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LVOVU! suskaitytos VALANDOS
Lvovas ap

siaučiamas.
Londonas, birž. 22. — Vo

kiečių jėgos ima apsiausti 
Lvovą. Iš trijų pusių jau 
apsiautė. Dabar rusams pa
siliks vienas iš dviejų dary
ti — arba pasitraukti iš 
Lvovo, arba palikti dali ka- 
ruomenės Lvove ir tegu ji 
ten ginasi. Tuo tarpu gi 
tūkstančiais pašaliniai gy
ventojai kraustosi iš Lvovo.

Iš Petrogrado praneša
ma, jog Rusijos sostinėj 
žmonės esą tos nuomonės, 
kad Lvovas urnai bus rusų 
apleistas, nes nesąs gerai 
apdrutintas.

Iš Austro-Vengrijos ge- 
neralio štabo telegrafuoja
ma, kad teutonų jėgos ky
liu Įsigrūdo i rusų dešinįjį 
sparną. O rusų armijos vi
durys vis traukiasi atgal, 
arčiau Lvovo. Lvovas bu
siąs paimtas už dūmos ar 
dviejų.

Gen. Mackensen daužo 
rusų ėjgas ties šiauriniais 
Lvovo vartais, o gen. Ermo- 
li iš vakarų.

Kitoj telegramoj iš Pet
rogrado skelbiama, kad ru
sai su didžiu didvyriškumu 
kovoja ir kad kiekvieną že
mės sprindį tik po mūšio 
tepaduoda. Prieš galinges
nę artileriją neįstengia ru
sai atsilaikyti.

Iš Berlyno pranešama, 
kad rusai dabar jau pasi
traukė prie paskutinės Ii- 
nijos savo drutviečių. Vo
kiečiai užėmė Rava Ruska 
ir perkirto rusu susinėsimą 
geležinkeliu, kurs jungė tą 
miestą ir Lvovą.

Nuo Dniestro rusu vadas 
atšaukė armijas. Tos armi
jos laikė austro-vengrus 
nuo ėjimo liukui Lvovo iš 
pietų pusės. Vokiečiai sa
ko, kad rusai nesuspės 
tvarkoj pasitraukti ir tu
rės didžius nuostolius žmo
nėmis ir karine medžiaga.

Rusu oficialiame praneši
me sakoma, kad reikėsią 
apleisti Galicijos sostinę. 
Rusijos miestuose išlipdin- 
ta proklemacijos, kuriose 
raminama žmonės ir ragina
ma būti kantriais', ramiais.

— Berlynas, birž. 22. — 
Vietose Į šiaurės vakarus 
nuo Šiaulių ir i vakarus 
nuo augštesnėsės Dubisos 
rusai darė keliatą smarkių 
atakų, bet neturėjo pasise
kimo, taip vokiečių oficia
liai skelbiama.

— New York, birž. 22. — 
Franci ja ketina Amerikoje 
pasiskolinti $75,000,000.

Rusų armijoj.
New York, birž. 22. — 

Iš Europos sugrįžo Ameri
konas John F. Bass. Jisai 
išbuvo 10 mėnesių prie rusų 
armijos karo lauke ir pri
sižiūrėjo, ką caro armijos 
gali ii- ko jos vertos.

Bass buvo sužeistas prie 
Bzura upės laike mušiu. 
Štai jo žodžiai:

“Padėjimas yra taip ries
tas, kad man teko matyti 
barius rusų kareivių, einan
čių be jokiu ginklų į apka
sas, kad užimti užmuštųjų 
ar sužeistųjų vietas.

Keliūtas arsenalų ir amu
nicijos sandelių Rusijoj sus
progdino vokiečių šnipai. 
Tų šnipų pilna Rusija ir 
jie turi gerą sistemą susi
žinojimui viens su antru. 
Daug vokiškos kilmės Ru
sijos oficierių yra kaizerio 
šnipais. Tokie šnipai Petro
grade susprogdino vieną di
delį sandelį amunicijos.

Man esant Varšuvoj vie
nas Rusijos oficieris buvo 
pakartas už išdavinėjimą 
vokiečiams pranešimų.

Rusijos veikimų pasiseki
mas priguli nuo gavimo pa
kaktinai šautuvų ir amuni
cijos. Jei to Rusijai nestigs, 
tai viena ranka Rusija gin
sis nuo vokiečių o antra 
plieks austrus.”

Bass buvo sužeistas ties 
Bzura sausio 1 d. Šrapne
lio skeveldas teko jam į 
sprandą. Buvo nugabentas 
ligoninėn, jo žaizdą aprūpi
no princesė Volkonsky.

EXTRA!
Brescia, Italija, birž. 22. 

— Karinė valdžia suarešta
vo 15 vienuolių vienuolyne, 
netoli nuo čia esančiame. 
Jie turėję kokius ten susi- 
nešimus su Austrija. Vie
nuolynas uždaryta, o vie
nuoliai bus patraukti teis
man.

Petrogradas, birž. 22. — 
Oficialiai garsinama, kad 
Juodojoj jurėj Rusijos po
vandeniniai laivai nuskan
dinę vieną dideli garlaivi ir 
du buoriniu laivu.

Bloemfontain, birž. 22. — 
Jau išdavė teismas verdik
tą kas link gen. De Weto. 
Turės atsėdėti šešis metus 
kalėjime ir užmokėti baus
mės $10,000.

Londonas, birž. 22. — 
Petrograde šiandie paskli
do gandas, kad Lvovas dar 
šiandie busiąs atiduotas 
teutonams.

& Reginiai Dardaneliuose.

Talkininkų laivai Dardaneliuose ir ten dalis pakraščio, aptverto vielomis, per ku
rias išlaipintai karuomenei tiesiog negalima pereiti.
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Riaušes At
lantoj.

Atlanta, Ga., birž. 22. — 
Kuomet Georgijus valstijos 
gubernatorius Slaton per
mainė teismo nusprendi 
kas link žydo Leo Frank 
pakorimo ir vietoj to už
darė kalėjimai! iki gyvos 
galvos, tai labai nepatiko 
gyventojams ir gubernato
rių judošiumi pavadino. 
Susidarė minia iš arti 10,- 
000 žmonių ir nešinosi lin
kui gubernatoriaus vasar
namio. Prieš tai įvairiose 
miesto dalyse ant gatvių 
buvo kurstančios prakalbos.

Gubernatoriaus apgyni
mui pašaukta karuomenė. 
Jo vasarnamį apstojo pilnas 
penktas pulkas ir dar du 
batalijom!. Prie namų pa
statyta du kulkosvaidžiu. 
Minios neatakavo vasarna
mio, bet nusidavė į miškus.

Newmane, Ga., prie dide
lio ąžuolo buvo pakabinti 
dideli Leo Franko, teismo 
pripažinto piktadario, ir gu
bernatoriaus Slatono pa
veikslai. Paskui tie pavei
kslai buvo padegti ir velka
mi Newmano gatvėmis. 
Paskui tą demonstraciją se
kė 50 automobilių.

' Prie gubernatoriaus va
sarnamio buvo ištikę susi
rėmimų. Minia iš 700 žmo
nių svaidė akmenaičius ir 
plytgalius į dabojančius 
kareivius. Leit. Parker 

buvo sunkiai sužeistas. Į 
daugelį kareivių pataikyta 
plytgaliais. Daugelis iš mi
nios .buvo subadyti durtu
vais.

Žmonės ėmė buriuoties, 
kaip tik dažinojo, kad žy
das išgabentas iš Atlantos. 
Tuoj policija uždarė visus 
saliunus ir visas vietas, kur 
svaigalų galima gauti.

Leo Frank yra teismo 
pripažintas, jog nužudė 14 
metų mergaitę. Gub. sako, 
jog del to nebuvo ganėtinai 
prirodymų ir atmainė nuo
sprendį.

1 MUZIKŲ SUVAŽIAVI
MAS.

Los Angeles, Gal., birž. 
22. — Suv. Valstijų muzi
kai laikys savo pasėdžius 
šitame mieste. Posėdžiai 
prasidės muzikaliais kon
certais, kurie tęsis per dvi 
savaiti. Bus statoma opera 
“Fairyland,” pirmoji Ame
rikos grand opera, už ku
rią duota dovana $10,000.

PRIGĖRĖ BEBANDYDA- 
MAS RŪKYTI VAN

DENYJE.
Galesburg, Ill., birž. 22. 

— Alsea Waymack besi
maudydamas sumanė rūky
ti cigaretą panėręs. Bet 
tą bebandydamas prigėrė.

’ — Londonas, birž. 22. — 
Lakūnas Lumsden skrajojo 
padangėse, netikėtai pasi
gadino mašina ir puptelėjo 
'žemėn. Mašina sukiužo, la
kūnas žuvo.

Susitiko po
23 metu.

Boise, Idaho, birž. 22. — 
Moteris W. C. Denison iš 
Waco, Texas, susitiko čia 
su savo dviem dukterimi, 
apie kurias nebuvo girdė
jusi per 23 metus. Deniso- 
nienė 1892 m. apleido sa
vo namus ir išvažiavo į ki
tą valstijos dalį, palikus sa
vo vyrą su 7 ir 4 mėtų duk
terimi. Po kelių mėnesių 
sugrįžus, nerado vaikų na
mie ir vyras nesakė, kur 
padėjęs. Ir numirė nepasa
kęs.

Pęreitą sausio mėnesį jai 
pakliuvo laiškas, kurs buvo 
raktu suieškojimui dukte- 
rių. Viena besanti Boise, 
Idaho, o antra Caldwell, už 
30 mylių nuo minėto mies
to. Abi dukterį ištekėju
si ir jau su šeimynomis.

— Roma, birž. 22. — Jau 
per 21 dieną italai bombar
davo Malborgheto. Miestas 
užsidegė nuo šūvių ir visas 
dega. Iš Polos civiliai gy
ventojai kraustosi ir prieš 
italus siunčiama karuome- 
nės sustabdymui jų besi va
rymo pirmyn.

— Paryžius, birž. 22. — 
Prancūzų aeroplanas bom
bardavo zeppelinų daržines 
arti Ghent. Užmušta 44 
vokiečių kareivių ir 2 mo
terį. 137 asmenų sužeista.

Vokiečiai
Lietuvoje.

“Naš. Viestn.” rašo:
Gegužės 22 dieną ar

ti Kuršėnų į šiaurės va
karus nuo Šiaulių ir ant 
Dubisos eina karšti mūšiai. 
Vokiečiai atkakliai spiriasi, 
bet nišų karžygiai pasek
mingai slenka pirmyn deši
niuoju Dubisos krantu, iš
stumdami vokiečius durtu
vais iš kaimų ir užgrobę ke
letą šimtų belaisvių su 10 
oficierių. Visos priešinin
ko kontųa-atakos atmuštos 
su dideliais jo nuostoliais.

Kairiuoju Nemuno kran
tu vokiečiai mėgino užpulti 
mus Kazlų-Rudos miškų ra
jone, bet buvo atmušti ir 
prispirti ginties. Jų žygiai 
čia, matyti, daromi tik a- 
kiins, kad sutrukdžius ru
sų pasekmingą and Dubisos 
ir visų kitų kairiojo Nemu
no kranto frontų.

Šiaulių padangėje. Karo 
pėdsakai pradeda būti žy
mus jau nuo Panevėžio. Iš 
vagono langų matyti sude
rgęs Nausodų kaimas (už 4 
verstų nuo Panevėžio) ir 
kelios geležinkelio sargų 
trobikės. Prie kalniukų gi 
ir tiltų kur-ne-kjir išraustos 
apkasais dirvos, čia maž
daug baigėsi vokiečių už
puolimo banga, pasiekusi 
Rozalimą, Pakruojį, Lin
kuvą, Pašvintinį, Bauskę gi 
ir toliau išsikišdama.

Šeduvos ir Radviliškio 
miesteliai, kuriems teko pa
matyti daug priešininko ka- 
ruomenės, išrodo lyg po 
maro, ypač dabar, išgabe
nus žydus. Duris uždarinė
tos, langai užkalinėti, kur- 
ne-kur tik sutiksi žmogų ir 
tą lyg apkvaišusį.

Šeduvą bal. 7 d. aplankė 
dar gaisras, kuris daugiau 
nuostolių padarė, kaip vo
kiečių šeimininkavimas. 
Apskritai, gaisrai — baisio
ji karo rykštė ir kur jų ne
buvo, dar sulyginamai ma
žai žmonės nukentėjo. Del 
to ir kiti miesteliai, kaip 
Lygumai, Pakruojis, Pašvi
tinis, Meškuičai, Radviliš
kis dar sulyginamai nėra 
taip nuskausti.

Užtat už juos visus atsi
teisė Šiauliai. Tam įsigalė
jusiam ir išaugusiam pre
kybos ir pramonės miestui 
karas uždavė didžiausi smū
gį. Nuo jo ugnies ^pleš
kėjo didžioji miesto dalis. 
Sudegė beveik visa rytų pu
sė nuo plento, pradedant 
kalniuku ligi bobturgio ir 
nuo bažnyčios ligi kapų, pa
ežerės kalėjimo ir vagzalo. 
Išliko didžmna valdžos į-

staigų, bažnyčia (jos tik 
stogas nutrupintas), didžia- 
dvaris su kningynu ir Zu
bovo ekonomijos archyvu, 
Freinkelio odos fabrikai 
(Nuroko gi — dalis sude
gė). Gaisras kilo nuo už
degtųjų šieno kūgių, ir, di
deliam vėjuj esant, išsiplie- 
tė visame mieste, ypač kad 
nebuvo kam ir kuo gesinti. 
(Gaisrininkų draugijos ve
dėjai, panikai užėjus, pra
žuvo, su jais gi — ir gais
riniai arkliai, žmonės gi 
šaudymui besiartinant irgi 
iš miestelio išbėgiojo. Li
kusieji drąsuoliai kiek ga
lėdami gelbėjo namus, ypač 
saugodami ugnį nuo savw 
trobų. Kiti savininkai 
samdė žmonos apginti jų 
namus nuo ugnies, duodami 
100 rublių ir daugiau. Tik 
inėjus vokiečiams į miestą 
ir jiems pradėjus gesinti, 
gaisras apstojo.

Degė, tiesa, namai ir nu« 
šovinių, bet mažiau. Jų 
čia krjnr tU'MW
vokiečiams užpuolant ir jau 
atsitraukus į savo pozicija# 
Gitarų augštumose. Kiti 
šoviniai ir apvogdami na
muose, gaisro ncpitlarė 
(pav. Cumftų, Laukauskių 
ir kitų). Miesto gatvėse ir 
ant rinkos nemaža duobių 
nuo granatų. Jų daug kri
to į Ginkunų ir aplinkinių 
kaimų laukus. Nuo jų su
degė nemaža sodžių kiek
vieną naktį dangus raudo
navo ugnies pašvaistėmis.

Nuo ugnies ir šovinių žu
vo nemaža ir šiaip žmonių, 
kurie nemokėjo ar nesus] tė
jo pasisaugoti nuo pavo
jaus. Šiauliuose sudegė sa
vo namuose Moro, Šapna- 
giuose ugnyje pražuvo dvi 
mote r i ir 1 pavargėlis, Vi
jotuose keli sužeisti, ties 
Jauniunų sodžiumi (už 
Meškuičių) ir didesniam 
žmonių skaičiui teko nu
kentėti, pakliuvus pabėgė
liams kartu su rusų aba
zais po ugnimi.

IŠLĖKĖ AUGŠTAI Į 
PADANGES.

San Francisco, Cal., birž. 
22. — Lakūnas E. Unger iš
kilęs buvo orlaiviu 22,9(1(1 
augštai. Iki tokios augštu- 
mos niekas Amerikoje dar 
nebuvo iškilęs.

PASKYRĖ BRYANO 
VIETON.

Washington, D. C., birž. 
►22. — Atsistatydinus Bry- 
anui nuo sekretorystės lai
kinai jo vietą užėmė advo
katas Lansing, prcdtdento 
patarėjas. Dabar jisai yra 
patvirtintas būti nuoltimu 
patvirtintas būti nuolatinių
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Kaip be apmąstymo, be 
dalyko žinojimo žmones 
gvildena ir išrišinūja klau
simus, parodo lietuviu peti
cijos klausimas. [šaukšto 
buvo žinoma, 'kad socialis
tai apie ją niekus ims ra
šyti. “Keleivis” rašė, kac 
peticijos autoriai nežiną, 
ką darą. Jie nežiną, kac 
autonomijos davimas esąs 
grynai vidurinis valstybės 

.ųshiva” ši
taip atsako:

“Ginčyties dėlei to never
tėtu, bet iš daugybės histo- 
rišku faktu galima paminė
ti bent šiuos: Autonomiška 
Bulgarija tapo sutverta po 
karo tarp turku ir rusu San 
Stefano taikos konferenci
joj 3878 metais. Tais pa
čiais metais Europos didžių
jų tautu konferencijoj Ber
lyne sutverta autonomiška 
provincija Rytinės Rumeli- 
jos. Kreta 1898 metais, su- 
Įvg Europos viešpatijų rei
kalavimo, Įgijo autonomiją 
po Turkijos globa.

Bet, rasite, geriausiu pa
vyzdžiu gali būti didisai 
Vienuos kongresas 1814— 
1815 metais, kur išdalinta 
visa Europa, sutveriant į- 
vairias naujas ir atnauji
nant senas viešpatijas ir 
viešpatijėles. Vienos iš ją 
Ijeka ncprigulmingomis. ki- 

, tos autonomiškomis. Tarp 
kitu šitame kongrese kaip 
sykis sutverta autonomiška 
taip vadinama “Kongresuo- 
ta,” arba dabartine “Len
kijos Karalija” po Rusijos 
globa.”

Gal su viršum pora šim
tą lietuvių moksleiviu pa
sklydo po įvairias kolioni- 
jas. Prasidėjo vakacijos, 
La i m i n gesnie j i pa r va ž ia v< > 
pas tėvus, pas gimines, o ki
ti stoja prie darbo, kad už
sidirbus sekantiems mokslo 
metams. Su didžia nauda 
gali praleisti vakacijų laiką 
del savęs ir del savo tau
tiečiu. Moksleiviai buna 
atskirti per mokslo metus 
nuo savąją ir dabar jiems 
smagu praleisti valandas 
tarp savąją. Moksleiviai

Dabar, kuomet daug kai- ; 
bama apie Rumunijos isto- • 
jinią karau, ne pro šalį bus - 
kiek susipažinus su ta ša- i 
lim. Apie tai aprašo Ray- 
mond E. Swing laikraštyje Į 
Chicago Daily News.

Svarbiausias nuotikis to- į 
je šalyje paskutiniais lai- į 
kais buvo tai ūkininkų maL Į 
štas, kilęs 1907 m. Smul- * 
Jieji ūkininkai, bežemiai, 
benamiai sukilo vargo pri
slėgti ir ėmė naikinti dva
rus ir užpuldinėti ant didž
turčių. Šimtai dvarų buvę 
išdeginta, o kol maištas bu-| 
vo nuslopintas, tai 12,000 
žmonių išžudyta. Bet kiek 
tikrai ten nugalabinta žmo
nių, tai nežinia, nes kitų 
spėjama, kad daug daugiau, 
negu viršuje paduota.

Rumunijos valdžia nuro
dė, kad ūkininkai ir šiai}) 
darbininkai buvo sukilę 
prieš žydus, bet ištikro bu
vo riaušių ir ten, kur ne
buvo žydų.

Kuomet kilo ten revoliu- 
cija-maištas, tai ministeris 
Vasile Laskar ministerijai 
apreiškė, jog keturios penk- 
dalįs Rumunijos gyventojų 
nuolatai badmiriauja. ir el
getauja.

1905 m. 46 nuoš. ariamos 
žemės valdo ūkininkai, 5,- 
000 buvo dvarininkų ir 
jiems čielas milijonas žmo
nelių atlikinėjo baudžiavą. 
Iki revoliucijos, ty. iki 1907 
metų, ten buvo dar baudžia
va. Valdžia, norėdama pa
gelbėti žmonėms, apie tris 
milijonus akrų išdalino dy
kai. 'Bet žmonės buvo tai]) 
bėdini ir taip neišsilavinę, 
kad nevaliojo bent šiek-tiek 
iš to pasinaudoti.

O baudžiava buvo labai 
sunki. Ūkininkas pirma

galės pasitarnauti dr-joms, 
surengti programus. Ypač 
galės pasidarbuoti jaunimų 
organizacijoj tarp vyčių.

Vienas svarbiausių daly
kų, kas moksleiviams išpul
tą daryti, tai parašinėti ži
nučių Į laikraščius apie lie
tuvių padėjimą, veikimus i- 
vairiose kolionijose. Para
šinėti, kas pas juos gero 
daroma. Dabar žinutės i 
laikraščius terašomos pap
rastų žmonelių, kuriems 
sunku vedžioti plunksna ir 
kuriems nesiriša sakiniai. 
Mlksleiviai turėtų to imties 
ir rašinėti. Įprasti rašinėti 
taip, kad ir profesijas išė
jus parašinėti į laikraščius. 
Iš moksleivių tikėtis gali
ma ne* vien žinučių, bet ir 
šiaip rašteliu. Mokslei
viams reikėtų būti paslan
kesniais prie rašymo ir pa- 
sandarbininkavimo laikraš
čiams. Ypač koresponden
cijų rašyme, nes tai lengvas 
daiktas parašyti.

Dabar dar tebėra renka
mi parašai po peticija. Kaip 
sykis moksleiviai ir gali čia 
šauniai pasidarbuoti. Su 
glėbiais peticijos tekstų ga
li aplakstyti stubas ir pa
rinkti parašų. Tai butų la
bai 'didis pasitarnavimas. 
Šiaip darbštesnieji vaikinai 
yra darbais apversti ir la
bai geistina, kad mokslei
viai jiems stotų talkon.

presided WiLSOH and GPANPCHIIP ELLEN WILSON.!
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Prezidentas Wilson su nauju anuku, Ellen McAdoo.

tokiu 
didis, 
nuoš.

turėjo dvarininko apdirbti 
laukus, o tik paskui savo. 
Taip kad metais, kuomet 
gausiai užderi javai, tai u- 
kininkui dar pusė bėdos, o 
jei kiek blogesni metai, tai 
badas ir šmėkšo prieš akis.

Žmonių gyvenimo sąlygąs 
pasibaisėtinos. 250,000 gy
ventojų gyveno požeminiuo
se urvuose, kuriui negalima 
buvo pavadinti namais. Ki
ti bėdinesniųjų namai susi
dėdavo iš molio nudrėbtos 
pašiūrės, kur žmogus su sa
vo gyvuliais gyveno.

Mirtingumas tarp 
aplinkybių buvo labai 
Vaikų išmirdaVo 40
Daugelis žmonių pasiten
kinti turėdavo vienu valgiu 
dienoje. Ligos baisiai siau
tė, ypač skynė žmones pe- 
lagra.

Apie apšvietą mažai kal
bos tegalėjo būti. Beraščių 
buvo 84 nuoš.

Bet štai kilo 1907 m. re
voliucija. Ar 12,000 žmo
nių pralietas kraujas atne
šė* koki gerą? Per revoliu
ciją žmonės Įgijo bendras 
ganyklas, kur galėjo būrius 
gyvulių išganyti. Bet dau
giau tai menkai ką davė. 
Ūkininkų padėjimas nepa
gerėjo. Beraščių dar tebė
ra 80 nuoš. Politiškame 
gyvenime ūkininkai ir dar
bininkai kaipir neturi bal
so.

Dabar buvo bedaromos 
reformos, bet karas sutruk
do dalykus.

Tokia tai šalis ketina da
bar stoti karau.

Ar Rumunija stos ar ne 
šin karau, reikia spėti, jog 
po karo - reformavimo dar-* 
has ims sparčiai eiti. Didis 
Europos sujudimas išjudįs 
ir Rumunijos valdžią ir pa- 
žangesninosi us sluogsnius 
prie veikimo.

— Bloemfontein, p. Afri
ka, birž. 22. — Gen. De 
Wet, maištininkų vadas, 
teismo pripažintas kaltu. 
Verdiktas dar neišduotai. 
Turbūt bus pasmerktas mi
ni op.

jkslui paskirs Įgaliotinius. 
A. R. man atsakė, jogei e- 
sąs trumpas ląikas, reikią 
su tuo darbu pasiskubinti, 
tuo labiau esą šiandie šven
ta, tatai bus galima atras
ti daug lietuvių namie ir 
todėl parašų busią galima 
daugiau surinkti. Bet aš 
jam sakau, jogei visi lietu
viai tokiuo darbu bus ne
užganėdinti, nes toki darbą 
ir patsai ryto meto lietuvių 
susirinkimas stačiai galės 
pavadinti sauvalių. Tečiau 
kitiems iš šalies patariant 
mos keli vyrukai ir sutiko
me tą dieną kiek kur gali
ma tuo reikalu apeiti lietu
vių stubas.

Eidami per lietuvių na
mus sutikome visokio plau
ko žmonių. Nekurie Į mus 
žiurėjo kaipo i Rusijos tar
nus. Girdi, jus renkate 
tuos parašus, kad paskui

nors trumpai ap- 
kaip musu miesto 
atsineša i Tautos 
Am. veikimą kas

Lietuviai
Amerikoje

IŠ BALTIMORE, MD.
Čionai 

rašysiu, 
lietuviai 
Tarybos
link išgavimo * Lietuvai lai
svės.

Birželio 6 d. vietos lietu
vių parapijos klebonas iš 
pamoksiinyčios pranešė lie
tuviams, jogei Tautos Tary
ba jam prisiunčiusi petici
jos lakštus ir prašiusi pada
lyti vietos lietuviams; taip- 
pat klebonas pranešė, kad 
birželio 7 d., ty. ant ryto
jaus, 8 vai. vakare, parąpi- 
jos svetainėj atsibus nu
kentėjusių nuo karo šelpti 
konferencijos susirinkimas; 
susirinkimas išrinks Įgalio
tinius, kurie pereis per lie
tuvių stubas su peticijos 
lakštais, parinks po petici
ja parašų ir aukų nukentė
jusioms del karo viengen
čiams; aukotojai galės savo 
aukas skirti bile kuriam 
fondui. Toliau klebonas 
plačiai paaiškino peticijos 
reikšmę ir paskatino visus 
rašyties po ja, nes parašai 
labai daug gero tegali pa
daryti musų nelaimingai 
tėvynei Lietuvai.

Po pamokslo išėjus iš 
bažnyčios, matau bėgioja. 
A. R. ir prašinėja vyrus, 
kad jam pagelbėtų rinkti 
parašus po peticija ir au
kas. Pri'jęs jis prie ma
nęs ėmė prašyti sau talkon. 
Aš jam atsakiau: Kam su 
tuo reikalu skubinties. Juk 
girdėjai klebono paaiškini
mą, jogei susirinkimas tam

SELPKIM LIETUVA, AU 
RODAMI “TAUTOS FON 

ŪUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

kinom kiek mokėjom ir kiek 
Įstengėm, bet daugumas 
■musą nepaklausė. Ir re
tas kuris lietuviu buvo gir
dėjęs klebono paaiškinimą 
apie peticiją bažnyčioje.

Birž. 7 d. vakare nuėjom 
konferencijos susirinkimam 
Ten tai išgirdom visokią 
nuomonių. Gavo vėjo ir A. 
R. už rinkimą parašu, ypač 
auką, be Įgaliojimo. Ne- 
kurie buvo labai aštriai už
sipuolė ir ant pačios Tautos 
Tarvbos. Girdi, tai kunigu 
darbas. Paskui didžiuma 
balsą pripažinta Tautos 
Taryba legale ir jos veiki
mas goru darbu, išrinkta 
Įgaliotieji parašams ir au
koms rinkti, i kuriuos pa
teko ir A. R. Aukoms rink
ti išduota specialūs blankos 
su valdybos paliudijimu. 
Tarpan rinkėją pateko ir 
keletas merginą.

Kadangi rinkėjams buvo 
sunku tasai darbas veikti, 
nes visur reikėjo ilgai aiš
kinti peticijos reikšmę ir 
svarbą, tatai sumanyta bir
želio 14 d. sušaukti lietuvių 
susirinkimą ir pakviesti ge
riausius kalbėtojus peticijos 
reikšmę ir svarbą išaiškin
ti. Susirinkimas įvyko. A- 
tejo kalbėtojai, bet publi
kos vos tik keliolika asmenų 
tesusirinko. Ir»taip viskas 
be nieko pasibaigė. Beje, 
tame susirinkime Laukaitis 
ir Kurelaitis pranešė, jogei 
jiedviem biznio vietose per 
puse dienos pasisekė surin
kti $40.25 auką.

Taip tai yra sunku.rink
ti aukos, gi parašai po pe
ticija dar sunkiau. Vis tai 
kaltas musų susiskaldymas 
Į sroves.“ Gi susiskaldymas 
gimsta iš neapsišvietimo.

Reporteris.

IŠ WORCESTER, MASS.
Birželio 13 d. šv. Kazimie

ro lietuvių parapijos choro 
pastangomis Plaza teatre 
surengta muzikalis vakaras. 
, Vakaro programas buvo 
padalytas į dvi dali: Pir
miausia kvartetas — O. 
Kraipavičiutė, E. Teleskiu- 
tū, O. Juška ir J. Čižauskas 
— sudainavo lietuvių tautos 
himną. Paskui p. V. Juška 
sudainavo solo “Jojau die
ną”; toliaus p-lū O. Krai
pavičiutė sudainavo “Lai
vyne”; Miss Lena Mc- 
Laughlen sudainavo “(’ar
mėną,” p-uia M. Čižauskie- 
nū “Romašą.” Pabaigoje 
sekė duetas iš “Fausto“’ — 
sudainavo p. M. Čižauskie-

nė ir p. J. Čižauskas. Visi 
dainininkai pasižymėjo di
džiu savo balsų išlavinimu, 
ypač p-lė Kraipavičiutė ir 

!p. M. Čižauskienū. Protar
piais Plaza teatro orkestrą 
grojo Kudirkos, Stankevi
čiaus ir Niekaus kompozici
jas.

Antroje vakaro dalyje se
kė kantata “Broliai” (Č. 
Sasnausko muzika), kurią 
išpildė parapijos choras, su
sidedąs iš 44 asmenų. Pub
lika kantata labai užganė
dinta.
' Vakaras iš rengė j ų pu
sės nusisekė kuogeriausiai. 
Publikos irgi buvo gana 
daug. Rodos ir pelnsa tu
rės būti nemažas. Pelnas 
bus skiriamas naujiems šv. 
Kazimiero parapijos vargo
nams. Vakaran buvo 
daug žmonių atsilankiusių 
ir iš aplinkinių miestelių. 
Ir visi jie neapsivylė. Nes 
turėjo ko pasiklausyti.

Tą pačią dieną SLA. pa
vieniai nariai buvo surengę 
pikninką, kuriu nemažai 
žmonių atsilankė. Šiems 
nariams pirmininkauja ir 
už nosies vedžioja šakinin- 
kai. Vertėtų lietuviams 
tautiečiams tuos padaužas 
nusikratyti.

Darbai pas mumis eina 
nepergeriausia, bet visi, ku
rie! dirba, visuomet išdirba 
pilną laiką. Bet darbas ne
mokančiam amato labai 
sunku gauti, o ypač dar iš 
kitur atvykusiam.

Klumpakojis.

Kaip didis karas.
Šiandie karas verda viso

se pasaulio dalyse. Jei ne 
metropolijose, tai koliouijo- 
se. Akyveizdoj taip supai
niotų dalykų verta primin
ti, kiek šioj valandoj eina 
karų. Taigi karai: 1) vokie
čių—rusų, 2) vokiečių— 
franeuzų, 3) vokiečių—ser
bų, 4) vokiečių—anglų, 5) 
vokiečių—belgų, G) vokie
čių—černogorų, 7) vokiečių 
—japonų, 8) austrų—rusų, 
9) austrų—serbų, austrų— 
11 černogorų, 10) austrų— 
japonų, 12) austrų—anglų, 
13) austrų—belgų, 14) aust
rų—franeuzų, 15) turkų— 
rusų, 1G) turkų—franeuzų, 
17)turkų—belgų, 19 turkų 
—serbų, 20) turkų—černo
gorų, 21) turkų—japonų, 
22) italų—austrų, 23) ita
lų—vokiečių, pagaliau ir 
Meksike naminis karas.

Kraujo pralėjimo del ei 
atokumo nesama karuose: 
turk ų—serbų, tu r k ų—čer
nogorų, turkų—belgų, gi 
turkų—japonų karas neap
skelbtas, bet suprantamas 
dalykas, kad taip tų vals
tybių turi gyvuoti karo sto
vis, jei karas gyvuoja vokie
čių—japonų.

Tai labai ‘“gražus” regi
nys išviršaus, kas veikiasi 
ant žemės. Gal Marso gyven
tojai su nepaprastomis prie- 
taįsomis tai visa mato ir 
negali suprasti, kokiam ga
lui tie žmonės ant žemės 
skerdžiasi. Ir toms skerdy
nėms nesimato galo.

K. K.

— Petrogradas, birž. 22. 
— Rusijos valdžia paėmė 
savo'globon Petrograde ir 
Maskvoj elektros dirbtuves, 
kurias ligšiol valdė vokie
čiai.

“DIDELE DOVANA?
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas verias jc pinigais
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 
, v arba j vertas dovanas.

(Šį dovana bus duodamu iki Dec. 31, 1615)

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

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

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

........................ .................. ........... BSMMR 
■

Į Telephone Yards 6685

i Lietuviška Drapanų Krautuve J
P; Užlaikau didžiausiame pasirin- ■ 
a kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių. H
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
i vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over-
| kotų. Į

■ JONAS BUMAS, savininkas J 
’ 3252 S4 S. Morgan St. ■

CHICAGO. ILL. ■
IsaWMmMOmMnHi l.B l.«M :<■ .fl •

VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuo.jaine, kad mes sutaupysimo jus 
pusę pinigij. 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. Vaiku drabužiai 
nuo $2.59 iki $7.50. Taip-pat valizos 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kctlhn vakan lu iki 9 
valandai. Subatojo iki 11 valandai 
vakaro Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

KAZIMIERAS GUGIsf
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krlmlnallškas bylas 
visuose teismuose, baro dokumentus Ir poperas

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

Vakarais namie :
724 W. 35th St.

Tel. Drover 1310

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

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 pes Lietuvį
Kas turit silpnas arba 
skaudančias akis arba 

galvos skausmą, atsilunkykit pas
DR. W. YUSZKIEWICZ 

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

Tel. Humboldt 97
J. C. WO LON 

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Ave.

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

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave.,

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

»«■>■■ ■■ 1,1 ■’y*<

■ Dr. S. A. ŠUKIENE!
■ SPECIALISTĖ
E MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
E 3255 SO. HALSTED ST. 1
I Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL. 3 
"■ H B ........ti m b .-b m m ira m m

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šiofl mo
kyklos naujausia ir tobulinaiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klcsose dienomis ir vakarais. 
Jeipu nori išmokti Rreitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Lnnguagea

1741 W. 47th Street. Chicago. 'A

Parsiduoda aptieka( drugstoris) la
bai geroj, vietojo ir pigiai. Priežas
tis pardavimo — šeimiaiški nesutiki
mai. Kreipkimės prie .

Vladas Leščinskas,
Newark, N. J.196 New York ave.,

A-.;
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• V. Krėvė.GUDRUOLE. Admirolas Howard.

(Sodžiaus gyvenimo
I.

Moters, ar neturite 
rių, vištų, kiaušinių? 
barškindamas pirštu Įau
gau klausė Kušlius.

Jis buvo senas žydas il
ga barzda, pusiau žila .Bet 
ta žilė nedengė ir negadino 
prigimtos jo plaukų spal
vos. Jis buvo kušlas ir ne
matė, kas guli po kojų, to
dėl eidamas dūzgeno prieš 
save lazda, kaip aklas; y- 
pač atsargiai žengdavo, neš
damasis kiaušinius.

Sodžiaus vaikai, matyda
mi tai, mėgdavo jam dėti po 
kojų pagalį, kad sukluptų. 
Kušlius gerai žinojo tokį jų 
papratimą ir neikiek nepy
ko, tik būdavo atsargus ten, 
kur vaikai žaizdavo.

— Kam jus piktai daro
te senam žmogui, — kalbė
davo, bardamas juos, Kuš
lius ir stumdavo lazda ša
lin nuo kelio: Ar tai gerai, 
kad aš parvirstau.

Ir žiemą ir vasarą, vie
nodai apsirengęs, eidavo jis 
per sodžius, nešinąs pinti
nėle rankoj, sankrovėle ant 
pečių, nelenkdamas nei vie
no kiemo.

Dabar Kušlius stovėjo po 
lango pas Dumblini ir klau
sė, ką jam moters atsakys.

— Yra tekio jeknų, — 
šaiposi iš jo piemuo, kurs 
sėdėjo palangėje ir mezgė 
tinklą. Bet Kušlius, ir į to
kius juokus jau prijunkęs, 
nesideda galvon jo šaipymų. 
Truputį palaukęs, jis vėl 
barškina Įaugau ir klau
sia:

— Ar nereikia muilo, ada
tų, degtukų, silkių?

— Užeik, užeik, pamaty
sim, —- šaukia jį Dumbli- 
nienė, kuri, užsigulus 
lopšio, žindė vaiką.

Kušlius, nors prikišo ausį, 
kaip galėjo, į apšalusį lan
gą, bet girdėti nieko negir
dėjo; jis greičiau pajuto, 
nei užgirdo, kad jį kvietė 
užeiti, ir jis čia “uždirbs”. 
Dumblinienė buvo turtin
go ūkininko žmona.

Atsargiai (buvo slidu), 
dūzgendamas lazda, nušlep
sėjo per kiemą į priemenę. 
Kaip tik pamatė piemuo 
Kušlių ateinant pirkion, nu
šoko nuo suolo ir, ištraukęs 
iš pakrosnio storpagalį, pa
dėjo ji po slenksčiu.

— Paimk pagalį, paimk 
pagalį! bara jį Dumblinie-. 
nė: Ar tu nori, kad žmogus 
užsimuštų? Ak tu, begėdi!

— Butą žmogaus, bekrik- 
štis! — šaipės piemuo ir at
sisėdo ant savo vietos: Kai 
aš tarnavau Šiluose, mes ne 
tail) jam darydavom.

Munė, penkiolikos metų 
Dumbliuienės duktė, pasta
te kuodelį šalin ir pakilus 
paėmė pagalį iš paslenks- 
čio ir numetė ji vėl pakros
niu.

— Paleistuvi, štai kad 
duosiu pagaliu kukurėn, tai 
žinosi! Juokus sau rado, — 
pyksta mergaitė: Kad pa
dėjai, tai ir paimk.

— Nu gi tu kam busi, kad 
tau gaila žydo, — atkirto 
piemuo: Ar tik ne žydaiuar- 
tė sveika nori būti?

— Ką tu Šiluose daryda
vai, tu sau žinai, o čia to 
nedarysi: mes ne Šilai, —j

se-

vaizdelis).

barė piemenį Dumblinienė: 
Negražu juokties iš seno 
žmogaus: patsai senas busi. 
Ir nusidėjimas gi, kunigas 
išpažintin nepriims.

— Dar jau ten nusidėji
mas pasijuokti iš žydo? — 
paabejojo Marcelė, tarnaitė- 
algininkė: Maža jie musų 
žmonių apgauna!

Čia sunkiai stenėdamas, 
grabstydamas durų, Kuš
lius įsirito pirkion. Inėjęs 
sustojo pas duris, apsidairė.

— Pagarbintas Dievas, — 
Sveikina jis šeimyną.

Jam atsakė tik Dumbli
nienė :

— Ant amžių...
— Nu ko imsite? Degtu

kų, adatų?
— Silkių ar turi? Tik kad 

geros, nekietos butų, kaip 
anądien.

— Kur nebuvę, yra, — 
gerų yra; ir Merkinėj geres
nių nerasi.

— Gal iš pačių Druski
ninkų, tos pačios, ką ponai 
vasarą valgo? — šaiposi 
vėl piemuo.

Bet Kušlius jo šalin nė 
nedirsterėjo: Padėjo maiše
lį ant uzslauo, kraitele, at
kabinęs nuo maišo, pastatė 
ant suolo po langu ir ati
dengė lopinį: juo buvo sil
kės užklotos.

— Nu, eikit, imkit. Kiek 
jus norite? Tris, keturias?
— klausia jis ir renka kibi
re viršum, kur mažiausias.

Dumblinienė nesiskubino; 
pažindė vaiką, apklostė pa
talais ir tik tada priėjo į 
suolą. Dumblinienė neėmė 
tų silkių, kur jai siūlė Kuš
lius, tik išsirinko iš apačios 
kur geriausios.

— Vai tu pačias didžią
sias silkes renki. Kasgi 
pirks iš manės mažąsias?— 
murma nepatenkintas Kuš
lius.

— Nieko, paims žmonės 
ir blogąsias, kai nebebus ge
resnių, — ramina ji Dum
blinienė: Kiek gi tu nori už 
jas kiaušinių?

Kušlius paėmęs
rankon, pakilnojo, pasvara- 
vo...

— Kiek kiaušinių klausi? 
Kiaušiniai dabar pigus, o 
silkės kaip vištos. Duosi 
ketvirtį kapos. Gerai?

— Penkiolika kiaušiniu!
— nusipotrino moteriškė: 
Vai, kad tu nesulauktai, 
kad aš tau už jas tiek duo
tam Tavo visas kibiras tiek 
nevertas.

Dumblinienė sudėjo sil
kes atgalio kibirėliu.

— Te tau tavo silkės, kad 
jos tau tokios brangins, — 
ir atsisėdo už verpsčio.

— Nu, kiek duosi, sakyk, 
kiek duosi? — skubina ją 
nuraminti Kušlius ir krau
na tas pačias silkes iš kibi
ro ant suolo. Tik vieną jis 
pakeitė mažesne.

— Eik, imk silkes ir sa
kyk, kiek duosi?

Moteriškė šluosto prijuos
te rankas ir, lyg visai neno
rėdama imti silkių, bet tik 
atsikratyti], prabilo.

— Astuonių nori? Tai im-

Photo by American Press Association.

ž valgydauiies aplink, pas
kiau pasirodydavo karo lai
vai. Žmonės slėpdavosi į 
skiepus, ar tam laikui išva
žiuodavo Gazenpotau. Pas
tovėję laivai nuplaukdavo. 
Gyventojai pamažu kraustė
si iš Liepojos.

I Tel. Randolph 5246 |

I A. A. Slakis |
I ADVOKATAS į

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi visoki medžio padailinimu.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH0N pard
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silkės

Kad
gero

Astuonių kiaušinių! 
mano nedraugai tiek 
turėtų, kiek jos pačios 

(Bus dar).

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

Tel. Drover 5326

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visoki d arba dantisterijos sky- 
riun ineinanti, Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE.

?hona Drover 7B00

Šis Suv. Valstijų admirolas 
su karo laivynu bus pasiųs
tas į Meksiko pakraščius 

gelbėti amerikonus.

DR. A. J. TANANEVICZE
I Šydo VyFŲę Moterių ir Vaiki; Ligas
| Ofisas Ir Gyvanimo vieta Valandes

1 3249 S. Morgan St., Chicago.

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 Avė.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., :-: Chicago, III.

Ryga ir Liepoja po in- 
teknre paskutinių 

atsitikimi].
Husų laikraštis “N. Vr.” 

plačiai aprašo paskutinius 
karo atsitikimus. Pirmiau 
Rygon ateidavo tik visokios 
paskalos apie vokiečius, pa
skiau pradėjo čia plaukti 
lietuvių ir latvių būriai iš 
Kauno ir Kuršo gub. Trau
kiniai ateidavę kimšte pri
kimšti bėgančių žmonių nuo 
vokiečių. Mitavos plentas 
tik marguliavo žmonių bū
riais, arkliais ir vežimais. 
Drauge su Mitavos vežiku, 
vežančiu valdininkus, vos- 
vos judėjo sunkios lietuvių 
vežėčios, žydų iy lietuvių 
krautos, kurias traukė nu
vargę ir užvaryti arkliai. 
Su savimi pasiėmė tik kas 
visųreikalingiausia, o visą 
gėrybe paliko ant Dievo va
lios. Čia buvo ir šeimynų 
nuo Šiaulių—jos bėgo nuo 
pasirodžiusių vokiečių bu
rių; jie važiavo be paliovos 
(be perstojimo) 12 valandų. 
Gudresni žydai suskubo 
pasiimti reikal ingiausių 
daiktų, lietuviai-gi vos-vos 
apsivilkę, slėpėsi nuo šalčio 
vežėčių šiauduose. Kuomet 
nuvargę arkliai nebepa- 
traukdavo vežimo, tuomet 
visi išsėsdavo, palikę vienus 
vaikus; stipresnės moterys 
ėjo šalę tyliai melzdainos 
skaitant tarp pirštų rožan
čiaus poterėlius. —Paskiau 
pradėjo bėgti ir latviai. Jų 
riebus arkliai, užkinkyti į 
didelius vežimus, vežė dau
gybe miltų ir javų maišų. 
Bet ir jie ne visą paėmė, ką 
butų galėję išsivežti—liko 
visi jų galvijai, kadangi 
buvo valdžios užginta ga
benti gyvulius iš Kuršo, tas 
užgynimas ir dabar dar ne
nuimtas. Kad apsiginti nuo 
vokiečių, sodiečiai ėmė su 
savimi sunkias lazdas ir ša
kes. Daugelis* tik tuomet 
pradėjo bėgti, kai jau pasi
rodę pirmieji vokiečių bū
riai. Gaila buvo palikti sa
vo šiltų vietelių. Apart ge
resniųjų arklių, vokiečiai 
nieko nekliudė. Kiti ūkinin
kai išleidę gyvulius iš gur
bų ir atidarę daržines, kad 
patys gyvuliai galėtų mai
tintis.

Liepojos gyventojai dar 
labiau nerimavo — kasdien 
apie (i vai. ryto skraidyda
vo vokiečių laks lytu vai

Tahanevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAM? duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus . rejentališkus raštus 
gerai ir’pigiai.

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

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedčliais, Seredomis ir Pėtnyeiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

C ' - ' —.........................     ■

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(iškirpk šitą Kuponą).

' Šitas specialia KUPONAS vertas? 11 
Hassan Cigaretųkuponų, kada yra jwiduo-j 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

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

X (Vertės kupone gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

ATSARGIAU
tokią kompaniją, kurios jums 
nesuteiks gerto patarnavimo 

, už jusą pinigus. Musą kom
panija yra viena iš tą, kuri 
visuomet užganėdina žmones 
su I’A TARNAVIMU ir GRA
MOFONAIS, kuriuos gvaran- 
tuojame ant 15 metą.

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

$1.00 Į MENESI
f galite girdėti puikiausius šo 

kius ir geriausius dainorius 
savo namuose

I 3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI
24 ir 50 Dainų ir Muzik. Dykai 

Reikalaukite musų Puikaus 
iliustruoto Katalogo DYKAI.

ROYAL PHONOGRAPH 00. 92

Pilni Namai Linksmybes

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

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

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

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

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

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.
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Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklyto ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė.
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai.
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaui 
Siuntė mane Motinėlė.

aš,K — 1170
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Kur bakūže samanota.
Velnias ne Boba.
Batų čistytojas.
Rūtų Darželis. <
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigonų orkestras.
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 1 
Plaukė žąselė per Nemunėlį. (

Rašykite laiškus tuojau, o nulaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kilų daiktų.

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO"’ KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.

©
3249-53 So. Morgan St

I Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
į Į Durų, lentų, lentelių, rOmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
| . MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
i CARR BROS. WRECKING CO.
i 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
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Telefonas Canal 3737■AKUŠERKA
Mrs. A. Vidikas

B
B
B
B
B

B Baighsi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- B 
p vusi Pcnnsylvau.ijos hospi tūlėse ir Philadel- g 
g phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gini- g

dymo. Uždyka duočla rodą moterims viso-
" kiose ligose. Kalba) lietuviškai, angliškai, ■
® rusiškai, lenkiškai ir slaviškai. *
R B■ 1838 S. HALSTIiD ST., CHICAGO. J
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* KATALIKAS

Iš Chicago.
BESIGARSINTOJŲ SU

VAŽIAVIMAS.
Vakar Auditoriume prasi

dėjo posėdžiai Associated 
Advertising Clubs of the 
.World. Dalyvauja arti 10,- 
000 asmenų. Svarstoma apie 
biznio išsiplėtojimą, apie 
teisingus pagarsinimus, a- 
pie laikraščių apvalymą 
nuo apgaulingu pagarsini
mų. Kaikurie stovėjo už tai, 
kad reikią sustatyti komi
sija iš advokatų, detektyvų, 
daktaru, chemiku ir kito- 
kių profesionalistų. Ta ko
misija tyrinėtų kiekvieną 
pagarsinimą ir radę jį ne
teisingu, patrauktų tieson, 
arba visai diskrediduotų a- 
kyse žmonių. Ta komisija 
ištirtų visokius garsinamus 
vaistus, eliksirus, plaukų 
stiprintojus ir augintojus 
ir skelbtų apie jų niekingu
mą. Tokiuo budu kėsintųsi 
uždrožti mirtiną smūgį ap
gaulingiems pagarsini
mams. Susirinkusieji tai ko
misijai pritarė ir jos užlai
kymui tuoj sudėjo $2,000. 
Apgaulingi pagarsinimai 
diskredituoja žmonių aky
se ir teisingus besigarsin- 
tojus. Todėl tai visur kila- 
ma prie teisingumo, praei
na ta gadynė, kuomet onot 
rusų patarlės, neapgausi— 
neparduosi. Dar daug reikės 
kovoti su klaidingais pagar
sinimais, bet jau tuo gerai, 
kad kova užvedama.

Suvažiavusiems kalbėjo 
protestantų vyskupas, kur 
išrodinėjo, jog krikščionybė 
yra akstinu prie žmonijos 
kilimo. Krikščionybė išto
bulina, pakelia žmogaus 
sielą, pagimdo reikalavimus 
ir yra akstinu prie veiki
mo. Pasmerkė tuos, kurie 
nori iš pamatų išgriauti šį 
surėdymą ir pastatyti naują 
svietą. Prilygino tokius prie 
ūkininko, kurs neišmanyda
mas, kaip išnaikinti žiurkes 
iš namų, sudegino namus, 
kad sunaikinti tuomi žiur
kes.

ALLEN NENORĮS NEI 
PAŽIŪRĖTI Į KALĖ 

JIMĄ.
Joliet, Ill., valstybinio 

kalėjimo viršininkas Allen, 
kurio žmona pereito sek
madienio ryte kalėjimo niu
rnose buvo nužudyta, nus
prendęs pasitraukti iš uži
mamos vietos, nes negalįs 
perkesti skausmo delei tos 
nepaprastos piktadarybės. 
Jis sako, jogei jo kojos dau
giau nepastovėsiančios ka
lėjimo niurnose. Jo draugai 
jį kalbina palikti ant vie
tos ir praktikuoti kalėjime 
reformas, kadangi jam pa
sitraukus šalin, kalėjimai! 
sugrįžtų senieji laikai, ko
kie gyvavo ten pirm 20 me
tų. Tečiau Allen nenori 
apie tai nei girdėti. ViršL 
ninkas nekuriems kaliniams 
suteikęs perdaug laisvės ir 
štai nedorėliai už tai kaip 
jam atsimokėję. Kalinių li
kimo palenginu imui daug 
darbavosi ir jo žmona. Bet

aišku, nekinie galvažudžiai 
nėra pataisomi ir jais ne
galima pasitikėti.

Už Mrs. Allen nužudymą 
imama nagan nigeris Cam
pbell, kuris tečiaus neprisi
pažįsta tai padaręs. Di
džiumą ir kalinių ant jo la
bai Įnirtę. Nigeris kalėji
mai! uždarytas už galvažu- 
dybę, bet įgijo viršininko 
pasitikėjimą ir jis buvo 
nuskirtas šeimynos priva
tiniu tarnu.

Mrs. Allen laidotuvės at
sibus šiandie po pietų. Lai
dotuvėse ims dalyvumą gu
bernatorius Dunne ir kiti 
valstijos viršininkai.
UŽ GERĄPIKTU AT

MOKA.
Mrs. Helen Burnett, 25 

m. amžiaus, 2204 So. State 
gat., vakar virtuvėn įsilei
do apiplyšusi lyriški, kuris 
prašėsi pavalgyti. Kuomet 
moteris jį įsileido ir užda
rė duris, tasai nekadėjas 
išsitraukė revolveri ir pa
reikalavo atiduoti pinigus, 
kokius namie turi. Moteriš
kė persigandus sprūdo ki
tan kambarin, tuo tarpu pi- 
ktadaris šovė ir kulipka su
žeidė jai dešinę ranką. Ji 
parkirto, o piktadaris pas
prūdo.

Tai mat kartais kokius 
niekšus pasitaiko įsileisti į 
vidų. Panašių valkatų ne
reikia gailėties ir jokiuo bu
do vidun neleisti. Moteris 
turi apsisaugoti.

Vienas policiantas, va
žiuodamas motorcikliu ant 
Sheridan road, sužeidė 13 
metų bernaiti Francis Kel
ler, 854 Castlewood terra
ce. Tai matęs sveikatos ko- 
niisionierins Robertson.

ŠIMKAUS PRAKALBA.
Vakar vakare šv. Jurgio 

salėj kalbėjo p. Šimkus. 
Žmonių buvo pusėtinai pri
sirinkę, bet rodos galėjo Im
li daugiau. Susirinkusieji 
gražiai klausė graudžių ir 
ilgų apipasakoj imu apie 
Lietuvos išteriojimą, dras
kymą ir žmonių išlakstymą 
ir jų vargus. Ne vienam su
vilgė akis ašaros beklau
sant graudžių pasakojimų.

Aukų surinkta $73 su 
centais.

senojoj šv. Kryžiaus bažny
čioj (naujoj parapijos sve
tainėj) ir į prakalbas pak
viesti gerb. svetį p. St. Šim
kų. Tą patį vakarą salėje 
bu's renkami parašai po pe
ticija.

J. J. Palėkus.

Mrs. William O’Connor, 
3845 Union avė., vakar ryte 
pagimdė trinučius, du ber
naičiu ir mergaitę.

K __________ ________________

ŠIMKUS KALBĖS APIE 
MUZIKĄ.

Rytoj birž. 23 d., šv. Jur
gio salėj atsibus Beethoveno 
koservatorijos mokinių kon
certas. Koncerte dalyvaus 
geresnieji mokiniai, tarpe 
kurių yra gerai išsilavinu
sių piano skambinime, 
smuikavime, dainavime ir 
tt. Pažymėtina, kad tame 
koncerte dalyvaus vienas žy
miausių lietuvių kompozito
rių p. St. Šimkus. Jisai kal
bės apie muziką, apie liau
dies dailias, kaip tos tvėrė
si. Visi muzikos mylėtojai 
neprivalo .praleisti tokio 
koncerto. Kiekvienas turės 
naudos ir smagumo atsilan
kęs į rytojaus koncertą ii* 
kiekvienam patartina atsi
lankyti.

MISS POTTER ATSI
RADO

Ištisą savaite angliški 
laikraščiai trukšmą kėlė 
apie neva kur tai žuvusią 
pianistę Miss Potter. Ka
dangi toji mergina vienos 
milijonierės yra proteguo
jama, tatai ir nenuostabu, 
kad laikraščiai suskato taip 
daug rašyti apie Miss Pot
ter. Tuo 'tarpu mergina 9 
dienas išbuvo Lake Bluff 
pas Mrs. Durand. Tai ir po 
trukšmui.

BRIDGEPORTO VY
ČIAMS.

Kadangi rytoj, trečiadie
nį birž. 23 d., atsibus šv. 
Jurgio svetainėje Beetho
veno koservatorijos moki
nių koncertas, kur ir p. Šim
kus kalbės, tai vyčiai IG-tos 
kuopos teiksis Besivėlinti 
susirinkti, o greitai apkal
bėję reikalus eisime į kon
certą.

Rast.
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IMW A WWI ®us keikta A. L D. “KATALIKO” skaitytojams. 
l/U VAlluD* Tik tėmykite kas bus duodama.

PIRMOJI DOVANA. - Kiekvienas musu skaitytojas, kuris prikalbins kelis lietuvius užsirašyti dienraštį 
"KATALIKĄ”, surinks taip iš nauju skaitytoju nemažiau $10.00, apturės už ta savo triūsą VISAI DY
KAI Laikrodj-Budilninkn vertės $1.25.
ANTROJI DOVANA. - Kas iš musu skaitytoją prikalbins dienraščiui “KATALIKUI” daugiau prenumera
torių ir surinkęs prisius $50.00 - tasai dovanoms gaus VISAI DYKAI grojamą Mašina-Grafafo- 
nę vertės $19.50.

Štai kaip lengva tas dovanas gauti:
Kad gauti tas minėtas dovanas, galima mums iš prikalbintų skaitytojų pinigus siųsti ir dalimis. Pavyz

džiui, vieną dieną galima prikalbinti užsirašyti dienraštį vieną skaitytoją, tatai už jį tuojaus pinigus “Katali
ko” ofisan pasiųsti; kitą dieną, rasi, galima bus prikalbinti du ar tris skaitytojus ir už juos taippat pa
siųsti pinigus; ir t.t. Tuomet prikalbintieji skaitytojai veikiau apturės dienraštį ir nebus rugojimų. Gi dien
raščio ofise prenumeratos prisiuntėjų bus vedamas rekordas, Kuomet tuo budu bus sudaryta $50.00 prenu
meratos skaitytojų, tuojaus ir bus pasiųsta mašina-grafafonas. Gi kas norės dovaną gauti už prikalbiniiną 
dviejų arba kelių skaitytojų, kurių prenumerata išneštų $10.00,t po tų pinigų apturėjimui tokiam bus pasių
sta laikrodis-budilninkas. Vadinasi, tų dovanų gavimui nereikia būtinai gauti $10.00 arba $50.00 ir ant kart 
siųsti, bet galima siųsti dalimis už kiekvieną prikalbintą prenumeratorių.

Panašių dovanų savo skaitytojams ligšiol dar nei vienas laikraštis nepasiūlė.

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

Mes žinome labai gerai, kad Tamsta darbuojies dienraščio “Kataliko” praplatinime, tatai mes norime, 
l ad tasai pasidarbavimas Tamstai butų veltus ir todėl mes sumanėme už tai gausiomis dovanomis atlyginti. 
Tamstai lengva prikalbinti 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: 
Pasitarnauji dienraščio praplatinimui, podraug pasitarnausi musų brolių švietimui; gi kuomet lietuviai bus 
šviesesni, musų tauta pakils; pagaliau ir pats naudą apturėsi, gaudamas nepaprastą dovaną.

I

ORAS.
Chicago ir apylinkės. —

Gražus oras 
toj; šiandie 
augščiausia 
buvo 81 1., 
57 laipsniai.

T. F. KOMITETŲ SUSI
RINKIMAS.

Vakar vakare šv. Kry
žiaus parap. svetainėj atsi
buvo Tautos Fondo komi
tetu susirinkimas. Tartasi, 
kaip butų patogiau sureng
ti prakalbas rinkimui aukų 
nukentėjusiems del karo.

Nutarta prakalbas su
rengti penktadienio, birželio 
25 dieną, vakare buvusioj

MOTERIŲ SUSIRIN
KIMAS.

Šį vakarą atsibus susirin
kimas 1-mos kuopos A. L. 
R. K. Moterių Są-gos. Su
sirinkime bus svarstyta 
daug svarbių dalykų todėl 
visos narės malonėsite pri
būti 7:30 vai. vakare į šv. 
Jurgio salę.

M. L. Gurynskaitė, 
Centro rašt.

SUČEDYK PINIGUS
> ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO I

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

Ib.

19c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c '■

šiandie ir ry- 
vėsiau. Vakar 

temperatūra 
žemiausia —

Puikiausia arbata nuo 25c iki (50 c svaras
Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kaid mokėsite ir po Si.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnica?oavo
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

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

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 b Ashland ave

“Lithuania” Special

KATALIKO”
DOVANA

324.9-53 So. Morgan St. 
Chicago, III.

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

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

lictuviš- 
pirkinio

Rašydami laiškus visuomet adresuokitejtaip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., - - Chicago, Ill.

______________________ .. . _______________________ .
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