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Ką darys 

vokiečiai.
Londonas, birž. 25. — Ru

sai dar tebėga iš Galicijoj, 
o juos veja teutonai, nors 
jau jie užėmė Lvovą.

Į pietus nuo Lvovo palei 
upę Dniestrą dar tebeina 
mūšiai, rusai dar laikosi, 
bet nevalios ilgai atsilaiky
ti.

Dabar, po Lvovo paėmi
mo, daug vokiečiu jėgų pa- 
siliuosuoja ir, žinoma, jos 
dykos nebus laikomos. Tai 
dabar klausimas, kur vo
kiečiai nukreips tas savo 
jėgas. Vieni spėja, jog vo
kiečiai. trenks dabar į Var
šuvą ir turės ją paimti. No
ri dar naujus smūgius už
drožti rusams, kad tie per 
pusmetį neatsipeikėtų. Bet 
kiti spėja, kad vokiečiai 
nukreips visas savo jėgas 
prieš talkininkus vakaruo
se.

Kuomet vokiečiai Berly
ne šventė Lvovo paėmimą, 
tai ore skambėjo: “Pary
žiun, Paryžiun!” Bet ką 
kareiviai ištikro. pienuoja, 
tai dar nežinia.

Dar kitų spėjama, kad vo
kiečiai atnaujįs karinius 
•veikimus Kurše ir paimsią 
Rygą.

Vokiečiai skelbia, kad 
laike bombardavimo rusų 
pozicijų apie Lvovą pats 
miestas visai mažai tenu- 
kentėjęs.

Rusiją visaip ramina sa
ve po nepasisekimų Galici
joj. Nurodoma, jog tai]) 
reikėjo daryti, lygiai taip, 
kai]) franeuzai kad turėjo 
trauktis nuo vokiečių iki 
Maruos upės. Rusijos ar
mija nesanti išvaikyta, su
skaldyta. Pasitraukus tvar
koj ir neužilgo susitvarkius 
su atnaujintomis jėgomis, 
sustiprintomis jėgomis ta 
armija trenksianti i teuto
nus.

NEKLIUDĖ VOKIEČIO.
Londonas, birž. 25. — 

G ąrlai viu Bergensfj o rd 
plaukė Dornburg, kurs už- 
stavojo Amerikoj kaizerio 
politiką. Tasai garlaivis 
anglų buvo sustabdytas ir 
apžiūrėtas ar neturi kon
trabandos. Bet Dernburgo 
nekliudė. Dabar sau svei
kas plaukia i (Švediją, o 
paskui dauginsis Berlynan.

<— Berlynas, birž. 25. — 
Oficialiai vokiečių skelbia
ma, kad i šiaurės rytus nuo 
Kuršėnų 100 rusų pateko 
nelaisvėn. Ties Amoljes 
stotim, netoli Šiaulių, vo
kiečiai atmušė rusų atakas, 
paskui atakavo rusus ir už
ėmė Kopacevkos sodžių.

Anglija teisi
na blokadą.

Washington, D. C., birž- 
25. — Anglijos valdžia at
siuntė Suvienytoms Valsti
joms atsakymą į jų protes
tą ir varžymą pirklybos. 
Suvienytos Valstijos pro
testavo, kad Anglija truk
do pirklybą su Vokietija. 
Savo atsakyme Anglija tei
sina Vokietijos uostų už- 
blokavimą ir nežada liau- 
ties marinus baduini Vokie
tijos, ty. nežada nuimti blo
kadą' nuo Vokietijos. An
glijos valdžia aiškina, jog 
tuomi neprasikalstanti Su
vienytoms Valstijoms ir ne
padaranti joms nuostolių. 
Amerikos garlaivius, plau
kiančius į Vokietijos uos
tus, Anglija pagauna, pasi
ima sau krovinius, o už juos 
užmoka. Jau Anglija išmo
kėjus Suvienytų Valstijų 
pirkliams už užgrobtus 
krovinius $2,500,001).

NEĮSILEIS VOKIŠKOS 
KILMĖS ŽMONIŲ.

Washington, D. C., birž. 
25. — Visi talkininkai su
tarė neįsileisti į savo žemes 
naturalizuotų Amerikos pi
liečių vokiškos, vengriškos 
arba turkiškos kilmės. Tas 
daroma del apsisaugojimo 
nuo šnipų. Antiverpe vo
kiečiai įsitaisė dirbtuvę, 
kur dirbama amerikoniški 
pasportai. Su tais doku
mentais vokiečių šnip’ai ei
na į talkininkų kraštus šni
pinėti apie jų karinius vei
kimus.

BOMBARDUOJA DUN
KIRK.

Dunkirk, Francija, birž. 
25. — Vieną dieną 36 tonai 
šovinių nukrito į Dunkirk. 
Tie šoviniai atšauti iš di
džiulių kanuolių, kurios 
randasi už 21 mylios nuo 
Dunkirk. Šoviniai krito 
kas 20 minutų. Pridarė 
miestui gerokai blėdies, bet 
miestui ir drutvietėins ne 
kiek tepakenkė.

REORGANIZUOJA 
LAIVYNĄ.

Washington, D. C., birž. 
25. — Suvienytų Valstijų 
laivynas perorga i ii zuo j a- 
mas. Įvedama tokia siste
ma ir tvarka, kokia randasi 
Anglijos, Vokietijos ir ki
tuose pirmos klesos laivy
nuose.

— Bernas, Šveicarija, 
birž. 25. — Ties Zuerich 
buvo išlėkę į padanges du 
Šveicarijos .lakūnu. Pasi
gadino mašina, orlaivis kri
to žemėn ir vienas lakūnas 
užsimušė, antras susižeidė.

Moteris nori 
kariauti.

Londonas, birž. 25. — Su- 
fragietė Pankhurst prakal
boj pasakė:

“Mes karo nelaimėsime, 
jei moteris netarnaus taip, 
kaip vyrai. Moteris trokš
te trokšta pasitarnauti da
bartiniame krizyje. Pusė 
milijono moterių Vokietijoj 
dirba amuniciją. Nesmagu 
yra pripažinti, kad Vokieti
joj greičiau pripažinta svar
ba moterių pasitarnavimo- 
karo metu, negu Anglijoj. 
Mes siūlomės valdžiai tar- 
nyston. Pasižadame mobi
lizuoti moteris.”

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Gettysburg, Pa., birž. 24. 
Du traukiniu susikūlė ant 
geležinkelio tilto, kurs yra 
100 pėdų platumo per grio
vį. Užmušta 8 žmonės, su- 
žesta daugybė. Keli pasa- 
žieriai nukrito ar nušoko į 
griovį.

— Londonas, birž. 25. — 
Luxemburg© kunigaikštijos 
gyventojams pritruko mai
sto. Šveicarija pasižadėjo 
suteikti javų.

Iš LietuvosGenevieve Clark ir James M. Thomson.

Birželio 30 d. ištekės vienturtė kongreso pirmininko Clarko duktė Genevieve už 
James M. Thompson, laikraščio “New Orleans Item” redaktoriaus ir savinin

ko. Sujungtuvės atsibus Bowling, Mo., darkę namuose.

VOKIEČIAI PERKA 
AMUNICIJĄ AME

RIKOJ.

New York, birž. 25. — 
Vokiečiai už Atlantiko ir 
šioje šalyje urzgia, visaip 
kalba ir pyksta, kad Suvie
nytose Valstijose dirbama 
ginklai ir amunicija del tal
kininkų. Kalbėjo, jog tuo
mi laužoma . neutralitetas. 
Gi dabar paaiškėja, kad vo
kiečiai iš tų pačių dirbtu
vių, kurios dirba ginklus ir 
amuniciją del talkininkų, 
patįs perka tuos pat daly
kus. Tie ginklai ir amuni
cija, žinoma, negabenama į 
Vokietiją, bet į Vokietijos 
kolionijas Afrikoj ir Oke
anijoj. Vokiečiai ginkluo
ja, muštruoja laukinius 
žmones ir paskui veda ka
riauti aglus kolionijose.

TALKININKAMS 
BLOGAI.

Londonas, birž. 25. — 
Laikraštis Times rašo labai 
juodose spalvose apie karą. 
Rašo, jog jokios vilties nė
ra artimoj ateityj išvyti 
vokiečius iš Francio j s ir 
'Belgijos. O rusai po da
bartinių. smūgių tik po ke
lių mėnesių tegalės atsi
griebti.

Talka negreit 
tejvyks.

New York, birž 25. — 
Prez. Wilson kalbėjosi su 
pulk. House, kurs lankėsi 
po kariaujančių valstybių 
sostines, kalbėjosi su diplo
matais ir karvedžiais kas 
link taikos. Jam teko gir
dėti Europoje nuomonės 
augštų diplomatų ir valdi
ninkų. Pasirodė, jog viso
se kariaujančiose valstybė
se yra pasiryžimai ir pasi
rengimas prie ilgo karo. 
Nėra jokios vilties, kad ka
ras urnai pasibaigtų.

KALBĖJO BRYAN.

New York, birž. 25. — 
Buvusis valstybės sekreto
rius Bryan kalbėjo apie tai
ką. Salėj buvo arti 12,- 
000 žmonių, o už salės durių 
daug kartų daugiau. Visi 
pritarė jo norams, kad Su
vienytos Valstijos butų tai
koje su visomis valstybė
mis ant žemės.

Po prakalbos buvo priim
ta rezoliucija, kurioj reika
laujama, kad butų užginta 
iš šios šalies gabenti gink
lus ir amuniciją.

ir Kuršo.
Latvių laikraščiai paduo

da nemaž žinių apie vokie
čių žygius Kurše ir Lietu
voj.

Latvių veikėjas apvažia
vo gegužės mėnesį Mintau
ją, Ane, Eilei, Jonišką, Ža
garę, Šiaulius, Radziviliškę 
ir Panevėžį. Jis rašo į laik
raštį “Dsimtenes Wehtne- 
sis.”

Kuršo dalyj Mintaujos 
šašėjaus dar viduryj gegu
žės galima buvo sutikti ret
karčiais ūkininkus dirban
čius laukų darbus, bet Kau
no gub. tarsi apmirė: ten 
nieko nematyti apart rusų 
kareivių. Ypač nukentėjo 
nuo vokiečių Joniškos mies
telis. Visos krautuvės api
plėštos ir išardytos. Neiš
liko ir privatiniai gyveni
mai. Visur regėti ženklai, 
žiaurumų: be jokio reikalo 
išdaužyta ir išlaužyta vis
kas, kas nebuvo vokiečiams 
naudinga.

Skyriuje .latvių ūkininkų 
draugystės sunaikinta visos 
rokundų kningos, sudaužy
tos siuvamos mašinos, o kas 
tiko vokiečiams, tas išvežta. 
Už Joniškos ėjo eilė Vokie
čių apstiprintų pilimų. Už
9 verstų nuo Joniškos vo
kiečiai buvo įrengę 3 eilių 
stiprią dratų tvorą, o po to
10 eilių stipriai apsaugoti] 
pilimų-perkasų. Rusai apė
jo tuos perkasus iš abiejų 
pusių ir greitai privertė vo
kiečius pasitraukti. Perka
suose po vokiečių pasitrau
kimui atrasta nemažai pri
neštų iš Joniškos daiktų. 
Šaše jus daugely j vietų bu
vo pertvertas digliuotais 
dratais.

Žagarėje irgi išplėšta ke
lios krautuvės, bet tas mie
stas palyginamai nukentė
jo mažai. Ant linijos Lie- 
pojaus-Romnų geležinkelio 
sudeginta stotis Viekšnių ir 
Papilėnų. Nuo didelio mies
to Šiaulių neliko veik nie
ko. Šiauliai dabar rodos 
krūva griuvėsių. Čia vis
kas sudeginta, išardyta, iš
plėšta ir išnaikinta. Arti
miau -ios apylinkės dar nu
bodo, jog čia nesenai virė 
smarkiausieji mūšiai rusų 
su vokiečių bandomis ru- 
bauninkų. Laukai išarti 
armotų šūvių. Laike savo 
buvojimo Šiauliuose vokie
čiai spėjo išleisti 3 prokle- 
macijas į vietos gyvento
jus. Po viena proklema- 
cija pasirašęs komendantas 
miesto Bade, kiti viršiausio 
vado Lietuvos-Kuršo fron
to. Proklemacijos kvietė 

vietos gyventojus išdavinė
ti rusų kareivius ir jų gin
klus; už kiekvieną šaudyk
lę žadama po 5 rub., už kul
kosvaidį — 15 rub.

Apylinkės Radziviliškių 
ir Panevėžio nukentėjo ne
daug. Ant linijos Šiaulių- 
Košedarų-Vilniaus jau vai
kštinėja traukiniai.

Laike buvojimo Ellojo 
miestelyj, rašo latvių laik
raštis “Lihdums,” vokie
čiai laikėsi kokioj ten kar
čemoj. Namuose valsčiaus 
mokyklos (namai labai aug- 
šti) vokiečiai intaisė žval
gų stotį. Valsčiaus namuo
se išlaužė geležinę šėpą ir 
pasisavino 3,600 rub. Dva
ruose Bulduri ir Muceniki 
išnaikinti bičių aviliai. Pla
tonų valsčiuje išlaužta gy
venimas valsčiaus raštinin
ko ir apiplėšta kasa. Vien
kiemyje Dimsi užmušta se
nė, motina šeimininko (mat, 
ji viena likosi prižiūrėti na
mus).

Liepojoje ir jos apylinkė
se. Dar kaikurie Liepojos 
gyventojai atvyko į Rygą. 
Sulyg jų suteiktų žinių, 
Liepojoje vokiečiai pir
miausia palaidojo savo kri
tusius mūšiuose draugus. 
Upė Bartau eina pietuose 
nuo Liepojos ir ant tos upės 
krantų ėjo smarkiausi mū
šiai su Liepoja, nes čia vo
kiečiai, nuo Palangos pu
sės užpuldinėjo, o rusai nuo 
Liepojos pusės gynėsi. Vo
kiečiai ėjo drąsiai pirmyn, 
nesitikėdami pasipriešini
mo, todėl kliuvo ant 4 kul
kosvaidžių. Vokiečių eilės 
buvo nušluotos kulkosvai
džių. Vokiečiai paliko pa
gal tos vietos kelius tūks
tančius užmuštų ir sužeis
tų. Upė Bartai! liko pri
pildyta kūnais užmuštų ir 
vokiečiai galėjo pereiti jais 
tarsi kokiu keliu upę (Ar 
tik ne perdaug pagrąžin
ta?). Vokiečiai skubiai 
taiso kelius Liepojos apy
linkėse. Taiso irgi apka
sus. Iki gegužės 13 dienos 
vokiečiai liuesai leido gy
ventojams įvažiuoti į mie
stą ir iš ten išvažiuoti. Da
bar tas nevalia. Brangu
mas mieste didelis. Cuk
raus visai nėra. Vokiečiai 
žadėjo atgabenti cukraus iš 
Vokietijos ir busti po 6—8 
kap. už svarą, bet kol-kas 
taip nepadaryta. Vokiečiai 
ir toliaus leidžia latvių 
laikraštį “Liepojos Atbal
sį.” Visi tiltai Liepojoje 
pataisyti. Vokiečiai šeimi
ninkauja tik Gazenpoto a- 
pylinkėse: pasinaudodami
bažnyčių bokštais ir augš- 
tesniais namais del apžiūrė
jimo apylinkių. Besitrauk
dami į pakraštį, vokiečiai 

(Seka toliau).
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Iš Dienos 
=Dienon.=
Vakar dienraštyj “Kata

like” buvo paminėta, kad 
Hartforde, Conn., krimina- 
lis teisinas Bernardą Mont- 
vidą pasmerkė pakarti už 
kun. J. Žebrio ir jo tarnai
tės nužudymą. Socialistu 
laikraščiai ligi paskutinei 
dienai Bernardą gynė kieku 
galėdami, nežiūrint ,įo pa
ties prisipažinimų prie tos 
gulvažudybės. Nekuriems 
laikraščiams net grasino. 
Girdi, Bernardas Montvi- 
das dar teismo nesąs pripa
žintas kaltu, todėl jo pikta
dariu negalima vadinti. Ži
noma, jo niekas atvirai te
kino nei nevadino, tik pažy
mėdavo jo prisipažinimo fa
ktą. Socialistų laikraščiams 
lėčiau reikėjo jis ginti. Nes 
tai vieno plauko žmogus. Ir 
dabar socialistai tuo teisino 
nusprendimu tegali pasi
džiaugti.

Tai cicilikiniu raštu ir 
agitacijų auka. Mums gaila 
nelaimingojo jauno vyruko, 
kuris juk prie kitokių aplin
kybių gal butų buvęs ir nau
dingas musų visuomenei. 
B,et daug daugiau gaila pa

šos kun. J. Žebrio, žinomo 
veikėjo, kuris išpasalų žvė
riškai buvo nužudytas. Ber
nardui Montvidui dabar yra 
progit pasisakyti, kas jam 
įkvėpė tokia mintį kesinties 
ant žmogaus gyvasties. Nes 
teisme pasiteisinimas, jo
ge i jis prie tos galvažudy- 
bės buvęs priverstas pakar
to žmogžudžio Krako, yra 
visai nelemtas, tuščias dai
ktas. Gal jis ir pasisakys. 
Tuomet veikiau iš musų 
tarpo bus išnaikinti tie ne
labieji individual.

Iš Vokiečių šnipi- 
nejimojstorijos. 
Vokiečių šnipinėjimas 

Rusijoje yra labai senas. 
Tas, kas ten šiandie veikia- 
si, veikėsi jau pirm, šimto 
penkiasdešimts metų.

Laikraščio “Sviet” vie-, 
nam numerių prisiminta gi*. 
Totlebeno rolė septynerių 
metų karo lauku.

Grafas von Totleben bu
vo saksonas, kuris vienok 
tarnavo Prūsijos karaliui. 
1758 metais jis pastojo Ru
sijos karuomenėn ir, ačiū 
nežinomoms machinacijoms, 
labai veikiai pakilo. Sep
tynių metų kare jis užima 
jau labai svarbių vietų — 
palieka vienu vyriausių ru
sų armijos vadų. Bet jo 
kari j era neužilgo labai liū
dnai pasibaigia. 1761 me
tais Pamarinėj, Bersteine, 
netikėtai buvo areštuotas 
už korespondencijų, kenk
smingų Jos Didenybei Ru
sijos Imperatorienei.

Tasai Totlebeno areštavi
mas Įvyko už tai:

Liepos 18 d. pulkininkas 
Asch i grafo Totlebeno sto
vyklų Bersteine atgabeno 
žydeli Sabbatkų iš Star- 
gadro. Totl. tečiau kitų die
nų žydeli liepė paliuosuoti. 
Be to kapitonui Pfafius Įsa
kė, idant Sabbatkų kazokai 
palydėtų net lig Kistrino 
tvirtovės. Pulkininkas 
Asch paliuosuotų žydeli iš
kratė ir jo bate atrado vo
kų su Totlebeno antspauda. 
Voke buvo pilnas vertimas 
grafo Buturlino Įsakymų 
rusų karuomenei. Tais Į- 
sakymais norėta rusų armi
jos nukreipti linkon Posen 
(Poznanians). Voke taip- 
pat atrasta grafo biletas, 
adresuotas Prūsijos kara
liui, ant kurio *Totlebeu bu
vo parašęs tuos žodžius: 
“Amžinasis vergas, kuris 
lig paskutiniai dienai tar
naus savo perdėtiniui. 
1284.”

Totlebenas tuojaus buvo 
areštuotas. Suspėjo tečiau 
jis sunaikinti raktų nuo ko
respondencijų su karaliu
mi Frideriku. Tarpe pope
lių atrasta pora laiškų, ku
rių vienas buvo adresuotas 
žinomam bankininkui Go- 
nekovskiui, kurio adresu 
karalius Friderikas apturė
davo nelegalę koresponden- 

' cijų. Tame laiške Totleben 
aiškiai buvo rašęs: “Jūsų 
Karališkoji Didenybė rei
kalauja, idant aš dar neku-

raki”. Regis jo vi^tą turės 
užimti koks paprastas ge
nerolas, kuriam ir bus lem
ta pataisyti rusų karinę 
garbę, liuriu taip bjauriai 
suteršė didkunigaikštis.

dt Stanford Irklininkai.
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CAPT. JACOM1NI ond UE.LAND 3TANFOm> TOST VARSITY CREW
.... —/.’.M-nr  ----r .   . .       .          ... --   —...

Kapitonas Jacomini ir Leland Stamford irklininkai. Irklininkų lenktynės atsi
bus šio birželio 23 d. Poughkeepie, N. Y.

ri laikų pasilikčiau rusų ka- 
ruomeuėje, nors šios kam
panijos metu. O tai su tik
slu palengvinti Prūsijos 
valdiniams pasekmingiau 
vesti karų...”

Atsirado ir daugiau ju- 
došystės prirodymų po a- 
reštavimui. Nebuvo kalbos 
apie koki nors suklydimų. 
Pagaliau žydelis Sabbatka 
po rykštėmis pripažino, jo
gei nuolatos vežiojęs Totle
beno laiškus Prūsijos kara
liui.

Totleben nugabentas Pet- 
rogradan juokingai teisino
si. Girdi, su Frideriku su
sirašinėjęs, kad jį apvilti. 
Taippat patirta, jogei Tot- 
leben buvo pataręs Frideri- 
kui papirkti gr< Šuvalovų. 
Šuvalov tuomet turėjo di
delę intekmę Rusijos carie- 
nės Elzbietos rūmuose ir, 
nekuriu nuomone, jis galė
jęs greičiau pabaigti karų.

Petrui III caraujant ka
ro teismas grafų Totlebenų 
pasmerkė miriop, gi žydelį 
Sabbatkų paliuosavo. Tei
smo ištarmė tečiau neišpil
dyta, nors Totleben buvo 
laikomas po užrakčiu. Tik

ten keliaus, jei lietuvių jau-, 
nimas bus išklotas. Liku
sieji sveikais ir tenai galės 
pilnai pragyventi.

paskui, palikus carįenejdėta 1911 metais, bet jau 
Katrei, kovo 13 d. 1763 me- šiais metais šeši mokiniai 
tais Totleben buvo paliuo-į užbaigė 8-tų (grade) sky- 
šuotas iš kalėjimo-ir iš Ru-jrių. Vis tai dėka klebono 
sijos ribų ištremtas. Pru- kun. A. Ežerskio, kuris dir- 
sijos ministerija visas lai-įba kiek išgali delei labo sa-
kas uoliai darbavosi, kad 
paliuosui >ti Hohenzollernų 
numvlėtini.

Spėjama, jogei ir šiais lai
kais rusų karuonienės ne
pasisekimus reikių primes
ti šnipų darbui. Gal 
dalimis ir tiesa.

tas

Rusams su teutonais ka
riauti visai nesiseka. Teu
tonai juos visu frontu, kad 
pliekia, tai pliekia. Dar ne
senai angliški laikraščiai 
rusu karuonienės iriausią
jį vada, didkunig. Nikalo- 
jų, buvo’prilyginę Napoleo
nui. Dabar visi žino, koks 
tas yra naujosios gadynės 
“Napoleonas”. Ar nereiks 
jam po tų nepasisekimų ei
ti, rusiškai tariant, “v du-

Lenkų piliečių komitetas 
rusų Lenkijoje dirbąs pie
nus, kaip sugrąžinus Ame
rikon išėjusius savo tautie
čius, kurie, iškrausčius iš 
Lenkijos žydus, ten galėsią 
vesti puikią pirklybą. Tiki
masi iš Amerikos susigrą
žinti visą milijoną lenkų, 
žinoma, turinčių kiek nors 
pinigų. Gi mekurie Ameri
kos lietuvių laikraščiai po 
senovei tvirtina, jogei karui 
pasibagus padidėsiantis į 
Ameriką ir lietuvių išeivių 

t vii*l ini
ne i kiek 
galas iš

Plembarko dvare, Kauno 
gub., vokiečių su rusais su
sirėmimo metu užmušta a. 
a. Marija Daugirdienė, ži
nomo lietuvių dailininko ir 
archeologo, Kauno muze- 
jaus direktorio Tada Dau
girdo, žmona, 90 metų senu
tė. A. a. Daugirdienė už
mušta savo namuose anuo
tos šuviu beatimant rusams 
iš vokiečių sustiprintąsias 
Airiogalos pozicijas. Drauge 
su ja užmušta ir jos tarnai
tė, taip-gi 80 metų senutė.

Lietuviai 
Amerikoje.
IŠ CICERO, ILL.

Sekmadienį 20 d. birželio 
šv. Antano parapijos mo
kyklos vaikų atsibuvo pir
ma komunija. Prie komuni
jos priėjo 13 vaikelių ir 34 
mergaitės. Iškilmingas šv. 
mišias laikė kun. A. Ežer- 
skis, klebonas; diakonu bu
vo nesenai Įšventintas kun. 
Aleksandras Baltutis, sub- 
dijakonu klierikas F. Vai
tukaitis. Po komunijos kle
bonas pasakė tam pritai
kintą pamokslą, kuriame ra
gino tėvus, idant jie savo 
vaikus laike vakacijos ge
rai prižiūrėtų, kad mokyk
loje duotus pamokinimus 
vaikai priprastų pildyti. 
Žmonių buvo’ nepaprastai 
daug, kurie gėrėjosi, maty
dami taip dailiai vaikelius 
artinanties prie šv. stalo.

Šiais metais parapijinę 
mokyklų lankė 230 vaike
liai, kurie buvo mokinami 
Seserių Nazaretiečių. Čio
nai parapijine mokykla už-

skaitlius. Toksai 
mas neturi savyj 
logikos. Nes koks

Žemaičių vyskupas Kare
vičius ir jo raštinė laikinai 
persikėlė iš Panevėžio i Vi
džių miesteli, Ežėrėnų aps.

SELPKIM LIETUVA, AU 
KODAMI “TAUTOS cnu

OKI” BENTVIEWOS 
OS UŽOABBI.

vo parapijonų, idant vaikai 
turėtų f progų, kur pažinti 
tikrų Dievų ir susipažinti 
su savo tėvų kalba, histori- 
ja ir tapti tikrais lietuviais, 
mylinčiais savo tėvų tėvy
nę ir būti naudingais šios 
šalies piliečiais. Nes kas 
myli savo kalbų ir tėvynę 
ir yra tikintis žmogus, tas 
taipgi yra geras šalies pi
lietis. 21 d. birželio minėtos 
mokyklos vaikeliai buvo iš
vežti ant tyro oro į River
side, Ill., kur linksniai pra
leido laikų, bėginėdami ir 
džiaugdamies ūkio gyveni
mu.

Sekmadieni 27 birželio at
sibus šv. Antano parapijos 
mokyklos vaikelių vakaras. 
Bus trumpas lošimėlis, de- 
klemacijos, dainos ir galop 
išdalinimas užbaigusiems 8- 
tų skyrių, diplomų.

Negalima praleisti nepa
minėjus, jog šios apylinkės 
lietuviai yra gana darbš
tus. Apart keleto pašelpi- 
nių draugijų, čia taipgi gy
vuoja. “Lietuvos Vyčių” 
kuopa, kuri' energiškai vei
kia ; Moterių Sąjungos 
kuopa, kuri taipgi nesnau
džia, nes turi keletu sykių 
savaitėje painokas. Mokosi 
kaip gerai valgius virti, 
siūti ir kitokių dalykų. Mo
kytoja yra ponia Balčienė.

Yra taipgi viešas parapi
jinis šv. Kazimiero knin- 
gvnas, iš kurio nariai turi 
ko pasiskaityti ir kame blai
vai laiką praleisti Yra taip
gi ir kitas viešas Cicero lie- 
;tivių kningynas, taip kad 
Cicero lietuviai gali pasi
girti turį net du viešu kniu- 
gyiiu, kas kitur ir vienas 
dar esti retenybe. Gyvuoja 
dar čionai “Labdarių Drau
gija”, “Pasiskolinimo Dr-. 
ja” (spulka). Abiejų S. L.

A. ir S. L. R. K. A. kuopos. 
Rodos kad raudasi ir L. S. 
S. ir ant galo nesenai susi- 
tvėriusi L. R. K. Mokslei
viu Susivienijimo 13 kuopa. 
Yra čia 3-jų srovių žmonių, 
bet galima sakyti sugyvena 
pavyzdingai. Nesigirdėti la
bai didelių nesutikimų tar
pe sroviškų žmonių, kaip 
kitur, kad mėgsta peštis 
kartais delei tuščio maišo.

Balandėlis.

IŠ WESTVILLE, ILL.
Birželio 13 d. atsibuvo čia 

lietuviškos mokyklos pra
mogėlė. Žmonių buvo daug. 
Džiaugėsi tėvveliai, matyda
mi kaip jų vaikeliai seserų 
mokytojų gražiai išmokin
ti ir išauklėti.

Taip-gi pas mus prasidė
jo rinkimai parašų po lie
tuvių peticija ir kartu aukų 
nukentėjusioms rinkimas. 
Tarp gerų lietuvių užeini 
ir visokių nesusipratėlių ir 
bailių ir šie priešais rinkė
jus pasistato, kaip kokie e- 
žiai ir nesirašo. Dauguma 
jau pasirašė, kurie dalykų 
supranta.

Westvillietis.

IŠ WESTVILLE, ILL..
Tautos Fondo komitetas 

gegužio 30 d. rinko aukas 
nukentėjuisienis del karo 
lietuviams. Aukojo $4 Juo
zas Dovdaitis. Po $1 auko
jo kum P. Vanagas, A. Te
resa, J. Gustas, A. Miku- 
čionis, M. Mičiudienė, J. 
Leikauskienė ir A. Lebei- 
kaitė. Po 50c aukojo: J. 
Karpis, J. Kontrimavičių, 
S. Genis, J. Buina (lenkas), 
A. Aponaitis, A. Misiūnas 
ir A. Mondeiko. Smulkių 
surinkta $10.60 Išviso 
$25.10.

A. S. Vaitkus,
T. F. komiteto rašt.

CHORAMS IR DAINŲ 
MYLĖTOJAMS.

A](laikiau daug laiškų su 
prašymu, idant prisiųsčiau 
porų naujų dainelių, ir visi 
rašo beveik panašiai. Sun
ku visiems atsakinėti, kad 
dainų prirengimas kaštuoja 
ir kad kiek nors reikih at
lyginti už daineles. Pats 
nesu turtingas, būdamas iš 
visų pusių sutrukdytas, ga
lop jau apie šeši mėnesiai 
sirguliuoj u:—daktara i aiš
kina, kad man esąs nervų 
reumatizmas prisimetęs. 
Del tų priežasčių mažai da
liai galėjau atsakinėti per 
laiškus.

Atsakinėdamas dainų my
lėtojams rašiau maž daug 
tokioje intalpoje: suvėla
vau atsakyti, nes esu užim
tas ruošimu spaudon nau
jo antro dainų rankiaus, 
kuriame žada būti apie pen
kiasdešimts dainų moterių, 
maišytam ir vyrų chorams: 
sudėta bus garsių kompozi
torių darbai, kaip ir pirma
me rinkinyje, prie kurių yra 
pasaulio modernųjį! kalbų, 
dainos žodžiai pritaikyti.

Kas link atlyginimo, dai
nų mylėtojai, tai lai agituo
ja tarp chorų ir pavienių, 
o iš po spaudos išėjus pa
siųsiu dainų kningų pagal 
prisiųstų pinigų. Prisidėjo 
jau šie chorai: Laisvosios 
Jaunuomenės Muzikališkai 
Dramatiška Draugystė, Chi
cago, 111.; (per p.‘ M. Pet
rauskų 10 dol); “Živilės”

“DIDELE DOVANA“
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais 
*^****^\—

s 
81

ĮEBO”
(iGAREmS
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1 i ‘ -- N< (J
Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 
, arba į vertas dovanas. “ * 

(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1815)

choras, Scranton, Pa. (per 
ponių K. A. Garnius); “Bi
rutės Kanklių” choras, So. 
Boston, Mass., per p. N. 
Yanuškų $3).

Taipgi rūpinsiuos atsaki
nėti ir tolinus užvilktus 
laiškus. Daug pakvietimų 
garniu ant pokilių; kviečia 
mane Gimnastikos Kliubo 
choras (vyrų), Brooklyn, 
N. Y.; jau aš tų chorų nuo 
sausio 26 d. nemokinu.

Leonas Ereminas,
324 Berriman str., 

Brooklyn, N. Y.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakaro.
Ncdėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON 

lik:"’. :: advokatas
1666 Milwaukee Ave.

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

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

y Tel. Randolph 5246

I A. A. Slakls i
ADVOKATAS

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

Tel. Drover 5320

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSE 
KAINOS.

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

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kabliau vakarui iki 9 
valandai. Sukatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

iDr. S. A. ŠLAKIENE:
■ SPECIALISTE B
S MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
l 3255 SO. HALSTED ST. *
| Tel. Drover 5326 CHICAGO, ILL. 0

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok- 
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, š’os mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Schoo! ot Language®

1741 W. 471h Street Chicago, fA i ■

KAZIMIERAS GIIGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir kriminallskas bylas 

visuose telsmūose. Daro dokumentus ir paperas

Dieną mieste: ■ 
127 N. Dearborn St. 
Room 1122 Unity Bldg.

Va karais namte:
1U W. 351h st

Tcl. Drovcr 1310
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KATALIKAS

Amerikos Lietuvių R,-K, 
Moterių Są-gos atei

na atskaita.
Nuo gruodžio 13 d., 1914 m. 

iki birž. 15 d,, 1915 m.
1914 m.

Gruodžio 31 d., Chica
go, Ill., 1 kuopa .. $21.50

1915 m.
Sausio 3 d., Chicago,

111., 1 kuopa ...... 12.50 
Sausio 17 d., Chicago,

111., 1 kuopa.........  30.95
Sausio 25 d., Chicago,

111.. , 4 kp. (North
side) .....................

Vasario 5 d., Cicero,
Ilk, 2 kuopa .... 20.50

Vasario 9 d., Worces
ter, Mass., 6 kuopa 12.10

Vasario 20 d., Worces
ter, Mass., 5 kuopa 141.15

Kovo 2 d., Chicago,III.,
3 kuopa ................. 19.03

Kovo 13 d., Worces
ter, Mass., 6 kuopa 2.20 

16 d., Chicago,
4 kuopa .... 13.6C 
18 d., Chicago,
3 kuopa......... .  16.67
18 d., Chicago,
3 kuopa .... 11.39

Kovo 20 d. Tananevicz
Pub. Co. už kasinin-

! kės kvitas ............. 6.50
Kovo 29 d. Draugas

Pub. Co. už konsti
tucijas, aplikacijas 
ir mokesčių lapelius 95.25

Geg. 5 d. S. D. Childs 
už lapelius (index 
sheets) .......  2.25

>g.
nei

, rė)
Birž.

(SLRKA. 30tam sei
mui) . . 4...................

Birž. 17 d. velykines 
išpažinties lapeliai

Birž. 17 d. antspauda
(centrui) .................

25 d. Jurevičie- 
(išbraukta na-

17 d. Telegrama
4.15

3.25
3.25

QERO SUPRATIMO
SKRYNIA

Kovo
III.,

Kovo
ui.,

Kovo
III.,

Kovo 27 d., Baltimore,
Md., 8 kuopa 25.20

Kovo 29 d., Worcester,
Mass., 5 kuopa .... 36.10

Balandžio 17 d., Wor
cester, Mass., 6 kp.

Bal. 19 d., West Pull
man, Ill., 11 kp. ..

Bal. 23 d., Worcester,
Mass., 5 kp.......... 29.95

Gegužio 3 dieną, Rock
ford, 111., 9 kp.........6.80

Geg. 5 d., Chicago, Ilk,
7 kuopa ................. 11.65

Geg. 15 d., Cicero, Ill.,
2 kuopa............. . .  13.50

Geg. 15 d., Chicago
Heights, Ill., 10 kp. 10.75

4.00

2.50

Išviso išmokėta .. $139.36
Išde lieka .........  $445.74

Narių Skaičius.
Apšvietus skyriaus .... 217
Pašelpimo skyriaus .. 177 
Pomirtinio sk............. ... 6
'Išviso narių................... 400
Kuopų............................ 13

M. L. Gurinskaitė,
ALRKM. Są-gos centr. 

raštininkė.
Šiuomi liudiju, kad ši at

skaita sutinka su mano ir 
centro raštininkės kningo- 
mis.

Antanina Nausiedienė,
ALRKM. Są-gos centr. 

išdininkė.
P. S. Iki šiol yra 15 kuo

pų, bet paskutinės dvi kuo
pos dar neprisiimto pinigu 
į centrą.

Čia parodoma prašalintasai 
iš Pennsylvanijos universi
teto prof. Dr. Nearing. Su 
prašalinimu paaiškėjo, jog 
Amerikoje besanti profeso
rių unija, kurios tikslu yra 
kovoti už žodžio laisvę uni
versitetuose. žodžio laisvę 
varžo universiteto globėjai.

Geg. 15 d., Chicago,
Ill., 3 kp.................

Geg. 15 d., Chicago,
9.11

Ill., 7 kp.................
Geg. 17 d., Worcester,

9.30

Mass., 7 kp. (West 
Side) .................... 30.65

Geg. 20 d., Cicero, Ilk,
2 kuopa .................

Geg. 21 d., Chicago, 
Ilk, 4 kuopa (North 
Side) .................

6.75

9.85
Geg. 22 d., Worcester,'

Mass., 6 kuopa .... 2.30
leg. 25 d., Westfield, 
Mass., 12 kp. .. . .14.80

leg. 26 d., Chicago,
Ill., 1 kuopa .........

Jirž. 12 d., Boston,
Mass., 13 kuopa ..

16 d., Worces-
Mass., 6 kp. ..
16 d., Chicago,
7 kuopa .........

6.90

8.00

2.95

2.80

Birž.
ter,

Birž.
III.,

Birž. 17 d., Westfield,
- Mass., 12 kuopa . . 2.80

Bal. 25 d., Chicago-,
1 kuopa .......... 4.80
18 d., Chicago,
3 kp.............. .  13.90
18 d., Chicago.
3 kuopa

Laiškas iš Rygos.
G. Putrini rašo žmona iš 

Rygos į Chicago:
“Aš dabaar esu Rygoj pas 

Navickus. Jau trečia diena, 
kai čia esu. Apie važiavimą 
į Ameriką nieko nežinau. 
Šiandie yra Sekminės.

Dabar nežinau, kaip bus 
su mano poperomis ir pas- 
portu. Aš savo poperas nu
vežiau į Šiaulius pas isprau- 
ninką, kad padarytų tikrą 
pasportą. Man žadėjo pada
ryti ir atsiųsti į Mažeikius 
už dviejų ar trijų dienų. Aš 
nuvežiau tas poperas pane- 
dėlį, o ketverge nebebuvo 
pačtos. Visi išbėgo iš Šiau
lių. Ir dabar negaliu rasti 
isprauninko. Teiravaus Ry
goj, kur galėtų būti Šiau
lių isprauninkas, bet niekas 
nežinojo. Tečiaus rytoj eisiu 
storotis gauti poperas, kad 
galėčiau važiuoti į Ameri
ką. Gazetos rašo, kad iš Ar
changelsko plauks 
vis į Ameriką, tai 

poperas,

Nuo Laižuvos lig Mažei
kių, lig Leckavo nėra nei 
vieno žemės sprindžio, kad 
nebūtų kazokai ištrypę. Vi
si laukai, visi krūmai, visi 
keliai — viską sumynė ir 
sutrypė į purvą. Aš pabū
gau karo ir anuotų ir iš
bėgau i Ančę, iš Ančės pre
kiniu traukiniu atidundė
jau į Rygą. Apie savo tėvus 
nieko nežinau—ar jie gyvi 
ar ne. Jie niekur nebėgo 
Dievo valiai atsidavė ir pa
siliko.”

Atsiras smagumas ir Iin-» 
ksmumas jūsų namuose, 
jei atminsite užsisakyti 
Edelweiss. Išvežiojama 
kas dieną umu laiku ir 
greitai. Edelweiss yra mė- 
gamas namų alus. Švel
nus, priimu as, gardus. At
neša “vėsumą vakare” 
karščiausiose dienose.

Telefonaok prieš vie

nuoliktą bus prisiųsta 

prieš septynes

Phone 

CanaL9
The

Line

girdime 
šautuvų

garlai- 
jei pa
tai va-vyks gauti 

žinosiu.
Mes vis 

griausmus,
liejimus ir kulipkų 
mą. Orlaiviai lakioja

I DIDELIS METINIS PIKNINKAS į
■ PARENGTAS

ii Lietuviškos Tautiškos Draugystes “VIENYBES”
M ATSIBUS

s Ned., Birželio (June), 27 d., 1915 m. F 
| CHERNAUCKO DARŽE, - Lyons, III. į 
Į Įžanga 25c. Porai — Prasidės 9-tą valandą iš ryto. jg
II Užprašome visus lietuvius ięlietuvaites ant musų Metinio Pikninko, ■
■ kur bus skanių gOrymų, kvepenčių cigarų ir muzykB. KOMITETAS. jį 
B Pasarga. Imkite Ogden Ave. karus iki 49th Avė., ten gausite Lyons ka-
_ rus, kurie davės iki kranto Desplaines upčs, kur randasi daržas. ''
■MnHlliilOTV'IIHaiMMfflVIlViim

ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Ą Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos

15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti
*1 26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19©
Puikiausia arbata nuo 25c iki SQc svaras

Mano 10c vertės kitur pirduofiama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bikes’ ^C$vos Krautuves
Šiaur-vakarinė dali;
1644 W Cniqazo avė 
1)73 Mihv lulh e a Ve 
1045 Milwaukee n—e 
.’051 M hvaiikeo avo 
2?fD W North avo

18145 W 121 h st
•3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halstcd st 
4729 ■> Ashland avė

Vakarine dalis.
L} 10 W Madison st 
2530 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1.17 S Halsted St 
1832 S Mais tod st

V

Šiaurine dalis.
. 400 W Division st 
720 W North avo 
264’1 Lincoln uvo 
3244 Lincoln avo 
3413 hl Clark st

S «n Telefonas Canal 3737
Ki V:AKUSERKA
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■ Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika-
■ vusi Pennsylvanijos hospitalčse ir Philadel- 
g phijoj. Pasekmingai patarnauja prie giin- 
U dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso

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

' 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

Išradėjas yra kilęs iš 
Kauno gub., Tauragės vals
čiaus. Pagramančio parapi
jos., Laukininkų kaimo. 13 
metų, kai Amerike. Atvykęs 
Amerikon nemokėjo nei ra
šyti, nei skaityti. Pasimo
kino, lankydamas vakarines 
mokyklas. ~X.

rado būdą, kaip juos ap
saugojus nuo pavojaus su
sikūlus su kitu garlaiviu ar
ba susikūlus su ledynu ar
ba užėjus ant uolos.

J. Paulauskas išrado, jog 
norint pavojaus išvengti, 
reikia garlaiviui daryti du 
dugnu, o tarp tų dugnų į- 
taisyti spienžinas. Kuomet 
toks garlaivis susikulia, tai 
nepasidaro didelio susitren- 
kimo ir neprasimuša šonas. 
Jei ir prasimuša, tai prasi
muša tik viršutinė siena, o 
dar lieka antroji ir tas iš- 
gelbsti garlaivį n.uo nusken
dimo.

J. Paulauskui puolė min- 
tin daryti tyrinėjimus nuo 
Titanico nuskendimo. Jisai 
labai užsimąstė po Titani
co nuskendimo ir galvojo, 
kaip čia prašalinus tokį pa
vojų ateityje. Ir tur but tas 
jam pavyks.

Naujo išradimo garlaivis 
jau baigiamas statyti Chi- 
cagoje. Gal but ateinančią 
savaitę Chicagos upėj bus 
daroma bandymai. Bus žiū
rima, kaip garlaivis gali iš
laikyti susitrenkimą.

Savo namuose po num. 
1918 N. Wood g. J. Paulau
skas turi modelį savo nau
jo išradimo.

Mrs. A. Vidikas

EX^RA! EXTRA!
Trijų lubų marinis kampinis namas 

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

Atsišaukite pas:
M. J. Tananevicz,

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

Kareivio laiškas.
J. Grybas rašo J. Tama

šauskaitei į Chicago.
“Šiuomi pranešu, jog dar 

tebesu gyvas ir sveikas. Šio 
karo vargai, kaipo našta 
uždribo ant pečių. Kol su
tiksiu priešo kardą ar kol 
kulka neparvers mano kru
tinės, tol vargsiu. Kai ku- 
lipkos ar kardo busiu per
vertas, tai galas karo kry
žiaus. nešiojimo. Kitokiuo 
budu neturiu vilties sulauk
ti galo karo, kurs kaip sma
kas rija gyvas aukas.

Laiškų imu tavęs negau
nu.

Pas mus dabar štai šilta, 
medžiai žydi, lapus sklei
džia, paukšteliai dainuoja, 
gegutė kukuoja, norėtus 
linksmintis, bet tos links
mybės dingsta, kaip sapnas.

Mes esame ant tos pat 
vietos už Varšavos, devy
nios mylios nuo Varšavos. 
Ketvirtas mėnuo, kaip die
ną ir naktį mušamos, ir be 
jokio sustojimo. Tik per Ve
lykas dvi dieni nešaudė. 
Rinko negyvus iš tarpo li
nijų, kur buvo daugybės už
muštų. O dabar vėl be per
stosimo kariaujame.

Iš namų jau antras mė
nuo kai nesulaukiu laiškų, 
todelkad tas prakeiktas vo
kietis užėjo ir sunaikino 
viską”.

turi 
mas 
dos 
bile
pigiai.

■cggSBSSfe-, Tel. Haymarket 6212 
Lietuviai pas Lietuvį 

has turit silpnas arba 
" skaudančias akis arba 

galvos skausmą, atsilankykit V»as 
DR. W. YUSZKIEWICZ 

1024 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 
Vai. nA) 9 r. iki 9 vak. Ned. nuo 9 r. iki 1 p. p.

..................... ..S ___ ■
S Telephony Yards 6685
i
j Lietuviška Drapanų Krautuve

Užlaikau didžiausiame pasirin- 
8 kime vyriškų apredalų, skrybėlių,
■ čeverykų, batų del moterų, vyrų ir
■ vaikų; taipgi vyriški} siutų ir bver- 
H kotų.

I JONAS BUDNIKAS, savininkas 
a 3252 64 Morgan St.

CHICAGO, ILL.

DU-KART NEDE1IN1S LAIKYTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

i»a kas iitarnhikas Ir petnųčia.
PRENUMERATA KAŠTUOJA: ——-------

AMERIKOJ | 2« 2sV pusei matų ®1.25
EUROPOJ \ Rosli°l ir Lietuvoj $3.50, Anglį- 

[joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.
g»i»>r~t:: i jx.*3 T.**.*—‘ ;—j., j.,—. - -i—:—»~>»n i iiu.i|»i..iuu;ri:~.j- r~r • - - -/.• -. . » ....

Kaiyk trojans, o gausi vieną numeri dyK-A

| W. 0. Boczkauskas & Go.
I $28-522 W. South Al!., » IduMf City, Pa.

h
Draugijoms Pranešimas!

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

Tautiškas Daržas
ARBA

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

kariais važiuojant Desplaines Avė.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

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

I “Amerikos Lietuvis”į Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- j kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis, ii Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

armotų 
sprogi- 
švilpi- 

per 
dieną po kelias dešimtis kar
tų ir vis meta bombas į 
miestus. Iš pradžios tik gir
dėjome apie karą, o dabar 
patįs matome karą. Pradėjo 
iš armotų šauti ties Viekš- 
na, Leckava, Laižuva. Tada 
musų visi langai išbyrėjo. 
Kokia mums buvo baimė,, 
kad visi į urvus sulindome. 
Pons ne pons visi lindo į 
rusins. Pas mus visokių bė
dų ir vargų. Jei Dievas duos 
ir laimingai atvažiuosiu, tai 
viską apipasakosiu.

Vakar Navickai 
į parkus. Ir mane 
bet aš nevažiavau, 
namie beverkdama.

3.50! man nemalonu.

2.95

III.,
Birž.

UI.,
Birž.

IU.,
Birž 18 d., Baltimo

re, Md., 8 kp. -.... 11.95

Išviso įplaukė.... $585.10 
Išmokėta už sekančius 

daiktus:
Vasario 3 dienų S. D.

Childs, už 1 kuopos 
kningas .................

Kovo 6 d., S. D. Childs 
už 1 kp. kningas ..

Kovo 16 dieną S. D.
Childs, už cent, raš
tininkės kningas ..

5.10

3.50
važiavo 
vadino, 

Palikau
Nieks

Lietuvis išradėjas.
Jonas Paulauskas gali 

pagarsėti visame pasaulyje. 
Padarė jisai didelį išradi
mą. Jo išradimas jau užpa
tentuotas Washingtone pa
tentų departamente.

Musų tautietis, Jonas
Paulauskas, išrado uauja 
būdą garlaivius statyti. Iš-

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

N. PALTANAVIČIA
15 Millbury St. Worcester, Mass., i

3
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Iš Chicago.
NEPAMIRŠKITE ŠIM

KAUS PRAKALBŲ.
Šį vakarą p. Šimkus, sve

tys iš Lietuvos, kalbės šv. 
Kryžiaus salėj, ant Town 
of Lake. Prakalbos atsi
bus didžiojoj salėj, kur bu
vo pirmiau bažnyčia. Prie 
to progos bus renkami pa
rašai po lietuvių peticija, 
visi malonės padėti savo 
vardus ir pavardes. Taipgi 
bus renkamos aukos nuken
tėjusioms nuo karo lietu
viams. Bridgeportiečiai 
per p. Šimkaus prakalbas 
sudėjo $73.40; townoflakie- 
čiai turi “subytyti” bridgc- 
portiečius.

ŠIMKUS KALBĖS MEL
ROSE PARKE.

Rytoj, birž. 26 d., p. 
Šimkus, Lietuvių Dr-jos 
nukentėjusioms del karo 
šelpti atstovas, kalbės La
pinsko salėj ties 23 avė ir 
Lake g. Visi šios apylinkės 
lietuviai privalo atsilankyti 
ir pasiklausyti pasakojimų 
apie Lietuvos padėjimą ka
ro metu.,
SVEIKINO VARDUVIŲ 

DIENOJE.
Vakar pripuolė šv. Jono 

diena. Tai buvo Jonų var
duvės. Daug žmonių atsi
lankė pasveikinti p. Joną 
Tananevičių, Tananevicz 
Savings Bank savininką ir 
Tananevicz Publishing Co. 
prezidentą, jo varduvių die
noje. Buvo prisiųsta daug 
gyvų gėlių buketų. Sveiki
namas buvo ir p. Jonas A- 
leksandravičius, dienraščio 

^Kataliko” _ administrato
rius ir Tananevicz Publi
shing Company vice-prezi- 
dentas.

š. m. šv. Jurgio parap. sa
lėj, ant Bridgeport^, Chi
cago, III. Pirm seimo ryte 
bus atlaikytos pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioj.

Vakar iš Chicago į New 
Yorką išvažiavo 250 italų 
atsarginių. Iš New Yorko 
keliaus į Italiją ir ten ]lą
stos karuomenėn.

ei j os. Dienraščio pavienius 
numerius pardavinėti — tai 
geras pelnas. Tik reikia tu
rėti truputį ištvermės. Vi
suose miesteliuose reikalin
gi tokie pardavinėtojai. Del 
informacijų kreipkitės tuo
jaus adresu:

ALRKM. SĄJUNGOS 
SEIMAS.

Pirmasis Amerikos Lietu
vių Rymo Katalikių Mote
rių Sąjungos seimas bus 
laikomas birželio 29—30 d.

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Iš dalies debesiuota šiandie 
ir rytoj, su lietumi šiandie 
ar rytoj; šiandie vėsiau. 
Vakar augščiausioji tempe
ratūra buvo 79 laipsniai, 
žemiausia — 69 laipsniai.

Miesto majoras Thomp
son šiandie pirmu kartu su
šauks santaikos teisiną gat- 
vekarių tarnautojų reikale. 
Santaikos teisman ineina 
majoras Thompson, valsti
jos prokuroras Tloyne ir 
James AL Shean. Šiandie 
atsibusianti ‘įžangiamoji se
sija. Sekanti pirmadienį 
prasidėsianti tikroji taika.

Sulyg Gritman and Sulli
van išleisto surašo Chica- 
goj randasi 5,280 advoka
tų. Pernai 98 advokatai 
apleidę miestą, 184 pamote 
praktikavę ir 55 mirę. Bet 
400 naujų advokatų prisi
dėję.

LABDARIŲ SĄJUNGOS 
MITINGAS.

Šiandie 7:30 vakare Die
vo Apveizdos parapijos sve
tainėje bus visuotinas ir 
galutinas Labdarių susirin
kimas žemės pirkimo reika
le. Visų kuopų delegatai 
Imtinai turėtų susirinkti.

Nuo A. L D, “Kataliko” 
Administracijos.

Kad pasekmingian visose 
I lietuvių kolionijose, Suvie
nytose Valstijose, prapla
tinti vienatinį Amerikos 

.Lietuviu Dienrašti ’KATA- i c.LIKĄ,” butų labai pravar
tu turėti visose lietuvių ko
lonijose “KATALIKO” 
pardavinėtojus. Visuose di
desniuose miestuose, kur 
gyvena daug lietuvių, ten 
yra ALD. “KATALIKO” 
pavienių numerių pardavi
nėtojų. Bet kai kuriuose 
mažesniuose miesteliuose 
pardavinėtojų trūksta. To
dėl kas iš lietuvių apsiimtų 
dienraščio “KATALIKO” 
pavienius numerius kasdien 
pardavinėti, tegul tuojaus 
atsišaukia į dienraš. “KA
TALIKO” išleistuvę, o vei
kiai bus pasiųstos informa-

TANANEVICZ PUBLI
SHING COMPANY,

3249 So. Morgan str.,
CHICAGO, ILL.

EXTRA!
PUIKUS METINIS PIKN INKAS 

Parengtas “Lietuvos Ūkininko” dr- 
jos, atsibus nedėlioj, birželio (.Tune) 
27 dieną, 1915 m.. Bergman’s Grove 
darže, Riverside, Ill, Pilininkas pra
sidės 9 vai. iš ryto ir trauksis ikj 
vėlybai nakčiai.. Įžanga 25c. porai.

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ant musų 
Didelio Metinio Pikninko ir link
smai laiką praleisti ant tyro oro prie 
puikios muzikos. Kviečia komitetas. 
Pasarga: Važiuokite bile kokiais ka
rais iki 48 avė. paskui La Grange ka
rais iki daržui.

Primename savo tautiečiams lietu
viams ir gerbiamoms draugystėms, 
kad mes parengėme naują piknin- 
kams daržą ties Roosevelt ir 19 gat
vėmis. Gary, Ind., kur kas subata ir 
nedčldieniais atsibus šokiai ir piknin- 
kai. Taigi, gerbiamos dr-stės, norė
damos rengti pikninkus, teiksitės at
silankyti i 
žas yra 
medžiais.

daržą. Dar 
Puikus, papuoštas puikiais

apylinkė, o daržas veltui, jaigu nuo 
savininko imsis gėrimai. Atsišaukite 
pas daržo savininką:

C. Dargevičią,
1869 Roosevelt str.. Gary, Ind.

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

Paieškai! darbo kaipo šoferis. Tu
riu laisni. daigu kas žinote kokioj 

imi gauti darbas, malonėki- 
i šiuo antrašu 
Drank Zieli 

Station, 1II..

te

Box 61

Parsiduoda karčema labai geroj vie
toj, lietuvvių apgyveiitoj. Atsišauki
te per laišką.

Chicago. Ill..3249 So. Morgan str.

LIETUVIS
GRABORIUS

Geriausias grabu
čius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų painių.

Tel. Drover 41.39

u
■ I

H ‘
D

D
S

a A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

KATALIKAS

. i

i Jaunavedžiai, Dar Viena Savaitė Musų Didelio Per Birželi Iszpardavimo!
Musų didelis išpardavimas buvo suliktas su entuziazmu ir šimtams laimingųjų jaunavedžių užganą padarėme. Musų specialiai 

pasiulijimai ir brangintinos dovanos tęsis ligi šio mėnesio galui. Atsilankykite tad Į kurią nors musų krautuvę ir. nors nesate pasi
rengę ką nors nusipirkti, bet galite sau kokius norite daiktus pasirinkti ir mes juos palaikysime ligi tol- kol pareikalausite.

Ateikite dabar - nekuomet 
nepasigailėsite ir turėsite 
atmintyj musy didelį per 
birželio mėnesį išpardavimą.

B

p s
e

s

DR. RICHTER'S

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

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
A n e h o r Trade 
Mark.

25 ir' 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F. Ad.Richter&Go

4785-09 So. Ashland Avenue
arti 47-tos gatv, IIBERTYJ\ 1327-33 Milwaukee Avenue

I arti Paulina gatv.

FURNITURE co

Ybom Drover 7#00

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

Ofisas ir fjyveaisnc vieta Valaadoa

no s. Msrpo SI., ChtoĮO. —,n'.VX"

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

74-88 Washingion SI | 
KEW YORK, N. Y. į

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HAISTED ST. CHICAGO, III

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialis KUPONAS vertas 
Hapsan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų HassanUa.UXU.i3 i5U t/V O>L UOiUgiaU ICgLUlUiKUių

Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba Pas®(
THE AMERICAN TOBACCO CO.

Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

LOTAI!
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 prekės į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
ireipkites in

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

5249-53 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL
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