, nors ir augštes-

SIS 

šu
va-

ima

SIMNAS, 
(Suv. gub.).
kelios dienosJau 

pradėjo veikti pačto 
rius. Patsai miestelis da
ro blogą įspūdį; namai su
griauti, užtvarai išlaužyti, 
gyventojai išvaikyti: žiuri 
ir netiki, kad tai tas pat 
Simnas gavo tokią liūdną 
išvaizdą.

kaip 
sky-

VIRBALIO APYLINKE, 
(Suv. gub.).

Daugelis ūkininkų pabė
go, daug jų sudegino, o liku
sieji, auštant pavasariui, 
pradeda rupinties žemės 
dirbimu. Kalba kaip kas 
ir apie likusią pabėgusiųjų 
ūkininkų žemę, kad ją ap- 
sčjus, bet tai tik atskirų 
žmonių kalbos, o čia reiktų 
organizacijos tokiam dar
bui. Gal vėliau atsiras ir 
tai.

NUO ADMINISTRA
CIJOS.

Dienraščio “Kataliko” a- 
gentas, M. ŠIMONIS, šio
mis dienomis lankosi po 
Pennsylvaniaos valstiją ir 
užrašinėja “Kataliką.” Kur 
Jis atsilankys, lietuviai juo-

siojo vado štabo pranešimų 
matyti, nėra pasirengusi 
taip greit pasitraukti iš 
Lietuvos, o gal net mano

skolintojams pelningesnė.
Be to, pastaroji paskola 

ar vieną pirmenybę 
aniedvi. Būtent ši

turi

per ji užsirašyti dienrašti 
“Kataliką.’

A. L.
pries

D. “Kataliko” 
Administracija.

SUGĖDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš s'ičędysiu 9-2 iki 14s ant svaro kavos 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

KATALIKAS
WimTT-i-rr r - *'*h AjasaMįSĮM^'-'

kaip kiti par
duoda už 30c 

19©

Geriausia kava j Santos kava, 
kokią pinigai 

gali pirkti

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 40c ver-žs kitur pirduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bsmes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarin? ia' 
1-311 IV Cnica.o a'

2054 M i w vL-i a
2710 W Nori h n*c

Vakarine dalis.
' 151J W Macį i: in st
’ 2H0 W m. st
Į c L !u..t! avė

I !&!•' l;aH. <i St
I i?j? jlaisv1®*! st

Šiaurine dalis.
4r6 V’ rirLinn st 
720 W North avo 
’.d! t Lincoln a ve 
3244 Liijooiu avė 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd tt

Pietine dalis
8032 Went wo • th avė
34’7 S lialstcd st
47L9 •» Ashland avė

Bell System

Pagreitink Savo Biznį su 
Telefonu.
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A. Vidikas
Bcigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- 
rusi I’ennsylvaaijos hospiialūsc ir I’hiladel- 

I'ase k ui i ilga i patarnauja prie gini- 
Uždyką duoda rodą moterims viso- 
;.oe. Kalba lietuviškai, angliškai, 

lenkiškai ir slaviškai.

1830 S ilALSTSD ST., CHICAGO.
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k
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. MILDA 
TEATRAS
3138-42 Sg. HAsAdSt.

Turi g.-nau?’:t pas:'.J. ną. Kas 
nakt pilnas ža:u.;.ų.

goriausius
..sius kai-

Todėl. 1 
valdiniui', s 
nas.

Už 5c čia na-n. t-.-fl giažcsni 
Teatrą, kaiti vic iruiiustvjo už 
50c.

Nedšlicuiis 10c. balkonas, 15c.
KAnoa šiokio ;.ii 

subatemis 5c. taiko; 
mai.

Prasideda 7 ’U.
Sub;.to:: ’ i. -L o

.cnomis Ir
10c. že-

Jei nori l::-.hs:il 
valandą linus: įnik
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Tel. Usynarket 6212

Lie-f.ia- pr Litiir.i

galvos skausirq. >t"Uar.LjKii :-a j
DR. W. YUJZKIF.WK1Z f 

1024 MILWAUKEE AVE. <_ >CAGO. ILL. Į 
Vai. r to 9 r. iki 9 yak. 5V-J. nuo 9 r. iki 1 p. p. t 

■-aA-a.-acy-.-av?: . jp s-i w aizi ^-„-2a.c

Satųdilės 
puraėgdžlcjinin i> 
norėdami gaut- 

y Kichtor’ir 
Expollerj. 
reikalau

i*ti su ka 
ženklo kaip 
parodyta kai 
25e. ir 60c 

arba
tfdir bėjus.
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DR. G. Fi

Telephone Yards 6685

Lietuvijkg Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siūti; ir over- 
kntų.

JONAS SODEIKAS, savininkas 
3252 -54 a. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Dorna West Pullmano 
Lietuviams.

Fftin 
visados 
bite 
ro 
eia 
na
Aptiektose 
pas

F.AOichter&Co
74-83 Washi;ig;fi.i Si 

KE’Vf YCM, K. T.

Ofo-as 
32108, 
ant 

_______ „ _____ c ii- 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo G iki 8:30 vakarė.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

3149 So. Morgui iii, torte 
Specialistas 

Moteriškų, Vyrišku
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Chicago |
Vaikišku

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

Perkamo ir parduodame namus ir 
lotus. Dabar turime aut pardavimo 
labai pigiai keliatą namų. Du na 
mu pmsidu.f’a už pusę kainos, labai 

! geroj vietoj, arti lietuviškos bažny- 
j i.ios. Turimo ant pardavimo daugy- 
■ m- lotų šitoj apylinkėj, kur daugiau- 
i šia lietuvių apgyventa. Lietuviai, pa- 
j ^naudokite iš geros progos!

Suvisais reikalais kreipkitės sekan- 
i ėiū’ adresu:

Dr. T, Maturzynska . t 
KABINETAS DENTISTim

B. W. SLUZ
738 W. 119 St. West Puliman.lll.

Telephone West Pullman 992.

Atlie a visokį darba dantist--A, 
riuu ineinanti Darbas gvara- i.

Taipgi {virtas

1511 MILWAUKEE AVE.

Tel. Kaime!;.h

e wu Lr *

:60

niŽKI DRABUŽIAI UŽ PUS? 
. KAINOS.

:Us nesanie bankicriai, bet gvaran- 
‘ -nes sutaupysimo jus 

Nauji vyriški drabužiai 
$50 už pusę kainos. Ma- 
dr.-ibužiai, vertės $25 iki 
Apatiniai mažai vartoti,

pinig.i

19 SO 
(Keo.r.

Iles. sieti St.
Drover

nuo *1 ir augščiau. Vaikų ■ drabužiai 
nuo $2.59 iki $7.50. Taip-pat valizos 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara ItaslkSį
valandai. Sukatoje iki 11 
vakare. Nedėlioję 
kare.

vakarii* iki 9 
valandai 

iki 6 valandai va-

kęs, pagreitink jį su telefonu- 
Jeigu tavo biznis yra geras, 
laikyk jį taip ir dar pagerink 
jį per telefoną.
Prižiūrėk savo biznį ir turėk susinešimą su 
juom — lengvas, greitas ir ekonomiškas 
būdas yra tą atlikti per Local ir Long 
Distance linijas Bell Telephone Sistemos. 
Bell tarnauja 70,000 miestams ir mažiems 
priemiesčiams ir juos suvienyja taip, kad 
galima su visais pakalbėti pcrjelefoną.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

TAUPUMAS VIRTUVĖJE
Vienas degtuvas arba keturi — maža liepsna arba di 

dėlė — lengva ugnis arba didelis karštis. .Tokiu an
glių, jokių suodžių, jokių pelenų.

’‘©ilCsok-stes®
raiškia geresnį virimą, už pigesnę kainą — ir vėsią, šva
rią virtuvę. Su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais, su kabinetiniu vir- 
c’Z užlaidžiama lentyna, vieta del rankšluočių ir kitais 
patogumais.

Perfection Oil duoda geriausius rezultatus.

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION) 

CHICAGO, ELL.

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

ruimai kiekviename pagyvenime, ant trijų augščių, 
raudos atneša $185.00 į menesį, 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:
F. A. Mažeika, 3315 Auburn Avenue

Tel. Yards 1138.

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

Alės parduodame savo gra
mofonus už cash arba ant iš- 
mokesčio už

91.00 I MENESĮ
galite girdėti puikiausius šo
kius ir geriausius dairioms 
savo namuose

3 MENESIAI mėginimo dykai

ROYAL PHONOGRAPH GO.

14 ir SO Dainų ir Muzik. Dykai
Reikalaukite musų Puikaus 

iliustruoto Katalogo DYKAI.

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

L
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STRAIKUI PASIBAI

GUS.
Kaip jau žinoma, didelis 

Chicago j gatvekariu strai- 
kas vakar ryte pasibaigė ir 
nuo vakar pusiaudienio mie
stui komunikacija išnaujo 
sugražinta. Vakar iš pat 
ryto apie galutiną streiko 
užbaigimą nieko tikro ne
buvo žinoma, net angliški 
laikraščiai apie užbaigimą 
nebuvo minėję. Tik kiek 
vėyiau, aplink 10 vai. ry
te, po miestą pasklydo ži
nios, jogci streikas pasibai-, 
gė, jogei nuo pusiaudienio 
ims vaikščioti gatvekariai. 
Ir tas ištikro taip buvo.

Pirm to ištisią naktį ma
joro biure buvo laikoma 
konferencija. 5 vai. ryte iš 
majoro biuro buvo praneš
ta, jogei abi pusi sutikusi 
priimti santaikos teismo nu
sprendimą ir streikas tuo- 
jaus turi užsibaigti. San
taikos pirmininku konfe
rencija išrinko pati majorą 
Thompsoną. Jį išrinkus 
paskelbta, kad unistai turi 
grišti darban.

Konferencija tęsėsi nuo 
8 vai. vakare lig 6 vai. va
kar rytui. Ėmė dalyvumą 
majoras Thompson, penki 
aldermanai, streikininku į- 
galiotiniai ir kompanijų at
stovai.

Santaikos komisija susi 
deda iš trijų asmenų: po 
vieno atstovo iš abieju ko
vojančiu pusiu ir pirminin
ko, kuris turės sprendžia
mąjį halsą. Tuo pirminin
ku arb.a arbitru ir yra mie
sto majoras.

Santaikos teismas pradės 
savo darbą ateinantį pirma
dienį. ,

Bus apkalbami ir išrišti 
klausimai:

Mokcsties nustatymas.
Darbo laikotarpis, kol 

darbininkas galės apturėti

ORAS.
Chicago ir apylinkes. — 

Šiandie giedra, bet vėsiau; 
pavakarėj ims debesiuoti ir 
rytoj pramatoma lietus, 
taippat kiek šilčiau. Vakar 
augščiausia temperatūra 
buvo 78 laipsniai, žemiausia 
— 62 laipsniai.

augščiausia algą.
Laikas, kuomet dienos 

darbas turi būti pabaigtas 
ant viršutiniu geležinkeliu.

Ir kitos smulkmenos.
Žinom a, svarbi ausiu o j u 

klausimu bus mokcsties 
klausimas

Be to, nakties konferen
cijoje užgirta, kad ant gat
vekariu t. v. “trips” turi 
būti panaikinti. Darbinin
kai dirbs kasdien po 9 vai. 
be jokios darbe pertraukos.

Darbo valandas ant vir
šutiniu geležinkeliu nusta
tys santaikos teismas.

Streikas tęsėsi trumpai, 
tik pustrečios dienos, bot ir 
tuo trumpu laiku miestui 
padaryta arti poros milijo
nu doleriu nuostoliu.

Kuomet streikas atšauk
ta ir gatvekariai iš savo vie
tų sujudinta, prie ją prika
binta Suv. Valstijų vėliavė
lės, kaipo ženklas, kad 
streikas yra pasibaigęs.

Publika ir kitu šaką dar
bininkai per tas dvi dieni 
daug nukentėjo. Turėjo į 
darbą keliauti bile kokiais 
po ranka pasipynusiais ve
žimais ir automobiliais ir už 
tai sūriai mokėti. Turintie
ji automobilius ir vežimus 
gerokai pasipelnė. Nesma
gu jiems todėl pasidarė, 
kuomet išgirdo apie pasibai
gusį streiką.

POLICIANTUS AP
KALTINO.

Vakar kriminaliam teis
me pasibaigė byla policijos 
kapitono Storen ir seržan
to Weissbaum. Prisieku
sieji abudu pripažino kal
tais už turėjimą artimus ry
šius su miesto piktadariais. 
Kapitonui toko $1,000 pa
baudos, gi seržantui tris 
metai kalėjimo. Be to, a- 
budu prašalinami iš polici- 
jinės tarnybos.

Kuomet majoras Thomp
son pasekmingai apsidirbo 
su gatvekariu tarnautojų 
streiku, dabar sumanyta ir 
prie namu statymo darbi
ninką streikams padaryti 
galą. Sakoma, kad karpen- 
terią streikas turėsiąs šian
die pasibaigti.

PAGRĮŽO.
Vakar po pietą pagrįžo 

Chicagon Dr. S. A. Šlakio- 
nė, ponia A. Nausiedienė

ir adv. A. A. Šlakis. Šie 
chicagiečiai po seimą Scran- 
tone, Pa. važinėjosi po val
stijas ir lankėsi lietuviu ko- 
lionijose.

VYČIŲ VAKARĖLIS.
Šį vakarą Apveizdos Die

vo parapijinėj salėj vietos 
vyčiai rengia vakarėlį. Bus 
lošta veikalas “Pagal nau
jausios mados.” Kviečia
mi vakarėliu vyčiai iš kitą 
kuopą ir mielai kviečiame 
Dovyčius. Kuopos rast.

Reikalaujame kriaučių ir kriaučkų 
mokinties risavoti, kirpti (pattern) ko
tus, sijonus, jekes, dreses. Mokslainė 
atdara nuo 6:30 iki 9 vai. vakare.

BLECKS SCITOOL,
3302 So. Morgan str., . Chicago, Ill.

Paieškau savo vyro. Domhiiko Je- 
sinsko, kuris mane apleido 4 savaitės 
atgal. Paliko mane su trejetą ma
žų mergaičių, vyriausia o metų, antra 
3 metų, o trečia 2 metų amžiaus, O- 
nute, Elenute. ir Genovaite. Jo iš
vaizda: augštas, laibas, biskj lenktas, 
švesaus veido, dantis reti, plaukai gel
svi ir ant galvos turi randą nuo pra
mušimo. .Taigų kas dažinotų apie ji. 
malonėkite man duoti žinią. Girdėjau, 
kad jis gyvena apie west north ir 
kad turis merginą ant laisnes. Ma
lonėkit pranešti šiuo adresu:

Julijona Jestnskicnė,
536 W. 33rd str., Chicago, Ill.

Kas man duos apie ji žinią, duosiu 
5 ‘dolerius.

Parsiduoda bučernė, arklys ir veži
mas. Parsiduoda pigiai. Atsišaukite 
adresu:
858 W. 33rd str., Chicago, 1111

B. PAPLAUSKAS. 10604 State str., 
W. Pullman. Ill., yra musų agentas 
Roselande, West Pullmane ir apylinkė
je-

ALD. “Kataliko” Administracija.

GERA PROGA DRAUGYSTĖMS,
Chernausko daržas kol kas dar del 

dviejų sekančių nedėldienių 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 $7£į,00 
ramios. 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.

G co Chernauskas,

E.‘.?9DC?3 i

ft.-?
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; Lietuviškų Šokių Albumas
K3

CHICAGO, ILLINOIS
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ALBUM
LITHUANIAN DANCES 

for Orchestra
COLLECTED AND ARRANGED 

= BY =

Vincent Nickus

PIANO, 1st VIOLIN, 2nd VIOLIN,
VIOLA, CELLO, BASS, FLUTE, 
CLARINET, 1st CORNET, 2nd COR

NET, TROM BONE, DRUMS.

igšiol pas lietuvius nematyti šokią albumai. Juose telpa rinkinis svar
besniu lietuviu tautiniu šokią ir tautinis himnas. Panašią leidiniu lie
tuviu kalboj dar nebuvo. Šokiai sutaisyti įvairiems, muzikalioms in
strumentams. Visas kompletas susidaro iš vienuolikos kningelią. Kiek
viena kningelė skiriama atskiram muzikaliu! instrumentui. Kiekvie

noj kningelej telpa: V. K. Maišas, Varpelis valcas, Liepelė polka, Lelija valcas, 
Dėdiene polka, Aguonėlė mazurka, Žirgelis šokis, Lietuvos maršas, Vamzdelis, 
Suktinis, Klumpakojis, Noriu miego, Himnas, Tautinis Himnas. Tie visi albu
mai yra labai paranku įgyti lietuviu benams.

Kaina visiems albumams vienam instrumentui

Visi 11 albumą visaį orkestrai

■

.50

$4.50

Siunčiant pinigus visada uždekit šitokį adresą:

Tananevicz Pub. Co., ■ 3249 S. Morgan M, CHICAGO, ILL,

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. | 

CARR BROS. WRECKING CO. ! 
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL |

‘‘non* Drover 7*00

DR. A. J. TANANEVICZE
| Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas
* Ofisas Ir Gyvenimo vist. Valandos

1 3249 S. Morgan St. Chicago.'u“
L

DYKAS 
10 HASSAN kuponų 

(iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertar lt 
Hassan Cigaretą kuponą, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan i 
Cigaretą kuponą. Dovaną Stotyje arba pas 

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

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

s.

m
ft

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 Sc. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirksi padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
vreipkitčs in

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

3249-53 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO. ILL.
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