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Džiaugsmas Teutonų 
sostinėse.

Syracuse Irklinkai. Vokiečiai
Vienna, birž 24. — Didis 

džiaugsmas ir linksminimo- Traukėsi netvarkoj.
si kilo Austro-Vengrijos iri Vokiečiu laikraščiai skel- 

,Vokietijos sostinėse, kuo-.hia? l<a(l rusai ties Lvovu 
met atėjo žinia, jog Lvovas 
atsiimta. Rusai šeiminin
kavo Lvove per 10 mėnesių.

Kaip tik į Vienną atėjo 
žinia, jog Lvovas jau teu
tonu rankose, tai tuoj už
gaudė varpai visose bažny
čiose, užgrojo benai gatvė
se, prasidėjo didi parodavi- 
mai. Gatvės prisigrūdo 
žmonių ir darė demonstraci
jas. Šv. Stepono katedroj 
buvo atgiedota To Deuin ir 
į katedrą buvo atvažiavęs 
pats imperatorius.
Rusai traukiasi pasienin.

Teutonai inėjo Lvovan 
vėlai po pietų, birž. 22 d. 
Rusai traukiasi atgal į šiau
rės rytus, link savo rube- 
žiaus. O teutonai vis li
pa jiems ant kulnų.

Taigi teutonai pasiekė sa
vo tikslo — pasiryžo išgrū
sti rusus iš Galicijos ir, tą 
pradėję gegužio pradžioj, 
jau baigia išpildyti. Varė 
rusus per 150 myliu. Da
bar, be abejonės, varys ru
sus iki pat pasienio, o gal 
ir giliau dar vysis.

Austrijos kariniai vadai 
yra nuomonės, kad pastaro
ji teutonu pergalė ne vien 
pabaigia rusu viešpatavimą, 
bet ir galutinai sulaužo Ru
sijos karinę galybe.
Negirdėtas džiaugsmas 
Berlyne.

Nekuomet Berlynas nebu
vo matęs tokio džiaugsmo, 
kaip *po Lvovo atsiėmimo. 
Varpai gaudė visose baž
nyčiose, vėliavos plevėsavo 
po visą miestą, gyventojai 
subėgo ant gatvių, piečių ir 
į parkus ir darė demonstra
cijas. Sultanas, kaizeris ir 
imperatorius sveikino vie
nas antrą, ilgomis telegra
momis.

Kaizeris buvo Galicijoj ii* 
turbūt matė teutonus įsi
veržiant į Lvovą; pienavo 
kartu su armija įmaršuoti 
miestan.

neteko galvų ir didžiausioj 
netvarkoj traukėsi atgal. 
Visi keliai buvo užkimšti 
besitraukiančiais, artileriją, 
vežimais. Kareiviai neklau
sė oficierių komandos. Ki
ti griebė artilerijos arklius 
ir jojo sau šalin. Bet ru
su pranešimai tvirtina, kad 
pasitraukimas buvo tvar
kus.

Kad pusėtinoj tvarkoj 
traukėsi rusai, matyti iš to, 
jog teutonams teko tik de
vynios kanuolės, nelaisvėn 
paėmė 60,000 rusu nuo Lvo
vo apgulimo, ty. birž. 12 d.

Neleidžia
amunicijosII

Seattle, Wash., birž. 24.— 
Buvo pagaminta daug amu
nicijos del Rusijos ir jau 
reikėjo kraustyti ją į gar
laivius, bet iš Rusijos ne
atėjo pinigą užmokėjimui. 
Ta amunicija turėjo būti 
gabenrpna į Vladivostoką. 
Amerikos pramonininkai 
neleidžia lioduoti amunici
jos, kol pinigai neateis.

Caras karo 
laukan.

Londonas, birž. 24. — Ca
ras apleido sostinę ir 
žiavo karo laukan.

isva-

birž.
garsi

EXTRA!
B. MONTVIDĄ PAKABS.

HARTFORD, Conn., birž. 24- 
Montvido byla pasibaigė va
kar. Teisinas išrado jį kaltu 
ir nuteistas pakorimui. Teis
mas išrado Bernardą Mont- 
vidą kaltu užmušime kun. 
J. Žebrio ir jo tarnaitės. Ta 
piktadarybė buvo papildyta 
vasario 8 d. New Britaine.

— Newark, N. J., 
24; — Daisy James, 
šokėja, pareikalavo iš La
ckawanna geležnkelio kom
panijos $100,000, Ant tos! 
kompanijos geležinkelio jaii 
abi koji traukinis nukirto.

Čia parodoma anglas, 
išrado būdą apsiginti 
nuodingą, gazinią vokiečiu 

bombą.

kurs
nuo

ojo/b

5YRACU5t H^5T VARSITYCOACH TCN EYCK

Čia parodoma Syracuse kolegijos irklininkai ir ją vadas. Birželio 28 d. penkių 
universitetu ir kolegiją studentai irklininkai darys lenktynes.

Oro laivynas 
pabaigs karą

Londonas, birž. 24. — 
Garsus Anglijos rašytojas 
H. S. Wells išrodinėja, jog 
tik milžinišku oro laivynu 
tebus galima įveikti vokie
čius. Aeroplanas tiek at
sieina, kiek kanuolės šūvis. 

IO 2,000 aeroplanų galėtų 
’ sunaikinti Kruppo dirbtu
ves Essuose. Tik aeropla- 
nų yra pigiau rizikuoti, ne
gu vieną šarvuotį. Talki
ninkams, anot Wells, rėkia 
dešimčių tūkstančių aero
planą, kurie kas miela die
na privalėtų atakuoti Vo
kietijos miestus. Aeropla
nai Vokietiją turi taip ap- 
nykti, kaip skruzdėlės skru
zdėlyną.

Gabena
Orlaivius.

New York, birž 24. — 
Garlaiviu Arabic gabena
ma iš Amerikos 30 orlaivių 
del talkininkų. Be to ant 
Arabic yra 12,000 tonų kro- 

! vinių. Daugiausia provizi- 
jos. Yra ir automobilių del 
talkininkų.

— Londonas, birž. 
Sušaudyta vokiečių 
Mueller.

Teutonai or Rado dlčj urvĘ.

Vielų-gi 
poziciją 
verstus, 
išrausti

Lietuvoje
(Pabaiga nuo vakar), 

gomieji punktai, 
tvoros priešais 
traukiasi apie 5 
Vokiečių apkasais
laukai Šapnagiu, Ginkuuų, 
Sutkumi, Vijolių, Leparų, 
Pabaliu Daumantų, Mala- 
vėnų, ir kitų sodžių.

Didelių betgi mušiu 
šiaure nuo Šiaulių nebuvo. 
Kiek didesni susirėmimai 
buvo ties Joniškiu, Jauniu- 
nais (arti Meškuičių), to
liau gi vokiečiams besitrau
kiant į Šiaulius buvo tik 
žvalgų susirėmimai. Viena
me sodžiuje (Nerušaičiuose) 
vokiečiai, pamatę atjojant 
kazokus, pasistatė ant so
džiaus kelio moteris ir už 
jų užsislėpė su šautuvais, 
lauke prijojant khzokų. 
Šiems prisiartinus, iššovė 
papliūpomis. Moters iš iš
gąsčio visos suklupo ant že
mės. Laimė, kad tas “žais
las” pasibaigė be kraujo 
pralėjimo, nes kazokai pas
tebėję vokiečius pasitraukė.

Ties Jauniumi sodžiumi 
vokiečiai užėję nuo Grmlžių 
pusės pasistatė batarėjas ir

iškiaušiniavo. Iš gyvulių ė- 
mė kai-kur arklius, apsimai
nydami ant savo nusilpusių 
ar apšlubusių arklių, karvių 
gi ėmė tam kartui. Kur-ne- 
kur betgi išsivarė ii' visą 
bandą. Labai prašomi pa
likdavo vieną—kitą gyvuli.

Už paimtuosius daiktus 
išdavinėjo kvitus; kurie te
ko matyti, visi formaliai 
gerai surašyti. Tarp vokie
čių karuomenės pastebima 
šokia-tokia drausmė. Pasis
kundus ant kaikurių karei
vių žygių po kamaras ir ki
tus užkampius, leitenantai 
juos tuojaus sudrauzdavo. 
Šiaip gi apsiėjime stengėsi 
būti kaip svečiuose, o ir 
ištikrąjų manė, kad tik sve
čiuose apsilankė...

Linkuva, Panev. apskr. 
Ir šio kampelio neaplenkė 
neprašytieji svečiai. Žmo
nės išgirdę besiartinančius 
vokiečius, bėgo kur kas ga
lėdamas. Bėgo daugiausia, 
jaunieji, nes jie buvo girdė
ję, jog vokiečiai jaunuosius 
veža nelaisvėn. Bet dauge
lis ūkininkų pasiliko. Sako: 
“Kur bėgsi? ką valgysi išbė
gęs? ir ką rasi sugrįžęs?” 
Kiti kasė sau duobes ir lau
kė vokiečių? manydami pa
sislėpti duobėse, kada prasi
dės “batalėja”. Musų apy-

ganizuojasi.
Cleveland, Ohio, birž 24. 

— Šio miesto vokiečiai ga
vo pakvietimus, išleistus 
Detroite; tuose pakvieti
muose sakoma, jog reikią 
sudaryti austrą-vokiečią- 
vengrų organizacija, kurios 
tikslu bus priversti Suvie
nytas Valstijas užginti iš
gabenimą ginklų ir amuni
cijos.

Bomba didž
turčio namuose

24. — 
šnipas

kasyklų, 
kasykloj 

šovinis, 
kuri ve- 
Geologai

Tonopah, Nev., birž. 24.— 
Geologai ir inžinieriai tai
sosi keliauti į Volcano, ap
link kurį randasi 
Kuomet vienoj 
sprogo anglekasio 
tai pasidarė skylė, 
da į didį urvą,
ir tyrinės tą nežinomą ur
vą. Truputį jau buvo tas 
urvas tyrinėtas ir prie ži
bintuvu- šviesos nebuvo ma
tyti urvo krašto. Urvan bu
vo mestas akmuo ir jis 
skambėdamas, atsimušda- 

(mas į sienas krito žemyn ir 
balsas po truputį mažėjo ir 
žuvo. Vienas anglekasis

. New York, birž. 24. — 
Kažkas įmetė per geležinę 
tvorą į A. Carnegie’o kiemą 
bombą, padegė ją ir nuėjo. 
Ugnis užgęso ir nieko ne
atsitiko. Policija spėja, jog 
tai padarė industrialistai 
(I. W. W.).

— Washington, D. C., 
birž. 24. — Prez. Wilson iš
važiavo į Cornish, N. 
Ten praleis dvi savaiti 
sarnamiuose.

n. 
va-

24.— Petrogradas, birž.
— Oficialiai skelbiama, kad 
Šiaulių paviete mūšiai tęsia
si.

ėmė taikinti į plentą, ku-[]ju|.g dar §jame žygyje ne- 
riuo važiavo abazai ir pabė- nukentėjo 
geliai. Kad šoviniai kristų 
ant plento, jie nutiesė tele
foną ligi plento, iš kur jų 
signalizatorius davė ženk
lus, kur šaudyti.

Žmonės iš pradžių buvo 
labai apsigande. Pabėgėlių 
paplūdę buvo visi kraštai, 
bet jų dauguma nesuspėjo 
išbėgti ir turėjo grįžti. Ku
rie nebėgo, tie džiaugėsi 
maža nukentėję, kurie gi bė
go, visi gailėjosi. Rekvizici
jų didelių nebuvo, nors vie
tomis ypač prie kelių, žy
giavusi karuomenė. gerokai 
ištuštino aruodus, nukabi
nėjo kumpius, lašinius, o 
jau kiaušinius ir visai gerai

čionai didelės 
vokiečiu karuomenės nebu
vo; jodinėjo tik atskiri žval
gu būriai. Kur jie apsisto
davo, ten suliuobdavo sėkli
nes avižas arkliams, sumin
davo strėkius šieno ar dobi
lą ir rinkdavo 
nuo kaimiečiu 
sūrius, sviestą, 
virti vištų ir tt.

Dabarčios viskas aprimo: 
žmoneliai aria ir skubina 
sėti laukus, kad, girdi, vo
kiečiai sugrįžę neatimta sė
klų.

Sugrįžo ir policija. Pra
sidėjo tardymas žmonių, 
kam jie priėmę ant nakvy
nės ir vaišine vokiečius...

sau valgiui 
kiaušinius, 

liepdavo iš-

Mokinių Koncertas 
nusisekė.

ant virvės buvo nuleistas 
200 pėdu. Ir jis prie žibin
tuvo šviesos nematė 
dugno, nei krašto.

nei

— Tokyo, birž. 24. — Tš 
Romos oficiali1 gauta žinia, 
jog per Gibraltaro sąsiau
ry i Viduržeminę jure įplau
kė septyni vokiečiu povan
deniniai laivai.

— Londonas, birž. 24. — 
Šiaurinėj jure j Anglijos 
skraiduolis Boxburgh gavo 
torpedą pašonėn, bet. nebu
vo labai pažeistas.

— Londonas, birž. 24. — 
Šiandie lordo Kitchenerio 
gimimo ’ diena. Dabar jam 
sukako 65 metai.

Vakar šv. Jurgio salėj at
sibuvo Beethoveno konser
vatorijos mokinių koncer
tas. Koncertą galima pava
dinti nusisekusiu. Ir p. Šim
kus, muzikos žinovas, pasi
džiaugė koncertu, pagyrė 
mokinius, kad gerai atliko. 
Ko mokiniai mokinti, anot 
p. Šimkaus, to gerai išmo
kinti ir gerai atliko.

Po dailaus koncerto susi
rinkusieji paklausė geros p. 
Šimkaus kalbos apie muzi
ką ir dainas. Gaila tik, kad 
tokios rimtos ir naudingos 
kalbos teišgirdo neperdide- 
lė publika, nes nepilna sa
lė tebuvo prisirinkus. Savo 
kalboj p. Šimkus išreiškė 
džiaugsmą, jog čia prasimu
šė tikros muzikos šaltinis, 
ty. Beethoveno koservatori-

ja; išreiškė jai linkėjimus 
geros kloties ir bu jojimo.

Po koncerto buvo šokiai 
ir žaismės. Svetys p. Šim
kus parodė, kaip žaisti ti
krai lietuvišką “Aguonėlę”. 
Svečiui skambinant pianu 
ta tikrai lietuviškoji “Aguo
nėlė”, kurią pats p. Šimkus 
užėjo Dzūkijoj, buvo žais
ta. Šita paprastai žaidžia
moji “Aguonėlė” esanti a- 
not Šimkaus lenkiška.

Rcp.

Kuropatkin ka
ro minlsteris

Londonas, birž. 24. — Iš 
Berlyno atėjo žinia, kad Ru
sijoj ketinama gen. Kuro
patkina padaryti karo mi- 
nisteriu; yra tai tą patį Ku
ropatkina, kurs vadovavo 
rusams rusų-japonų kare.

1
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Iš Dienos L=Dienon.=^
Bušai iš Galicijos išvyti! 

Tie žodžiai šiandie visiems 
nuo lupu nenueina. Tai tik
rai yra stebėtinas atsitiki
mas. Rusų visos pastangos 
per vienuolika karo mėne
sių nuėjo niekais. O rusai 
juk ten pilnai buv« apsigy
venę, Įvedė savo tvarkų. 
Jau buvo plačiai pradėtas 
ir rusifikavimo darbas. Vi
sas užimtas Galicijos plo
tas buvo paskirstytas i gu
bernijas. Ukrainą bažny
čios pakeista cerkvėmis, i 
kurias iš Rusijos pakvies
ta popai rusifikatoriai. Ten 
tiesiog buvo ėmus viešpa
tauti caro nagaika. Visa 
šalis buvo paplukus ašaro
se ir sielvartuose, nes gy
ventojai prievarta buvo va
romi Į cerkves meistres už 
carų, jo visų dinastijų, ka- 
ruomenės pasisekimus. Tik 
staiga kaipo perkūnas iš 
skaistaus dangaus trenkė. 
Atplūdo teutonai, atėmė 
Galicijos sostinę Lvovu ir 
gena rusus namo atgal į 
“šventųjų Rusija,” kaipo 
kokius avinus...

Tai pasisekimas! O juk 
rusai buvo manę teutonus 
tuč-tuojaus sumalti ir atsi
durti Berlynan. Bet atsiti
ko kaip tik priešingai. Vis 
tai didis rusų armijų vadų 
nerangumas kaltas. Kalta 
pati valdžia, kuri nebuvo 
prisirengus karau, tečiau 
pakilo kai],' koksai liūtas ir 
šiandie krinta kaip., mu
sė. Kasžin ką šiandie už 
tai kaltis rusų vyriausiasis 
vadas Nikolai Nikolajcvič. 
Gal ir atras to nepasiseki
mo kaltininkų. Bet turėtų 
patsai sau spraudau duoti 
už tas papildytas kvailybes. 
Juk del jo to kvailumo vo
kiečiai išteriojo Lietuvą. 
Tai rusams bus atmintina 
diena ir pamoka, kad žmo
nes tamsybėje laikyti, juos 
engti negalima.

Anglijos inžinieriai tvir
tina, kad sutorpeduofo gar
laivio “ Lusitanios” iškėli
mas is jūrių esąs pilnai ga
limas. Laivas gulįs arti

Našlaičių prieglau
dos reikale.

ši penktadienį, birželio 
25 d., Chicagos lietuvių 
Labdarių Sąjunga turės sa
vo susirinkimų, kuriam ga
lutinai apsvarstys žemės 
pirkimo ir, abelnai, prie
glaudos intaisymo klausi
mų. Chicagoje lietuvių lab
darybė jau tiek sutvirtėjo, 
kad nuspręsta įsigyti sau 
kokių nors faimą su prie
glauda kur arti miesto.

Taigi tuo reikalų susirin
kimas ir nutars kur ir kas 
reikia pirkti. Kaip Labda
rybės Sąjungos gerbiamie
ji nariai nutars, taip, žino
ma, turės būti. Bet aš mė
ginčiau tą viršminėtą klau
simą gerb. labdariams pa
lengvinti išrišti.

Ve kame dalykas.
Pereitą sekmadienį man 

teko būti Labdarių Sąjun
gos pikninke darže Natio
nal Grove (Reissig’s Gro
ve), Riverside, Ill. Koks 
ten gražumėlis, kokia pato
gi vietelė, tolima nuo mies
to trukšmo, nuo bildesio. 
Tasai daržas visiems Chica
gos ir apylinkių lietuviams 
labai gerai žinomas. Ir ne
labai toli guli, lengva ir pi
gu davažiuoti.

Tatai ar negalėčaiu aš to 
daržo gerbiamiems labda
riams pasiūlyti nupirkti ir 
pakeisti jį našlaičiams ir 
seneliams prieglauda. Tik 
man neteko patirti, ar tą 
puikų daržą savininkas no
rėtų parduoti. Bet jei ap
siimtų parduoti, -tai labda
riai skersai ir išilgai neras- 
tų savo užmanymui pato
gesnės vietos. <

Visupirmu turėtumėm 
atminti tai, kad Chicagos 
pakraščiais visur galima 
pirkti žemės, galima jos 
gauti ir pigiai, bet nusipir
kus žemės gabalą ant jos 
reik dar pastatyti namus, 
aprūpinti tvoromis, praves
ti visur vandeni, pasodinti 
reikalingus medelius, įves
ti dar kitokius pagrąžini- 

400 pėdų gilumoj ir tai ant 
kieto jūrių dugno. Gi tas 
daug palengvintų iškėlimų. 
To darbo lėšas galį padeng
ti prekės, su laivu nugrimz
dusius, neskaitant aukso, 
koks buvo gabenamas.

Vokietijos , valdžia skel
bia, jogui Austrijoje ir Vo
kietijoje esama 1,600,000 
nelaisvių rusų, franeuzų ir 
anglų. Tuo tarpu Petro
grade tvirtinama, jogei tik 
vienoj Rusijoj esą 1,300,000 
nelaisvių vokiečių ir austrų. 
Toks didis skaitlius nelais
vių — tai tikrai jau non
sensas.

Cornell Irklininkat
W-^JWo7**Al***5*»*^
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Cornell universiteto studentai irklininkai ir ju vadas.

Kun. P. Saurusaitis iš 
Waterbury, Conn., prašo 
musų paskelbti, jogei Ru
sijos spaudos cenzūra lei
džias kaip Lietuvoje, taip 
ir Rusijoje platinti jo lei
džiamų laikraštėlį “Švie
sa” ir kningelę “Pilnas 
Blaivybės Katekizmas. ’ ’

Italai tvirtina, kad jie 
ligšiol jau užėmę 10,000 
ketvirtainių kilometrų Au
strijos teritorijos, ty. be
veik dusyk daugiau, negu 
Austrija pirm karo buvo I- 
talijai pasinius už nestoji- 

Imą karau.

..... . . - - ■ • .

mus. Pliką žemę, kelioli- 
ką akrų, galima nupirkti, 
bet pamėgink pastatyti ant 
tos žemės namus, tinkamą 
prieglaudą — tai tuomet 
suprasi, kaip tas daug at
sieina. Prieglaudai taippat 
ne bi kokie namai yra rei
kalingi. Nesukalsi iš lent
galių stubelės. Mediniai 
namai visuomet bijos ugnies 
ir greitai dils. Prieglaudai 
yra reikalingas mūras — iš 
cemento ir plytų. Gi to
kius mūrinius namus pas
tatyti šiandie nėra juokai. 
Juk tai dideli ausi iškaščiai. 
Baisu net pagalvoti.

Tuo tarpu jei imsim do- 
mon National Grove daržą, 
tenai atrasime kaip tik kuo- 
puikiausią labdarių įstaigai 
vietą. Tarsi, toji vieta iš- 
kalno tam tikslui buvo stei
giama.

Tik pagalvokime.
National Grove daržas už

ima 15 akrų žemės. Visas 
daržas medžiuose skęsta. 
Yra daug ir vaisinių me
džių. Darže yra puikus ir 
dideli poros augštn muro 
namai. Seniau ten turėjo 
rezidenciją vienas Chicagos 
milijonierių. Gi milijonie
riai, kaip žinoma, ne bi ko
kiuose namuose gyvena. 
Namai sveiki, stipriai pa
statyti. Juose yra kelioli
ka kambarių su galionais. 
Šalę namų randasi oranža- 
rėjos, kur žiemą-vasarą gė
lės auginamos. Vienu dar
žo pašaliu teka upelis, kur 
galima pasiirkluoti. Darže 
intaisyta visokių žaismių. 
Tikras rojus, daugiau nie
ko.

Ve kokią tai vietą gerbia
miems labdariams reikėtų 
nusipirkti.

Biznio žvilgsniu tasai dar
žas irgi ne mažai pelno at
neštų. Dalį daržo galima 
butų išpurenti ir auginti vi
sokios rųšies daržoves. Ki
ta daržo dalis Imtų pa ves
tą pikniųkams ir per vasarą 
iš to daug pelno butų su-

rinkta. Gi kiek tai pelno 
butų iš auginamų gėlių? 
Visam darže vandentrau
kiai (sewers) pravesta. Vis
kas gatava. Butų ideališ
kiausia vieta senelių ir naš
laičių prieglaudai. Ten ir 
sirguliuojanti apturėtų 
sveikatą.

Gerbiamųjų labdarių su
sirinkimas tatai be jokių 
svarstymų turėtų išrinkti 
komitetą ir pasiųsti apžiū
rėti tą vietą. Manau, jogei 
kiekvienas pripažins, kad 
ten puiki, gatava vieta ir 
netoli nuo miesto.

Lietuvis.

pradėjus šaudyti į prieši

8

Karo trenksmas ir 
paukščiai.

(Ištrauka iš kareivio 
laiško).

...Tai buvo balandžio
dieną anksti ryte. Gulėjo
me apkasuose arti N. Per 
visą iiaktį priešininkas į 
mus šaudė, aplinkui buvo 
neišpasakytas trenksmas, 
taip kad nei minties nebu
vo galima sugaudyti.

Rytmetį priešininkas mus 
užpuolė durtuvais, kurį at- 
mušę su revolveriais ranko
se laukėme naujos prieka
bės. Ant valandžiukės su
stoto šaudvmu trt :’1'jmas, 
taip kad tik kur nekur iš- 
toli girdėjosi šaudymai iš 
kaimelių. Staiga tos tylos 
metu pasigirdo skambi vie
versėlio dainelė. Už apka
sų tolumoj pamačiau kelias 
kuosas.

Kiek palaukus ant musų 
galvų ėmė skrajoti kregž
dės, linksmai čiulbėdamos. 
Jos ilgai skrajojo dar ir

Pradėjome išnaujo kru
viną kovą, kurios metu vis 
dar teko išgirsti vieversė
lių giedojimą, kregždžių 
čiulbėjimą.

Keliomis dienomis pirm 
to, kuomet su keliais karei
viais pasileidžiau patruliuo
ti apylinkes, vakare atsidin 
rėm ties vienu nedideliu ža
liuojančiu kalneliu. Ka
dangi manėme ten susidurti 
su priešininko patroliu, to
dėl susirietę visi slinkome 
palengva revu, šalę kelio 
gulinčiu.

Jau pašigirdo pirmieji 
šūviai, nes mes užpulta iš 
tolumos, staiga iš revo iš 
po musų kojų pakilo aug- 
štyn pulkelis kurapkų. 
Augštyn pakilusios apsuko 
kelis ratus ir, matydamos, 
jogei mes neturime jokių a- 
pie jas piktų minčių, nusi
leido beveik ton pačion vie
ton, iš katros buvo pakilu
sios, nepaisydamos net į 
ša u dy mų tau kė j imą.

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

tės, nesenai buvusioje Lie
tuvaičių l)r-jų 3-čioje Kon
ferencijoje išrinkome savi
tarpinį komitetą pinigų au
koms priimti; padaryta taip 
dėlto, kad tūli darė mums 
užmetimus, buk mes rink
sime pinigus tik vienai sro
vei, ir tuomi norėta truk
dyti musų darbą. Mes-gi 
delei pasekiningesnio darbo 
tėvynės naudai geidžiame 
darbuoties išvieno su viso
mis trimis srovėmis, neatsi
žvelgdamos į partivišku- 
mus, nes maisto, drabužių ir 
pastogės reikalauja visi nuo 
karo nukentėjusieji žmonės 
be skirtumo pažvalgų.

Kitų miestų lietuvaitės 
siųsti pinigines aukas 

tokį fondą, kuris joms 
parankiausias. Taipgi 
siųsti ir per Brookly- 
Lietuvaičių Komitetą.

reikia, išpirkti

"DIDELE DOVANA“
Nobo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais 
* “

<►£ 3 
B V1 
2.3 a S<e & 
o » Sf 
c?;

« n ■

N< įj
Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tq 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

. . arba į vertas dovanas.
Į (Sį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

lei. Randolph 5240

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

gali 
per 
yra 
gali 
no
Siunčiant 
Money Orderį vardu išdi- 
ninkės Mrs. T. Mitchel ir 
siųsti finansų raštininkei 
Miss A. Kulbok, 47 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Reikia pastebėti, kad 
Brooklyno Lietuvaičių Kon
ferencija nutarė paskirti 
dali iš surinktu aukų nu- 
pirkimui reikalingo materi- 
jolo gaminimui drabužių, 
bet tik su tokia išlyga, jei 
nebus užtektinai surinktų 
drabužių.

Centrą sudėjimui drabu
žių, su pritarimu p. L. Šliū
pienės, jau turime įsteigę 
Brooklync.

Siuntinius reikia adre
suoti sekančiai:

Mrs. M. Misevičienė,
Co. Rev. N. J. Petkus,

25 North oth str., 
Brooklyn^N. Y.

lai- 
prie 
žųs- 
Lie-

Neaikvokime, sesers, 
<o, bot urnai stokime 
darbo gelbėti varguose 
• jaučius musų žmonoj 
Aivoje.

Su augšta pagarba -
Ona Karaliūtė, pirm.,
P. Jurgeliutė, pr. sekr., 
Ona KulBokiutė, fin. s., 
Ter. Mačiulienė, išd.

AUKOS.

Lietuvai 
laike at- 
Draugijos 
del karo

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lie'uvj
Kas turit silpnas arba 
skaudančias akis arba 

galvos skausmą, atsilankyk it pas
DR. W. YUSZKIEWICZ

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

|Dr. S. A. SLAKIENE
! SPECIALISTĖ
■ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
| 3255 SO. HALSTED ST.
_ Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas Kali išmok- 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik aę 
rašyk platesnių žinių.
American School of Language^

nu W 47th Street, : Chicago, %

KAZIMIERAS SUGIS
ADVOKATAS

Veila visokias civiliškas Ir krltnlnallškas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus ir paperas

Dieną mieste: 
127 N. Dearborn St. 
Room 1122 Unity Bldg. 
Tel. Central 440

Vakarais namie:
724 W. 35th St.

Tel. Drover 1310

Lietuvis Daktaras 

i Or. Ignotas Stankus 
' 1210 S. Broad St.,

Philadelphia. Pa.
V 1 J I Nuo 9 iki 11 rito. Valančios ' .. 2 ., 4 po pietų.

I „ 7 .. 8 Vakaro, 
Nedėliotais Nuo 9 iki 11 rito ir nuo 1

■ iki 4 po pietų,

Sesers prie darbo!
Nors, valandėlei užmirš

kim savo ypatiškus reika
lus, atmindamos, kad musų, 
kaipo lietuvių dukterių, 
priderystė šaukia stoti prie 
darbo: nešti pagelbą musų 
npskriaustiems žmonėms 
Lietuvoje.

Jau tilpo laikraščiuose 
keletas atsišaukimų, ragi
nančių musų lietuvaites 
prie rinkimo drapanų ir pi- 
nigiškų aukų. Bet kiek 
moterių tuo svarbiu reika
lu interesuojasi bei dirba— 
sunku įspėti. Tiesa, keletas 
atsiliepė, bet labai mažai.

Butų labai pageidaujama, 
kad tame reikale veikiančios 
moterįs urnai atsilieptų per 
hiikrąščius, pranešdamos vi
suomenei apie savo darbus 
ir tuomi duotų pavyzdį ki
toms moterims.

Mes, Brooklyno lietuvai-

Nukentėjusiai 
aukos, surinktos 
stovo Lietuvių 
nukentė j usiems
šelpti kalbos Chicago, Ill.

1) Mildos svetainėje bir
želio 13 d., 1915 m. (Pra
kalbas rengė antrasai SLA. 
apskritys) ............. $71.35

2) Meldažio svetainėje, 
ant West Side, birželio 15 
d. (Prakalbas rengė antra
sai SLA. apskritys) $41.27

3) Roselande birželio 16
d. (Prakalbas rengė SLA. 
kuopa) ..................... 19.35

4) Šv. Jurgio svetainėje 
birželio 21 d. (Prakalbas 
rengė T. Fondo komite-

......... 73.40 

......... 205.37 
pirmiaus šu

IŠVISO . . . , 
Drauge su 

rinktais ....
St. Šimkus,

Paieškai! savo draugo, Petro Mas- 
lauskio; paeina iš Laukuvos miesto, 
Telšių ap., Kauno gub.; girdėjau, kad 
gyvena Chieagojc. Taipgi paieškai! 
Petro Viržinto, paeina iš Stirbiškhj 
kaimo, Laukuvos par., Raseinių ap., 
Kauno gub. Jie patįs, ar kas kitas, 
kas apie juos ižno, malonėkite atsi
šaukti antrašu:

Mikolas Vaitkus.
P. O. Sock, Box 43, Westville, 111!

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį d arba dantisterijos sky
riau ineinanti Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Š’av

JUS GALETE IŠAUGU!

PLAUKUS

t
 Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę justi plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas 15 
Pricg gydymą., aukščiau pasakytu li

gų. tai stenkitės apsnu- 
guoli jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtii kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos, l’rležasti: slin
kimo plauku ir žilumas 
—ISiip užlaikyti svei
katą. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i peli
nius savi! is tureli gni- 
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
voties nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

gydymas Dykai.

t
 Męs galerno pcrll- 
kreuti kiekviena, kad 
gyduoles l’Al.VACfRA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus l’ž 19 centu arba 
krasos malkoms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
mc kiekvienam doler
ine dėžute Calvacura— 
os N. 1 ir kiiyguto 
‘‘Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 
iešioie savaite' ,uii,u atspaustą kuponą sestoje šauniu ir Kiusk(,te šiH11den.

UNION LABORATORY, Box 641, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box 644, Union, N. Y.
Siuėiu i dedamas 10 centu drl apmeti 

kejimo kaštu persiutimo. meldžiu i^"1- 
sti man loj.itis jusu dolerine dėžulė Cal
vacura N. 1 Ir knygute "Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.)

kai

ai
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Katalikas
V. Krėvė. Mano moteriškė alkana gu-

GUDRUOLE
(Sodžiaus gyvenimo vaizdelis).

Pamatė Marcelė ten dau
gelį ir savo pažįstamų: čia ! 
buvo Lukašiunas, jos krikš
to tėvas, pas kurį ji penke
rius metus tarnavo. Kai 
krikšto tėvas numirė, jo sū
nūs Mikas atstatė ją ir dar 
užtūrėjo dešimts auksinų 
norėjo prieiti prie jo ir pa
siskusti, bet atsiminė, kad v 7 7

ji danguje, ir pinigų čia ne
reikia... Pamatė čia ir Vaš
kienę, krikšto motę, kuri jai 
dovanojo šilkinę skepetą, 
pirmą kartą einant išpažin
ties. Tiesa, skepeta buvo 
nenauja, net maža skylelė 
pačiam vidury žibėjo, bet ji 
ir dabar dar ja teberyši, ei
dama atlaiduosna.
< Čia buvo daugelis kitų, 
kurie jau senai mirę. Stovi 
Marcelė prie durų ir dairosi 
pro numirėlių galvas. Ir kai 
nors kiek jų bijotų. O kac 
taip namie ir dar naktį jų 
nors vienas pasivadintų!..

Dairosi Marcelė į visas 
šalis; mato ten prie pat gro
telių klūpant ir savo moty- 
nėįę. Marcelė pajuto labai 
pasiilgusi motinėlės; net 

1 širdį pradėjo varstyti ir vos 
susilaikė nepravirkusi iš 
džiaugsmo. Tai pasikalbės, 
tai papasakos!... Tai prisi- 
skųs, vargų jei prisakys!...

Nieko nevengdama, lenda 
Marcelė ten, kur sėdi motu
lė, skinasi taką tai alkūnė
mis, tai šonais, kaip tik ga
li; tą pastūmės, kitą pris
paus, trečiam koją numins. 
Net zirza vėlės, pyksta...

Jau net viduriu dangaus 
įsibrukę Marcelė; dar va
landėlė, ir Marcelė prieis į 
motyną. Jau džiaugiasi iner- 

1 ga, kad visai arti, kaip pa
stojo jai kelią angelas, bal
tai apsitaisęs, persijuosęs 
per petį raudona juosta, 
plačia, siuvinėta, o rankoj 
turėjo didelę aukso buožę.

— Ko čia brukiesi, kaip 
karčianioje, ir trukdai vė
lėms Dievulį garbinti. Ne
gana, kad pati atėjai čia 
apskretus, ir kitus dar tri
ni.

Apsidairė Marcelė ir 
to: tikrai, ji viena tik 
kiadieniais, apskretus, 
bulbes tik dabar 
skusti.

Paraudonavo merga, kaip 
putino uoga, o angelas vis 
bara.

— Dar atsinešei čia, Die
vo namuose, silkes; tarytum 
čia žydo sankrova. Tvanką 
tik darai danguje.

Mato Marcelė, kad ji ti
krai belaikanti rankoje tris 
silkes, tas pačias, kurias iš 
Kušliaus kibiro ištraukė. 
Nuo rankų, per pirštus, var
va dar skystimas, tarytum, 
tik dabar jas štraukė. Mar
celė labai susigėdo.

— Aš... aš mainai.. —nori 
pasiteisinti, bet liežuvis ne
klauso.

— Dangui niekam silkių 
nereikia. Motulė tavo valgo 
ir geria, ko tik panori; kam 
jai tavo silkės, kuriomis tik 
ištrįsi jos gražias drapanas. 
Duok jas, kad išmestai!.

Marcelė nusidžiaugė ir 
jau atkišo angelui silkes, 
kad išgirdo Kušliaus balsą:

— Atiduok man silkes!— 
šaukia Kušlius, stovėdamas 
ten kur už dangaus vartų:

(Pabaiga).
— Dar jau jį ten galas . 

paims! — ginasi Marcelė, ] 
bet liovėsi kvatojusi.

Jai lyg kas širdin topte
rėjo. Atsiminė, kaip anądien 
uvėriai (? Red.) valgė Kuš
lius sušalusias keptas bul- 
bes, kurias ji buvo net lo
viu išvertusi.

— Pamatysi, Marceliule, 
teks tau prašyties jo tame 
pasaulyje, dantyse „ silkes 
įsikandusiai, — barė tar
naitę ir Muuė: Pamatysi, 
kaip prašysi, kad jis atgal 
jag pasiimtų.

— Dar jau ten kas žydo 
prašys! Arba ten žydai, te
ta, bus, kur mes katalikai. 
Nesulauktų jų galva! —rim
tai rėžia piemuo: Aš juos 
vienas visus išvaikytai!.

— Tokių, kaip tu, dangun 
neleis, — jam keršija dabar 
už “žydmartę” Munė: O pra
gare visų rasi: ir katalikų 
ir žydų, ir totorių, ponų, 
prasčiokų ir kunigų.

— Dabar jau ten nusidėji
mas apgauti žydą, — ginasi 
Marcelė ne nuo Dumblinie- 
nės, tik nuo to, kas jai lyg 
į ausį kušda, kad ji negerai 
padarė: Jie gi ir Viešpatį 
Jėzų nukryžiavo.

— Vai, mergele, mes ir 
katalikai, o kiek jį, mieliau
sią Dievulį, kasdien kry
žiuojame! — atsiduso Dum
blinienė.

Ii, o ji pavogė mano silkes. 
Ar tai ir danguje nėra tie
sos, kad ir ten pavargėliui 
žydui skriaudą daro?

— Tai tu, prisivogus 
du, atėjai dangun! — 
stebo Dievo angelas: 
Dievo namuosna atsinešei 
vogtų daiktų!

Užgirdąs tokius žodžius, 
Marcelė labai nusigando. 
Jai net žadą užkando. La
biausia buvo baisu, kad mo
tina neužgirstų. O visos vė
lės tuojau užgirdo, net šai- 
pyties pradėjo; iš visų šalių 
stebėjosi numirėliai.

— Kaip tai? Danguje va
gį pagavo!... Vagilka dan
guje!

— Einam į Dievulį, te ji
sai nuteisia tave, — sako 
jai angelas, ir paėmęs už 
rankos, veda ją per dangų 
į grotelės, į Dievo sostą. 
Marcelei taip buvo gėda, 
kad nežinojo knis akis dėti 
o skruostai net garavo. Pik
čiausia, kad Marcelė pama
tė moty na, kuri verkė ir 
skundėsi kitoms vėlėms.

— Pagimdžiau, užaugi
nau savo gėdai. Sakiau, pa
ramą turėsiu, džiaugsmo 
turėsiu... Tai Dievuliau, Die
vuliau!.. aimanavo motyna.

Marcelė tai jau buvo nei 
' gyva, nei numirus, nes Die- 
’ vulis į ją taip rūsčiai pa

žiurėjo, kad jos kūnas net 
pagaugais nuėjo.

¥bon< Drover 7100 a

sil- 
nu- 
Tu

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

Ofisas ir Gyvaalmo vieta Vahusdoi

3249 S. Morgan St., Chicago.

Dabar Marcelė kiekvie
nas vakaras knaisiojo smė
lį, norėdama įsitikinti, ar 
guli ten kiaušiniai. Ji dabar 
nekantriai laukė Kušliaus, 
kad jam atiduotų juos už 
pavogtąsias silkes. Tada 
jau nebijos, kad ją Dievu
lis vėl nuvarys pragaran, 
kur toki baisus velniai. ‘V.’

Parsiduoda aptiekaf drugstoris) la
bai geroj vietoje ir pigiai. Priežas
tis pardavįmo — šeiminiški nesutiki
mai. Kreipkitės prie

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

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.

Tol.

(Su
visai 
nuš-

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

19c

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

26c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

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

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinč dalir.l
1644 W Cnicaco avo
1373 Milwaukee ate 
1045 Milwaukee n ve 
2054 M l’.V iukceave 
2710 W North avo

Vakarine dalis.
15’0 W Madison st 
2S30 \V Madison st 
1836 Bine Island ave 
121 • S ITalsted St 
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avo 
264') Lincoln avo 
3244 Lincoln avo 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S H alsted st 
4729 o Ashland avo

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

II.
Sapnavo Marcelė sapną, 

tarytum buvo danguje. Kaip 
ten ji pateko, — nežino, ne
atsimena; tik žino, kad ne
sirgo, nenumirė... Buvo dan
guje ir džiaugėsi. Ten buvo 
gražu, kaip Pivašiūnų baž
nyčioje, kur ji pernai vaikš
čiojo į atlaidus dienoje šv. 
Jono.' Pats Ponas Dievulis, 
tokis žilas, ilga barzda, ge
dėjo augštai, ant aukuro 
Marcelė niekaip negalėjo 
suprasti, kodėl Dievulis su 
barzda, kad visi katalikai, 
net ir patys kunigėliai, bar
zdos nenešioja. Nejaugi jis 
ne katalikas?... Pamaniusi 
Marcelė nusigando, nes nu
sidėjo, ir, norėdama atsikra
tyti blogų minčių, ėmė dai
ryties į visas šalis. Pamatė 
ji, aplink Dievulio sostą vi
sur angelėlių; vieni maži — 
maži, kaip tie, kur parašyti 
ant šv. Panelės paveikslo 
Merkinės bažnyčioje, lakio
ja aplink jį, lyg bitukės, o 
kiti dideli, visai vyrai, bal
tais apsitaisę, ilgais spar
nais už pečių, klūpojo prie 
aukuro, rankas susidėję, lyg 
klierikėliai ar jauni kunigė
liai, ir garbino Dievulį.

Visas dangus buvo pil
nas numirusių. Prisibrukė 
jų ten', lyg per šv. Roką 
Merkinėje, nei pralipti; vi
si jie ir gražiai apsitaisę, 
kaip atlaidų dienoje. Daug 
ten buvo vyrų ir moterų, po
nų ir prasčiokų žmonelių, 
turtingų ir pavargėlių. Po
nai ir ponios tai vis už gro
teliu sėdėjo, arčiau Dievu
lio sosto, o prie durų taip 
sau žmonės, pavargę, algi
ninkai, kaip ji. Atsiduso 
Marcelė, kad ir čia ponams 
ir lobininkams geriau, ir vėl 
nusigando, kad tokioje vie
toje nusidėjo...

dan-

nia- 
šio- 
lyg 

metusi

— Kam tu pavogei silkes? 
— klausia Dievulis: Ar tu 
alkana buvai?

Marcelė stovi, kaip nebylė 
ir tik dreba visa, kaip apu- 
šės lapas.

Dievulis palaukė truputį, 
bet nieko nesulaukęs, pamo
jo ranka.

— Veskit ją pragaran ir 
atiduokit velniams, tegu ją 
kankina jie visus amžius.

Prišoko angelai ir tuoj aus 
išstūmė ją iš dangaus ir 
vartus užkėlė.

Kaip tik užsidarė
gaus vartai, tuojaus velniai 
apstojo ją iš visų šalių. Vi
si jie toki baisus, juodi ra
guoti; vieni su replėmis, ki
ti su šakėmis, peiliais — ir 
visi puolė į ją: bado, varsto, 
gnaibo...

Marcelė, baisiausiai per- 
sigandus, nusistvėrė už 
dangaus vartų, suriko nesa
vu balsu — ir nubudo.

Atsisėdus Marcelė ant pa
talo ir dreba, lyg ją drugys 
krečia, o visa nuprakaitavu
si, kaip iš vandens ištrauk
ta. Iš miego jai pasirodė, 
kad pilna pirkia velniu, ir 
Marcelė žegnojasi ir potė- 
riauna ir glaudžiasi į šaltą 
sieną. O visi pirkioje tai 
kriokia miegodami, kad nors 
vienas nubustų, nebūtų jai 
taip baisu...

nukopo žemėn; priėjus pa
tamsėję į lovą, kur gulėjo 
Dumblinienė, surado jos an- 
daroką ir drebančiomis ran
komis, bijodama, kad kas 
nenubustų, išėmė iš kišenio 
indaujos raktelį.

Radus raktelį, merga at
sargiai pravėrė duris, kad 
jos negirgždėtų, ir išėjo 
priemenėn, kur stovėjo 
krautinėlę. Ten vėl kuoat- 
sargiausia, klausydama, ar 
kas nepabudo, atrakino 
krautinėlę ir ėmė patamsė
ję graboti indo, kuriame, 
kaip ji žinojo, sukrauti bu
vo kiaušiniai. Sugrabojo 
viena indą, inkimšo ranką—C C/ v

ten saldus pienas, kitam 
Smetona, o ten pakliuvo 
kruoposna. Atrado ir krai
tele su kiaušiniais. Marce
lė išsiėmė iš kraitelės še
šias kiaušinius ir apkasė gi
liai smėliu, kurio buvo už
verstas visas kampas, 
denį jo privežė, kad 
žiemai tektų barstyti 
luotai trobos aslai).

Kaip tik pa slėpė kiauši
nius, net lengviau pasidarė. 
Net akyse šviesiau, lyg na
kties tamsuma jau netokia 
tamsi, kaip buvo. Net persi
žegnojo, Marcelė.

Paslėpus kiaušinius, 
grįžo pirkion ir vėl atsar
giai padėjo raktelį ten, iš 
kur buvo paėmusi, atsigulė 
ant patalo ir tuojau ramiai 
užmigo.

Ant rytojaus Dumblinie- 
nė stebėjosi, kodėl jos an- 
darokas smetonon indary- 
tas. Paskui pamatė, kad 
smetoninos ir durys. Prasi
vėrus krautinėlę, tuo supra
to, kad naktį vaikščiota. Ne
jaugi ji pati užsisapnavusi. 
O gal ir kas-kitas, — godo- 
josi moteriškė.

— Kas iš jūsų šią naktį 
landžiojo krautinėlėn? — 
klausė pietuojant Dumbli
nienė.

Marcelė tylėjo, o kai pie
muo, juokdamasis pratarė, 
kad, gal, Marcelė kiaušinių 
gerti, ana paraudo ir suda
vė jam šaukštu kakton.

— Mažniulis, dar čia lo
si, kaip šuva...

Humboldt 97
J. Č. VVOLGh!

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

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

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vak vakare kasdiena

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 
ir nuo 6 iki 8:30 vakare.

Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards 687.

iki

VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUS? 
KAINOS. ' ,

Mes nesame bankieriai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. ” " 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos, 
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5. 
nuo $1 ir augščiau. 
nuo $2.59 iki $7.50. 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kaslki-l vakar* ..i iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Nauji vyriški drabužiai 
• Ma-

Apatiniai mažai vartoti, 
Vaikų drabužiai 
Taip-pat valizos

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve

■
i
■
i 
I
i
B

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas
3252 o4 S. Morgan St. n

CHICAGO, ILL. ■

DraugijonisPranešimas!
pirma jos mintis buvo bėgti 
į Kušlių, prisipažinti ir pra- 
šyties, kad dovanotų. Bet 
kieme tamsu, nors akiu durk 
Merkinė, kur gyvena Kuš
lius, toli, o ji dabar ir kojų 
bijo nuleisti nuo patalo. Vėl 
kur tu jį rasi.

Ilgai Marcelė sėdėjo ant 
patalo, kojas susirangius ir 
prisiglaudus į sieną. Sėdė
dama poteriavo ir bailiai 
dairėsi į langus, ar nelenda 
kur raguotis. Ir poteriavo, 
kol miegas nepradėjo marin
ti. Paskui apžegnojo visus 
kampus, langus, lubas, aslą, 
duris, kaminą, krosnę,—vi
są, kas kreipė jos domę, ir

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, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmok* 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 bankose.
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 šiųdien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rcjentališkus 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.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
•*'<£*■- p; fįi'. '^-Ti- įr -rt >1

i Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika- B 
■ vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadel- ■ 
B phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gini- g 
B dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso- R 

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

: 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO. !
ii ■ įiMBii.iliBSiiraii II B-:1 b nu ■ ns B Bi::..|i,ii' B s: B B .ii«B> n B

” Telefonas Canal 3737

iAKDŠERKA
' Mrs. A. Vidikas

L-VCMI

Dl-KAKT NEDELIN18 LAI>i«ŠTlS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS ; 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

I.Š61M kas utarriiiiKas Ir petnyčia,
- ----- - PRENUMERATA KAŠTUOJA;

AM'ERIKOJ (“U"$5LS
TCITPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.S0, Angli- i- b Uvl t J jQj §įotįjoj 15 § Prusnose IS^rn. a

| Rašyk inojauSg o gaus* vieną numerį

į W. D. Boczkauskas & Co.
| Seuth IIU • Ihhanoy Citjr9 Pa

3
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KATALIKAS

Iš Chicago.
PROKURORAS HOYNE 

VEIKIA.
Valstijos prokuroras Hoy- 

ne išnaujo pradėjo veikti 
priešais policiją. Civilės 
tarnybos komisijos pirmi
ninkas Coffin pareikalavo 
pas prokurorą prirodymu 
kas link nekuriu vyresniu 
policiantu neteisoto pasiel
gimo, sėbravimo su pikta
dariais. Prokuroras todėl 
suteikė jam platu paaiški
nimą memorandumo formo
je. Pirmiausia persergsti 
civilės tarnybos komisiją ir 
dabartini policijos viršinin-l 
ką, kad jei komisija ir vir-j 
šininkas tuojaus nepradė-j 
šią tardymu prieš buvusi 
policijos viršininką McWee
ny, kuris dabar yra polici
jos kapitonu, prieš (tetekti-j 
vu biuro viršininką O’Brien i 
ir policijos viršininko sek-1 
retoriu Luthard, tuomet jis 
tuos policiantus patrauk
siąs kriminaliu teisman.

Prokuroras tvirtina, kad 
Me Weeny kapitono ran
gos sugrąžinimas nesąs te
galįs ir todėl jis priešais tai 
užvesiąs bylą, nes policijos 
viršininko u ždu oti s—ne į s i - 
leisti į policijos departa
mentą neatsakančiu, ypač 
prasižengusiu žmonių. Hoy- 
ne rūpinsis kapitonui Mc
Weeny sulaikyti algos iš
mokėjimą.

Kitas dalykas—tai neku
riu policiantu kol ekta vi
lnas pinigų savo draugų ap- 
ginimui teismuose. Už tą 
kolektavimą jau du polici
antu nubausta, kapitonas 
Storen ir seržantas Weis- 
sbaum.' Už tai lodei visus 
policiantus reikėtų praša
linti iš tarnystes ir nubaus
ti.

Civilės tarnybos komisi
jos pirmininkas tečiau ne
manąs nieko tokio pradėti 
priešais kaltinamuosius. Jis 
4ako, jogei nesama tikrų 
prirodymų. Bet Hoyne turi

prirodymus ir juos išdėstys 
teismui bylos metu.

Prastai su musų policija, 
jei ant jos taip daug užsi- 
varinėjaina. Ir kas galėtų 
tą departamentą1 apvalyti?

ŠIMKAUS PRAKALBOS.
Rytoj, birž. 25 d. p. Šim

kus, svetys iš Lietuvos, kal
bės ant Town of Lake, šv. 
Kryžiaus salėj. Labai patar
tina visiems townoflakie- 
čiams atsilankyti į jo pra
kalbas ir pasiklausyti jo 
graudžių pasakojimų apie 
Lietuvos vargus ir kančias 
dabartiniu karo laiku.' * ‘ *

MOKINIŲ VAKARAS.
Šį vakarą Apveizdos Die- 

\o salėj atsibus mokinių va
karas mokslo metų užbai
gimui. Vaikeliai yra gerai 
išmokinti atlikti, savo daly
kus ir programas bus la
bai įvairus ir žingeidus. A- 
pylinkės žmonėms patartina 
kuodaugiau atsilankyti.

NURODYMAI VASAROS
Metu.

lengvai gali tuomi užkrės
ti vaikus.

. Naikinkite muses!

Liepos G d. pro Chicago 
iš Philadelphia bus prave
damas “Liberty Bell.” Jis 
gabenamas parodon į Fran
cisco. Tai historinė šios ša
lies relikvija. Chicago j 
“Liberty Bell” busiąs išlai
kytas 6 valandas.

VALKATOMS APSUN
KINIMAS.

Valkatoms, tinginiams ir 
benamiams, nuolat klaidžio
jantiems po miestą, suma
nyta naujanybė, žinoma, 
jiems “baisus” dalykas. 
Al derinami subkomiteta s 
sugalvojo duoti padirbėti vi
siems viršminėtiems indivi
dualus, kurie reikalauja ved
ini pergulėti miesto prie- 
glaudoje (Municipal Lod- 

įging House'). Pirmiau to
kie turėsią koki nors darbą 
atlikti, o tik paskui gausian
ti nakvynę ir pavalgyti.

Valkatoms ir tinginiams 
bus tiesiog Sodoma Gomo- 
ra.

Musės veisiasi mėšluose 
ir nešvarybėse. Musei nėra 
tokio bjauraus daikto, ku- 
riuomi ji nepasitenkintų. 
Musė žmonijai yra pavo
jingesnė už laukinius žvė
ris ir angis. Privalome' vi
sur ir visuomet naikinti 
muses, o tuo liūdit bus už
bėgta daugybei ligų. *

Daug šeimininkių tan
kiai per duris, langus iš 
kambarių išgainioja muses, 
bet podraug nesistengia 
švariai užlaikyti kiemus ir 
gatvaites ties savo namais, 
kur guli krūvos mėšlų ir vi-

VAGILIUS NUBAUSTAS.
Vakar teisėjas Caverly 

vagilių kišelninką, nekokį 
Martin, nubaudė 100 dole
rių pabauda ir metams ka
lėjimo. Jo ranką buvo nu
tvėręs savo kišeniuje dr. 
Bevan.

Rytoj prasidės trečiųjų 
teismo posėdis tramvajų 
tarnautojų reikale. Anks
čiau nieko neveikta, kadan
gi nebuvo namie prokuroro 
Hoyne, kuris reprezentuos 
darbininkų uniją.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie iš dalies debesiuo- 
ta; rytoj bus gražu; šiandie 
kiek šilian. Vakar augš- 
uiausia temperatūra buvo 
58 laipsniai, žemiausia — 
54 1.

šokių atmatų ir kur išsivei- 
sia milijonai musių. Aplink 
namus pridera užlaikyti 
švarumas, o tuomet ir mu
sių namuose mažiau atsi
ras.

Kiekviena šeimininkė my
li pirkti valgomus produk
tus tokioj krautuvėj, kur 
užlaikoma pavyzdingas šva
rumas; tą krautuvę, kur 
spiečiai musių laksto, vi
suomet aplenkia su di
džiausiu pasibjaurėjimu. Ir 
gerai daro.

Kur namuose yra kūdi
kiai ir maži vaikai, tenai 
neturi būti nei vienos mu
sės! Jos išnešioja visokių 

'limpančių ligų diegus ir

| MILDA j 
j TEATRAS J
I 3138-42 So. HalstedSt. |

Turi geriausią pasisekimą. Kas J 
nakt pilnas žmonių. |

Kode!?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5e čia pamatysi gtažesnj 
Teatrų, kaip vidnrmiestyje už 
50c.

Nedėliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai. g

Prasideda 7 vai. kas vakaras. | 
Subatomi ir nedidiomi 2 vai po Į 

po pietų. I
Jei nori linksmai praleisti g 

valandų liuoso laiko, tai ateik g

MILDOS-TEATRAN | 
xniRniAimi. ms '• MM® ■MMllMKnaM ei

OR. RICHTER'S PAIN 
EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
su SĄNARIU SU
STINGIMO.'

Tikras Expellcr 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

Temyk savo vertelgystę kogeriau- 
siai. Neleisk savo uždarbiui pra

slink! per savo neprižiurejimą. Jeigu 
temiji jog puola kostumerių užsaky
mai, užstok tam kelią per telefoną.

Primename savo tautiečiams lietu
viams ir gerbiamoms draugystėms, 
kad mes parengėme naują piknin- 
kams daržų ties Roosevelt ir 19 gat
vėmis. Gary, In.L, kur kas subata ir 
nedčldieniais atsiims šokiai ir piknin- 
kai. Taigi, gerbiamos dr-stės, norė
damos rengti pikninkus, teiksitės at
silankyti ir apžiūrėti daržą. Dar 
žas yra puikus, papuoštas puikiais 
medžiais, gėlėmis, graži pasivaikščioti 
apylinkė, o daržas veltui, jaigu nuo 
savininko imsis gėrimai. Atsišaukite 
pas daržo savininką:

C. Dargevieią,
1869 Roosevelt sir.. Gary, Ind.

Nuo Chicagos iki dažui gatveka- 
riais nuvažiavimas kainuoja 20c.

Šią savaitę augštesnėse 
mokyklose (High sehoolė- 
se), baigiama mokslas. Tarp 
kitų šiuosmet pabaigė augš- 
tesnę mokyklą p-lės P. Nar- 
montaitė ir Antanas Olšev- 
skis, “Lietuvos” leidėjo su
uos.

ATYDA NORTHSIDIETĖMS.
D. K. šv. Kazimiero Brolių ir Se

selių Dr-ja rengia indomią pramogą 
pirmą kaitą N’orthsidėje pėtnyčioje, 
birželio (June) 25 d., šv. Mikolo pa
rapijos svetainėje, 1644 Wabansia 
avė.., Chicago, UI. šita pramoga su-‘ 
sides iš dainų, prakalbų, deklemaci i 
jų ir monologų. Be to bus žymiausi 1 
kalbėtojai iš Chicagos. kurie aiškis 
apie organizacijų stovi ir apie pa- 
šelpinių draugiją stovi. Be to bus 
kalbama apie musų brolius Lietuvoje, 
kurie ten vargsta kraujuose ir aša
rose pasriuvę. Taigi galima bus iš
girsti kas naujo. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Kviečiame atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia. Varde dr-jos

KOMITETAS. I

V:
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LIETUVIS ■
GRABORIUS !
---------------------- S

Geriausias grabo- I 
rius ant Bridgepor- į 
to. Atlieka darbą -į 
kuogeriausia. B

Prie kiekvieno B 
pagrabo suteikia | 
geriausius liktorius § 
ir 12 vazonų paimu. B

Tėl. Drover 4139 B
I ’ B
p A. MASALSKIS, 3305 Auburn Avė. B a nmmi ■ ei11 a i

Parsiduoda visokie bučernes ir gro- 
sernčs Įrankiai — vežimas ir bogė -— 
beveik nauji ir viskas labai pigiai. 
Gera proga norinčiam pradėti tą biz
nį. Kas pirmas atsišauks, tai nu
pirks labai pigiai. Atsišaukit šią ne- 
dčlią.

W. Azukas, 
8466 Vincennes avė., Chicago. Ill.

OB

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS verta* 
Ha-’san Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassari i 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

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

N (Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 19Į5.)

’t

ATSAKIAU i

1 WL PHONOGRAPH CO.

Neužvilk iki pats pirkėjas atsilankys, bet 
susinešk su savo kostumeriais kogreičiausiai 
per Local arba Long Distance Telefoną. 
Greitas apsižiurejimas gali išvegti didelius 
nuostolius. Kalbėkit

Per Telefoną

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

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

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

$1.00 Į MENESI
galite girdėti puikiausius šo 
kius ir geriausius daiuorius 
savo namuose

3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI
'4 ir 50 Dainų ir Muzik. Dykai 

Reikalaukite musų Puikaus 
iliustruoto Katalogo DYKAI

91 East 4th St. Dept. 92 
NEW YORK, N. Y.

Tokis tai patogumas, kuomet reikia ką, pa
šildyti vėlyvame vakare.

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

MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3008-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, 11,1.

New
©ii Cook-stovc 

kaitina tuoj be dūmų ir be dvokimo. Jis turi visas 
patogumus gazino pečiaus ir kainuoja kuras mažiau, 
negu del bile kokio kito pečiaus. Yra tai geriausias 
oil-burning įrankis ir pritaisytas del virimo dalykų. 
Pas visus pardavėjus arba rašyk tiesiog, reikalauda
mas kataliogo.

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION)

$

$i
Si

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietinės 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 prekės į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
Kreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. F1LLIP0V1CH pardavėjas.

3249-53 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.

.... . ...
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