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LAIVŲ MUSIS RYGOS UŽLAJOJ
Rusai smar

kiai imasi.
Londonas, birž. 7. — Dvi 

teutonų armijos grudžiasi 
Lvovo link. Bet sutiko 
smarkų rusą pasipriešini
mų. Rusai sutvarkė sa
vo rezervus ir atsispyrė 
prieš teutonų jėgas, atrėmė 
jų antpuolius.

Abiejų pusių pranešimai 
nurodo, jog dar praeis ke
lintas dienų, kol pergalė nu
kryps i vienų ar antrų pu
sę, nes teutonų smarkus 
užpuolimai sutinką lygiai 
smarkų pasipriešinimų iš 
rusų pusės.

Rusams skaudžiai trūks
ta amunicijos ir tas trukdo 
jų pasekmingų veikimą.

Geležinkelių ir amunici
jos stoka rusai dažnai nusi
skundžia.

Karalius 
nepasveiksta.

Londonas, birž. 7. — Iš 
Atėnų telegrama praneša
ma, kad Graikijos karalius 
nepasveiksta ir kad laukia
ma jo galo. Minios renkasi 
apie minus ir teiraujasi a- 
pie valdovo sveikatą.

Daktarai neatsitraukia 
nei diena, nei naktį nuo ka
raliaus lovos.

BALTA KNINGA. EINA 
SPAUDON.

Roma, birž. 7. — Pope- 
žiaus balta kninga, kurioj 
parodoma popežiaus pastan
gos sulaikyti karų ir suma
žinti baisenybes karui ki
lus, jau gatava ir duodama 
spaudom

— Londonas, birž. 7. — 
Vokiečiai, kaip iš Kopen
hagai! pranešama, sugalvo
ję nauja orlaivį. Iš jo mė
toma bombos, iš kurių pa- 
sklysta nuodingi gazai. Vo
kiečiai jau 10 tokių orlaivių 
statasi.

Nuskandino
transportus.

LONDONAS, birž. 7. — 
Iš Petrogrado pranešama, 
jog Baltikoj prie Rygos už
lajos Įvyko laivynų mušis. 
Vokiečiai norėjo išsodinti 
kareivių ties Ryga ir gabe
no juos transportais. Ru
sams pasisekę nuskandinti 
keliatą tokių transportų ir 
vieną dideli laivą. Rusų 
tik vienas laivas tenuskan- 
dinta.

Turkai silpsta.
Londonas, birž. 7. — Tur

klį jėgos Dardaneliuose pa
lengva naikinamos. Talki
ninkų armijos nuolatai a- 
takuoja ir bombarduoja 
drutvietes ant Gallipolio 
pusiausalio. Konstantino
polyje yra jau arti 50,000 
sužeistų. Pastaruoju lai
ku turkų žuvę ant pusiau
salio dar 50,000.

Nuolatinis sužeistųjų pri
buvimas į sostinę labai silp
nina gyventojų dvasių ir 
mažina drąsų. Todėl nutar
ta nesiųsti daugiau sužeis
tųjų į sostinę. Dabar siun
čiama į M. Azijos miestus. 
Jau tūkstančiai sužeistu v- 
ra Smirnoj.

Turkai labai ekonomiškai 
vartoja amunicijų. Aišku, 
kad jos neturi daug. Kar
tą netekusi amunicijos pra
loš karą. O Turkijos amu
nicijos sandeliai greitai tuš
tėja.

Ką spėja ka
rinis ekspertas

Washington, D. C., birž. 
7. — Anot vieno karinių 
dalykų žinovo, bėgyje ke
lių sekančių savaičių euro
piniame karo dėsis svarbus 
nuotikiai.

Francijoj ir Belgijoj abi 
pusi yra pasirengusios da
ryti didžius užpuolimus. 
Kadangi francuzams gerai 
vedėsi pastaromis dienomis, 
tai vokiečiai pasistengs at
sigriebti. Talkininkai smar
kiai ims veikti prieš Darda- 
nelius.

Rusai, trūkstant jiems 
amunicijos, ne ką tepada
rys. Vokiečiai neveiks 
daug prieš rusus. Nebent 
darys antpuolius, kad Var
šuvą paimti. Ir tą jie ga
lės padaryti.

— Washington, birž. 7.— 
Prez. Wilson dar atidėjo 
naujos notos siuntimą Vo
kietijai. Dar ją peržiūrės 
ir pertaisys.

— Londonas, birž. 7. — 
Vokiečiai nuskandino dar 5 
žuvautoji] garlaivius. Žmo
nės išsigelbėjo.

LONDONAS, birž. 7. — 
Iš Petrogrado pranešama, 
jog Rygos užlajoj nuo Ru
sijos minų nuskendo tris 
Vokietijos transportai su 
kareiviais. Ten pat vokie
čių povandeninis laivas nu
skandinęs Rusijos transpor
tą Jenisei.

Austrijos erdiercogas.
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Austrijos erchercogas ir jo duktė, kuri tarnauja karo ligoninėj.

Skerdynės 
Austrijos 

mieste.
Udine, Italija, birž. 7. — 

Atėjo žinios, jog • mieste 
Trieste nepaprasti dalykai 
dedasi. Per tris dienas ta
me mieste viešpatavo di
džiausia netvarka. Visi na
mai apvogti, apiplėšti.

Gyventojų skaičius, kurs 
normaliu laiku siekė 250,- 
000, tarp jų 170,000 italų, 
dabar pasimažino perpus.

Miesto taryba panaikin
ta, aldermanai suareštuoti 
ir išgabenti lauk. Žymes
nieji miestelėnai taipgi iš
gabenti. Kareiviai iš mie
sto atšaukti. O policija da
vė pilna laisvę ir valių gro
bikams ir plėšikams.

Italijos armija randasi' 
už 20 mylių nuo to miesto.

— Londonas, birž. 7. — 
Iš Stockholmo pranešama, 
jog ties Gothland, Baltikoj, 
ėjo šaudymai per penkias 
valandas. Spėjama, jog bu
vo susikibę rusai ir vokie
čiais ant jūrės.

Bombardavo 
Dalmatijos 

pakraščius.
Roma, birž. 7. — Italijos 

laivynas bombardavo Dal
macijos pakrantes. Sunai
kino švyturius ir sugadino 
pajūrinį geležinkelį, kurs 
iš Ragusa veda į Cattaro. 
Cattaro yra černogorų bom
barduojamas. o austrai mi
nėtu geležinkeliu atsigaben
davo amunicijos.

Mūšių lauke dabar eina 
tik šaudymai artilerijų. 
Italijos armijų vadas, gen. 
Cardorna, praneša, jog vi
sur italai viršija austrus ir 
jog italų artilerija geresnė 
už austrų.

Austrai praneša, jog ap
link Monte Nero italai pa
nešė daug nuostolių. Ant 
pietinio to kalno nuožulnu
mo rasta 300 negyvų italų.

— Londonas, birž 7. — 
Pereitų savaitę karo lauke 
užmuštais, sužeistais ir ne
laisvėn paimtais Anglijos 
armija neteko 900 oficierių 
ir 20,000 kareivių.

Vilios jėgos 
sumuštos.

Vera Cruz, Meksikas, bir.
7. — Carranzos jėgos labai 
smarkiai sumušė Vilios 
gaujas ir išblaškė į visas 
puses. Carranzistai gaudo 
villistus ir pribaigia blaš
kyti į visas puses. Vilios 
banditai nieko nespėjo pa
siimti, viskas pateko car- 
ranzistams.

Šis mušis buvo didžiau
sias visu “revoliucijos” me
tu. Užmuštų ir sužeistų y- 
ra tūkstančiai. Miestas Le
on, Vilios sostinė, pateko 
carranzistams.

Tokiuo budu Viliai už
duotas veik mirtinas smū
gis. Gal Meksike dabar 
vienu svieto lygintoju bus 
mažiau.

Gyventojų padėjimas vis 
aršėja. Banditai atiminėja 
nuo gyvetojų paskutinius 
gyvulius, paskutinius mai
sto produktus.

— Paryžius, birž. 7. — 
Rumunija pasiuntė Austri
jai notų, kurioj pareikala
vo sugrąžinti jai rumunų 
apgyventas vietas.

Vokiečiai 
Lietuvoje.

SUVALKIETĖS LAIŠ
KAS.

Pr. Kalėdienė rašo bro
liui Antanui Benevičiui į 
Chicago. Rašyta geg. 4 d.

“Dabar duodu žinoti šiek 
tiek apie savo gyvenimų. 
Jau per užgavėnias rašiau, 
jog išvažiavau į Vilnių. 
Tai dabar svetimoje šalyje 
gyvename. Žandarus iš
siuntė atgal ant savo vietų, 
o šeimynoms liepė palikti 
ant savo vietų. Taigi ir 
mano ^vras išvažiavo atgal, 
o aš pasilikau, o dabar jie 
gyvena ten, kur karuomf- 
nė yra. O mes turbūt su
grįšime, kai karas pasibaigs. 
Dabar davė po 80 rub. pa- 
šelpos. Tai nors kiek ant 
kelionės, ką išleidome at
keliaudami.

Dabar parašysiu, kas Mi- 
kičiuose dėjosi. Sesers. Ro
žės, visas avižas paėmė pru
sai. Valgius irgi -paėmė, 
kokius tik rado.

O musų tėviškėj, Agari- 
niuose, visi gyvuliai liko. 
Paėmė tik vienų kiaulę. O 
mėsą buvo pakavoję. Jei 
vėl neužeis vokiečiai, tai 
bus gerai. Ties Kalvarija 
vokiečiai sustiprėjo ir vis 
laikosi. Bet kol nueis šis 
laiškas, tai Dievas žino, kas 
gali atsitikti su mumis.

Maitinamės taip, kad vos 
badomi nemirštame. Duo
nos penkios kapeikos sva
ras, cukraus 20 kap. svaras. 
Kitų daiktų, tai dviguba 
kaina, o Lazdijuose viskas 
brangiau. Ūkininkai gyve
na pienu tų karvių, kurių 
nepaėmė. O karuoinenės vis 
pilna. Atsilsio nei dienų, 
riei naktį neturime. Ark
liai ne vien stogus apdras
kė; bet ir dienas apgraužė. 
Ncpažintumėtc savo namų, 
kuriuos apelidote. Kruko- 
nių, Agarinių sienos taip 
sušaudytos, kad vienos sky
lės tesimato. O musų tė
viškėj ant kiemo 200 vokie
čių papuolė į nelaisvę. O 
užmuštų, tai į keturias gra- 
bes suvertė po šimtų, po 80 
kareivių. O kiek krito ark
lių. Tai ko gi tikėties, jei 
ne ligų. Teiginiukuose už
mušė keturis valinis žmo
nes. Verstaminuose užmu
šė vieną. Girdėtis jog 
daug kitur užmušta valnų 
žmonių. O žydus visus iš
varė už Nemuno 20 verstų. 
Tai dabar katalikai užsiė
mė kupčyste.

Taigi jei gausit šį laišką 
ir jei paskaitysite laikraš
čiuose, jog vokiečiai iš Su
valkijos nepasitraukė, tat 

nei nurašykite į tėviškę, 
nes nedaeis. Aš ‘rašau iš 
Varėnos, Vilniaus gub. Ir 
vėl paskui atrašysiu pas 
jumis, broliai ir seseris.”

ŽEMAIČIAI, VOKIE
ČIAMS UŽPLAUKIANT.

Juozui Pianekui rašo tė
vas į Robi, Ind.

“Šiuo kartu esame gyvi 
ir sveiki. Velykas pralei
dome gerai. Bet Verbų va
kare buvo pradėję duoti iš 
anuotų. Šaudė per visų 
nailktį ir paskui dienų. Ne
galėjome hiei valgyti, nei 
miegoti. Žmonės bėgiojo, 
kaip suvarijavoję. Verbų 
naktį matėsi penki gaisrai. 
Per didžiųjų savaitę buvo 
apsiraminę. Bet Velykų su
katoj, kad paleido anuotas, 
ka/l net nežinojome kur 
bėgti. Mos bėgome į baž
nyčių į Laukuvą. Lauku
voj besą vaisko su anuoto
mis. Galėjome melsties be 
baimės. Mums besidžiau
giant iš Kvėdarnos jiradė- 
jo bėgti žmonės. Atbėgo 
kunigai, pačtas, žydų. Visi 
šaukė, kad vokietis Kvė
darnoj.

Dabar kunigų turime 
kaip avinų, o svieto du kar
tu daugiau visoj parapijoj.

Vokiečiai musų vaiskų 
pjauna kaip su dalgiu. A- 
bazas, vaiskas, viskas žū
va vokiečių nasruose.

Pačtas toliau neina, kaip 
iki Laukuvos.

Kiek iškrito musų vais
ko, kiek žuvo kaimynų ir 
tavoršeių, negalima aprašy
ti. Karas, maras, badas už
viešpatavo; visi kartu eina, 
rįja žmones. Atėjo svietui 
nematyta bėda.

Sudicvu, šimeli, negaliu 
išreikšti, kai]) skaudu ištar
ti tų žodį, kad paskutinį 
kartų rašau iš Laukuvos.”

TRAUKINIS NUKRITO 
Į UPĘ.

La Crosse, Wis, birž. 7.— 
Ties Lake City, Alinu., išti
ko nelaimė ant geležinkelio. 
Mississippi upės tiltas buvo 
paplautas ir pagadytas po 
smarkaus lietaus. Niekas 
to nepatėmijo ir traukinis 
nebuvo persergėtas Todėl 
traukinį ir patiko nelaimė. 
Garvežis ir trįs vagonai 
plumptelėjo į upę, kuri toj 
vietoj buvo 20 pėdų gilu
mo. Butų visas trakinis 
nugarmėjęs į upę, bet inži
nierius Wm. Taber išvydo 
per vagono langų, jog til
tas sugedęs ir traukinis pa
vojuje, šoko ir paleido te
kinių verstuvus. Vagonai 
staiga staptelėjo, nukrito 
tik garvežis ir trįs vagonai. 
Ligšiol sužinota, jog žuvo 
septyni žmonės.
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Prie kenksmingų spau
dos mikrobu reikia pripa
žinti “klerikalus.” Daugely j 
lakraščių, galima sakyti vi
suose tautininkų laikraš
čiuose, priviso tos*, pušies 
mikrobų. Ieškoma jiems 
antidotumo. ‘1 Katalikas ’ ’ 
po keliatą kartų išrodinėjo, 
jog nėra pas mus kas save 
vadintų klerikalais ir todėl 
nelogiška antmėtiiiėti kam 
iiors tą vardą. Todėl štai 
“Lietuvos” Jurgis Spurgis 
šitokią “kibirkštį” mums 
paleido*: “Nusiųskite kas 
nors gerbiamam “Katali
kui” stebuklingą pagarsini
mą apie akių gydymą: jis 
vargšas negali jukino bildu 
jau nei klerikalų įžiūrėti.” 
Nuo savęs galime pridėti, 
jog klerikalus gerai mato
me, bet juos matome tik 
tautininkų ir socialistų 
spaudoje. Gi gyvenime pa
našaus krypsnio srovės ar
ba asmenų, su kuriais rei
kėtų skaitytis, tai nėra. Iš
tiesti, klerikalai, tai tauti
ninkų ir socialistų laikraš
čių mikrobai.

Būdavo pas mus nusi
skundimų, jog stokuoja ori- 
gmalių veikalų. Turėjome 
daugiausia vertinius ir raš
tus, parašytus “pagal.” 
Laikraščiai būdavo išmar
ginti kompilecijomis. Da
bar jau dedasi kitaip. Štai 
išėjo jau trečias “Pažan
gos” numeris. Visas nu
meris pripildytas origina
liais raštais. Ir kiekvienas 
straipsnis yra perskaityti- 
nas, o kalkiniuos skaitai su 
tikru pasigėrėjimu. Straip
sniuose užgriebiama įvairios 
gyvenimo stygos. Išsidirbo 
jau gerų laikraštininkų ir 
visuomenininkų. Žinoma, 
geri vertimai, geri raštai, 
“pagal” parašyti, ir geros 
kompilecijos yra geras 
daiktas. Bet neaugimas o- 
riginalės literatūros rodytų 
musų dvasios ir proto jė
gų nuskurimą.

“Tėvyne’ ’ praneša, kad 
birželio 1 d. atvažiavęs New 
Yorkan “Lietuvių Draugi-

Nelaimingosios 
šalįs. •

Peremišlis atimtas! Teu
tonai iš rusų atėmė Pere- 
mišlį!

Toksai laikraščių prane
šimas — skaitytojams nau
ja sensacijinė žinia, nau
jas kelioms ' valandoms 
karinis susistiprinimas. Gi 
laikraščiams nauja proga 
dėti sieksninius antgalvius. 
Teutonams ir jų šalinin
kams tikrai neišpasakytas 
džiaugsmas; teutonų prie
šininkams tik sielvartai ir 
rugonės ant rusų netikusios 
armijos, ant tos armijos va
dų ir intendantų apsileidi
mo. Nes kalbama, kad ru
sai todėl iš Perefliišlio išvy
ti, kad jiems pritrukę karo 
amunicijos, jos laiku nepri
statyta.

Faktiškai gi tasai atsiti
kimas turi nedidelę reikš
mę. Į karo pasekmes Pe
remišlio paėmimas nepada
rys jokios ypatingos intek- 
mės. Juk tai visvien, kaip 
paimta Antwerpenas, Na- 
muras, Liege ir kitos tvir
tovės. Pasirodė kadangi 
kuovaizdžiausiai, kad prie
šais šių dienų karo techni
ką, prieš milžiniškas kanuo- 
les negali išlaikyti net tvir
čiausia drutvietė. Tuo la
biau, kad Peremišlio fortai 
jau buvo pirmiau sugriauti, 
sunaikinti. Rusams nebuvo 
kur ir kaip laikyties.

Peremišlio paėmimas, tai 
menkas daiktas. Bet bai
sesnis bus daiktas, jei teu
tonai ir toliau nesulaiko
mai ims ginti rusus atgal 
iš tisus Galicijos., Tuomet 
tai tikrai jau butų baisus 
padėjimas. Jis nebūtų bai
sus nei.patiems rusams nei 
teutonams, bet tos nelai
mingos ‘šalies gyventojams. 
Reikia atsiminti, kad Gali- 

jos nukentė j ilsiems del ka
ro šelpti” įgaliotas atsto
vas, p. St. Šimkus. Šisai 
atstovas lankysis po įvai
rias lietuvių kolionijas ir 
rinks aukas. Reikia tikė
tis, jog dabar aukų rinki
mas labai padidės.

“Tėvynė” num. 23 pla
čiai rašo apie laikraštinin
kų suvažiavimą, kurs Chi- 
cagoje atsibus birž. 11, 12 
ir 13 d. Paduoda sekan
čius dalykus, apie kuriuos 
rokuoja reikalinga pasitar
ti: 1. Lietuvos žmonių šel
pimo klausimas, — reikia 
pasitarti, kad p. Šimkaus 
misija butų pasekmingiau- 
sia; 2, Lietuvos politiškie
ji reikalai, — pasitarti apie 
T. T. peticiją, apie p. Gab
rio veikimą ir 1.1.; 3. Budai 
skleidimo visuomenėje to
kių raštų, kurie lavintų ją 
politiškai; 4. Kningų leidi
mo klausimas; 5. Rašybos 
vienodumas; 6. Apvalymas 
musų laikraščių skilčių nuo 
necenzūrinių žodžių; 7. Su
darymas švelnesnių santi- 
kių tarp įvairių srovių laik
raščių.

Vienas dalykas yra užsi
brėžti, sumanyti puikius 
dalykus, o antras dalykas 
juos įkūnyti. Nuo suma
nymo iki įvykhiimo yra la
bai toli. Sumanymų pas 
mus nestokuoja, bet kiek 
darbo atliekama ir kas tuos 
darbus atlieka.

Suv. Valstijų karo laivas Wyoming.

::>-y jį

f WYOMING o/? WAY BROOKLYN NAVY YAR?-»T 

Amerikos šarvuotis Wyoming velkamas i Brooklyno laivyno uostą.

cija nuo pat šio karo pra
džios velka baisiausią karo 
naštą. Ir jei dabar teuto
nai savo smarkumu pasiva
rytų, tuomet ten paliktų tik 
vieni krauju aptaškyti ty- 
rynai.

Girdėjome juk, kuomet 
teutonai pirmu kartu perė
jo skersai ir išilgai Suval
kiją. Nuteriojo visą šalį. 
Bet visgi dar buvo viltis li
kusiems sveikiems gyven
tojams imties darbo dirvo
je ir po tų nelaimių atsigai- 
velioti. Bet kuomet toli
nai antru kartu Suvalkiją 
nuniokojo, tenai nepaliko 
nei namų, nei tvorų, nei net 
akmuo ant akmens ne
pastovėjo. Abelnai tariant, 
Suvalkija paversta į tyrlau
kius, po kuriuos riogso tik 
žmonių ir gyvulių lavonai, 
o likusieji gyvais žmonės 
badmiriauja, serga, miršta.

Taip gali atsitikti ir su 
Galicija ir su kitomis šali
mis. Todėl nesvarbu, kad 
kokia ten drutvietė perei
na iš vienų rankų į kitas, 
bet baisu, kad šalįs nebūtų 
nuteriojainos, kad tų šalių 
gyventojai neiškristų badu- 
mi.

O panašiai labai lengvai 
gali atsitikti. Nes caro ka- 
rnomenė pasirodė, kad ji 
karau neprisirengus, ar ne
moka kariauti, ar gal trūk
sta jai genialių vadovų, ar 
pagaliau gal tai bus kokių 
šelmių išdavikų darbas. 
Taippat pasirodė, kad teu
tonai yra dar labai-labai ga
lingi ir todėl karas negreit 
galės pasibaigti. Juk buvo 
seniau pasakyta, kad šis ka
ras nepasibaigs, kol teuto
nų militarizmas nebus su
traškintas. Tuo tarpu pa
sirodo, kad jis sutraškinti 
nėra lengva, nes pas jį yra 
dar daug jėgos..

Nelaimingos šalįs, kur ei
na kruviniausi susirėmimai, 
mūšiai. Tų nelaimingų ša
lių likimas susikirtusiems 
priešininkams nerupi. Vi
sus kentėjimus už tuos ne
vidonus ant savo pečių vel
ka žmoneliai. <

K. K.

Londonas, birž 7. — Vo
kiečių laikraščiai skelbia, 
kad zeppelinai sunaikįsią 
Londoną. Zeppelinai tik 
laukianti giedrių dienų.

Lietuviai 
Amerikoje. 
IŠ ATKOL, MASS.

Vietos Mot. Dievo Auš
ros Vartų dr-ja geg. 31 d. 
apvaikščiojo savo metinę 
šventę, kurios nuo pat drau
gijos įkūrimo kasinėtai ne
praleidžia ir kasinėtai už
perka Mišias. Visi nariai 
priverstinai tą dieną turi 
susirinkti bažnyčion ir iš
klausyti pamaldų. Taippat 
ir šiemet draugija su savo 
ženklais in ėorpore tvarkin
gai suėjo bažnyčion poro
mis. Visi, nariai užėmė 
vietas viduryj bažnyčios, 
atskirai nuo kitų žmonių. 
Vietos kelbonas, kun. Meš
kauskas, pagiedojo Mišias, 
paskui pasakė labai gra
žų pamokslą. Pamok
slininkas pagyrė draugiją, 
kad ji turi katalikišką kon
stituciją, kad pagal tos 
konstitucijos elgiamasi, kad 
draugija gražų sau vardą 
vartoja, pasirenka sau glo
bėja Aušros Vartų Dievo 
Motiną, toliaus, kad draugi
ja yra skaitlinga nariais, 
turtinga, turi nuosavią sa
lę ir daugiau poros tūkstan
čių dolerių išde; kad dr-ja 
aukojo $50 Tautos Fondan 
pereitais metais ir nuo vie
tos lietuvių visuomenės už
sipelnė pagarbą, nes jos na
riai daug pasidarbavo prie 
parapijos sutvėrimo ir lie
tuvio kunigo gavimo. Ir 
atvažiavus kunigui ji užlei
do savo svetainę pamal
doms laikyti, taip kad ir 
po šiai dienai toj svetainėj 
pamaldos atsibura. !;• bus, 
kol nebus pastatyta bažny
čia. Pagaliau paminėjo ir 
silpnąsias draugijos puses; 
būtent, kad narių tarpe ran
dasi nepagirtinų asmenų, 
mylinčių girtuokliauti, kad 
girtybė yra visų nedorybių 
motina. Tatai skatino nuo 
girtuokliavimo pasimesti ir 
sekti savo globėjos, Dievo
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SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS
DIENOS UŽDARBI.

Motinos, pėdomis, sekti Jo
sios gyvenimą. Lygiai per
spėjo, idant draugija ne
rengtų nei pikninkų, nei pa
silinksminimo vakarų su 
svaigalais, kai kad seniau 
buvo daroma. Ant galo ve
lijo geros dr-jai kloties, to
li ulinties doroje, susiprati
me, tautinėje dvasioje, nes, 
girdi, draugijoje yra stip
ri] vyrų, kurie labai gerai 
supranta girtybės pragaiš
tingumą.

Teisybė, Motinos Dievo 
Aušros Vartų draugija stip
rės, nes per pastaruosius 
kelis metus apšvietos daly
kuose įvyko žymios atmai
nos.

Kaip tai gražus ir prakil
nus tokie katalikiškų drau
gijų ap vaikščiojimai!

J. Ta—kas, narys.

IŠ NEW BRITAIN, 
CONN.

Prisimenu sau gegužės 
31 dieną ir pasakau, ką aš 
esu regėjęs.

Tai buvo Vainikų diena 
arba Decoration Day. Pas 
amerikonus tą dieną jų vi
si jausmai nukreipti tik — 
aplankyti mirusių saviškių, 
giminių, bičiuolių, draugų 
ir pažįstamų kapus ir tenai 
jų pelenus kokiuo nors bil
du pagerbti.

Štai ir tą dieną eina dide
li būriai žmonių nešini gė
lėmis. Renkasi į kapines, 
kur palaidoti jų mylimieji 
asmenis ir tenai ant šaltos 
žemelės sudeda gėlių vaini
kus.

Ir aš, patekęs tau buriu, 
nužingsniavau ton vieton, 
kur mirusiųjų kūnai ilsisi. 
Pamačiau daug kapų su 
dailiais kryižais, antkapiais, 
stovylomis, prie kurių pri- 
drutintos lentelės su viso
kiausiais parašais. Tenai 
išbraižyta mirusio vardas, 
pavardė, gimimo ir mirimo 
dienos ir metai. Ant kitų 
akmeninių antkapių teko 
patėmyti net ilgesni para
šai, apie nuveiktus velionies 
gerus darbus. Kaip tai vi
sa puikiai atrodo.

Ir štai tarp kitų užtinku 
dar nepersenai palaidoto 
kankinio kun. J. Žebrio ka
pą, dar šiltą kapą. Kaip 
tai graudu pasidarė. Juk, 
manau sau, čia ilsisi lietu
vis didvyris, musų cicilikų 
padūkimo auka, čia guli ku-

uigas patriotas, kuris žmo
nėms daug, labai daug yra 
gero padaręs. O ant jo ka
po, nei antkapio nei papra
sto kryžiaus, tik į bonkutę 
indėta korčiukė su parašų: 
Kunigas Žebris. Tai ir vis
kas.

Argi tai taip mes ger- 
biam savo lietuvius didvy
rius — atsidusęs pama
niau.

New Britaino lietuviai! 
Atsiminkite, kuomi jums 
buvo a. a. kun. Juozas. Su- 
meskite po kelis dolerius ir 
ant jo kapo pastatykite pui
kų antkapį arba nors dai
lesnį kryžių su tinkamuoju 
parašu!

J. Pavilonis.

IŠ GARDNER, MASS.
G eg. 30 d. T. M. D. kuo

pos Kliubas surengė dide
les prakalbas. Susirinkimą 
atidarė M. Stakėnas. TMD. 
choras, vadovaujant Lain*. 
Deltuvai, pagiedojo lietu
vių tautos himną, po to p. 
Sirvydas kalbėjo apie da
bartinį didelį karą. P-lės 
A. Aleliuniukė ir Ladavielu
te perėjo per publiką ir su
rinko 16 dol. aukų nekentė- 
j usiems del karo. P-lė M. 
Felksniutė skambino ant’pi
ano ir Felksniukas akom
panavo ant smuiko; choras 
padainavo dvi dainas.

Antru kartu p. Sirvydas 
kalbėjo apie lietuvių tau
tos viešuosius politikos 
klausimus. Čia kritikavo 
nekurtuos socialistų netak
tingus veikimus, nurodė ge
rus kelius musų tautoje. 
Paskiau buvo leista publi
kai, kad ji klausimus už
duotų. Vienas čionaitinių 
socialistų lyderis duoda kal
bėtojui klausimą, bet tasai 
davimas jam visai nesiseka; 
kalba, kalba ir kalba ir vis 
žodžių negali surišti; ima 
kalbėti, kad tautiečiai rašą 
carui “prošenijas” ir mel
džia, “vąše blagorodie,” 
duok mums autonomiją. 
Kalbėtojas jam greitai at
sako, kad tasai lyderis ne
žinąs net caro vardo, carą 
vadinąs net “vąše blagoro
die.” Publika krinta juo
kais, o nekurto šaukia: 
“Tylėk, Klinga, nežinai ca
ro vardo, tat nežinai ir ko 
tautiečiai nori!”

Po klausimų choras pa
dainavo “Lai gyvuoj mus 
tauta” ir susirinkimas pasi
baigė.

Publikos buvo pilna sa
lė. Salėje sėdynių yra 300, 
bet daugelis turėjo dar sto
vėti. Reporteris.

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.
1837 Bitantaitč Amelia
1841 Blodika Adolp
1842 Blodika Jonas
1848 Brazauckiti Marciona 
1856 Cesna Monny 
1871 Dagilaitė Ona 
1893 Ermatowicz Julis 
1904 Gabia Kazimieras

1905 Galzatis Karol
1907 Gasperaitis Aleksand. 
-1924 Greicikė Petronėlė 
1927 Gurskis Anton 
1958 Jeskis Antoni 
1960 Jocius Jon 
1963 Jozenas Franeiskus
1968 Kaenas Wiktaras
1969 Kairis K.
1970 Kalilis Apolonye 
1987 Klimas Maryana 
1990 Kolstein Julius 
1999 Kranledis Rudolf 
2008 Leikus Jons
2012 Liaudanskis Josapas 
2032 Masiadskaiti Auna 
2034Marcinkiewicz Anna , 
2035 Masclis Paus 
2045 Mickas Juzas 
2047Mietus Mary 
2052 Montwidas Tony 
2078 Pabitianis Peter 
2119 Rubeaite D 
2121Rumutis Jonas 
2131 Sereikaitė Johanna ♦ 
2162 Shputis Aleksander 
2164 Szeputis Frank 
2187 Venekynas Paul

DIDELE AUKA ?
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A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Rea. 8255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326

Telephone Yards 6685

| Lietuviška Drapanų Krautuve ■ 
b? Užlaikau didžiausiame pasirin- į R kime vyriškų aprsdalų, skrybėlių, g Įį ževerykų, batų del moterų, vyrų ir | I vaikų; taipgi yriškų siutų ir over- | I kotų. H

■ JONAS BUDR1KAS, savininkas g 
! 3282-54 S. Morgan St I 
* CHICAGO, ILL. |
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Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
' 1566 Milwaukee Ave. 

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

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

' Dr. S. A. ŠLAKIENE!
i SPECIALISTE
į MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
j 3255 SO. HALSTED 8T. j
g Tel. Drover 8326 CHICAGO, ILL. f

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Veda vlsoklss clvlllžkas Ir krlmlnallčkas bylas 
visuose teismuose. Daro dokumentus Ir poperas

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

Vakarais namie:
724 W. 35thSt.

Tel. Orovorlltt

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujauaia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimo; triniau klesosc dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesniu žiniq.
AneriouB 1 of LanUuat«s

1741 W. 47th Stree Chicago,

2
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Trumpa “Lietuvių Draugijos nukertėjusiems del 
karo šelpti” veikimo apyskaita, nuo pradžios 

veikimo ligi 1915 m. balandžio mėn. & d.
Vos karui prasidėjus, Su- 

Valku ir Kauno gubernijų 
paprūsės gyventojai, paskui 
vietomis ir Vilniaus su Gar
dino, ėmė bėgti į ramesnią
sias vietas. Daugiausia 
Lietuvos pabėgėlių atkako 
Vilniun, kurs yra pats di
dysis musu krašto miestas 
ir kur susieina geležinke
liai. Mažiau nukentėjusie
ji laikinai čia prisiglaudė. 
O kas liko be pastogės ir be 
duonos kąsnio, tiems pasi
darė reikalinga nuolatinė 
pagelba. • Todėl pat karo 
pradžioje Vilniuje’ iškilo 
aiškus reikalas steigti pa
bėgėliams šelpimo draugi
ja.

Tam darbui dirbti sukru
to vietos lietuviai. Jau 
1914 metais liepos mėnesio 
dieną, vos savaitei tepraė
jus po karo paskelbimo, 
Dvinsko karo apygardos 
viršininko leidimu, buvo į- 
steigtas “Vilniaus lietuvių 
komitetas pabėgėliams šelp
ti.” Nors tas komitetas 
veikė bemaž pusę metų ir 
šelpė be skirtumo kiekvie
nos tautos ir tikėjimo pa
žiūrų žmones, betgi nesu
spėjo susilaukti aukų iš ki
tur ir turėjo tenkinties vie
tos lietuviu šaltiniais.

Tuo tarpu pabėgėlių dau
gėjo. Jų plačiai pasklydo 
ne tik Vilniuje, bet ir po ki
tas Lietuvos vietas. Komite
tas gi nuolatinių šaltinių 
pagelbai neturėjo ir tegy
veno aukomis, kuriomis,, vi- 
sako- negalėjo aprėpti. Del 
šių priežasčių jis ir užleido 
savo vietą, mažne 1,000-čio 
pabėgėlių šelpimą, platesnei 
Lietuvos krašto šelpimo or- 
ganiacijai, būtent “Lietu
vių Draugijai del karo nu
kentėjusioms šelpti.”

“Lietuvių Draugija del 
karo nukentėjusioms šelp
ti” pradėjo veikti 1914 m. 
lapkričio 21 d. Jos veiki
mo sritin ineina Kauno, Su
valkų, Vilniaus ir Gardino 
gubernijos, ty. maž-daug 
etnografinis Lietuvos plo
tas. Draugijos tikslas yra 
visi tų gubernijų nukentė
jusieji, — ir lietuviai, ir 
lenkai, ir rusai, ir žydai, ir 
katalikai, ir pravoslavai ir 
kiti kitokie, šelpti visokiais 
reikalais, būtent: steigti 
prieglaudos, bendrabučiai 
ir valgyklos, rūpinti reika
lingiems drabužiai, didžiai 
nukentėjusią vietų žmo
nėms duoti maisto, pinigų 
ir t.t. Be to, karo aplanky
toms vietoms apžiūrėti, ne
laimės dydžiui ir kokybei 
suprasti Dr-jos komitetas 
siunčia tam tyčia savo įga
liotinius, kurie paskui pra
neša komitetui ką matę, 
girdėję, ko reikią. Iš tų 
pranešimų komitetas pama
to, kame galima atidaryti ir 
ten atidaro savo skyrius. 
Ligi šiol Draugija yra ati
dariusi 98 skyrius (Kauno 
gub. 37 skyriai, Vilniaus 
gub. 26 skyriai, Gardino 
gub. 3 skyriai, Suvakų gub. 
32 skyriai), kurių globoje 
randasi per 10,000 pabėgė
lių, neminint čia pačios vie
tos nukentėjėlių.

Draugijos Įgaliotiniais y- 
ra: Dailės Dr-jos pirminin
kas A. Žmuidinavičius,

“Saulės” drjos pirminin
kas kun. kan. K. Olšaus- 
kis, laikraščių bendradar
bis literatas P. Penkaitis, 
p. E. Vileišienė, kun. Stan
kevičius ir stud. Aleksiu
kas. Be Įgaliotinių dr-ja 
dar turi savo darbo dalinin
kų: Rygoje mokytoją Pr. 
Mašiotą bei kun. J. Tumą 
ir Maskvoje inžinierius T. 
Naruševičių, Pr. Stanaitį, 
literatą Jurgį Baltrušaitį ir 
daktarą Gaidamavičių.

Komitetas, naudodamasis' 
savo įgaliotinių arba skyrių 
pranešimais, šelpia reika
laujančiuosius, tik del pini
gų trukumo nepajėgia vi
sų reikalavimų patenkinti. 
Pavyzdžiui, Marijampolės 
skyrius vienam kartui prašė 
pašelpos 6,050 rublių ir mė
nesinės pašelpos po 390 r. 
Ten duodą kasdieną po 2 
svaru duonos suaugusiems 
ir po 1 svarą mažiems ligi 
10 metų vaikams; pietų te
teikia pradieniui: dienomis, 
kuomet esą pietus, suaugu
sieji tegauna tik po vieną 
svajų duonos; tarp šelpia
mųjų esą apie pusė tūkstan
čio... Marijampolės skyriui 
Draugija teišgalėjo paskirti 
tik 2,674 rublius. Šis pa
vyzdėlis aiškiai piešia val
go dydi ir ištekliaus stovį. 
Bet nukentėjėliu vis daugyn 
kreipiasi į Draugiją.

Nors šiandie didelėje Su
valkų gubernijos dalyje, del 
karo žygių joje, Draugija 
nebegali veikti, bet nuo to 
išlaidos ne tik kad nepama- 
žėjo, bet dar padidėjo. Mat, 
visas dešinysis Nemuno 
krantas Kauno, Vilniaus ir 
Gardino gubernijose dabar, 
tenykščių skyrių praneši
mais, esąs pilnas alkanų, 
nuskarusių iš Suvalkų že
mės pabėgėlių, neminint pat 
vietos nukentėjėlių del prie
šininko Įsiveržimo, del ka- 
ruomenės ėjimo, del rekvi
zicijos ir taip toliau. Tai
gi, mm Draugijos skyriai 
prisispyrę prašo, kad vy- 
riausasai komitetas bent 
opiausias reikenes tenkintų 
pinigais, drabužiais ir mai
stu. Pavyzdžiui, Gardino 
gub. dr-jos Dubravos sky
riui, kurio plote, pasak mu
sų Įgaliotinio pranešimo, e- 
są sudeginti šeši kaimai ir 
kur priskaitoma per 1,000 
pabėgėlių iš .Suvaiką gub., 
Augustavo apskrities, kur 
trūksta maisto ir pačių rei
kalingųjų daiktų, komitetas 
tegalėjo paskirti tiktai 500 
rublių pašelpos.

(Seka toliaus).

Užmušė 8 metų 
vaikų.

Baltimore, Md. — Geg. 
20 d. Edvardas Jovaišiu- 
kas, 8 metą bernaitis, Pra
no Jovaišo suims, bežaizda- 
mas su buriu sau lygių vai
ką, stumtelėjo Ignoto Bu
čiaus vaiką. Pastumtasis 
sukliko. Bučius išgirdęs iš 
krautuvės išbėgo gatvėn ir 
paklausė savo vaiko, kas jį 
užgavo. Vaikas pasakė. 
Tuomet Bučius sugriebė Jo- 
vaišiuką ir, apdaužęs, tren
kė į cementinį šaligatvį. 
Pritrenktas taip vaikas gu

lėjo iki jo broliukai jo ne
pakėlė ir neparvedė namo. 
Apmuštas vaikas tėvams 
pasiskundė tik antrą dieną. 
Tečiau tėvai į tai nepaisė ir 
prievarta jį pasiuntė mo
kyklon. Vaikas mokykloj, 
žinoma, pavargo ir namo su
grįžo labai išblyškęs. Tuo
met Pranas Jovaiša nuėjo 
pas Ig. Bučių pasikalbėti, 
pasitarti vaiko nesveikatos 
reikale. Pas Bučių jis pa
reikalavo nors daktarui ap
mokėti už vaiko gydymą. 
Bet Bučius neprisiėmė’ sa
kydamas: “Jei nori, skųsk 
mane, kaip teismas nuspręs, 
taip aš sutiksiu atlyginti.”

P-nas Jovaiša, kaipo rim
tas žmogelis, Bučio žo
džiams nesipriešino ir su
grįžęs namo pranešė savo 
žmonai, ką esąs girdėjęs iš- 
kaltininko lupų. Jovaišie- 
nė, nepasitikėdama savo 
vyru, pati nuėjo pas Bučių. 
Bet tą patį ir jinai išgirdo 
nuo Bučiaus. Tuomet ser
gantį vaiką atidavė ligoni
nėn. Nuvežtas geg. 24 d. ir 
tą pačią dieną policija ir 
Bučių areštavo, nes ligoni
nės gydytojai patyrė, kad 
vaikas nepagysiąs. Gegu
žio 25 d. J. Juškevičius pa- 
lįuosavo Bučių, užstatyda- 
mas $1,000 parankos. Ge
gužio 29 d. Jovaišiukas li
goninėj mirė. Tas atsitiko 
7:35 vakare. Tą patį. va
karą Bučių vėl suėmė. No
rėta jis išimti ant parankos, 
bet paranka nepriimta. Gy
dytojų komisija ištyrė nuo 
ko vaikas mirė. Gegužes 
31 d. vaikučio palaikai par
vežta pas tėVus namo ir pa
šarvota. Tuo tarpu Bučius 
laukia teismo būdamas ka
lėjime. . '

Tatai atsargiau su vai
kais. Jei kokie vaikai sau
valiauja, tai geriau apie tai 
pranešti tėvams, bet ne pa
čiam bausti. A. Kurelaitis.

Mirė Vatika= 
no Princas.

Roma, birž. 7. — Mirė 
princas Camillo Rospiglio- 
si. Jisai buvo vienas iš žy- 
mesnią Romos aristokratų. 
Jisai sirguliavo ir jo mir
tis buvo laukiama.

Princas buvo popežiaus 
gvardijos vadas. Jam mi
rus, jo pagerbimui pope- 
pežiaus vėliava plevėsavo 
ant Vatikano.

Princas paliko šešis sū
nūs. Penki dabar yra ar
mijoj. Trįs sūnus yra ve
dę amerikones.

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdę platus ir 150 pėdų ilgas, Harvey, 
Ill. Atsišaukite i Tananeviez Savings 
Bankų, Beal 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 
Tauanevicz Savings Bankų "

Beal Estate Departamente

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Ban
dos neša $34.00 per menesį, 4237 — 
5tli avė. šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite į
Tananeviez Savings Banką.

Real Estate Departamente

Ant raudos 2 4-rių ruimų flatai, 
3202 S. Ąshland avė. Kreipkitės į 
Tananeviez Savings Banką

Beal Estate Departamente

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

turi būti parduotas į 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.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda keturių kambarių na

mas. 3 kambariai nauji. Gazas įves
tas. Didelė stouia. 2826 Emerald avė. 
Kaina $4,750.00. Baudos ueša $48.00.

Dorna West Pullmano 
Lietuviams.

Jau galima, pinigus siųsti į seną 
krajų — Lietuvą. Taippat parduo
dame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir 
lotus. Dabar turime aut pardavimo 
labai pigiai keliatą namų. Du na
mu parsiduoda už pusę kainos, labai 
geroj vietoj, arti lietuviškos bažny
čios. Turime ant pardavimo daugy
bę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiau
sia lietuvių apgyventa. Lietuviai, pa
sinaudokite iš geros progos!

Suvisais reikalais kreipkitės sekan
čiu adresu:

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

Telephone West Pullman 992.

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago avo
1373 Milwaukee avo
1045 Milwaukee avo
2054 Milwaukee avė
2710 W North avo

GALIMA RASTI PINIGUS TRUM
PAME LAIKE.

Geriausia vieta prisirašyti Į Birutos 
spulką Čėdijiino, Skolinimo ir Namų 
Budavojimo dr-ją. Pirmos serijos atsi
daro pauedėlio vakare, birželio (June) 
7 d., 8 vai. A. F. Cėsnos svetainėje, 
4509 So. Paulina gat.

Visus lietuvius, ženotus ir vaikinus, 
moteris ir mergiuas širdingai kviečia
me atsilankyti. Nepamirškite, kad 
pirmas susirinkimas atsibus viršmiiiė- 
ta vakarą. Ir kiti susirinkimai bus 
laikomi panedėliais viršmiuėtoj salėj.

Su pagarba
Birutos Spulkos Direktorius.

Memorial Bella a Specialty. 
HoBMaae Bell foundry C<M Baltimore.

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

automobiliu. Mes išmokinamo kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatą 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. 

2830 Cottage Grove Ave.. Chicago.

Pilni Namai Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
v
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš apavėto eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

E — 1161

E — 1163

E — 1164

E — 1165
E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1109 
i ■

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
"Tekėjo saulelė kad ašE — 1170 Kur bakūžė samanota. 

Velnias ne Boba. 
Batu čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria. 
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba. 
Mano palvys.
Velnias ne Boba. 
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

jojau 
Stumbriškiu polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E — 1245

E — 1246

E — 1247

E — 1248

E — 1249

E — 1250

Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

, “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-S3 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.

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

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c '

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 40c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Vakarine dalis.

1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave
1217 S Halstcd St
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halstcd st 
4729 S Ashland avo

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) ^augiausiai įrengtojo' 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki-: 
tęs į šią Banką.

. . I. ..L J ■ 1 J 'Ji '
BANKOS VALANDOS:

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. t 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
Į. r ' ’ ’ ’ ’ \
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Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausia 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 graborystes srytyje, atneša lie* 
tuviams naudą.

Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, įogei pas mane galima 
gauti grabai puse 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 PO VILO MAŽEIKOS, kuris pa
rodo teisybę del darbininko žmogaus ir našlaičių.

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu.
illMlillM'illll—lillflllllilfi:įWTi«illlWIIIIWllllll»!ll1llMHIIMUUUBHiill'lKUUMl'Ii;■ IJIIia'lil'lOII! Ii:i’tB:llli.Wllllf'

Amerikos Lietuvis”Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis.Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- « siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais v | Worcester, Mass. :ir.

Kaina metams tik $1.60, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

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

JEI
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Iš Chicago.
VAKAR 9 ASM. NU

SKENDO.
Vakar Chicago praleido 

pirmąją šiltą vasaros die
ną. Tūkstančiai gyvento
jų ieškojo pavėsio ir gai
vinančio oro parkuose, Pa
ežeriais ir giraitėse. Bul
garai automobiliais buvo 
nukloti. Augščiausia tem
peratūra buvo pakilusi ligi 
88 laipsnių. Vakare atvėso, 
'o šiandie ryte kelis kartus 
sugriaudė ir gausiai palijo.

Vakar ežere ir upėse nu
skendo 9 asmenis. Kiti as
menis išgelbėta. Nusken
do: Philip Kari, 24 m.; Al
bert Quitter, 20 m.; Charles 
Ajiizel; Vincent Zajicek, 
Wm. Fricke, Joseph van 
Westen ir kiti tris nežinomi 
vyrai. "

Kaip viena dien, tai jau 
perdaug aukų. O kas bus 
per vasarą.

PALAIKYKITE BILAS 
UŽ UŽMOKĖTĄ GAZĄ.
Miesto specialis komite

tas, kuris rūpinasi gazo at
piginimu ir byluojasi su ga
zo kompanija, pranešė vie
šai, idant Chicagos gyven
tojai palaikytų visas Bilas 
(kvitas), sulyg kurių kom
panijai yra užmokėta už ga- 
zą.

Miesto taryba bylai su 
kompanija skiria $50,000 ir 
stengsis ne tik gazo kainas 
sumažinti, bet dar ir sugrą
žinti visiems gyventojams 
per kelis metus permokėtus 
pinigus už gazo vartojimą.

Pirm keturių metų mies
to taryba buvo parėdžius, 

' kad kompanija nuo to lai
ko imtų už 1,000 kubinių 
pėdų gazo laipsniškai 75, 
70 ir 67 centus. Bet kom
panija nepaklausė to parė
dymo ir ligšiol ima po se
novei 80 c. už 1,000 kubinių 
pėdų.

Dabar miestas per teis-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Dalimis debesiuota lietus 
ir vėsiau šiandie; rytoj gra
žus oras; vakariniai vėjai. 
Vakar augščiausia tempera
tūra buvo 88 L, žemiausia 
— 68 laipsniai.

7/

mus privers kompaniją su
grąžinti žmonėms permokė
tus pinigus ir privers ant 
toliau pildyti miesto tary
bos parėdymus.

FEDERALĖ VALDŽIA 
IMA NAGAN JUOD- 

RANKIUS.
Andai Chicago federaliai 

detektivai suėmė tris italus 
juodrankius. Manoma, kad 
dabar. detektivams pasiseks 
susekti visą jnodrankių liz
dą. Ligšiol tais piktada
riais užsiimdinėjo lokalūs 
valdžios, bet dabar Įsimai
šo federalė valdžia ir jai 
veikiau pasiseks visa tai su- 
sekti-

NUO TOWN OF LAKE.
Birželio 5 d. 8 va], vakar 

re, šv, Kryžiaus parapijos 
svetainėje sutverta L. Vy
čiu 13-tos kuopos Teatrai is 
Skyrius. Apie ši sumany
mą paaiškino p. P. D. Vir
bickas ir paskatino visus 
rašyties tau skyrium Nau
jo skyriaus vedimui išrink
ta valdyba. Repeticijos at
siims kas pirmadienis va
karais. Skyriui! Įsirašė 14 
narių. Laimingojo pasise
kimo. Mažas Vincas.

Šiandie renkami teisėjai 
Į Įvairius teismus. Bus iš
rinkta 23 teisėjai i: Sup
reme Court, i apskričio Su
perior Court, i Circuit Court 
ir kitus. Rinkimai prasi
dėjo 6 vai. ryte. Pasibai
gs 4 vai. po pietų.

Nekoks kepurninkas, Ju
lius Borker, 1736 W. 12 g., 
vakar iškrito per langą ir 
persiskėlė kaukolę.

Plaučių uždegimu mirė 
Martin John Sweitzer, ap
skričio klerko Roberto tė
vas. Mirė šv. Luko ligoni
nėj.

..-'•A-' '■ / ••■ - ,. .... .

KATALIKAS

ATYDA.
Amerikos Lietuvių Dien

raščio keliaujančiu agentu 
Pennsylvanijos valstijoje y- 
ra p. F. K. Bataitis. Ger
biamieji skaitytojai gali 
jam prenumeratą užsimokė
ti, taipgi nauji užsirašyti, o 
jis mums priduos.

Su pagarba
Am. L. D. “Katailko” 

Administracija.

“PAŽANGOS” No. 3.
Išėjo iš spaudo “Pažan

gos” leidinys už birželio 
mėnesį. Išleistuvės, ty. 
“Draugo” bendrovės pra
nešama, jog knn. F. Keme
šiui atsisakius nuo redaga
vimo to laikraščio, “Pažan
gos” redaktoriais paskirta 
pp. J. Kaupas ir P. Šivic- 
kis.

Šiuodu vyru jau yra pa
sižymėję, kaipo visuomenės 
Veikėjai ir laikraštininkai.

TREJIS METUS KEN
TĖJO.

Dažnai atsitinka, kad 
žmonės kenčia ilgą laiką, 
nes nežino, kaip pasigelbė- 
jus. Mr. Leonard Ovecka 
papasakojo mums savo pa
tyrimus ir išreiškė norą, 
kad tas butų aprašyta. “Aš

kenčiau trejis. metus užkie
tėjimo vidurių liga ir man 
rodėsi, kad niekas negali 
tam pagelbėt, kol aš pradė
jau vartoti Trinerio Ame
rikonišką Kartaus Vyno E- 
lixirą. Pasirodė, kad aš su
radau geriausią vaistą 
dar ir kitoms ligoms, ir 
todėl aš norėčiau, kad kiek
vienas iš mano viengenčių 
vartotų tą vaistą ir atsidė
tų ant jo. Leonard Ovec
ka, Box 123, Barberton, O- 
hio.” Mes noriai paskel
biame ši laišką, nes jis pa
sako teisybę. Užkietėjime 
vidurių ir sąryšyje su tuom 
kitokių ligų nežinome mes 
geresnio vaisto. O taipgi 
tas vaistas vra labai nau- •į
dingas, kuomet suskausta 
pilvas, žarnos, arba jaknos 
ir reikalinga- visiškas išva
lymas vidurių nesusilpni
nant žmogaus kimo. Kaina 
$1.00. Aptekose. Jos. Tri- 
ner, Manufacturer, 1333- 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, UI.

Neimk ramus kentėtojas 
nuo reumatizmo skausmų. 
Bandyk Trinerio Linimen- 
tą ir tėmyk jo skubų, veiki
mą. Kaina 25c. ii’ 50c., kra- 
sos keliu 35c. ir 60c.

(Advt).

®hon« Drover 7100 i

i DR. A. J. TANANEV1CZE
) Šydo Vyrų, Moterių ir Valkų Ligas

Ofisas Ir Gyvenimo vieta " Valandoe

i 3249 S. Morgan St., Chicago.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Rapkų Medžio
• Durų, lentų, lentelių, rCmų, švinakaivių daigtų ir stogo popieros.

MUSŲ ČIĘNIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
aoos-m» s. halstbd st. Chicago, ili.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams sassjvc 
CIGARETTES 

“Amerikos Standards” ’

10 Hassan Kuponų DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

3^ Šitas specialis KUPONAS vertas'W 
Z 10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- > 

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

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

Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5), ZA

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 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:
KUPONU

Skutimosi muilas, geriausios njšies už .........
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietą gu

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

mo, už ....... ................................................
Geras ‘ ‘ Lastic ’ ’ diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, 

šisai nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie 
visu pasikraipymų. Visi gydytojai laiko 
jį už gerą, už ..........................................

Kišeninis' peilukas, su žemčiuginiu koteliu, 
dviem geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už

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

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

KUPONŲ
Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniš

kos tafetos, mission rankonaitė, už ..... 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui 
prietaisa. Setas, susideda iš mėsinio pei
lio, mėsininko peilio, pjūklo, emery te
kinimo akmens, šaukšto maišymui, bly
nu apvartymui duonriekinio peilio,
tinio kenu atidarytojo, peilio skutimui,

100

sudė
ti?. 300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už .. 650

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

ei-

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lietuvį
Kas tuiit silpnas arba 
skaudančias akis arba

galvos skausmą, atsilankykit pas
DR. W. YUSZKIEWICZ 

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

W-KART NEBELIN1S LAIK-aS'flS

"SAULE

Nuo kriminalūs operacijos 
Chicagoj dar dvi moterį 
mirė. Prasidėjo kuoaštriau- 
si tardymai.

Šiandie gatvekarių kom
panijos valdyba tarsis su 
konduktorių ir motormanų 
Įgaliotiniais kas link mokes- 
ties pakėlimo ir susitaiky
mo. Nuo šios dienos konfe
rencijos prigulės, ar gatve
karių darbininkai silstrai- 
kuos, ar ne.

imaiiHhi
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LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DftNIEL BELASČO 

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

Svarbiame reikale sutelkiame veltui 
patarimus.

JVrs. A. Vidikas
Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- s 
vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadel- | 
pliijoj. Pasekmingai patarnauja prie gini- “ 
dymo. Už.dyką duoda rodą visokiose ligo
se moterims ir. merginoms. Kalba lietuviš
kai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 
kiškai. .

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

LIETUVIS
GRABORIUS

Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausla.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonu paimu.

Tel. Drover 4139

* I 
I
I

A. NASALSKIS, 3305 Auburn Ave. !

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina Kas utarnlnkas Ir petnįjčia.
—.. PRENUMERATA KAŠTUOJA- ----------- ------

AMERIKOJ f metams $2.50AMJhmikVJ (pusej matų $1i25
EUROPOJ f Rosijoi ir Lietuvoj $3.50, Angli - 

_ (joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaose o gaust vieną numerį dyteS.

W. D. Boczkauskas & (Jo.
S20-5*2 W. South AIU * iahanoy City- Pa0

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 j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo 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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