
The Lithuanian American Daily
The paper with a home circulation

OFFICES:

3249 South Morgan Street
Phone Yards 6870-6871

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.
J »

No. 134 (258) PAVIENIS NUMERIS 2c. Metai XVII (Vii. XVII)Chicago, HL, Antradienis, Birželio (June) 8 d., 1915.
Entered as Second-Class Matter Au
gust 6. 1914, nt the Post Office at 
Chicago. Ill., under act of Mar. 3, 1879

Baisiausios 
skerdynes

padubisyje.
LONDONAS, birž. 8. — 

Iš Petrogrado telegrafuoja
ma, jog keliatas dienų atgal 
padubisyje ėjo mūšiai ne
svietiško atkaklumo. Abi 
pusi be galo buvo inirtu- 
sios. Vokiečiams rūpėjo 
apvaldyti Dubisą, o rusai 
buvo pasiryžę ją atlaikyti.

Per vieną dieną penkis 
kartus šlovingoji Žemaitijos 
upė, poetų apdainuota, per- 
eidinėjo iš rankų Į rankas. 
Pavakariop žemaičių gra
žioji upė buvo Užtvenkta 
tūkstančiais lavonų. Rusai 
buvo pergalėtojais. Rusai 
sumetė ant lavonų lentas ir 
gabeno tuo ypatingu tiltu 
artilerija.

Dūbisos vanduo krauju 
pasriuvo ir raudonas van
duo teka i Nemuną.

Šita nuožmi skerdynė at
siliko tarp Raseinių ir Šid- 
lavos.

Upė Dubisa yra nela
bai gili, bet plati,, per- 
bredama. Po keliatą kar
tų indukusios vokiečių ir 
rusų karuomenės susitik
davo upės viduryje, smau
gęs ir skendo.

Nuo Raseinių per Dubi
są veda vieškelis i Šidlavą. 
Palei tą vieškeli ant Dubi- 
sos krantų latakais liejosi 
kraujas.

įveikė vokie
čius už debesy
Londonas, birž. 8. — An

glijos aeroplanas augščiau 
debesų įveikė vokiečių mil
žinišką zeppeliną. Tai pir
mu kartu ištiko toks atsi
tikimas.

Vakar anksti iš ryto Bel
gijoj, Ghent padangėse, bu
vo užtėmytas zeppelinas. 
Tuoj kanadietis R. Warne- 
ford sėdo aeroplanan ir lei
dosi atakuoti zeppeliną. A- 
biem rūpėjo iškilti augščiau 
vienas antro. Abu iškilo 
6,000 pėdų nuo žemės. Bet 
aeroplanas iškilo augščiau 
ir ėmė mesti bombas į zep
peliną. Vis ant zeppelino 
ištikdavo mažos ekspliozi- 
jos. Bot paskui sekė didi 
ekspliozija ir zeppelinas, 
ugnies apimtas, krito že
myn. Nukrito į Ghent ant 
našlaičių prieglaudos .narnų. 
Žuvo 28 vokiečiai, buvusieji 
zeppeline, ir užmušta kelia
tas asmenų, buvusiųjų prie
glaudoje.

Vokiečių 
laimėjimai

Lietuvoje.
BERLYNAS, birž. 8. — 

Vokiečiai pradėjo užpuoli
mus Žemaitijoj ir Kurše. 
Oficialiai vokiečių skelbia
ma, jog į šiaurę nuo Kur
šėnų vokiečių raiteliai Įvei
kė rusus ir pagrūdo juos 
pietų link. Rusai atsitrau
kė per Vindavos upę.

Į pietų rytus nuo Kurta- 
vėnų vokiečiai paėmę 3,380 
rusų ir 10 kulkosvaidžių.

Telegramos iš Rygos pra
neša, jog vokiečiai ima vei
kti i šiaurę ir i rytus nuo 
Liepojos. Rusai esą gerai 
pasiryžę laikytis ties Mažei
kiais ir ten laukiama smar
kių mušiu.

Suvalys javus 
tuomet kariaus

Bucharestas, birž. 8. — 
Jau nėra jokios abejonės 
tame, kad Rumunija stos 
karau. Rumunijos valdžia 
jau nusprendė stoti prieš 
teutonus. Karalius jau pa
sirašė po dekretu, palie
piančiu atlikti pirmą mo
bilizaciją. Yra tai’ mobili
zacijos pradžia ir kaip tik 
javai bus suvalyti, tai seks 
tolimesnė mobilizacija ir po 
to marš į karą prieš teuto
nus.

Tuo tarpu reguliarė Ru
munijos armija sutraukta 
į parubežius. Taikos laiku 
Rumunija turi penkis kor
pusus ir veik visos tos jė
gos sutrauktos į parube
žius.

RIAUŠĖS ANT CEI- 
LONO.

Londonas, birž. 8.—Smar
kios riaušės buvo iškilusios 
tarp budistų ir mahometo
nų ant Ceilono salos. Bu
vo ir užmuštų ir daug ma
hometonų krautuvių api
plėšta. Riaušės prasidėjo 
geg. 28 d., per budistų Ka
lėdas. Tą dieną mahometo
nai užpuolė ant budistų ir 
tie ėmė gintis ir savo keliu 
užpuldinėti. Riaušės tęsėsi 
-keliatą dienų, bet paskui 
buvo sustabdytos.

— Paryžius, birž. 8. — 
Suez kanalas, nežiūrint į 
karą, buvo labai vartojamas 
ir kompanija, kanalą val
danti, turės didoką .pelną.

Garsieji Anglijos pugilistai (pažymėti kryžiais) įstoję Anglijos karuomenėn ir 
pasiųsti karo laukan, Francijon.

Kalbos apie 
taiką.

Amsterdam, birž. 8. — 
Holandijos laikraštis Tyd 
skelbia, jog Austrijoj ir Vo
kietijoj eina kalbos apie tai
ką. Abi tiedvi valstybi u- 
mai paskelbsiančios taikos 
sąlygas. Paskelbsiančios, 
jog teutonai nenorį užgrobti 
svetimų žemių, bet tik už
tikrinti savo šalių saugumą.

Iš Kopenhageno praneša
ma, jog vokiečių laikraštis 
Lokal Anzeiger protestuo
ja ir užgina, buk buvusios 
vedamos derybos su Rusija 
padaryti taiką skyrium nuo 
talkininkų.

Italijos laikraštis Giorna- 
le d’Italia skelbia , buk po- 
pežius padarysiąs pirmą 
žingsnį prie sutaikymo ka
ria u j anč ių vai stybių.

Rolandas Geldmeester 
buvo kaikurių kariaujančių 
valstybių sostinėse kalbėjo 
su valdininkais ir dabar bu
vo Washingtone su taikos 
reikalais.

ROOSEVELT PIETUOSE.
Pass Christian, Miss., bir

želio 8. — Pulk. Roosevelt 
su žmona pribuvo šin mies
tan. Paskui, važiuos į Lou- 
isianos valstiją ir aplankys 
valdiškus miškus. Jam pa
tariant, valdžia yra nupir
kus 30,000 akrų miškų.

— St. Paul, Minu.,, birž. 
8. — Minnesotos valstijoj 
dešimtyj apskričių įvesta 
blaivybė.

Anglijos pugilistai.

Ruošiasi 
prie mūšio.

Londonas, birž. 8. — Bel
gijoj, arti Liege, vokiečių 
karinė valdžia pasmerkė mi- 
riop 13 armėnų, tarp jų 3 
moteris. Jie buvo intarti 
šnipinėjime.

, Dabar Belgijoj nevalia 
žmonėms vaikščioti iš mies
to į miestą, iš sodžiaus į 
sodžių. Taip bus per aš- 
tuonias dienas. Tokie įsa
kymai buna prieš didelį ga
benimą karuomenės.

Toks įsakymas buvo prieš 
antrąjį muši ties Ypres. 
Tuomet vokiečiai pergabe
no 100,000 kareivių.

Dabar daro tą pat. Ga
bena didžias daugybes ka
ruomenės ir rengiasi prie 
didelių užpuolimų.

UŽGINA MŪŠĮ BAL- 
TIKOJ.

Petrogradas, birž. 8. — 
Pusiau oficialiai užginčyta, 
buk Vokietijos ir Rusijos 
karo laivynai buvo susiki
bę Baltikoj. Bet oficialiai 
patvirtinama, jog vokiečiai 
bandė išsodinti didžias jė
gas sale Rygos. Tą bandė 
atlikti du kartu, bet vis ru
sų povandeniniai laivai nu
baidė vokiečius. O trįs vo
kiečių transportai užėjo ant 
minų ir nuskendo.

—Bern, birž. 8.—Tarp 
Šveicarijos ir Austrijos per
traukta susinėsimai ir už
ginta telefonu kalbėties.

VOKIEČIŲ ŠNIPAS SU
ŠAUDYTAS.

Londonas, birž. 8. — An
glijos karinis teismas Old 
Bailey pasmerkė miriop vo
kiečių šnipą nekokį Mullerį, 
kuris norints buvo priėmęs 
Anglijos pilietybę, tečiau 
pasalingai darbavosi Vo
kietijos naudai ir buvo pa
prastuoju kaizerio šnipu. 
Teismas pasmerkė jį sušau
dyti.

Gi jo sėbras Ilahn, Vo
kietijos pavaldinis, liko, pa
smerktas 7 metams kalė
jimo, kadangi jis mažiau 
buvo kaltas ir svetimas pa
valdinis. Trečias šnipas, 
pirmų dviejų draugas, A. 
Kupperle, Amerikos 'pilie
tis, prieš pa bylą kalėjime 
pasikorė.

NAUJAS IŠRADIMAS.

Paryžius, birž. 8. — Gar
sus italas, bevielio telegrafo 
išradėjas, Marconi, kuris 
tomis dienomis parkeliavo 
į čionai iš Suv. Valstijų, 
išvažiavo į savo tėviškę I- 
taliją, ir ten valdžiai per- 
statysiąs savo naują išradi
mą. Jis išradęs prietaisą, 
su kurios pagalba galima 
matyti visokius daiktus ir 
žmones per sienas. Siena 
galinti būti poros pėdų sto
rumo, o per ją viskas gali
ma pamatyti, kas už jos voi- 
kiasi.

Karalius Viktoras Ema
nuelis pakvietė Marconi pas 
save, kad asmeniškai išty
rus to nepaprasto išradimo 
svarbą, nes toksai dalykas 
gali būti tinkantis ir da
bartiniam kare.

Vokiečiai
Lietuvoje.

VAGIA ARKLIUS IR 
.ŽMONES.

Barbora Stančikienė iš
Kauno gub., Naumiesčio p. 
rašo, sūnui Vincui į Chica
go:

“Mes ligšiol tebesamo 
sveiki, bet neinksmi, kad 
toks didis sumišimas. Ta
vo vieną laišką gavome per 
užgavėnes, bet negalėjome 
greitai atsakymą išsiųsti, 
nes ant rusų buvo beužpuo- 
lą vokiečiai. Gavome visi| 
į krūmus bėgti. Naumiestį 
vokiečiai jau apšaudė tris 
sykius ir atėmė apie 100 
arklių iš musų apylinkės. 
Feliksą Vingį, F. Uginčių 
ir Mosevičių vokiečiai pa
gavo ir išsivežė. Degutis 
yra karuomenėj. Jis tar
nauja ligoninėj, kuri yra 
už šešių mylių nuo Var
šuvos. Esąs gerai apsirė
dęs, gerai pavalgęs, turįs 
baltus drabužius, raudonas 
kurpes. Nastazija, tavo 
sesuo dar nepagijo. • Mos 
nieko negirdime, kaip tik 
šautuvų balsus ir anuotų 
trenksmus.

Dėkojame tau, kad žadi 
parsiųsti pinigų. Aš dar 
užtekau iš pirmųjų pinigų. 
Aš pievą buvau parandavo- 
jus, bet visų pinigų dar ne
gavau. Ir, karo metui už
ėjus, gal nei negausiu.

Rašei, kad apie mus rū
pinaisi, o aš apie tave dar 
labiau rūpinausi, nes pas 
mus žmonės šneka, kad A- 
merikoje žmonės badu mir
šta. Rašyk, kaip ten yra.”

SUVALKIEČIŲ VARGAI.

K. Ledeckis iš Suvalkų 
gub., Seinų p., Kapčiamies
čio p., Karavonių sodžiaus 
rašo švogeriui M. Skarbniui 
į Shenandoah, Pa. Rašyta 
bal. 26 d.

“Dar, ačių Dievui, esa
me gyvi, tik nežinome, kaip 
toliau bus. Dabar aprašy
siu, kaip mes vargome.

Prusai užėjo užgavėtą 
pąnedėlį ir prabuvo penkias 
savaites. Kaip tik atėjo, 
tai pirmiausiai pradėjo 
mušti kiaues, antis, vištas. 
Po to ėmė karves, arklius ir 
vežimus, taipgi visokius ja
vus, kokius tik rado. Bu
vo sukasta po žemo, tai ir 
ten rado. O šiaudų kulius, 
tai į okopus susidėjo, liku
sius sudegino, neliko nei lo
vai pakloti. Jaunus vyrus 
surinkę išvarė į Berlyną. 

Kitus vyrus surinko iš Pa- 
dumblių, Karavonių ir Na- 
sutų ir nuvarė Kadyšun, 
kur buvo vokiečių načals- 
tva. Ten peržiurėjo ir kat
rie sveiki, tai paėmė, o kat
ras senas, tai paleido. Jau
nus vyrus iš Kadyšo parva
rė į Beržininkus ir suvarė į 
bažnyčią. Bažnyčios lan
gus apmušė lentomis. Tik 
vieną langą paliko ncap- 
muštą. Prie to lango sto
vėjo varta iki 12 vai. nak
ties, o po 12 vai. sumigo. 
Tai mes, ačių Dievui, išėjo
me per langą. Slaptai nu
bėgome po Slavikais salon, 
tai visą savaitę išbuvome, 
gulėjome ten dieną ir nak
tį. O šaltis buvo didis. Oi, 
Dieve, Dieve, nevalgę buvo
me. Sykį dienoje gaudavo
me bulvių, o kartais ir nie
ko; gyvenome kęzdami šal
tį, badą, slapstomos .giliose, 
mirties laukdami.

Duodu žinoti, kad mano 
Anita serga, nuo Užgavėnių 
guli. Dievas žino, ar išliks.

Dabar jau pas mus šilta. 
Butų laikas javai sėti, bet 
ką sėsime, kad nieko netu
rime. Viską paėmė, paėmė 
ir geriausias drapanas, su
sikrovė į vežimus audeklų 
ritinius, andarokus, skepe
tas ir nusivežė. O kas 
jiems netiko, tai sudegino, 
sukapojo. Tai žinokite, 
kad baisus neprietelis ap
lankė musų kraštą. O ki
tiems nei stubu neliko.” v

Naujas neu- 
tralybės pri

rodymas.
Boston, Mass., birželio 8. 

— Foderalė valdžia pradėjo 
tardymus labai keblaus rei
kalo, kas net ir patiems 
amerikonams pakaušius 
džiovina. Apeina apie A- 
merikos jaunimą, pasiduo
dantį kariaujančios Angli
jos karuomenėn; bot, tik
rai sakant, ne apie tai ei
nasi, nes tokio jaunimui 
žingsnio neutralė valstybė 
negali užginti, bet federaliai 
agentai imasi atsakomybėn 
patraukti tas garlaivių kom
panijas, kurios gabena į 
Angliją rekrutus jau su ga
tavais kontiraktų raštais.

Tasai reikalas, rodos, tu
rės nueiti niekais, bet liu
dija, jogei Suv. Valstijose 
netrūksta vyrukų, norinčių 
kareiviauti ir vokiečius 
bambyti.
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Iš Dienos 
=Dienon.=
Kaikurie pirmeiviai pri

pažįsta, jog jų mažai tedir
bama. Tą pripažįsta, žino
ma, tik rimtesnieji, ku
riems ištikro rupi lietuvių 
tauta ir jos reikalai. Nese
nai Amerikos kaikurių pir
meivių buvo užsiminta a- 
pie jų, ty. socialistii ir tau- 
tininkų-laisvamanių susiar
tinimą, kad kovojus su at- 

-bundančiais katalikais, ar
ba, anot jų, klerikalais. 
“Jaunoji Lietuva” tam 
pritarė, bet patčmijo, jog 
susiartinimo tikslas turi bū
ti gilesnis, negu apie tai 
mano vienlenčiai socialis
tai ir lengvapėdžiai laisva
maniai. Šitaip “Jaunoji 
Liet.” gegužiniame' nume
ryje rašo apie tai: “Mums 
reketų susiartinti ir organi
zuotis gal ne taip kovai su 
klerikalizmu, kaip pozitivi- 
niam darbui žmonių kultū
ros ir pažangos plėtojimo 
srityje. “Kovojame” mes 
ir taip gana daug, bet per
manai dirbame.”

Pažangaus ir darbštaus 
vardas pas mus labai pigiai 
įgi jamas. Atsimesk nuo 
Bažnyčios — busi pažan
gus, pirmeiviškas; uoliai 
platink laisvamanybę — bu
si darbščiu veikėju. “Tė
vyne” num. 23, nurodinė- 
dama sroviniu santikių ge
rinimo reikalingumą sako 
tarp kita ko: “kad Lietu
vos dešinieji visur ignora
vo ir ignoruoja darbščiau
si Lietuvos elementą, pir
meivius.” Kame gi darb
štumas turi apsireikšti — 
darbuose, ar žodžiuose1? Jei 
žodžiuose, tai pirmeiviai 
gal ir darbščiausi, bet jei 
darbuose, tai kur pirmeivių 
atlikti darbai1? Iš tiesu, 
kaip Lietuvoje, taip ir pas 
Amerikos lietuvius, pažan
gumas ir darbštumas 
giasi laisvamanybę ir 
platinimu. '

Šoviniai pergales ne 
skaitlingajkaruomene.

Lloyd George, kuris pas
taraisiais laikais nuskirtas 
naujos amunicijos ministe
rijos viršininku Anglijos 
kabinete kalbėdamas andai 
M anchester’e, išreiškė pa
žymėtiną, nuomonę, kad “ne 
karuomenės skaitlius, bet 
šovinių skaitlingumas išeis 
pergalėto  j ūmi šiame kare.”

Tame susirinkime minis- 
teris kalbėdamas karštais 
žodžiais atsiliepė kaip į 
darbdavius, taip ir į darbi
ninkus reikale pristatymo 
valdžiai kuodaugiausia ar
mijos, bet dar daugiau ka
ro amunicijos, užvis labiaus 
gerų šovinių.

Šoviniai, bet ne žmonės 
pergalės. “Atkeliavau čion 
pasakyti jums teisybę,” 
kalbėjo ministeris, “nes jei 
kiek arčiau jos nepažįstate, 
negalima iš jūsų reikalauti 
pasišventimo. Musų talki
ninkė Rusija visur sutiko 
nepasisekimus. Vokiečiai 
tuo tarpu pažengė pirmyn 
ir tai padarė ne iš didesnio 
savo kareivių narsumo ir 
kitokių ypatybių, arba stra- 
tegikoj gabių savo generolų, 
bet jų visi karo lauke lai
mėjimai pareina iš to, kad 
jų kareiviai pilnai aprūpin
ti šoviniais ir kitokiais da
lykais. Jie visur ima vir
šų ačių jų pramonės sprau- 
numui, nes pramonė karuo- 
menei pristato pilnai kali
nės medžiagos.O

“Du tūkstančiu šovinių 
vienoj valandoj — pasiųstų 
į savo priešininkų rusų ei
les — suteikė vokiečiams 
pergalę ties Pcremišliu. Jei 
mes įstengtumėni sunaudo
ti tiek karinės medžiagos 
ant savo mušiu fronto, senai 
vokiečiai butu buvę išvvti > 4- 4 tz

iš Francijos ir Belgijos, o, 
rasi, mes patįs būtumėm 
atsidūrę Vokietijos teritori
jose.

“Šiais laikais turime tiek 
kareivių, kiek jiems pakan
ka karįnės medžiagos. Kuo
met į kareivių eiles priim
sime daugiau žmonių, tuo
met pritruks amunicijos. 
Todėl valdžiai reikalinga 
turėti amunicijos fabrikai. 
Valstybė dabartiniais lai
kais reikalauja visų pagel- 
bos — taip yra Francijoje, 
kur privatinės firmos kri
tiškam laike atėjo su pagel- 
ba, kurios vertė tiesiog ne- 
apkalimoj auna,. Pastaruo
sius franeuzų laimėjimus 
karo lauke reikia priskai- 
tyti privatinėms pramonės 
įstaigoms.”

— Paryžius, birž. 8. — 
Didžios daugybės Italijos 
kareiviu sutraukta parube- 
žin ir milžiniški mūšiai ga
tavi užsipliekt.

I letiivių ‘ peticijos

bai-
jos

tek
stui išsiuntinėta po visas 
didžiąsias kolionijas. Nors 
buvo skelbta,

labiausia reikėjo rinkti ge- 
guž. 31 d., Vainikų dieną, 
bet tą galima ir reikia dary
ti prie kiekvienos progos. 
Gera proga parašus rinkti 
piku inkuose, kur minios 
žmonių susirenka. Tautos 
Fondo komitetninkai ir 
šiaip veiklus vaikinai ir 
merginos turi vežtiĄS peti
cijos tekstų į pikninkus ir 
rinkti parašus. Atsiminki
me, jog peticijos svarba y-

jog parašai j ra parašų skaičiuje.

Apie karo laivus.
Laivų yra kelio rūšis. 

Svarbiausieji tai šarvuotlai
viai, plienu iš visų pusių ' 
apsišarvoję. Plieninių sie
nų storumas nelygus: nuo 
3 ligi 18 colių. Juo laivas 
didesnjis1 tuo -šarvas stip
resnis. Pats šarvuotlaivis 
su visais jame esančiais 
daiktais sveria nuo 15 ligi 
30 tūkstančių tonų. Šar
vuotųjų laivų amžius neil
gas: 15—20 metų gali ju
roj tarnauti, po to genda. 
(Šarvuotlaivio ginklas tai vi
sų rųšių artilerija — anuo
tos. Didžiųjų armotų ger
klės platumas 16 colių, jų 
šūvis sveria 55 gudus; iš
šautas nulekia žaibo greitu
mu už 28 verstų ir sutru
pina 12 colių plieno tvirto
vę. Mažųjų armotų gerk
lės platumas 3—8 coliai; 
paleidžia lig 25 šūvių per 
miliutą. Šarvuotlaivio įgu
la susideda maž-daug ' iš 
tūkstančio jurininkų; laivo 
greitumas 35—10 verstų per 
valandą; be pertrūkio gali 
plaukti ligi 8 tukst. verstų 
(tokiam keliui pasiima ang
lių ir vandens). Mašinų 
spėka lygi yra 60 tukst. 
arklių spėkoms. Antrą vie
tą kariškame laivyne uži
ma greitlaiviai (kreiseriai): 
jau plonesniais šarvais den
gti (12 colių)}, bet užtat 
greitesni: daro po 50 ver. 
per valandą; greitųjų laivų 
darbas — gaudyti prieši
ninko prekes vežančius lai
vus; greitlaivis tvirtai ap
šarvuotas su didelėmis ar- 
motomis (šarvuotas greit- 
laivis) daugeliu atžvilgių 
yra priešininkui už kitus 
laivus baisesnis.

Minininkai ypač pasirodė 
narsus šiame kare anglų di
džiuosius laivus skandinda
mi. Minininkas nedidelis, 
sveria vos 1,200 tonų, juri
ninkų jame apie 40, bet 
greitumu nei vienas kitas 
laivas jam neprilygsta — 
kartais daro po 63 verstus 
per valandą, armotų jame 
tiktai 2—4, bet užtat yra 4 
—6 minų mėtymui apara
tai; paleista mina eina po 
vandeniu, susidaužusi su
sprogdina priešininko lai
vą. Minoje — 5i/> pūdo 
parako. Kad laidyti minas, 
reikia prisiartinti prie prie
šininko 2—-4 verstus atstu, 
paleisti kelias ir bėgti.

Minininkams panašus y- 
ra povandeniniai laivai, ku
rie pasinėrę moka išbūti jū
rių gilumoj po 10 valandų; 
povandeninių laivų ginklas 
—minų mėtomasis apara
tas, kurių jie turi po 8; pa
nėręs laivas nebegali greitai 
plaukti, vos po 35 verstus 
per valandą; povandeninia
me laive tarnauja po 15—30 
jurininkų. Povandeninis 
laivas nieko nebijo: prie
šą pamatęs jis smunka į 
vandenį, kur joki anuota 
neprisigaus; tik lakstytuvų 
jis bijo, nes iš oro jį lengvai 
galima įžiūrėti.

Reikia dar paminėti pa
čius didžiuosius karo laivus 
— dreadnaughtus — tai 
vandeninės tvirtovės; lai
vas visas iš geležies ir plie
no padarytas, giliai sėdi 
vandenyj ir tik tvirtovių 
griaunamosios mašinos aiš
kiai jame tėra matomos; 
dreadnoughtas pats bran
giausias karo laivas — lė-
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Vokiečių gen. Mackensen, kuris atėmė iš rusų Pere- 
mišlį. Rusai Galicijoj per žiemą ir pavasari labai daug 
sveikatos, turto ir gyvasčių paklojo, kol pasiekė Kar
patus ir ėmė per juos ristis. Bet štai koks ledokas 
atnešė ten vokiečius ir tie, su gen. Mackensen prieša
kyj, sunaikino visus rusų pienus ir dar nori visai iš
vyti iš Galicijos. Rusų visos pastangos ten niekais 

nuėjo.

MACKENSEN ANO MAP SHOWING AUSTRO-GERMAN ADVANCE

.šuo j a nemažiau 15 milijonų 
dolerių. Anglija turi jų be
ne 20, Rusija nei vieno. Del 
brangumo ir kiti laivai yra 
brangus, todėl reik žinoti, 
jog laivą skandinant’ skęs
ta milijonai prakaitu už
dirbtų pinigų. Nardomieji 
laivai patįs pigiausi — kai
nuoja vienas po $150,000.

Lietuviai
Amerikoje.
IŠ ATHOL, MASS.

Gegužės 29 d. šv. Onos 
draugija buvo surengusi 
gražų vakarą bažnytinėje 
svetainėje. Vakaro pelnas 
buvo skiriamas nukentėju
sioms del karo Lietuvoje. 
Programas buvo gana įvai
rus. Pirmiausia vietos Kle
bonas, gerb. kun. P. Meš
kauskas, pasakė trumputę 
prakalbėję, išreikšdamas pa
gyrimo žodžius šv. Onos dr- 
jai už tai, kad rengia va
karą ir jo pelną skiria nu
kentėjusioms del karo. Po 
to padeklemuota keliatas 
gražių eilučių. Paskui vai
dinta triveiksmės dramos 
paveikslėlis iš liaudies gy
venimo “Katriutė.” Vaidin
ta'gerai. Lošėjai atliko sa
vy roles kuogeriausiai, ko 
visai nebuvo net tikėtasi. 
Po lošimui parodyta kelia
tas nejudomų paveikslų iš

senobinio ir dabartinio Lie
tuvos gyvenimo. Paveiks
lai publikai1 labai patiko. 
Tarp kitko buvo parodyta 
p. Rimšos vaizdas — senu
tė verpdama moko iš ele
mentoriaus vaikutį lietu
viškai skaityti. Tas į visus 
padarė gilų įspūdį. Kiek
vienas įsivaizdino, kiek tai 
Lietuvos žmonės turėjo nu
kentėti del savo spaudos 
uždraudimo. Tečiau visa 
tai pakėlė ir neištautėjo.

Už tokį vakarą šv. Onos 
draugija užsitarnauja garbę 
nuo Atholio visuomenes. Ir 
kitos draugijos privalėtų 
ruošti tokius vakarus. To
kie vakarai šiame momente 
lietuviams labai naudingi. 
Be to, turėtų vakarų pel
nus skirti nukentėjusioms 
del karo. Visi turėtų at
minti dabartinius. žmonelių 
vargus Lietuvoje ir kaip iš
galima nešti jiems savo pa- 
gelbą.

Beržo Lapelis.
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ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS
DIENOS UŽDARBI.

pagiedojo Lietuvos himną ir 
sudainavo kelintą gražių 
dainelių. Publika daino
mis buvo pradžiuginta ir dė
kojo chorui gausiu plojimu.

Vietos L. Š. Fondas su
darytas iš draugijų atstovų 
ir jis turi savo pilną valdy
bą. Iždininkas yra užsta
tęs kauciją. Nors šis fon
das nuo pat karo pradžios 
gyvuoja, bet jam pasisekė 
mažai surinkti aukų; ligšiol 
dar nei $100 nesurinkta. 
Lietuviai čia dar tamsus, 
nelabai nori aukas dėti nu
kentėjusioms del karo (Mu
sų nuomone, perdaug jau 
lietuviai tamsinami. Kad 
L. Š*. Fondas mažai surin
ko aukų, tai reikia kaltinti 
patį Fondą, jo narių apsi
leidimą. Juk kitose lietu
vių kolionijose lietuviai ir
gi nešviesesni, o tečiau au
kų surinkta jau daug. Mat, 
kimitetai darbuojasi, kiek
viena proga pasinaudoja. 
Lietuviai užjaučia tautos 
reikalus ir tiems reikalams 
nesigaili aukų. Bet jie pa
tįs neveikliam L. Š. Fon
dui, suprantama, nepasiū
lys. Red.). Nekuriu iš
rinkti kolektoriai visai nė
jo -per stribas, bijodami 
šluotų, kokios jiems buvo 
žadamos.

Nuo šių metų pradžios 
turime lietuvį kunigą. M. A. 
Vitkų, kurs pernai per Ka
lėdas buvo pašvęstas ir pa
liktas šiam mieste. Pa
maldas laiko šv. Jadvygos 
lenkų bažnyčioj.

Kazio Brolis.

b DIDELE AŪKAb
W Prielakls art pakelio Z1RA, be jokio apgarsinimo lalkra- 

gėluose, jau dabar turi verte Jum j v. ▲ 
b 3i\plnlneels: prleg tame rasit kotnem

pakcllje Z1RA A 

dgaretų kupone 
ant j cento Oa- A 

II rinkti prlc&a- .

Z/AV1 j
CIGARETTES ?

kuponus, nes už 

juos kotnss. kas 

tik nori, falu 

gauti gralius 

prezentua. Pa-1 

1 klausk apie juos 

savo itornlnko. U 
1 o jis tau papasa

kos apie juos. *

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
■orėdami gauti 
tikrą Richter’io 
Pain Expellerj, 
visados reikalau
kite su su ka-i 
ro ženklu kaip 
Ji* parodyta kai
na 25c. ii 60c. 
Aptiekuose arba 
pu iidirbėjus.

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

NEW YORK, N. Y.'

Dr. G. M. Glaser
siuom'i apreiėkiu paguodotai vįsuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namid ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose,'

Tel. Randolph 5246

ST. LOUIS, MO.
G eg. 23 d. čia atsibuvo 

viešasis susirinkimas, kurį 
parengė vietos L. Š. Fon
das su tikslu apkalbėti pla
čiau šelpimo reikalus ir pa
rinkti aukų nukentėjusioms 
del karo. Susirinkimai! a- 
tėjo nemažai publikos. Pa
kalbėjus apie svarbesnius 
reikalus ir parinkus svetai
nėje aukų, prasidėjo gra
žus programas. P-nas J. 
Daujotas pasakė graudingą 
prakalbą apie vargingą Lie
tuvos padėjimą; ragino dėti 
aukas, kurios bus siunčia
mos į Lietuvą sušelpimui 
varge skęstančių musų bro
lių ir sesučių. Jam baigus 
kalbėti, “Aušros” choras, 
vadovaujant p. A. Živaičiui,

IŠ ATHOL, MASS.
Gegužio 30 d. pas mus 

atsibuvo tautiškas susirin
kimas. Tasai susirinkimas 
buvo sušauktas vietos kle
bono kun. P. Meškausko 
dėlei pasitarimo apie Lie
tuvos politiškus reikalus. 
Čia tuoj kun. P. Meškaus
kas paaiškino apie dabarti
nį baisų Lietuvos padėji
mą ir kvietė visus lietuvius 
rašyties po Tautos Tary
bos Amerikoje sutaisyta pe
ticija, kad tuomi galima bu
tų paduoti prašymą busian
čiam taikos kongresui, kad 
pasaulio tautos pripažintų 
Lietuvai autonomiją. Ir 
tuojaus buvo priimami pa
rašai po peticija ir sykiu 
renkamos aukos nukentė
jusioms lietuviams del ka
ro. Bet kad daugiau su
rinkus parašų ir aukų, tai 
liko išrinkti keli asmenis, 
kurie vaikščiotų po vietos 
lietuvių namus rinkdami 
pąrašus ir aukas. Tie iš
rinkti asmenis jau pradėjo 
savo darbą. Ir tas veikti 
gerai sekasi: po peticija 
žmonės rašosi visi su mie
lu noru, o taipgi ir aukoti 
nelabai atsisakinėja, nors ir 
sunkus pas mus laikai. Su
rinktos aukos yra siunčia
mos bi į katrą Amerikos lie
tuvių fondą, sulyg aukoto
jų noro. Ligi šiol surink
tos aukos visos yra paskir
tos Tautos Fondui.

A. K. Losius.

— Londonas, birž. 8. — 
Zeppelinas aplankė Angli
jos rytinę pakrantę ir mė
tė bombų. Penki žmonės 
užmušta ir 40 sužeista. Jau 
tryliktą kartą vokiečiai ata
kavo Angliją iš oro, numetė 
408 bombas ir užmušė 21 
žmogų.

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326
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I Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve

i

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
32S2-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

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

ANT TOWN OF LAKE 
4659 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakaro kasdiena

H 
B 
I 
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Dr. S. A. ŠLAKIENE *
SPECIALISTĖ

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
3255 SO. HALSTED ST. 0

CHICAGO, ILL. 8g Tel. Drover 6326

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krlmlnališkas bylas 
visuose teismuose. Daro dokumentus ir poperas

Dtenq mieste!
127 N. Dearborn SI. 
Room 1122 Unity BMg.
Tel. Central 4411

Vakarais namie : 

1U W. 35th St.
Tol. DrovcrISIO

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus* visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba* ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amerlces Sehool of Lanjuagea

1741 W. 47th Street. Chicago, %
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Trumpa ‘‘Lietuvių Draugijos nukentejusiems del 
karo šelpti” veikimo apyskaita, nuo pradžios 

veikimo ligi 1915 m< balandžio men. 8 d.
(Tąsa). •

Gardino gub., Naujadva- 
rio skyriaus plote sudegę 
astuoni sodžiai net su ark
liais, karvėmis, kiaulėmis ir 
t.t., labai nukentėję keturi, 
išviso sugriauti esą 307 kie
mai ir nemažiau, kaip 500 
šeimynų vietos gyventoju 
likę be trupinėlio duonos, 
neminint jau pabėgėlių. 
Komitetas , ir šitam skyriui 
tegalėjo paskirti tik 300 r.

Suvalkų gub. Lipsko ir 
Krasnoboro skyriaus plotai, 
kuriuos nesenai aplankė 
musų Įgaliotinis, visai esą 
kalavijo ir ugnies sunaikin
ti. Vokiečiai šeimininkavę 
čia veik dvi savaiti ir pa
ėmę visa, nič-nieko nepali
kę: gyvulius, visus vario ir 
špižo daiktus ir t.t., ko ne
galėję pasiimti su savim, 
sudeginę. Kaimuose ir šiaip 
jau gyvenamose vietose jie 
nepalikę nieko, viską su
griovę, sunaikinę. Jų ka- 
ruomenė išsivedusi burins 
žmonių. Vaikai likę be mo
tinų, motinos — be vaikų. 
Žmonės, nebetekę nei ska
tiko, nei duonos, minta vi
sokiomis atmatomis. Ir ši
tiems skyriams komitetas, 
kad ir kaip norėdamas, ne
galėjo daugiau paskirti, 
kaip 500 rublių.

Šiomis dienomis dar dau
giau ėmė plūsti Vilniun su
valkiečių ir žemaičių pabė
gėlių. Daugelis kreipiasi 
į Draugijos komitetą, ieš- 
•kodarni prieglaudos bei-glo
bos. Tam tikslui pasamdy
ta naujų butų. Vilniaus 
skyriuje dabar yra 47-ni 
prieglaudų namai pabėgė
liams ir globiama ten žmo
nių daugiau, kaip pustrečio 
tūkstančio. Tam tikslui 
tik vienam kovo mėnesiui 
Vilniaus skyriui paskirta 
16,815 rubliu 50 kap. Drau
gijos komitetas laiko Vil
niuje 7 mokinių bendrabu
čius, kuriuose randasi apie 
200 mokinių — pabėgėlių 
iš Įvairių vietų (kaip vyrų, 
taip ir moterių). Išlaidoms 
sumažinti ir pabėgėliams 
darbui duoti Draugija Įstei
gė Vilniuje nuosavią duonos 
kepyklą, dvi siuvykli—vie
ną vyrų, antrą moterių, cĮvi 
dirbtuvi — vieną dailidėms, 
antrą kurpiams, biurą pabė
gėliams registruoti ir, ga
lop, darbo biurą.

Lietuvių Draugija šelpia 
ne tik šiaip jau pabėgėlius 
moksleivius, valdininkus, 
bet ir istisas įstaigas. Ra- 
vyzdžiui, Draugija užmokė
jo mokslo pinigus Vilkaviš
kio gimnazijai, atsikėlusiai 
Vilniun, už 50 mokinių su- 
viršum. Ir tatai atsiėjo jai 
per 3,000 rub. Be to Dr- 
ja šelpia ir kitur besimoki
nančius jaunuolius, antai 
maskviečiams per savo dali
ninką Naruševičių Dr-ja nu
siuntė 1,000 rub.; Suvalkų 
gimnazijos direktoriui pa
prašius, sušelpta 14-ka 
gimnazijos mokinių, kurie 
dar Varšuvoje mokosi. Iš
duota 93-ims mokytojams 
pabėgėliams apie 2,000 rub.; 
atsikėlusiai Vilniun Veive
rių Seminarijai 1,080 rub.; 
“Saulės” kursų klausyto
jams 3,799 rub., Marijam

polės “Žiburio” moterių 
progimnazijai 3,000. į

Čia da pastebėsime, kad 
Draugijos yra įsteigtas nu
kentejusiems lietuviams ra
šytojams fondas. Tam tik
slui yra paaukojęs 100 rub. 
S. Rajeckis, periodinės 
spaudos Draugijos ir “Žur
nalisto” komiteto narys; 
pati Draugija šiam fondui 
yra paskyrusi 900 rub.

Iš visako, kas čia pasa
kyta, matyti, jog Draugija 
stengiasi sumažinti visų 
pabėgėlių vargą, vienok, 
neturėdama pakakamai lė
šų, tik truputėlį jį mažina. 
Draugija nori pagerinti ir 
išplėsti nukentėjusių del ka
ro šelpimo reikalą, bet jai 
trūksta tam tikslui lėšų.

Rusų ir lietuvių visuome
nei supažindinti su Draugi
jos veikimu, su žmonių var
gu, taippat ir aukomis pa
didinti, komitetas pasklei
dė 25 tūkstančius su vir
šum lapelių rusų ir lietu
vių kalba, prašydamas au
koti nukentėjusių reika
lams; tuo prašymu komite
tas kreipėsi i visas lietuvių 
Įstaigas. Dabar komitetas 
ruošiasi kreiptis i žemiety- 
bes ir valsčius. Iš visų, su
rengtų Draugijos naudai 
rinkliavų, ypač pasisekė 
rinkliava Žemaičių ir Vil
nius vyskupijos katalikų ir 
reformatų bažnyčiose. Jo- 
se surinkta apie 20 tūkstan
čių rublių.

Lėšoms padidinti Draugi
ja taiso vakarus, lekcijas ir 
t.t.

Savo veikimo plote Dr-ja 
nesivilia gauti didesnių au
kų, kadangi 1) visas jis y- 
ra nukentėjęs del karo ir 
nuo karo, 2) čia renkamos 
aukos Raudonajam Kry
žiui ir kitoms įstaigoms ir 
3) pasiturį vietos bajorai 
lenkai savo pinigus siunčia 
Varšuvos Visuomenės Ko
mitetui.

Nuo 1914 m. spalių m. 22 
dienos ligi 1915 m. balan
džio 8 d. Dr-jos kasa yra ga
vusi pajamų:

1) Iš kunigaikštytės Tat
janos komiteto .. 45.000.00

2). Iš Miestų Sąjun
gos ..   8,500.00

3) Iš Žemietybių (Zems
tvų) Sąjungos .... 5,000.00

4) Per “Russkije Viedo-
mosti” ................. 7,607.76

5) Per lietuvių laikraščių
redakcijas............. 2,007.01

6) Iš Maskvos miesto 
tarnautojų koinit. 1,000.00

7) Iš Maskvos miesto 
tramvajų tarn... 1,000.00

8) Iš amerikiečių lietuvių
Tautos Fondo ir kitų Ame
rikos lietuvių organizaci
jų ........................ 7,282.00

9) Iš Lietuvių odesiečių
komiteto ............. 1,100.00
.. 10) Iš atskirų asme
nų ........................ 1,840.00
11) Iš kieviečių .... 750.00

12) Iš Įvairių draugijų ir
Įstaigų .................... 1,559.32

13) Narių mok. 2,762.50 
. 14) Kauno ir Vilniaus

gubernijų katalikų ir ev.- 
reformatų bažnyčiose rin
kimų ................. 21,331.11

15) Iš spektaklių, koncer
tų, paskaitų ir t.t. 1,020.54

16) Iš kooperacijos fon
do   50.00

Londono žymus bankinin
kas, 'atkeliavęs Amerikon.

17) Per Draugijos sky
rius   816.33

18) Per aukoms rinkti
lakštus ................. 534.35

Išviso 109,160 r. 95 kap.
Iš tų pinigų išleista:

1) Atskirų asmenų pašel- 
poms ................. 29,163.26

2 mokinių bendrabučiams 
laikyti, mokslui apmokėti ir 
t.t, ,..................... 14,045.36

3) Bendros išlaidos: kan
celiarijos, tyrinėjimas del 
karo nukentėjusių vietų, 
skyrių organizavimas ir 
t.t. ......................... 4,543.18

4) inventoriaus intaisy-
mas ........................ 617.51

5) Pašelpos skyriams: 
Vilniaus gub.:

Vilniaus skyr. 24,868.79
Naujųjų Švenč... 1,00.00
Ratnyčios .......... 300.00
Merkinės .........  1,300.00
Kaišedorio .........  400.00
Darsuniško .... 1,500.00
Aliavos................. 300.00
Pavasionų-Butrim. 300.00
Sumeliškų ......... 300.00
Žiežmarių ......... 200.00
Birštono ............. 300.00
Jezno ................. 500.00
Žaslių ................. 500.00

Gardino gub.:
Naujodvario .... 300.00
Dubravos ................. 500

Kauno gub.:
Kauno ............. 2,500.00

Rumšiškių ............. 200.00
Skuodo................. 200.00
Šiaulių ................. 700.00
Rietavo ................. 72.71
Mažeikių ............. 500.00

Suvalkų gub.:
Marijampolės .... 2,674.00

Leipalingio .... 1,000.00
Miroslavo ......... 400.00
Simno ............. 1,000.00
Alytaus ............. 600.00
Pajevonio .......... 500.00
Kybartų ............. 500.00
Varbaliaus .........  200.00
Liškevos .......... 2,000.00
Kapčiamiesčio .. 500.00
Žaliosios ............. 500.00
Naumiesčio.........  500.00
Rumbonių .......... 200.00
Garlevos .......... 1,800.00
Panemunės ......... « 700.00
Zapiškio ............. 300.00
Vištyčio ............. 500.00
Prienų ........ 200.00 
Krasnoboro .... 500.00
Lipsko ................. 500.00
Lazdijų .............. 500.00

51,815.50
Išviso.............  100,184.81
Draugijos kasoje

liko .... 8,976.14 
(Seka toliau).

LEONA GUŽAITE
Baigianti advokato, mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus. 
SSBKBaaaaBHi .

Vhona Drover 7100 į

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

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

r Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

į; 3249 S. Morgan St., Chicago.

Ant Pardavimo!
Stuba su trimis lotais, ant šešių pagyvenimų, 

ruimai kiekviename pagyvenime, ant trijų augščių, 
randos atneša $185.00 į mėnesi, parsiduoda už $15,500; 
pusę galima Įmokėti, kitus ant išmokesties. Kiekvie
nam pagyvenime randasi vanos, šiltas vanduo, gazas 
ir elektriką. Namas randasi netoli šv. Dovido bažny
čios, Ant Eemerald avė. Pardavimo priežastis — sa
vininko mirtis. Arba galima mainyti ant geros ūkės 
aplink 200 akrų. Del platesnių žinių atsišaukite pas:

P. A. Mažeika, 3315 Auburn Avenue
Tel. Yards- 1138.

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

MUSŲ ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

šeši

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

FURNITURE co

3650.00 VERTES TAVORO 
BUS ATIDUODAMA DYKAI

18 Brangių Dovanų, kurias čia pažymime.
$125 3 šmoteliu Parlor Setas 
$75 Pečius de! anglių ir gazo 
$65 Puiki šepuie indams 
$35 Aržuoiine kamoda 
$30 Aržuoiine kamoda 
$35 Lova misingine 
$35 Vaiku vežimėlis 
$35 Szepa kningoms sudėti 
$25 Pastovas ir Stalas
ATSIMINKITE — Jums nereikės 
ir pažiūrėti seredoj, ketverge ir 
10—11. .Jus aplaikysite numeruotą tikietų. 
traukimas bus pėtnyčios vakare, birželio (June) 11 dieną, 8 valandą 
vakare, Schoenhoffeno salėj, Milwaukee ir Ashland avės. Durįs atsi
darys 7 vai. vakare. Vaikams tikietai nebus duodami.
Mes norime, kad kiekvienas atsilankantis žinotų, kad mes turime 
didžiausią krautuvę ant Northwest Side. 8 lubų augščio, pilna pri
krauta rakandų. Krautuvę užlaiko 5 broliai, kurie su savo UNIJOS 
PLENU visuomet stengiasi užganėdinti visus. Pas juos galima už
siganėdinti, nes yra iš ko pasirinkti.
Sudžios, kurie išdalys dovanas, bus sekanti: — A. C. Corcoran, mgr. 
Peninsular Pečių Co., G. W. Staves Adv. Dept., Svcnska Tribunėn 
—Nytheter; P. M. Ksycik, mgr. “Echo.”

Union Liberty Furniture Co.
1327-29-31-33 Milwaukee Ave. Near Paulina St.
------------- " ■■ ......... .

$25 Plienins lova 
$45 ‘.uofold’ sudedama lova 
$25 Szaldytuvas (Ice Box) 
$15 Vaiku vežimėlis sudedam. 
$15 50 svaru matrasas 
$15 Paveikslas ranku darbo 
$18 Kningynui Statas 
$10 Supamoji kode 
$7.50 Spnngsai
nieko pirkti, tiktai galėsite ateiti 
pėtnyčioj (vakare) ir birželio 9— 

18 tikietų išviso. IŠ-

ATSARGIAU
tokių kompanijų, kurios jums 
nesuteiks gero patarnavimo 
už jtisij pinigus. Musų kom
panija yra viena iš tu, kuri 
visuomet užganėdina žmones 
su PATARNAVIMU ir GRA
MOFONAIS, kuriuos gvaran- 
tuojame ant 15 metų.

Mes parduodame savo gra
mofonus už cash arba ant iš- 
mokesčio už

$1.00 Į MENESĮ
ii galite girdėti puikiausius šo

kius ir ' geriausius daiuorius 
savo namuose

3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAIh 24 ir SO Dainų ir Muzik. Dykai 
Reikalaukite musų Puikaus 

Iliustruoto Katalogo DYKAI.

ROYAL PHONOGRAPH CO. *92

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

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

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

Geriausia, kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

19c i
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už-60c.. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po Si.00. , |

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

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1831! Blue Island avo
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avo 
2640 Lincoln avo 
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 S Ashland avo

Tananevicz Savings i
BAN

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

8249-53 S. Morgan Street, Chicago, Iii.

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus kfttit 

ruską.
BIZNIERIAMS duoda Čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais tjie 

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

PADARO Doviernastis ir visqkius kitus ^/ejentališlsus raštas 
gerai ir pigiai.

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

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

■] ' \
' BANKOS VALANDOS: i

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.
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Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalėso ir Philadol- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą visokiose ligo
se moterims ir merginoms. Kalba lietuviš
kai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 
kiškai. (

1838 S. HALSTED ST, CHICAGO.

k Telefonas Canal 3737:AKUSERKA
■ Mrs. A. Vidikas

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS { 

.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas ir petnycia.
PRENUMERATA KAŠTUOTAS -

AMERIKOJ

H
61
n
H
n 
a

PTTROPflT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- H .L U Mui VJ joj ir Škotijoj 15 š. Presuose 15 m. ji
r  '■ 1 —-■ -— ---------------

5 Rašyk taojaus, o gaust vieną uuuterj dykai.

W. 0. Boczkauskas & Co
521422 W. South III., Mahanoy PaB

3



KATALIKAS

Iš Chicago.
PO RINKIMŲ.

Vakar buvo teisėjų rin
kimai. Išrinkta sekanti tei
sėjai:

Supreme Court Justice 
(Seventh District), Orrin 
N. Carter, rep.

Superior Court Judge 
(long term), Judge Theodo
re Brentano, rep.

Superior Court Judge 
(short term), J. W. Beck
with, dem.

Circuit Court Judges.
1— K. Scanlan (R) ..74.553
2— G. Kersten (D.) 70770
3— M. W. Pinckney

(R.) ..................... 67,459
4— R. S. Tuthill (R.) 67,050
5— J. Gibbons (R.) 66,540
6— C. M. Walker (D) 62,979
7— F. R. Smith (R.) 62,855
8— T. G. Windes (D) 62,76.1
10— L. Donore (D) 59,695
11— J. P. McGoorty

(D) ..................... 59,447
12— C. M. Thomson

(P)...................... 56,625
13— Fr. S. Baker (D) 55,763
14— O. M. Torrison

(R) .................... 55,551
15— T. Tayor, Jr. (P) 53,700
16— Jesse TIoldom

(R) .................... 52,446
17— D. F. Matchett

(R) .................... 51,770
18— D. M. Brothers

(R) .................... 50,334
19— G. F. Barrett

(R) .................... 50,327
20— V. P. Arnod (R) 49,974

Tais rinkimais piliečiai 
menkai indomavo. Chica
go] ir apylinkėse atiduota 
tik 160,000 balsų. Tai visai 
mažai, o juk teisėjai — tai 
svarbiausieji visuomenės 
tvarkos faktoriai.

reikia mušti, naikinti, kur 
tik papuolė.

Nėra pasaulyj bjauresnio 
ir pavojingesnio žmonių 
sveikatai sutvėrimo, kai 
kad musia. Mūšia labai ne
švari. Ji lankosi į bjau
riausias vietas. Taippat ji 
myli paliesti ir švarius val
gius.

Namie valgius visuomet 
reikia laikyti pridengtus, 
langus ir duris aprūpinti 
tam tikrais vieliniais sietu- 
kais, per kuriuos toji bjau
rybė negali įsigauti vidun 
ir ten veikti pragaištingų 
darbų.

Išauksto spėrus musių 
naikinimas užbėgs jų dides
niam veisimosi.

| Labai gražus keturiose spalvose f 
f Jubilejinis paveikslas < |

! 1

ADOVANOS! DOVANOS!
Policija išnešioja Specia

les afišas, kur skatinama 
naikinti muses. Mokyklose 
vaikai bus supažindinami su 
pavojais, kokie nuo musių 
visuomet visiems grasia.

Birželio 14 d. atsibus Flag 
Day. Ta dienų Chicagoj 
rengiami apvaikščiojimai. 
Juose ims dalyvumų 
daug mokyklų vaikų.

ir

Ties 29 No. May gat.
kar sudegė medinė arklidė 
ir ugnyj žuvo 9 arkliai. Ark
liai prigulėjo kontraktoriui 
M. O. Tift. ’

va-

Vakar areštuota 6 saliu- 
n minkai, kurie balsavimo 
metu pardavinėjo svaigina
mus gėrimus.

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, tai? jubilejinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus L 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da .-/‘Kataliko”.
Tokio paveikslo niekur nega- 

i J Įima gauti. Pageidaujama, i- 
ir

1 i

t

! >

dant tasai jubilejinis paveiks- ® 
las papuoštų kiekvieno lietu- S 
vio namus, o ypatingai, kuo- 
met šiemet apvaikščiojama J 
500 metų sukaktuvių jubi- « 
Įėjus. |
Parsiduoda labai pigiai. Perkant “Ka- J 
tallko” redakcijoje1, ant vietos, pa- rt 
veikslas lešuoĮa tik 25c, Su prisiun- 3

* tlnm in kitus miestus, 30c. flgen- £ 
® tams, imant daug, nuleidžiama 50 4 

S nuošimtis. į.
£ Užsakymus su p’nigais siųskite 4 
S “Kataliko” išleistojo vardu: u

Tananevicz Publishing Co.
3249 So. Morgan St. Chicago, III.

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį darba dantisterijos sky
riau ineinanti, Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. iFaddon a v

VISI SKAITYKITE
BOUANACf ®us sute’kta A. L. D. “KATALIKO” skaitytojams 

Al’vu* Tik tčmykite kas bus duodama
PIRMOJI DOVANA. - Kiekvienas musy skaitytojas, kuris prikalbins kelis lietuvius užsirašyti dienraštį 
“KATALIKį”, surinks taip iš naujy skaitytojy nemažiau $10.00, apturės už ty savo triušy VISAI 0Y- 
KAI Laikrodj-Budilninky vertės $1.25.
ANTROJI DOVANA. - Kas iš musy skaitytojy prikalbins dienraščiui “KATALIKUI” daugiau prenumera- 
toriy ir surinkęs prisius $50.00 - tasai dovanoms gaus VISAI DYKAI grojamą Mašiny-Grafafo- 
ny vertės $19.50.

Štai kaip lengva tas dovanas gauti

PASIŪLĖ DIDESNĮ! MO 
KĘSTI.

Vakar gatvekarių ir mo- 
tormanų unijos vyriausybė 
atlaikė konferencijų su gat
vekarių kompanijos prezi
dentu. Kompanijos prezi
dentas naujiems darbinin
kams pasiūlė augštesnę mo
kesti, pirmais metais 4c. 
daugiau valandoje, negu 
dabar, paskui kas metai po 
1c. viršaus. Ligi 6 motų 
mokestis pasiekia 32 centu 
valandoje ir toji norma pa
lieka be atmainos ir toliau. 
Taigi kompanija apsiima 
pakelti mokestį tik nau
jiems darbininkams, gi se
nesniems palieka senobinę 
— tik 32c. valandoje, kai 
kad ir dabar. Gi darbinin
kai reikalauja išpradžių 
gauti 30 centų vai. ir dava- 
ryti laipsniškai ligi 36 cen
tų.

< Unijos vyriausybė kom
panijos pasiūlymų perstatys 
unijai ir kaip unijos nariai 
nuspręs, taip bus. Visgi 
kompanija labai skupiai el
giasi.
NAIKINKITE MUSES.
Vakar dienų mieste Chi

cago prasidėjo taip vadina
ma musių naikinimo savai
tė. Šių savaitę todėl muses

LABDARYBĖS SUSI
RINKIMAS.

Šį vakarų tuoj po pamal
dų šv. Jurgio salėj Labda
rybės 5 kuopa turės savo 
susirinkimų.

Visi pardavojusieji seri
jas malonės atnešti pinigus 
ir taipgi sugražinti nepar
duotas serijas.

M. L. Gurinskaitė, rast, i

Dorna West Pullmano 
Lietuviams.

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

Panašių dovanų savo skaitytojams ligšiol dar nei vienas laikraštis nepasiūlė. .

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

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

Pilnai todėl pasitikime, jogei Tamsta tų musų pasiniijimą mielai priimsi ir iš to išeis keleriopa nauda: 
Pasitąrnaiisi dienraščio praplatinimui, podraug pasitarnausi musų brolių švietimui; gi kuomet lietuviai bus 
šviesesni, musų tauta pakils; pagaliau ir pats naudų apturėsi, gaudamas nepaprastų dovana.

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdų platus ir 150 pėdų ilgas, Harvey, 
£11. Atsišaukite į Tananevicz Savings 
Banką, Real Estate Departamente.

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

Real Estate Departamente

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Ran
dos neša $34.00 per mėnesį, 4237 — 
5th avė. šio namo kaina prieinama. 
Atsišaukite į 
Tananevicz Savings Bank!}

Real Estate Departamente

Ant randos 2 4-rių ruimų flatai, 
3202 S. Ashland avė. Kreipkitės j 
Tananevicz Savings Bankų

Real Estate Departamente

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų marinis kampinis namas 

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

Atsišaukite pas:
M. J. Tananevicz,

670 W. 18 th str., Chicago, Ill.

turi 
mas 
<los 
bilo
pigiai.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda keturių kambarių na

mas. 3 kambariai nauji. Gazas įves
tas. Didelė stonia. 2826 Emerald avė. 
Kaina $4,750.00. Randos neša $48.00.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Dalimis debesiuota šiandie 
ir rytoj; šių naktį prainato- 
ma lietus; temperatūra kįla, 
bet naktis bus vėsi. Vakar 
augščiausia temperatūra bu
vo 66 L, žemiausia — 55 1.

Pigus suteikimas kam reikia kuko- 
riaus de veselijų, balių ar didelių 
krikštynų. Aš, neapleizdamas savo 
darbo, pagelbiu kas reikalinga. Užsi
rašykite mano adresą. Jaigu žinosi
te, kam bus reikalingas kukorius, tai 
parodykite mane. Valandos nuo ry
to šešių lig vienai po pietų.

Adolph Bartkus.
1OS0 W. 12 str.., Ignatius College,

Parsiduoda namas ant dviejų augštų 
su devyniais kambariais, maudyklė. 
Lotas 26X125 pėdų, ilgio 554 W. 33rd 
str., arti kampo 33-čios ir Wallace 
gatvės. Kaina $3,000.00,

Ernis E.
3108 Wallace str.,

Feerney, 
Chicago, Ill.

“Lithuania” Special

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

Perkame ir parduodame namus ir 
lotus. Dabar turime ant pardavimo 
labai pigiai kelintą 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 lietusių 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.

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rtjšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 602 JOS. J. ROZHON pard

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lietuvį
Kas turit šilimas 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.

“KATALIKO”
DOVANA 

324-9-53 So. Morgan St. 
Chicago, III.

Štai ve laikrodis-budilninkus toks, kaip kad ant šio 
vaizdo parodomas. Tvirtas, geriausio laikrodžių fabri
ko, gerai rodo laikų. Rytmetyj ir bile kada jis miegan
tį išbudina tų valandų ir minutų, ant kurios užstatyta. 
Lengvas daiktas prikalbinti du ar.kelis skaitytojus ir 
ve už tai apturima kokia graži dovana.

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

lietuviš- 
pirkinio

Rašydami laiškus visuomet adresuokite taip

Tananevicz Publishing Company
So. Morgan St Chicago Ill
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