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TEUTONAI JAU ARTI LVOVO
** •'-***4 mna.2 Vffr* -i.

Teutonai ar
ti Lvovo.

Londonas, birž. 18.—Su
jungtos teutonų ir vengrų 
armijos jau randasi už 25 
mylių nuo Lvovo, Galicijos 
sostinės. Iš milžiniškųjų 
kanuolių vokiečiai bombar
duoja drutvietes ties Gro- 
dek.

Berlyne ir Viennoj skel
biama, jog kaikuriose vieto
se Galicijoj rusų armijos 
jau ritasi per rubežių i sa
vo pusę. Didžios rusų gau
jos persirito atgal ties Tar- 
nogradu ii’ juos vokiečiai 
vis dar veja.

Į pietus nuo Grodeko ru
sai išgainioti iš upes Vere- 
šicos pakraščių.

Į rytus nuo Sieniavos 
teutonai atsiėmė iš rusų Lu- 
bačovą ir Niemirov. Tie 
miesteliai yra už 30 mylių 
nuo Lvovo. Dabar iš tų 
vietų vokiečiai traukia Ja- 
vorovo link.

PREMIERO SŪNŪS 
SUŽEISTAS.

Londonas, birž. 18. — Iš 
karo lauko gauta žinia, jog 
Įeit. II. Asquith, sūnūs An
glijos premiero, buvo leng
vai sužeistas mūšyje.

VEDAMA MOBILIZACI
JA.

' . Ottawa, Ont., birž. 18.— 
Kanadoj stojimas armijon 
didinasi. Apskaitliuota, 
jog kelių savaičių bėgyje 
Kanadoj bus 160,000 rekru
tų.

Didžio mūšio paminėjimas
Lygiai 100 metų atgal, ty. 

birželio 18 d., 1815 m. su
jungtos Anglijos, Holandi- 
jos ir Vokietijos armijos, 
vedamos kunigaikščio Wel- 
lingtono, ant Waterloo lau
kų, Belgijoj, sulaužė Napo
leono legionų galybę. Nuo 
tos dienos užtemo Napoleo
no šlovė, pasibaigė jo vei
kimai, užstojo nauja gady
nė Europoj.

Waterloo mūšyje mažutės 
armijos kovėsi sulyginus 
dabar su milijoninėmis ar
mijomis.

Napoleonas turėjo 71,947 
kareivių ir 246 kanuoles. 
Talkininkai turėjo 117,661 
kareivį.

Ar neįstabu, kad 100 me- 
tų atgal prieš franeuzų tau
tą buvo sukilusios veik vi
sos Europos tautos, o dabar 
susitelkė prieš vokiečių tau
tą.

Kaip tai tautų galybė 
svyruoja ir kaip santikiai 
tarp tautų keičiasi.

Lietuvoj mū
šiai verda.

PETROGRADAS, birže
lio 18. — Rusų oficialiai 
skelbiama, jog vokiečių už
puolimai ties Leckavu ne
turėjo pasisekimų. Lecka- 
vas yra prie Ventos upės, 
pakuršyje. Mušis pasibai
gė antradienį ir buvo rusų 
viršus. Ties Papile rusų 
karuomenė perėjus per 
Ventą. Bėgančius vokie
čius rusų raiteliai vijosi, 
šimtus jų kardais iškapojo 
ir keletą tuzinų paėmė ne
laisvėn.

Pasisekimas mūšiuose 
ties Šiauliais įvairuoja. Ke
letas sodžių pateko vokie
čiams. Panemunėje vokie
čiai panešė didžius nuosto
lius bedarydami užpuolimus 
<ant rusų. Į rytus nuo Ma
rijampolės rusai paėmė iš 
vokiečių keletą sodžių.
VIESULĄ IR LTETU&
Kansas City, Mo., birž. 

18. — Smarki viesulą siau
tė visoj Kansas valstijoj. 
Viesulą palietė taipgi va
karinę Missouri, šiaurinę 
Oklahoma ir pietų Nebras
ka.

Pliaupė didis lietus ir ge
rokai suvargino nokstančius 
javus. Upės tvistą.

NENORI TAIKOS.
Londonas, birž 18. — An

glijos valdžia neatkreipia 
■atydos į kalbas apie taiką. 
Taika įvyks tik tuomet, kai 
kaizerio galybė bus sutraš
kinta. Vokietijos armijos 
turi būti sugrustos atgal į 
savo žemę, sumuštos ir tuo
met talkininkai prašnekės 
apie taiką.

DAUG TURKŲ NU
SKANDINO.

Londonas, birž. 18. — 
Laikrašti s ‘ ‘ Star ’ ’ skelbia 
telegrama iš Atėnų, kurioj 
pranešama, kad Anglijos 
povandeninis laivas sutor- 
pedavo tris Turkijos trans
portus su kareiviais; di
džiuma kareivių nuskendo.

V okiečiai sutorpedavo
Anglijos garlaivį Trafford. 
Visi žmonės išsigelbėjo.

GRAIKAI ĮSIBRIOVĖ 
ALBANIJON.

Roma, birž. 17. — Grai
kų karuomenė,' kaip tele
grama iš Scutari skelbia, į- 
sibriovus Albani j on. Grai
kijos batalijomis, pulk. Zon- 
tos vedamas, užėmė Gram- 
se.

Tai dabar keturios val
stybės turi savo karuome- 
nčs Albanijoj — Graikija, 
Serbija, Černogorija ir Ita-

CAPT STURTEVRHT RND YfiLE F! R ST CREW

Birželio 25 d. šitie vyrai ant Thames atbus lenktynes luoteliais irkluodamies. A- 
merikoj Įvairios žaismės išgalvodama ir jomis visuomenė indomauja.

Smarkus mū
šiai Francijoj

Paryžius, birž. 18.—Fran- 
'cijoj talkininkai užvedė la
bai kruviną mūšį su vokie
čiais. Prie mūšio paakstina 
atsiminimas didžio mūšio 
Waterloo laukuose Belgijoj, 
kur lygiai 100 motų atgal 
Napoleonas pralaimėjo nu
lemiantį mūšį.

Dabar, tai atsimenant, 
franeuzai daro smarkias a- 
takas ir laukai nukloti ne
gyvais ir sužeistais. Daž
nai prieina prie susirėmimų 
durtuvais.

Franeuzai laimėjo kelia- 
tą pozicijų. Ties Nieuville 
franeuzai paleido 300,000 
bombų ant vokiečių drut- 
viečių, kol jas paėmė. Į 
šiaurę nuo Arras franeuzai 
irgi paėmė kelintą drutvie- 
čių. Artilerijos veikimas 
Varomas visu frontu.

ITALAMS NEPASISEKĖ 
ANT JŪRĖS.

Roma, birž. 18. — Oficia
liai paskelbta, jog Austri
jos povandeninis laivas nu- 

' skandino Italijos povande
ninį laivą Medusa. Vienas 
Italijos oficieris ir keturi 
jurininkai pateko austrams 
nelaisvėn. Kiti 12 jurininkų
nuskendo ti Rusijos negales,

Amerikonų Sportas.

Anglijoj stral- 
kal negalimi.

Londonas, birž. 18. — A- 
municijos ministerio Lloyd- 
George pastangomis parla
mente perleista bilius, ku
riuo uždraudžiama streikai. 
Tam biliui pritarė ir unijų 
vadai. Visose dirbtuvėse, 
kur dirbami ginklai, amuni
cija, taisoma karo laivai, 
nebus galima daryti streikų 
ir streikams unijų vadai 
priešintųsi. Išdirbta tam 
tikros taisyklės ir kuris tik 
jų nepildys, bus baudžia
mas.

Darbininkų unijos pripa
žino ir iš pradžios laiko 
svarbą, ir kad straikais tru
kdoma veikimai karo lau
ke. Unijos nerimavo la
biausia del to, kad kompa
nijos naudojosi laiku ir č- 
mė didžius pelnus. Kadan
gi valdžia aprubežiavo 
kompanijų įplaukas ir tė- 
mys, kad nesidarytų sau 
milžiniškus pelnus, tai uni
jos ir sutiko nestraikuoti, 
dirbti ir bausti už taisyk
lių laužymą.

Amsterdam, birž. 18. — 
Vokietijos laikraštis Lokal 
Anzeiger skelbia žinią iš 
Konstantinopolio, jog Tur- 

buvęs didiskijos sostinėj buvęs didis 
gaisras. Išdegę 500 namų, 
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Vokiečiai Kur
še ir Lietuvoj

Sulyg rusų laikraščių, pa
gal upės Ventos vokiečiai 
teveikia tik apie LIEPOJOS 
apylinkes. Pačioj Vinda- 
voje ir Vindavos apylinkė
se vokiečiai visai nesirodė. 
Venta savo žemesniame bė
gyje iki jūrių liuosa. Nuo 
apylinkiii Gazenpoto vokie
čiai jau grįžo ant Liepojos 
senai. Apskritai kalbant, vo
kiečiai nuo Liepojos nesie
kia toliau keliolikos verstų. 
Liepojos mieste užtai vokie
čiai pilnai šeimininkauja. 
Gyventojai daugumoje išsi
kraustė iš čia karo pradžio
je. Likę buvo veik vieni vo
kiečiai. Valdžia irgi buvo 
persikėlusi į Rygą ir Min
taują. Porte būdavo supilta 
po kelis milijonus pūdų ja
vų išvežimui į užrubežį. Pa
baigoj praėjusių metų ru
sai ištuštinę sandelius ir 
perveže grudus kitur. San
deliuose likę vos keli desėt- 
kai tūkstančių pūdų javų. 
Pats ponas rusų buvo ap
gadintas. Tvirtovė gi buvo 
nugriauta prieš karą, Ru
sai tikėjos, kad vokiečiai a- 
teis prie Liepojos, bet nesi
tikėjo, kad jie taip greitai 
užimtų patį miestą. Vokie
čiai apiplėšę apylinkių ir 
miesto gyventojus. Su žmo
nėmis, išskiriant vokiečius, 
elgęsis bjauriai ir žiauriai. 
Daug latvių sušaudę, ypač 
žymesnių gyventojų. Daug 
laiką suėmę. Rusų laikraš
čiai ir net anglų pakarto- 
toja nelab tikėtiną, nes kei
stą žinią, buk vokiečiai su
rinkę Kurše nemaž latviu 
moterių ir merginų ir iš
siuntę į Vokietiją laivais, 
nežinia kokiais tikslais.

IŠ NUOTIKIŲ GALI
CIJOJ.

Londonas, birž. 17. — 
Laikraščio. Times karo per
žvalgų rašytojas šitaip ra
šo apie nuotikius Galicijoj:

1‘J ei a ustro-voki ečiams 
pavyks rusus išvyti iš Ga
licijos arba išblaškyti rusų 
armijas pietuose, tai mes 
negalime tikėties, kad Rusi
ja įstengtų tai]) susitvarky
ti, kad galėtų šią vasarą 
pradėti užpuolimus ant teu
tonų. Taipgi del rusų ne
pasisekimų nebus tokių pa
sekmių iš Italijos stojimo 
karan ir Serbijos atsinau
jinusių veikimų.

Aiškiai matosi, kad Vo
kietija yra pasiryžusi su
triuškinti Rusijos jėgas ir 
atkirsti pietinę armiją nuo 
šiaurinės ir centrelines, ku
rių atspirtįs yra Kievas, 
Maskva ir Petrogradas. Dar 
toli gražu nepasiekė to vo
kiečiai, bet kiekvienas ru
sų nepasisekimas veda prie 
jų armijų sukilimo.

Iš to, kad Rusija pra
dėjo apsigynimą, neišeina, 
kad jai trūksta jėgų. Dar 
nei penktos dalies savo ar
mijų Rusija neišstatė karo 
laukan. Todėl Rusijon įsi
veržimas dar nėra galimas. 
Mes galime atspėti, kur sle
piasi nepasisekimo, priežas
tis ir viršžmogiški daroma 
pasistengimai, kad atpildy- 
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Liepojos komendantu vo
kiečiai paskyrė generolą von 
Pirvitzą. Ant miesto uždė
ta pabauda iš pusės milijo
no markių už" neva pasiprie
šinimą vokiečiams užimant 
miestą. Miestas turi kas
dien pristatyt 2,000 vyrų 
del kasimo apkasų. Dirba 
prie to ir moterįs. Vokie
čiai pavelijo apleisti miestą 
tik miestelėnams senes
niems per 75 amžiaus. Te- 
čiaus išvažiavo ne virš per 
100 asmenų. 70 pribuvo į 
Rygą. Vokiečiai užgriebė vi
są turtą tų, kurie pabėgo 
iš miesto pirm vokiečiams 
ateisiant. Tik tiems paža
dėjo grąžinti, kurie grįžtų 
į 5 dienas nuo vokiečių į 
miestą įžengimo.

Liepojoje vokiečiai užmu
šė latvį Eikšteiną, direkto
rių vietinio teatro: mat, 
prieš ateisiant vokiečiams,

M 
teatre rodyta apie vokieti u 
žiaurumus.

Rusai sugavo Liepojos vo
kiečiu komendantą, genero
lą von Pirvitz. Jis važiavo 
motorų per Kuršą podraug 
su keliais oficieriais ir sar
gyba, kuomet užklupo ka
zokai. Sargyba krito mūšy
je arba pasidavė, generolas 
Pirvitz lengvai sužeistas ir
gi kliuvo i nelaisve ir išga
bentas į Mintaują.

Bausko valsčiuje vokie
čiai išplėšė dvarą ir 28 gyve
nimus. Išliko tik 10 tolimes
nių gyvenimų. Nuostoliai 
siekia 25,000 rub.; apiplėš
tas dvaras Branderburg; 
Tekužių gyvenimai visi sude
ginti; kitame gyvenime bu- 
dinkuose sudegė 10 karvių 
ir 2 kiaulės. Sudegintos vė
jinės melnyčios.

Gazenpote, sulyg latvių 
laikraščių, vokiečiai išplėšė 
krautuvę Bormano, vokie
čio, išvežė visą vyną. Iš apy
linkių išplėštus daiktiBfBS 
maistą siunčia i Liepoją? 
Šemberge vėl gyventojai nu
rimo. Ėmė veikti krasa. 
Laike mišinio, kai kurie vie
tos gyventojai užsiiminėjo 
plėšimais. Kuršo gubernato
rius pranešė, kad pabėgė
liai gali grįžti ant dešinio 
upės Vindava-Venta kran
to, gali vėl imtis ūkio darbo, 
nes vokiečiai išvaryti ant 
kairiojo kranto.

“Birževija Viedomost iv 
nekoks Kupčinskas nemažai 
paduoda žinių apie vokiečių 
vaišes Kurše ir Lietuvoj.

Vokiečiai priėję buvo 
Mintaujos priemiesčius. Bet 
i miestą neįėjo. 'Gal todėl 
iš piktumo degino apylinkes. 
Mintauja jau aprimo, o bai
mės daug turėjo. Dabar čia 
judėjimas: vežama karuo- 
menė, amunicija, belaisviai, 
sužeistieji ir 11. Žydai išvy
ti toliau. Tetargavoja lat
viai. Valgomieji daiktai ma
žai tepabrango ir jų čia ga
na. Mieste gauta žinios, 
pie vokiečių žiaurumus. Vo
kiečiai kankinę belaisvius, 
kad privertus juos papasa
koti apie rusų karuomenę. 
Viei i a m nu j) j o ve 1 iežu vi.
Tūlas gimnazistas savano
ris vos ištrukęs iš vokiečių 
su sužeistu oficierium, ku
rį vokiečiai išvilkę nuogai. 
Ir kitur vokiečiai plėšdavo 
iš belaisvių ir sužeistų rū
bus, pačius plikus suvary
davo į skiepus, kur tie šal
davo ir badmiriaudavo. Ka
reiviai atkasė nemaž kūnų, 
didžiai apdaužytų ir sužei
stų. Pakelyj ant Joniškos 
nuo 6 varsto—rusų pylymai, 
toliau jau buvoję vokiečiai.

(Tąsa ant 2 pusk).

______ -
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Iš Dienos ^Dienon.=J
Amerikoje apturėta vo

kiški laikraščiai iš Berlyno. 
Laikraštyj “Berliner Tage- 
blatt” iš gegužės 22 d. at- 
spauzdinta “Vokiečių Ša
lies Apgynimui Lygos” re
zoliucija, kuri buvo persta
tyta Reichstagai! (parla- 
mentan). Štai ištrauka iš 
tos rezoliucijos, kas paliu
dija, kaip vokiečiai atsine- 
ša į Ameriką:
MMkadaugi Suv. Valstijos 
nuolatos ir skaitlingai mu
sų priešininkams pristato 
karo amunicijos, tame Įžiū
rime neprielankų mums tos 
šalies veikimų, kas aršiau 
užgauna visų vokiečių tau
tų ir jos prielankų atsineši- 
uią i Ameriką pakeičia tik
ruoju įnirtimu.

“Pasitikime, kad tokį ne
prielankų mums Suv. Val
stijų veikimų musų valdžia 
ir spauda atsakomai pas
merks ir, kad ginklų ir a- 
municijos išvežimas turi bū
ti sulaikytas kadi r aštriau
siomis priemonėmis.

“Dėlei neprielankaus S. 
Valstijų atsinešimo, turime 
neatmainomai atmesti Su
vienytų Valstijų prezidento 
tarpininkavimų taikoje. 
Galva valstybės, kurios pi
liečiai gelbsti musų prieši
ninkams karine medžiaga 
ir kala sau auksų iš vokie
čių kraujo — nėra vertas 
būti tarpininku.”

Išnaujo iš Lietuvos pasi
rodė savaitraštis “Šalti
nis,” šiuoini kartu išleidžia
mas Vilniuje. “Šaltinis” 
buvo leidžiamas Seinuose, 
Suv. gub. Bet kuomet an
tru kartu į Seinus atsikrau
stė vokiečiai, tai laikraščio 
spaustuvę sudegino. Spau
stuvę sudeginęs, sakoma, 
imei'ikos lietuviams žino

mas Prūsijos veikėjas, Jo
nas Vanagaitis. Mat, vo
kiečiai jį nuskyrė lietuviš
kų raštų cenzoriumi. Gi 
“š.” rašęs priešais vokie
čius ir už tai turėjus atsa
kyti pati visa spaustuvė.

Suvalkijos 
klausime.

___________ ę

“Iš. Drauge” K. A. Š. la
bai vaizdžiai nurašo apie 
Suvalkiją. Pažymi tos gu
bernijos pradžia ir tolimes
nį jos likimą.

Suvalkų gubernija, taip 
vadinama Suvalkija — rašo 
K. A. Š. — yra grynai lietu
viškas kraštas, nes iš amžių 
lietuvių žemė, lietuvių ap
gyventa. Tiktai nekurtose 
Suvalkijos vietose lietuviai 
ištautėję, arba, kaip seiliaus 
buvo madoj, išvirto į len
kus. Tas atsitiko labiau
siai Suvalkijos miestuose. 
Tas nekuriu Suvalkijos da
lių sulenkė j imas įvyko dė
lei lenkų varomos agitaci
jos ir lenkinimo darbo kaip 
visoj Lietuvoj, taip iš da
lies ir Suvalkijoj. Bet čia. 
dar buvo ir kita priežastis, 
politiška. Kaip yra žino
ma lietuviams, didžiausias 
Europos kariauninkas Na
poleonas, sugriovęs daug 
sostų Europoj, lenkams 
prašant, sutverė Varšavos 
kunigaikštystę (1807 m.), 
prie kurios priskyrė ir Lie
tuvos dalį, šiandien žinomą, 
kaipo Suvalkų gub. Nors 
paskiaus ta Varšavos kuni
gaikštija nustojo savo galės 
ir reikšmės, bet šis tas už
siliko. Visas Lenkijos kraš
tas, o kartu ir Suvalkija, 
būdama prie Lenkijos pri
kergta, turėjo atskirus sa
vo kraštui įstatus, savo pa
pročius, šiokias-tokias tei
ses ir privilegijas, net tru
putį kitoniškų administra
cijos tvarkų, negu grynai 
Rusijos kraštuose. Taip 
praėjo su viršum 100 metų. 
Raštuose, o taipgi ir pačių 
lenkų nuomonėje, Suvalki
ja buvo laikoma už Lenki
jos dalį, kaip viena Lenki
jos gubernijų. Bet ar tas 
galėjo būti teisinga? Ne- 
kuoinet. Suvalkija, apgy
venta lietuviais. Augo ir 
kilo lietuvių tautiškas su
sipratimas, apš vieta, pra
monė, vienu žodžiu, visa 
kultūra kitur, augo ir kilo 
lygiai ir Suvalkų gub. Dar 
dauginus: Suvalkija iš dau
gelio atžvilgių pralenkė ki
tas lietuvių gub. ir stojos 
visos Lietuvos priešakyje, 
kaipo vadovaujanti. Kiek
viena diena Suvalkijos gy
venimas aiškiausiai rodė,

Iš Londono pranešama, 
kad žydai rengia legionus 
(laisvanorių karuoinenę), 
kurie eisiu drauge su ang
lais prieš turkus, žydai no
rinti atsikariauti sau Pa
lestina ir ten pasidaryti sau 
valstybę. Dabar turkai ė- 
mę areštuoti pas save žy
mesniuosius žydų veikėjus. 
Kitų tarpe Turkijoje suim
tas ir atiduodamas karo 
teisman Rusijos žydų-sio- 
nistų veikėjas, advokatas 
Jacobson, buvęs pirmosios 
Rusijos durnos atstovas. 

Vokiečių karuomenė per 
pirmutinius šešis karo mė
nesius kasdien sunaudoda
vus aplink 30 milijonų pat
ronų šaudyklėms, o artileri
jos šovinių — aplink 150 
tūkstančių. Tam tikslui 
kasdien prisieidavo sunau
doti 400 tonų vario.. Neto
li Berlyno Simenso dirbtu- r

kad Suvalkija nėra ir negali 
būti Lenkijos dalis, bet y- 
ra gryna Lietuvos šalis. Tų 
suprato visa Lietuva ir pa
tįs Suvalkijos gyventojai — 
lietuviai. Tasai supratimas 
kaskart labiaus augo ir 
stiprėjo. 1904 m. pirmame 
lietuvių seime Vilniuje 
tarp kitų to seimo nutari
mų rezoliucijų randame rei
kalavimų, kad Suvalkų gub. 
neteisingai ir su skriauda 
lietuviams prie Lenkijos 
prikergta, butų nuo jos at
skirta ir prie Lietuvos pri
jungta. Nors tas reikala
vimas ir ligšiol pasiliko rei
kalavimu, bet reikalavimo 
faktas visgi pasiliko faktu, 
ir tai viešai ir griežtai pa
sauliui apskelbtu. Tasai se
nai pribrendęs lietuvių rei
kalavimas kaskart labiaus 
pradėjo atsikartoti lietuvių 
ir svetimtaučių spaudoje, 
ypač susitvėrus Lietuvių 
Informacijos Biurui Pary
žiuje. Paskutinio karo me
tu, kuomet lenkams tapo 
pažadėta savivalda, lietu
viai stačiai pradėjo rupin- 
ties, kad Suvalkų gub. ne
būtų prijungta prie autono
miškai atgaivintos Lenki
jos. Dabar, kaip žinome iš 
rusų ir lenkų laikraščių, sa
vivalda suteikta devynioms 
Lenkijos gub., tarp kurių 
randasi ir Suvalkų guberni
ja, bet ji priskirta prie Len
kijos su išėmimais. Lenki
jos miestų savivaldose lei
sta vartoti šalip rusiškos ir 
lenkiška kalba. Suvalkų 
gubernijoj leista vartoti tik 
rusų kalba. Mat, svarstant 
tų klausimų ketvirtojoj du
rnoj, lietuvių atstovai parei
kalavo, kad Suvalkijoj bu
tų vartojama lietuvių kal
ba. Durna tų reikalavimų 
priėmė. Bet valstijos tary
ba, kuri užtvirtina durnos 
nutarimus, lietuvių kalbos 
vartojimo neprileido, bet į- 
sakė vartoti vien rusų kal
bų. Taigi ar šiaip ar taip, 
bet matome, kad Suvalkijos 
skyrimas nuo Lenkijos jau 
pradėtas. Jei šiandien val
džia neleidžia vartoti lietu
vių kalbos Suvalkijos mies
tų savivaldoj, tai aiškus da
lykas kodėl: tas valdžiai iš 
politiško atžvilgio nepato
gu, nes Kauno ir kitų gu
bernijų lietuviai to paties 
sau pareikalautų. Kol kas 
gana to, kad lenkų kalba 
neturi vietos Suvalkijos 

vėso kasdien padirbama G0 
tūkstančių artilerijos šovi
nių ir 150 tūkstančių trobe
lių tolumui nustatyti. Ir 
visa tai dirbama iš vario.

Vienas amerikoninio laik
raščio bendradarbis aplan
kęs garsių vokiečių Krup- 
po ginklų dirbtuvę Essuose. 
Mieste kuolabiausiai saugo
jamas! šnipų. Tečiau laik
raštininkui visgi pasisekę 
pamatyti dalį dirbtuvių. 
Jisai matęs daug 42-centi- 
metrinių kanuolių. Darbi
ninkų dirbą aplink 46,000. 
Jiems visiems daugiau mo
kama, negu prieš karų. 
Dirbtuvės budriai saugoja
mos. Keletas aeroplanų 
paeiliui dabojanti skraidy
dami aplinkui. Ant dirb
tuvių stogų pristatyta ka
nuolių šaudyti į priešininko 
aeroplanus, jei tie iš kur 
nors pasirodytų.

KATALIKAS
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Pulkininkas House, kuris lankęsis Europoj ir prezi
dentui Wilsonui pranešęs, jog tarpe kariaujančių val

stybių taika negreit Įvyksianti.

miestų savivaldose, kai]) 
grynai lietuviškame kraš
te. Laikui einant ir lietu
vių sąmonei stiprėjant, jei 
bus lemta Lietuvai iki šio
kios tokios savivaldos' pri- 
siirti, be abejo, tada galės 
pareikalauti, kad Suvalkija 
galutinai taptų prie kitų 
Lietuvos gub. priskirta. 
Dabar padaryta tiktai pra
džia. Ir tai gerai. Geriaus 
biskis, negu, niekas.

Apšvieta
Turkijoj.

Pagal šalies mokyklas ga
lima spręsti apie pačių šalį. 
Kur mokyklos ant žemo 
laipsnio, tai ten žmonių 
stovis bus irgi ant žemo 
laipsnio. Mokyklos yra tai 
išreiškimas to, ko , žmonės 
trokšta del savo sekančios 
gentkartės.

Kuomet Turkijoj jauna- 
turkiai gavo viršų, tai jie 
ėmė reformuoti, taisyti, ge
rinti mokyklas. O jauna- 
turkiai yra dideli pamėg
džiotojai, dideli vokiečių 
pasekėjai. Turkijos mo
kyklos buvo taisomos pagal 
vokiškas mokyklas. Vokie
čių profes. Schmidt buvo 
patarėju Turkijos švietimo 
ministeriui. Tasai profeso
rius yra gabus auklėtoj as- 
pedagogas ir daug Turki
jai patarnavo.

Steigiant mokyklas tur
kai nežiūri,, kad daug jų pri
statyti, bet kad pastatyti 
geras ir išrengti visokiais 
reikalingais mokinimui į- 
rankiais ir aprūpinti viso
kiais patogumais.

Vienam korespondentui 
prof. Schmidt štai ką papa
sakojo:

“Aš nuolatai stebiuosi, 
kaip turkai greitai persii
ma pažangos dvasia. Štai 
pavyzdis: turėjau nesenai 
progų pamatyti mokines 
mankštinanties. Su moky
toju inėjau į didelę salę, 
kur 250 jaunų mergaičių 
gimnastikos aprėdaluose, be 
velionų, mankštinosi pagal 
švediškų gimnastiką. Mo- 

kytojumi buvo vyras. Kuo
met atsimenu, jog prieš aš
tuonis metus moterįs neiš
drįso be velioni] -pasirodyti 
gatvėj, tai galima suprasti, 
koks tai žingsnis pirmyn.

Valdžios išdas yra visuo
met menkas ir todėl Tur
kijos valdžia švietimo rei
kalams teskirta po 7,500,- 
000 ant metų. Dar gerokai 
gaunama iš privatinių šalti
nių del švietimo reikalų.

Daug maž moderniškas 
universitetas yra Konstan
tinopolyje. Mokytojų se
minarijų Turkijoj yra 30.

Kad turkai turi gabumų, 
kad jie pažangus ir d e visai 
žemai apšvietoj stovinti, pa
rodo dabartinis karas. Tei
sybė, daug turkams prigel- 
bsti vokiečiai, bet jei patįs 
turkai butų paskutiniai 
liurbiai, tai jie neatsispir
tų taip gerai prieš kultū
ringus talkininkus, kaip da
bar padaro. Pasaulio žmo
nės tikėjo, kad štai tuč
tuojau Dardancliai, Kon
stantinopolis puls "ir nebe
liks turkų Europoj. Virto 
kitaip.

Iš Vokiečių 
kareivių užrašų.

Kaikurie kareiviai kare 
taip suniekėja, kad nėra 
ant svieto tokių piktadary
bių, kurių jie nedasileistų. 
Pasidaro be jausmų, be gai
lesčio, netekę paskutinės 
kibirkštėlės žmoniškumo ir 
pastoję už miško žvėris 
bjauresniais. Apie tai su
žinoma iš laiškų, ateinančių 
iš karo lauko. Štai ištrau
kos iš vokiečių • kareivių 
laiškų:

“Gyventojai bėgo per so
džių. Tai buvo baisus re-

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

ginys. Visų namų sienos 
buvo kraujais apšlakstytos. 
Pažiūrėti į užmuštuosius 
buvo baisu. Jie buvo tuoj 
laidojami. Palaidota arti 60. 
Tarp jų buvo daug senelių 
ir moterių. Viena moteris 
buvo nėščia. Tai buvo bai
sus reginys. Tris vaikai 
buvo susikabinę ir jie krū
voj mirė. Bažnyčios alto
rius ir lubos įgriuvo. Gy
ventojai tolei' onavo prie
šams ir ant rytojaus, rug
sėjo 2 d., likusieji buvo iš
gainioti iš sodžiaus ir aš 
mačiau keturis mažus vai
kus, kurie ant dviejų vėzdų 
nešė penkių ar šešių mėne
siu kūdiki. Tai buvo bai
su pažiūrėti. . Smūgis už 
smūgį. Perkūnas už perkū
ną. Viskas buvo apiplėšta. 
Mačiau motiną su dviem 
vaikais. Ant vieno galve
lės buvo didelė žaizda ir a- 
kelė buvo išmušta.”

“Ant nelaimės, turiu ap
rašyti apie vieną nuotikį, 
kurs nekuomet neprivalėjo 
atsitikti. Bet armijoj ran
dasi tokių nupuolėlių, ku
rių negalima pavadinti žmo
nėmis, bet tiesiog kiaulėmis, 
kurioms nėra nieko švento. 
Vienas jų įsibriovė į zakris
tiją, kuri, buvo užtaky ta ir 
kurioj buvo Švenčiausias 
Sakramentas. Iš pagodo- 
nės protestantas nemiegotų 
tokioj vietoj; bet vienas ne
dorėlis apteršė šventvietę 
nusidergdamas joj. Kaip 
tik gali atsirasti tokie su
tvėrimai. Vakar vakare 
vienas kareivis, vedęs žmo
gus, 35 metų amžiaus, ban
dė išgėdinti dukterį žmo
gaus, pas kurį jisai buvo

Duktė buvo ma- 
bandė nedaleis- 

ti to, tai padūkėlis atrėmė 
jam durtuvą į krutinę.”

Panašių laiškų, kur ap
rašoma pasibaisėtini daly
kai, yra daug. Karo metu 
kareiviai be galo sugyvu- 
lėja.

es.a
za. levas

Vokiečiai Kurše ir Lietuvoj
(Pabaiga nuo 1 pusi).

Pakeliai išdeginti, išgriau
ti gyvenimai. Dvare grafo 
Zubovo vokiečiai išlaužė vi
sas duris, veik iki mirties 
sukapojo kardais seną sargą 
ir vaikus, kurie verkdami 
nenorėjo leisti vokiečius į 
ponų kambarius. Visur už
raktai sulaužyti, kas buvo 
vertesnio išvogta. Kitoj pu
sėje šasejaus yra mokykla. 
Duris vos kabo ant vieno 
zoviesko. Čia laužės vokie
čiai vėlai vakare. Budni
kas akmens, ant dviejų gy
venimų. Viršuje vaikai, a- 
pačioj mergaitės ir mokyto
jos. Tėvas vieno mokytojo 
senis užtrenkė duris ir užki
šo štangą iš vidaus, pats 
laikė duris, neleisdamas vo
kiečius į vidų gązdiuti vai
kus. Vaikų buvę viduryj ke
li desėtkai. Vokiečiai, veda
mi oficieriaus, išlaužę du
ris kardais ir peiliais už
mušę senį, žiauriai stumdė 
mokytojus, išniekinę, išgą- 
zdinę vaikus, kurie garsiai 
iš baimės ėmė šaukti.

Artyn ant Šiaulių — dau
giau ženklų plėšimo ir degi
nimo. Kaimeliai išdeginti. 
Pakelyj pusiau apdegę bal
dai, įrankiai ir tt. O šali
mais lietuviai aria žemę, 
sėja vasaroj], dirba... Stebė-

-DIDELE DOVANA"
Nebe pakelio priešakys vertas įc pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais ,,

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(S| dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

tis, iškilt arkliapalaikį ga
vo. “Tai visas mano tur
tas”, kalbėjo tūlas lietuvis, 
“arklį davė (rusai atėmę 
nuo vokiečių ar savo užvary
tą), žambį (žagrę) pasis
kolinau, o ant sėklos uždir
bau važiojant sužeistus”. 
Pakelyj sutinkama žydai: 
bėga jie į Gudiją, palike sa
vo karčemas, krautuves, lau
žynus, kurios per dienas 
rūksta, nes arba dega, arba 
ten stovi kareiviai. Daugel 
lietuvių veža į Mintaują 
sužeistus.* Su pora arklių , 
iki Mintaujos nuo Joniškės 
uždirbą apie du tub.; nema
žas čia pinigas. Iš vieno 
kaimelio vokiečiai buvo iš
varę kasti pylymus net vai
kus, kuriuos vėliau pasivijo 
rusų kareiviai ir paliuosa- 
vo. Dar toliau—didelio lau
žo ženklai :vokiečiai čia degi
no galvijus, kuriuos negalė
jo spėti išvaryti su savimi 
ir užmušė ant vietos.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
■orėdami gauti 
tikrą Richter'io 
Pain Expellorį, 
vipadoa reikalau
kite iu iu ka
ro ženklu kaip 
?ia parodyta kai
na 25c. ir 50c. 
Aptiekuose arba 
paa iidirbėjua.

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

NEW YORK. N. Y.)

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3148 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lietuvį
Kas turit silpnas arba 
skaudančias akis arba

galvos skausmą, atsllankykit pus
DR. W. YUSZK1EWICZ 

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

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLOM 

LIETUVYS ADVOKATAS
1866 Milwaukee Ave.

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

AN] TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdienis

■BHgTĮr -T-r-re—wT;, ■

■ Dr. S. A. ŠLAKO!;
» SPECIALISTE
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
g 3255 SO. HALSTED ST. 1
_ Tol. Drover 5326 :-: CHICAGO, ILL? i
"• ■ bcm ri

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 47th Street ; ' : Chicago, t
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Karo reforma.
Yra žinoma, kad vokie

čiai po nenusisekusiam ėji- f 
mui link Paryžiaus ir po ap- < 
turėtų nesmagumų ties 
Mama, taippat kitose vie
tose, pirmiausiai savo pozi- . 
cijas vielomis aptraukė, o 
paskui sulindo po žeme. Su
lindo jie ne iš gėdos, arba , 
iš atjautimo, kad juos žemė ; 
nenoriai ant savęs nešioja, 
arba iš persitikrinimo, kad 
kuomet ąsočiui ausytė nu
trūksta,1’ tai ir jos apviela- 
vimas nedąug ką gelbės — 
bet tiesiog todėl, kad, prie
šingai savo įsitikinimams, 
jie bijosi ne tik vieno savo 
vokiškojo Dievo.

Ką gi turėjo veikti prie
šininkai tame atvejyje?

— Lyskite ir jus po že
me — tarė i savo pavaldi
nius kareivius generolu Jof- 
fre ir French.

Kaip buvo lietpta, taip ir 
padaryta.

Ir šiandie abi pusi ne tik
tai po žeme sėdi, bet dar 
toji pusė ima viršų, katra 
giliau atsiduria.

Taikant pataitę: — “Juo 
giliau miškan, tuo daugiau 
medžų,” galima drąsiai šia
me atsitikime tarti: “Juo 
labiau giliau žemėn, tuo 
daugiau progos priešininką 
pergalėti.”

Ačiū tam puikiam vokie
čių sumanymui, Vogezuose, 
Ardėnuose, Kampanijoj ir 
Belgijoj, dabar dirbama po
žeminiai labirintai, akiveiz- 
doj kurių dar nesenai pa
garsėjusi Egipto urvai pa
lieka menkais daiktais.

Ir štai kas gali išeiti atei
tyj iš tokio kariavimo bu
do ir knisimosi po žeme.

Anglai su prigimtuoju 
savo šaltu krauju pasikas 
po vokiečiais, jų pavyzdį 
ims sekti franeuzai su bel
gais ir visi jie paskui save 
paliks urvuose tam tikras 
pirokselino dožas; ir kuo
met kurią gražią dieną vo
kiečiai ne sulvg savo noro v O
bus iškelti į padanges - ant 
franeuzų žemės, tuomet an
glai su franeuzais lengvai 
galės ne tik vokiečių pozici
jas paimti, bet dar žymiai 
ir jų žemėn pasivaryti.

Ir taip visa bus pabaig
ta.

Tasai praktikinis pože
minės strategijos pritaiky
mas perreformuos karą 
principaliu žvilgsniu ir ne
galimas daiktas abejoti, 
kad artimiausiojo santai
kos kongreso Haagoj vai
siumi bus sustatymas naujo 
tarptautinio Įstatymo, ku
ris strateginiu žvilgsniu pa
dalys pasaulį į tris sluogs- 
nius: žeminį, požeminį ir 

. viršžeminį. Pirmasis bus 
skiriamas kariniam veiki
mui, antrasis — taikai, tre
čiasis — ncutralybei.

Ant jūrių paviršinis, del 
didesnio pirklybinės navi
gacijos užsiganėdinimo, 
taippat ims viešpatauti ne- 
kuomi nesudrumsčiamoji
romybė. Kuomet vokiečiai 
šiame kare taip pasekmin
gai prirodė, jogui didžiausi 
karo laivynai yra visai ne
reikalingi, gi užuot jų daug 
lengviau tegalima pavartoti 
submarinus (povandeninius 
laivus), 
'be j ones, 
stvbėms

riauti užteks vienų subma- 
rinų.

Daleiskime,

skelbė užėmę Jurbarką. 
Tuoj paskirtas vokiečių ko- 

kad valsty- mendantas pareikalavo iš 
lės panorės už ką tokį tarp miesto pristatyti karuome- 
savęs pasirokuoti. 
sausžemio armijos sulenda nhj. 
po žeme ir ten jos sau kas I 
reikia veikia. Jų veikimo ] 
ant žemės pa viršaus niekas 
nemato ir todėl valstybės 
nereikalauja užlaikyti tūk
stančių įvairios rųšies cen
zorių. Kuomet po žeme 
armijos baisiausius daiktus 
atlikinėja, tai ant žemės pa- 
viršaus viešpatauja šventa 
romybė, žmonės užsiiminė
ja paprastais savo darbais... 
Tenai tie sau, o šitie vėl 
sau...

Tuo pačiu metu submari- 
nų flotilės paneria kuogi-' 
liausiai į jūres ir ten vei
kia, kas joms priguli.

Taip vedamas karas daug 
taupumo atliktų, butų tik
roji žmonijai geradarybė; 
nes tiktai pagalvokime: 
šautuvai ir kanuolės nerei
kalingi, nors į jūres su- 
versk, nereikalingi nei ark
liai... • .

Tik vieni špatai ir pirok- 
selinas — tai ir viskas, kas 
armijoms butų reikalinga.

Ramieji gyventojai netu
rėtų .apie karą jokių žinių 
ir tūoiiii nesirgdintų savo 
nervų. Tik žinotų, kad ten 
giliai kur po žeme kas nors 
veikiasi...

Kuomet po žeme viskas 
kaitaliuotųsi, ant žemės 
viešpatautų idilinė romybė, 
gi viršžeininis sluogsnis- 
skaitytųsi neutralis, oru ne
skrajotų lakstytuvai ir ne
mėtytų į miestus bombų.

Ir nekuriu dieną, supran
tama, kaip paprastai neti
kėtą valandą vienos kurios 
pusės armija išlėktų iš po 
žemės į padanges, tuomet 

, pergalė j usios pusės armija 
ir veikiai išlystų iš savo ur
vų įr praneštų pasauliui:

— Karas jau pabaigtas! 
Tokias karo reformas yra 

sumanę vokiečiai, tie pra
garo vaikai, kurie už viską 

' dėkoja Dievui. A. B.

Tuomet* nei 600 marškinių ir keli- 
Ncužilgo tečiaus vo

kiečiai vėl pasitraukė iš 
miesto ir sugrįžo per žydų 
Velykas. Atvyko iš dviejų 
pusių, nuo Smalininkų ir 
Slaviansko. Į žydų kapus 
paleido pirmą anuotų šū
vį: bijojo, ar ten nesislepia 
kazokai.

SUČEDYK pinigus
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO

X Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

16c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki @Oc svaras

Mano 40c vertės kitur pirduodaaia už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Barakes’ Kavos Krautuves

Pašauk ir 
Sakyk -- 
“Atsiųsk keis? šiandien!”
Mes prlsiunčiame kuogreičiausia bile 1 
kur visam mieste prieš sauleleldj Ir 
apielinklese. Yra gatava

■ i
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tai negali būti a- 
jogei ateityj val
ant vandens ka-

Apie Vokiečių 
veikimą Jurbarke.

Kruvina vokiečių vilnis 
užplaukė protarpį tarp Jur
barko ir Palangos. Kur 
buvo bažnytinėmis, kaime
lis—namai—ten pelenų krū
va, ten kapinynas. Neži
nai žmogus ko gailėties, ko 
verkti: tiek daug čia žmo
nių kančios, tiek daug var
go. Tokia daugybė žmo
nių iš turtingų virto pavar
gėliais, iš sočių—alkanais ir 
badaujančiais, iš davinė j il
sių į elgetas-prašančius.

Į Jurbarką vokiečiai at
vyko tuoj prasidėjus karui, 
bet greitai išsikraustė bijo
damies rusų. O vėliau ne- 
dėldieniais ateidinėjo per
sirengę vokiečių kareiviai i 
bažnyčią pasižiūrėti ar nei
na rusų karuomenė. Kuo
met persitikrinta, kad ru
sams Kauno parubežis ir 
pajūris — “nesvarbus,” vo
kiečiai pradrįso. Ant Užga
vėnių jau pasirodė vokiečių 
būrys miestelyje. Eidami 
pro žydų, kapus ištraukė vo
kiečiai sargą iš budelės, žy
dą Kubalkovskį, ir, sunkiai 

i Pru-
Vėliau'apėjo rinkelį, 

šovė sutartinai į orą ir pa-

sužeidė, išsigabeno 
sus.

Persitikrinę, kad kazokų 
arti nėra, vokiečiai su mu
zika įžengė į miestelį ir ė- 
mė savaip šeimininkauti. 
Ypač nukentėję žydai, ku
rių miestelyj buvę 90 nuo
šimtis (?). Žydai del vely
kinio laiko buvo susirinkę 
sinagogoje. Vokiečiai pa
reikalavo žydus Epšteiną. 
Rikleną, Bormaną, katalikų 
kunigą ir liuterių kantorą 
į užstovus. Uždarę juos po 
areštu, pareikalavo prista
tyti 50 pūdų duonos, kavos, 
šokolado. Vokiečiams atsa
kyta, kad Jurbarko pre
kiauto jai-žydai, del velyki
nio laiko namuose nieko ne
turi apart macu. Bet vo
kiečiai pažadėjo pakart už
stovus, jei į laiką nebūtų 
viskas surinkta. Kareiviai 
išsiskirstė po privatinius 
fftuuus ant kvatierų. Žydel- 
ka-našlė Portnoj susilaukė 
namuose net 5 kareivių, 
nuo kurių ištrukus šoko per 
langą ir ant bruko užsimu
šė. Neužilgo pasirodė prie 
Jurbarko kazokai. Vokie
čiai pabėgo iš miestelio, bet 
po valandos sugrįžo. Kilo 
mušis, laike kurio kazokai 
užmušė komendantą, storą 
oficierį. Vokiečiai pasit
raukė. Po Velykų vėl atė
jo į Jurbarką vokiečių žval
gą: 1 oficieris ir 11 raite- 
lių-dragunų. Pasislėpė žy
do Leibos Gezelkavičiaus 
darže ir laukė. Bet kazo
kai netikėtai užpuolė juos 
iš užpakalio ir akimirkoj 
išmušė. Vokiečiai atkerši
jo: nuo Tilžės privežė gar
laivyje anuotą ir apšaudė 
iš jos miestelį, nors tame 
laike meistelyje nebuvo nei 
vieno rusų kareivio. Lai
mei gyventojai savo laiku 
išlandžiojo po skiepus, te

PARSIDUODA PIGIAI.
Graži medinė stuba, ant 2 familijų. 

po 4 kambarius. Randasi prie 38 ir 
Lowe ave. Viskas intaisyta. Ban
dos neša $24.00 j mėnesį. Parsiduo
da už $1,000.00.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Labai gera mūrinė stuba, ant 4 
familijų, randasi prie 82 ir Lowe ave. 
Raudos neša $32.00 j mėnesi. Parsi- 
duos už $4,600.00 ant lengvų išmo
kėjimų. Geras bargenas.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Graži mūrinė stuba, ant 3 familijų. 
Randasi prie 32 ir Limo str. Raudos 
neša $24.00 į mėnesį. Yra išviso 10 
.kambarių. Persiduos už $1,500.00 ant 
lengvų išmokėjimų.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Gera mūrinė stuba prie 37-15 Wallace 
str. Yra ant 3 familijų, po 6 kamba
rius. Bandos neša $54.00 į mėnesį, su 
visais intaisymais. Parsiduos už 
$5,200.00. Įnešti reikia tik $2,500.00, 
kitus ant lengvų išmokėjimų. Geras 
bargenas.

, J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, III.

Šiaur-vakarlnč dall.-.l
1644 W Cnicouo ave
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee
2054 M i Waukee ave
2710 W North ave

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2J-30 \V M »di«on st 
1886 Kine Island avė 
1217 S HaUted St
18te S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avo 
264-1 Lincoln avo 
3241 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd. st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S HaNted st 
4729 o Ashland ave

WOO
Edel wei.ss

V me

Mrs. A. Vidikas !
1 g 

Baigusi akušerijos kolegijų; ilgai praktika- | 
vusi Peunsylvanijos hospltalėse ir Pbiladel-

| l’hijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- 
g dymo. Uždykų duoda rodų moterims viso- 

kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

I 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

I Telefonas Canal 3737 i

H v M

IAKUSERKA
S š

Telefonas Canal 3737

A CASE
OF GOOD 

JUDGMENT

del vokiečiai nieko įienušo- 
vė. Paskutini kartų pasi
rodę čia vokiečiai išvežė vi
są varį, net atplėšė nuo du
riu varines rankenas. Iš si
nagogos išvežė 8 pūdus sve
riantį liktorių (septynių 
žvakių).

VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiui, vertes $25 iki 
$60 — $5. Apatiniai mažai vartoti, 
nuo $1 ir augšėiau. Vaikų drabužiai 
nuo $2.59 iki $7.50. Taip-pat valizos 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasilutę vakaivAf iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakaro. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

H 
|
D

Telephone Yards 668S

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi Vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
32S2-o4 ai. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

B

GERA PROGA DRAUGYSTĖMS.

Chernausko daržas kol kas dar del 
dviejų sekančių uedėldienių neparan- 
davotas: Augi 29 ir Sep. 5 d., š. m. 
Daržas po Sep. G d. (Labor Day) 
bus duodamas visoms draugystėms 
dykai iki adventų. Paprastai svetim
taučiams mokama už salę po $75.00 
raudos. Salė bus parengta del pik- 
ninkų ir balių su visokiais patogu
mais.

Kuri draugystė nori pasinaudoti iš 
progos, viršui paminėtos, meldžiu 
kreipties pas daržo savininkų.

Geo Chornauskas, 
1900 S. Union ave., kauip. 19-tos gat.

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

ruimai kiekviename pagyvenime, ant trijų augščių, 
randos atneša $185.00 i mėnesį, 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 ave. Pardavimo priežastis — sa
vininko mirtis. Arba galima mainyti ant geros ūkės 
aplink 200 akrų. Del platesnių žinių atsišaukite p3s: 
P. A. Mažeika, 3315 Auburn Avenue

Tel. Yards 1138.

DU-KABT NEDEUN1S LAIKRAŠTIS

“SAULE”

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas 
ARBA 

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Ave.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijas suteikiama:

Aa. List. SMčIu "Kataliku” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, III.

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

Ofisai Ii Gyvsalmo vieta Valaadoi

3249 S. Morgan St., Chicago. I

“Amerikos Lietuvis” Į

Parsiduoda saliunas lietuvių apgy- 
veiitoj vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
nesveikas. Atsišaukite po numeriu: 
840 W. 33rd str., Chicago, Ill.

Paieškau savo sesers, Mortos Kur- 
pcinčs. ir brolio. Pranciškaus Rim
kaus. Abudu iš Kauno gub, Uzvičių 
miestelio. Pirmiaus gyveno Chicago,Į, 
dabar — nežinau kur. Meldžiu atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalų.

Mrs. Anelė Useinė,
1610 E. Reynolds str.. Springfield. Ill.

* YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU

- ANT NEDĖLIOS

išbIm kas namiukas Ir putnia
PRENUMERATA KAŠTUOJA: —- ----------- —

AMERIKOJ i 1^?25(pusei matų ipl.25
EITKOPO T fRositeJ ir Lietuvoj $3.5p, Anglį-AJ AJ Ali VtJ j joj įr §įotijoj 15 g Prusnose 15 m.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Massj

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

Tab Gsnul 4052

Dr. A K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

RaSyk tuojans, e gausi vieną unĮiuerj dyjv?i

W. D. Boczkauskas & Go.
82M22 W. South 411,6 • Mahanoįr City, Pa.

Jį

z Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St, : Worcester, 'Mass

- . .____ ■
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KATALIKAS<14
4b DOVANOS!DOVANOS!

VISI SKAITYKITE

Štai kaip lengva tas dovanas gauti

pa-

Lithuania” Special

■

K

Rašydami laiškus visuomet adresuokite taip

LIETUVIS 
GRABO R1US

I 
I
I

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

Majoras Thompson vakar iš 3 saliunininkų, kurie savo saliunus laikė atdarus teisėjų rinkimo dieną, atėmė “laisnius”.

Badant

Vakarais namie:
1U W. 35th St.

Tol. DroverlSIO

kaip nūs-

Geriausias grabe
lius ant Brldgepor- 
to. Atiteka darbų 
kuog«ria nsia.

Prie kiekvieno 
pagroto suteikia 
goriausius liktorius 
bUvazpnu paimtu

T«l. Drove# 4139

Rytoj Coliseume bus atidaryta drukorystės paroda. Daug in domių dalykų lankytojai galės parodoje matyti.

turi
mas
dos
bile
Pigiai-

A MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

Veda visokias civiliškas Ir krlmlnallžkas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus Ir poperas

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Iš Chicago.GATVEKARIŲ REIKALE.Gatvekarių ir viršutinių geležinkelių tarnautojų unija, taippat kompanija rytoj iš savo pusės paskirs po vieną atstovą santaikos teisman. Trečiuoju arbitru, kaip žinoma, bus miesto majoras Thompson. Ateinantį pirmadienį tie tris arbitrai pradės konferenciją. Majorą Thompsoną santaikos teisman paskyrė abi pusi po visos nakties konferencijai.Štai ką apie santaikos teismą sako unistai ir kompanijos :“Žinome gerai, kad majoro nuosprendis bus teisingas,” gatvekarių unistai.“Tikrosios arbitracijos principai bus palaikyti,” kompanijos.“Pasižadu, jogei teisingai ir bešaliai teisiu tame reikale. Palikau arbitru ir todėl suprantu atsakomybę, kokia ant manęs uždėta. Kol reikalą išrisiu, pirmiau turiu persitikrinti apie nuosprendžio teisingumą”, — pasakė majoras Thompson.Ir taip turės būti, abidvi pusės turės sutikti, santaikos teismo bus pręsta.

DEL SIRGULIAVIMO NUSIŽUDĖDora Peterson buvo 24 metų amžiaus, bet buvo labai silpnos sveikatos, negalėdavo kelias dienas bepar- trukio dirbti. Kovo mėnesyje ji kelis kartus mėgino dirbti, bet jai tas nesisekė. Tatai vakar po num. 4715 Indiana avė., kur turėjo kambarį, atrasta nusinuodi- jusi. Veikiai pakviestas gy- tojas nieko nehegelbėjo.Mrs. Clara B. Drake, 2655 West Adams gat., vakar revolveriu pasišovė. Ji yra našlė. Pasisakė norėjusi nusižudyti, bet nepasako priežasties. Gal pasveiksianti.Teisėjas La Buy vakar išdavė waranta areštuoti A Irs. Louis Shapiro, 3125 Douglas Blvd. Viena polici- antė susekusi, kad Mrs. Shapiro pardavinėjusi moterims piles del “abortion’’ (vaisių nuodinti).

DIDELIS METINIS PIKNINKĄS
Parengtas šv. Petro ir Povylo ' (ir

stės, atsibus nedėlioj. birželio (June) 
20 d., 1915 m., Bergman’s darže, Ri
verside, IH. Prasidės 9 valandą iš 
ryto. įžanga 25e. porai.

Širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti į musų di
delį Metini Pikninką ir linksmai lai
ką praleisti ant tyro oro prie gra
žios muzikos. Kviečia

KOMIETTAS.
Pasarga. Davažiuoti 22 gat. ka

rais iki 48 avė., o nuo ten imti La 
Grange karus, kurie daveš iki dar-

ANTRAS PUIKUS PIKNINKĄS, 
Parengtas dr-stės L. K, Stanislovo, 
atsibus nedėlioj. birželio (June) 20 d., 
1915 m.. Leafy Grove (A. Blinstrupo 
sode), Willow Springs. Ill. Prasidės 
10 valandą ryte. Tikietas vyrui su 
motore 25c.

Pasarga. Važiuodami imkite Ar
cher Limits karus, o nuo ten Willow 
Springs karus, kurie daveš iki pat 
sodui.

šiame pikninke bus puikiausia muzi
ka ir daugybė visokių zabovų, tarp 
kurių bus lenktynės su dovanomis. 
Kas atsilankys, tas pasidžiaugs, nes 
puikus su dideliais lapuotais medžiais 

KOMITETAS.

KETVIRTAS METINIS DIDELIS 
PIKNINKĄS,

Parengtas dr-stės Apvaizdos Dievo No. 
1, atsibus nedėlioj, birželio (June) 20 
d., 1915 m., Chernausko darže, Lyons, 
Ill. Pikninkas prasidės 9 vai. iš ry
to. Įžanga 25e. porai.

KOMITETAS.
Pasarga: Imkite 22-ros karus iki 

Ogden avė. ir Ogden avė iki 48. o iš 
ten paimkit.e Lyons karus iki Des- 
plaines upės krantui.

GERA PROGA.
Parsiduoda lotas 25x125 pėdų ant 

Tallman avė. ir 67 str., priešais šv. 
Kazimiero vienuolyną; vanduo ir sew
er įvesta, visi special assessiuentai už
mokėti. Parsiduoda pigiai. Taipgi 
turiu namu pardavimui arti minėto 
vienuolyno. Dabar yra gera proga 
pirkti pigiai, geroje vietoje, ant ty
ro oro. Reikale kreipkitės del pla
tesnių žinią .šiuo adresu:

.1. P. EWALDAS, 
3339 Emerald avė.. Phone Drover 6834

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų marinis kampinis namas 

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

Atsišaukite pas:
M. J. Tananevicz,

Parsiduoda pigiai lietuviu apgvvcn-
toj vietoj duonkepi k la su namu ir
visais intaisymais. Atsišaukite po
num.:
2315 Leavitt str.. Chicago, I|l.

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

O A V A NACI ®us A. L D. “KATALIKO” skaitytojams 
IrjVHUvu. Tik tėmykite kas bus duodama

PIRMOJI DOVANA. - Kiekvienas mūšy skaitytojas, kuris prikalbins kelis lietuvius užsirašyti dienraštį 
"KATALIKĄ”, surinks taip iš naujo skaitytojo nemažiau $10.00, apturės už tą savo triūsą VISAI DY
KAI LaikrodĮ-Budilninką vertės $1.25.
ANTROJI DOVANA. - Kas iš musą skaitytojo prikalbins dienraščiui “KATALIKUI” daugiau prenumera
torių D surinkąs prisius $50.00 - tasai dovanoms gaus VISAI DYKAI grojamą Mašiną-Grafato- 
ną vertės $19.50.

ŽADAMA AUKSO MEDALIS.Majoras Thompson plačiai pagarsėjo sutaikindamas tramivajų tarnautojų uniją su kompanija. Majoras vakar ypač apturėjo daug pasveikinimų tame —• - -reikale net iš kitų valstijų. Vakar nuo vienos darbininkės mergaitės apturėjęs sekančio turinio laišką:Mr. W. II. Thompson: Brangus pone — Aš esu bėdina, sunkų darbą dirbanti, mergaitė ir kasdien turiu važiuoti i darbą gatveka- riais ir viršutiniais gelje- žinkeliais. Dėkoju tamstai tūkstantį kartų už straiko pabaigimą. Vaikščiojau pėsčia į darbą per dvi dieni, kojos pasidarė pūslėtos. Aš manau, kad publika už tai tamstai parupįs aukso medalį. Ir aš savo auka prie to prisidėsiu. Su pagarba

PADĖKONĖ.Mes, šv. Antano iš vos draugijos nariai, Town of Lake, Chicago, širdingai dėkojame gerb. svečiams, atsilankiusiems ant musų apvaikščiojimo* del paminėjimo 10-ties metų musų draugijos gyvavimo, kuris atsibuvo nedėlioję, birž. 13 dieną. Nuoširdžiai dėkojame visoms draugijoms, ėmusioms tame ap- vaikščiojime dalyvumą, taipogi ir visoms paskiau atsilankiusioms i svetainę arba daržą, kurios taip nuoširdžiai prijautė mums ir taip skaitlingai atsilankė ir dar daugelis draugijų net suteikė.pa- Al- iš-nu- a- musų

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Res. 3255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5326

Kad gauti tas minėtas dovanas, galima mums iš prikalbintų skaitytojų pinigus siųsti ii; dalimis. Pavyzdžiui, vieną dieną galima prikalbinti užsirašyti dienraštį vieną skaitytoją, tatai už jį tuojaus pinigus “Kataliko” ofisan pasiųsti; kitą dieną, rasi, galima bus prikalbinti du ar tris skaitytojus ir už juos taippat pasiųsti pinigus; ir t.t. Tuomet prikalbintieji skaitytojai veikiau apturės dienraštį ir nebus rugojimų. Gi dienraščio ofise prenumeratos prisiuntėjų bus vedamas rekordas. Kuomet tuo budu bus sudaryta $50.00 prenumeratos skaitytojų, tuojaus ir bus pasiųsta mašina-grafafonas. Gi kas norės dovaną gauti už prikalbinimą dviejų arba kelių skaitytojų, kurių prenumerata išneštų $10.00,, po tų pinigų apturėjimui tokiam bus pasiųsta laikrodis-budilninkas. Vadinasi, tų dovanų gavimui nereikia būtinai gauti $10.00 arba $50.00 ir ant kart siųsti, bet galima siųsti dalimis už kiekvieną prikalbintą prenumeratorių.Panašių dovanų savo skaitytojams ligšiol dar nei vienas laikraštis nepasiūlė.Dienraštį “Kataliką” desėtkai tūkstančių žmonių skaito. Bet mes norime, kad musų dienraštis atsirastų kiekvieno lietuvio namuose, kiekvienoj šeimynoj, kaipo didžiausias musų brolių kulturnešis-švietėjas, už tatai ir tokių žymių dovanų nesigailime už didesnį dieni aščio praplatinimą.Mes žinome labai gerai, kad Tamsta darbuojies dienraščio “Kataliko” praplatinimo, tatai mes norime, kad tasai pasidarbavimas Tamstai butų veltus ir todėl mes sumanėme už tai gausiomis dovanomis atlyginti. Tamstai lengva prikalbinti vieną, du, ar kelis metinius skaitytojus ir už tai bus atlyginta augščiau minėtomis dovanomis. Vargo kaip nieko, bet už tai nauda bus didelė.Pilnai todėl pasitikime, jogei Tamsta tą musų pasiulijimą mielai priimsi ir iš to išeis keleriopa nauda: Pasitarnausi dienraščio praplatinimui, podraug pasitarnausi musų brolių švietimui; gi kuomet lietuviai bus šviesesni, musų tauta pakils; pagaliai! ii* pats naudą apturėsi, gaudamas nepaprastą dovaną.

KARPENTERIŲ STRAI- KAS PASIBAIGSIĄS.Vakar į karpenterių streiką Įsimaišė majoras Thompson. Jis iš abiejų pusių pareikalavo, kad streikas butų i 24 valandas pabaigtas. Todėl manoma, jog šiandie ir tam streikui bus nusuktas sprandas. Kuo greičiau bus taip padaryta, tuo bus geriau.

ORAS.Chicago ir apylinkės. — Ore nėra jokios atmainos, tik šiandie ir rytoj gali būti lietaus; rytoj gal bus kiek šilčiau. Gaivinąs rytinis vėjas. Vakar augšč. temper, buvo 61 h, žemiausia — 55 1.

pinigišką dovaną Ypatingai išreiškiame dėką kalbėtojui, p-nui bortui Strikuliui, kuris kalbingai ir jausmingai piešė Lietuvos Disforija, pie dabartinį karą, brolių ir seselių skurdą Lietuvoje ir tt. Širdingą hčių tariame šv. Cecilijos chorui už sudainavima gražiai dainelių ir choro vedėjui p. V. Daukšai už jo triūsą; taip-gi visiems deklemato- riams ir abelnai visiems ap- vaikščioj iman a tsil ankiu- siems svečiams.Draugijos vardu 
Rengimo Komitetas.

KAZIMIERAS GUGIS
A0TO1MXM

DOVANA 
3249-53 So. Morgan St. 

Chicago, III.
."^14

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).
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Šitas specialia KUPONAS vertas \ Ha°san Cigaretų kuponų, kada yra priduodamas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan j Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 
THE AMERICAN TOBACCO CO.

S, Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. A 
(Vertės kupoMS gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.) /wsF

H

Štai ve laikrodis-budilninkas toks, kaip kad ant šio vaizdo parodomas. Tvirtas, geriausio laikrodžių fabriko, gerai rodo laiką. Rytmetyj ir bile kada jis miegantį išbudina tą valandą ir minutą, ant kurios užstatyta. Lengvas daiktas prikalbinti du ar kelis skaitytojus ir ve už tai apturima kokia graži dovana.

* LITHU ANIA ’ gro j amo j i mašina pasirodė krautuvėse del to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri talpina savyj pamatinius principus geriausių instrumentų, bet parduodama už kainą, kuri viešiems prieinami}- “LITHUANIA” groja rekordais visokiausio išdirbinio ir visokiausio didumo ir groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikiame prie * kiekvieno pirkinio dovanai. Tai kita dovana.

Tananevicz Publishing Company
5249 So. Morgan St Chicago, Ill
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