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MŪŠIAI TEBEINA ŽEMAITIJOJE
Saugoja 

prezidentą
Philadelphia, Pa., geg. 11. 

—Prez. Wilson atsilankė ši
tame mieste ir kalbėjo del 
4,000 naujai pastojusių pi
liečiais. Prezidentui va
žiuojant per miestų ir viso
se šiaip vietose buvo daug 
sargybos. Nuo stoties į sa
lę prezidento automobilių 
lydėjo valstijos miliciantai. 
750 policiantų buvo sustaty
ta gatvėse, kur važiavo pre
zidentas. 150 detektivų bu
vo civiliuose rūbuose. Kiek
vienas nužiūrėtas asmuo bu
vo sustabdomas ir kiekvie
nas, kurs bandė prisiartinti 
prie prezidento, buvo be ce
remonijų prašalinamas.

Savo kalboj prezidentas 
pabrėžė, jog mes privalome 
būti ištikimi ne valstybei, 
kurioj gimėme, bet valsty
bei, kurioj pastojome pilie
čiais.

Ar kariaus
Amerika su

Vokietija

Pasakojimai iš
sigelbėjusių.

TIKRAS PRAGARAS . 
TIES DARDANELIAIS.
Londonas, geg. 11. — Iš 

Atėnų atėjo telegrama, ku
rioj skelbiama, jog nuo ba
landžio 25 dienos Dardanc- 
lių bombardavimas nesilio
vė ir ėjo nuolatai. Ant Gal- 
lipolio pusiausalio pasidarė 
tikras pragaras. Kloniuose 
eina mūšiai durtuvais. Vi
sas Gallipolio pusiausalis 
griuvėsiuose ir nuklotas la
vonais.

PASKUTINĖ DIENA.
Paryžius, geg. 11. — Ita

lijos valdžia laukia paskuti
nio atsakymo iš Austrijos. 
Jei atsakymo nebus arba 
nebus tinkamas, tai Italija 
negaišuodama kirs i Aus
triją.

Iš Italijos jau pabėgo a- 
pie 10,000 vokiečių. Visi ši
tie pabėgo per Šveicariją.

Mūšiai eina 
Žemaitijoje

PETROGRADAS, gegu
žio 11. — Rusų oficialiai 
skelbiama, jog Šiaulių pa
viete, Kauno gub., mūšiai 
eina plačiu frontu ir jog ru
sams sekasi. Ant kelių lin
kui Kėdainių ir Beisogalos 
buvo Bavarijos raitarijos 
divizija ir vienas pulkas 
Prūsijos gvardijos. Bet tos 
vokiečių jėgos buvo ties 
Žeimių stotimi rusų užpul
tos geg. 9 d. Vokiečiai bu
vo vejami daug mylių be 
paliovos.

Suvalkijoj mūšiai apsisto
jo-

,.. L! fližriiįaia

Washington, D. C., geg. 
11. — Nuskandinimas dau
gybės amerikonų su Lusi
tania supainiojo dalykus ir 
intempė santikius tarp A- 
merikos ir Vokietijos.

Iš Berlyno atėjo vokiečių 
valdžios pasiaiškinimas. Iš
reiškia sa jausmų del žuvu
siųjų, bet visų kaltę meta 
ant Anglijos. Vokietija e- 
santi priversta keršyti An
glijai už tai, jog toji bando 
badumi marinti Vokietijų. 
Vokietija atšauktų blokada, 
jei Anglija leistų neutralių 
valstybių prekiniams garlai
viams plaukti į Vokietijos 
uostus. Toliau kaizerio val
džia apgailestauja, kad a- 
merikonai neklausė vokie
čių persergėjimų neplaukti 
Anglijos garlaiviais.

Amerikos valdžia gavo 
žinių, jog Lusitanios nu
skandinimas yra tai pradžia 
to, ką vokiečiai padarysiu. 
Vokiečiai apsupsią Angliją 
povandeniniais laivais it ko
kia rinke ir jokis Anglijos 
garlaivis be pavojaus del 
savęs negalės nei įplaukti, 
nei išplaukti iš uostų. Vo
kietijos valdžia daugiau ne
atsižvelgsianti nei į ką ir 
skandysianti visokius An
glijos garlaivius, ar bus ant 
jų amerikonai, ar ne.

Amerikonų žudymas to
dėl tęsis, jei jie plauks An
glijos garlaiviais. O tai tik 
aštrįs santikius tarp Vokie
tijos ir Amerikos.

Ką Amerikos valdžia da
rys, dar nepaaiškėjo. Bus 
dar daroma keliatas sekre
torių posėdžių. Wash in gto- 
no diplomatai šneka apie 
pertraukimų ryšių su Vokie
tija. Visa Vokietijos amba
sada butų paliuosuota nuo 
savo pareigų ir Amerikos 
ambasadorius hutų atšauk
tas iš Vokietijos. Dar kitų 
kalbama konfiskuoti Ame
rikoje esančius vokiečių 
garlaivius.

APIPLĖŠĖ VOKIEČIUS.
Liverpool, geg. 11. — Va

kar per visų dienų buvo da
romos šitame Anglijos mie
ste prieš vokiečius demon
stracijos. Vokiečių krau
tuvės buvo apiplėšiamos. O 
tų krautuvių buvo apie 50. 
Tai buvo tikri vokiečių po
gromai, kaip antai Rusijoj, 
kad būdavo žydų pogromai.

Krautuves buvo padega
mos. Policija negalėjo, o 
gal nenorėjo suvaldyti in- 
tužusių minių.
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New Yorke ant Hudson upės tomis dienomis susirinko visi Suv. Valstijų Atlanti- 
ko karo laivyno laivai, kur juos peržiurėjo prezidentas su karo sekretorium. Ant 

vaizdo matomi didžiuliai laivai ir submarinai.

Panamos kana
las pavojuj.

Washington, D. C., geg.
11. —‘Gen. Goethals labai
nustebino laivyno departa
mentų, kuomet jisai pasakė, 
jog vargu Suvienytų Val
stijų laivynas galės plaukti 
liepos mėnesį per Panamos 
kanalų. Pasakė, jog per
vilkti per kanalų viena šar
vuotį užims ištisia savaitę. 
O bevelkant dar galinti ne
laimė ištikti. Gali nuo 
kranto nuslinkti daug že
mių į kanalų.

Geneva, Šveicarija, geg. 
11. — Amerikonai apleidi- 
nėja Vokietijų ir važiuoja į 
Šveicarija. Jie laukia, kuo
mi pasibaigs santikių intem- 
pimas tarp Vokietijos ir A- 
merikos.

— New York, geg. 11. — 
Cunard kompanijos ofisai 
paskelbė, jog iš Liverpool 
išplaukė sekmadienį garlai
vis Tuscania į New Yorkų. 
Nebijo Lusitanios likimo.

Supyko ant 
Rnosevelto.

New York, geg. 11. — 
Vokiečiai labai yra įpykę 
ant Roosevelto už tai, kad 
jisai vadina vokiečius pira
tais (plėšikais). Vokiečių 
Progressive kliubas pasmer
kė Roose veltą, nuėmė jo pa
veikslus nuo sienų ir nune
šė rusiu. Rūsyje paveiks
lai buvo sudėti ant grindų 
kniupšti.

RENGIA NAUJĄ SMŪGĮ 
< RUSAMS.

Londonas, geg. 11. — Pir
moji mūšio dalis vakarinėj 
Galicijoj jau pasibaigė. Vo
kiečiai persilaužė -per tris 
musų drutviečių linijas. 
Dabar teutonai tvarkosi, 
papildinė j a savo armijas ir 
rengiasi drožti nauja smū
gį rusams. Rankioja teuto
nai dar dabar paliktas ru
sų kanuoles ir kitokius 
daiktus. Arti 100,00 rusi] 
paėmė nelaisvėn ir arti 70 
kanuolių paliko rusai vokie
čiams. 

..

APKALTINA PRIEŠ PA
SAULIO TRIBUNALĄ.
Kinsale, Airija, geg. 11.— 

Per dvi dieni buvo vedama 
tyrinėjimai kas link Lusi
tanios nuskandinimo. Ty
rinėtojai išdavė verdiktų, 
kuriame apkaltina povande
ninio laivo oficierius, Vokie
tijos kaizerį ir Vokietijos 
valdžių piktadarybėje prieš 
civilizuoto pasaulio tribuna- 
lų.

— Liverpool, geg. 11. — 
Vietos valdžia uždarė saliu- 
nus del to, kad kilo prieš 
vokiečius demonstracijos. 
Girti žmonės gali iškelti di
džias riaušes.

Žuvo 1,134 asmenįs.
Londonas, geg. 11. — Va

kar vakare Cunard kompa
nija, kuriai prigulėjo nu
skandintas1 Lusitania, pas
kelbė sekantį oficiali rapor
tų:

Ant Lusitania keliaunin
kų buvo 1,255.

Įgulos 651.
Išgelbėta 722.
Mirusių 1,134.
Tarp žuvusių yra daugiau 

šimto amerikonų.

Londonas; geg. 10. — Jo
kia nelaimė nėra surišta, su 
tiek baisybių, kaip nelaimė 
ant jūrių. Niekur toks di
dis žmonių skaičius neatsi
randa tokiose ypatingose 
aplinkybėse, kai]) nelaimei 
atsitikus ant garlaivio. To- 
deLir išsigelbėjusių iš tokios 
nelaimės pasakojimai yra 
indomųs. Štai keliato as
menų, išsigelbėjusių nuo 
Lusitanios, pasakojimai.

Oliver Bernard pasakoja:
“Torpedos smogimas bu

vo baisus; Garlaivis susvv 
ravo it milžinišku kuju 
trenktas. Alau rodos, kad 
torpeda pervėrė garlaivio 
šonų. Tuomet viduje ištiko 
ekspliozija, išardė visus vi
durius ir išmetė didžias ko
lonas anglių dulkių, van
dens ir visokių skevcldų.

“Bebėgdamas į savo ka- 
jutų paimti plūdę del mo
ters, aš sutikau A. Vander- 
biltų bestovint prie durių 
didžio saliono. Jis buvo 
taip ramus, kaip agurkas, ir 
jis išrodė lyg pasirengęs ei
ti pasivaikščioti į parkų.

“Tas viskas atsilikinejo 
greičiau, negu aš pasakoju. 
Jurininkai ir pasažioriai 
darbavosi prie valčių, bet 
jos maž naudos tedavė. Pa
nikos nebuvo. Vaikams ir 
moterims leista pirmiausia 
sulipti į valtis.

“Aš mačiau tik vienų 
žmogų bjauriai išveizint] ir 
mužikiško tipo, besiskver
biant Į valtį. Įlipęs neno
rėjo išlipti, kuomet jurinin
kas jam liepė. Tuomet ju
rininkas du kartu drožė 
budleriui su kirviu.

11 Kuomet jurė prari j o 
garlaivį, tai toj vietoj suū
žė vanduo nemažiau, kaip 
Niagart>s vai i denpuolyj e. 
Kuomet jūrės paviršius ap
tilo, tai mes išvydome šim
tus galvų ir rankų nelaimin
gų žmonelių, sukibusių į 
statines, kitokius medinius 
plūduriuojančius daiktus.

“Kuomet pribuvau į 
Queenstown, tai mačiau tris 
lavonbučius. Buvo tai bai
sus ir širdį perveriantis vai
zdas. Vienoj vietoj krūva, 
tiesiog krūva, vaikelių bu
vo suversta. Jie buvo veik 
visai pliki; jų kūneliai ap
draskyti, su žaizdomis. 'Vie
ni buvo melsvi, kiti jau pa
juodę, dar kiti pageltę. Bu
vo tai pasibaisėtinas regi
nys.

Kitoj lavonvietėj mačiau 
amerikono Frohmano lavo
nų. Jo rankos buvo sudė
tos, ant jo veido matėsi ra-

Chas. Jeffery pasakoja:
“Aš buvau rūkomajame 

kambaryje, kuomet ištiko 
ekspliozija. Sukratė visų 
garlaivį taip, kad traukinys 
kad butų sukratytas, jei jo 
garvežis netikėtai sustotų. 
Aš nemaniau ir nežinojau, 
kad tai buvo torpeda. Spė
jau, jog tai buvo mina, arba 
kad garlaivis butų smogęs į 
uola. Aš riekuomet neįsi
vaizdinau sau tokios baisy
bės, kad toks garlaivis su 
jo bejėgiais pasažieriais bu
tų torpeduojamas.

Aš nemaniau apie išsigel
bėjimų, j s jokių garlaivių 
nesimatė. Vien aš maniau, 
kad mano vienintelis išsigel
bėjimo būdas yra tas, kad, 
nuskendus garlaiviui, aš pa
sikelsiu ant paviršiu ir su
griebsiu kokį plūduriuojan
tį daiktų, į kurį bus galima 
įsikibti.

“Garlaiviui panėrus, ir aš 
patekau po vandeniu. Bet 
urnai iškilau ir gerai_jitsr 
kvėpiau. Aplink mane bu
vo daug besispardančių 
žmonių. Bet minutėms le
kiant, pasklydome ant pla
tesnio paviršio.

“Kuomet aš pasijutau ant 
paviršio, tai ėmiau galvoti 
apie išsigelbėjimų, ir žval
giau, ką greičiau nusitver
ti. Štai ir pamačiau skar
dinę oro pripustų dėžę, į ku
rių ir įsikibau. Paskui at
plaukė prie manęs du žmo
gų, įsikibusiu į statine.

‘ ‘ Alums beplu dūrino jaut 
atplaukė 75 merų amžiaus 
vyras su 17 metu vaiku. Jie 
buvo įsikibę į lentą. Ir lai
kėmės krūvoj.

Apie niekų nešnekėjome, 
kaip tik apie išsigelbėjimą. 
Nekalbėjome apie vokiečius, 
kurie prie to mus privedė. 
Tokiame padėjime būdamas 
žmogus tik mąstai apie pro
gų išsigelbėti.”

Lusitanios kapitonas pa
sakoja:

“Po Lusitanios nuskandi- 
mo aš buvau vandenyje ke
turias valandas. Aš esu ge
ras plaukikas ir taip aš ga
lėjau išsilaikyti ant pavir
šio, kol mane išgelbėjo. 
Kuomet aš plaukinėjau, tai 
netikėtai vokiečių povande
ninis garlaivis tarp skevel
dų iškilo ir paskui vėl 
murktelėjo vandenin. Kai- 
kurie asmenįs valtyse ma
tė povandeninį laivų geriau, 
negu aš.

mumas ir gerumas,

IŠNAIKINTA VISA 
ŠEIMYNA.

Londonas, geg. 10.—-Ala j. 
Ryerson, viršininkas Kana
dos Raudonojo Kryžiaus, 
neteko visos šeimynos. Jo 
vienas sūnūs žuvo karo lau
ke, antras mirtinai sužeis
tas, o pati ir dvi dukteri žu
vo su Lusitania.
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=Dienoa.=
Wasliingtonas su Berlynu 

pertraukia diplomatinius ry
šius del Lusitanios nuskan- 
dinimo. Prezidentas Wil
son, kaip pranešama iš Wa
sh ir tono, apie karą neno
rįs užsiminti. Busią im
to ..kokių priemonių prie
šo - ” .kiečius. Tečiau žy- 

■įĮiiOįft- dalis laikraštijus sto-

visuomenė reikalauja, kad 
Vokietijai butu pasiustas ul
timatumas. Bet preidentas 
griežtai tam priešingas. Jis 
nepakenčiąs nei užsiminti 
apie karą. Žinomas daly
kas, tokiuo stoviu vokiečiai 
labai pradžiugę ir jie prie 
kiekvienos progos kiršis ir 
skriaus Ameriką. O tuo
met visas pasaulis su panie
ka žiūrės i Ameriką, už jos 
valdžios neveiklumą. Ka
ras — blogas dalykas, bet 
vokiečiu pasielgimas ir to
kia provokacija yra baises
nis daiktas.

Angliškos spaudos 
balsas.

Angliška spauda daug ra
šo apie Lusitanios nuskan- 
dinimą. Didžiuma laikraš
čių reikalauja, kad Suvie
nytų Valstijų valdžia paga
liau jau aštriau pasistatytų 
priešais vokiečius. Protes
tų jau nepakanka, nes vo
kiečiai protestų visai jau 
nepaiso. Lusitanios nusltan- 
diniinas, tai ne karas. Ta
sai atsitikimas neturi jokio 
sąryšio su karu, kaip ncku- 
rie mano. Tai tikroji vo
kiečių nesulaikoma piktada
rybė. Vokiečiams to nega
lima išsiginti. Jei kelios 
Europos tautos skerdžiasi, 
tai dar nereiškia, kad neu
tralių valstybių piliečiams 
butų uždrausta keliauti jū
rėmis ir už tai jie butų žu
domi. Juk amerikonai ke
liauninkai ant Lusitania ne
turėjo jokio karinio tikslo. 
Jie keliavo kiekvienas sa
vais reikalais. Ir turėjo tei
sę keliauti. Bet jie privalo 
podraug būti ir apsaugoja- 
ini. Vokiečių manymas, 
kad dabartinis karas, atski
ria s amerikonui nuo Euro
pos krantų, yra klaidingas 
ir negali būti ilgiau toleruo
jamas.

Prezidentas Wilson aiš
kiai vokiečius persergėjo* 
kad jų valdžia bus patrauk
ta atsakomybėn už ameri
konų žudymą povandeni
niais laivais. Ir štai tasai 
laikas jau prisiartino, kad 
tą persergėjimą reikia Įvy
kinti praktikom

“New York Tribūne” 
rašo: “Kiekvienam Ameri
kos piliečiui visai aiškus fak
tas, kad vokiečių submari- 
nas nužudė Suv. Valstijų 
piliečius, vyrus, moteris ir 
vaikus, nužudė neutralės

bernatorius Belgijoje, gen. 
von Bissing, panaikinęs Bel
gijos Raudonojo Kryžiaus 
organizaciją ir konfiskavęs 
tai organizacijai prigulin
čius $40,000. Princas 
Ligne su Suv. Valstijų 
basa doriumi Belgijoj o 
siuntęs protestą prieš
kiečius į tarptautinį Raudo
nojo Kryžiaus biurą m. Ge
neva, Šveicarijoj.

Prieš volĄįečius iš visų pu
sių pilasi protestai, bet jie 
savo veikia, ant visokių 
tarptautinių teisių ir pro
testų tik spjaudo.
eiams gali gelbėti ne protes
tai, bet geras įnagis.

De 
am- 
pa- 
vo-

~UPPER-BOY WORKERS IN COTTON MILL. LOWER - CHILDREN IN SHRIMP CANNERY

Šio mėnesio paskutinėmis dienomis San Francisco, Cal., atsibus pirmoji tautinė 
konferencija vaikų-darbininkų reikale. Ant vaizdo viršuje matome vaikus, dirban

čius audiminėse, apačioj z- dedančius i dėžes jūrių vėželius.

ra-
ih-
su-
SU

SU jo

tvirtovėje dar turėjo gini- 
muisi priemonių, bet pasi
davė. Kitaip jis nebus 
baudžiamas.

Žinoma, tankiausia nu
baustiems mirtin komen
dantams generolams teikia
mas susimylėjimas. Antai 
maršalui Bazaine už atida
vimą prūsams Metzo mirties 
bausmė buvo pakeista kalė
jimu. Generolui 
už atidavimą 
Port Arturo ir 
Nebogatovui už
kelių karo laivų mirties 
bausmė pakeista kalėjimu. 
Dar ir pastarąją bausmę ca
ras sutrumpino.

Ir Peremišlio komendan
tas Kusmanek gali būti iš
teisintas, arba jam dovano
ta.

Stesseliui 
japonams 
admirolui 
atidavimą

Lietuviai
Amerikoje.

SOCIALISTŲPASIELGT 
MAS.

mas Į Amerikos Lietuvių. 
Visuomenę,” kuris atspauz- 
dinta dien. “Kataliko” 103 
num. š. m. Taippat mels- 
čiau ir kitų laikraščių at
šaukti mano pavardę, ku
riuose tilpo tas pats atsišau
kimas. Butų malonu, kad 
“Lithuanian Friendly Aid 
Society” laikinas komite
tas pasiaiškintų, kaip drįso 
pavartoti mano pavardę 
man nieko nežinant apie to 
‘ ‘ Atsišaukimo ’ ’ originalą.

Su pagarba P. Montvila, 
94 So. 1st st., 

Brooklyn, N. Y.

Socialistu laikraščiai vis 
dar išsijuosę teisina intaria- 
mus kun. J. Žebrio nužudy
me Kiaulėm) ir B. Moiftvy- 
dą. Nedyvai, nes saviškiai 
visuomet guli arti širdies. 
Bet rimtesnio j i musu spau
da, kadir patsai dienraštis 
“Katalikas,” intariamus to
je piktadarybėje nei smer
kia, nei teisina, tik visuomet 
pažymi tą faktą, kad B. 
Montvidas policijai prisipa
žino ėmęs dalyvumą kun. 
Žebrio užmušime. Bernar
do prisipažinimas (state
ment) buvo kuone visuose 
Naujosios Anglijos angliš
kuose laikraščiuose atspauz- 
dintas. Paskui angliškus 
laikraščius tą patį atkarto
jo ir lietuviškoji spauda. 
Tai}) pasielgė ir kiti socia
list!) laikraščiai. Ta ko
kiam galui norima dar už
ginti tą faktą?

Vokie-

padėta

valstybės piliečius ir tuo sa
vo pasielgimu peržengė 
tarptautinius įstatymus. 
Nusisukim nuo tos tragedi
jos ir dirstelėkim į Wa- 
shingtoną. Jei vokiečiai 
žudo amerikonus ir jų mo
teris ir vaikus, tai ko gali
ma iš vokiečių laukti, kuo
met amerikonams prisieitų 
ginti savo garbę, stoti savo 
moterių ir vaikų apgini- 
man ?

“Philadelphia Press” 
šo: “Amerika staiga 
traukta didžiulio karo 
kuriu, kaip tik vokiečiai 
torpedavo Lusitanią
1,300 keliauninkų, tarp ku
rių buvo daug amerikonų. 
Turime teisę laukti, kad 
musų valdžia ims greitai ir 
energingai veikti prieš tą 
vokiečių barbarizmą.

Tuo kirpti Amerikos vo
kiečiai ir jų laikraščiai 
krikštauja tuo atsitikimu ir 
kaizerio valdžią pateisina. 
Kaip žinoma, visi tie vokie
čiai yra Amerikos piliečiais. 
Todėl nesuprantama, kaip 
jie, būdami šios šalies pilie
čiais, gali garbinti kaizerį ir 
džiaugties, kuomet ameri
konai žudomi! Pasigirsta 
balsai, kad iš tokių kaizerio 
garbintojų reikia atimti pi
lietybės teisės ir paskui te
gu jie sau žinosi.

Kaip tas atsitikimas pa
sibaigs, nežinia. Bet spėja
ma, kad vokiečiams bus su
teikta gera lekcija.

Belgijos Raudonojo Kry
žiau:; pirmininkas, princas 
Be 
n

igne iš Havre Londo- 
laikraščiams pranešė, 
vokiečių general is gu

P- 
Vydūno laiškas iš Prūsijos. 
Tame laiške Vydūnas rašo, 
jogei jis labai esąs pasipik
tinęs, kad Amerikos lietu
vių laikraščiai dabartinio 
karo metu simpatizuojanti 
rusams, bet ne vokiečiams. 
Vydūnas išskaito visą eilę 
rusų karenHĘ. piktadaringų 
pasielgimų Mažojoj Lietu
voj. Bet jis nei puse žo
džio neprisimena apie vo
kiečių Žiaurumas Didžiojoj 
Lietuvoj. Ir po senovei tvir
tina, kad vokiečiai būtinai 
išeisianti pergalėtojas da
bartiniame kare. Kas po
nui Vydūnai įkvepia tokias 
pranašingas mintis, lengva* 
atspėti.

Toliau }>. Vydūnas jirane- 
ša, kad jo kituomet leidžia
mas “Jaunimas” daugiau 
jau nebeišeisiąs. j pasidavimas visose valsty-

Kas laukia gene
rolą Kusmaneką.

Sunaudojęs visokias apsi- 
■ginimui priemones ir suplai- 
šinęs žymią dalį Peremišlio 
fortų, Austrijos armijos gen. 
Kusmanek nusprendė pasi
duoti apgulusiems tvirtovę 
rusams, tariant rusų vadui, 

'gen. Selivanovui. Panašus

bėse-yra laikomas komen
danto indavimu ir nekurio- 
se valstybių toksai pasielgi
mas paskui save velka mir
tį. Taip diktuoja kariniai 
Įstatymai. Įstatymuose pa
sakyta aiškiai: mirti, bet 
priešininkui liuosa valia ne
pasiduoti. .

Senobiniais laikais,, kuo
met tvirtovės turėdavo i- 
sakmią lokalę reikšmę, loš- 
damos rolę vientik Inažam 
veikimo rate, tvirtovės pa
sidavimas (kapituliacija) 
buvo ^tskiriamas nuo armi
jos pasidavimo mūšio lau
ko; kuomet armijos pasida
vimas griežtai buvo neleis
tinas, pirmasis buvo dalina
mas Į du skyrių: pasidavi
mas issėmus apsiginiino prie
mones ir pasidavimas pirm 
to; ir tik už paskutinį pasi
davimą komendantas buvo 
baudžiamas.

Šių dienų tvirtovės, į ku
rias ineina ištisos armijos, 
kaip pav. Percmišlis, daro 
milžiningą intekmę Į visą 
strateginę onfiguraciją ant 
mušiu linijos. Tatai šiandie 
nedaroma skirtumo pasida
vime vienur ar kitur ir pa
sidavimo kaltininkai už tai 
baudžiami. Štai Rusijos ka
riniuose įstatymuose aiš
kiai pabrėžta: Komendan
tas turi būti kaltinamas už 
atidavimą prizininkui ar
mijos, skyriaus, tvirtovės, 
arba k?tos kokios apgink
luotos vietovės, eskadros 
arba karinių laivų dalies, 
pavienio karo laivo, paga
liau apginkluoto uosto; už 
tai baudžiamas mirtimi;

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

mirtimi baudžiami ir tie vi
si; kurie kokiuo nors budu 
komendantą privertė pasi
duoti. Kitais žodžiais ta
riant, Rusijos kariniai įsta
tymui neleidžia komendan
tams pasiduoti. Tvirtovė 
gali būti į skeveidas sudau
žyta, gali būti antpuoliu 
paimta, bet negalimą jos a- 
tiduoti priešininkui.

Kiek švelniau i pasidavi
mą atsineša Austrijos kari
niai įstatymai. Sulyg tų į- 
statyinų komendantas ar 
vadas, su savo štabu yra 
mirtimi baudžiamas už pasi
davimą mūšio lauke, bet 
už tvirtovės atidavimą tik 
tuomet baudžiamas, jei dar 
ilgiau buvo galima laikyties, 
jei visos apsiginiino priemo
nės nebuvo išsemtos. Be to 
už pasidavimą atsakomybėn 
traukiami kaip komendan 
tas, taip ir visi įgulos ofi- 
cieriai.

Kitose civilizuotose val
stybėse kariniai įstatymai 
visaip žiuri į pasidavibią. Už 
arnljos pasidavimą mūšio 
lauke, be jokio žvilgsnio 
vadas mirtimi baudžiama: 
Vokietijoj, Italijoj, Serbi
joj ir Japonijoj, gi Franei- 
joj, Portugalijoj ir Hispa- 
nijoj tik tuomet, kuomet va
das neišpildė viso to, ką jam 
įsako tuo žvilgsniu kareivi
nė .pagarba. Už ‘tvirtovių 
atidavimą komendantai-mir
timi be jokio žvilgsnio bau
džiami Japonijoj ir Italijoj, 
gi Francijoj, Hispanijoj, 
Portugalijoj ir Serbijoj tik 
tuomet — kuomet įgula ne
buvo suvartojus ginimuisi 
visų priemonių.

Todėl matome, kad už a- 
tidavimą rusams Peremiš
lio, sulyg Austrijos karinių 
įstatymų, generolas Kus- 
manek bus baudžiamas tik
tai tuomet, kuomet,. pasiba i 
gus karui, karo teismas -vi
sa tai ištirs h’ atras kaltu, 
būtent. .jei .patirs, kad- jis

Žmonės labai už- 
gražiais pamoki-

Spring Valley, Ill. — Ge
gužės 2, 3 ir 4 dienomis vie
tos lietuvių parapijos baž
nyčioje atsibuvo atlaidai. 
Čionaitiniam klebonui, kun. 
A. Deksniui, dvasiškon pa- 
gelbon pribuvo kunigai: Al. 
Skrypko, Serafinas, Ežers- 
kis, Albavičius, visi keturi 
iš Chicago; toliau kun. Zai- 
kauskas iš Waukegan, UI., 
kun. Taškunas iš Rockford, 
Ill., kun. Vanagas iš West
ville, Ill. 
ganėdinti
irimais ir iškilmingomis pa
maldomis. Daugybė žmonių 
atliko velykinę išpažintį. 
Vietos socialistai visaip 
stengėsi toms pamaldoms 
pakenkti, bet musų broliai 
jų nepaklausė. Antai sek
madienio vakare, kuomet 
bažnyčioje buvo pirmieji 
mišparai, jie parengė teat
rą ir lošė šlamštą “Kunigas 
ir gaspadinė.” Vienas cici- 
likutis net vyskupu buvo 
apsitaisęs. Žinoma, geri ka
talikai to nepaisė ir verčiau 
atėjo bažnyčion, bet silpna
dvasiai visgi neiškentė ne
pasiklausę pliovonių.

Ten buvęs.

LAIVAKORTES j KRAJįl
Russian American Line lai
vas “Caritza” išplauks iš 
New Yorko tiesiu keliu be 
jokio persikėlimo i 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.

PASTATYTA SCENOJE 
‘KATRIUTĖ.”

Melrose Park, Ill. — Ge
gužės 8 d. L. K.» šv. Kazi
miero brolių ir seserių dr- 
ja statė scenoje triveiksmę 
dramą “Katriute.” Tas at
sibuvo salėje ties Lake ir 
23 gatvių. Vakaro progra
mą atidarė p. M. Mažeika. 
Lošė sekanti asmenįs: Jo
kūbo, ūkininko, rolę — A. 
Rakauskas; Katriutės — P. 
Srubaitc; Stasio — P. Sru- 
bas; Jono — P. Mureika; 
Rožės — O. Strelkauskaitė; 
Daratos — O. Ančiukaitė; 
Prano — A. Šlapelis; Tekaus 
— J. Jokubauskas.

Atlošta labai sumaniai ir 
puikiai, taip kad publika 
buvo užganėdinta.

Paskui padeklemavo O. 
Strelkauskaitė ir monologą 
pasakė W. Narijauskas.

Visais žvilgsniais vakaras 
kuogeriausiai nusisekęs.

Ten buvęs.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerb. “Kat.” Redakcija!
Malonėkite atšaukti ma

no pavardę po “Atsišauki-

* DIDELE AŪKA^
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Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So- Halsted St.
Tel. Drover 532G

FIRMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu goriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir uisč- 
tais Jaukais. Turiu visokio didumo 
f army, žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javamo, iienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmq 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionlja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkčje, 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- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy, 
lioja žmones pirkti smailinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes j Scotville, Mieh. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.
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V. Garsin.

Keturios
Dienos.

Atsimenu, kaip mes bė
gom ibišku, kaip zvimbė ku- 
lipkos, kaip krito nuo nu
kirstų medžiu šakutės, kaip 
mes lindome pro krumus. 
Šūviai pradėjo uiti tankyn. 
Pro pamiškę pasirodė kaž
kas raudonas, šokinėjantis 
šen ir ten. Mažas pirmosios 
rotos kareiviukas (kaip jis 
ir pakliuvo musų eilėn, — 
dingtelėjo man galvoj) tuoj 
pritūpė ir tyliai atsižvelgė 
į mane didelėmis savo aki
mis. Iš jo burnos latakais 
sriuveno kraujas. Taip, aš 
tai gerai atsimenu. Aš atsi
menu taippat, kaip jau be
veik pačioj pamiškėj, tirš
tuose krūmuose, aš pama
čiau... jį. Jis buvo didelis, 
storas turkas, bet aš began 
tiesiai į jį, nors aš buvau 
sudžiūvęs ir silpnas. Kaž
kas pykštelėjo, kaž-kas, 
kaip man pasirodė, pralėkė 
pro šalį; ausyse suskambė
jo. “Tai jis į mane šovė,” 
— pamaniau sau. O jis su
rikęs, nusigandęs prisispau
dė prie tankaus krūmo. Ga
lima buvo apcit krūmą, bet 
jis iš baimės nieko nebeži
nojo ir lino į akstinuotąsias 
šakas. Vienu kirčiu išmu- 
šiau iš jo rankų šautuvą, ki
tu kažkur įsmeigiau savo 
durtuvą. Kaž-kas lyg suri
ko, lyg sudejavo. Paskui 
aš nubėgau tolyn. Mūsiš
kiai rėkė “ura!,” krito, šau
dė. Atsimenu ir aš kelis 
kartus puptelėjau, jau iš
ėjęs iš miško, palaukėj. Su
syk “ura” pasigirdo gar
siau ir mes visi sykiu leido
mės pirmyn. Tikriau sa.- 
kant, ne mes, bet mūsiškiai, 
dėlto, kad aš pasilikau. Man 
tai pasirodė keista. Dar kei
sčiau buvo tai, kad susyk 
visa, išnyko; visi riksmai ir ftšūviai nutilo. Aš nieko ne
girdėjau, tik mačiau kaž ką 
mėliną; turbut tai buvo dan
gus. Paskui ir jis išnyko.

Aš niekad dar nebuvau 
tokiam keistam padėjime. 
Aš guliu kniūpsčiomis ir 
prieš save matau tik mažu
tį žemės sklypeli. Keliūtas 
žolelių, skurzdėlė nešina 
viena žolele žemyn galva, 
kaž-kokie šmoteliai, šiukš
lės nuo pernykštės žolės — 
štai ir visas mano pasaulis. 
Ir matau aš jį tiktai viena 
akia, dėlto, kad kita kaž
kuo kietu užspausta, turbut 
šakute, kurios atsiremia į 
mano galvą. Man labai ne
patogu ir aš noriu, bet tie
siog nesuprantu delko, ne
galiu pasijudinti. Taip per
eina kiek laiko. Aš girdžiu, 
kai žiogai ciksi, kai bitės 
zvimbia. Pagaliaus aš pasi
stengiu, išliuosuoju dešinę 
ranką iš po savęs, atsirėmęs 
abiem rankom žemėn, noriu

Taip, aš sužeistas mūšyje. 
Pavojingai ar nei Aš stve- 
riuos už kojų ten, kur skau
da. Ir dešinioji ir kairioji 
kojos aplipusios sustingu
siu krauju. Kai aš jau ju
dinu rankomis, skausmas 
dar didesnis. Skausmas, 
tarsi dantis geltų: nuolati
nis, tveriantis net už sie
los. Ausyse skamba, gal
va pasunkėjo. Neaiškiai, 
bet suprantu, kad esu su
žeistas į abidvi koji. Kas 
tai? Kodėl manęs nepaė
mė? Nejaugi tikrai mus su
mušė? Aš pradedu atsimin
ti visus atsitikimus, išsyk 
neaiškiai, paskui aiškiau, ir 
prieinu prie išvados, kad 
mes visai nesumušti. Dėlto, 
kad aš parkritau (nors to 
aš neatsimenu; neatsimenu, 
kaip visi nubėgo tolyn, o aš 
negalėjau bėgti, ir man li
kos tik kaž-kas mėlina prieš 
akis) — ir parkritau palau
kėje, kalvos viršuje. Ton 
palaukėn mums rodė mažiu
kas musų batalijono vadas: 
“Vyrai, mes busime ten!” 
— riktelėjo jis mums savo 
skambiu balsu.. Ir mes bu
vom ten: reiškia mes nesu
mušti... Kodėl gi manęs ne
paėmė. Juk čion palaukėje 
atvira vieta, visa matyt. 
Juk tikrai ne aš vienas čion 
guliu. Jie taip dažnai šau
dė. Reikia pakreipt galvą 
ir pažiūrėt. Dabar tai pa
daryt parankiau, dulto, kac 
aš tada, kai atsipeikėjęs ma
čiau žolelę ir skruzdėlę, 
šliaužiančią žemyn galva, 
aš, norėdamas pasikelti, 
parpuoliau ne taip, kaip bu
vau gulėjęs, bet persi ver
čiau ant nugaros. Dėlto tai 
man ir matyt tos žvaigždės.

Aš keliuosi ir sėdu. Tai 
daryti labai sunku, kuomet 
abidvi koji permušti. Ke- 
liatą kartų atsieina gailin
tis; pagaliau akimis, pilno
mis nuo skausmo ašarų, aš 
sėdu.

Ties manim — sklypelis 
tamsiai-mėlino dangaus, ku
riame žiba didelė žvaigždė 
ir keliolika mažučių; aplink 
mane kaž-kas tamsaus, aug- 
što. Tai krūmai. Aš krū
muose, manęs nerado!

Aš jaučiu, kaip kruta 
plaukų šaknįs ant galvos.

Vienok, kaip tai aš atsi
dūriau krūmuose, kuomet 
jie mane pašovė palaukėje? 
Negu tik aš, būdamas jau 
sužeistas, prirėpliojau čio
nai nei nejauzdamas bega
linių skausmų. Keista tik
tai, kad dabar aš negaliu 
nei pasikrutinti, o tąsyk ga
lėjau atsirangyt ligi šių 
krūmų. O gal tąsyk aš tu
rėjau tik vieną žaizdą, o ki
ta tik galutinai parbloškė 
mane čionai?

Nublankusios rausvos dė
mės marguliavo apie manė. 
O didžioji žvaigždė nublan
ko, keliolika mažučių — iš
nyko. Tai tekėjo mėnulis. 
Kaip dabar gera namieje!...

Kaž-kokie keisti balsai at-
atsiklaupt.

Kaž-kas aštrus ir greitas 
it žaibas perveria mano kū
ną nuo kelių per krutinę il
gai vą ir vėl puolu. Vėl 
tamsu, vėl iiič nieko.

Pabudau. Kodui aš matu 
žvaigždes, kurios taip aiš
kiai mirga ant tamsiai-mėli
no dangaus? Argi aš ne 
palapinėj? Kodui aš iš jos 
išlindau? Aš judinuosiu ir 
jaučiu kankinantį skaubną 
kojose. 1

plaukė pas mane... Rodos, 
kaip ir kas dejuoja. Taip, 
tai dejavimas. Gal guli ar
ti manęs koks nors taip pat 
užmirštas, pašautomis kojo
mis, kaip ir aš, ar gal kulių- 
ka viduriuose? Ne, dejavi
mai taip arti, o aplink ma
ne rodos nieko nėra... Die
ve mano, juk tai aš pats! 
Tylus, graudingi dejavimai; 
nejaugi man ištikrųjų taip 
skauda? Turbut. Tiktai aš

(Seka toliau). ,

“Tautos Fondo” 
reikaluose.

Viename iš “Kataliko” 
numerių tilpo Tautos Fondo 
valdybos atsišaukimas, ku
riame raginama dalyvauti 
suvažiavime, kuris įvyks 
birželio 4 d., pasibaigus sei
mui didžiausios musų orga
nizacijos SLRKA., Scran
ton, ' Pa. Waterbury’o
Tautos Fondo skyrius pil
nai tam pritaria ir siųs sa
vo delegatus, greičiausiai 
;uos pačius, kurie dalyvaus 
SLRKA. seime. Tai svar
bus žingsnis! Ngs tame su
važiavime bus plačiau ap
kalbėta, kaip pasekmingiau 
rinkti aukos, šelpti nuken
tėjusius lietuvius. Nors * ir 
dabar rankų nenuleidžiama. 
Vietinis Tautos Fondo sky
rius rengia aukų rinkimo 
dieną, gegužės 31 d. š. m., 
ty. “Decoration Day” die
noje. Geresniam patrauki
mui publikos rengia teatrą 
ir balių. Teatrą sulos dr- 
jos “Aidas” nariai. Bus 
vaidinta “Be šulo.” Šv. 
Juozapo parapijos choras 
pirmu kartu stato scenoje 
“Tėvynės Ašaros,” po va
dovyste p. J. Kovo. Vaidi
nimas, deklemacijos ir dai
nos bus vakare — balius po 
pietų. Waterburieciai ren
giasi ne juokais rinkti au
kas tą dieną. Pr. šv. Ka
zimiero pašelpinė dr-ja nu
tarė dalyvauti baliuje in 
corpore, pirkdami kiekvie
nas tikietą; su tuom pačiu 
tikietu galės dalyvauti abu 
kartu, ty. baliuje ir teatre. 
Viršminėtą dr-ją ketina 
sekti ir kitos (draugijos. 
Tos dienos visas pelnas ski
riamas sušelpimui nukentė
jusių nuo karo. Todėl 
visų musų pareiga tą dieną 
aukoti pagal savo išgalės.

* Juozas B. Saliunas.

Vokietijos ateitis Prancū
zų socialiste jnanymu.

Francuzų spaudoj nekar
tą buvo rašoma, kad šis ka
ras turi sutrupinti vokiečių 
militarizing, išliuosuoti Len
kiją ir Elzas-Lotaringiją. 
Teisybė, toli ligi to, nes vi
sos tos vietos tuo tarpu te
bėra vokiečių rankose. Bet
gi reik turėti omeny  j, kad 
vokiečių jėgos eina mažyn, 
o, sakysim, tokia Anglija 
vis dar tebsiruošia kariauti. 
Taigi, jei karas užsitęs, tai 
vokiečiams reikės norint-ne- 
norint trauktis. Į tai Fran- 
cijoj ir-Anglijoj tikima.

Daug taippat rašoma 
Francijoj ir apie Vokietijos 
ateitį.

Ypač indomųs Barreso ir 
Erve ginčai. Barresas —•_ 
mokslo akademijos narys, 
francuzų patriotų sąjungos 
prezidentas, o Erve — soci
alistas, buvusis karo prieši
ninkų vadas. Jo laikrąštis

galima kesinties ant vokie
čių tautos čielybės. Užten
ka paliuosuoti iš Vokietijos 
jungo lietuvius, lenkus, da
nus ir. elzaslotaringiečius. 
Priešingai, šis karas nebus 
paskutinis.

Abu sutinka, kad reikia 
galutinai sutrupinti vokie
čių karines jėgas, sugriauti 
garsiojo Kruppo fabriką ir 
uždėti Vokietijai didelę 
kontribuciją (visuomet per
galėtasis gauna išmokėti 
karo išlaidas). “Tik nemė- 
ginkit ardyti Vokietijos į 
atskiras dalis,” sako Erve.

Į tą ginčą įsikišo ir Rėk
liu, žymus geografas ir his- 
torikas. Jis tvirtina, kad 
Vokietiją reikia būtinai į 
atskiras dalis padalinti, ki
taip šis karas nepasieksiąs 
tikslo. Tokia Bavarija, Ha- 
noveras, turėtų būti savi
stovūs valstybės, šiaurės 
Vokietiją reikia atskirti 
nuo pietų.

Karo pabaiga turbut tuoj 
nebus, taigi yra laiko ir tai
kos sąlygoms gvildenti.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Expelled, 
visados reikalau 
kite su su ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25e. ir 50c 
Aptiekuose arbs 
pas iidirbėjus.

F.Ad.Bichter&Co 
74-80 Washingion Si 

NEW YORK, N. X

Pilni Namai Linksmybes

Dr. G. M. Glaser
išiuomi aprefš£iu paguodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po Numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose.

Dr, T, Jfl. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

“Guerre Sociale” vienas 
kairiųjų labiausia. Abudu 
tuodu vyru sutinka, kad 
Vokietija turi nustoti tų 
kraštų, kame gyvena nevo- 
kiečiai, bet Barresas nori 
prijungti prie Franci jos 
visą kairįjį Reino krantą iki 
pat Holandijos sienos, nors 
ten vokiečiai gyvena; Erve 
su tuo nesutinka ir griežtai 
priešinas. Jis sako, kad 
vokiečių kraštų negalima 
prie Francijos jungti, ne-

Žiauri priemone.
Nesenai francuzų štabas 

pranešė, jog vokiečiai api
pylė kaž-kokiu degančiu 
skystimu francuzų tranšė
ją. Vienas kareivis, ma
žiausia nukentėjęs, apie tą 
atsitikimą pasakoja. “Die
na buvo rami. Niekas ne
manė, kad vokiečiai prie ko- 
nors ruošiasi. Staiga greta 
stovintis kareivis sušuko: 
žiūrėk, kaž-koks skystimas 
lįja ant musų.” Pradžioje 
negalėjome suprasti, kas at
sitiko. Paskui tik patyrė
me, kad tas skystimas — ži
balas. Vokiečiai jį taškė, 
matomai tam tikrai padary
ta mašina. 'Musų paoficic- 
rius suriko: “užgesinkite 
pypkes.”

Bet perspėjimas buvo 
pervėlus, nes į tranšėjas 
tuoj pradėjo kristi degan
čios bombos. Ugnis išsiplie-1 
te visoj tranšėjoj. Mes su
mišome. Vokiečiai tuo pa
sinaudojo, puolė į musų 
tranšėją ir mėtė į mus de
gančius žibintuvus.

Kadangi musų rubai bu
vo aptėkšti žibalu, tai mes 
visi pradėjome degti ir ne
norint reikėjo atiduoti prie
šui tranšėją.

Mašiną, su kurios pagel- 
ba galima taip toli tėkšti de
gantį skystimą, išrado vo
kietis Filder 1908 m.

Pelkių generolas.
Trįs metai atgal dabarti

nis vokiečių karuomenės va
das gen. Hindenburgas gy
veno savo dvare rytų Pru
snose. Kaip tik tuo laiku 
reįchstage (parlamente) 
svarstė Mozūrų ežerų sausi
nimo klausimą. Hindenbur-
gas sužinojęs apie tai, tuoj 
atvažiavo Berlynan, atsilan
kė pas žymiausius atstovus 
ir išrodinėjo, jog sausin
dama mozūrų ežerus Vokie
tija daro sau galą, nes nai
kina pačios prigimties su
teiktas tvirtoves. Atstovai 
jo nuomonei tiko ir šių eže
rų sausinimo klausimą ne- 
besvarstė. Dabar vokiečių 
laikraščiai gėrisi Hinden- 
burgo taktika ir vadina jį 
“Pelkių generolu.”

Atlie a visokį darba dantisterijps sky- ' 
riun inoinanti. Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Šisav

H Telephone Yards 6635 R

I Lietuviška Drapanų Krautuve s
■ » .. bUžlaikau didžiausiame pasinn- s
8 kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, H 
D čeverykų, batų del moterų, vyrų ir
■ vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- | 
U kotų.
■ JONAS BUDNIKAS, savininkas *
5 3252-54 S. Morgan St.
’ CHICAGO, ILL. p

Rittenhouse and 
Embree Go.
LENTOS

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards GC2 -WS. J. ROZHON pard 
1,2..1^^. ......... ■. ■ ■. .....

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale sutelkiame veltui 
patarimus.
jSaESggBSaBMaM

$10 $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

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON
. LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška 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.
Amcgjcart School of Languages

1741 W. 47th Street : : Chicago, 111.

Ant parauda voj:-no puikus stotas 
su gyvenimo kambariais. Šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprčda- 
lų arba Čeverykų sankrovai, Barbe- 
riui, 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, Hl.
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“Lithuania” Special 
su 6 lietuviškais du- 
beltavais rekordais.

Kaina
SI9.50

su pri
skinti

■ 
i
I 
m
Ė

E

i

“LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė krautuvėse 
del to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri talpina sa
vyj pamatinius principus geriausių instrumentu, bet parduo
dama už kainą, kuri visiems prieinama. ‘‘LITHUANIA” gro
ja rekordais visokiausio išdirbimo ir visokiausio didumo ir 
groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švel
nus, malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikia
me prie kiekvieno pirkinio dovanai:
E1167 Kur bėga Šešupė, šv. Cecilijos choras.

Kur namas mus. Šv. Cecilijos choras.
Tėvynė, maršas kvartetas, šv. Cecilijos choras. 

Amerikoniškas Nacionalis Maršas, Princeska 
Banda.

Siuntė mane motinėlė. Solo, M. Bradunienė.
Eina garsas nuo rubežiaus. Šv. Cecilijos choras.

Batu čystytojas. Maršas. Švilpimo solo.
Rūtą Darželis. Solo, M. Bradunienė

Velnias ne boba. Dialogas, M. Bradunienė ir A. 
Radzevičius.

Mano palvys. Monologas, J. Papartis.'
E1249 Velnias ne boba. Monologas, J. Papartis.
E1250 Vijo vilkas voveraitę.

Plaukė žąselė per Nemunėlį. Šv. Cecilijos choras.
Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu 

adresu:

E1165

E1169

E1245

E1248

TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan St., : Chicago, Ill

IttBlIlIlBIMBIinilBIIiilBIinjiKIIIIK

DYKAI •
10 HASSAN kuponų

(iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas
| Ha.°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo-g 
I dainas su 90 ar daugiau reguleriškij Hassan g 
| Cigaretij kuponų. Dovanų Stotyje arba pas g 
& THE AMERICAN TOBACCO CO. If

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

i
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KATALIKAS

Iš Chicago.
ATMAINOS POLICIJOJ.

Kadangi mieste piktada
rybių, piešimu ir užpuolimu 
jokiuo budu nesiseka panai
kinti, naujas policijos virši
ninkas Healy Įvedė polici
joje atmainas, nuovadu ka
pitonus ir kitus policiantus 
sumainė vietomis. Mano
ma, tuo keliu bus galima 
veikiau išgaudyti mieste 
piktadarius.

Policijos viršininkui la
biausia parupo apvalyti dis- 
triktą Cottage Grove avė., 
kuris tęsiasi nuo 22 gatvės 
ligi 31 gat. ir nuo ežero li
gi geležinkelio Rock Island 
bėgiu. Kapitonas Caughlin 
iš to distrikto prašalintas ir 
pasiustas tics Maxwell nuo- 
vadon, gi jo vieton nuskir
tas kapitonas O’Brien, mie
sto detektivu biuro viršinin
kas.

Naujas to distrikto kapi
tonas apturėjo instrukcijas, 
idant iš to distrikto visi pa- 
laidunystės urvai butu pra
šalinti. Jau nuo senai 31 
gatvė Įgijusi nekokią repu
taciją, kaipo nemoraliu gai
valu ir piktadariu lizdas.

Be to, policijos viršinin
kas sumainė vietomis kitus 
14 kapitonu, 15 poručninku, 
16 detektivu seržantu ir 14 
uniformuotu seržantu. Bu
sią dar platesnės atmainos 
įvesta.

Ar tas kiek gelbės miesto 
apvalymui, trumpoji ateitis 
parodys.

BRIDGEPORT© VY
ČIAMS.

Pereitą trečiadieni del 
blaivybės parodos musu vy
čiu kuopa neturėjo savo su
sirinkimo. Todėl šiuomi 
primenu, jog rytoj, gegužio 
12 d., paprastoj šv. Jurgio 
mokyklos salėj ant trečiojo 
augščio turėsime susirinki
mą.

Taipgi primenu, jog rytoj 
pripuola debatai. Tegu de- 
batantai atsimena apie tai.

ORAS.
Chicago ir apylinkes. — 

Gražus oras šiandie ir ry
toj; truputi šilčiau; švelnus 
pietų vėjas. Vakar augš- 
čiausioji temperatūra buvo 
61 L, žemiausioji — 46 1.

Kviečiama ir šiaip nevy
kiai atsilankyti į rytojaus 
susirinkimą. Bus debatuo- 
jama apie lietuviu ėjimą 
ant ukiu Amerikoje.

•P, Baltutis, rašt.

Ties Clark gat. ir South
port avė. vaikinas ir mergi
na, banditas ir bandite, va
kar vakare apiplėšė Edwar- 
dą Grossman. Mergina lai
kė atkišus revolverį, o vai
kinas praeiviui iškratė ki- 
šenius. Paėmė $16 ir laik
rodėlį. Ve kame lygybė ap
sireiškia.

Stanley Knaflewski ties
1334 No. Ashland avė.

Du banditu suimta, ku
riuodu intariamu bankinin
ko Slomskio nužudyme. 
Juodu vadinasi: John Floss 
ir Sam Maybrick. Bet tai 
tik intariamu.

Gatvekarių motormanai 
ir konduktoriai, kurie susi
rišę į uniją, vakar atlaikė 
susirinkimą ir nusprendė 
pas kompaniją pareikalauti 
sau didesniu algų. Darbi
ninkai reikalauja, kad jiems 
pirmais motais tarnavimo 
butu mokama 33c. valando
je, gi sekančiais metais 36c. 
Dabar jiems pirmais me
tais už darbo valandą mo
kama 23c., gi paskui per 
5 metus pakeliama tik lig 32 
centu valandoje. Kiti, dir
banti prie tramvajų, darbi
ninkai dar daugiau reika
lauja. Tasai reikalavimas 
statomas ant gegužio 31- 
mos dienos.

Policijai įsakyta atkreipti 
domą į motorciklistus, ku
rie savo lakstymu gatvėmis 
daug praeivių sužeidžia, ne
kurtuos net užmuša. Ypač 
nuo jų nukenčia vaikai.

VOKIEČIAI STIPRI
NASI.

Londonas, geg. 11. — Iš 
Holandijos atėjo praneši
mas, jog per Belgiją vokie
čių gabenama karo laukan 
apie 100 naujai nulietų kru- 
pinių kanuolių. Jomis dau
žys talkininkų pozicijas 
Belgijoj, palei Yprcs kana
lą, arba Francijoj ties Lille.

>----------------
IŠKILMINGAS PALAI

DOJIMAS.
Queenstown, Anglija, ge

gužio 11.—Lusitanios sken
duolių palaidojimui karei
viai iškasė duobę. Duobė 
20 pėdų gilumo ir 30 platur 
mo. Iškilmingiausios laido
tuvės rengiamos. Bus di
džiausia procesija linkui ka
pinių. Raita policija, ka
reiviai ir minių minios 
Queenstowno gyventojų da
lyvaus laidotuvėse. Visokių 
tikybų savotišku budu bus 
atlaikytos pamaldos. Vai
kelių lavonėlius gyventojai 
apvertė gražiomis kvepian
čiomis gėlėmis.

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

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

REAL ESTATE
iiiiwi iiiiiiiimn—ma

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.
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: TAUPYKI! PINIGUS Į
■ lIlVM' IIea visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksite Banke,’- g
' 1VjLl io Store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geros- £
® HI-H niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba- JJ
■ IlS&jlll king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke’io m 
jį kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto H
j gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti

Bl grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu suččdyti 54c. Ir išleisti tik H 
g $1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas: g

Banke ’io Kaina Kitur
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26e. sv.) 52c 70c
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12c 20e
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c 20e
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40c 60e

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

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarinės dalis Vakarinė dalis. Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. ■ 
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 W. Madison st 3102 W. 22 St.
1373 Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 W. Madison st šiaurinė dalis. ■
1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1830 Blue Island A 3032 Wentworth Av
2054 Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 S. Halsted St 3437 S. Halsted St ■
2710 W. North AV3413 N. Clark St. 1832 S. Halsted St4729 S A.shland A

Puiki Proga Pasilinksminimui
“Aušros-’ dr-ja užbaigimui žiemos sezono savo mokyklos parengė pa

silinksminimo vakarą su dovanomis. Dovanos bus: a) citra, $8 vertės; b) 
armonika, $10 vertės ir c) auksinis laikrodėlis, $20 vertės.

Vakaras įvyks gegužės 12 d.. 1915 metų šv. Jurgio parapijos svetai
nėj, kampas 33-čios ir Auburn avė, Pradžia S valandų vakare. Serijų ti- 
kietus del dovanų galima gauti pirkti tik iki gegužės 12 d. “Aušros’’ skai
tykloj. 3149 So. Halsted gat, Neturinčiam serijos tikieto įžanga bus 25c, 
ypatai,

Vakaras susidės iš 1) Akto užbaigimo mokyklos; 2) Dovanų; 3) 
Baliaus su visokiais paskučiausios mados pamarginiinais. Užkviečiame vi
sus pasilinksminti,

Gegužės 17 d.. 1915 m, prasidės “Aušros"’ vakarinė mokykla, Kaip 
dieninėj, taip ir vakarinėj mokykloj'bus šie skyriai: 1) Anglų kalbos; 2) 
lietuvių kalbos; 3) Aritmetikos ir augėlesnės aritmetikos; 4) Braižymo; 
5) Visokių šakų prekybos mokslų irtt.

Vieta inokinimuisi labai vėsi; užmokestis maža, laidai mokinimo kuo- 
geriausia pritaikinti. Prisirašyti visada galima “Aušros" skaitykloj, 3149 
So. Halsted gatvė,

Neleiskite laiko dykai, pasinaudokite proga pasimokinti.
“AUŠROS" KOMITETAS.

$ “bona Drover 7100 >5

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

Ofisas ir Gyvenime vieta Valaidoi k

1 3249 S. Morgan St., Chicago, ,",“rV»JVXp'” į

Račiūno nauji! paveikslų Serija
iš KARO LAUKO

Bus parodyti pirmu kartu ant judamųjų pavei
kslų čikagiečiai.

. Taippat iliustruotos dainos
atsibus

Seredos ir ketvergo vak. gegužio 12 ir 13 d.
Bažnytinėje Saleje, Waukegan, III

Tananevicz Savings1BAN
■a

• JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

*3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

18-kos mėnesių senumo 
mergaitė Violet Rensheski, 
151—23rd avė., paspringus 
duonos pluta ir mirus.

Iš upes su perpjauta 
skustuvu gerkle ištraukta 
nežinomo vyro lavonas. Ki
šeninį atrasta skustuvas.

Nekokį John Museritis, 

2722 Emerald avė., jo žmo
na apskundė, kad jis per 
praėjusius 7 mėnesius, nuo 
pat apsivedimo, nesiprau
sęs ir nesimaudęs. Munici- 
palis teisėjas Sabath vyrui 
įsakė kasdien maudyties net 
ligi birželio 10 d., per išti
są mėnesį. Po tokiai “ku- 
racijai” jis busiąs paliuo- 
suotas nuo bausmės.

REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėti Grafofonus. Ge

ras uždarbis. Norintieji platesnių 
informacijų, meldžiami kreipties į

Amer. Liet. Dienraščio “KA
TALIKO” Kningyno.

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 prenumeratą ir 
priima visus spaudos darbus.

Gatvekaris užmušė ant 
vietos 5 metų vaikiuką

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-

P. CONRAD 3130 S.Halsted St

I
 Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

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

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

Tūkstančius Dolerių
Išleidžia visuomene idant išgir
sti gerų muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na 
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums ui 
Mningus arba

S1.00 j Menesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 tr 60 muzlkullškg Smolt} dyku

Raštiški gvaranciji ant 85 me
ti}. Rašyk mums ir gausi gra 
lų, illiustruot, katalogą dykai.

Royal Phonograph Go.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

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 Chieagos 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 niskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias' būdas vedimo fokundų 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 Pėtnyeiomis nuo 8 ryto iki G vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Apgarsinimai “Katalike” atneša rezultatus.
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