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VOKIEČIAI UZEME RYGA
Italija pasviro 
p karo pusėn.

Roma, geg. 21. — Šiuo 
tarpu Italija sutraukė į sa
ve visą pasaulio domą. Pa
staruoju laiku ten tik ėjo 
klyksmai: “karas, karas, 
karas!” Dabar jau Italija 
galutinai pasviro karo pu
sėn ir stoja prieš teutonus.

Vakarykščiame parlamen
to posėdyje atstovai Įgalio
jo valdžią veikti savaran
kiai paskelbiant karą teu
tonams ir vedant karą. Da
bar visas tolimesnis veiki
mas priguli nuo karaliaus 
ir ministerių. Spėjama, 
jog nei kiek negaišuojant 
valdžia pasius Austrijai ul
timatumą.

Vokietijos ir Austrijos 
ambasadoriai kol kas dar 
tebesėdi amžiname mieste. 
Kaizerio ambasadorius, 
princas von Buelow, be ga
lo susinegeravęs, kad jam 
nepasisekė pakreipti Itali
jos savo pusėn ir kad neva
liojo nei sulaikyti Italijos 
nuo stojimo talkon teutonu 
priešams. Vakar princas 
kalboje sušuko:

“Aš nekuomet daugiau 
neįkelsiu kojos italu že
mėn.”
Popežius remia litaliją.

Popcžius palinko Italijos 
pusėn. Šventasis Tėvas už- 
gyrė maldą, kurią kareiviai 
kalbės karo lauke ir išreiš
kė viltį, jog Italija bus ka
re pasekminga.
Trukšmingas posėdis.

Parlamento posėdis bu
vo be galo trukšmingas. 
Parlamento rūmai buvo 
saugojami daugybės karei
vių su plikais durtuvais ir 
taipgi buvo prie namu daug 
raitelių.

Parlamente buvo daug 
pašaliečių. Buvo ir poetas 
Gabriel D’Annunzio, smar
kiausias karo šalininkas, 
tikras karinio žibintuvo ne
šėjas. Visi atstovai ir sve
čiai šaukė “Viva D’Annun
zio!”

Pasirodė ant tribūnos 
premieras Salandra. Truk- 
šmingai jis buvo pasitik
tas. Jisai pratarė:

“Turiu už garbę persta
tyti jums bilių del paden- 

- gimo lėšų tautinio karo.” 
It perkūnijos trenksmu pa
sipylė aplodismentai ir lie
josi bent per penkias mi
liutas. Džiaugėsi, jog ga
lop valdžia pasiryžo pa
skelbti karą teutonams. 
Paskui premieras laikė

Vokiečiai pa
ėmė Rygą.

LONDONAS, geg. 21. — 
Iš Kopenhageno atėjo ži
nia, kad vokiečiai paėmė 
Rygos miestą.

Toliau pranešama, jog 
Baltikoj eina didis laivynų 
mušis.

Švedijos laikraštis Sven- 
ski Dagbladet rašo, jog, 
kaip iš Berlyno pranešama, 
vokiečiai yra sumanę uža- 
takuoti Viborgą ir Sveabor- 
gą, Finlandijoj.

Matyt, vokiečiai ne juo
kais ėmė veikti prieš Rusi 
ją. Francijoj ir Belgijoj 
vokiečiai tik ginasi, o visas 
likusias jėgas nukreipė 
prieš Rusiją. Rusija gali 
susilaukti didelių smūgių.

Rusai Galici
joj smunka.

Londonas, geg. 21. — I- 
talijos paskelbimas stoti 
prieš teutonus nemažai pa
gerino talkininkų ūpą, bet 
užtat labai nupuldė tą ūpą 
vokiečių laimėjimai Galici
joj, Lietuvoj ir Kurše.

Kariniai ekspertai sako, 
jog ligšiol tik viena iš 14 
Rusijos armijų tesanti di
džiame pavojuje. Dabar 
didysis kunigaikštis po se
novei griebiasi paprastos 
taktikos — nuvilioti priešą 
nuo susinešimo punktų. Bet 
ar toli reikės juosius vilio
ti, kad nualsinti ir atitrauk
ti nuo geležinkelių ir kitų 
patogumų vokiečiams.

Rusai pripažįsta, jog tvir
tai tikėjosi sustabdyti vo
kiečius palei San, bet jau 
dabar pripažįsta, jog ta li
nija perlaužta ir vokiečiai 
ūžia ir grudžia rusus tolyn 
Lvovo link. Rusai palei 
San laikosi tik Peremišlyj 
ir Jaroslave. Tos tvirtovės 

kalbą apie prasidėsiantį ka
rą, o po jo kalbos delnų 
pyškėjimai ėjo per penkio- 
liką minutų.

Po parlamento posėdžio 
buvo pranešta minių mi
nioms, stovinčioms aplink 
rumus, apie parlamento 
parėmimą valdžios. Žaibo 
smarkumu pasklydo ta ži
nia po visą Romą ir šauk
smais prisipildė oras. Te
legramos mušta į visus mie
stus apie parlamento nuo
sprendį ir suužė visa Italija 
nuo krašto iki krašto.

Suv. Valst. karo laivai ir Prez. Wilson.

Iš karo laivų parodavimo New Yorko pakraščiuose: (1) Wyoming saliutuoja 
prezidentui; 2) Prezidentas Wilson,- 3) Mayflower su prezidentu plaukia šalę

dabar teutonų bombarduo
jamos ir nmu laiku bus iš 
visų pusių apsuptos.

Kaip pranešama, tai ar
šesnių, baisesnių, kruvines- 
nių mūšių nekuomet nėra 
buvę, kaip dabar palei San. 
Rusai dėjo didžias pastan
gas, kad sulaikyti atplau
kiančias teutonų bangas. 
Vertė ugnį iš kanuolių, bė
rė įkaitusį šviną iš kulko
svaidžių, vėrė durtuvus 
teutonams į krutinės — 
niekas negelbėjo, neatsi
laikė.
Rusai Lietuvoje sumušti.

Anot vokiečių pranešimų, 
padubisyj rusų pateko vo
kiečiams 900 ir du kulko
svaidžiu. Suvalkijoj rusai 
sumušti ties Griškabūdžiu, 
Sintautais ir Sakiais.

Londonas, geg. 21. — Iš 
Atėnų ateina žinios, jog Ki- 
lid Bahr fortai prie , siau
riausios Dardaneliij vietos 
jau sudaužyti. Dabar die
ną ir naktį daužoma Naga- 
ra fortai.

— Roma, geg .21.—Švei
carijos valdžia per savo am
basadorių Romoj apreiškė, 
jog Italijai stojate karan, 
ji pasiliks neutralu.

karo laivų.

Vokiečiai 
paniurę.

Berlynas, geg. 21. — Ne
smagiai vokiečiai jaučiasi, 
jog Italija stoja jų priešų 
talkon. Dar tebeina valdiš
ki susinėsimai su princu 
von Buelow, bet vokiečiai 
neturi vilties atkalbėti ita
lus nuo karo. Vokietijos 
valdžia dar nežino, ar ka
ras urnai užsiplieks, ar už
sitęs keliatą dienų.

Vokiečiai spėja, jog Ita
lija gali dar truputį už
trukti su karo paskelbimu. 
Spėja, jog kartą Italija nu- 
sprendžius stoti karau, tai 
iš pradžios žiūrės, kad iki 
mažiausių smulkmenų butų 
prirengta ir paskui trenks 
perkūno baisumu. Taigi 
vokiečiai nužiūri, jog italai 
rengiasi eiti nuo pergalės 
prie pergalės. Visgi vokie-i 
čiai tikisi,, jog ir Austrija 
neatsiliko nuo Italijos ir 
drutino savo parubežius.

— Roma, geg. 21. — Ita
lija turinti geriausios rų- 
šies kulkosvaidžius. Per. 
miliutą kulkosvaidis iš- 

fspjaująs 1,400 kulipkų.

Francuzai 
džiaugiasi.

Paryžius, geg. 21. — 
Francuzai be galo džiau
giasi iš to, kad Italija pa
siryžo tvatyti Austrijai į 
pašonę. Tai bus žymus pa
lengvinimas del franeuzų. 
Italijos vėliavos ėmė ple
vėsuoti po miestą.

Francijos valdžia nei 
kiek nenustebo, nes ji iš- 
anksto tikėjo, jog Italija 
anksčiau ar vėliau vis vien 
stos prieš teutonus.

ITALIJOS ŽALIA 
KNINGA.

Roma, geg. 21. — Itali
jos valdžia išleido Žalią 
Kningą. Toj kningoj su
dėta dokumentai, kuriais 
išrodoma, kodėl Italija at
simetė nuo susivienijimo su 
Austrija ir Vokietija, ir 
kokios priežastįs ją priver
tė stoti karan.

— Philadelphia, Pa., ge
gužio 21. — Italijos val
džia užsakė čia 200,000 to
nų smalingų anglių. An- 
glįs tuoj turi būti gabefia- 
mos Italijon.

Konstantino
polis pavojuj.

Atėnai, geg. 21. — Nuo 
Mytilene, Lemnos ir kitų 
salų, gulinčių Turkijos pa
kraščiais, apturima žinios 
apie tai, kad Konstantino
polis jau atsiradęs dideliau- 
siam pavojuj. Dvi dide- 
liaugios tvirtovės, kurios 
saugoja inėjimą į Marmorą 
jūres, greitai turėsiančios 
kristi. Fortai Kilit Bar jau 
visai numalšinti, o fortai 
Nagara Kales, gulinti Azi
jos pusėj ir ginanti šiau
riausi Dardaneliais praėji
mą, lygiai smarkiai daužo
mi ir greitai turės nutilti.

Geg. 16 d. anglai iš laivų 
ant sausžemio iškėlė sun
kias haubicas, kurios pasi
baisėtinus išpustijimus da
ro turkų fortuose ir bata
lijose. Turkai į Dardane- 
lius skubiai siunčia pagel- 
bą pakraščiais Smirnos už
lajos. Azijos pakraščiuo
se, ties Kum Kale, talki
ninkai išsodino naujas sa
vo armijas.

Regis per pastarąją sa
vaitę turkai ant Gallipolio 
netekę amunicijos, kadangi 
privežimą talkininkai per
kirtę.

Iš Salonikų pranešama, 
kad Turkijoje stoka anglių, 
dėlei ko traukiniai negali 
bėgioti. Pačiam Konstan- 
tinopolyj stoka valgomų 
produktų, todėl badas vis 
labiau platinasi.

Per pastarąsias 6 dienas 
vokiečiai ant Gallipolio ne
tekę 43 of icier ių ir 600 ju
rininkų, kovojančių aut 
sausžemio. Miestą Smirną 
talkininkai išnaujo apšau
dant]. Artinasi laikas, kuo
met talkininkų laivynas 
prasiskverbs per Dardane- 
lius, o tuomet kris ne tik 
Konstantinopolis, bet ir 
Turkija atsidurs toli nuo 
Europos sienos.

Judosiskai
pasielgusi.

Amsterdam,, geg. 21. — 
Vokiečių laikraštis Frank
furter Zeitung rašo:

“Šitas Italijos karas prieš 
jos buvusius talkininkus y- 
ra bjauriausias judošystės 
pavyzdis visoj žmonijos 
historijoj. Mes dabar tu
rėsime dar vieną karo lau
ką. Žinoma, tas apsunkįs, 
bet tas tik padidįs inusų 
pasiryžimą nepasiduoti. ’ ’

Naujas Ame
rikos protestas.

Washington, D. C., geg. 
21. — Prezidentas Wilson 
su valstybės sekretoriumi 
Bryanu baigia rengti nau
ją protestą. Tuo tarpu ta
sai protestas, ir ta! gana, 
sakoma, energingas, yra 
skiriamas Anglijai. Pre
zidentas tuo protestu už
protestuosiąs, kam Anglija 
užblokavusi Vokietijos pa
kraščius ir kam tuo savo 
pasielgimu sukoneveikusi 
neutralių valstybių pirkly- 
bą. Prezidentas proteste 
pažymėsiąs, kad amerikoni- 
nių pirklybinių laivų ang
lais sulaikymas esąs ne- 
teisotas pasieleima^ _^r tas 
Amerikai padaręs milijonus 
dolerių nuostoliu. Tuo la
biau didesni nuostoliai, nes 
anglai sulaikytus ant • jū
rių laivus nusigabena į sa
vo uostus ir ten peržiūrinė
ja gabenamas laivais pre
kes. Anglija pirmiau bu
vo pasiteisin'us, kad didelių 
laivų perkratimas ant jū
rių esąs tiesiog negalimas 
daiktas. Bet prezidentas 
Wilson tvirtina, kad neu
tralių valstybių plaukio
jančių pirklybinių laivų ne 
tik negalima kratyti, bet 
net ir sulaikyti, nes tas 
priešinasi tarptautiniams į- 
statymams. Net laivams y- 
ra leistina ir karinę kon
trabandą gabenti.

Protestas busiąs tuoj aus 
pasiųstas Anglijai ir, jei 
Anglija nepamesianti šalin 
tų savo metodų, tuomet pre
zidentas Wilson sugalvo
siąs naujas priemones prie
šais D. Britaniją ii- priver- 
siąs pildyti tarptautinius į- 
statymus. (Ar čia juoką.i 
daroma, ar šposai krečia
ma. Kadangi Hieko nusve
ria “priemonės,” pritaikin
tos kadir kaizeriui už ame
rikonų žudymą. Red. prie
rašas).

— Geneva, geg. 21. — 
Tėvas Ledochowski, jėzuitų 
generolas, apleido Iraną ir 
pribuvo į Einsiedcn vie
nuolyną, Šveicarijoj. Ta
me vienuolyne bus, kol ka
ras pasibaigs.

Italija, Austrija ir Vo
kietija buvo padariusios su
sivienijimą ir buvo žadėju
sios, karui ištikus, eiti iš
vien, viena antrą remti. Bet 
šitam karui ištikus, Italija 
atsimetė nuo susivienijimo.
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koje suaugusių lietuvių y- 
ra 350,000. Jei kiekvienas 
tautos reikalams aukotų po 
centą, tai pasidarytų $3,500, 
jei aukotų po dešimtuką, 
tai suaukotų $35,000, jei au
kotų po $1.00, tai suaukotų 
$350,000. O-gi kiek pas 

" ‘"mus atsirastų "tokių varg
šų, kurie negalėtų paauko
ti dolerio. Juk gal tokių 
neatsirastų daugiau, kaip 
50,000. Tai jau jei likusie
ji aukotų po dolerį, tai su
dėtų $300,000; tai graži su
ma, daug gero galima butų 
padaryti, daug g 
tų nukentėjusių 
šiais sunkiais del 
laikais.

Jau “Kataliko” No. 104, 
1915 m., buvo paskelbta a- 
pie busimąjį Tautos Fondo 
seimą Scrantone, Pa., bir
želio 4 d., 1915 m. Jluvo 
nurodyta ir apie mandatų 
arba įgaliojimų pasiunti
niams reikalingumą, su la
biausiai pasidarbavusios T. 
Fondui Liet. R. K. dr-jos 
valdybos parašu ir tos dr- 
jos antspauda ant atstovo 
įgaliojimo.

Kadangi didžiuma Tau
tos Fondo komitetų likosi 
sutverti per vietos parapi
jos klebono rupesnį ir pa
sidarbavimą, tai tokie T. 
F. komitetai, kurie dau
giausiai morališkos paspir
ties gaudavo iš vietos kle- 
bono, privalo ir ant T. F. 
vietos komiteto skiriamo 
T. F. Seiman atstovo man
dato (įgaliojimo) pasirašyti 
ir prispausti tos parapijos 
antspaudą. Kur vietiniai 
klebonai neprisidėjo prie 
Tautos Fondo komiteto su
tvėrimo ir visuose Tautos 
Fondų veikimuose neėmė 
dalyvumo, arba visai jokio 
kunigo nesiranda, tai tokių 
vietų Tautos Fondo komite
tų atstovų įgaliojimai turi 
turėti ne vien Tautos Fon
do valdybos parašus, bet ir 
antspaudą bei parašą bent 
vieno iš valdybos tos dr- */
jos, kuri labiausiai yra šel
pusi Tautos Fondą darbų 
ar pinigais.

Dabar Tautos Fondo val
dyba savame posėdyje ge
gužės nAėnesio 15 d., 1915 m. 
nutarė prašyti visų T. F. 
vietos komitetų, idant ma
lonėtų pagaminti rezoliuci
jas ar šiaip patarimus bu
simam seimui, kaip pasek- 
mingiaus surinkti 
Tautos Fondui.

Taigi prašoma patarimų, 
• kokia privalo būti T. F. 

konstitucija.
1 Tie visi Tautos Fondo 

vietos komitetai, kurie no
ri, kad jųjų atstovai T. F. 
seime turėtų sprendžiamąjį 
balsą, privalo siųsti visus 
lig šiol pas savo iždininką 
laikomus pinigus į Tautos 
Fondą, bent vieną savaitę

aukų

alima bu- 
sušelpti 
tėvynės

TautosAtsiminus, 
Fondo kapitalas dar neper- 
sirito per $20,000, ir atsi
menant, jog kaikurie jaut
resnieji tėvinainiai aukojo 
dešimkę ir daugiau tam 
Fondui, suprasime, jog tik 
mažuti 
geni'ų 
prb ‘ 
d 00. 
ta’i- y

menkutė mus vien- 
dalclė teprisidūjo 
kilto, labdaringo

Ar neįstabu, kad

Užuot raginus mūsiškius 
aukoti po daugiausia, reikė
tų raginti, kad kiekvienas 
aukotų nors ir po mažiau
sia. Reikia išjudinti prie 
aukojamo plačiąsias minias, 
liaudį. To atsiekiant, au
kos neguls taip sunkiai ant 
duosnesniųj ų tėvinainių. 
Lengva butų sušelpti nu
kentėjusius nuo karo lietu
vius, lengva butų Įsteigti 
naudingas, kultūringas i- 
staigas, lengva butų įsteig
ti geras viešas įstaigas — 
mokyklas, kningynus, jei 
prie to prisidėtų plačiosios 
minios, liaudis. Todėl be 
galo svarbu kelti tautinį su
sipratimą liaudyje.

“Lietuvos” 21 num. skai
tome, jogci iš socialistų 
pusės esąs iškilęs sumany
mas, kad tautininkai su so
cialistais padarytų kom-

t' 
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Jurininkų parodavimas New Yorko gatvėmis. Baltos vilyčios parodo tribūną, 

kur sėdi prezidentas su palydovais ir tėmijasi į parodavimą.

Taipgi T. F. komitetas 
rengiasi jau prie trečiųjų iš 
eilės forų, iš ko pasitikima 
gauti ne mažai pelno.

Čia gražų pavyzdį paro
de šv. Jurgio dr-ja ' (pašel- 
pinū), kuri sutiko mokėti 
“Žiburėlio” dr-jai $25.00, 
idant pastaroji leistų pir
mutinės nariams naudoties 
savo, kningornis ir laikraš
čiais. Tikrai puikus pavyz- 
dis kitoms draugijoms.

Pilypas.

už prasikaltimus, bet į juos 
taikinti metodas, kurios ne
leistų jiems panašių prasi
kaltimų atkartoti. Vyres
nius vaikus galima apsau
goti nuo pikto jiems išaiški
nant, ant ko piktas pasire
mia, kokios iš to pikto esti 
pasekmės.

Vyresnių vaikų mušimas 
neatneša
naudos, nes juos tik įerzina, 
pamoko kritikuoti vyresnių
jų ydas ir jokiuo budu ne
pataiso. Agota.

pageidaujamos

pirma T. F. seimo, ty. pir
mą gegužės, 27 d., 1915 m. 
Reikia išpirkti t. v. “mo
ney orderį” p. B. Vaišnoro 
vardu, Pittsburgh, Pa., bet 
tąjį “money orderį” bei 
laišką pasiųsti T. F. rašti
ninkui, adv. A. A. Šlakiui, 
3255 S. Halsted st., Chica
go, Ill. Kol dar seimas ne- 
parupino T. F. konstituci
jos, vietos T. F. komitetai 
meldžiami prisilaikyti cen- 
tralinės T. F. valdybos.

Lai Lietuvos meilė ir tau
tiškoji vienybe valdo musų 
širdis, tai mes vieiii kitus 
veikiai permanysime. Nors 
ir labiausiai pasišvęsime, 
nebus perdidelis pasišventi
mas, nes šie metai papras
tuoju labdaringumu nepa
tenkinami. Iš mus visų 
reikalaujama pasišventimo 
su intemptu atsidavimu gel
bėti Lietuvą nuo galutino 
sunaikinimo: gyvuosius nuo 
bado ir ligų, o Lietuvos ša
lį. ir tautos vardą nuo galu
tino išnaikinimo. Lietuviai 
— kas dvasioje gyvas, gel
bėkime savo tautą ir gim
tinę žemelę. Kas gyvas į 
pasišventimo darbą — Lie
tuvai į talką...

T. Fondo valdyba.
premisą ir bendromis jėgo
mis pasistengtų kovoti 
prieš “augantį musų visuo
menėje klerikalizmo pavo
jų.” Lietuva” pripažįsta, 
kad klerikalizmas tikrai e- 
sąs pavojingas ir prieš “jo” 
išsiplatinimą reikią kariau
ti. Bet podraug “Lietu
va” pažymi, kad jei visuo
menei klerikalizmas esąs 
pavojingas, tai tuo labiau 
yra pavojingesni socialistų 
purvini laikraščiai. Tik 
del tų laikraščių purvina
mo “Liet.” negalinti su so
cialistais susidėti. Bet kei
sta, kad “Lietuva” vis dar 
ligšiol mato musų visuome
nei pavojų nuo kokio tai 
prasimanyto ‘ ‘ klerikaliz
mo.”

Galicijoje delei karinio 
veikimo nukentėjo 100 mie
steliu ir 6,000 sodžių. Ta
me skaitliuje 250 sodžių vi
sai sunaikinta, 800,000 ark
lių ir 1,500,000 galvijų Au
strijos karo vyriausybė pa
ėmus armijos naudai. Nuo
stoliai todėl siekianti aplink 
pusę milijardo dolerių.

Newarko, N. J., kronika.

iš Elizabeth, N. J. jausmin
gai ir dailiai padainavo po- 
rąv dainelių. Atsilankiusi 
publika negali atsigėrėti te
kino vakaru.

Po tokiam pasisekimui 
šv. Cecilijos choro nariai su 
savo vadovu ėmė tarties 
statyti scenoje Newarke 
“Kornevilio varpai.” Tai 
vienas didžiausių ir gra
žiausių lietuvišku veika
lų.

Geg. 15 d., š. m., šv. Ce
cilijos choras, vedamas p. 
A. Radzevičiaus, statė sce
noje antru kartu “Užbur
tas kunigaikštis” — trijų 
veiksmų operetę.

Apie šio veikalo atlikimą 
galima pasakyti tiek: Visi 
lošėjai taip buvo priruošti 
ir patįs prisiruošę, kad vei
kalas atlošta kuopuikiau- 
siai, be klaidų, taip, kad 
vargiai jį galėtų geriau at
lošti patįs profesionalai lo
šėjai kur didžiuliuose te
atruose. Svarbiausias roles 
turėjo šie asmenis: K. So- 
lys — Ermano kunigaikš
čio; A. Verba — Jono kur
piaus; M. Bradunienė — 
Gertrūdos; B. Vaškevičiutė 
— Margaritos; A. Pempė — 
grafo Laubes; be to dar di
dis choras,- susidedantis arti 
iš šimto asmenų, publiką 
žavėtu žavėjo. Tarpakčiais 
Ilonai Stroliai sudainavo 
“Sunku gyventi,” ponia M. 
Bradunienė solo “Tarei 
sudiev”; p-lč M- Bauleliutė

Vietos vyčiai žengia pir
myn. «/

Nesenai susitvėrusi L.. 
Vyčių kuopa savo susirin
kime, gcg. 10 d., nutarė 
greitu laiku sulošti vaizdelį 
“Karės metu, 
aušrelei” ir “Atsimerkė a- 
kįs.” Lygiai tame pačia
me susirinkime iš komisijų 
išduotų raportų pasirodė, 
kad gimnastikai jau susi
tvarkę ir jie lavinasi kas 
antradienis šv. Jurgio dr- 
jos salėj; choras kas ket
virtadienis lavinasi daino
se. Chorą mokina J. Dauk- 
šys, moksleivis. Nutarta 
'birželio pradžioj surengti 
prakalbas. Taipgi pareng
ti šeiinininį vakarą su pro
gramų ir greit surengti iš
važiavimą į miškus. Sulyg 
kuopos nutarimo, viskas tu
ri būti rengiama be svai
ginamų gėralų. Vyčių kuo
pos Lietuvos historijos lek
cijos atsibuna kas penkta
dienis vakare (8 vai.) pa
rapijos mokykloje.

Lietuvos historijos pa
minėjimu su nurodymu, 
kur siųsti aukas. Tie atsi
šaukimai bal. 25 d. buvo da
linami publikai “Proctors” 
teatre. Neišdalinti dabar 
šiaip po Newarka ir apy
linkes platinami.

G eg. .1 d. p. A. Stankevi
čiaus ir T. F. komiteto ru
pesniu buvo parengtas va
karas su prakalbomis ir 
koncertu Bloomfield, N. J. 
Koncertą išpildė šv. Cecili
jos choras. Vakaras davė 
gryno pelno $16.40. Lig
šiol Newarko T. F. komite
tas aukų turi surinkęs

pa-

ne- 
at-

pe- 
tik-
ma-

eilė
6 Ii-

$983.96.

Tautos Fondo komitetas 
smarkiai veikia. Tarpe 
lietuvių kolektomis ir to
rais yra surinkęs $824.86. 
Bal. 25 d., š. m., vieno di
džiausių teatrų “Proctors” 
prašant jis paskyrė tos die
nos pelną Tautos Fondui, 
$142.70. Be to vietos T. 
F. komitetas atspauzdino 
10,000 atsišaukimų angliš
koj kalboj “Help Starving 
Lithuania. ’ ’ Atsišaukimas 
su žemlapėliu ir trumpu

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS

g. 17 d. T. F. koinite- 
Bcauštant tas laikytam susirinkime 

nutarė važiuoti su prakal
bomis ir koncertų į Perth 
Amboy, N. J. gegužės 27 d. 
ir tori parinkti aukų.

Reikia pabrėžti, kad vie
tos Tautos Fondo komite
tui labai daug prigelbsti 
kiek išgalėdamas viet. para
pijos klebonas, kun. J. Do- 
bužinskas. Tam pačiam su
sirinkime nutarta pradėti 
rinkti po Newarka ir apy
linkes drabužius ir kitokius 
daiktus, tinkamus pasiųsti 
Lietuvon nuo karo nuken
tėjusioms lietuviams. Iš
rinktas tam tikslui komite
tas ir jam patarta kreip
ties į Marijos Tarnaičių 
dr-ją, kuri, kaip girdėt, tą 
darbą jau pradėjusi. Pa- 
sekmingiausiam to darbo 
vykdinimui nutarta atspau- 
zdinti 300 laiškų su pra
šymais ir paliudijimu. Su 
tais laiškais komitetas atsi
lankys pas visus Ncwarko 
kunigus ir pastorius (mi- 
nisterius) ir paprašys, kad 
jie savo bažnyčiose ir mald- 
namiuose tikintiems paaiš
kintų, kur Lietuvai, nuken
tėjusiai nuo karo, siųsti au
kas, kokie kitokie renkami 
daiktai ir kur juos priima. 
Visi drabužiai ir kitokie 
Lietuvai aukojami daiktai 
bus siunčiami pas vietos T. 
F. kasininką, p. S. Prani, 
166 New York avė., New
ark, N. J.

Buvęs išrinktas komite
tas pranešė, kad pradžioj 
birželio, š. m., gausiąs taip
gi vieną iš įžymių ir priei
namų teatrų Kinney, kuris 
skirsiąs vienos dienos pel-

— Washington, gcg. 21.
— Čionykščiai diplomatai 
įsitikinę, jog Italija ištie- 
sų stosianti karau. Vokie
tijos ambasados sargybos 
padidinta.

— Geneva, gcg. 21. — 
Susinėsimai Italijos su Vo
kietija geležinkeliu per 
Šveicarij ą pertraukta.

Kūno bausme.
Per ilgus amžius vaikų 

mušimo (plakimo) klausi
mas buvo apkalbamas ar- 
bitraliai be sužinojimo, ką 
interesuojanti pusė, ty. vai
kai, turėtų tame reikale 
sakyti.

Mat, į vaikų opiniją 
kuomet nebuvo doma 
kreipiama.

Todėl nesenai vienas 
dagogų būrelis sumanė 
rai patirti, l>ą vaikai 
no apie blogą ar gerą.

Tuo tikslu užduota 
klausimų vaikams nuo
gi 16 metų amžiaus tema- 
tu, kaip jie pasielgtų to
kiam atsitikime:

Maža Onutė gavo dėžutę 
su dažais. Motinai nesant 
namie, mergaitę tais dažais 
ištepliojo visas kėdės, kad 
tuomi padarius motinai 
smagumą. Tuo tarpu ino- . 
tina sugrįžus namo labai , 
užsirūstino, dažus nuo ke- į 
džių nuvalė, gi Onutę už i 
bausmę paguldė miegoti, j 
‘Vaikų atsakymus galima Į 

buvo padalinti į tris sky- į 
rius. į

Jauniausi vaikai tvirtino, į 
kad Onutė buvo, nemanda
gi, padarė daug blėdies ir ' 
motiną intraukė susirūpini- 1 
man, ir už tai turėjo būti ' 
apmušta, arba kitokiuo ko- , 
kino budu nubausta. Vy- , 
resni vaikai tvirtino, kad iš i 
Onutės dažus reikėjo atim- 1 
ti ir neduoti jai jų ligtol, ' 
kol butų supratus, kaip reik 
su dažais apsieiti. Be to 
pažymėjo, jogei Onutę rei
kėjo persergėti, idant atei
tyj ko panašaus nedarytų, 
nes kitaip bausmė gali jos 
neaplenkti.

Dar vyresni vaikai tvir
tino, kad motina turėjo iš
aiškinti Onutei, kokiam tik
slui įvairus dažai naudoja
mi ir išparodyti, ant ko re
miasi išlaukinis papuošimo 
principas.

Iš tų atsakymų matosi, 
kad jauniausi vaikai, pas 
katruos nioralis instinktas 
vos tik ima atbusti, mąsto 
abelnai apie atkeršijimą, 
ty. mušimą.

Pas labiau išsivysčiusius 
vaikus atkeršijimo idea už 
padarytą blogumą palie
ka vietą tam blogumui už
bėgti. Gi paaugusiems vai
kams labiausia apeina Onu
tės moralė pusė, negu jos 
atliktas blogas darbas ar
ba už tai nubaudimas.

Tasai pstarasis vaikų 
skyrius pripažįsta Onutės 
geras intencijas ir simpa
tiškai atsineša į jos nežiną 
ir į pamokinimo reikalą.

Iš to išeina, kad praktiki- 
niam viršminėtos teorijos 
pritaikinime, maži vaikai 
reikalauja aštrios bausmės 
už prasižengimus. Gi vai
kų nuo 10 ligi 13 metų ne
reikia bausti kūno bausme

: DIDELE AUKA S
Priešakių ant pakelio NEBO, be jokio apgarsinimo laikra- 

\ Kluose. jau dabar turi vertę jum Jc.
Spiningais: prleg tame rasit kožnam *■ 

~1 >k^NEBo į 

I clgarctų kuponų \C<y I *nl | cento. O«- % 

_ 1^21-1 t -UCT.^ 11 rtnktl priešą*

klua pakelių Ir J* 

kuponus, nes už gC 

juos kožnas. kas t 

tik nori; gali 

gauti gralius ji 
prezentus. Pa- gj 
klausk apie juos, ■ 

savo Stornlnko, 

o jis tau papasa- JB 

kot apie juos.

a į

aaETFJirjj

EB©"
^Nčkurettis

•zb (Siu <te«*iu bu* teteu Uklkl JI Uteno* Ontedlte. ■•lite.) g

S P. Lorillard Co., New York City ■ 
&VtY»WAV.V.VBW.’.V.V.’y'

Tel. Randolph 5246

A. A. SBakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So. Halstcd St.
Tel. Drover 5326

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO, ILL.
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FIRMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir uš»8i 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žeme: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemo visokiems javamo, 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 apielinkoje, kuris yra turi 
įtaigiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportaeija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, moki 
slainčs ir visi kiti parankamai. 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 aš 
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 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.jScotville, Mich.
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Musų Moterims.
Dr. S. A. šlakienė.

NAMAI.
(Žiūrėk num. 116).

Dabar pakalbėsime apie 
valgius.

Valgių gaminimas yra 
svarbiausias musų darbas.

Nuo valgių priguli:
1) Sveikata ar liga.
2) Ramumas bei pasiten

kinimas.
Valgiai turi būti:
1) Reguleriai.
2) Maistingi bei lengvai 

suvirškinami.
3) Skanus ir dailiai atro

danti.
4) Ekonomiški.

'Valgių pavyzdžiai:
Pusryčiams; —
1) Vaisiai — obuoliai, o- 

rendžiai, slyvos.
2) t Avižinė arba kvietinė 

košė.
3) Kiaušinis.
4) Rūkytų lašinukų.
5) Džiovintos duonos 

(toast).
6) Pienas, kakao, arba 

vanduo.
Pietums: — ' .,'
1) Sriuba (bile kokia).
2) Biskutis mėsos.
3) Bulvės.
4) Daržovių — kopūstų, 

tomačių, morkų, žirnių, pu
pų ir t.t.

5) Pudingas.
6) Gėrimas (tik nekuo- 

met nevartoti jokių svaigi
namų gėrimų).

Vakarienei: —
1) Makaronai su suriu.
2) Bile kokia sriuba.
3) Varškė.
4) Košeliena.
5) Daržovės.
6) Vaisiai, riešutai.
Vakarienei nevalgyti 

sunkių valgių ir nedaug.
Valgių gaminimas yra 

didelis,' platus ir labai rei
kalingas mokslas. Apie at
skirų valgių gaminimų aš 
čia neišguldinėsiu. To ga
lima pasimokinti mokyklo
se, parodose, nuo gerų šei
mininkių, iš laikraščių ir 
kningų. Apie tai rašoma 
ir “Katalike” šitame sky
riuj e.

Mums, Amerikos lietu
viams, geriausia tinka tie 
valgiai, kuriuos musų vien
gentės tėvynėje gamina. O 
tokie valgiai yra: sriubos— 
barščiai ir t.t., rūgštūs pie
nas, kiaušiniai, bulvės, dar
žovės, vaisiai, riešutai. A- 
merikos lietuviai turi ma
žinti savo mėsos porcijas.

Dr. B. W. Hawk per pen
kis metus nuodugniai tyri
nėjo vandens svarba del 
žmogaus kūno. Apie savo 
susekimus parašė laikraš
tyje American Medical 
Journal 1912 m., lapkričio 
m. Išrodė, jog labai svei
ka gerti daug vandens. 
Reikia bent dvi kvortas iš
gerti per dieną. Žinoma, 
skystimo mes Įgauname ir 
su kitais valgiais — sriu
ba, pienu, o ne vien tie
siog vandenį geriant.

Didesnę žmogaus kūno 
dalį sudaro vanduo. Iš sa
vo ’ kūno nuolatai išleidžia
me vandens. Vandenį išlei
džiame iš kraujo per ink
stus, odą ir plaučius. To
kiu bud u per dieną daug
maž išleidžiame šešis sva
rus vandens. O tas saikas 
reikia kokiuo nors budu at

pildyti. Netinka papildy
ti netektą skystimą svaiga
lais. Nereikia savo kūno 
marinavoti alkoholyje, kai
po kokią kirmėlę butelyje.

(Bus toliau).

MAKARONAI (SPAG
HETTI).

Tankiai pagaminti val
gius iš mėsos yra brangu 
ir nesveika; taip, norint 
permainos, labai yra gerai 
gaminti valgius iš makaro
nų. Yra galima juos ga
minti visokiais budais — 
virti, kepti, sutrinti ir t.t. 
Makaronai, gerai pagamin
ti, yra skanus, sveiki, mai
stingi ir... pigus. Pasninko 
dienose galima makaronus 
sutaisyti be mėsos, o dieno
se, kada valgoma su mė
sa, tai galima liekanas kep
snių, virtos mėsos ir t.t. 
suvartot su makaronais: 
liekanas visokios mėsos, 
ar tai jautienos, kiaulienos, 
vištienos ir kitokios.

Makaronai su mėsa.
Paėmus dėžutę Fould’s 

Macaroni, ar kitokių, su
laužyt ir, indėjus į verdan
tį, apgudintų vandenį, pa
virini penkiolika minutų, 
paskui nusunkti vandenį. 
Liekanas šaltos mėsos su
pjaustyti į šmotelius, indėti 
į skauradą šaukštų sviesto 
su supjaustytu svogūnu., 
pačirgkinti sviestą, sudėti 
mėsų ir makaronus į svies
tų, pašutinti keliatų minutų 
kol užvirs, užpilti panūdo- 
ravo soso ir duoti į stalą 
karštus, apibarsčius sutar
kuotu kietu suriu. Labai 
skanu, jei galima pridėt ke
lią supjaustytų grybų ir 
drauge su makaronais su
šutinti. Del visokių maka
ronų, pamidoravas sosas 
(tomato sauce) yra leng
viausiai sutaisomas šitaip: 
Pusę keno pamidorų supil
ti į mažų rundeliukų, žiup
snį druskos ir pipirų, šauk
štą gryno aliejaus (Pure 
olive oil), neturint aliejaus, 
pusę šaukšto sviesto, taipgi 
nulupt svogūną ir įpjovus 
indėt į pomidorus; šutinti 
pamažu tol, kol svogūnas 
pasidarys minkštas ir per
sunkti sosą per koštuvų; 
persunktą pamidoravą sosą 
vaitot ant spaghetti (maka
ronų).

Antras būdas sutaisyti 
makaronus.

Į verdantį apsodintą van
denį, sulaužius dėžutę ma
karonų (ne smulkių ver
micelli, bet plačių), pavi
rinti apie penkiolika minu
tų, persunkti, išdėti ant 
šilto bliudo, apipilti su pa- 
midorovu sosu ir apibarsty
ti sutarkuotu suriu. Geras 
valgis pasninko dienose.

. Mėta.

ruomenė lyg kyliu nori per
skrosti visų Austriją. Jei
gu austrai gins kelių Aus- 
trijon, tai tuo pat turės ati
daryti Karpatų duris Ven
gri j on. Priešingai, smar
kiai gindami, kaip iki šiol, 
Karpatų kalnus (jie juk 
yra geriausia tvirtovė sulai
kyti rusus nuo įsiveržimo 
Vengrijon), austrai pakiš 
rusų kardui Austrijos širdį 
— turtingiausių apylinkę 
tarp Krakovo, Olminco, 
Tropao ir Tarno vien. Ne
gindami Vengrijos, austrai 
gali jos nebetekti, o ginda
mi — gali gauti mirtinų 
smūgį.” Žodžiu, vienaip 
bloga, antraip dar blogiau.

Sunku austrams ne vien 
karo lauke, bet ir šalyj. 
“Duonos” klausimas vis 
darosi aštresnis. Jau ir 
Austrijoj vis daugiau kal
bama apie tam tikrų kvi
tų įvedimų, kaip tai Vokie
tijoj. Neturėdamas kvitos, 
negausi krautuvėj duonos 
pirkti. Kvitoj parašyta, 
kiek tas žmogus gali pirkti 
duonos. Be to yra ir ki
tokių trukumų. Teisybė, 
plieno ir geležies austrams 
užtenka, bet dėlto trūksta 
medžiagos sprogstantiems 
daiktams daryti. Na, o be 
jų negi gali kariauti. Tai
gi, vyriausybė pažadėjo do
vanų — pusę milijono kro
nų (krona—37 kap.) ir ba- 
jorybės laipsnį tam, kuris 
išgalvos, kaip padaryti 
sprogstančių jų daiktų iš to
kios medžiagos, kokios Au
strijoj daug yra.

Naftos, vaistų taippat 
trūksta... Viršutinių rūbų 
medžiaga dirbama iš vilnų 
ir poperos.

Taip bent rašo franeuzų 
laikraštis “Temps.” Ra
si, šį-tų ir perdeda, bet, be 
abejo, yra ir tiesos.

O zitie specialiai dai- 
O ktai aiškina jums 
historiią musų Union 
pieną, kuris jus ap- 

[saugoja “laisvę” nuo 
augštų kainų a^t 
/‘rakandų”.

- - - M

ITienas tik atsilankymas į 
* bile kurią musų krautu

vę įtikrins jus, jog turime 
didelį pasirinkimą ir jog par
duodame už žemas kainas. 
Šie specialiai daiktai išsta
tyti pardavimui ant viso me
nesio.

IBERTY
1327-33 Milwaukee av

arti Pauliną gatv.

AUSTRAMS JAU SUN
KU KARIAUTI.

Vienas šveicarų laikraš
tis rašo:

“Austrų karuomenės pa
dėjimas reikia skaityti ga
na sunkiu. Rusai vienu sy
kiu grasia taip Krakovui, 
taip Budapeštui (Vengrijos 
sostinei). Jaigu austrai 
gins Krakovų, tai tuo nu
kentės Budapešto frontas. 
Paėmus Peremišlį, rusų ka-

Parsiduoda puiki farnta, 80 akerių 
su gerais budinkais, gyvuliais, pada
rais, užsėtais laukais ir t.t. Farma 
randasi 2 mylios nuo miesto tarpe 
dailiu ežerų; bažnyčios, mokyklos aut 
vietos. ' Parsiduoda visai pigiai.

Kreipkitės adresu:
Box 52, Baldwin, Mich.

Parsiduoda gramofonas su 14 rekor
dų (uotų), visai naujas, vertas 35 do
lerių, parsiduoda tik už 16 dolerių. 
Labai garsaus balso: šneka, dainuo
ja, groja visokius maršus ir šokius.

Adresas:

3358 So. Halsted st., Chicago, Ill. 
Ant antrų lubų.

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

St. Apolskj,
2961 Arch str. Chicago, Ill.

Už pekarnę ir grosernę norima išmai
nyti šešis lotus ir namų, kuris turi 
5 kambarius. 4 šautos, su dideliu na
meliu del paukščių. 1 karvė, 50 vištų 
ir 125 mažutės vištaitčs, 15 medžių 
su vaisiais. Viskas dailiai aptverta. 
Box 45, Steger, IH1.

Parsiduoda groeernė ir bučernč lie
tuvių apgyveutoj vietoj ir labai pi
giai. Priežastis pardavimo — sa
vininkas nori važiuoti aut farinų. 
Atsišaukite Į “Kataliko” administra
cijų.

DRAPANŲ SIUVĖJAS.
Taippat čystiju, dažau ir presavo, 

ju ir iktus reikalus gerai atlieka.
Jonas Jurkaitis,

1803 W. 46th str., kertė Wood str.

$95.00 nuperka grosernę ir saldai
nių krautuvę. Vieta yra labai gera 
del biznio, ateikite ir persitikrinkite. 
Kanda $15.00 su gyvenamais kamba
riais.
812 W. 35th Place, arti Halsted st.

$135.00 nuperka grosernę ir saldai
nių krautuvę. Vieta gerai išdirbta, 
gera proga del jaunavedžių. Bauda 
$15.00 su 5 kambariais. Atneškite 
kiek ant raukos.

Pigus Išpardavimas
Parsiduoda 4 lotai labai geroj, lie

tuvių apgyventoj, vietoj, West Pull
man’e, arti lietuviškos bažnyčios. 
Lotai parsiduoda labai pigiai. Kai
na buvo $1400.00, dabar parsiduos už 
$900.00. Pasinaudokite iš geros pro
gos. Atsišaukite sekančiu adresu:

B. SLUZ, 
Beal Estate Agent,

738 W. 119 str., W. Pullman, 111.

a
Dr. S. A. SLAKIENE

SPECIALISTE
MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 

3255 SO. HALSTED ST.
Tel. Drover 5326

3720 Emerald avė., 3 blokai j ry 
tus uuo Halsted gat.

| 
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CHICAGO, ILL. į

TAUPYKIT PINIGUS

Parsiduoda lietuviška Barber Shop 
ant didelio praeinamo kampo ir la
bai pigiai, tik už $75.00. Atsišaukite 
po numeriu
10258 S. Michigan avė., Chicago, Ill. 

Savininkas — lietuvis.

Parsiduoda gert lornišiai. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:
4529 Homer str. Chicago, Ill.

Savininkų galima rasti subatoįe, 
nedėlioję ir ptutedčlyje.

- LIETUVIS 8
GRAB0R1US 5--------------------  i

Geriausias grabo- S 
rius ant Bridgepor- g 
to. Atlieka darbą : 
kuogeriausia. I

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

Tel. Drover 4139 U
i -X- . ūB A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. i
.. ............... ..

Saugokitės
pamėgdžiojimu ii 
norėdami 
tikrų 1 
Pain 
visados 
kite su 
ro ženklu 
tia parodyta kai 
na 25c. ir 50c. 
Aptiekuose arba. 
pa» iidirbėjui.

gauti 
Richter’io 
Expelleri, 
reikalau 

i »u ka 
kaip

F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington St

HEW YORK. H. Y.j

Extra! Naujiena!
Šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

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

P. CONRAD 3130 S.Halsted St,
Tel. Humboldt 97

J. C. WOLO^ 
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Eobey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena
et::

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law -
Boom 1000 79 W. Monroe St., Chicago 

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

ZZ3

Fotografijų Galerijai
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, H. Y

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok’ 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinpiausia 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

17*1 W. 47tb Street, Chicago, lik

TLHes 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

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

$1.16 $1.70
yra geriausias kųBanke’io geriausios rųšies grietinės sviestas 

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

Sankes Kavos Sztorai ■
------------ -------- Plotina dalis. 1818 W. 12th St. ■ 
W. Chicago A406 W. Division St 1510 W. Madison st3102 W. 22 St. ŠB 
Milw. Ave. 720 W. North Ave 2830 W. Madison st Siaurina dalis ■ 
Milw. Ave. 26-10 Lincoln Av. 1836 Blue Island A 3032 Wentworth Av t = 
Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 S. Halsted St3437 S. Halsted St K 
W. North AV3413 N. Clark St. 1832 S. Halsted St 4729 S A.shland A

šiaur-vakariuOs dalis Vakarine dalis.
1644 — - - ‘ ■ ■
1373
1045
2054
2710

UŽ

Račiūno naujų paveikslų Serija
iš KARO LAUKO

atsibus

Ned, ir Pan. v. geg. 23-24 Baž. Salėj, S.S. Pittsburgh, Pa

Dorna West Pullmano Lietuviams
Jau galima pinigus siųsti į senų krajų — Lietuva- Taippat par

duodame laivakortes.

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

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

>
i 
■

B. W. SLUZ
738 W. 119 St., West Pullman, III.

TELEPHONE WEST PULLMAN 992.

U
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KATALIKAS

Iš Chicago.
LEIDĖJŲ IR REDAKTO

RIŲ KONVENCIJOS.
Tomis dienomis Chicago j 

atlaikyta net tris skaitlin
gos laikraščių leidėjų ir re
daktorių konvencijos. Kon
vencijos atsibuvo Įvairiuo
se hoteliuose. Sliermano 
hotelyj apart konvencijos 
dar paminėta auksinis ju
biliejus “Illinois Press As
sociation.” Hotelyj La 
Salle atsibuvo pavasarinis 
“Illinois Daily Newspaper 
Ass’n” susirinkimas; gi ho
telyj Morrison — metinis 
“International Labor Press 
Ass’n” susirinkimas.

“Illinois Press Ass’n” 
konvencijoje nutarta pas
kirti komitetas, kuris išgal
vosiąs priemones, idant 
postmeisteriai savaip neaiš
kintų antros ir trečios kra- 
sos klesų Įstatymų, kur mi
nima apie Loterijas ir lai
mėjimus, ir idant postmei
steriai nesulaikytų krašo
je tų siunčiamų laikraščių, 
kurie praneša, jogei ten 
viensa ar kitas išlosiąs ko
kią nors dovaną privatinia
me pasilinksminime.

“Illinois Daily Newspa
per Ass’n” susirinkime, 
priimta rezoliucija, kurioj 
prezidentui Wilsonui išreiš
kiama pripažinimas už jo 
pasiųstą 
Nutarta 
remti jo 
apsaugoti
taippat ginti tautos garbe.

“International Labor 
Press Ass’n” susirinkime 
nutaria -remti taikos teis
mus, kilus tarp darbininkų 
ir darbdavių nesutikimams.

užmokėti kiekvienas už “li
cence” po $500, tuo tarpu 
iki šiam laikui tai padarė 
tik 4,000 saliunininku, gi 
kitiems suteikta be pinigų 
laikiniai leidimai, už kuriuos 
apsiėmę paskiau užmokėti.

NE PADIDINS ALGŲ, 
MESIME DARBĄ!”
Tai toksai 14,000 darbi

ninkų, konduktorių ir mo- 
tormanų, ultimatumas .gat- 
vekarių kompanijai. Lig- 
šiol minėta kompanija la
bai prastai darbininkams 
apmoka. Darbininkai rei
kalauja 10 vai. dienoje ir 
33 centų per valandą pir
mais metais, gi sekančiais 
36c. per valandą. Už nak
ties darbą reikalauja dau
giau mokėti. Konduktorių 
ir motormanų kontraktas 
baigiasi birželio 1 d., š. m. 
Kompanija pasiūliusi tai
koj teisiną, bet darbininkai 
apie taikos teismą nenori 
nei klausyti.

notą Vokietijai, 
prezidentas pa- 
pastangose, kad 
šalį nuo karo.

PERDAUG FAV0RIZM0.
Miesto majoras Thomp

son sužinojo, kad miesto 
kolektoriaus biure pilnai 
viešpataująs favoritizmas, 
kuri majoras nusprendė pa
naikinti. Ligi gegužės 1 d. 
7,100 saliunininku turėto

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Debcsiuota ir lietus šian
die, taippat, regis, ir rytoj. 
Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 59 laipsniai, 
žemiausia — 47 laipsniai.

VOKIEČIŲ SUŽEIS
TIEJI.

Anglų laikraščiai praneša, 
kad vokiečiai/nors ir senai 
karau ruošėsi, vis dėlto ne
sitikėjo, jog sužeistųjų bus 
taip daug. Dabar jų skai
čius siekia 600—700,tukst. 
Beveik visi liuosieji namai, 
pradedant kaizerio vasar
namiais ir baigiant teatrais 
ir mokyklomis, užimti da- 
bar sužeistųjų. Sužeistųjų 
'globojimas gana geras. Ka
ro lauke juos paima sani
tarai ir automobiliais ve
ža į ligonines. Sanitarams 
surasti daug padeda šunes.

Daktarai stengiasi vengti 
bile kokio sąnario atpjovi- 
rno. Iš 100 sužeistųjų mir
šta tik 2. Kol visai nepa- 
sveiksta, tol nevaro atgal j 
pozicijas. Iš 100 sužeistų
jų apie 60 gali grįžti pozi- 
cijosna ir vėl kariauti.

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubųmurinis namas del 4 šeimy
nų ant Aubum 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 bėgyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

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

Tananevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

*3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

PAŠOVĖ BANDITĄ.
Du maskuoti banditai va

kar vakare apiplėšė vaisti- 
nyčią po num. 711 W. 69 
gat. Jiems einant laukan 
vaistinyčios klerkas Reid 
vieną jų mirtinai pašovė. 
Detektivai pašautąjį su sa
vo draugu tuojaus susekė 
pas daktarą po num. 6558 
So. Ilalsted gat., kur buvo 
užėję gelbėties. Vienas nu
gabentas ligoninėn, antras 
— policijos nuovadom Pa
šautasai banditas vadinasi 
Edward Habericliter, an
trasis — William Hickey. 
Juodu daug krautuvių toj 
miesto dalyj buvo 
šę. Bet pagaliau 
liepto galą.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų '
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!
Iškilmingas Rožinis Balius, pareng

tas Simono Daukanto dr-jos, atsibus 
nedėlioj, gegužio (May) 23 d.. 1915 m. 
šv. Jurgio parap. salėj, 32 PI. ir Au
burn avė. Prasidės 5 vai. vakaro, 
įžanga 25c. porai. Visas pelnas pas
kirtas nukentėjusioms broliams Lietu
voje. Užkviečiam visus kuoskaitlin
giausiai atsilankyti.

Su pagarba
KOMITETAS.

Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausis Lietuvis Graborius Chicagoje

3315 AUBURN AVĖ, CHICAGO, ILL.
Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad 

našlaičiams grabai yra gaunama veltui.

Yra du skyriai: 1, veltui. 2, su primokejimu.
Jaigu primokėsi $12.00, tai kitur turėsi mokėti $35.00 ir tt.

Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystšs srytyje, atneša lie
tuviams naudą.

Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima 
gauti grabai pusė kainos, neduodant savo kruvinai uždirbtus centus bent 
kam išnaudoti.

Jei ateityje bus reikalinga, galite eiti ir persitikrinti pas kitus, bet ne
užmirškite savo seniausio graborio POVILO MAŽEIKOS, kuris pa
rodo teisybę del darbininko žmogaus ir našlaičių.

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu.

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 Chicago^ mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon 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.

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 į šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
Fy .T £ ' 6:..

apiplč- 
prilipo

PRAMOGA DAVIS 
SQUARE SALĖJ.

Ši vakarą atsibus Davis 
Square salėj pramoga už- 
dyką. Prasidės 8 vai. va
karo. Bus taip vadinamas 
Big Double Minstrel Show. 
Bel gero ir smagaus laiko 
praleidimo verta nueiti.

PIRMAS I.ŠKILMINGAS 
PIKNINKAS.

parengtas Lietuvių Darbininką dr-jos 
Amerikoje, nedėlioj, gegužio 23 d., 
1915 m., Justice Park Darže, Justice, 
III. Pradžia 
iki vėlybam 
porai.

Kviečiame 
vaitos

9 vai. iš ryto ir tęsis 
vakarui. Įžanga 25c.

visus lietuvius ir lietr.- 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai 

i ši pikninką, kur bus visokių gėri
mu, valgiu, kvepiančią cigarą, puiki 
muzika ir visokią žalsmią.

Užprašo
KOMITETAS,

Liet. Darb. Draugijos Am. mitingai 
atsibuna kas antrą nedėldienį mėne
sio Dom. Shemaiczio svet., 1750 Uni
on avė., corner 18th str.

Naujai pastojusiu Ame
rikos piliečių antrasis me
tinis apvaikščiojimas ren
giamas Vainikų dienojo, ge
gužės 3 d., Coliseumo bus
te. Pernai ten pat pirmą 
sykį toksai apvaikščiojimas 
buvo parengtas.

Paieškai! savo gero draugo. Kazi
miero Gedvilo. Paeina iš Juodainią 
kaimo, Laukuvos par., Raseinią ap. 
Kauno gub. Girdėjau, kad ėjo mok
slą Į kunigus keli metai atgal. Jis 
pats rašė iš Amerikos savo tėvams, 
kad einąs mokslą į kunigus Amerikoj. 
Dabar nieko apie jį nežinome, kū
jis yra. Jis pats, ar kas jį žino, ma
lonėkite atsišaukti adresu:

M. Vaitkus ir J. Norkus, 
T. O. Lock Box 43, Westville, Ill.

JAU EINA DIDELIS LITERATŪROS, MOKSLO, POLITIKOS IR 
VISUOMENĖS MĖNESINIS ŽURNALAS.

“PAŽANGA”
“PAŽANGA” eina tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” sandarbininkauja žymiausi

Europos lietuviu literatūrai.
“PAŽANGOJ” nuolatos vedami šie skyriai:

1. Politikos ir iHsuomenčs dirva kitur ir pas
lė. 6. Bibliografija ir kritika, as ir išradimai.
Įvairus straipsniai. 4. Moksl

“PAŽANGA” yra 48 pusi, didelio formato.
“PAŽANGOS” kaina metams $3.00, pusei metu $1.50. Askiri num. 25c.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street Chicago, III.

kaip Amerikos, taip

mus. 2. Krislai. 3.
5. Literatūra ir dai-

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(iškirpk šitą Kuponą).

W Šitas specialia KUPONAS verta?
[ Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

Į THE AMERICAN TOBACCO C0.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. > 
(Vertes kupous gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.) //S

jį Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durą, lentų, lentelių, rOmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIEN8OS YRA ŽEMIAUSIOS.

| CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, II.I.

DU-KART NEDELINIS LAIKOMIS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
' ANT NEDĖLIOS

teeina kas uwnhito Ir petnyčla.

PRENUMERATA KAŠTUOJA: —

AMERIKOJ f meta.ms' epušei matų $1.25
EUROPOJ r joj ir okotijoj I o Sv r rusuose 15 m

Ešašyk fuojauSs o gausi vieną numerį dyk,'’",

W. D. Boczkauskas & Go.
iahanoy City, Pa0i W. South Ail.e

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island., Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
kreipkitės in '

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

5249-55 SO. MORGAN STREET : :
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