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S. VALST. NOTA JAU BE1LYNE
Amerikos nota Prancūzai plie- 
Vokletijai. kia vokiečius.

WASHINGTON, geg. 14.
— Prez. Wilsono sustatyta 
nota jau pasiekė Berlyną ir 
jau inteikta kaizerio val
džiai. Notoj reikalaujama 
užganapadarymo už visus 
vokiečiu padarytus Ameri
kai nuostolius ir nuimti blo
kadą nuo Anglijos, arba 
vartoti savo povandeninius 
laivus tik prieš savo priešu 
karinius laivus. Nes tarp
tautinės teisės neleidiža vo
kiečiams torpeduoti ir skan
dinti priešo garlaivius su 
pasažieriais, tarp kurių bū
va piliečių neutralių valsty
bių.

Ši nota nėra ultimatum. 
Nepilnas reikalavimų išpil
dymas neiššauks dar karo. 
Bet jei bent ko Vokietija 
neišpildys, tai tuoj diploma
tiniai susinėsimai tarp A- 
merikos ir Vokietijos bus 
pertraukti.

Jei Vokietija neatsakys i 
notą umu laiku, jei užtęs at
sakymą bent savaitę, tai ir 
tuomet bus pertraukti dip
lomatiniai ryšiai.

Washingtono diplomatai 
spėja, jog vien apgailestavi
mas Suvienytų Valstijų val
džios nepatenkins. Nes tik 
labai ypatingose aplinkybė
se tarptautinės teisės lei
džia skandinti prekinį gar
laivį, ir tokiame atsitikime 
reikalaujama, kad jurinin
kų ir pasažierių saugumas 
butų užtikrintas. Todėl no
toj reikalaujama griežtai, 
kad vokiečiai liautųsi skan
dinę prekinius garlaivius.

Grūmoja
Japonams.

Tacoma, Wash., geg. 14.
— Ant Japonijos garlaivio 
Kaifuko Maru kraujama 
amunicija, kuri bus gabe
namą į Vladivostoką. Vo
kiečiai grasino susprogdy- 
sią tą garlaivį. Garlaivio 
kapitonas pasiguodė vietos 
valdžiai. Dabar bus saugo
jama, kad vokiečiai neiškir
stų kokį- šposą.

— Lodonas, geg. 14. — 
Admirolas von Tirpitz, Vo
kietijos laivyno ministeris, 
atsistatydino del to, kad 
tarp augštų valdininkų kilo 
nesusipratimai del Lusita- 
nios nuskandinimo.

— Roma, geg. 14. — At
sistatydino Italijos ministe
rial. Priežastis ta, jog ne
galėjo vienu balsu remti 
konstitucijinių partijų.
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Paryžius, geg. 14. — 
Prancūzai ne juokais ėmė 
pliekti vokiečius. Ir vokie
čiai prisipažįsta prie nepasi
sekimų.

Oficialiai francuzų pra
nešama :

“Į šiaurę nuo Arras mes 
pasiekėme kcliatą svarbių 
rezultatų. Paėmus mieste
lį Carency, mums teko daug 
karinės medžiagos. Teko 
mums dvi kanuoli, viena 
howitzer, dvi inortiros, tu
zinas bombų svaidintojų, 
daug kulkosvaidžių, 3,000 
šautuvų ir daug šrapnelių 
ir patronų.

Miškuose num. 125 mes 
radome tris išnaikintas vo
kiečių kompanijas.

Carency priešai norėjo at
gauti. Tas jiems nepasise
kė. Paskui varomės pirmyn 
ties Albain St. Maža ire. 
Apie tas vietas mūšiai te
beina. Mums teko keli šim
tai nelaisvėn.”

Vokiečiai pripažįsta nete
kę Carency ir jog nustoję 
daug karinių daiktų.

Turkija nuskan
dino Angli
jos šarvuoti

Londonas, geg. 14. — 
Dardaneliuose turkams pa
sisekė sutorpeduoti Angli
jos didelį šarvuotį Goliath. 
Šarvuotis nuėjo dugnan ir 
nusinešė su savim apie 500 
jurininkų. Išgelbėta 160 
jurininkų ir 20 oficierių.

Goliath buvo pastatytas 
1898 m. Buvo 400 pėdų il
gumo.

Šisai yra jau trečias An
glijos šarvuotis, nuskendęs 
Dardaneliuose. Kovo 19 d. 
nuskendo Irresistible ir O- 
cean ir Francijos šarvuotis 
Bouvet.

Kartu Anglijos valdžia 
gavo žinią, jog Anglijos po
vandeninis laivas įplaukė 
per Dardanelių sąsiaurą į 
Marmorinę jure ir nuskan
dino du turkų minininku ir 
vieną didelį transportinį 
garlaivį.

Iš Atėnų atėjo žinia, jog 
Konstantinopoliu atgabenta 
13,000 sužeistų kareivių. 
Tas be galo sujudino tur
kus, ypač moteris, kurios 
keikė tuos, kurie užtraukė 
karą.

FLEET GOING UP NORTH RIVER-Ž- SAILOR SIGNALING on WYOMING 
3 ■ MmiFLETCHER • 4- bIG GUNS on WYOMING--** •' * * -

Viršuj S. Valstijų karo laivai plaukia Hudson upe. Apačioj — Atlantiko laivy
no komendantas, admirolas Fletcher, ir admirolinio laivo Wyoming kanuolės.

Žuvo didesnis 
garlaivis ne
gu Lusitania

Gulfport, Miss., geg*. 14.
— Upton Sinclair, lietu
viams žinomas Amerikos 
rašytojas, autorius “The 
Jungle,” eilėmis išreiš
kia savo jausmus kas link 
Lusitanios nuskandinimo. 
Vaizdingai išreiškęs Lusi
tanios skendimą su vyrais, 
moterimis ir vaikais, sako, 
jog per tai nuskendo dar 
didesnis garlaivis, turėda
mas omenyje Vokietiją. 
Vokietijos skendimą šitaip 
aprašo:
And down went another 

ship from view, 
A mightier ship than the 

Lusitania,
A ship of state with a pi

rate crew, 
Kultur, politik, and kaizer, 

too;
Down, down to the bottom 

of the sea
Has gone Germania.

Sulyg angliškų laikraščių 
pranešimo, šiandie Wilmin- 
gtonc, Del., turįs būti pa
kartas Petras Krakas-Kiau- 
lėnas, miriop pasmerktas 
už policianto Tierney nušo
vimą. Jis taippat buvo in-
tariamas kun. J . Žcbiio nu
žudyme.

Apžiurėju vo 
kiečiu gar 

laivine
Washington, *D. C., geg. 

14. — Buvo pasklydęs gan
das, jog vokiečiai ant savo 
New Yorke esančių preki
nių ir pasažierinių garlai
vių prisivežė daug eksplio- 
duojančios medžiagos. Jei 
kiltų karas tarp Amerikos 
ir Vokietijos, tai tuomet 
tie garlaiviai butų susprog
dinti, kad nepatektų Suvie
nytų Valstijų valdžiai. Pre
zidentas Wilson todėl pa
skyrė Flynn apžiūrėti vi
sus New Yorke ir Brookly- 
ne esančius vokiečių gar
laivius. Buvo jau kelintas 
■apžiūrėta, bet ligšiol nieko 
nerasta.

Kuomet Flynn su kitais 
viršininkais ėjo tyrinėti, tai 
vokiečiai protestavo, bet 
jiems parodyta paliepimas 
iš Washingtono ir tuomet 
turėjo įsileisti.

AMERIKONAI PARY
ŽIUJE ĮPYKĘ.

Paryžius, geg. 14. — A- 
merikonai Paryžiuje priė
mė rezoliuciją, kurioj rei
kalaujama, kad prez. Wil
son išreikalautų iš vokiečių 
valdžios pilną užgananada-

dinimą su Lusitania,

Vokiečiu laimė
jimai Galici
joje. i i

Berlynas, geg. 14. — Am 
stįrai ir vokiečiai daug šne- 

; ka apie savo laimėjimus Ga- 
i licijoj. Austro-voKicčiai e- 
1 są arti Przemyslio. Šitai 
; oficialis vokiečių praneši- 
; mas:
i “Armija, gen. von Mack- 
į enson vedama, bevydama 
| tusus, pasiekė vakar Du- 
' biecko prie Vislokos ir Kol- 
I buezovo į šiaurės rytus nuo 

Debito®. Šiems rusams be
sitraukiant, turėjo trauktis 
rusai, buvusieji į šiaurę 
nuo Vislos. O vokiečiai,

i besivydami paskui rusus, 
’ pasiekė jau Kielco gub.

Vokietija er
zina Ameriką

Washington, D. C., geg. 
14. — Kaikurie Amerikos 
diplomatai spėja, jog Vo
kietija tyčia erzina Ameri
ką. Vokietija netiki laimė
ti karą ir dabar juo dau
giau priešų, juo jai bus ge
riau prašyti taikos, sakant, 
kad prieš visą pasaulį ne
galima kariauti. Vokieti
ja pradėjo ieškoti progos į- 
gnybti Dėdei Šamui nuo to 
laiko, kai Dėdė Samas Vo
kietijai . prašant nesiliovė 
siųsti talkininkams amuni
ciją.

rai ir vokiečiai, vedami gen. 
von Linsingcn, užėmė Rūgš
timas į rytus nuo Stryj ir 
paėmė nelaisvėn 3,650 prie- 
*]•

Šiuo tarpu, kuomet gen. 
von Mackensen armijos ar
tinasi linkui Przemyslio 
tvirtovės ir upės San kran
tų, galima maž-daug ap- 
skaitliuoti, kas mums pate
ko į rankas. • i I HM

.Tarnowo ir Garlice apy
gardų mūšiuose ligšiol pa
ėmėme 103,500 Belaisviu, 7 4. 7
69 kanuolės ir 255 kulko
svaidžių. Pricgtam Karpa
tuose paimta dar 40,000 ne
laisviu.”

Kaizeris 
nepatenkintas 

talk’ninkais.

Vokiečiai su
mušti ties 
Alriogala.

PETROGRADAS, .geg.
14. — Rusijos oficialiame 
pranešime sakoma:

“Ant Dubisos krantų mes 
paėmėme priešo pozicijas 
ties Airiogala, Kauno gub. 
Ant kairiojo Nemuno kran
to permainų nėra.

Berlyne oficialiai paskelb
ta:

“Šiaurinėse apygardose 
padėjimas tebėra tas pat.

dar nepasibaigė

Petrogradas, geg. 14. — 
Iš Kicvo atėjo tokia žinia:

“Vokiečių oficieriai, pa
imti ties Jaslo, Galicijoj, 
sako, jog kaizeris buvo at
važiavęs į Najetz tikslu pa
drąsinti savo rezervistus. 
Sakė prakalbą, kurioj išsi
tarė, jog viena Vokietija tu
ri spirties prieš tris galin
gus priešus.

Vokietijos talkininkės 
Austrija ir Turkija, anot 
kaizerio, neatliko to, ko nuo 
jų buvo tikėtasi. Todėl vi
sas karo sunkumas virsta 
ant vokiečių pečių. Todėl 
ir vokiečių oficieriai turi 
paimti vadovavimą Austri
jos armijų, o Austrijos ofi
cieriai turi klausyti vokie
čių, nes tik tarp tokių ap
linkybių tegalima pergalės

Si!

Apskaitliuoja 
jėgas.

WASHINGTON, D. C., 
geg. 14. — Suvienytų Val
stijų armijos ir laivyno va
dai nuduoda esą ramus, bet 
sužinota, jog prie menkiau
sio vokiečių valdžios pasi
putimo ir pagrūmojimo, Su
vienytose Valstijose sku
biausia bus mobilizuojama 
armija ir rengiamasi karan.

Dabar jau slapta Washin- 
gtonb valdžia susinešė su 
visais mobilizavimo punk
tais. Jei tik ramus dangus 
ims niauktis, tai Dėdė S - 
mas per keturias 
turės pusę milijono r n. bi- 
lizuotų vyrų ir prasius jų 
muštravimas.

Toliau susinešta su amu
nicijos ir ginklų dirbtuvė
mis, kurios jau nuo senai 
dieną ir naktį dirba de^įį- 
kininkų.

Laivyno viršininkai pasa
kė, jog laivynas del karo 
bus gatavas greičiau, negu 
bile kas mano.

Užsipliekus karui, milži
niški Vokietijos garlaiviai 
New Yorke ir kituose A- 
merikos uostuose butų kon
fiskuoti ir panaudoti gabe
nimui Europon amunicijos, 
pro vizijos.

Amerikos national guard 
siekia 121,000 kareivių. Pu
sė jų jau yra išmuštruotais 
kariauninkais. Kaikuriuo- 
se universitetuose ir kolegi
jose yra karihiai kursai ir 
iš tų studentų susidaro 25,- 
000 tikrų kareivių.

Amunicijos ir ginklų 
dirbtuvės Amerikoje stovi 
ant augščiausio laipsnio.

Kariniai automobiliai A- 
mwikoje senai dirbami del 
francuzų Ir anglų.

Karo sekretorius Harri
son pripažįsta, jog nieko 
daug ligšiol neprirengta, 
bet esą viskas prirengta, 
kad greitai viską atlikti.

Taigi žaibo smarkumu ei
tų visi prisirengimai, jei 
kaizeris pagrūmotų Dėdei 
Šamui.

TAPT REMIA WILS0NA.
Washington, D. C., geg. 

14. — Prez. Wilson gavo 
nuo ex-prez. Tafto laišką. 
jįTaft išreiškia savo pritari
mą visai Wilsono politikai 
dabartiniame krizyje.

Prez. Wilson labai m -' e i u 
aštrumų ir nenori nei 
minti apie karą. T .m at, 
pritaria ir žymesnieji aie- 
rikonai, nes, kalbant apie* 
karą, reikia jau turėti su
gniaužtą kumštį, ty. turėti 
drūtą karinę jėgą. O Ame- 
likos karinė jėga tai didis 
menkniekis.
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^Dienon
Nesenai dienraštyj “Ka

talike” skaitytojai matė 
“Atsišaukimą i Amqrikos 
lietuyiu visuomenę,” po ku
riuo buvo pasirašę kėli as
menį. Tai buvo atsišauki
mas naujai New Yorke Į- 
kur'tos draugijos vardu 
“Lietuvių Draugiškos Pa-

Draugija. ” * Tos dr- 
jos tikslas — suorganizuoti 
visus Amerikos prakilnius 
lietuvius ir stoti kovon 
priešais visokį piktą, koks 
pastaraisiais laikais ima .vis 
labiau skverbties lietuvių 
visuomenėn. “Dr? J’as” te
čiau, perkratinėt mas tos 
naujosios draugijos uždavi
nius ir siekimus, tvirtina, 
kad tokia organizacija lietu
viams nesanti reikalinga, 
nes lietuvius iš seno pra
kilnumo ir doros mokina' 
katalikų Bažnyčia. Kadan
gi minėta draugija buvo 
manius surasti sau daugiau
sia narių tarp katalikų ir, 
kad ‘‘Draugas” jai ant kart 
stojo skersai kelio, tikima 
tatai, kad iš tos draugijos 
iiicko gero ir nebus ir todėl 
tuo tikslu neverta nei ener
gija aikvoti.

V akary kščiame ‘ ‘ Kat. ’ ’
numeryj matėme, ką atsako 
vienas ITaneuzas socialistas 
viikiečiir socialistui Lieb
knecht Į jo atsišaukimą Į 
visus pasaulio socialistus, i- 
dant p;;;-' " 'eji imtų uoliau 

'veikti u ■ >>s įvedime Euro
poje. Iš Liebknechto atsi
šaukimo į “draugus” pa
aiškėjo, kad kaip jis pats, 
taip ir visi kiti vokiečių so
cialistai galvą guldą už kai
zeri, valdžia ir savo “Va- 
terlandą.” Jie mato, kad 
šiame kare kaip kaizeris, 
tai]) ir Vokietija labai daug 
turės nukentėti, tatai ir 
skatina kitų šalių “.drau
gus” kuogreičiausia agituo
ti už taiką, idant Vokietijos 
ir jų “šlovingo” kaizerio 
nepaliestų galutinas smū
gis. Tečiau socialistas He- 
vre visų franeuzų socialistų 
vardu atsako, jogui veltus

Sensacijines žinios ■
Įvairios žinios apie karą ! 

ir atsitikimus, kokius mes 
kasdien sutinkame dienraš
čiuose, labai retai paeina iš 1 
bešalių, ty. teisingų vers
mių. Reikia žinoti tai, kad ■ 
ne tik viena Europa ma
žiau arba daugiau tuo karu 
užimta, bet kad ir Ameri
koj gyventojai laikosi vie
nos arba kitos kariaujančių 
valstybių pusės. To dėlei 
kiekvieną žinią iš karo lau
ko prisieina mums atsargiai 
priimti ir visokiomis tele
gramomis perdaug nepasi
tikėti, nes kartais, ypač an
gliškuose laikraščiuose, vi
sokių nebutniekių iš karo 
lauko pranešama. “Katali
ke,” žinoma, panašių sen
sacijų negali būti, nes tele
gramos iš karo lauko trum
pinamos ir dedamos tik to
kios, kuriose negalima su
sekti nei šešėlio painumo 
arba sensacijos, kuriose su
tinkama daugiau teisybės, 
negu skaitytojų jausmų p'a- 
dilginimo.

Pavyzdžiui, imsime kad
ir vieną angliško dienraščio 
korespondentą, kuris iš 
Berlyno nesenai prisiuntė 
laikraščiui sekančias žinias 

I apie rusų kareivių žiauru
mą Prūsijoje:

“Sulyg valdiškų ištyri
mų, rusai, pirmu kartu Įsi
veržę rytinėn Prūsijon, pa
ėmė ir Rusijos gilumon iš
gabeno tūkstančius vyrų, 
moterių ir vaikų, kelis tūk
stančius išžudė, 20,000 na
mų sunaikino arba gudegi- 
no. Antru kartu Įsiveržę 
rytinėn Prūsijon sunaikino 
miažiaiusia 80,000 gyvenamų 
namų. Vyrus, moteris ir 
vaikus kankino be jokios 
priežasties, nors prusai vi
sa darė, kad tik Alsus nu
glostyti ir nemesti ant sa- 

tasai vokiečių socialistų 
šauksmas, nes karas tol nc- 
pasibaisqfeiąs, kol nebusiąs 
sutruškintas vokiečių mili- 
tarizmas ir neaplaužyti ra
gai kaizeriui... Markso te
orijoms, matyt, artinasi 
liepto galas.

“Draugas” lygiai kaipir 
mes nepritaria “V. L.” su
manytajam naujam Ameri
kos lietuvių visuotinąjam 
suvažiavimui. ‘ ‘Draugas ’ ’ 
sako, kad antras lietuvių 
suvažiavimas nesąs reika
lingas, nes pernai rudeni 
toksai atsibuvęs Chicagoj, 
kuriam atstovavę visos lie
tuvių sroves, išskiriant kai
riuosius gaivalus, kurie juk 
ir taip neturi jokios reikš
mes lietuvių visuomenėje.

Buvęs Suv. Valstijų pre
zidentas, pulkininkas Roo
sevelt, baisiai neužganėdin
tas tokiu lėtu musų valdžios 
pasielgimu kas link vokie
čių. Jis sako, kad musų 
valdžia žengianti Cliinijos 
pėdomis. Cliinijos ilgų me
tų nerangumas atvilko jai 
nelaimes — ant jos visu sa-|tš neapykantos link pneši- 
vo sunkumu užgulė Japo
nija. Tas pat galės atsitik
ti ir su šia šalim del val
džios nerangumo. Pulk. 
Roosevelt, žodžiu tariant, 
pataria valdžiai tujaus su 
Vokietija peyjtraukti viso
kius ryšius ir net pirklybą, 
beit nelaukti iš dangaus ten 
kokio suraminimo, pagel
bės,

vęs nei kokio nužiūrėjimo 
šešėlio; vienam sodžiuj ru
sų kareiviai kūno bausme 
nubaudė visus vyriškius gy
ventojus ir grasino sušau
dyti. Į bėgančius visuomet 
paprastai šaudyta. Nekalti 
jauni vaikinai tik todėl šau
dyta, kad jie buvo tikę 
tarnauti vokiečių karuome- 
nėje... Tyrinėjimų metu 
susekta, kaip rusų kareiviai 
vieną šeimyną išžudę: tėv.ą 
prikalė vinimis ant stalo, 
vaiką prie durių, gi motinai 
perskriosta kardu krūtinė 
ir pilvas. Kitur vyrą ir žmo
ną prikalė vinimis už lie- 
žiuvių prie stalo, kur jie ir 
mirė nuo kraujo nutekėji
mo ir bado. Moterių ir 
mergaičių išb j aurio j ima i
pasibaisėtini. Rusijos ofi- 
cieriai suimtiems vokiečių 
nelaisviams grasė mirtimi, 
kuomet tie nenorėjo išduo
ti vokiečių armijos nekuriu 
paslapčių; vienas nelaisvis 
delei to nušautas. Vokie
čiai nelaisviai buvo sustato
mi priešais rusų pozicijas, 
idant jie žūtų nuo vokiečių 
šovinių. Kazokai vokie
čiams nelaisviams skaldė 
galvas, kapojo kūno sąna 
rius; tris vokiečiai uzarai 
vienam klojime atrasta pa
kabinti už kojų su apkapo
tomis ausimis. Žudyta su
žeisti nelaisviai, badyta 
jiems akys, troškinta viršu
galviai, nupjaustyta liežiu- 
viai, ausys, pirštai ir net 
kojų pėdos. Lengvai su
žeistą vokietį kareivi rusų 
kareiviai paguldė ant aslos 
augštieninką ir durtuvu 
persmeigė jam perdėm 

, burną, taip kad durtuvo ga
las ilindb aslon; paskui jam 

. nuplėšta ant rankos oda lig 
, alkūnei. Baisiausias daly

kas buvo tečiau, tai Rusijos 
karuomenės vyriausiojo va
do Įsakymas, idant rusai 
kareiviai, eidami antpuoliu, 

t priešais save varytų visus 
. prusus vyriškius, kad tuo 
; budu nuo vokiečių kanuolių 
. prisidengus.”

Ir dar daugiau be galo 
• visokių baisenybių apie ru- 
i su kareivių pasielgimus 

prirašyta. Žinoma, tokios 
pat žinios yra vokiečių val
džios ir po visą Vokietiją 
platinamos. Ne dyvai tat, 
jei ir p. Vydūnas, prisiskai
tęs tokių vokiečių skelbia
mų nesąmonių apie rusus, 
už vokiečius savo galva, gul- 
do.

Gali būti, kad pasitaiko 
visokių nedorybių karo na - 
tu, visokių neleistinų pra
sižengimų, ypač iš kazoku 
pusės, bet visgi jau tonic 
baisumai negali būti išdari- 
nėjami, kap iš Berlyno apie 
tai rašoma. Kas indomiau- 
sia, kad panašių baisenybių 
neužtiko ir negirdėjo net 
pati tarptautinė, bešalė ko
misija, kuri nesenai lankėsi 
rytiniuose Prusnose, pačios 
Klaipėdos apylinkėse.

Ve kokiomis žiniomis ne- 
reik labiausia užsitikėti, neš
tai paprastai skelbiama tik

ninku ir del didesnes sensa
cijos.

— Matoon, Ilk, geg. 13. 
— Po miestą prasiplatino 
skarlatina. Majoras užgy
nė vaikams iki 16 metų am
žiaus lankyti judomuosius 
paveikslus ir kitokias vie
šas vietas. Ketinama užda
ryti mokyklas.

KATALIKE

Mer^or • BLANKENBVRG ESCORTING PrWtaW'WLSOliY?
PHILADELPHIA •> ' <g) by American press associatioh ■ -

Prezidentas Wilson ir miesto Philadelphia majoras
Blankenburg.

Apsidraudimas.
Jei eina žmogus karau, 

tai tuomet žmogus aiškiai 
mato savo gyvasčiai pavo
jų ir turbūt jam nesunku 
butų Įkalbėti apsidrausti 
kadir ant $1,000. Jis ma
tytų svarbą ir reikalą ap
sidraudimo.

Bet jei gerai Įsižiurėsim1 
i gyvenimo sąlygas, i darbo 
aplinkybes dirbtuvėse, tai 
turėsime irgi išvysti, jog 
darbininko gyvastis yra 
nemažame pavojuje. Vie
nok, kaip sunku išrodyt! 
žmonėms reikalą apsidraus
ti ant $1,000. Vis pasitiki, V.L tlllL C|7_1 jV7V7V7. V -LkJ JJtlOIlin

l>g darbe išliks gyvas, sv ?
kas. Pažvelgtame atviro
mis akimis i statistiką su
žeidimų ir išvysime, kokia
me pavojuje yra darbinin
ko gyvastis.

Hi W. Forester, narys 
Independence Inspection 
biuro, surinko statistiką už
mušimų ir sužeidimų. Su
rado, jog šioje šalyje dirb
tuvėse per vienus metus už
mušimų yra 32,000, o sužei
dimų yra 2,000,000.

Galime sakyti, jog reikia 
rupinties apie tai, kad dirb
tuvėse darbo aplinkybės bu
tų pagerintos. Apie tai rei
kia rupinties, matant toki 
didį užmušimų ir sužeidi
mų skaičių. Bet tokie pa
gerinimai palengva teiveda- 
ma. O musų pastangos kaip- 
ir nieko nereikštų tame rei
kale. Užtat didžiu reika
lu ir galimu kiekvienam d i- 
lyku yra tai apsidraudimas.

Apsidrausti mums, lietu
viams katalikams, geriausia 
musų didžioj organizacijoj 
SLRKA. Apdraudimo mo- 
kestįs ir sąlygos prigulėji
mo prie šios organizacijos 
yra pigesnės ir lengvesnės, 
negu šiaip pašelpinėse dr-

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON-

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

jose. Todėl labiau reikia 
rupinties prisirašyti prie 
susiyienijimo, negu prie pa- 
šelpinių draugijų.

Lietuviai
Amerikoje.

DEL NAUJAI ĮŠVEN
TINTO KUNIGO.

St. Bonaventure, N. Y. — 
Naujai Įšventintas kunigas 
Jeronimas Tiškevičius pra
dinį ir vidutinį mokslą bai
gė Chicagoj šv. Stanislovo 
lenkų kolegijoj, gi paskuti
nių metų filosofiją ir teolo
gijos kursą čia, šv. Bona
ventūro seminarijoj. Gegu
žes 2 d. š. m. Jo Malonybė 
Milwaukee’s provincij os
antvyskupis S. G. Messmer, 
D. D., J. Tiškevičių Įšventi
no kunigu. Naujas kunigas 
pirmąsias iškilmingas Mi
šias atlaikė gegužės 9 d., 
š. m., šv. Juozapo lietuvių 
parapijos bažnyčioj, So. 
Chicago, Ill.

Kun. J. Tiškevičius visą 
savo buvimo laiką šioj se
minarijoj prigulėjo i vietos 
lietuvių Literatinę Mairo- 
nies draugijėlę ir buvo pir
mininku LRKM. Sus-nio 7- 
tos kuopos. Kun. J. Tiš
kevičius reguleriai lankė 
lietuviškas klesas, visuomet 
atsilankydavo i mėnesinius 
susirinkimus ir paskirtu 
laiku prisirengdavo prie 
programų. Taipgi visus ki
tus gerus sumanymus mie
lai palaikydavo. Apleizda- 
mas seminariją gerb. kun. 
J. Tiškevičius paaukojo vie
tos L. M. draugijėlei 72 eg
zempliorių lietuviškų kuni
gų įvairaus turinio ir $5 
šėpai nupirkti lietuviškam 
kningynui. Už’ tokią gau
sią auką vietos ’ lietuviai 
viešai išreiškia gerb. kuni
gui didžiausią padėką ir ve
lija laimingai darbuoties 
Kristaus avinyčioje.

Dar keliatas lietuvių, bai
giančių čionai mokslus, pa

šepus nupirkimui

jus tinkamą šėpą, norima 
lietuviškas kningynas per
kelti i seminarijos viešąjį 
kriingyną. Į tą lietuvių su
manymą seminarijos perdė- 
finiai labai maloniai atsine
ša ir mielai suteikia vieša
jame kningyne vietą. Ta
sai sumanymas labai džiu
gina visus lietuvius moki
nius, nes veikiai su savo 
kningomis bus galima vie
šai pasirodyti svetimtaučių 
akyse.’ Vietinis.

NEĮVYKUSIOS “MI
SIJOS.”

Waukegan, Ill. — Nese
nai vietos pirmeiviai rengė 
prakalbas. Bet užuot pra
kalbų jie plakatuose pa
skelbė kokias ten 
jas.

misi-
Girdi, atvažiuosiąs 

koks “misionorius” M: iš 
Detroito ir jis susirinku
siems paaiškisiąs, kas tai y- 
ra Biblija. Tuo budu buvo 
manoma sutraukti daugiau 
lietuvių ir paskui iš jų pasi
juokti.

Tečiau lietuviai sužinojo, 
kokiuo tikslu tos “misijos” 
rengiamos. Priėjo prie to, 
kad toms savo “misijoms” 
negavo lietuviškos ’ salės. 
Turėjo danginties pas sla- 
vokus. Bet atėjus laikui 
“publikai” rinkties, ir toji 
salė liko uždaryta. Taip 
nieko nepešę turėjo tas sa
vo keistas “misijas” nepra
dėjus pertraukti.

Waukeganietis.

Laiškas iš Alsėdžių.
“Praėjusį vasariu mėnesį, 

26 d., atvažiavo į. Alsėdžius 
keturi vyrai. Galvojo sau, 
kaip galėtų pasivaišinti, 
kaip sugriebti svaiginami] 
gėrimų. Nei monopolių, 
nei alinių nebuvo. Ir su
manė dalyką. Nuėjo i ap- 
tieką, nusipirko 2 svaru me
dinio (degamojo) spirito, 
dar nusipirko penkis lotus 
anodijos, dadėjo biskutį vit- 
rijolio. Sumaišę viską, pa
darė du buteliu gėrimo. 
Pačiame miestelyje ragavo, 
o kitą parsivežė namo i 
Skuroidų sodžių. Patįs na
mie gėrė ir kokiai ten dait 
merginai davė.

Antrą dieną du pamėlina- 
vo' ir naktį mirė. Matyti, 
juodu perdaug intraukū. 
Tai buvo Matvočius ir Jo- 
nauskis. O Labžentis ir 
Jurkus ir toji mergina kaip- 
ne-kaip išliko nuo mirties. 
Bet visgi gerai pasirgo.

Tai matote, kairi širdin- 
gai žmones trokšta apsiger- 
ti. Dargi ir nusinuodija.^

Dabar uždraudė valdžia 
ir tą spiritą pardavoti. Lei- 

dailidūms 
tiems

Alsė- 
seniu- 
neno- 

džia pirkti tik 
del politūros, bet il
su paliudijimu.

Antras dalykas, 
džiuose vyrų sueigoj 
uas padavė balsą, ar
rūtų vyrai, kadir po karo 
nebūtų svaiginamų gėrimų. 
Bet vyrai pakėlė didį truk- 
šmą, kad nebegalėjo nei se
niūnas nutildinti. Rūkė vi
si, kad Imtų po Senovei. 
Mat, kaikurie girtuokliai Į- 
kalbėjo, kad jei nebus svai
galų, tai busią mokestis 
nuo žemes. O kaimyniški 
valsčiai padavė 
prašymus, kad po 
reikia pas juos 
svaigalų Įstaigų.”

valdžiai 
karo ne
atidaryti
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P. Loriliard Co., New York City

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. CONRAD 3130 S.Kalstei) St
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve

Įl
i

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

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

CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. Randolph 524G

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5320

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu goriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smolžome maišytas. Derlin-i 
giausia žemė visokiems javams, iienui 
ir sodnams. Turiu daugybę firmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu-, 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkoje, kuris yra tur- 
itngiausiu i'armerių 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 vyt 
lioja žmones 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 manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir groi 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg., Scotville, Mich.
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V. Garšin.

Keturios
Dienos

(Pabaiga).
pč ją, kad ji truko pas au
sį. Ten knibždėjo kirmi
nai. Kojos, apautos štib- 
lietais, išsipūtė ir pro štib- 
lietų sagutes išlindo dide
li burbulai. Ir visas jis iš
sipūtė baisiausiai. Ką pa
darys saulė su juo šian
dien?

Gulėti ant jo jau ne
bepakenčiama. Aš turiu nu- 
šliuožti kąiip ten nebūtų. 
Bet ar galėsiu? Aš dar 
galiu pakelti ranką, atsi- 
kimšti plėčką, atsigerti; 
bet nusistumti su savo 
sunkiu, nejudinamu kunti? 
Vis viena slinksiuos, 
po truputį, nors po 
žingsnio per valandą.

Visas rytas praeis 
tai bedarant. Skausmas 
didelis, bet ką jis dabar 
man, negaliu įsivaizdinti 
sveiko žmogaus pajauti
mų. Aš net kaipir pripra
tau prie skausmo, 
są* rytą 
šliuožiau 
pasijutau senoje vietoje. 
Bet aš neilgai naudojausi 
tuo tyru oru, jjaigu gali 
būti šviežias oras už šeši u 
žingsnių nuo pūvančio la
vono. Vėjas persikeičia 
ir vėl neša ant manęs dvo
kimą, taip bjaurų, kad 
man bloga darosi. Tušti 
viduriai skaudžiai tamposi, 
galva svaigsta. O dvokian
tis, užkrėstas oras taip ir 
plaukia ant manęs.

Aš negaliu ištverti to vi
sa ir verkiu.

Jau visai privargęs, nebe
tekęs jokios vilties, apsvai
gęs, gulėjau beveik nesavas. 
Tik štai... Ar tik ne suer
zintos vaidentuvės apvyli
mas? Man rodos, kad ne. 
Taip, tai—šnekesys. Arkliu 
trypimas, žmonių šnekesys. 
Aš vos-ne-vos nesurikau, 
bet susilaikiau. O ką, jaigu 
Jai turkai? Kas tuomet? 
Prie tų kančių prisideda 
dar kitos, dar baisesnės, 
nuo kurių plaukai šiaušiasi 
net apie tai laikraščiuose 
beskaitant. Nuengs kailį, 
paspirgins sužeistas kojas... 
Gerai, jaigu dar tik tiek; 
bet jie išmislųs. Nejaugi 
geriau baigti gyvenimą jų 

_ rankose, kaip kad numirti 
čionai? O jaigu tai mūsiš
kiai? O, prakeikti krūmai! 
Kam jus apaugot aplink 
manęs tokiu tankiu užtva
ru? Aš nieko nematau pro 
juos; tiktai vienoj vietoj, 
tarsi langelis tarp šakų, ati
dengia man reginį tolyn, 
luomon. Ten, rodos, yra u- 
peliukas, iš kurio mes gė
rėm prieš mūšį. Taip, va 
ir didelis smėlio pylimas, 
padirbtas per upeluką, kaip 
tiltelis. Jie tikrai jos tuo 
pylimu. Kalbesys nutįla. 
Aš negaliu nugirsti, kokia 
kalba jie šneka: mano ir 
klausa nusilpo... Viešpate! 
Jaigu tai mūsiškiai... Aš 
riktelsiu jiems; užgirs ma
ne ir nuo upeliuko. Tai ge
riau, nė nerizikuot patekti 
į bašibuzukų rankas. Kas 
tai jie taip nejoja? Nekan
trumas kankina mane; aš 
net nejaučiu lavono dvoki
mo, nors jis nei kiek neap- 
mažo.

at-

del

WALtm  , 5

nors 
pusę

man

Per vi- 
aš vis dėlto mi

dų sieksniu ii

Ir štai ties perėjimo vie
ta pasirodo kazokai! Mėli- 
nos mandieros, raudoni 
lampasai, pikės. Jų visas 
pusšimtis. Priešakyj, ant 
gražaus arklio, juodbarzdis 
oficieris. Vis tik pusšimtis 
perėjo upeluką, jis sėdėda
mas ant balno atsigręžė 
gal ir riktelėjo.

— Risčia, marš!
— Sustokit, sustokit,

Dievo meilės! Pagelbėkit! 
—rėkiu aš kiek galėdamas; 
bet arklių trypimas ir gar
sus kazokų kalbėsis garses
nis už mano užkimusį rėk
smą — ir manęs negirdi!

O, prakeikimas! Aš, kaip 
nesavas, puolu veidu žemėn 
ir pradedu verkti pasikrup- 
čiodamas. Iš mano paver
stos plėčkos bėga vanduo, 
mano gyvenimas, mano išsi
gelbėjimas, mano 
mas nuo mirties, 
tai pastebiu jau 
kai vandens liko 
giau, kaip pusė stiklo, o iš- 

, bėgusį sugėrė godi, sausa 
, žemė.

Ar galiu gi aš atsiminti 
. tą paskyrimą, kuris pagavo 
. mane po tokio baisaus atsi- 
. tikimo? Aš gulėjau, it ne- 
. gyvas. Primerktom akim; 
. Vėjas nuolatos kaitaliojosi 
ir putė ant manęs tai tyru, 

; šviežiu oru, tai vėl apdėda
vo dvokimu. Kaimynas tą. 

i dieną pasidarė toks baisus, 
. kad negalima nė aprašyti. 
, Sykį, kai aš atsimerkiau pa- 
. žiūrėti į jį, aš tiesiog pasi- 
! baisėjau. Jo veido jau ne- 
i buvo. Jis nuslinko nuo 

kaulų. Baisus kaulų šyp- 
. sojimasis, pasirodė man 
. taip bjaurus, taip atstu

miantis nuo savęs, kaip dar 
. niekad, nors man nekartą 

jau teko laikyti rankose 
žmogaus kiaušus bei grobus 
ir žiūrinėti visas jų daleles. 
Tas grobas mandieroje su 
šviesiomis sagutėmis, pažiu- 

tokiuo 
“Tai 

aš, —

atitoliiii-
Bet aš 
tuomet, 

ne dau-

tėjus į jį, sukrato 
šiurpu, kaip niekad, 
karas, — pamaniau 
štai jo paveikslas.”

Bet jus su Maryte turbu 
nė neužgirsit apie mano 
kančias. Sudiev, mamele, 
sudiev mano mergele, ma
no meile! Ak, kaip skaudu, 
kaip sunku! Širdį kaž-kas 
slegia...
Ir vėl tas baltas šuniukas!' 

Kiemsargis nepasigailėjo 
jo, bumbtelėjo galvų sienon 
ir numetė duobėn, kur me
ta sąšlavas ir lieja pamaz
gas. Bet jis buvo gyvas. 
Ir kankinos dar visą dieną. 
O aš nelaimingesnis už jį, 
nes kankinuos pagret tris 
dienas. Rytoj ketvirta, 
paskui penkta, šešta... Mir
tie! Kur tu? Eik šen, eik 
šen! Paimk mane!

Bet mirtis neateina ir 
neima manęs. Ir aš guliu 
po ta baisiai kepinančia 
šaule ir neturiu su savim 
gurkšnio vandens, kad kiek 
atvilgyčiau savo perdžiū
vusią gerklę. Ir lavonas 
užkrečia mane. Jis visai 
nusmuko. Milijonai kirmi
ui} krinta iš jo. Kaip jie 
knibžda! Kada jį sues ir 
nuo jo atliks tik vieni kau
lai ir mandiera, tąsyk — 
mano eilė. Ir aš toks pat 
busiu.

Praeina diena, praeina 
naktis. Vis taippat. Už
stoja rytas. Vis taippat. 
Praeina dar viena Jicna...

Krūmai kruta ir šlama, 
tarsi tyliai šnekas: “ ĮO tu

numirsi, numirsi, numirsi! 
Nepamatysi, nepamatysi!”
— atsako krūmai iš kitos 
pusės.

— Bet čion jų ir neužma- 
;ysi — aiškiai pasigirsta? 
netoli manęs.

Aš krūptelėjau ir susyk 
atsipeikėjau. Iš krūmų žiu
ri į mane malonios, mėlinos 
Jokūbo akys, musų jefreito- 
riaus.

— Špatus! — rėkia jisai.
— Čion dar du. “Nereikia 
špatų, nereikia manęs kas
ti, aš dar gyvas!” —• noriu 
surikt jiems; bet tik silpnas 
dejavimas išspruko iš su- 
džiuvusių lupų.

— Viešpate! Nagi jis gy
vas? Tai jis! Vyrai! Eikit 
šen, musų oficieris gyvas! 
Ir gydytoją pašauk!

Už pusės minutos man pi
la burnon vandenio, vyno 
ir dar kaž-ko. —Paskui 
visa pranyksta.

Lygiai supas neštuvai. 
Tas lygus judėjimas migdi- 
na mane. Aš tai pabundu, 
tai vėl užmaršos banga už
lieja mane, tąsyk nesijau- 

! čiu, kaip esąs. Perrištų 
žaizdų neskauda; kaž-koks 
neapsakomai džiaugsmingas 
jausmas paplitęs po visą 
mano kūną...

1 — Stok! Nuleisk! Sanita
rai, ketvirta permaina, 
marš! Imkis, ke-elk!

’ Tai kamandavojo musų 
1 ligoninės oficieris, augštas, 

sudžiūvęs ir labai geras 
žmogus. Jis taip augštas, 
kad, pakreipęs galvą jo pu-

1 sėn, aš nuolatos matau jo 
galvą su reta ilga barzda ir 
pečius, nors neštuvą neša 
ant pečių keturi augaloti 
kareiviai.

— Petrai! — šnabždu aš.
— Ką, Jonai?

’ Petras pasilenkia prie 
' manęs.

— Petruli, ką jums sakė 
gydytojas? Greitai aš mir
siu?

— Ką tu, Jonai, šneki! 
Nemirsi. Juk visai tavo 
kaulai sveiki. Laimingas! 
Nė kaulo, nė arterijos. Bet 
kaip išgyvenai tos pusket
virtos dienos? Ką valgei?

— Nieko.
— Gėrei?
— Iš turko paėmiau plėč

ką. Petruli, aš dabar nega
liu kalbėti. Paskui...

— Na, tegul laimina ta
ve Viešpats, miegok sau.

Vėl miegas, užmirštu vi
sa...

Atsipeikėjau divizijos li
goninėj. Prie manęs stovi 
daktarai, gailestingosios' se
seris, ir be to aš matau ^ar 
pažįstamą Petrogrado pro
fesorių, pasilenkusį prie 
mano kojų. Jo rankos 
kraujuotos. Jis neilgai tru- 
sia prie mano kojų ir krei
piasi į mane:

— Na, laimingai tamstą 
Dievas užlaikė! Gyvas bu
si. Vieną kojukę tai mes 
nuo tamstos paėmėme; na; 
bet tai menkniekis. Ar ga
li jau tamsta kalbėti?

Aš galiu kalbėt ir pasa
koju jiems visa, kas čionai 
pasakyta.

Garsus rasėj as, nuskendęs 
su Lusitania.

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

1559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

ir Valymas Namų

BROLIAI PERLOWSKIAI

Viešruimio rakandai pigiau 
negu kaina išdirbimo.

Vertes $25 o dabar $10.75
” $35 ” ” $14.95
” $55 ” ” $24.85
” $80 ” ’’ $39.50

Pavienes kėdės ir supamosios kėdės už 
pusę kainos kaip pirma.

$1S,
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

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė 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.
American Setjool o2 Languages

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

Ant Parandavojimo i
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- 

■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, 111.

Kraus

Kiekviena šeimininkė nori pagražinti savo namus, taigi daar yra laikas.
Mes nupirkome rakandų uš $12,000 kurie yra tinkami del viesruimių nuo 

Gold Furniture Co., 2300 S. Western Ave. Musų kaina yra spe- 
ciališka ant tų rakandų gegužio mėnesyj.

_ ..... . - - ,__ . Pas mus atsiranda:

80 šmotų viešr. rakandų 
110 pavienių kėdžių, ir 

supamųjų kėdžių
32 puikios kanapos.

Fabrikas, kuris pardavė 
mums tavorą, išsikrausto iš 
miesto, nenorėdamas vežtis 

sus daiktus, nes perkraus- 
tymas daug kainuoja. Taigi 
tavorą pardavė mums pigiau, 
o mes gi viską padarome 
taip žemai, kaip tik galima. 
Nepraleiskite šios progos ir 
atsilankykite.

KANAPOS - iš kurių galima 
atlenkti lovą del nakties.

Vertes $24.50 dabar $11.85
” $30 ” $16.45
” $35 ” $18.95

Pavienes Kanapos.
Ver. $12 Kanapos tik $5.95

“ 18 “ 9.75
“ 25 “ 11.85

IBERTY

1327-33 MILWAUKEE AV
arti Paulina g tvės

4705-09 S. ASHLAND AV
arti 47 gatvės

LIETUVIS
GRABORIUS

Geriausius grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

*hone Drover 7300

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

\ Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St,, Chicago.

B A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. Apgarsinimai “Katalike” atneša rezultatus

Susi v. Lietuvių Am. Kningyne
galima gauti visokias kningas. Šičion paduodame surašą tokiu kniogy, kurias vargiai kitur gausite.

1. RODOS MOTINOM APIE AUGINIMĄ IN- 
DOMŲ KŪDIKIŲ. Sutaisyta pagal Michailovų. 
Tilžėje, 1895 m. Išleista M. Noveskio. 18 puslapių, 
kaina 5c., SLA. nariams 3c.

2. — KA DARYTI, KAD SVEIKI BUTUME 
IR ILGAI GYVENTUME. Vertė iš lenkų kalbos 
F. Antaniukas. Tilžėje, 1895 m. Išleido M. Noves- 
kis 32 pusi., kaina 10c., SLA. nariams 8c.

3. — DANGAUS AUGŠTUMAS IR ŽEMĖS 
SENUMAS. Anykščių šilelis ir daugelis naudingų 
žinių. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1903 
m. 149 pusi, kaina 20c., SLA. nariams 15c.

4. — VISAS SVIETAS, žemė, kalnai, vanduo, 
upės, žmonės, miestai. Kaip turėtumėm misti. Su
taisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje, 1902 m. 156 
pusi., kaina 20c., SLA. nariams 15c.

5. — TRACHOMA, arba sergėkite akis. Prie 
Šviesos. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje. 
1904 m. 100 pusi., kaina 15c., SLA. nariams 10c.

6. — PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖ
JIMĄ, o ypatingai apie Jėzaus Kristaus Bažnyčių. 
Vilniuje, 1812 m. 63 pusi., kaina 10c., SLA. na
riams. 8c.

7. — PASNINKAI LIETUVOJE. Parengė K. 
Stkls. Išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1908 m. 16 pu
slapiu, kaina 5e., SLA. nariams 4c.

8. — KELETAS ŽODŽIŲ APIE NEŽMONIŠ
KUS MASKOLIŲ DARBUS KRAŽIUOSE ir apie 
sudynimų Kražiečių Vilniuje. Išleista M. Noveskio. 
Tilžėje. 1905 m. 15 pusi., kaina 5c., SLA. nariams 
3c.

9. — DIEDAI IR GRAŽINA. Poema. Parašė 
Adomas Mickevičia. Vertė Jr. Jonas, Plymouth, Pa. 
1899 m. 61 pusi., kaina 25c., SLA. nariams 13e.

10. — EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edward
A. Freeman. Iš anglų kalbos vertė J. Andziulai
tis. Su žemlapiu. Plymouth, Pa., 1891 m. 319 pusi., 
kaina 25c., SLA. nariams 13c.

11. — KELIONĖ Į EUROPĄ. Parašė Jr. kn.
J. Žilinskas. 52 pusi., kaina 10c., SLA. nariams 5c.

12. — KONRADAS VALENRODAS. Poema.
Parašė Adomas Mickevičius. Vertė Jr. Jonas. Ply
mouth, Pa., 1899 m. 24 pusi., kaina 15c., SLA. na
riams 8c.

13. — LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA. 
Shenandoah, Pa., 1901 m. 173 pusi., kaina 40c., 
SLA. nariams 20e.

14. — NAŠLAITĖ. Drama keturių veiksmų, 
«, septyniuose atidengimuose. Parašė M. Valinčius.

So. Boston, Mass., 1909 m. 22 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5c.

.A B. STRIMAITIS, • 30" W. 30th Street

15. — PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakčlč 
del Lietuvos vaikelių. Lietuvių kalbou išguldė T. 
Astramskas. Plymouth, Pa., 1900 m. 69 pusi., kai
na 20e., SLA. nariams 10c.

16. — KRAŽIŲ SKERDYNĖ IR JOS PASEK
MĖS. Paminklas del Kražių nuo Amerikos Lietu
vių. Parašė kun. J. Ž. 77 pusi., kaina 15c. SLA. na
riams 8c.

17. — LIETUVIŠKOS STUDIJOS. Parašė Dr.
Jonas Basanavičius, 1898 m. 123 pusi., kaina 75c., 
SLA. nariams 38c. (su D-ro J. Basanavičiaus pa
veikslu). _ .

18. — NUO DEGTINĖS. Komedija, dviejuose 
aktuose. Parašė L. N. Tolstoi. 19 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5e.

19. — APIE SVEIKATĄ. Pasikalbėjimas Mo
tinos su vaiku. Paraše Amerikos Lietuviij Daktarų 
Draugija. New York, N. Y., 1913 m. 16 pusi., kai
na 10c., nariams 5c.

20. — LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS RU
SŲ VIEŠPATYSTĖJE. Grafo Lelivos socioliogiš- 
kas piešinys. Shenandoah, Pa., 1896 m. (Rusų kal
boje). 128 pusi., kaina 50c.

21. — KO MUS MOKINĄ ŽVAIGŽDĖS? Pa
gal pasakojimų Jono Naživino parašė K. Stiklelis. 
Išleido J. Nienius. Philadelphia, Pa., 1909 m. 32 
pusk, kaina 10c., SLA. nariams 8c.

24. — KUN. A. BURBA. Jo gyvenimas ir dar
bai. Mažas paminklas nuo SLA. Paraše Jr. Jonas. 
1898 m. Pusi., 20c kaina 20c., SLA. nariams 10c.

25. — ‘‘APŠVIETA” — tai mokslo ir literatū
ros periodinis leidinys, ėjęs 1892 ir 1893 m. “Apš- 
vietos” kompletas susideda iš 780 puslapių spau
dos ir jo čienia -yra toki: be apdarų — 50 centų, 
su apdarais $1.00.

26. — MAINERIS IR LĖBERYS. Keturi ne- 
dėldieniniai nasikalbėjimai mainerio su lėberiu. Su 
paveikslėliais. Parašė T. Astramskas. Išleista kaš
tais Minersvillės Lietuvių, 1898 m., Shenandoah, 
Pa., 60 puslapiu, čienia 15c.

27. — AISOPO PASAKOS. 360 puslapių, su 
110 paveikslų, 209 pasakų, su priedu iš 102 pasa
kų. Tinkami pamokinimai seniems, jauniems ir ma
žiems. Popieriniais apdarais $1.25, drūtais drobi
niais apdarais $1.50.

28. — Ar visi žinot kas pasidaro NUO DEG
TINĖS? Jeigu, ne, tai nusipirkit dviejų veiksmų 
komedija ir dažinosit. Ši kningelč tiktai 10c.

29. — KOMPLETAI MĖNESINĖS “TĖVY
NĖS” 1896, 1897, 1899, 1910, 1911, 1912 metų, po 
50c., SLA., nariams — po 25c.

NEW YORK, N. Y,
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KATALIKAS

Iš Chicago.
MOKYKLŲ DEPARTA
MENTO DEFICITAS. 
Miesto viešųjų mokyklų 

departamente atsirado arti 
pusantro milijono deficito. 
Todėl manoma, kad moky
tojams ir mokytojoms vis
gi bus sumažintos algos, ne
paisant protestų.

Mokyklų taryba pirmiau
sia dėlei* to deficito panai
kino vasarinius kursus 
“Normal School” del moky
toji# iš visų mažesnių mo
kyklų atleista klerkai; taip- 
pat panaikinta pilnos algos 
sergančioms mokytojoms ir 
mokytojams, kurios pir
miau buvo mokamos per dvi 
savaiti nuo pradžios susir
gimo.

Pagaliau taryba nuspren- 
džius prašalinti iš vietos 
tuos mokytojus ir mokyto
jas, kurie su mokiniais mo- 
kinimosi valandomis mo
kyklose kalbės apie kokius 
nors religijinius klausimus.

Pastarasis nusprendimas 
tikrai atsiduoda biurokra
tizmu.

VĖL POLICIJA KALTI
NAMA.

Straikininkai sudeginę 
tepliorių ir dekoratorių 
kliubo sekretoriaus J. Da- 
vidsono namus po num. 
4831 Prairie avė. Davidso- 
nui nuo seniau straikininkai 
grasinę ir jis kreipęsis Į 
50 gatvės policijos nuova
dą, prašydamas sau glo
bos, bot nuovados viršinin
kas kaž-kodel neatkreipęs i 

i'1 nepągiuntęs po
licijos saugoti Davidsono 
namus. Pagaliau namai 
sudeginta.

Išnaujo todėl pasirodo 
tarpe policijos didi betvar
kė. Visa tai policijos vir
šininkas sužinojęs, pradėjo 
tardymus tarp savo paval
dinių. Mat, yra tokių po-

liciantų, kad jie savo nosis 
kiša kur visai jie1 nereika
lingi, bet atėjus tikram rei
kalui, tų ponų nei be kepu
rės neiprašysi.

Ir kiti kontraktoriai tuo 
pačiu reikalu nusiskundė 
policijos viršininkui.

LABDARYBĖS KUO 
POMS.

Ketvirtadieni, birželio 3 
d., Apvcizdos Dievo parapi
jinėj salėj atsibus svarbus 
visuotinas Labdarybės susi
rinkimas. Jame turės da
lyvauti visų Labdarybės 
kuopų valdybos. Taipgi te
gu kiekviena kuopa nuo kas 
dešimties narių išrenka 
tau susirikiman po delega
tą. Visos kuopos taipgi te
gu atneša mokestis į cen
tro geležinę kasą.

Susirinkime bus svarsto
ma svarbus dalykai ir apie 
pikninką, kuris atsibus bir
želio 13 d.

Tegu visos kuopos dabar 
išanksto išrenka delegatus i 
susirinkimą birželio 3 d.

P. Mažeika, pirirn

RISTYNĖS.
Šiandie Pulaski salėj po 

num. 1709 So. Ashland avė., 
ties 18 gat., atsibus risty- 
nės. Žilinskas imsis su 
Bancevičiu. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Ties 63 gatve ir Oakley 
avė. šv. Ritos katalikų baž
nyčioje prasidėjo novena i 
tą šventąją. Iš visų Su
vienytų Valstijų kraštų su
važiavo todėl daug meldžio- 
nių neregių, luišų ir ligui
stų, kurie novenos metu ti
kisi stebuklingu budu pa
sveikti. ,

1908 metais 9 metų ber
naitį Carl Robert Schultz 
sužeidė gatvekaris. Parei
kalauta iš Chicago Railway 
Co. už tai atlyginimo. Ir 
tik šiomis dienomis teismas 
vaikinui pripažino $3,000 
atlyginimo.

Miesto majoras paskelbė, 
kad su gegužės 17 diena bu
sią galima mieste nešioti 
šiaudinės skrybėlės.

Po numeriu 4212 Evans 
avė. nuo antro augščio ve
randos žemyn nukrito 9 mė
nesių kūdikis, Lawrence 
Crowley, ir ant vietos užsi
mušė.

.  mbkh r... . a... s
Krautuve atdara Subatos vakare iki 10 valąndai.

x -------- ---------------- ^Mes duodam
S. & H.
žalias Pirklybos- 

(Slempassu kož 
’ nu pirkiniu.

TAU PYKI T PINIGUS

WIEBOLDTS
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Speciališkas Išpardavimas
Vyriškų Apredalų

Nuo 9 vai. ryto iki 2:30 vai. po piet.

Subatoje vyrų ir vaikinų siutai ver
ti $7.50 ir $9.50, visokio dydžio, nuo 
32 iki 44 per krutinę, $5.00 
Nesiunčiame C.O.D. ir nepriimsime ord. per telefoną.

KUPONAS
Vyriškos kelnes, juodos, dryžuotos ir klėt- 
kuotos, dydžio 33 iki 42, su dviem užpakali- 
Eniais kišeniais, subatoje specia- gS

lė kaina su šiuo kuponu.............w w V

UŽLAIKAU
geriausią medžiagą iš pienišką daiktu 
— sviestą, saldžią ir rūgščią Smetoną, 
lietuviškus sūrius ir viską, kas tik 
yra daroma iš pieno. Atsilankykit 
žemiau nurodytu antrašu, o busit už
ganėdinti.

A. F. Kazlauskas
3153 S. Halsted St., Chicago, III.

Vaikams Drabužiai
Vaikų Norfolk siutai, dryžuoti, dydžio nuo 
15 metų, speciale kaina ant subatos

6 iki

Vaikų mėlynos skrybėlaitės, visokio dydžio, ir 
visokios spalvos vertes 50c, o dabar 29c

es visuomet laikomo geriausius daiktus; jei jąs pirksite Banke’- 
io Store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres- 

r®, niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba-
TOĮ king Powder, negu jąs gausite pas mus. Priegtara Banke’io
kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto 
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. Ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70c 
20c 
20c 
60c

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

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

M

$1.16 $1.70
yra geriausias ką UŽ

■ 
■

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarinės dalis Vakarinė dalis. Pietinė dalis. 1818' W. 12th St. 
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 W. Madison st3102 W. 22 St.
1373 Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 W. Madison st Siaurino dalis.
1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 Blue Island A3032 Wentworth Av 
2054 Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 S. Halsted St3437 S. Halsted St
2710 W. North Av3413 N. Clark St. 1832 S. Halsted St 4729 S A.shland A

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. Brighton Parke, prekė §2200 cash 
arba ant lengvų išmokeseių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4šeimy- 
nų ant Auburn avė., prekė tik §3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., prekė §4000.
Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišaukii kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti bėgyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

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

ORAS.
Chicago ir py linkės. — 

Dalimis debesiuota šiandie 
ir rytoj; rytoj tmeperatura 
ims kilti, Ims šilčiau; rytų- 
pietinis vėjas. Vakar augš- 
čiausia temperatūra buvo 
55 lapsniai, žemiausia — 
46 laipsniai.

Amerikos socialistai, ku
rie turi savo suvažiavima 
Chicagoj, nutarė nestoti ka
rau ir karui priešinties, jei 
toksai kuomet nors ištik
tų Suv. Valstijų su Vokie
tija. Tikrieji nykštukai.

Mrs. J. Q. Williams, 4618 
Kenmore avė., serga be- 
kraiujyste ir daktaras jai 
pranešė, kad ji neilgai gy
vensianti, jei jos kunan ne
bus Įleista nors kvortos ki
to asmens kraujo. Mrs. 
Williams yra senyva mote
ris ir bėdina. Todėl jai sa
vo kraujo apsiėmė paaukoti 
21 metų mergina Lucille 
Reid, 4159 Drexel avė. Bns 
atlikta operacija.

Miesto taryba nusprendė 
leisti po senovei pardavinė
ti svaigalus šokių salėse. 
Pirmiau norėta tas uždrau
sti daryti nors vėlai nakti
mis, bet viršų apturėjo 
“šlapioj i.”

LEONA GAIŽAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale sutelkiame veltui 
patarimus.

Kviečiami Visi! Sušelpsime savus Tautiečius!
Naudai nukentėjusią lictuvią de! karo Europoje Liet, šelpimo Komisi

jos nuo Chieagos lictuvią rengiama

PIKNINKAS SU DOVANOMIS
Justice parke, šalę Tautišką Kapiniu, nedėlioję, gegužio (May) 16 d., 1915.
Įžanga 25c. porai. Gros pono Ežerskio orkestrą iš 8 muzikantą. Važiuo
ti reikia Archer Limit karais. .

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Evpellerį. 
visados reikalau
kite su su ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 60c. 
Aptiekuose arba 
pas iidirbėjus.

F.Ad.Richter&Co 
74-80 Washington Si 

NEW YORK, N. Y.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio I 
i Durų, lentų, lentelių, rCmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. K 
I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. |

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

§ i

’Dorna West Pullmano Lietuviams.'
■ s
g Jau galima pinigus siųsti į seną krajų — Lietuvą- Taippat par- a 
g duodame laivakortes. a

5 Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turimo ant par- ■ 
? davimo labai pigiai keliūtą namų. Du namu parsiduoda už pusę kainos, I 
J labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo ® 
I daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- B 
f viai, pasinaudokite iš geros progos! *
■ ■ 
| Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

į B. W. SLUŽ ■ 
i 738 WC 119 St:, West Pullman, III. I
I TELEPHONE WEST PULLMAN 992. 9
1 g

Dr. T. H. Mahrzynska ;
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį darba dantisterijos sky- ; 
riun inoinanti, Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AYE. Šisav

Račiūno nauju paveikslų Serija
iš KARO LAUKO

atsibus

Subatos ir ned. vak. geg. 15-16, Bažn. Salėj, Kenosha, Wis, 
Panedėlio vak., geg. 17 d., Bažn. Salėj, Sheboygan, Wise. 
Ser vak, geg. 17 d. Rockford, III. žlur. plakatus kokioj salėj

DYKAS 
10 HASSAN kuponų 

(iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
. Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekės j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
sreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE D EPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET : CHICAGO, ILL.
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