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GANDAI APIE*£ TAIKĄ EUROPOJE
Gandai ir vei
kimai del 
taikos.

New York, bal. 8. — Laik
raštis Sun iš Romos gavo 
pranešimą, apie taiką Euro
poje. Pirmiausia tai Aus
trija ketina taikintis su vi
sais savo priešais, kad išsi
gelbėjus nuo galutino su
draskymo. , Gi Vokietija, 
matydama negalinti sutai
kinti Austriją su Italija, ne
galėdama siusti Austrijai 
daugiau pagelbos ir maty
dama, jog Austrija nėra 
jai talkininkė, sutinka, kad 
Austrija susitaikintu su vi
sais savo priešais.

Jau karo pradžioj buvo 
sakyta, jog Vokietija stoja 
karan su lavonu ant savo 
sprando. Tasai lavonas bu
vo tai Austrija.' Ir ištikro 
pasirodė, jog Austrija ne 
kas kitas, kaip lavonas. 
Šiaurės meškinas tą nujau
tė, įsikando į ji ir kandžio
ja, ir drasko tą lavoną. Vo
kietija bandė gelbėti, ap
ginti, bet pilnas rankas tu
rėdama negali daug pagel
bėti. Priegtam pati tikė
josi, jog Austrija gerai pa- 
bagaruos į pašonį šiaurės 
meškino. Kitaip dalykams 
virtus, Austro-Vengrija, bi
jodama suskaldymo, nori 
taikintis, o kaizeris, nema
tydamas iš Austrijos jokios 
sau naudbs, pamojo į tai 
ranka, žinokis, pasakė.

Tokis dalyku persikeiti
mas nurodo, jog visam eu
ropiniai karui galės būti 
greitas galas.

Sužinota, jog kaizeris ga
lutinai Austro-Vengrijai ap
reiškęs, jog negalįs atsiim
ti daugiau karuomenės, i- 
dant sulaikvti rusu veržimą
si į Vengriją.

Vokietija kariaus viena.
Be Vokietijos pagelbos 

Austrija negali atsilaikyti 
prieš rusus. Todėl tai Vo
kietijai verčiau atsikratyti 
nuo talkininkės ir skyrium 
veikti prieš gaujas priešu.

Vokietija ligšiol nesumuš
ta, kausis ir toliau prieš sa
vo skaitlingus priešus. Jei 
galu galo prispirta bus prie 
sienos ir bus priversta su
sitaikinti, tai jos šlovė pa
siliks.

Austrijai taikanties, Ser
bija gaus pajūrinį uostą, 
kurs bus prie Adriatikos jū
rės. Nuo senai Serbiją no
rėjo turėti “langą prie jū
rės,” per pastarąjį karą su 
turkais ji but gavusi, jei 
Austrija neimtu jai kojos 
pakišus.

Šitokie tai gandai girdimi 
nuo Europos diplomatu.

Socialistai veikia 
del taikos.

Vokietijos socialistai ėmė 
veikti del taikos. Išleido 
proklemaciją, po kuria pa
sirašė Karl Liebknecht, G. 
Ledebour, Otto Ruehle, 
Franz Mehring, Clara Zet- 
kin, Rosa Luxemburg ir ki
ti socialistu vadai. Tris pir
mieji yra Reichstago nariai. 
Proklemacijos kopijos iš
siuntinėta į Franciją ir An
gliją. Prašoma, kad tenyk
ščiai socialistai imtu veikti 
savo šalyse del taikos. So
cialistai nurodo, jog Vokie
tija privalo pirma prakalbė
ti apie taiką.

Taika negalima.
Angį i j os kariau j ančių j ų 

sufragiečiu vadovė p. Pank- 
hurst pasakė: “Bile kokis 
bandvmas vvkinti taika 
šiuo laiku butu klaidingas 
žingsnis.”

Lenkijai duoda
ma savi
valda.

Petrogradas, bal. 8.—Ru
sijos valdžia išleido tam tik
rus įstatymus, kuriais su
teikiama visiems miestams 
savivalda. Išduodant tuos 
įstatymus atsižvelgta ir į 
žydu reikalus. Jie turės ir
gi savo atstovybę savival
doj.

Susirašinėjimai su minis
terijomis ir su visokiais val
dininkais Rusijoje turi būti 
vedami rusu kalboj. Taip
gi atsakymai į valdiškus 
paklausimus turi būti ru
sų kalboj. Visokie vieši pa
skelbimai, pranešimai Len
kijoj privalo būti abiejose 
kalbose ir parašyti parale
linėse kolmnnose. Dalykų 
svarstymai viešose vietose 
gali būti bile kokioj kalboj. 
Protokolai turi būti užra
šomi abiejose kalbose.

Nežinia, kas su Suvalki
ja padaryta.

Talkininkai neį
veiksią turky.

Konstantinopolis, bal. 8. 
— Turkijos sultanas turėjo 
pasikalbėjimą su vienu ko
respondentu. Pasakė jam 
sultanas: “Esu įsitikinęs, 
jog talkininkai neprasimuš 
pro Dardanelių fortus. Nar
sumas turkų kareivių pas
taruose mūšiuose palei Dar-

danelius leidžia man dary
ti išvadą, kad nors talkinin
kai deda visas jiems galimas 
jėgas ir vartoja visokius bu
dus, bet visgi jie neįstengs 
pasiekti tikslo.

Visame pasikalbėjime sul
tanas išreiškė savo didį pa
sitikėjimą į Turkijos armi
ją ir sakė, jog Turkijai ir 
Konstantinopoliui nėra pa
vojaus.

Toliaus sultanas išreiškė 
nusistebėjimą vokiečių išna- 
šumu, drąsa ir didžiais nuo- 
veikaliais. Sako, kad ma- 
hometanai meldžiasi už kai
zerį, idant kaizeris sulauk
tų ilgo amžiaus ir butų svei-' 
katoje.

Rusai įveikti 
Lietuvoj.

Berlynas, bal. 8. — Vo
kiečiai. oficialiai skelbia ši
tokias žinias:

“Beeinant mūsiškiams 
Rusijos žemėje linkui An- 
driejavo, 30 kilometrų į 
pietų rytus nuo Klaipėdos, 
musų raitarija sunaikino 
vieną rusų batalijoną. Ko
mendantas, penki oficieriai 
ir 360 kareivių pateko ne
laisvėn, 120 buvo užmušta ir 
150t sunkiai sužeista. An
tras rusų batalijonas, kurs 
skubinosi pagelbon, buvo 
atmuštas. Musų buvo šeši

C&OWM PRINCE FREDERICK WLLIM 
BE7 TY id SNOW '

Vokietijos kronprincas Frederikas William ir apačioj vo
kiečiu armotų batarėja nugrimzdusi sniege.

užmušta, Rusų atakos į ry
tus ir į pietus nuo Kalvari
jos atmušta. Rusai antpul- 
dinėjo ant musų pozicijų 
ties Augustavu, bet buvo 
atmušti.”

Suvalkijoj vokiečiai lini
joj ties Marijampole, Liud
vinavu, Kalvarija ir Suval
kais labai susistiprino.

RUSAI PAĖMĖ 60,000 
AUSTRŲ.

Petrogradas, bal. 8.—Ru
sai besirizdami į pakalnę 
nuo Karpatų kalnų per per
eitą savaitę paėmė 60,000 
austrų nelaisvėn. Rusai vis 
varosi į pakalnę, į Vengri
jos lygumas.

Rusams pasisekę taipgi 
Bukovinoj. Rusai jau gru
miasi arti Černovice, Buko
vinos sostinės.

ARCIVYSKUPAS KVIE
ČIA PRIE BLAIVYBĖS.

Londonas, bal. 8.—Angli
konų bažnyčios arcivysku- 
pas išleido atsišaukimą, ku
riame kviečia žmones prie 
blaivybės, mesti svaigalus 
vartojus nors kol karas tę
sis.

Ministerial tarėsi apie į- 
vedimą priverstinos blaivy
bės, bet ligšiol dar nieko ap- 
ribuoto nenuspręsta.

— Nish, ba]. 8. —- Austro- 
Vengrijos artilerija ėmė 
bombarduoti Serbijos mies
tus palei Dunojų ir Savą.

bon ir jis greitai išnyko — 
liko sušaudytas.

Pirmomis karo dienomis, 
kuomet Paryžiuje svetimže- 
miai formavo užsienių legi
oną, Demielle, augštas, dai
lios išvaizdos vyras, su barz
da, visiems didžiai nuolan
kus, įsirašė į darbininkų 
skaitlių ir liko priimtas. 
Jis turėjo su savimi didelę 
daugybę pinigų ir kol aplei
dome Paryžių, jis savo drau
gams kareiviams nesigailė
jo nieko; pinigus kaip skied
ras visomis pusėmis barstė. 
Iš profesijos buvo mechani
ku ir žinojo kiekvieną buro
kų lauko sprindį, kur mu
sų pulkui prisiėjo apsistoti.

Demielle ’s niekdarypbes 
išdavė šuo, dailiais ilgais 
plaukais žvėris, turintis mu
sų tarpe daugiausia priete- 
lių už visus kitus besivalkio
jančius šunis, kokie atkly
do į musų apkasas. Bet ta
sai indomus šuo labiausia 
buvo prisirišęs prie Demiel
le. Kiek vėliau nutėmijome, 
kad Demielle tankiai pats 
apsieidavo be valgio, bi tik 
jo dalį palikus šuniui, idant 
dar labiau jį prie sa
vęs pritraukti. Kaip Demi
elle tą šunį išmokė, kad jis 
paskirtu laiku lankytų vo
kiečių apkasas, to patirti 
negalėjome, bet pirmą pa
žvelgimą atkreipėme ma
tant, kaip Demielle ties mu
mis iškėlė šunį ant apkasos 
krašto ir pasiuntė jį kelio
nėn, mezdamas akmenį lin- 
kon vokiečių apkasų, atsito
linusių vos tik 150 pėdų nuo 
musų.

Kuomet vakare šuo grįžo, 
jį sulaikė ir sugavo sargy
ba. Po odine apykakle at
rasta žemlapėlis, kurį buvo 
nupiešęs Demielle, ir prie 
jo vokiškas prierašas: “Ne
suprantame to žemlapio; ar 
nebūtų galima aiškiau jis 
padaryti?” Sargyba žem- 
lapį vėl pakišo po apykakle 
ir leido šuniui toliau bėgti, 
į Demielle’s požeminį urvą, 
gi du kareiviu tėmijosi, kas 
iš to išeis. Kuomet šuo pri
bėgo prie Demielle, šis tuo- 
jaus ištraukė raštelį iš po 
apykaklės, ėmė skaityti. 
Tuo metu kareiviai ant jo 
puolėsi ir išginklavo. Šni
pas užlaikė šaltą kraują, 
nors gerai žinojo, koks jį 
laukia galas; jis iš apkasų 
paimtas ir pasmerktas mi- 
riop ir musų akyse sušaudy
tas. Po to įsakyta iššaudyti 
ir visus šunis, kokie ten ap- 
kasose laikėsi.

Apie karo šni
pus.

Association Press kores
pondentas, Phil Rader, ku-i 
ris tarnauja francuzų užsie
niniame legione, prisiunčia 
iš karo lauko labai užiman
čius vaizdelius. Viename 
jų aprašo šnipinėjimo siste
mą, kokią vokiečiai turi iš
vystę net karo lauke. Se
kančiai rašo:

“Aplink vieną mylią to
lumo už musų apkasų gyve
no nieko sau senelė francu- 
zė mažoj, kulipkomis susky
lėto j pirkelėj. Ji turėjo la
bai daug obuolinės giros. 
Tatai jei katras musų turė
davo progą, per apkasus 
šiaip-taip nušliauždavom 
pas senelę ir tenai nusipirk
davom stiklą, kitą giros. 
Vyriškis, kurį senė vadino 
savo “senuoju geru vyru,” 
buvo užmuštas suklydusius 
kulipkos pirkelėj; jos vy
rą palaidojome ir paklausė
me, kodėl gi ji neapleidžia 
tos pirkelės. “Ne, ne,” at
sakė, “tai mano namai ir 
jei turi žūti, tai pražūsiu 
čionai.”

Vieną naktį patėmijome 
tris silpnus šviesos blykste
lėjimus, išeinančius iš jos 
pirkelės per išdaužytą lan
gą; toli augštumoj, ant vo
kiečių linijos, pastebėjome 
tąippat šviesos švystelėjimą 
tris kartus. Per tris naktis 
tėmijomės į tą našlės lan
gutį. Nenorėjome tikėti, 
kad ji yra vokiečių šnipas, 
nes bijojome prarasti gar
džios obuolinės giros, kuo
met ji iš ten bus paimta. 
Bet galų gale reikėjo visgi 
kas nors padaryti; vieną 
naktį nutverėme ją atlikinė
janti šnipo rolę ir musų ofi
cieriai tuoj aus nežinia į kur 
ją nusiuntė. Pardavinėjo ji 
savo šalį už vokiečių auksą. 
Tai vienas pavyzdis vokie
čių šnipinėjimo sistemos.

Kitą vėl dieną susekėme 
telefoninę vielą per burokais 
apsodintus laukus. Viela 
buvo pratiesta iš vokiečių 
apkasų ir tęsėsi net už mu
sų linijų. Baigėsi prie vie
no topelio, iš kur vokiečių 
šnipas, pasislėpęs šakose, 
pranešdavo telefonu prieši
ninkui apie kiekvieną mu
sų judėjimą.* ’

Bet šnipų karaliumi gali
ma pavadinti Demielle. Jis 
gyveno podraug su mumis 
apkasuose, šaudė į vokiečius 
ir keikė juos kaip ir mes vi
si. Bet nuolatos siuntinėjo 
jiems pranešimus. O kuo
met jis tame nedorame dar
be buvo susektas, visgi did
vyriškai ir tylėjo; musų o- 
ficieriai paėmė jį savo glo-

Vokietijos lai
vas apsibuvo 
Amerikoj.

Washington, bal. 8.—Vo
kietijos skraiduolis Prinz 
Eitel Friedrich neplauks iš 
Amerikos uosto. Bus jame 
iki karo pabaigos. Apie tai 
laivo kapitonas pranešė Su
vienytų Valstijų valdžiai.

Pereitą pusianaktį pasi
baigė terminas, iki kurio 
tam laivui valia buvo būti 
Amerikos uoste. Prieš ter
miną Vokietijos laivo ko
mendantas pasiuntė muiti
ninkui Hamilton laišką, ku
riame pasako, jog neplauk
siąs, nes nesulaukęs iš Vo
kietijos sustiprinimų. Ko
mendantas sako, buk tikė
jęsis, kad atplauks Vokieti
jos karo laivai, nubaidys 
Aglijos ir Francijos laivus, 
dabojančius ir laukiančius, 
kada išplauks Prinz Eitel 
Friedrich.

Dabar nuo to laivo bus 
nuimta dalis mašinų ir kai- 
kurios kanuolių dalis, kad 
jisai negalėtų plaukti ir im
ti dalyvumą mūšiuose.

BOMBA BAŽNYČIOJ.
Boulogne, Franci j a, bal.

7. — Atėjo žinia, jog Belgi
joj arti Ypres Velykų die
ną vienoj bažnyčioj laike iš
kilmingų mišparų mesta 
bomba, kuri per stogą įkri
to tiesiog į bažnyčią. Ta 
bomba mesta iš vokiečių or
laivio. Bažnyčioj tuo tarpu 
buvo labai daug žmonių. 
Išgąstis buvo didis. Ant 
vietos užmušta 12 moterių 
ir labai daug sužeista. Bom
bos skeveldas pataikė į kun. 
Reyneart, kurs *uo metu sa
kė pamokslą. Kunigas mi
rė už kelių valandų.

NELAIMĖ KASYKLOJ.
Greenville, Ill., bal. 8 — 

Shoal Creek Coal kompani
jos kasykloj ištiko eksplio- 
zija. Septynių angliakasių 
'lavonai atkasta. 10 dar ne
atrasta. Ekspliozija ištiko 
200 pėdų gilumoj. Kasyk
loj buvo 400 darbininkų. 

Visi išliko sveikais, išski
riant anuos 17 žmonių.

— Avlona, bal. 8.—Eina 
gandas, jog Albanijoj susi
darė 40,000 kareivių, ku
riems vadovauja turkai ir 
vokiečiai. Ta karuomenė 
ketina įsibriauti į Serbiją.

— Washington, D. C., ba
landžio 6. — Atėjo oficialiai 
Austrijos valdžios užginči- 
jimai, jog Austrija neban
dė kalbinti Rusiją susitai
kinti.

— Berlynas, l)al. 8.—Vo
kietijos sosto įpėdinio žmo
na, princesa Cecilija, pagini- . 
dė dukterį. Princesa turi 
dabar keturis sūnūs ir vie
ną dukterį.
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Užvakar Chicagoj atsibu
vo miesto majoro ir kitų val
dininkų rinkimai. Kaip bu
vo ir pramatoma, demokra
tai visiškai išterioti ir tur
būt jau nekuomet jie neį
stengs atsigauti. Pagaliau 
dasiprotėjo piliečiai, kad su 
demokratų partija negalės 
toli nuvažiuoti, kad demo
kratų partija yra ne tik su
senusi ir atžagareivė, bet 
velkanti nelaimes kaip darb
daviams, taip ir darbinin
kams. Valdant miestą re- 
publikonams prasidės nau
joji era kaip pramonei, pirk- 
lybai, taip ir darbui.

A-Bet tai dar ne visa, 
teinančiais metais bus 
lies prezidento rinkiniai. 
Nes demokratų partija ir 
šalį valdydama privirė ne 
mažai košės, priveisė milijo
nus bedarbių, sulaikė visą 
pramonę. Šalies piliečiai ir 
ateinančiais metais turės at
likti savo pareigas ir turės 
rinkti prezidentą iš tokios 
partijos, kuri šaliai suteikia 
gerbūvį. Gi tokia partija 
yra republikonų partija. 
Tik republikonams šioj ša
lyj šeimininkaujant galima 
pilnai tikėties 
laikų.

laimingųjų

Italijoj su 
diena ėmė

*
Kaip žinoma, 

balandžio 1-nia 
veikti karinu cenzūra, todėl
dabar iš ten negalima gau
ti necenzuruotų laikraščių, 
telegramų, privatinių ir pir- 
klybinių korespondencijų ir 
kitokių žinių. Teč; n iš pri
vatinių šaltinių visvjen ne- 
kurie laikraščiai sužino, kad 
Italijos karuomenės gabeni
mas į Austrijos pasienį ne
pertrauktas ir karinė val
džia veikianti pagal iškalno 
užbrėžtų pienų, 
valdžia
tai]) vadinamą ‘ 
mobilizaciją,” ty.
Raudona pavadinta nuo rau
donų lakštų, išsiuntinėjamų 
atsarginiams.

*
Talkininku karo laivynas 

Dardaneliuose, sakoma, su
silaikęs nuo tolimesnių ten 
veikimų karo laivais, kadan
gi, turkai nuskandino kelis

Apie “Pažangą.”
Jau minėjome, jog pabai

goj pereitos savaitės tuo ■ 
vardu pasirodė naujas mėn
raštis. Iš “Pažangos” jau 
esame porą kartų citavę. 
Todėl musų skaitytojai, ku
riems dar neteko matyti to 
laikraščio, jau turėjo progos 
išvysti, kas do laikraštis to
ji “Pažanga.”

To laikraščio viršutinė iš
vaizda daro gerą įspūdį. 
Priešakinį viršelį nepuošia 
paveikslas kokios mergos. 
Antai “Jaunoji Lietuva” iš 
pradžios ant priešakinio vir
šelio turėjo mergą ir dabar
tės, permainydama paveik
slą, pasirūpino dar didesnę 
mergą. Tai pasekta ameri
konų skonis. “Pažangai” 
darant vinijetą laikytasi lie
tuviško skonio ir nusižiūrė
tą į vilniškį “Vairą.”

“Redakcijiniame žodyje” 
pasakoma, kas “Pažangai” 
rūpės. Rašoma:

“Europos karė, supančio
jusi Lietuvą, visą sunkumą 
tautinės lietuvių akcijos 
perkėlė į Ameriką. Ameri
kiečių kolionija jau ir pir
ma žymiai sverdavo tautos 
gyvenime. Praėjusieji ir 
šie metai atidarė lietuviams 
amerikiečiams naujus hori
zontus priedermių ir darbų. 
Ir pasibaigus karui Ameri
kos lietuviai visuomet turės 
daug sverti visos Lietuvos 
ateityje. Tokiuo budu pa
didėja ir prasiplečia musų 
tikslai ir mes įgijame dides
nę raciją egzistencijos Wa- 
shingtono šalyje. Bet kokie 
busime mes patįs? Kaip ga
lėsime ir savus kolionijų 
siekti tikslus ir pildyti užda
vinius ir tėvynei gelbėti? 
Ką ir kiek mes, amerikie
čiai, įnešime iždan tautinės 
kultūros ir visasvietinės pa
žangos? Čia tai ir svarbu, 
kad amerikiečiai lietuviai 
atsistotų ant tikros pažan
gos kelio.”

Todėl tai “Pažangai” ru
nes tikrieji pažangos keliai 
ir jai rūpės statyti ir ves
ti lietuvius tais keliais. 
“Pažanga” nurodo, jog lais- 
vamanybė, tikybinė neapy
kanta, kuri yra įsigalėjusi 
musų viešame gyvenime, yra 
tikriausia pažangos trukdy
toja. Bet, sako “Pažanga”:

“Pernykščiai metai musų 
gyvenime—tai svarbios per
versmus metai. Jie sudarė 
tinkamas apystovas tikrajai 
pažangai klėsties. Tautinio 
veikimo sunkuma persisvė
rė galutinai nuo netikinčių
jų lietuvių į tikinčiųjų pu
sę.”

Toms perversmėms įvy
kus ir naujai dvasiai užvieš
patavus “Pažanga” sako: 
“Lai bujoja musų literatū
ra, lai platinasi apšvieta ir 
dora, lai stiprėja musų įstai-

Neužilgo 
mananti paskelbti 

raudoną 
abelną.

puikiausius Anglijos laivus. 
Talkininkų admirolai nu
sprendę daugiau atsigaben
ti karuomenės, aną ten iš
sodinti ir nuo sausžemio 
veikti prieš Dardanelių for
tus. Talkininkai pagaliau 
persitikrino, kad karo lai
vams prasibriauti per Dar
dančius nesą galima, nes 
turkų fortai juos visus nu- 
skandytų. O gal Dardane- 
liai ir nepaimami? Jei taip 
butų, tai talkininkai ten ne
klotų karo dievaičiui tokių 
gausių aukų. Šiandie nie
ko nėra negalimo.

gos ir organizacijos, lai 
kraunasi musų tautinės kul
tūros žiedai, lai lietuviai šio
je laisvės šalyje užima vieną 
iš garbingųjų vietų.

Visa tai ir rūpės “Pažan
gos” redakcijai.

Laikraštis 
Tilpo daug 
daugumo yra 
rūmo.

Nuodugniai
Tautos Tarybos klausimas 
ilgokame straipsnyje, pa
gvildenta Lietuvos suvieni
jimas ir santikiai su Latvi
ja. Gerai aprašyta apie mu
sų “Troškimus ir prieder
mes,” vaizdžiai ir gabiai 
“Prieblandose” apiplėšta 
lietuvių “nusipolitikavi- ' 
mas” ir svarbusis lietuvhj 1 
autonomijos klausimas. Tin- . 
karnai iškeltas “Amatų 
klausimas.”

Yra daug kitų svarbių ir 
indomiii straipsnių, kur pa
liesta gyveninio reikalai.

Yra ir nedateklių.
Rašyboje perdaug yra ne

nuoseklumų. Dienraštyje 
arba savaitraštyje, tai nela
bai svarbu. Mėnraščiui pri
valėtų nustatyti gerą rašy-

• bą.
’ “Pažangoj” rašoma Su- 
1 vienytos Valstijos ir Jungti- 
■ iriai Valsčiai. Pastarasai
• vilniškių netikusiai, nedai

liai skambąs, neteisingai iš
verstas terminas. Jį reikė
tų palaidoti. Toliau rašo
ma tautinis ir tautiškas; so- 
cialis ir morališkas; jei pir
mame žodyje užlaikyta lati- 
niška galūnė, tai rėikėtų tą 
pat padaryti ir antrame. O 
stengiantis nekraipyti sve- 
timtautinius žodžius rodos 
geriau butų rašyti socialis, 
ty. išmesti jotą. “Pažan
goj” randame “valstijos se
kretorių Brijaną.” Kas tas 
do vyras? Iš tolimesnio 
skaitymo pamatome, jog tai 
valstybės sekretorius Bry
an. Nors “Pažanga” Brya- 
ną lietuvino, bet Carnegie 
paliko, kaip išpuola jam bū
ti. Randame socijologiją ir 
bakteriologiją. Jei jotą ra
šyti viename žodyje, del tos 
pat priežasties reikėtų ra
šyti ir antrame ir visuose 
panašiuose žodžiuose—bijo- 
logija, fizijologija ir t. t. 
Bet viršuje sakėme, jog mu
sų žvilgsniu geriau butų ra
šyti socialis, socialistas, pat
riotas ir 1.1., taigi, sakytu
mėm, jog ir iš bijo! ogi jos ir 
iš kitų tam panašių žodžių 
reikėtų išmesti jotą. “Pa
žanga” dar užlaikė dauge
lio atmestą ū su brūkšneliu.

Dar apie juokus ir saty
rą. “Pažangos” juokų ir 
satyros skyrius, kaip dabar 
yra, tai taip “Pažangai” 
pritinka, kaip šuniui penkta 
koja. Tie juokai ir satyra 
tai paprasti kandžiojimai, 
badymai, dantų rodymai,' 
dantų skalinimai. Tokie 
juokai, tokia satyra ir vi
sokios kibirkštįs jau nubo
do matyti šiaip laikraščiuo
se. “Pažangoj” norėtųsi 
atsilsėti, rasti ramesnį kam
pelį. O tos karikatūros, tai 
akis drasko. Musų noru y- 
ra daugiau nepamatyti “Pa
žangoj” tokių “juokų” ir 
“karikatūrų.”

Teisybė, šiokią tokią ver
tę turi tie juokai ir paveik
slai ir “Pažangoj.” Taip 
vadinamieji socialistai, lais
vamaniai ir visokie atsisky
rėliai yra katalikams įsiėdė, 
pagrisę ir daugelis mėgsta,

yra didelis, 
rašto. Tarp 
gražaus įvai-

išgvildenta

R.Su v. Valstijų pilietis 
Svoboda, kuris Franci jos 
valdžios intartas šnipu. Jis 
kaltinamas už padegimą 
garlaivio La Touraine, ku
ris plaukė iš New Yorko i 
Franci ją. Tuo laiku kelia

vo ir Svoboda.

jei jie akėjama, pašiepiama. 
Todėl panašus rašinėliai ir 
piešinėliai prigelbės prapla
tinti ir užinteresuoti liaudį.

Bet kitaip imant, tai tie 
juokai, paveikslai tinka į 
tokius pamfletus, kaip “Tie
sos žodis socialistams.”

Neapykantos 
Himnas.

Balsas, i anuotas! tuomet 
suskambo giesmė, 

Broliai, viena pas mus ne
apykanta 

Ir vienas priešininkas mums 
visiems. 

Gerkim, tegu niekais pražus 
Anglija!”

Taip tai gieda vokiečiai. 
Tuo tarpu anglai ramiai, be 
himnų juos palengva iš vi
sų pusių geležiniu lanku ap
juosia, visus pakraščius už
blokuoja ir pilni neapykan
tos vokiečiai ar anksčiau, ar 
vėliau turės užtrokšti 
“faterlande.”

Nepilnamečių 
darbo reikale.

Vokietijoje prasiplatinęs 
himnas apie vokiečių bai
siausią neapykantą į Angli
ją. Dabar jis tenai gieda
mas bendrai su tautiniu 
himnu. To himno autorius. 
Ernest Lissauer, gavo nuo 
Wilhelmo augštą ordeną. 
Tasai himnas pasirodė Mo- 
nachiumo savaitraštyje Ju- 
gend ir akimirkoj kuopla- 
čiausiai susipopulerizavo. 
Štai himno turinys liuesam 
vertime:
“Su franeuzais, rusais nesi

skaitomo : 
Tai mes juos mušam, tai jie 

mus muša
Kaip ten kam kada pasi

seka.
Nėra į juos neapykantos, nė

ra ir meilės;
Kelias į Vogezus ir į Vis

lu liuesas!
Viena pas vokiečius yra ne

apykanta, 
Deganti kilta ugnim 
Ir pripildanti jų krutinės. 
O, kiekvienas žino, kas mu

sų priešininkas...
Štai ten ant piktadaringų 

salų 
Jis suvystytas juodoj sute

moj, 
Ir stiprus ant miglotų van

denų.
Drąsiau, broliai! Ateis teis

mo diena!
Prisiekiame ant kryžiaus 

ženklo: 
Tos priesaikos nekuomet ne- 

sunaikys 
Nei ugnis, nei didžiausi vė

jai! 
Iš kartos karton, nuo sū

naus į sūnų, 
Pereis į visą eilę amžių, 
Ir toj sunkioj valandoj 
Užbaigs karą pergale.
Prisiekiame nepamiršti ne-

,apykantos, 
Nusinešime ją į karstus. 
Vokiečiai vieną, pąžįsta ne

apykantą— 
Tai Anglija!
Sėdėjo laivo kajutoj
Vokiečiai ofieieriąi, gėrė, 

valgė, 
Puotavo, gi kuomet atsiliepė

savo

Kadanors ir kurnors sten
gtasi panaikinti nepilname
čių vaikų darbas, visuomet 
sutikta stiprus darbdavių 
pasipriešinimas, kurie tame 
matė savo biznio sunaikini
mą, jei neteksią savo dirb
tuvėse ar įstaigose jaunuo
lių darbininkų.

Kur tik nepilnamečių dar
bas liko aprubežiuotas — 
darbdaviai juk nenukentėjo 
ir neišnyko, bet gyvuoja kai 
kad ir pirmiau.

Illinois valstija juk nėra 
aršesnė už kitas valstijas.

Šiais laikais Illinois lems- o 
laturoj perkratinėjamas tuo 
reikalu bilius. Tą bilių įne
šė atstovas Shurtleff. Di
liuj reikalaujama, idant vai
kams mokyklų lankymo ter
minas butų prailgintas nuo 
14 ligi 16 metų. Ten susi
rinkę dabar įvairių firmų 
reprezentantai, kad argu
mentuoti priešais bilių, gi 
biliaus apginiman stojo 
draugi j inės organizacijos,
mokyklų viršininkai ir val
diški fabrikų inspektoriai.

Suprantamas dalykas, kad 
tuo žvilgsniu abiejų pusių 
prirodymai visuomet kiti ki
tiems buvo prišingi. Ir taip 
pav. kuomet biliaus šalinin
kai prirodinėjo, kad nepil
namečių darbas labai tan
kiai yra vienatinis šeimynos 
užlaikymo faktorius — tai 
iš antros vėl pusės buvo pa
žymima, kad jaunimas daž
nai verčiamas dirbti fabri
kuose ir tokių tėvų, kurie 
gerai pasiturį. Taip pasiel
giama, žinoma, iš pei^idelės 
godulystės. Panašių argu
mentų yra daug kaip prieš, 
taip ir už.

Bet biliaus priešininkai 
galų-gale visgi turės pasiro
dyti su sulupusiais pamatais, 
kadangi tame interesingi 
žmones pagaliau persitikrįs, 
joge! jaunimas ištikrųjų rei
kia pirmiau pralavinti mok- 

' sic, duoti jam subręsti fi
ziškai, negu kad siųsti į fab
rikus ir tenai jis džiovinti, 
naikinti jam silpnas jėgas.

! Humanitaris sentimentas 
apvaldys musų darbdavius

• ir Illinois valstija stos ei- 
lėsna kitų valstijų, kur vai
kams visoks darbas ligi 16 
metu uždraustas.

S. T. Rainis.

Padegėlis.
Pasikinkęs savo tiinsrį su 

sarčiu, išvažiavo Juozas pa- 
degūlįauti. Sunku ir kartu 
graudu darėsi kėsinties to
kion kelionėn, vienok var
gas, aštri nelaimė privertė 
tai daryti. Sudegus na
mams ir išlikus tik treje
tui arklių, žmogelis apsisto
jo pas savo kaimyną Jokū
bą, kuris, sulyginant su Juo
zu, visai maža dar buvo del 
karo nukentėjęs: tik pusės 
pašaro buvo netekęs ir ke
liate galvijų.

Sunkiai nukentėjo Juoze
lis. Vos į ilgąsias kripes 
spėjo iš pirkios susinešti 
truputį reikalingiausių daik
tų: mėsos paltį iš grinčios, 
skilandį, duonos pusantro 
kepalo, šiltų drabužių eilę, 
patalinės kiek. Antaninėje 
nubėgus svečių kambarėliu 
susirinko nuo skobnio bei 
šėputės savo numegstąsias 
drobules, užtiesalus, mezgi
nius, kuriuos, kaipo savo 
rankų darbą, labai brangino. 
Tiek tik ir suspėjo išsineš
ti, kol liepsna pradėjo lai- 
žyties apie duris. Nuo de
gančios trobos putė vakari
nis vėjalis ir užnešė degan
čias kibirkštis ant pavėjui 
esančių kitų trobų. Taip ir 
supleškėjo visas ūkis.

Taigi su tuom tiktai vie
nu vežimu, viso savo ūkio 
turtu, atsikraustė Juozas 
pas savo kaimyną, pas ku
rį, pabaigus savo maistą, 
kiek galėdamas dirbo ir 
pats, ir su arkliais, kad ne
valgyt dykai svetimos duo
nos.

Juozo tėvas, senas jau 
žmogelis, atgyvenę, galima 
sakyt, savo amžių, jau nebe
galėjo sunkesnių darbų dirb
ti, bet susiprantantis kai
mynas to nė ncreikalvo; ot, 
skaldė balanas vakarais, vi
jo pančius, dieną prakapo- 
davo malkų, padėdavo gy
vulius pašerti. To jam ir 
užteko. Bet be darbo nega
lėdavo nė biskį pabūt: nuo 
mažens, kaip sakos, mėgęs 
darbą, taigi ir senatvėje, 
nors maža pajėgia, bet vis 
šį-tą turi veikti.

Privažiavo J u ozas prie 
vienų, matyt, pasiturinčią 
namų, kurie buvo visai ša
lę kelio, ir mano, važiuoda
mas žingine, ar čia sustot, 
ar ne, ar duos tas ukinin-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI“ BENTVIENOS 
DIENOS UŽOABBI.
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pasostės, užsimetė ant pečių 
ir vėl nejauku jam pasidarė. 
Su maišeliu,—mano sau,—, 
it koks begėdis senelis...

Nueina kiton pusėn veži- ■ 
mo, dar drūčiau užvynioja 
vadžias, kad kartais ark
liams ko pasibaidžius neį
suktų ratan, kad nesutrau
kytų. Tarsi neturėdamas 
<o veikti, nueina dar pas ar
elių galvas, užmeta trum
piau dėlinges ir, pamatęs 
deme vaikščiojant šeiminin
ką, kad neatrodytų betik
sliai sustojusiu, eina jau pas 
Ji-

Buvo jau patįs pietus. 
Nuvažiuota Juozo tolokai:

(Seka ant 3 pusk).

Jo viduje tire kova... Pir
mą kartą padegėliaut, iš
tiest ranką maldauti nuo 
vieno, nuo kito... Akįs pir
ma laiko jau pradėjo kaisti 
Juozui, širdis tvaksėjo ne
ramiai... Jam rodėsi, kai 
jau žmonės taip į jį ir žiuri 
pro pirkios langus, kuriuos- 
na jis da nė nepažiūrėjo, 
nė nenorėjo žiūrėti.

Jau netoli kelelis, kurs ei
na iš vieškelio kieman, o 
Juozą kas kart vis didesnė 
baimė ima, nedrąsa bando 
užviešpataut. Ketina jau 
jis pro tą ūkininką prava
žiuot... Bet ne! Susigrie
bė Juozas vyriškąją drąsa ir 
sustojo ties kieman einan
čiu keliuku. Vadžias užvy
niojo ant rungo, botagą pa
siėmė su savim šunims at
siginti, jaigu kartais užpul
tų ir, išlipęs iš tuščio veži
mo, jau tikrai ketina eiti. 
Atsiminė, kad neturi maiše
lio. Išsitraukė maišelį iš po

v DIDELE AUKA
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FARMOS! FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

szykit man, o gausit farmų “Kata- 
liogą" ir mapas.

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH.

Tel. Randolph 524*

A. A. Siakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE 8t.
(Room 1014) Chicago, Ill.

Mes. 3255 So. Halstad St 
Tek Drover 532>

FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurio norit pirkti farnuj, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuviu kolonijoj ir bū
damas - farmeriu ir štorninku 
daug žmonių aprūpinu, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
farmų.

Platesnių žinių kreipkitės lai
šku.

ANTANAS ZABELA, 
Peacock Box 1 Mich. 

Lako COUNTY.

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir uiso- 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmeriu miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankps, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lictuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smoltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotvillo, Mieh. ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir groi 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Midi.
$31
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KATALIKAS

Musų Moterims
MUSŲ VESTUVĖS.

Be abejonės, dabar po Ve
lykų bus dikčiai vestuvių. 
Gal kaikuris pasakys, jog 
visi iškelia vestuves pagal 
savo išmanymų ir viskų su
taiso pagal savo skonį. Ves
tuvėse buna dailių pasigė
rėti apsireiškimų, bet daž
nai būna ir tokių dalykų, 
kuriais kiekvienas padorus 
žmogus privalo bjaurėties. 
Tokius tai blogus apsireiški
mus reikia pažinti ir juosius 
naikinti.

Teko man būti ne vieno
se vestuvėse. Esu prisižiū
rėjus, kaip atsibuna musų 
vestuvės. Todėl ir ketinu 
apie jas čia parašyti.

Buvau kartų pakviesta į 
vestuves. Nusidanginau 
pavakariop. Ineinu vidun. 
Žiūriu ant stalo visokios 
Dievo dovanos—apkrautas 
stalas buteliais alaus, deg
tinės, vyno ir visokiomis vi
rintomis tre j aukomis. Ant 
stalo vidurio tekšėjo dide- 
liausias kumpis. O dar bu
vo atnešta višta, prikimšta 
kopūstais ar kisielium. Kų- 
gi pasakyti apie tokias vai
šes? Daug neišvedžiodama 
pasakysiu, kad labai šlykš
tu atrodo tam, kurs nėra 
pratęs prie tokių vaišių.

Prieš išvažiuosiant į šliu- 
bų, motina priėjus su bon- 
ka kokios ten tre j aukos sa
ko jaunavedžiui: “Gerk, 
vaikeli, busi drųsesnis.” 
Geria jaunavedis, geria nuo
taka. Eina į šliubų apigir- 
ti. Grįšta po šliubo, o nau
jųjų porelę pasitinka tarp- 
duryj su stikleliais. Abu 
jaunavedžiu vėl išgeria. Su
sėdus už stalo vėl jaunave
džiams su kitais reikia iš
gerti. Taigi jaunoji ima 
“brandos” bonkų ir eina vi
sus užgerdama ir sako: 
“Gerk, tai už mano sveika
tų.” Kol apeina jaunoji 
per visus, tai jau vos pasto
vi ant kojų. Po tų vaišių 
eina šokti.

Vakare apie 10 vai. žiū
riu atitaračkina dideliausių 
krūvų torielių. Padeda jas 
ant stalo, o jaunųjų pasodi
na ant kėdės šalę stalo. A- 
teina kokis prisiputėlis, me
ta 5c. ar 10c. ant torielės ir 
veda jaunųjų šokti. Tuo 
tarpu muzika groja be pa
liovos. Jei pinigu torielė 
nesumušama, tai ja meta po 
stalu, ir ji subįra į šukes. 
Taip tai vienas paskui an
trų eina, daužo torielę ir ve
da nuotakų šokti. Iš to kį- 
la visokių nesusipratimų 
ginčų, keiksmų, peštynių.

Aršiausia ir blogiausia, 
kad visose girtybėse ir toj 
netikusioj žaismėj yra vado
vais jaunavedžiai. Netaip 
jau’ bloga butų, jei kokie 
peiktini darbeliai butų paša- 

. liais. Bet kuomet visame 
tame yra vadovais ir daly
viais jaunieji, tai Ikbai ap
gailėtina.

Kasžin ar tie žmonės ne
mano blogai darų, ar blogai 
elgiasi nežinodami, jog tai 
bloga. Ar-gi ant tiek ne
išmano, jog tokie lėbavimai, 
tokie eikvojimai yra labai 
peiktini, pažeminanti.

Apsivedimas yra tai vie
nas svarbiausių, iškilmin
giausių nuotikių žmogaus 
gyvenime. Svarbu yra tu
rėti gražius tos brangios

dienos atsiminimus. Kokius 
gi atsiminimus turės tie, ku
rie kelia vestuves, kaip vir
šuj aprašyta?

Kam sau daryti tokius iš- 
kaščius, keliant vestuves? 
Juk musų centai yra sun
kiai uždirbami, neišpuola ta
tai juosius eikvoti tokiems 
beprotiškiems, nedoriems lė
bavimams. Ar retas atsiti
kimas, kad jaunavedis net 
vestuvių bilų apmokėjimui 
jau turi lįsti i svetimus ki- 
šenius. Jauna pora nuo pir
mos dienos po vestuvių i- 
ma vargų vargti. Nekiški- 
me savo sprando po jungu 
iš liuoso noro.

Vestuvių gražumas daug 
priguli nuo merginos-, nuo 
nuotakos. Jei nuotaka ne
pritars, priešinsis vestuvėms 
su svaigalais ir atkartojimu 
tų visų bjaurių papročių,' 
tai vestuvėse to ir nebus.: 
Todėl tai mes, moterėlės, 
merginos, matydamos visų 
pragarų ir vargų, kįlantį del 
neblaivumo ir blogų papro
čių, rūpinkimės blaivių ves
tuvių reikalu.

Mes, sųjungietės, veikime; 
tame reikale. Tebūnie vi
sų sųjungiečių vestuvės 
blaivios, gražios, su gražiu 
pasižmonėjimu, padoriomis 
žaismėmis.

Pajauta.
IŠTAUTĖJIMAS.

Baltimore, ,Md. — Visur, 
žinoma, nutausta musų A- 
merikoje gimęs juanimas. 
Bet spėju, jog retai kur jau
nimas yra taip nutautęs, 
kaip šitame mieste. Susi
tikdama su savo viengentė
mis lietuvaitėmis paprastai 
prašneku lietuviškai, ne kar
te], vienok, turiu griebtis an
gliškos kalbos, nes čiagimu- 
sioms draugelkoms esu sun
ku kalbėti lietuviškai. Jos 
jau išlipusios iš lopšio pa
mynė po kojų savo gimdy
toji] kalbų. Čia daug kalti 
ir patįs gimdytojai. Tasai 
jaunimas greičiausia nutau
sta, kurio tėvai tik krauju, 
o ne dvasioje yra lietuviai. 
O kaip tokis, jaunimas šne
kasi su tėvais, kurie nemo
ka angliškai, tai turbūt ne
reikia aiškinti. Spėju, kad 
kiekvienas yra pats matęs ir 
girdėjęs.

Kuomet toksai jaunimas 
ima lankyti “škules,” tai 
galutinai persiima ameriko- 
nizmu. Kiti nuo pat mažat- 
vės ima ne tik nekęsti lie
tuvių, bet ir savo gimdyto
jų, nes jie, lietuviai, ir nega
li susilyginti su “jankiais,” 
“leidėmis” ir “džentelme
nais.”

Mergaitės vaikštinėdamos 
net bijosi prašnekėti lietu
viškai, nors kaikurios ir su
gebėtų kalbėti. Sarmatija- 
si, kad neužgirstų jų koks 
svetimtautis ir kad jų ne
pašieptų, kad nepavadintų 
foreneirkomis.

Juk tai liūdna matyti to
kius apsireiškimus. Juk 
jaunimas yra tautos žiedai, 
gėlės, bet negerai, kad dau
gelis musų gėlių neišduoda 
jokio kvapsnio, nekvepia 
musų gėlės. O apie vaisius, 
tai nei nekalbėk. Tie vai
siai dingsta amerikonizmo 
bangose. Musų tauta yra 
menkutė, todėl tai gaila, kad 
nutautėjimu ji dar labiau 
silpsta.

Kas tam kaltas. Kame 
nutautėjimo kaltininkai. 
Ar-gi jaunimas pats kaltas, 
kad nutausta. Man rodos, 
jog didžiausia kaltė krinta 
ant pačių tėvų. Kalti, kad 
iš mažatvės nedabojo savo 
vaikų, kad neįskiepijo mei
lės lietuviškos kalbos. Ži
noma, tos meilės neįkvėpė 
todėl, kad jie patįs jos ne
turėjo. Pas tėvus stoka tė
vynės meilės, meilės savo 
kalbos. Leido vaikus ant 
gatvių, neprižiūrėjo gerai, 
nepratino prie gimtosios 
kalbos ir gerų papročių. To
dėl tai gaila tų nesusipratė
lių tėvų. Užaugina savo vai
kus ir su jais nesusišneka, 
vaikai sarmatijasi tėvų.

Taigi, kad gelbėti jauni
mų, kad apsaugoti jį nuo iš- 
tautėjimo, reikia skelbti su
sipratimų tarp tėvų. Moti
nos, naujosios kartos auklė
tojos, privalo būti susipra
tusiomis lietuvėmis. Susi
pratusi motina, motina, ku
riai rūpės išauklėti savo su
nns ir dukteris lietuvių dva
sioje, saugos jį nuo blogų 
intekmių, nuo gatvinio iš
tvirkimo. Neleis vaikui eiti 
savais keliais. Susipratusi 
motina, mylinti savo kalbų, 
tautų, stengdamasi išauklė
ti lietuviškoje dvasioje, kar
tu apsaugos juos nuo gatvi
nio ištvirkimo. Todėl tai 
tautinis susipratimas yra 
reikalingas del dorinio pa
kėlimo, del dorinio išauklė
jimo musų jaunimo.

Džiaugiuosi, kad susitvė
rė ALRK. Moterių Sųjunga. 
Iš visako matyti, kad Su
jungė j e viešės pakili tauti
nė dvasia. Sųjunga skleis 
tautinį susipratimų tarp su
augusių. Sųjungoje užlai
komi bus gerieji musų tau
tos papročiai, bus mokomasi 
lietuvių historijos. Galop 
matau, kad Sųjungos cent
ro valdyba pasirūpino, idant 
sųjungietės imtų lavintis 
rašyme, imtų laikraščiuose 
svarstyti savo reikalus, nu
rodinėti blogus papročius, 
kuriuos reikia prašalinti 
iš musų tarpo. Tai vis ge
ri sumanymai.

Taigi aš, pritardama tam 
viskam, rašau, kų matau ir 
kaip suprantu. Tegu ir ki
tos sųjungietės pasidalina 
per “Kataliko” skiltis savo 
mintimis, ideomis, sumany
mais.

Sųjungietė.

PADEGĖLIS.

(Pabaiga nuo 2 pusi.).

dvi myli su viršum. Mat, 
varguolis tarp kaimynų ir 
pažįstamų juo labiau gėdi
josi padegėliaut, nors nė 
vienas iš jų nebūtų atsakęs 
nuo savęs, tuo labiau, kad 
kiekvienų anksčiau, ar vė
liau gali tokia nelaimė pri
spausti, kiekvienam gali 
tekti prašyti svetimų pašel- 
pos ar prieglaudos.

— Tegul bus pagarbin
tas... — prakalbino Juozas 
šeimininkų, patylomis ištar
damas, kaip dauguma, pas- 
kutinuoju žodžiu ir pabu
čiavo senam šeimininkui 
rankon. Ramiu laiku, visko 
pilnam, gal but užtekę tik 
— “Labų dienų, dėduk!”

— Ant amžių amžinųjų,— 
atsako senas tėvas.

Suvirpėjo Juozui širdis, 
veiduose pajuto kiek šilčiau, 
kaip paprastai, ne tai neži
nojimas kų sakyt, bet tiktai

nedrųsa vėl apėmė jį: kaip 
čia pradėjus prašyti? pir
mų kartų!...

Šeimininkas, matydamas 
jį po pažasčia su maišeliu, 
paklausė:

— Jus, tur-but, nuo Pa
prūsės važinėjate?

— Taip, iš K. padegėlis... 
visus namus šūviai uždegė... 
viskas supleškėjo... nė 
pluoštelio pašaro neliko...
— labai nedrųsiu balsu 
skundėsi Juozas.

— Sunkus dabar laikai; 
mums tai dar niekas, bet 
parubežiniai žmoneliai tai 
matė visko,—palingavo se
nukas savo žila galva ir, pa
ėmęs iš Juozo maišelį, nu
ėjo ant klėties įsemt kiek 
avižų. Juozas lieka vienas 
kieme ir, priėjęs gėlių dar
želį, užsirėmęs ant štakietų, 
liūdnai žiurėjo į baigian
čius žydėti įvairius žiedelius. 
Mat, rudens laikas. Šunes 
pamatė Juozų, pradėjo gar
siai loti, šokinėti ant bude
lių.

Įpylęs geldų avižų išnešė 
tėvukas maišelį ant prieklė
čio ir, pašaukęs padegėlį, 
liepė jam neštis, nes jam 
sunku esu, senatvė. Juozas 
nusižeminusiai vėl pabučia
vo tėvukui rankon ir, paė
męs maišelį su. avižom, ke
tino eiti prie vežimo, bet se
nukas jį sulaikė:

— Jus, tur-but, dar be 
pietų? Padėkit čion ant 
prieklėčio maišelį, eikim, 
papietausit, pašnekėsim, iš- 
toli atvažiavę, kur Paprū
sė!... o pavalgyt žėdnam rei
kia!

— Ačių labai žemai, dė
duk, kų jau čia pietus aš 
valgysiu... tiek avižų da
vėt...—iš mandagumo atsi
sakinėjo Juozas.

— Tai nieko, nieko, kol 
turim, tai reik dalytis, kai 
neturėsim, tai visi neturė
sim; einam, einam, paskui 
atšals, ana mus kiti dar pie
tauja, einam!—vadino senu
kas. Juozas nuėjo.

— Žegnok, Dieve, valgan
čius!—tarė inėjęs kambarin.

— Prašom į draugę!— 
pasigirdo keli balsai.—Juo
zas visus pasveikino.

— Sėskis, sveteli, kur ap
sidairęs prie stalo,—prašė 
šeimininkė.

— Ačiū, ačių!—sėdos ant 
suolo pas langų.

— Tai padegėlis šits žmo
gus, nuo Paprūsės, visų u- 
kį, mat, išdegino šūviai,— 
pasakojo už Juozų šeiminin
kas.

— Vaje, vaje! visų ūkį...
— stebėjosi šeimininkė.

— Ale prašom slinktis ar
tyn, prie stalo, štai šviežie
nos moterįs šiandien išvirė 
jukos—vakar meitėlį sker
deną kad kartais vokie
čiams neliktų,— ragino se
nukas.

— Kad ir prasti pas mus 
pietus, kų daryt...—teisinos 
šeimininkė, — toks laikas, 
matote.

Kad tai visados tik taip 
gautumėm, tai ko reiktų; 
pas jus dar vis kas kita, — 
išrodinėjo Juozus, lupdamas 
peiliu šutintas bulves,—bet 
aš dabar tai kaip amžinasis 
žydas važinėju po žmones 
tai vieno, tai kito daikto 
prašinėdamas...— ir rįjamas 
kąsnis sustojo Juozui gerk
lėje, ašara nukrito pro šauk
štų ant kelies, akis pradėjo 
greitai mirkset, ir jis, pa
dėjęs šaukštų, ant stalo, pa-
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sirėmė viena ranka galvų...
Visiems esantiems kam

baryje pasidarė net koktu, 
nesmagu...

— Na, valgykit, valgykit, 
kų čia taip labai graužtis: 
Dievas davė, Dievas ir atė
mė,—ramino šeimininkė pa
degėlį, — pasibaigs karas, 
valdžia užmokės už visus 
nuostolius, tik nereikia taip 
labai nusiminti.

— Užpilk, Ona, svečiui 
karštos jukos jau ta atšalo! 
—siuntė dukterį tėvas.

— Nereikia, nereikia, čia 
ir taip gera, aš nemėgstu la
bai karštos,—atsisakinėjo 
Juozas.

—Tik da, man rodos, 
šioks-toks trobėsis liko tam
stų ūkyje? — paklausė One
lė svečio.

— Kas čia liks! Taip 
čysta, kad nė šapo neli
ko! Tik plėnis juoduoja.

— Anų diena...
— Ir senai tai buvo? — 

Perkirto Juozų Onelė.
— Tai bus jau dvi savai- 

ti po vokiečių atsitraukimo 
į Prusus. Ot, tųsyk, kaip 
buvo smarkus mušis ties 
Naumiesčiu, kaip tų naktį 
Naumiestis smarkiai plies
kė. Tųsyk buvo trįs gais
rai, ot tada tai ir mano na
mai supleškėjo.

Paskutiniai žodžiai buvo 
graudžiai ištarti.

— Kaip tik pradėjo mau
dytis, — tęsė Juozas, — 
piemenįs, palikę gyvulius 
žardyje, parbėgo namo, mes 
tuoj visi sulindome duobėn, 
kurių iš seniau buvome pa
sirūpinę kampe sodo, ir tu- 
nojom, kol kiek paliovė šau
dęsi.

— Na, kad, sako, po ar- 
motų šūviais būvant, jos ne
siekia, jos lekia per viršų?...
— paklausė Onelė.

—Kad tai musų namai bu
tų buvę ties viduriu, tai kas 
kita, bet dabar jie buvo ten, 
kame krito vokiečių šovi
niai ir truko ant tos linijos,
— aiškino Juozas, — vaka
re kiek aptilo. Nors mes 
visi buvom jau pripratę prie 
to Ūžimo, bet baimės buvo 
ligi nenorų. Naktį prasi
dėjo šaudymasis apie 12 va
landų. Tųsyk ir daugumų 
gyvulii] žardyje nukirto ir 
uždegė trobas...

Ėmė ir sustojo pasakot 
prataręs: Verčiaus tylėt, ki
taip jau nebus; koktu ir pa
matyt...

— Ačių dabar, labai ačių 
už sočius pietus, dabar tai 
ligi rytojaus nenorėsiu, — 
dėkojo atsisveikindamas 
kiekvienų iš buvusiųjų kam
baryje. , ,

— Sveiki valgę! — jam 
atsakinėjo.

— Sudiev, dabar važiuo
siu toliau žiūrėt!

Jį išleido vėl šeimininkas.
Juozas, pasiėmęs maišelį, 

užsimetė stipria ranka ant 
pečių ir nuėjo pas vežimų. 
Pasišaukęs Juozų tėvukas 
davė dar jam porų diktų ku
lių.

Važiuoja padegėlis Juo
zas toliau. Visaip randa. 
Kitas atsako: “Ar aš kaltas, 
bene tai del manęs atsitiko.” 
Bet tokių kietaširdžių maža. 
Dauguma nusiskundžia, 
dauguma duoda...

Nors akys kaista, nežino 
kartais kokį žmogų rasi, 
kaip pradėt kalbėt, bet va
žiuos padegėlis Juozas tur- 
but ir rytoj...

(“Viltis”). *
t I
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f Ar Jus Rengiatės 
Persikraustyt?

Jei taip, tai nepamirškit išan- gsto duoti žinią apie Telefono perkėlimą.
Šauk Official 100

(mokėti nereikia)

Duok užsakymą angsti ir todėl turėsi patar
navimą laiku naujojoj vietoj.
Visi raszyti užsakymai turi būti papildyti numeriu se
no adreso; taipgi reikia duoti flatą, ar kambarį naujoj vietoj.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Official 100

f Pirkit Muzikos Instrumentus
pas.WMOk Georgi & Vita'* Music Go

1540 W. 47th St. ir 4S63 Gross Avenue 
RkWirllll Skyrius: 769 Milwaukee Ave. Chicago, IIIMCTr "Illllroll * tlir ■>' Pearl Queen koncertinos yra žino

111 lisfeiSralSF mos nuo Okeano iki Okeano. Pilna
ill gvarantuoto

FIB^IShIbIh i Il8i2ys£j: Didelis katalogas muzikos instru-IwlBiW roentų siunčiamas dykai gyvenan-'’tjtaaš m t .wvHBaajrr tiems toliau, ne Chicagoje.

PILNAS KEPSNIS

Steikas, iškeptas ant New Perfection Oil virimo 
pečiaus yra minkštutis ir gardus.

The New Perfection turi ypatinga keptuvą, turi už
dangalą, kurs toli stovi nuo liepsnos, bet' kurs pil
nai gauna kurštį. Keptina abi pust iškarto.

Jgew Perdėtiem. 
^!0il^ok-stove’

. W1 CKJEtX.U E: JFKA1KJ&

Reiškia lengvesnį darbą, vesią, švarią virtuvę. Pa
darytas su 1, 2. 3 ir 4 degtuvais.

VISOSE GELEŽINĖSE KRAUTUVĖSE IR 
DEPARTAMENTINIOUSE STOROSE.

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION)

j Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio j
IDurų, lentų, lentelių, rBmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Tuksiančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gorų muziką arba dainorių., 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų grašį Gramopbo- 
ną, kuri por duosimo jums ui 
Mningus arba

$1.00 i Mėnesį
3 mlenesial mėginimo dykai
24 ir 60 muzikallškų Šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų, Rašyk mums ir gausi gra
šy, illiustruotą katalogą dykai.

Royal Phonograph Go.
91 E 4th St O«pt. 92.
NEW YORK, N. Y.
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KATALIKAS

Clrica-

žings- 
vokie-

LABDARYBĖS SUSIRIN 
KIMAS.

Ši vakarą Dievo Apveiz- 
dos salėj atsibus Labdary
bės kuopų valdybų susirin
kimas. Visi nariai lai tei
kiasi pribūti minėton salėn. 

■ Ateinantį sekmadienį šv. 
Jurgio parapijos Labdary
bės kuopa šv. Jurgio salėj 
turės savo susirinkimą.

P. Mažeika, irm.

GAL KAS RADO.
Didįjį penktadieni Mark 

White Square parkučio 
maudykloj p-lė Julija Mic- 
keliunaitė pametė kartelius. 
Tuo metu ten buvo visos lie
tuvės. Gal kurt rado, tai 
lai teikiasi atnešti i “Kata
liko ’’ administraciją.

Iš Chicago.
RINKIMŲ ATBALSIAI.
Demokratai aiškinasi, kodėl 

jie pralaimėję.
Demokratu partijos kan

didato į majorus, R. Swei- 
tzer’o, šalininkai aiškinasi, 
kodėl jie pereitais Chicago j 
rinkimais pralaimėję. Ir jų 
nuomone štai kodėl:

Daug demokratu balsavo 
už Thompsoną, kad atker
šyti už nepaskyrinią Harri- 
sono kandidatu į majorus.

Įmaišymas politikos kam- 
panijon religijinio klausi
mo.

Republikonu agitacija su 
pagelba argumento, kad re- 
publikonu partija sugrąžįs 
“geresnius laikus” 
goj.

Netikęs Sweitzer’o 
nis, kuris atsiliepė į
čius, norėdamas apturėti 
sau jų balsus.

Ir kitokias priežastis de
mokratai išvokuoja. Bet 
tos priežastįs, tai nieko ne
reiškia. Piliečiai todėl de
mokratus nušlavė, nes mie
ste jau buvo persunki! gy
venti.

Šiais rinkimais labai svar
bią, rolę atlošė moteris pilie
tės, kurios taippat daugiau 
sai balsavo už republkonu 
partiją, kai kad ir vyrai. 
Ir moterims ne juokais pa
rupo geresni laikai; joms 
parupo, kad jų tėvai, vyrai 
ir broliai turėtu nuolatinius 
darbus.

Naujoj miesto taryboj re- 
publikom! aldermanu bus 
didžiuma.

Sulyg partijų taryba 
sidarys:

Republikonu 33
Demokratų 30
Progresistų 2
Neprigulmingų 3
Socialistų 2
Socialistai aldermanai iš 

rinkta dviejose wardose: 15 
wardoj W. E. Rodriguez ir 
27 wardoj J. C. Kennedy 
Iš antros wardos, kur gana 
daug nigerių, išrinkta pir
mu kartu nigeris alderma- 
nas Oscar De Priest.

Šiemet rinkimuose socia
listų ir progresistų kandi
datai į majorus gavo ma
žiau balsų, negu pirmesniais 
metais. Beveik visi pilie
čiai buvo visą savo domą 
atkreipę į republikonu ii 
demokratų kandidatus.

Naujai išrinktas majoras 
Thompson po rinkimų pa
sakė:

“Liaudis mane nominavo 
ir ji mane išrinko. Joks poli- 
tikinis “bossas,” jokia vie
šoji korporacija, nei jokis 
dienraštis nelaiko manęs sa
vo kontrolėje. Busiu majo
ru visam miestui ne tik iš 
vardo, bet pilnoje tikrybė
je. Kaipo majoras, su vi
sais apsieisiu teisingai ir 
lygiai, neatsižiurint į pilie
čių rasę, tautybę ir religiją. 
Mano ofiso duris bus del vi
sų atdaros.”

Po šitų rinkimų visoj 
lyj - demokratai atsirado 
džiausioj baimėj.

NUSIŠOVĖ IŠ GAI
LESČIO.

Jauna mergina Amy 
Schoeneck, gyv. po numeriu 
4718 W. Jackson blv., nusi
šovė Morrison hotelyj. Pa
liko raščiuką, kuriame pasi
sako, jog nusižudžiusi iš 
galesčio motinos, kuri nese
nai buvo mirus.

su-

sa- 
di-

Parsiduoda 2 augščių mūrinis 
mas, 6 ruimai ir maudyne 2 lotai 

Kaina labailyjū, arti Archer Ave.

J. Ilga ūdas
4202 Archer Avė.,

& Co.
Chicago,

na- 
ša- 
Pi-

III.

Telefonas Canal 538

Dr. H. Krasnow
Rusi-kas Daktaras
Specijalistas Surgery ir 
Genito-Urinary Ligose.

ofiso valandos: 8—10 iš ryto 
1—2 po pietą 6—8 vakare.

1346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Dr. T. M. Mafurzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St, Gblcago.

NEMOKĖK RANDOS
-----. SAVO VISĄ AMŽIŲ BET =====

GYVENK SAVO LOCNAM NAME

Phone Drover 7SOO JIr ES' COFFEE

a lb.
Blaur-vakarlnS dalia
1644 W. Chicago av 2510
1373 Milw. ave.
1045 Milw. ave.
2054 Milw. ave.

W. Norht ava 1832

Geriausia kava, kurią už 
tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22c; kava 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už svarą. At
minkite, mano šviežus sviestas 

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste 

Vakarini dalis Siaurini dalis
W. Madison st J 818 W. 12 st. 
W. Madison st£102 _W. 22 st. 

1836 Bine Island ay3032 Wenthworth
8. Halsted st 406 W. Division 
8. Ashland av 720

2830 
L—- 
1217 S. Kalstė st. 3427

S. Halsted st 4729

ant kožno svaro.
Pietini daili

2640 Lincoln avė. 
3244 Lincoln are 
3413 Jj. Clark d

W. North avė

PER 5 MINUTAS GAVO 
$fOCT.OO.

Nesenai mirė buvęs poli- 
eiantas Win. White. Paliko 
našlę su dviem dukterim. 
Našlė nuėjo East Chicago 
avė. policijos nuovado!! ir 
nusiskundė kapitonui Reich, 
jog neturi pinigų vyro pa
laidojimui. Per penkias mi
liutas siikolektuota jai $100.

2710

HET

Atlie a visokį darba dantisterijos sky
riui! ineinanti Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. ffinaisav

UI
Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Reikalaujam 6 gerų kriaučių prie 
retoriškų rūbų siuvimo. Darbai ilgam 
laikui ir gera užraokestis.

L. Kasper,
i 129-31 Wentworth Ave., Chicago.

Ant parandavojimo puikus Storas 
<u gyvenimo kambariais, šalę bankos 
T prie pat lietuviškos bažnyčios — 
>ra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
įinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėdą- 
ių arba čeverykų sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz- 
jini. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
’.eškai geros vietos bizniui, tai čia' 
•asi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Dakley Ave., Chicago, Ill.

Automobilių Mokykla!
Išmok automobilių amato didžiau

sioje, geriausia įtaisytoje mokykloje 
Suvienytose Valstijose. Musų lietu
viai mokytojai yra geriausi, kokius 
galima gauti. Joje gausi pilna me
chanišką ir elektrišką išsilavinimą. 
Pastosi tokiu geru šoferiu, kad ga
lėsi suprasti kas trūksta automobiliui 
nuo balso. Atmink, jokis inž.innierius„ 
netėmija bėgančios mašinos, jis klau
so, kaip ji eina. Kaip tik ko jai 
trūksta, tai balsas mašinos jam pa
sako. Mes gvarantuojame valstijos 
laisni ir prigelbėsime gauti vietą, jei 
to nuo musų norėsi. Musų kainos pi
gios, jei pamatysi. Ką tu gauni. Mes 
turime du kursu po $25 ir po $50.

Nuo balandžio 1 d. mes pradedame 
naują klesą, tai stok tuoj i tą pa-' 
vasarinę klesą, stok neatidėliok.
HANNAS SCHOOL OF MOTORING.

Stock Yards Automobile Station. 
3626-3628 S. Halsted St., Chicago.

.išiii

Šitie 6 Nauji Mūriniai Namai ant 3 pagyvenimų randasi 
ant West 23 Place, tarpe Leavitt St. ir Hoyne Ave., Chica
go, Ill., tik vienas blokas nuo lietuviškos Aušros Vartų baž
nyčios ir mokslainės. Labai parankiai į visas stritkarių lini
jas ir tik du blokai nup viršutinio geležinkelio (Elevated 
Road). Tiktai nuo 10 iki 15 minutų ėjimo į didžiausius gerai 
dirbančius fabrikus, užlaikančios su virš 25,000 darbinįkų.

Nusipirk vieną iš šitų Naujų Mūrinių Namų, kurie par
siduoda ant labai lengvų’išlygų. Randos pinigais išmokėsi na
mą. Busi gaspadorius, nieko nebijosi ir nereikės nuolatai 
kriaustytis, daryti sau bereikalo lėšas ir gadyti savo daiktus.

Tamistos draugai ir pažystami, turėdami mažiau pini
gų, pirko namus ir šiandien gerai stovi. Ar duosi save pra
lenkti? Ar neatsibodo į kito kišenių pinigus dėti? Todėl ne
lauk nieko* bet pirk sau vieną iš šitų naujų mūrinių namų 
ant 3 pagyvenimų, pakol dar neišparduoti.

Šitie namai yra pastatyti ant ' 
čio ir 125 pėdas ilgio. Namas nu

AR TURI SAVUS NAMUS 
pasiūlome jums 300,000 akrų 

Wisconsino ir Michigano vals- 
ši žeme yra lengvai išdirba- 
dar yra like medžių, kaip tai 
ir beržo, žemė yra derlinga 

ežerai, kurie pa-

Mes 
lemės 
rijose, 
na ir 
.sliavo
'.r apylinkėje yra 
gražina. Vanduo ir klimatas yra taip, 
<aip Lietuvoje, 
.‘urmas lietuviams per daugel metu.

Parmos yra labai puikios, 
tiais namais, 
;u pirktumėte 40 akrų žemės ir iš- 
lirbtumėte 
internet liuosi nuo mokėjimo taksų 
>er 5 metus, 
int rankos, tai 
•ki po 2 metų. Musu kainos yra nuo 
£8.00 iki $20.00 už akrą.

.Taigų norite dauginus informacijų, 
ai parašykite.

Nelaukite kol geriausia žemė 
>arduota. bet pirkite tuoįaus.

GRIMMER LAND CO. 
1286 Milwaukee Ave.. Chicago, Ill.

Entrance on Paulina St.

Mes esame pardavę 

su pui- 
ir obuolių sodais. Jai

akrus žemės kas metai, 
nuo mokėjimo

.Taigų mokėsi $200.00, 
nereikalausi mokėti

bus

Nusipirk farma Arkansas 
arba Louisianoje.

Su mažu mokėjimu nupirksi 40 a- 
kierių faring, geriausio plaunamo lau
ko. Daugumas svetur gimusių žmo
nių liko turtingais iš žemės. Arkan
sas arba Lousianoje. Jus galite pa
daryti tą patį. Neprigulmybč , ateina 
ir prasideda Slavokams, čekams, Len
kams, Lietuviams, ir kitokioms tan
ioms šiame krašte, ant savo žemės, 
taviškių apielinkėse. Reikalaudami 
paaiškinimu rašvkite tuojans šiandien 
pas L. M. Allen. P. T. M., Rock Is
land Lines, Room 718 LaSalle Sta
tion, Chicago.
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Tananevicz SAVIN8SBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law
Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago 

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.
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Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ąr 
rašyk platesnių žinių.
A9uicM Šėliosi of Languages

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

-.....-.......... >

Rubliai į Lietuvą, galima 
siųsti per Telegrafą

Atsišaukusiems iš Lietuvos ir reikalaujantiems pagelbos, 
galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu
na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 
dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai yra 
siunčiami iš Ameirkos iki Petrograduil(Russia) per 
Telegrafą, o iš Petrogrado į paskirtą vietą, kaip tai 
į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą.

Persiuntimas per Telegrafą $3.S0, už kiekvieną žodį 43c, 
ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunuiį20c.

' Del platesnių informacijų kreipkitės j

TANANEVICZ S A VINGS BANK
3249-3253 SO.' MORGAN ST, CHICAGO, ILL.

a
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Daktaro Stankaus Sanatorium
Lietuvis Daktaras Ignotas Stankus parašė daktarišką knygą apie Džiovą, o ne

užilgo parašys knygą Medicinos, kurioje tilps visos ligos, kokios tiktai gyvuoja ant 
svieto. Dabarties ta knyga apie Džiovą yra labai naudinga dėl sergančių kaip tik
rai ir teisingai gydytis, o sveikiems kaip nuo tos pavojingos ligos apsisaugoti. 
Kaina tos knygos 25 centai. Pinigus galima siųsti stampomis arba Money order. 
Visuomet reik kreiptis ant tikro adreso į daktaro Stankaus ligonbutį taip:

DR. IGNATIUS STANKUS -
1210 S. Broad st., - Philadelphia, Pa.

turinčių Ž8 pėdas plo
no atsiskyręs .6 pėdom 

ir puse, todėl turi užtikrinimą  ̂kad niekas nftkad neužstatys 
ir neatims šviesos ir oro, kast labai tankiai Atsitinka su na
mais, pastatytais ant siaurų lotų, turinčių tik 24 arba 25 pė
das pločio.

šitie nąmai yra pastatyti iš geriausių materijolų ir ge
riausio darbo. Vissekas yra gvarantuotas — gUuši ant rašto 
užtikrinimą — ko jokis kontraktorius neduoda. Kožnam 
name yra 3 randos po 4 ir 5 kambarius, Visi miegojimo kam
bariai (bedrumiai) yra dubeltavi, dideli $r ruimingi. Koge- 
riausios maudynės ir sinkos. Naujausios mados gazu ir pe
čium šildomi vandeniniai boileriai. Labai puikios sienose 
inbudavotos šėpos su prancūziškais zerkolais. Gazas ir elek
triką visuose kambariuose. Visi kambariai dailiai išmaliavo- 
ti, o seklyčios (frontinės) puikiai išpopieruotos. Ant visų 
langų yra užtraukos ir firankom karčiukės, ir daugel įvai
rių kitų Įtaisymų. Geriausiai yra viską matyti savo locnom 
akim, o persitikrinsit, kad šitie namai yra pastatyti, kad 
laikytų per amžius, o ne tik ant trumpo laiko.

Pirkdamas vieną iš šitų naujų mūrinių namų, gausi ge
resni namą negu pats galėtum pastatyti ir užčėdysi mažiau
siai septynis šimtus dolerių ir neturėsi rūpesčio nei klapato 
su kontraktoriais. Nusipirkai ir kraustykis. Išlygos taip 
lengvos, kad nėjusi kaip namą išmokėsi. Visos ulyčios išce- 
mentuotos ir apmokėtos — nėra jokių mokesčių. Visi, kurie 
pirko mano pastatytus namus, yra užganėdinti, busi ir ta- 
mista pilnai užganėdintas. Jeigu niekad nieko nepradėsi, tai 
niekad nieko neturėsi, šiandien yra geriausia diena pradė
ti. Delei platesnių žinių kreipkitės asmeniškai arba raštu į:

Jono Bagdžiuno Banką 
2334 S. Oakley Ave., kampas 23 Pl„ Chicago, III 

Telef-nasCanal 1667
Valandos: nuo 8 ryto iki 9 vakare. Nedėliomis nuo 9 ry

to iki 6 po piet.

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

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose. >
IŠMAINO ruskiis pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje 
Jokis biznierius be 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo- g 
dainas su 90 ar daugiau regulerišku Hassan j 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

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

Račiūno naujų paveikslų Serija
iš KARO LAUKO

Bus parodyti pirmu kartu ant judamųjų pavei
kslų čikagiečiai.

Taippat iliustruotos dainos

Nedėlios ir Panedelio vakare Balandžio (April) 
11 ir 12 d. St. George salėj

1513 Quarry Ave. Grand Rapids, Mich.

Ketvergo ir Pėtnyčios vakare, Balandžio (April) 
15 ir 16 d. Meldažio salėj

2242 W. 23rd Pl. Chicago, IU.

Subatos ir Nedėlios vakare, Balandžio (April) 
17 ir 18 d. Šv. Antano parap. salėj

49 Court ir IS gat. Cicero, III.

F DU-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

teeina kas utarninkas Ir petnučia.
—— PRENUMERATA KAŠTUOJA^

AMERIKOJ f metams $2.50^pUSeį matų $1.25
EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

UilVJ. v J |joj jr Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

Rašyk tuojausD o gausi, vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
528-522 W. South 1IU » Wahancy City* Pa0 
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