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AMERIKA NEPATENKINTA VOKIETIJOS ATSAKYMU
Vokiečių no

ta Amerikai.
WASHINGTON, D. C., 

birž 1. — Suvienytų Valsti
jų valdžia jau gavo atsaky
mą iš Vokietijos valdžios i 
savo notą del Lusitanios nu- 
skandinimo. Kaizerio val
džia vijurko rolę lošia šia
me atsitikime — teisinasi 
savo budu karo vedimo, tei
sina Lusitanios nuskandini- 
mą ir neprižada liautis 
skandinus prekybinių ir pa- 
sažierinių laivų. Vokietija, 
norėdama išvengti atsako
mybės, verčia visą bėdą ant 
Anglijos. Taigi Vokietija 
visai neišpildė to, ko Dėdė 
Samas pareikalavo.

Amerikos spauda ir pa
vieni žymesnieji asmenis 
pripažįsta, jog vokiečių no
ta negali patenkinti ameri
konų.

Prez. Wilson taiso kitą 
notą ir joj bus pareikalam 
ta kategoriško vokiečių pa
sižadėjimo, jog neatakuos 
daugiau Amerikos garlaivių 
ir nežeis amerikonų, šian
die prezidento nota bus ap
svarstyta sekretorių susi
rinkime. Vokietijos amba
sadorius prašė prezidentą 
ant pasikalbėjimo. Prezi
dentas sutiko priimti am
basadorių. Nota Vokietijai 
bus pasiųsta po sekretorių 
posėdžio ir po pasikalbėji
mo su kaizerio ambasado
riumi.

Prez. Wilson dabar aiš
kiai kaizerio valdžiai pasa
kys, jog tarptautinės teisės 
jai neleido atakuoti Lusi
tanios, jog pagal tarptauti
nes teises nevalia skandinti 
garlaivių, nedavus laiko pa- 
sažieriams’ išlipti ir neap- 
žiurėjus gerai, kas gabena
ma garlaivyje. Dabartinė 
prezidento nota bus, kaip 
ultimatumas.

ŽUVO 40 ŽMONIŲ.

Londonas, bir. L—Vokie
tijoj orlaiviai atakavo Fin- 
landijos sostinę Helsing- 
forš. Bomba krito ant gar
laivio Bore, kurs buvo neto
li miesto. Garlaivis žuvo ir 
su juo 40 pasažierių.

— Petrogradas, birž. 1. — 
Rusijos apskaitliuota, kiek 
iki bal. 1 d. turėta nelais-

* vių. Iki minėtos datos iš
viso Rusijoj nelaisvių buvo 
10,734 oficierių ir 605,378 
kareivių.

— New York, birž. 1. —
> , Dr. Dernburg, kaizerio poli

tikos gynėjas šioje šalyje, 
nutilo ir nežinia, kur jis 
dingo.

Vokiečiai silp
sta Žemaitijoj.
PETROGRADAS, birže

lio 1. — Rusai ima gerokai 
spausti vokiečius Žemaiti
joj. Po biskį, bet nuola- 
tai, stumia vokiečius atgal. 
Nors vokiečiai ir traukia 
sustiprinimų į Žemaitiją, 
bet rusai greičiau stiprėja 
ir išgali uždrožti smūgius 
vokiečiams.

Šiaulių paviete ties Bu- 
biais rusai sumušė vokie
čius. Vokiečiai traukėsi at
gal Kurtavėnų link. Bet 
vokiečiai neatsilaikė nei 
ties Kurtavėnais — rusų ve
jami bėga atgal. Vokiečių 
linija nuo Kurtavėnų buvo 
nusitęsusi visu padubisiu iki 
Nemuno. Bet visose vieto
se padubisyje vokiečiai į- 
veikti, ir kadangi kėliose 
vietose neatsilaiko, tai ir vi
sas jų frontąs ima judėti ir 
silpsti. 'Rusai skelbia, jog 
vokiečiai labai atkakliai 
priešinasi ir jog smarkią ug
nį vartoja prieš rusus, bet 
visyien neišgali atsilaikyti 
prieš rusus.

Vokiečiai oficialiai skel
bia, jog Pakuršyje ties Gla- 
kiais vokiečių kavalerija į- 
veikusi rusų diviziją ir ru
sai pasitraukę į šiaurę ir 
šiaurės rytus. Padubisyje, 
arti Nemuno, anot vokiečių 
pranešimų, buvo smarkus 
mūšiai, rusai buvę priversti 
atsimesti per Dubisą ir pa
likę 300 kareivių vokiečiams 
į nelaisvę.

Italijos kara
lius karo lauke

Geneva, birž. 1. — Itali
jos karalius, lygiai, kaipir 
Belgijos karalius, dalyvauja 
karo lauke ir lankosi pavo
jingose vietose. Karalius 
pribuvo su savo jėgomis 
ties Montebaldo ir pats ap
sistojo prie didžiulės 75 mi
limetrų kanuolės. Pats ka
ralius iš kanuolės paleido 
keliatą šūvių į austrų drut- 
vietes.

— New York, birž. 1. — 
Pasažierinis Amerikos gar
laivis New York išplaukė į 
Liverpool. Ant jo yra 100 
amerikonų.

—Londonas, birž. 1. — 
Garlaivis Laxonia su rezer
vistais iš Kanados pribuvo į 
Angliją. Buvo lydimas An
glijos karo laivų.

— Geneva, birž. 1. — Vie
nas Vokietijos zeppelinas 
nuskendo Šiaurinėj juroj.
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Italai ne
sulaikomi.

Paryžius, birž. 1. — Nie
kur austrai negali sulaikyti 
italų. Visu frontu italai 
spaudžia austrus. Iš pra
džios išrodė, . jog Tyrolio 
kalnuose italai negalės smar
kiai varyties pirmyn, nes 
kalnuose lengva ginties, 
lengva apginkluoti tarpkal- 
nius. Bet italai viską tru
pina savo kelyje, laužo, dau
žo visokias austrų drutvic- 
tes. Italai dabar jau ran
dasi už 10 mylių nuo didžio 
miesto Trent. Tą italų pa
sisekimą pripažįsta ir aus
trai. Dabar italams prisi
eina atakuoti Lavarone aug- 
štumas, kurios yra netoli 
Trent.

Toliau į šiaurę stambios 
italų jėgos atsirado netoli 
miesto Banevezzio. O tas 
miestas yra netoli geležin
kelio, kurs jungia Inns
bruck ir Trent. Jei italai 
paims Banevezzio, tai tuo
met jau Trent yra atkirstas 
nuo susipešimo geležinke
liu. Tuomet į Trent nei a- 
municijos, nei provizijos, 
nei sustiprinimų nebus ga
lima atgabenti.

Italai jau išanksto buvo 
atsigabenę didžiausias sa
vo kanuolės į parubežį. 
Kaip tik prasidėjo karas, 
tai tuoj ėmė daužyti austrų 
drutvietės. Nors austrų 
drutvietės buvo stiprios, 
bet jos neatsilaiko prieš i- 
talų kanuolės. Ties Serra- 
ville buvo stiprios austrų 

drutvietės. Italų kanuolės 
be paliovos per 16 valandų 
baubė ir kriokė ir per tą 
laikotarpį sutrupėjo visos 
drutvietės.

— Sapulpa, Okla., birž. 1. 
— Laikraščio Sapulpa He
rald namai buvo išdinami- 
tuoti. Tasai laikraštis buvo 
užvedęs smarkią kovą prieš 
padaužas.

— Dalas, Texas, birž. 1. 
— Didelis trokas su daug 
žmonių važiavo per pilimą. 
Šoferis prileido troką prie 
pilimo krašto ir trokas nu
riedėjo pakalnėn su žmo
nėmis. Šeši žmonės užmuš
ta ir 19 sužeista.

Šisai yra rokuojamas smar
kiausiu generolu Suv. Val-

Zeppelinai lan
kėsi Londone.
Londonas, birž. 1. — Ga

lop pirmu kartu Vokietijos 
oro laivynas pasiekė Lon
doną. Laivynas susidėjo iš 
didelių zeppelinų. Kiek tų 
zeppelinų buvo, kokią Lon
dono dalį atakavo ir ką pa
darė, tai nėra žinios. Aš
triausia užginta laikraš
čiams rašyti apie tokius da
lykus. Užginta todėl, kad 
vokiečiai iš angliškų laik
raščių nesužinotų, kaip 
jiems pasisekė ataka ir kaip 
jie turėti] daryti, kad geriau 
pasisektų.

Vokiečių zeppelinai atlė
kė Londono padangėsna iš 
Bruselio. Jau nuo seniau 
buvo pranešta, jog Belgijos 
sostinės apylinkėse buvo 
pastatyta zeppelinų stotis 
ir atgabenta daug didžiau
sių zeppelinų.

— Madison, Wis., birž. 1. 
— Du studentu Wisconsin 
universiteto prigėrė Mendo
ta ežere, kuomet jų valtis 
apsivožė.

— Roma, birž. 1. — Gan
dai, buk popežius ketinęs 
apleisti Romą, kol eis ka
ras, pasirodė esą neteisingi. 
Hispanijos karalius pasiū
lė popežiui prieglaudą, bet 
popežius apreiškė, jog ne
ketinąs apleisti Romos.

— Nish, birž. 1. — Serbi
jos valdžia oficialiai skel
bia, jog pradeda veikti

Vokiečiai 
Lietuvoje.

VOKIEČIŲ ATSILANKY
MAS Į SEIRIJUS.

St. Jociui rašo uošvė į 
Kenosha, Wis. Rašyta ko
vo 25 d.

“Danešame, jog pas mus 
stovėjo tris savaites pru
sai ir visus musų miestelio 
žmones paliko ubagais. Par
važiavę nepažintumėte sa
vo vietos, pusė išdegė. So
dus iškirto ir viską sunai
kino. Vokiečiai paėmė ark
lį, tą bėrį, kurį jus paliko
te, vežimą, avižas, dvi kiau
les ir paršiukus, visas viš
tas, miežius, dobilus ir šie
ną sušėrė, paliko tuščius 
budinkus. Rugių, kiek bu
vo pasėta, tai išmindžiojo, 
suklampojo. Sudegino Juo
zo Jurgaičio kluoną ir tvar
tus, Jonučio kluoną ir svir
ną, Šimo tvartą ir svirną, 
Šermukšnių kluonus ir tvar
tus, V. Šimučio visus budin
kus. Ir daugelio kitų išde
gino budinkus.

Pas Karlinčį buvo kampi
ninkas su dviem dukterim. 
Tai stuboj per sieną užmu
šė tą senį ir vieną dukterį, 
o antrą dukterį sužeidė. O 
suims išbėgęs gulėjo kur 
duobėj, tai nušalo rankas ir 
kojas. Ir gyvulių tvartuo
se daug išmušė. Ir musų 
sienose yra daug prilindu
sių kulipkų, bet Dievas ser
gėjo mus, budinki] taipgi 
nesudegino. Likome visi 
sveiki ir gyvi. Kai mūsiš
kiai ėmė spausti prusus, 
tai prusai viską padeginėjo, 
o katrą nesuspėjo padegti, 
tai tie liko tušti: išnešiojo

Rusai ima 
vlršy Galicijoj.
Londonas, birž. 1. — Ga

licijoj užvirė nauji mūšiai. 
Rusiai susitvarkę, sustiprė
ję ėmė remtis prieš teuto
nus ir juos gerokai spausti. 
Teutonai Galicijoj nepasie
kė to, ko norėjo — norėjo 
užduoti paskutinį, galutiną 
smūgį rusams Galicijoj, bet 
toli gražu tas nepavyko. 
Nepavyko taip, kaip vokie
čių grudimosi Francijoj Ga
lais link ir Lenkijoj Var- 
šavą paimti. Rusai giriasi 
Galicijoj įveikę teutonus vi
su frontu ir paėmę 7,000 
nelaisvėn.

Išviso nuo geg. 12 dienos 
iki gegužio 24 dienai paėmę 
austrų ir vokiečių 1,900. O 
Lenkijoj per tą pat laiko
tarpį paėmę 209 oficierių ir 
18,617 kareivių. 

bliudus, viedrus ir kitokius 
daiktus.

Prusai kai atėjo Užgavė
nių savaitę į Seirijus, tai iš
buvo tris savaites.”

IŠ ŽEMAITIJOS. .
VI. Norkui į Bulger, Pa., 

rašo tėvas iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Pajurės par.

“Jūsų laišką gavome ko
vo 22 d. Dėkojame, kad 
neužmirštate. Šis musų laiš
kas gal bus paskutinis. Vai
na jau netoli nuo musų. 
Kovo 18 d. pajūryj prusai 
susišaudė su rusais. Pru
sai šaudė iš anapus Juros. 
Jų 3 šrapneliai sprogo Ra- 
ganinėj, Kebarkščiuose ir 
prie Nadojų. Pajurininkai 
bėga, kur pakliuvo. Ir mes 
esame didžiame pavojuje. 
Pajūriais tankiai girdime 
susišaudymus. Rusijos ka
reivių yra daugybės Šilalėj, 
turi ir anuotų. Mislijome, 
kad tą miestelį nuneš po 
kojų. Buvo susirėmimas 
Rietave, 1^'t mūsiškiai i \ er
kė prusus.

Velykų Pajurėj nebuvo.
Girdėjome, kad prusai 

parubežiais degina visokius 
sodžius, namus, kur randa 
prūsinių daiktų, o žmones 
sušaudo. Bet jaunuosius i- 
ma į savo vaiską. Užjūris- 
kiams žada uždėti mokes
čius. Vieni labai bijo ger
manų, o kiti neatboja. Di
delė daugybė žmonių bėga 
nuo germanų ir mes labai jų 
bijome. Ir nežinome, ar šį 
pavasarį begalėsime sėti. 
Daugumas bagotųjų jau iš
bėgo į Šiaulius ar kur kitur. 
Kaip girdėti, . Šiauliuose 
duonos svaras 40 kap. Del 
to mes, bėdinesnieji, turime 
čia pat palikti, nors ir bijo
me germanų.”

Italijos orlai
vių veikimas.

Roma, birž. 1. — Vienas 
Italijos didelis orlaivis le
kiojo Polos padangėse ir 
mėtė bombas ant geležinke
lio stoties, žibalo sandelio 
stoties ir arsenalo. Arsena
le buvo kilęs gaisras.

Italijos flotilija bombar
davo Monfalcone uostą. 
Padarė daug nuostolių uos
te. Nuskandino'keliatą bo
tų su miltais. Italijos flo
tilija nenukentėjo.

NESMAGU VOKIETIJOJ.
Londonas, birž. 1. — A- 

rikonai iš Vokietijos tik 
važiuoja ir važiuoja lauk. 
Vokiečiai ima vis labiau ne
kęsti amerikonų. Ameriko
nų gyv-mimas Vokietijoj 
nėra ma aus, o kaikur ir 
nėra saugus.

, » ___
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savaites butą! nu- 
elektrikinėj kėdėj. 
Yorko policiantas 
stovėjo priešakyj

įgUNGUAGE
į-P B»a FUNG NEVI y?TĮ!r‘lffff sIs Dienos=Wenon.=

“Laisvė” vėl sušuko, jog 
p. Gabrį reikia valdyti, ar
ba, anot nesusivaldančios 
“L.,” užčiaupti burną tam 
ponui, kad tasai kalbą lie
tuviu vardu. Kad p. Gab
rys kalba apie lietuviu rei
kalus lietuviu vardu, tai. ne- 
įstabu. Jį remia Lietuvos 
ir Amerikos lietuviu kata
liką visuomenė. Ne . kiek 

— pTieš jf’T'firi ir tautininkai. 
Todėl jei ciciįikėlią būrelis 
ją neremia, tai jisai nepri
valo į tai adboti.

Ponas Gabrys yra toli, 
už jūrės, sunku jį pasiekti, 
tad kaip jam užčiaupsi bur
ną. Verčiau “L.” savo 
‘ ‘ draugams ’ ’ chicagiečiams 
užčiaupti! burnas. Štai iš 
vardo yra Chicago j e “Chi
cago.; Lietuviu Dr-ją Są- 

Prie jos nomina- 
piiguli keliatas socialis
te »pu. Jai nepritaria 
katalikai, nei tautinin- 
o vienok ta Sąjunga

iUJ-

nei 
kai, 
prakalba Chicagos lietuviu 
draugiją vardu. Todėl už
uot šaukus, kad reikia p. 
Gabrį vaidyti, verčiau “L.” 
pasirūpintą šitą
suvaldymu, kad neimtą 
ją vardo neteisingai.

draugą” 
dr-

Duodama 
proga gelbeties.

Du sykiu teismo pasmer
ktas miriop buvęs New 
Yorko policijos leitenantas 
Becker už gamblerio Ro
senthal nužudymą, išnaujo 
buvo apeliavęs augščiausin 
valstijos teisman, bet šis 
galutinai apeliaciją atmetė 
ir nusprendė, idant Becker 
į šešias 
žudytas

New 
Becker
policijinio skyriaus, kurio 
užduotimi buvo susekti ir 
suimti visokios rąšies gem- 
blerius, taippat valyti rau
donąją šviesą distriktus. 
Byloje išsiaiškino, kad ta
sai policijinis skyrius, už
uot naikinti gemblerius ir 
užduoti jiems smūgį, jis iš 
aną traukė sau puiku pel
ną. Taip ilgus metus po
licija iš gemblerią pelui josi 
ir juos globojo. Kuomet 
pagaliau nekoksai Rosen
thal atsisakė reikalaujamus 
kyšius duoti, policija, žino
ma, ėmė jį užkabinėti, ne
duoti ramybes. Tuomet 
Rosenthal prasitarė, jogei 
jis apie policijos juodus 
darbus pranešiąs valstijos 
prokurorui ir už tai dau
giausia, žinoma, kliusią pa
čiam leitenantui Beckeriui.

Taip dalykams susipai
niojus, gembleris Rosen
thal tikrai pastojo dideliu 
policijos priešininku Beck- 
erio akyse ir šis todėl nu- 
sprendė gemblerį už tai pra
šalinti iš šio pasaulio. Tuo 
tikslu jis nusamdo kelis gal
važudžius ir šitie vieną va
karą ant gatvės viešai pa
kloja Beckerio priešininką. 
Tuos keturis aktualius 
žmogžudžius teismas vei
kiai pasmerkia miriop ir jie, 
kiek palaukus nužudomi e- 
lektrikinėj kėdėj. Tai at
sitiko arti pirm poros me
tu. Becker taippat su a- 
nais paminėtais keturiais 
galvažudžiais pasmerkia
mas miriop, tečiau jo advo
katai išsirūpina jo bylos at
naujinimą, bet ir antru 
sykiu jam nieko negelbsti— 
teismas išranda kaltu ir iš
neša mirties bausmę. Po 
to jis paduoda apeliaciją, 
bet, kaip augšči numinėta, 
teismas ir apeliaciją atme
ta.

Jei Becker nebūtą turėjęs

pinigą, butą buvęs jau se
nai nužudytas, kadangi jo 
prasikaltimas nei kiek ne
abejotinas.

Dabar Beeker’iui bus sun
ku išsisukti iš mirties na
gą. Tečiau išsigelbėjimui y- 
ra dvi priemoni. Šaukties 
į valstijos gubernatorią ir 
maldauti jo susimyĮėjimo, 
arba apeliuoti augščiausian 
šalies teisman. Dabartinis 
New Yorko gubernatorius 
Withman, tai tas pats žmo
gus, kuris, būdamas proku
roru, vedė visą reikalą 
priešais Becker’į. Jis la
bai gerai žino Becker’io 
prasikaltimo didumą ir nuo 
jo’buvęs leitenantas vargiai 
gali apturėti susimyĮėjimą. 
Apeliacija augščiausin teis
man irgi gali neturėti ge-

Tatai dabar Becker’iu i 
palieka vienatinė išsigel
bėjimui lenta. Prokuroras 
jam pažadėjo dovanoti gy
vastį (nuo kalėjimo, žino
ma, negali išsisukti), jei jis 
pasakysiąs visas New Yor
ko policijos paslaptis, visas 
metodas, kokiuo budu ir 
kaip policija apturi sau ky
šius ir žudo sau nepatinka
mus asmenis.

Tokią jam išlygą proku
roras pastate. Tai daroma 
todėl, kad bylos metu nie
ko ypatingo nepaaiškėjo a- 
pie policijos juoduosius 
darbus. O tas paslaptis su
žinoti labai rupi kaip pro
kurorui, taip ir valstijos 
teismams. Becker tai' vi
sa žinąs ir jei pasakysiąs, 
jam gyvastis busianti už
tikrinta.

Tai kas 
Amerikoj, 
puvėsiais

veikiama laisvoj
Visur vientik 

atsiduoda.

Bent vienu žvilgsniu ge
riau laikyti šiuometinis S.- 
LRKA. seimas, negu per
nai. Pernai SLA. ir SLR.- 
KA. laikė tame pat Water
bury mieste savo seimus. 
Kaip žinome, tuodu seimu 
sekė vienas paskui antrą.
Ar išnetyeiu taip pasitai- 
kė, ar kieii(7~iibrš buvo pa-
sistengta taip sutaikyti, kad 
vienas paskui antrą sektu 
Atmename, jog SLRKA. 
seimas buvo aukščiau pa
skelbtas^ o vėliau S.tiA. sen
inas buvo paskelbtas. Ma
tyt, anieji laukė, kol mū
siškiai paskelbs ir anieji, 
matyt, tyčia paskui pasky-

Chicagoj 
laikraščiuose 
kiek per pastaruosius pen
kis mėnesius vietos ligoni
nėse mirė moterią ir mer
giną nuo aborciją (vaisiaus 
yščiuose nunuodijimą). 
Tarp nelaimingąją matosi 
kelintas lietuvišką vardą. 
Tatai aišku, kad lietuves 
griebiasi negativio mokslo 
išradimą. Aborciją yra 
prasižengimas prieš dorą, 
ąftntą ir’ svietiškus įstaty-

Trejopas prasižengi- 
Nuo svietišku įstaty- 

galiina dar išsisukti.

angliškuose 
paskelbta,

rė seiliuj prieš pat inusiš-
Juk 1) u v (> išroka vilnas

^oilL, padalyti. Nuo yietgs
1 i et aviu, taip sakant, buvo 
grietinė nugriebta. Gi šie
met taip ne ra.

mus. 
mas. 
mil
Bet laužant doros ir gam
tos įstatymus, niekas nega
lės nuo bausmės išsisukti. 
Kiekvienas teisingas dak
taras, kiekviena moteris, 
pergyvenusi aborciją, pri- 
pažįs, jog verčiau kokius 
penkis kūdikius gimdyti, 
negu kentėti aborciją. Do
ros žvilgsniu yra mirtina 
nuodėmė.

Busimasai
žemlapis.

Vienas žymesniąją vokie
čiu politiką Rorbach yra iš
leidęs kningą, kur randama 
apie spėjamąsias karo pa
sekmes ir vokiečią uždavi
nius. Ją platieji pienai su 
užkariavimu naują kraštu 
ir kontribucijomis jau iš
garavę. Kalbama tik apie 
dalybas savo žemiu.

Rusija turinti gauti Gali
ciją vietoj savo vakarinės 
Lenkijos: jai busią geriau 
turėti rusus-ukrainus gy
ventojus, Austrijai gi gry
nąją Lenkiją. Nuo Belgi
jos Vokietija atsisakysian
ti ir jai dar atiduosianti sa
vo Ramiojo Vandenyno sa
las vietoje Kongo, kurį sau 
pasiimtą. Tik belgai vėl 
tas salas turėtu atiduoti 
Anglijai, gavę iš jos atmai
nai Nigeriją, Vakaru Afri
koje...

Iš Fraucijos Vokietija tu
rinti gauti Afrikoje jos su 
Kongo kolionijas ir už Ka
merūno žemes. Francija gi 
gaunanti Elzaso ir Lotarin
gijos franeuziškąją dalį su 
150,000 gyventoją (Metz 
pasiliekąs vokiečią ranko
se) ir teisę susilieti su Bel
gija Europoje ir Afrikoje.

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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Pasmerkto miriop buvusio 
New Yorko policijos leite
nanto Becker’io žmona. Ji 
nusprendžiusi ir toliau ko
voti, kad išgelbėti savo vy
rui gyvastį. Tai reta tokia 

pasišventėlė.

Tokie mainai suteiktą 
Vokietijai Afrikoje didžiu
lę kolioniją imperiją nuo 
Tripolitanios ligi Kapu že
mės, kuri siektą tūkstančio 
mylią platumo, Anglijai gi 
čia tektii visa Afrikos va
karą pusė ir ji paliktą In
dijos vandenyno valdove.

Elzaso Lotaringijos fran- 
euzams nesą ko gailėties, 
kadangi tasai kraštas per
daug neištikimas Vokieti
jai, belgams gi busią geriau 
gyventi vienoje krūvoje su 
savo vientaučiais francu- 
zais: jiems savo krašte da
rosi ankšta, Francijai gi 
trūksta vis žmonių, o čia 
prie jos 39 milijoną gyven
toji! prisidėtu dar 7 milijo
nai belgą.

Turki! klausimą Rorbach 
išriša taip. Rusijai turi bū
ti leista liuesai plaukioti 
Dardanelią sąsiaura, su
griaunamos visos Dardane
lią pakraščiu tvirtovės, ir 
Turkija lieka neutralė val
stybė, pasilikusi sau Kon
stantinopolį. Be to, Rusija 
gaunanti dar iš turką Azi
jos Armėniją.

Taip tat plačiai vokiečiai 
nori karpyti pasaulio žem- 
lapį. Iš visako matyti, kad 
jiems rupi taip sukarpyti 
jis, kad butą kaip toje pa
tarlėje: “ir vilkas sotus ir 
avis visa.” Bet, regis, 
tiems pienams nebus lem
ta įvykti, kuomet didesnio
ji dalis Europos sukils prie
šais vokiečius. •Lietuviai Amerikoje.
IŠ SPRING VALLZY, 

ILL.
Sekmadienį, geg. 23 d., 

čia susitvėrė nauja, taip 
vadinama Altoriaus Mote
rią dr-ja. Šios dr-jos tik
slas, galima sakyti, yra vie
nas prakilniausią (?) kata
likiškoje dirvoje. Nes ji 
užsiims bažnytiniais reika
lais, būtent altorių puoši
mu. Dr-ja rūpinsis, kad vi
suomet altoriai butą papuo
šiami, kaip dirbtinėmis, 
taip .ir gyvomis gėlėmis i]' 
1.1. Ypač stengsis pagra
žinti altorius didžiosioms 
šventėms, atlaidams. Šios 
dr-jos vaidybon pateko: 
Gedbudienė — pirm., Kat- 
rionienė — iosinaselb.. Ab-
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račinskienė — rašt. Įstoji
mas clr-jon 25c., mėnesinės 
mokesties 10c. Iš tą pini
gą bus puošiami altoriai. 
(Gera, tai gera dr-ja, bet 
toli gražu negalima pasa
kyti, jog jos tikslas vienas 
prakilniausią! katalikiško
je- dirvoje. Nėra reikalo 
tverti dr-ją nedidelės baž- 
tėlės altorią papuošimui. 
Tuo galėjo užsiimti vieti
nė jau gyvuojanti pašelpi- 
nė moterių dr-ja. Daug, 
daug kartą! geriau butą 
springvallietės padariusios, 
jei vietoj Altoriaus dr-jos 
butą sutverusios ALRK. 
Moterią Sąjungos kuopą. 
Ši 01‘ganizacija tai ištikro 
turi prakilniausius ir gra
žiausius tikslus. Red.).

Žiūrint į springvalliečią 
veikimą, tai tik grožėtis 
reikia. Štai nępersenai su
tverta L. Vyčią kuopa. 
Kuopa, nepaisydama jokią! 
kalbą, pergalėdama viso
kias kliūtis, našiai darbuo
jasi. Taipgi reikia tikėties, 
jog ir naujai susitvėrusi Al
toriaus Moterią dr-ja atneš 
nemažą naudą, kaip bažny
čiai, taip ir - visai parapi
jai.

Veikimas eina pasekmin
gai turbut ypač todėl, kad 
klebonas, kun. A. Dcksnis, 
yra darbštus, gyvena san
taikoje su ‘parapijonais ir 
uoliai darbuojasi dėl žmo
nių. J. Našlaitis.

sako gražiai pamokslus, tik 
nelabai bara girtuoklius. O 
čia .girtuoklią pilna, nes 
užlaikoma net 10 tik vieną 
lietuvišką saliuną!

Yra kelios dirbtuvės. 
Darbai šiais laikais prastai 
slenka. Seniau darbininkai 
per savaitė uždirbdavo nuo 
9 dol. ir augščiau, gi dabar 
nekurie patenkinti gauda
mi 4 dol. per savaitę, nes 
dirbama tik 2, 3, 4 dienos. 
Yra ir tokią darbininką, 
kurie turi gerus darbus- ir 
pilną laikąt dirba.

Geg. 22 d. Lietuvią Ukė- 
su .kliubas parengė vakarė
lį. Buvo lošimas ir balius. 
Dainininkai gražiai padai
navo. Publikos buvo arti 
trijų šimtą! asmenų. Ra
si, butą! daugiau susirinkę, 
bet oras buvo lietingas, 
darganuotas.

Viskas čia butą gerai, tik 
musąkad randasi daug 

broliu sulenkė j usią.
P. Kireilis,

LIETUVIS 
GRABORIUS

Geriausias srabo- 
rius ant Brldgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausla.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

A. MASALSKIS, 330S Auburn Ave.

Tel. Randolph 5246

A. A> Slakis
ADVOKATAS

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

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

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
I

IŠ CLEVELAND, OHIO.
Cl. L. T. Choro draugija 

buvo parengusi išvažiavi- 
nią į žaliumynus tyru oru 
pakvėpuoti. Išvažiavimas 
nusisekė labai puikiai. Jau
nimas linksmai laiką pralei
do. Buvo įvairią! žaismių.

Choro dr-ja nenuilstan
čiai darbuojasi, puošia visą 
Clevclando lietuviu naujo
kyną, nes patarnauja sulyg 
išgalės kiekvienai katali
kiškai draugijai. Ypač pa
sižymi dabartiniu laiku, nes 
turi daug gražaus jaunimo. 
Čia gimusios merginos. ly
giai darbuojasi tautos labui 
su atvažiavusiomis iš Lie
tuvos. Darbuojasi ir vai
kinai. Toksai apsireiškimas 
net miela ir laikraštyj pa
minėti. J. M.

IŠ MASPETH, N. Y.
Čionai daug lietuvią gy

vena. Tarp ją yra vertei- 
viąi ir darbininką. Gyvuo
ja didelė parapija ir turi 
bažnyčią. Klebonauja ger
biamas kun. A. Milukas, 
kurį lietuviai myli ir ger
bia, nes jis su žmonėmis 
kuoaražiausia apsieina. Ra-

IŠ HARTFORD, CONN.
Nesenai L. P. Nep rigul

mingas kliubas buvo suren
gęs prakalbas. Į kalbėtojus 
parsikvietęs vieną cicilik- 
palaikį iš Bostono, kurs su
sirinkusiems aiškino apie 
pilietystę. Paaiškino su
prantamai, bet podraug ir 
grubi joniškai. Iš jo kalbos 
kiekvienas galėjo pažinti, 
kas jis per paukštis. Še- 
lauk su tokiais “kalbėto
jais”! Tokie cicilikptilai- 
kiai tik daro gėdą patiems 
jo užkvietė jams. Teisybė.

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 dienraštį 
“Kataliką.”

A. L. D. “Kataliko” 
Administracija.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas ir krlmlnallškas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus Ir paperas

Dieną mieste: Vakarais namie:
127 N. Dearborn St. 724 W. 35th St. 
Room 1122 Unity Bldg. Tel. Provcr1310
Tel. Central 4411

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

VienintelC mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalba, 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.
Americm Schoo! of

1741K 47th Street, Chicago,

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

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

CHICAGO, ILL.

I 
i i
i

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų moKynlų prie 

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

J. ZICKUS,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

Rittenhouse and 
Entbree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. KOZHON pard

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON 

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Ave.

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai vakare kasdiena

Saugokitės
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikrų Richter ’io 
Pain Expellerj, 
visados reikalau
kite su su ka
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 60c. 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

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

NEW YORK. N. Y.į

2



0*36

Karo lauko 
pozicijos.

Laikraščiuose dabar daž
nai rašoma, kad tai ar ka- 
ruomeuė, ar atskiras karei
vis sėdi pozicijose, apleido 
pozicijas, užėmė pozicijas. 
Iš šito, rodos, nesunku su
prasti, kad pozicija — tai ir 
bus mūšio vieta, kurios ne
leidžia užimti ir pereiti 
priešininko karuomenei.

Pasaulyj viskas keičiasi, 
tobulinasi, bet tobulinasi ne 
vien tik tai, kas žmonėms 
naudos teikia, bet ir atbu
lai. Įvairus karo žinovai 
vis galvoja, kas čia padary
ti, kad galima butu prieši
ninku labiau Įveikti. Na, 
ir sugalvota dabar visokiu 
ginklų-ginklelių, pradedant 
baisiausia Kruppo anuota 
(jos gerklės platumas apie 
10 veršku) ir baigiant pap
rasta lopeta.

Aiškus dalykas, kad ka
reivis, lauke atsistojęs, ne
gali prieš tokį Kruppo mil
žiną juokauti, reik kas nors 
padaryti, kad jų ugnis bu
tu mažiau pavojinga. Čia 
ir svarbu išrinkti karei
viams stovėti gerą vietą — 
poziciją.

Kitą kartą, kol dar ne
mokėjo taip gudriai kariau
ti, pozicijos būdavo ant' kal
nu, giliose daubose ir t.t., 
žodžiu, naudodavęs vien pri
gimties privalumais. Gi da
bar patįs karininkai daro 
sau pozicijas, ' žinoma, nau
dodamiesi taippat ir pri
gimties patogumais. Dabar 
geriausia pozicija, tai lygu
ma su pakalne į priešinin
ko pusę. Paimti tokią atvi
rą lygumą, tai ne juokai. 
Patogioj vietoj padaroma 
pilimas. Į jį atsimuša prie
šininko kulkos. Daromas jis 
iš žemės, pakulų, skudurų 
ir t.t. Už jo sustatoma 
kulkosvaidžiai ir per viršų 
pyškinama į priešininką. 
Kulkosvaidžiai visuomet 
pirmon agniu stumiami, nes 
jie daugiausia priešininkų 
gali iškloti. Bet geriausias 
dalykas, tai kasimai (tran
šėjos). Kasimai tie platus 
ir gilus, neretai cementu iš
lieti. Dažnai ant viršaus 
uždedami stori mediniai ar 
geležiniai balkiai ir apipila
ma storai žeme. Sienoje, 
kuri išeina priešininko pu
sėn, paliekama mažos sky
lėtos. Pro jas kareiviai 
žiuri ir šaudo. Kaip mato
te, tokie kasimai — maža 
tvirtovėje. ' Paprastos lau
kų anuotos jų negali sudau
žyti. Nesenai vokiečiai su
galvojo tokiems kasimams 
griauti tam tikras bombas. 
Jos numetamos tik už kelių 
dešimkių sieksnių, bet užtai 
šioje yra keli pūdai sprog
stančios medžiagos, del to 
gali jos daug jeibių pridary
ti.

Tokie kasimai mažesniais 
grioviais sujungiami su ki
tais kasimais. Tais grio
viais kareiviai ateina kasi- 
muosna ir išeina, jais atne
ša valgį, patronus. Tokiuo
se kasimuose kareiviams 
gulėti dar pusė bėdos, nes 
čion prisinešu šiaudų, jei 
kame užgriebia, tai ir pata
linių ir t.t. Oficieriai dagi 
•lovų atsigabena. Be abejo, 
juose ir drėgna, ir šalta, 
bet... karas ne raškažiai.

Tokius tvirtus kasimus 
daro ta pusė, kuri ginasi.

Užpuolančiam ne visuomet 
tokie kasimai tereikia dary
ti. Užpuldamas jis pasiten
kina tik tokiomis duobėmis, 
kokias bėgdamas suspėja 
tik su lopeta išsikasti. Bet 
jei priešininko kasimai ga
na stiprus ir jo ilgai negali
ma iš ten išmušti, tai ir už- 
puolantysis gauna kasti to
kius pat kasimus. Vadina
si, užpuolantysis priverstas 
yra daryti tą patį, ką ir gi
nantysis.

Vakarų fronte dar šitaip 
buna. Iš tokių kasimų pra
dedama priešininko pusėn 
urvai kasti. Kasama iki 
priešininko ir kai, sapioni 
numanymu, jaučiama, kad 
jis nebetoli, tai dedama mi
nų ir sprogdinama. Tuo 
budu ardoma priešininkų 
kasimai. Priešininkas, ži
noma, taippat nemiega ir jis 
kasa tokių urvų. Dažnai 
būna taip, kad bekazdami 
priešininkai susitinka. Tuo
met tas laimėjo, kas anks
čiau pamatė pavojų.

Grįžkime prie pirmosios 
rūšies kasimų. Jaigu jie 
tik tiek tebus sustiprinti, 
kiek nurodėme., tai bus ma
ža. Nors ir daug nuostolių 
bus, bet priešininkas gali 
pulti atakon ir juos paimti. 
Kad juos sunkiau butų pa
imti, sugalvojo vielų tvoras. 
Už kelių dešimčių sieksnių 
nuo kasimų padaroma visas 
tinklas tokių vielinių tvorų. 
Tik nemanykite, kad tai to
kios tvoros, kokiomis tveria
ma laukas. Ne, jos visaip 
supainiotos, suraitytos, pri
bėgęs prie jų neperšoksi ir 
rankom neišversi, nes daž
nai jos turi kelis sieksnius 
platumo.

Dažnai jomis leidžia elek
triką. Taigi užtenka jų pa- 
siliesti ir tuoj busi negyvas. 
Be to, prieš kasimus daro
ma vilkduobių. Taip vadi
nasi gilios duobės, kurių 
dugnas prikaltas smailių 
mietų. Duobes stengiamasi 
paslėpti, apdedama žolėmis, 
šiaudais ir t.t. Taigi, bėg
damas jų nepatėmysi, o pa
tekęs josna gausi galą. No
rint paimti kasimus, reikia 
tas visas sunkenybes per
galėti: suardyti tvoras1, per
eiti vilkduobes ir tai visa 
padaryti ugnyj. Dabar jau 
sugalvota kaip tas tvoras 
pereiti, arba suardyti.

Yra visokių būdų. Pjau
stoma tam tikromis žirklė
mis. Per 95 sekundas vie
nas žmogus gali išpjauti 
vieną sieksnį, bandoma ar
dyti tam tikrais grėbliais. 
Užmetama toks grėblys ant 
tvoros, o žmonės jį teinpia- 
ir tuo budu išardo tvoros 
gabalus 2 sieksnių platumo 
ir 1% sieks, ilgumo. Taip
pat mėgina pereiti tvoras 
lentomis, smėlio maišais, 
bet vis tai sunkus darbas. 
Tokioms lentoms užmesti, 
reikia 2Į4 mintutų laiko. 
Karo inžinieriai patyrė, kad 
geriausia tokias tvoras 
sprogdinti. Mina uždeda
ma ant tam tikro vežimėlio, 
kurį pastumia po tvoros. 
Sprogdama mina suardo 
barą 2 sieksnių platumo.

Bet dažniausia tvoras 
pereina šiaudiniais pinti
niais (matracais), užmeta 
juos ant tvoros ir eina.

Tokie kasimai daromi 
tik ten, kame manoma ilgai 
gintis, o šiaip, tai kasama 

i grioviai.

YOUNGSTOWN, O.
Geg. 22 d. lenkų salėj p. 

Račiūnas rodė krutamuo- 
sius paveikslus iš karo lau
ko. Publikos buvo diktas 
būrelis. Paveikslais visi 
labai užsiganėdino. Protar
piais p. Račiūnienė daina
vo. Malonu buvo paklau
syti. Toksai vakarėlis pas 
mus buvo pirmu kartu. Jį 
surengė vietos Tautos Fon
do komitetas. Susirinku
sieji paveiksluose pamatė 
savo kraštą. Nekuriu iš 
publikos apsiejimas nebuvo 
pagirtinas.

Dabar šiam mieste buvo 
pagerėję, bet dabar išnaujo 
susilpnėjo. Dirbama nepil
nas laikas. Imama statyti 
dideli fabrikai. Ir ant gat
vių atsirado darbų.

Geg. 23 d. Idora Parke 
atsitiko nelaimė. Daug jau
nimo panorėjo pasivažinėti 
vežimėliais (Dip the Dip). 
Du vežimėliu lėkdamu kaž
kaip susidaužė. Vienas as
muo ant vietos užmušta ir 
17 sužeista. Tarp sužeistų
jų atsirado ir vienas lietu
vis vaikinas. Paskui iš su
žeistąjį) keli mirė. Tai ne
kas žaismė'. Kuomet pasi
taikė nelaimė, tą dieną par
kas pirmu kartu šięmet bu
vo atidarytas. Rep.

LIETUVIŲ LAIŠKAI.

Žemiau nurodomi lietu
vių laiškai del neaiškaus ar 
klaidingo adreso nepriduo
ti adresatams. Jie randasi 
centraliam Chicagos krasos 
buste. Reikia juos greitai 
paimti, nes kiek palaukus 
laiškai siunčiami Washing- 
tonan ir ten naikinami. No
rint gauti laišką, reikia pa
sakyti krasos valdininkui 
čia pažymėtas laiško nume
ris.
79 Dapkus Antanas
97 Dzoma Mike

109 Fokas Juzapas
114 Gajda Josef
119 Gedylias T
120 G dužius Stan
133 Gryzolunos Michalina 
1G6 Jokubauckaj Jonas 
170 Jugutis Nicodem
178 Kaledinski Jos
179 Kaliatsis Georgas 
213 Kruszatis Peter 
222 Lasauskis Jon
229 Laucus Dominikas ’ 
233 Lekavicene Olimpas 
240 Lutkaitė Ciinia 
347 Magis M. A.
255 Marmokas Gari 
268 Miksis Adamas
281 Narvilaitis Kazimer
282 Nastalski Antonas 
285 Norgello Jozapas 
294 Orancaite Juli 
300 Paszkus Frank
303 Pelikarpys Antonas
307 Pleszata Josef
308 Plizis Stanislaw 
315 Poszkas Frank 
320 Prėskiems Raimond 
327 Putwinskis Isidor : 
356 Sarka Juzupas
381 Slimonis George
382 Sitis Josef
385 Skipplitis Augustina 
395 Songailo Julianas 
404 Stayulis Majk 
418 Swelnis Kazimer 
425 Szymasis Juozapas
432 Tamusetis Adam
433 Tamuli Jonas 
446 Tropikas Jonas 
453 Tubulis Antonas 
472 Waicikauskis L 
476 Warnas Jonis
505 Zilinakas Edward
506 Zilinkauskis Jonas

katalikas

510 Zinkas Petras
513 Zopelis William

89 Dombrowski Antonos
90 Drake John II

167 Jonas Joseph
286 Norbut Alex
454 Tukaro Mapia
414 Suloskos Anton

EXTRA PIGIAI!
Parsiduoda aut 5 fainiliją nainds, 

tik $500.00 įmokėti. Išrandavotas už 
$600.00 ant metą. Namas geroj tvar
koj, gazas ir toaletai kiekvienam pa
gyvenimo. Kaina $4,500.00. Atsi- 
šaukit tuoj pas

Jasudes, 
1566 Milwaukee avė., Chicago, Ill.

PIGIAS.
Parsiduoda grosemė lietuvių ir len

ką apgyveutoj vietoj. Priežastis ' par
davimo — nesveikata moteries.

Kreipkitės šiuo antrašu:
1141 Clinton Str., Chicago, Ill.

Kambaris (furnished room) pavie
niui ant raudos. Labai gražioj vietoj 
ir nebrangiai. Kas nori gražiai pa
gyventi, kreipkitės adresu:

A. KukSta,
3422 So. Union avė., tarpe 34 ir 35 g.

»Dr. S. A. ŠLAKIENE ‘
8 SPECIALISTE
8 MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
a 3255 SO. HALSTED ST. B
_ Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL. R

Dr. T. M. Nlaturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visokį darba dantistorijos sky- 
riun meinanti, Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Haddon a v

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams
3MSSJLK

CIGARETTES
“Amerikos Standards”

10 Hassan Kuponu DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

j^Šitas specialia KUPONAS vertas N&į 
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- n 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

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

X Verte kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5) yžįjl

Aukščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplaunimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

/

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ

Skutimosi muilas, geriausios rųšies už ......... 25
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti j kietą gu

mą, už ......................................................... 50
Skustuvas, geriausio plieno, už .................... 50
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandini-

mo, už ........................................................... 50
Geras “Lastie” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, 

šisai nuo 30 iki. 40 eolią. Tempiasi prie 
visą pasikraipymą. Visi gydytojai laiko 
ji už gerą, už .............    100

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, 
dviem geležaitėm ir pielyeiuke nagams, už 125 

šakoška, su keturiais plieniniais peiliais, len
gvai pajudinimas ir pritaikomas. Būtinai 
reikalingas namą daiktas, už ............. 200

KUPONŲ
Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniš

kos tafetos, mission rankenaitė, už ...... 250

Virtuvės setas, 10 daiktą, su pakabinimui 
prietaisa. Setas susideda iš mėsinio pei
lio, mėsininko peilio, pjūklo, emery te
kinimo akmens, šaukšto maišymui, bly
ną apvartym.ui duohriėkiuio peilio, sudė
tinio keną atidarytojo, peilio skutimui, už 300 

i
Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už .. 650

Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ci
ferblatu, 14 kt,. auksinis, Waltham judė
jimo, už ...................................................... 3900

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

Co,, Baltimore.

BJLS

BU-KART NEDELIN1S LAIK’aSTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir petniįGia.
PRENUMERATA KAŠTUOJA; —-----

AMERIKOJ «(pusei matų $1.25EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 
(joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

.'■!« mi—rr.- __—77.. —•■-.L.-Lwu-r_  -—-I-TW ~~ Tr-.— r.’ m - _ J1

Kasyk o gausi vieną numery dyk.'*!.

W. D. Boczkauskas & Co.
S28422 W. South IIL » RSahanoy City* Paa

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPL Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų murinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3600.

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

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
32S3 S. Morgan St. : K. I FILLIPOVICH, pad.

r Antrų Rankų Medžio 
ų daigtų ir stogo popieros. 
ŽEMIAUSIOS.

WRECKING CO.
r. CHICAGO, ILL

i
I

B Telefonas Canal 3737
B VlAKUSERKA
; Mrs. A. Vidikas
i

i 
I

i

Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philudel- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą visokiose ligo
se moterims ir merginoms. Kalba lietuviš
kai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 
kiškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.
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Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausia Lietuvis Graborius Chicagoje

3315 AUBURN AVE„ CHICAGO, ILL.
Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad

1 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 graborystės srytyje, atneša lie
tuviams naudą.

Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima 
gauti grabai pusė 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.
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KATALIKAS DOVANOS! IDOVANOS!
a

VISI SKAITYKIT

Štai kaip lengva tas dovanas gauti
pa-

Yhona Drover 7S00

i

H

>

9

i

i

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cuicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North a ve

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

ino- 
už-

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 
3427 S Halstod st 
4729 o Ashland ave

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

SUCEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

PIGIAI.
Parsiduoda saliunas lietuvių ap

gyvento] vietoj. Priežastis pardavi
mo — savininkas serga. Biznis turi 
būti parduotas į trumpą laiką. Kreip
kitės šiuo antrašu:

M. J. Tananevicz Office, 
670 W. — 18th str., Chicago, BU.

&

Į

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubu mūrinis kampinis namas 

būti parduotas į 30 dienu. Na- 
randasi vienu bloku nuo Apveiz- 
Dievo bažnyčios. Geras kampas 
kokiam bizniui. Parsiduoda labai

Per pereiti dvi dieni 
mieste automobiliais ir 
torcikliais 2 asmeniu 
mušta ir 12 sužeista.

turi
mas
dos
bilc
pigiai. < Atsišaukite pas:

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

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

Dorna West Pullmano Lietuviams.
Jau galima pinigus siųsti į senų 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
viai, pasinaudokite iš geros progos!

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago. |

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 10c vertes kitur pirduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves

Arbitracijos teismui 
vedama nesutikimai gatve- 
karių konduktorių ir mo- 
tormanų su gatvekarių 
kompanija.

Iš Chicago.
APLANKĖ KAPINES. 
DIDŽIAUSIOS MINIOS
Nekuomet šv. Kazimiero 

kapinėse nebuvo tiek žmo
nių, kiek buvo vakar, vai
nikų dienos apvaikščiojime; 
o gal dar nekuomet nebuvo 
niekur tiek lietuvių susirin
kę, kaip vakar ant kapinių. 
Nematytos ligšiol minios 
lietuvių ūžė, bangavo, kaip 
vanduo jūrėse, ant didžių 
šv. Kazimiero kapinių.

Apvaikščiojime dalyvavo 
visi Chicagos kunigai ir 
vargonininkai. Iškilmingai 
giedojo ekzekvijas ir grau
džiai utraukė “Diena rus
ti.” Pamokslą sakė kun. A. 
Briška. Pamokslininkas, 
baigdamas pamokslą, per
spėjo žmones, kad butų 
atsargus, dabotų kišenius, 
nes tokiuose žmonių susi
kimšimuose sukasi kišenva
giai. ___________

IŠVAŽIAVO DELEGA
TAI.

Vakar vakare iš Chicagos 
išvažiavo delegatai į LRK.- 
A. seimą, į Scranton, Pa. 
Nuo Chicagos kuopų buvo 
išrinkti ir išvažiavo šie de
legatai: ponia Antanina 
Nausiedienė, kun. F. Kemė
šis ir Dr. A. K. Rutkaus
kas. Kartu visi Chicagos 
delegatai bus delegatais ir 
Tautos Fondo seime.

Šį vakarą į Tautos Fondo 
seimą išvažiuoja advokatas 
A. A. Šlakis, Tautos Fondo 
sekretorius. Su ponu Šla
kiu išvažiuoja ir jo žmona, 
Dr. S. A. Šlakienė.

Dr. A. Rutkauskas sugrįš 
ateinanti s°kmMiejiį, bir
želio 6 d. Gi advokatas A. 
Šlakis su žmona pagrįš šeš
tadienį, birželio 12 d. A- 
pie tai žinotina minėtų as
menų klientams.

BRIDGEPORTO VY
ČIAMS.

Bridgeport© L. Vyčių 16 
kuopos nariams pranešu, 
jog rytoj, birželio 2 d., atsi
bus paprastoj šv. Jurgio 
mokyklos salėj susirinki
mas. Del gegužinių pamal
dų musų kuopa buvo nuta
rusi susirinkimų nelaikyti. 
Todėl tai primenu, jog, pa
gal nutarimą, rytoj pripuo
la musų kuopos pirmas su
sirinkimas po gegužio mė
nesio.

P. Baltutis, rast.

ATSILANKĖ DAUG 
ŽMONIŲ.

Užvakar šv. Jurgio, Ap- 
veizdos Dievo ir šv. Kry
žiaus bažnyčiose buvo ne
paprastai daug žmonių, nes 
šiose bažnyčiose atsibuvo 
primicijos naujai įšventin
tų kunigų. Naujieji kuni
gai teikė susirinkusiems pa
laiminimus.

Šiandie vakare miesto ta
rybai bus Įneštas bilius apie 
uždarymą 11 vai. vakare vi
si] saliunų, lioteliu barų ir 
visų tų vietų, kur tik par
davinėjami svaiginami gė-

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Gražus oras šiandie ir ry
toj; rytoj kiek nors šilčiau; 
gaivinąs rytų vėjas. Va
kar augščiausia temperatū
ra buvo G2 laipsniu, žemiau
sia — 52 laips.

ralai. Bilių įnešiąs alder- 
manas Kennedy. Vis tai 
daroma del piktadarybių 
sumažinimo. Kuomet sa
ldinai liksią anksčiau užda
ryti, tuomet visokie nakties 
paukščiai neturėsią juose 
prieglaudos.

Vakar Memorial Day pa
rodoje ėmė dalyvumą arti 
10,000 semi kareivių. Da
lyvavo majoras Thompson, 
gubernatorius Dunne su sa
vo militariniu štabu, Chica- 
gos policijos viršininkas ir 
kiti žymesnieji asmenis.

Pasklydo gandas, kad šią 
savaitę karpenteriai paga
liau susitaikįsią su kontrak- 
toriais. Taikos reikalas bu
siąs pavestas arbitracijos 
teismui.

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

B. W. SLUZ
738 W. 119 St., West Pullman, III.

TELEPHONE WEST PULLMAN 992.

Kad gauti tas minėtas dovanas, galima mums iš prikalbintų skaitytojų pinigus siųsti ir dalimis. Pavyz
džiui, vieną dieną galima prikalbinti užsirašyti dienraštį vieną skaitytoją, tatai už ji tuojaus pinigus “Katali
ko” ofisan pasiųsti; kitą dieną, rasi, galima bus prikalbinti du ar tris skrfitytojus ir už juos taippat pa
siųsti pinigus; ir t.t. Tuomet prikalbintieji skaitytojai veikiau apturės dienraštį ir nebus rugojimų. Gi dien
raščio ofise. prenumeratos prisiuntėjų bus vedamas rekordas. Kuomet tuo bildu bus sudaryta $50.00 prenu
meratos skaitytojų, tuojaus ir bus pasiųsta mašina-grafafonas. Gi kas norės dovaną gauti už prikalbinimą 
dviejų arba kelių skaitytojų, kurių prenumerata išneštų $10.00,, po tų pinigų apturėjimui tokiam bus pasių
sta laikrodis-budilninkas. Vadinasi, tų dovanų gavimui nereikia būtinai gauti $10.00 arba $50.00 ir ant kart 
siųsti, bet galima siųsti dalimis už kiekvieną prikalbintą prenumeratorių.

Panašių dovanų savo skaitytojams ligšiol dar nei vienas laikraštis nepasiūlė.

Dienraštį “Kataliką” desėtkai tūkstančių žmonių skaito. Bet mes norime, kad musų dienraštis atsiras
tų kiekvieno lietuvio namuose, kiekvienoj šeimynoj, kaipo didžiausias musų brolių kulturnešis-švietėjas, už 
tatai ir tokių žymių dovanų nesigailime už didesnį dienr aščio praplatinimą.

Mfcs žinome labai gerai, kad Tamsta darbuojies dienraščio “Kataliko” praplatinime, tatai mes norime, 
Kad tasai pasidarbavimas Tamstai butų veltus ir todėl mes sumanėme už tai gausiomis dovanomis atlyginti. 
Tamstai lengva prikalbinti vieną, du, ar kelis metinius skaitytojus ir už tai bus atlyginta augščiau minėtomis 
dovanomis. Vargo kaip nieko, bet už tai nauda bus didelė.

Pilnai todėl pasitikime, jogei Tamsta tą musų pasiulijimą mielai priimsi ir iš to išeis keleriopa nauda: 
Pasitarnausi dienraščio praplatinimui, podraug pasitarnausi musų brolių švietimui; gi kuomet lietuviai bus 
šviesesni, musų tauta pakils; pagaliau ir pats naudą apturėsi, gaudamas nepaprastą dovaną.

“Lithuania” Special

“KATALIKO” 
DOVANA

3249-53 So. Morgan St. 
Chicago, III.

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdu platus ir 1’50 pėdų ilgas, Harvey, 
Ill. Atsišaukite į Tananevicz Savings 
Banką, Real Estate Departamente.

Parsiduoda puikus medinis namas 
Riverside priemiestyje, su šios mados 
intaisymais, su maudyklėmis, elektros 
šviesa ir štymu šildomas. Lotas 50 
pėdų pločio ir 212 ilgio. Jaigu kas 
iš lietuvių nori puikiai gyventi minė- 
toj rezidencijoj, atsišaukite į 
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

hAV AIVOCI ®us Sūte’^a A. L D. “KATALIKO” skaitytojams 
VUlHlWu* Tik tčmykite kas bus duodama

Parsiduoda puikiis 4 šeimynoms me
ilinis namas, naujai pertaisytas. Ban
dos neša $34.00 per mėnesį, 4237 — 
5th ave. šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite j 
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente 
Ant randos 2 4-riu ruimą flatai, 

3202 S. Ashland ave. Kreipkitės į 
Tananevicz Savings Banką 
Tananevicz Savings Banką

Real Estate Departamente

PIRMOJI DOVANA. - Kiekvienas musy skaitytojas, kuris prikalbins kelis lietuvius užsirašyti dienraštį 
“KATALIKĄ”, surinks taip iš naujy skaitytojo nemažiau $10.00, apturės už tą savo triūsą VISAI DY- 
KAILaikrodj-Budilninką vertės $1.25.
ANTROJI DOVANA. - Kas iš musy skaitytoją prikalbins dienraščiui “KATALIKUI” daugiau prenumera
torių ir surinkąs prisiys $50.00 - tasai dovanoms gaus VISAI DYKAI grojamą Mašiną-Grafafo- 
ną vertės $19.50.

Tūkstančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba daiuorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokią extra iškašėių, 
turėdamas musų graži Gramopho-, 
ną, kuri per duosime juma už 
Viningus arba

$1.00 į Mėnesį
3 mienesiai mėginimo dykai
24 ir 50 mnzlkallškų šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 85 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogą dykai.

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

Štai ve laikrodis-budilninkaa toto, kaip kad ant šio 
vaizdo parodomas. Tvirtas, geriausio laikrodžių fabri
ko, gerai rodo laiką. Rytmety j ir bile kada jis miegan
ti išbudina tą valandą ir minutą, ant kurios užstatyta. 
Lengvas daiktas prikalbinti du ar kelis skaitytojus ir 
ve už tai apturima kokia graži dovana.

• LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė 
krautuvėse del to, kad žmonės reikalavo tokibs ma
šinos, kuri talpina savyj pamatinius principus ge
riausių instrumentų, bet parduodama už kainą, ku
ri viešiems prieinama. “LITHUANIA” groja re
kordais visokiausio išdirbimo ir visokiausio didumo 
ir groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti 
aiškus, švelnus, malonus, tyri. Sekančius 
kus rekordus suteikiame prie kiekvieno 
dovanai. Tai kita dovana.

lietuviš- 
pirkiųio

Rašydami laiškus visuomet adresuokite taip

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago Ill M
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