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ITALIJA STOSIANTI KARAN
Visa Italija 

už karą.
Roma, geg. 18. — Laik

raštis Giornale D’Italia ra
šo, jog faktiškai karas, su
tinkant karaliui, valdžiai ir 
gyventojams, jau paskelb
tas. Rašo, jog dabar išsi
pildo svajonės apie atėmimą 
nuo Austrijos italu apgy
ventas provincijas.

Kuomet, karaliui norint, 
premieras ir jo visas kabi
netas sutiko pasilikti savo 
vietose, tai ta žinia sujudi
no visą Italiją ir visos par
tijos susijungusios šaukė už 
karą.

Romoj demonstracija bu
vo tokia milžiniška, kokios 
nebuvo nuo revoliucijos lai
ku. Ypatingas daiktas, jog 
valdžia leido ir nevaikė mi
niu, kaip ligšiol kad darė. 
Minios taip elgėsi, kaip 
kad karas jau butu ištikro 
ir paskelbtas. Tokios de
monstracijos atsibuvo po 
visą Italiją.

Karaliaus gvardija jau 
pasipuošė naujais karo 
mandiefais.

Austrijos ir Vokietijos 
ambasadoriai jau susipaka
vo savo daiktus ir gatavi 
dūlinti iš amžinojo miesto. 
Del jų jau traukinis stovi 
stotyje išgabenti juos laiku 
iš Italijos.

Karalius be jokiu palydo
vų lankėsi kazarmėse ir ka
rinėse ligoninėse; visur jis 
buvo šauniai žmonių sveiki
namas.

Šiandie atsibuna kara
liaus ir ministerių posėdis 
ir jame bus išdirbtas karo 
paskelbimas. Išmušė del 
Italijos pskutinė valanda.

Vakarykščioj Romos de
monstracijoj dalyvavo treč
dalis miesto gyventojų, ty. 
200,000 asmenų. Tarp jų 
buvo žmonių visokių luomų, 
buvo tituluotų didikų, pa
prastų darbininkų ir net 
kunigų. Kiekvienas turė
jo po vėliavą.

Nematytos minios, be 
nams gaudžiant, plevėsuo
jant Italijos, Francijos, An
glijos ir Belgijos vėliavoms, 
ūžtelėjo linkui karaliaus 
rūmų. Užsikarščiavimui 
nebuvo galo. Vyrai, mo
teris, vaikai ėjo dainuo
dami tautinį himną ir šauk
dami: “Tegyvuoja karalius! 
Tegyvuoja tėvynė ir Tries
te!” Po to sekė orą dre
binanti kliksmai “karas, 
karas, karas!”

Gatvėse nebuvo nei poli
cijos, nei kareivių. Dabota 
tik Austrijos ir Vokietijos 
ambasados. Minios tikėjo
si, jog karalius iš rūmų pa
sirodys, bet jo nebuvo na-

Vėl revoliucija 
Portugalijoj.

Lisabonas, geg. 18. — Iš- 
naujo užvirė revoliucija 
Portugalijoj.

Mūšiai eina gatvėse ir 
karo laivai bombarduoja 
miestą.

Daugiau, kaip 100 žmo
nių užmušta, tarp jų keli 
hispanai.

Du Hispanijos karo laivu 
buvo Lisabono uoste ir jie 
išplaukė jurėn. Gal ir jie 
ims bombarduoti miestą už 
nužudymą kelių hispanų.

Joao Chagas, premieras i 
naujos ministerijos, nušau- I 
tas. Nušovė senatorius 
Freitas. Šoviką nušovė ant 
vietos žandarmai.

Pereitos savaitės revoliu
cijoj žuvo 200 gyvasčių ir 
arti 500 sužeista. Po tos 
revoliucijos porą dieną pra
buvo ramiai, buc paskui ci
viliai gyventojai įsibriovė į 
arsenalą, prisigrobė ginklų 
ir pakėlė naują revoliuciją.

Portugalija virsta i antrą 
Meksiką su savo revoliuci
jomis.

IŠTEKĖJO MIKADO 
SESUO.

Tokyo, geg. 18. — Japo
nijos valdovo jauniausioji 
sesuo Yasu ištekėjo už 
princo Narhuhiko, kurs y- 
ra armijos viršininku. Ves
tuvės buvo labai puošnios. 
Tarp svečių buvo ir Ame
rikos ambasadorius su sa
vo žmona.

MŪŠIAI AUGŠČIAU 
DEBESŲ.

Londonas, geg. 8.1 — 
Francijoj Anglijos lakūnai 
buvo apipuolę Vokietijos 
zeppeliną, kurs atakavo 
Dunkirk. Zeppelinas, bom
bos pervertas, užsidegė, bet 
iš jo mesta maišai ir jis iš
kilo toli augščiau debesų. 
Bet paskui nukrito žemėn.

VIENNOS KARDINOLAS
GAVO ‘ $31,250.

Londonas, geg. 18. — Au
strijos sostinės kardinolas 
iš Amerikos gavo $31,250. 
Tie pinigai buvo surinkti 
Amerikoje tarp ateivių iš 
Austrijos.
TURI DAUG GINKLŲ.
Washington, geg. 18. — 

Karo departamentas pa
skelbė, jog Amerikos arse
naluose yra 1,000,000 šau
tuvų. Daug esą pritaisyta 
parako.

mie. Minias pasveikino už
sienių reikalų ministeris. 
Po to visos talkininkų am
basados buvo minių aplan
kytos.

•* Suvienytų Valstijų Brezidentas Wilson.

, A ft PRESIDENT WILSON W YACHT MftYFLOWLR * *

Prezidentas Wilson ir laivas “Mayflower,” kuriuomi šios šalies augščiausias val
dininkas atkeliavo New Yorkan peržiūrėti karo laivyno.

Mūšiai eina 
ties Airiogala,

BERLYNAS, geg. 18. — 
Iš vokiečių oficialių prane
šimų sužinome, jog Žemaiti
joje dabar mūšiai eina ties 
Airiogala ir Čekiškiu. Če- 
kiškis yra prie vieškelio 
tarp Airiogalos ir Vilkijos.

Pranešimas skelbia:
“Padubisyje, arti Airio

galos ir Čekiškio ir į pietus 
nuo Nemuno ties Marijam
pole ir Liudvinavu priešo 
atakos atmušta. Ties Šiau
liais tap paimtų nelaisvėn 
radome rekrutų jau 1916 
metų. Tie rekrutai tik ke
turias savaites tebuvo muš- 
truojami.”

— Madridas, geg. 18. — 
Hispanijos karalius Alfon
sas apreiškė, jog del karo 
jo gimimo dienoje nebus 
jokių apvaikščiojimų.

— Londonas, geg. 18. — 
Iš Atėnų pranešama, jog 
prasišaldęs karalius neina 
geryn. Dar net blogėja. 
Jau'savaitė kai serga.

Austrai pliekia
mi Bukovinoj.

Petrogradas, geg. 18. — 
Nors rusams nesisekė vaka
rinėj Galicijoj ir turėjo at
sitraukti net iki Przemys- 
lio, bet užtat labai suplakė 
austrus Bukovinoj ties Ru
munija. Bukovinoj rusai 
sumušė austrus ant 100 my
lių fronto. Rusai ten ėmė 
veikti nuo gegužio 9 d. ir 
ikišiol paėmė nelaisvėn net 
30,000 austrų. Išlikusieji 
austrai netvarkoj dūmė per 
Prutą.

Iš Berlyno' pranešama, 
jog vokiečiai tarp Vislos ir 
Pilicos varosi pirmyn. Ga
licijoj jau vokiečiams pa
sisekę ties Jaroslau pereiti 
per San upę. Aplink Prze- 
myslį užvirė smarkus mū
šiai.

Londonas, geg. 18. — Iš 
Persijos Rusijos konsulas 
praneša, jog turkai ir kur
dai Armėnijoj, Van apskri- 
tyj, išviso išžudę 6,000 ar
mėnų.

Didžio laivyno 
parodavimas.
New York, geg. 18. — 

Galingas Su v. Valstijų lai
vynas susitaisė del neregėto 
parodavimo. Tokio didelio 
laivyno ir tokio didelio pa
rodavimo nebuvo buvę A- 
merikos historijoj. New 
Yorko uostau sutraukti 64 
karo laivai stovi dviejose 
eilėse. Tuodvi eilės yra ke
turių mylių ilgumo. Vakar 
prezidento jachta Mayflow
er su prezidentu ant tilto 
praplaukė tuos jūrių mil
žinus ir iš visų kriokė ka- 
nuolės, saliutuodamos pre
zidentui.

Prieš laivyno parudavimą 
atsibuvo jurininkų paroda- 
vimas New Yorko gatvė
mis. Šiandie laivynas iš
plauks iš uosto ir nusidan
gins de’i km ■ntė<..'oi’.!k-tikos 
palei Atlantiko pakrantes.

New Yorko miestas iš
puoštas vėliavomis. Nuo 
ryto vakar gatvės prigrūs
tos žmonių, kad pamatyti 
jurininkų parodavimą. Ar
ti 5,000 jurininkų paroda
vo gatvėmis. Prezidentas 
nuo tam tikros stoveinės tė- 
mijo jurininkų maršavimą.

Prezidentas labai saugo
jamas. Visa policija ir de- 
tektivai, skaičiuje 600, bu
vo ant kojų ir turėjo pa
skirtas vietas.

Jurininkai pro preziden
to stoveinę pramaršavo 
vienuoliktą valandą prieš 
pietus. Su prezidentu bu
vo admirolas Fletcher ir ki
ti laivyno viršininkai. Po 
to Baltimore hotelyj atsi
buvo pietus.

Prezidnetas vakarieniavo 
su admirolu Fletcher ant 
flagship Wyominga. Po 
vakarienės nuo šarvuočio 
Wyoming prezidentas su ki
tais laivyno viršininkais tė- 
mijo jurininkų lenktynes 
besi irklavime.

Parodąvime dalyvavo vi
sas Atlantiko laivynas, ku
ris susideda iš 165 šarvuo
čių 16 minininkų, 12 po
vandeninių laivų, hospitali- 
nių laivų ir kitų smulkesnių 
laivų.

Prieš karą Suvienytų 
Valstijų laivynas buvo tre
čioje vietoje. Pirmą vie
tą buvo užėmus Anglija, o 
antrą Vokietija. Viena 
Suvienytų Valstijų laivyno 
dalis yra Atlantike, o antra 
Pacifike.

Riaušes 
Austrijoj.

Roma, geg. 18. — Austri
joj, italų apgyventose pro
vincijose, vis didinasi ir au
ga maištas. Ypač juda ita
lai mieste Trieste. Austrai 
jau ketino nuo Opicina kal
nų bombarduoti miestą, bet 
tuomi nepabaugino maišti
ninkų. Miestuose San Sab- 
ba ir Bassovizza amunicijos 
sandeliai susprogdinta. O 
Trieste sudeginta rąstų 
kiemai. Nužiūrima, jog tai 
vis riaušininkai tame kalti. 
Trieste maištininkai apiplė
šė ginklų krautuves, apsi
ginklavo, pasidarė gatvėse 
barikadas ir grumiasi su 
Austrijos kareiviais.

Iš Polos liepta plaukti ke
liems karo laivams malšinti 
maištininkus.

—Londonas, geg. 18. — 
F. D. Acland, Anglijos išdo 
sekretorius, paskelbė, jog 
karas Anglijai atsieina 
$150 kas sekunda.

Žmogžudis 
susektas.

Policija pagaliau nutvėrė 
į savo nagus žmogžudį, ku
ris gegužės 6d. po numeriu 
7100 Lowe avė. nužudė Mrs. 
Ella Coppersmith ir jos 2 
metų vaikutį. Tuo piktada
riu yra Ruseli Petrick, 22 
metų amžiaus, valgomų pro
duktų išvežiotojas iš krau
tuvės 533 West 69 gat. Jis 
policijai prisipažino, kad 
jis tą piktadarybę atlikęs. 
Be to jis pažinta iš pirštų 
atspaud ui m, kokie surasta 
piktadarybės vietoj. Pet
rick pirmiau policijos buvo 
suimtas, kaipo intariamas 
asmuo, bet policija ve! šiai 
jį paleido ir nuolat jį se
kiojo. Paskui policijai pa
sirodė ne visai normalis jo 
pasielgimas. Tatai antru 
kartu jį suėmė ir dabar vis
kas paaiškėjo. Krautuvės, 
[k^jiš dirbo, rusyj atrasta 
i š Coppe rsi n i t h n a m ų i a i k- 
rodėlis, žiedas ir kiek tai 
pinigų. Žmogžudis pats vi
sa tai policijai nurodė ir ji 
tai atrado.

Žmogžudis Petrick pa
sakojo taip:

Gegužės 6 d. ryte jis į 
Mrs. Coppersmith namus 
nuvežęs iš vakaro užsaky
tus valgomus produktus. 
Moteriškė jam davusi $10 
banknotą ir jis turėjęs jai 
išduoti $4.85. Kadangi su 
savimi tiek smulkiu neturė
jęs, tatai jai pasakęs, kad 
jis sugrįšiąs kraurivėn, iš
mainysiąs pinigus ir jai 
prigulinčius atvešiąs. Mo
teriškė sutikus. Jis tuo 
tarpu sugrįžęs ki autuvėn, 
išmainęs pinigus ir pasilei
dęs toliau užsakymus vežio
ti. Taip ir užtrukęs. Kuo
met pirm pietų paskui nu
nešęs likusius pinigus del 
Mrs. Coppersmith, pastaro
ji ant jo užsipuolus už už
trukimą ir abudu susibaru
siu. Barnio metu Mrs. 
Coppersmith smogus jam 
veidan. Petrick tuomet 
įsiutęs. Jis įšokęs virtu
vėn paskui bėgančią mote
riškę. Moteriškė sugrie
bus didelį peilį, jis gi nu
tvėręs ten buvusį geležinį 
plaktuką ir smogęs jai į 
galvą. Moteriškė parim
tus. Tuo metu atbėgęs vir
tuvėn klikdamas vaikas. 
Petrick ir jam smogęs 
plaktuku galvon. Pagaliau 
abi auk! peiliu papjovęs ir, 
iškratęs visus kambarius, 
išsidanginęs.

Tai vis, ką jis papasako
jęs. Šiandie jį policija ga
bens piktadarybės papildy
mo vieton. Petrick pasi
žadėjo ten visa dar vaiz
džiau išpasakoti.

— Londonas, geg. 18. — 
Riaušėse prieš vokiečius 
sužeista 257 asmenis ir areš
tų padaryta 866.
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Kaip valdžia rūpi
nasi viešąja 

sveikata.
Suvienytų Valstijų val

džia daug rūpinasi šalies 
viešąja sveikata. Del to y- 
ra įsteigta net penki depar
tamentai, arba biurai.

Pirmoj vietoj stovi taip 
vadinamas Public Health 
and Marine-Hospital Servi
ce. Paskui yra Bureau of 
Chemistry, kurs daboja ir 
prižiūri maisto produktus; 
Bureau of Animal Industry, 
kurs prižiūri mėsą; Bureau 
of Entomology, kurs veda 
kovą prieš muses ir uodus 
ir galop del viešosios svei
katos veikia Agrikultūros 
departamentas.

Del viešosios sveikatos 
daug pasidarbavo Suv. Val
stijų armijos mcdikalis kor
pusas. Tai tasai korpusas 
susekė, jog drugio skleidė
jais yra uodai.

Cenzo biuras susekė 
zultatus veikimo visų 
lietų biurų. Susekta,
kiek jiems pasiseka kova 
prieš ligas, ant kiek pasise
ka sumažinti mirtingumą ir 
galop ant kiek pasiseka pa
ilginti žmogaus gyvenimą.

Gyventojų sveikata yra 
didžios svarbos. Tyrinėji
mai parodo, jog sveikata 

, šalies gyventojų galima pa- 
i didinti, jog galima pailginti
• žmonių amžius, jog galima 
s sumažinti mirtingumą.
• Dabar yra išrokuota, jog
■ kasmet Suvienytose Valsti-
■ jose daugiau kaip 1,000,-

re
mi
ant

Nuskandintas Didžiosios Britanijos laivas.

Dardaneliuose

daug

nuskandino. Ten Anglija pra- 
laivus.

Anglijos karo laivas, kurį turkai 
rado jau tris savo

Dienon.
Kuomct rusai užėmė Aus

trijos tvirtovę Peremišlį, 
rusų general-gubernatorius 
Galicijoje pareikalavo, i- 
dant Lvovo arcivyskupas 
Bilčevskis delei to nuotikio 
atlaikytų padėkonės pamal
das. Tuo tikslu gen.-guber- 
natorius buvo pasiuntęs į 
a.ir<kupą adjutan
tą 1 i specialiu raštu, ku- 

i; >u -o pabrėžta būtinai
Idas atlaikyti, nes 

; ingai arcivyskupas bu
siąs i ubaustas arba išga
bentas į Rusiją. Arcivys
kupas Bilčevskis tečiau 
griežtai atsisakęs general
gubernatoriaus įsakymą, iš
pildyti, pabrėždamas, jogei 
jis esąs Austrijos pavaldi- 
nis. Ir pamaldų neatlaikęs. 
Kiek žinoma, ligšiol jis vis
gi nenubaustas už tą nepa- 
klusnybę.

Tai rusų pasielgimas! Ir 
kasgi manoma atsiekti to
kiomis priverstinomis pa
maldomis? Žinoma, paim- 
ponuoti liaudžiai — labai 
daug galima, bet kokia Au- 
gščiausiajam iš to garbė ga
li būti?

žengia karstau. Tiek tai 
per metus miršta žmonių 
nuo pašalinių ligų. Toks 
skaičius žmonių, mirusių 
pirm laiko, padaro nuosto
lių šaliai daugiau, kaip bi
ll joną dolerių.

Cenzo išturimai parodė ši- 
toki indoinu dalyka. Gy
ventojų cenzas šioje šalyje 
1890 m. parodė, jog viduti
nio žmogaus amžis Suvie
nytose Valstijose buvo 31 
metai, 1 mėnuo ir 6 dienos, 
o cenzo 1900 m. parodė, jog 
vidutinio žmogaus amžis 
jau buvo 35 metai, 2 mėne
siai ir 12 dienų. Taigi per 
tą 100 metų žmogaus amžis 
šioje šalyje pailgėjo 4 me-

Rusų laikraščio “Novoje 
Vremia” svarbiausias šulas 
Menšikov, kuris šiais lai
kais rašo smarkiausius 
straipsnius prieš vokiečius, 
keikia jų žiaurumą, seniau 
buvo visai priešingos nuo
monės. Vasario 26 d., 1908 
m., tas pats Menšikov rašė

šininkais gali būti tik žydų 
kadetai, kad vokiečių kai
zeris esąs išmintingiausias 
žmogus, išauklėtas Bismar
ck’o mokykloj, karas su vo
kiečiais rusams butų tikra 
nelaimė ir t.t. Jis, Menši- 
kovas, nežiūrint į politiką, 
mėgstąs vokiečius, jų karin
gą kultūrą, jų maldingumą, 
nepaprastą darbštumą, drą
są ir kūno stiprumą. Gi 
šiandie tasai pats Menšiko- 
vas nerandąs pasmerkimo 
žodžių tiems darbštiems ir 
maldingiems vokiečiams.

Prezidento Wilsono pa
siųstą kaizeriui notą visi a- 
merikonai gyvai paremia. 
Visi pripažįsta, kad prezi
dentas prabilo Amerikos pi
liečių vardu labai teisingai. 
Valstijų gubernatoriai pre
zidentui pranešė, kad jų pi
liečiai pasirengę stoti ko
von, jei toji ištiktų, už savo 
teises. Tą patį padarė įžy
miausi amerikonai, miestų 
majorai ir politikai. Visi 
stoja Washingtono valdžios 
pusėn, išėmus sau j ai ę vo
kiečių ir musų socialistus, 
kurie garbina kaizerį. Tur
but jie pasitiki gauti gele
žinius kryžius.

1914 metais išviso 
drausta Rusijoje 465 laik
raščiai ir 230 kn ingos. Už
draudimas panaikinta 96- 
se atvejuose del laikraščių 
ir 24 atvejuose del kningų. 
Teismo keliu uždrausta tik 
69 laikraščiai ir 89 kningos, 
zi visi kiti pačių valdinin
kų nuožiūra. Tai vadinasi 
' ‘ ko i istitucij inė ’ ’ šalis!

už-

,1

tais, 1 mėnesiu ir 6 dieno- viešąja sveikata ir 
mis. O turbūt 1910 metų tame gero padaro, 
cenzas dar ilgesnį žmonių 
amžį parodys. Šie visi pa
gerinimai viešosios sveika
tos reikaluose įvyko labiau
sia valdžios įsteigtų minėtų 
biurų dėka. Minėtų biurų 
rupesniu yra skleisti tarp 
žmonių pažintį apie svei
katos užlaikymą, apie tyro 
oro reikalingumą, apie svai
galų kenksmą, apie pavojų/ 
nuo musių, uodų 
Žmones pažindami 
tuos dalukus, ima v z

saugotis, pamesti 
papročius.

Apie nuriingumą. suži- 
nom ne vien iš valdžios cen-

Daug indomių žinių 
paskelbia ir

ir 1.1.
visus 

pavojų 
blogus

zo.
tame klausime 
apdraudos 
Apdraudos 
skelbia, jog

kompanijos 
mirtingumas 

tarp bėduolių yra dvigubai 
didesnis, negu tarp pasitu
rinčių žmonių.

Austrijos ir Hispanijos 
mirtingumas statistikos pa
rodo, jog mirtingumas mi
nėtose šalyse dvigubas, ne
gu šioje šalyje. O negali
ma sakyti, kad šioje šaly
je sveikatingumo sąlygos 
jau labai augštai butų pa
kilusios. Kodėl, vienok, 
Austrijoj ir Hispanijoj y- 
ra toks didis mirtingumas1? 
Juk ten labai mažas nuo
šimtis žmonių tegyvena dul
kinuose, dvokiančiuose mie
stuose. Didis nuošimtis gy
vena sodžiuose ant tyro oro. 
Tas išaiškinama tuo, kad 
Austrijoj ir Hispanijoj 
žmonių gerbūvis žemai 
stovi ir dar svarbiau, kad 
žmonės ten yra bemoksliai^ 
nieko nežino apie sveika
tingumą, apie gerą užsilai
kymą, gyvena šalę gyvulių. 
O Indijoj, kur dar niukso 
didesnė proto tamsa, tai ten 
žmogaus amžis perpus ma
žesnis už amerikono.

Amerikoje tuoj pritaiko
mi mokslo išradimai ir su
sekimai. Kada Koch suse
kė džiovos mikrobus ir nu
rodė, kad nuo tos ligos ga
lima apsisaugoti, tai Ame
rikoje jau perpus tėra džio
vininkų, kiek buvo prieš 
Kocho susekimą. Difterija 
Chicagoje trečią dalį aukų 
tesineša dabar, negu gent-

Šitai keliatas stambių 
dalykų, kuriuos atliko Pub
lic Health and Marine-Hos
pital Service, kurios virši
ninku yra garsus Dr. Wal
ter Wymąni Prašalino dru
gį pietuose, neleido prasi
platinti ligoms po San 
Francisco žemės drebėjimo, 
nusmaugė buboninę ligą 
Kalifornijoj, neleido prasi
platinti cholerai 1892 m. ir 
vėl 1910—11 metais ir at
lieka tūkstančius smulkes
nių dalykų kasmet del ap
saugojimo, perspėjimo nuo 
ligų- '

To departamento rupes
niu yra žiūrėti, kad jokių 
ligų nebūtų atvežama iš ki
tų kraštų. Visuose Ameri
kos uostuose yra tam tikri 
daktarai, kurie peržiūri a- 
teivius ir jurininkus, kad 
šie neįvežtų čia kokių ligų.

Svarbų dalyką atlieka 
Bureau of Chemistry. Ta
sai biuras prižiūri maistą ir 
vaistus. To biuro užlaikv- «/ 
mui išleidžia valdžia arti 
$1,000,000 per metus. O 
maistas ir vaistai Suvieny
tų Valstijų gyventojams 
atsieina aplink $6,000,000,- 
000. Tatai sulyginamai ne
brangiai atsieina žmonėms 
užlaikymas šiokio biuro. 
Teisybė, negalima pasaky
ti, kad tas biuras jau pui
kiai, tobulai veikia'. Yra ir 
tame biure trukumų, kaipir

Italijos armijos vadas,

Taigi yra didžiai svarbus 
valdžios darbas rupinties

Vyriausias vadas Italijos 
armijos, sutrauktos Austri

jos pasienin.

kitoj įstaigoj. Bet tas biu
ras ant tiek pasirodė geru 
ir naudingu, jog Francija 
įsteigė sau panašų biurą.

Bureau of Chemistry bu
driai daboja, kad nebūtų 
daroma kokių klastingų, ne
tikusių vaistų arba maisto 
produktų. Kelis tuzinus 
konfiskavo taip vadinamų 
patentuotų gyduolių, kurios 
po ištyrimo pasirodė be 
vertės. To biuro tikslu y- 
ra susekioti tuos baisius 
niekšus, kurie gatavi pelną 
sau ‘daryti iš žmonių krau
jo, kurie gamina ir parda
vėja vaistus nuo neišgydo
mų ligų — džiovos, vėžio 
ir kitų. Tokie niekšai mi
lijonus dolerių per metus 
ištraukia iš žmonių kišenių.

Vienas to biuro tyrinėto
jas išrokavo, kad jei šioje 
šalyje išnaikintumėme vi
sas muses ir uodus, tai kas
met išgelbėtumėm 250,000 
gyvasčių.

Labai daug tyrinėta apie# 
muses. Biuras surinko 414 
visokių rūšių musių visose 
Suvienytose Valstijose del 
ištyrimo.
kiekvieną 
skaitomas 
skaičius.
kaikurias muses galėjo bū
ti po milijoną mikrobų.

Musės skrenda ant viso
kių mėšlų, maknojasi viso
kiose bjaurybėse. New 
Yorke mėšlų krūvos ir ki
tokie šliukynai buvo ap
šlakstyti raudonu dažu. 
Tuoj po namus buvo patė- 
myta musės su raudonomis 
kojomis ir raudonomis pa
pilvėmis. Biuras nuodug
niai ištiria dalykus, apraši
nėja savo ištyrimus ir pa
skelbia visuomenei. Kiek
vienas mąstąs skaitytojas 
išvysta savo priešus ir pa
vojus.

Pasirodė, jog pas 
musę rasta nesu- 
visokių mikrobu 
Atrasta, jog pas

dar taip galingas, žmonės 
dar taip to slibino yra pri
slėgti, jog reikės dar daug 
veikėjų su dideliu pasišven
timu, kad sumažinti alkoho
lio pragaištis žmonėse.

Todėl svarbu apkalbinėti, 
kaip atakuoti tą priešą. 
Svarbu pažinti priešo galy
bes ir priešo silpnas puses.

Kad pasekmingai kariau
ti prieš įsigalėjusį priešą 
alkoholį, pirmiausia, žino
ma, reikia kariauninkų — 
gerų pilnų blaivininkų, ku
rie veiktų su atsidavimu, 
pasišventimu, įsitikinimu. 
Blaivininkai savo kuopose 
turėtų apkalbėti veikimo 
budus. Blaivininkai privalo 
prigulėti į dr-jas ir dr-jose 
privalo būti blaiviais, in- 
tekmingais, darbščiais na
riais. Turi įgyti dr-jose ge
rą vardą. Tuomet, kįlant 
dr-jos susirinkime svarsty
mui apie surengimą piknin- 
ko ar baliaus, tai čia blai
vininkų jėgos privalo būti 
intemptos. Be jokio kom
promiso, be jokio nusileidi
mo dirbti, kad pikninkas 
ar balius butų blaivus. Be 
abejonės, čia nariai blaivi
ninkai jau privalo turėti ga
tavus argumentus, išrody
mus, kodėl reikia turėti 
blaivus balius ir pikninkuš.

Reikia pripažinti, jog la
bai daugelis musų vyrų ir 
iš dalies moterių yra palin
kusių prie svaigalų. Bet iš 
antros pusės, reikia spėti, 
jog nesunku šiaip papras
tos drjos nariams išrodyt., 
kad neužsimoka, nedailu, 
negražu rengti girtas pra
mogas. Užtenka vieno, an
tro gero pakalbėjimo, kad 
nukreipti dr-jos narius vie
non ar kiton pusėn. Dr-jos 
susirinkime kokio nors sa- 
liuniiiinko agentas, ar šiaip 
žmogelis, mėgstąs išsigerti, 
negaišuos pašnekėti už gir
tą pramogą. Čia jau blai
vininkų pareiga yra atrem
ti visas kalbas už girtą pra
mogą.

Šiaip blaivininkai veikda
mi dr-jose labai daug gero 
gali atlikti. Tai geriausias 
būdas išblaivinti balius ir 
kitokias pramogas.

Grūdas.

Kaip blaivinti Pik- 
ninkus ir Balius.
Labai imta jau pas mus 

daug kalbėti apie blaivybę. 
Imta jau ir ne mažai veikti 
blaivinimo dirvoje. Nega
li būti jokios abejonės ta
me, jog tasai darbas vis pla
tesnes užima veikimo* ribas. 
Blaivybės gerų šalininkų 
vis daugiau atsiranda. At
siranda tarp blaivininkų 
kraštų, veiklių, pilnai atsi
davusių asmenų 
reikalams. Bet

blaivybės 
alkoholis

GELGAUDIŠKIS, 
(Naumiesčio ap.).

Iš Šakių apylinkės vokie
čiai atsikraustė į Gelgaudiš
kį. Žmonių maža ten ra
do, kas galėdamas paspru
ko tolyn, o kas nesitraukė, 
tą vokiečiai paėmė. Gel
gaudiškio dvarą vokiečiai 
visiškai apiplėšė, išvežė a- 
pie 300 vežimų ne tik ru
gių, kviečių, miežių, avižų 
ir žirnių, bet ir dobilų sėk
lų, linų sėmenų, taippat li
nų ir vilnų kelis šimtus pū
dų. Ne tik Gelgaudiškį vo
kiečiai ištuštino, bet ir ki
tos apylinkės Komaro dva
rus. Vėliau vokiečiai at
vyko net į Plokščius, bet 
ten jie nebedrįso plėšti, dėl
to, kad musų raiteliai sto
vėjo kitoje Nemuno pusėje, 
tai tik, paviešėję porą die
nų, ištraukė sau atgal.

Ma’sto klausimas. 
Vokietijoje.

Jau senai Vokietijoje į- 
vesta “duonos kortelės.” 
Paskutiniu laiku įvedama 
bulvių ir avižų korteles. Di
deliuose miestuose jaučia
ma bulvių trukumas, nes 
maža teatveža. Berlyno 
priemiesčio durna jau ank
sčiau supirko visus bulvių 
išteklius ir nutarė savo nuo
žiūra jas pardavinėti. Kiek
vienas to miesto gyventojas 
turi gauti iš vyriausybes 
kortelę; tik turėdamas tą 
kortelę jis gali gauti pirkti 
kas savaitė po 20 svarų bul
vių iš miesto sandelių. Ki
tam perduoti tos kortelės 
negalima.

Netrukus Berlyne ir prie
miesčiuose įvedama “avižų 
kortelės.” Kiekvienas ark
lių savininkas privalo pra
nešti (reikia ir liudininko), 
kiek jis turi arklių. Atsi
žvelgiant į arklių skaičių, 
jisai gauna kortelę, kurioj 
bus pažymėta, kiek jam ga
lima avižų pirkti. Be kor
telės avižų negalima pirkti.

* DIDELE AŪKA^
Priešakį8 art pakelio ZIRA, be jokio apgarsinimo laikra- 

a - X*l t’liinna jau dabar turi vertę jum g c. ▲

V frl\plnlnga<s' pr,c? ,am« ra9,t
pakellje Z1RA A 

clgaretų kuponų ’ 

ant J cento (Ja- & 
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Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
ceverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutij ir over- 
kotų.

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

CHICAGO, ILL.

Tel. Randolph 5246

i A. A. Slakls
Į ADVOKATAS

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

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

FARMOS
geriausios formos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budiukais, sodnais ir už»8i 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliui 
ginusia žemė visokioms 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 lietu* 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra turi 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upes ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkoliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų Ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir ai 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų

l katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mieli.
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Prie “Tėvynės” redakci
jos atsakymo Tautos 

Tarybos Nariui.
Paklausęs, patarimų “Tė

vynės,” kaipo mažai žinąs ' 
apie SLRKA. reikalus, pa
sistengiau sužinoti nuodug
niai iš tikrų šaltinių. Bet
gi ant laimės nuodugnesni 
mano sužinojimai neparodė 
nieko priešingo, vieli tik 
patvirtino mano pirmuti
nes žinias.

Todėl aš nurodžiau, kad 
mokestis yra pritaikinta ir 
pagal priimtą naują lentele 
yra mokama ne mažiau, bet 
dar daugiau, negu reikalau
jama. O kad seni nariai 
moka po senovei, tai aišku: 
tą, man rodos, “Tėvynė” 
galėjo suprasti imdama pa
vyzdį, kadir SLA., kurio 
mokestis priimta pagal mi
nėtą lentelę jau keli metai 
pirmiau, negu SLRKA., o 
dar ir po šiai dienai seni 
nariai moka senoviškai, ne 
pagal metus. Mano nebu
vo sakyta, kad visi nariai 
moka pagal naujai priimtą 
lentelę; tai kam dar nusi
duoti nesuprantant!

“Tėvynė” buvo padariu
si užmetimą, kad SLRKA. 
neturi atskyręs ekspensų 
fondo. Aš gi nurodžiau, 
kad neteisybė. SLRKA. 
turi atskirą ekspensų fon
dą nuo pomirtinių jau tre
ti metai ir iš pomirtinių nė
ra naudojamas nei 
centas.

“Tėv.,” žinoma, 
man tikėti (jaigu 
tikėti,

vienas

nenori 
nenori 

patarčiau sužinoti 
pas šios organizacijos cen
tro raštininką), betgi ban
do išvedžioti, buk SLRKA. 
visai nemoka ekspensus. 
1913 metais S. L. R. K. A. 
tikrai neturįs atskiro eks
pensų fondo. Štai ką “T.” 
sako: “Mums yra žinoma, 
kad 95 nuošimčiai SLRKA. 
turėjo ekspensų $2,094.89, o 
įplaukų, skaitant pagal šei
minę atskaitą, tegalėjo bū
ti $1,006.20; reiškia $1,000 
su viršum paimta iš pomir
tinių fondo.”

Kaip matyti iš šito, pasi
rodo, kad “Tėvynės” redak
cija ne tiktai kad nežino, 
bet net nei nenumano, kaip 
tas ekspensų fondas SLR.- 
KA. sudaro. Pirmiau 
“Tėvynė” tvirtino, kad ne
turi atskiro ekspensų fon
do ir, man nurodžius, kad 
turi, iš kur tai ėmus sugrai- 
bū iškaščių skaitlines net 
1913 metų. Delko ne 1914 
metų? Nes 1914 metai ar
čiau prie dabarties, negu 
1913 m.! Juk “T.” tvirti
no, kad dabar neturi; tai 
jau bent logika reikalauja 
imti skaitlines dabartinio 
laiko, o ne nuo kelių metu. 
Kaip tas išrūdytų, kad kas 
ėmęs ir pasakytu, kad SLA. 
neturi lėšų fondo, o visas 
lėšas padengiąs iš pomirti
nių fondo? Padėkim, “Tė
vynė” nurodytų, kad turi. 
Tas, kuris buvo sakęs, kad 
neturi, sakytų: nagi keli 
metai atgal neturėjo, tai 
vistiek, taip kaip ir dabar 
neturi. “Tėv.,” norėdama 
išsisukti, užmeta, buk ne
buvę paskelbta paskutinio 
bertainio .1914 m. SLRKA. 
atskaita. Kasžin ar “Tėvy
nė” paraudus, ar nei nepa- 
rauzdama drožė tokią “tei-

sybę”? Jaigu “Tėvynė” 
nematė, tai dar tas nereiš
kia, kad nebuvo paskelbta. -

Taip, ekspensų fondas y- 
ra atskirtas tik nuo pirmos : 
dienos liepos 1913 m., prieš 
tai kadir buvo imami pini
gai ekspensams iš vieno 

‘on do, tai, reikia žinoti, kad 
;an fondan suplaukdavo ne 
vien tik pomirtinių pinigai; 
suplaukdavo įstojimo mo- ■ 
kestįs, nuošimčiai, už ženk
lelius ir t.t. SLRKA. lė
šų fondan ne 95 nuošimčiai 
narių nieko nemoka, kaip 
“Tėv.” tvirtina, bet nei 
vienas narys tam tikrų mo
kesčių tau fondan nemoka. 
Tas fondas susidaro ikišiol 
iš: įstojimo mokesčių, pri
buvimo nuo parduotų ženk
lelių etc. Po atskyrimui lė
šų fondo nuo pomritinių 
fondo, skaitlinės už 1914 
metus to fondo yra tokios: 
įplaukė per tuos metus tau 
fondan $2,253.80; išsimokėjo 
$2,068.28; taigi jau čia taip 
aišku, kai]) diena, kad ne 
tik ką nereikėjo naudoti pa
dengimui lėšų iš pomirtinių 
fondo, bet dar ir atliko.

Toliaus: Į užmetimą, kad 
Sųsiv. kapitalas neatsako 
gvarantuo j amonis pomirti
nėms, mano buvo nurodyta, 
kad atsako ir, kad “Tėvy
nė” gvarantuo j amą paliudi
jimais sumą padavė išsvajo
tą. Bet “Tėv.,” abejoda
ma apie mano matematiš
kus gabumus, skaitliuoja iš- 
naujo ir nurodo, buk neper- 
toli nuklydo su pirmuti
niu tvirtinimu. Ir dar ką! 
‘‘Tėvynė” sako: “daleis- 
kim, kad p. T. T. Narys ge
ras matematikas ir jis ne
klydo sakydamas, kad SL.- 
RKA. šių metų pradžioje 
(niekas negali patikrinti p. 
T. T. Nario žodžių, nes S.- 
LRKA. šių metų pradžioje 
neskelbė net 1914 m. pasku
tinio bertainio atskaitų) tu
rėjo atsakomybės tiktai $1. 
168,850, tai mes norėtumėm 
persergėt SLRKA. narius, 
kad jų organizacija puola, 
todėl jiems reikėtų apsižiū
rėti, kas organizacijai ken
kia ir kas kaltas.” Čion 
tai tikrai gerą širdį paro
do “T.” redakcija del S.- 
LRKA. j?, kaip matysim, 
kad noras pasitarnauti šia
me dalyke daug aršesnis, 
negu meškos.

Pagal pernai metų atskai
tą, priduotą seimui, “Tėvy
nė” aiškiai išskaitliavo, kad 
nariai nešė apsaugos $1,- 
263,600. Teisybė, priimant 
visus narius, kurie buvo dar 
kątik kelios dienos prisira
šę, kiti tik persikėlę iš 
mažesnių į augštesnes po
mirtines, ir tuos, kurie jau 
stovėjo prie pats išsibrau
kinio — gausime augščiau 
paduotą skaitlinę. Betgi 
“Tėv.” redakcija, man ro
dos, tai gana gerai gali su
prasti: čia yra kalbama tik 
apie tuo laiku atsakomąją 
sumą apsaugos, ne apie ne
šamąją paliudijimais. Pa v., 
per tris mėnesius gali prisi
rašyti keli šimtai narių, o 
per 6 mėn. net tūkstančiai. 
Vienok Sus. už juos atsa
komybės dar neturi; atsa
komybė prisiima išmokėji
mui jų pomirtinių tik po 
6 mėnesių laiko, nuo dienos 
prisirašymo; SLA. net po 
2 metų laiko. Tai yra, jai- 
l’ii narys numirs pirma su- 
(kakimo paskirto laiko — 
pomirtinė jam nesimoką.

Žmona nuskendusio su “Lusitania” A. G. Vanderbilt’o. LOXOL
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Nuskendusio su Lusitania Amerikos milijonieriaus 
Vanderbilto žmona, kuri baisisi tokia vyro mirtimi.

Arba, padėkim, narys pri
gulėjo į pirmą apsaugos 
skyrių ant $150,00 pomirti
nės, sumanęs persikėlė ant 
$1,000.00. Tokiam SLRKA. 
pilnai pomirtinė gvarantuo- 
jama po 1 metų laiko; jai
gu numirs pirma 6 mėne
sių nuo dienos persikėlimo, 
gauna pomirtinę tik pirmo 
skyriaus; po 6 mėn. išmoka
ma pusė apsidraudimo su
mos. Taigi čia gana aišku, 
kad kol Susivienijimas pa
gal sutartį nemoka pomirti
nės, tol neturi už nešamą 
sumą paliudijimais nei at
sakomybės; kol gi neturi 
atsakomybės, tad j.okiuo bū
du nešamąją sumą paliudi
jimais negalima skaitliuoti 
prie atsakomosios. Jaigu 
“Tėv.” redakcija to nežino
jo, tai galėjo labai lengvai 
sužinoti, nes tam pačiam 
bute randasi ir SLA. centro 
raštinė, kurios raštininkas 
apie tai žino; nes išduoda
mas raportas apie SLA. 
stovį valstijoms, turi pra
nešti ir apie paliudijimais 
ga varantuo j amą apsaugos 
sumą.

Tatai
atsakomoji suma pomirti
nėms SLRKA. laike pernai 
metų seimo išnešė ne $1>- 
263,600, bet tiktai $1,003,- 
050. Iki 1 dienos sausio 
1915 metų gvarantuojamoji 
suma nešė $1,168,850, kaip 
buvau pirmiau padavęs.

Iš šito manau, kad “T.” 
redakcijai bus gana aišku, 
kiek pasidarė apsaugos dau
giau per tuos septynis mė
nesius ir, kad organizacija 
ne puola, bet normaliai au
ga; žinoma, reikia suprasti 
ir tą, kad tame laike ke- 
liatas desėtkų narių mirė, 
taippat išsibraukė.

Nors “Tėvynės” redakci
ja sako, kad niekas negali 
patikrinti mano žodžių, 
vienok aš jai galiu nurody
ti, kur gali persitikrinti. 
Jei nori, gali kreiptis prie 
SLRKA. centro raštininko, 
o jaigu tam nenorėtų tikėti

A;

ir nelcgališkumais,

— malonės kreipties prie 
Pennsylvanijos valstijos in
surance komisionieriaus; 
ten gaus patikrinimą apie 
teisingumą mano paduotų 
skaitlinių.

Todėl “Tėvynės” redak
cija savo pasargą gali atsi
imti, nes ji čion visai nerei
kalinga ir, vieton rūpintis 
šios organizacijos legališku- 
mais
taipgi ką galvą besukus 
rankiojimu skaitlinių, ku
rios, kaip matom, labai ne
nusiseka jai išskaitliuoti, lai 
rūpinasi savojo SLA. reika
lais, nes ir ten, kiek žinom, 
vargų turima įvalias.

SLRKA. darbininkai, 
man rodos, mažai kada ki
šosi į kitų organizacijų rei
kalus ir, manau, nesikiš; 
suprantama, visada stos ap
gynime savosios, jaigu bus 
daromi bereikalingi prie
kaištai ir melagingi šmeiži
mai. Juk ir šį kartą nei aš 
nebūčiau atsiliepęs, jei “Tė
vynė” nebūtų paleidus me
lagingą paskalą apie SLR.- 
KA.

gvarantuoj amo j i- T. T. Narys.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami 
tikrą 
Pain 
visados 
kite tu i 
ro ženklu 
či* parodyta kai
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arbs 
pt» išdirbėjus.

?hon« Drover 7»00

gauti 
Richter’io 
Evpellerį, 
reikalam 

«u ka 
kaip

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washingion SI 

HEW YORK. N. Y.

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON pard

Dr. G. M. Glaser
fiiuomi apreiškiu paguodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose,

Dr. T. M. ftlaturzynska 
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visoki darba dantistorijos -sky- 
riun ineinanti, Darbas gvarant.

Taipgi įvirtas

1511 MILWAUKEE AVE.ė Dr. S. A. ŠLAKIENE į
° SPECIALISTE
3 MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
a 3255 SO. HALSTED ST

H

g Tel. Drovcr 6326 CHICAGO, ILL. ®

Extra! Naujiena!
Jšiuomi 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-

P. CONRAD 3130 S.Halsted Si
Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Bobey 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

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patąyimus.

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago, *
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TAUPYKI! PINIGUS t
ea 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:

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

Kitur 
70e 
20c 
20c 
60c

$1.16 $1.70
yra geriausias ką užBanke’io geriausios rūšies grietinės sviestas 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai
šianr-vakdriiiės dalis _____
1644- W. Chicago A406 W. Division St 1510
1373 ‘ ..... .......... " ‘ ~~~~
1045
2054 ____ ___ ___  ______ ___
2710 W. North Av3413 N. Clark St. 1832

Milw. Are.
Milw. Avė.
Milw. Ave.

Vakarine dalis.
720 W. North Ave 2830
2640 Lincoln Av. 1836 
3244 Lincoln Av. 1217

1818 W. 12th St. 
st 3102 W. 22 St. 
st šiaurinė dalis. 
A3032 Wentworth Av

■

Pietinė dalis.
W. Madison
W. Madison
Bluo Island-------- ------- -----  —
S. Halsted St 3437 S. Halsted St
S. Halsted St 4729 S A.shland A

■ 
B
■Dorna West Pullmano Lietuviams.

Jau galima pinigus siųsti į senų krajų — Lietuvi}. Taippat par
duodame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par
davimo labai pigiai keiiatų 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- į 
viai, pasinaudokite iš geros progos 1.

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: i

B. W. SLUZ
738 W. IIS St.

TELEPHONE WEST PULLMAN 992.

ii

West Pullman, III. ■
i 
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Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

YLAKIAI, 
(Telšių ap.).

Persiinetus karo audrai 
Kauųo gub. pasienin, su
skato ir ylakiškiai daryti ri
kių “apscenkas” (sąrašus), 
ypač Vižančių ir Karvių so
džiai. Bet, kaip teko girdė
ti, labai nepatenkinti rašti
ninku, kad jis brangiai i7 
mąs—po rublį nuo ūkio. Į 
dienų surašoma 6—7 ūkiai, 
šaltyšiui už surašymą rei
kia mokėti po rublį.

FotografijŲ 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

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.

•Si 3 i

SIBIČIŲ SODŽIUS, 
(Panevėžio ap.).

SibiČiuose kovo 30 d., 
vai. vakaro tapo nušauta P. 
Boporunas. Tikrų kaltinin
kų iki šiol nesusekta. Kol 
kas suimta- trįs intariami 
žmonės iš M. sodžiaus.

9

Paieškai: brolio, Vinco Barkausko, 
paeina iš Suvalkų gub., Marijampo
lės ap., Preidos gmino, Polesių kai
mo. 15 metų kaip iš Lietuvos. Prieš 
dvejus metus gavau laiškų iš Scot
land, Pallis Collcr. Jis pats ar kas 
kitas širdingai prašomi pranešti šiuo 
adresu:

A. Barkauskas,
149 Millbury st., Worcester, Mass.

Paieškau §avo pusbrolio, Aleksan
dro Dubravalskio, paeinančio iš Kau
no gub., Zarčnos 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, III.

Parsiduoda pirmos klesos bučernė 
iiętuvių apgyventoj vietoj. Atsišau
kite sekančiu adresu:

Anton Prazsky,
2856 Emerald avė., Chicago, Ill.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad
jojau
Stnmbriškių polka
Teklytė ir Pranulis.
Gudiška Polka.
Gražybė Lietuvos.
Jurgiuko kazokas.
Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.
Sukluskime broliai.
Kur bakūžė samanota.
Kur namas mus.
Kur bėga Šešupė.
šaltišius arba Dūda.
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus.
Siuntė mano Motinėlė.

E —

E —

UGI

1103
1164

1163

1166

1167

1166

1169

aš E —

E —

E —
E —
E —

1170

124G

1247

1248

1249

1250

Kur 'bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.
Batu Statytojas.
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungant čigonų orkestras.
Velnias no Boba.
Velnias no Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. ..
Plaukė žąselė per Nemunėli. •

E —
E —
E —
E —
E —

Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:“KATALIKO” KNINGYNAS
3249*53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

“Skaitykit Kataliką”

3
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
APLEIDO CHICAGO.
Apleidžia Chicago p. Vac

lovas J. Vitkevičius. Va
žiuoja i Mason City, Iowa. 
Tenai apsigyvens ir dar
buosis tarp vietos lietuvių. 
Tenai jis bus ir “Kataliko” 
užtikrintu agentu.

Ponas V. J. Vitkevičia 
buvo didžiu veikėju Birutės 
ir Teisybės Mylėtojų dr-jo- 
se. Jis yra gabiu kankli
ninku ir buvo nariu Birutės 
kanklininkų.

Linkima geros kloties 
veikliam viengenčių! naujoj 
vietoj.

būti, nes yra svarbių daly
kų apsvarstymui.

M. L. Gurinskaitė, 
centro rašt.

Vakar pagedę šunes su
kandžiojo du vaikiuku ant 
gatvių: Frank W. Hoan, 
24 W. 17 PI., ir Charles 
Shade, 5700 So. Seeley avė.

Vakar Stanley Piotrov- 
ski, kuris po numeriu 1749 
W. 20 gat. buvo atrastas 
pritroškęs nuo gazo, ir, ku
ris už tą kaltino savo žmo
ną, policijai prisipažino, jo- 
gei pats gazo ragelį atsukęs 
ir kėsinęsis nusižudyti, nes 
turįs nelaimingą p 
mą.

Paryžius- geg. 17. — Va
kar Francijoj apvaikščiota 
palaimintos Joanos iš Are

Joana, Francijos iš- 
franeuzų labai

salė
At-

BLAIVYBĖS PARODA 
TURI PASISEKIMĄ.
Pereitą sekmadieni Dievo 

Apveizdos par. salėj prasi
dėjusi blaivybės paroda tu
ri gerą pasisekimą.

Sekmadienio vakare 
buvo pilnutė žmonių.
Šliaukiusiųjų užsilaikymas 
buvo geras ir programų vi
si gėrėjosi.

Vakar vakare žmonių 
buvo mažėliau.

Šį vakarą yra paskutinis 
vakaras blaivybės parodos. 
Bus gražių judomųjų pa
veikslų, geresnių, negu 
penkcentiniuosc teatrėliuo- 
se. Bus parodyta ant dro
bės ir šiaip dailių stovinčių 
paveikslų.

Labai patartina vietinės 
parapijos ir artimųjų para
pijų lietuviams atsilankyti 
šį vakarą parodon, ypač 
tiems, kurie nėra dar atsi- 
lanJtf. " M?ep.

diena.
gelbėtoja, 
šlovinama ir didžios minios 
dalyvavo apvaikščiojimuo- 
se. Dalyvavo ceremonijose 
ir Anglijos moteris, tarp jų 
ir sufragietė Christabel 
Pankhurst.

ŽALIOJI GIRIA,
(3 mylios nuo Panev.).

Šioj girioj yra dar vilkų, 
briedžiu, o pastaromis die
nomis pastebėta ir šernas. 
Visi stebisi, iš kur jis ga
lėjo čion atbėgti.

SĄJUNGOS VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS.

Rytoj, gegužio 19 d., Mo
terių Sąjungos centro val
dyba turės savo susirinki
mą pas p-lę F. Nutautaitę, 
po num. 2006 String g., 7:30 
vai. vakare. Visos centro 
valdybos narės teiksis pri-

—........- ..... _ ■.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Debesiuota šiandie ir rytoj; 
temperatūroj maža atmai
na; šiaurrytinis vėjas. Va
kar augščiausia temperatū
ra buvo 49 laipsniai, že
miausia — 41 laipsnis.

ŠIAULIAI.
Seniau, kuomet buvo vir

šaičiu M. Milius, tai val
stiečiams daug ką patarda
vo, pamokindavo, kaip rei
kia valsčiaus reikalus ge
riau atlikti. Šiaulių val
stiečiai ir laikraščiuose bu
vo giriami ųž pažangumą ir 
savo reikalų supratimą, gal 
ir valsčiaus rinktiniai buvo 
geresni išrinkti, o dabar 
Šiaulių valstiečiai visai ap
sileidimo ir tamsos pusėn 
nuslinko.

Gruodžio 18 d., 3914 m., 
viršaičio rinkimuose, di
džiuma rinktinių vyrų, nuo 
vaišių geraf Įkaušę, rėkė, 
visus užrėkė, kad “Lauru- 
šą, Laurušą i viršaičius, o 
Rameiką į kandidatus uria, 
uria.” Tokių rinkimų že
miečių viršininkas nepa
tvirtino; sako, reikia du 
kandidatu išrinkti, o ne 
stačiai viršaiti paskirti; iš 
tų dviejų pats žemiečių vir
šininkas paskirsiąs vieną į 
viršaičius, ir reikia rinkti 7 *.

kamuoliukais, tai yra slap
tu balsavimu, o ne taip rėk
ti, užrėkti visai nežiūrint, 
kiek kas balsų gavo.

Kovo 12 d. vėl buvo su
šaukti viršaičio rinkimui 
rinkėjai, bot dabar kaip tik 
tie rėksniai ir neatėjo, jie 
žinojo, kad alaus nebebus, 
dėlto ir susirinkimo nebuvo; 
ir vėl tuos rinkimus toliau 
numetė. Kitą kartą var
giai galima tikėties, kad 
užtenkamai susirinktų — 
dabar buvo dar geri keliai 
su rogėmis atvažiuoti, o ki
tą kartą gal bus ar keliai 

j neišbredami, ar bus laukų 
gyveni-Į darbai, nenorės gaištu

Šiaulių valsčių sudaro tris 
seniūnijos (obščestva): 
Šiaulių, Kairiu ir Gitariu; 
visųtamsiausia yra šiaulie
čių dalis, jie ir girtybę la
biau myli ir susirinkiman 
tingi ateiti. Iš valsčiaus 
kairiškiai ir gitariškiai net 
po 2 su puse myli suvažia
vę del šiauliškių nerangumo 
vėl tolimą kelionę turi grįšti 
jokių reikalų neatlikę.

Kovo 12 dieną nebebuvo 
atėję Vinkšnėnų, Keblių ir 
kitų artimųjų sodžių vyrai, 
kuriems tik po vieną—du 
verstu tėra ateiti.

Paieškau savo švpgerio, Petro De-' 
besaičio, paeina iš Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav., Gražiškių gm.. Skard
upių kaimo; 5 metai Amerikoje. Jai- i 
gu kas apie ji žinote, ar jis pats, tei
kitės duoti žinią adresu:

Mat. Kalinauskas, 
6540 Kenwood avė., Chicago, Ill.

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, pard.

Račiūno naujų paveikslu Serija
iš KARO LAUKO

atsibus
Račiūno paskotinis vakaras Chicagoje, Sj vakarą, 
18 d gegužio, Šv. Jurgio Salėje ant Bridgeporto.

Ser vak, geg. 19 d. Rockford, III. žiur. plakatus kokioj salėj 
Ketverge vak. geg. 20 d. Airly’ Bažn. Salėj, St. Charles, III 
Ned. ir Pan. v. geg. 23-24 Baž. Salėj, S.S. Pittsburgh, Pa

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

LXM3KX5

SalgMiBžiBaža
At-

Ill.

Parsiduoda saliunas rabai geroj, lie
tuvių apgyvento) vietoj. Priežastis 
pardavimo — savininkas serga, 
si šaukit šiuo adresu:

M. A. Wleklinski, 
3767 So. Morgan st., Chicago.

Parsiduoda pigiai geri rakandai 
(furnitures), galima pirkti visus sy
kiu, arba skyrium. Priežastis parda
vimo — savininkas išvažiuoja i kitą 
miestą. Atsišaukite pas:

St. Apoiskj,
2961 Archer avė., Chicago. Ill.

Pigus Išpardavimas
Parsiduoda 4 Jotai labai geroj, lie

tuviu apgyvento), vietoj. West Pull
man’e, arti lietuviškos bažnyčios. 
Lotai parsiduoda labai pigiai. Kai
na buvo $1400.00, dabar parsiduos už 
$900.00. 
gos.

738

Pasinaudokite iš geros pro- 
Atsišaukite sekančiu adresu:

B. SLUZ,
Real Estate Agent,

W. 119 str., W. Pullman. III.

c

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 of Languages

1741 W. 47th Street, Chicago, IIL

~ Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
Havsan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

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

o

i

M®
Tūkstančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant Išgir
sti gerą muziką arba dainorią. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokią extra iškaššią, 
turėdamas musą graži Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
Mningua arba

S1.00 j Mėnesį
3 mienesial mėginimo dykai
24 Ir 50 muzikališku šmotu dykai

Raštiška gvarancija ant 85 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogą dykai.

Royal Phonograph Co.
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su

mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

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

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Cliicagon 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 raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMD0 Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šių Bankų.tes

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

Nedėlioinis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
nt - ...

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antri; Rankų Medžio -

!
Durų, lentų, lentelių, rCmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Q, MSMOXEMuati I

IW-KART NEDELINIS LAIKYTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTiS 
.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas uraminkas ir pelnyta.
PRENUMERATA KAŠTUOTA- -----------—

AMERIKOJ pusei mčituĮ
EUROPOJ fRosiį?J ir Lietuvoj $3.50, Angli-

 l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m

Raiyk žnojans? o gansi vienų anxneq dyk-".

W. D. Boczkauskas & Co.
S28-522 W. Smith *!!.» $ahanoy City3
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Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pulhnan’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė, parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau, Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks,.padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
kreipkitės in .

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. F1LLIP0VICH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL
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