
Pavienis numeris 2 Centu.

Single Copy 2 Cents KATALIKAS 5' ' '
•‘Tewne’’

'307 W. 30th st.

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.
No. 126 (250) (Lithuanian Daily), Chicago, Ill., Penktadienis, Gegužio (May) 28 d., 1915.

Entered as Second-Class Matter Au
gust 6, 1924, at the Post Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879 Metal XVH

IR VĖL KARO LAIVAS ŽUVO
Italai nesu-

• laikomi.
Roma, geg. 28. — Aus

trai nei kiek neatsilaiko 
prieš italus. Italai jau ke
liose vietose perėjo rubežiu 
ir visur žengia pirmyn. 
Smarkiausia varosi pajū
rio. Pajūrinė Italijos ar
mija dvi dieni atgal užėmė 
Ceriznano Terzo, dabar per
ėjo per Isonzo upę. ir ran
dasi ties Monfalcone mies
tu. Per tą miestą eina pa
jūriu geležinkelis iš Goritz 

. i Trieste.
Monfalcone randasi už 22 

mylią nuo Trieste. Italai, 
eidami, pajūrinio geležinke
liu, vis bus palaikomi karo 
laivais, kurie plaukia pa
krantėmis.

Toliau i šiaurę italai, per
ėję rubežiu ir užėmę Cor- 
mons, sutaisė geležinkelį, 
kuri austrai buvo pagadi
nę.

Austrai smarkiausia prie
šinasi kalnuose. Keliai ir 
tarpkalniai yra apstatyti 
;kanuolėmis ir stipria ka- 
ruomene. Italai dabar gru
miasi tarpkalniuose, kaip 
kad rusai grūmėsi Karpa
tuose. Matyt, kalnuose i- 
talams prisieis smarkiau 
imties, negu bi kur kitur.

Tuo tarpu mobilizacija 
Italijoj smarkiai eina. I- 
mama ligšiol nuo 20 iki 40 
metą. Jaunesnieji ir se
nesnieji priimama kaipo 
liuosaitoriai. Tokią liuosa- 
norią yra daug. 20 parla
mento nariu ir 50 laikrašti
ninką Romoj pasidavė liuo- 
sanoriais.

Austrai trumpai skelbia, 
jog Tyrolio kalnuose ita
lai pradėję savo didelėmis 
kanuolėmis bombarduoti ją 
drutvietes. Cordovole klo
nyje dvi italą kompanijos 
sunaikinta.

-------------------------- L—

Popežius į
Hispatiiją?

Londonas, geg. 28. — Ei
na gandas, jog popežius ap
sigyvensiąs Tlispanijoj, kol 
eis karas. Hispanijos kara
lius paveda popežiui Esco- 
rial rumus, jei Šventasis 

'■* Tėvas apleis Italiją.
Escorial rūmai priguli 

prie San Lorenzo garsaus 
vienuolyno ir randasi 31 
myl. nuo Madrido. Vienuo
lynas pastatyta 16-tame

* šimtmetyje. Sako, jog To
ledos arcivyskupas išvažia
vęs prirengti popežiui ru
mus.

Garlaivis Išlak
stė i šmotelius

Londonas, geg. 28. — An
glijos garlaivis Princess I- 
rene, paverstas į karinį lai- ' 
va, sudraskytas į mažučius 
šmotelius. Garlaivis stove- • 
jo Sheerness uoste ir va
kar iš ryto garlaivio vidu
je ištiko nesvietiška eks
pliozija, ir • nuo garlaivio 
nieko nelik** Buvo ant 
garlaivio 425 žmonės ir vie
nas kokiu ten stebuklu išli
ko gyvas. Prie garlaivio 
buvo pririšta valtis, kurioj 
buvo penki žmonės. Ir tie 
žuvo. Ekspliozija buvo to
kia negirdėta, kad vaikas 
už keturią mylią buvo nu
trenktas.

Kaip ta ekspliozija išti
ko, tai dar paslaptis.

Prisimena likimas laivo 
Bulwark, kuris žuvo toj pat 
vietoj, kur stovėjo Princess 
Irene ir su kuriuo žuvo 736 
jurininkai. Nors Bulwark 
žuvo lapkričio 26 d., bet lig
šiol dar nepaaiškėjo, kas pa
gimdė ant jo ekspioziją.

Vakarykštė ekspliozi j a 
ištiko 11 vai. iš ryto. Tuo
met uoste buvo visokią gar- 

, laivių ir darbininkai ra
miai sau dirbinėjo. Visa a- 
pygarda buvo pakratyta 
smarkia ekspliozija. Lan
gai išpyškėjo, kaminai nu
virto. Iš Irene kilo debe
siai dumi; ir vis dar girdė
josi ekspliodavimai. Pas
kui sekė baisus sukrikimas 
ir laivas sulakstė į šmotus. 
Oras prisipildė visokiais 
skcveldais. Durnai tik kilo 
iš vietos, kur garlaivis sto
vėjo. Iš pradžios per dul
kes, durnus, garus nebuvo 
galima matyti, kur garlai
vis stovėjo, bet kai durnai 
išsiblaškė, tai jokio pėdsa
ko nebuvo matyti nuo gar
laivio. Paskui ėmė kristi 
iš padangių skeveldai. Ske- 
veldu krito už kelių myliu 
nuo ekspliozi jos vietos. 
Langai ištrupėjo miestuose 
Sittingboudne ir Faver- 
sham.

Rusai 
nesusitvarkę.

Berlynas, geg. 28. — Ru
sai Galicijoj dar nesusitvar
kė, nesustiprėjo, kad atsi
spirti prieš teutoną ant
puolius.

Visokie pranešimai skel
bia, jog mūšiai apie Pere- 
mišlį eina didžiausi. Į 
šiaurę nuo tvirtovės, palei 
upę San, dviejose vietose 
vokiečiai perkirto rusu ar
miją.
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Queenstowno pakraštys Irelande, kur pargabenti išgelbėti skęstanti su Lusitania 
^keliauninkai. Apačioj matosi išgelbėtą būrelis.

Vėl žuvo 
šarvuotis

Londonas, geg. 28. — 
Dardaneliuose Anglija vėl 
neteko didelio šarvuočio. 
Vokiečiai sutorpedavo šar
vuotį Majestic. Vokiečiai 
nugabeno savo povandeni- 
nią laivu į Dardanelius ir 
užduoda didžius smūgius 
Anglijos laivynui. Majes
tic gavo torpedą pašonėn, 
kuomet bombardavo turką 
pozicijas ant Gallipolio.

Oficialiai pranešama, jog 
veik visi jurininkai išgel
bėta. Bet vakar buvo ra
šyta, jog, kuomet Triumph 
žuvo, tai irgi veik visi ju
rininkai išgelbėta, o šian
die jau pripažįsta, jog 430 
jurininką žuvo. Tai gal ir 
Majestic neapsiėjo be di
deliu auką.

Majestic buvo pastatytas 
1895 metuose.

Tai dabar Dardaneliuose 
žlakso šeši talkininką šar
vuočiai. Anglijos penki — 
Ocean, Irresistible, Goliath, 
Triumph ir Majestic, Fran-

Nebraskan-- 
sutorpeduotas
Liverpool, geg. 28. — A- 

merikos gerlaivio Nebras
kan kapitonas sako, jog jo 
garlaivis nukentėjo nuo tor
pedos, o ne nuo minos. A- 
pie tą pat liudija ir kiti ju
rininkai. Ekspliozija bu
vus smarki, garlaivis buvęs 
supurtytas ir visi žmonės 
buvo parblokšti.

Iš Berlyno negauta jokiu 
žinią kas link sutorpedavi- 
mo Amerikos garlaivio.

— Roma, geg. 28. — Iš 
diplomatiniu šaltiniu suži
nota, jog Rumunija vėl ė- 
mė krypti karo pusėn, ir 
kad Vengrija mananti atsi- 
dalinti nuo Austrijos.

ei jos vienas — Bouvet.
Dar daugiau talkininkai 

galės netekti didžiu savo 
šarvuočiu. Vokiečiai atga
beno į Turkiją dar septynis 
povandeninius laivus. Du 
povandeniniu laivu atga
benta

Priverstinas 
kareiviavimas.

Afrikos kareivis

Talkininkiį 
pasisekimai.

Londonas, geg. 28. — 
Nors Anglijos laivai skęsta 
Dardaneliuose, bet talkinin
kai džiaugiasi savo pasise
kimais. Kas diena vis dau
giau ir daugiau išlaipina
ma kareiviu ant Gallipolio 
pusiausalio. ’

Vienas Anglijos povan
deninis laivas, įplaukęs per 
Dardanelią sąsiaurą į Mar
murinę jurę, .nuskandino 
turką laivą su amunicija ir 
atakavo paskui garlaivį Ro- 
dosto su provizija. Rodos- 
to užbėgo paskui ant kran
to.

NELAIME KASYKLOJ,

Nanaimo, B. C., geg. 28. 
— Kasykloj ištiko eksplio- 
zija ir žuvo arti 22 žmo
nių. Tris lavonai atkasta 
ir todėl dabar nėra jokios 
vilties atrasti gyvus kitus 
19. Kasykloj buvo išviso 
35 darbininkai. 13 suspė-

Londonas, geg. 28. — 
Naujas koalicijinis D. Bri
tanijos kabinetas, kuriu pa
teksią dar daugiau unijistą 
nariu, ruošia naują projek
tą radikalėms atmainoms 
Anglijoje.

Tautos vadovai persitik
rino, kad su laisvanorią ar
mija negalima toli nueiti, 
kolei ji buna suorganizuota, 
išlavinta !r pasiąsta karo 
laukan, perdaug užima lai
ko ir priešininkas tuo metu 
gali apturėti nekuriuos lai
mėjimus. Valdiškuose ra
teliuose pagaliau tas reika
las suprasta, ypač kad ne 
daug ką naudingo attiksią 
laisvanoriai ten, kur prie
šais juos pasistato visos 
tautos jėgos.

Į mobilizaciją milijoną 
vokiečiu, austrą, vengru ir 
turką, Anglija turi atsakyti 
taippat milijoną mobilizaci
ja. Tuo taigi tikslu naujas 
Anglijos kabinetas gangreit 
bus susitvarkęs, praves į- 
statymą, sulyg kurio dabar
tinis Anglijoje laisvanorią 
kareiviavimas bus pakeis
tas priverstinuoju kareivia
vimu. Podraug su tuo į- 
statymu bus užgintas antra
sis, kas link reikalingu mo
kesčiu priverstinos armijos 
užlaikymui.

Tokie įstatymai Anglijo
je įvykdins tikrąją pervers- 
mę, kuri anglams yra visai 
nežinoma. Ir tik toji per
versme, anglu ministerią 
nuomone,, tegalės Angliją 
išgelbėti nuo pragaišties. 
Vokietijos valdžia kadangi 
vienos dienos įsakymu gali 
sutraukti naujus milijonus 
kareiviu į mušiu vietas. Gi 
Anglija turi su atsidėjimu 
rinkti laisvanorius ir ne bi 
kas nori kareiviauti. Todėl 
dažniausia surenkami neat
sakanti žmonės, kad tuo 
tarpu gabesnysis jaunimas 
tik ištolo žiuri į tas valdžios 
nieko gero nelemiančias pa
stangas.

Gi priverstinas kareivia
vimas Anglijai suteiks daug 
karuomenės, kuri apgins ša
lį nuo grasančio pavojaus.

Anglijos liaudis taippat 
ima suprasti, jogei šiais lai
kais nesama šaliai kitokio 
išėjimo, kaip tik priversti
nas kareiviavimas ir su val
džios norais turi sutikti.

Vienas laikraštininkas 
užtiko Paryžiuje ligoninėje 
sužeistąjį Afrikos kareivį 
iiigcrį. Jam nupjauta abi 
koji žemiau keliu. Jis svei
kinasi, jo pirštai šalti, kaip 
ledas ir ranka silpnutė, kaip 
vaiko. O buvo galiūnas. 
Tik visą savo jėgą paliko 
tolimame karo lauke. Li
gonis skubinai kalba.

— Aš buvau apkasuose, 
duobėje... Ten šalta.. Vokie
čiai labai šaudo... Kam 
skriaudžia žmones. Mes, 
senegaliečiai, neužmušam 
vaiką ir moterių. Mes pjau
nam tik vyrus.

— Galvas jiems kertate?
— Taip., 

mums
Jis 

kojas 
šia:

— Ar jos išaugs vėl?
Laikraštininkui nustebus 

iš jo klausinio, jis šnabždą ------
toliau:

— Aš tikiu. Juk aš bu
vau sveikas. Kodėl joms 
neišaugti? Dešinėje kojo
je jau paūgėjo kiek kaulas. 
Aš juk seku kiekvieną die
ną. Suprask juk: žmogus 
nesti be koją. Kaip gi 
vaikščioti be koją? Visi 
turi kojas, o aš ne? Jos iš
augs. Daktaras tyčia ma
ne klaidina...

Ir jis plačiai šypsosi...

Žinoma, ir jie 
kerta.
rodo i nupjautąsias 
ir patylomis klau-

tas .velt 
susižeidė.

New York, geg. 28. — 
Pereitą antradienį pulk. 
Roosevelt, besėdėdamas ant 
arklio, parvirto ir išsilaužė 
šonkaulį.

Kaip ištiko nelaimė, tai 
pulkininkas buvo gerai ap
rištas ir jis nejuto didžio 
skausmo. Bet jo daktaras 
po ištyrimo rado, jog šon
kaulis nulaužtas.

Pulkininkas kas diena 
jodinėdavo. Dabar, po ne
laimei, nejoja, bet visgi at
likinėja po senovei savo 
kasdieninius darbus.

LAUKIA POTVINIO.
Kansas City, Mo., geg. 

28. — Missouri ir Kansas 
upiu kloniuose lįja ir pliau
pia smarkus lietus. Oro 
spėjikas sako, jog Ims didis 
potvinis, gal didesnis, negu 
anas buvusis 1903 m.

— New York, geg. 28. — 
Išplaukė į Liverpool didelis 
Anglijos garlaivis Adriatic 
su daug amunicijos ir 290 
pasažieriais, tarp kuriu yra

— Londonas, gep. 28. —■ 
Vietoj, kur nuskendo Lusi
tania, atlaikyta pamaldos 
ir primėtyta didelės daugy
bės gėlią.
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Nuo birželio pradžios pra
sideda seimu laikotarpis. 
Pačioj pradžioj birželio, 1, 
2 ir 3 d., Scrantone, Pa., at
sibus SLRKA. 30-tasai sei
mas. Po to seimo tuoj ten 
pat seks Tautos Fondo sei
mas. Chicagoj 11, 12 ir 13 
dienose atsibus L. Spaudos 
Dr-jos seimas. Toliau seks 
A LR K. Moterių Sąjungos, 
Vyč:.ų, Moksleivių, LRK. 
Sy jdos Dr-jos ir dar kito
kį seimai.

Svarbiausias, mums sei
mas bus SLRKA. Jame 
bus daroma stambios refor
mos. Ar susirinks delegatai 
apgalvoję, apsvarstę, su
pratę svarbą reikalingųjų 
reformų. Džiaugsminga
butų, jei šiemet pasisektų 
iš karto padaryti reikalau
jamas reformas.

Del reformų ne vienam 
gal reikės truputi nuken
tėti, gal ištiks murmėjimų, 
net atsimetimų nuo susivie
nijimo. Išanksto juk buvo 
pramatoma, jog reformomis 
visų nepatenkinsi. Paten
kinti bus tik tie, kurie per
mato, supranta, reformų bū
tiną reikalingumą ir per
mato iš to Susivienijimui 
sustiprėjimą. Girdėjosi bal
sai, jog reformomis bus iš
naudojama nariai. Nema
ža yra tokių, kurie keistai 
supranta išnaudojimą. Šio
je gadynėje tik pamišėliai 
beprotnamiuose nėra išnau
dojami — valgo sau valsti
jos duoną ir nieko nedaro. 
Šiaip išnaudojimai nėra iš- 
vengtini. Koks stambesnis 
gali būti išnaudojimas, kaip 
va: apsidraudžia žmogus 
SLRKA. ant $1,000. Po 
metų patinka jį nelaimė — 
ji užmuša. Jo žmona su 
su vaikais gauna $1,000, o 
jis gal tik kokius 25 dol. 
tebuvo įmokėjęs susivieni
jimai!. Galo neprieisi be
kalbėdamas apie išnaudoji
mus. Todėl vykinant re
formas susivienijime, pa
mirškime apie išnaudoji
mus, darykime kas reika-

Šis tas* '• 
apie jVluziką. 
Apie reikšmę ir intekmę 

muzikos į žmogaus sielą šio
je — didžiausių išradimų ir 
baisiausių nelaimių, kaip 
europinis karas — gadynė
je daug maž kiekvienam y- 
ra numanoma. .Muzika ly
di kiekvieną mus svarbesnį 
žygį. Girdime ją šventyk
lose, kuomet garbiname 
Augščiausiąjį, girdime kon
certuose, vakaruose, jaunų
jų susirikimuose. Muzika 
lydi žmogų prie altoriaus 
su mylimąja, lydi į amži
no poilsio vietą. Girdi mu
zikos tonus ir kareiviai, ei
dami mušim

Taip, muzika yra mus iš
tikimas sąkeleivis. Ji mus 
neapleidžia nusiminimo va
landose — kartu su musų 
siela ji linksminasi ir liūs
ta. Ko žmogus negali iš
reikšti prieteliams žodžiais, 
tą jis padaro muzika, jei 
moka ją vartoti. Tokią tai 
didelę reikšmę turi muzi
ka musų gyvenime!

Musų, lietuvių, tauta yra 
labai pamylėjusi muziką. 
Kaipgi nemylėti tokio išti
kimo sąkeleivio, kurs visuo
met užjaučia nfums. Lie- 
viai visur ją vartoja, neat
silikdami nuo kitų tautų. 
Dailiose meliodijose išreiškia 
visą savo skurdą ir sunkų 
gyvenimą. Tėvelis skun
džiasi ant sūnaus vargelio, 
bėdelčs; motušė gailiai ver
kia sūnelio, negrįštančio iš 
tolimos šalelės ar skaudžiai 
vaitoja vienturtės dukreles 
pašarvotos ir rūtų šakelė
mis apkaišytos. Ar tai vėl 
skaisčios seselės liūdi ber
nelių, nusidanginusių į toli
mas šalis. Prisimena kry
žiuočių gadynė, kuomet 
musų šalelė nuo krašto iki 
krašto buvo teriojama. Vi
są savo gyvenimą, visas 
linksmybes, nepalaimas, 
vargus kietus, troškimus iš- 
reiškia lietuviai muzikaliuo
se tonuose.

Ištiko musų šalį baisi ne
laimė. Ant jos gražiųjų 
lygumų atsibuna baisiausios 
dramos, žmonių kraujas u- 
peliais teka. Vokietis te- 
rioja visą Lietuvą, apiplėš
damas žmonelius, atimda
mas iš jų paskutinį duonos 
kąsnį. Žydinčias sodybas 
pavertė į pelenus, Lietuvos 
padanges nuo gaisrų bai
siai žėrėja. Girdisi nu
skriaustųjų lietuvių vai
tojimai. Ne vieno iš musų 
ta trobelė, kurioj gimėme 
ir augome, praleidome lin
ksmas jaunystės dienas, jau 
yra pavirtusi į nuodėgulių 
krūvą.

Toks tai Lietuvos padė
jimas! Bet, kaip viskas 
mainosi ir slenka tolyn šia
me pasaulyje, taippat ir ši 

linga ir bukime pasiryžę 
pildyti, kas bus seimo nu
tarta.

Seimai. vra reikalingi, v O
Bet ar visoms organizaci
joms reikalinga seimuotis 
kasmet ? Seimai neatsiei
na uždyką. Kelionės rei
kia apmokėti, delegatams 
išeina po kelis desėtkus do
lerių. Ar negalėtų organi
zacijos paretinti savo sei
mus — daryti seimus kas 
antri metai ar net dar re
čiau.

18 Europa sluosta kraujuose.

Visa Europa paskendus kraujuose. Visos juodai pažymėtos valstybes ištrauktos 
europiniu karan: Europa turi 453,000,000 gyventoju, 409,500,000 jų intraukta 

karo sukuriu. .

Lietuvos nelaimė praslinks, 
nors negreit bus pamiršta. 
O jautri lietuvio siela at
ras tinkamas meliodijas ir 
jose apdainuos, apverks 
savo skriaudas, žudymus, 
kraujo liejimą nekaltų 
žmonių. Į amžinus rėmus 
bus indėti Lietuvos vargai 
ir atmintis apie juos laiky
sis, kol gyvuos lietuvių 
tauta. t

Taip atmįs šią baisią ne
laimę musų thuta liūdnose 
meliodijose. Bet kaip atmi
nimą padarys apie šią 
skriaudą-nelaimę tie Lietu
vos sūnus, kuriems duota 
pažinimas muzikos, kurie, 
kaip nori, taip kalbasi su 
jos slėpiningais tonais. Mes 
turime keliatą apdovanotų 
muzikaliais gabumais vyrų, 
pilnų giliais jausmais, vyrų, 
didžios tėvynės meiles, vy
rų, kuriems artimi yra vien
genčių ašaros, aimanavi
mai. Ar jie neatsiliks'nuo 
musų tautos ir neišreikš savo 
muzikaliuose veikaluose tą 
smūgį, kurs aptaškė Lietu
vą kraujais, apšlakstė ją a- 
šaromis, pripildė ją vaitoji
mais, aimanavimais.

Ar jie sukomponuos vei
kalus, kuriuose atsispindės 
ašarų klanai, kraujo upeliai, 
pergązdintų žmonių puldi
nėjimai. Ar padarys musų 
kompozitoriai tą, ką pada
rė rusai po 1905 m., po ka
ro su japonais. Atmintinas 
bus rusų valsas “Na sop- 
kacli Mandžurii.”

Taigi,, gerbiamieji kom
pozitoriai, jus garbintojai 
šventų balsų, ar apsakysite 
dabartines nelaimes musų 
tėvynės magiškuose tonuo
se, idant slėpiningai jie 
kalbėtų apie buvusią Lie
tuvos nelaimę ateinančiai 
kartai. O tai butų svarbu 
ir ateinančioji karta butų 
tiems kompozitoriams dė
kinga. Mildos Simus.

1914 metais Suv. Valsti
jose buvp 2,451 nelaimingų 
atsitikimų ir aukų žmonė
se po įvairias kasyklas. 
1913 metais tokių pat''atsi
tikimų butą keliais šimtais 
daugiau.

Kongresas ir senų 
kareivių pensijos.

Nuo civilio (naminio) ka
ro laikų Suv. Valstijose, 
praėjo duagiau kaip 50 me
tų. Tame kare Unijos pu
sėj kariavo aplink 2,000,- 
000 žmonių. Federate val
džia, kad atsidėkoti visienz 
tiems, kurie savo gyvastis 
aukojo del 'palaikymo Uni
jos čielybės, aprūpino juos 
gana didelėmis pensijomis, 
suteikė jiems valdiškas vie
tas, be to užlaiko seniems 
kareiviams namus, kur jų 
daugumas, neturinčių savo 
namų ir giminių, atranda 
sau pastogę ir globojimą. 
Tie namai tai jiems yra 
kaipo priedas prie pensijų. 
Bet kaip daugumoj atsiti
kimų, kuomet reikalas pa- 
remths ant dėkingumo jau
smo ir patriotizmo, nuken
tėti jis turi dėlei tų jaus
mų išnaudojimo.

Aprokavimo aksioma y- 
ra, kad praėjus 50-čiai me
tų nuo paminėto karo, pen- 
sionorių skaitlius, tuo la
biau po jų likusių našlių, 
šiandie turėtų būti nieko 
nereiškiantis. O tačiau y- 
ra kaip tik priešingai, nes 
jų skaitlius ir pensijoms 
išlaidos iš metų į metus 
nuolat auga, ir, kas aršiau

30-tas Seimas S.LR.LA.
Bus Laikomas

‘ 1, 2, 3 d. Birželio, 1915 m.
p. Kunigausklo Svetainėje 
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Miesto dalyj “PROVIDENCE”

Pamaldos Atsilaikys
Sv. Juozapo Lietuvių Bažnyčioje 

Kerte N. Main Ave. ir Theodore St.

PRADŽIA 10 vai. UTARMNKO RYTĄ.

sia, kad tam pensijų augi
mui nepramatomas galas. 
Kodėl taip yra, negalima 
tiesiog suprasti. Arčiau tų 
pensijų išmokėjimo stovin
ti valdininkai visą dalyką 
pateisina tuomi, kad senų 
kareivių skaitlių padidinęs 
karas su Hispanija.

Klįstų labai kiekvienas, 
kuris manytų, kad su ma
žėjimu skaitliaus pensiono- 
rių, kurie išmiršta, lygia 
dalimi mažėtų ir išlaidos 
pensijoms; visas dalykas 
stovi tiesiog priešingai, nes 
tuo' tikslu išlaidos nuolat 
auga, ačių kongreso duos- 
numui;

To visa geresniam paaiš
kinimui gali būti sekanti 
iliustracija.

1910 metais imančių ka
rinę pensiją buvo 920,000 
žmonių, gi pensijoms tais 
metais išleista 160 milijo
nų dolerių. Trimis metais 
vėliaus tų pensiouorių 
skaitlius sumažėjo 100,000 
žmonių, o tečiau išlaidos 
pensijoms ne tiktai nesu
mažėjo, bet dar 14 milijo
nais dolerių pasididino.

1872 metais, kuomet išlai
dos pensijoms pasiekė su
mos $30,000,000, tuometinis 
pensijų komisorius Baker 
išreškė nuomonę, jogei jau 
esanti kuoaugščiausia tam 
tikslui skiriama suma, jog 

praėjus keliems metams to
ji suma laipsniškai ims ma
žėti. Šiandie, praėjus 40 
metų nuo to laiko, pensijų 
išlaidos ne tik kad nesuma
žėjo, bet dar metai į metus 
didinasi. Už tai kongresas 
kaltas, kad skiria pensijas 
tokiems žmonėms, kurie nė
ra to užsitarnavę, arba la
bui mažai užsitarnavę. An
tai po karui su Hispanija 
atsirado net 29,000 karei
vių veteranų, kuriems pri
pažinta pensijos ligi gyvos 
galvos. O juk, kaip žino
ma, tasai karas buvo men
kutėlis, sulyginus su civi
liu karu. Pensijos .išmoka
ma net tokiems, kurie nei 
parako durnų nėra pauos
tę karo metu.

Matyt, pensijų departa
mente turi būti kas nors 
tokio netvarkoje. Jei taip 
butų, tai vertėtų pataisyti. 
Verčiau tie milijonai tegu 
butų skiriami pasenusių 
darbininkų šelpimui, negu 
veteranų (senų kareivių) 
našlių užlaikymui, kurių 
dauguma ir be pensijų ga
li apsieiti. Antai ligi 106 
metų buvo mokama pensi
ja našlei, likusiai po revo
liucijos kareiviui, nors tais, 
1906 m., buvo praėję 123 
metai nuo revoliucijos.

Žalia Mėta.

Bendras priešininkas.
Vienas rusų kareivis pa

simetė nuo savo pulkonak
čia klaidžiojo po tamsias 
girias ieškodamas savo 
draugų. Bijojo šaukti, ka
dangi arti galėjo rastis prie
šininkas.

Staiga sušlamėjo medžių 
šakelės. Rusų kareivis 
staptelėjo ir ėmė kiaušy- 
ties; išgirdo besiartinančius 
žingsnius; buvo tai vokie
čių kareivis. Jiedu kits ki
tą akimirkoj pamatė — ar 
turi kits ant kito pulties? 
Abudu neturėjo šovinių — 
tai gal pavartoti šaltus gin
klus? Abudu nuilsę ir pa
vargę. Kokiam galui jie
du turi žudyties? Drauge 
eina ieškodami savo pulkų, 
nuo kurių pasimetę.

Tamsi naktis. Bendrai iš 
medžių šakų pasigamino 
šiokį-tokį guĮolį, bendrai 
čia pernakvos, praleis tam
sią naktį, atsilsės. Bet di
deliam miške reikia vienam 
stovėti ant sargybos, kuo
met kitas miega. Likimas 
lėmė rusų kareiviui pir
miau stovėti ant sargybos.Ov

Bet vos išstovėjo kokį pus
valandi ant sargybos, rusu 
kareivis pro medžius neto
liese pamatė daugybę bliz
gančių tamsumoj švieselių.

Jų buvo daug, bet kas- 
kartas jų skaitlius vis dau
ginosi. Kareiviai akimir
koj suprato, ką reiškia tie 
žiburėliai. Tai vilkų bliz
gančios tamsoj akis. Ap
link juos rinkosi gaujos vil
kų.

Pažadino miegantį vokie
tį. kareivį ir pasakė jam a- 
pie* grasiantį pavojų. Nei 
vienas neturėjo šovinių. 
Tečiau buvo apsiginklavę 
durtuvais ir kardais. Tatai 
stojo kits prie kito pečiais 
kaip broliu prieš priešinin
kus — vilkus. Vienas vil
kų į juodu puolėsi, bet ru
sas staiga jį perskriodė dur
tuvu. Vilkas pašoko ir ki
tų vilkų būryj kritęs ėmė 
raityties. Vilkai perdurtą

jį tuoj aus sudraskė į šmo
telius. Abudu kareiviu sun
kiai turėjo kovoti už savo 
gyvastis ;t narsiai abudu bet 
ir gynėsi nuo užpuolikų. 
Vokiečiui kareiviui vilkas 
perkando petį; paskui rusas 
vokiečio žaizdą aprišo.

Pagaliau jiedviem pasise
kė apsiginti nuo vilkų. Iš
aušus abudu kareiviu pasi
leido tolimesnei! kelionėn 
per girią. Išėję vienai! pa
giriu, išnaujo abudu paliko 
kits kitam priešininku. Vie
nas pasuko dešinėn, kitas 
kairėn pusėn, kiekvienas į 
savo apkasas. Neužilgo gal 
kits į kitą ėmė ir šaudyti.

Visaip pasitaiko karo 
lauke.
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FIRMOS
geriausios fermos

Pigiai parduodu geriausias gatavai 
farmas su budinkais, sodnais ir užsči 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliui 
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tun 
itngiausiu taimerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich* 
igan ežero ir arti portavo miesto Lm 
dington. Geriausi transportaeija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, moki 
slainos ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Seotville, Mich. ir ai 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo mane* nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Seotville, Mich.
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Iš mano 
atsiminimų.

Liepos mėn. pradžioje 
1904 m. rusų-japonų karo 
metu 23-čiasis rytinės Si- 
berijos šaulių pulkas, kuria
me ir aš buvau, stovėjo pie
tinėj Mandžurijos dalyje už 
Liaojano apie dešimts ru
siškų mylių nuo Korėjos ru- 
bežiaus. Karo laiku kiek
viena pusė, progai pasitai
kius, stengėsi užimti pato
gesnę vietą, kad lengviau 
butų atmušti užpuolanti 
priešą. Tokiuose atsitiki
muose kaip sykis tinka aug- 
štos vietos, nes geriaus yra 
priešas matomas ir leng- 
viaus nuo jo ginties.

Vieta, kur mes apsistojo
me, ir buvo patogi karišku 
žvilgsniu. Priegtam vieta 
buvo kalnuota ir šiaip turė
jo gerą išvaizdą. Po tuos 
kalnus vingiavo gražus ti
pelis. Vienoje vietoje ra
dosi puikiai atrodanti lygu
ma. Abelnai, ta vieta gra
žiai atrodė. Kalnus puošė 
dailus medžiai ir kitokie 
žaliumynai. Taikos laiku 
galėtum tokioj vietoj gėrė
tis gamtos gražumais.

Mes turėjome užėmę aug- 
štumas apie 1,000 pėdų aug- 
ščio. Ant pat viršūnės tu
rėjome prirengę gerus ap
kasus geresniam apsigini- 
mui nuo priešo užpuolimų. 
Iš apkasų buvo padarytas 
išėjimas į kloni, kad. smar
kiai priešui užpuolus, butų 
galima pasitraukti atgal su, 
mažesniais nuostoliais. 
Priegtam turėjom galo ap
kasų dvi netikras kanuoles, 
iš medžio padarytas, del su- 
klaidinimo priešo. Jos bu
vo labai gerai parengtos ir 
ištolo negalėjai atskirti, ar 
tai buvo tikros, ar netikros. 
Prie tų kanuolių sargyba bu
vo dieną ir naktį. Jos buvo 
pastatytos augštoj .vietoj, 
iš kur gerai buvo apmatyti 
priešo pusę. Ir man ne 
kartą reikėjo stovėti prie tų 
kanuolių ir tėmyti per žiū
romis japonų pusėj. Apie 
mažiausius priešo judėji
mus reikėjo pranešti į cen- 
tralinį punktą. Toj vietoj 
prie nepaprastai sunkių 
aplinkybių reikėjo praleisti 
18 dienų. Nemažai ten 
vargo reikėjo pakelti. Tuo- 
mi labiau buvo apsunkin
tas musų padėjimas, jog 
mes buvome ugštumoj, o 
karinė virtuvė buvo žemai, 
saugesnė j vietoj. Nors re
tai tevirdavo toje virtuvėje, 
bet kuomet virdavo, tai rei
kėdavo eiti vienam karei
viui atnešti valgio del de
šimties ar daugiau karei- 
vių. Pasiėmęs keliatą kati- 
lukų ir dar šautuvą ant pe
čių karštose vasaros dieno
se taip apsunkintas turėjai 
kabinties ant augšto kalno. 
Tai nemalonios buvo eks
kursijos. Ne gana to. Rei
kėdavo sunkiai naktimis 
dirbti kasant naujus apka
sus arba taisant tuos pa
čius. Taipgi reikėdavo kas 
naktis apkasų supiltąjį 
skardį nuo priešo pusės ap
dėti medžių žaliomis šako
mis arba žolėmis, kad prie
šas ištolo negalėtų supras
ti, kur musų apkasai yra.

Tokiame vargingame pa
dėjime išbuvome devynias 
dienas priešo nekliudomi.

Bet liepos 10 d. atėjo musų 
pulkui įsakymas pereiti iš 
apsigynimo į užpuolimą, 
kuoveikiausia pasirengėm į 
nemalonią kelionę. Jau iš 
ryto 8 vai. buvome kelio
nėje. Ėjome tokioje tvar
koje, kaip visuomet karei
viai eina į mūšį — atstu 
vienas nuo antro mažiausia 
per žingsnį. Kelionė buvo 
gan sunki. Ėjome be kelio, 
per kalnus ir krumus: Ė- 
jome nurodytoji pusėn prie
šo ieškoti. Priegtam die- 
na buvo karšta ir slopinan
ti. O buvome apsunkinti 
dar visokiais daiktais, kaip 
tai kareiviai dažnai esti. 
Tokiuo budu ėjome per vi
są dieną, ėjome ne vien žin
gsniais, bet dažnai prieš 
kalną reikėdavo bėgti. Mar- 
šavome per dieną, bet prie
šo nesuradome. Tik su 
žvalgais susidūrėme po ke
liūtą sykių. Iššaudavome 
po keliatą kartų ii’ tuomi 
viskas pasibaigdavo. Tą 
dieną vienas mūsiškių leng
vai buvo sužeistas.

Nakčiai užėjus, grįžome į 
apkasas. Be poilsio ėjome, 
neatsilsėję ir pasukome at
gal eiti. Sugrįžus atgal, 
neilgai reikėjo ilsėties po 
sunkios kelionės, nes japo
nai vis dažniau ėmė už
puldinėti musų žvalgus. Iš 
to davėsi suprasti, jog ar
tinasi japonų jogos ir bu
sim užpulti.

Ir ištikro, liepos 17 d., a- 
pie 11 vai. vak., atėjo pra
nešimas, jog didžios japonų 
jėgos artinasi. Mes kuovei
kiausia stojome į savo vie
tas, o nekurtuos pasiuntėme 
pirmyn del geresnio dalykų 
ištyrimo. Šaudymai buvo 
reti. Tik žvalgai susišau
dydavo. Tokie šaudymaisi 
ėjo per ištisią naktį. Bet 
rytmetyje, pradėjus švisti, 
japonai paleido baisią ugnį 
iš kanuolių ant musų arti
lerijos, šalyje esančios nuo 
musų apkasų. Visą apylin
kę apmetė granatomis. O 
trenksmas tų sprogstančių 
granatų tai tartum, kad že
mė po kojomis tuoj grius. 
Per didelį šaudymą, pradė
jo musų apkasus ardyti ir, 
sprogstant granatoms, iš
rausta buvo žemė. Liepos 
18 d., apie 9 vai. iš ryto, 
priešas taip įnirto bombar
duoti musų apkasas, kad 
jokiuo budu nebuvo galima 
jose laikyties. Neužilgo a- 
tėjo įsakymas traukties į 
patogesnę vietą. Nors iš 
apkasų buvo išėjimas, kaip 
minėjau, bet del žemės kie
tumo nebuvo galima gerai 
padaryti. Apkasai irgi ne
buvo gilus. Tiktai ant ke
lių atsiklaupus tebuvo gali
ma šauti. Išėjimas buvo 
sunkus. Iš apkasų tik 
šliaužte šliaužiant galėjai 
iššliaužti neužmatomas. Už 
pusvalandžio šiaip-taip iš
šliaužėme į klonį, bet atsi
dūrėme į didesnį pavojų. 
Mes traukėmės geroj tvar
koj, pasklidę, ėjome atgal 
į toliau esančias augštumas. 
Bet. priešo kanuolės kau
kė, pripildydamos orą di
džiausiu trenksmu. Dras
kė medžių žieves ir šakas. 
Bandė užkenkti musų atsi
traukimui. Bet ir tuo kar
tu priešas nepadarė musų 
rotai daug nuostolių. Tik 
du buvo sužeistu. .

Užėmę patogesnę vietą,' 
pradėjome darbą šautuvais. 
Šaudėme iki sutemai. Išto-

Išgelbėta moteris iš jurtų 
nuskendus sutorpeduotai 
Lusitaniai. Ant greitųjų 
apsitaisius sausais vyriškais 
drabužiais, kuomet išgaben
ta ant kranto Irelande.

lo besišaudant musų pusėj 
tik penki tebuvo sužeisti. 
Sutemus viskas aptilo ir 
mes dainuodami, it nieko 
nebūtų atsitikę, traukėme 
atgal. Traukėmės arčiau 
Liaojano ir buvome už 30 
mylių nuo to miesto. Pas
kui mus paliko keli degan
ti cliinų kaimai, kuriuos 
padegė sprogstančios gra
natos.

Albertas R—s.

Senai užgeso tasai entuzi
azmas, su kokiuo jis visur 
būdavo sutinkamas. Šian
die jau nėra tų peštynių ir 
susikimšimo ant gatvių no
rint ciesorių pamatyti. Nė
ra nei žymės tų linksmų 
šauksmų. Dabar ciesorių 
apsiaučia tuštybe ir ledinė 
oficialybė.

Pranas Juozas bijosi ir 
slapstosi Schoenbrunne. 
Pirmiau jis tą pilį lankyda
vo del sveikesnių oro, šian
dien ten gyvena del didesnio 
atsargumo; bijosi pasikėsi
nimų ant savo gyvasties.

Slaviai pavaldiniai mur
ma, atvirai reikalauja su
gražinti jiems priderama^ 
teises. Areštai ir egzeku-I °
cijos jų sielose padidino 
laisvės pageidavimą. Ven
grai taippat ima susipras
ti, jogei jie buvo apgauti, 
nes užuot žadamųjų perga
lių, mato savo šalies terio- 
jimą, mato prisiartinantį 
savo šaliai paskutinį galą. 
Šiandie podraug su viltimi 
išnyko jų ii’ išdidumas, o 
kadaisia mylimas ciesorius 
— šiandie neapkenčiamas. 
Todėl Pranas Juozas bijosi, 
bijosi kiekvieno bildesio, 
žmonių sujudimo.

Norėčiau jį pamatyti iš 
arčiau, keliausiu į Schoen- 
brunn. Nežinau, ar, kaip 
seniau, dalis parko atvira 
publikai. Pamėginsiu. Ži
nau, kad rytoj ciesorius pri
ims audiencijon premjerą, 
gr. Stuergkh.

Jis stovi viena koja kar
ste, bet dai’ virpa: jaučia, 
kaip sostas iš po kojų slen
ka, grimzdamas nekaltai! 
viso pasaulio kraujau.

“Aušros” Mokykla
Mokina Angliškos Kalbos 

” Lietuviškos Kalbso 
’ ’ Aritmetikos
’ ’ Kningvedystės
” Stenografijos 
’ ’ Typewriting 
’ ’ Pirklybos Teisių
” Abelnos Historijos
” Suv. Valstijų Historijos 
’ ’ Geografijos 
” Algebros . 
” Trigonometrijos 
” Braižymo 
” Pilietystės 
” Politiškos Ekonomijos 
’ ’ Dailarašystės

Mokinimo valandos.
8 ryto Iki 5 po piet Vak. 7:30 iki 9:30 
3149 S. Halsted St., Chicago.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikr, Bichter ’io 
Pain Expellerj, 
visados reikalau 
kits su su ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arba 
pa* iidirbėjus.

F.Ad.Richter&Go 
74-88 Washington St 

NEW YORK. N. Y.’

^KAZIMIERAS GUGls"
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krlmlnallškas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus Ir paperas

Dieną mieste: 
127 N. Dearborn St. 
Room 1122 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

Vakarais namie:
1U W. 35th St.

Tel. DroverUIO

Tananevigz Savingsi Y-’

JONAS M. TANANEVIČ1A, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mų ir moka už juos 3 procentą, metams. Pęgcentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

DYKAS
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Gyvas lavonas.
Paryžiaus dienraščio 

“Matin” sandarbininkas — 
Louis Roger — apkeliavęs 
priešininkų šalis. Tarp kit
ko jam pasisekė kelias die
nas pabuvoti Viennoj ir pa
matyti ciesorių Praną Juo
zą.

Nuo karo pradžios cieso
rius Pranas Juozas tik re
tai kada pasirodo Viennoj 
— rašo Roger — ii’ tai 
trumpam laikui. Bet vie
name restorane išgirdau, 
kad jis šiandien sostinėn at
važiuoja. Palauksime. Ka
rietos ir karietos pasirodė 
su valdovo herbais... Tai jis! 
Vos tik gali jį patėmyti ka
rietos gilumoj. Karietos 
greitai pyškina.

Kaip tai jis suseno! Va
žiuoja į 6-tą ligoninę, ir va
kariniai dienraščiai skelbia 
mums, kad jis maloniai kal
bėjo su sužeistaisiais ir pa
dovanojo jiems du tūkstan
čiu cigarų ir cigaretų.

Ligonines jis lanko vis 
rečiau ir rečiau. Blogai jau
čiasi, matydamas sužeistuo
sius, kurtų kentėjimams 
patsai yra kaltas.

— Ar visados taip išrodo 
jųjų ciesorius? — paklau
siau kelių vienmečių.

— Tamsta mėgink jį ar
čiau pamatyti. Ir jei pasi
seks tamstai tai atsiekti, 
nusistebėsi jį pamatęs.

Tas man tikrai pasisekė 
atsiekti ir tikrai nustebau. 
Tasai žmogus yra baisus.

Senai jau praėjo toji tau
tos simpatija, su kokia ji 
savo valdovą sveikindavo.

Schoenbrunn. Kiek tai 
atminimų yra surišta su tuo 
užvardinimu. Pilis Belle 
Fontaine guli už 4 kilomet
rų nuo Vielines; atmena 
Marijos Teresos laikus; pi
lies plotis yra lygus Versa
liui.

Parkas ištikro yra ver
tas pamatymo. Jin papras
tai įvažiuojama per Vor- 
park tiltą skersai upę.

Publikai leista pasižiūrė
ti po botaninį daržą ir pui
kų 'portiką, nuo kurio dai
liai, kaip ant delno, persi- 
stato aplinkiniai daržai ir 
sostinė.

Ciesorius, jei nelįja; po 
parką vaikštinėjasi kelis 
kartus dienoje.

Kaikada prisiartina prie 
portiko, prie Reich stadto 
princo terasos. Šiuomi kar
tu atėjo net ligi fontanos, 
kuri pilies vardu vadinama.

Ėjo pats vienas, paleng
va, su lazda rankoj: ant sa
vęs turėjo pilką ploščių ir 
šiltą kepurę. Keliais žing
sniais, paskui jį žengė 2 o- 
ficieriu. Šitam prislėgtam 
senelyj nebuvo nieko tokio 
majestotinio ir niekas ten 
nereiškė valdiškų priėmimų, 
kur stengtasi palaikyti ko
kias tai valdžios išvaizdas.

Mane šaltas-prakaitas a- 
pipylė, kuomet iš arčiau pa
mačiau tą žmogų, sunkiai 
žengiantį po savo senų me
tų prislėgimu ir sąžinės ne
rimavimu. Kaip galėjo ta
sai gyvas lavonas padaryti 
tiek' pikto, pasėti ant žemės 
tiek nelaimių.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School oi Laagneges

1741 W. 47th Street, : : Chicago,

Geriausias grabo- ■ 
rius ant Bridgepor- g 
to. Atlieka darbą g 
kuogeriausia. į

Prie kiekvieno B 
pagrabo suteikia g 
geriausius liktorius g 
ir 12 vazonų paimu. S

Tel. Drover 4139 8

LIETUVIS !
GRABORIUS !
----------------- m

e A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. y

Pigus Išpardavimas
Parsiduoda 4 lotai labai geroj, lie

tuviu apgyvento j, vietoj, West Pull
man ’e, arti lietuviškos bažnyčios. 
Lotai parsiduoda labai pigiai. Kai
na buvo $1400,00, dabar parsiduos už 
$900.00. Pasinaudokite iš geros pro
gos. Atsišaukite sekančiu adresu:

B. SLUZ,
Real Estate Agent, 

738 W. 119 str., W. Pullman, Ill.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale sutelkiame veltui 
patarimus.
siss m TTrrTTrsBSSBHHB

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.Halsted St,

g
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z Šitas specialis KUPONAS vertas 
Ha^san Cigaretų kuponų, kada yra prtduo- ] 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų-Hassan j 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas i

THE AMERICAN TOBACCO CO. J 
v Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
tek (Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausia Lietuvis Graborius Chicagoje

AUBURN AVE., CHICAGO, ILL
Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad 

našlaičiams grabai yra gaunama veltui.

Yra du skyriai: 1, veltui. 2, su primokejimu.
Jaigu primokėsi $12.00, tai kitur turėsi mokėti $35.00 ir tt.

Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystes srytyje, atneša lie
tuviams naudų.

Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima 
gauti grabai pusO kainos, neduodant savo kruvinai uždirbtus centus bent 
kam išnaudoti.

Jei ateityje bus reikalinga, galite eiti ir persitikrinti pas kitus, bet ne
užmirškite savo seniausio graborio POVILO MAŽEIKOS, kuris pa
rodo teisybę dėl darbininko žmogaus ir našlaičių.

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu.

3315

j

H
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Dorna West Pullmano Lietuviams.!
a 
B

LnLLiimli. ■ .i

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI "TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS
DIENOS UŽDARBI.

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 vak vakare kasdiena

| 
B
B 
B

i

Jau galima pinigus siųsti į senu krajų — Lietuvą- Taippat par
duodame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par
davimo labai pigiai keliatą namų. Du namu parsiduoda už pusę kainos, "
labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo * 

daugybę lotų' šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- 
viaį pasinaudokite iš geros progos!

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu

B. W. SLUZ
738 -W. 119 St.

TELEPHONE WEST PULLMAN 992.
West Pullman, Hl. ■

i 1
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KATALIKAS

Iš Chicago.
ŽMOGŽUDYSTĖ, AR . 

SAUŽUDYSTĖ?
Policija daleidžia, kad už

vakar papildyta žmogžudy
stė, būtent, kad Annie John
son, 25 metu amžiaus mer
gina, esanti nužudyta. Miss 
A. Johnson nesenai buvo 
atkeliavusi į Chicago ir vi- 
supirmu apsigyveno pas 
šeimyną Allen, Evanstone.

Trečiadienio vakare ji at
rasta negyva, su žaizdomis 
galvoje nuo kulipkų ir lai
kanti revolveri rankoj, na
muose daktarės-akušerės Ei 
S. Shaver, po num. 1120 
Sedgewick gat.

Kulipka perlindusi per 
dešinįjį smilkinį, gi revol
veris palikęs kairiojoj ran
koj, kas policijai suteikia 
progą manyti, jogei mergina 
buvo nužudyta. Apart to 
detektivai atrado dvi nuo 
kulipkų skyli — vieną ko
modoj, antrą sienoj.

Lavoną pirmutinis atrado 
W. C. Harvey, gyvenąs tuo
se pačiuose namuose, kuo
met vakare sugrįžo namo. 
Bet apie tai nepranešė po
licijai, tik lauke kelias va
landas, kol sugrįžo daktarė 
Shaver. O pastaroji sugrį
žo vėlai, 11:30 nakčia. D-rė 
Shaver taippat tuojaus ne
pranešė policijai, tik per te
lefoną pašaukė grabininką 
ir tik pastarasis apie visa 
tai davė žinią policijai į 
Chicago avė. nuovadą.

Pribuvus policija pertik
rino revolverį ir susekė, kad 
jame butą keturių kulipkų: 
tris iššauta, gi viena suge
dus.-------

Vakar dieną policija vi
saip galvojo ii’ pagaliau su
areštavo daktarę Shaver ir 
jos sūnų ir laiko nuovados 
kalėjime. Intariama dak
tarė su sunuimi merginos 
nužudyme. Mat, susekta, 
kad merginai daryta kri
minale operacija ir ji gavus 
kraujo užnuodijimą. Poli-

cija tvirtina, kad daktarė 
arba jos sūnūs merginą nu
žudė, idant nepaaiškėtų 
daktarės kriminalis darbas. 
Tečiau vieną piktadarybę 
slėpdama, atliko dar bai
sesnę. Atsirado ir liudi
ninkai priešais daktarę 
Shaver. *

PAGARSINIMŲ RIN
KĖJOS.

Artinanties ALRKA. Mo
terių Sąjungos seimui, ren
giamasi iškelti dideles pra
mogas, kurios atsibus bir
želio 29 ir 30 d. Seimo die
nose šv. Jurgio salėj. Ti
kimasi didžios publikos iš 
visų miesto dalių. Pramo
gos programas bus su pa
garsinimais. Biznieriams 
gera proga pasigarsinti.

Pagarsinimų rinkėjos y- 
ra: del Bridgeport©, West 
Sides ir Roselando p. A. Gi- 
lienė ir p. P. Elijošaitė, del 
Town of Lake p. Varanavi
čienė, del Apveizdos Die
vo parapijos p. J. Valterie- 
nė ir p. Macijauskaitė.

NUO ADMINISTRA
CIJOS.

Dienraščio “Kataliko” a- 
gentas, M. ŠIMONIS, šio
mis dienomis lankosi po 
Pennsylvanijos valstiją ir 
užrašinėja “Kataliką.” Kur 
Jis atsilankys, lietuviai juo- 
mi gali pilnai užsitikėti. ir 
per jį užsirašyti dienrašti 
“Kataliką.”

A. L. D. “Kataliko” 
’ Administracija.

Reikalingas vaikas, pabaigęs Pub
lic mokyklą. Malonėkite atsišaukti į

‘ ‘ Kataliko/ ’ administraciją
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill

Nakčia ties Michigan avė. 
ir 51 gat. automobilius su
sidaužė su gatvekariu. 5 
asmenis, važiavusieji auto- 
mobiliumi, sužeista.

Chicagos italai sumanę 
surinkti $100,000 Raudona
jam Kryžiui. Tuo tikslu 
susidaręs komitetas.

Mrs. Jeannette Smesart, 
4119 Lake Park avė,, mir
tinai apdegė, kuomet norė
jo užkurti pečių su gazoli
nu ir pastarasis eksplioda- 
vo.

Vakar palaidota miręs bu- 
vusis Chicagos policijos vir
šininkas John M. Collins. 
Laidotuvėse daug policijos 
dalyvavo. ,

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie lietus; rytoj debe- 
siuota; maža atmaina tem
peratūroj. Vakar augščiau- 
sia temperatūra buvo 53 
laipsniai, žemiausia — 43 1.

Henry H. Rauscher, 4427 
No. Kenneth avė., motorcik- 
linis policiantas, vakar pa
simirė. Užvakar jis mo- 
torcikliu važiuodamas susi
daužė su vežimu ir baisiai 
buvo. susižeidęs.

Frank McCabe sumanęs 
persiskirti su savo žmona, 
su kuria išgyveno aštuonis 
metus, todėl, kad toji jo ki
taip nevadinanti, kaip tik 
“Mister.”

MOTORMANAI IR KON
DUKTORIAI BALSUOS.

Rytoj ryte, pradėjus 6 
valanda, gatvekariu kon
duktoriai ir motormanai 
balsuos, ar birželio 1 d. eiti 
straikan, ar ne, jei kompa
nija nesutinka padidinti 
jiems algų. Balsavimas tę
sis visą parą. J ei butų 
straikas, tai anan norima in’ 
traukti ir viršutinių gele
žinkelių tarnautojai.

SUSIRINKIMAS.
Šį vakarą Dievo Apveiz

dos parapijos salėj tuo po 
pamaldų atsibus ALRK. 
Moterių Sąjungos Chicagos 
kuopų valdybų susirinki
mas. Visos valdybų narės 
teiksis pribūti.

L. M. Gurinskaitė, 
centro rast.

TREČIAS IŠKILMINGAS 
PIKNINKAS

Parengtas dr-stės Lietuvos Mylėtoją, 
Cicero, III., kuris atsibus geg. (May) 
30 d., 1915 m., G. M. Chernausko dar
že,- Lyons, Ill. Pikninkas prasidės 
9 vai. iš ryto. Įžanga 25c. porai. 
Kviečiame visus musu viengenčius, 
senus ir jaunus atsilankyti į musu 
iškilmingą pikninką, kur galėsite lik- 
smai praleisti laiką ant tyro ir gra
žaus oro. Kviečia

KOMITETAS.

Pasarga. Važiuojant iš Chicago rei
kia imti Ogden avė. karus ]ig 52 avė., 
o ten išlipus paimti Lyons karus, ku
rie daveš iki pat daržui. Iš Cicero 
imkit 52 avė. karus ir Lyons karus.

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdą platus ir 150 pėdą ilgas, Harvey, 
Ill. Atsišaukite į Tananevicz Savings 
Banką, Real Estate Departamente.

Neužmiršk, kad kongres- 
manas

CHARLES M. THOMSON
balsavo už Burnett’o imi
gracijos bilių, kuris neleis
tų i šią šalį .nemokančių 
skaityti ir rašyti, ir davė 
balsą už Hobson’o rezoliu
ciją..

SUČEDYK PINIGUS 
A'NT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

19c

Santos kava, 
kaip kiti par- 
duoda už 30c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertės kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankas’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinč dalis.
1644 W Cnicago avo
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė
2054 Milwaukee avė
2710 W North avo

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3127 S Halsted st 
3729 o Ashland avo

LIETUVIS ARCHI
TEKTAS.

Ponas M. E. Žaldokas va
kar buvo apteiktas archi
tekto diplomu. Jisai bai
gė Armouro technologijos 
institutą.

Yra tai pirmas tarp Ame
rikos lietuvių, baigęs aug- 
štus architektm’os mokslus.

EXTRA! EXTRA!

Trijtj hibą mūrinis kampinis namas 
turi būti parduotas i 30 dienu. Na
mas randasi vienu bloku nuo Apveiz
dos Dievo bažnyčios. Geras kampas 
bile kokiam bizniui. Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. Tananevicz,
670 W. 18th str., Chicago, Ill.

PRAKALBOS IR BALIUS!

Liet. Dainos ir Dramos “Birutės” 
dr-ja rengia gegužės 31 d., ty. Vai
niką dieną, prakalbas ir balią. Pra
kalbos prasidės nuo 2 vai. po pietą. 
Kalbėtojum bus gerb. Dr. A. K. Rut
kauskas. Po prakalbą balius su įvai
riais pamarginimais. Taipgi dainuos 
“Birutės” choras. Viskas atsibus 
Columbia salėj, Kenosha, Wis. Įžan
ga: porai 25c., vienai ypatai 15c.

Tegul kenoshieičai pasinaudoja šia 
proga.

KOMITETAS.

”hon« Drover 7S0C .J

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

/ Ofisas ir Gyvenime vieta Valandos (

į: 3249 S. Morgan St., Chicago. j

Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DRAUGAS”
“Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuviij veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.OO, pusei metų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui. 
Adresuokit:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St.. Chicago, III.

REAL ESTATE
I K!UM HITiT li HIM IIMMWWSMIWBlMBWWgMWMMmMMWlWWWWWMftMfciiiaiitaMMaMBM

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 ave., preke tik $3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell ave., ant lengvų išmok., preke $4000.
Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišaukii kogreičiausia, nes 

c tie lotai turi būti parduoti begyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

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

| DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
1 YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS | 
į AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU į

ANT NEDĖLIOS į
Išeina kas utarnlnkas Ir petnyčla į= _

I PRENUMERATA KAŠTUOJA- — — - -------- -5 j

AMERIKOJ f 25

E
i pusei matu ©1.^5 <

1UR0P0J f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- j I 
IJoĮi ir Škotijoj 15 š Prūsuose 15 m. j 3

Rašyk Suoja«s0 o gausi vieną numerį c’ykr*.

W, D. Boczkauskas & Go.
I-SŽJ W. South AIU • Mahanoy City, Pa. j 

• B

f-: j - i- r rry • „4: į i l ...i,.-

j “Amerikos Lietuvis” j
J Ij Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- :: j kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. ?!
i,§ Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- j siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
į Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai. I

I H

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus. į

M. PALTAHAVICIA
į 15 Millbury St., : Worcester, Mass. <
L. . . . . . . . . . . .  . . . I
UC3SK3. i.-*..,.•.».«.»■•..... • •.. - .. r a , . ,

■•I’

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

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

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

4
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