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TEUTONAI JAU PAĖMĖ LVOVĄ'1

Teutonai už
ima Lvovą.

Berlynas, birž. 23. — Ga
licijos sostinė Lvovas 
(Lemberg) patenka i teu
tonu rankas. Tai buvo pas
kutinis rusu ramstis Galici
joj. Rusai kiek spėja, tik 
gabena daiktu iš Lvovo, o 
gynėjai, atmušdami smar
kius vokiečiu antpuolius, 
traukiasi miesto šalimis, o 
lie per patį miestą.

Tris vokiečiu armijos gu
lė ant Lvovo ir jau bandė 
apsupti iš visu pusių, kad 
daugybes rusu paimti ne- 
ilaisvėn. Bet rusai matė, 
jog apsiausti neilgai tega
lėtu apginti miestą, trankė 
lauk.

Vienas pranešimas skel
bia, jog rusai visur aplin
kui Lvovo išmušti iš pozici
jų ir dar tik atkakliai ari
ergardas laikosi ir grumia
si, kad išsitraukimas butu 
tvarkoje ]ladarytas.

Vokiečiu laikraščiai, ra
šydami apie rusu nepasise
kimus ties Lvovu, sako, jog 
yusu artilerija buvus bloga
me stovyje. Daugelis ka
imeliu po keliu savaičių 
yartojiino trukdavo, o tūk
stančiai šrapneliu nesprog- 
davo.

Petrograde skelbiama, jog 
kraustymasi iš Lvovo lai
ku buvo pradėtas. Archi
val ir sužeistieji tvarkoj ir 
laiku išgabenti. Rusai pri
darė visokiu keblumu ir 
klinčių aplink Lvovą, kad 
tik jiems brangiau atsieitu 
Lvovo paėmimas. Prikasė 
vilko duobiu, pridarė apka
su, pritvėrė dygliuotu tvo
jai.

Nors dar vokiečiai nebu
vo Įkėlę kojos į Lvovą, bet 
Berlyne jau išanksto buvo 
žinoma, kad Lvovas pateks 
į vokiečiu rankas ir išank
sto išpuošė Berlyną vėlia
vomis ir pasirengė pergalę 
apvaikščioti.

Kuomet pereitą rudenį 
rusu avangardas sumušė 
austrus ir vijosi per Galici
jos lygumas per šešias die
nas mizdami vien giriniais 
obuolaičiais ir kuomet pas
kui užėmė Lvovą, tai visoj 
Rusijoj buvo neapsakomas 
džiaugsmas, o dabar ten, ži
noma, nuliūdimas širdį 
spaudžia.

Teutonams Galicijoj ne
daug tepatenka rusų ka
nuoliu. Rusijos Belaisviai 
pasakoja, kad generalis 
štabas įsakė batarejų ko
mendantams gelbėti kanuo- 
]es visokiame atsitikime. 
Jei ne, tai asmeniškai atsa
kys už padavimą kanuoliu. 

žemės drebė
jimas Gali- 

lornijoj.
EI Centro, Gal., birž. 23. 

— Imperial klonis nuo kra
što iki krašto buvo pakra
tytas žemės drebėjimu. 
Nuostoliu pridaryta už 
šimtus tūkstančiu doleriu. 
EI Centro, Calexico. Mexi
cali, Heber ir keletas ma
žesnių miestelių pavirto į 
griuvėsius. Ištiko visur 
gaisrai ir griuvėsiai teb- 
griaudžia. Ligšiol žinoma, 
jog du žmogų žuvo, sužeis
ta buvo daug. Miestelis 
Holtville esąs liepsnose.

Žemė drebėjo vakar va
kare. Sudrebėjus žemei, 
tuoj visuose miesteliuose 
užgęso žiburiai. Sekė an
tras sudrėbė j imas. Žmonės 
išbėgo ant gatvių ir buria
vosi. .

Mieste Calexico Masonic 
Temple buvo posėdžiai nuė
sto trustees’n, kuomet na
mai sudrebėjo. Visi tuo
met dūmė lauk.

Mieste Mexicali gemble- 
riai palikę auksą ant stalo 
šiliuko lauk, kuomet sudre
bėjo namai, kur lošė.

BRAVARNINKAS IŠMO
KĖSIĄS SKOLAS.

Bluefield, W. Va., birž. 23. 
■— Samuel Walker, turtin
giausias bravarninkas W. 
Virginijoj, apsiima išmokė
ti per 10 metų valstijinę 
skolą, kuri yra $12,393,929. 
Ir dar kasmet duotų po 
$500,000 del visokių page
rinimų valstijoj. Už tokią 
savo auką jis tik vieno da
lyko teprašo iš valstijos: 
kad toj valstijoj jam butų 
duota svaigalų monopolija, 
ty., kad jis vienas teturė
tų teisę dirbti ir parduoti 
svaigalus; taip kaip Rusi
joj degtinė yra valdžios 
monopolizuota. Bravarnin
kas pažada tuoj užstatyti 
$2,000,000 bondą, jog visa, 
ką prižada, išpildys iki zet.

— Londonas birž. 23. — 
St. Russell, amerikonas, pa
sodintas kalėjimai! už tai, 
kad negalėjo užsimokėti 
$125 bausmės, kuri jam bu
vo uždėta už ėmimą paveik
slų karinės valdžios užgin
toj vietoj.

Apskaitliuojama, kad ties 
Lvovu ant 100 mylių linijos 
austro-vokiečių esą 2,000,- 
000 kareivių. O ant viso 
fronto tarp Baltikos ir Ru
munijos esą 4,000,000 aus
tro- vok iečių-vengrų karei
vių.

ĮČgPrSS/YgOgfl FIRST VARSITY CREW]

Columbia kolegijos irklininkai, kurie birželio 28 d. mano lenktynes laimėti.

Pastojo kelia.
Roma, birž. 23. — Ant vi

so fronto austrai sustabdė 
italų žengimą pirmyn. Au
strams pribuvo sustiprini
mų į Trcntino, į Alpų kal
nus ir palei Isonzo upę.

Berlyne skelbiama, kad 
italai per kelias dienas darė 
antpuolius ant austrų pozi
cijų palei Isonzo ir neturė
jo pasisekimo. Po tris ata
kas dienoje buvo daryta ir 
su dideliais nuostoliais bu
vo atmuštos.

Labai pasižymi austrų 
moteris. Karo lauke gami
na kareiviams valgį, neša 
vandenį ir slaugoja sužeis
tuosius.

PRADĖJO STATYTI a 

GELEŽINKELĮ.
Washington, D. C., birž. 

23. — Alaskoj pradėta sta
tyti geležinkelio linija. 
Statymą prižiūri leitenan
tas Mears. Prie statymo 
dirba 2,000 darbininkų. Tai 
bus pirmas Suv. Valstijų 
valdžios valdomas geležin
kelis. Šiaip visi Amerikos 
geležinkeliai yra kompani
jų valdomi.

— Berlynas, birž. 23. — 
Talkininkai liepė Bulgari
jai tuoj sumobilizuoti ar
miją ir eiti preš turkus. 
Bulgarija pareikalavo, kad 
aiškiai butų pasakyta, ką 
už talką gaus.

Kanuoie neša 
23 mylias.

Londonas, birž. 23. — Vo
kiečiai bombardavo Dun
kirk, vartodami tokias ka- 
nuoles, kokių ligšiol der ne
buvo vartoję karo lauke. 
Vartoja kanuoles, nešančias 
23 mylias. Iš tokios tolu
mos atšovė 29 šovinius. Su
žeidė tik keletą asmenų. 
Prancūzų lakūnai tūloj iš 
padangių nužiūrėjo, kur tos 
kanuolės randasi ir signa
lais parodė francuzų arti
leristams. Tuoj imta į tas 
vietas šauti iš kanuoliu.

UŽMUŠĘS .TRIS ŽMO
NES.

Londonas, birž. 23. — 
Prasidėjo byla G. J. Smi
th’o. Jisai kaltinamas už 
tai, jog tris kartus buvo ve
dęs ir kas kartas nužudęs 
savo pačią. Visas tris nu
žudęs lygiu budu vanoj.

— Londonas, birž. 23. — 
Ant Gallipolio turkai norė
jo užimti vieną anglų drut- 
vietę. Išžudė savo 1,000 
kareivių ir nepasiekė tik
slo.

— Madrid, birž. 23. — 
Atsistatydino Hispanijos 
ministerial. Atsistatė už 
tai, khd negalėjo surinkti 
užtrauktos paskolos.

Neleido Japo
nų i Europe.

Haaga ,birž. 23. — Laik
raštis Handelsblad skelbia, 
kad Japonija jau buvo nu
gabenus 300,000 kareivių į 
Mandžuriją ir ketino per 
Siberiją juos siųsti vokie
čių mušti. Bet tuo tarpu 
įsimaišė Suv. -Valstijų val
džia ir pasipriešino tam 
Japonijos žygiui. Ta armi
ja ir buvo paskui atšaukta.

Suv. Valstijų valdžia nei 
patvirtina, nei užgina tą 
gandą.

— Philadelphia, Pa., birž.
23. — Du gaisrininku, W. 
James ir J. Hilman, žuvo 
ir 14 sužeista, kuomet degė 
namai Thomas Potter Sons 
and Co.

— Londonas, birž. 23. — 
Anglijos garlaivis Carls- 
book nuskandintas vokie
čių povandeniniu laivu. Ju
rininkai, išgelbėta.

— Tulsa, Okla., birž. 23. 
— R. Camp, inžinierių, už
mušė meksikonai.

— Londonas, birž. 22. — 
Ligšiol Anglija neteko 11,- 
072 oficierių. Iš tų 3,372 
užmušta, 6,651 sužeista ir 
1,049 pateko nelaisvėn.

Vokiečiai
Lietuvoje.

“Naš. Viestn.” 12^-V. ra
šo:

Už 10 mylių nuo Ventspi- 
lės pasirodė vokiečių skrai
duolis su minininkais ir hy- 
droaeroplanu. Vokiečių lai
vynas greit pasišalino į pie
tų vakarus.

Į vakarus nuo Kuršėnų 
stoties išilgai Dubisos upės 
atkaklus mūšiai tebeina. 
Vokiečiai smarkiai spiriasi 
visu fronto platumu; jie, 
stumiami vakarų link, atsi
traukė nuo kairiojo Dubisos 
kranto. Kuršėnų rajone, be
bildami sustiprintą vokiečių 
poziciją, rusai užgrobė 5 
kulkosvaidžius ir kelis šim
tus belaisvių.

Kuršėnų pozicijos vokie
čių buvo išrinktos patogiose 
vietose ir gerai sustiprintos. 
Apkasai kasti žmogaus gi
lumo; įtaisyti šaudymui 
prietaisai, uždangalai, blin
dažai ir įvarus užtvarai. 
Rusai čia durtuvais pergalė
jo priešininką, išstūmė jį iš 
tų guštų. Žmonių pasakoji
mu vokiečiu štabas buvęs 
klebonijoje, jo tarpe buvęs 
ir Viliaus suims Jokymas 
ir kunig. Lippe, kurie turėjo 
irgi skubinai pasitraukti.

Nemuno rajonu be per
mainų.

Vokiečių spėkos Lietuvo
je. Spėjama, kad vokiečiai 
bus atgabenę į Šiaulių-Ry- 
gos frontą ligi 3 korpusų 
(apie 120 tukst.). Jie iškar
to atsirado, tik pasidaugi
nus rusų karuomenei, vokie
čiai ėmė stiprinti ir savo 
eiles.

. Iš pradžių tik ėjo raite
liai. Po Mintaujos mušiu 
vokiečiai permetė čia 1 re
zervo korpusą, ne visą iškar
to, bet dalimis. Toliau ėjo 
79-ji, 6 rezervo divizijos, 36- 
sai ir 226-sai rezervo pul
kai ir jau paskutinį laiką 
viena 12-to saksų .korpuso 
divizija.

Kuršėnų apylinkėje ir į 
pietus nuo Šiaulių veikia iš
viso apie 3 pėstininkų di
vizijos (apie 45—50 tuks.).

Kita vokiečių armijos 
grupė korpuso didumo (apie 
40 tukst.) stovi apie Rasei
nius ir gina Dubisos kran
tus; ji sudaro nuo Kauno 
pusės uždangą Šiaulių fron
tui.

Šiauliai. Šiauliuose vokie
čiai išbuvo 8 dienas. Pir- 
mon galvon jie čia užsiėmė 
odos rekvizicija Freinkelio 
ir Nuroko fabrikuose, iš ku
rių išvežė už kelis milijonus 
rub. prekių. Taip, viename 
Nuroko fabrike padaryta li

gi 2 milijonų rub. nuosto
lių, išgabenta daugiau nei 
3000 išdirbtųjų odų, iš 
Frenkelio, be odų, išvežė 
dar nemaža vario. Be fabri
kų, nukentėjo dar kaikurios 
sankrovos, pav., Juchnevi
čiaus, “Progreso,” “Bir.” 
Vokiečių kareiviai, prisiki
šo saldainių kišenes, dalino 
ir vaikams. Miesto gatvės 
buvo pilnos automobilių; 
nemaža buvo ir sunkiųjų 
automobilių, kurių 80 buvo 
pritaisyta gyvuliams vežti 
po 12 galvų vienam vežimui.

Vidaus tvarkai laikyti 
nieste išrinktas buvo tvar
kos komitetas, kurį sudarė: 
inž. V. Bielskis, kum Jasen- 
skis, Rubinšteinas ir Savi
čius (K-to pirmininkas). 
Jie Surinko iš žmonių tarpo 
tvarkos daboto j us—m ii i c i - 
ją, kuri žiurėjo, kad nebūtų 
vogimų ir kitokios netvar
kos. Vokiečių komendanto 
gi buvo išleista keli atsišau
kimai vokiečių, rusų ir lie
tuvių kalba, būtent kad 
plėšikai grąžintų išplėštus 
netvarkos metu daiktus, kad 
žmonės vežtų į Šiaulius rin- 
kon produktų ir varytų re- 
kvizicijon gyvulius, už ku
riuos žadama buvo mokėti. 
Be to žadama buvo atlygini
mo ir dovanų (100 r.) už 
pristatymą išsiųstųjų Ru
sijon Vokietijos valdinių.

Vokiečiai įsitaisę buvo 
Šiauliuose ir savo paštą, te
lefonus; aplink gi miestą— 
stipriausias pozicijas. Jų 
štabas stovėjo Berlyno vieš
butyje. Šiaulių pozicijos bu
vo padarytos apie Aleksan
driją, Ginkunus, Ša pim
pius, Venksnėnus. Apkasai 
padaryti pamatingai: iš sto
riausių balkių, su langais, 
požemių kambariais. Ginku- 
nų miškelyje įtaisyta buvo 
ant medžių viršūnių žval-

(Pabaiga seka).

EXTRA!
BERLYNAS, birž. 23. - 

Iš Austro-Vengrijos gene- 
ralio štabo pranešama, kad 
po atkaklaus mūšio teutonai 
užėmė Galicijos sostinę 
Lvovą (Lemberg).

PETROGRADAS, birže
lio 23. — Oficialiai skelbia
ma, kad ant vieškelio tarp 
Telšių ir Lukniškių Rusijos 
raiteliai užgriebė vokiečių 
transportus. Ką galėjo pa
siėmė, likusius daiktus su
degino. Transportų paly
dovus rusų raiteliai kardais 
iškapojo. Palei Dniestrą, 
Galicijoj, rusai sumušė au
strus, paėmė 3,500 nelais- 
vių. Kazokai vejasi bėgan
čius austrus.
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Jau nuo senai žinome, 
kad auką rinkimui ne visa 
musą dvasiškija pritaria. 
Jau anais metais, kuomet 
buvo kun. J. Tumas su kun. 
Alšauskiu, tai ne visi Cliica- 
gos kunigai tepriėraė tuo
du svečiu. Dabar, kuomet 
Lietuva ugnies aj įimta ir 
kraūjuje paplūdus, irgi ne 
visi teprisideda prie, auką 
rinkimo, ne visi pakaktinai 
paragina žmones prie duos- 
muuo. Atmename laiką, 
kuomet Lietuviu Dieną tu
rėjome Chicagoj surengę 
Tag Day. .Tai dviejose pa
rapijose — So. Chicagoj ir 
Brighton Parke — visai ne
prisidėta prie to. Nebuvo 
suorganizuota auką rinkė
ją tose parapijose ir todėl 
praleista gera proga parin
kti auką tarp svetimtau
čiu.

Reikia naikinti 
piktas^

Tarp lietuvių Amerikoje 
sutinkama daug moraliai 
sugedusią vienatu. Tasai 
sugedimas visuomet paeina 
iš girtuoklybės ir skaitymo 
nešvarių, demoralizuoj ančių 
raštų. Iš tą šlamštą leng
vatikiai sužino ypač apgau
lingą tvirtinimą, buk žmo
gus neturįs dusios, buk su 
žmogaus mirtimi viskas pa
sibaigiu, buk žmogus po 
mirčiai neatsakąs už blo
gus darbus ir t.t. Ve tai
gi į tokius šlamštus neku- 
rie įsiskaitę veikiai neten
ka doros ir paskui breda 
dumblinais takais prapul
tim Ne tiek pati girtuok- 
lybė priveisia visokios rą- 
šies nedorėlių, kiek ciciliki- 
nią raštpalaikių skaitymas.

Skundžiasi mums vienas 
musų skaitytojas ilgoku 
laišku, kad jį norėjusi nu
nuodyti jo tikroji sesuo. 
Perilgas laiškas dėti laik- 
raštin. Tik trumpai čia 
paminėsime jo nusiskundi
mą.

Pirm keliolikos metų jis 
parsikvietęs iš Lietuvos sa
vo jauną seserį. Žinoma, 
jam kelione daug lėšavusi, 
paskui kelis menesius už
laikymas. Sesuo, prasitry- 
nus akis, iškeliavus kitan 
miestan ir ten ištekėjus už 
notorinio girtuoklio, pir
miau nepasiklausus savo 
brolio, ar jai tas tinka dary
ti. Ištekėjus ir tuojaus at
siradus didžiausiam skur
de. Brolis suteikęs pagelbą 
ir buvęs manęs parūpinti 
jos vyrui darbą. Bet tasai 
ištolo neapsiėmęs dirbti. 
Kuomet vieną kartą brolis 
buvo pas seserį atkeliavęs 
ir apsistojęs keletą dieną, 
jis sesers buvo verčiamas 
perrašyti ant jos ūkio dalį,

Austrijos skraiduolis<5?

VERI BU S U N! TfŠ~HWH6 A BROADSIDE}
Didžiausias Austrijos karo laivas “Viribus Unitis” šaudo iš kanuolių susirėmime 

su Italiojs karo laivais tarp Trieste ir Venice (Venecijos).

Auką rinkimas nukentė
jusiai Lietuvai pastaruoju 
laiku lyg buvo apsistojęs. 
Bet, p. Šimkui pribuvus, 
tas dalykas atsinaujina. At
siranda naujas akstinas. 
Ant nelaimės, iš pat pra
džios p. Šimkaus misijos 
padaryta klaidą ir įvyko 
nesusipratimų. Visgi tikė- 
ties reikia, kad auką rinki
mui tas daug nepakenks. 
Dalykas toks, kad atsirado 
tokių kunigu Cliicagoje, ku
rie neprielankus p. Šimkui, 
o vienas jau griežtai pasi
statė prieš Lietuviu Dr-jos 
nukentėjusioms del karo 
šelpti įgaliotinį. Jisai svetį 
kaltina tame, kam tasai ša
lę laisvamaniu kalba ir ren
ka aukas.

prakalbas, kur auką buvo 
renkama. Ir taip birželio 
13, 15 ir 16 d. p. Šimkus 
kalbėjo sale laisvamanių. 
Žinoma, toks iš pat pradžią 
p. Šimkaus bendravimas su 
laisvamaniais nemalonu į- 
spudį padarė i kaikuriuos 
katalikus. Tas ir buvo prie
kabė kaikuriems kunigams 
pasistatyti prieš p. Šimkų.

Reikia pripažinti, jog a- 
nie pirmutiniai kvietėjai p. 
Šimkaus kalbėti šalę lais
vamaniu ir bus kalti, jei 
gausumas auką bus mažas. 
Tautininkai, laisvamaniai 
suteikė p. Šimkui meškos 
patarnavimą.

kokią esąs palikęs Lietuvo
je. Jis nesutikęs taip pada
ryti. Sesuo baisiai užsirūsti
nus ir iis iš jos veido išskai
tęs,. jogei ji pilna keršto. 
Vieną dieną jam netyčio
mis teko išgirsti, kaip sesuo 
su savo girtuokliu vyru ta
rėsi jam galą padaryti. Nuo 
tos valandos jis palikęs at
sargesnis. Tą pačią dieną 
jis suvalgęs vakarieniau
jant kiek mėsos ir jam pa
sidarę bloga, galva apkvai
tusi. Kiek palaukes jis nu
ėjęs pas pažįstamą ir tas 
jam suteikęs kokią tai vai
stu. Pa to jam palengvą  ję 
ir jis, parėjęs namo, atsi
gulęs lovon, nuduodamas 
miegančiu. Vėlai vakare 
sugrįžęs sesers vyras ir, 
persitikrinęs, kad brolis 
miegąs, paklausęs savo žmo
nos, ar dar galas jo neė
męs. Žmona vyrui atsa
kius, jogei ji ganėtinai puo
dą uždėjusi ant mėsos, bet 
kad jis jos mažai valgęs. 
Vyras tik sumurmėjęs. Lo
voj gulintis tą kalbą girdė
jęs ir vos praleidęs naktį. 
Ant rytojaus išvažiavęs ša
lin nuo tą nedorėliu.

Tai taip ,persistato viso 
atsitikimo metmenys.

Galima tikėti, galima ir 
netikėti tam žmogelio nusi
skundimui. Bet be jokio 
reikalo visgi jis negalėtą 
intarti savo sesers. Ir pa
našią atsitkiinų esti ne ma
žai.

Be abejonės, pirmutiniai 
p. Šimkaus kvietėjai į pra
kalbas netaktingai pasiel
gė. Mat, pribuvus p. Šim
kui Chicagon, tuoj čia pra
sidėjo laikraštininką suva
žiavimas. Buvo surengta 
eilė prakalbą. Nors p. Šim
kus buvo paskelbęs, jog ne- 
pradėsiąs prakalbą pirm 
birželio 20 d., bet laisvama-

Šitame netaktingame, be 
abejonės, nei 
kaltas patsai p.
Jam nerupi tarpsroviniai 
reikalai ir jis eina kalbėti 
ten, kur kviečiamas, kur 
gali auką parinkti. Bet a- 
ną prakalbu rengėjai turėjo 
žinoti, jog statydami p. 
Šimkų šalę kraštutinių lais
vamanių ir dar iš pat pra
džios jo misijos, kompromi
tavo jį akyse skaitlingiau
sios ir duosniausios lietuviu 
visuomenės dalies—kataliką. 
Jei p. Šimkaus surengimui 
prakalbą dabar įvyksta 
trukdėsią, ,tai tame iš da
lies yra kalti ir kunigai, bet 
didžiausia kaitė krinta ant

krisleliu ne-
Šimkus.

tempė ir p. Šimkų i savo j laisvamaniu.

Skundžiasi žmogelis, 
kad negana, jogei jis daug 
del sesers išsilėšavęs, bet 
dar toji ant galo, užuot dė- 
konės, norėjus jį nudėti.

Vis tai blogu raštą skai
tymo ir girtuokliavimo vai
siai. Jei sesuo be brolio 
pritarimo drįso su girtuok
liu susijungti, be abejonės, 
jau ir ji buvo menkos do
ros.

Platinasi, labai platinasi 
tarp Amerikos lietuviu mo
ralia sugedimas, nedora.

Vienatinis vaistas prie
šais tą sugedimą, tai lietu
viu apsišvietimas, atsikra
tymas nuo skaitymo viso
kiu šlamštą, pametimas gir
tuokliauti.

Lietuviai tai gali atsiek
ti lengvu bildu. Tegu tik 
rašosi į katalikiškas orga
nizacijas, tegu skaito tik 
gerus laikraščius ir naudin
gas kunigas, o veikiai lie-

IŠ PERU, ILL.
ST. BEDE COLLEGE.
Šioje kolegijoje gyvuoja 

A. L. R. K. A. M. Susivieni
jimo III-čia kuopa Jiąai su
sideda iš vienuolikos narių. 
Ketvirti jau metai kai čio
nai esti išguldinėjama lietu
sių kalba. Klesos esti ketu 
rios per savaite, kur kiek
vienas moksleivis galėjo ge
rai- susipažinti su lietuviš
kos kalbąs ypatybėmis, ir 
kurie laukė pamokas, nesi
gaili. Klesose buvo studi
juojama šie dalykai: Lietu
viška gramatika, sintaksė, 
retorika, Lietuvos historija 
ir literatūrą. Viršminė- 
tų dalykų mokytojam buvo 
Anicetas Linkus.

Apart to, per visą mok
slo metą, kuopa turėjo kas 
dvi savaiti susirinkimus, 
kuriuose buvo laikomi deba
tai, prakalbos, paskaitos, 
referatai ir tt. Paskutinis 
kuopos literatinis susirinki
mas atsibuvo birž. 13 d. Ta
me susirinkime sulyg kuo
pos nutarimo kiekvienas 
narys turėjo būti prisiren
gęs, ką nors pasakyti arba 
paskaityti.

Susirinkus visiems drau
gams salėn, kuopos pirmi
ninkas, A. Naugžemis, ati
darė susirinkimą malda. 
Programo išpildymas prasi
dėjo paskaita, kurią skaitė 
patsai pirmininkas temoje: 
Kun. Ant. Strazdelis, jo gy
venimas ir darbai”. Atliko 
gerai. A. Linkus kalbėjo 
apie šv. Bedo kolegijos lie
tuviškos pamokos ir susivie
nijimo reikalus.
Martinkus kalbėjo 
“Škotijos lietuvius”,

Ketvirtas, Kazimieras I- 
vinskas, kuris pasekmingai 
užbaigė komercijos kursą, 
kalbėjo apie “Mokslą” ir aut 
galo atsisveikino su drau
gais moksleiviais. Po jo V. 
Stulginas skaitė referatą 
apie filologijos daktarą G. 
J. J. Sauerveiną, kuris ne
mažai yra pasidarbavęs dė
lei prikėlimo iš miego Prū
sijos lietuvių. J. Poška 
smarkiai kalbėjo apie Pa
triotizmą, kame išrodinėjo 
didį reikalingumą dirbti dė
lei labo savo tėvynės. Sep
tintas A. Dikselis nuosek
liai apipasakojo apie gyve
nimą ir darbus Kun. Alek
sandro Burbos. K. Lutkus 
kalbėjo apie reikalą lietu
viams savos kolegijos. Ant 
galo V. Domaševiče papasa
kojo apie gyvenimą kun. Mi
kšio. Susirinkimas buvo pil
nas gyvumo, ir visi draugai 
išsiskirstė šviesiais veidais, 
pilni patriotizmo ir energi
jos dirbti delei labo savo 
tėvynės Lietuvos.

Birželio 15 d. atsibuvo iš
kilmės užbaigimo mokslo 
ineto visos kolegijos. Apei
gos buvo kaip paprastai. 
Tiktai iš lietuviu tai vienas

užbaigė komercijos kursą, 
tai p. Kazimieras Ivinskas, 
iš Cicero, III. Jisai yra dai’ 
jaunas vaikinas, čia gimęs, 
bet yra geras lietuvis patri
otas. Gerai kalba ir rašo 
lietuviškai. Priguli prie įvai
rių lietuviškų draugijų ir 
taipgi prie “Vyčių”. Jau
nam tėvinainiui velijama 
pasekmingo gyvenimo atei
tyje, nenuklysti nuo tų pra
kilnių ideų, kokias išauklė
jo iki šiolei, ir vėliau dar- 
buoties tarpe lietuvių ir lie
tuvių tautos bei tikėjimo la
bo. P. Antanas Martinkus, 
iš Cicero, III. apturėjo auk
so medalį už geriausiai pa
rašytą piešinėlį - “Pavasa
ris”. Antrą dovaną gavo p.
J. Poška iš Chicago, Ilk, už 
parašymą tokio pat piešinė
lio. Minėtą aukso medalį 
paaukojo gerbiamas kun. A. 
Deksnis, klebonas lietuviš
kos parapijos Spring Val
ley, Ill. Gerbiamas aukoto
jui minėtos dovanos, pri
davė moksleiviams energi
jos ir pasišventimo studi
juoti lietuvių kalbą ir ra
šyti piešinėlius.
kuopos nariai taria 
širdingą ačių.

Šios kuopos nariai per va
saros vakacijas taipgi ne
mano rankas susidėję ilsė- 
ties. Šį kuopa jau yra užė
musi Šv. Jurgio K. svetai
nę, Chicagoj, rugpjūčio 29 
d. Scenoje bus statoma pen
kių aktų tragedija “Nari
mantas”. Kuopa deda visas, 
pastangas, kad padarius tą 
vakarą vieną iš gyviausių 
ir geriausių. ’

Butų labai pageidaujama, 
idant visos kuopos S. L. R.
K. M. Amerikoje stengtųsi 
parengti nors po vieną va
karą per vasaros vakacijas. 
Nes kaip žinome, “Mokslei
vio” išdas yra nelabai dide
lis. To delei moksleiviai su- 
kruskime veikti per vasaros 
atostogas, platinkime kas 
tik galime “Moksleivį”, o 
nepasijusime kaip rudenį 
musų “Moksleivio” fondas 
atsiras geresniame padėji
me.

“DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas 4c pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais ;

Sės

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

arba j vertas dovanas. -
(šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)
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IH-čios 
labai

koks kapitalistu 
bet tik paulinėj i- 
šalies vienos di- 

historinės dienos.
Algirdo dr-ja pak-

Vaidotas.

IŠ MELROSE PARK, ILL.
Birželio 16 d. “Naujieno

se” p. A. Staškus padėjo

Aukos Tautos Fondui

1.00

2.10

Antanas 
apie 
pla

čiai išaiškindamas jų poli-
tikinį gyvenimą. Taipgi pa
aiškino, kokį turi supratimą 
kas link tautos reikalų ir 
tikybos.

tuvių tarpe išnyks visokios 
rųšies nedorėliai, išsigimė
liai, net patįs juodraukiai- 
galvažudžiai.

Nes cicilikų raštai jų 
prakalbos ir su jais drau
gavimas 
veisia.

tuos nevidonus ir

1'

5.00
.50

protestą priešais dalyvavi
mą Kunig. Algirdo dr-jos 
apvaikščiojime, koks ren
giamas čionai biznierių lie
pos 4 d. (Jth of July).

Manau, kad p. Staškus 
yra labai blogai painfor
muotas tame dalyke, nes jis 
rauda, kad tasai apvaikš
čiojime dalyvavimas dr-jai 
atsieisiąs iki $75.00, ir pat
sai apvaikščiojimas busiąs 
tik kapitalistų šelpimas.

Norėčiau painformuoti p. 
Staškų truputį plačiau apie 
tą dalyką. Pirmiausia, dr- 
ja nereikalauja tam tiks
lui išleisti nei vieno cento, 
antra-gi šis apvaikščiojimas 
nėra nei 
šelpimas, 
mas šios 
džiausiu 
Kunig.
viesta todėl, kad ji čionai 
yra didžiausia draugija ir 
pilnai gali atstovauti vietos 
lietuvius tame iškilmingame 
apvaikščiojime.

Jr’ w+?'xi’us pats yra 
šio.; šalies pilietis, lygiai 
kaip ir daugelis kitų, vietos 
lietuvių, tečiau neturi nei 
trupučio patriotizmo' link 
šios savo naujosios tėvynės, 
jei tokius niekus rašinėja į 
laikraščius. Toksai jo pasi
elgimas pakenkia ir- pačiai 
musų tautai. Kuomet mums 
pilnai priderėtii su ameriko
nais vis arčiau susiartinti, 
parodyti jiems, kas mes esa
me, kad mes esame ne tik 
gerais lietuviais, bet dar ir 
šios šalies patriotais, tai at
siranda tokių šiaudadušių, 
kurie tuos visus musų suma
nymus trukdo ir nereika
lingai tik vandenį drums
čia. Ko gi vertas toksai pa
sielgimas?!

IV. Bahičas.

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Li’e'uvj
S Kas turit silpnas arba 

skaudančias akis arba
galvos skausmo, atsilankykit pas

DR. W. YUSZKIEWICZ 
1024 MILWAUKEE AVE., CHICAGO. ILL. 
Vai. nuo 9 r. iki 9 vok. Ned. nuo 9 r. iki 1 p. p.

ĮDr. S. A. ŠUKIENE
5 SPECIALISTE 
n MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
H 3 255 SO. H ALST E D ST.

H
M

d feL Drover 5326 i-: CHICAGO, ILL. ■

Homestead, Pa., nuo vietinių lietuvių ............. $269.24
Taipgi už parduotus ženki, ii* kning. pri
siuntė vietinis T. F. komitetas ................. $20.00

Minersville, Pa., surinkta per vietinį T. Fon
do komitetą ........................................... $200.00

Cambridge, Mass., auka, prisiųsta Ant. Va
siliausko ...............................................

New Britain, Conn., auka nuo SLRKA. 109 
kuopos .............................a...........................................

Baltimore, Md., auka, prisiųsta A. Karaliaus .... 1.00
Waterbury, Conn., auka, prisiųsta Kazio Ka- 

žemekos ...............................................
Taipgi ’auka, prisiųsta Jono Jokūbaičio ..

Export, Pa., auka nuo vietinių lietuvių, pri
siuntė kun. A. Jurgutis ............................ 16.05

Oglesby, Ilk, auka del nukentėjusi del karo, t 
prisiuntė DLK. Gedimino dr-ja ............. 20.50

Baltimore, Md., auka, prisiųsta Antosės Po- 
vilaitienės .............................. .............

Westfield, Mass., auka nuo vietinių lietuvių, 
prisiuntė kun. K. Vasiliauskas .........

Benton, Ill., auka nuo vietinių lietuvių, pri
siuntė kun. S. E. Kolcsinskis ........;..

Harrisburg, Ill., auka nuo vietinių lietuvių, 
' prisiuntė kun. P. Vaitonis .................

Viso labo įplaukė per dvi savaiti ....... ,...........
Pagal paskutinę T. Fondo atskaitą buvo .. $18,675.97

Viso įplaukė ........................ $19,325.26

2.00

90.00

8.25

13.65

Adv. A. A. Šlakiu,
T. Fondo rast.

• į .vŪ-š-

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Anglišką kalbu, labai trumpame laike, Šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglu kalba, ateik ac 
rašyk platesnių žinių.
American School of Language^

1741 W. 47th Street, Chicago, Bh i

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS ■

Veda visokias civiliškas Ir krlminališkas bylas 

visuosa telsmuose. Daro dokumentus ir poperas

Dieną mieste:
127 N. Dearborn SI. 
Room 1122 Unity Bldg.

Vakarais namie:
724 W. 35thSt.

Tel. Drover 1310

f
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KATALIKAS

V. Krėvė.

GUDRUOLE
Teisėjas Arredondo. ?bona Drover 7800 $

(Sodžiaus gyvenimo vaizdelis).
(Tąsa).

man pačiam daugiau kaš- 1 
tuoj a. Keturiolika duosi?

— Neduosiu. Nori—devy
nis imk, daugiau negausi, 
nė nesiderėk, — ir pasitrau
kus ratelį, paspjaudė pirš
tus ir ėmė verpti, lyg jei ne

. galvoj silkės. Tarytum, ji 
jau užmiršo jas.

— Trylika duosi? — klau
sia dar Kušlius: Pigiau ne
galiu, kaip aš gyvas butau!
— siekia jis ir pamažu, lyg 
nenorėdamas, krauna sil
kes kibiran.

— Dešimts, daugiau nei 
vieno kiaušinio nepridėsiu. 
Kad nors silkės butu geros, 
o tai lyg mekšrukai.

— Kaip aš gyvas butau, 
kaip negaliu, patsai bran
giau užmokėjau.

Kušlius pririšo kraitelę 
į maišą užsimetė juos ant 
peties, paėmė lazdą vienon 
rankon, o kibirą kiton ir 
stenėdamas ena pro duris.

— Dvyliką duosi? — 
klausia susilaikęs duryse.

— Dešimts, daugiau ne
duosiu.

— Negaliu, die, negaliu.
Tikėk manim, kad negaliu.

Išėjęs ant kiemo, sustojo 
dar po lango ir klausia:

— Moteriške, sakyk pas
kutinį žodį: vienuolika duo
si?

— Sakau — dešimts. 
Daugiau nė vieno skatiko 
nepridėsiu, ne tik kiaušinio,
— užsispyrė Dumblinienė.

Kušlius minutėle stovi 
ant vietos, svyruoja, ar eiti 
toliau, ar grįžti atgal. Pas
tovėjo, pamąstė ir grįžo at
galio pirkion,* pastatė ant 
tos pačios vietos maišą, 
kraitele, kibirą ir išdėjo 
ant suolo silkes.

Nu, nešk kiaušinius-; te 
tau tavo silkės.

Dumblinienė priglaudė 
verpstį į sieną, nusiėmė nuo 
lentynos bliudelį silkėms su
krauti ir priėjo į Kušlių.

— Kokias gi tu man da
liny čia duodi silkės? — 
vartydama rankoj stebisi 
moteriškė: kokią tu man čia 
mekšruku prikrovei?

— Kokiu tau reikia sil
kių? pačios gerosios silkės.

— Imk, imk sau savo sil
kės, man jokiu silkių nerei
kia ! — ir kemša jam silkes 
rankosna: Žiūrėk tik tu jo
— išrinko kuomažiausias.

— Kur mažiausios, kur 
mažiausios; silkės kai]) viš
tos, o jums vis mažiausios.

— Ar tu manai kad aš ak
la, neregiu gal?

— Už dešimts kiaušiniu 
nori geriausią silkių! —iš
kalbėjo jai Kušlius ir pa
keitė dvi šilki geresnėm.

Moteriškė pastatė bliude
lį ant suolelio, o pati vėl at
sisėdo prie verpsčio.

— Nereikia man tavo sil
kių; neduodi geru — nerei
kia jokiu.

Žydas vėl rankelioja ki
bire ir pakeičia dar dvi.

— Ar imsi motera? Man 
nėra laiko! —r net užpykęs 
jau šaukia Kušlius.

Dumblinienė gerai matė, 
kad Kušlius pakeitė. Gal 
jos buvo ne geresnės, bet ki
tos — ir to gana.

— Marcele, paimk tu iš jo

O pati atsikėlus, pasiėmė 
tą patį bliudelį ir išėjo prie
menei! kiaušinių.

Marcelė pasitraukė 
kampo dugnelį,'kuriuo puo
dus voždavo, ir sudėjo aut 
jo silkes...

Kušlius visaip žiurėjo 
kiekvieną kiaušinį.

— Kokius tu man kiauši
nius davei? — rėkė dabar 
ant Dumblinienės: Kas ma
tė tokius kiaušinius! Už 
juos neduos man niekas nė 
dviejų skatikų.

— Nenori, — neimk. Mer
kinėje parduosiu. Marcele, 
duok jam jo silkes atgalio!

— Nu, nu, kam taip grei
tai, — nusileidžia Kušlius 
ir krauna kiaušinius krai
telėn.

Kol žydas buvo užsiėmęs 
. kiaušiniais, Marcelė ištęsė 

iš kibiro vieną silkę, antrą, 
, trečią ir paslėpė jas už sa

vo verpsčio. Niekas ne ne
matė, tik vienas piemuo, 
kurs pilna gerkle nusikva
tojo.

— Ko dabar tu juokiesi?
— nepermano Dumblinienė.

— Iš seno žmogaus juo
kiasi kad jam sunku j —- 
skundžiasi Kušlius: Negerai 
iš seno ir nuvargusio juok- 
ties.

Marcelė dirsterėjo į pie
menį, piemuo į ją, ir abu 
nusikvatojo.

Kušlius giliai atsiduso, 
kad net Dumblinienei pa
gailo, kam taip ilgai su juo 
derėjosi. Žydas užrišo krai
telį ir užsidėjo ant pečių 
maišą.

— Moteriške, ar neturi 
man vištos parduoti? —dar 
klausia: A? Vištos, gaidžio 
nėra?

— Nėra. Kas dabar tau 
vištas parduos. Ne tokis lai-

iš

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, MotsriŲ ir Vaiku Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago.

Sekminių dieną Bonifratrų 
bažnyčioje giedojo sumą ir 
klausė išpažinties.

Šis meksikonas, Washingto
ne atstovaujantis Meksiko 
konstitucionalistus, manąs 
suartinti S. V. prezidentą 
Wilsona su Meksiko laiki
nu prezidentu Carranza, 
kad paskui bendrai butų 
galima Meksiką nuraminti.

Lietuvių Draugijos nu- 
kentėjusieins del karo šelp
ti komitetas pasiuntė savo 
delegatus M. Yčą ir J. Ky
mantą Maskvon i Žemaičių 
įstaigų sąjungą draugijos 
reikalais. R. Skipičiui ir 
K. Šalkauskiui duota Įga
liojimai veikti šelpimo rei
kalais Kauno gub.

EXTRA! x EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

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

Atsišaukite pas:
M. J. Tananevicz,

670 W. 18th str., Chieagą, III.

turi 
mas 
dos 
bile
pigiai.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

Ąrti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves..
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

silkes!

Del karo ir apie 
karą.

“Liet. Žinios” nesenai 
buvo pranešusios, kad už
plūdus vokiečiams Žemaiti
ją, “Lietuvos Ūkininkas” 
turėjo būti neapribuotam 
laikui sustabdytas. Gi da
bar vėl “L. Ž.” rašo: “Vo
kiečius atstumus ir pačtui 
sugrįžus, “Liet. Uk.” vėl 
pradėjo eiti. Išėjo nume
ris 17 su priedais...”

IŠ GARDNER, MASS.
Čionai gyvuoja T. M. 

Draugija, kuri tikrai su pa
sišventimu darbuojasi lietu
viu visuomenės labui. Čia 
neperdaugiausia lietuvių gy
vena, bet ir‘tie yra suskilę 
į dvi sau priešingi dali. Ne
senai nuo T. M. D. visi so
cialistai atsimetė ir dabar 
po ana duobes kasa, norė
dami prakudyti. Toksai pa
sielgimas nepagirtinas. Ir 
nors draugijai jie kenkia, 
bet toji nemano pasiduoti 
insiminimui ir nuolat dar

buojasi.
Čia su darbais yra labai 

blogai. Daug darbininkų iš
važinėjo į kitus miestus sau 
laimės ieškotų, nes čia nė
ra darbo, negalima pragy
venti. «i M

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moterišką, Vyriškų ir Vaikišką 
Taipgi Chronišką Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

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

S. Gordon
1415 S. Haisted Street

Atdara kailklį vakarti* iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va
kare.

Miestų Sąjunga taisanti 
arbatines Suvalkų gub. šio
se vietose: Alytuje, Krosno
je, Simne, Seirijuose, Prie
nuose ir Balbieriškyje. Jų 
užveizdėtojais siunčiami 
studentai agronomai: Degu
tis ir Dapkus, mokytojas 
Natkevičius ir Kačergiutė.

SELPKIM LiETUVĄ, AU 
RODAMI “TAUTOS FON 

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI. i

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas
3252 54 Si. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

SUČEDYK PINIGUS
> ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 

Aš suččdysiu 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 pirduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
1816 W 12th stŠinur-vakarinė dalir.

(644 W Cnicairo avė 
i 373 M į 1 w« n k ee avė 
1045 Milwaukee p.vo 
2054 M lw;.ukce uve 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2J3A W Madison st
18.36 Blue Island ave
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W Nor! h ave 
264'1 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

3102 W 22nd st
Pietine dalis

3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 5» Ashland ave

Tananevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

8249-53 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 metų, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

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

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankosev
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS ’ 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 .rokundų 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
tės į šių Bankų.

. '• ii

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

— Mano žmona serga, jai 
vištos reikia ir vištos nėra!
— pasiskundė Kušlius ir, 
paėmęs kraitelę, pririšo ją 
į maišo galą Pasiėmė lazdą, 
kibirą su silkėmis ir, stenė
damas, eina į duris. Dūsau
ja senis, „sunku jam, vos ko
jas pavelka, o čia eik, tąsy
kis tokioje slidumoje, palai
doje, iki klupsčio šlapias.

— Vai, kad taip mano 
nedraugams butu lengva 
gyventi, kaip man lengva,
— dūsauja pavargėlis, eida
mas pro duris.

Der neperžengė Kušlius 
slenksčio, kaip jau Marce
lė net nugulė besikvatoda- 
ma, o piemuo pasišokėjo iš 
vietos, suplojo delnais, kad 
net vištos nusigando, ir už
traukė gaidžiu:

— Kukureku-u!
— Tai judu begėdžiu, da

bar jam padarėta kokią blo- 
genybę! — susigodojo Dum
bliniem.

Marcelė, laikydama už 
vuodegų, iškėlė augštyn tris 
silkes, kurias būvi ištesusiš 
Kušliaus kibiro.

— Tai dabar tu jas pavo
gei, mažniulę? — juokda- 
mos klausė ūkininkė, o Mar
cele dar labiau kvatojasi.

— Ir negaila tau jo, begė
de? Visos dienos, gal, uždar
bį pavogei. Ten gal žmona 
alkana guli.

Suv. gubernijos komite
tas įsteigė Druskininkų 
stotyje, Pariečiuje, sėklą 
sandelį. Ten jau atgaben
ta 35 vagoną avižą, kurios 
pardavinėjamos už 10-tą da
lį savo kainos; likusios gi 
devynios dalys, reikia tikė- 
ties, irgi busią dovanotos. 
Be to komitetas supirkęs 
500 arkliu, kurie busią par
duoti nukentė  j ilsiems tokio
mis pat sąlygomis, kaip ir 
javai.

sa
gai vi jų, varomų

Lietuvoje kasdien tenka 
matyti — rašo laikraščiai 
— pulkai išbadėjusią, 
džiūvusią
ir vežamų į rekviziciją ko
misijas. Žinoma, komisija 
tokią baisiai liesą galviją 
nepriima ir ūkininkai turi 
juos 'atgal vežties, nes jie 
nebegali jau paeiti. Taip 
ir vargsta Lietuvos žmone- 
liai, gaišindami taip bran
gi i pavasario laiką ir var
gindami gyvulėlius.
sčiaus ponai išanksto turė
tą žinoti, kad taip baisiai 
suliesėjusiu galviją rekvizi
cijos komisijos nepriims ir 
pertai nereikėtu jiems nc- 
kalingai žmonią varginti.

Val-

Kun. Alšauskiui, kuriam 
Vilniaus vyskupijos 
tojas buvo atėmęs 
teises, vėl leista

valdy- 
k įmigo 
pildyti

(Toliaus bus.) bažnytines pareigus

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

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

Tautiškas Daržas
ARBA

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

kariais važiuojant Desplaines Ave.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

' Šitas specialis KUPONAS vertas 
Ha^san Cigaretę kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
(Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

■ Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- ■ 
H vusi Pennsylvanijos liospitalėse ir Pbiladcl- ■ 
_ phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gini- g 
B (tyma Uždyką duoda rodą moterims viso- a 
" kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
’ rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.
į 1838 S. HALSTED ST. CHICAGO. !
S “

Telefonas Canal 3737AKUŠERKA:
Mrs. A. Vidikas ■

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

•’SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petngcla.
PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------ —

AMERIKOJ [—
fRosijoj’ir Lietuvoj $3.50, Anglį-

U JXVI[ joj įr Škotijoj 15 §, Prusnose 15 m

Kasyk siiojaBS, o gausi vieną umaeq dykri.

j W. D. Boczkauskas & Co.
į W. Soirth Alt,, > Malianoy CHy, P*.

. X
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Denne.

Hartley.

.. Clementi.Piano.

Ludovic.Fleurs

Violin

.. Wachs.

M on iuško.

Mozart.

Seh urn an.

.. Šimkus.
Del Riego.

• ■ - ■—■■ ~, ...

TeL Drover 7043

Dr. 6. Z. Vežei (Vezelis)
LIETUVIS BEMISTAS

Tel. Canal 5306

£ J. G. Mezlaiszkis
> Gcneralis
j Kontralvtorius ir
’ fv’o.nų S .alėjas.
•; 2301 S. Leavill SI., Chicago, III.

*
*

daros nuo 10 vai. iš rytu iki 
10 vai. vakare. Laikas nuo 
laiko pąrkutyje bus koncer
tai ir bus rodomi paveiks-

Reikalaujame kriaučių ir kriaiičkų 
mokinties risavoti, kirpti (pattern) ko
tus, sijonus, jekes, Ureses. Mokslainė 
atdara nuo 6:30 iki' 9 vai. vakare.

BLKCKS SCHOOL, 
3302 So. Morgan str., Chicago, Ill.

♦
t 4712 So. Ashland Ave. t
| arti 47to* gatvė|. |

Parsiduoda ąptieka( ilrugstoris) la
bai geroj vietoje ir pigiai. Priežas
tis pardavimo — šeimiuiški nesutiki
mai. Kreipkitės prie 

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

ĮniątimaiHi.rimaini anuia .i ■ r a g a" ■" « m»u. a.iiaa:'..e~.’.jrim»
uitias*'i.»»ia<ii«'ai Laiui.a ■ .>• .uiami a uu*tMaio«a<ima<*uiai>ii<aiH>ia''iiie*''i.a<i<Ma

Tel. Canal 4052

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

Chicago, III.

LOXOL

Tai yra

Iš Chicago.
DIDELIS “LOKAUTAS.”

Chicagos pramonėje, kaip 
girdima, įvyks didelis “lo
kautas,” kaipo aštriausioji 
priemonė priversti karpen- 
terius pabaigti savo stra i ką. 
kuris paraližuoja visame 
mieste namų statymą. ’Pa
sai “lokautas,” sakoma, bu
siąs didesnis, negu 1900 me
tais. Namų Statymo Darb
davių Sąjungos išpildoma
sis komitetas atlaikęs posė
dį ir išdirbęs “lokautui” 
pieną. Prie to “lokauto’* 
prisideda fabrikantai plytų, 
durių, langams rėmų, akme
nų tąsymo, cemento, vidu
rinių pagrąžinimų ir t.t. 
Visi tie fabrikantai uždary
sią savo fabrikus, jei kar- 
penteriai nesutiksią priim
ti santaikos teismo ir tuo 
budu nesusitaikysią su kon- 
traktoriaįs. Visi fabrikan
tai tvirtina, kad verčiau sa
vo fabrikus uždaryti, negu 
leisti dirbti gyvuojant da
bartinėms sąlygoms. Tok
sai “lokautas” atims 200,- 
000 darbininkų darbą. Ply
tų dirbtuvės jau paleido 
savo darbininkus. Bus iš 
darbo paliuosuoti ir kiti 
darbininkai.

tasai Įnešimas turėjo būti 
ateičiai parėdymas. Ir štai 
pirmadieni majoras tą įne
šima atmetė. Atmetė to
dėl, nes advokatai susekė, 
joge? toksai parėdymas e- 
sąs priešingas šalies ir val
stijos konstitucijai. Tatai 
dabar išeina tas: jei gatve
karių tarnautojai stra i kilo
tų, tai kompanijai butu lei
sta imti straiklaužius kadir 
nieko apie gatvekarių va
žinėjimą neišmanančius,

Miesto taryba taippat iš
leido parėdymą, idant val
gomų daiktų krautuvėse vi
si produktai kuošvariausiai 
butų užlaikomi.

Podraug miesto taryba 
uždraudė pertaisinėti senus 
matracus ir paskui juos 
pardavinėti.

NEPAMIRŠKITE KON
CERTO.

Nepamirškite šio vakaro 
koncerto, kuris atsibus šv. 
Jurgio salėj. Programą iš
pildys Beethoveno konser
vatorijos mokiniai. ' Be to 
kalbės vienas žymiausių lie
tuvių kompozitorių p. St. 
Šimkus, svetys iš Lietuvos. 
Jisai kalbės apie muziką. 
Pasižiūrėkite i koncerto 
programą kas ir ką išpildys. 
Programas indėta i ši nu
merį kitoj vietoj.

Tel. Randolph 524G |

A. A. Siakis ’
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

❖

i

Zinai
I

Zinai kaip geras yra Prince, Albert 
tabakas pypkei ir cigaretui. Už

miršk griaužimą liežuvio, deginimą
gerkles ir pamėgink šaltą rūkymą.

straikas, 
alderma- 
tarybon 

ant gat- 
priimti 

kurie

IŠ MIESTO TARYBOS.
Kuomet andai Chicagoj 

kilo gatvekarių kondukto
rių ir motormanų 
vienas socialistas 
nas įnešė miesto 
sumanymą, idant 
vekarių nebūtų
straiklaužiai tokie, 
per tiek ir tiek laiko nebu
vę mieste praktikavę sų 
gatvekariais. Toksai įneši
mas, žinoma, užkirto ke
lią gatvekarių kompanijai 
pavartoti straiklaužius. Tą 
įnešimą miesto taryba pri
ėmė ir pavedė majorui pa
tvirtinti. Straikas, kaip ži
noma, greitai pasibaigė, bet

LABDARYBĖS SUSIRIN
KIMAS.

Labdarybės kuopų valdy
bų susirinkimas privalėtu 
atsibūti rytoj, birželio 24 d. 
Bet kadangi. Apveizdos Die
vo salėj tą dieną atsibus 
mokinių vakaras, tai susi
rinkimas perkelta ant pen
ktadienio, .birž. 25 d. To
dėl kuopų valdybos komite
tai, dalyvavusieji susirinki
me birž. 3 d„ teiksis pri
būti. Bus galutinai nutarta 
apie žemės pirkimą. Daly
vaukite visi, kad paskui ne
kiltų r u go j imu.

. .P. Mažeika, pirm.

ŽAISMAVIETĖ VAI
KAMS.

Patogios, geros žaisma- 
vietės yra intaisytos Stan
ford Parke, kurs randasi 
tarp Jefferson, Union, Bar
ber gatvėmis ir W. 14 PI. 
Apylinkės lietuviai privalo 
tuo pasinaudoti. Atdaras

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie graži diena; rytoj 
debesiuota ir gal bus lie
taus; temperatūroj nėra at
mainos; oras vėsus. Va
kar augščiausia temperatū
ra buvo 77 1., žemiausia —įmio 8:30 vai. iš ryto iki 9:30 
61 laipsnis. vai. vakare. Maudvnės at-

UŽBAIGIMUI MOKSLO METŲ
Beethoveno Konservatorijos atsibus mokinių

KONCERTAS
TREČIADIENY  J, BIRŽELIO 23, 1915

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Koncerto programas
Piano. Sonatina D major..........................

J. Brazaitis.
Vocal, a) Vai putė .................................

b) Happy song.................................
I’. Būbeliutė.

Piano. Tarantelle .....................................
V. Briedis.

Cornet. Triumph Polka..............................
F. Niedzu'iccki.

Sonatina C major..........................
.17. Raleiriče.

D’Oranger Valse ..........................
Luise Plachecka. 

Selection .........................................
• F. Nutautaitė.

Piano. Les Myrtles Valse de Salon ......
/>. Tanancricz.

Vocal. Temsta dienelė .................... .
R. Ka valakas.

Piano. Sonata G major ..........................
B. Lauraitis.

Violin. Tramnerei ............................... .
K. Boeliinski.

Piano. Duet Sonata Op. 3 No. 1 .......
Blanche and Hattie Tana'ncric

Beritone Cavalier Rusticana' .................... Mascagni.
F. Dudek.

Piano. Rondo Capriecioso...............
M. Radaričiutė. 

Serenade ......................
When the roses bloom

.4. Berniekaitė.
Song without words  ....... Mendelssohn.
Sonata................................................. Haydn

U. Craičiunas.

Clementi.

Mozart.

Mendelssohn.

DR. RICHTER’S

EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
ncužpečėtjfti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK. N. Y.

Vocal, a) 
b)

Piano, a)
b)

Kalba

Seh ube rt. 
Reichardt.

Po koncertui bus pasilinksminimas.
Šimkus.

M. J. Wankowski 
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas! Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam j sa
rę, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikeis! iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prio musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

>rinee Albert
tautiškos linksmybes rukmymas

Galite rūkyti kiek ir kaip ilgai norite, nuo gaigystės iki vidurnak
čiai ir Jūsų liežuvio ne žnybčios, nes Prince Albert tabakas pada
rytas naujai išrastu budu kuris prašalina pervėjimą ir svilinimą. 
Tas išradimas yra tiktai musų. Nėra kito tabako kaip Prince Albert.
Nupirkite rudoną blėtinę. prisikimškite pypkę arba susukti ciga
retę ir dažinosite kas tai yra tikrasis rūkymas.

Pirkite virus Prince Albert raudonuose 
biotinėse 10c, raudonu viršų maišeliuo
se 5c ir stiklinėse po svarą ir puse svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. Q

“Amerikos Lietuvis”Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- t kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. f ii laipina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- j siskaitymų. Išeina ketvirtadieniaisWorcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. P ALTANAVICIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass

.IhlKIk

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durį}, lentų, lentelių, rCtnų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. &

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. į

„„„ . JO, nt. s CARR BROS. WRECKING CO. 
45U3 s. wood si., Ufiicago | 3003-3039 S. HAL8TED ST. CHICAGO, ILL

Chicago, Illiuoia.

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

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

5249-55 SO. MORGAN STREET CHICAGO, ILL
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