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Didžiausias mu
šis pasaulyje.

7,800,000 kareivių gru
miasi ant 1,000 my

lių fronto.

Ryga ir Varšava pavojuje.
Ties Papile rusai paėmė 

500 vokiečių.
Londonas, liepos 19. — 

Prasidėjo mušis, kokio dar 
nebuvo nuo pasaulio pra
džios.' Teutonai susirėmė 
su rusais ant fronto nuo 
Baltikes jūrės iki Rumuni
jos parubežio. Tas frontas 
yra arti 1,000 myliu ilgumo. 
Teutonai atidėjo i šąli vis
ką. ir nukreipė savo milži
niškas jėgas, kad sulaužyti 
kaulus šiaurės meškinui ir 
kad užimti Varšavą, visą 
Lenkiją, visą Lietuvą ir vi
są Kuršą su Ryga.
Rusai gali atsilaikyti.

Londono laikraščio Ti
mes korespondentas apva
žiavo ir apmate Rusijos ar
mijas nuo Varšavos iki Be
sarabijos. Rašo:

“Yra aprobuojama, kad 
nuo šešių iki septynių mili
jonų kareivių grumiasi ant 
fronto tarp Baltikos ir Be
sarabijos. Tokio nepasise
kimo, kaip palei Dunajec, 
nebus. Rusai trissyk ge
resnę armiją išstatė, negu 
Galicijoj, iš kur jie buvo iš
vyti. Teisybę pasakius, ne- 
kuomet rusai nebuvo gėrės- 
niame stovyje atremti prie
šo antpuolius. Bet atsi
žvelgiant į neišpasakytą 
priešo galybę, neapsakomos 
skerdynės reikia laukti. Ku
rioj pusėj bus viršus, nega
lima atspėti.”
Rusų frontas sprogo.

Vokiečiai smarkiai be- 
užpuldarni ant rusų, jau tri
jose vietose perlaužė rusų 
liniją. Von Hindenburg 
prasilaužė šiaurinėj Lenki
joj ir ūžtelėjo Narevo link. 
Pietinėj Lenkijoj prasilau
žė von Mackensen ties Liu- 
blino-Cliolmo geležinkeliu. 
Von Buelow perlaužė rusų 
frontą Kurše, perėjo per 
Ventą ir ūžtelėjo su kava
lerija linkui Tukumo ir kar
tu linkui Rygos.

Petrograde ir Londone 
nusiminimas ir išgąstis už
viešpatavo. Kadangi von 
Hindenburg ir von Ma
ckensen ūžia nesulaikomai, 
tai rimtai imta galvoti apie 
apleidimą Varšavos ir pa
sitraukimą iš viso pavislio.

Nes j (d tuodu vokiečių kar
vedžiu susijungs tarp Lie
tuviškos Brastos ir Varša
va, tai milijoninės rusų ar
mijos pavislyje ir Varšavoj 
bus apsuptos ir kaip i mai
šą užrištos.
Visų(akįs atgręžtos į-rytus.

Dabar viso pasaulio akis 
atgręžtos i neišpasakytą su
sirėmimą rytuose. Ant va
karinio karo fronto, ty. 
Francijoj ir Belgijoj nieko 
ypatingo nesideda. Londo
ne pripažinama, kad padėji
mas yra labai kritiškas. Ka
riniai ekspertai sako, kad 
vokiečių žygis neturi lygaus 
pasaulio liistorijoj. Todėl 
visi dabar sužiuro i neišpa
sakytą kovą tarp teutonų ir 
rusų. Žiuri, ar neišsipildys 
von Hindenburgo pereitą 
savaitę pasakymas, jog vo
kiečiai atliks toki žygį, kurs 
nustębins pasaulį ir pairei- 
tins karo pabaigimą.
Vokiečių jėgos.

Tikrai nežinia, kiek vo
kiečių veikia prieš rusus. 
Aprobuojama, kad vien 
prieš Varšavą eina 2,000,- 
000 vokiečių, o prieš Rygą 
1,000,000.

Dabar rusai šiaurinėj 
Lenkijoj atsitraukė iki Cie- 
clianow ir Krasuosielc. Ši
tuose mūšiuose rusai skau
džiai nukentėjo. Tūkstan
čiai patekę nelaisvėn. Pie
tinėj Lenkijoj, kur von Ma
ckensen perlaužė rusų lini
ją, 8,000 rusų pateko ne
laisvėn. Kurše vokiečiams 
patekę 2,000 rusų.
Mūšiai Lietuvoj.

Įvairiose vietose Lietu
voj irgi eina mūšiai. Suval
kijoj vokiečiai truputį pa
sivarė pirmyn. Bet šisai 
vokiečių veikimas, anot ek
spertų, nesąs svarbus. To
se vietose vokiečiai tik ki
bina rusus, kad nesiųstų su
stiprinimų į svarbesnes vie
tas.

Žemaitijoj irgi eina susi
rėmimai. Šiaulių paviete 
ties Papile rusai paėmė ne
laisvėn, 500 vokiečių, tarp
į?-J ■ ' ' ' J f..,,.'/-, . \
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Mirtirų Baterija.

Ant Sandy Hook, ties New Yorku, mirtirų batarėjos, iš kurių nesenai atlikta šau
dymo praktika su puikiais rezultatais.

I Švedija gal Anglekasių 
stos karau. straiko

Londonas, liepos 19.
Švedijoj, mieste Varberg, 
atsibuvo taikos kongresas. 
Tame kongrese laikė kalbą 
Švedijos premieras ir pasa
kė: “Švedijos valdžia šir
dingai geidžia pasilikti neu- 
trale, bet iš to neišeina, kad 
Švedija gali užsilaikyti 
taikoj. Pavojinga yra ma-P-- 
nyti, kad Švedija linksta; 
karo link, bet taipgi klai
dinga tikėti, buk Švedija 
pritaria taikai bile kokiame 
atsitikime’.”

pasekmės
Londonas, liepos 19. — 

Anglekasių straikas Angli
joj testis ilgai negali. Nes 
didelių anglių sandelių An
glijoj nėra. Valdžios sande
liuose yra tik tiek, kad lai
vynui užteks dar vienai sa

kaitei. O dirbtuvėms, tai nei 
tiek neužteks. Todėl straikas 

{turi pasibaigti pirm negu 
anglių sandeliai ištuštės.

SUŽEIDĖ KALINĮ.
Milledgevillle, Ga., liepos 

19. — Leo M. Frank guli 
' valstijinio kalėjimo ligoni- 
inėj. Jam perpjovė gerklę 
| kitas kalinys Wm. Green 
* iki gyvos galvos uždarytas 
|kalėjimai! už žmogžudystę. 
Leo Frank buvo nuteistas 
miriop, bet .gubernatorius 
pakeitė nuosprendį ir už
darė iki gyvos galvos kalė
jimam Esąs silpnas, bot 
pagysiąs.

Lenox, Mass., liepos 19.— 
Milijonierė našlė Vander- 
biltienė,- kurios vyras nu
skendo su Titanic’u, pabi-

ko, taip ir be anglių butų
bejėgė. Be anglių jos laivy
nas negalėtų veikti. Vokie
čiai tuomet užviešpatautų 
ant jūrių ir užatakuotų An
gliją. Todėl straikas val
džiai daugiau rupi, negu 
karas.

Dabar, karo laikais, be 
abejonės įvairus vertelgos 
naudojasi proga, pakelia 
kainas. Taip lygiai naudo
jasi anglių kasyklų savinin
kai. Tą mato ir supranta 
darbininkai. Ir jie negalėjo 
į tai ramiai žiūrėti. Ėmė 
reikalauti algų pakėlimo, 
nebuvo išklausyti, tai nežiū
rint į pavojų, nežiūrint, kad 
.bus tokių, kurie judošiais

jojo, kad nepavogtų jos vai- 'vadįs, metė darbą, nes žino, 
kų — George ir Alfred, ku- kad valdžia tuoj įsikiš ir 
riuodu po pievas aplink va'- 'darbdaviai turės nusileisti.

Mobilizuos 
Amerikoj

Austrus.
Londonas, liepos 19. — 

Austrijos' valdžia buvo at- 
siunčius Suv. Valstijoms 
notą, kurioj rūgo j o Dėdei 
Šamui už leidimą gabenti 
talkininkams amuniciją. 
Dabar Londono laikraštis 
Morning Post rašo, kad 
Austro-Vengrija svarsto a- 
pie tai, kaip čia sumobiliza
vus Amerikoj austrus ir 
vengrus, kurie ir turėtų su
stabdyti amunicijos ir gin
klą! gabenimą iš Amerikos.

•9---------------------------------

— Lafayette, Ind. liep. 19 
— Robert Coclirave, 75 me
tų amžiaus, vakar mirė del 
smarkios kaitros.

jąi 9 oficierius. Septyni 
kulkosvaidžiai taipgi paim
ta. Vokiečiui užpuolimai į 
šiaurę nuo Šiaulių atmušti.
Jau švenčia pergalę.

Vokiečiai tvirtai tiki, kad 
tame didžiausiame mūšyje 
jąi bus viršus. Kaip tik a- 
tėjo žinios, kad jau kelio
ne vietose rusų frontas tru
ko, tai Berlynas ir pasipuo
šė vėliavomis* Bet dar tik 
mūšio pradžia ir visaip dar 
gali būti.

Aprubežlavo 
svaigalų 
pardavima.

Londonas, liepos 19. — 
Vietose, kur dirbama ir ga
benama amunicija, labai ap- 
rubežiuota laikas svaigalą! 
pardavimo. Parduodama 
nuo pietų iki 2:30 v. ir tarp 
6 ir 8 vai. vakare. Nevalia 
taipgi barguoti ir “fundy- 
ti” svaigalų. Už laužymą 
tų padavadijimų šeši mene
siai kalėjimai! ir $50 baus
mės.

.POVANDENINIS LAI
VAS BUVO BANGŽUVĖ.

Roma, liepos 19. — Adri- 
atikoj ties Pola buvo užtė- 
mytą kaž kas dunksant. 
Spėta, jog tai Austrijos po
vandeninis laivas. Iš vie
no Italijos mininko imta 
šauti. Keli šūviai pataikė 
ir pasirodė, jog tai buvo 
bangžuvė.

MOBILIZUOJA IŠRADĖ
JUS.

Londonas, liepos 19.™’— 
Anglija, kaipir Suvienytos 
Valstijos, ėmė mobilizuoti 
savo garsiuosius išradėjus. 
Jie bus patalais pagerini
me laivyno. , - -' ■ *

Austrai užpul
sią ant Italy

Geneva, liepos 19. — Iš 
Laibach pranešama, kad į 
Goritz pribuvo Austrijos 
erchercogas Eugenius, ir 
gen. Danke vadovauti aus
trams prieš italus. Austrai 
palei Isonzo upę drutinasi 
ir ketina užpulti ant italų, 
kurie jau nuo senai čia 
stengėsi prasimušti. Ir ita
lai pripažįsta, jog austrai 
ima daugiau parodyti veik
lumo palei Isonzo.

ATAKAVO ORDUNĄ.

Londonas, liepos 19. — 
Anglijos pakrantėj Vokieti
jos povandeninis laivas a- 
takavo Gunare! garlaivį Or- 
duną, ant kurio buvo daug 
amerikonąi ir baronas Ro- 
senkrantz su savo žmona. 
Torpeda nepataikė. Tas su
judino Washington© diplo
matus.

sarnamį žaidžia. Tarnai 
nuolatai sergsti vaikus ir 
priegtam pristatyta tam ti
kri sargai.

— Londonas, liepos 19. — 
Anglijos valdžia išleido Egi
pte prokleinaciją, kurioj 
skelbia, jog mirtim baus vi
sus, kurie bandys pagelbėti 
turkams, austrams ir vo
kiečiams.

— New York, liep. 19. — 
Laivyno dirbtuvėse pagau
ta viduramžinis žmogus. 
Nedavė aiškaus pasiteisini
mo kokiu© tikslu čia užėjo 
ii- todėl sulaikytas tolimes
niam tyrinėjimui.

— Roma, liepos 19. — Au
strijos du aeroplanu bom
bardavo miestą Bori. Be
grįžtai) t ties Barletta vie
nas buvo nušautas ir įkrito 
į jure netoli kranto. Nušau
tas aeroplanas ir du oficie- 
riu išvilkta ant kranto.

ai

PREZIDENTAS SU
GRĮŽO.

New Haven, Conn., liepos 
19. — Pravažiavo trauki
nys, kuriame važiavo prez. 
Wilson Washington© link. 
Ligšiol buvo vasarnamyje, 
Cornish, N. H. Pirmas pre
zidento dalykas, tai bus 
svarstymas atsakymo Vo
kietijai.

— Londonas, liep. 19. — 
Belgijoj į šiaure nuo Ypres 
vokiečiai buvo įsibriovę į 
anglų poziciją, bet anglai 
savo keliu užatakavo vokie
čius ir išvijo iš užimtos po
zicijos.

— Boston, liepos 19.—A- 
plink Anglijos ambasado
riaus vasarnamį, kurs ran
dasi Beverly Cove, apstaty
ta paslaptingų sargu, nes 
vokiečiai suokalbininkai ty- 
Ikoja ambasadorių užmušti.

BIBLIJOS RUSŲ KA
REIVIAMS.

New York, liepos 19. — 
American Bible- dr-ja krei- 
'pėsi į cariene, kad per jos 
tarpininkystę valdžia sutik
tų išdalinti 1,000,090 bibli
ją rusų kareiviams. Carie- 
nė tą padarė ir užgyrė su
manymą, kad ant kiekvie
nos biblijos butų paženklin
ta, jog tai dovana nuo A- 
merican Sunday School, nes 
lėšos tiek bibliją išleidimui 
'sudėta Amerikos taip vadi
namose Sunday schoolėse.

SUGRĄŽĮS PO $50.

Detroit, Mich, liepos 19. 
■— Pereitais metais Ford 
paskelbė, kad jei per šiuos 
metus parduos 300,000 au
tomobilių, tai visiems pir- 
kikams sugrąžįs po $50. 
■Metai prasidėjo nuo rugpj. 
1 d. 1914 m. Dabar jau pa
baigta dirbti 300,000 auto
mobilių ir gal per likusį 
tarpą, ty. iki rugpj. 1 d. bus 
visi išparduoti. Tuomet ii* 
butų sugrąžinta kiekvienam 
pirkikui po $50.

RUSAI PAĖMĖ DAUG 
NELAISVIŲ.

Petrogradas, liepos 19. — 
Novoje Vremia rašo, kad 
per birželio mėnesį į Kievą 
atgabenta 1,141 oficieris ir 
60,848 kareiviai, paimti ne
laisvėn. Iš tų 10,000 yra 
vokiečiai, kiti austrai.
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Iš Dienos 
=Dienon.=
Vienas musų socialistų 

laikraštukas, kuris nuolat 
giriasi savo “teisingais” 
spėjimais, rašo, kad gatve- 
karių tarnautojams Chica- 
goj algos pakelta tik politL 
kiniu žvilgsniu. Miesto ma
joras Thompson, kuris san
taikos teisme buvo teisėju, 
darbininkams pripažinęs di- 
desnes algas tik*todel, kad 
pasirodyti darbininkų bi- 
čiuoliu ir laimėti savo
brėžtą tikslą politikoje. Va
dinasi, majoras darbinin
kams didesnes algas pripa
žinęs tik todėl, idant sekan
čiais rinkimais turėti sau 
tų pačių darbininkų užuo
jautą, taigi balsus.

uz-

Skleidimas žinių 
apie Lietuvą

Lietuvis, iškeliavęs sve 
tur, tuoj pamato, kaip pa
saulis mažai težino apie 
Lietuvą ir lietuvius. Ame
rikoj, pasisakydamas lietu
viu esąs, turi būti pasiren
gęs daug dalykų išpasako
ti. Turi papasakoti iš ge
ografijas, historijos, etno
logijos. Nežinomi lietuviai 
šiai]) pasaulio žmonėms, bet 
mažai apie juos težino ir 
inokytesnieji.

Kad lietuviai įgytų sau 
prigulimas teises, tai mes 
pasauliui turime apreikšti, 
kokių teisių mes reikalauja
me sau. Reikalaujant sau 
teisių, turime pasakyti ir 
kas mes esame. Todėl rei
kalingas yra pasaulio infor
mavimas apie lietuvius.

Informavimo reikalą, kai- 
kurie mūsiškiai jau nuo se
nai suprato. Tik nesisku
bino už to darbo griebtis. 
Bet už to darbo griebėsi p. 
J. Gabrys, kurs po laisvės 
metų Lietuvoje apsibuvo 
Paryžiuje. Didesnė lietu
vių dalis Lietuvoje ir Ame
rikoje parėmė p. J. Gabrio 
veikimą ir todėl jo veiki
mas vis didesnę įgijo svar
bą. Teisybė, yra ir tokių, 
kurie iki šiol ant p. Gabrio 
tebskersakioja, bet tie sker- 
sakiojimai, tai menkniekis.

Europiniam karui kilus, 
informavimo darbas įgijo 
dai’ didesnę svarbą. Išti
ko proga laimėti Lietuvai 
šiokias-tokias politikines 
teises. Panašios progos ga
li jau nei neatsitikti lietu
vių historijoj. Šiais laikais 
visos tautelės stato savo 
reikalavimus priekyn ir di
džiosios tautos po karo tai
kos 
savo 
rną.
kurie lems tautų likimą, bu
tų informuoti apie lietu
vius ir jų reikalavimus, jų 
teises. Tatai aiškiai pasi
mato informavimo reika
las. Juk atsibusiančioj tau
tų koiiferencijoj lietuvių li
kimas gal bus nulemtas ke- 
1 iems šimtmečiams.

Lietuvių Informacijos 
Biuras Paryžiuje, sulyg iš
galės, atlikinėja informavi
mo darbą. • Daugiau atlie
ka, negu nuo jo galima buvo 
tikėties.

KATALIKAS

Harry K. Thaw

—------------— —
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Thaw’o byla New Yorke 
pasibaigė. Prisiekusieji tei
sėjai Thaw’ą atrado svei- 
kapročiu ir teismas jį pa
leido laisvėn. Vaizdai paro
do: (1) Thaw dėkoja pri
siekusiųjų teisėjų forema- 
nui už nuolankų jam nuo
sprendi.- (2) pats Thaw ir 

visi prisiekusieji Tha- 
teisėjai. Thaw kituo- 
buvo nušovęs architek- 
. ta White.

kon fercnci joj nulems 
ir kitu tautelių liki- 
Todel svarbu, kad tie,

Toksai išrokavimas — tai 
tiesiog nesubrendėlių pasi
elgimas. Socialistams kiek
vienas nesocialisto atliktas 
rinitas ir naudingas darbas, 
visuomet esti' pasibaisėti
nas, nepakenčiamas. Bet jei 
kuris socialistų ką nors ir 
visai netaktingai atlieka, tai 
tuomet, žinoma, esti šventas 
darbas ir visi draugai lie
ka patenkinti, kai kad kati
nai lašinių užmaumoję. To
dėl jiems nepatinka ir Chi- 
cagos majoro pasielgimas. 
Jie intaria, jogei majoras 
Tiesus darbininkų bičiuolis 
ir jei jiems pakėlęs algas, 
tai tų atlikęs politikos žvil
gsniu, o

Biuras dabar ėmė leisti 
mėnraštį angliškoj kalboj 
11 Pro Lithuania. ’ ’ Dabar 
jau štai atėjo numeris už 
liepos mėnesį. Išleidžiamas 
tokio pat pavidalo, kaip ir 
kiti franeuzų mėnraščiai. 
Tarp laikraščio sandarbi- 
ninkų randame Ch. Seigno- 
bos, prof. Sarbonos univer
siteto, A. Meilet, prof, gar
sios College de France. Aviš
kas čia, žinoma,' pašvęsta 
•gvildenimui lietuvių tautos 
klausimų, svarstymui lietu
viu reikalų ir teisių ir ra
šoma apie lietuvių santikius 
su lenkais.

Tie, kurie daugėliau 
rūpinasi apie lietuvių rei
kalus, turėtu turėti toki

“draugai,” kurie savo 
sigirimais pralenkia 
teutonus.

pa- 
nct

Su pa našiais gaivalais 
rimtas žmogus, žinoma, su- 
'sįkalbėti negali. Nes (jie 
visuomet vienaip rašo, ki
tai]) elgiasi. Kitiems laik
raščiams, pav., socialistai 
su didžiausiu pasibjaurėji
mu primeta etikos stoką, 
bet patįs nuolat etikos ša
linasi. Jie mano, kad vi
suomenė yra dar tiek tam
si, jogei ji linksta tik šauk
smų pusėn, bet to šauksmo 
turiniu visai nesigilina. To
kiuo manymu jie nei nepasi- 
junta, kai]) nurėpiioja į pel
kes etikos žvilgsniu. Argi 
tai išmanėlio darbas — ant 
medžio šakos augštai sėdė
ti ir tą pačią šaką kirsti. 
Taip bent elgiasi mūsiškiai

‘ 4 Lietuva ’ ’ paskutiniam 
numeryj paskelbė nei tai 
sensaciją, nei kitką. Rašo, 
kad kažkoks laikraštis ant 
“Kataliko” imąs besanti. 
Tokia sensacija, .mums pir
mu kartu tenka išgirsti. 
Turime todėl pabrėžti, jo
gei “Katalikas” nepasida
vė ir nepasiduoda jokiam 
bosizinni ir todėl tokių nie
kų visgi nevertėtų skelbti 
visuomenei. Jokie pašali
niai laikraščiai, nei asmenis 
neturi “Katalike,” kaipo 
bepartijiniame dienraštyj, 
intekmės ir bosizmo. “Ka
talikas” iš seno turi už
brėžtą kelią. — tarnauti lie
tuvių visuomenei. Girti, 
kas yra pagirtina, peikti, 
kas yra peiktina. Užtatai 
mnms labai indomu, iš kur 
“L.” ištraukė tas žinias.

Kai kurie skaitytojų krei
pėsi į mus, kad nurodytu- 
mėm kunigėlių angliškoj 
kalboj apie lietuvius. No
rį iš jų sužinoti apie lietu
vius, kad paskui paklausti 
geriau papasakotų kitatau
čiui arba paskolintų tą 
kningelę. Tokiems ir bus 
paranku turėti šį laikraštį. 
Metine prenumerata $2. A- 
dresas: “Pro Lithuania,” 
41, Boulevard des Batigno- 
lles, 41 Paris (France). Ga
lima, žinoma, rašyti lietu-

sekliai informuoja apie lie
tuvių reikalus. Todėl tai 
Lietuviu Informacijos Biu
ras Paryžiuje atlieka labai 
naudingų ir svarbų darbą.-

— Atėnai, liepos 18. — 
Vokietijos didžiausias po
vandeninis laivas U—51, 
kaip pranešama,
kandi litas Juodojoj 
Tasai laivas 
juo Anglija, 
Portugalijos 
plauke, per
smuko į Viduržeminę jure 
ir atplaukė Į Dardanelius. 
Tokiuo budu padarė 3,500

rusų nus- 
jurėj. 

iš Vokietijos 
Francijos ir 

pakraščiais 
Gibraltarą į-

Neišnaudojama. 
proga.

Amerikos lietuviai jau 
nuo senai griebėsi įvairių 
biznių. Turime mėsinių, 
barzdaskutyklų, duonos ke
pyklų, visokių agentūrų ir, 
ant nelaimės, daugiausia 
karčemų. Bet ligišol negir
dėti, kad lietuviai, kur bu
tų uždėję skalbyklą. Ne
girdėti, kad butų uždėjęs 
kas skalbyklą. Lietuviškų 
skalbyklų nei didžiosiose 
kolionijose nėra. Bcnt-gi 
nebuvo ligšiol apie tai gir
dėti.

Mažesnėse kolionijose, ži
noma, neduotų pelno skal
bykla. Lietuvių šeiminin
kės išskalbia visus skalbi
nius namie. Kas kita dides
nėse kolionijose. Daug y- 
ra tokių, kurie “čainiams” 
neša savo skalbinius arba 
juos atiduoda į kitokias 
“lendres.” Kodėl gi lietu
viai -turėtų atiduoti savo 
pelną, ilgakasiams. Jei at
siranda lietuvių, kurie pa
sekmingai veda krautuves, 
gerai veda graborystės biz
nį, tai kodėl gi negalėtų lie
tuvis turėti pasisekimą už
sidėjęs skalbyklą.

Palengva, bet prigįja pas 
lietuvius taisyklė, kad sa
vas turi kreipties pas -savą. 
Todėl ilgainiui visokie biz
niai, kurie tik lietuviams 
reikalingi, galės turėti ge
rą saviškių parėmimą, Biz
niai tuo labiau augs, juo la
biau biznieriai prisidės prie 
tautinių reikalų. Todėl ir

lietuviškos dainelės nei žai
slai, bet dabai’ su skoniu 
viskas, kas tik lietuviška, 
kad ir čia augusiam jauni
mui, yra gražu ir malonu. 
Senesni žmonės pasako: 
“Ką gi sulauksime iš pri
augančiųjų?” O ką? Na-gi 
susilauksime geresnių tėvi- 
nainių. Juk dabar lietu
vių jaunimas tik juda, bru
zda ir viską atlieka lietu
viškoje dvasioje.

Ne dažnai springvalliečiai 
turi 
mus.
tik atsilankė, visi' pilnai 
jautėsi patenkintais.
gėrėjosi gražiomis lietuviš
komis dainomis ir giedorių 
svetingumu. Nuo pietų iki 
vakarui visi atsilankiusieji 
padoriai linksminosi Gegu
žinėm -laivo atsilankę Vieti
nis klebonas kum A. Dek- 
snįs ir lenkų kun. V. Čieslo. 
Vedėju žaislų, dainų ir ge
gužinės buvo vietinis vargo
nininkas p. E. Šlapelis. Sau
lei nusileidus pilni džiaug
smo ir užsiganėdinimo grį
žo namo ant atsilsio.

Čia L. Vyčių kuopai su
sitvėrus, jaunimas daug ge
resnis paliko. Dažnai laiko 
susirinkimus. Susirinkimai 
nesausai praleidžiami. Kal
bama apie steigimą knin- 
gyno; mokinasi šv. Cecili
jos Dramą, kurią, netrukus 
mano sulošti; mergaitės la
vinasi rankų išdirbystėje.

Gi su darbeliais, tai čia 
poslinkiai. Čia beveik visi 
dirba kasyklose, o kasyk
los labai silpnai eina.

Limė ir Teeina.

-DIDELE DOVANA'
Nebo paltelio priešakys vertas pinigais 

Visas Kuponas vertas įc plnig-!*
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Visas Kuponas ir pakelio priešakį: turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(Si dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

lįĮtf

duos-

kolio- 
rodos, 

Sumanus, 
alėtu

kurie

Tur- 
skal-

reikia labiausia remti tuos 
biznierius, kurie remia tau

kinius reikalus. Tolinanties 
nuo užkietėjusių biznierių, 
priversime juos būti 
Dėsniais.

Didesnėse lietuvių 
ui jose skalbykloms, 
yra puiki proga,
apsukrus biznieriai 
pasipelnyti. Dabar 
ta proga tebėra neišnaudo
jama.

Lietusių agentų, 
ta r n a u j a s vet ii i itauč ių 
byklosc, yra nemažai, 
but yra ir dirbančių
byklosc. Šitokiems susidė
jus ir parankiausia butų 
užvesti tokį biznį, nes jie 
yra susipažinę su darbu ir 
to biznio vediniu. Reikia 
čia tik apsukraus vedėjo, 
o pasisekimas butų užtik
rintas, ty. kostuinierių Im
tų apsčiai.

Skalbyklos agentas.

Gegužinis Pik- 
ninkas.

tokius pasilinksmini- 
kaip šis buvo. Kas 

atsilankė,

Ar užsimoka 
stoikas.

Visi projektų fortifikacijų rei
kale ant Philipinų salų. Jei 
prezidentas Wilson tų pro
jektų patvirtins, o kongre
sas nuskirs reikalaujamų 
tam tikslui pinigų sumų, 
tai ant minėtu salų fortifi
kacijos taip bus sustiprin
tos, kad karo laivynas tu
rės sau ten puikių veiki
mams stoti.

Automobilių Instrukcijos
Musų šoferiai ir repairmen uždir

ba didelius pinigus. Instrukcijos duo
dama, angliškai ir paaiškinama lietu
viškoje kalboje. Jus išmoksite kai-• 
būti angliškai ir- tuo pačiu laiku iš
moksite automobilių valdyti.

Mes gvarantuojame jums licence 
ir pristatysime jus j gerų vietą. Kuo
met busite prisirengę, tai darbas jus 
lauks. Dienines ir vakarines klesos.

UiiitGd Auto Brokers inc
2835 Cottage Grove ave., Chicago, Ill.

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

Judėkite du centu del atsakymo. 
BOJUS, Manager.

2835 Cottage Grove ave., Chicago, Illi,

i Dr. S. A. ŠLAKIENE;
H SPECIALISTE
B MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE

: :. .LSTED ST. ■
< TU. Drover 6326 CHICAGO, ILL. |

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON 

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

I

Spring Valley, UI. Jau
nimas negali išbūti kur už
sidaręs be pasilinksminimo. 
'Ypatingai atėjus vasarai, 
lyg kokia dvasia jaunuo
sius traukte traukia kur 
žaliuojančių dirvonų, ar tai 
po lapuotais medžiais vi
siems susirinkti, kad galima 
butų gražiai ir maloniai be
silinksminant liuosų laikų 
praleisti ir viską, kas nu
bodo per dienas, užmiršti.

Liepos 10 d. šv. Cecilijos 
Gismininkų Draugija su
rengė linksimų ir pavyzdin
gą. jaunimui gegužinę, Lie
tuviško Parko žolynuose 
(šalę lietuvių kapinių). Ma
žesni ir didesni žaidė, gar
siai dainavo ir po pieveles 
bėgiojo. Sgniaus tarpe 
springvalliečių jaunimo bu 
vo nežinoma ar nemylima

.. . ‘ ■

Nesenai pasibaigė Cliica- 
goje karpenterių straikas. 
Straikavo tris mėnesius. 
Gaudavo karpenteriai po 65 
c. valandoje. Jei jie dirb
davo po 8 vai. dienoje, tai 
jų savaitinė alga būdavo 
$31.20, mėnesinė $124.80, už 
tris mėnesius $374.40. Tai 
yra karpenteriai nustojo po 
$374.40 del straiko. Laimė
jo po 5c. valandoje. Karpen
teriai dirba daug maž 2400 
valandų, per metus. Išeina, 
kad per metus jie viršaus 
uždirbs $120. Kontraktas 
padaryta ant trijų metų, 
tai per tris metus viršaus 
uždirbs $360. O iškovoji
mui tos sumos reikėjo iš
leisti $374.40 Tai ar užsi
mokėjo straikuoti?

O dar to nereikia pamir
šti, kad kontraktui pasibai
gus darbdaviai vis šokius 
tokius prižada pagerinimus 
ir šiek tiek pakelia algas. 
Vėl reikia žinoti, kad del 
karpenterių straiko turėjo 
nukentėti kitos pramonės 
šakos, kiti darbininkai tu
rėjo nukentėti.

Todėl daug protingiau, 
daug naudingiau del darb
davių ir darbininkų ramiu 
budu susitaikinti ir nusta
tyti algas ir darbo sąlygas.

Kaip karas pinigiškai ne
apsimoka, tai}) neapsimoka 
ir straikai. Bet kaip kam 
nors karą svarbu iškelti, 
tai}) ir straiką kam nors 
svarbu iškelti. Juk kuomi 
unijų vadai pasižymėtų.

Karpe,nterys

Suv. Valstijų jureivijos 
departamento generalė ta
ryba šiais laikais svarstanti 
. į ■ ' ■Va.- /■.> /m. V ■
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Telephone Yards 6885

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252 54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.
B

Tel. Randolph 5246

i
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* A. A. Slakis s
ADVOKATAS |

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

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

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUŠŲ 
KAINOS.

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

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara katditi-į. vakaru iki 9 
valandai. Suimtoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

□
Tel. Humboldt 97

J. C. WO L 0’4
LIETUVYS ADVOKATAS 

1596 Milwaukee Avo. 
.Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — J v.
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakaro kasdiena

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimu; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ąteik ar 
rašyk platesnių žinių. j
Ameilcsn School of Lnagpagea

1741 W. 47th Street,

2



KATALIKAS

Kokliušas. VINCAS NICKUS
(Žiur. “Kat.” No. 1G2).

Kas gi daryti su kūdikiu 
susirgus kokliušu?

Ligoniui nebus blogiau, 
jei bus vėsu ir bijoties -ši
to nėra ko; iš gryno oro 
jam bus tiktai nauda. Kū
dikis, sergąs kokliušu, taip
gi galima maudyti. Ligo
nio patalinės ir drabužiai 
išnešus gerai išdulkinti, iš
daužyti. Kambario grindis 
reikia dažniau plauti ir sie
nas jo valyti nuo dulkiu. 
Bet jei šitą viską ir išpil
dysi, visgi nepridera laiky
ti ligonis visą dieną kam
baryje, o atbulai, reikia 
jam daugiau vaikštinėti ar
ba būti atlapame ore: ko
sulys per tai nepasidarys 
sunkesnis, o atbulai, taps 
lengvesniu. Vaikai vyres
ni, pradedant nuo 5 metu, 
gali vaikštinėti po orą net 
ir žiemą, kuomet nelabai 
smarkus šaltis (tiktai daug 
bėgioti nevalia). O vasarą, 
pavasarį ir rudenį visiems 
galima Imti ore, ir dide
liems, ir mažiems, jei tiktai 
nėra, smarkaus vėjo arba 
blogo oro. Bet nevalia li
goniams vaikštinėti su svei
kaisiais; nevalia taipgi ser
gantiems kokliušu vaikščio
ti mokyklon, nes nuo j u 
užsikrės visi vaikai.

Atsišaukimas į 
musų biznierius

Ligonio valgis lengves- 
niuose kokliušo atsitiki
muose, ty. ligoniui vaikš
čiojant, gali būti toksai pat, 
kaip ir sveikųjų. Nereikia 
tik duoti tokiu valgiu, kurie 
gali kosulį sukelti: rūgštis, 
kartumai, sūrumai (silkės, 
sausi daiktai).

Sunkiai ligoniui sergant, 
dažnai vemiant, reikia aty- 
džiai jis maitinti, kad ga
lutinai nenusilpnėtu: duoti 
tik skystimai (pienas), tok
sai. valgis greičiau pereis 
i. žarnas ir nebus išvemtas; 
išsivėmus gi ligoniui, reikia 
tuojaus jis valgydinti, kac 
valgis ilgiau- kūne pasilik
tu.

Prie kokliušo gera yra 
duoti ligoniui po kokį ar
batinį šaukštelį kas dvi va- 
landi 'sodos vandens (ar
batinis šaukštelis sodos į 
stiklinę virinto vandens).

Kraujo pasriu vėjiniai pa
akiuose, kurie buna prie 
kokliušo, visai nepavojingi 
ir visuomet pereina patįs 
per save.

Jei prie kokliušo kūdikis 
pradeda karščiuoti ir gali
ma laukti plaučių uždegi
mo—tai reikia, nieko ne
laukiant, parodyti kūdikis 
daktarui. Prieš daktarui 
latyyksiant, įveikia jis tik 
paguldyti lovon: tegu ne
kelia, kol neperstos karš
čiavęs. Bet ir tuo laiku rei
kalinga vėdinti butas, gerai 
ligonis apklojus, xo vasarą, 
šiltam orui esant, kasdien 
.laikyti kūdikis ore. Ant 
galvelės gera yra dėti jam 
skarmalėlis, sušlapintas šal
tame vandenyje ir dažniau 
mainyti jis, nedaleisti jam 
ūžšilti.

Vincas Niekus yra nau
jas lietuvis kompozitorius, 
pirmas rašėjas lietuviškų 
šokių ir kitų orkestracijos 
veikalų. P-nas Niekus yra 
<ilęs iš Suvalkų gubernijos, 
Skriaudžių parapijos, Mor- 
kaviškio sodžiaus. Gimęs 
1888 metais. Baigęs Griga
liūnų valsčiaus mokyklą iš
keliavo Amerikon. P—nas 
Niekus iš mažens mėgo gro
ti smuiką, taigi ir šioj ša
lyj Imdamas stengėsi kaip 
galint pastoti geru muziku. 
Pirmiausia įstojo į vokiečių 
vaikų orkestrą ir mokėsi 
groti smuiką. Kiek palau
kus orkestros vadovas su
darė vaikų pučiamą orkes
trą ir ponui Niekui inteikė 
klarnetą. Mokytojas ponas 
Fistule, matydamas p. Nie
kaus gabumą muzikoj, pa
tarė jam mobilities vargoni
ninkauti. P-nas Niekus iš
buvo penkeris metus prie 
mokytojo Fistule ir išmoko 
groti, smuiką, vargoninin
kauti, pusti klarnetą ir t.t. 
Tai visa išmokęs pastojo 
vargonininku lietuvių para
pijoj Sheboygan, Wis. No
rėdamas tečiau pasiekti au- 
gštesnį muzikoje išsilavini
mą, po nekuriam laikui ap
leido užimamą vietą ir įsto
jo muzikos kolegijon St. 
Francis, Wis., kur mokyto
jauja garsus muzikos pro
fesorius Singenberger. Ko
legijoj mokėsi vargonais 
groti, giedoti, harmonijos, 
orkestracijos ir grojo smui
ku orkestroje. Vukucijų 
metu p. Niekus apsigyveno 
Waukeganc, III. Ten gavo 
pakvietimą nuo Teatrtliš- 
kos draugijos vesti chorą ir 
orkestrą. P-nas Niekus 
gabus jaunas mokytojas 
Avaukeganiečiams labai pa
tiko. Sugrįžus jam kole
gijon, jis buvo kviečiamas 
waukeganieciu atvažiuoti iš 
kolegijos kelis kartus sa
vaitėje ir tolesniai darbuo
ties. Baigus jam kolegiją, 
jis buvo pakviestas į Chi
cago šv. Mykolo Ark. para
pijoj! vargonininkauti. Ir 
ten per keturis metus var
gonininkaudamas vedė cho
rą, sutvėrė orkestrą iš pa
augusių vaikinų ir mokyk
los vaikelių. Nežiūrint to 
darbais apsikrovimo, ėmėsi

(Advt.).
Gerbiamasis Tamsta: —

Visos Amerikos biznieriai 
senai jau patyrė, kad gar- 
sinimos laikraščiuose, al
manachuose, kalendoriuose 
ir tam panašiai yra labai 
svarbus įrankis savo biznio 
pagerinimui. Tuo labiau 
tai yra geras įrankis lietu- 
viui-biznieriui, nes lietuviai 
kitokiose dar aplinkybėse 
gyvena, negu svetimtaučiai. 
Štai, musų žmonės labai 
tankiai maino savo gyveni- : 
mo vietas, keliaudami iš vie- • 
no miestelio kitan — ir kaip • 
tai jiems yra sunku, kad 
nežino, ar kokie yra tame 
miestelyje biznieriai. Pagal 
musų nuomonę, lietuvis-biz- 
nierius turėtų būti ne tiktai 
vienokių ar kitokių produk
tų pardavinėtojum, bet jis 
turėtų būti taippat ir mu
sų žmonių morališku rėmė
ju, turėtų patarnauti jiems 
savo patarimais, savo paty
rimu, savo meilumu. Tą 
tikslą kuoplačiausiai, su sa
vo ir savo viengenčių nau
da, atlikti gali tiktai tie 
biznieriai, kurie yra plačiai 
musų žmonėms žinomi. Pa
stoti žinomu galima tiktai 
per apgarsinimus.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoj leidžia 1916-tiems 
metams SLA. Kalendorių, 
kurio spauzdins ne mažiau 
kaip 10,000 egzempliorių. 
Tie kalendoriai, didelės 
kningos formate, apie 200 
puslapių, 6x9 colių, prasi
platins po visą Ameriką, 
per 250 musų kuopų ir te
kino bndu visoje Ameriko
je bus žinomas vardas tų 
musų biznierių, kurie pasi
garsins tame kalendoriuje. 
Bus žinomas ne tik jų var
das, bet tai užsiliks ant vi
sados, ir ateities lietuviai 
žinos, kad ten ir, ten gyve
no ir del musų žmonių ge
rovės darbavosi toks ii- toks 
lietuvis biznierius. Prie to, 
tų visų biznierių bizniai bus 
paskelbti, visur ir visų bus 
žinoma, kokius jie ‘biznius 
laiko, bus žinoma, pas ką 
kreipties, į tą miestą atvy
kus, o vietos žmonės žinos, 
kurs biznierius užjaučia vi
suomenės darbams. Mat, 
pasigarsinimas SLA. Kelen- 
doriuje bus taippat ženklu, 
kad tamsta paremi ir vi
suomenės darbus, nesą Su
sivienijimas leidžia savo

Čia parodoma didis Ameri
kos išradėjas, kurs duos pa
tarimus pagerinime Ameri
kos laivyno.

Kalendorių ne kokiam biz
niui, bet ideai: suteikti A- 
merikos lietuviams pilną 
informacijų kalendorių, už- 
žymėti jame svarbesniuo
sius musų gyvenimo atsiti
kimus ir veikėjus, palikti, 
taip sakant, ateičiai svar
bius Amerikos lietuvių his- 
torijos nuotikiu§.

Apgarsinimų SLA. Kalen
doriuje kaina šitokia: už 
vieną pilną puslapį —$15; 
už pusę puslapio $8; už ket
virtą puslapio dalį — $5; 
už aštuntą puslapio dalį — 
$3.

Taigi, pasiskubinkite at
siųsti mums savo apskelbi
mą drauge su pinigais už jį. 
Jei norėtumėte, kad apskel
bimas butų extra geras, 
praneškite mums, ką garsi
nate, mes mielai patarnau
sime Tamstai ir parašysime 
apgarsinimo tekstą kuogra- 
žiausiai. Prie apgarsinimo 
galite pridėti ir savo pa
veikslą, tik reikės primokė
ti .už padarymą “cut’o” ap
link $1.50. Apskelbimą 
reikia atsiųsti kuoveikiau- 
siai, bet ne vėliau 15-tos 

' rugsėjo dienos.
Kiekvienas lietuvis-biz- 

nierius, pasigarsinęs S.LA. 
Kalendoriuj, vieną egzemp
liorių gaus dykai.

Užsakymus ir čekius ar
ba money orderius siųski
te šiuo adresu: A. B. Stri
maitis, 307 W. 30th st., New 
York, N. Y.

Jei išpildyti viską, kas 
pasakyta, tai kūdikis daug 
lengviau , sirgs. Bet visai 
sulaikyti kokliušo negalima 
j r nėra ko Jaukti , kad kosu
lys greitai pereis. Vienas 
iškošti 6 savaites, kitas ma-

žiau — savaites 3; kiti at
bulai, daug ilgiau — mėne
sius 2, 3 ir net pusmetį. 
Į galą ligos kosulys ima eiti 
lengvyn ir retyn ir pama
žu per kokį menesį, kitą 
ligonis visai pasveiksta. 
Tiktai tuomet, kuomet ko
sulys visai pereina, galima 
leisti kūdikis prie kaimy
nu ir mokyklon; prieš tai 
reikia gerai jis išmaudyti 
dar sykį, o namas 
vėdinti.

toliau inokyties. Įstojo A- 
merican Conservatory of 
Music. Ten mokėsi kompo
zicijos, harmonijos ir 1.1, ir 
šiąis metais pabaigė kon
servatoriją su pagyrimu. 
Po to p. Niekus apsigyveno 
šv. Petro ir Povilo parapi
joje, West Pullman’e. Ten 
gavo vargonininko vietą. 
Nors ten nesenai jis ėmė 
darbuoties, bet jau turi ge
rai išlavintą chorą ir ma
žų vaikų orkestrą. Vaike
lių orkestrą parapijonįs tie
siog neatsidžiaugia.

Ligšiol p. Niekus išleido

gerai is-

šokįn rinkinį styginei or- Šis vyras yra Christian En 
kestrai. Trimitas, šokių deavor organizacijos įstei 
rinkinys .pučiamai orkes
trai dar tebėra spaudoje. 
Keletas mažesnių bažnyti
nių veikalų mišriam chorui 

aikų chorui dar guli raii-
Kraštyj. ,

■ A A"" : ..

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams 
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CIGARETTES 
“Amerikos Standards”

10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

yŠitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretu kuponų, kada y- > 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretu kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
' Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. A 
N. Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 1S> 5)

Aukščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
iš sipla tinimą 5c Cork Tip Cigaretu po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretu duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanoj duodama už HASSAN kuponus:

KUPONŲ KUPONU
.... 200

250

mų daiktas, už .
Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 

tafetos, mission rankenaitė, už .....................
Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai

su. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ..................................................................... .. .............

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

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

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .....................
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietą gumą, 

už ...
Skustuvas, _
Skustuvui diržas,
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, 

nuo 30 iki 40 colių. , *...1 r_‘_, .l_.r t
pymų. Visi gydytojai laiko jį už gerą,

Kišeninis peilukas, su žemčiuginiu koteliu, 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ..

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

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

geriausio plieno,, už ...................................
del šveitimo ir galandinimo, už 

, šisai .
Tempiasi prie visų pasikrai- 

už. . 100
dviem

Laukdamas iš tamstos 
kuoveikiausio atsakymo, 
pasilieku su augšta pagal
ba

A. B. Strimaitis, 
“Tėvynės” a dm.

Ant parandavojimo 7 rūmų pagy
venimas viršuj aptiekos; vieta labai 
puiki, šviesa iš visų pusių, namas 
naujas, apylinkė tyki; butų labai ge
ra vieta gydytojui, nes čia gydytojas 
gyveno nuo keletos metų, tai viskas 
yra įrengta; kitas atėjęs jokių intai- 
syniui iškaščių neturėtų, o ir vieta 
jau išdirbta. Norinti arčiau apie tai 
dasižinoti, atsišaukite pas namų sa
vininkų :

J. Leščiauskas
3337 So. Morgan str,. Chicago, Ill.

PARSIDUODA PIGIAI.
Geras mūrinis namas ant 5 famili- 

ju, prie 35-tos ir Wallace gatvių. 
Rendos neša $56.00 Į mėnesį. Visi 
intaisymai ir garo šiluma. Parsiduo
da už $5,000.00. Įnešti reikia tik 
$1,400.00. Geras bargenas.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Geras mūrinis namukas ant 2 fa- 
milijų po 4 kambarius. Toiletai, 
maudynės ir visi intaisymai. Parsi
duoda už $2,500.00. Tik $500.00 reikia 
įmokėti.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, III.

Puikus medinis namas prie 33-čios 
ir Morgan str. Štoras ir del dviejų 
familijų pagyvenimai. Visi intaisy- 
mai. Rondos neša $40.00 Į mėnesi. 
Parsiduos už $3,300.00.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 5 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

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

Telefonas Yards 687.

‘LIETUVIS graborius:
| Geriausias graborius ant Bridge-į 
| perto. Atlieka darbą kuogeriau-j 
1 šiai.
I Prie kiekvieno pagrabo suteikia? 
f geriausius liktorius ir 
| paimu.

Tel. Drover 4139.

A. MASALSKI
Chicago

B
B 3305 Auburn Ave.
8

50
50

300
650

GYVULIŲ PROTAS

12 vazonų g
B
B

Tą kningą vokiškai yra 
parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis ^gamtininkas. ~ lie
tuvių kalbon vertė Juozas 
Laukis. Kninga didelio for
mato, turi 212 puslapių. 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musų kalboje dar ne
buvo. • ą,gi

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą, nors toli gražu 

tiek daug neištobulintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokių gyvulių ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papročių pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis 
nealkanas būdamas dantimis žolę skabo, kam yra te
kių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ran
ka jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bi

zonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios 
rūšies paukščių ir tt.

Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl 
gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi sku
durinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir 
gyvuliai turi ypatingą savo krasinį susinešimą), ko
dėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir tt. 

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma.

Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius 
ir net vabzdžius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo 
tam veikalui medžiagos.

Kiekvienam yra pravartu tą veikalą įgijus per
skaityti ir susipažinti su gyvulių karalija.

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

GYVULIU PROTAS

Lrtu.ių k.'Un virti
JVOMJ LAMUS

gėjas. Toji organizacija ne
senai turėjo skaitlingą Chi- 
cagoj suvažiavimą. Dabar 
apturėta žinia, kad šis įstei
gėjas mirtinai sergąs -8^- 

vinore Beach, MasS.

Ponas F. K. Bataltls, keliaujantis 
ALD. ‘‘Kataliko” agentas PennsyUra
nijoje, šiomis dienomis lankosi Miner- 
svillėje, Pa. ir apylinkėse. Gerbiamie
ji skaitytojai gali jam užsimokėti sa
vo prenumeratą ir norintieji skaityti 
naujai užsirašyti.

ALD. Kataliko” Adm.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rOtnų, švinakalvių daigtų ir stogo popietes.

MUSU ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIOS.
! CARR BROS. WRECKING CO. I
| 3003-3039 S. HALSTED ST. ( HICAGO, ILL |

3
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Chicagos Žinios.
PENKI NUSKENDO.

Vakar besimaudantiėms e- 
žcre buvo tikrai nelaimingo
ji diena, nes penki asmenis 
Michigan e nuskendo. Tai 
daro vis didis neatsargu
mas, perdidis pasitikėjimas 
savimi. Nuskendo:

Marie Dwyer, 21 metų, 
3611 Wilton avė.. Probate 
teismo klerko Joseph N. 
Dwyer duktė.

Nora May, 210 Union 
Park et.

Gustave IT. Vetter, 1645 
Irving Park bl vd.

Frank J. Kelly, 3929 
Spaulding avė.

Stanley Covkesky, 2314 
Hamilton avė.

PINIGŲ DIRBĖJAS 
SUIMTAS.

Maxwell gat. policijos 
nuovadon pranešta telefonu 
iš po numerio 1502 AV. 13 
gat., jogei kokie tai vyrai 
baisiai barasi su šeiminin
ke ir todėl kaimynams ne
duodą ramybės. Iš stoties 
nurodyton vieton tuojaus 
pasiusta du detektyvai. De
tektyvai po viršminėtu nu
meriu namuose atrado Sa
muelį Pinas, jo žmoną ir 
seserėną Benjaminą Saltz- 
maną — visi išrodė suner- 
vuotais. Į detektyvu klausi
mus, kas tuose namuose ga
lėjo atsitikti, Mrs. Pinas 
atsakė:

“Pirm trijų savaičių bu
vom išrandavoje kambarį 
vyriškiui. Jis sakėsi esąs be 
<|aibo; šiandie ryte išgirdau 
nepaprastą bildesį ir priė
jau prie stalauninko kamba
rio durių. Per skylutę nuo 
rakto pamačiau, kad mano 
stalauninkas su kitais ko
kiais trimis vyrais mėgina 
išnešti skrynaitę. Kadangi 
stalauninkas man nebuvo 
užmokėjęs už kambarį, to
dėl prasivėrusi duris jam

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Gražus oras šiandie ir ry
toj ; temperatūroje maža 
atmaina.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 83, žemiausia 
— 68 laipsniai.

nusakiau, jogei jis negalįs
išsinešti skrynaitės, kol ne
užmokėsiąs. Iš to taigi ir 
prasidėjo barnis”..

Detektyvai tuojaus parei
kalavo parodyti tą skrynai
tę. Pamėginta kelti, pasi
rodė nepaprastai sunki. 
Tada skrynaitę atidaryta. 
Atrasta $250,000 netikrų 
poperinių pinigų. Detekty
vams besitrusiant aplink 
skrynaitę, kaip kartas su
grįžo ir stalauninkas (kurs 
buvo išėjės) su trimis vy
rais. Detektyvai tatai juos 
visus keturis ir areštavo.

Policijos nuovadoj stalau
ninkas pasisakęs esąs Be
niamin Robbins iš Duluth, 
Minn. Iš ten jis ir tuos pi
nigus atsigabenęs. Kiti tris 
vyrai nieko bendro su tuo 
neturinti, jie buvę tik įpra
šyti išnešti skrynaitę.

Kelis šimtus dolerių ne
tikrais banknotais Chicagoj 
jau buvo paleidęs.

BUVUSIĄ MAJORIENŲ 
AREŠTAVO.

Vakar Evanstone areš
tuota Mrs. Carter II. Har
rison už pergreitą automo
biliu važiavimą. Nieko ne
gelbėjo nti pasiteisinimas, 
jogei skubinanti kur tai į 
vakarienę. Žinoma, su ja 
švelniau apsieita.

MERGAITĘ IŠGELBĖJO.
Iš po num. 813 Jefferson 

gat. policija išgelbėjo 15 
metų mergaite Hattie Sor- 
nell, farmerio dukterį ties 
Benton Harbor, Mich. Ji 
buvo nedorėlių pagriebta ir 
po tuo numeriu uždaryta į 
nešlovės namus. Ji niekur 
nebuvo išleidžiama. Tečian 
mergaitei per langą pasise
kė išmesti raštelį apie savo 
padėjimą. Raštelį praeiviai 
atrado ir perstatė policijai. 
Pastaroji vakar tuos na
mus apnyko, mergate ’ pa- 
liuosavo ir namuose atras
tus 3 vyrus, italus, suėmė.’

GATVEKARIS UŽMUŠĖ 
MERGAITĘ.

Sabina Rozinski, 11 metu 
1851 Armitage avė., vakar 
vakare ant gatvės bežaizda- 
ma pakliuvo po gatvekariu 

I ir ant vietos liko užmušta.

i" . . ------——-------- y ' -—— ”......................
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negali ATSIDŽIAUG
TI.

G a tvekarių konduktor i ai 
ir motormanai tikrai negali 
atsidžiaugti algų pakėlimu 
ir šlovina už tai najorą 

(Thompsoną ir valstijos pro
kurorą Hoyne, kurių pas
tangomis darbininkams al
gos pakeltos. Majoras tarp 
darbininkų nuo šiol įgijęs 
nepaprastai brangų vardą.

VARGONININKŲ SUSI
RINKIMAS.

Aną dieną Beethoveno 
konservatorijos bute įvyko 
Chicagos vargonininku su
sirinkimas. Nutarta išleisti 
vaikams dainų rinkinėlį, 
nes iki šiam laikui nėra pa
našaus rinkinėlio, kuris tik
tų musu parapijinėms mo
kykloms.

Rugsėjo 24 dieną sureng
ti religijinį koncertą Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Išrinkta nauja kuopos 
valdyba, p. A. Aleksandra
vičius, pirm.; p. J. Jakaitis, 
rašt.; p. B. Janušauskas, 
kasininkas; p. V. Niekus, 
kasos glob.; p. B. Laurai
tis, kningininkas; p. A. Po
cius dirigentas. Kvotėjais 
išrinkta pp. A. Aleksandra
vičius, A. Pocius ir V. Dau
kša.

Po num. 2856 North Wes
tern avė., nusišovė Julius 
Peterson, buvęs George R. 
Jenkins Oil Company mana
ger i s.

KATALIKAS
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Bankes’ Papigino Kąvą"
I

Per Liepos Mėn.;
B

Duoda savo kostume- s 
riams Chicagoj suvirs 8 
$3,000.00 ant šių 32rų J 
sukaktuvių. s

Geriausia Kava dabar tik 24c svar. I
Gera Santos Kava tik 17 c svar. J

| Bankss’ Kavos Krautuves J
■ v
" Siaur-vakarinė dalis.
® 1644 W Cuicago avė
■ 1373 Milwaukee avė

1045 Milwaukee avė
■ 2054 M ilwaukeo avė

2710 W North avo
BUI!; ■IHlilBaiilMllllliBIIIIIVIIIliMlillHIIIIIiHlllinHillllMlillllHii'dMIllTBIlitH'' !l ■; •.ailllWillliB HUI

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2.830 W Madison st
1.836 Blue Island ave
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st ft

Pietine dalis g
3032 Wen two rth a vo
3427 S Halsted st g
4729 5 Ashland avo

I

,!' ■'7 ■ ' Sill!'■!!;.■: HI • ■■ MS Bl H III IB M 0S ’ St . CHG 
Telefonas Canal 3737 B

AKUŠERKAĮ
Mrs. A. Vidikas ;

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

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO. ’

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 Morgan Street, CHICAGO. ILL.

Ant hony Ra shinsky, 3227 
Auburn avė., vakar motor- 
cikliu sužeidė Joseph Ma- 
zones (?), 15 metų, 3204 
Auburn avė. Sužeistasis nu
gabentas ligoninėn.

Nors nuostabu, bet dar 
yra. vietų ant žemės, kur 
žmonės ligšiol nežino, kad 
jau beveik motai, kaip tę
siasi baisusis karas Europo
je. Taip, pav., tos žinios 
neturi dar mažytė salelė 
Tristan d’Arnui ja (Atlan- 
tiko vandenyne), nes nėra 
dar gavusi krasos, kuri ten 
nuvežama kartą į metus. Ši 
sala priguli Anglijai. Ant 
jos gyvena 80 žmonių. Jų 
tėvai-protėviai liko ten su
dužus laivams. Tą salą ski
ria nuo pasaulio 1,500 jūrių 
mylių plotas.
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§ “Amerikos Lietuvis” į
Į Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- į 
[ kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. įj 
į Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- | 
isiskaitymų. Išeina, ketvirtadieniais

Worcester, Mass.
g —....... - ’i
jį Kaina metams tik $1.SO, pusei metų 75 centai. |
pi jį- Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką. |

ii Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus. ij

i M. PALTANAVIČIA
i! IR Millhnrv • Wnrrnctnr MoĮ15 Millbury St, : Worcester, Mass.

SKAITYKITE

“KATALIKĄ.”

Church Kfgfjffl^Įįį įfl

Memorial Bella a Specialty. 
McShane Bell foundry C9..Baltimoro»Md,r

j Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną, j

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Ohicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus Į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai j- 
rengtoje Rankoje, prie kurios na vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra. jau 15 metų, sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo i 
pymę instituciją. Todėl, turinti koįrius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie.bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan-
i dus ir 1.1.
į PERKA ir PARDUODA mergišius suteikiant 5-tą ir 6-tą 

procentą.

BANKOS VALANDOS:
; Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuc 8 ryto iki 9 vak. 

Panedėliais, Sere domis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

L>»=-- —~JI— ld

Thon* Drover 7100 :1

DR. A. J. TAN AhlEVICZE
Gydo Vyri), Moterių ir Vaikų Ligas |

Ofisas ir Oyvsslaic vieta Valaadau

3249 S. Morgan St., Chicago.
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Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. ie$ lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių • 
kaipo West Pullman’o, Kensington©, 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 j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
<reipkites in TANANEVICZ SAVINGS BANK

• »

CHICAGO, ILL
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

3249-55 SO. MORGAN STREET : :
r,’-, f- I r:
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