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*AUSTRIJOJE RIAUŠES; 47 MOTERIS UŽMUŠTA
ortugalyojejevoIliucijaJ/aldžia pateko į naujas rankas

Portugalijoje 
nauja valdžia.

LISABONAS, geg. 17. — 
Pabaigoj pereitos savaitės 
penktadienį ir šeštadienį, 
Portugalija pergyveno re
voliuciją. Valdžios vadžios 
pakliuvo į kitas rankas. Iš 
miesto salės langų šeštadie
nio vakare buvo paskelbta 
apie revoliucijos pasiseki
mą.

Kek išviso žuvo žmonių, 
dar nežinia. Bet žuvo ne
mažai. Vien penktadienyj 
užmušta buvo 67 ir sužeista 
300 asmenų.

Dabar naujos valdžios 
galva yra Joac Chagas. Ka
rinis Lisabono gubernato
rius išleido proklemaciją; 
kurioj liepė visiems gyven
tojams sunešti į arsenalą 
ginklus. Nepaklaususieji 
bus šaudomi.

Revoliucijai užsipliekus, 
buvo atakuojama policijos 
nuovados, karinė akademi
ja ir raitelių kazarmės. 100 
nelaisvių paimta ant karo 
laivu. 4.

Sukilėliai apiplėšė ir ap
vogė kapitono Conceiro, ro
jalistų vadovo, namus. Ke
liatas rojalistų suareštuota.

Dabar tvarka jau įveda
ma ir gyvenimas ima nor
maliai eiti.

Karo ministeris buvo a- 
reštuotas už tai, kad liepė 
vienam minininkui atakuo
ti karo laivus, kurie bom
bardavo miestą.

Mieste Oporto buvo pa
našus sukilimai. Tik ten 
mažiau žuvę žmonių.

Respublikos prezidentas 
de Ariage pabėgo iš Belam 
rūmų ir nežinia kur dingo.

Revoliucija buvo sukelta 
tuo tikslu, kad nuversti se
ną republikonų ir uždėti 
naują republikonų valdžią.

Nepatiko šeimininkavi
mas pirmos valdžios, atsira
do norinčių užgrobti val
džios vadžias, tai ir kelia 
revoliuciją.

DIDELĖS RIAUŠĖS.

ROMA, geg. 17. — Aus
trijoj, mieste Trieste, buvo 
ištikusios didžios riaušės. 
Tokių riaušių dar nebuvo 
buvę nuo karo pradžios. Mi
nių minios, daugiausia iš 
moterių, apipuolė guberna
toriaus rumus ir šaukė: 
“ Galas Pranui J uozui! ’ ’ 
Čia pat prie rūmų draskė

Karinis 
upas auga.

Roma, geg. 17. — Itali
joj kar karinis upas auga.

Karalius asisakė priimti 
preiniero Salandra rezigna
ciją. Jo visas kabinetas pa
silikęs galėję. Tas iššaukė 
didžias demonstracijas ir 
džiaugsmą Įvairiuose Itali
jos miestuose, nes Salan
dra yra karo šalininkas.

20,000 asmenų parodavo 
Romos mieste ir šaukė ka
rau prieš teutonus. Dar 
keliatas vokiečių krautuvių 
išdaužyta.

Austrijos ir Vokietijos 
konsulams liepta važiuoti 
namo negaišuojant.

Šiandie karalius suminis- 
teriais laikys posėdį Qui- 
rinalo rūmuose. Surengta 
padaryti milžinišką demon
straciją prieš rainus ir rei
kalauti karo prieš teutonus.

Zeppellną
I apipuole 271 

aeroplanai.
Londonas, geg. 17. — Iš 

karo lauko atėjo žinia, kaip 
27 Anglijos aeroplanai bu
vo apipuolę vieną Vokieti
jos zeppeliną.

Tasai zcppelinas dažnai 
skraidydavo Bruselio pa
dangėse. Kaip apipuolė jį 
aeroplanai, tai jis bandė at
siginti nuo jų kulkosvai
džiais ir du aeroplanu nušo
vė, bet pats gavo mirtiną 
žaizdą ir su 60 lakūnų di
džiulis zcppelinas drožė že
mėn.

— Baltimore, Md., geg. 
17. — Daugiau kaip 8,000 
vokiečių katalikų šitame 
mieste priėmė rezoliucijas, 
kuriose išreiškė, jog remia 
prezidento Wilsono žing
snius dabartiniame krizyje.

Austrijos vėliavą ir paveik
ius Austrijos valdovo.

žandarmų buvo pašaukta 
vaikyti minias. Bet žandar- 
mai buvo pasitikti akmeni
mis. Riaušininkai pasidarė 
ant gatvių barikadas, pas
kui apipuldinėjo krautuves 
ir apvogė jas.

Galop pašaukta kareiviai 
išvaikyti mijiias. Tie darė 
atakas ant minių ir buvo 
užmušta 47 moteris ir arti 
300 sužeista.
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Vokiečiai su
mušti lies

Ugionimis.
BERLYNAS- geg. 17. — 

Vokiečių oficialiame prane
šime skelbiama apie vokie
čių pasisekimus Šiaulių pa
viete ir apie nepasisekimus 
ties Ugionimis. Ugionįs y- 
ra prie Dubisos tarp Beigy- 
galos ir Airiogalos.

Pranešime sakoma:
“Rusų užpuolimai Šiau

lių paviete, Kauno gub. len
gvai buvo atmušti. Per pas
tarąsias dienas nelaisvėn 
paimta daugiau, kaip 1,500.

Padubisyje į šiaurės ry
tus nuo Ugionių maža mu
sų divizija turėjo prarasti 
dvi kanuoįi ir pasitraukti 
prieš stiprias rusų jėgas.”

— Lima, geg. 17. — Peru 
respublika renkasi prezi
dentą Išrodo, kad prezi-

Pardo.

Didžiausias Pridarė blėdies 
laivyno 
parudavimas.

New York, geg. 17. — 
Vakar prezidentas Wilson 
ant jachtos Mayflower iš 
Washington© pribuvo į New 
Yorką. Šiandie prasidės ir 
rytoj pasibaigs laivyno pa
rudavimas. Tai toks di
džiausias laivyno parudavi
mas Suvienytų Valstijų h is
torijoj.

Jachta plaukė lydima 
skraiduolio Baltimore. Da
bar, tarptautiniams kivir
čams kilus, prezidentas vis 
labiau saugojamas. Prezi
dentas yra pats mitrus ju
rininkas. Plaukiant iš Wa
shington©, jure buvo gana 
nerami.

Šiandie Mayflower priim
ta prie laivyno su tam tik-

Geneva, geg. 17. — Gauta 
žinių, jog talkininkų lakū
nai Strassburge vokiečiams 
yra pridarę nuostolių už 
$2,000,000. Suardė, sudegi
no dirbtuves, kuriose dirba
ma buvo dalykai del armi
jos.

LAIMINGAI PERPLAU- 
.. KĖ ATLANTIKĄ.

New- York’ geg. 17. — 
Anglijos garlaivis Transyl
vania su 879 pasažieriais 
pribuvo į Greenock. Nepa
tiko Vokietijos povandeni
nio laivo. Plaukė kitais ke
liais, negu Lusitania.

Rytoj Mayflower su pre
zidentu atsistos prie Liber
ty stovylos ir pro preziden
tą plauks visas laivynas, 
flagshipo Wyoming veda
mas. Kiekvienas laivas 
— —4.„ -^ūkiant 

mis, saliutuos jam šūviais.

Iš Ukmergės.
Labai retai laikraščiuose 

tepasirodo korespondencijų 
iš musų miesto. Bet tai ne
nuostabu. Toks jau musų 
apskričio miestas, kuomet 
visuose kituose musų guber
nijos miestuose, nors prieš 
karą kultūrinis ir tautinis 
lietuvių susipratimas smar
kiai ėjo pirmyn. Ukmergė 
gi, palikdama žydų, lenkų 
ir sulenkėjusių lietuvių mie
stu nuošaliai stovėjo nuo 
viso to judėjimo. Priežas
čių tokio lietuvių apsnūdi
mo buvo daug; daugybė 
dvarų apylinkėje, lietuvių 
inteligentų trukumas ir dip
lomatinis tylėjimas bei svy
ravimas vietos kunigų net 
paprastuose tautinio judėji
mo darbuose. Lietuvių gi 
inteligentų čia ištiesų maža, 
ir tie patįs skęsta tarp vi
sokių lenkų “iš principo.”

Miestas musų gan toli 
nuo geležinkelio, toli nuo. 
didžiųjų karo apygardos ke
lių, tai ir karas maža tesu
teikė permainų paprastam 
musų gyvenimui.

Tik dažnai rinkdavos mie
stan iš visų apylinkės val
sčių stipresnieji ir jaunes
nieji vyrai, paskui juos bėg
davo susirupiiic tėvai ir 
žmonos, kelintą dienų skani-

Turky nuosto
liai dideli.

Paryžius, geg. 17. — Iš 
Atėnų ateina telegramos, ku
riose skelbiama apie didžius 
turkų nuostolius. Iš talki
ninkų esančių laivų šauja- 
ma į turkų drutvietes palei 
Dardanelius ir šimtai turkų 
ištalžoma tukino budu.

Turkai, paimtieji nelais
vėn, liudija, jog Turkijai 
ima pritrukti visokios amu
nicijos.

1,300 PASAŽIERIŲ BU
VO PAVOJUJE.

New York, geg. 17. — 
Pribuvo Norvegijos pasa- 
žierinis garlaivis Kristiano- 
pjord iš Bergen. Jūrėj tą 
pat dieną, kada Lusitania 
buvo sutorpeduotas, buvo 
kilęs gaisras ant Kristian- 
fjord. Kapitonas ir juri
ninkai per keturiolika va
landų kovėsi su ugnim ir 
galop užgesino. Išviso ant 
garlaivio buvo 1,300 asme- 

bodavo liūdnos lietuviu dai
nos, bet greitai jas pakeiz- 
davo trukšmingos kareiviu 
dainos, o praėjus dar ke
lioms dienoms miestas ir vi
sai netekdavo sau giesmi
ninkų, kurių vis daugiau 
reikalaudavo pasienių gais
rai.

Ir vėl tylu ir vėl ramu. 
Pradžioje vietos lenkai su
skato kurti ir rengti ligoni
nę sužeistiems kareivi:.ms. 
Žinoma, visur rinko aukų 
pinigais ir “medžiaga” iš 
vietos ir apylinkės lietuvių 
ir lenkų. Prie to darbo pri
sidėjo ir tie, kurie dedasi 
lietuviais esą, bet visas dar
bas gavo vien lenkų darba
vimosi vardą.

Bet ir tas darbas 
gai truko: sužeistųjų len
kai negaudavo, pinigų jiems 
pritruko patiems gabenti ir 
slaugyti ligonius; dabar gi 
beliko vien tuščias prireng
tas butas.

Gyventojai jau nusirami
no, tik vaikščioja už miesto 
pasiklausyti ,kaip toli, toli 
nelaimingoj Suvalkų žemėje 
anuotos griaudžia.

Karui kilus gyvenimas 
mieste gerokai pabrango; 
sodiečiai del branm ano ma
žiau tekenčia, nes jie dau
giau parduoda, mažiau per
ka.

NUSKANDINO DAUG 
LAIVŲ.

Londonas, geg. 17. — Bu
šai daug pridarę turkams 
blėdies ant Juodosios jūrės. 
Nuskandino keturis garlai
vius su anglimis, du vilklai- 
viu ir 20 žėglinių laivų. Bu
vo bombarduojami Turkijos 
miestai Juodosios jūrės pa
krantėse ir daug blėflies 
pridaryta.

LYGUMAI,

Ar pirmiau taip vogė, ar 
ne, to nepasakysiu, bet kad 
dabar priviso vagilių, be 
abejo, tiesa. Ne vienas ry
tą randa tuščias klėtis; va
gia labia ia mėsą, mat, ji 
dabar brangi. Daug toje 
apylinkėje pavogta — va
gių gi niekur nesugaima, 
kas kaltas, nežinau. Pie
nam ūkininkui patariau ne
gaišus kreipties policijon, 
tas žmogelis liūdnai nusi
šypsojęs atsakė: “Pavogė 
arklį, mat, dar ir balną pri
dėk, juk nesuras.”

Kitas neturėjo Velykoms 
nei atsigavėti. Vien tik 
skurdus vargas.
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T’ ri ramybės apaštalai 
mu socialistai. Kuomet
Yo c.-čiai sutorpedavo gar
bu-.. Lusitania, su kuriuo-
mi i ’.skendo daugiau tūk
stančio vyru, moteliu ir vai
ku ir, kuomet prezidentas 
Wilson pasiuntė Vokietijos
kaizeriui notą, panašią į ul-

listai, užuot stoti prezidei^o 
Wilsono pusėn ir bendrai su
visais amerikonais pasmer
kti tas vokiečiu piktadary
bes ant jūrių, jie šūkauja 
ir burnoja ant Suv. Valsti
jų kokių tai pramanytų bur- 
žuazų, buk šie gundanti 
valdžią stoti karau su Vo
kietija. Pasirodo, kad mu
sų socialistams yra daug 
meilesnė Vokietija su kai- 
zeriukais, negu Amerika su 
tikrais jos patriotais. Jie 
šios šalies laisve naudojasi, 
čia turi sau ramią prieglau
dą, bet neiškenčia tdrti teu
tonams sąjausmo žodžių už 
amerikonu žudvma. Mat, 
jie esą romybės apaštalais, 
dideliais karo priešininkais. 
Tuo tarpu po jų ta “romy
bės” skraiste slepiasi teu
tonams simpatija, bet ne 
kokia ten romybė. Tikrai 
šelmiškas toksai elgimosi.

Lenkijos praeitimi ir da
bartimi, ypač, kuomet tą šą
li karo vėsulas išteriojo. 
Jie stengiasi tais laikraš
čiais atsiekti svetimtaučių 
simpatiją link nuteriotos tė
vynės ir išdirbti plačią opi
niją, kad Lenkija būtinai 
turi apturėti neprigulmybę. 
Ir lenkams tas labai daug 
gelbsti. Svetimtaučiai iš tų 
laikraščių sužino, kas buvo 
ir yra Lenkija-ir kokia ji 
turėtų būti ateityj, pasibai
gus šiam baisiam karui. Be 
to lenkai apšviestuoliai daž
nai ir šiaip daug straipsnių 
parašo į angliškus laikraš
čius. Tie rašiniai turi dide
lę svarbą. Be abejonės, ta
sai lenkų veiklumas ir ap
sukrumas nepasiliks be at
balsio tautų konferencijoje 
pasibaigus karui.

Imkime dar vieną dalyką. 
Mėnesiniai ir savaitiniai an
gliški “magazinai” šiais lai
kais labai daug ir plačiai 
aprašinėja kariaujančių 
tautų šalis, gvildena jų his- 
tęriją, gyventojų būdą, pa
pročius ir kt. Nesenai vie
no tokio “magazino” nume
ris buvo pašvęstas tik vie
nos Lenkijos aprašymui.

Tautiečiai! Gi mes, pa
našiai lenkams ar negalė
tumėm pasidarbuoti savo 
tėvynės labui ? Juk ne ma
žai turime tūvinainių, žinan
čių savo tautos liistoriją ir 
mokančių anglišką kalbą. 
^Medžiagos tam tikslui pa
kaktų, kaip iš Lietuvos Dis
forijos, taip ir iš musų ša
lies vaizdelių. Angliški

šisai didelis pasažierinis garlaivis laimingai pasiekė Anglijos pakraščius ir jis 
nebuvo vokiečių užkabintas.

‘1 Tėvynė ’ ’ nesi jaučianti
kalta esanti, kad ji perspau- 
zdino Žemaitės laišką, ra
šytą A. Rimkai, kuriuomi 
bjauriai apšmeižta Lietuvių 
Draugiją nukentėjusioms 

• del karo šelpti Vilniuje.
‘Tėvyne,” paprastu budu, 
už tai kaltina pačią minėtą 
draugiją, kuri apie save 
nieko nebuvo pranešus A- 
merikos lietuviams. Mat, 
jei kas tyli, tai tą pridera 
ir tvoti kaip tik papuolė. 
Kuomet dabar “Tėvynei” 
paaiškėjo Žemaitės prasi
mai” mai ir šmeižtai, tatai 
ne' . Lėtų bėdą ant kitų 

..;ti, bet, atsiprašius vi
ii ••n; nes, pačią Žemaitę pa

smerkti už jos purvinus 
darbus. Tečiau “T.” to ne
daro ir nedarys. Nes, su- 
]yg jos manymo, argi ver-

tetų nuimti šmeižtai nuo 
katalikų, argi verta .katali
kų visuomenės veikimą gir
ti? Tai padaryti “T.” bu
tų didis prasižengimas! 
Tiek to. Katalikai pripra
tę visako nukentėti. Bet 
svarbiausia tas, kad Žemai
tė musų visuomenėje ilgai 
bus minima su didžiausia 
neapykanta, nes tokie apsi
reiškimai tautoje neatleisti
ni.

laikraščiai mielu noru tuos 
aprašymus atspauzdinįų ir 
plačioji svetimtaučių mi
nia patirtų, kas yra Lietu
va ir kad lietuvių tauta tik
rai gyvuoja.

Turime Amerikoje ir to
kių savo inteligentų, kurie 
gerai supranta ir kitas kal
bas. Jie galėtų ši-tą para
šyti Į svetimtaučių laikraš
čius ir iš to išeitų vien tik 
didesne musų tautai nau
dą.

Dabartinis laikas, tai pa
togiausia proga kovoti už 
Lietuvos laisvę. Ko mums 
seniau nebuvo galima at
siekti, dabar laikas tai visa 
atlikti. Darbuokimės taip, 
kaip kitos tautos darbuoja
si. Kitkas svetimas tame 
darbe mus nepamainys. Iš- 
kalno, išanksto prisiruoški- 
me siųsti savo tautos var
du peticiją pokarinei! kon
ferencijom To neatidėlio
kime tolesniam laikui. Nes 
kartais mus gali ištikti taip, 
kaip kad tą medžiotoją — 
kuomet prisieina eiti me
džioklėj, tai ir imama šunes 
lakinti. Apsaugok, Augš- 
čiausis, kad su mumis 
panašiai neatsitiktų, nes 
viskas nueitų niekais ir mu
sų tauta liktų amžinai pa
žeminta, gi pati tėvyne Lie
tuva nuskriausta.

Ir kad taip blogai neat
sitiktų, mums, tautiečiai, 
reikia turėti daugiau veik
lumo ir apsukrumo. Turi
me darbuoties bet atsilsio, 
be paliovos, visomis savo jė
gomis. Kas musų negali 
tautos reikalų remti, tas 
privalo imti rankon plunk
sną ir rašinėti straipsnius 
svetimtaučių spaudai apie 
Lietuvos vargus. Šiuo me
tu turime užmiršti tarp sa
vęs visokius vaidus, nesuti

kimus, padėti šalin sroves 
ir veikti išvien taip, kaip 
pridera vienos tautos vai
kams. Tik geležinėje vie
nybėje yra tikroji tautos 
galybė, atliekama didžiausi, 
prakilniausi darbai!

Jei tokia neskaitlinga ir 
nekultūringa albanų tauta 
išsikovojo laisvę, tai kodėl 
mes, lietuviai, būdami už 
albanus kultūringesni ir 
skaitlingesni, negalėtumėm 
to paties atsiekti!

Bet yra viltis, kad tai 
atsieksime. Tik nusikraty- 
kime tą savo nerangumą, 
pastokime veikliais, tautos 
vyrais. Už visokius nepasi
sekimus ir kitką nekaltinki
me kitų, bet savyje ieškoki
me tų ydų, kurios laiko su
varžiusios musų kūno ir 
proto jėgas. Pasidarbuo
dami sulauksime gausių 
vaisių.

Amerikonai sako: “The 
time is money.” Mes tatai 
sulyg tos patarlės veikime 
negaišuodami laiko. Be
veikdami išvysime Lietuvą 
laisvą, o tuokart nereikės 
mums bastyties po svetimas 
šalis. Kiekvieno lietuvio 
obalsiu turi būti: darbuo
ties ir kovoti del Lietuvos 
laisvės.

Nelaukime kitų pagelbos. 
Netroškime globos nei' nuo 
kaizerio, nei caro, nes jie 
mums nieko gera ne veli j a. 
Patįs žodžiu ir raštu dar
buokimės tarp svetimtau
čių, supažindinkim juos 
su kituomet galingos Lietu
vos praeitimi ir dabartimi, 
nesigailėkime tautos labui 
nei turtų, nei sveikatos, o 
tuomet susilauksime laimin
gesnės gadynės, laisvos Lie
tuvos!

Mildos Simus.

Džiovininkė ‘‘Ateitis” 
tvirtina, kad tarp Amerikos 
lietuvių esama klerikalų ir 
viskas. Sako: “Matyt, ne
koks politikos žinovas “Ka
talikas,” jei jis nežino, ko
kiam politiškam vežimėlyj 
sėdi,” suprask: “Katali
kas” sėdįs klerikalų veži
mėlyje. Apie lietuvių “kle
rikalizmą” daug kartu 
“Katalike” buvo rašoma ir 
prirodinėjama, jogei tarp 
lietuvių jokių klerikalų nė
ra ir jų negali Imti. Žodis 
“klerikalai,” tai tik pra
manytas katalikams pra
vardžiavimas, šmeižtas. Ta
tai “Ateičiai” tik prisieina 
pasakyti, kad ji pati nežino, 
ką kalba, pavartodama 
“klerikalizmą.”

Šisai yra naujas ambasado
rius Washingtone iš respub

likos Labrador.

Musų moterims
Dr. S. A. Šlakienė.

daug palengvinimo valgių 
gaminime. Vasaros metu 
ypatingai' puikus dalykas, 
nes nereikia nuolatinio ug
nies kurstymo, nesieikvoja 
kuras ir nepriduoda karščio 
į kambarius. Nebūna jo
kių nuo gaminamųjų valgių 
išgaravimų, kurie kaikam 
nemaloniai kvepia. Nėra 
baimės apie prisvilimą, pri- 
degimą, pervirinimą. Val
giai per daugelį valandų už
silieka karštais ir skaniais.

Moteris, sudėjusi gamina
mus valgius Į be ugnies pe
čių, gali sau išeiti lauk su 
reikalais ant kelių valandų 
— keturių, šešių ir net aš- 
tuonių valandų. Jos valgiai 
pečiuje be ugnies nesusiga- 
dįs. Sudėjus valgius Į be 
ugnies pečių, moteris gali 
sau išeiti, ar išvažiuoti su 
vaikais Į parką. Sugrįžus 
ras valgį išvirusi, šiltą ir 
tinkamą ant stalo dėti.

Kaip padirbti tokį pečių?
Tokį pečių galima gata

vą nusipirkti, bet jis bran
giai kainuoja ir dažnai nes
ti atsakantis.

Geriausia pačiai šeiminin
kei išmokti, kaip pasidaryti 
toki pečių.

Paimti didoką dėžę (bak- 
są) arba kasę, porą kaldrų 
ir poperos. Iškloti dėžės 
visą apačią ir šonus kaldra. 
Reikia galą palikti uždeng
ti. Paskui gale porą plo
nesnių kaldrų arba Manke
tų taipgi inkloti iš eilės i 
vidurį, o potam storai išklo
ti visą vidurį popera, laik
raščiais. Palikti vietą, kur 
bus indėtas puodas su ga
minamu valgiu. Žinoma, 
visas valgis turi būti atsa
kančiai pritaisytas; viskas, 
ko tik reikia, turi būti in- 
dėta į puodą. Turi būti su
dėti visi prieskoniai. Ta
sai valgis turi būti ant ug
nies užvirintas; pavirintas 
apie 15 miliutų, o ilgiausia,

Visuomet gerai užvirint 
puodą su valgiais 'prieš di
dėjimą i be ugnies virtuvą 
ir dėti neilgai trukus—juo 
greičiau, tuo geriau.

Valgiai tokiame pečiuje 
visuomet bus iššutę. Jei ne, 
tai bus viena iš trijų prie
žasčių: 1) nepakaktinai iš 
karto užvirinta, 2) atšalęs 
puodas indėta virtuvai!, ar
ba 3) negana storai ir ak
linai buvo apkimštas puo
das.

Išanksto reikia turėti ge
rai išklotą storai keliomis 
eilėmis kašę, kad oras neiš
eitų ir neineitų.

Tasai virtuvas tokiuo pat 
budu daromas, taip sakant, 
ant to paties principo, kaip 
ir ledaunė.

Patariu išmėginti šį vir
tuvą. Sutaisyti, kaip vir
šuje aprašyta ir išvažiuoti 
savo reikalais. Jei ir ne
nusiseks, tai neatmesti, kai
po negalimo daikto, bet mė
ginti surasti nenusisukimo 
priežastis ir jas prašalinti. 
Jei išmoksite ir kelintą kar
tų pasinaudosite, tai ištik
ro. pripažinsite, jog tai nau
dingas ir parankus 
las.

Nenusiminti, jei iš 
nepasiseks. Retai
daiktas iš karto nusiseka 

žmogus 
bus

kuomet jis išvakarėmis su- 
grišta linksmas namo.

8. Nekuomet neapkalbėk 
savo vyro, ypač savo tė
vams, kad vyras yra toks, 
arba toks, kad sugrįšta vė
lai namo, kad tankiai yra 
suniuręs. To visa niekam 
nepasakok, nors tai ir tei
sybė butų.

9. Nepageidauk jokių ba
lių, šokių, išvažiavimų, 
brangių avalų ir šilkinių pa
rodų, taippat nei; kitokių 
daiktų, kurie apsunkintų 
vyro kišenių, bot pasiganė- 
dink tuo, kuo tavo vyras 
teiksis tave aprūpinti.

10. Nereikalauk nuo savo 
vyro nieko daugiau, kaip 
tik saldaus bučkio. X.

Prierašas: šie prisakymai 
vyro rašyti ir taikomi mo
terims. Tegu atsiranda ko
kia moteris ir parašo pa
našius prisakymus del vy
rų. X.

išmis-

karto 
koks

DIDELE ADKA ?
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NAMAI.
(Žiūrėk nm. 115).

Dabar, vasarai ateinant, 
pasiryžau aprašyti vieną 
dalyką, kurs turėti namuo
se yra labai naudingas ir 
parankus. Yra tai be-ug
nies pečius, angliškai vadi
namas fireless cooker. Nu
rodysiu, kaip jį pasidaryti 
ir kaip vartoti. Iš to bus

MKLTOUU- 
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI,

• , ' s , „h .. ..,.33

gerai. Išmoksta 
vis bandydamas. Taip 
ir su musų be ugnies 
čiuni. O jis naudingas 
kiekvienai šeimininkei.

Na, dabar galų gale
klausite, ko galima pasiga
minti su tokiuo pečium? 
Tai tinkamas klausimas.

Be ugnies pečiuje galima 
pagaminti visokias, Įvairias 
sriubas ir iššutinti mėsą, 
padaryti taip vadinamus 
stews. Galima iššutinti vi
sokius mėsų kepsnius (pot 
roasts) ir iššutinti visokias 
daržoves, kurioms neken
kia vandenyje mirkti.

Daug, daug laiko tuomi 
užrūdija šeimininkė, daug 
triūso atsimeta. Nereikia 
triustis apie pečių, nereikia 
jin anglių, malkų kraulti, 
arba gazą vartoti. O val
giai ištikro skaniai iššunta.

Todėl, moteris ir mergi
nos, pasimokinkite padary
ti tą, pečių, išmokite jame 
gaminti valgius, o ištikro 
atrasite, jog tai tikrai nau
dingas dalykas.

(Seka toliau).

tai pusę valandos. Ir tuoj 
po tokio pavirinimo induti i 
pastatytą vietą arba lizdą. 
Jei aplink puodą yra dar 
vietos, tai apkamšyti gerai 
popera arba audeklais. Vir
šų apkloti storai popera, 
kaip šonai ir apačia kad 
buvo. Paskui apkimšti dvi
karte ir kaldra taip, kad vi
sur butų drūčiai apsikimšę. 
Dar galima surišti ir kokia 
paduška pridengti ir palikti 
iki reikalaujamo laiko. Ne
išimti anksčiau trijų ir vė
liau septynių ar astuonių 
valandų.

Perscrgstu, jog per visą 
tą laiką neturite atidarinė
ti arba atkloti puodo, nes 
šiluma išeis ir jau valgis
neužsibaigs iššusti.

DEŠIMTS PRISAKYMŲ
JAUNOMS PAČIULĖMS.

į 
iI ■ ■■ ■ I sI
|

Telephone Yards 6635

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO, ILL.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So- Ilalsted St.
Tel., Drover 5326
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(Humoras).
1. Aš esu tavo viešpats, 

kursai tave išvedžiau iš sen
mergystės vergijos, iš susi
krimtimo namų.

2. Nekuomet neištark 
mano vardo aštriai, bet vi
suomet sakyk — “mano 
brangiausias ir mylimiau
sias vyreli.”

3. Atmink, idant diena, 
kurioje parnešu uždarbį, iš
kilmingai švęstum.

4. Gerbk mano tėvą ir 
motiną, kuriuodu tave ap
dovanojo tokiuo idealiu vy
ru.

4. Neužmušk nekuomet 
savo meilės, kuri priguli ta
vo mylimiausiam vyrui.

6. Nekuomet nepralcidi- 
nėk laiko meiiavimuisi su 
kitais vyrais, taippat su 
jais neturėk jokių meiliškų 
santikių.

7. Nekuomet nevogk pini
gų iš savo vyro kišenių,

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir uisė< 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliui 
•giąusia žemė visokiems javams, iienul 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduoda 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra turi 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Michi 
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra ėia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, moki 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kfimpanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manei nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.
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KATALIKAS

Prie “Tėvynės” redakci-: 
jos atsakymo Tautos

Tarybos Nariui.
“Tėv.” redakcija, ačiuo- 

dama man, buk tai už lek
ciją apie organizacijų lega- 
liškumą ir nclegališkuiną, 
keliu mąstą straipsnyje, 
tilpusiam “Katalike,” sten
giasi priparodyti dalykus 
savotiškoj “aiškioj” švie
soj. Na, ir intarė mane, 
buk 'tai aš darąs jiems ne
teisingus priekaištus, prasi
manymus ir stengiasi pri
parodyti iš kaž-kur tai su- 
graibinėtais novos argu- o o
mentais, buk mažai žinau 
apie kalbamus dalykus; o 
jau apie SLA. ir SLRKA. 
visai mažai, arba nežinau 
ką kalbu. v

Tiesa, pažiurėjus pavir
šutiniai į tuos argumentus, 
į tas skaitlines, kurias “Tė
vynė” taip “nuosekliai” 
matematiškai išskaitl iavus, 
o dar į tuos “Insurance 
commissioners” atsakymus, 
net iš keturią valstijų, ro
dosi tiktai, kad jau tas T. 
T. N. su savo darodymais 
ir visomis katalikiškomis 
organizacijomis — sudirb
tas su pipirais. Rodosi to
kie tvirti ir nesumušami ar
gumentai, kad teisingesni 
jau negali būti. Anot “Tė
vynės,” pilnai užtenka tą 
musą paaiškinimą ir T. T. 
Nariui ir skaitytojams.”

Bet gi žvilgterėjus į da
lyką giliau, pagvildenus 
tuos argumentus nuodug
niau, pasirodo, kad “Tėv.” 
redakcija ne tik ką nedaro- 
do nieko, kas galėtą ją pa
teisinti iš padarytą jos už
metimą link katalikišką or
ganizaciją, ytin 
bet dar daugiau 
kompromituoja.

“Tėv.” padaro

SLRKA., 
save su-

ją tikslą ir veikimą, kaipo 
tokios sulyg valstiją teisią 
yra leistinos egzistuoti, jei 
jos butu ir neinkoporuotos 
ir už tai jos yra pilnai le- 
gališkos.

Nors “Tėvynė” kalba a- 
pie legališkumo teises Suv. 
Valstiją, na, ir, norėdama 
man tai prirodyti, priveda 
pavyzdį: kaip Lietuvoje 
padarytas metrikas yra le- 
gališkas, o kaip ne. Tai 
tau, kūmai, ir kriukis. Jau 
bent po plynių reikėjo tam 
surasti pavyzdį prisitaikant 
Suvien. Valstiją teisiu, o 
ne Lietuvos (Rusijos). Juk 
“Tėv.” redakcijai gali bū
ti gerai žinoma, kad kas 
Lietuvoje yra legališka, tas 
visai gali būti nelegališka 
Amerikoj; o kas yra legališ
ka Amerikoj, gali būti vi
sai nelegališka Lietuvoj 
(Rusijoj). . Pav.;_ vekselis 
sulyg Rusijos' teisią rašy
tas ant paprastos poperos 
— yra nelegališkas ir ne
turi jokios vertės; o Suv. 
Valstijose toks pat doku
mentas yra legališkas, ne
žiūrint, ant kokios poperos 
jis bus parašytas, jei tik 
bus parašytas gerai. Arba 
paimkim kokį nebūk doku
mentą, darytą Rusijoj; jai
gu ant jo nebus parašas pa
dėtas ■— paišeliu, nebus pri
pažintas legališku ir netu
rės jokios vertes valdžios 
akyse; nes paišelio vartoji
mas pasirašymui ant doku
mentą ten nėra pripažintas 
legališku. Amerikoj — Su
vienytose Valstijose, pasi
rašymas su paišeliu yra pri
imtas už legališka ir turi 
vertę teisme. Tas pat 
skirtumas yra ir su orga
nizaciją legališkumu tarp 
Rusijos ir Amerikos. Tai
gi šitoks “Tėvynės

nelegališ-

išvedimą 
iš mano nurodinėjimą apie 
organizaciją legališkumą ir 
nclegališkuiną, buk LRK. 
Federacija, Vyčiai ir Blai
vininką draugijos — neturi 
čarterią, taigi, jos suprati
mu, jos ir yra
kos. Kaip jinai tokį išve
dimą padarė, aš nesupran
tu, nes apie tai, ar jos tu
ri čarterius, ar ne — visai 
nekalbėjau; nurodžiau tik 
tiek, kad panašios organi
zacijos turi teisę vadintis 
legališkoinjs, kadir neturė
damos čarterio; nes kiekvie
na valstija turi link pana
šiu neinkorporuotą organi
zaciją ypatingus statutus 
(statutes) ją reguliavimui, 
leidžiant tokioms organiza
cijoms gyvuoti. Jaigu val
stija leidžia tokioms orga
nizacijoms gyvuoti, tai su
prantama, kad jos ir yra le- 
gališkos to], kol veiks pri
sitaikant prie minėtą re
gulą (statutą); jaigu ma
nytą išeiti į tokį veikimo 
kelią, kuris yra leistas tik 
inkorporuotoms dr-joms, 
tai yra turinčioms čarterius, 
tąsyk, be abejones, draugi
ja turi išsiimti čarterį, jai
gu nori sutikti su valstijos 
teisėmis ir vadinties legališ
ka. Tatai man visai ncap- 
ėjo ir dabar neapeina, ar 
minėtos organizacijos turi 
čarterius, ar ne; jaigu “Tė
vynės” redakcija nori tik
rai sužinoti, tai malonės 
kreiptis prie tą organizaci
ją valdybą. Aš vien tik 
nurodžiau, kad minėtos or
ganizacijos, atsižvelgiant į

pri
vestas pavyzdis, visai ne
pritaikintas prie dalyko, 
ir ji kaip tik keistai lega- 
liškumą supranta.
' Toliaus: — “Tėv.” re
dakcija sako: “Ponui T. T. 
Nariui, kalbant apie SLA. 
ir SLRKA., reikėjo kiek 
daugiau apie tas organiza
cijas patirti” ; dar toliau 
sako: “Kad p. T. T. Narys 
nežino, ką kalba, o jei žino, 
tai labai silpnai.” Gerai! 
Paleiskim lai būna taip, 
kaip “Tėvynė” sako, bet 
lai buna leista man pagvil
denti jos paduotus argu-’ 
mentus, tąsyk matysim, ar 
tie argumentai teisingi ir 
ar nors kiek neteisinga ir 
redakcija iš padaryto per 
ją užmetimo prieš SLRKA. 
Tąsyk pasirodys, ar žino ką

“Tėv.,” apskelbus SLR.- 
KA. 'organizaciją visiškai 
nelogiškai ir griežtai prie
šinga šios šalies įstaty
mams, sako, kad: “Vargiai 
čia gali kas-nors įžiūrėti tą 
šmeižtą, kurį p. T. rlL Na
rys būtinai nori mums pri
mesti. Šmeižtas,' kaipo 
šmeižtas, čia jo tik negali 
įžiūrėti, kuris žiūrėdamas 
nenori matyti; su tuo tiek 
to bėdos. Bet ar “Tėvy
nes” redakcija supranta tą? 
kad įianašios rūšies paskala 
veda prie boikoto! Kaip 
gi galimą rašytis i tokią or^ 
ganizaciją, kuri yra “visiš
kai neicgališka ir griežtai 
priešinga šios šalies įstaty-
mams.

Tai yra ignoravimas nc-
patinkamos sau organizaci
jos, kuris, kaip teko sūži-

Todel-gi negalima su
prasti, ką “Tėv.” redakcija, 
paleidusi tokį paskalą, ma
nė atsiekti: ar pasityčioti 
iš šios šalies įstatymą, ar 
pati iš savęs, ar gal stačiai 
manė kenkti organizacijai 
SLRKA., nors ji tai užsi
gina.

(Pabaiga seka).

LIETUVIS 
GRABORIUS

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

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4138

į A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

?honi Drover 7100

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St., Chicago. * “

TAUPYKI! PINIGUS
es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksite Banke 

io store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke’io 

kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto 
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. Ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70c
20c
20c
60c

1 Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnes (26e. sv.) 52e 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12e
y2 sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12e 
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40c

5Zj IL.QRS GROUPED ON & Į/VCH GUNS OF WYOMING 
Jurininkai ant Suv. Valstiją šarvuočio Wyoming.

noti, jau pradeda išduoti 
vaisius.

rtodel tai aš, būdamas na
riu SLRKA., kap jau pir
miau buvau minėjęs, ir ma
tydamas, kad toks apskeL 
bimas yra melagingas ir 
tikrai kenkiantis minėtai 
organizacijai — pareikala
vau prirodymą.

“Tėvynei” esant prispir
tai prie sienos, likosi vie
nas iš dvieju: arba paleis
tus žodžius atšaukti, ar pri
rodyti savo tvirtinimą ne- 
sumušamais argumentais.

“Tėv.” redakcija, žino
ma, griebėsi medžioti argu
mentą. Iš atsakymą ketu
rią valstiją “insurance 
commisssioners, ’ ’ tilpusią 
straipsnyje — atsakyme T. 
T. Nariui — matosi, kad 
buvo parašyti užklausimai į 
šią valstiją ins. departa
mentus: ar yra SLRKA. 
čarteris ten įregistruotas. 
Iš tą keturią valstiją “T.” 
surado, kad SLRKA. čar
teris yra įregistruotas .pil
nai Pcnnsylvanijos valsti
joj ir, kad toje valstijoje 
turi pilną teisę organizuo
tis ir veikti ir kad yra pil
nai legališka organizacija. 
Kitu gi valstiją komisionie- 
rią atsakymuose taipgi pa
sirodo, kad šioji organizaci
ja yra užvedus reikalą tari- 
mosi įregistravimo čarterio 
ir tose valstijose. Ant kiek 
man yra žinoma, tai SLR.- 
KA. turi savo kuopas ne 
tik šiose keturiose valstijo
se, bet bene bus tik aplink 
20-tyje valstiją. Priegtam 
gi reikia žinoti, kad ne tik 
šiose keturiose valstijose 
turi daugiausia nariu; iš
skiriant šias valstijas, ži
nau, kad šioji organizacija 
turi gana daug narią dar 
keliose valstijoje; gal dar 
daugiau, negu tose valstijo
se, kuriose “Tėv.” redakci
ja teiravosi. Taigi, nėra a- 
bejonės, kad reikalas įre
gistravimo čarterio gal bū
ti yra pradėtas ir tenai. Bu
tą gerai “T.” padariusi, 
kad butą pasiteiravusi ir 
kitose valstijose, o butą tik
riau persitikrinusi. Vienas 
dalykas iš šią valstiją ins. 
dep. atsakymą metasi į a- 
kis, tai minėjimas vardo 
SLRKA. panašumo į SLA.!

nekurtos net sako, kad ant 
toliaus organizacijoms bus 
neleista priimti panašią 
vardą viena kitai. Bene 
bus tiktai čion “T.” redak
cijos “extra” prierašas a- 
pie vardus prie laišką su 
užklausimais SLRKA. lega
liškumo.

Taigi aiškiai pasirodo, 
kad “Tėv.,” pasiteiravusi 
tik keturiose valstijose, pa
ti susekė, kad Pennsylvani- 
jos valstijoj SLRKA. čar
teris yra įregistruotas ir 
yra pilnai legališka organi
zacija; bet kas-gi gali už
ginčyti, kad netrukus bus 
įregistruota ir tose valsti
jose, kuriose “Tėvynė” tei
ravosi? Jei tik toks, kuris 
bandytą užbėgti už akią ir 
tame dalyke kenkti. Jei i- 
ki šiol šios organizacijos 
konstitucija nekurtais pun
ktais neprisitaiko prie ne
kurtą valstiją . teisią, tai 
tas, suprantama, bus grei
tai pataisyta ir prisitaikinta 
prie tu valstiją reikalavi
mą. Mes žinome, kad ir 
SLA. darbą registravimo 
pradėjo ne nuo šiandie, o 
vienok dar iki šiol neprisi
taikė prie nekuriu valstiją 
reikalavimą. Taigi, ma
nau, “T.” nėra perdaug ko 
džiaugtis ir didžiuoties iš 
nelegališkumo SLRKA.

Su šiais argumentais, kai
po svarbiausiais, tai yra at
sakymais iš insurance 
partamentą “Tėvynės” 
dakcija pati save jau 
kompromituoja. Buvo
skelbus, kad SLRKA. visiš
kai nelegališkas ir griežtai 
priešingas šios šalies įstaty
mams, o dabar pati parodo, 
kad Pennsylvanijos valsti
joj yra pilnai legališka, ku
rioje tai valstijoje SLRKA. 
turi didesnę pusę visą or
ganizacijos narią. Taigi 
čia nereik būti perdaug na- 
ivišku, kad nesuprasti, jo- 
gei nei viena valstija jo- 
kiuo budu nepriims įregis
truoti tokią organiziciją, 
kuri butą griežtai priešinga 
šios šalies įstatymams. Net 
kaipo tokią aštriai perse
kiotą. Nejaugi “Tėv jį re
dakcija nežino, kad l|cnn- 
sylvanijos valstija priklau
so prie šios šalies, tai yra 
Suvienytą Valstiją?!....

1______________ Paieškau savo
B vyro Stanislovo 

Laurinaičio, 39 
metų, paeina iš 
Kauno gub, Gau
rės parap., Pur- 
viškių kaimo, 3 
metai atgal jis 
mane a p le i d o 
Chicago Heights 
ir iki šiam laikui 
nežinau kur jis 

___________ yra. Norėčiau, 
kad atsišauktų, 

arba kas duotų žinių, gaus 5 dol. do
vanų. Aš manau važiuoti į Lietuvų, 
tai norėčiau pirma sužinoti, gal jis 
taipgi norėtų važiuoti į tėvynę. Mel
džiu duoti žinių šiuo'antrašu .

Mrs. Pet. Laurinaitiene, 
1516 Arnold st., Chicago Heigfits, Ill.

Paieškau savo pusbrolio, Aleksan
dro Dubravalskio, paeinančio iš Kau
no gub., Zarėnos parap. Girdėjau, 
gyvena Kensingtone. Turiu svarbų 
reikalų. Kas duos žinių, gaus do
vanų $1.00. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Ona Butkienė, 
11572 Wabash avė., Kensington, Ill.

Didžiausios ir geriausios farmos ant 
pardavimo, su medžiais ir triobomis, 
taipgi ir be triobų. Parduodu ant 
visokių išlygų, nuo $8 iki $35 už ako- 
rį. Galima gauti ant lengv ų išlygų, 
ir su $200 galima pradėti gyventi, o 
su kitais pinigais turėsi laiko aut 7 
metų ir daugiau. Kas norit daugiaus 
apie tai dažinot, tai galit rašyti ar
ba atvažiuoti pas mane. Kas norit 
pas mane atvažiuot, tai pirma duo
kit man žinių, aš atvažiuosiu su au
tomobiliu ir praodysiu visas žemes, 
žemes aš turiu visokios, su moliu ir 
juodžemiu. Kas kreipsis prie manęs 
laišku, aš duosiu visokias informa
cijas ir atsiųsiu niapas.

John Trumpaitis, agent. 
The Swigart Tract, 

Michigan Farm Land, Irons, Mich.

»r. S. A. SLAKIENEJ
SPECIALISTE

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
3255 SO. HALSTED ST

„ Tel. Drovei 6323 CHICAGO, ILL. R 
■ _..... .. ... ..........................._.. ......_..................

Extra! Naujiena!
Šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galeriją. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin
ti-

P.CONRAD 3130 S. Halsted St

$1.16 $1.70
yra geriausias ką UŽ

de-
re-
su-
pa-

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

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatą išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mes dabar išmo
kinamo labai pigiai $15 00 kurso $25. 
visas kursas. Vėliaus bus $50. Moki
name dienomis ir vakarais iš ryto nuo 
9 vai. vakare nuo 7 vai. Atsilankyki
te ir pasižiūrėkite. Kreipdames laiš
ku įdėkit už 2 centu krasos ženkle
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.
K3StT7tjrt3W:: .'""I"'*t:

Banke’io geriausios rųšies grietinės sviestas 
pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarinėa dalis 
1644 ‘ ■
1373 
1045 
2054 
2710

_______ _____ Vakarinė dalis.
W. Chicago A406 W. Division St 1510 
Milw. Ave. 720 W. North Ave2830 
Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 
Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 
W. North Av3413 N. Clark St. 1832

Pietinė dalis.
W. Madison
W. Madison
Blue Island_____ ___
S. Halsted St 3437 S. Halsted St
S. Halsted St 4729 S A.shland A

1818 w. 12th st. 
st3102 W. 22 St. 
et Siaurinė dalis. 
A 3032 Wentworth Av

Dorna West PuIImano Lietuviams J
Jau galima pinigus siųsti į senų krajų — Lietuvą. Taippat par- | 

duodame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par
davimo labai pigiai keHatų namų. Du namu parsiduoda už pusę kainos, 
labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo 
daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu
viai, pasinaudokite iš geros progos!

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

• B. SLUZ
b 738 W. 119 St., West Pullman, III.
B TELEPHONE WEST PULLMAN 992. |

Pilni Namai Linksmybes
Į Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00 z
Šis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 1 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio ' 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą i 
vamzdeli i apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi i 
orą švelniu, maloniu akordu. '

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 4 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 7Sc. * 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumhriškių polka 
Teklytė 1 ~ 
Gudiška 
Gražybė 
Jurgiuko 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubožiaus. 
Siuntė maue Motiuėlė.

E — 1101

E —
E —

E —

ašE — 1170

ir Pranulis. 
Polka. 
Lietuvos.

> kazokas.

E — 1246

E — 1247
E — 1248
E — 1249

E — 1250

Kur bakūžė samanota. S 
Velnias ne Boba. \ 
Batų čistytojas. 
Rūtų Darželis.
Giesmė į Panelę švcnčiau- Į 
šią. ’
Avė Maria. \
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias no Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale sutelkiame veltui 
patarimus.

E — 1163

E — 1164
1165
1166
1167
1168
1169

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysitė kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairią kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3243-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL/

“Skaitykit Kataliką”

3
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KATALIKAS

r k-

Iš Chicago.
MOKSLEIVIŲ VAKA

RAS.
Vakar šv. Jurgio salėje 

atsibuvo katalikiškųjų mok
sleivių vakaras. Atlošta 
trumpa komedijėlė “Kas 
bailys? Lošėjai buvo: p- 
lė JuLja Raudoninto, pp. 
Julius Kaupas ir Jonas Ka- 
zanauskas. Šie asmenis ne 
pirmu kartu pasirodė ant 
platformos, yra gabus lošė
jai ir visi tris gerai atliko 
savo roles.

Po vaidinimo p-lė M. L. 
Gurinskaitė dailiai padaina
vo tris daineles. Galop dar 
šauniai sudainavo Kanklių 
choras, pono B. Janušausko 
vedamas.

Programui pasibaigus, p. 
Ežerskio muzikai grojant, 
jaunimas vikriai skrajojo 
po salę. Žmonių buvo pusė
tinai prisirinkę, bet buvo ti-

kėatsi daugiau. Rep.

GEGUŽINĖ PRAMO
GĖLĖ.

Vakar dieną Davis Squa
re parke, ant Town of La
ke, atsibuvo pramogėlė, ar
ba taip vadinama “May 
festival.” Ėmė dalyvumą 
įvairių tautų jaunimas. Di
desnę programo dalį užėmė 
mokyklų vaikai, čekų ir len
kų sakalai, jų gimnastikai. 
Dalyvavo ir lietuviai. Šv. 
Kryžiaus parapijos mokyk
los mergaitės dailiai pašo
ko; paskui didesnės mergai
tės taippat gražiai pasirodė 
su šokiais. Šv. Cecilijos 
choras dainavo Sužadink 

—Tai gražios dienos 
^n^iautos himną. Svetim

taučiams tas labai patiko. 
Program e buvo ir L. Vyčiai. 
Bet jie nepasirodė. Rep.

žmona; užsirakinęs ir atsi
gulęs; turbut kas kitas at
rakinęs duris ir atsukęs ga- 
zo ragelį; ir tiesa, nes kuo
met jis atrasta pritroškęs> 
duris buvo uždarytos ir pas 
jį atrasta raktas.

Chicago Citizens’ Commi
ttee išėmė “varantus” areš
tuoti visus mieste saliuni- 
nihkus, kurie vakar, kaipo 
sekmadienį, pardavinėjo 
svaigalus. Prie to komite
to priguli daugiausia meto
distų pastoriai.

Policija suėmė penkis vai
kinus, kurie intariami auto- 
mobiliaus pavogime ir Eng
lander krautuvės, 519 W. 
39 gat., apiplėšime. Suim
tų vardai: William Miller, 
17 motų; Abe Schaffner, 17; 
Joseph Brown, 18; Frank 
Crouni, 18; ir William Bar
ry, 18.

Clark gatvės gatvekaris 
ant Sheffield avė. sudaužė 
važiuojantį priešais auto

mobilių. Tris asmenis sun
kiai sužeista ir nugabenta 
ligoninėn.

Stanley Piotrovski, 1749 
IV. 20 gat., kambaryj at
rastas pusiau užtroškęs ga- 
zu. Atgaivintas aiškina, 
kad jis persiskyręs su savo

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Dalimis debesiuota ir vė
su; rytoj giedra ir truputį 
šilčiau; šiaurvakarinis vė
jas. Vakar augščiausia 
temperatūra buvo 67 laip-

- sniai, žemiausia — 49 1.

Karpenteriai rytoj bal
suos, ar priimti kontrakto- 
rių pasiūlymus ir sugrįsti į 
darbą, ar toliau straikuoti.

PAKELIAI,
(Panevėžio apskr.).

Kovo 9 d. Rėklių kaime 
kilo gaisras. Sudegė trijų 
ūkininkų trobesiai ir gyvu
liai. Gaisras prasidėjo iš 
Jodikio tvartų. Dvi savai- 
ti atgal to paties ūkininko 
sudegė klojimas. Spėjama, 
kad abu kartu gaisras kilo 
del pypkės.

Rėklių sodžiuje žemė iš
dalinta į vienkiemius, 
trobesiai tebėra senoje 
toje.

bet 
vic-

ŠIAULIAI.
Velykų šventėmis 

dvarininkas Kazimieras Ja
navičius, Šiaulių Savitarpio 
Kredito Dr-jos direktorius. 
Velionis dalyvavo ir lietu
vių visuomenės gyvenime. 
Jis buvo vienu iš įsteigėjų 
Šiaulių “Varpo” dr-jos; jo 
vardu statyta buvo ne vie
na Šiaulių pagarsėjusi “di
džioji gegužinė”...

Tai buvo savo krašto pi
lietis ir tikras žemaitis, 
nors ir priklausė prie dvari
ninkų luomo. Šiauliečiai

mirė

$250,000 Vertes 
Kuponų DYKAI

—ZteZ rūkytojų —

ZfJISSJIK
i i ■ į

CIGARETTES
Geriausios rūšies ir didžiausios vertybes HASSAN padare 

didžiausią pasisekimą pardavime už 5c Cork Tip Cigaretų visoj 
Amerikoj. Puikus gardumas, malonus kvepėjimas, priimnus 
švelnumas šitų didelių apvalų cigaretų duoda pilniausią užga- 
nedinimą.

“Tai Amerikos Standaras”
Kelios geros dovanos duodamos už Hassan Kuponus.
LIVE Lastic Beit—jisai T-E-M-P-I-A-S-I saizai nuo 30 iki 38 colių. Tempiasi prie 
kiekvieno pasitęsimo, pasirąžimo. Daktarai visur pataria. Duodama už kuponų .. 100 
Cigarnyčia, pasidabruota vokišku sidabru. Labai daili už kuponų . ......................
Kišeninis peilis, perlinis kotas, sudviem geležaitėm, taip-gi su nagu pelyčia už 
ponų ................................................. . . . .
r ' 
namuose daiktas už kuponų ..................

Kuponai
Vyrų ar moterių lietsargis ir ameriko
niško taffetto, nepermerkamas, gva- 
rantuotas už kuponų ................... 250
Virtuvės setas — 10 dalykų su Han
ging Rock. Setas susideda iš: mėnesi
nio peilio, mėsininko peilio, Emery 
tekėlo, šaukšto maišymui, blynų ap- 
svartytojo, duonriekinio peilio, Com
bination Can atidarinėtojo, didelės 
šakutės ir pjūklelio. Už kuponų 300 
Vyriškas laikrodis iš tikro gun meta
lo. Už kuponų,............................... 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis be 
uždarymo 14 kt. auksinis “Waltham 
Movement’’. Už kupontj ......... 3,900.

Siųsk kuponus į
AMERICAN TOBACCO COMPANY 

Premium Dept.,
490 Broome St., New York, N. Y.

T e myk 

Speciali 
Kuponą 
Šiame

Laikraš100 
ku- 

______ _________ ______ _ ......._______________________ 125
Food Chopper (šakočka) su keturiais (4- peiliais, lengvai pritaikomas. Rekalingas 

...   200

DYKAI
10 HASSAN KUPONU 

(IŠKIRPKIŠITA. KUPONĄ)

geru žodžiu ilgai minės jo 
vardą, *■ ■ • T-^-. »m-

Fotografijy Galerija!
Ant pardavimo puiki fotografijinė 

galerija; vieta išdirbta nuo senai, ge
ra vieta lietuviui arba lenkui. Par
siduoda tik iš priežasties ligos savi
ninko. Norėdami apie tai daugiau 
dasižinoti, atsišaukite adresu:

A. SZEWCZYK
159 E. Main St, Amsterdam, N. Y.

iBWUS
Memorial Bells a Specialty.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele 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 ar 
rašyk platesnių žinių.
American School Oi Lnngnafies

tyje

t. .c^.c-'^cra. cr <oYe- <?r <-

Premium Dept.

l^šitas specialis 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.
490 Broome St., New York, N. Y.

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

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., preke $4000. ■
Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišaukii kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti begyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept. 

3253 S. Morgan St. : K. J. FILLIPOVICH, paid.

Tananevicz SavingsBANK
1

4

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

8249-53 S. Morgan Street, Chicago, III

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 ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus rašius 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

Nedčliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. KALSTEI) ST. CHICAGO, ILL

i)U-KART NEDEmiS LAIKYTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina Kas marokas ir petn^la
PRENUMERATA KAŠTUC4A- .....................

AMERIKOJ r“eta.™ 52-sū(pusei matų $1.25
EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
 1 l j°j ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk $uoįau%. o gaasx «ieną įsuinen dykr*.

W. D. Boczkauskas & Co.
S2B-S22 W. South «lt„ . Stahanov City, Po.

1741 W. 47th Street, Chicago, III
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