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MDELES RIAUŠES MASKVOJE
Rusai kraus

tosi iš Lvovo.
LONDONAS, birž. 21. — 

Teutonai daužo paskutini 
rusų ramsti Galicijoj — 
drutvietes aplink Lvovą.

Viennoj skelbiama, kad 
rusai visu frontu traukia
si atgal ir ties Lvovu puola 
viena drutvietė paskui an
trą.

Londone gauta žinia iš 
Petrogrado, jog jau pradė
jo rusai kraustytis lauk iš 
Lvovo, gabena iš ten doku
mentus, pro viziją, Mat, 
nesitiki atsilaikyti.

Jau praėjo septynios sa
vaitės, kaip rusai stumiami 
atgal. Per tą laiką nustū
mė juos teutonai atgal 150 
mylių. Dabar vokiečiai jau 
arčiau prie Lvovo, negu jie 
buvo rudenį prie Paryžiaus.

Rusai nutėmijo, jog vo
kiečių armijos, veikiančios 
Galicijoj ir Lenkijoj, yra 
daugiausia atgabentos iš 
Belgijos.

Vokiečiai išvydę, jog ne
gali Įveikti francuzų, .nega
li uždrožti jiems mirtino 
smūgio, sumanė uždrožti to
ki smūgį rusams, po kurio 
negreitai jie atsikvėptų. 
Po to visas savo jėgas vo
kiečiai pavartos prieš tal
kininkus.

Iš Kopenhageno praneša
ma, jog pats kaizeris vado
vauja ir pienuoja žygius 
prieš rusus. Kaizeris esąs 
mieste Plėšo, Silezijoj.

Drutviečių frontas ties 
Lvovu yra 24 mylių ilgas. 
Rusai atkakliai imasi, bet 
viskas veltui. Vokiečiai pa
ėmė drutvietes ties Janow, 
Bisputa ir Obedynski. Vis 
tai arčiau prie Lvovo.

Anglijos karvedžiai indo- 
mauja, ar didysis kunigaik
štis suturės teutonus ties 
Lvovu, kaip tai jis padarė 
ties Varšava, ir gen. Joffre 
ties Paryžium.

SUSIMYLĖJO ANT PIK
TADARIO,.

Atlanta, Ge., birž. 21. — 
Leo Frank, kurs teismo bu
vo pripažintas kaltu užmu
šime mergaitės ir buvo pa
smerktas miriop, išgabentas 
iš Atlanta į Milledgeville 
kalėjimą. Spėjama, jog gu
bernatorius susimylėjo ir 
mirties bausmę pakeitė ka
lėjimu ant viso amžiaus.

UŽĖMĖ DURAZZO.
Londonas, birž. 21. — Iš 

Atėnų pranešama, kad ser
bai perėjo per Albaniją ir 
užėmė pajūrinį miestą Du- 
razzo. Essad Pasha, laiki
nas Albanijos prezidentas, 
pabėgęs į Italiją.

... ' y

Didžios riau
šės Maskvoj.

PETROGRADAS, birže
lio 21. — Maskvoj buVo 
riaušės, kurių metu padary
ta nuostolių už* $20,000,000. 
Riaušės kilo laike priešvo- 
kiškų demonstracijų. Api
plėšta ir išgriauta arti 500 
krautuvių ir dirbtuvių ir a- 
pie 200 privatinių namų. 
Kiek riaušėse žuvo žmonių, 
dar nežinia, bet jų žuvo ne
mažai.

Padukusios gaujos pada
rė netvarką visame mieste. 
Iš muzikalių instrumentų 
krautuvių pianais ir kitais 
instrumentais buvo užver
stos gatvės, kad nebuvo ga
lima pereiti. Apiplėšiamo
se krautuvėse rado degti
nės, vyno ir prisipūtą dar 
labiau induko ir dar drąses
ni pastjo. Prasidėjo pade
gimai. Nukentėjo ne vien 
austro-vokiečių krautuvnin- 
kai. Teko ir patiems ru
sams nuo padukusių minių.

Iš sudegintų namų tik 
113 priguli austro-vokie- 
čiams.

Demonstracijos prasidėjo 
birželio 9 d. ir tęsėsi 24 va
landas. Gaisrams kilus, 
gaisrininkai smarkiai dar
bavosi, bet neįstengė pasek
mingai kovoti su daugybe 
gaisrų.

Miesto taryba birželio 10 
d. nutarė griebtis aštrių 
priemonių riaušių slopinime 
ir apsisaugoti nuo atsikar
tojimo panašių riaušių.

Turbut rusai intužo ant 
teutonų, kad jie caro armi
jas supliekė Galicijoj ir to
dėl Šumane pigiai atkeršy
ti.

NUSKENDO BESIMAU
DANT.

Atlantic City, N. J., birž. 
21. — Besimaudant jūrės 
bangose prigėrė septyni 
žmonės. Daugybės kitų bu
vo ištraukta iš vandens ir 
atgaivinta.

Tą |)at vakar dieną Phi- 
ladelphijoj nuskendo ketu
ri, New Yorke — šeši.

ATSTATĖ MINISTERĮ.
Londonas, birž. 21. — Iš 

Petrogrado pranešama, kad 
vidurinių reikalų ministeris 
Makarov atstatytas, o jo 
vieton paskirtas princas 
Cherbatov.

— Konstantinopolis, bir
želio 21. — Užkaukazyje, 
ties Olti, mūšyje tarp rusų 
ir turkų, rusų užmušta 200 
ir nemažai jų patekę tur
kams Į nelaisvę.
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Anglams 
nevyksta.

Berlynas, birž. 21. — Ties 
Dardaneliais anglams nesi
seka. Ties Avi Bumu, ant 
Gallipolio, anglų kritę 10,- 
000 ar 15,000. Turkų kri
tę mažiau. Turkai dažnai 
užpuldinėja ant anglų ir už
veda mūšius durtuvais. Vo
kiečių maršalas von San
ders, kurs vadovauja tur
kams, labai pasitiki, kad at
silaikys prieš talkininkus. 
Jisai tvirtina, kad anglams 
vis riesčiau darosi ant Gal
lipolio. Nemažas anglams 
smūgis, kad turėjo atšauk
ti laivyną iš Dardanelių, 
nes grąsė jam pavojus 
nuo povandeninių laivų.

Roma, birž. 21. — Serbi
jos premieras pasakęs, jog 
Austrijos galas jau artinasi. 
Greičiau suskilsianti, negu 
bile kas manąs.

— Washington, D. C., 
birželio 21. — Laivyno de
partamentas užsakė du hy- 
dro-aeroplanu. Atsieis po 
$12,000.

— Monessęn, Pa., birž. 
21. — J. Smith, 58 metų 
amžiaus, ir jo 18 metų žmo
na buvo higerio-plėšiko ap
mušti. Senis nepagysiąs.

Reginiai Dardaneliuose.

Išsodinimas Anglijos kareivių ties Dardaneliais.

Italai užBmš 
augštumas

Roma, birž. 21. — Ofici
aliai pranešama, kad italai 
perėję per Isonzo ir užėmę 
svarbias austrų apdrutin- 
tas augštumas ties Plowa. 
Italai turėjo panešti, vie
nok, daug nuostolių. Ant 
upės buvusieji tiltai austrų 
buvo sunaikinti. Italai, ne
žiūrint į smarkią austrų ug
nį, darė tiltus, ėjo per juos 
ir atakavo augštumas.

Iš Vienos ateina' žinios, 
kad Austro-Vengrijos val
dovas esąs labai piktas, kad 
jo armija neatsilaiko prieš 
italus. Kaltina gen. von 
Conrad, kad perleido italus 
per rubežių.

— PETROGRADAS, bir
želio 21. — Oficialiai skel
biama, jog Šiaulių paviete 
ir į vakarus nuo Nemuno 
eina smulkus mūšiai.

— Londonas, birž. 21. — 
Berlyne ištiko labai didis 
gaisras ir išdegė degamojo 
gazo dirbtuvės.

— Madridas, birž. 21. — 
Vokietijos valdžia atlyginę 
Hispanijai už penkis his- 
panus, kuriuos per klaidą 
užmušė Liege. Užmokėjo 
$45,000.

: S,

Kaizeris didi
na armija.

Londonas, birž. 21. — Iš 
Rotterdamo gauta žinia, 
jog Vokietijoj šaukiama ar- 
mijon 400,000 jaunų vyrų, 
kurie ligšiol užiminėjo val
diškas vietas prie geležinke
lių ir miestuose. Tie vyrai 
yra jau išmuštruoti, yra 
tarnavę armijoj ir sudarys 
pirmos klesos armiją. Jų 
vieton statoma senesni vy
rai ir merginos.

— Roma, birž. 21. — A- 
hot Serbijos premiero Pa- 
sičo, Rumunija urnai sto
sianti karau prieš teutonus.

— Frankfort, Ky., birž. 
21. — Aleksander Bates, 
sulaukęs 120 metų amžiaus, 
prašo iš valstjios pensijos.

— Vancouver, B. C., bir
želio 21. — 11 austrų pate
ko į kalėjimą už tai, 'jog 
bandė pabėgti į Suv. Val
stijas. Jiems buvo uždrau
sta apleisti tą miestą.

— Tokyo, birž. 21. — Į 
Yokohama atplaukiantieji 
garlaiviai atvežė žinių apie 
baisų ugnekalnio išsiverži
mą. Išsiveržimas atsitiko 
jurėj už 70 mylių nuo sąlos 
Hachijos,

Vokiečiai
/

Lietuvoje.
KAIP PRŪSAS NUSI

ŠOVĖ.
Iš Suvalkų gub., Seinų 

pav., Šventežerio gmino, 
Kirceliškės kaimo Pranas 
Janušonis rašo broliui An
tanui į Wilkes-Barre, Pa.

“Dabar duodu žinoti, jog 
jūsų laišką gavome gegužio 
9 d., o jis buvo rašytas 
gruodžio 26 d.

Mes ašarose paskendę. 
Nesitikėjome, kad įpulsime 
į tokią ubagystę.

Dabar pranešu, kad man 
sužeidė koją, tai paleido še
šiems mėnesiams. Parėjau 
gegužio 8 d. Radau viską 
sunaikinta. Kai inėjo prieš 
Velykas prusai, tai paėmė 
viską, javus ir arklius, kar
ves, kiaules. O musų iš gy
vulių paėmė kiaulę, mėsą 
ir javus, o arklius su vežimu 
dėdė spėjo paslėpti girioj. 
Neliko nei tvorų, prusai 
kaip žvėris.

Abromaitį Praną užmu
šė jo paties kluone ir Gilio 
Antaną per langą nušovė. 
O daugiau negaliu aprašyti, 
nes tik ašaros visur, tai vis 
prūsų darbai.

Vargų negalime nei apra
šyti. Tik Dievo geradėjys- 
tė, kad iš baimės ncišmirė- 
me. Nes tokių baisenybių 
gal nekuomet nėra buvę ant 
svieto nuo pasaulio pra
džios. Brangus broliai, gal 
ir jus tą atjautėte. Gal ir 
jus širdįs buvo pripildytos 
sunkumų ir' akis pripildy
tos meilės ašaromis. Buvo 
linksma Lietuva, o dabar 
vienos tik ašaros ir vargai. 
Sulaukėme pavasario, ža
liuoja medeliai, parlėkė 
paukšteliai iš svetimų šale
lių, bet ir j>ie nemiramino 
musų širdelių savo grau
dingais balseliais, nes visi 
atjaučia tą sunkumą, rodo
si atjaučia visas sutvėrimas, 
rodosi ir saulutė nešviesi, 
pas mus viskas persimainė.

Brangus broliai, iš laik
raščių žinote, kur buna mū
šiai, bet ir Agarinėse didelė 
muštynė buvo. Atėję pru
sai į plentą ir sutikę rusus, 
daug jų išmuėš. Ties 
Krukoniais buvo baisi muš- 
tvnė, bet nieko nesu- 
degino. Kai prusai nakčia 
atėjo, tai nespėjome nei iš 
narni] išeiti. Bet, ačiū Die
vui, išlikome sveiki. Gulėjo
me ant žemės, kap negyvi. 
Praėjo visos baisybės. Aga
minėse daug prūsų išmušė.

Nuo musų prusus vijo 
lauk utarninko naktį. Ant 
kiemo buvo didelis kūgis 
šiaudų. Tai vienas prūse-

Nieko nebeturįs. 
valgyti. Padavėm

Mes nuėjom pa- 
rusus, kad paimtu 
Jisai išėjo iš stu-

lis įlindo į kūgį. Jis ten iš
gulėjo nuo utarninko iki 
subatos. Jau buvo devinta 
valanda, kai marčios brolis, 
išėjęs ant kiemo, rado pru
są stovintį. Atėjo į stubą 
basas. 
Prašė 
bulvių.
šaukti 
prusą.
bos, nuėjo pas kūgį ir pa
siėmė karabiną. Atėjo pas 
tvorą ir pamatė, kad rusai 
stovi. Jisai labai nusigando 
ir sakė: “Ruski, neisiu pas 
tave.” Ir pakėlęs karabi
ną šovė sau į galvą O ru
sai persižegnojo ir nusigan
dę bėgo. Tai mes pasakė
me, kad prūsas jau guli. 
Tada rusai rėkė: “Atimk 
karabiną.” Tai motina nu
ėjo ir paėmė iš prūso ran
kų karabiną ir padavė mas
koliams. Tada jie atėjo to 
prūso pažiūrėti. Tai prūsas 
gulėjo per visą naktį palei 
duris prie sienos. Tai vis 
vienu prusu mažiau.”

PRUSAI VISKĄ DE
GINO.

kitą

Apie vokiečių žiaurumą, 
kuomet jie antru kartu bu
vo užpuolę Suvalkiją, rašo
ma Andriui Tumasoniui iš 
Lapšių, S eirijų par., Seinų 
apskr.

“Prusai Seirijuose ir po 
aplinkinius sodžius pradėjo 
siausti per užgavėnias ir 
tik prieš pat Velykas pasi
traukė iš išteriotos Dzūki
jos. Apie didelius mūšius 
Dzūkijoje parašysiu 
kartą, tik paminėsiu, kad 
prusai sudegino daug ūki
ninkų sodžių: Gervėm], No- 
ragėlių, Ginčionių ir kitu. 
Sudeginta Poveliškiai ir Sa- 
gavas. Ir Turčino viskas 
sudeginta. Lapšiai išliko 
ugnies nepaliesti. Mes visi 
buvom išsikraustė Į Dubra- 
vus pas seserį Liudvisią, 
nes bijojom šaudymų ir ug
nies. Žinoma, ir musų so
džiuje daug nuostolių pri
daryta, bet dar gyventi ga
lima, kad tik paskiau ar
šiau nebūtų. Šaudymus iš 
anuotų ir dabar dar girdi
me ir bijome, kad prusai 
atgal nepasuktų. Kuomet 
sugrįžom iš Dubravų, tuo- 
jaus pradėjom ant laukų 
dirbti, avižas sėti ir kitką.”

— Kingston, N. Y., birž.
21. — J. Burroughs, garsus 
Amerikos gamtiniu kas, ap
sirgo. Jis yra 78 metų am
žiaus. Yra parašęs daug 
kningų.

— Buenos Aires, birž. 21. 
— Buvo iškelta dideli ap
vaikščiosimai pagerbimui 
nukentėjusios Belgijos.
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Iš Dienos 
t=Dienon.=J

Kuomet lietuviu politiš
kasis seimas Chicagoje į- 
steigė Tautos Fondą, tai 
buvo aiškiai delegatu nu
tarta, kad iš Fondo eis nu
kentėjusioms nuo karo ir 
Lietuvos politikiniams tiks
lams. Tą dvejopą Fondo 
tikslą patvirtino Tautos 
Fondo seimas Scrantonc, 
Pa. Nepritariantieji ir 
priešai Tautos Fondo, neži
nodami, kap gražiai bujo
jai įčiam Fondui pakenkti, 
ėmė atakuoti T. F. už tai, 
kad iš jo eis politikiniams 
reikalams. Tuoini užsiima, 
žinoma, “socialistai” ir ją 
spauda. Mes neprivalome 
paisyti į tų “geradejų” iš
vedžiojimus. Mes, katali
kai, labiau atjaučiame tau
tiečių vargus, daugiau tam 
reikalui suaukojame, negu 
ten kokie žmonių “užtary
tojai.” Bet labai yra svar
bu rupinties poli tikimais 
reikalais, ir tam, žinoma, 
reikia lėšų.

Iš SLRK A. sekretoriaus, 
p. J. Vasiliausko, raporto 
sužinome, jog SLA. centro 
sek rotorius bando pakišti 
koja kataliku organizacijai. 
SLA. sekr. Alarylaudo val
stijos apdraudos komisio- 
nieriui laiške išrodinėjo, 
jog SLRKA. esanti vėliau 
susitverusi organizacija ir 
paėmusi panašu vardą j S.- 
LA. tikslu pakenkti jo (S.- 
LA.) plotojimuisi. Iš to 
aišku, SLA. šulų noras į- 
kąsti katalikų organizacijai. 
Tai matome, jog ne be rei
kalo “Tėvynė” atrajomis 
“bažindainosi” tvirtino, jog 
nemano ir nenori kenkt' 
SLRKA. ir tik gerų pasek
mių ir didžio išsiplėtojimo 
linki. Vadinasi, vieną pusę 
glosto, o iš antros pusės 
bando Įgnybti.

Vaikus iš mo- 
kyklųpaleidus.

Kaikuriose pradinėse mo
kyklose mokslo metai jau 
pasibaigė, o kitose neužil
go pasibaigs.- Tūkstančiai 
Amerikos lietuvių vaikeliu 
ir mergelių lankė lietuviš
kas parapijines ir viešas 
mokyklas. Šimtai jų pa
baigė pradines mokyklas ir 
gavo paliudijimus. Iš to 
džiaugiasi, tuoini didžiuoja
si vaikeliai ir jų gimdytojai.

Amerika del vaikų vra 
laiminga šalis. Pilnai vi
sokių mokyklų, kur viso
kius mokslus galima išeiti, 
kur galima išmokti visokių 
amatų. Lietuviai tėvynėje 
dejavo ir dejuoja, kad sa
vame krašte trūksta mo
kyklų, kad vaikus reikia 
leisti i tolimus miestus, kur 
brangiai tas mokslas atsi
eina. Kitokiose aplinkybė
se randasi Amerikos lietu
viai savo naujoj tėvynėj. 
Čia pat pradinės mokyklos, 
turime ir savų lietuviškų 
mokyklų, kur išguldoma 
prigimta kalba, kur prigim
toj kalboj išguldoma šv. ti
kybos tiesos.

Bet ar visi lietuviai nau
dojasi tais patogumais. Ar 
visi lietuviai leidžia savo 
vaikelius pasinaudoti tomis 
geromis progomis, kad Įgy
ti apšvietą, baigti koki 
mokslą, pramokti amato.

Prisižiūrėję i lietuvius 
pamatysime, jog musų tau
tiečiai i pradines mokyklas 
noriai vaikus leidžia. Skai
to reikalingu, kad vaikas 
pramoktų skaityti, rašyti, 
skaitliuoti. Ir kaip dažnai 
musų lietuviai pirm laiko, 
net nei pradini mokslą ne
davę baigti, atima savo vai
kus iš mokyklų ir stato 
prie kokio nors darbo, ar
ba leidžia gatvėmis slimpi- 
nėti.- Musų viengenčiai tė
vynėje bėduoja, kad neturi 
pakaktinai mokyklų, kur 
j ii vaikeliai galėtų įgyti 
mokslą, o jei kas čia nelei
džia i mokyklą, kurių apš- 
čiai visur randasi, tai jau 
tikras ir nedovanotinas ap
sileidimas.

Amerikoj visai nedaug 
rasis tokių vargšu, kurie iš 
bėdinystės nebegalėtų leisti 
vaikus i mokyklą tol, kol 
jie pradini mokslą pabaigs. 
Gi gera didžiuma be abejo
nės pajėgtų leisti vaikus ir 
high schooles pabaigti. O 
high schoolėse galima pra
mokti ir praktiškų dalyku, 
amatų. O amatninkui vi
suomet lengvesnė kova už 
būvį, lengvesnis darbas, ne
gu paprastam darbininkui 
(kubeliui). “Ką moki da
ryti?” yra tai pirmutinis ir 
pamatinis klausimas darbo 
ieškant.

KATALIKAS

Šisai žydelis birželio 22 d.buvo pasmerktas miriop už 
nužudymą 14 metą mergaitės dirbtuvėj, kurioj jisai 
buvo superintendentu. Tūkstančiai doleriu išpilta iš

teisinimui to žydelio. Tas atsitiko Atlantoj, Ga.

Ko, ko, bet bandymo pa
kenkti kataliką organizaci
jai Įsiregistruoti ir dar tu
kino nešvariu budu, tai vis
gi is SLA. sekretoriaus ne
sitikėta. Tai siurprizas. 
Kai anuomet vienas toks sa-

vo kailyje neišsitenkąs su- 
areštydino SLA. preziden
tą už agitaciją, kur tasai 
Susivienijimas nebuvo įre
gistruotas, tai tautininkai 
gatavi buvo tą neramų so- 
•cialistčlį liežiuviais užlai
žyti arba plunksnomis nu
durti. Bet ar šis SLA. se
kretoriaus pasielgimas yra 
geresnis už ano nenuora
mos? Del tokių SLA. šulą 
pasielgimo ta organizacija 
turės netekti paskutinės 
simpatijos tarp lietuvių ka
talikų ir šiaip padoresnių 
tautiečių.

Musų lietuviai daugiausia 
yra paprasti darbininkai. 
Yra patyrę patįs, kaip tai 
ninku nemokytam, neži
nančiam amato. Todėl, ro
dos, su didžiu strępumu, 
rūpestingumu turėtų steng
tis, kad duoti savo vaike
liams progą pramokti, kad 
jie turėtų lengvesnį gyveni
mą, negu tėvai. Aišku, 
kad ši gyvenimo užduotis 
nėra dar mūsiškių supras
ta. Taip negalime toliau 
tęsti, turime daugiau rupin
ties savo ateinančia gent- 
karte, kad jų kova už bū
vį lengvesnė butų, negu 
musų. Dabar tų, kurių 
vaikeliai jau baigė pradinį 
mokslą, teryžtasi ateinantį 
rudenį leisti juos į augštes- 
nes mokvklas. «/

Nepaliečių per
sekiojimas.

Visose Suvienytose Vals
tijose niekur taip žiauriai, 
bet perdaug ir kvailai, ne- 
•pilicčiai nepersekiojami, 
kai kad Pennsylvania vals
tijoj, kur, tarsi, iš visų pu
sių butų susispietę ameri
konai šovinistai, svetimže- 
inių didžiausi engėjai, ir ten 
varytų savo pragaištingą 
darbą. Tą pragaištį prieš 
nepiliečius dirba valstijos 
legislatura, valstijos įstaty
mų tvėrėjai. Kiek senėliau 
minėta valstija daugiausiai 
buvo apgyventa vokiečių. 
Bet pastaraisiais laikais į 
ten sukeliavę irgi daug lie
tuviu, lenkų, italų ir kitų 
tautų išeiviu. Visgi vokie- 
čiai-amerikonai paliko domi
nuojanti ir jie visą valstiją 
kaip išmano, taip valdo. Bet 
valstiją valdo tikrai nežmo
niškai. Mat, iš jų dar, re
gis, neišgaravusi teutonų 
dvasia ir pobūdis.

7
Valstijos legislatures po

nai neatkreipia domos į tai,

kad jei ne tie iš Europos 
išeiviai, jei ne tie nepilie- 
čiai, tai jiems patiems prisi
etų leistics į Pennsylvani- 
jos kasyklas ir knisties. GI 
kuomet dabar tie skurdo pe
lės išeiviai jiems pakaktinai 
savo kruvinu prakaitu pri
stato turtą, tai kodelgi juos 
neengti, kode! nepersekioti, 
idant dar daugiau jiems bu
tų pristatyta aukso ir viso
kių gėrybių.

Tenai išeiviai ant kiekvie
no žingsnio, kap niekur ki
tur, persekiojami. Išeivis te
nai neišgirs sau teisybės nei 
teisme, nei kur kitur, jei 
prisieina susiremti su čia- 
gimių “amerikonų.” Nega
na to. Išeiviams ant kiek
vieno žingsnio ir laisvė 
siaurinama.

Anais metais Pennsylva- 
nijos legislatura .uždraudė 
visiems nepiliečiams nešio- 
ties su savimi bent žokius 
ginklus, kuriuos pilietis be 
baimės gali nešioties.

Paskiaus visiems nepilie
čiams uždrausta gaudyti 
žuvis visuose tos valstijos 
ežeruose ir upėse.

Antai šiemet vėl nepilie
čiams uždrausta laikyti šu
nis.

Ir už tą parėdymų per
žengimą nepiliečiai kuoaš- 
triausiai baudžiami.

Kas indomiausia, kad tuos 
šovinistinius legislatures 
pa rėdymus gube ri i atoriai 
vi; uoniet patvirtina.

Kaip sau norite, bet tokia 
tvarka ten ilgai negali bū
ti pakenčiama ir negalės 
gyvuoti, valstijos įstatymų 
tvėrėjai negalės taip žiau
riai elgties su nepiliečiais. 
Kad tai visa panaikinus ir 

’pačius šovinistus sukimšus 
į kasyklas anglių kasti, iš
eiviams būtinai rėkia natu
ral izuoties, išgauti pilieti
nes saiupopcras ir dalyvauti 
valstijos politikoje. Ir tik 
tuomet bus galima šovinis-

Lietuviai 
Amerikoje.

IŠ GIRARDVILLE, PA.

Kaip kitur, taip ir pas 
mumis buvo pasiųsti per 
lietuvių stubas kolęktoriai 
parinkti aukų Tautos Fon
dui ir podraug parašų po 
žinoma lietuvių peticija, ku
rią sustatė lietuvių Tautos 
Taryba Amerikoje. Bet 
kas gi atsitiko?

Musų miestelio šakiniai 
socialistai kuomet tai nu
girdo, tatai ir pradėjo dar- 
nioties, kad kuolabiau pa
kenkti aukų ir parašų rin
kimui. Vieni ant gatvių 
kampų ėmė skerečiuoties, 
kiti gatvėmis trankydamie- 
si ėmė praeinančius lietu
vius kalbinti, kad jie nesi- 
rašytii po peticija.

Nors musų šakiniai socia- 
istai save rokuoja moky

mais sutvėrimais, bet per
skaitę peticiją visgi nesu
pranta, kas ten parašyta. 
Nekuriu jų tiek proto turi, 
kad ėmė pasakoti, jo- 
gei po ta peticija parašai 
renkami išnaikinti visus ci- 
cilikinius laikraščius. Kiti 
gązdino žmones taip, kad, 
girdi, jei jus po peticija pa
dėsite savo parašą, tai bu
site išvyti iš Amerikos į Ru
siją. Kiti vėl tie tuščia
galviai blevizgojo, kad po 
pasirašymui kiekvienam ne- 
kursai pinigų procentas bu
siąs atmuštas nuo uždarbio 
ir taip surinkti pinigai bu
sią paskirti arba kokiai baž
nyčiai, arba Tautos Fondui.

Ir tiems -begėdžiams, ži
noma, visgi pasisekė net ir 
nekurtuos katalikus per
kalbėti nuo aukų ir pasira
šymo, taip kad nekuriu lie
tuviai nei pačių kolektorių 
nenorėjo įsileisti į stubas, 
gi apie pasirašymą — tai 
nei neužsimink. ✓

Visiems todėl aišku, kaip 
musų socialistai darbuojasi 
tėvynės labui ir kaip jie už
jaučia nukentėjusioms nuo 
karo lietuviams.

Nepaisant tų tauzijiinų 
kolektoriams tečiau pasise
kė surinkti daugiau 500 pa
rašų po peticija ir keli de- 
sėtkai dolerių aukų.

Jei kartais pasitaiko ir 
labai geras sumanymas iš
kelti viešumon, socialistai 
visuomet visakam pasirodo 
priešingais, norints patįs 
del lietuvių tautos nei šiau
delio nepakelia. Jiems nei 
tėvynės, nei tautos likimas 
nerupi, abelnai imant, vi
suomenės labui jie nieko 
neveikia. Mes labai gerai 
žinome, kad Amerikos lie
tuviai socialistai (tik ne ša
kiniai) yra susiorganizavę 
kovoti prieš kapitalistus, 
kovoti už darbininkų būvio 
pagerinimą. Bet jie elgia
si kaip tik priešingai. Jiems 
nerupi darbininkų būvį ge
rinti, bet nuoolatos šmeiž
ti patį Dievą, tikėjimą, Baž
nyčią ir dvasiškiją. Ve ko- 
kiuo tai budu jie “gerina” 
darbininkams būvį!

Mes, kaipo Tautos Fondo 
šelpėjai, sumanėme bile ku
rią dieną parengti tautinę 
parodą su pikninku, purin

tus prablaivinti, atverti 
jiems užvilktas “ameriko- 
nizniu” akis. K. K.

kti tarp lietuvių aukų ir 
dar visą pikninko pelną 
skirti nukentėjusiems del 
karo. Be to, atsiliepti į vi
sas vietos draugijas, kad 
jos nukentėjusiems del ka
ro šiek-tiek paaukotų. Pa
žadėjome siųsti pinigus 
tau fondai!, kuriu pačios 
draugijos norės. Tečiau vi
siems tiems sumanymams 
šakiniai socialistai priešina
si ir agituoja tarp .lietuvių 
neduoti jokių aukų.

Toksai tų socialistų dar
bas tikrai pasmerktinas ir 
musų visuomenė į tai nors 
kartą turėtų atkreipti do
mų, nes taip ilgiau negali 
būti.

Reikia paminėti ir vietos 
saliunininkų “patriotinį” 
pasielgimą. 13-ka lietuvių 
saliunininkų nukentėju
sioms del karo lietuviams 
sudėjo net... Docentus! Tai 
kur vyrai!

• Kolektorius.

IŠ CEDAR RAPIDS, 
IOWA.

Birželio 6 d. šv. Kazimie
ro dr-ja turėjo savo susi
rinkimą. Antru kartu bu
vo svarstomi naujai tveria
mos lietuvių parapijos rei
kalai. Nutarta iš bi kur 
parsikviesti ’ lietuvį kunigą 
ir su jo pagelba jau tikrai 
padėti parapijai pamatus. 
Lietuviai aplink parapiją 
'labai subruzdo, tik yra rei
kalingas geras vadovas, nes 
katalikų priešininkai irgi 
nesnaudžia. Teko girdėti, 
jogei jie čia susitvėrę savo 
cicilikinę kuopą ir jau ma
no kenkti naujos parapijos 

; vėriniu i. Bet katalikai jų 
zaunų nepaiso ir su atsidė
jimu darbuojasi savo ir 
tautos naudai.

t.

Su darbais čia nėra ko 
bėdavoti. Taupus lietuviai 
dirbdami gali gražiai pra
gyventi. Vaikinas.

Laiškas į Tėvynę.
Motinėle ir tėveli, 
Kur aš jums rašysiu, 
Kaip induosiu šį laiškelį, 
Kaip jus suramysiu.

Gal išdraskė jus lizdelį, 
Tie bedušiai žmonės, 
Mano gimtąjį namelį
Gal sunaikė jų karionės.

Gal patekot jau po prūsų 
Ir jis jus terioja, 
Gal tebesat dar po rusu, 
Kurs vis persekioja.

O, tėvyne mylimoji, 
Pratus tu kentėti,
Nei tu verki, nei vaitoji, 
Moki vien liūdėti.

Puikus miestai ir miesteliai 
Virto į griuvėsius, 
Didi kaimai ir kaimeliai 
Mato vien degėsius. *

Tyrų upių vandenėlis 
Šiandieną kraujuotas, 
Upių tėvas Nemunėlis

• Laivonėliais klotas.
Didžio miško tankus krū

mai, 
Ką pirmiau žaliavo, 
Šiandie pleška, rūksta du

rnai —
Oras subangavo.

Motinėle ir tėveli,
Kur aš jums rašysiu, 
Kaip induosiu šį laiškelį, 
Kaip jus suramysiu.

J. Tvaranavičiutė.

DIDELE DOVANAI

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

arba j vertas dovanas, ••• 
(šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 161b)

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

turi būti parduotas į 30 dienų. Na
mas randasi vienu bloku nuo Apvaiz
dos Dievo bažnyčios. Geras kampas 
bile kokiam bizniui, l’arsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas:

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

■OWWnaHmmmMaWMBMMM
■ Telephone Yards 6685
i . B
a Lietuviška Drapanų Krautuve ■ 
i R

Užlaikau didžiausiame pasirin- g 
Į kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, H 
I čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
I vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
I kotų. R
■ JONAS BUDRIKAS, savininkas J
" 3252 54 S. Morgan St. b

CHICAGO, ILL. g
iiiiiBgiii.BgiiiBiii.iBn.xaiiiiMgiinBinniBgiLBiwBMiagiiiiBiiiiaB

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 drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5. Apatiniai mažai vartoti, 
nuo $1 ir augšeiau. Vaikų drabužiai 
nuo $2.59 iki $7.50. Taip-pat valizos 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasdlirį vakare ai. iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

Tkazimieras giigisT
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krlminallžkas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus Ir paperas

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

Vakarais namie:
724 W. 35th St.

Tel. Drovor1310

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago
Specialistas aut 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lietuvį
Kas turit silpnas arba 
skaudančias akis arba

galvos skausmų, 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.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:80 — s v. 

ANT TOWN OF LAKE 
4569 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vak vakare kasdiena

>Dr. S. A. ŠLAKIENE;
■ SPECIALISTE B
I MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
H 3255 SO. HALSTED ST. ’
B Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL. ■

KOMI.S'. K   ■- ™

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinčiau šia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amerienn Softool of Lnngnaiioa

1741 W. 47th Street, : : Chicago. 'h
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Graf. Andrasy 
apie karą-

Vengrų grafas Andrasy 
pasikalbėjime su danų laik
raščio “Berlingske Tiden- 
dc” redaktoriumi visai ne- 
sigynęs, kad jo kelione i 
kaizerio Wilhelmo stovyklą 
buvo surišta su taikos tary
bomis. Pas kaizerį stovyk
loj! buvo suvažiavę daug 
austrų ir vengrų politikų ir 
ten tartasi apie taikos išly
gas.

Šiame kare — kalbėjo 
Andrasy — sunku laukti 
kokio nors iškalno užbrėž
to rezultato. Pergalė ar vie
nos ar kitos pusės butų pa
sekminga tik tuomet, kuo- 
inet atakuojantis, savo prie
šininkui nei ant valandėlės 
neleistų atsikvępti ir nuo
lat varytųsi pirmyn, taip, 
kaip yra padarę išpradžiu 
karo vokiečiai Belgijoje. 
Bet ten, kur milijoninės ar
mijos veda pozicijinį karą, 
karas turi pasibaigti be re
zultato. Yra galima kaiku- 
rias pozicijas perlaužti ne
it uriose viso fronto dalyse, 
galima pastūmėti armiją 
kelis kilometrus priešakiu, 
bet tas negali turėti jokios 
svarbos pergalėjime. Ma
nau, patsai Napoleonas nu
simintų pamatęs dabartini 
pozicijinį kariavimo būdą ir 
tikrai paliktų bejėgis.

Vokiečiai visur neapken
čiami. Turiu pripažinti, kad 
vokiečių, ypač prūsų, po
būdis—perdaug aštrus, ne- 
dtsižiurintis į pasekmes. 
Galima tvirtinti, kad jų po
būdis nėra apdailintas. -Vo- 

- kiečiai nekuoinet ‘‘HbStsieks 
pasaulį valdyti, kadangi jie 
turi ginti plačius savo ru- 
bežius. Priešingai, Angli
ja ir Rusija yra kaipir du 
pasauliu ir Rusija, apval
džiusi Konstantinopolį, tik
rai galės viešpatauti ant vi
so pasaulio. ’

Į klausimą, ar Rusija į- 
stengs po Konstantinopolio 
užėmimui ten užsilaikvti, 
Andrasy atsakė:

“Jei Rusija mus pergalės, 
tai jai pasiseks ir Konstan
tinopolį palaikyti savo ran
kose.

Neturime jokios neapy
kantos link Rusijos — tęsė 
Andrasy. — Aebelnai i- 
maiit, neturime neapykan
tos į nieką. Bet mums da
limis visgi pavojus grąsia iš 
panslavizmo pusės. Iš vi
sų pusių esame slavių tau
tu apsiausti. Ukrainai, če
kai ir slovakai tik ir dar
buojasi, kad veikiau musų 
valstybę sugriauti. Todėl 
musų nepalaima šiame ka
re butų nepalaima ir pačiai 
vengrų tautai.

Del musų sprendžia gy
vasties ir mirties reikalas. 
Mes todėl kariaujame. Ne
manome užimti svetimų te
ritorijų. Musų visas plonas 
buvo apribuotas tik vieną 
Serbiją nubausti. To rei
kalavo musų tautos garbė. 
Deja, ligšiol Serbijoj mums 
nesisekė, bet yra viltis, kad 
mes ją visgi nubausi me. Ir 
jei Rusija nesugebės mus 
tame 
nu įsų 
mas.

sutrukdyti, tai ir bus 
didžiausias laimėji-

Gi kas lytisi Galicijos, 
kuri dabar yra rusų ranko
se (dabar jau rusai iš 
genami), tai tas mums

ten
ne-

i'

KATALIKAS 3

Mrs. Pell
i
ant krutinės sudėjęs virpan
čiu, užkimusiu balsu pra
šo ir maldauja pasigailėji
mo. “Neužmuškite! palikite 
mane gyvą!... Nelaiminga 
mano žmona... našlaičiai 
maži vaikeliai...”

Nėra pasigailėjimo... Kaip 
vilkai avinėli užklupę, ap
stojo kraujo išalkę karei
viai nelaimingąją savo au
ką, muša, niokoja, kaip kam 
patinka. Kraujas šoka iš 
burnos, nosies... vienas jų 
ištraukęs plieno kardą iš 
visos rankos šeria kaklan ir 
pakirsta galva, kaip palauž
ta varpa, palieka kabanti 
prie svyruojančio kūno...

PAMATYKITE 
Didžiausią Vakarinę Parodę 
Šiandie Birželio 21d. 7:30 vakare

DraugijomsPranešimas!
MBU5BM

mzs.pplĄ :
Ši moteriškė reikalauja 

$250,000 iš Long Island ge
ležinkelio kompanijos, nes 
jos vyras rugpjūčio 3 d., 
1913 m. ant tos kompanijos 
geležinkelio buvo suvažinė
tas. Jos vyras uždirbdavo 
po $20,000 metuose ir todėl 
iš kompanijos ji tiek daug 

reikalauja.

turi didelės reikšmės. Bu
šai be to’ ligšiol neįstengė 
įsibriauti Šlionzkan. Imant 
visas karo operacijas krū
von, musų padėjimas lig
šiol yra pilnai užganėdinan
tis.

Norime gyventi sutikime 
ir santarvėje su visomis 
tautomis, neišskiriant net 
Italijos. (Tasai pasikalbė
jimas buvo dar prieš italų 
Įsiveržimą į Austrijos tertoi 
rijas), bet politikoje reikia 
visuomet būti pasirengu
siam sutikti netikėtus ap
sireiškimus.. Ir tąsai, kat
ras po šiam karui panorės 
naujo karo, mes tą tiesiog 
ant vietos sutrinsime.

Oi, kaip kietos ■ 
žmonių širdįs.

Vienan miestelin buvo į- 
siveržusi svetima Ramonie
nė. Neilgai, vienok, prisi
ėjo jai čia šeimininkauti, — 
pamačius ateinant didesnę 
tos šalies karuomenę, pasi
traukė savo pusėn. Kas- 
žin kaip vienas pavargęs 
nabagas-kareivis nesuskubo 
išbėgti su savo karuomene 
ir atsiliko. Kur dabar jam 
dėtis? Slepiasi augštose 
bulvienose.

Valandėlei praslinkus, at
lekia savoji karuomenė ir 
klausinėja gyventojų apie 
priešą: kur jis nuėjo, ar 
miestelyj nepaliko pasislė
pusių priešo kareivių? Vie
na senutė pasako, kad vie
nas priešo kareivis bulvie
nose pasislėpęs.

Keliolika kareivių bėga 
jo ieškotų, po valandėlės 
suranda ir atveda jį išbalu
sį ir visą drebantį nelaimin
gąjį kareivį. Nabagas atsi
klaupęs ir kryžium rankas

Terkšėdamos ir žviegda
mos granatos lekia per orą. 
Po jų apačioj ant lygaus 
dirvono stovi namai. Išsi
gandę jo gyventojai pasi
slėpė sklepan. Pasistatė 
kryželį ir užsidegė žvakes 
ir klupo jaut karštai, karš
tai meldžiasi: “Kristau, iš
girsk mus, Kristau, išklau
syk mus!...”

Anuotų trenksmas apti
lo, nurimo. Priešo artileri
ja atsitraukė. Savieji siun
čia žvalgų būrį pasiteirau
tų, kur priešas dingo.

Žvalgai užeina namon — 
nieko nėra. Eina sklepan 
— randa visą šeimyną. — 
“Ar nėra priešo kareivių, 
pasislėpusių jūsų apylin
kėj?” klausia grasydami 
žvalgai. — “Nežinom,” — 
atsako šeimininkas — mū
šio laiku mes niekur nebu
vom išėję.”

Žvalgai joja toliau. Pa
jojo jus 2—3 verstus iš miš
kelio pasigirdo šautuvų šū
viai. Keli žvalgai nukrito 
nuo arklių, kiti gi leidos 
atgal bėgti.

— Apgavo mus! — suri
ko vienas jų labai supykęs.

— Apgavo! atkeršyti už
tat! — rėkavo kiti.

Sujoja visi prie namo ir. 
kardus iš makštų ištraukę 
sulekia vidun.

— Išdavikai! Jums mir
tis!—šaukia supykęs karei
viai. Persigandusi šeimy
nėlė, kertėm susitraukusi, 
teisinasi...

Niekas jų neklauso... Vie
ni sukapojo šeimininką, ki
ti jo seną motinėlę, treti 
.nutvėrę už kojų, už rankų 
vaikelius sukapojo i gaba
lėlius...

Mylėk artimą, kaipo pats 
save! Kristau! Kodėl gi 
Tavo pasekėjai taip užmir
šo brangius ir šventus Ta
vo įsakymus?!... J. iš R.

ŠIANDIE vakare Chicagos gyventojai turės sma
gumą dykai pamatyti didžiausią apgarsinimų pa
rodą su maršavimu, kuomet nors lietuvių Ame

rikoj.
= Iškilmėje dalyvaus 10 benų ir 100 vežimų su Įvai
rių išdirbysčių pavyzdžiais. -----------------
= Maršavimo vedėju bus policijos viršininkas Chas. 
Healy. Ant Michigan ave. paroduojančius pasitiks gu
bernatorius Dunne, majoras Thompson ir kiti žymes
ni chicagiečiai. -----------------
= Pasirūpinkite nepraleisti šito iškilmingo reginio.
== Maršavimas prasidės nuo kampo Michigan ave. ir 
12 gat. Paroduotojai iš ten eis į šiaurę ligi Washing
ton gat., nuo ten į vakarus ligi State gat., toliau pasuks 
į pietus ligi Jackson blvd. ir ant galo į vakarus ligi 
Market gat.
= Ir čia Įvyks bendras susitikimas visų maršavusių 
kliubų, priklausančių i Susivienijimą Apgarsinimų 
Kliubų Pasaulyj Organ. Be to čia bus išstatyta rinki
niai pavyzdžių, Įvairių išdirbysčių visų Su v. Valstijų.

J. R. WOLTZ, pirm., Brooks Bustas, Chicago.

Daugumui Chicagos lietuvių 
yra žinomas puikus daržas pik
nikams 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 informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

.e

ATEIKITE! ATEIKITE! ATEIKITE!
Pilni Namai Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

54
68
69
70
71
72
73
74
75
88

106

Donikauski Frenk 
Galinus Jau 
Galininas Grigor 
Gawenda Jan 
Gazdausas Peter 
Gedraitis Jonas 
Gedujlika J 
Gedrimas Kazmcr 
Gedvilas Alpons. 
Gudzunas Jurgs , 
Jodaisenc Autose

107 Jurgaitis J 
108Jurgilui J 
114 Kalaine Jurgis 
117 Kamarauskas Mike 
129 
136

170 Lapinskas Antonas
173 Lemesius A
179
184
137
203
225
227
230

Lidikeviciene Barbara 
Litaici Antalie 
Lujnis Juliana 
Motlekaitis Jozef 
Pinoroitis P 
Pokulolis W * 
Potejuniaz Jonas 
Pwiliunes Jozapas

243 Raisutis FranciSca 
Raminsis Jonas 
Raudonius Jos 
Randelas L 
Rumchaks W

278 Šimkus Joe 
284 
286 
301 
309
313 Urrba Mainis

245
347
248
255

Kastanovskas Jonas 
Kerpa w^kis Jozapas 
Kirda Povilas 
Kozerburs N151

155 Kriststanas Jos
164 Kuras Micht

Spetila Petras
Staugaitis Feliks
Tokas Jozapas
Tundokas Jan

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

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 
26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki GOc svaras

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

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

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1336 Blue Island ave
1217 S Haisled St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W, North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 j> Ashland avo

LIETUVIŲ LAIŠKAI.
Žemiau nurodomi lietu

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

DL'-KART NEDEUN1S LAIKYTIS

MbSt.

Arlawskis C
Baisėtis Julijonus
Balsgailis T
Benusitis Kazimir

9
10
16
20 Berniunas P.
24
27
31
32

Birgiolas J
Blazisu Julianna
Brakis Jozapas
Bredelis P

i

i

' -SW'/rft ■

•'SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarnlnkas Ir petnučia.

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

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

E — 1161

1250

E —

E —

E —

E — 1247
1248

“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stnmbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišiuą arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežlaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

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

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. \
aš E — 1170

E — 1245

E — 1246

Kiv; bakūžė samanota.' 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė j Panelę švonči.tu- 
sią.
Avo Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias no Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

E — 1163

E — 1164
E — 1165
E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Telefonas Canal 3737 I

Rašyk iuojaras, o gaust vieną numerį dykra,

I 
■
■

ii 
l
•

į 
i
B

■... .. ra

PRENUMERATA KAŠTUOJA;

AMEBTKOT fmetams $2-50AMLUinUJ [pusei matlJ $1 2S
THTROPfiT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį-U J joj ir Škotijoj 15 š, Prusnose 15 m.

W. D. Boczkauskas & Go
Ste-SŽZ W. South III,, . Mahonoy City, Pa.

■AKUSERKA
■ Mrs. A. Vidikas
o
■ Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- 
g vusi I’cnnsyivauijos bospitalūse ir Philadel- 
j phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim

dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso-
* kiose ligose. Kalini lietuviškai, angliškai, 
B rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

! 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

3
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Iš Chicago.
BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.

Vakar iš ryto papildyta 
valstijiniame kalėjime Jo- 
liete, III., biauri žmogžudys
tė. Nužudyta kalėjimo vir- 

. šininko Alleno žmona. Jos 
vyras buvo išvažiavęs ir 
pirmu kartu jo žmona buvo 
likus kalėjime viena. Mo
teries galva suskaldyta ir 
kūnas apdegintas. Joseph 
Campbell, kalinys, negras, 
laikomas už ta piktadarybę.

Allen su savo žmona daug 
rūpinosi ir darbavosi patai
symu kalinių. Įvedė taip 
vadinamą “honor system.” 
Tasai negras irgi buvo ka
lėjime ant garbės žodžio. 
Bet pasirodė, jog tai buvo 
gyvatė, atgaivinta antyje.

Vakar apie 6 vai. iš ryto 
buvo duotas gaisro signa
las. Gaisrininkai kaliniai 
subėgo ir tuoj ėmė pilti van
denį per langus degančių 
namų. Bet liepsna tik didė
jo. Subėgę sargai ant kie
mo ir matydami, kad ugnis 
tik didinasi puolė vidun ir 

, rado apdegusį moteries la
voną su perskelta galva.

Žaibo greitumu pasklydo 
ta žinia po kalėjimą, ir po 
visą miestą. Subėgo mieste
lėnai ir teiravosi, kas atsi
tiko su “kalėjimo motina”.

Apžiūrėję daktarai, išty- 
, rinėję aplinkybes detekti- 
vai ir pasirodė, jog ta mie- 
laširdinga žmona tiek daug 
pasidarbavusi, kad paleng
vinti kalinių padėjimą, bu
vo nužudyta. Rasta lekas 
alkoholio, susekta, kad pik
tadarys pirma primušė mo
terį, paskui apliejo lovą al
koholiu ir padegė. Pats da
vė gaisro signalą, tikėda
masi paslėpti savo pikta
darystę.

MOKSLO METŲ UŽBAI- 
GIMAS.

Vakar birž. 20 d., 3 vai. 
po pietų šv. Kazimiero lie-

tuviškame vienuolyne atsi
buvo programas mokslo 
metų pabaigimo toj įstaigoj. 
Programas buvo gan ilgas 
ir įvairus. Dainavo gražiai 
išlavintas choras, atvaidin
ta “Atsimainęs Kryžius”, 
buvo Wand Drill, buvo 
skambinimų pianu. Kalbėjo 
kun. M. Krušas ir kun. 
Staniukynas. Kadangi ta į- 
staiga naudojasi ir svetim
taučiai katalikai ir kadan
gi daug svetimtaučių atsi
lankė į programą, tai kun. 
M. Krušas kalbėjo angliš
kai, gi kun Staniukynas 
kalbėjo lietuviškai.

Mokyklą baigė Bronisla
va L. Nausiedaitė, Ester 
J. Vogel, Gertrude F. Vo
gei, Bronislava J. Mišeikiu- 
tė ir Marie M. Cooney.

Benediktas Nausiedukas 
ateinantį penktadienį baigs 
P. D. Armour School. Atei
nančiais mokslo metais Bro
nislava ir Benediktas Nan
si edaičiai įstos augštesnėn 
mokyklon.

Kiek tai džiaugsmo tė
vams iš tokių vaikelių.

MOKINIŲ PRAMOGA 
ŠV. JURGIO SALĖJ.
Vakar vakare šv. Jurgio 

salėj atsibuvo mokslo metų 
pabaigimas šv. Jurgio pa
rapijinės mokyklos. Progra
mų visi atsilankiusieji gėrė
josi. Visus gražiai palinks
mino vaikeliai ir mergelės. 
Pirmiausia vaikų choras su
dainavo Prašom, prašom, po 
to atvaidinta Lietuva Var
guose. Vaidinimas, kurs 
susidėjo daugiausia iš dai
navimo, buvo įspūdingas. 
Labai užbovino susirinku
sius būrelis bernaičių karei
vių muštru ir dainavimu. 
Atvaidinta “Našlaites” ir 
'“Amatu inkai’”. Išsilavini
mą gimnastikoj parodė bū
rys mergaičių su dumbells. 
Galop vaikų choras daina
vo Tu esi, kaip kvietkelis ir 
tautinį himną. Tarp minėtų 
vaidinimų daug buvo de- 
klemacijų.

KATALIKAS _______________________

.į Vhonu Drover 7S00 $

į DR. A. J. TANANEVICZE j
l Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas %
% Ofisai ir Gyvenime vieta Valaados |

| 3249 S. Morgan St., Chicago. TV I

Nors buvo garsinta, jog 
rytoj, birž. 22 d. p. Šimkus 
kalbės Apveizdos Dievo pa
rapijinėj salėj, bet tą atšau
kiame — prakalbų ten ne
bus.

Apveizdos Dievo parapi
jos žmonėms patartina at
važiuoti į šv. Jurgio salę 
pasiklausyti iškalbingų p. 
Šimkaus pasakojimų apie 
dabartinį Lietuvos padėji
mą ir jos vargus.

VYČIŲ KUOPOMS CHI- 
CAGOJ.

Pagal apskričio nutarimą, 
kurs buvo padarytas aps
krities susirinkime birž 20 
d., visų kuopų raštininkai 
teiksis painformuoti aps
kričio valdybą sekančiuose 
dalykuose: kada kuopa susi
tvėrė, kiek turi narių, kuo
pos numeris, kas kuopos 
pirm, ir rašt., jų adresai.

Apskričio Valdyba.

PANAKTINIS NUŽU
DYTA.

Miles Brooks, per dešimts 
metų ištikimas panaktinis 
Rudolpho Wurlitzer muzi
kalių intrumentų krautuvėj, 
329 So. Wabash avė., vakar 
vakare atrastas nužudytas 
buste, kurį naktimis, kaip 
paprastai saugojo. Tai plė
šiku darbas, kadangi krau- 
tuvėj rasta viskas išvarty
ta. Brooks iš revolverio bu
vo nušautas.

“A ssoc i a ted Advert i s i n g 
Clubs” turi Chicagoj suva- 
žiavima. Šiandie miesto v I
gatvėmis atsibus didis pa
re (davimas. Parodavimas
prasidės 7 vai. vakare. Au
di torium’e bus prakalbos.

tuo, kad Chicago miesto ta
ryboje yra du socialistu al- 
dermanu, taigi juodu viską 
ir... atlikusiu. Tik vieni juo
kai, daugiau nieko.

Draugysčių Reikalai.
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA Dr- 

STĖ ŠV. MARTINO 
CHICAGO, ILL

N. Overlingas, Pirm. 
3405 Auburn Ave.

J. Miekeliunas, Viee-Pirm. 
839 W. 34th St.

A. J. Kasparas Prot. Rašt. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievsjūs Fin. Rašt. 
1625 W. 20 th St .

M. Z. Kadziovskis, Iždin. 
2118 W. 20 St.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj dalimis de
besuota; regis šiandie bus 
lietaus; temperatūra kįla. 
Vakar augščiausia tempera
tūra buvo 62 1., žemiausia 
— 54 laipsniai.

PRIMINIMAS.
Primename, jog šį vakarą 

šv. Jurgio salėj atsibus p. 
Šimkaus prakalbos. Prakal
bos prasidės 8 vai. vak. 
Dainuos taip-gi Kanklių 
choras, p. Janušausko ve
damas.

Vakar Riverview Parke 
Chicagos socialistai (ne 
lietuviai) turėjo savo pik- 
ninką. Buvo kalbos. Ten jie 
pasigyrė, kad tik ačiū so
cialistams gatvekarių tar
nautojų straikas Chicagoj 
veikiai pasibaigęs. Savo 
tuos tvirtinimus paremia

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS. 

Juozapas Kiscrevskis, Pirm.
721 Engol St.

Pran. Stankus, Vice-Pirm. 
957 Jenno 6t.

Jonas Druktenis, Nut. Rašt. 
408 Linden'St.

Motejus Reuga, Pin. Rašt. 
353 W. Main St.

Klemensas J'iningis, Ižd. 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI: 
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenno St.

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave.

Jonas Gasiunas, Vice-Pirm. 
53 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave.
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaite 
23 N. .Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Quincy St.
D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 

WILKES BARRE, PA.
J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Rašt. 
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Rašt. 
404 Park Ave.

J. Jakiniaitis, Antras Finan Rašt 
J. Rokus, Iždin.

B. Balionis ir K. Rudaitis. 
Rasos globėjai.

K. Rudaitis ir V. Mentvila, 
Maršalka.

J. Liaukus. Organo vedėjas 
404 Park Ave.

DR-TĖS ŠV. JUOZAPO L. M. 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill., 

VALDYBA 1915 m.
Juoz. žalandauskis. Pirm. 
4345 S. Hermitage Ave.

Ign. Kmnpikas. Vice-pirm. 
4605 S. Marshfield Ave. 
Juoz. J. Palekas, Rašt.

4629 So.PaulinaSt.
Tamošius Vairas, Knigvedys, 

St. Anučiauskas, Iždininkas 
2447 W. 45th PI.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams 
xassjvC 

CIGARETTES 
“Amerikos Standards”

10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

Šitas specialia KUPONAS vertas^SE 
f 10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- n 

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

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

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

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

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .................. 25
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietą gumą, 

už ..................................
Skustuvas, geriausio plieno,
Skustuvui diržas,
Geras “Lastic”

nuo 30 iki 40 colių.
pymų. Visi gydytojai laiko jį už gerą,

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už

Šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, 
pajudinama ir pritaikoma.

....................................... 50
_ a .... už ................................... 50
del šveitimo ir galandinimo, už 50 

diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai
Tempiasi prie visų pasikrai- 

už,. 100
dviem

lengvai
Būtinai reikalingas na-

KUPONŲ
...................... 2OO 
amerikoniškos

mų daiktas, už ........................
Vyriškus ar moteriškas skėtis, 

tafetos, mission rankenaite,
Virtuvės sotus, 10 daiktų, su pakabinimui prietai

su. Setus susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kelių atidarytojo, peilio skutimui, 

.už .................. ‘.........................................................
• Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ..............

Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,
14 kt.» auksinis, Waltham ėjimo, už ............... 3900

300
050

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

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakls
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5326

LIETUVIS
GRASOMUS

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

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

(A. MASALSKIS, 330S Auburn Avė.

Parsiduoda aptieka( drugstoris) la
bai geroj vietoje ir pigiai. Priežas
tis pardavimo — šeiminiški nesutiki
mai. Kreipkitės prie

Vladas Leščinskas,
196 New York avė.,- Newark, N. J.

TĖMYKIT! GERIAUSIA PROGA!
Parsiduoda bučernė ir grosernė ant 

Washington avė, 823, Racine. Wis. 
Parsiduoda pigia kaina. Biznis yra 
išdirbtas per 10 metų, randasi lietu
viu apgyventoj vietoj. Norintieji 
pirkti ar sužinojimui platesnių infor
macijų atsišaukite pas

J. J. Chapas, 
1220 Grand avė.. Racine, Wis.

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

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

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. P ALTANA VICIA
IS Millbury St. Worcester, Mass

LOTAI! - LOTAI!
Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensington©, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
kreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.
__________

u?.'/V' i Jkk'K ‘’’c. , , .______________ .

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

