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NUSKANDINTA 20 AMERIKONŲ
Penki garlai

viai nus
kandinta

Pragaras 
atsivėrė.

Gubernatorius Slaton.

Tai 
vis. 
jos

Londonas, liepos L—An
glijos pakrantėj nuskandin
ta didis garlaivis Armenian 

buvo Kanados garlai- 
Nuskandino Vokieti- 

povandeninis laivas U- 
Po Lusitanios šis gar

laivis yra didžiausias iš nu
skandintų garlaivių.

Kartu su Armenian nu
skendo 29 žmonės ir tarp jų 
20 amerikonų. 10 jurinin
kų buvo sužeista.

Tuo garlaiviu buvo gabe
nama į Angliją iš Newport 
News 1,422 mulų del Angli
jos armijos. Vertė viso 
garlaivio inturo 
000.

Be Armenian 
rąsias dvi dieni 
ta palei Angliją dar penki 
garlaiviai.

Nuskandinta Anglijos 
garlaivis Scottish Monarch, 
su juo žuvo 16 jurininkų.

Nuskandinta toliau šie 
Norvegijos garlaiviai: Cam- 
bus Kenneth, Gjeso, Mama 
ir Norvegijos barka Kotka. 
Pranešama, kad jurininkai 
Norvegijos garlaivių išgel
bėta.

Labai smarkų trukšmą 
sukėlė žinia, kad dar 20 a- 
merikonų žuvo ant jūrės 
del vokiečių atakos, 
grama buvo inteikta prezi
dentui, kurs dabar randasi 
vasarnamyj Garnish, N. H. 
Prezidentas mušė kabelį 
Amerikos ambasadoriui 
Londone, kad jisai tuoj iš
tirtų atsitikimą.

Ištikro, Washington© di
plomatams labai įstabu, kad 
vokiečiai jau buvo bepriža- 
dą gvarantuoti ameriko
nams saugumą, o tuo tarpu 
uždrožta naujas smūgis.

Tas parodo, kad vokie
čiai iš vienos pusės glosto, 
o iš kitos gnybia ir kanda. 
Buvo pranešama, kad Wil- 
'l slmshaven buvus sutrauk
ia didi povandeninių laivų 
flotilija. Iš to matėsi, kad 
vokiečiai visu smarkumu 
ketina naikinti ir kenkti 
Anglijos pirklybai.

Vertė 
yra $300,-

per pasta- 
nuskandin-

Tele-

DAUG TURKŲ ŽŲVA.
Londonas, liepos 1. — 

Talkininku skraiduolis su
daužė turkų švyturį Ches- 
meh užlajoj ir nuskandino 
14 turkų garlaivių.

Ant Gallipolio pusiausa- 
lio eina smarkiausi susirė
mimai. Talkininkai užėmė 
dvi drutviečių linijas ir ra
do pilnas apkasas turkų la
vonų.

Karo laukas Francijoj, 
liepos L — Vienas . kores
pondentas aprašo, kaip ka
riauja dabar Francijoj. A- 
not ano korespondento, dau
giausia veikia artilerija. 
Rašo:

“Tarp Arras ir Ypres y- 
ra vietos, kur be paliovos 
griauja baisi perkūnija, ku
rią padarė žmonės. O tie 
perkūnijos trenksmai pada
ro didžius pėdsakus.

Dieną ir naktį be jokios 
paliovos kanuolės tik bau
bia, kriokia.

Prancūzai augštai stato 
savo artileriją ir tikisi daug 
nuveikti. Ja jie daužo stip
rias vokiečių pozicijas. Iš
mušė jomis vokiečius iš Ca- 
rency, Ablain ir Lorette 
augštumų.

Su artilerijos pagelba 
gen. Joffre pasivarė tris 
mylias pirmyn. Jisai bandė 
pralaužti vokiečių drutvie- 
tes, kaip teutonai kad pa
darė Galicijoj ties Tarnow 
per rusų liniją, po ko vo
kiečiai išmušė rusus iš Pe- 
remišlio, Lvovo ir visos Ga
licijos. Butų tą pat ir gen. 
Joffre padaręs, bet vokiečių 
stropumas, jų galėjimas at
sigabenti greitai sustiprini
mų, pastojo franeuzams ke
lią.

/Žmonės neturi nei ma
žiausio' supratimo apie su
sirėmimų baisumą, apie ar
tilerijos griausmą, apie ne
svietiškus susirėmimus dur
tuvais, kurie čia. ištinka 
Idant paimti 200 pėdų ap
kasą, reikia daugiau bom
bų ir šrapnelių iššauti, ne
gu seniau būdavo iššauja
ma per visą didžios tvirto
vės apgulimą.

Rodos, kad pragaro dang
tis liko nuimtas, pasakoja 
vienas oficieris, kuomet jo 
pulko apkasos buvo ata
kuojamos. Bombos, kaip 
lietus lijo, kareiviai ant pil
vų slinko į saugumo vietas, 
kniupšti puolė ant apkasų 
dugno, dėjo veidus prie že
mės ir dengė galvas, kad 
apsiginti nuo b j ainių du
rnų ir išgaravimų.
Buvo Ingai kraujo, krūvos 
galvų, rankų ir drabužių. 
Kareiviai tekšojo pritrenk
ti, purvais apmesti, kiti gy
vi palaidoti. Tai buvo krio
kiantis pragaras.

' Įsivaizdink, kad perkūni
ja trenkė šalę tavęs ir kad 
tie trenksmai seka vienas 
po kitam taip greitai, kad 
vos galėtum suskaityti. Tai 
taip'dedasi karo lauke. -Gy
vieji kareiviai apsupa savo
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Georgia valstijos gubernatorius Slaton, kuris pakeitė Leo Frank’ui mirtį kalėji
mu, užsitraukė ant savęs didi nesmagumą iš tos valstijos nenuoramų pusės. Delei 
to jis net pasitraukė iš gubernatoriaus vietos ir štai kareivių saugiai lydimas iš 

kapitoliumo. Kur dabar buvęs gub. Slaton apsiverčia, niekas nežino.

Caro atsi
šaukimas.

Petrogradas, liepos L — 
Po nepasisekimų Galicijoj 
caras išleido į savo pavaldi
nius atsišaukimą. Atsišau
kime sakoma:

“Nuolatiniai kariniai vei
kimai reikalauja vis naujų 
pastangų, bet pergalint be- 
sididinančias sunkenybes ir 
kaujanties su nepasiseki
mais, kurie karo metu ne- 
išvengtini, stiprinkime sa
vo dvasią, ryžkimės su Die
vo pagelba tęsti tą kovą iki 
tol, kol užtriumfuos Rusijos 
armijos. Priešas turi būti 
įveiktas, nes be to negalima 
tikėties taikos.

Su tvirtu tikėjimu į ne
išsemiamas Rusijos jėgas,

aš tikiuosi, kad visos val
diškos ir viešos pramonės 
įstaigos ir kad visi išti
kimi tėvynės sūnus, be skir
tumo ideų ir klesų, išvien 
darbuosis vienybėje, kad 
aprūpinti reikalingais daik
tais'musų garsią armiją.

Šis vra vienintelis ir nuo 
šio laiko valstybinė užduo
tis, link kurios mes turime 
'nukreipti - mintis suvieny
tos Rusijos, kuri vienybėje 
nepergalima.”

NUŽIŪRI.
1 Washington, liepos 1. — 
Suv. Valstijų valdžia keti
na užgrobti bevielio telegra
fo stotį Sayville, L. I., New 
Yorke. Tą stotį valdo vo- 
kiečių kompanija. Nužiūri
ma, kad iš tos stoties pra
nešama povandeniniams lai
vams, kokie garlaiviai iš
plaukia iš Amerikos.

Artinasi Var- 
šavos link.

Vokiečių
darbeliai.

Šiauliai. Gr. Zubovo dva
rų nuostoliai siekią ligi 80 
tukst. rublių. Gubernijos 
bravaro alaus dalis išgerta, 
kita gi išpilta. Viename 
Šiaulių valsčiuje sudegė 18 
sodžių-, jų tarpe 
2 pusėtinai.

“Progreso”

16 labai ir

bendrovei 
tukst. rub. 

nuostolių, imta iš jos ir va
rinių daiktų, kurie net at
skiriami nuo mašinų daliu.v 4

Vok iečių buvimu Šiau
liuose be minėto musų an
ksčiau tvarkos komiteto 
veikė dar ir sanitarų komi
tetas švarumui daboti. Bur- 
gomistro pareigų pildyti 
niekam iš vietos žmonių ne- 
apsiėnms, paskirtas buvo 
vokiečių leitenantas, suvo
kietėjęs lenkas Dobužins-

Vokiečiai
apie Žagarę.

J. Viliunui į Grand Ra
pids, Mich., rašoma:

“Duodu žinoti, "kad lai
mingai parvažiavau į savo 
namelius. Visi liūdesio be
są apimti. Manau, kad ir 
pas jus laikraščiuose buvo 
rašyta, jog vokiečiai buvo 
Žagarėj ir Skausgiryje. 
Skausgirį vokiečiai 
suėję gegužio 1 ir 
Skausgirio gyventoja i 
nukentė j o. Vokiečiai
mė arklius, išpylė javus, 
trumpai sakant, ėmė, kas 
tik jiems buvo reikalinga. 
Gal girdėjai, kad jūsų bro
lį Joną labai nuskriaudė. 
Atėmė du arkliu, ratus, žo
džiu, skriaudos padarė už 
800 rub. 70 kap.

O kai pas mus, tai, dėkui 
Dievui, nebuvo užėję. Mu
sų nanleiiai liko be skriilTT* 
dos.”

Į 
buvo 
2 d. 
labai 
atė-

galvas drabužiais, kiša pirš
tus į ausis, kad neapkursti.

Kaip iš ugnekalnio kįla 
oran debesiai durnų, lieps
nos, gazų, purvo, sprogi
mai, šauksmai, aštrus bom
bų skeveldai laksto, pjauja, 
drasko.”

KARDINOLO IŠKILMĖS.
Baltimore, Md., liepos 1. 

— Vakar kardinolui Gib
bons buvo šventė. Vakar 
jam sukako 54 metai nuo jo 
įšventimo kunigu. Mišias 
kardinolas atlaikė, kaip pa
prastai, 7 vai. iš ryto.
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Prie Žuvininkų sodžiaus, 
pasakoja regėjusieji, buvo 
karščiausias mušis, kuriame 
žuvo beveik visas vokiečių 
batalijonas. Vokiečiai čia 
buvo apsiausti iš dviejų pu
sių nuo Ginkunų ir Alek
sandrijos kelio, iš užpaka
lio gi ežeras. Pasakotojui 
iš kalno žiūrint, buvo aiš
kiai matyti, kaip skrido ir 
plyšo šimtai granatų ant 
vokiečių apkasų,, kaip jų 

Ikaruomenė bėgu iš vienų 
apkasų į kitus, ir čia juos 
vėl siekė ugnis. Iš viso ba
talijom), kaip sakąsis pas
kui net patįs vokiečiai, beli
ke tik 7 žmonės.

Berlynas, liepos 1. — Pie
tinėj Lenkijoj vokiečiai 
smarkiai bruzda. Smar
kauja ties Tomaszowu. Ru
sai be didelių pasipriešini
mų traukiasi atgal. Taip 
daro todėl, kad kartais vo
kiečiai neperlaužtų jų lini
ją. Tuomet vokiečiai per 
spragą ūžtų Varšavos link 
ir užeitų iš rytinės pusės, 
kuri nėra apdrutinta. Bet 
visvien dabar vokiečiai per 
Liublino guberniją varosi 
link Varšavos stumdami ru
sus prieš save.

Kaip vokiečių pranešama, 
tai apie Lvovą nėra ypatin
go veikimo, o palei Gnila 
Lipa upę vokiečiai su pasi
sekimu grumiasi.

Iš viso stovio matosi, kad 
teutonų rengiamasi prie 
smarkiausių užpuolimų ant 
Varšavos.

Vėliausios 
Telegramos.

GENEVA, liepos 1. — 
Italai paėmė Austrijos tvir
tovę Coni Sugna, kuri ran
dasi ant augštumos. Vie
nas kapitonas su 100 karei
vių užrėplijo ant augštumos 
ir pareikalavo, kad įgula 
pasiduotų, sakydamas, kad 
ta tvirtovė apsupta, kas bu
vo netiesa. Austrai pasida
vė.

RIAUŠĖS, PLĖŠIMAI, 
UŽMUŠIMAI MEKSIKE.

Washington, D. C., liepos 
1. — Iš Vera Cruz telegra
ma pranešama, jog Meksi
ko sostinėj plėšikų gaujos 
užviešpatavo. Gaujos plė- 

1 šiku, ištvirkėlių, plėšia 
krautuves, grobia gėrybes 
iš privatinių namų.

Tuo tarpu sostinės apy
linkėse skerdžiasi zapatis- 
tai su carranzistais.

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus nariai, veikiantie
ji Meksike, praneša, jog ten 
hadas vis didinasi.

ROCHESTER, liepos 1. 
— Sustraikavo elektrikos 
darbininkai, samdomi Ro
chester Home Telephone 
kompanijos.

— Roma, liepos 1. — Ita
lijos valdžiai nepatinka, kad 
čemogorai užėmė 
miestą Scutari.

PETROGRADAS, liepos 
1. — Šiaulių paviete ir Pa
nemunyje mušiu nėra. Ties 
Vindava, Kurše, vokiečiai 
bandė išsodinti kareivių. 
Buvo atmušti. Vienas vo- 

ė Albanijos į kiečių torpedinis laivas nu- 
j skandintas.

ARCIVYSKUPAS LAU
KIA MORTIES.

Rochester, N. Y., liepos 1. 
1— Chicagos arcivyskupui 
jau valandos suskaitytos. 
Dažnai užeina valandos, 
kuomet nepažįsta nei savų
jų. Kartais atsipeikėja, 
‘pažįsta artimuosius ir dar 
taria žodį, kitą. Pribuvo 
pas jį brolis Thomas, Buf
falo vyskupas, ir Dr. Conley 
iš Chicagos. Visi pripažįs
ta, jog arei vyskupas įžengė 
viena koja karstau.

— Roma, liepos 1. — Vie
nas žymus diplomatas pasa
kė, jog Vokietija neketinan
ti kariauti pri’eš Italiją. Nei 
vienas vokietis nebus pa
siustas prieš italus.

— Geneva, liepos 1. — 
Eina gandas, kad popežius 
su Suv. Valstijų preziden
tu tariasi išvien daryti pa
stangas įvykinti Europoje 
taiką.
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Iš Dienos
L=Dienon.=^

Jau esame minėję, kad 
musu seimus reiktu retinti, 
kad mes perdaug sciinuoja- 
mės ir tam daug pinigu iš
leidžiame, o kartais seimuo
se nieko svarbaus nenuta
riame, o dar mažiau nuvei
kiame. Teisybė, seimo 
svarba ne vien nutarimuo
se ir jų vykinime. Daug 
reiškia veikėju pasimaty- 
TOiis, pasižmonėjimas, arti
mesnis susipažinimas tarp 
veikėju. Juk neretai žmo
gus, vakacijas gavęs, be y- 
patingo reikalo važiuoji i 
kitus miestus praleisti ke
lias dienas. Bet vis-gi re
ketu retinti seimus.

I šiuometini SLRKA. sei
mą buvo suvažiavę 100 su 
viršum delegatu. Mažiau
sia kiekvienas delegatas iš
leido $35. Tai visu delega
tu lėšos siekia arti $3,500. 
Tai graži suma. O dar čia 
neimama domon sugaištas 
laikas. Iš ekonominio at
žvilgio seimai yra todėl re- 
tintini. Organizacijose ne
atsiranda reikalu, kuriuos 
reikėtų kasmet aptarti, ne
reikia kasmet daryti refor
mas.

Šiomis dienomis Chicago- 
je seimavo moteris ir tuoj 
po jų seimuoja vyčiai. Pa
togu, kad taip vienas po an
tram seka seimai. Tuomet 
vienas delegatas gali vykti 
i du seimu. -Daugelis są- 
jungiečiu yra kartu ir vy
tos. Todėl patogu, kad vis 
sektu vyčiu kongresas po 
Moterių Sąjungos seimui, 
taikant delegatus i seimą ir 
i kongresą. Vienu šūviu 
butu du zuikiu nušauta.

’ Šiandie prasideda Chica
go] šv. Jurgio salėj Lietu
vos Vyčiu kongresas. Iš 
savo pusės mes linkime tai 
gerai ir naudingai organi
zacijai kuodidžiausio išsi- 
plėtojiino, linkime jos kon
gresui vaisingo pasidarba
vimo. Vyčiai jau sėliai sto-
jo kaulu gerklėje musą gali atimti noro dirbti. Te- 
ipiasi socialistams. Šie ko- jbunie taip ir su vyčiais.

Viskas aiškėja.
Ima aiškėti lietuviu “so

cialistu” politika. Ima aiš
kėti ją griovimo ir ardymo 
darbas. Dar geriau nušvie
čia tų “darbininkų užtarė
jų” politiką “Vien. Liet.” 
num. 25 p. J. K. Gilius, iš
stojęs iš 45 socialistų kuo
pos. Jisai ten rašo:

“Sąjunga (socialistų) su
sideda iš žmonių pulko, ku
rie pučia tuščią burbulą. 
Sąjungiečiai stato save ko
votojais ir “kovoja” už 
darbininkų klesos reikalus, 
bet kovoja ne su tuom, su 
kuom reikia kovoti, o kovo
tojui kovoti gi reikia, tad 
ir veda kovą su savo bro
liais darbininkais pašelpi- 
nėse draugijose, susivieni
jimuose ir taip visose, kaip 
švietimosi, taip ir dailės dr- 
jose, neatsižvelgiant i tai, 
kiek jam pačiam ar visiems 
lietuviams tos draugijos 
naudingos. Sąjunga su vi
sais savo organais tą kovą 
remia. Ir tai]) varoma ta 
“klesų kova” prieš savo 
klesos žmones, prieš savo 
reikalus, o tikrasis žmonijos 
priešas — tamsybė, yra už
mirštas. Taigi Sąjunga yra 
žmonių pulkas, ]yg ir pul
kas anų nušalusiais pirštais 
kareivių. Ką Sąjunga at
lieka?

Trįs tūkstančiai pasišven
tusių kovotojų dirba, šau
kia, aukas deda literatūros 
fondui, o vienok neįstengia 
‘Išleisti del savęs ir kitų 
darbininkų nė vienos geros- 
nės kningelės. Viską, ką 
Sąjunga atlieka, tai išlei
džia savaitraštį — “Ko
vą.”

Toliau p. Gilius nurodo, 
kaip nepadorus biznis ve
dama pas mus socialistus. 
Rašo:

“Taippat gana tankiai tų 
laikraščių leidėjai, agentai 
ir direktoriai yra LSS. pil
domajame komitete ir ne
stebėtina, kad LSS. per ke
lis metus neįvezdina savo 
tarimą, ty. nepasamdo ke
liaujantį orgauizatorių-pre- 
legentą.

Juk keliauninkams reikia 
gi “papedlevoti” su savo 
“Džianbambų” spyriais ar
ba laisviečiams parinkti 
naujų skaitytoją. Ir už šį 
biznį turi apmokėti ne kas 
kitas, kaip tik tie patįs dar
bininkai, tai yra pati Są
junga.

Na, o kalbėtojai. Nesu
sikompromitavę drąsiai va
žini1 ja ir dirba savo biznio 
darbą.”

Mes matomo, kad dabar 
keistų dalykų yra musų dr- 
jose. Dr-ja iš vardo tau
tiniai katalikiška arba 
tautinė, o organu turi kokį 
so c i,a Ii,h t ų ] a i k raštpal a iki. 
Kaip tas atsitinka p. Gilius 
taipgi išaiškina. Rašo:

“Susirinkimuose ir suva
žiavimuose buvo kalbėtasi, 
tartasi, kaip paimti vado
vystę savo rankosna. Ra
ginta savieji, kad ineitų į 
įvairias draugijas ir imtų 
jų atstovybę ir vadovystę.

voje su vyčiais griebėsi sau 
paprasto ginklo —■ melo, 
šmeižimo, dergimo, pravar
džiavimo. Melas ir šmeiž
tas tikriems veikėjams nė

Suv. Valstijų naujo valstybės sekretoriaus Lansingo
žmona.

Ten, kur galėjo būti dides
nis pasipriešinimas mūsiš
kiams, mes bandėme atsi
traukti ir įkurti savo tokias 
draugijas. Pavyzdin: knin- 
gų leidimo bendrovė “Dar
bas,” kuri turėjo mums bū
ti vietoje Tėvynės^ Mylėto
jų Draugijos.” Ją aplei
dom, o su savąja nieko ne
nuveikėme. Pragulėjo mus 
penkiadolerinės per trejus 
metus, apdilo po biskį, o ir 
apdilusių nesmagu atgal 
grąžinti.

Tą patį bandėme ir su su- 
šelpimo klausiniu. Na, o jau 
tas mūsiškių vadovavimas 
kitose draugystėse gana ge
rokai įkirėjo ne tik sveti
miems (kitaip manantiems 
žmonėms), bet ir mums pa
tiems. Mes lendam į vado
vus, o paskui vedam į dis- 
organizaciją.”

Nesutinka pirkti 
žemės mieste.

Labdarybės Draugijos 2 
kuopa, vardu šv. Antano, 
Roselande, III., savo atsi
buvusiam susirinkime bir
želio 27 d., š. m. nutarė 
kreipties į visas kitas Lab
darybės Draugijos kuopas 
Chicagoj ir apylinkėse, i- 
dant jos geriau žemės pir
kimo reikalą apsvarstytų ir 
nepirktų ten, kur brangiai 
atsieina. Galima žemės 
pirkti Illinois valstijoj, kad- 
ir netoli Chicago. Reikėtų 
nupirkti kelis šimtus akrų. 
Tegu iš tos pora šimtų ak
rų butų apdirbamos, o li
kusioji kadir paliktų apau
gusi, skiriama ganevai. 
Kuomet andai Labdarybės 
Draugijos kuopų atstovų 
buvo susirinkimas ant West 
Side, buvo nutarta pasirū
pinti pirkti žemę ties šv. 
Kazimiero Seselių vienuoli
ja. Toksai nutarimas neiš
laiko kritikos. Tenai gali
ma pirkti dešimts akrų ir 
trž tai reikia užmokėti 18 

tūkstančių dolerių. Ir tai 
bus plika žemė — be bu
dinki], be medžių. Už to
kius didelius pinigus nu
pirksi žemę, bet našlaičių ir 
vargdienių nebus kur padė
ti. Prisieis statyti namus, 
tai ir vėl duok desėtkus 
tūkstančių dolerių. Kaš
tuos daugiau penkių desėt- 
kų tūkstančių tasai suma
nymas. Kur gi mums tiek 
pinigų imti? Argi vis sko
las ant savo sprando trauk
ti*?
'.Tuo tarpu bile kokią pui

kiausią farmą galima nupir
kti už kelioliką tūkstančių 
dolerių su budinkąis, gyvu
liais, padarais ir gera, ap
dirbama žeme. Tokia far
ina išmaitintų ne tik naš
laičius, vargdienius ir ko- 
liekas, bet dar ir pelno duo
tų.

Todėl susipraskime, pir
kime farmą, nes tas pigiau 
atsieitų. Gi mieste jokiuo 
budu to negalima daryti, 
nes per amžius nęišmokėtu- 
mėm ir iš to jokios naudos 
nebūtų. Mieste nupirkus 
žemės, našlaičius ir pavar
gėlius prisieitų iš pinigų už
laikyti ir maitinti, kad tuo 
tarpu pinigų pas mumis yra 
'neperdaugiausia.

Todėl susipraskime, ką 
mes darome.

Toliaus mes velytumėm, 
jaigu jau mieste norima 
pirkti žemę, tai galima pir
kti tarp 75 ir 93 gatvių ap
link Halsted gat., kur ga
lima gerą farmą padaryti. 
Ten akras parduodama už 

’šimtą dolerių. Gi perkant 
daug, galima gauti pigiau.

Pagaliau, kad toksai 
svarbus dalykas, kaip že
mės pirkimas, turėtų būti 
visų Labdarybės Draugijos 
kuopų nubalsuojamas ir be 
to plačiai apsvarstomas. Nes 
pirkti žemę nėra kokie juo
kai ar šposai.

Iš ekonominio 
gyvenimo Rusijoje.

Pradedama vis ' daugiau 
rupinties ekonomijos klau
simais. Ieškoma vaistų iš
irusiam jo’ gyvenimui taisy
ti. Tam gi reikalinga yra 
žinių, kaip ir kiek yra atsi
liepęs karas į įvairias eko
nomijos įstaigasi Geriausia 
žinių suteikti galėtą kredi
to įstaigos, kuriomis remia
si krašto prekyba ir pramo
nė ir kurios lengviau yra 
sužinoti. Tos žinios dabar 
renkamos yra mažojo kre
dito valdybos. Ne pro šalį 
jos butų turėti ir musų į- 
staigoms, kurioms rupi ša
lies ūkio kilimas.

Svarbu turėti lyginamo
sios žinios apie kredito ir 
skolinamąsias draugijas už 
tam tikrą laiką prieš karą ir 
po karo, apie jų operacijas, 
indėlius, paskolas, skolas, 
pelną, nuostolius, kaip at
siliepė į tas operacijas ka
ro atsitikimai, pav,, karo 
žygiai, panika, produktų 
suturėjimas, jų statymas 
karuomenei, uždraudimas 
juos supirkinėti ir išvežti į 
kitas gubernijas, degtinės 
uždraudimas ir t.t.; be to 
ir tokios žinios, k. a.: ar 
užsiėmė pačios draugijos 
statymu karuomenei ūkio 
produktų, kiek tat veikė į 
vietos kainas, ar šelpė jos 
kokiuo nors budu pašauk
tųjų karau šeimynas ir t.t.

Degtinę ir alų užgynus 
pardavinėti, daugelis alu- 
dininkų ir jų tarnautojų pa
liko be ilarbo. Be to gi ir 
patįs žmonės, ypač vasaros 
kaitromis, daugiau ima pa
sigesti gėrimo troškulio už
pulti. Musų verteivoms 
reikėtų tad atkreipti domą 
į vandenų (selterio, limo
nado, kvaso ir t.t.) gamini
mą ir pardavinėjimą. Di
delių prietaisų čia nereikią, 
nėra didžiai sunki taippat 
ir pati gaminimo technika. 
Tuo tarpu uždarbis iš jų y- 
ra didelis. Ir musų žmo
nėms kai-kur tas darbas ne
be pirmiena. Pav., Rygo
je dviejų lietuvių tas darbas 
varomas labai plačiai — su 
dideliais uždarbiais, Yra 
dar vienur-kitur jų ir pro
vincijoje. Vandenų išdir
bėjai stato savo vandenis 
platesnei apylinkei papras
tai apie 5 mylias ir net to
liau. Dabar gi tai pramo
nei kaip tik gera proga pla
čiau išsiplėsti ir jos nerei
kėtų praleisti. 

__ F
Kai-kurios Rusijos kre

dito draugijos, priėmusios 
kooperacijos idea, rūpi
nasi ne tik pinigų apyvar
tomis, bet ir dvasios reika
lais. Pav., Jcniseisko gub. 
jos pradėjo braukti iš savo 
narių tuos žmones, kuri'e 
nesiliovė net dabar girtuok
liavę ar tai politūra, ar de
gamuoju spiritu, ar kt. 
Tiems gėrėjams kitur vėl 
mažinamas yra kreditas.

To viso mes reikalauja
me ir tie reikalavimai vien
balsiai nutarta viešai pa
skelbti per laikraščius.

Kuopos vyresnybė:
Jonas Janušauskas, pir., 
Ona Bluvas, rast.

Conn. Valstijos
Vyčių suva

žiavimas.
Hartford, Conn. — Birž. 

25 d. vakare bažnytinėje sa
lėje atsibuvo šios Connecti
cut valstijos L. Vyčių kuo
pų atstovų prieškongresinis 
atvažiavimas* įšioj valsti
joj gyvuoja dar tik 3 kuo
pos: Hartforde, Mancheste- 
ryj ir Waterbury j. Todėl 
ir atstovų didelio skaitliaus 
nesitikėta. Aštuntą valan
dą vietos kuopos pirminin
kas atidarė suvažiavimą. 
Vyčių choras pagiedojo 
Vyčių himną. Peršaukta 
pavardėmis atstovai. Vie
tos kuopą atstovavo 14 at
stovų, gi Manchesterio kuo
pą — 4. Iš Waterbutty ne
pribuvo, tik prisiuntė laiš
ku suvažiavimui linkėjimus 
ir sutiko pripažinti gerais 
visus nutarimus, kokie su
važiavime bi.s prumti.

Suvažiavimui valdyba iš
rinkta. Ant. Kneižis pjnn.; 
Dom. Karoblis jo padėjėju; 
Ant Valantiejus rast.; Ona 
Alenskiutė rašt. padėjėja ir 
du tvarkos prižiūrėtoju: T. 
Špilis ir Al. Pateckis.

Išrinktai valdybai užė
mus savo vietas, perskaity
ta laiškas nuo II L. V. kuo
pos iš Waterbury. Laiške 
buvo išreikšta linkėjimai 
šiam suvažiavimui.

Paskui buvo svarstoma 
organo klausimas. Pripa
žinta organu paimti “Žv.” 
kadangi liglaikinis organas 
perdaug turįs aprėpęs vi
sokių organizacijų ir todėl 
nevaliojęs joms visoms pri
deramai tarnauti. Patarta 
naują organą kiekvienam 
vyčiui atskirai prenumeruo
ti ir tarp lietuvių jį platin
ti.

Sumanyta sutverti L. V. 
moksleiviams centrai į fon
dą tokiuo budu: iš kiekvie
no nario mėnesinės mokes- 
ties (10c.) turi būti skiria
ma 2c. tau fondam

Nutarta kongrese parei
kalauti, idant kitais metais 
L. Vyčių kongresas atsibū
tų Hartforde, Conn.

Taippat nutarta L. Vy
čiams turėti savo apskričius 
su organizatoriumi.

D. Karoblis, rašt.

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 
Gerb. “Kat.” Red.: —

Jūsų dienraščio 140 nu
mery j, Athol i o kronikoj 
Tyrlaukių Žiedas neteisin
gai apšaukia mus, Athol’io 
korespondentus, melagiais.

Netylėtų nei vienas, net 
ir pats Tyria ūkių Žiedas, 
sutikęs tokį aštrų ir netei
singą užmetimą. Taipgi aš 
ir neturėdamas nieko prieš 
teisybę, tilpusiu j “Katali
ko” 132 num. koresponden
cijoj, neprisiimsiu tos ant- 
metamos man juodos dėmės.

Korespondentai sakyda
mi “choras pakriko,” ne
klydo nei vienas ir nesam 
kalti tam teisingam atsitiki
mui. Choristų, del minėtų

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI" BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI, *

“DIDELE DOVANA"!
Nebo pakelio priešakys vertas įc pinigais 

Visas Kuponas vertas ]c pinigais 

—T|jl 1
i-į mJO
•fll ■ Rlfl

Visas Kuponas ir pakelio priošakls turi ta 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas. .
(ŠĮ dovana bus duodama iki Dec, 31, 1615)

anoj korespondencijoj, ne
susipratimų, pabėgimo ir 
griežto atsisakymo pildyti 
pareigas, teisingiau ir nega
lima pavadinti, kaip tik pa
krikimu. O Tyrlaukių Žie
das, kad apšaukus mus me
lagiais, choro pakrikimą pa
vadina “susimainymu.” To
kie mums primetinėjimai y- 
ra labai žemas darbas. Su 
pagarba

.. A. Grigaliūnas.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLOH

LIKTOVYS 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

All —. .. ......  ............

Or. T. Miirzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visoki darba dantistcrijos sky
riui, ineinanti, Darbas gvaraut.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE.

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lie.uvj
Kas turit silpnas arba 
skaudančias akis arba 

galvos skausmų, atsilankykit pas
DR. W. YUSZKIEW1CZ 

1024 MILWAUKEE AVE., CHICAGO. ILL. 
Va!, nuo 1) r. iki 9 yak. Ned. nuo 9 r. iki 1 p. p.
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3 Telephone Yards 6686 ■
R In Lietuviška Drapanų Krautuve g

Užlaikau didžiausiame pasirin- s 
J kime vyriškų apredalų, skrybėlių, a 
8 čeverykų, batų del moterų, vyrų ir ■ 
N vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- H 
E kntll- E

■ JONAS BUDRIKAS, savininkas B 
’ J252 54 S. Morgan St. | 

CHICAGO, ILL.
H B. gnsmą .o ■ amiois .....................k*

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5326

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuo.jame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigu. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vaitoti drabužiai, vertes $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 ir augščiau. Vai
ku drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kaslltr.į vakariu iki !) 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

D H m K1 S3 Ci iC H . B Kl B'rB « 

!dt. s. a. šlakiene; 
■ SPECIALISTE B 
E MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
j, 3255 SO. HALSTED ST. ’ 
B Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL. ■
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas irali išmok- 
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klcsose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Ameriea/i Rehool of Languages

1741 W. 47th Street. Chicago, ia.
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KATALIKAS

Mokslo meti; 
užbaigimas.

Cicero, III. — Birželio 27 
d. atsibuvo iškilmingas už
baigimas mokslo metu šv. 
Antano parapijinės mokyk
los mokiniu. Programas 
prasidėjo 7 valandą vaka
re. Visupirma buvo daina 
angliškai “Row us, Row,” 
kurią gražiai padainavo au- 
gštųjų skyrių mergaitės. Po 
to buvo komedija “Pašėlęs 
dantis.” Labai puikiai at
liko P. Dykavičiukas ir p- 
lė p. Johnsoniutė (?). Ko
mediją sekė misterija 
“Kryžiai,” kurią išpildė y- 
tin jausmingai 7—8-to sky
riaus mergaitės. Toliaus 
buvo dialogas “Stebėtinai 
greit,” kurį nudavė gerai 
A. Valančius ir L. Namše- 
vičia.

Po trumpos pertraukos 
prasidėjo antra dalis pro
gram©. Pirma buvo solo 
angliškai “La Spognola,” 
kurį labai gražiai sudaina
vo p-lė A. Daujočiiitė. Iš 
jos gabumo ir balso malonu
mo matosi, kad ji galės, bū
ti gera solistė. Po jos 7 ir 
8 skyrių mergaitės sudai
navo angliškai “The Ship 
on Fire,” ką atliko stebėti
nai puikiai. Tai sekė ber
naičiu gimnastika, ir po jų 
maža mergelė Bubiniutė pa
sakė eiles “Musų kraštas”; 
pasakė labai gražiai. Dar 
buvo keletas trumpesnių lo- 
šimėlių, kuriuos visus gerai 
atliko.

Užsibaigus programui, 
prasidėjo karštos kalbos už
baigusių 8 skyrių mokinių. 
Pirmą atsisveikinimo kalbą 
laikė mokinys P. Dykaviče. 
Jisai labai jausmingai nu
piešė savo praeitus mokslo 
metus šv. Antano parapijos 
mokykloje. Jo žodžiai bu
vo taip daug reiškianti ir 
siekianti širdį, kad daugu
mas tėvų apsiverkė. Po jo 
sekė antra atsisveikinimo 
kalba, kurią kalbėjo mokinė 
p-lė Bronislava Šlegaitė. 
Jinai taipgi gražiai perbė
go savo mokinimosi laiką 
minėtoje mokykloje, jaus
mingai atsisveikindama su 
seserimis mokytoj omis,
gerbiamuoju klebonu ir gy
ventojais. Minėtų mokinių, 
užbaigusių aštuntą skyrių, 
kalbos buvo labai jausmin
gos, dėkingos savo moky
tojoms; jos sužadino ne vie
no jausmus prie kiltesnių 
idealų. Po minėtų kalbų 
sekė daina “Kur bakūžė 
samanota,” kurią sudaina
vo šv. Antano parapijos 
mokyklos choras, vedamas 
p. K. Mikalausko, vietinio 
vargonininko. Paskui ger
biamas klebonas pakvietė 
nekuriuos iš svečiu pratar
ti keletą žodžių.

Pirmas kalbėtojas buvo 
anglas, ponas Doff, princi- 
palas vietinės viešosios 
mokyklos. Jisai išreiškė 
daug užuojautos žodžių, lie
tuviams, ir pagyrė tėvus, 
kad nesigaili lėšų savo vai
kams leisti į katalikiškas 
mokyklas. Po jo kalbėjo 
Dr. Rutkauskaš. Jis išro- 
dinėjo lietuviams reikalin
gumą leisti savo vaikus į 
lietuviškas parapijinės mo
kyklas. Trečias kalbėjo 
kun. M. Krušas. Jisai 
trumpai išaiškino vertę

mokslo ir ragino vaikelius 
ir tėvus, kad jie nepasiganė- 
,'lintų su parapijinės {mo
kyklos mokslu, bet kad, su- 
]yg išgalės, leistų į augš- 
tesnes mokyklas. Po jo kal
bėjo kun. F. B. Serafinas. 
Jisai patarė vaikams laike 
vakaeijų neužmesti kningų 
pastalėm, bet- lavinties to
liau. ir, jaigu kurie jų ne
galės lankyti augštesnių 
mokyklą, tai kad mokytųsi 
patįs per ąave ir siektų 
augštesnį mokslo laipsnį. 
Ant galo kun. Staniukynas 
trumpai paaiškino apie lie
tuviškų mokyklų vertę ir 
ragino į jas leisti savo vai
kelius.

Po taip karštų patriotinių 
kalbų sekė išdalinimas už
baigusiems 8-tą skyrių pa
liudijimų už pavyzdingą 
mokinimosi. Paliudijimus 
aplaikė tris vaikai; p. Dy
kaviče, P. Gosiuiias ir S. 
Laurinaitis, ir tris mergai
tės: S. Šlegaitė, A. Daujo
čiutė ir O. Johnsoniutė. Mi
nėti mokiniai yra tai pir
mutiniai užbaigę šv. Anta
no parapijinę mokyklą. Vi
sas vakarėlis, galima saky
ti, nusisekė labai gerai ir, 
kaip buvo matyti iš atsilan
kiusių svečių, visi buvo pil
nai užganėdinti. Dar reikia 
priminti, jog per visą tą 
dieną ir vakarą buvo atda
ra tos mokyklos vaikelių ir 
mergaičių paroda: išdirbi
nių, įvairių piešinėlių ir siu
vinių. Už .taip graži! su
rengimą minėto vakarėlio 
ir gerą mokinimą priguli i 
didi garbė vietinėms sese
rims. Parapijonai yra la
bai patenkinti iš savo pa
rapijinės mokyklos ir dė
kingi seserims mokytojoms 
ir savo klebonui už uolu 
darbavimosi parapijom! la
bui.

Ši mokykla yra uždėta 
1911-12 mokslo metais. Bet 
pasidėkojant klebono darb
štumui ir parapijom! pri
tarimui, šiemet užbaigė še
ši mokiniai. Tokiuo budu 
Cicero šv. Antano lietuviš
ka parapijinė mokykla pra
lenkė net ir seniausias Chi- 
cagos parapijinės mokyk
las. Nes, kaip girdėti, kito
se Chicagos lietuviu para
pijinėse mokyklose nebuvo 
kam suteikti paliudijimų už 
8 skyriaus užbaigimą. O 
čia, Cicero, lietuviai gėri
si matydami net šešis mo
kinius aplaikant diplomus. 
Ir tai reikia atminti, kad 
čionai mokykla gyvuoja 
tiktai ketvirti metai, O juk 
Chicago j e yra mokyklų, ku
rios gyvuoja net po dešim
tį ir daugiau metų.

Velytina, kad visos Ame
rikos lietuviškos parapiji
nės mokyklos eitų geryn, 
bet ne prastyn, ir kur dar 
nėra tok iii mokyklų, kad 
lietuviai pasistengtų kuo- 
greičiausiai įsisteigti, jaigu 
nenori, kad jų vaikai taip 
greit suamerikonėtu. Lie
tuviškos parapijinės mo
kyklos yra tai vienintelė į- 
staiga, per kurią lietuviai 
tegalės ilgiau užsilaikyti 
lietuviais šioje šalyje. Nes 
čia gimę vaikai ir leidžiami 
lietuviškon mokyklon tik
tai teturės progą gerai susi
pažinti su savo tėvų kalba, 
historija ir tegalės pasilikti 
naudingais lietuvių tau
tos nariais. X. Y. Z. 0

Vokietijos kaizerienė, ku
rios sveikata pastaraisiais 

laikais susilpnėjusi.

Kokliušas,
(Lat. Pertussis arba Tus- 

sis convalsiva).
(“Gyd.”).

Vaikai serga dideliu ko
suliu—kokliušu. Kokliu
šas vienoj apygardoj atsi
lanko dažnai, kitoj — re
tai kada. Bet kame jau 
pasirodo šita liga, ten jąja 
suserga išsykio daugelis.

Kas do liga tas kokliu
šas ir kuom jis skiriasi nuo 
kiekvieno paprasto kosulio?

Pasitaiko, kad vaikas 
serga smarkiu kosuliu ir a- 
part kokliušo. Bet ne prie 
kiekvieno smarkaus kosu
lio vaikai užsikosti, uždus
ta. Prie kokliušo gi kiek
vieną sykį kūdikis pradėjęs 
kosėti užsikosti taip, kad 
nebegali intraukti į save o- 
ro, uždusta, pamėlsta, akis 
į viršų išverčia, ant minutės 
gi atsigavęs, ty. intraukęs 
į save truputį oro, vėl už
sikosti, ir atsikartoja tas 
pats kosulio užpuolimas 
kartais iki 10 sykių; taip 
kankinasi jis iki pagalios 
išmeta arba iš vemia tirštą 
draikiu skreplių. — Kartais 
prasimuša kraujas net per 
nosį ir burną. Tokie kosu
lio užpuolimai buna ne tik
tai dieną ir naktį; kūdikis 
nuolatos šoka iš miego, už
sikosti smarkiai po keletą 
sykių. Pas tokius vaikus 
veidas dažnai buna papur
tęs ir paakiuose ■ pasirodo 
kraujo pasriu vėjiniai.

Iš kur gi atsiranda šita 
liga? Nuo peršalimo kok
liušas nekuomet negali pa
sidaryti. Jį pagamina tik 
užkrėtos. Todėl šita liga 
užkrečiama, limpama, kaip 
jedra (tymai), difteritas, 
Skarlatina ir kitos. Visos 
šitos ligos ir vadinasi už
krečiamomis arba limpamo
mis ligomis del to, kad jos 
pereina nuo ligonio į sveiką 
žmogų, kartais užtenka tik
tai prisilytėti prie limpamo 
ligonio, kad pačiam susir
gus ta pačia liga.

Žmonės serga užkrečiamo
mis ligomis del to, kad į jų 
kūną įsikraiisto labai ma
ži gyvūnėliai, mikrobais va
dinami. Šitie mikrobai 
taip maži, kad jie galima 
pamatyti tik per padidina
mus stiklus, mikroskopu 
vadinamus, jie turi pavida
lą vos matomų taškelių ir 
bruoželių. Paprasta akimi,

be mikroskopo, mikrobų jo- 
kiuo budu pamatyti negali
ma. Tai, ot, delko jie in- 
eina į žmogaus kūną ne
matomai. Vieni patenka į 
jį su oru, kiti — su maistu 
ir gėrimu, treti — per žaiz
das arba opeles. Čia, žmo
gaus kūne, mikrobai gyve
na, maitinasi jo sultimis, 
auga, veisiasi; žmogus gi 
per tai serga ir gali net nu
mirti. Tai ot, kas yra tos 
užkrėtos, per kurias žmo
nės, vienas nuo kito, suser
ga užkrečiamomis ligomis.

Mikrobai nepasilieka visą 
laiką viduje kimo; jie išei
na iš jo laukan su seilėmis, 
skrepliais, išmatomis, pū
liais ir t.t.; čia tai jie ir ga
li patekti į kitus žmones ir 
užkrėsti juos. Greičiausiai, 
žinoma, užsikrės tas, kuris 
gyvena viename buste su 
limpamais ligoniais, daboja 
juos arba, apskritai, dažnai 
prisiliečia prie jų.

Taigi ir kokliušas gali 
prikibti prie vaikų, jei jie 
atsilankys į namus, kame 
yra jau toksai ligonis, arba 
jei jie pavaikštinės su to
kiu ligoniu. Tokie užsikrė
tę kokliušu vaikai pradeda 
po truputi kosėti, dažniau
sia sausai, labiau naktį, ne
gu dieną. Dažniau dar pri
sideda nedidelis karščiavi
mas, nesmagumas.
Daugumui išrodo, kad tai 
vis nuo peršalimo. Bet per
eina viena, kita savaitė, o 
kosėjimas ne tik nesimaži- 
na, bet darosi vis bjaures
nis ir bjauresnis, iki neat
siranda anie, augščiau ap
rašyti kosulio užpuolimai ir 
vėmimai. Tada jau aišku,
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kokia liga vaikas serga. 
Taip, nuo kūdikio į kūdikį, 
kokliušas patenka iš vieno 
kiemo į kaimyno, o paskui 
ir į tolimesnius; kartais li
ga pereina iš sodžiaus į so
džių, iš vienos apygardos į 
kitą.

Kokliušas gali prikibti 
prie kūdikio įvairaus am
žiaus, net ir prie mažiausio, 
žindomo. Žindomieji kūdi
kiai kosti, daug lengviau ir 
rečiau vemia, negu dides
nieji, todėl kaikurios moti
nos mano, kad pas žindo
muosius kūdikius kokliušas 
esąs “ne tikras.” Bet tai 
neteisybė: žindomieji kūdi
kiai dar dažniau, negu di
deli, serga užkrečiamu kok
liušu. Tiktai tie vaikai, ku
rie yra jau sirgę kokliušu, 
antru sykiu nebeserga jau 
juo. Suaugę gi retai teužsi- 
krečia kokliušu.

Ar kiekvienas kūdikis 
nuo kokliušo gali išgyti?

(Toliaus bus).

j MILDA ‘ 
TEATRAS i
3138-42 So. HalstedSt.

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

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

| Nedėliomis 10c. balkonas, 15c. j 
I Kainos šiokiomis dienomis ir | 
I subatomis 5c. balkonas, 10c. že- | 

mat
Prasideda 7 vai. kas vakaras. | 

Subatomi ir nedėliomi 2 vai po J 
po pietų. I

Jei nori linksmai praleisti | 
valandą liuoso laiko, tai ateik

! MILDOS-TEATRAN ' 
a l

System

Jus Agentas Kiekvienam [Ofise
Kiekvienas telefonas Bell systemoj yra del 
jūsų agentų namuose visų jūsų ėmėjų, ku
riuos norėtum turėti už kostumerį arba 
klientą.

. v
Kiti tuomi įrankiu gauna gerus rezultatus 
ir už pigią kainą, — kodėl jums to paties 
nepadaryti?

Atmink, kad, kuomet jus telefonu©j ate, tai 
retai negausi piluo išklausimo ir atydaus 
apsvarstymo apie savo biznevas propozici
jas arba socialius reikalus. Vartok Bell 
ir Long Distance linijas.

PILNAS KEPSNIS

Steikas, iškeptas ant New Perfection Oil virimo 
pečiaus yra minkštutis ir gardus.

The New Perfection turi ypatinga keptuvą, turi už
dangalą, kurs toli stovi nuo liepsnos, bet kurs pil
nai gauna kurštį. Keptina abi pusi iškarto.

. WICK BLUE.TMWE''

0il«Cook-siove
Reiškia lengvesnį darbą, vėsią, švarią virtuvę. Pa
darytas su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais.

VISOSE GELEŽINĖSE KRAUTUVĖSE IR 
DEPARTAMENTINIOUSE STOROSE.

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION)

Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai pataruauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

Telefonas Canal 3737

IAKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

!
Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

-•-.Tj

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Official 100

ATSARGIAU
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 MENESĮ

galite girdėti puikiausius šo
kius ir geriausius * dainorius 
savo namuose

3 MĖNESIAI MĖGINIMO DYKAI
24 ir 50 Dainų ir Huzik. Dykai 

Reikalaukite musų Puikaus 
iliustruoto Katalogo DYKAI.

ROYAL PHONOGRAPH GO. 92

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

r THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.
(Vertės kupois gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

IH-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

teisina kas marninltas ir petn^-ia,

i—---------_ PRENUMERATA KAŠTUOJA; - -----------------

AMERIKOJ f $1 25(pusei matų $1.25PTT’R.OPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-Li v; c? Įjoj §įotjjoj 25 § Prūsuose 15 m- 

Kasyk tuoj&us, o gausi vieną numeri

į W, D. Boczkauskas & Co.
b C2S-S22 W. South * Mahanoy City, Pa.

Į

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

3
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KATALIKASIš Chicago.
CHICAGOS JAUNIMUI.

Jei kada šv. Jurgio salėj 
apsčiai prisirinko jaunimo, 
tai ši vakarą liepos 1 d. to 
jaunimo privalo priimti 
kuodaugiausia. Šiandie yra 
jaunimo šventė, jaunimo iš
kilmės. šio vakaro progra
mas bus išpildytas gabiau
sio Chicagos jaunimo ge
riausia prisirengusio. Tai
gi jaunime, kas gyvas at
kak į vyčiu kongreso pra
mogą, nesigailėsi. Progra
ma ir visa pramoga pasi
gerės ne vien jaunimas, bet 
ir senesnieji, tėvai. Gražu 
jjems bus išvysti bujojanti, 
kilantį, besidarbuojantį jau
nimą.

PROGRAMAS ŠIO 
VAKARO.

1. “Iš grabo i kalėjimą" 
vaidinimas. L. Šimučio.

2. “Malda už tėvyne” de- 
klemacija — Ii. Gustaičio. 
'A. Freitikaitė.

3. The evening shadows 
fall” piano — A. Fildhouse. 
A. Petkutė.

4. “Aš jojau pas tėvelį” 
duetas — St. Šimkus, A. 
Bereckaitė ir B. Butneraitė.

5. Kanklės: a) Tu mano 
motinėlė, b) Oi eisim, ei
sim, G. Toleikaitė.

6. “Tykiai, tykiai” daina 
— M. Petrausko. K. Ambra- 
zaičiutė.

7. Smuikinis duetas: a) 
Annie Laurie — E. Strie- 
tel, b) Cupids Dart — A. 
Fieldhouse. K. Valteraitė 
ir A. Aleksandravičius.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie iš dalies debesuo
ta; pramatoma lietus su 
perkūnijomis ii’ i pavakare 
vėsiau; rytoj graži diena. 
Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 7!) 1., žemiau
sia — 68 laipsniai.

VAKAR PASIRODĖ 
LEDAI.

Vakar po pietų vidurmie- 
styj ėmė lyti ledais, stam
biais ledais. Praeiviai turė
jo pasislėpti į artimiausius 
prieangius. Ant turgavie

8. Ant mariu kranto me- 
lodekl. M. Gustaičio. L. Ši
mutis.

9. Vyčiu himnas — A. 
Aleksandravičius, b) Beau
štant aušrelė — K. Čiurlio
nis. c) Miels tėveli, motinė
le — A. A—čiaus. d) Kar
velėli — Č. Sosnauskio. 
Dainuos vyčiu IV kuopos 
choras.

Vakaro ir choro vedėjas 
p. A. Aleksandravičius.

10. Lietuviški žaislai, šo
kiai, p. Ežerskio muzikai 
grojant.

Liepos 2 d. šv. Jurgio sa
lėj bus vyčiu iškilminga va
karienė, delegatu išleistu
vės. Dainuos p. O. Pocienė, 
p. M. Janušauskienė, mono
logą pasakys p A. Jakavi- 
čiutė; bus trumpų prakal
bę! iu ir kitokių įvairumų.

Pramogos pradžia 8 vai. 
vakare.

Vyčiai lygiai ir nevyčiai 
kviečiami į abu vakaru.

CHICAGOS VYČIAMS.
Bendras L. Vyčių išvažia

vimas įvyks pirmadienyje 5 
d. liepos. Išvažiavimui vie
ta aprinkta giraitėje neto
li Willow Springs; reikia 
imti Archer Limits karus, 
o iš ten paimti karus į 
Willow Springs; išlipti rei
kia prie Mount Forest sto
ties, nedavažiuojant Willow 
Springs ir pasukti į kaire 
(pietus).

Be abejonės, kiekvienoj 
kuopoj randasi daug na
rių, kurie gera* pažįsta a- 
nas vietas ir žino, kaip nu
važiuoti. Todėl kuopos bū
riais tegu važiuoja, kad ne
žinantiems nereikėtų klai
džioti.

tės South Water, daug nuo
stolių nuo ledų panešė vai
sių pardavinėtojai. Kitose 
miesto dalyse tuo metu tik 
smarkus lietus nulijo.

LABDARYBĖS SUSIRIN
KIMAS.

Liepos 1 d., t. y. šian
dien, pripuola Labdaringo
sios Sąjungos pusmetinis 
susirinkimas. Malonėsit 
kuopų delegatai atsilanky
ti i'minėta susirinkimą Die
vo Apvaizdos parapijos sa
lėje, 7:30 vai. vakare.

Centro valdyba.

3458 PERSISKYRIMAI.
Cook apskrityj praeitais 

metais įvyko 33,897 vestu
vės, gi tais pačiais metais 
įvyko 3,458 porų- persisky
rimai. Persiskyrimų svar
biausioji priežastis yra gir
tybė, paskui pasimetimas.

ŠIANDIE ĮVYKSTA 
“LOCKOUT’AS.”

Šiandie vakare uždaroma 
105 plytnyčios ir “lumber 
yardai”. Kuomet nebus iš 
duodama medžiaga namų 
statymui, pirmiausia 100,- 
000 unistų darbininkų ne
teks darbo.

SĄJUNGIEČIŲ VA
KARAS.

Vakar šv. Jurgio parapi
jinėje svetainėje sąjungie- 
čių moterių triusu buvo su
rengtas vakaras. Vaidinta 
du veikalėliu “Kas bailys” 
ir “Nesipriešink.” Vaidi
nimas pirmojo veikalėlio iš
ėjo gana puikiai, ypač at
sižymėjo p. J. Kaupas. Sa
vo puikiu nudaviimi tiesiog 
traukė į save publikos, akis.

P-nų J. Kaupą galima 
skaityti prie gabaus saty- 
ro-artisto. Taipgi gerai at
liko ir p-lė J. Raudoniutė 
Aldonos rolę. Antras vei
kalėlis “Nesipriešink” išė
jo irgi gerai. Artistai, ypač 
p. M. L. Gurinskaitė Mag
dės rolėje, visi gerai lošė.

Po vaidinimui pasirodė ant 
scenos p. M. Janušauskienė, 
žymiausioji Chicagos solis
tė. Ji dainavo Caro nome 
iš operos Rigolleto ir Pain. 
Prižadas. Už puikų padai- 
navimą apart gausių rankų 
plojimų gavo puikų gėlių 
buketą. Paskui p-lė B. 
Nausiedaitė skambino pia
nu. Savo mažais ir išlavin
tais pirštais stebino publi
ką, o švelnus piano akordai 
žavėjo klausytojus. Ant 
galo “Kanklių” choras, ve
damas p. B. .Janušausko, 
sudainavo “Kur namas 
mus,” “Aš už marių žie- 
mavojąu” ir “Kas subatos 
vakarėlį,” kurios išėjo la
bai puikiai, Bankų ploji
mui nebuvo galo.

Salėje tarp vietinės publi
kos buvo matyti viešnių ir 
svečių — L. Vyčių delegatų 
į kongresą ir Moterių Są
jungos delegačių į seimą.

Svečias.

CHICAGOS VOKIEČIAI 
KRITIKUOJA BRYANĄ.

Bismarcko viešbutyj, ties 
Randolph ir Fifth avė. an
dai amerikoninių vokiečių 
draugija “Teutonic Sons of 
America” atlaikė savo su
sirinkimą, kad išreikšti sa
vo neužsiganėdinimą delei 
Bryano atsisakymo Colise- 
um'e viešai kalbėti apie už
draudimą gabenti ginklus 
ir amuniciją į Europą. Su
sirinkusieji tiesiog pasmer
kė Bryaną už jo atsisaky
mą tuo temato kalbėti. Tas 
teutonų ainiams nepatiko 
ir dabar jie ant Bryano šu
nis karsto. Supykę ant 
Bryano, ima girti preziden
tą Wilsona už jo nuolaidu
ma vokiečiams.

ARTINASI LIEPOS 4 D. 
' Kadangi artinasi liepos 
4 d., kuri visuomet triukš
mingai apvaikščiojama, ta
tai miesto policijos virši
ninkas išanksto įsakė vi
siems policiantams daboti, 

idant miesto parėdymai pil
nai butų pildomi, idant dirb
tinos ugnis nebūtų degina
mos. Policijos viršininkas 
griežtai uždraudžia deginti 
t. v. “sparkles”, kas pasta
raisiais metais buvo inėje 
madom

— Berlynas, liepos L — 
Socialistų partija ičlcido 
manifestą, kuriame valdžios 
prašoma, kad vardan žmo
niškumo ir kultūros taikin
tus.

PASARGAI
Kas norite apsaugoti nuo ugnies 

biznius, namus ir rakandus, kreipki
tės į Tanauevicz 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 prarydami jūsų parašo, o 
paskui pasitaiko, kad Joškiai musą 
lietuvius išnaudoja. Jaigu nenorite 
būti išnaudotais, tai kreipkitės i Ta- 
nanevičiaus Banką, 3253 So. Morgan 
str., Real Estate departamente.

PIKNINKAS.
L. V. šv. Kazimiero Brolią ir Se

selių dr-jos parengtas pikninkas su 
dovanomis panedėlyje, liepos (July) 
5 <1.. 1915 m., Bergman’s Grove darže. 
Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžanga 25e. 
porai.

Kviečiame visus ne skirtumo atsi
lankyti ir pasilinksminti ant tyro 
oro. Bus visokią žaidimą ant išsi
rinkimo, kokis kam geriau patiks. 
Retai kada atsitinka tokia proga, kad 
yra laiko per visą dieną, nes ne ne- 
dėldienis, todėl galima nuo pat ryto 
traukti j daržą. Visus tat širdingai 
kviečia KOMITETAS.

Pasarga: Pavažiuoti galima bile ko
kiais karais iki 22 sir. ir jais va
žiuoti tol, kol sustos; paskui paimti 
La Grange karus, o jie davės iki 
daržui.

Paieškai! savo brolio, Vinco Stan
čiko, paeina iš Kauno gub., Aleksan- 
drovskos vai., Raseinių pav.. Judžią 
kaimo. Pirmiau gyveno Chieagoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksitės pra
nešti sekančiu adresu:

Antanas Stančikas.
196 New York avė., Newark, N. J.
Parsiduoda storas iš priežasties savi
ninko senumo. Randasi priešais baž
nyčią, 2958 Lowe avė.

Parsiduoda pigiai tirštai apgyven
toje vietoje valgomu daiktą krautu
vė. biznis nuo senai ir gerai išdirb
tas. Atsišaukite aadresn:

.101 — 14 Ewnis, kerte Mint str. 
Melrose Park, III.

Parsiduoda pigiai puikus saliunas 
lietuviu apgyventoje apygardoje. Par
siduoda dėlto, kad savininkas yra ser
gantis. Atsišaukite po numeriu: 
3249 So. Morgan str.. Chicago. Ill.
EXTRA! EXTRA!

Triją hibą mūrinis kampinis namas 
turi būti parduotas j 30 dieną. Na
mas randasi vienu bloku nuo Apveiz- 
dos Dievo bažnyčios. Geras kampas 
bile kokiam bizniui. Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. Tanauevicz,
670 W. 18th str., Chicago, Ill.
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ĮBankes’ Papigino Kąvą;
Per Liepos Men.

Duoda savo kostume- 
riams Chicagoj suvirs 
$3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

Geriausia Kava dabar lik 24c svar.
Gera Santos Kava tik 17 c svar.

I Bankes’ Kavos Krautuves *
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Chicago avė
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

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

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

DR. A. J. TANAN EVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas Ir Gyvaniaao vieta Valudoi

3249 S. Morgan St., Chicago.

Dr. G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moterišką, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

EXTRA!
Parsiduoda automobilius 

pigiai. Atsišaukite į Tana- 
■neviez Savings Bank, Real 
‘Estate Departamentą. 3253 
So. Morgan str, K. J. Fil- 

pipovich, manager.

I
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1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 

13127 S Halsted st 
14729 .5 Ashland ave

■ 
■
■ 
■
■

Yiiona Drover 7S00

Laivakortes j Lietuvą!
Naujas pirmu sykiu iš 

Amerikos Russian Ameri
can Line laivas “Caritza” 
išplaukia July 5, 1915. Iš 
Chicagos reikia išvažiuoti 
July 3. Kaina iš New Yor- 
ko iki Archangelsko $48.00.

Del platesnių informaci
jų kreipkitės
TANANEVICZ SAVINGS 

BANK,
3249-53 S. Morgan str., 

Chicago, Ill.

Parsiduoda Real Estate 
ofisas su visai įrankiais. 
Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Priežastis pardavimo 
— savininkas turi kitą biz
nį. Kreipkitės į Tanane- 
viez Savings Bank, Real Es
tate Departamentą, 3253 S. 
Morgan str. K. J. Fillipo- 
vicli, manager.
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Nedelioj po piet ir Paned. visą dieną, Liepos 4 ir 5
KAS NORITE NUSIPIRKTI PIGIŲ LOTŲ, TAI NEPRALEISKITE PROGOS.

Važiuodami imkite 111-tos Halsted St. karus iki Ui tos gat., ten išlipkit ir eikite 3 blokus į rytus, ten atrasite paskirtų vietą.

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 ave. 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 į trum- , 
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
Areipkites in

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

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