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RUSAI TRAUMAS IS KARP ATI«■
•V

Chlnija prie siu- Rusai traukias 
nos prispausta, iš Karpatų.

Londonas, geg. 6. — Ja
ponijos reikalavimai buvo 
tokie dideli, jog Chinija ne
galėjo ji] išpildyti. Jei bu
tu išpildžius, tai veik butu 
netekus savo savistovybės 
ir taipgi prieš Yuan-Shi- 
Kai būti] sukilus revoliuci
ja. Todėl Chinijos valdžia, 
pasijutus prie sienos pri
spausta, atsišaukė į Angli
ją, Franeiją, Rusiją ir Su
vienytas Valstijas, kad už 
ją užsistotu. Minėtos val
stybės yra gvarantuotuojos 
Chinijos čielybės.

Iš Tokyo gauta žinia, jog 
Japonijos valdžia ištikto y- 
ra nusprendžius pasiusti 
Chinijai ultimatumą.

Japonai pasitiki, jog chi
na i gabi gale pasiduos ir iš
pildys Japonijos reikalavi
mus. Pasitiki todėl, kad nė
ra kam Chinijos apginti, ar 
užtarti. O tokiame atsiti
kimą.* užtarimas be pagrū
mojimo ginklu veik nieko 
nereiškia, o dabar niekas 
Japonijai negali grūmoti 
ginklu — didžiosios valsty
bės yra pačios užimtos ka
riavimu tarp savęs. Lieka 
,tik Suvienytos Valstijos, 
bet šios šalies valdžia tik 
protestą tegali siusti, o apie 
pagrūmojimą ginklu nei ne
mano.

Šiandie Chinija laukia ul
timatumo.

Chinija vis-gi yra suju
dus. Pasiryžus yra atrem
ti Japonijos užpuolimus.

Japonij os ambasadorius 
Pekine išsiuntinėjo visiems 
japonams Chinijoj praneši
mus, kad jie butu gatavi ap
leisti Chin i ją per 12 valan
dų. Japonija rengiasi vi
sur.

Prieštaraujan-*' 
šios žinios

iš Lietuvos.
Petrogradas, geg. 6.—Ru

su oficialiai skelbiama:
“Raseinių paviete, Kan

ono gub., mūsiškiai pasek
mingai varosi pirmyn.”

Vokiečių oficialiai skel
biama:
, “Atakos nuo Raseinių, 
iš pietų rytinės pusės, bu
vo atmuštos.

Priešas vejamas ties Kal
varija ir taipgi į šiaurės ry
tus nuo Suvalkų, o Į rytus 
nuo Augustavo tankios ru
sų atakos buvo atmuštos.”

Vienna, geg. 6. — Austri
jos karinė žinyba skelbia, 
jog rusai, persigandę del sa
vo nepalaimų vakarinėj Ga
licijoj, apleidinėja Karpa
tų kalnus. Rusai buk visu 
frontu traukiasi atgal. Po 
teutonų pergalės prie Du- 
najec upės rusai pasidavė 
atgal nuo Beskid kalnų iš 
Dūkios tarpkalnio ir nuo vi
sų Karpatų kalnų. Rusai 
traukiasi atgal ant 93 mylių 
fronto.

Jei tie pranešimai teisin
gi, tai visi rusų vargai, nuo
stoliai ir jų pergalių vaisiai 
nueina niekais. Užgrobi
mas Dūkios tarpkalnio ir 
apėmimas Karpatų kalnų 
užėmė rusąms visą žiemą ir 
atnešė didžius nuostolius. 
Dabar brangiai atsiėjusias 
pozicijas turi apleisti.

Vokiečiu viršus 
Belgijoj.

Londonas, geg. 6. — Visu 
frontu Belgijoj ir Francijoj 
eina smarkus susirėmimai. 
Anglai pripažįsta, jog vo
kiečiai užgrobė kalną num. 
60, kuris buvo talkininkų 
rankose. Tą kalną vokie
čiai buvo bombardavę bom
bomis, skleidžiančiomis nuo
dingus gazus. Tų gazų bu
vo didelės daugybės.

Į rytus nuo Ypres vokie
čiai taipgi gazinėmis bom
bomis bombardavo talkinin
kų pozicijas. Bet tose vie
tose talkininkai atsilaikė.

Francijoj įvairiose vieto
se buvo įnirtusių susirėmi
mų. Bet abi pusi gerai lai
kėsi ir nei viena, nei antra 
pusė nepadarė žingsnio pir
myn.

— Haaga, Holandija, ge
gužio 6. — Moterių kongre
sas išrinko komitetą, kurs 
lankysis pas kariaujančių 
valstybių valdovus tikslu į- 
vykinti taiką. Komitetas 
pirmiausiai kreipsęsis į An
glijos valdžią.

— Berlynas, geg. 6. — 
Pusiau oficialis Vokietijos 
organas Lokal Anzciger pe
simistiškai žiuri į Italijos 
santikius. Rašo, kad gali
ma sulaukti iš Romos griau
smingų žinių.

— Londonas, geg. 6. — 
Turkai ties Kritha buvo už
puolę talkininkus, bet nete
kę 1,500 kareivių užmuštais, 
pasitraukė atgal.

Čia parodoma Indijos valdovas, jo žmona ir jo sūnūs. Šitoji moteris yra princo 
ketvirta pati. Ji yra pusiau franeuzė, pusiau hispanė. Visi trįs atvažiavo aplan
kyti San Francisco parodos ir paskui per New Yorką važiuos į Europą. Vienas 
jo sūnūs kareiviauja Francijoj. Šisai valdovas sako, j og Indija yra Anglijai išti

ki kima. Valdovas gauna metinės algos $3,000,000 ir turi 500 tarnii.

Rusai pliekia 
Turkus.

Tiflisas, geg. 6. — Tur
kai, vedami Khali Bey, gru
miasi su rusais nuo bal. 29 
d. ir dabar išblaškyti gai
niojami yra rusų.

Iš Tabrizo, Persijoj, pri
buvo vyskupas Nersus. Ji
sai pasakoja, jog padėjimas 
Van apskrity j yra baisus. 
800 turkų ir daugybės kur
dų plėšia armėnus ir degi
na jų sodžius. Viename so
džiuje, vadinamame Rash- 
va, buvo 300 žmonių, iš jų 
tik trįs teišsigelbėjo, o kiti 
buvo nugalabinti.

Armėnai vis dar laukią, 
anot vyskupo, diplomatinio 
įsikišimo Italijos ir Suvie
nytų Valstijų.

Paties miesto Van gyven
tojai apsistatę apie miestą 
drutvietes ir vis atmušinėjo' 
užpuolikus. Dabar prieš’ tą 
miestą eina iš Erzigan ketu
ri turkų pulkai su kanuo- 
lėmis.

Toks dalykų stovis nelei
džia žmones apdirbinėti lau-

Lakūnai pridarė 1,1100 turkų pa-
teko nelaisvėn.

Paryžius, geg. 6. — Vie
name mūšyje ant Gallipolio 
pusiausalo čielas turkų pul
kas buvo sunaikintas. O 
nuo pusiausalio ant Tenedos 
ir Moudros salų atgabenta 
1,000 turkų nelaisvių. Tie 
nelaisviai pripažįsta, jog 
turkai didžius turi nuosto
lius nuo laivyno kanuolių ir 
nuo išlaipintų kareivių kul
kosvaidžių.

Talkininkai kas diena vis 
daugiau ir daugiau išsodina 
kareivių ant turkų teritori
jos.

blėdies vokia 
čiams.

Paryžius, geg. 6. — Iš pa
čių lakūnų gauta smulkme
nos apie atakas iš oro. Ba
landžio 15 d. Franci jos la
kūnas mėtė bombas į St. 
Quintin ir pataikė į amuni
cijos sandeliu^ Buvo kilęs 
gaisras, kurs [tęsėsi per 14 
valandų. Eksįpliozijos pbš- 
kėjo per visą j naktį. Žuvo 
24 kareiviai: į Sudegė 150 
vagonų, tarp kurių buvo va
gonų su benzojliu.

Bal. 28 d. Frliedrichshaven
buvo atakuojamas. Paga- 
dyta zeppelimĮ daržinė ir 1 
zeppelinas (sunkaikintas. 
Bombos buvo mėtomos į Le
opoldshohe ir Larrach. Du 
garvežiu ir Hu greituoju 
traukiniu į niqkus paversta. 
Tarp Leopoldshohe ir Hal- 
tingen turėjo Apsistoti trau
kiniai.

kų ir badas grasia visai ša
liai.

Šimtai aplanke 
blaivybes pa

rodą.
Vakar, pirmą dieną blai

vybės parodos, kuri atsibu
na šv. Jurgio salėj, atsi
lankė nepaprastai daug 
žmonių. Pamatė atsilankiu- 
šieji naudingų sau dalykų, 
išgirdo pamokinančių kal
bu, paklausė gražaus daina
vimo. Kalbėjo apie, svaiga
lų vartojimą Dr. J. Jonikai- 
tis, buvo rodomi juodomie- 
ji paveikslai, po to gražiai 
ir įspūdingai kalbėjo kun. 
Kudirka, o galo}) padaina
vo žinomoji dainininkė po
nia O. Pocienė. Tarp kitko 
dainavo blaivininkų himną. 
Juodomuosius paveikslus 
paaiškino Dr. A. Graičunas.

Šį vakarą bus irgi labai 
gražus programas. Kalbės 
Dr. A. L. Juška, bus jodo
mieji paveikslai, dainuos p- 
lė M. L. Gurinskaitė, kal
bės kun. Serafinas ir galop 
padainuos Kanklių kvarte
tas.

Rytoj bus paskutinė paro
dos diena. Vakaro progra
mas’bus šitokis: kalbės Dr. 
Draugelis, dainuos talentin
goji dainininkė ponia M. 
Janušauskienė, kalbės kun. 
A. Briška, dainuos Kanklių 
choras, pono B. Janušausko 
vedamas.

Labai patartina į abu va
karu atsilankyti kuoskait- 
lingiausiai. Įžanga veltui. 
Retai kada surengiama to
kia paroda, rotai kada su
taisomi tokie dailus, pasigė
rėtini programai. Rep.

GARLAIVIS SU LAIVU 
SUSIDŪRĖ.

Stockholm, geg. 6. — Vo
kietijos skraiduolis smogė į 
'Švedijos garlaivį Vanadis. 
Garlaivis nuėjo jūrės dug
nan, bet jurininkai buvo iš
gelbėti.

— Amsterdam, geg. 6. — 
Ant rytinio karo fronto žu
vo Vokietijos gen. von Sey- 
dkitz.

PAGERBĖ GARIBALDI.

Geneva, geg. 6. — Genu- 
oj apvaikščiota vakar 55. 
metų sukaktuvės Garibal- 
di’o ėjimo prieš Siciliją ir 
jos prijungimo prie Italijos. 
Nors paties karaliaus nebu
vo, bet iškilmėse dalyvavo 
senatoriai, deputatai, atsto
vai nuo universitetų ir t.t. 
Svarbiausiąją prakalbą pa
sakė prie Garibaldi pamink
lo garsus Italijos poetas 
Gabriel D’Annunzio, kurs 
specialiai iš Paryžiaus pri
buvo. Per penkis metus ji
sai nebuvo buvęs Italijoj. 
Poetas buv> labai trukšmin- 
gai pasitiktas. Trukšmin- 
gai pasitiktas buvo trauki
nis, kuriame pasaulinės šlo
vės poetas važiavo. Visur 
kareiviai, ofieieriai, civiliai 
gyventojai sveikino poetą. 
Šaukė kartu: “Šalin Austri
ja! Tegyvuoja Italija!” Ge- 
nuoj poetą pasitiko didžiau
sios minios žmonių. Stu- V

Išėmė gelažga- 
I) is širdies.
Paryžius, geg. 6. — Vie

nas jaunas Francijos ser
žantas jau spalių 1 d. buvo 
sužeistas karo lauke. Spro
gus rankinei granatai, gelež- 
galis nuo bombos pervėrė jo 
krutinę ir įsmigo širdin.“Ta
sai geležies šmotelis sinigso- 
jo širdyje per keturis ir pu
se mėnesio, bot šiomis die
nomis Dr. Beaussenat pada
rė operaciją ir ištraukė iš 
širdies i ežgalį. Tai buvo 
didžiausia operacija visoj 
medicinos historijoj. Paci
entas sveiksta ir jo širdis 
plaka normaliai. Atsitikda
vo daktarams iš smegenų iš
imti geležgalių, bet ligšiol iš 
širdies nieko nebuvo prisi
ėję imti.

Dabartės Europoje dakta
rai turi progos padaryti į- 
stabių opeuaeijų. - —

NUŠOVĖ DU TURKŲ 
AEROPLANU.

Paryžius, geg. 6. — Iš Sa
lonikų pranešama, jog iš tal
kininkų laivų nušauta du. 
turkų aeroplanu. Aeropla
nai buvo pakilę nuo Galli
polio pusiausalio ir taikė 
bombas į karo laivus, bet 
nepataikė. Visos bombos 
paptelėjo į vandenį. Pašau
ti aeroplanai plumptelėjo į 
jure. Paskubėta gelbėti la
kūnus. Lakūnai besą vo
kiečiai.

ADRIANOPOLYJE NĖRA 
KARUOMENĖS.

Londonas, geg. 6.—Iš Ad- 
rianopolio atitraukta visa 
karuomenė. Didesnė karuo- 
menės dalis pasiųsta ant 
Gallipolio pusiausalio. Ar
tilerija taipgi išgabenta iš 
miesto.

Tarp Turkijos ir Bulgari
jos liovėsi vaikštinėję trau
kiniai. ’ Ta komunikacija 
pertraukta Turkijos val
džios paliepimu.

PERSERGSTI TALKI
NINKUS.

Londonas, geg. 6. —• Wm. 
Watson, Anglijos poetas, 
laikraštyj Evening News ra
šo, jog talkininkai turį bū
ti labai budrus ir atsargus. 
Vokiečiu galį dar imti vir
šų. Vokiečių pasiryžimas 
ir vienybė esąs jų didžiau
sias ginklas ir galybė.

dentai iškinkę iš vežimo, ku
riu sėdo poetas, arklius ir 
patįs įsikinkę vežė garbin
gą^ poetą. Šitos iškilmės 
dar labiau sukurstė Italiją 
prieš teutonus.
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Iš Dienos 
=Dienon.=
Apie Lietuvos žmonių li

pą karo metu visi laikraščiai 
rašo. Antai vienai “L. Ž.” 
bendradarbei, nekokiai Pa
žįstamai, teko apsilankyti 
Lietuvos miestuose ir so
džiuose, kurių karas nebuvo 
dar palietęs. Ji rašo:

Miestuose kurkas didesnis 
dvasios pakilimas, negu so
džiuose. Nors žmonės mie
stuose kasdien —taip sa
kant — susiduria su karu: 
žiūrėdami į nuolat gabena
mus sužeistuosius, slaugy- 
dami tuos sužeistuosius, 
rinkdami visokiems karo 
reikalams aukas, bet mies
tiečių upas daug geresnis. 
Gal ir todelei, kad jie gali 
nuolat veikti, nuolat savo 
gyva energija prisidėti prie 
gyvo darbo.

Sodžiuj visai kas kita. 
Erčia atskiri sodiečiai nuo 
gyvo dalyvavimo, taip visus 
arti paliečiančio slogučio, 
gaudo vien gandus, laukia 
tai šiokio, tai tokio vyriau
sybės įsakymo, vis bijoda
miesi, vis drebėdami už to
li kažikur, už girių ir upių 
liaujančiuosius vargstan
čius, mirštančius, kadir kar
žygių mirtimi, bet vis dėlto 
mirštančius savo brolius, 
tėvus, sunūs ir kitus taip 
mylimus ir taip širdžiai 
brangius. Su neapsakoma 
baime ir neramumu laukia
ma sodžiuj kiekvieno ryto
jaus. Dažnai tenka nugir
sti tokių išsitarimų: “nei 
darbas nesiseka... dirbi, ro
dosi vis, ir ne sau, ir ne sa
vo aukomis.”

Ir vėl klabiname į jūsų 
širdis, prašydami pašelpos 

■ ;čvyne i- Lietu vai. Priešas 
įer du kart nutefiojo Su

valkiją. Dabar gi ir Kau
no gubernija pajuto ant sa
vęs sunkią vokiečių leteną.

Be to, išaušus pavasariui, 
aukiama baisios viešnios — 

užkrečiamųjų ligų epidemi
jos. Šiltinė, cholera, ma
ras visuomet seka paskui 
karus ir vargas tam kraš
tui, kurs sulauks tos vieš
nios neprisiruošęs. Daž
niausiai taip esti, kad ne 
tiek gyvybių nuskina karas, 
kiek nusineša paskui ligos. 
Ar Lietuva įstengs grumties 
su tuo antruoju baisiu pa
vojum — su epidemijomis?

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad ten rimtai apie 
tai galvojama. Lietuvių 
Draugija Vilniuje rūpinasi 
tuo. Bet jos pajėgos ma
žos. Reikėtų kuogreičiau- 
siai pačiame Vilniuje ruošti 
hy gienos ( sveikatingumo ) 
kursus visiems tiems, kurie 
eitų paskui su šviesos žo
džiu į sodžius, į miestelius. 
Juk Lietuvos sodžiai ir mie
steliai ligšiol neatsižymi sa
vo švarumu, jie kaip tik ir 
yra labai patogi dirva li
goms platinties. Bet tam 
apsiginimui nuo ligų, vi
soms toms pamokoms ir 
priežiūrai reikią, visupirma, 
daug pinigų. Štai, broliai, 
kur musų šventa priedermė. 
Negalėjome apginti musų 
krašto nuo karo, padėkime 
bent apsiginti jam nuo bado 
ir maro.

Gegužės 31 d. visur po 
musų kolionijas bus renka
mi lietuvių parašai po peti
cija, kurioje reikalaujama 
Suvienytai Lietuvai autono
mijos. Bet ir laisvei įgyti 
turime nemaža išlaidų pa
dėti. Taigi lai ta diena, (ge
gužės 31 d.) bus vienkart 
ir aukų rinkimo diena. Ne 
tik reikalaukime Lietuvai 
autonomijos, bet ii- pasirū
pinkime, kad butų kam tą 
autonomiją duoti, kad Lie
tuvos gyventojai neišmirtų 
nuo bado ir maro.

Kas dar šiemet nepaauko
jo vienos dienos uždarbio, 
lai dabar aukoja. Kas to 
negali, lai aukoja tiek, kiek 
gali. Kiekvienas, kurs dės 
savo vardą po peticija, jai- 
gu tik jis pats iš kitų pašel
pos nereikalauja, lai sudeda 
savo centą Tėvynės reika
lams. Butų pageidaujama, 
kad kiekvienas pasirašiusis 
paaukotų bent po 5c.

Tautos F. valdyba.

' KATAUKA
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FRENCH WIFITOR GIVING RESULT OF FLIGHT TO MOTORCYCLE DfSPfiTCH &OER
- , - - - - - - - -- .-.n A .~U-L W I I -   — ‘  ■*.    .    

Čia parodoma, kaip Franci jos lakūnas, orlaiviu nusileidęs žemyn, paduoda infor
macijas motorciklistui, kurs prigriebęs, dūlina i generalio štabo buveinę. Motor- 

ciklistas padaro po 100 mylių valandoje.

mis nuo krasos stoties ir 
nuo geležinkelio atskirtus. 
Ir tai, ką savaitę pirm esi 
girdėjęs nuo pažįstamų — 
randi paskui laikraščiuose 
patvirtinta.

i i ) matyti sodietę, ku
rios ii< i vienas artimas žmo
gus nėra atsidūręs karo lau
ki1, o ji kasdien verkia, pri
siminusi “tuosius apkasuo
se vargstančius”... Gauda
mi sodžiuose retai laikraščių 
— vis dėlto sodiečiai pui
kiai žino, kuomet 
tis” 
yra
tarsi savaimi, oru nešamos, 
skleidžiasi ir pasiekia ir to
liausius užkampius, mylio-

vokic-
artinasi, kuomet toliau 
nustumiamas. Žinios

Kaip viskas, taip ir šis 
karas sunkiausiai slegia be
turčius. Vyriausybei pa
skyrus kainas už javus — u- 
kininkai pasiliovė visai vežę 
ir javų ir kitų ūkio produk
tų turgum Paprastomis tur
gaus dienomis — miestų ir 
miestelių turguose beveik 
jokio judėjimo. Visi beže
miai, kurie tik turguose pa
sitiekdavo maisto, labai de- česnaku, 
juoja iš tos priežasties. Ilietuvių vienybei užvis rei-

Kas link dar vie
no Seimo.

“Vienybė Lietuvninkų” 
šneka:

Ar nereiktų, girdi, su
šaukti dar vieno seimo. Bū
tinai reikią visoms srovėms 
susivienyti, nes priešingai 
busią blogai su mumis.

Tas tiesa. Bet keista, kad 
“V. L.” dabar tik tepajuto 
ta grasianti lietuviu tautai 
blogumą.

Katalikai, kviezdami į 
į Chicago seimą visus lietu- 
jvius, tą patį turėjo omeny
je. Neišėjus, kaip buvo ti
kėtasi, visuotinajam seimui, 
,o vis delei tuščio musų lais
vamanių pasiputimo, išnau- 
jo mėginta susiartinti su 
Tautos Tarybos pagelba. 
Kviesta visi bendrai! dar
ban, nes čia, rodos, butų ge
riausia proga visiems sueiti 
ir dirbti išvien. Bet kur 
tau! Kaip į tai žiuri musų 
laisvieji — gavę pakvieti
mus vieni neišmintingai nu
sikvatojo, kiti tik ranka pa
mojo, dar kiti net išsikolio- 
jo. Argi taip elgianties ga
lima susieiti vienybėn? Ne- 
kuomet. Besikoliodami ir 
tam tikslui kuoilgiausius 
straipsnius bekepdami mes 
nieko gero negalėsime atlik
ti.

Musų, taip vadinamieji, 
veikėjai nuolatos užimti po
lemikomis, pasiaiškinimais 
per laikraščius. Iš to tatai 
musų visuomenėje viskas 
kunkuliuoja kaip kokiam 
katile. Tuo tarpu laikas, 
brangus laikas, savais ke
liais bėga be jokios naudos, 
eina amžinatvėm veltui ir 
nebus kam už .tą laiką mums 
atlyginti. Antraip vertus, 
mums čia besiderant ir bc- 
kunkuliuojant, gali ateiti ir 
praeiti svarbusis Lietuvos 
likimo momentas 
galim palikti

— ir tada 
kaip... musę

L.” pagaliau 
Bet, deja, ji

Taigį “V. 
tai suprato, 
nesuprato, ar nenori supras
ti to viso priežasties. Be to, 
ji vis dar neišsižadėjo to sa
vo storžieviškumo, neman
dagumo, be kurio negali ap
sieiti it žydas be cibulių ir

Gi mandagumas

kalingiausias daiktas. “V. < 
L;” po senovei lietuvius ka- ’ 
talikus vadina “klerika- i 
lais,” tarytum ne kam ki
tam p. Žemaitė butų tai į- 
kalbėjus, sumeta vus-pakuž- 
dėjus, bet tik jai vienai. 
Vadindama lietuvius “kleri
kalais” net neparausta.

Ir kokia čia, po šimts 
muškietų, gali būti vieny
bė, kam dar kviečiama vie
nybei!, jei paprasčiausiu bu
dri musų visuomenė pravar
džiuojama, pajuokiama!

Bet iš musų laisvamanių 
mandagumo negalima lauk
ti ir tikėties. Jie pripratę 
sau priešingą srovę pur
vais drabstyti.

Grižus atgal, kam čia' 
mums tas dar vienas seimas 
yra reikalingas? Ačiū Die- 
vui, turime Tautos Tarybą, 
kuri pasekmingai veikia, ta
tai visiems lietuviams pri
derėtų tą Tarybą remti, ir 
taip elgianties nereikės nei 
seimų šaukti, nei naujų er- 
myderiu kelti r žmonių juo
kinti. Lietuviu visuomenės 
nesulyginama lidžiuma turi 
savo Tautos 'tarybą. . Tau
tininkų ir socialistų srovi — 
tai tik molekulai lietuvių 
visuomenėje, ms tik įžiūri
ma mažuma. Todėl toji 
mažuma privalo taikinties 
prie aplink} bių, privalo 
glausties prie didžiumos, 
bet ne didžiuo’ties ir pusties 
kaip varliukš'ei prieš jautį.

Taip, mums vienybė rei
kalinga. Ir jei tautininkai 
tos vienybės taip labai trok
šta, tegu glaudžiasi prie 
Tautos Tarybos. Tautos 
Tarybos įstaiga nėra pasi
didžiuojanti, ji kiekvieną 
suklydusią partiją priims po 
savo sparnu ‘ir bus viskas 
gera, malonuį gražu.

Visgi mums yra labai in
dėnių, kad tik dabar “V. 
L.” suprato visoms srovėms 
vienybės rei kalingumą. 
Kaip tai gaila, kad “V. L.” 
pirmiau to nenorėjo, o šian-

die tautininkams su katali
kais ištikro butų buvęs 
spartesnis darbas. Tečiau 
toji klaida gali būti dar pa
taisyta. Tik tegu jie visi 
prisideda prie didžiumos, te
gu seka musų visuomenės 
balsą.

Stepužis.

Lietuviai
Amerikoje

KONCERTAS NAUJAI 
SUSITVERUSIO BENO.

■ "•■,.ua.»ia>ima>iiua

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMA “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Rochester, N. Y. Šiais 
metais vasario 28 d. susi
tvėrė lietuvių benas, į kurį 
išsyk prisirašė 13 asmenų, 
o dabar skaitlius kas kart 
eina didyn. Pasamdė mo
kytoją ir ant tiek pasivarė 
pirmyn, jog balandžio 18 d. 
pasirodė veišai ir pobažny- 
tinėje svetainėje davė kon
certą. Publika, matyt, in- 
domavo, nes prisirinko. pil
na svetainė; taipgi dalyvavo 
ir visos draugijos, norėda
mos paremti tą mus jaunuo
ju prakilnų užmanymą. Ir 
ištikiu jų buvo gražus vaka
rėlis. Musų jauni muzikan
tai gerai atliko savo užduo
tį; vadovaujant savo moky
tojui pagriežė keliūtą šmo
telių neblogiausia; ir čia pa
sirodė nors trumpo, bet e- 
nergingo darbo vaisius. Ma
tyt, musų jauni muzikos 
mylėtojai gerokai pasidar
bavo ir į tą trumpą laiką 
pažengė pirmyn ir diktokai 
nuveikė. Permainai šv. Ce
cilijos choras linksmino sve
čius savo dainomis. Apart 
to buvo kalbos ir deklema- 
cijos. Pirmutinis kalbėjo 
beno pirmininkas ir jo karš
tas organizatorius p. V. Da
nilevičių. Kalbėtojas, taręs 
ačių visoms draugijoms ir 
.kitiems svečiams už prielan
kumą jų naudingam ir gra
žiam užmanymui ir už parė- 

. mimą to užmanymo savo at
silankymu, karštai žadino 

1 jaunuosius, kurie tik jaučia 
nors šiokį tokį pašaukimą 
prie muzikos, prisidėti prie 
šio beno ir lavinties, nes 
kaip pati muzika yra pra
kilnus daiktas, taip prakil
nus yra tie, kurie myli ją ir

ją atsiekia. Antras kalbė
jo kun. J. Kasakaitis. Kal
bėtojas nupiešė gražybę ir 
vertę muzikos, su kurios pa- 
gelba nuveikiama didžiausi 
darbai, išreiškiama visi pra
kilniausi širdies jausmai, už
mirštama visa tai, kas yra 
žemiška; priminė, jog lietu
viai, tai tauta, didžiai my
linti,muziką, ką liudija mus 
visų dainų švelnios melio- 
dijos, pilnos jautrumo, ku
riose atsimuša visa musų 
tautos gyvybė. Užbaigda
mas kalbėtojas žadino mus 
jaunus muzikantus mylėti ir 
gaivinti tą gražiąją dailės 
šakutę, linkėjo jiems kant
rybės ir pasišventimo, be ko 
nieko gero nenuveikiama, y- 
pač muzikos srityje. Tre
čias kalbėjo p. V. Stankevi
čius; ragino remti visados 
savuosius, taippat ir šį susi
tvėrusi beną, o tik tąsyk jis 
stiprės ir turės energijos 
darbuoties musų visų labui. 
Dekleinavo eiles p-lė Jan- 
čaičiutė — “Svečių pasvei
kinimas,” p-lė K. Jankevi
čiūtė — “Neverk.” Po to 
visli draugijų pirmininkai 
išreiškė vardan savo drau
gų jaunam benui linkėjimus 
geriausio pasisekimo užma
nytame darbe. Galutinai 
tapo pagarsintas beno var
das, kuris vadinsis “Kank
lės Benas”; tuo tarpu po
nia E. Krajevienė, kaipo to 
visko vainiką, suteikė nuo 
savęs bukietą gražių gėlių.

Gryno pelno likosi arti 
100 dolerių, kuriuos muzi
kantai skiria įsitaisymui u- 
niformų. Linkėtina, kad ši
tas mus jaunųjų užmanytas 
prakilnus darbas augtų ir 
kad “Kanklės Benas” butų 
židiniu mus Rochesterio lie
tuvių kultūrinio gyvenimo.

Dalyvavęs.

buvo užganėdinti. Ratelis 
visvien išteko paaukoti Tau
tos Fondui $11.25. Kita mu
sų kaimynė draugija tcčiau 
ligšiol dar nieku nepasižy
mėjo kas link šelpimo nu
kentėjusių del karo. Gi me
tas butų apie tai visiems lie
tuviams pagalvoti.

Jurgis Rudis.

LATHROP, MICH.
Čia darbininkų padėjimas 

labai prastas, kadangi dar
bai labai menkai slenka. 
Katrie ir dirba, tai neuždir
ba daugiau kaip 10—14 do
lerių mėnesyje. Kuomet se
niau darbai ėjo, tai čia dir
bo daug lietuvių, lenkų ir 
rusų. Gi dabartiniais lai
kais daugumas į kitur išva
žinėjo, išsisklaidė. Gi liku
sieji niekuo daugiau nesirū
pina, kaip tik saliunais.

L. Bubulis.

DIDELE AUKA į 
L Prlefakls ant pakelio NEBO, be Jokio apgarsinimo lalkra* *a 
ta K,UMe« J«u daba Auri vertę jum į c. %

1 "**fy a^y^plnlnfalt; prieg tame rasit kožnam •
* ~1 ' pakellje NEBO J“

I eiga retų kuponų •_

J ant j cento. G«- %
U rinkti prlefia* į 

f klus pakelių Ir į 

kuponus, nes už gH 

__ juos kožnas, kas C 
■Įta tik nori, gali 

gauti gražius Ji 

presentus. Pa- 
klausk apie juos J 

savo Atornlnko, 

o jis tau papasa- Ji 

koa apie juos. J %

sarin

EBO
(Įgarcttes

L
 P. Lorillard Co., New York City J 
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Lxtra! Naujiena!
Šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš Įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galerijų. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin
ti.

P. CONRAD 3130 S. Halsted SI

CENTRALIA, ILL.
Čia tikrasis pavasaris. Vi

si medžiai susprogo, išlapa- 
vo. Bet su darbais — tik
ra nelaimė. Kasyklose dir
bama vos tik po dvi dieni 
per savaitę ir tai ne visiems 
tie darbai prieinami. Daug 
yra bedarbių.

Nuo gegužio 6 d. šis mie
stelis paliko “sausas,” nes 
taip nubalsavo vietos pilie
čiai pereitais rinkimais. Bu
vo 30 salimui, tarp kurių ke
li ir lietuviški.

Čia lietuvių yra aplink 50 
—60 asmenų. Nors jų ne
daug, bet tarpe jų nesutiki
mų tai tikra galybė. Kiti 
su kitais pešasi, mušasi, tai 
paskui vėl byluojasi. Ne ga
na, kad taikos teisėjui užsi
moka bausmę, bet dar turi 
samdyti advokatus ir ši

tiems nemažai pinigų pri
kišti. Nesutikimai dažniau
sia gimsta delei šmeižtų, į- 
vairiii liežiuviavimų.

Čia gyvuoja D-ro Kudir
kos dr-ja. Kadangi į ją pri
guli visokių srovių lietuvių, 
tatai nariai ir nesusitaiko 
veikti tautos labui, nešelpia 
nukentėjusių nuo karo Lie
tuvoje. A. Z.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASOO 

Attorney at Law
Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago.

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.
ffisE •wMmiemMiaiiaMiMeaMaMi’iniMieini

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

FIRMOS

SHEBOYGAN, WIS.
Čia lietuvių gyvena dido

kas būrelis. Lietuviai turi 
1 ir draugijų. Štai kadir “Bi
rutes Ratelis,” į kurį ir aš 
priguliu, šiemet jau šiuo tuo 
pasižymėjo, atvaidino 
novaitę.” Atvaidinti 
sekė gerai. Publikos 
neperdaugiausia, bet

“Gc- 
pas i

vis:

geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliu-, 
giausia žemė visokiems javams, iienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu-, 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur-, 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok-, 
slain ės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų 'ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy->
lioja žmones pirkti ameltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manės nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grel 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.

2
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Laiškas 
iš Maskvos

F

Sužeistas kareivis iš Mas
kvos rašo savo broliui Anta
nui Jankui į Grand Rapids, 
Mich.

“Senai, senai besusirašė- 
va. Labai nudžiugau gavęs 
nuo savo pačios tavo adresą. 
Labai džiaugiuosi, kad ma
no liūdni nameliai aplankyti 
tavo laišku. Todėl iš džiau
gsmo skubinu tau rašyti.

Dabar aprašysiu apie sa
vo gyvenimą.

Lietuvoje tik ką norėjau 
pradėti gyventi. Buvau Įsi
taisęs gerų veislių gyvulių 
ir, žodžiu, buvau beprade
dąs gyvenimą. Kiek prisi- 
darbavau, kiek privargau, 
kol viską sutvarkiau. Dir
bau dieną ir naktį, kol vis
ką susitaisiau.

Bet štai kilo audra ir vis
ką išnaikino. Turėjau ap
leisti savo pačią ir vaikus 
ir liko man tik gyvasties ki
birkštėlė. .Su saviškiais tik 
per laiškus galiu susižinoti.

Apie savo kareivišką gy
venimą, tai sunku ir apra
šyti, neišmano mano razu- 
mas, kaip čia apsakyti. Pri
siėjo man tiek iškentėti, kad 
tik Dievas težino ir aš. Tik 
tiek galiu pasakyti, jog sau
sio 30 d., saulei leidžianties, 
zvimbtelėjo kulipka i kairią
ją ranką ir išlindo kiaurai 
per nugaros kraštą. Dabar 
guliu lazariete Maskvos 
mieste. Greitu laiku pagy
siu ir vėl eisiu ant vainos.

Visą sausio mėnesį išbu
vau ant tyrų laukų. Rei
kėjo kentėti speigą. Prisi
ėjo būti keturias dienas ne
valgius ir nemiegojus ir rei
kėjo eiti pėstiems po 100 
verstų be jokio atsilsėsimo.

Visako aprašyti negaliu ir 
užginta daug rašyti. Kas 
diena laukiame ugadų, bet 
vis nėra. Mielas brolau, 
gal jus geriau žinote, kada 
bus ugados, labai meldžiu 
atrašyti.

Esi laimingas, mielas bro
li, kad nematai kraujo pra
liejimo. Aš mačiau kas 
diena ir naktis. Tankiausia 
musų brolių lietuvių guli 
negyvų. Ne šimtai, ’bet 
tūkstančiai jų guli. Vienas 
be rankų, kitas be kojų, ki
tas be ausų ir akių. Baisu 
pamislyti, kas pas mus de
dasi. Plaukai ant galvos 
stojasi, kas dedasi pas mus. 
Žodžiu sakant, baisi atėjo 
valanda ant musų senų 
vargdienių ir visos Rusijos 
gyventojų. Kada pasibaigs 
tas kraujo praliejimas, tai 
laukai bus prikloti karei
vių. Baisu pamislyti, bai
su girdėti apie tai, o kaip 
baisu yra mums regėti tą 
viską. Kada prasideda ar- 
motų griausmas, kaip di
džiausios perkūnijos griovi
mas be jokios paliovos, o ku- 
lipkos taip zvimbia, kaip bi
tės spiečiaus metu, tai bai
sesnės valandos negali, ro
dos, būti ant šio svieto.

Džiaugkis, brolau, kad 
Dievas davė tau razuiną A- 
merikoj pasilikti. Jei bū
tum sugrįžęs, tai butum pa
kliuvęs vainon. Todėl my
lėk Dievą, kad suteikė tau 
razuiną. Taigi dar kartą sa
kau, mylėk Dievą, kad nesi 
tokiame padėjime, kaip aš.

\Captoin S IMS j 
parodoma komendantas

Suv. Valstijų flotilijos.
čia

sutverti 
komisi- 
belais- 
namus.

tig

O dabar pamislyk apie tai, 
jog aš ašarose ir kančiose 
vartaliojuos.”

Laiškas 
iš Užjūrio.

Viktoras Mosaitis rašo sū
nui Kaziui į Westfield, 
Mass. Rašyta vasario 23 d.

“Jūsų laišką gavome ir 
tariame širdingą ačių už 
neužmiršimą. Pranešame 
jums, jog esame sveiki, tik 
nelinksmi. Antanas ir An
tanina yra namie, o Marijo
ną išleidome tarnauti.

Kaip tik pradėjo muštis, 
tai sumobilizavo visus rau- 
donbiletninkus ir geresniuo
sius arklius. Paskui buvo 
antra arklių mobilizacija. 
Dabar surašė avis, kiaules, 
bet jų dar neėmė. Prizivai 
buvo dar du — rudenį ir va
sario menesį.

Daug išvažiavo su padva- 
domis ir kaikurie negrįžo. 
Išvažiavo ir negrįžo K. Ma-

K.
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KATALIKAS

REAL ESTATETAUPYKI! PINIGUS
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Per Telefoną

I 
■

Kada biznis sumažėja biskį, laikas yra labai 
brangus—tikrai pinigas. Neleiskit jį, bebė
giodami iš vietos į vietą, bet suraskit arčiau
sią viešąją telefono staciją ir surasit savo 
kostumerius per ją. .

Jus daugiau atsieksit, ir kainuoja labai ma
žai jeigu šauksit

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26e. sv.) 52c 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12c
įĄ sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c
1 sv. puikiausios arbatos ................................ 40e

es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksite Banke 
io store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke’io 

kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70e
20c 
20e 
60c

Mel-

$10

EE it

namas ant kampo, 
su saliunu. Ren- 
metus. Parsiduoda

per metus. Parsi-

gonų kainos yra žemesnės už kainas 
vargonų, statytų svetimtaučių. Bu
vo patėmyta keliose vietose, kad sve
timtaučių statyti dvylikos ir prastes
nės rųšies balsų vargonai lėšavo apie 
tris tūkstančius dolerių, o p. A, Ra
dzevičius tokius pat vargonus pastatė 
tik už $1,760.00. Užtai neužmirština 
proga gerbiamiems klebonams ir pa
rapijų komitetam?. Atkreipkite do
mų reikale vargonų, naujų statyme, 
ar senų pataisyme. Nesiduokite iš
naudoti svetimtaučiams.

Homesteao Parapijomis. 
320 Fourth avė., Homestead, Pa.

$15, $25
Auotmobiliū pataisymas 

ir važuojimas.
DYKAI 

Mokiname diena ir vakare. 
Del vyru kurie nori gauti darbą. 

HANNAS SCHOOL OF MOTORING.
3626-3628 S. Halsted St. Chicago.

tai: Paterson, N. J. ir 
Pa., kur pastatė labai 

naujausios rųšies vargo- 
geriausių rinktinių balsų, 
žmonių užsiganėdiuiiuas,

THE AMERICAN TOBACCO CO.
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I Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 

W.37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų murinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3600.

Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., preke $4000.

Taipgi parsiduoda daugybe visokių namų kuriuos 
galima pigiai pirkti. Norinti pirkti namą ar lotą kreip
kitės į

$1.16 $1.70
Banke’io geriausios rųšies grietinės sviestas yra geriausias kų 

pinigus gali pirkti. Ir suččdysi nuo 3 iki 5e.

Bankes Kavos Sztorai:
šiaur-vakarinės dalis Vakarinė dalis. Pietinė dališ. 1818 W. 12th St. ■ 
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 W. Madison st3102 W. 22 St.
1373 Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 W. Madison st šiaurinė dalis. ■
1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 Blue Island A3032 Wentworth Av =

HI 2054 Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 S. Halsted St3437 S. Halsted St ■
| 2710 W. North AV3413 N. Clark St.1832 S. Halsted St4729 S A.shland A jg
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norės ir begalės pasinaudo
ki. Be Prūsų Lietuvos be
laisvių Rusijos gilumon iš
gabenta taippat Suvalkijos 
ir kitų vietų vokiečiai kolio- 
nistai. Bet tų kolionistų 
padėjimas daug geresnis. 
jJiems leista apsigyventi po 
kaimus kur kas nori; prū
dams gi galima gyventi vien 
tik gubernijiniuose ir ap
skričių miestuose. Sarato
ve apgyvendinta jų apie 
tūkstantis. Apgyvendinti 
jie daugiausia buvusiose 
karčemose. Del netikusių 
gyvenimo sąlygų belaisvių 
tarpe įsiveisė įvairių ligų. 
Per 22 dieni iš tūkstančio 
žmonių mirė 92. Tai priver
tė saratoviečius 
tam tikrą sanitarų 
ją, kuri nusamdė 
viams tam tikrus
Tečiau tuose namuose tega
lėjo apsigyventi vos 410 
žm., 300 gi turėjo apsigy
venti privatiniuose butuo
se, 300 tose karčemose. Gy
venantieji komisijos namuo
se gauna po 15 kap. dienai. 
Jie visa perkasi, gaminasi 
ir verda bendrai. Iš tų 410 
žmonių pusė lietuvių. Išvi
so gi lietuvių belaisvių Sa
ratove apie 600 žmonių.

Dabar minėtoji komisija 
rūpinasi, kad tuos belais
vius globoti apsiimtų mies
to durna. Žemaitijos suva
žiavimas taippat paskyrė 
belaisviams sušelpti 5,000 
rub. ir krepėsi į vyriausybę, 
prašydama tam reikalui pa
skirti 25 tukst. rublių. Ap
silankiusieji Saratove lietu
vių “Globos” įgaliotiniai 
Keinys ir Kairys paliko ko
misijai 300 rub. pietums be
laisviams.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.
(Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Reikalaujama vaikų del par
davinėjimo Amerikos Lietuvių 
Dienraščio “KATALIKO”. Atsi
šaukite į

“KATALIKO” Redak. 
3249 S. Morgan St., Chicago.

Reikalaujama vyrų pardavėjų. Ge
ra proga. Gera užmokestis. Darbas 
ant visados. Atsišaukite sekančiu ad
resu.

Manager, 
KLEIN BROS., 

Halsted, 20th and Canalport avė.

Reikalaujame gerų vaikų ant Town 
of Lake del pardavinėjimo A. L. D. 
“Kataliko.” Duodame gerų nuošimtį. 
Vaikai, norėdami gauti tų darbų, mel
džiami kreipties prie musų agento

J. J. Paleko, 
4629 So. Paulina st., Chicago.

vo- 
ap- 

Velionos bažnyčia

saitis, St. Kelimiškis, 
Sapračinskis.

Jurbarke yra daug 
kiečių. Bažnyčia biskį 
griauta.
tebėra, tik bokštas numuš
tas. Seredžiaus ir Vilkijos 
bažnyčios tebėra čielos. Nuo 
daugelio bažnyčių bokštus 
nudaužė musų valdžia, kad 
vokiečiai neturėtų iš kur nu
žiūrėti, kur musų kareiviai 
stovi.

Kai ties Seredžium mušė
si, tai reikėjo pasitraukti to
li nuo Nemuno. O dabar 
nuo Jurbarko reikėjo pasi
traukti per 30 verstų. Die
vas žino, kaip bus toliau.

Dar bus du prizivai, ko
vo mėnesį ir gegužio mėnesį. 
Juo toliau, tuo daugiau var
go yra. 
kas. O 
mą, tai 
nau, ar
Kiti, rodos, pinigus paima.

Labai liūdnas lai- 
apie pinigą siunti- 
tikrai nieko neži- 

gali pareiti, ar ne.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St K. J. FILLIPOVICH, paid.
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* galima pasinaudot iš viešai mokamų 
stacijų Telephone kompanijos. Jeigu netu
ri savo telefono, naudok viešąjį; yra paran
kiausias būdas.

E. CHICAGO, ILL.
Čia gyvuoja kelios lietu

vių draugijos, kaip tai šv. 
Stanislovo, Tėv. Myl. Dr
ujos kuopa ir kitos. Yra ir 
cicilikų koks ten ratas. Mat, 
cicilikai visur prie lietuvių 
katalikų plakasi ir be jų ne
gali apsieiti. Antai balan
džio 22 d. vietos cicilikąi pa
rengė kokias tai prakalbas, 
kuriose principalių kalbėto- 
jumi buvo Mockus, nežinia 
iš kur ir kokiems galams at- 
sitrankęs. Savo kalboje tas 
bagamazninka s išb j aurio j o 
patį Dievą, tikėjimą ir visa, 
kas lietuviams yra brangu 
ir šventa. Vietos cicilikai iš 
I 

džiaugsmo iš kailio nėrėsi, 
kuomet Mockus burnojo 
iDievą. Begėdiškesnių žmo
nių visam pasaulyj neras
tum už musų cicilikus.

E. Chicagietis.

Prūsų lietuviai be
laisviai Rusijoje.
Kaip žinoma, daugelį Prū

sų lietuvių belaisvių vy
riausybė nugabeno į Rusi
jos gilumą. Dabar, kaip gir
dėt, įvykusia tarp rusų ir 
vokiečių vyriausybių sutar- 
čia esą leista grįsti Vokieti
jon vaikams ligi 17 metų, 
vyrams nuo 45 metų ir vi
siems netinkantiems karei
viauti ir moterims. Kasžin 
,ar daug tik tuo leidimu be-

Red. Atsakymai.
. O. Karaliūtei, Brooklyn, 

N. Y. Tamstos raštclio-at- 
sišaukimo nedėsime. Tarp 
kita .ko Tamstos rašinėlyje 
yra užgaunančio lietuvių 
moteris. Nurodoma į len
kių pasidarbavimą Water- 
buryje, kur vieną dieną jos 
surinko nukentėjusiems nuo 
karo šelpti $1,193, o igno
ruojama Chicagos lietuvių 
merginos ir moterįs, kurios 
Lietuvių Dienoje, kovo 4 d., 
surinko kelis syk datfgiau, 
negu anos lenkės. Toks sa
viškių ignoravimas yra gan 
nemandagus atsinešimas : 
musų pasišventėles.

• ■ g® ■ \ ••'vi' *-■• '.t &•"

Paieškau Boleslavo Orlovškio, paei
na iš Kauno gubernijos, Ukmergės 
pavieto, iš miestelio Kavarsku, 
džiu atsišaukti šiuo adresu.

Stanislaw Orlowski, 
647 N. 5th str., Dekalb, Ill.

Paieškau savo pusbrolio, Jono Ur
bono, suuaus, kuris paeina iš Suval
kų gubernijos, Vilkaviškio pavieto, 
Vilkaviškio miesto. Kas .apie juos ži
no, arba jų pačių, meldžiu man pra
nešti, nes aš labai norėčiau susižino
ti su jais.

Veronika Urbonaitė,
10 State str., Fort Plain, N. Y.

Parsiduoda galiūnas geroj, lietuvių 
ir lenkų apgyventoj, vietoj. Aut to 
skersgatvio yra tiktai vienas mano 
saliunas ir prie strytkarių. Biznis 
išdirbtas iš senovės. Kreipkitės į 
“Kataliko” ofisų.

Ant parandavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais. Šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba čeverykų sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, III.

AR NORI PELNYTU
Dabar yra blogi laikai, taigi kiek

vienas centas, kurį patsai išleidi, turi 
tau atnešti didžiausių pelnų. Mes 
patarsime, kaip gali daug uždirbti su 
savo sutaupytais doleriais. • Bridge
port© apylinkėj lietuviai labai smar
kiai perka propertes, taigi kainos pro- 
perčių greitai kįla. Svetimtaučiai gi, 
matydami, kad lietuvių vis daugiau 
atsiranda šioje apylinkėje, nešasi lau
kan ir beveik pusdykiai parduoda sa
vo propertes. Del to dabar yra ge
ras laikas nusipirkti nuosavybę ir 
greitai aut jos uždirbti. Taigi, jai- 
gu turi kellatų sutaupytų dolerių, 
ateik pas mus, o mes parodysime, kaip 
su jais padaryti didžiausių pelnų, 
žeminus mes paduodame kelintų pi
gių properčių:

Medinis namas aut dviejų pagyve
nimų, su visais intaisymais. Rendos 
neša $264 per metus. Barsiduos už 
$1,600. Gatvės ir saidvokai išmokėti.

Medinis namas su visais intaisy
mais, ant dviejų pagyvenimų, po pen
kis kambarius. Rendos neša $240 per 
metus, Parsiduos už $1,600.

Mūrinis namas, del keturių famili- 
jų, geroj vietoj, su visais intaisymais. 
Rendos neša $624 per metus. Parsi
duoda už $4,700. Įmokėti reikia 
$2,000, o kitus ant išmokėjimo.

Mūrinis namas del dviejų familijų, 
po 5 kambarius. Su visais intaisy
mais; gatvės ir saidvokai išmokėti. 
Rendos neša $288 
duoda už $2,500.

Puikus mūrinis 
Bizniavus namas, 
dos neša $720 per 
už $5,500.

Visi šie namai parsiduoda ant leng
vų išmokesčių. Mažų dalį reikia įneš
ti, o paskui mokėt kiek galėdamas į 
mėnesį. Užeik į mus ofisų, o mes 
duosime visus paaiškinimus kas link 
šių namų. Jaigu norėsite pamatyti, 
mes su mielu uoru parodysime. Tai
gi ateikite, kol dar yra gera proga 
pinigų uždirbti.

A. P. Glebaitis,
Real Estate, Loans & Insurance, 

3151 So. Halsted st.,
Prieš Mildos teatrų.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Phono Drover 7S00 :

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago. '“‘“T;’1“

SAVO TAUTIEČIUS.
Gal jau teko ne vienam girdėti, jog 

p. .A Radzevičius, Newarke, N. J., už
sidėjo statymo ir dirbimo bažnyti
nių vargonų dirbtuvę, ir jau šiandie 
džiaugiasi jo tobulu darbu dvi para
pijos, kaip 
Homestead, 
gražius ir 
nūs, taipgi 
kų liudija
kada girdi savo tautiečio darbo malo
nų vargonų balsų gaudimų bažnyčio
je laike pamaldų. Dar patėmytina, 
kad p. A. Radzevičiaus statytų var-

VISIEMS WAUKEGANIE- 
ČIAMS.

Šiuomi pranešame, kad p. Ta
mošius Baronas — 1320 Lincoln 
Str., Waukegan, Ill. yra musų 
vietinis agentai, kuris parduoda 
pavienius numerius “KATALI
KO”, užrašinėja prenumeratą ir 
priima visus spaudos darbus.

Račiūno naujų paveiksiu Serija
iš KARO LAUKO

Bus parodyti pirmu kartu ant judamųjų pavei
kslų čikagiečiai.

Taippat iliustruotos dainos

atsibus

Ketverge vakare, gegužio 6 dieną, 1915
Apvaizdos Dievo Per. Salėje, 18ta ir Union pt. West Side

3



4 KATALIKAS

Iš Chicago.
PIKTADARYBĖS NESI

LIAUJA.
Visokios piktadarybės, 

plėšimai išnaujo mieste kuo- 
smarkiausiai ėmė platintics. 
Piktadariai dienos metu už
puldinėja Įstaigas, krautu
ves, praeivius, jiems pasi
priešinusius šaudo be jokios 
atodairos. Policija tiesiog 
netekusi galvos, nežino kur 
pulties, ko ieškoti ir žmog
žudžiu nesuranda. Suima ir 
tąso tankiausiai nekaltus 
žmones, o patįs kaltininkai 
nuolat prajovus išdarinėja. 
Kas aršiausia, kad piktada
riai savo tam “amatui” pa
naudoja automobilius, ku
riais veikiai galima paspru- 
sti, pėdsakus sumaišyti. 
Tam tikslui automobilius 
pavagia.

Naujas policijos viršinin
kas, įstojęs savo ofisan, nors 
pasižadėjo miestą apvalyti, 
bet, kaip , matosi, nelabai 
jam sekasi tas padaryti, pi
nasi visokios kliutįs. Kas 
aršiausia, kad piktadariai 
dažniausia išdaro prajovus 
ten, kur visai nesama poli
cijos arba apie ką policijai 
nei mintis galvon neateina, 
kad ten ir ten turėtu kas 
blogo atsitikti.

Štai vakar dienos ir vaka
ro piktadariu rekordas:

Ant 38 gatvės, arti Prai
rie avė., nigeris užpuolė, ap
daužė ir apiplėšė Mrs. E- 
velyn Cuttie. Ją atrado po- 
liciantas gatvaitėj primuš
tą.

Daug suimta įvairiu niek
darių, intariamų bankininko 
Slomskio nužudyme.

Tris banditai apiplėšė R. 
E. Zaleskio vaistinyeią po 
num. 3201 Wallace gat. Pa
rėmė $135 ir pabėgo.

Tris kiti banditai aplan
kė mėsos krautuvę po num. 
1353 So. Union avė. Iš re- 
■gisterio paėmė $25 ir čeki 
$11.

Ties 4541 Sheridan road 
du plėšiku apiplėšė II. B. 
Rogers’ą.

Ties 2829 Calumet avė. 
apiplėšta Mrs. Bessie Mof
fett. Tas atsitiko ties jos 
namais.

Septyni vyrai areštuoti 
ties Quincy gat.

Tai tiek piktadarybių po
licijai pranešta. Bet kiek 
visokių panašių atsitikimų 
policija nežino.

Tkras pragaras Chicagoj.

Washingtone, D. C., be
viešėdamas susirgęs J. M. 
Chicagos arcivyskupas Qui
gley. Iš viešbučio, kuriam 
apsistojęs, nugabentas į Ge
orgetown University Hospi
tal. Pranešama, kad pavo
jus negrasiąs.

SĄ-GOS KUOPŲ VALDY
BŲ SUSIRINKIMAS.
Rytoj vakare bus susirin

kimas visų Chicagos kuopų 
valdybų ALRK. Moterių 
Sąjungos Apveizdos Dievo 
parap. salėje, ties 18 gat. 
ir Union avė., 7 vai. Kuo
pų valdybos neatbūtinai tu
ri atvykti, nes bus svarsto
ma apie busiantį seimą.

M. L. Gurinskaitė, 
centro rast.

PILNAS KEPSNIS

Ligoninėj pasimirė Auna 
Veskis (ar Jaskis), kurią 
andai siuvėjas Vanagas bu
vo pašovęs ir pats nusinuo
dijęs.

Nakčia tarpe namų, 2312 
— 2316 West Ohio gat
vės suplaišyta dinamitinė 
bomba. Aplinkui namų lan
gų stiklai išbirę. Tai juo- 
darankin darbas. Bet nie
kas nesužeista.

Nekokia Mrs. Rontskow- 
ski teismo nubausta $50 pa
baudos ir dar teismo lėšas 
užsimokėti už girtavimą. 
Teisme prieš ją liudijo pats 
vyras. Jis pasakė, kad jo 
žmona baigianti pardavinė
ti namų rakandus ir pinigus 
praleidžianti degtinei.

SUDEGĖ TEISMO RŪ
MAI.

Madridas, geg. 5. — His- 
panijos augščiausiojo teismo 
rūmuose netikėtai ištiko 
gaisras. Teisėjas Aranda 
bandė pagriebti kaikuriuos 
dokumentus, bet durnuose ė- 
mė trokšti, apsilpo ir sutirpo 
ugnyje. Visi rūmai supleš
kėjo. Tie rūmai buvo pa
statyti 1759 m.

— Londonas, geg. 5. — 
Vokiečių povandeninis lai
vas nuskandino Anglijos 
garlaivį Minterne su 6,000 
tonų anglių.

— Paryžius, geg. 5. — 
Popežius atsiuntė Pary
žiaus arcivyskupui $8,000, 
kuriais liepė sušelpti nu
kentėjusius nuo karo.

— Paryžius, geg. 6. — 
Iš Atėmj atėjo, telegrama, 
kurioj skelbiama, jog nuo 
Gallipolio pusiausalio gy
ventojai kraustosi per Dar- 
danelių sąsiaurą į Aziją. 200 
turkų nelaisvu; atgabenta 
ant Tenedos salos.

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

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

ZVetir" Jtei&ctsoit
WICKBLU E; flAME,

Reiškia lengvesnį darbą, vesią, švarią virtuvę. Pa
darytas su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais.

VISOSE GELEŽINĖSE KRAUTUVĖSE IR 
DEPARTAMENTINIOUSE ŠTOROSE.

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION)

ORAS.
Cliieagoj ir apylinkėse: — 

Pramatoma lietus šiandie 
ir rytoj; menka temperatū
roj atmaina. Vakar augš- 
čiausia temperatūra buvo 
63 laipsniai, žemiausia — 
46 laipsniai.

Nekoks Harry Ellsworth 
po num. 9 W. 26 Place, nu
žudė savo žmonos brolį Ed
vardą, Ward, nigerį. Ells
worth o žmona yra nigerė ir 
vyrą buvo apleidžius.

Ties East 54 gat. ant Mi
chigan avė. areštuota Mrs. 
Signa Marcussen už por- 
greitą automobiliu važiavi
mą.

Po numeriu 230 Willow 
gat. pasipjovė Airs. Wande
rer, nesulaukdama jokios ži
nios nuo sūnaus, kuris tar
nauja Suv. Valstijų karuo- 
menėj ir randasi Meksiko 
pasienyj.

— Neapolis, geg. 6. — Su
vienytų Valstijų konsulas, 
kurs plaukė iš New Yorko 
garlaiviu Sant’amna, papil
dė patžudystę — šoko iš 
garlaivio ir prigėrė. Jisai 
turėjo užimti konsulo vietą 
Francijoj Lyons mieste.

1 ------------------------------------------

— Atlanta, Ga., geg. 6. — 
Dvi turtingos farmerkos su
siginčijo kas link rubežių. 
Ginčas daėjo iki dvikovos. 
Viena buvo užmušta savo 
priešininkės.

— Rotterdam, Holandija, 
geg. 6. — Vokiečiai gabena 
Belgijon didžiausių savo ka- 
nuolių. Kareivių savo po
zicijų sustiprinimui taipgi 
nemažai gabenama.

LAIVAKORTES | KRAJŲ 
Russian American Line lai
vas “Caritza” išplauks iš 
New Yorko tiesiu keliu be 
jokio persikėlimo į Archan
gelską (Rusijoj) gegužio 
(May) 22 d., 1915. Iš Chi
cagos reikia iškeliauti gegu
žio (May) 20. Pašportus ir 
kitus reikalingus dokumen
tus parūpiname ant vietos. 
Del platesnių informacijų 
kreipkitės į

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

paillKMlillllW........ ...MSIliarniiBSliKKIlMramnil

B Telephone Yards 6685

u Lietuviška Drapanų Krautuvė
Užlaikau didžiausiame pasirin- 

Į kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
| čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
g vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
| kotų.

» JONAS BUDRIKAS, savininkas 
1 3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.
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LIETUVIS «
GRAB0R1US “

Geriausias grabo- g 
rius ant Bridgepor- _ 
to. Atlieka darbą B 
kuogeriausia. B

Prie kiekvieno H 
pagrabo suteikia _ 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu. B

Tol. Drover 4139 H

«A MASALSKIS, 3305 Auburn Avė. g

Telefonas Canal 538

Dr. H. Krasnow
Rusiškas Daktaras
Specijalistas Surgery ir 
Genito-ūrlnary Ligose.

ofiso valandos: 8—10 iš ryto 
1—2 po pietų 6—8 vakare.

1346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Dr. T. ^aturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visokį darba dantisterijos sky- 
riun ineinanti Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVĖ. Šisav

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amerienn Schoo! at languages

1741 W. 47th Street, : : Chicago, III.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su

mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bitas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
#1 Durų, lentų, lentelių, rBmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

I CARR BROS. WRECKING CO.
J 3003-3030 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

tWWWWTWBItWI W-t! ■■ WVTH^n ■Illi IIW HIWIW V

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS J 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina Kas utarnlnkas Ir petnyčla.
_ PRENUMERATA KAŠTUOJA? -- —---- q j

AMERIKOJ 'metams $2.50 , i
f pusei matų $1.25 ‘

KTTRfYPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- B 
u  [joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m. |

Kaiyk fcojauSo e gausi vieną numerį dykai

W. 0. Boczkauskas & Go.
S2S-S22 W. SMtk ML, > Mahanoy City, Pa.

200 LOTŲ LABAI PIGIAI!
Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
xreipkites in

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

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