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TEUTONAI eina link VARSAVOS
Teutonaispau- Nuskandino' 

tižia Rusus. 5 garlaivius.
Turkų Sunkioji Artilerija.

Londonas, liepos 6. — 
Teutonai, besivarydami iš 
dvieju pusių Varsa vos link, 
jau netoli yra savo tikslo. 
Pranešimuose iš Vienuos ir 
Berlyno skelbiama apie pa
sisekimus šiaurinėj ir pie
tinėj Lenkijoj. Kas diena 
neša naujus pavojus Varša- 
vai. Tolimesni vokiečiu pa
sisekimai prives prie to, 
kad komunikacija tarp Var
šuvos, Rygos ir Petrogrado 
bus e pertraukta. Tuomet 
rusams neliks nieko, kaip 
tik traukties iš Varšuvos 
paliekant net Ivaugorodo 
ir Novogeorgievsko tvirto
ves.

.Rasai buvo nuvyri nuo 
vakarinio kranto upės Bu- 
g-.i ii pasitraukdami pade
gė Krylov;

Ties Krasniku austrai i- 
veikė rusus ir išgainiojo 
juos, padarę jiems gerokai 
ncostolių. Čia pateko rusu 
S,000 kareivių ir 29 oficie- 
riai nelaisvėn. Netel.o ru
sai taipgi gerokai amunici
jos ir ginklų.

Bet svarbiausias anstro- 
vokiečiu nuoveikalis vi a tai 
Ossoyeco apgulimas. Tą 
tvirtovę jau pradėjo bom
barduoti. Jau pirmiau ta 
tvirtovė buvo bombarduo
jama, bet vokiečiai dabar 
praneša, jog ne juokais ėmė 
bombarduoti. Ossoveco 
tvirtovė gina Petrogrado- 
Varšavos geležinkeli.

Milžiniškas rusų aeropla
nas Uja Muromec numetė 
10 bombų ant vokiečių trau
kinių ties San upe. Ant 
vieno traukinio buvo 30,000 
šovinių ir daug ginklų. Vi
si šoviniai sprogo ir visas 
traukinis su žmonėmis nuė
jo niekop. Leit. Basko sa
ko, kad nei vienas ligšiol 
aeroplanas dar nėra atlikęs 
tokio darbo.

Dabar rusų pasipriešini
mai vis didesni darosi. Kai- 
kurie spėja, kad austro-vo- 
kiečiai toliau nepasivarys.

Bomba spro
go Detekty

vu Biure.
New York, liepos 6. — 

Dinamitinė bomba sprogo 
rūsyje policijos nuovadoj 
prie Centre gatvės; sprogo 
tiesiog žemiau detektivu 
biuro. Sprogimas pakratė 
visus namus. Namuose bu
vusieji žmonės manė, kad 
namai sugrius.

Queenstown, liepos 6.— 
Pastaromis dienoniis Vokie
tijos povandeniniai laivai 
nuskandino Norvegijos bur
ką. Fierry Cross: Pick, 
Francijos garlaivius Car
thage, Hironville ir Sun
beam.

Gi Anglijos garlaivis Am 
glo-Californian turėjo smar
kią kovą su povandeniniais 
laivais. Buvo jų apipul
tas, bet sprauniai sukinėjo
si ir vokiečių torpedos ne
pataikė. Bombos tuo tar
pu krito ant garlaivio. Bu
vo užmuštas kapitonas Par- 
slow. Tuoj jo vietą užėmė 
jo suims. Išviso užmušė 8. 
o sužeidė 9 ant garlaivio. 
Pagelbon atplaukė Angli
jos karo laivai ir nuvijo 
Vokietijos laivus. Bet ke
turias valandas vingiavo ir 
išsisuko nuo torpedų.

Turkai ne
teko 20,000

Londonas, liepos 6. — Per 
keturias mušiu dienas, nuo 
birželio 28 d. iki liepos 2 d., 
turkai neteko 20,000 su vir
šum kareivių. Užmuštų bu
vo 5,150, o kiti sužeisti. Iš 
Mytilėnų pranešama, kad 
nuo sekmadienio prasidėjo 
smarkios atakos prieš vo
kiečius Dardaneliuosc ir ti
kimasi, jog ilgai neatsilai
kys.

Konstantinopolis rengiasi 
prie apgulimo. Šv. Sofijos 
inečetis, prirengtas sudras
kymui, jei talkininkai isi- 
briaus i sostinę.

— Manila, liepos 6. — 
Neramumai kila Indijoj, 
kaip pasakoja pasažieriai, 
pribuvusieji garlaiviais i 
Manila. Indėnai ima ne
kęsti anglų. Mieste Colom
bo keletas anglų nugalabin
ta ir krautuvės apiplėšta.

— Roma, liepos 6. — Pa
gal oficialių pranešimų, ita
lai pasekmingai bombarduo
ja Malborghetto ir Predil. 
Viename mūšyje italai paė
mę 400 austrų nelaisvėn.

NULINČIAVO DU NIGE
RIU.

Macon, Ga., liepos 16. — 
Būrys iš 100 farmerių ieš
kojo dviejų nigerių, kurie 
nužudę baltveidį. Minia su
griebė ir nulinčiavo nigeri 
Will Green ir jo sūnų. Da
bar spėjama, kad tuodu ni- 
geriu nėra kaltu.

TURKISH ARTILLERY RT DARDANELLES
Turkų sunkiosios armotos Dardanelių apginimui.

Mi-
Iii-

ir atidūmė į

jog ketinęs
sugriauti ir

Pašovė
Milijonierių.

Ithaca, N. Y., liepos 6.— 
Frank Holt pašovė milijo
nierių J. P. Morganą, 
lijonierius pasveikęs.
domu, kad šovė jas yra mo
kslo vyras, profesorius gar
saus Cornell universiteto. 
Išguldė ten vokišką kalbą. 
Už daug kalbų žinojimą ir 
jo didį moksliškumą univer
sitetas jam buvo šiemet su
teikęs daktaro filosofijos 
■Urjipsni. Jisai stovėjo už 
vokiečius.

Prieš Morgano pašovimą 
jisai buvo padėjęs bombą i 
Suv. Valstijų kapitoliją 
Washingtone. Kuomet ten 
ištiko sprogimas, tai jis sė
do traukiniu 
New Yorką.

Prisipažino, 
daug rūmų 
augšto vardo žmonių nuga
labinti Amerikoj. Norėjęs 
daryti už tai, kad Amerika 
nesilaiko neutraliteto. Pa
sakė, jog ketinęs nušauti to
kį žmogų, kurios mirtis bu
tų pakračius visą pasaulį.

GENCOVE, N. Y., liepos 
6. — Frank Holt, kurs šovė 
i Morganą ir kurs prisipaži
no padėjęs bombą kapitoli- 
joj, Washingtone, bandė nu- 
sižudyti — vidurnakti buvo 
paišiuku pragrendęs gyslą.

LONDONAS, liepos 6.— 
Rusijos valdžia persiprašo 
Švedijos, kad laike laivynų 
mūšių šaudė i švedų laivus 
arti Gothardo salos Balti- 
koj.- Ta sala priguli Švedi
jai ir Rusijai, todėl sulaužė 
jos neutralitetą. Caras sa
ko, kad del miglos nematė 
jo laivynas, jog besą Švedi-

■ į Rusijos garlaivis buvo

Sugrįžo <
Amerikone.

Lauks kito
pavasa

New York,, liepos 6. — 
Iš Europos sugrįžo garsi a- 
merikonė Miss Jane Ad- 
dams. Ji andai dalyvavo 
moterių kongrese Haagoj, 
o paskui po kongreso važi
nėjo po įvairias kariaujan
čių valstybių sostines ir kal
bėjo su valdininkais apie 
taiką. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris von Ja- 
gow jai pasakęs, jog Ame
rika turinti teisę parduoti 
talkininkams amuniciją, bet 
tas neišvengtinai keliąs vo
kiečių piktumą. Ne visai 
ir Francija patenkinta A- 
merika. Ypač už tai, 
Amerika neprotestavo 
Belgijos neutraliteto 
laužymą.

Iš Anglijos išvažiuodama 
matėsi su Sir Edward Grey 
ir premieru Asquith. Jie 
pasakė, jog karo galas yra 
dar toli.

Dabar Miss Jane Addams 
važiuos pas prez. Wilsoną.

kad 
už 

su

Iš bokšto žio
roje į miestą

1 Roma, liepos 6. — Itali
jos karalius su karo minis- 
teriu Sąlandra, besilankyda
mas karo lauke, užvažiavo 
į Monfalcone ir iš bokšto 
žiurėjo į nepertoli gulintį 
Trieste miestą, kurs spindė
jo saulės nušviestas. Tries
te yra italų apgyventas 
miestas ir didis italų yra 
geidimas atsiimti iš austrų

Paryžius, liepos 6. — Per
eitą žiemą buvo rašyta, jog, 
pasak lordo Kitchenerio, 
tikras karas prasidėsiąs tik 
nuo gegužio mėnesio, ty. 
nuo to mėnesio talkininkai 
pradėsią grūsti vokiečius iš 
Belgijos ir Francijos. Da
bar, jau užstojus liepos m., 
Anglijos valdžia t.......
jog talkininkai neįstengsią 
pradėti .smarkaus veikimo 
be kito pavasario. Ligšiol 
vis truko amunicijos ir gin
klų apstumo. Todėl, kad 
'atsilaikyti prieš vokiečius, 
reikėjo vis daugiau karei
vi ųir turėjo daugiau talki
ninkų kristi, negu vokiečių.

Rudeniop, apie spalių 
mėn., anglai jau tinusią 
maž-daug tiek amunicijos ir 
tokio pat gerumo, kaip ir 
pas vokiečius.' Gi francu- 
zai tuo tarpu laušis per Al- 
zaciją ir Lotaringiją.

— Londonas, liepos 6. — 
Vengrijoj, Debreczeno mie
ste, kur yra 17,000 rusų ne
laisvėje, ištiko cholera. Ap
sirgo 1,400 nelaisvių ir iš 
jų jau 300 mirė.

— Rochester,N .Y., liepos 
6. — Chicagos arcivyskupas 
Quigley tebėra silpname 
stovyje. Nesveiksta, bet ir 
nemiršta.

— Berlynas, liepos 6. — 
Vokiečių gen. Hildebrandt 
krito mūšyje liepos 3 d. 
Gen. von Pezel mirė nuo se

Kg papasakojo 
iš Lietuvos 
atvažiavusieji

per šešias dienas, o i 
Yorką plaukė devy- 

dienas. Ką jie papasa- 
čia trumpai atkarto-

Birželio 19 d. iš Lietuvos 
i Detroitą atvažiavo Kazi
mieras Karinauskas ir .Mar
tynas Šmitas. Jie pabėgo 
nuo karo. Iš Rygos keliavo 
į Archangelską per tris die
nas, paskui į Glasgow ke
liavo 
New 
nias 
k o jo 
siu.

Atvažiuodami turėjo daug 
baimės. Prisiartinant prie 
Anglijos jų garlaivį pasi
tiko Anglijos karo laivas.

• ge
rai apžiūrėtas ar ištikro 
yra Rusijos. Į Anglija at
vežė 10 tūkstančių bačku
čių sviesto ir daug linų. Ru- 

Ifcjoj UlA-d brangenybė. Juo- 
IB)s duonos svaras 7 kap. 
baltos — 10 kap. Sviesto 

60 kap. Mėsa labai 
po 30 ir 40 k. sva- 
Rugių pūras 6 rub.,

svaras 
brangi 
ras.
žirnių pūras 7 r. Vasarojų

tą. Nieko gero neužaugo. Iš 
Suvalkų gub. buvo pribėgus 
pilna Ryga žmonių. Iš ap
linkinių daugumas prapuo
lė didelių ir mažų. Leidosi 

skelbia.1 ^nion^s visa*P — «nt arklių, 
ant ratų taip, kaip kas ga
lėjo. Ir oras labai šaltas. 
Nebuvo dar šilumos. Gyvu
lius paėmė prusai. Kitką su
degino, kas tik papuolė. Ant 
šešių žmonių paliko vieną 
karvę. Rusijoj ant šešių ka
reiviu tėra tik .vienas šautu
vas. Kareišiai ir žmonės 
kartu bėga basi ir alkani ir 
pusnuogi. Nepanašus jie i 
žmogystes. Kai prusai vijo 
iš Suvalkų, tai per tris die
nas žmonės atbėgo į Rygą. 
Ir miestiečiai šelpė kiek ga
lėjo.

Tada davė dykai kelionės 
tikietus ir galėjo važiuoti, 
kur norėjo.

Per septynias dienas be 
paliovos gabeno kareivių į 
Mintaują. Gabeno per Rygą. 
Tie atgynė Mintaują. Rus' 
jos kareivių buvo visur pil
na.

Kai Peremvšli rusai atė
mė iš Austrijos, tai buvo 
apvaikščiojimai per dvi die
ni. Vėliavų buvo ant kiek
vienų namų. Ir visi turėjo 
nusiimti kepures prieš pu
bliką. Jei kas neišpildė, tai 
gavo per galvą nuo tų pa
čių žmonių ir už tai negalė
jo niekas apskųsti. Ir kai 
austrai atsiėmė Peremyšlį, 
tai nebuvo jokių apvaikščio- 
jimų.

Vėliausios 
Telegramos. 
SEATTLE, WASH., lie

pos 6. — Dr. John Matano- 
vich, kurs pirma buvo nuo 
Černogorijos ambasadoriu
mi Konstantinopoly j, pa 
baigė kelionę po Su v. Val
stijas ir sumobilizavo 10,- 
000 del armijos. Per Kana
dą jie bus gabenami Euro
pon.

PETROGRADAS, liepos 
6. — Rusijos kariniai eks 
pertai nei kiek neabejoja, 
kad dabar rusai atsilaikys, 
o Varšavos nekuomet teu
tonai nepaimsią. Novoje 
Vremia skelbia, kad rusai 
traukėsi iš Galicijos ir pa
siekė Vislos linijos, kuri y- 
ra gerai apdrutinta ir tos 
linijos vokiečiai neperlau- 
šią. 

f

LONDONAS, liepos^ 
Vokietijos ambasados inn 
rys, pulk. Leipsig Konstan
tinopolyje, rastas negyvas. 
Turkų valdžia skelbia, kad 
jis nusižudęs.

LONDONAS, liepos 3. — 
Rusai buvo pasigyrė, jog 
Rusijos povandeninis laivas 
sutorpedavo ir nuskandino 
Vokietijos didi šarvuoti 
Deutschland; bet vokiečiai 
tą žinią užgina.

Neapsakytas vargas ir 
badas Lietuvoje. Moteris a- 
ria ir akėja. Visus darbus 
pačios dirba. Ir su baime. 
Žmonės urnai neturės ko 
valgyti ir ką dirbti.

A. U. Bajorinienė.

Chicagos arcivyskupas Qui
gley, kurs Rochester, N. Y. 
mirtinai sergąs. Vėliausia 
pranešama, jog jam gyvas
tis palaikoma tik priemoni- 
niu budu, paskutinės gyvas
ties valandos baigiasi.

1

1
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“Association Press iš 
birželio 21 d., š. m., prane
ša per laikraščius baisiau
sius daiktus apie Lenkijos 
gyventojų padėjimą. Ka
dangi “Ass. Press” seno
viškai vis dar neatskiria 
nuo Lenkijos Suvalkų gub., 
tatai podraug apie tą bai
sų gyventojų padėjimą mi
ni ir Suvalkijoj. Iš dalies 

lumS žilinusia, kas bu-
r kas yra Suvalkijoje, 

lietuvių apgyventuose* ap- 
skričiuose, kaip jie, lietu
viai,'ten daug nukentėję ir 
kaip visas kraštas nunioko
tas. Bet ligšiol mažai žinių 
teturėjome apie Lenkijos 
padėjimą, kur karo audra 
kuone ištisus metus siaučia 
ir tam nesimato galo.

Balsas išLigonines.
Ar gali būti liūdna ir 

nuobodu dideliuose namuo
se arba ten, kur yra daugy
bė žmonių? Tūkstančiai 
žmonių praeina šalę tavęs, 
girdi juos kalbant visose 
pusėse — ar tai dar gali bū
ti nuobodu, liūdna? O taip. 
Gali būti labai nuobodu, 
kuomet jų kalbos nesu
pranti.

Labai pavydu, kad kai
mynai turi su kuo pasišne
kučiuoti per visas dienas ir 
kaip jie linksmai jaučiasi. 
O aš nelaiminga begulinti 
čia (Cook County Hospital, 
Chicago) per ilgą laiką ne
beturiu į ką nei žodelio 
pratarti. O, Dieve, kodėl 
aš tokia nelaiminga! Ne- 
jaugi mane žmonės pamir
šo. Argi jau nėra daugiau 
lietuvių šitame dideliame 
Chicagos mieste? Nes nie
kas iš jųjų nesilanko net 
nei pažiūrėti į vargdienius. 
Būriai svetimtaučių lanky
tojų savųjų praeina pro 
mane, bet tarpe jų negirdė
jau mūsiškių — lietuvių.

Turbūt iš mus lietuvių 
širdžių jau išgaravo, išnyko 
mielaširdystė. Turbut ta
me dideliame mieste nesi
randa geraširdingo as
mens, kurs galėtų -atnešti 
linksmumą nuvargusiems ir 
palinksminti musų širdis, 
kurios trokšta lietuvių žo
delių, kaip ištroškusios van
dens lašelio.

Guliu, laukiu, eina diena 
po dienai, laukiu, ar nea
teis kas, ai* neišgirsiu lietu
viškos kalboe 
minsiu 
nebėra, 
vaite,
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Šitą laivą vokiečiai sutorpedavo. Su laivu žuvo ir keli amerikonai.

Garlaivis Armenian.
t .

ar Ticsura- 
savo širdies. Ne, 
Perėjo ^eua s 

sekė antra, užstd 
penkta ir šešta, jau beveik 
ir viltis pražuvo.

Taigi “Ass. Press’ prane
ša, jogei iš visos Lenkijos 
karas esąs nepalietęs tik
tai Siedleco gubernijos, gi 
kitos gubernijos nuteriotos. 
201) miestų ir miestelių ir 
9,000 sodžių arba dalimis 
sunaikinta, arba paversta 
Į griuvėsius, gi 5,000 so
džių visiškai su žeme suly
ginta. Net apdirbamoji že
mė i niekus paversta nesu
skaitomomis apkasomis, ra- 
vais ir nuo sunkiosios arti- 
]< rijos duobėmis. Žemdir
bystės produkcija tose vie
tose turėjus per motus ver
tės $500,000,000. Gi dabar
tiniais laikais ten viskas iš-

7,000,000 gyventoju, žino- 
daugiausia lenku, tie- 
badumi miršta. Slap- 
miškuose arba tarpe 
namu griuvėsiu, mai-

"DIDELE DOVANĄ"
Nebo pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

to '
Y* c'8’re,,e5-

teresuojasi Nukentėjusiųjų 
likimu. Ant kiek patirta, 
niekas neužėjo pasiklausti 
pas pabėgėlius, ar jie turi 
nors reikalingiausius sau 
daiktus, niekas neaplankė 
susirgusių, nei pasirūpino a- 
pie gydytojo pagelbą. Vie
nas tik klebonas retkarčiais 
sušelpia nelaiminguosius, o 
apie draugiją mažai kas ir 
žino, daugelis laukia, kada 
ji pradės veikti. O vargo 
daug — ir šalčiuose tekda
vo matyti moteris vasaros 
drabužiuose. Nenuostabu, 
kad ir prieglaudą lanko tik 
keletas vaikų — kur gi eis 
nuogi, basi.

Gruzdžiai (Kauno gub.). 
Dabar, laike karo, kuomet 
valdžia uždraudė pardavi
nėti svaiginančius gėrimus, 
kai-kur atsitinka sugauti 
slaptai parduodant, bet už
tai skaudžiai esti baudžia
mi pardavinėtojai. Pas 
mus (gruzdiečius) labai yra 
išsiplėtojęs po kaimus na
minio alaus darymas. Žmo
nės uzbonėliais vienas nuo 
kito brangiai perka ir go
džiai geria. Stebėtina, kad 
vietinė inteligentija nesirū
pino nors blavybės skyriaus 
čia Įkurti.
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Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

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

darbininku vadovu, kad tu
rėjo moralę ir asmeninę jė
gą amžinai pasistatyti prieš 
da rb įninku t i ron y bę.

“Laikome tamstą, I. 1). 
Rockefeller!, jaun., kaltu 
piktadarybėje pirmojo laip
snio ir su tuo užmetimu sta
tome tamstą po žmonijos 
opinijos gėdastakte!’’

1 Pasirodė, kad tai buvo Į pesui u dabartinio klebono, 
kokios tai lietuvaitės, ku
rios buvo atėjusios nuliudu- 
sių palinksminti. O koks išgrąžinimų, 
tai džiaugsmas buvo. Pri
žadėjo panelės ir vėl mane 
neužilgo aplankyti. Jos tu
rėjo eiti per visą ligoninę ir 
ieškoti lietuvių ir juos pa
linksminti. Butų malonu, 
kad daugiau atsirastų tokių 
lankytojų ir palinksminto- 
jų, suramintųjų nuliudusių 
širdžių. Bet turbut tie žmo
nės, kuriems linksma yra, 
neatjaučia tų, kurie to trok
šta ir tas vienas meilės žo
delis galėtų daug pagelbėti 
Sveikatai.

Lengviau atsidusau ir ne
išpasakytai laimingai jau
čius!, kuomet panelės pasa
kė: “Labanakt, sesute!” O 
ypač kunigėlio pažadėjimas 
ant rytojaus “Kataliką” 
Įnešti labai džiugino' mane. 
Dabar negaliu dalaukti tos 
valandos, kol laikraštį gau
siu.

Meldžiu atleisti, kad tiek 
daug čia apie save prira
šiau, nes aš noriu nors raš
tu išreikšti 
jausmus ir 
kurie mane 
linksmino.

Nuvargusi ligonė.

Dievas, vienok, neaplei
džia pavargėlių. Šiandie a- 
tėjo kunigėlis (tikrai tur
būt Dievo pasiųstas) su 
daugybe kunigų ir laikraš
čių po pažąstimi. Ištiesiau 
kaklą ir žiūriu į raštus — 
manau lietuviški. Bet ku
nigėlis sako: “Ne, tai len
kiški, o tamsta nemoki jų 
skaityti.” (mat, jis visgi 
tiek mokėjo lietuviškai pa
sakyti). Bet visvien aš nu
džiugau išgirdus tuos kelis 
žodžiuš. Kuomet kunigė
lis atsigrįžo išeiti, aš patė- 
mijau ką tai pažįstamo, ma
tyto jo kišenių j e ir pradė
jau rėkti: “O, kunigėli, 
duok tą man, aš tą galių 
paskaityti! ’ ’

Pasirodė, kad tai buvo 
“Katalikas” ir “Lietuva.” 
O kaip aš nudžiugau, kaip 
jis man “Lietuvą” padavė. 
(“Kataliko” negavau, nes 
sakė kitam vargdieniui pa
žadėjęs duoti). Kaip išba

ri /už duonos griebiasi, 
aš griebiausi už laik

raščio. Pasinėriau .1111 ir ro
dos po visą pasaulį ėmiau 
keliauti, skrajoti, kalbėties 
su saviškiais. Nušvito akis, 
pasidarė ramu. Vėliau pa
sidarė taip linksma, palai
minga. Maniau, kad pagi
jai!. Širdis aptilo, nes ant 
galo liko užganėdinta.

Rodosi, negalėjau to link
smumo vien tik sau pasi
laikyti. Šokau iš lovos ir 
began lietuvių 'ieškoti. No
rėjau su jais tuo linksmu
mu pasidalinti. Bėginėda
ma labai nuvargau, bet nie
kur nieko neužtikau. Su
stojau, klausiau, ar neišgir- 
siu ką lietuviškai kalbant. 
Tyliu, rodos, girdžiu ką kal
bant, bet negaliu nei su
prasti, nei matyti. Dar ty- 
lįuį, sulaikiau kvapą, gir
džiu, lyg lietuviškai kalba. 
Klausau: ‘ ‘ Lit-Lit-Lithua- 
nian.” Atidariau akis ir 
ėmiau rėkti: “Lietuvė, lie
tuvė esu!” Dar valandėlę 
maniau, kad sapnuoju, bet 
vienas iš tų trijų asmenų, 
kurie stovėjo šalę mano lo
vos, prisiartino ir užkalbino 
lietuviškai. Ir paskui visi 
linksmai ėmėme šnekėti, 
kad jau aš negaliu nei iš
aiškinti savo jausmų.

Turbūt nei vienas skai
tantis šitas eilutes negalės 
įsivaizdinti mano linksmu
mo. Nes tik tas žmogus 
galės suprasti, katras buvo 
panašiame padėjime. Tai 
buvo linksmiausia valanda, 
kuomet aš galėjau prakalbė
ti lietuviškai tarpe svetim
taučių. Tai nebuvo sapnas, 
bet tikrai, grynai- Ii etų viš-i

Stoka valgomų produk
tų, perdidis gyventojų su
sikimšimas i nekurias vie
tas (daugiausia Į mieste
lius), kurios tuo tarpu yra 
apsaugotos nuo karo vie
šnios ir stoka gydytojų 
priežiūros kaskartas vis la
biau paaršina tas jau ir taip 
baisias sąlygas. Sodžiuose 
bet dar baisiau, dar aršiau, 
kadangi seklus užmuštų ka
reivių kapai užkrečia orą ir 
visur tekantį vandeni.

Tarpe griuvėsių trankosi 
pasiutę šunes, o pulkai var
nų, ieškančių ėdesio, atžar- 
sto kojom paviršium palai
dotus rusų ir vokiečių ka
reivių lavonus. Vasaros 
metu gyvieji žmonės nors 
miškuose ir griuvėsiuose 
turi prieglaudą ir užuvėją, 
bet kuomet prisiartins žie
ma ir iš niekur tiems ne
laimingiesiems nebus pagel
bės, tuomet visi lig vienam 
iššals arba išmirs badomi.

savo širdies 
padėką tiems, 
nuliudsią pa-

Iš Lietuvos

viduje atrodo gan puikiai: 
altoriai, nors ir be didelių 

bet dailaus 
darbo; klausyklos, suolai 
ąžuoliniai; stovvlos — tarsi 
gyvos.

Atgimimo banga galų ga
le palietė ir Pabaiską. Lie
tuvių kalba kaskart drą
siau skamba net ir jaunimo 
tarpe. Tie, kurie seniau 
kalbėjo, kad jiems vistiek 
lietuviškai, ar lenkiškai, 
šiandieną jau pamažėl pa
deda ginti lietuvių teises. 
Bažnyčioje jau kelinti me
tai įvesti giedojimai lietu
vių kalba, tik trečias šven
tadienis paliktas bajorams 
ir kitiems “senovės” šali
ninkams. Seiliaus gi viskas 
buvo lenkiškai, kaip ir gre
timose Vilniaus vyskupijos 
bažnyčiose, tiktai pamoks
lus sakydavo lietuviškai. 
Gaila, kad išvažiavus var
gonininkui Užkuriui, išny
ko ir gerai jau prasilavinęs 
choras. Dabar laike pamal
dų nyku ir ko tai trūksta, 
tuom labiau, kad ir vargo
nai kartais kaip tai keistai 
zirza... Parapijos kapinių 
tvora keliose vietose išgriu
vus ir nebeprisišaukia sau 
pagelbos, vartų tiktai pusė. 
Koplytėlė su privilegijuo
tu altorium pavirtus į se
ną daiktų sankrovą, langų 
stiklai išdaužyti. Blaivi
ninkų padaryta pradžia ar
batinei — galima gauti ar
batos, b nikų. Dieve padėk!

Kašedoris (Vilniaus g.). 
Trečias mėnuo, kaip gyvuo
ja čia skyrius Dr-jos nuken
tėjusioms del karo šelpti, 
bet nariai, matyti, mažai in-
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P-le Elsie G. Markar |
Užbaigusi Hinshow konservato- 

lekcijas ant 4 
šiuo adresu:

Chicago, Iii. t

riją. Dabar duoda 
piano. Atsišaukite
4515 S. Wood St.

❖
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I D. ROCKEFELLER IR 
SOCIALISTAI.

socialistu rašytoju, 
Sinclair ir Frank 

vardu protestuojan- 
komiteto iš Colorado

di.ia.puii .1 ■ u ■ ui.ai.u a ui.au...»■:«aii»^

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON 

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Avo.

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30*— 8 7.

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

avaai n.OMneuii s,n-«H*.4i<a«miaii<<*aa 
a&ūii-i.;. Ji

Du 
Upton 
Shay, 
jaučio 
paskelbę atvirą laišką į mi
lijonierių I. D. Rockefeller, 
jaunesnįjį, kur tarp kitko 
rašoma:

“Balandyj ar gegužyj 
pereitais metais pašauktas 
tamsta buvai prieš tardymo 
komisiją iš kongreso ir tam
sta prisiekei, jogei imi ant 
savęs visą atsakomybę už 
anglinių kompanijų Colora- 
doj darbus.

“Kiek palaukus sekė 
Ludlow.

“Ir kuomet darbininkai 
lig pašėlimui liko suprovo
kuoti, kuomet buvo pake
tinta išžudyti juos ir be
ginkles moteris su vaikais, 
apsiginimo tikslu jie ėmėsi 
ginklų, tamsta pasinaudojai 
įstatymu, kuris per trisde
šimtį metų tamstai patar
nauja, ir pasiuntei ligi gy
vos galvos kalėjimai! žmo
gų—ne už galvažudybę — 
ne už ginklo panaudojimą 
— bet už tai, kad jis buvo

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S*. *':rp'n SI i-erln 32ros, Chicago 
Lpucialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252 54 5. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

B 
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Stočkų dvare, palei Viek
šnius (Šiaulių ap.) bal. 26 
d. nukrito vokiečių orlaivis.. 
Vokiečiai, negalėdami jo 
sutaisyti, sudegino, bet ke
lios bombos paliko nespro- 
gusios. Vietos žmonėms 
vokiečiai Įsakė jų nejudin
ti. Tečiau du vaikinu (vie
nas 20 metų, antras 22 me
tų) parsinešė bombas na
mo, ėmė jas plaktuku dau
žyti. Pasigirdo baisiausias 
trenksmas ir abu nelaimin
gu vaikinu buvo sudrasky
tu į mažiausius šmotelius. 
Tai jau nebepirmas toks at
sitikimai ir turėtų išmokyti 
musų žmones atsargumo ir 
atpratinti juos nuo bereika
lingo žingeidumo.

Pabaiskas (Ukmegės ap. 
skričio, Kauno gub.). Baž
nyčia luimaningai įrengta 
klebonavusio čia kadaisia 
kanauninko Stiravičiaus 
(dabar jau nabašninko) ir 
nepersenai atnaujinta ru-

Tel. Randolph 5216 E

A. A. Slakis B
ADVOKATAS

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

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

Aukos Tautos Fondui
VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 

KAINOS.
Mes nesamo bankieriai, bet gvaran- 

tuojame, kad mes sutaupysimo jus 
pusę pinigu. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vaitoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 ir augščiau. Vai
ky drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasllin vakai7.li iki 9 
valandai. Suimtojo iki 11 valandai 
vakaro. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Chicago, Ill., aukos, surinktos per šv. Jurgio 
parapijos mokinių vakarą užbaigimo mo
kslo metų (prisiuntė kun. Ig. Albowicz) .. $15.07

Forest City, Pa., aukos nuo vietinių lietuvių
prisiuntė kun. J. Janušas) ............................ 4.60

Braddock, Pa., aukų surinkta tarp vietinių lie
tuvi pųer storonę šv. Petro ir Povilo dr- 
stės prisiuntė Ant. Petraitis) ....................

Norwood, Mass., aukos, surinktos per vestu
ves p. Prano Survilo su p-le Ona Dunde- 
riute .......................................................
Taipgi nuo Vyčių kuopos ..........................

Worcester, Mass., aukos, surinktos per Tag
Day gegužio 29 d., 1915 m. (prisiuntė p.
A. Giginskas ir kun. J. Jakaitis) .........

Westfield, Mass., aukos vietinių lietuvių (pri
siuntė kun. K. Vasiliauskas) ........L ..

London, England, aukos nuo vietinių lietuvių
(prisiuntė p. A. Valantiejus). Šie pinigai 
priguli prie tų $82.00, kurie pirmiau pri
siųsta nuo Londono lietuvių ...

Viso įplaukė per vieiią savaitę ...
Pagal paskutinę T. F. atskaitą buvo
Viso įplaukė ........... . ........................

73.00

Taip tai visą dalyką per- 
stato “Ass. Press.” Baisu 
ir išgirsti toksai padėjimas. 
Be abejonės, tas pat yra ir 
Suvalkijoj, kur atsibuvo 
mūšiai, kur sėkliai pakasta 
daug iš abiejų pusių kritu
sių kareivių ir arklių. Gy
ventojus ne tik badas smau
gė ir smaugs, bet galutinai 
juos užpuls Įvairių ligų epi
demijos. Lenkus ir kitus 
nelaiminguosius gausiai šel
pia ir svetimtaučiai, bet a- 
pie lietuvių likimą niekas

1.30

ma, 
siog 
stosi 
savo
tindamies augalų šaknimis, 
medžiji žieve ir 
užmuštų 
Krašto nuostoliai 
$700,000,000. 
badas, ligos.
to abiejų pusių kariaujan
čios armijos paėmusios 800,- 
000 arklių ir arti 2 milijonų 
galvijų. Pienas — didi re
tenybė, o todėl 'kūdikių 
mirtingumas neišpasakytas.
Sanitarinės sąlygos tiesiog nieko negirdi. Mes patįs sa- 
esą apverktinos

pūvančia 
arklių padliena. 

siekianti 
Visur siaučia
Iš viso kraš-

1,051.16

įDr. S. A. ŠLAKIENE:
Bf SPECIALISTĖ

B MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
g 3255 SO. HALSTED ST.

Tel. Drover 3326 CHICAGO, ILL.
" m. m m v ra ra ra ra m ra

4.00

Gnuago, '*■17*1 W. 47th Street,vaisiais turime rupinties.

. ■

SEIPKIM LiETUVĄ, AU
KODAMI ‘TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

.......... 2.72
.. 1,161.10 

. 19,325.26 
$20,486.36

Adv. A. A. Šlakis, 
T. F. raštininkas.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kuuoj kiekvienas Rali išmok
ti Anglišką kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Ln. linais
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KATALIKAS

Kiukiuniškio 
Klebonas.

(Pabaiga iš per. num.).
— Na, eisi tu ar neisi? — 

riktelėjo, durdamas mane 
savo šakėmis raguotas vel
nias.

— Aš? aš neisiu. Aš Die
vo draugas.

— Tu esi Dievo draugas... 
Na tai ko tu čia atėjai?

— Aš atėjau... O, nekal
bėk man tai, nes aš nebega
liu nei ant kojų pastovėti... 
Aš atėjau... atėjau ištolo... 
nužemintai tavęs prašyti... 
ar... ar netikėtai... čia nė
ra ... konors... ko nors iš 
Kiukiuniškio...

kuris 
iš Žiu-

varpų

<3 U LT AN OF TURKLY&

Turkijos sultanas, kuris sunkiai susirgęs ir padaryta 
jam operacija.

Subatoj — malūnininko. 
Visos dienos jam vienam 
perdaug.

I vėl nedėlioj baigsime, 
busime labai laimingi.

Matote vaikeliai: kada 
javai nunokę, jie reikia kir
sti; kada vynas paduotas, 
jis reikia gerti. Jau daug 
yra indė vėtą skalbinių, jie 
reikia išskalbti.

Meldžiu jums Dievo ma
lonės. Amen.

Kaip arkliai nuo blogy 
papročiy atpratinus.

kuris 
alyva

— O kad tave perkūnas! 
tu apsimeti kvailiu, lyg ne
žinodamas, kad visas Kiu- 
kiuniškis čia yra. Na, šlykš
tus varne, pažiūrėk ir pa
matysi, kaip mes čia suki
nėjome tavo garsius kiukiu- 
niškiečius.

Ir aš pamačiau baisiausio 
liepsnų sūkurio vidurį.

Ilgąjį Galinauskį — visi 
pažinote ji, mano broliai, 
kuris taip dažnai pasiger
davo ir taip dažnai mušda
vo savo vargšę Klariute.

Aš mačiau Katarinaitę... 
tą mažą paleistuvę... didele 
atsikišusia nosimi... kuri 
viena eidavo gulti kluonam.. 
Visi tai atmenate, mano pa
sileidėliai!... Bet praleiski- 
me tai, aš ir be to jau daug 
pasakiau.

Mačiau Paskali, 
dirbdavo sau aliejų 
lėno alyvų.

Mačiau Babiene,
rinkėją, kuri, berankioda 
ma, kad tik greičiau suri
šus pėdą, visa sauja trauky
davo iš kupstų.

Mačiau Grapažį, 
taip puikiai tepdavo 
savo karukų ratą.

Ir Dofiną, kuris taip bran
giai parduodavo savo šuli 
nio vandenį.

Ir Tartilla, kuris, mane 
sutikęs nešant Viešpatį Die
vą, nesiliaudavo ėjęs, kepu
re ant galvos ,ir pypke dan
tyse... didybės pilnas, lyg 
jis butų sutikęs šunį.

Ir Kuliui su savo Zeta, ir 
Jokūbą, ir Petrą ir Tonį...

Sisigraudine, pabalę iš 
baimės klausytojai dūsavo, 
matydami atidengtame pra
gare kas savo tėvą ir kas 
savo motiną, kas savo mo
čiute ir kas savo seserį..

— Jus gerai jaučiate, ma
no broliai, —tęsė toliau ge
ras kunigas Martenas, — 
kad taip toliau būti nega
li. Man pavestos jūsų dūšios 
ir aš noriu, aš noriu apsau
goti jus nuo prapulties, ku
rion jus visi pasirengę kris
ti stačia galva. Rytoj aš i- 
muosi darbo, — ne vėliau, 
kaip ryto. Ir darbo pakaks. 
Štai kaip aš ji atliksiu. Kad 
viskas butų gerai padaryta, 
reikia viskas daryti iš eilės. 
Mes eisime eilė po eilės:

Rytoj, panedėlį, aš klau
sysiu išpažinties senių: vyrų 
ir moterių. Tai niekai.

Utarninke — vaikų. Tai 
niekai.

Seredoj— bernų ir mergų. 
Tai gali ilgai užtrukti.

Ketverge — vyrų. Daug 
nešnekėsime.

Petnyčioj — moterių. Aš 
sakysiu: pasakų nereikia.

Gana tankiai pasitaiko 
arkliai “su naravu”. Tokis 
arklys su vežimu eidamas 
nei iš šio nei iš to sustoja 
ir toliau nei žingsnio. Nors 
tu jį užmušk vietoje — sto
vi ir gana. įniršęs' žmogus 
stačiai iš savęs išeiua ir bė
ginėdamas aplinkui plaka 
įsispyrusį arklį kur pakliu
vęs : per nugarą, šonus, gal
va, akis, snuki. O tas ir ne- 
krūptels. Atsitinka, kad ar
klys, kuriam galų-gale jau 
pačiam vienoje vietoje nu
sibosta stovėti, eina toliau, 
bet jau tik su viena akimi. 
Čia riekia žmogui gerai at
minti, kad įsispyrusio ark
lio nekuomet mušant nepa
taisysi. Galima jis tik pa
gadinti — daugiau nieko. 
Nereikia karščiuotis, nes 
tuo žmogus sau tik gadina, 
o daryti šitaip. Toje vietoje 
kur arklys įsispyrė neiti, 
inbesti tvirtas stuobris 
(kuolas), pririšti prie jo ar
klys ir laikyti pakinkytas 
vienoje vietoje, kaip tik ga
lima ilgiau, žiūrint tik, kad 
arklys neperšaltų. Jaigu o- 
ras neperšaltas, laikyti ga
lima per 12 valandų ar dau
giau nešėrus ir negirdžius. 
Arkliui taip nusibos vieno
je vietoje išalkusiam sto
vėti, kad kitkart to pačio 
pakartoti jam jau nesinorės, 
daigu nuo pirmo karto jis 
savo blogo papročio nepa
mes, tai tas pats reikia pa
daryti dukart ar triskart. 
Po tokio “mokslo” arklys 
turi mesti savo paprotį. Bet 
kiti arkliai įsispyrę dargi ir 
j ienose guli. Nereiks ir stuo-

brio žemėn besti, surišai 
jam kojas, kad panorėjęs 
atsikelti negalėtų ir tegul 
sau nešertas ir negirdytas 
12 valandų ar ilgiau guli. 
Tą savo guolį jis ilgai at
mins ir noras pakartoti pas 
jį išgaiš. Ir čia, žinoma, rei
kia tik arklio neperšaldyti.

Yra taipogi arklių, ku
rie mėgsta žmogų ar ki
tus gyvulius kąsti. Man pa
čiam tokia pikta kumelė 
visam gyvenimui ant žando 
ženklą padarė. Nuo to irgi 
galima arklys atpratinti. 
Reikia tik .įpykdintam ar
klui ko negera pakišti, duo
kim karštos keptos ropės ar 
ridiko ant lazdos užsodin
tos. Nors karšta ropė arklio 
nasrus truputį ir apdegins, 
bet iš to nieko bloga neatsi
tiks. Tas irgi reikia daryti, 
kolei arklys nuo kandimo 
visai neatpras.

Jaigu arklys turi blogą 
paprotį spardyties, tai 
reikia nuo to atpratinti 
kančių budu: netoli nuo 
klio užpakalio už lubų 
ko kito kabina maišą su 
šių ar eglių bukais ar kitu 
lengvu daiktu. Arklys ima 
maišą spardyti. Įsisvyravęs 
maišas irgi išlengvo muša 
arklio pasturgalį. Įpykęs 
arklys toliai maišą spardo, 
koliai visai privargsta ii 
supranta, kad tai bergždžias 
darbas. Po kiek laiko arklys 
pameta spardyties.

Juoz. Jurgutis $2.00.
Pr. Vendzelis $2.00.
St. Tamošaitis $2.00.
Urs. Krauklis $2.00.
Po $1 aukojo: V. Daukša, 

A. Radzevičia, St. Jankai
tis, Ant. Petkus, Kaz. Pet
rauskas, Alex Rail o, Mik. 
Poška, Ant. Gaidelis, Pet. 
Koleiščius, St. Ulberkis, J. 
Vaišvila, Ant. Zdanavičia, 
Jon. Gaižauskis, St. Pet-, 
raustas, St. Vaitkevičia, P. 
Stulga, Juoz. Mačiulis, J. 
Stalaška, Jer. Putrokas, A. 
Cibulskis, Ant. Zalomskas, 
Juoz. Derginčius, Rozalija 
Mockaitė, Uršulė Žauberai- 
tė, Veronika Tolušaitė, Juo
zapas Čiužauskas, Marijona 
Mikutienė, Jonas Mikutis, 
Agota Kaminskienė, Agota 
Žilienė, Julijona Dabkai- 
tė, Kazimiera Varanavičie- 
lię,( Agota Laurinavičiutė, 
Domicėlė Jurgutaitė, Vale
rija Mažeikaitė, Anastazija 
Šatvitienė, Marijona Kaz- 
marskienė, Petras Kumpi- 
kevičia, Jonas Skilmontas, 
Kazimieras Bajorinas, Pra
nas Gočius, Boleslavas Paš- 
kevičia, Augustas Jnrgilas, 
Antanas Pocius, Jonas Kar
velis, Antanas Delnikas, A. 
Bakunas, Jon. Žilinskas, 
Pranas Račkausskas, Kazi
mieras Rcpečka, Petras 
Trakšelis, Karolis Buveis, 
Pranas Grigelaitis, Jonas 
Jakutis, Jonas Judeikis, Ig
nacas Steponavičia, Anta
nina Gudauskaitė, Liudvi
ka Janušauskaitė.

Po 50c.: Jonas Kalvis. 
Buvo ir daugiau, ką auko
jo po 50c., bet vardų nepa
davė. Viso stambesnių au
kų! $92.50; smulkių aukų 
surinkta $33101.

Viso ................. $125.51
Visos tos aukos bus pa

siųstos į T. Fondą. Gal 
gerbiamųjų aukotojų pavar
dės nėra gerai užrašytos, 
tai malonėkite atsišaukti, 
o mes su mielu noru patai
sysime.

Juozapas J. Palekas, 
Viet. -T. F. kom. rast.

4629 S. Paulina str.

Jis 
se- 
ar- 
ar 

pu-

GIRARDVILLE, PA.
Šis miestelis yra netoli 

nuo Shenandoah, Pa. Ap
linkui niukso dideli kalnai. 
Čia tik yra anglių kasyk-

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams 

3MSSJK 
CIGARETTES 

“Amerikos Standards”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

Šitas specialia KUPONAS vertas 
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 

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

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

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

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

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
a KUPONŲ

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už ............  25
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į Kietą gumų, 

už ............................................................................ 50
Skustuvas, geriausio plieno, už ................................. 50
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galaudinimo, už 50
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai-
pynių. Visi gydytojai laiko jį už gerų, už.. 100

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiū koteliu, dviem
geležaitėm ir pielyėiuke nagams, už .............. 125

Šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

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

KUPONU 
mų daiktas, už ........................................................... 200

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission rankenaitė, už .................. 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai- 
Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin

ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ............................................................................ 300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ............... 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ............... 3900

los ir viena marškinių dirb
tuvė.

Netolimame miestelyje 
Mashville, Pa. buvo bažny
čia ir ji sudegė. Šiemet pa
statė naują. Naujosios baž
nyčios pašventinimas atsi
bus liepos 5d. Iškilmėse 
dalyvauti pakvietė kunigas 
Augustaitis visas draugijas. 

' Žmonių, kaip ir visur, y- 
ra patvirkusių, pasileidusių 
girtuoklybėn, pametė!ių ti
kybą. Korespondentas.

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

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

pigiai. Atsišaukite pas:
M. J. Tananevicz,

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

turi 
mas 
dos 
bito

TĖMYKIT — GERA PROGA 
LIETUVIUI.

Parsiduoda grosernč; biznis gerai 
išdirbtas; lietuviu ir lenkų apgyventoj 
vietoj. Pardavimo priežastis — sa
vininkas nemoka šnekėti lietuviškai. 
1624 Ruble str., Chicago, 111.

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSiOS.

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

Telefonas Canal 3737 (

iAKUŠERKAl
; Mrs. A. Vidikas
■ Baigusi akušerijos kolegija; ilgai praktika- 

vusi Peunsylvanijt* hospitalėse ir PhilaiM " 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim- I 
dynio. UžJykų duoda rojų moterims viso- g 
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, - 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.■

■ 1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

ATSARGIAU
tokių kompanijų, kurios jums 
nesuteiks gero patarnavimo 
už jūsų piuigus. Musų kom
panija yra viena iš tų, kuri 
visuomet užganėdina 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 MENESĮ
J' galite girdėti puikiausius šo- 
r kius ir geriausius daiuorius 
I savo namuose
! 3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI

24 ir 50 Dainų ir Muzik. Dykai 
Reikalaukite musų Puikaus 

iliustruoto Katalogo DYKAI.

ROYAL PHONOGRAPH GO. 92

lOBld l«ASč,

■ 
B

Aukos T. Fondui.
Aukos, surinktos nuken

tėjusioms del karof Lietu
voje per prakalbas birželio 
25 d. ant Town of Lake, 
Chicago, Ill. Prakalbos at
sibuvo šv. Kryžiaus didžiu
lėj salėj. Prakalbose daly
vavo ir p. St. Šimkus. Ka
dangi aukotojai panorėjo, 
idant jų stambesnės aukos 
butų pagarsintos laikraštyj, 
tatai dabar jų tą norą ir iš- 
pildome.

Aukojo:
Vietos klebonas kun. Al. 

Skrypko $10.00.
Kun. P. Lapelis $5.00.
Kun. Kaz. Skrypko $5.00.
Juozapas Elias $5.00.

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

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. P ALTANA VICI A
15 Millbury St., : Worcester, Mass.

BV-KART SEKEI,IMS J,AIK2AŠTIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

jaliid Kas titarniiikas ir petnycla.
PRENUMERATA KAŠTUOJA:-------------- —

AMERIKOJ |XXSatu2$?25I pUdCl IIldlŲPlTRnPiH TRosijoi ir Lietuvoj $3.50, Angii-I joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Kaiyk š»cj»«s» o gausi vieną numery dyKfs,

W. 0. Boczkauskas & Go.
S20-82f Wi South W(jt Mane, CHjr, H

3
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
BENDRAS VYČIŲ PIK- 

NINKAS.

Vakar Leafy grove miš
kelyje atsibuvo bendras 
Chicagos vyčių pikninkas. 
Veik iš visu Chieagos vy
čių kuopų po būrį dalyvavo 
pikninke. Buvo daug ir ne
vy čių.

Išanksto buvo pranešta, 
jog už geriausią užkandžių 
pagaminimą bus duodama 
gamintojoms dovanos. Bu
vo sutarta, kad visi nariai 
teturėtų po 25c. mokėti. To
dėl užkandžių gamintojoms 
reikėjo daug sumanumo, 
kad iš tų “kvoterukų” ko 
gero pagaminus. Ir ištik- 
ro, visos kuopos atsivežė 
labai gražiai sutaisytų už
kandžių. Bet teisėjai — Dr. 
A. Šlakienė ir p. Raškus — 
pripažino pirmenybę brid- 
geportietėms, Miskeliunai- 
tei ir Valančiunaitei. Šios 
viską turėjo “home made” 
taipgi buvo pagaminta ir 
sutaisyta sanitariškai, ir 
“stalas” buvo miško gėlė
mis išpuoštas.

Bridgeportiečiai taipgi 
paėmė ir kitus prizus. Brid
geport vyčiai “bytino” vi
sus. Toliausia atsibėgėjęs 
nušoko kun. Iz. Albavičius, 
dvasios vadovas Bridgepor- 
to vyčių. Geriausia bėgo p. 
J. Kaupas. Ne be reikalo 
ir visa Lietuvos Vyčių cen
tro valdyba — pirm., rast, 
ir išdininkas — yra išrin
kti iš Bridgeport vyčių.

Pikninke dalyvavo taipgi 
ir kun. P. Serafinas, kun. 
Tz. Albaviči’.is, kun. A. Bal- At- ' *v.tutis ir kun. H. Vaičiūnas.

Geresnės dienos del pik- 
ninko negalėjo būti — bu
vo saulėta, vėsi, graži.

Neapsiėjo be incidento. 
Bežaidžiant parpuolė p-lč 
A. Jakavičiutė, Cicero vy: 
tė, ir stiklu persipjovė del
ną. D-re Šlakienė tuoj ap
rišo žaizdą, paskui sėdo au
tomobiliui! ir artimiausioj 
aptiekoj perrišo žaizdą. 
Šiaip viskas gražiausiai pa
sibaigė; saulei leidžianties 
apleido miškelį ir išvažinėjo 
namučių link. Rep.

veizdos Dievo par., kun. H. 
Vaičiūnas bus antru asis
tentu dekanui klebonui ku
nigui M. Kraučunui, šv. 
Jurgio par., o kun. Statkus 
bus asistentu klebonui kun. 
Ambrozaičiui Aušros 
tų par.

Var

PAAIŠKINIMAS.
Šeštadienio “Kat.” 

ne visai teisingai pranešta 
apie įsteigimą vyčių organo. 
Ten pasakyta, jog “Moks
leivis,” moksleivių orga
nas, bus panaikintas, o laik
raštis su kitu vardu įstei
gtas busiąs bendru organu 
vyčiams ir moksleiviams. 
Ištikro šitaip bus. “Moks
leivis” pasiliks, jis turės sa
vo redaktorių, o prie jo bus 
prijungtas vyčių organas, 
kurs irgi turės savo redak
torius.

Moksleivis-delegatas.

num.-

“LIBERTY BELL.”
Šiandie vakare per Chica

go bus pravežamas iš Phi
ladelphia “Liberty Bell” 
(Laisvės Varpas). 7 vai. va
kare su tuo varpu atpuš
kuos *traukinis į LaŠalle 
stotį. Tasai historinis pali
kimas visu amerikonu labai 
gerbiamas. 1776 metais tuo 
varpu pirmiausia buvo pa
skelbta laisvė dabartinėms 
Suv. Valstijoms po karui su 
Anglija. Šiandie varpas 
bus iškilmingai sutiktas. 
Gyventojams, ypač vai
kams, bus leista toji lieka
na pamatyti.

PLĖŠIKAI VEIKIA.
Mieste plėšikai išnaujo 

?mė smarkiai veikti. Api
plėšiama saliunai, krautu
vės, praeiviai. Dažniausia 
plėšikai trankosi automobi
liais.

Vakar tris plėšikai api
plėšė saliuną po num. 4622 
So. Western avė. Saliuni- 
ninką John Moizerj nušo
vė. Plėšikai pabėgę.

Policija suėmusi penkis 
plėšikus, bet tai tik intaria- 
iri. Gal kam nors pasiseks 
juos pažinti.

Visi pripažįsta, kad mies
tas permažai turi policijos.

KANKLIŲ CHORO PIK 
NINKAS.

Netoli, šalę vyčių, vakar 
turėjo Kanklių choras sa
vo pikninką. Kas metai ta
sai choras Nepriguhnybės 
dieną laiko savo pikninką. 
Atvažiavo choristai su 2 
“jitney bus’ai s.” Choristu 
buvo arti 50. Dalyvavo ii 
tie, kurie retai į choro re
peticijas teateidavo. Cho
ristai linksmai žaidė iki su
temos ir sutemus iliumina
vo miškelį ir žaidė. Rep.

i j

PADĖKAVONĖ.
Šiuomi tariame širdingą- 
savo ačiū Am. Liet. Dien. 

Kataliko” Redakcijai ir

KUNIGŲ PASKIRSTY
MAS.

Šį pavasarį naujai įšven
tintiems kunigams jau pa
skirstyta vietos. Kunigas 
A. Baltutis bus asistentu 
klebonui kun. Krušni Ap-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras; tem
peratūra palengva kilsianti; 
gaivinąs vakarinis vėjas. 
Cakar augščiausia tempe
ratūra buvo 74 laipsniai, 
žemiausia — 54 laipsniai.

Administracijai už garsini
mą veltui Tautos Rondo ko
miteto ant Town of Lake, 
Chicago, UI., prakalbų, ku
rios buvo parengtos birž. 
25 d., š. m. Taipgi širdin
gai ačiū p. St. Šimkui už 
atsilankymą pas mumis su 
prakalbomis, kuriomis musų 
žmonėms taip gražiai nupa
sakojo apie Lietuvos vargus. 
Širdingai ačiū visiems ge
ros valios aukotojams, kaip 
už stambias, taip ir už 
smulkesnes aukas. Ir tiems 
ačiū, kurie kadir neprisidė
jo su aukomis, bet į prakal
bas atsilankė. Pagaliau ačiū 
šv. Cecilijos chorui, kuris 
savo dainelėmis nusiminu
sius brolius ir seseris sura
mino. Visiems ačiū!

Kun. P. Lapelis, pirm. 
J. J. Palekas, rašt. 
Jonas Viskontas, išd.

Ponas F. K. Bataltis, keliaujantis 
ALD. “Kataliko” agentas Pennsylva- 
nijoje. šiomis dienomis lankosi Miner- 
svillėje. Pa. ir apylinkėse. Gerbiamie
ji skaitytojai gali jam užsimokėti sa
vo prenumeratą, ir norintieji skaityti 
naujai užsirašyti.

ALD. “Kataliko” Adm.

LIETUVIS i
GRAB0R1US I --------- ■

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

Prie kiekvieno I 
pagrabo suteikia g 
geriausius liktorius į 
ir 12 vazonų paimu. I

Tel. Drover 4139 I

“a. MASALSKIS, 3305 Auburn Avė. ’
«iiiiiiBiiniiKM*HiiiiiB:niM'TO m tr: 1 mi n a> ■ '

Dr. T, M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visoki d arba dantisterijos sky
riau ineiuanti, Darbos gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. Šlv

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

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

25 ir 50 centų 
visose aptickosc 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Ci
74-80 Washing'on S

NEW YORK, N. Y.

▼hona Drover 7S00 į

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

į Ofisai ir Gyvaaimo vieta Valandai v.

I 3249 S. Morgan St., Chicago. |

Bankes’ Papigino KąvąĮ
Per Liepos Men

Duoda savo kostume- 
riams Chicagoj suvirs 

||i) $3,000.00 ant šių 32rų 
sukaktuvių.

į Geriausia Kava dabar tik 24c svar. 
m Gera Santos Kava tik 17 c svar,

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avo 
2(54 Milwaukee avė 
2710 W North avė

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

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

DOVANOS! DOVANOS! į . 
VISI SKAITYKITE '

®BS keikta A. L. D. “KATALIKO” skaitytojams. E 
vvVnllUiJa Tik tėmykite kas bus duodama.

PIRMOJI DOVANA. - Kiekvienas musy skaitytojas, kuris prikalbins kelis lietuvius užsirašyti dienraštį
“KATALIKĄ”, surinks taip Iš naujy skaitytojy nemažiau $10.00, apturės už tą savo triūsą VISAI DY- ;
KAI Laikrodį-Budilninką vertės $1.25.
ANTROJI DOVANA. - Kas iš musy skaitytojy prikalbins dienraščiui “KATALIKUI” daugiau prenumera-
toriy ir surinkąs prisius $50.00 - tasai dovanoms gaus VISAI DYKAI grojamą Mašiną-Grafafo- i . 
ną vertės $19.50. '

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

džiui, vieną dieną galima prikalbinti užsirašyti dienraštį vieną skaitytoją, tatai už jį tuojaus pinigus “Katali- r 
ko” ofisan pasiųsti; kitą dieną, rasi, galima bus prikalbinti du ar tris skaitytojus ir už juos taippat pa- | 
siųsti pinigus; ir t.t. Tuomet prikalbintieji skaitytojai veikiau apturės dienraštį ir nebus rūgo j imu. Gi dien- | 
raščio ofise prenumeratos prisiuntėjų bus vedamas rekordas. Kuomet tuo bildu bus sudaryta $50.00 prenu- | 
meratos skaitytojų, tuojaus ir bus pasiųsta mašina-grafafonas. Gi kas norės dovaną gauti už prikąlbinimą I 4 
dviejų arba kelių skaitytojų, kurių prenumerata išneštų $10.00,, po tų pinigų apturėjimui tokiam bus pasių- Į 
sta laikrodis budilninkas. Vadinasi, tų dovanų gavimui nereikia būtinai gauti $10.00 arba $50.00 ir ant kart E 
siųsti, bet galima siųsti dalimis už kiekvieną prikalbintą prenumeratorių. ,

Panašių dovanų savo skaitytojams ligšiol dar nei vienas laikraštis nepasiūlė. (

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

Mes žinome labai gerai, kad Tamsta darbuojies dienraščio “Kataliko” praplatinime, tatai mes norime, | 
kad tasai pasidarbavimas Tamstai butų veltus ir todėl mos sumanėme už tai gausiomis dovanomis atlyginti. | *
Tamstai lengva prikalbinti vieną, du, ar kelis metinius skaitytojus ir už tai bus atlyginta augščiau minėtomis B 
dovanomis. Vargo kaip nieko, bet už tai nauda bus didelė. 1

Pilnai todėl pasitikime, jogei Tamsta tą musų pasiulijimą mielai priimsi ir iš to išeis keleriopa nauda: 
Pasitarnauji dienraščio praplatinimui, podraug pasitarnausi musų brolių švietimui; gi kuomet lietuviai bus 
šviesesni, musų tauta pakils; pagaliau ir pats naudą apturėsi, gaudamas^ nepaprastą dovaną. '

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

“Lithuania” Special

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

Rašydami laiškus visuomet adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
5249 So. Morgan St., - - Chicago, Ill.
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