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LIEPOJA VOKIEČIŲ RANKOSEK-P

Amerikonu opinija karinga nuskandinus Lusitanią
Lusltanlos nu- 

skandinimas 
ir Amerika.

Washington, D. C., geg. 
10. — Jei ligšiol vokiečiai 
turėjo nors krislelį simpati
jos šioje šalyje, tai Lusita- 
nios nuskandinimas atėmė 
tą paskutinį simpatijos tru
pinėlį.

Ligšiol, teisybė, dar neži
nia, kiek žuvo amerikonu. 
Bet žinoma, jog jų žuvo 
daugiau, kaip 100. O prez. 
Wilson buvo paskelbęs, jog 
vokiečiai už kiekvieną nu
žudytą amerikoną turės at
sakyti. Gi dabar, kuomet 
jau tiek nuskandinta ir kuo
met tarp nuskandintųjų yra 
taip daug žymių asmenų, 
tai prez. Wilsonui reikia ka
syti pakaušį ir žiūrėti, kad 
neužsileisti ir neduoti teu
tonui lipti Dėdei Šamui ant 
sprando.

Washingtono diplomatai 
šioje svarbiojo valandoje 
renka faktus kas link nu- 
skandinimo ir tėmija, ką a- 
mcrikonai sako apie tai ir 
kokia darosi opinija tarp 
Amerkos gyventojų. O ta 
opinija išrodo gan karinga.

Labai karingai kalba Roo- 
sevcltas. Jisai jau nuo pat 
pradžios, kuomet vokiečiai 
užblokavo Angliją, paskel
bė, jog vokiečiai virsta pi
ratais (plėšikais), dar-gi 
baisesniais piratais, negu a- 
nie senų laikų plėšikai ant 
jūrių, kurie kiekvieną pre
kinį garlaivį sutikę ant jū
rių apiplėšdavo. Rooscvel- 
tas sako, jog jau nuo se
nai energiškiau ir aštriau 
Amerikos valdžia turi elg- 
ties su vokiečiais. O dabar 
nei valandos neatidėliojant 
reikią Vokietijai pastatyti 
ultimatumą, ty. reikalavi
mą, neišpildžius kurį, Ame
rika paskelbtų kaizeriui ka
rą.

LUSITANIAI SKĘS
TANT.

Iš Londono ir Queens
town ateina smulkesnių ži
nių apie Lusitanios nuskan- 
dinimą. Iš pranešimų ma
tyti, jog skęstantieji parodė 
daug didvyriškumo. Štai 

keliatas faktų.
Alfred G. Vanderbilt, ta

sai vienas didžiausių Ame
rikos milijonierių pliuškių, 
skandalistų, padavė savo 
plūdę jaunai moteriškei

prieš pat galą. Pats milijo
nierius nemokėjo plaukti ir 
prigėrė.

Charles T. Jeffry, auto
mobilių kompanijos prezi
dentas iš Kenosha, Wis. iš
gelbėjo penkis žmones, pats 
save statydamas didin pa
vojui!.

R. T. Moodie iš Gainsvil- 
le, Texas, atidavė savo plū
dę moterei, o pats nugarmė
jo jūrės dugnan su garlai
viu ir neiškilo daugiau.

G. D. Lane, jaunas ang
las, neieškojo del savęs plū
dės, o tik liodavo vaikus į 
valtis.

Agnes ir Evelyn Wild, 
seserįs, iš Patterson, N. J., 
pasakė, jog tik mirtis te- 
perskirs juodvi. Abi buvo 
susikibusios ir abi buvo į- 
mestos valtin.

Moteriškė H. Gwyer iš 
Kanados iškrito iš valties ir 
buvo įsiurbta į didelį skęs
tančio garlaivio dūmtraukį, 
kuomet į jį vanduo veržė
si. Bet dūmtraukyje buvo 
karšta, pasidarė gazų ir mo
teris buvo iššauta iš dum- 
trauknio su vandeniu it iš 
milžiniškiausios kanuolės. 
Moteris buvo išgelbėta.

F. Hook, iš Toronto, 11 
metų vaikutis, parpuolė ant 
plausto. Jo kulšis buvo 
perlaužta. It apveizdos Die
vo siųstas, pasitaikė ant 
plausto daktaras. Daktarui 
betaisant koją, jisai tarė, 
jog vienintelio daikto, ko jis 
.geistų, yra tai kokio juokų 
laikraščio.

Vienas jurininkas buvo 
ant plausto. Jo ranka bu
vo sutriuškinta. Pasitaikęs 
daktaras nukirto jam ran
ką. Jurininkas, nenupuolęs 
dvasioje, tik dainavo sau.

Tarp nuskendusiųjų yra 
ponia Marie Depage, Belgi
jos medikalio štabo vyriau
sio daktaro žmona.

Vienas ęhieagietis E. M. 
Collis prieš pat nuskendimą 
šoko jurėn ir, suradęs rąst
galį, jodinėjo ant jo dvi va- 
landi. Paskui buvo išgel
bėtas.

MŪŠIAI VERDA BELGI
JOJ.

Londonas, geg. 10. — Teu
tonai ir talkininkai skelbia 
pasisekimus Belgijoj. Mū
šiai eina visu frontu Bel
gijoj. Nei viena pusė žy
miai nepasivarė pirmyn. O 
tik vieni ir kiti vienur lai
mėjo žqmės sprindį, kitur 
tiek pat neteko. Belgijoj ir 
Francijoj užsikirtimas tebė-
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Viršuj parodoma, kaip Pekine apsaugojama D. Britanijos ambasada, gi apačioj 
chinų kareivių tipai.

Ką sako Popo- 
• žios.

Roma,- geg. 10. — Lusi
tanios nuskandinimas pada
rė didį įspūdį į popežių. 
Savo sekretoriaus Gaspari 
paprašė surinkti jam visas 
smulkmenas apie tai.

Šventasis Tėvas pasibai
sėjo tuo vokiečių darbu ir 
išreiškė simpatiją nuk entė- 
jusiems. Popežius pasakė, 
jog Amerika gali padaryti 
tą, kad daugiau tokių darbų 
neatsikartotų.

Vatikano organas Osser- 
vatore Romano kartu su ki
tais Italijos laikraščiais 
smerkia vokiečius.

Laikraštis Messagero ra
šo, jog tas darbas del Vo
kietijos turės aršesnes pa
sekmes, negu didžiausio mū
šio pralaimėjimas.

ra po senovei, nors nlušiai 
esti atkakliausi.

Soltano sostas 
dreba

Londonas, geg. 10. — 
Talkininkai daro didžias pa
stangas ir veiks taip, kad 
kuogreičiau priversti Tur
kijos sostinę pasiduoti. Pra
nešama, jog talkininkai jau 
sudaužę visas drut vietos 
palei Dardanelius ant Azi
jos kranto. Toliau praneša
ma, jog rusui išsodino ant 
kranto Juodosios jūrės ka
reivių netoli Bosforo ir ta 
karuomenė eis paimti šai
tano sostinę. Taigi rusai y- 
ra nuo Konstantinopolio už 
kokių 30 mylių.

Iš Salonikų pranešama, 
jog talkininkai pienuoja ir 
rengia didžiausią ir mirtiną 
smūgį Dardanelių drutvie- 
tėms.

VĖL GRŪMOJA.
New York, gegužio 10. — 

Prieš Lusitanios išplauki-' 
mą Vokietijos ambasada

Wahsingtone persergėjo, 
jog tasai garlaivis bus su- 
torpeduotas. Persergėta pa- 
sažieriai, kad nevažiuotų; 
daugelis amerikon nuo ne
žinomų jiems asmenų gavo 
telegramas, kuriose prašy
ta nevažiuoti. Bet ameri
konai spjovė ant tų perser
gėjimų.

Nors Lusitania nuėjo 
dugnan, bet antras Angli
jos didis garlaivis Transyl
vania visgi išplaukė. Ta
sai garlaivis irgi buvo per- 
sergstimas. Transylvania 
iš New Yorko plaukia į Li
verpool su 876 pasažieriais. 
Tarp pasažierių yra daug 
amerikonų. Garlaivis ga
bena daug karinės kontra
bandos.

Lauksime, kas su tuo gar
laiviu atsitiks.

Italija pasirengus karau.
Londonas, geg. 10. — Kas

valanda laukiama 
paskelbsiant karą 
jai.

Italijos
Au'stri-

Vokiečiai
Lietuvoje.

Feliksas Kalėda iš Vil
niaus rašo Antanui Benevi- 
čiui į Chicago.

“Duodame apie save ži
nią iš Vilniaus, nes kaip vėl 
buvo atsitraukimas, tai ir 
mes užgavėtą sųbatą pasi
skolinome nuo žydo arklius 
ir roges ir nuvažiavome pas 
Rozaliją, tavo seserį. Pa
siėmėm jos berną, o skry
nią su drapanomis pas Mi
lius vilkyčiuose palikome. 
O patalus su savim pasiė
mėme. Manėme, kad Vin
cas pagrąžįs arklius. B't 
kaip pavijome Simno ir Me
telių žmones, tai jie pasakė, 
kad jau pas juos vokiečiai 
ir visus jaunus vaikinus pa
ima. Tai ir Vincas negrįžo. 
Vos į Varėną davažiavome. 
Tokie blogi buvo keliai. 14 
myliu važiavome dvi paras. 
Ten pabuvome mėnesį, o 
arklius pardavėme už 20 
rubliu. Tai kai dasižinojo-

KĄ EARYS WILSON.
WASHINGTON, geg. 10. 

— Prez. Wilson per tris die
nas rinko faktus kas link 
Lusitanios nuskandinimo ir 
tėmijo Amerikos gyventojų 
ūpą. Po to viso prezidentas 
palinko prie aštraus veiki
mo, kas, vienok, neprivesiąs 
prie karo.

Bus sušauktas visų sekre
torių posėdis.

Ketinama pertraukti vi
sus susinešimus su Vokieti
ja.

Ketinama perstatyti Vo
kietijai visus prasižengimus 
prieš Ameriką.

Ketinama sušaukti konfe
renciją neutralių valstybių. 

Santikiai šioje valandoje 
intempti taip, kaip nekuo- 
met nebuvo ligšiol. O ka
rinės jėgos jau sukoncen
truotos. Už 25 myilų nuo 
Austrijos rubežiaus yra jau 
600,000 Italijos kareivių. O 
iš vidurinės Italijos vis tik 

’dunda traukiniai parubežin. 
Austrai ir vokiečiai tūks
tančiais apleidinėja Italiją. 
Visi Austrijos ir Vokieti
jos laikraštininkai apleidžia 
Italiją. Italijos laikraš-

ine, jog vėl vokiečius pa
stūmė linkui Krasnopolio, 
tai Vincas ir nuvažiavo na
mo, nns jis mums daug kaš
tavo. Mes išvažiavome į 
Vilnių. Tai kaip kitu sykiu 
grižo vokiečiai, tai nežino
me, ar jis išsisuko, ar ne. 
Nežinia, ar Rozalija dar tu
rės kam dirbti; jei dar ark
lių nepaėmė. Tik tiek žino
me, kaip Lazdijų vaitas po 
abiejų pasitraukimų atva
žiavo į Vilnių, tai pasakojo, 
kad ant Mikyčių nebuvo 
mušiu, tik ant Agarinių. 
(Agariniai palei plentą tarp 
Lazdijų ir Šventežerio). 
Kiškiuno kluoną sudegino ir 
tik ant daržų suskaitęs 40 
negyvų arklių. O Jono Be- 
nevičiaus stovi viskas čie- 
lybėje ir gyventojams ne
kenkė. 'Tr- tą sykį ŠveiTt- 
ežeryje penkis namus sude
gino, tik nežino kieno. Sei
liumi Vainaravičiaus viską 
sudbgino. Lazdijuose pen
kis namus sudegino. Ka ra
žuose dvi dieni ėjo mūšiai. 
O tenai visus daiktus, skar
malus nusivežė.”

Vokiečiai užė
mė Liepoją

Rusai pliekiami Kar
patuose ir Galicijoj.

Berlynas, geg. 10. — Vo
kiečių .oficialiai paskelbta, 
jog Liepoja jau jų ranko
se. Mieste radę 600 rusų 
kareiviu. 18 kanuolių ir 4 
kulkosva žius. Viskas te
ko vokiečiams. Iš viso vo
kiečiai nuo gegužio mėne
sio pradžios paėmę nelais
vėn 70,000 rusų kareivių.

Rusai skelbia, jog į pietų 
vakarus nuo Mintaujos, a- 
not rusų pranešimų, vokie
čiai buvę priversti pasi
traukti ir palikti daug amu
nicijos ii provizijos. Vo
kiečiai pasitraukė pro Jo
ni škės, kur turi drutvietes. 
Rusai giriasi, jog Karpatuo
se ir Galicijoj atsilaiką. Bet 
Viennoj skelbiama, jog ru
sai visu frontu Galicijoj ir 
Karpatuose neatsilaiką ir 
traukiusi atgal.

čiams užčiaupta burnas ir 
mažai kas girdisi apie poli- 
tikinį stovį.

Matyti, Italija jau užsi
mojo kardu ir kirs Austri
jai-
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Iš Dienos LDienon.^
Vokiečiai neleistinomis 

piktadarybėmis ir priešin
gais tarptautiniams įstaty
mams pasielgimais šiame 
kare sukiršino ir priešais 
sav' suk'lė visi} -pasaulį. Jų 

turingas pasielgimas 
y-.’., neis sfrei katon. No
rint vokiečių taij^a didelė, 
bet kuomet priešais juos 
stos visos' kitos*’’pasaulio 
tautos, veikiai aną išnaikys, 
kad 'neliks nei padermės. 
L'igšiol dar ir amerikonai 
šiek-tiek paslankus buvo 
vokiečiams, nes matė, kad 
jiems yra tikrai karšta, ma
tė, kad jie iš visu pusiu su
remti, kad pagaliau kariau
ja už savo ir tautos gyvas
tį, bet garlaivio “Lusita
nia” sutorpedavimas, su ku
riuo žuvo daugybė žymiu a- 
merikonu, kaip ranka iš
lupo iš amerikonu visokią 
simpatiją ir šiandie visoj 
plačioj Amerikoj į vokiečius 
žiūrima, kaipo į tikruosius 
barbarus ir piratus.

Teisybė, kad vokiečių-teu- 
tonii valdžia šių metu pra
džioje buvo paskelbus, jo- 
gei skandinsianti visokius 
1). Britanijos laivus, kokie 
tik pakilusią karo juoston, 
bet lygiai toji pat valdžia 
buvo pasižadėjus neliesti 
torpedomis neutral iii vals

tybių laivu ir tu valstybių 
žmonių nežudyti. Pirui 
‘ ‘ J jusitanios ’ ’ sut< trpedavi- 
mo tečiau jau keli ameri
konai buvo nužudyta ir vie
nas amerikoninis laivas pa
skandintas. Gi dabar, žu
vus “Lusitaniai,” vokiečiai 
parodė, kad jie tuos savo 
prižadėjimus laužo, kad ant 
Amerikos valdžios protestu 
tiktai spjaudo. Ir kas pri
sieina veikti su tokiais pik
tadariais?

‘ ‘ Lusitanios” šuto n ieda- 
vimu vokiečiai dar kartą 
prir -lė, kokie jie yra “kul
tui" i” žmonės. Jiems*la
ir •ra i buvo žinoma, kad 

•orlaiviu keliauja dau- 
g)o- amerikonu. Jei jie

Amerikonas 
apie carą. I

Chicagos “The Daily : 
Nows” korespondentas, p. 
Sloane Gordon, savo laikraš- ( 
čiui iš Maskvos prisiuntė 
Yorespondeneiją. Indomiai 
jis rašo apie carą. Gor- ' 
don susiejęs Rusijoje su ten j 
viešinčiu žymiu amerikonu, . 
<uris užimąs ten kokią vie- 
;ą, jogei jam galima pilnai 
observuoti visas rusų gyve
nimas ir visokie ten apsi
reiškimai. Korespondentas 
Gordon nepaduoda to ame
rikono pavardės, nes jis to 
nenorėjęs, bet Gordon pa
žymi, kad jo žodžiais pilnai 
galima pasitikėti. Ir štai ką 
tasai amerikonas Gordon’ui 
papasakojęs apie carą:

“Dabartinis karas carui 
suteikia puikią progą. Jis 
leido jam susiartinti su tau
ta, ko pirmiau nebūtų galė
jęs atsiekti nei per tūkstan
tį metų. Carui pačiam as
meniškai parupo karo bėgis 
taip, kaip ir visų kitų šalių 
valdovams, neišskiriant kai
zerio Wilhelmo.

Dabartiniais laikais caras 
Nikalojus kasdien užimtas 
kelionėmis iš vieno Rusijos 
krašto į kitą. Šiais laikais 
jis lankosi Kaukaze. Rytoj 
keliaus į Kicvą. Aplankė 
jau Maskvą, Varšavą, Vii-į 
nių ir kitus miestus šiau
riuose ir rytuose. Aplankė 
kazokų pulkus ir finus. Va
žinėjo į Helsingforsą iš Pet
rogrado ir susiėjo su Suomi
jos valdininkais, su kuriais 
pasitarė tokiuo pat budu, 
kaipir sakytum prezidentas 
Wilsonas pakeliui sustojęs 
m. Albany norėtų ten pasi
matyti su New Yorko val
stijos gubernatoriumi.

“Tasai nuolatinis Rusijos 
valdovo veiklumas rusų ka
reiviui pakelia dvasią ir ūpą 
toli augštesniam laipsnyj, 
negu paprastai manoma. I- 
sivaizdink sau tą intekmę į 
rusų karcM, paeinantį iš to
limos provincijos, kuris ne- 
kuomet caro nebuvo matęs.

buvo nusprendę laivą nu
skandinti, reikėjo keliau
ninkus ir įgulą perspėti, 
reikėjo duoti laiko keliau
ninkams gelbėties, sulipti į 
valtis ir tik tuomet tą puoš
nųjį laivą pasiųsti jūrių 
dugnan. Bet dabar ant lai
vo užpulta iš pasalų ir su 
laivu nužudyta daugiau 
tūkstančio žmonių. Ve už 
taigi vokiečiai užsitarnau
ja niekdarių-piratų vardą.

Žinios apie “Lusitanios” 
nuskandinimą, kaip perkū
nas trenkė į viso pasaulio 
gyventojus, į visą žmoniją. 
Tai baisesnis daiktas, negu j 
anuomet “Titanic’o” žuvi-l 
mas. Dėlei šio atsitikimo, 
dėlei vokiečių barbaringu- 
1110 pasaulio valstybės išeis 
iš lygsvaros ir tuomet teu
tonams bus nelaimė. Tuo
met nereiks jiems krikštau- 
ti išžudžius tiek nekaltų 
žmonių. Ir dabąr taigi vi
sų akįs yra atkreiptos į 
Wasliingtoną. Visi laukia, 
kaip ir kokiuo budu valdžia 
užsistos už savo nuskriaus
tus piliečius ir ką pagaliau 
pasakys tame reikale šios 
italics augščiausias valdinin
kas, prezidentas, kuris glo- 
įboja savo piliečių gyvastis.
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New Yorko valstijos Nautical mokyklos 110 mokinių-kadetų augščiau parodomu 
laivu iškeliavo ilgon kelionėn aplink pasauli.

Del tų provincijų kareivių 
caras yra “mažuliu tėvu,” 
Dievo atstovu ant žemės. 
Nei vienas iš milijono muži
kų nekuomet nebūtų turė
jęs progos nuosaviomis aki
mis pamatyti tą “mažulį tė- 
vą-batiušką. ” O dabar ta
sai mužikas ateina kovos 
laukan ir ne tik carą pama
to, bet retkarčiais su juom 
dar pasikalba. Tasai žmo
gus ruso mužiko baisiai ger
biamas. Pulkas, į kurį ca- 
rag prakalbėjo, eis grumties 
su priešininku, kadir pin
čiai! pragaran, bi tik tuomi 
jį daugiau pagerbus ir jam 
atsilyginus už kelis žodžius.

“Ir kąip jau minėjau, ca
ras tikrai keliauja po visą 
šalį, iš vieno krašto į antrą, 
prakalbėdamas į kareivius, 
paskatindamas juos ir iš
duodamas jiems ir jų oficie- 
riams isakvmus, gi užsitar- 
navusiems suteikdamas atsi- 
žymėjimus.

“Kaip sakiau, jis šiandie 
turi progą, turi atvirą kelią 
priešais save. Nei vienas ki
tas caras, pradedant nuo 
Petro Didžiojo, nebuvo tiek 
daug nuo tautos atskirtas, 
kai kad dabartinis Nikalo
jus. Nužudytas Aleksan
dras II buvo žmonių myli
mas ir jo atmintis gerbia
ma; jis vergams suteikė 
laisvę ir buvo tikras Suo
mijos bičiuolis, o tečiau 
žmogžudžio ranka apvaini
kavo jo populeriškumą. Ni
kalojus šiandie pats vaini
kuojasi populeriškumu, taip 
kaip pats karūnavosi tikrą
ja karūna Kremliaus cerk
vėj, Maskvoje, kuomet apė
mė sostą. Jis yra demokra- 
tingiausias valdovas Euro
poje.

“Gal tamsta busi nuste
bintas pastaruoju mano 
tvirtinimu? Tečiau aš kai

lini tikrai ir teisingai, jogei 
į taip yra ir jogei caras yra 
I labiausiai supažindintinas 

žmogus visam pasaulyj. Tai 
tvirtinu atvirai, nes apie 
tai esu persitikrinęs.

“Pirm mano atkeliavimo 
Rusijon ir susidūrimo su ru 
sų tautą, buvau persitikri
nęs, kad caras Nikalojus y- 
ra nelaimingiausioj i esybė; 
kad jo gyvenimas persekio
jamas visomis pusėmis; kad 
jis yra nuolat apsiaustas di- 
namitininkų ir pasiduodąs 
amžinai intriguojančių val
dininkų norams. Manau, ir 
tamsta esi tokios pat nuo
monės. Toji pat nuomonė 
prasiplatinusi visoj Ameri
koj. Rusijos stačiokinis pa- 
silaikymas, stoka laisvo žo
džio galybės supratimo, cen
zūros apribavimai — tas vis
kas prisidėjo prie išdirbinio 
tos nuomonės, kuri pilnai y- 
ra neteisinga.

“Amerikonas, anglas ir 
kiekvienas bile kokios šalies 
pilietis visuomet turi žinoti 
tai, jogei nėra tiek gabus 
patirti rusų stovį iš tų ži
nių, kokias jis skaito laik
raščiuose, kadangi jo papro
čiai ir mintijimas toli kuo 
skiriasi nuo ruso mintijimo 
proceso.

“Tankiai teko man su ca
ru susieiti ir kąlbėties apie 
visokius atsitikimus. Jis 
yra labai humanitaris. Ja
me nėra nieko tokio auto
kratinio. Nuolankus, kiek 
nulindęs, užsimąstęs ir di
džiai protingas. Jo protas, 
su kukiu žengia pasaulin, y- 
ra formalė encyklopedija. 
Nėra jis tiktai paviršutiny- 
binis, bet gilus inintytojas. 
O kuomet jam apeina atlik-

d valstybės reikalus, į ji nie
kas negali turėti jokios in-

veiklių, įsitikinusių, karin
gų blaivininkų. Nereikia 
kuopai būti labai skaitlin
gai, kad stambų darbą at
likti. 27-toji kuopa parodė, 
ką gali atlikti mažas būre
lis veiklių merginų ir vai
kinų. (

Kuopa išrinko rengimo 
komitetą iš keturių asme
nų. Komitetan, pakliuvo 
Julius Kaupas, Juras Tu- 
masonis, Jonas Raulinaitis 
ir Antanas Jašinskis.

Svetainę išpuošti buvo iš
rinktas komitetas iš ketu
rių merginų. Jos buvo: 
Petronėlė Budreckiutė, Ona 
Balsaijtė, Petronėlė Preti- 
kaitė ir Ona Pretikaitė.

Šios salės papuošėjos y- 
pač užsipelno pagyrimo. 
Savo darbą atlikinėjo su at
sidavimu, su didžiu uolu
mu. Dirbo pasišventėlės 
-per dvi savaiti, dirbo kas 
vakaras iki dvyliktai nak
ties. Ne vieną valandą pa
sišventėlės nutraukė nuo 
savo poilsio. Paskui per du 
vakaru karstėsi po salės 
palubes, pakraščius, pasie
nius, berėdydamos salę.

Padėkonės žodžių užsi
pelno Dr. A. Graičunas už 
paveikslų parupinimą. Dak
taras išrūpino paveikslų iš 
sveikatos departamento ir 
dargi sustatė puikių “sli
des.” Kitus paveikslus pa
rūpino J. Kaupas ir J. Tu- 
masonis ir šie sukabinėjo 
ant sienų.

Toliau ypatingos padėko
nės užsipelno Petras Kulis, 
kurs per visus tris vakarus 
operavo judomųjų paveik
slų mašiną ir taipgi jisai 
suteikė kelintą savo locnų 
“reels.” Taip tai buvo su
rengtas ir atliktas prakilnus 
darbas.

Ima judėti blaivininkai, 
ima žmonės indomauti apie 
savo didįjį priešą alkoholį, 
žmonės ima siekti prie ap
švietus. Todėl blaivininkai, 
vyčiai, sąjungietės ir kiti i- 
dealistai į darbą!

J. Raulinaitis.

“Lusitania” su
kėlė trukšmą 

pasaulyje.
“Lusitanios” likimas ne

galėjo nesujudinti pasaulio 
žmones. Tai nuotikis, ko
kio panašaus nėra žmonijos 
historijoj. Šios šalies visi 
laikraščiai smelkia vokiečių 
darbą.

“New York World” rašo: 
“Drįstame sakyti, jog jo- 
kis pavienis aktas šitame 
kare nežeidė Amerikos opi
nijos, neigi pamažino vo
kiečių vardą šioje šalyje, 
kaip “Lusitanios” sunaiki
nimas.” Toliau rašo:

‘ ‘ Militarinis laimėj imas 
visai mažas. Moraliai nuo
stoliai neapskaitliuojami.”

“New York Sun” rašo: 
“Jokis nuotikis šitame ka
re nenustebino ir nesukėlė 
šios šalies gyventojų opini
jos iki augštesnio -laipsnio. 
Moralis ir intelektualis į- 
spudis bus begalinis.”

“New York Press” patė- 
mija: “Jei faktai bus pa
tvirtinti ir pasirodys, jog 
ištiesų taip buvo, kaip pra
nešta, tai tas iššauks žo
džius, o dar aštresnius vei
kimus. Turbūt jau išmu
šė valanda parodyti, kuomi 
yra amerikonai.”
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SELPK1M LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

» Ją ą-raą h» amxamuemi

tėkmės.”
Toliaus korespondentui 

Gordon’ui tasai nežinomas 
amerikonas ■* nupasakojęs, 
kad caras visur laisvai ke
liaująs ir Vaikščiojąs, lygi
nai kaip Su v. Valstijų pre
zidentas. Jis laisvai vaikšz 
čiojąs Petrogrado gatvėmis 
ir be sargybos lankąs teat
rus. Privatiniam gyvenime 
jis esąs taip kuklus ir nuo
lankus, kaip... nekalta mer
gelė... Rusijos mužikai jį 
tiesiog garbinanti.

Tokiu tai nekaltu ir iš
minčium perstatomas caras. 
Ir tokiomis tai žiniomis mai
tinami amerikonai.

Greičiau tokias žinias a- 
pie carą pt Gordon’ui pada
vė ne koks amerikonas, bet 
popas. Kitaip ir būti nega
li. _____

Kas ir kaip atliko 
kiltą darbą.

Kiekvienas blaivybės my
lėtojas, kiekvienas gero ve
lijantis savo tautiečiams ga
li labai pasidžiaugti iš dar
bo, kurį atliko LRK. Pilnų
jų Blaivininkų S. 27 kuo
pa. Šios kuopos dėka bu
vo surengta šv. Jurgio sa
lėje trijų dienų blaivybės 
paroda. Ji atsibuvo gegu
žio 5, 6 ir 7 dienose.

Didis tos parodos pasise
kimas, ty. didis žmonelių 
atsilankymas ton parodui! 
parodo, kuo turi būti blai
vininkų kuopos ir ką jos ga
li nuveikti.

Kuopa yra stipri ne na
rių skaitlingumu. Ne savo 
skaičiumi ji gali nuveikti 
daug del savo tautiečių. 
Blaivininkų Susivienijimo 
tikslas ne vien narius mo
bilizuoti ir paskui sėdėti su
dėjus rankas. Ne ir ne. Ši 
paroda iškėlė naują dalyką 
prieš blaivininkų Susivieni
jimą. Mums reikia ųplių,

Europoj baisiai nusiste
bėta ir pasibjaurėta vokie
čių pasielgimu.

Ilolandijos laikraštis “Te- 
legraf” sušunka: “Argi ga
lime pasakyti, jog neutra- 
lėse šalyse dar yra sąžinės? 
Neutralės valstybes tylėjo, 
kuomet Belgija buvo su
tremta. Argi ir dabar jos 
nieko neveiks?”

Labai sujudintas Pary
žius tuo nuotikiu. Prancū
zai atgręžė akis į Washing- 
tona ir laukia, kokie balsai 
pasigirs iš Baltųjų Rūmų.

m* WMMBaZaZiMaMaMZIZaBgZimBaZaMMZB » 

LAIVAKORTES į KRAdŲ 
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 i

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

Extra! Naujiena!
šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

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

P.COKRAO 3130 S.HalstedSt

PARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmij. Žemė: molis bu juodžemiu ir 
molis su smolžeme maišytas. Derliai 
giausia žeme visokiems javams, iienul 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtę ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkčje, kuris yra turi 
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- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi 
lioja žmonos pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manei nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank

Bldg., Scotville, Mieli.
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Paskutines
Peramišliaus
dienos.

A

Peremišliaus tvirtovės 
viršininkas kovo 6 d. išdali
no kareiviams maž-daug to
kį įsakymą-atsišaukimą:

“Kareiviai! Jau pusę me
tu mes, visokiu tautu vai
kai, petis į petį kaujainės su 
priešininkais. Nežiūrint 
smarkiu priešininko užpuo
limu ir musų didelio vargo, 
man sekėsi ginti tvirtovę. 
Didvyriai! musą ir tėvynės 
garbė reikalauja, kad mes 
užpultumėme priešininką. 
Mums reikia prasimušti pro 
rusu karuomenę. Žinokite, 
tikrieji Pereinišlio gynėjai, 
jog jums tik viena mintis 
turi būti galvoj: pirmyn ir 
pirmyn. Didvyriai-karei- 
viai, mums reik prasimušti 
ir mes prasimušime.”

Per kelias dienas' prieš 
tai kiekvienam kareivini 
duota sausainiu penkioms 
dienoms, konservų, antklo
dė ir nauji batai. Oficie- 
riams buvo įsakyta paaiš
kinti kareiviams, kad būti
nai reikalinga prasimušti 
pro rusu karuomenę. Tas 
sumanymas nepasisekęs, no
rėjusieji prasimušti buvo 
sugrąžinti tvirtovei!, dau
giau 3 tukst. pateko nelais
vėn. Tas tvirtovės karuo
menės išsišokimas buvo lyg 
paskutinis ligonio atsidū
sėjimas. Ilgiau laikytis 
tvirtovėj, matomai, nebuvo 
galima, nes grasė bado pa
bojus, skleidėsi ligos, karei
viai nerimavo, žodžiu, rei
kėjo kas nors daryti. Kito 
išėjimo nebuvo, tik prasi
mušti pro rusu karuomenę. 
Tai ir darė. Kadangi prasi- 
'ąiušti nepasisekė, tai reikė
jo pasiduoti. Kovo 9 d. a- 
pie 5 vai. ryto tvirtovėj 
sigirdo sprogimas. Tai 
strai sprogdino fortus, 
norėdami juos sveikus 
sams atiduoti. Tuomet
;su karuoinenė puolė tvirto- 
vėn ir apie 7 vai. jau be
veik visa tvirtovė buvo ją 
rankose. Tuo tarpu mieste 
austrai, žmonių akyse, šau
dė likusius arklius.

Peremišliaus paėmimas 
gana daug reiškia.

Juk tai buvo stipri tvir
tovė. Palei rusu sienos bu
vo 3 tvirtovės, kurios suda
rė trikampį: Jaroslavis, Pe-

remišlis ir Krakovas. Tų 
trijų tvirtovių beliko aus
trų rankose tik vienas Kra
kovas. Vadinasi, dabar at
viras kelias i Krakovą. Be 
to reikia atsiminti, kad prie 
Peremišliaus reikėjo stovėti 
gana didžiai rusų karuome- 
nci. Gi dabar ta karuome- 
nė pasiliuosuoja, jų bus ga
lima nusiųsti Karpatuosna 
arba Krakovo linkui. Bus 
nemaža paspirtis.

Paskui, Peremišlis — tai 
paskutinė tvirtovė rytų Ga
licijoj. Kol ji ture josi, ga
lima buvo laukti, kad aus
trai dar ateis jos išliuosuo- 
ti. Gi dabar visa rytų Ga
licija lieka rusų rankose. Į- 
sivyrauti austrams čia bus 
jau labai sunku.

Pagalios juk šį-tų reiškia 
paimti nelaisvėn 100 tukst. 
su viršum kareivių, galybės 
karo pabūklų ir kitko.

Rusų karuomenės upas be 
abejo pakils, gi austrų 
rėš nupulti. O dvasios 
kilimas — svarbiausias 
reivio privalumas.

Įmf. UPKQV5M\

Šita rusė artistė giesminin
kė karo lauke linksmina ru- 

,sus savo dainomis.

tū- 
pa-

dailų rožių bukietą. Galop 
ponia M. Janušauskienė pa
rodė visų galę savo didžio 
talento, sudainuodama lie
tuvių publikai naujų daly
kų; Po dainavimo gerbia
mai poniai inteikta puoš
niausias rožių bukietas.

Svečių buvo prisirinkę 
pusėtinai, jaunimo buvo 
gražaus, stokavo tik dau
giau vyčių iš kitų kuopų.

Vytis.

pa- 
au- 
ne- 
ru- 
ru-

ŠITAI INDOMUS PALY
GINIMAS.

“Lusitania” buvo ilgumo 
790 pėdą.

Torpeda, kuri tam milži
nui įkando ir padarė mirti
ną žaizdą, buvo 16 pėdą il
gumo.

Torpedos padarymas at
siėjo $4,000.

“Lusitania” atsiejo $7,- 
000,000.

Padarymui ir išbandymui 
torpedos reikia trijų mėne
sių.

“Lusitania” buvo stato
ma tris metus.

O torpedai reikėjo 30 mi
liutą, kad nuskandinti “Lu- 
sitanią.”

Mašinos to jūrių milžino 
išnešė 70,000 arklių jėgų.

“Lusitania” buvo ap
drausta ant $5,000,000.

REIKALINGI AGENTAI.
..-.uiti

CIGARETTESChicago.
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Bran. Sadauskas,
611 E. Lincoln Highway. 

De Kalb, Ill.

Reikalingas vaikinas, 
ir čystymo batų. Turi 
angliškai. Atsišaukit:

57 E. — 18 St

Parsiduoda saliunas geroj, lietuvių 
ir lenkų apgyvento,), vietoj. Aut to 
skersgatvio yra tiktai mano vieno sa
liunas. Prie strytkarių, biznis išdirb
tas iš senovės. Del adreso kreipki
tės į “Kataliko'’ ofisų.

Parsiduoda pigiai puikus saliunas su 
15 ruimų, lietuvių apgyventoj apy
gardoj- Parsiduoda iš priežasties sa
vininko ligos. Jaigu atsirastų geras 
žmogus, priimčiau į pusininkus, nes 
aš turiu išvažiuoti gydyties.

Mykolas Vitkauskas, 
168' Main st, Kenosha, Wis.

Pardavinėti Grafofonus. Ge
ras uždarbis. Norintieji platesnių 
informaciją, meldžiami kreipties j

Amer. Liet. Dienraščio “KA
TALIKO” Kningyno.

Parsiduda pigiai Barber Shop ir 
Pool Room. Priežastis pardavimo, 
savininkas nori išvažiuoti ant tyro 
oro: .

Paieškai! savo brolio, Bron. Juk
nos. Paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pavieto, Radviliškos parapijos, Mi- 
žaičių Laukogalės. Girdėjau, kad an: 
tri metai Anglijoje. Jaigu kas 
jį žinotų, ar jis pats, malonės 
nešti adresu:

J. Jukna,
86 Commercial st., Cape Town,

South Africa.

Paieškai! savo pusbrolio, Antano 
Rozuko. Paeina iš Suvalkų gub., 
Seinų pav., Leipalingio gin., Niers- 
kių kaimo. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats, ar kas kitas teiksis duoti 
žinią antrašu:

Jonas Dudis,
18 Essex str., Athol, Mass.

1741 W. 47th Strut, Chicago, IIL

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

ABELLS
Memorial Bella a Specialty.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
VienintelO mokykla, kurioj kiekvienas sali 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; taipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American ^School oS Languages

KATALIKAS

pasiliekame su pagarba vi
sit delegatų vardu

Kun. F. B. Serafinas,
pirmininkas,

F. G. Pieža, 
raštininkas.

Is Chicago.
PRADĖJO “ČIVILIZA-

VIMĄ.
Turbūt jokiame mieste 

nesiranda tarp lietuvių vie
šuose vakaruose tiek daug 
blogų papročių, kaip Chica- 
goje. Švariam, gerai išauk
lėtam žmogui niemiela eiti 
į Chicagos lietuvių viešą
sias pramogas. Daugelis 
susirinkusiųjų salėse teršia 
orą rūkymu, spjaudo ant as
los, liurbinėja po salę arba 
šiaip kur pašalyje murkso 
su kepurėmis, skrybėlėmis. 
Blogiausia, kad kaikurie ir 
apvšiestesnieji parodo su- 
mužikėjimo ženklus. Taigi 
jau reikėjo imti ir pradėti 
darbą “civilizuoti” publiką. 
Tame dalyke pasižymėjo 
Vyčiai. Apvcizdos Dievo 
parapijos vyčiai saugoja, 
kad nebūtų salėse kepurėtų 
vyrų ir vyrai nerūkytų sa
lėse.

Bridgeport© vyčiai dar 
toliau siekė. Vakar šv. Jur
gio salėje atsibuvo jų va
karas. Tarp kitko ant pro
gram© buvo parašyta: “Vi
sit vyrų labai prašoma ne
rūkyti ir nebūti su kepu
rėmis ir skrybėlėmis.”

Po program© rengimo ko
miteto nariai kepurėtų ir 
rūkančių vyrų kuoinanda- 
giausiu, kuošvelniausiu bū
du prašinėjo nustoti rūkyti 
ir nusiimti skrybėles arba 
kepures, parodant, kad to ir 
programe prašoma. Smagu 
pastebėti, kad veik visi 
klausė. Tik vienas pasiju
to įžeistu ir patėmijo komi- 
tetninkui: “Ką tu čia užsi- 
puoli ant manęs, kaip ant 
šuns.”

Ūmu laiku tų blogų pa
pročių ncišnaikinsi, bet juo
sius privalu naikinti ir pra
džią jau vyčiai padarė.

Šiaip vakarykštis Bridge
port© vyčių vakaras gan ge
rai nusisekė. Po gero at- 
lošimo komedijos “Daktaro 
kabinete” p-lė S. Šlegaitė 
gyvai pasakė monologą 
‘‘ Apsivesiu ir gana. ’’ Pasa
kius gavo rožių bukietą. Rę 
to patogi mergele Jadvygu- 
tė Urbiute, kaip visada, pui
kiai, jausmingai, su nuda- 
vimu padeklcmavo gražių 
eilių. Po deklemacijos gavo | sos katalikiškos draugijos,

ATSILIEPIMAS Į CHI
CAGO DRAUGIJAS.

G erbiamos Draugi j os!
Gal dar nenutarėte daly

vauti šv. Kazimiero kapi
nių apvaikščiojime. Bet jei 
dar nekurtos nenutarėte, 
tai dabar laikas prie to ap- 
vaikščiojimo prisirengti ir 
ties savo tėvų, l\olių, sese
lių, vaikelių, draugų ir pa
žįstamų kapais pasirodyti 
tikrai skaitlingai. Apvaik- 
ščiojimas ant kapinių atsi
bus gegužės 31 d., pirmadie
nį, 1915 m.

Mes, Chicagos LR K. Dr- 
jų delegatai, laikytame susi
rinkime balandžio 39 diena, 
nutarėme tau iškilmingai! 
ant šv. Kazimiero kapinių 
ap vaikščiojimai! pakviesti 
visas Chicagos ir apylinkių 
lietuvių katalikiškas drau
gijas, kurių delegatai minė
tame susirinkime nedalyva
vo.

Toji diena yra pašvęsta 
garbei visų tų, kurie kituo- 
niet kariavo už šios šalies 
laisvę. Bet musų tėvynėje 
Lietuvoje musų proseniai 
taippat kariavo ir žuvo už 
tėvynę. Daugumas musų 
brolių ir šiame kare kariau
ja. Daugumas jų jau ir sa
vo galvas paguldė. Dėlei to 
taippat daugumas kenčia di- 
deliausius vargus. Todėl 
mes, gyvendami šioj laisvoj 
šalyj, privalome tai visa at
jausti ir tam tikslui sureng
ti nors apvaikščiojimą su 
pamaldomis.

Minėtą dieną ant kapinių 
apvaikščiojimo tvarka bus 
sekanti: 11 vai. ryte bus 
Mišios ir pamokslas, paskui 
kapinių pašventinimas. Pa
šventinimo metu trijose vie
tose bus pasakyti pamok
slai ir ant galo ilgesnis pa
mokslas sugrįžus prie kop
lyčios. "P®

Pirm 10 vai.' ryte visos 
draugystės in corporp su
stos ties kapinių vartais, 
paskui iš ten apeis kapini] 
keleliais aplinkui ir sustos 
prie koplyčios, kur bus lai
komos Mišios.

Pasitikėdami, kad tame 
apvaikščiojime dalyvaus vi-

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 Ceverykų 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 Avo., Chicago, Ill.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale sutelkiame veltui 
patarimus.

$10 $15
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

z

$250,000 Vertes
Kuponų DYKAI ifl ™ rūkytojų - '

JMSSJLK
Geriausios rūšies ir didžiausios vertybes HASSAN padare 

didžiausią pasisekimą perdavime už 5c Cork Tip Cigaretų visoj 
Amerikoj. Puikus gardumas, malonus kvepėjimas, priimnus 
švelnumas šitų didelių apvalų cigaretų duoda pilniausią užga- 
nedinimą.

“Tai Amerikos Standaras”
Kelios geros dovanos duodamos už Hassan Kuponus.
LIVE Lastic B'elt—jisai T-E-M-P-I-A-S-I saizai nuo 30 iki 38 colių. Tempiasi prie 
kiekvieno pasitęsimo, pasirąžimo. Daktarai visur pataria. Duodama už kuponų .. 100 
Cigarnyčia, pasidabruota vokišku sidabru. Labai daili už kuponų ......................... 100
Kišeninis peilis, perlinis kotas, sudviem geležaitčm, taip-gi su nagu pelyčia už ku
ponų ..............................................................................................   125
Food Chopper (šakočka) su keturiais (4- peiliais, lengvai pritaikomas. Rekalingas 
namuose daiktas už kuponų ............................................................................................. 200

Kuponai
Vyrų ar moterių lietsargis ir ameriko
niško taffetto, nepermerkamas, gva- 
rantuotas už kuponų ................... 250
Virtuvės setas — 10 dalykų su Han
ging Rock. Setas susideda iš: mėnesi
nio peilio, mėsininko peilio, Emery 
tekėlo, šaukšto maišymui, blynų ap- 
svartytojo, duonriekinio peilio, Com
bination Can atidarinėtojo, didelės’ 
šakutės ir pjūklelio. Už kuponų 300 
Vyriškas laikrodis iš tikro gun meta
lo. Už kuponų ................................ 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis be 
uždarymo 14 kt. auksinis “Waltham 
Movement’’. Už kuponų ......... 3,900.

Siųsk kuponus į
AMERICAN TOBACCO COMPANY 

Premium Dept.,
490 Broome St., New York, N. Y.

Speciali 
Kuponą

Laikraš

DYKAI
10 HASSAN KUPONU

(IŠKIRPK ŠITA KUPONĄ)

Šitas specialia KUPONAS verta
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
|| riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno

je Dovanų Stotyje arba pas
THE AMERICAN TOBACCO CO.

Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5)

RE IK ALAU J AM E
Reikalaujame vyrų mokynlų 

automobiliu. Mes išmokiname 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatą išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mes dabar išmo
kiname labai pigiai $15 00 kurso $25. 
visas kursas. Vėliaus bus $50. Moki
name dienomis ir vakarais iš ryto nuo 
9 vai. vakare nuo 7 vai. Atsilankyki
te ir pasižiūrėkite. Kreipdamos laiš
ku įdėkit už 2 centu kr.yos ženkle
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS.
Automobilų mokyklų ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave.. Chicago

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO, ILL.

Ar
ren

giesi

LIETO vIS •
GRABORHJS

| Geriausias grabo- 
rius ant Bridftepor- 
to. Atlieka darbų 
kuofieriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

° A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

Kraustyties arba apfurničiuoti pagyvenimą

Tr|s pilni vagonai geležinių 
lovų. Skaitykite kainas:

$3.50 geležinė lova už 90c 
$5.50 geležinė lova už $1.95 
$10.00 geležinė lova už 3.95 
$15.00 geležinė lova už 0.85

Žiūrėkite musų pilnus se
tus už $7.95.

. , X

Dabar yra laikas 
apsirūpinti naujais 
rakandais, apfurni- 
čiuoti pagyvenimą 
arba dapikti naujų 
rakandų ir papuošti 
savd kambarius.

Keturi vagonai mi
singinių ir geležinių 
lovų ateina specia
liai del gegužinio 
pardavimo ir 10-me- 
tiuių fėrų metu.

Vienas vagonas mi
singinių lovų.

Paskaitykite musų 
kainas, o paskui a- 
1 eikite i musų krau
tuves ir pažiūrėkite 
i -musų pigius išpar
davimus. kuriuos 
mes išstatėme.

Vienas Vagonae Misinginių Lovų.
$12.09 misinginė lova už $1. 
$15.00 misinginė lova už $7. 
$25.00 misinginė lova už $12.85 
$35.00 misinginė lova už $15.75

Žiūrėkite į musų specialį pil
ną setą už $110.75.

Musų unijos picinis duoda jums 
daugiau, negu kadaisia pirma, 
kuomet buvo liuosl nuo augštų 
kainų.

IBERTY

1327-33 MILWAUKEE AV
arti Paulina gatvės

4705-09 S. ASHLAND AV
kamp. 47 gatvės
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KATALIKAS

Iš Chicago.
KAD SUBRUZDO, TAI 

SUBRUZDO.
Ištiesi?, kad subruzdo Chi- 

cagos blaivininkai, tai su
bruzdo. Apveizdos Dievo 
parapijos blaivininkai, iš
girdę, jog Bridgeport© blai
vininkai rengia blaivybės 
parodę, turėjo tiesiog neti
kėtą pasisekimą, tarėsi tarp 
savęs: “Argi ir mes negali
me surengti panašią paro
dą? Kuomi bridgeportie- 
čiai gudresni. Ir nutarė tu
rėti parodą pas save gegu
žio 16, 17 ir 18 dienomis. 
Rengimo parodos komitetas 
darbuojasi išsijuosęs, suši
lęs, kad “subydyti” bridge- 
portiečius.

Bridgeport© blaivininkai 
to tik ir nori, kad Apveizdos 
Dievo parapijos blaivinin
kai “subydytij” bridgepor- 
tiecius. Duoda visokius pa
tarimus, kad tik Apveizdos 
Dievo par. ^laivininkams 
nusisektą paroda. Ir nusi
seks. Ponas A. Aleksandra
vičius mokina chorą; cho
ras tarp kita ko dainuos 
blaivininku himną.
Darban, blaivininkai!

Bridgeport© blaivininkas.

PRIMICIJA.
Vakar šv. Juozapo para

pijos bažnyčioje, So. Chica
go, buvo naujai Įšvęsto ku
nigo Jeronimo N. Tiškevi
čiaus primicijos. Kun. J. 
N. Tiškevičius, Įšvęstas ge
gužės 2 d. Milwaukee, Wis. 
Tenai jis apims lietuviu pa
rapiją. Jaunam kunigui 
velijama kuogeriausios klo
ties.

T. F. KOMITETŲ SUSI
RINKIMAS.

Šiandie 8 vai. vakare, šv. 
Kryžiaus svetainėje, ant 
Town of Lake, atsiims Tau
tos Fondo komitetu susirin
kimas. Visi nariai kviečia
mi susirinkimai! ateiti, nes 
bus apkalbami svarbus rei-

Chicagoj ir apylinkėse. — 
Šiandie ir rytoj šilčiau. Gie
dra ir gaivinantis vėjalis. 
Vakar augščiausioji tempe
ratūra buvo 52 laipsniai, že
miausioji — 46 laipsn.

kalai. Susirinkiman kvie
čiamos ir auką rinkėjos Lie
tuviu Dienoje. • Bus išduoti 
joms paliudijimai.

J. J. Palekas, rast.

PIKTADARIS NESUSE
KAMAS.

Kas nužudė Mrs. Ella 
Coppersmith ir jos dvieju 
metą vaikuti, ligšiol polici
ja nėra nieko patyrusi. Su
imta ir kalėjime laikoma ap
link 26 intariami asmenįs. 
Šiandie jie bus tardomi. 
Policija intaria tą namą, 
7100 Lowe avė., kur papil
dyta piktadarybė, sargą, 
Meyers. Nors pirmiau to
ji pati policija griežtai tvir
tino, kad tai lunatiko dar
bas. Tuo tarpu intariamas 
namą sargas nėra lunati
kas. Sargas bus indentifi- 
kuojamas pirštą antspau
dais, kokie atrasta tą namą 
rūsy j, kuris nuolat buvo už- 
rakytas ir preinamas tik 
vienam sargui.

Mrs. George A. Fuchs, 
435 West North avė., vakar 
vakare savo namą priešaki
niuose kambariuose užtiko 
plėšiką-vagilią. Moteris su
kėlė trukšmą. Bėganti va
giliu sugavo policiantas su 
praeivių pagelba. Jis pasi
sakė esąs Henry Buntlay. 
Pas ji atrasta pavogtą 
brangenybių vertės $100.

AČIŲ, AČIŲ.
Širdingas dėkas išreiškia

me visiems, kurio teikėsi da
lyvauti atlikime program© 
blaivybės parodoj, gegužio 
5. 6 ir 7 dienomis.

Dėkojame kunigams Ku
dirkai, P. Serafinui, A. 
Briškai už prakalbas. To- 

—iAvjaine A. L. Dak
tarą Dr-jai, kuri, paskyrė 
d-rus J. Jonikaiti, A. Juš
ką ir K. Draugeli dalyvau
ti musą programe. Taipgi 
dėkojame Dr. A. Graičunui 
ir P. Kuliui už jo visus pa
tarnavimus.

Išreiškiame padėką už 
dalyvavimą programe p. O. 
Pocienei, p. M. L. Gurins- 
kaitei, Kanklių chorui ir 
kvartetui ir p. M. Janušaus
kienei.

Dar dėkojame visiems pa- 
rodon atsilankiusiems už 
gražu užsilaikymą.

Galop dėkojame gerbia
mam dekanui klebonui kun.

4

Nuo gegužio (May) 10 d. 
Tananevicz Publishing Com
pany kningynas ir muzikos 
krautuvė vasaros metu bus 
atdara lig 9 vai. vakare tik 
utarninkais, ketvergais ir 
subatomis. Kitomis dieno
mis tik ligi 6 vai. vakare. 
Nedėliomis, kaip paprastai, 
ligi 1 vai. po pietų.

M. Kraučunui už salę ir ku
nigui I. Albavičiui už uolą 
parodos parėmimą ir gra
žu paraginimą iš sakyklos 
aplankyti parodą.

Rengimo komitetas.

LIETUVIŲ LAIŠKAI.

Žemiau nurodomi prisiųs
ti laiškai delei nepilno adre
so laikomi Chicagos centra
les krasos buste, vidumies- 
tyj. Jei į savaię laiko ją 
iš ten savininkai neatsiima, 
jie naikinami. Norint atsi
imti laišką, reikia paduoti 
krasos valdininkui laiško 
numeris.

17 Banevicaiti Julyana
47 Charniauskis D T
62 Daunio Juozapas
63 Davidaitis Josapas
65 Deimantą Jewa 

119Inionis Klemikas 
120 Islinskis Stanilaw 
131 Jorubauskis Jonas 
144 Kaskiusaite Domicėlė 
156 Klimas Move 
198 Lewickis Tonas 
206 Lukoszius Juzapas 
226 Markams Peter 
'227 Maselis Pawilas T
232 Meldu Wilmas
250 Murauskis Matausz 
277 Petraitis John
289 Pocevicutc Prencee
295 Putris W
3151 Rekslis Mikolas
329 Sanculis Tonas
330 Šarka Juzupas

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

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

VISIEMS WAUKEGANIE- 
ČIAMS.

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

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis 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.

Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišaukii kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti begyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St. : K, J. FILLIPOVICH, pard.

■.«■■■■■■■■»■■■■.. .smmmubbmwi
I TAUPYKIT PINIGUS

es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirkaite 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. IT i eg t am 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 sučedyti 54c. Ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur 
70c 
20c 
20c 
60c

II
Banke’io Kaina

2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52c 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12c

sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40c

Banke’io geriausios rųšies grietinės sviestas 
pinigus gali pirkti. Ir surūdysi nuo 3 iki 5c.

$1.16 $1.70
yra geriausias ką už

Bankes Kavos Sztorai

■

■

■ šiaur-vakarinėg dalis Vakarinė dalis. Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. ■ 
ą 1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 W. Madison st3102 W. 22 St.
a 1373 Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 W. Madison st šiaurinė dalis. ■

1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 Blue Island A 3032 Wentworth Av
M 2054 Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 S. Halsted St 3437 S. Halsted St N
J 2710 W. North AV3413 N. Clark St. 1832 S. Halsted St4729 S A.shland A į

| I
8 Dorna West Pullmano Lietuviams.“■ i
g Jau galima pinigus siųsti į senų krajų — Lietuvi}. Taippat par- Į 
| duodame laivakortes. |

' Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par- 
D ■davimo labai pigiai keliat!} namų. Du namu parsiduoda už pusę kaiuos, g 
Į labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo b 
I daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- s 
B Hs viai, pasinaudokite iš geros progos!■ |
a Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: |

| B. G). SLUZ |
į 738 W. 119 St., West Pullman, III.•
B TELEPHONE WEST PULLMAN 992. I
B ■
. k-B'. a ■ n ss IE a *1 ai n- es '....... ■ .. ........................ ......... ........

Vhona Drover 7800

| DR. A. J. TANANEVICZE 
| Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas į
Č Ofisas ir Gyvenimo vieta Valuation \

Į 3249 S. Morgan St., Chicago. !

Tananevicz Savings1-

!' “Amerikos Lietuvis”
Ii!
|H|

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
nį kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. ""I
| Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pati f/

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais
: į Worcester, Mass.
Vi » ...............—r

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

;į Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIČIA
į 15 Millbury St., : Worcester, Mass.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |
Durų, lentų, lentelių, rOmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. w 

Į MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. | 
I CARR BROS. WRECKING CO. I 
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL |

BANK•b;

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 namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją piąigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmoleestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekiu negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios riti 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 Pėdnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

Apgarsinimai “Katalike” atneša rezultatus.

. ... ___________ ___________ - ,-.y, '''' £■■■■■ ~č.įr. ..į,.., / J
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