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RUSAMS VIS LABIAUS DAROSI ANKŠTA GALICIJOJ
Teutonai dūks
ta iš džiaugsmo

Londonas, birž. 4.—Kuo
met pasklydo žinia, jog ru
sai išvyti iš Peremišlio, tai 
Viennoj ir ypač Berlyne ki
lo didis kliksmas ir šuka
vimas, taip jau teutonai bu
vo nudžiuginti ta pergale. 
Sostines tuoj buvo išpuoš
tos Austrijos, Turkijos ir 
Vokietijos vėliavomis.

Peremišlis teko teuto
nams vakar anksti, apie 
9:30 vai. iš ryto.

Tuomi teutonai atliko di
džiausią darbą nuo pra
džios smarkaus veikimo va
karinėj Gailieji joj. O tas 
veikimas prasidėjo mėnuo 
atgal.

Dabar teutonai dar to
liau grūs rusus, paskui ap
sistos patogiose vietose, ap- 
sidrutįs ir gabęs keliatą 
korpusą prieš Italiją ir su
stiprinimui pozicijų Fran- 
cijoj ir Belgijoj.

Reikia pripažinti, jog teu
tonu pergalė yra labai 
stambi ir smūgis rusams 
labai skaudus. Priegtam 
viskas čia atsitiko labai 
greitai, tiesiog viešnios 
smarkumu šluoja ir vaiko 
caro armijas.

Tvirtove puolė todėl, kad 
šiaurinėj tvirtovės pusėj 
drutviečiu linija buvo pra
laužta. Tą padarė bavarai. 
DruĮtvicčių juostoj padarė 
penkių myliu spragą. Per 
tą spragą ėmė garinėti čie- 
los teutonu armijos ir už
plūdo visą vidurį. Liku
sieji fortai ir drutvietės li
ko bejėgiai. Kiek rusu pa
teko nelaisvėn ir kiek gro
bio teko teutonams, dar ne
žinia.

Teutonai atakavo stiprią 
tvirtovę nei kiek neatsi
žvelgdami į nuostolius. 
Kanuolės vertė pragarinę 
ugnį ant fortu, o tuo tarpu 
tirštos masos atakavo.

Teutonams pateko dabar 
JaroslaiA-Peremišlio gele
žinkelis 40 myliu ilgumo. 
Tas geležinkelis eina palei 
susidaužusią naują rusų 
liniją. Tas geležinkelis y- 
ra didžios vokiečiams svar
bos, nes reikalingon vieton 
gali sutraukti sustiprini
mus.

LONDONAS, birž. 4. — 
Iš Petrogrado pranešama, 
jog rusų karuomenė atsiė
mė Palangą ir atkirto Lie
pojos vokiečiams susineši- 
mą su Klaipėda. Rusų jėgos 
iš pietų ir šiaurės apstojo 
Liepoją. Iš rytų nuo Lie
pojos ežeras, o iš vakarų 
jure.

Italams sekasi
Roma, birž. 4. — Du Ita

lijos torpediniu laivu inty- 
kino į Triesto uostą ir nu
skandino du prekiniu gar
laiviu, o vieną skraiduolį 
pažeidė.

Italų lakūnai skraidė Po
los padangėse. Matė, jog 
gaisras, kurs buvo padary
tas italų bombomis geg. 30 
d., dar neužslopintas. Gai
sras plėtojasi po visą mie
stą ir pasiekė jau bizniavos 
dalies.

Bombos buvo mestos į 
karinius žibalo sandelius. 
Tas pagimdė didį gaisrą., 
kurio negalima buvo urnai 
užslopinti.

Austrai labai stengiasi 
nuvaikyti italus nuo Monte 
Nero augštumos, kuri ran
dasi netoli Triesto. Aus
trai neturėjo pasisekimo.

Laisvė tautoms
Londonas ,birž. 4. — Iš 

Budapešto atėjo žinia, jog 
Austro-Vengrijos tautoms 
už jų ištikimumą suteikia
ma daug laisvės. Slaviams 
leidžiama vartoti savo kal
bas mokyklose, o rumunams 
leidžia atidaryti universite
tą Kronštadte.

DŽIAUGSMINGAI PASI
TIKO.

Verona, birž. 4. — Gy
ventojai miestų Aiva, Avio 
ir Borghetto be galo nu
džiugo, kuomet jų vientau
čiai italai atėjo. Austrijos 
valdžios rekvizicijos baisiai 
buvo nubėdinę žmones. Gy
ventojai tiesiog badmiria- 
vo.

POPEŽIUS IŠLEIS BAL
TĄ KNINGĄ.

Londonas, birž. 4. — Po
pelius gamina Baltą Karin
gą, kurioj išrodys, kaip jis 
veikė del taikos.

Rusai atvirai pripažįsta, 
jog buvo išmušti iš tvirto
vės. Aiškina tuo, jog sto- 
kavo amunicijos.

Dabar rusams visai ankš
tai darosi Galicijoj. Jokių 
tvirtovių daugiau neturi. 
Lvovas netoli, bet tas mie
stas yra atviras ir tik lai
kinos drutvietės yra sumes
tos. Buvo pranešimų, jog 
rusai jau rengiasi trauktis 
iš Lvovo. Jau gabena lauk 
savo archivus.

Taigi rusų nuoveikaliai 
prieš austrus vokiečių pa
verčiami į niekus.

Rusams reikia dar daug 
košės iškabinti, kad galė
tų nors atsilaikyti prieš vo
kiečius.

Kanados karuomenė

Kanados karuomenė iš Montreal iškeliauja karo laukan į Franciją,
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Nauja valstybe 
prieš Teutonus

Lugano, Šveicarija, birž. 
4. — Teutonai susilaukė dar 
vieno priešo, kurio gal visai 
nesitikėjo. San Marino* 
respublika nutarė kariauti 
prieš Austriją.

San Marino yra mažiau
sia respublika pasaulyje. 
Ji randasi Italijoje, netoli 
Adriatikos jūrės, į šiaurės 
rytus nuo Romos.

Tos respublikos armija 
susideda iš 39 oficierių ir 
950 kareivių. Tai didžiai 
armijai įsakyta but gatavai 
stoti mušiu.

Tas lygu tam, kad uodas 
eitų kariauti su liutu. Bet, 
anot pasakos, ir uodas liū
tui gali gerokai įsipriklin- 
ti. Kaip pasaka pasakoja, 
uodas įlindo į liūto šnervę ir 
ėmė gelti. Liūtas purtosi, 
mėtosi, daužosi, besitranky
damas susikruvino snukį, o 
uodas, pripampęs kraujo, 
zi-zi sau ir Išlėkė sveikas. 
Ir mažas kupstas didelį ve
žimą apverčia.

STRAIKAS BELGIJOJ.
Amsterdam, birž. 4. — 

Belgijoj, mieste Malines, ki
lo straikas. Sustraikavo 
belgai, dirbantieji arsenale. 
Dabar nieko neišleidžia
ma, nei įleidžiama miestan.

NUSKANDINO TRANS
PORTĄ.

Londonas, birž. 4. — An
glijos povandeninis laivas, 
veikęs Marmurinėj juroj, 
nuskandino Vokietijos 
transportinį garlaivį.

TRUSTAS LAIMĖJO.
Trenton, N. J., birž. 4. — 

New Jersey distrikto teis
mas vienu balsu atmetė fe
derates valdžios reikalavi
mą išardyti LTnited States 
Steel korporaciją.

■ Teismas išrado, jog kor
poracija, beplatindama na
mie ir užsieniuose savo 
pirklybą, nesulaužė įstaty
mų.

— Roma, birž. 4. — Ofi
cialiai paskelbta, jog visas 
italų veikimas visu frontu 
eina gerai pagal išdirbtus 
pienus, nežiūrint į tai, jog 
austrai buvo apsidrutinę ir 
apsirūpinę didelėmis kanuo- 
lėmis.

Scranton, Pa., birž. 4. — 
Antros dienos sesija prasi
dėjo 10:45 vai. prieš pietus. 
9 vai. atsibuvo iškilmingos 
Mišios šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje. Tos Mišios bu
vo atlaikytos už mirusius 
Susivienijimo narius. Visi 
delegatai buvo nuėję į baž
nyčią.

Sesijai prasidėjus, p. J. 
J. Jaroševičius, seimo vedė
jas, prašė delegatų apribuo- 

. ti kalbėjimą ant to paties 
dalyko iki penkių miliutų. 
Antru kartu tasai pats kal
bėtojas gali kalbėti labai 
trumpai, tik paaiškinimui 
savo pirmutinių tvirtini
mų. Tas delegatų vienu 
balsu buvo priimta.

Sekė delegatų vardų per- 
. šaukimas. Pasirodė, jog jų 
1 yra 103. Seimo sekreto

riaus pagelbininkė, p. An
tanina- Nausiedienė, per
skaitė protokolą pereitų me
tų seimo, laikyto Waterbu
ry, Conn. Protokolas be 
jokių pataisymų buvo pri
imtas.

Nutarta permainyti Su
sivienijimo kningas ir blan
kas, kad sutaikinti su nauja 
konstitucija, kurią užtvir
tino pirmas seimas. To rei
kalo aprūpinimui ir išpildy
mui pavesta Susivienijimo 
prezidentui ir sekretoriui.’

Po to ryte gauti laiškai, 
pasveikinimai, sumanymai 
buvo perskaityti. Buvo at
siųsta ir aukų . Tautos Fon
dui.

Kilo svarstymai kas link 
išleidimo p. J. Gabrio knin- 
gos “Žvaigždė.” Visas da
lykas pasibaigė tuo, jog 
naujas komitetas iš penkių 
narių buvo išrinktas ir abi 
susivaidijusi pusi buvo pa
tenkintos.

Sekė platus apkalbėjimas 
apie ateivių globojimą. Bet 
tas dalykas buvo atidėtas i- 
ki rytojaus, kuomet užeis 
klausimas apie įsteigimą 
namų del organizacijos or
gano, sekretoriaus ofiso ir 
archivo.

Svarstyta suspendavimas 
V. Dundzilos iš Shenan
doah, Pa. Jisai buvo ap
kaltintas, jog netikusiai pa
sielgė vietinėj kuopoj. Jam 
atimta teisė būti delegatu 
ir užimti bile kokio virši
ninko vietą tol, kol dvasiš
kas vadovas nebus intikrin- 
tas, jog Dundzilos pasielgi
mas yra, kaipo kataliko, ge
ras. Už balsavo 95, prieš 8.

Vėl buvo skaityta pasvei
kinimai, telegramos ir t.t.

Delegatai vienu balsu 
nutarė prisidėti prie LRK. 
Federacijos.

Bus žemes
ni žmonės.

San Francisco, Cal., birž.
4. — Dr. Reid, rasių page
rinimo skyriaus direkto
rius, Panama-Pacific paro
doj, apreiškė, jog del šio 
karo Europos žmonės bus 
žemesni ir jų amžius bus 
trumpesnis. Sakė:

“Ateinanti < Vokietijos 
genkartė bus vienu coliu 
žemesnė, negu jos tėvai. 
Taip bus del šio karo. Vie
nu coliu pastriukės ir kitos 
kariaujančios tautos. Pran
cūzai bus striukiausia tauta 
Europoje. Jų augštumas 
del Napoleono karų pa- 
striukėjo keturiais coliais.

Jei šis karas tęsis tris ar 
keturis metus, dar vienu co
liu patrumpės visos ka
riaujančios tautos. Tautų 
amžius pamažės penkiais, o 
gal ir dešimčia metų.”

— Geneva, birž. 4. — 
Kaizerio tretysis suims, 
princas Adalbert, atvyko į 
Polą, svarbiausiąjį Austri
jos karinį uostą. Princas 
rengs orines atakas prieš 
Italiją.

Iš S. L. R. K. A. Seimo.
Delegatais į šiuometinį 

kongresą išrinkta pp. K. 
Krušinskas, Ant. Drebusis 
ir Ks. Strumskis.’

P-nas Piliackas iš Chica- 
gos suspenduotas šešiems 
mėnesiams ir atimta jam 
per penkis metus užimti bi
le kokią viršininko vietą 
vietinėj kuopoj Susivieniji
mo komitete.

Toliaus buvo daug pra
šymų apie išmokėjimą po
mirtinių už mirusius na
rius. Tik maža dalis tebu: 
vo atmesta; kaikurie gi bu
vo atidėti tolesniam ištyri
mui. Gi didesnė prašymų 
dalis buvo priimta ir nu
balsuota išmokėti.

Aplink 8 valandą seimas 
išklausė įvairias rezonuci- 
jas nuo vietinių kuopų. Re
zoliucijų komiteto pirminin
kas, kun. F. Kemėšis, ap
reiškė, jog didžiuma kuopų 
pritaria i*i d i ka ] ėms Aef< >r- 
moms, idant Susivienijimas 
butų legalizuotas visose 
valstijose. Prieš sesijos pa
baigą buvo pradėta kalbėti 
apie nustatymą mokesčių 
pagal amžių.

Vakarinė pramoga atsi
buvo Lyceum teatre. Šv. 
Cecilijos choras ir lietuvių 
vargonininkų susivieniji
mas statė scenoje dvi melo
dramas “Adomas ir Jieva” 
ir “Birutė.” Veikalą “A- 
domas ir Jieva” statant, 
orkestrus vedėju buvo p. K. 
Strumskis iš Brooklyno, o 
statant “Birutę,” vadovavo 
vietos lietuvių vargoninin
kas p. A. Sodeika.

Perstatymai žmonėms la
bai patiko.

Trečios dienos, birželio 3 
d., sesija prasidėjo 9 vai. iš 
ryto. 8 vai. buvo Mišios šv. 
Juozapo bažnyčioj.

Sesijoj dalyvavo visi de
legatai.

Apie mokesčių sutvarky
mą pagal amžių buvo svar
styta net iki 11 valandai. 
Galop buvo balsavimai. Už 
konstitucijos reformavimą 
balsavo 59 delegatai, prieš 
— 33.

Susivienijimo preziden
tas, p. Krušinskas, davė į- 
nešimą, kad visi Susivieni
jimo nariai šiemet sumokė
tų po 25c. padengimui re
formavimo išlaidų. Tą įne
šimą parėmė kun. F. Ke
mėšis. Buvo balsavimai ir 
visi delegatai vienu balsu 
patvirtino, jog tas rfeikalin- 
ga-

— Londonas, birž. 4. — 
Anglijos valdžia turi globo
ti 37,000 “karo kūdikių,” 
ty. kūdikių, kurių tėvai žu
vo karo lauke.
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Tikyba yra didžiausiuoju 
žmogaus akstinu, smarkiau
siąja jame jėga. Tikyba y- 
ra didžiausia žmogaus Įkvė
pėja. Del tikybos dalyku 
žmonija yra vedusi didžiau
sius karus, del tikybos daug, 
kraujo pralieta. Didžiausi 
pasaulio dailininkai-genijai 
tikyboje rado Įkvėpimą. 
Visose dailės srityse — ar
chitektūroj, skulptūroj, tep- 
liorystėj, muzikoj ir poezi
joj — didžiausių dailinin- 
kų-genijų veikalai pašvęs
ti tikybiniams tikslams. 
Todėl aišku, jog tikyba yra 
be galo galingas, prakilnus, 
augštas jausmas. Tikybi
niai žmogaus jausmai yra 
on'aiisi. Taip yra ir buvo 
pa- visas tautas, visuose 
amžiuose, visose šalyse.

Kas tautos tikybą nieki
na, žemina, stengiasi išplėš
ti ją iš žmonių širdžių, tas 
kėsinasi ant tautos prakil
niausio, didžiausio turto, 
tas yra tautos priešu. Ti
kyboje žmonės randa di
džiausiose nelaimėse sura
minimą, sustiprinimą dva
sios, drąsos. Tikyba yra tai 
žmogaus saugiausias uostas. 
Pragaištinga yra, jei viso
kie tikybos priešai ir visi 
tie, kurie užnejautrinę sa
vo tikybinius jausmus, 
skleidžia bedievybę, bet dar 
pragaištingiau, jei tarp ti
kybos ir Bažnyčios atstovų- 
kunigų atsiranda nevertų 
žmonių. Esimas nelabų, 
nedorų kunigų nėra išveng- 
tiilas, visuomet ir visur to
kių pasitaikindavo. Nedori 
kunigai ir jų silpnybės yra 
tai didžiausiu ginklu tiky
bos priešams bedievybę pla
tinti.

Į šios dienos numerį de
dame Parapijonkos rašteli 
‘ ‘Varguolės išpažintis. ’ ’ 
Apie to raštelio teisingumą 
nėra reikalo abejoti. Ši
toksai nuotikis pakrato 
kiekvieną, kurs tik turi ti
kybos bent kibirkštėlę arba 
bent kiek paprasto, pliko 
žmoniškumo ir gailestingu
mo. O kiekvienam, kurs j

Barbarizman 
grįžimas^

Sunki, žiauri, bet, deja,, 
ir teisinga moralė, ištarmėj 
nesenai krito ant Balkanų 
pusiausalio tautų.

Milij onieriaus 'Carnegie 
Tarptautinis Romybės Pro
pagandos Institutas nesenai- 
išleido didoką kningą, pa
švęstą paskutiniam karui 
Balkanuose. Toj kningoj iš
dėstyta pažiūros i tą karą 
žvilgsniu tarptautinių Įsta
tymų ir etikos. Kningą pa
rašė tardytojų komisija, su
sidedanti iš įvairių tautų 
mokslininkų. Tie žmonės, 
tyrinėjo Balkanuose, pasi
baigus karui, santikius, jie 
ieškojo vientik teisybės ir 
pagaliau susekė, kad buvu
siame Balkanų valstybėlių 
kare peržengta visi tarp
tautinių Įstatymų skirsniai, 
kaip svarbiausieji, taip ir 
mažesnės svarbos; bet per
žengta visi — nuo pradžios 
ligi galui.

Už tatai Carnegie’s Insti
tuto komisija pasmerkia 
visas Balkanų valstybėles, 
nes buvusiame kare, kaip 
serbai ir bulgarai, taip ir 
graikai ir černogorai kiti už 
kitus nebuvę geresni savo 
žiaurume, barbarystėje. Vi
sų pasielgimas lygiai pa
smerkiamas. Pasmerkiami 
ir rumunai, kurie net neką-; 
riavo. Jie ir nekariaudami“ 
Įstengdavo pilnai perženg-į 
ti žmoniškus • tarptautinius 
Įstatymus. Kas lytisi gi 
turkų, tai išpradžių juos 
krikščionis žvėriškai perse
kioję, kankinę, žudę, bet 
paskui turkai krikščionims 
tuo pačiu saiku saikavę: 
degindavę ir plėšdavę na
mus, išbjaurindavę moteris, 
žudydavę vyrus ir vaikus. 
Nei viena Balkanų tautelė 
nesusilaikius nuo savitarpi
nės skerdynės. Visi kiti ki
tus skurdę be jokio pasigai
lėjimo.

Carnegie’s komisija as
meniškai aplankius ne tik
tai visus Makedonijos ir 
Turkijos išteriotus miestus, 
kurie daugiausia nukentėjo 
nuo barbaringojo karo vedi- 

gilumoje širdies nešioja 
šventas tikybos ir Bažny
čios teisybes, superšės šir
dis.

Taigi tai yra tiesiog su- 
pagonėjusių, supinigėjusių 
kunigų. Jei jau pas dvasios 
vadovus nesiranda gailės- o 
tingumo ir visame tik dole
ris skamba, tai ar mažai 
žmonių atsiras, kurie ims 
galvoti, jog Bažnyčia, tai 
niekas daugiau, kaip kuni
gų biznio įstaiga. Ištiesų, 
ne tiek tikybos priešai, be
dieviai, laisvamaniai trau
kia žmones nuo Bažnyčios, 
kiek negerieji kunigai savo 
žiaurumu, netaktingumu, 
godumu juos stumia nuo sa
vęs. Bažnyčios Saldina ti
kybinius jausmus.

Trumpai čia paminėjome 
šiuo kartu opius gyvenimo 
reikalus, bet ar ne dažniau 
mums apie tai reikėtų rašy
ti ir svarstyti. Ligšiol mes 
palikdavome prieštikybinei 
spaudai musų dvasiškuos 
ydomis ir parapijų reikalais 
rūpintis. Turėtų apie tai 
katalikiškoji spauda dau
giau svarstyti.

H Anglijos karalienė Mary. H

Anglijos karalienė Mary eina teatran, Londone, kur iš vakaro pelnas buvo skiria- 
' mas anglų oficierių, išėjusių karan, likusių žmonų ir vaikų naudai.

mo, bet taippat aplankius 
ir daugelį sodžių; tyrinėjo 
visur viską smulkmeningai ;į 
išklausė gyventojų pasako
jimų ir tais keliais surinko 
labai daug medžiagos.

Komisija patikrinus visų 
atsitikimų teisingumą do
kumentais. Tai vis neuž
ginčijami faktai. Pirma-; 
sai Balkanų valstybėlių ka
ras, vedamas priešais tur
kus, išpapčiojęs visus krau- 
geidngus kareivių instink
tus, visus nekulturinių ra
sių bloguosius palinkimus. 
Ir paskui, kuomet kilo an
trasis Įarp pačių valstybė
lių kąrąs, tas pat atsikarto
jo. Žudytasi be atodairos. 
Ir tomis žudynėmis buvo 
girtasi per laiškus. Karei
viai kareivius, paimtus ne
laisvėn, tiesiog pjaudavę 
kaip kokius gyvulius, arba 
gyviems kūno sąnarius at
kapodavę.

Tai labai puikus balkanų 
tautelėms ir patiems tur
kams paliudijimas. Šis 
paliudijimas išduotas be- 
partivių žmonių, patikrin
tas ant vietos. Ši knin- 
ga paliks per amžius liu
dininke žmonių žiaurumo ir 
karingumo 20-me metašim- 
tyje.

Taip “kariauta” Balka
nuose pirm poros metų.

Bet ar dabartinis didysis 
karas Europoje kuom nors 
skirsis nuo Balkanų taute
lių karo — tai labai daug 
abejotina. Vosz tik spėjo 
pernai šis karas užsipliek- 
ti, o teutonai tuojaus visur 
parodė savo žvėrišką žiau
rumą ne tik su paimtais ka
reiviais, bet ir su civiliais 
gyventojais. Teutonai per
žengė visus tarptautinius i- 
statymus. Panašiai jiems, 
nors gal ir ne taip baisiai, 
elgiasi ir visos kitos ka
riaujančios pusės.

Romybės taikos metu tai
soma Įvairus tarptautiniai 
Įstatymai, pasižadama šven
tai jie pildyti kilus kokiems 
nors nesutikimams ar. ka

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
SIENOS UŽDARBI.

rui. Bet gangreit užsiplie- 
kia karas, tuomet tie gra
žus Įstatymų žodžiai su 
dumblu sumaišomi. Tuo
met veikiama kaip papuo
lė. T

Tatai dabar ir kįla klau-i 
simas: Kokiam galui tie; 
tarptautiniai įstatymai yra' 
reikalingi, jaigu jų neprisi
laikoma ?

Po šiam europiniam ka
rui Carnegie’s komisijos 
patirs dar baisesnius daly
kus. Paaiškės, kad žmoni
ja, užuot civilizuoties, grįs
ta atgal barbarizman.

Varguoles išpa
žintis.

Įsivaizdink sau, malonus 
skaitytojau, geraširdžių, 
dievobaimingą, maldingą, 
giliai tikinčią lietuvę pras
čiokėj, kuri augina penkia- 
tą vaikų. Apie tokios žmo
nelės nuotiki noriu trumpai 
parašyti.

Ji gyvena Clncągoje, bet 
jos vardo ir kokioj miesto 
dalyje gyvena, nesakysiu 
del priežasties, kurią že
miau skaitytojas supras. 
Jos vyras sirgo, karšo čiė- 
lus metu§; gulėjo tris mė
nesius ligoninėje. Urnai iš
ėjo visi sutaupyti pinigai, 
reikėjo jau ir pas kitus su- 
šelpimo prašyti. Bet kiek 
gausi tokiais sunkiais lai
kais.' Paskui išsirūpino šio- 
kio-tokio sušelpimo iš mies
to. Pati dar uždirbinėja 
skalbdama ir patarnaudama 
turtingesniems lietuviams.

Štai baigėsi velykinės lai
kas. Vaikeliai, lankiusieji 
čia pat esančią airių katali
kų mokyklą, be jokio vargo

atliko tą katalikišką parei
gą. Gi ji pati, nemokėda
ma angliškai, ėjo Į lietuviš
ką bažnyčią prie lietuviško 
klebono. Prie klausyklos' 
pareikalauta korteles. Var
guolė pasiguodė apie savo 
bėdas, vargus ir prašė kle
bono, kad nepavarytų, iš
klausytų. išpažinties; girdi, 
jos kūną pagelbsti papenė
ti miestas, o Bažnyčia tegu 
padaro mielaširdystę ir te- 
aprupina jos dvasios reika
lus. “Ne, ne, vaikuti, be 
kortelės nieko nebus,” tarė 
klebonas.

Mieli lietuviai katalikai, 
ar jums sunku suprasti, 
koks -tai buvo smūgis tai su
vargusiai moterėlei. Ar 
jums sunku Įsivaizdinti tos 
nabagės širdperšą. Dabar 
vargšė visoms savo pažįsta
moms pasakoja apie tų pa
niekinimų ir graudžias aša
ras lieja. Ir pasakoja, koks 
kunigas jų atstume.

Jokios bedievių blevyz
gos, jokie burnotojai prieš 
Dievų negali taip skaudžiai 
Įžeisti žmogaus tikybinių 
jausmų, kaip panašus kuni
go pasielgimas.

Šitoji moterėlė sako, jog 
jaučianti toki širdies skaus
mų, toki paniekinimų, jog 
daugiau neketinanti kreip
ties prie kunigų, širdis prie 
to ncdaleisianti.

Bet ar tai vienintelis šis 
buvo atsitikimas? Oi, prie 
ko mes dagyvensime!

Parapijonka.

Lietuviai
Amerikoje.

GRAND RAPIDS, MICH.
Gegužio 31 d. čia buvo di

dis apvaikščiojimas, kuria
me dalyvavo įvairios tau
tos. Apvaikščiojimas buvo, 
labai dailus. Dalyvavo ir 
leiikų dr-jos. O lietuviai 
tai miegojo, neėmė dalyvu- 
mo ap vaikščiojime. Nors 
lietuvių čia nemažai yra,

bet apsileidę ir pasinėrę 
svaigaluose; maukia degti
nę ir rudį po sales ir pas
kui karšia vieni antriems 
kailį. Kaikurios dr-jos čia 
turi sales, bet tos salės pa
versta i smukles.

G eg. 30 d. Lietuvos Sū
nų dr-jos salėj aš pats ma
čiau keturias merginas prie 
baro ir jos nei kiek neužsi
leido gėrime vyrams. Jos 
traukė, kaip vyrai. Bjauru 
matyti vyrus, barų apgulu
sius, bet daug bjauriau ma
tyti moteris trinanties apie 
bara.

Šiaip lietuvių čia yra di
dis būrys. Galėtų nemažai 
pasidarbuoti, bet negražiai 
užsilaiko ir jų darbų vai
sių tiek tesimato, kiek indi- 
onų, gyvenusių šimtus me
tų. Sutikimas tarp lietuvių 
nekoks. Vieni antrus pra
vardžiuoja, neužkenčia. 
Grimsta vis gilyn svaiga- 
luosna. Skaudu matyti to
kį žmonių nupuolimų.

S. A.

FARNINGTON, W. VA.
Vienoj kasykloj patiko 

keturis darbininkus nelai
mė. Du visai užmušė, o du 
labai sužeidė. Nėra vilties,, 
kad pagytų.

Darbai čia eina gerai. 
Uždarbiai nedideli — nuo 
$2 iki $4 dienoje. Bile kas 
gali darbų gauti.

A. Pranckevičius.

NECANICUM, OREGON.
Šitame krašte nuo pat 

rudens ir per visų žiemų 
buvo gražu, šilta. Gėlės žy
dėjo per visų žiemų. Snie
go čia nebuvo.

Dirbtuvių čia nėra. Mes 
turime čia “ homestead’us,”< 
yra keturios lietuvių šei
mynos ir penki pavieniai. 
Kiekvienas turi po 160 ak
rų žemės. Nuo geg. 3 d. 
dažnai lįja. Viskas auga, 
labai gražiai. Mes gyvena
me už 12 mylių nuo didžių 
marių. Dabar statome di
dį State Highway, kurs eis 
nuo Portland, Ore. į Los 
Angeles, Gal. F. Domeika.

Vokiečiai
Lietuvoje.

“Naš Viest.” rašo:
Bal. 21 (4—g.) d. Šiaulių 

rajone didelių karo žygių 
nebuvo. Žymios priešinin
ko jėgos pasistūmė čia kiek 
į rytus, susidurdamos su 
musų karuomene.

Užnemunio rajone mes 
pasekmingai veikiame. Ne
žiūrint priešininko spyri- 
mosi musų dalis stumiasi 
pirmyn. ’

Kėdainiai. Vokiečių bū
riai buvo priėję Kėdainių 
ir norėjo užimti geležinke
lį. Tarp jų ir rusų Įvyko 
susirėmimas ir vokiečiai at
sitraukė, palikę 10 užmuš
tų. “Lit. R.”

Plungėje, Telšių ap., arti 
Šateikių buvo vokiečių ir 
rusų burių susirėmimas.

Šiauliai. Čia susispietę 
yra nemaža vokiečių karuo- 
nlenės, iš kur jie daro savo 
žygius. Atėjo jie čia ne 
stačiai plentu, bet nuo pie
tų pusės, per Radviliškį.

Jų tikslas buvo perkirsti 
Liepojos geležinkelį nuo 
Varšavos kelio ir Vilniaus. 

Tokiu budu jie irgi pertrau
kia susinėsimų Liepojos su 
geležinkelių šakomis. Ties 
Šiauliais jau yra buvę kc- 
liatas susirėmimų su rusų 
karuomene.

Marijampolė. Atvykę vo
kiečiai į Marijampolę, tuo
jau surinko jaunus vyrus, 
ne tik iš miestelio, bet ir iš 
aplinkinių kaimų ir bažnyt- 
kiemių. Patalpino juos lie
tuvių “Žagrės” krautuvėje. 
Prasidėjus mūšiams, visus 
surinktuosius išvarė į Vo
kietiją. Liko tiktai mote- 
rįs, maži vaikai, seneliai ir 
merginos, kurie nespėjo iš
bėgti.

Kapčiamiestis, Seinų ap. 
Vokiečiai pas intis buvo 3— 
4 savaites. Kapčiamiestyje 
liko išdeginta 48 namai, ku
rie gi nesudegė, tai riogso 
nudraskytais stogais, be 
langų, anuotų šovinių su
griauti. Vokiečiams iš čia 
išėjus, pabėgėliai grįžo iš 
Vilniaus ir iš kitur namo, 
bet nieko neberado: darži
nėse šieno ir dobilų vietoje 
vien arklių mėšlas, aruodai 
tušti, tvartai taippat be gal
vijų. Daugelis žmonelių 
be arklių bei vežimų. La
biausia nukentėjo tie, kurie 
prie kelių ir plentų buvo: 
nuo jų taip vokiečiai, taip 
musų karuomene neatsi
traukė. Žmoneliai liko be 
duonos kąsnio, net ir tie, 
kurie ir pasiturį buvo ūki
ninkai.

Dauguma ūkininkų laukų 
lieka nesėta delei sėklos 
stokos, pagaliau, nėra už 
ką pirkti, nėra kuo parsi
vežti. Nežinia, kaip ir iš
bris žmoneliai iš to vargo.

DIDELE AUKA-į
Prietikis ant pakelio 'NEBO, be jokio apgarsinimo laikra- 

Kluoae. jau dabar turi vertę jum | c. % 
piningais: prkg tame rasit kolnam į 

' pakellje NEBO J“ 

clgaretų kuponų •

mvo fttorolnko, 

o jie tau papasa

kot apie juo*. -

II rinkti prlefta- • 
klus pakelių Ir If 

kuponus, nes ui 

|uos koinas, kas t 

Ilk nori, k all

P. Lorillard Co., New York City 
W-WAW.V.V.V.W.V.VC

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

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis 
ADVOKATAS

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

■I Telephone Yards 6085 _
i !
B Lietuviška Drapanų Krautuve J

Užlaikau didžiausiame pasirin- | 
I kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, g 
B čeverykų, batų del moterų, vyrų ir į
I vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
| kotų.

■ JONAS BUDRIKAS, savininkas J 
t 3252-54 S. Morgan St. i
II CHICAGO, ILL. ■

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 vaL vakare kasdiena

ffir. s. a. šlakiene;
f SPECIALISTE a
| MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
| 3255 SO. HALSTED ST. !
1 Tol. Drover B326 CHICAGO, ILL. ■
Si N11 >■ ^MiiiiiBii'^W i'i. MMBFrW ■ « ■
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katalikas

Iš Lietuvos.
ANYKŠČIAI,

(Ukmerg. ap.).
Balandžio 5 d. į musu 

miestelį atvyko sargybiniu 
lydimi, siunčiamieji iš karo 
lauko Suvaiką gub. gyven
tojai. Išpradžiu žmonės ne
įsitikėdami žiurėjo, o spė
liodami apie juos, ar tai bu
sią vokiečiai, ar japonai. 
Bet vienam susipratusiu 
žmonių geriau patyrus ir 
paaiškinus kitiems, ištrem
tieji už valandos laiko ga
vo visako ir maisto, ir pi
nigą, ir laikraščią. Auką 
dėjo visokie žmonės — val
stiečiai, kunigai, žydai ir 
t.t., kas davė rūbo, kas mo
šos, duonos. Nelaimingieji 
džiaugėsi gavę Anykščiuo
se geras Velykas; tikrąsias 
Velyką šventes praleidę A- 
leksoto kalėjime.

Anykštiečiai norėjo, kad 
jie pasiliktą čia, bet sargy
biniai paaiškino, kad nuo 
Kauno vyriausybės paskir
ta jiems darbo vieta Eže
rėliuose, kur bal. 6 d. ir iš
keliavo.

IŠ PANEVĖŽIO.
— Policijos įsakyta so- 

džią sveikatos žvilgsniais, 
kad aplink šulinius butą 
nuimtas juodžemis ir pri
pilta molio, kad šuliniai bu
tu aptverti, su uždangalu 
ir su pririštu kibiru. Gat
vių grioviuose, kad nebūtą 
vandens. Kiaulių mėšlas 
turi būti išvežtas ir migiai 
išbarstyti kalkėmis.

— Miesto durnos nutarta, 
kad miestas užsilaikytu 
švariausiai, gyventojai iš
vežtą mėšlą ir padarytą ku- 
čią dezinfekciją. Tuo tar
pu mėšlo krūvos riogso ant 
rinkos.

— Geležinkelio adminis
tracijos įsakyta rupinties 
geru kelio užlaikymu svei
katos žvilgsniu, kad butu 
viskas švaru ir vartojama 
dezinfekcijos.

— Miesto ligonbutyj vi
siems norintiems veltui 
skiepija raupus.

— Apskričio įsakomasis 
(rasporiaditelnyj) komite
tas įsakė taisyti kelius ir 
sodinti iš šalies kelio me
džius.

— Šiais metais žemės da
lyku komisija turi išma
tuoti Panevėžio apskrityj 
11,000 deš. valstiečiu žemės, 
besiskirstančią vienakie- 
miais.

— Pernai supiltas pilimas 
tarp sodžių Bernatonių ir 
Skaistgiriu ant Panevėžio. .

— Pušaloto vieškelis, šie
met laike pavasario potvi- 
nio, keliolikoj .vietą išneš
tas. Valstiečiai neužganė
dinti inžinierio darbu.

_______
IŠ VIEŠINTOS,
(Ukmergės ap.).

Kai seniau būdavo svaigi
namą gėrimu, tai žmonės 
gerdavo per kiauras dienas, 
o dabar, nebegaudami ją, 
pradėjo lošti kortomis iš pi
nigu. Atėję į miesčiuką 
šventadienį ar taip kada 
apsitenka smuklę, ar taip 
kur nors patogią vietą, ir 
lošia iki pusiaunakčiui. Ki
tas pralošia po 15—20 rub
liu.

Tas pat ir po sodžius. 
Sueis kelintas ir pirma šne
ka: “Nu, gal sulosime “dvi
dešimts vieno,” ir drožia iš

pinigą, o jei ne, tai nors iš 
degtuką. Kaip gražu bu
tą, kad vietoj kortą, jauni
mas skaitytu laikraščius.,

VOKIEČIŲ BOMBOS.
Balandžio 7 d. ant Plate

lės (Telšių pav.) skraidė 
vokiečiu taubė (lakstytu- 
vas po orą, panašus iš aug- 
što į paukštį) ir metė dvi 
bombas, kurią viena nulė
kė dvaro laukan, kita eže
ran.

Balandžio 6 d. anksti iš 
ryto, apie 6 vai., vokiečią 
lakstytuvas numetė Varnių 
miestelin, Teisią pav., dvi 
bombas, kurią viena nulėkė 
ant namclią, nieko neuž- 
mušdama, kita įlėkė prū
dam

ALSĖDŽIAI,
(Telšių pav.).

Čia kas dieną atvyksta 
žydai pabėgėliai nuo pasie
nio. Viena žydė net pasi
mirė. Neužtenka pabėgė
liams ir butą. Musą žmo
nės tai nebėga.

Visiems kariaujant, pra
dėjo ir musu merginos ka
riauti: dvi susipykusios 
merginos besivaidinant ak
menimis prasimušė sau gal
vas.

CAPTAIN

Vokiečiu torpedinio suga
dinto amerikoninio laivo 

Nebraskan kapitonas.

arbatinės užlaikymui ski
ria taippat Suvaiką visuo
menės komitetas.

Visa, kas vietos žmonią 
daroma, dar labai maža, kad 
galėtą aprūpinti visus pa
bėgėlius, ypač kad ir jie 
skundžiasi nebegalį savo jė
gomis ją šelpti.

— Amsterdam, birž. 4. — 
Iš Vokietijos atėjo, žinia, 
buk Kruppo inžinieriai iš
radę naują kanuolę, kuria 
šaujama degančiu skystimu. 

“extrat
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdtj platus ir 150 pėdu ilgas, Harvey, 
Ill. Atsišaukite į Tananeviez 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
to] rezidencijoj, atsišaukite j 
Tananeviez Savings Bankų

Real Estate Departamente

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Ran- 
dos neša $34.00 per menesį, 4237 — 
ath avė. šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite j 
Tananeviez Savings Bankų

Real Estate Departamente

LOXOLti

-EXPttl

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

NEW YORK, N. Y.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami 
tikrą 

Pain 
viaadoa
kito bu tu ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai 
n* 25c. ir 50c 
Aptiekuote arbt 
pat iidirbėjut.

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

1741 W. 47th Street, : : Chicago,Ant raudos 2 4-rių ruimų flatai, 
3202 S. Ashland avė. Kreipkitės į 
Tananeviez Savings Banką

Real Estate Departamente

Parsiduoda geri, beveik nauji, 4 
ruimų rakandai (furniture). Parsi
duoda iš priežasties savininko iš mie
sto išvažiavimo. Atsišaukite paS:

J. Jakubauskį,
3329 Auburn ave., 2 fl. užpakalyje.

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lietuvį
Kas turit silpnas arba 
skaudančias akis arba

galvos skausmą, atsilankykit pas
DR. W. YUSZKIEWICZ 

1024 MILWAUKEE AVE.. . CHICAGO. ILL. 
Vai. nuo 9 r. iki 9 vak. Ned. nuo 9 r. iki 1 p. p.

gauti 
Richter ’io 

Erpellerį. ? 
reikal&u- i

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

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

26c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

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

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Chicago avo 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

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

Šiaurine ^al is.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln avo 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
(3102 W 22ud st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 5 Ashland avo

REAL ESTATE
WWW3E

GEGRĖNAI, 
(Žemaičiu Kalvai’, filija).
Jau treti metai kai geg- 

rėniškiu muzikantą būrelis 
gražiai Velyką naktį pa- 
griežia trinkomis kaikurias 
šv. giesmes ir Kryžiaus ke
lius. Taipgi gražiai pagrie- 
žia ir pagieda kitais šven
tadieniais. Gaila tik, kad 
nėra čia tokio vargoninin
ko, kurs galėtą vesti chorą.

VILKIJA, ' 
(Kauno ap.).

Iš šiaurės Suvaiką gub.— 
nuo Naumiesčio, Sintautų, 
Šakiu, Griškabūdžio ir ki
tu tos apylinkės vietą pa
bėgėliai plaukė panemu- 
nin. Dauguma ją apsisto
jo kairiuoju Nemuno kran
tu, mažiau ją kėlėsi į Kau
no gub. Išviso ją tose vie
tose buvo apie 2,000 su vir
šum žmonią; Lekėčiuose ir 
miškuose slapstėsi apie 400 
žmonių, Veliuonoje ir apy
linkėje — 200 žmonių. Kas
dien ateina vis naują pabė
gėliu, kurie dar gyveno a- 
uapus poziciją ir šiaip taip 
prasiveržė šion pusėn. Vi
si jie skundžiasi, kad Nau
miesčio apskr., kur yra vo
kiečiai užėmę, trūkstą mai
sto, o netrukus gali ir bado 
būti. Miesteliuose nebėra 
krautuvių, kur butą galima 
šio-to nusipirkti, turgą vo
kiečiai daryti nebeleidžia. 
Šakiuose patįs vokiečiai į- 
kurę krautuvę, bet kaimo 
gyventojams į miestelį sun
ku pakliūti ir prekių nusi
pirkti. Vokiečiai surašinė
ja sveikus žmones ir stato 
juos prie darbą. Pragy
venti pabėgėliams labai 
sunku — pinigą savo labai 
maža teturi, pašelpos taip- 
pat sunku gauti, o valgo-, 
inąją daiktu brangumas ne
svietiškas. Pašelpos pabėgė
liams dalijo vietos dvarinin
kas J. Damanskis ir K. Gir- 
ša. Jie išdalijo pinigais 
500 tub., kuriuos buvo ga
vę iš Suvaiką visuomenės 
komiteto. Balandžio 13 d. 
Vilkijoj, Suvaiką gub. pu
sėje, buvo įkurta pabėgė
liams arbatinė. Pinigą tos

VILKAVIŠKIS,
(Suvaiką gub.).

Vokiečiai čia pradeda 
tvarkyti visą gyvenimą ir 
ūkį. Ūkininkams išduoda
ma sėklą, kitiems — ark
liai ir padargai, kad jie ga
lėtu apsisėti savo žemę. Pa
bėgusią kaimyną žemė lie
piama ir dirbti.

Be to tam tikruose punk
tuose intaisyta yra maitina
mieji punktai, kur išduoda
ma kasdien po • pusę svaro 
duonos, viralo ir po 5 pfe- 
nigius ant žmogaus.

Nuo Kybartą iki Šuklią 
dvaro ir Vyžainią praves
tas geležinkelis, kuriuo ga
benama į Šuklius plytą ir 
cemento: ten matyti, ren
giamos kokios tvirtovės. 
Geležinkeliai pataisyti ant 
lentą, kurios gaminamos 5 
tartoku iš Liubavoš, Suvai
ką ir kitą girią.

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

turi būti parduotas i 30 dienų. Na
mas randasi vienu bloku nuo Apveiz- 
dos Dievo bažnyčios. Geras kampas 
bile kokiam bizniui. Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas:

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

LEONA GAIZAITE
Baigianti .advokato mokslus.

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO

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

Svarbiame reikale sutelkiame veltui
patarimus.

□asu

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 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. Atsišaukti kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti begyje 10 dienų.

Tananeviez Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCEDept.

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

KUN. GRAJAUSKAS 
PALIUOSUOTAS.

Kunigas Grajauskas, Sei- 
ną vyskupo kapelionas, iš
buvęs 40 dieną vokiečią ne
laisvėj, šiomis dienomis su
grįžo savo šalin. Kad ne
būtą padavęs prašymo vo
kiečią karo ministeriui ir 
šv. Tėvo Nuncijui, butą gal 
palikęs iki karo galui. Grįž
tant atgal prisiėję pėsčiam 
eiti virš 30 verstą ir neštis 
daiktus. Užrištomis akimis 
pervedę vokiečiai kun. Gra- 
jauskį per savo pozicijas ir 
paleidę. Matęs, kaip lau
kuose daug karo nelaisviu 
darbuojasi. Moką ūkinin
kai jiems už dienos darbą 
•keliatą kapeiką ir duodą 
valgį. Buvęs karo ligoninė
se. Kareiviai ligoniai pras
tai prižiūrimi, kiti mirštą 
vien del prižiūrėjimo sto
kos. Su kunigais vokiečiu 
kareiviai apsieina labai 
žiauriai ir nežmoniškai, baž
nyčias teršią ir naikiną. 
Nieko stebėtino, kadangi 
dabartinė vokiečią karuo- 
menė, kuri veržiasi musą 
šalin, daugiausia iš protes
tantėj surinkta.

— Geneva, birž. 4. — Iš 
Innsbrucko atėjo žinia, jog 
kaizeris ateinančią savaitę 
pribusiąs Italijos parube- 
žin padrąsinti teutonus ko
voje prieš smarkius italus..

PARSIDUODA PIGIAI.
3 gyvenimų murini! stubelė. Prie 

32 ir Limo str. Raudos neša $24.00 į 
mėnesį. Parsiduos ant lengvų išino- 
kesčių. Kaina $l,5OQ.O0.

J. Sinkus & Co., 
3151 So. Halsted str. Chicago, Ill.

Gera medinė stubelė, 8 kambarių, del 
2 familijų. Raudos neša $22.00 į 
mėnesį. Prie 38 ir Wallace. Kaina 
$1,600.00. Geras bargenas.

J. Sinkus & Co., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Geras mūrinis namas, del 4 familijų, 
po 4 kambarius. Raudos neša $55.00 
į mėnesį. Parsiduos ant lengvų išly
gų. Kaina $4,700.00. Geras barge
nas.

J. Sinkus & Co.,
3151 So. .Halsted str., Chicago, Ill.

Puiki murine stubelė, prie 29 ir 
Emerald ave. Ramios neša $38.00 į 
menesį. Del 2 familijų po 4 kam
barius. Kaina $3,700.00.

J. Sinkus & Co.
3151 So. Halsted str., Chicago, III.
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LIETUVIS I
GRABORIUS J

Geriausias grabo- B 
rius ant Brldgepor- | 
to. Atlieka darbą į; 
kuogeriausia. S

Prie kiekvieno H 
pagrabo suteikia g 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų painių. B

Tel. Drover 4139 S

a A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. g
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KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir kriminallškas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus ir poperas

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

Vakarais namie :
724 W. 35th St.

Tel. Drovor1310

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).
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šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretą kuponą, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan 
Cigaretą kuponą. Dovaną Stotyje arba pas,l^ 

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

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

Telefonas Canal 3737

iAKUSERKA
1 Mrs. A. Vidikas

Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos hospitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prio 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,

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

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

Rašaąt meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. FALTANAVICIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass

• Dorna West Fullmano Lietuviams. ■
a ■
a Jau galima pinigus siųsti į senų krajų — Lietuvą. Taippat par- a 
B duodame laivakortes. a

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par- B 
B davimo labai pigiai keliatą namų. Du namu parsiduoda už puse kainos, B 
Į labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo 8 
■ ■ 
b daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- 
R ■viai, pasinaudokite iš geros progos! 
B U
g Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: g

• b. w. sluz ■
■ 738 W. 119 St., West Pullman, III. ■
H TELEPHONE WEST PULLMAN 992. ■
i ■
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Telephone Yards 1138 1

POVILAS A. MAŽEIKA j
Seniausis Lietuvis Graborius Chicagoje

3315 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 graborystės srytyje, atneša lie
tuviams naudą.

Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogeį pas mane galima 
gauti grabai pusi) 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.

I 
■
■

'•dii

Didelis Pikninkas!
Parengė Lietiiviij Pasilinksminimo Drang. Kliubas

Ned. Birželio (June) 6=tą, 1915
Prasidės 1-mą valandą po pietų

Darže Kareckas Grove, West Pullman, ill
658 W. 123 rd Str. . "

Įžanga 25c. porai. Muzika Kiubo Beno, po vadovyste F. Hendrisono.
Kviečiame visus lietuvius iš visų aplinkinių miestų kuoskaitliugiau- 

siai atsilankyti. Užtiukriname tikrą užgančdinima. KOMITETAS.

3
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KATALIKAS

Iš Chicago.
GAVO MUŠTI IR AT

PRAŠĖ.
Gatvekariu motormanas 

George Thompson, 2600 N. 
Racine avė., Vainiku dieną 
4 vai. ryte sugrįžo namo 
girtas ir skaudžiai apdau
žė savo žmoną ir 7 metu 
sūnelį. Vaikutis buvo iš
gabentas net ligoninėn. Ži
noma, tokį brutaliu polici
ja areštavo ir vakar atsi
buvo byla Domestic Rela
tion teisme.
ft “Jei man teisės leistu, aš 
fave liepčiau išrengti plikai 
ir įkrėsti tau pakaktinai 
nagaika” — tarė teisėjas į 
Thompsoną, “gi dabar tu
ri užsimokėti šimtą doleriu 
pabaudos ir lėšas.”

“Baudi mane ir mano 
vaiką, teisėjau,” atsiliepė 
brutaliaus žmona.” Jis už
simokėti bausmę neturi pi
nigu, gi jei eis kalėjimai!, 
man su vaiku paliks skur
das, dar už musu rakandus 
neišmokėta.”

Podraug Thompson iš
reiškė gailestį ir pasižadė
jo pasitaisyti. Teisėjas 
susimylėjo ir davė jam še
šis mėnesius laiko pasitai
symui.

Toksai teisėjo pasielgi
mas vertas tik pagirti. 
Žmogus turės progą pasi
taisyti. Bet kuomet butu 
patekęs kalėjimai!, tuokart 
visai butu iškrypęs iš kelio 
ir šeimyna ne tik butu sui- 

• rus, bet ir nelaiminga pali
kus.

Laikraščio reporteris nu
sidangino pas tėvus ir ten 
sužinojo, jog dukrelė tą da
rė tėvams patariant.

Tėvas pasakė esąs lietu
vis ir esąs džianitorįu.

LABDARYBĖS PIK- 
NINKAS.

Vakar Dievo Apveizdos 
salėj atsibuvo Labdarybės 
kuopų valdybų susirinki
mas. Buvo svarstyta apie 
pikninką, kurį Labdarybė 
rengia birž 13 d. Tautinia
me darže, kurio savininku 
yra p. J. M. Tananevičia. 
Savininkas Labdarybės pik- 
ninkui užleido daržą už 
$25, ty. daug pigiau, negu 
paprastai.

Dar p. St. P. Tananevi
čia pažadėjo uždyką du 
kartu ant pusės “Katali
ko” lakšto pagarsinti tą 
pikninką.

Pikninko vedėjais išrin
kta S. P. Tananevičia ir P. 
Mažeika. Rep.

PERSTATYMAS.
Didelis perstatymas atsi

bus rytoj, birželio 5 d., Ro- 
selande, Strumilų Bros, dar
že, 107 gat. ir Indiana avė. 
P. Norkus susirinkusiai pu
blikai parodys savo jėgas; 
kilnos sunkenybes, lank
stys geležis ir kt. Tai ne
paprastas bus perstatymas. 
Vietos ir apylinkės lietuviai 
nepasigailės laiko tai visa 
pamatę. P. Norkus yra 
garsus lietuviu drutuolis.

Šiandie gatvekariu kon
duktorių ir motonnanų uni
jos viršininkai atlaikys 
konferenciją su kottipani- 
jos valdininkais ir tarsis a- 
pie susitaikymą. Prie su
sitaikymo spiria miesto ma
joras. Pataria abiem pu
sėm nusileisti, kadangi to
kiam mieste negali būti lei
džiama paraližuoti komuni
kacija. p

Vhona Drover 7«00

DR. A. J. TANANEVICZE į
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiki) Ligas į

Ofisai ir Gyvenimo' vieta Valandai e

3249 S. Morgan St., Chicago. |

Tananevicz Savings

BANK

LIETUVAITĖ NORI 
IŠTEKĖTI.

Liudvika P. (Tineičiutė, 
15 metu mergaitė, nuėjo į 
išlcistuvę laikraščio Chica
go Herald su pagarsinimu, 
jog ieškanti vyro apsivedi- 
mui. Pasakoja, jog jos mo
tina ištekėjusi, būdama 16 
metu amžiaus ir visada bu
vus laiminga; jai sukaksią 
lapkričio mėnesį 16 motu ir 
ji busianti gatava ištekėti.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj dalimis de- 
besiuota; maža atmaina 
temperatūroje. Vakar aug- 
ščiausia temperatūra buvo 
62 laipsniu, žemiausia 52 1.

BLAIVININKŲ SUSI
RINKIMAS.

SLRKPB. Sąjungos 21 
kuopos, ant Town of Lake, 
bus susirinkimas birželio 7 
d., tuojaus po mišparų baž
nytinėj svetainėj. Visi kuo
pos nariai kviečiami susi
rinkimam

V. Paukštas.

John A. Conrad, Michi
gan Avenue Trust Compa
ny banko kasieriaus asis
tentas, vakar apsivedė su 
bėdina mergina, ligonių 
slaugotoja Miss Josephine 
Tetta. Conrad sirgęs ir to
ji slaugotoja jam labai in- 
tikus ligoninėje Michael 
Reese. Ar vargdienė mer
gina bus laiminga, tai jau 
kitas klausimas.

Stock Yards policijos 
nuovados policiantą J. P. 
Curron policijos viršinin
kas viešai pagerbė už nušo
vimą nekokio Nicholas Fin
ley, tramvajinio vagiliaus, 
kuris geg. 22 d. nuo polici- 
anto norėjo pabėgti.

Karpenteriai su kontrak- 
toriais vis dar negali susi
taikinti. Majoras Thomp
son vakar abiem pusėm pa
siūlė santaikos teismą.

I.ŠKILMINGAS PIKNINKAS
Parengtas Lietuviu Neprigulmingo 
Kliubo, nedėlioj, birželio (.Tune) 6 <1., 
1915 m., Geo Chernausko darže, Ly
ons, Ill. Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžan
ga 25c. porai.

Jaunus ir senus kviečiame atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai, nes bus vie
nas iš puikiausiu pikninkų. Galėsite 
smagiai pasilinksminti, nes bus vi
sokiu puikiausiu žaismių. Greitai už
miršite savo vargus ir nelaimes.

Nuo šio pikninko pusė pelno bus 
paskirta sušelpimui musų broliu ir se
serų. nukentėjusiu nuo karo Lietuvoje.

Pasarga. .Taigų lytų. tai tuomet 
bus pikninko diena perkelta ant ki
tos dienos, tikietai mis tie patįs ge
ri ir diena bus visur pagarsinta.

Važiuodami imkite 22 gat. karus iki 
48-tai ir Ogden avė; paskui imkite 
Ogden avė. karus iki 52-ros. o nuo 
ten Lyons karus ir važiuokite iki 
Desplainės upės kranto, kur yra dar
žas. Kviečia

• KOMITETAS.

TREČIAS METINIS PIKNINKAS
Parengtas Draugystės Susivienijimo 
Broliu Lietuvių. atsibus nedčlioj, bir
želio (.Tune) 6 d.. 1915 m., Leafy 
Grove, Blinstrupio darže, Willow 
Springs, TU. Įžaga 25c. porai. Pra
džia 9 vai. iš ryto.

širdingai kviečiame visus atsilan
kyti į musų trečią PikniiHcą, senus ir 
jaunus, vaikinus ir merginas, visi be 
skirtumo busite užganėdinki, nes ši
tas pikninkas bus puikiausias, bus 
skaniu užkandžiu, gardžiu gėrimų ir 
kvepiančių cigaru, taippat bus viso
kių puikiu žaismių ir puiki muzika, 
prie kurios galėsite linksmai laikų 
praleisti ir ant tyro oro savo širdis 
atgaivinti.

Pasarga. Imkite bile kokius karus 
iki Archer avė., Archer avė iki City 
Limits, paskui Joliet karus iki daržui.

KOMITETAS.

Turėdamas miesto dalcidimų (licen- 
eens) ir visa, kas reikalinga šoferiui, 
paieškai! sau užsiėmimo už šoferi. 
Jaigu kas iš godotinų tautiečių rei
kalautų tokio žmogaus, ar tai žinotų 
kas reikalauja, teiksis man pranešti, 
busiu labai dėkingas.

Mr. F. Shematulskis, 
4636 So. Wood str., Chicago, Ill.

■■■■■.

Pilni Namai Linksmybes 1

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

Kada juose yra Grafafonas 
“Lithuania” Special 
su 6 lietuviškais du- 
beltavais rekordais.

Kaina

$19.50

“LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė krautuvėse 
del to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri talpina sa
vyj pamatinius principus geriausių instrumentu, bet parduo-

su pn-
siunti-

mu.

■
dama už kainą, kuri visiems prieinama. .‘‘LITHUANIA” gro- ■ 
ja rekordais visokiausio išdirbimo ir visokiausio didumo ir ■ 
groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švel- ■ 
nųs, malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikia- įg 
me prie kiekvieno pirkinio dovanai: ■
E1167 Kur bėga Šešupė, šv. Cecilijos choras.

Kur namas mus. šv. Cecilijos choras. a
E1165 Tėvynė, maršas kvartetas, šv. Cecilijos choras. B 

Amerikoniškas Nacionalis Maršas, Prineeska B
Banda. B

E1169 Siuntė mane motinėlė. Solo, M. Bradunienė. B
Eina garsas nuo rubežiaūs. Šv. Cecilijos choras. H

E1245 Batu čystytojas. Maršas. Švilpimo solo.
Rūtų Darželis. Solo, M. Bradunienė ‘

E1248 Velnias ne boba. Dialogas, M. Bradunienė ir A.
Radzevičius. B

Maną palvys. Monologas, J. Papartis. ■
E1249 Velnias ne boba. Monologas, J. Papartis. ■
E1250 Vijo vilkas voveraitę. n

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

adresu: n

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

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvcrgais 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 pietų.
s K * j

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antri) Ranki) Medžio
h Durą, lentų, lentelių, romų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

! CARR BROS. WRECKING CO.
į 3003-3039 S. HAISTED ST. CHICAGO, III

£---—55
Įtl’-KART NEDELSN1S LAI I-SAGTIS

••SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS ] 

! AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU ( 
I ANT NEDĖLIOS

j išeina kas manukas Ir peingda.

PRENUMERATA KAŠTUCIAt -------------------

AMERIKOJ I 2Spusei Trinti^EUROPOJ 'Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- j j
* I joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m. J

J- i u r~i«r-yi——I—.   r.     ' —•1. -■ —rr— ir » - — ■ -

JtaSyk fuojaust o gausi Tdeną numerį dyk.-’.

W, 0. Boczkauskas & Co.
GtMŽI W. South UL ftahanoy Cit,, Pa.

linui i,,-j -ną-- -m t-į i rn.jj, umii^wvwwrr—.mr-—~-------------

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 avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų 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.
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