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italu a jau stojo iuuun
Italija paskelbė karą. & Vaizdeliai iš Italijos. Vokiečiai Apie Krosną sudegę 

10 ūkininkų, Vartuose — 
2, Naujavalakiuose — 3,

dekretą, kuriuo paskelbia-

nebuvo

Viennoj inteikė karo pas- 
užsienių reikalų ministeriui

pienus 
Italiją,

LietuvojeROMA, geg. 24. — Vakar po pietų Italijos valdžia 
išleido karaliaus parašytą 
ma karas Austrijai.

Italijos ambasadorius 
kelbimą Austro-Vengrijos
ir pats tuoj nei kiek negaišuodamas išvažiavo Romon.

Karas su Austrija reiškia ir karą su Vokietija. 
Kaizeris atšaukė savo ambasadorių princą von Bue
low iš Romos. Ir laukiama formalio karo paskelbimo 
iš kaizerio valdžios.

Austro-Vengrijos užsienio reikalų ministeris, ba
ronas Burian, atsistatė nuo vietos, kadangi jam ne
pavyko geruoju susitaikinti su Italija.

' Pereitą šeštadienį Itali
jos užsienio reikalų minis
teris turėjo posėdį su Vo
kietijos ir Austrijos amba
sadoriais. Tame posėdyje 
formaliai atsiskyrė Italija 
nuo Austrijoj ir Vokietijos. 
Paskui atsibuvo posėdis su 
Anglijos, Francijos ir Ru
sijos ambasadoriais. Tame 
posėdyje formaliai Italija 
priimta į talkininkų šeimy
ną.

Prieš formalį karo pa
skelbimą jau buvo smul
kių susirėmimų tarp italų 
ir austrų. Tuose susirėmi
muose būdavo italų viršus.

Šiandien-gi pasilieja krau
jas, užbaubia kanuolės ant 
Italijos rubežiaus.

Prieš karo paskelbimą 
Austrijos kareiviai žudė jau 
italus, gyvenančius Austri
joj, ir plėšė jų turtą. Tie 
susirėmimai buvo pyač aš
trus italų apgyventuose m. 
Pola ir Trieste.

Austrijos žvalgai iš Ty
relio kalnų per Montozzo 
tarpkalnį buvo perėję į ita
lų žemę ir buvo ištikęs mu
šis. Austrai nubėgo atgal.

Italijos parubežyje aus
trai su didžiausia paskuba 
drutinasi aplink Trentino 
miestą. Sudraskė geležin
kelio tiltą, ties Roveredo, 
sudinamitavo daug Trenti
no didžių namų, kurie gai
šintų artilerijos veikimą.

Sudinamitavo taipgi šv. 
Kryžiaus bažnyčią, šv. Ma
rijos bažnyčią, ligoninę ir 
didelę garbarnę.

Iš miesto Riva visi gy
ventojai turėjo išsikrausty
ti į kalnus.

Didžiulis miestas Trent 
taipgi nukentėjo prieš ka
ro prasidėjimą. Didelė da
lis namų pagal 
karinės valdžios 
išdinamituota.

Visuose italų
tuose miestuose panašiai at
sibuvo, 
paimta 
šiaušia 
strijos
čia visus gyventojus. 

; ... *;i

Kaizerio jėgos prieš italus.
Vokietijos valdžia yra pa

sižadėjusi visame talkinin
kauti Austrijai. Dabar 
prieš italus irgi eina talkon 
Austrijai. Kaizeris pasky
rė 800,000 savo kareivių 
prieš italus. Sako, kad kai
zerio generalis • štabas ■ yra 
jau senai išdirbęs 
karo vedimui prieš
Italijos jėgos.

Nekuomet Italija
taip gerai prisirengus ka
ran, kaip dabar. Pilna Ita
lijos armija išneša 3,443,150 
kareivių. Iš tų karo lauke 
yra arti milijono. Armijai 
.vadovausiąs pats karalius.

Priegtam Italijos laivy
nas yra gerai apdrutintas. 
Turi 14 šarvuočių, 25 skrai
duolius, 30 povandeninių 
laivų ir daug mažesnių ka
ro laivų.

Per pastaruosius aštuonis 
mėnesius Italijos valdžia iš
leido net $40,000,000 kari
niams prisirengimams.

Vokietijoj ir Austrijoj 
buvo arti 30,000 Italijos iš
eivių. Jiems neliepta grįž
ti namo. Tas labai įpykino 
italus.

Visoje Italijoje didis su
judimas ir džiaugsmas, kad 
galop valdžia paskelbė ka
rą.

Tur-

Austrijos 
įsakymą,

apgyven-

Žymesnieji italai 
nelaisvėn. Bet bai- 
dedasi Trieste. Au- 
kareiviai apipiešė
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KOKIOS DABAR VAL
STYBĖS KARIAUJA.
Dabar išvieno eina šios 

valstybės:
Anglija, Francija, Rusija, 

Japonija, Italiją, Belgija, 
Serbija, Černogorija.

Jos eina prieš šias:
Vokietiją, Austriją, 

kiją.
Taigi, aštuonios valsty

bės eina prieš tris.
Prie talkininkų gali pri

sijungti šios:
Graikija, Rumunija, Bul

garija.
Neutraliai laikosi šios:
Norvegija, Holandija, 

Šveicarjia, Ilispanija, Dani
ja, Portugalija, Graikija, 
Rumunija, Bulgarija.

Viršuj parodoma Italijos karalius, apačioj italas kareivis ant sargybos ir žemla- 
pis, kur ištiks kruvini susirėmimai italų su austrais.

Suvalkų gubernijai vėl 
lemta buvo ilgesniam laikui 
likti karo lauku. Atstum
ti vokiečiai nuo Nemuno, jie 
tečiau susilaikė, neperėję 
savo sienos, ir nekarta 
jau yra ryžęsi ir pirmyn 
pasistumti. Kovo mėn. 
pabaigoje jie su didelėmis 
jėgomis mėgino apsupti de
šinįjį rusų sparną, bet tatai 
jiems nepavyko.

Prasimušę rusų užpaka
liu per Dusios ežero ledą, 
vokiečiai buvo sumušti; jie 
čia buvo sutraukę ligi dvie
jų korpusų, bet rusai mo
kėjo išsipainioti iš jų tink
lo ir net suteikti jiems pa
vojaus. Dusios 'ežero le
das po mūšio tirštai nuda
žytas buvo krauju. Žuvu
sių mūšyje buvo tiek daug, 
kad laidojo juos keturias 
dienas.

Kovo 18 d. rusai sulaikė 
vokiečius Krosnos apygar
doje (į vakarus nuo Simno), 
ir jie pradėjo traukties. 
Dar už kelių dienų rusai, 
stumdami priešininką, pri
slinko prie vokiečių pozici
jų, kurias jie didžiau su
stiprino į rytus nuo Pilviš
kių, Marijampolės, Kalva
rijos, Suvalkų ir Augusta-

Po to buvo įvykę ke- 
susirėmimų

Audra aptilo 
Galicijoje

Petrogradas, geg. 24. — 
Jokių stambesnių veikimų 
Galicijoj dabar nebuvo. Vo
kiečiai neteko jėgų bcgruz- 
dami rusus, o išblaškyti ru
sai dar iki to nesusitvarkė, 
kad savo keliu pradėti 
smarkų veikimą prieš vo
kiečius. Rusai dabar tvar
kosi ir rengiasi prie smar
kių užpuolimų.

Žymių karinių 
Lietuvoje nebuvo, 
čiai skelbia, jog
rusų ataka ties Pilviškiais 
buvo atmušta. Nepasisekė 
rusų naktinė ataka ir padu- 
bisyje.

Londonas, geg. 24. — An
glijos povandeninis laivas 
nuskandino Dardaneliuose 
du turkų transportu ir du 
mažu karo laivu.

veikimų
Vokie- 

naktinė

UŽ DIENOS AR DVIEJŲ 
RUMUNIJA KARIAUS.
Roma, geg. 24. — Italija 

įsitikinus, jog Rumunija 
dabar stos prieš Austriją už 
dienos ar dviejų po Italijos 
stojimo karau. Tik bijo
damas!, kad Bulgarija tuo 
nepasinaudotų ir nekibtų į 
Rumuniją.

Bulgarija neaiškiai tesi- 
rodo, kam simpatizuoja. 
Jai norėtųs užimti Adriano- 
polį, bet jai pikta ant Ru
munijos ir Serbijos, nse jos 
ją nuskriaudė Balkanų ka
ro metu.

Italija tik 
pailgįs kaa

Romanave, Krasnėnuošė ir 
Gudeliškėje po 1, Grabam 
ko j e ir Turiškyje — du žy
du.

Simne vokiečiai sve
čiavęs! jau 3 kartus. Da
bar pačiam miestelyje buvo 
padaryti apkasai, kurie iš
kasti buvo net kitų namuo
se. Miestelio namai po mu
šiu išraižyti kulipkų, pra
kiurdinti šrapnelių, langai 
išbyrėję. Visai sudeginti 
ir sunaikinti Finkelšteino 
dviejų augštų muro namai 
(sudegę kartu suneštosios 
rusiu prekės, rubai); Kau
no gatvėje sudegė Myk. 
Paulauskio, Ad. Juknevi
čiaus, Ant. Misevičiaus. 
Vyžainių gatvė gi jau ru
deniop buvo visa išdeginta. 
Nuo šovi ų daugiausia nu
kentėjo naiffai, kurie arčia if 
geležinkelio stoties buvo.

Už miesto naikinta, po
zicijas berengiant, kolioni- 
jos Matūkino, Liublinskio, 
Leguso, Balkevičiaus. Prie 
plento Vaitauščiznoje su
deginta Ramanavičiaus tro
bos, jis pats ir sūnūs paim
ti nelaisvėn (sūnūs jau pa
bėgęs). Žmonelės grįsdami 
į savo išardytąsias gaištas 
mažai ką beranda — nei 
gyvulių, nei javų, jei bent 
kas mokėjo giliau nuslėpti: 
viską šluoja žiaurioji karo 
ugnis.

apygardose,

Didžiosios valstybės plie
kiasi, o mažosios žiuri kas 
iš to bus.

Atėnai, geg. 24. — Grai
kijos karalius Konstantinas 
eina blogyn. Buvo daryta 
operacija, bet tas tik pa
blogino jo padėjimą. Tele
grama pakviesta iš Berlyno 
garsus daktaras Friedrich 
Kraus.

Washington, geg. 24. — 
Vokiečiai Suv. V. sostinėje 
tvirtina, jog italų įsikišimas 
karau tik pailgįs karą. Per
tai tik užsitęs galutinas vo
kiečių laimėjimas. Vokie
čiai įsitikinę, jog kaizerio 
armijos nesumušąmos. Ir 
jei galų gale nepasiseks su
mušti savo priešų, tai pra
dės apsiginimo karą, 
visvien, kiek ten tautų 
stotų prieš 
neįveiks.

Vokietija, 
susitrauks,
liūs ir kiek ten šunų jį ne
apstotų, nepapjaus jo. ,

Vokiečiai Washingtone 
sako, jog 300,000 austrų ir 
vokiečių galės atsilaikyti 
prieš italų užpuolimus.

juos apsilankius 
gub. pasieniu Tau- 
Švėkšnoje, Veviržė- 
Kretingoje, Andre-

Vokietiją,

O 
ne
jos

kaip ežys — 
pastatys dyg-

— Atėnai, geg. 24. — 
Smirnoj vienas turkų pul
kas padarė maištą ir dau
gybes oficierių ir kareivių 
valtimis atplaukė prie tal
kininkų laivų ir pasidavė.1 nudurė bulius.

— Peru, Ind., geg. 24. — 
Wm. Fisher, pienininkas, 
sutiko nelaimę — tyarte jį

vo. 
liatas atskirų 
Marijampolės, Liudvinavo 
ir Kalvarijos 
kovo gi 28 d. rusai paėmė
vokiečių apkasus tarp Liud
vinavo ir Kalvarijos, už
grobė kartu 600 vokiečių 
nelaisvėn.

Be Suvalkijos vokiečiai 
pradėjo veržties labiau ir 
Žemaitijon, kur jau buvo 
minėta 
Kauno 
ragėje, 
nuošė,
jave (nuo 3—10 verstų ruo
žas nuo sienos).

Ši antroji karo audra, dar 
didesniu smarkumu siau
čianti musų krašte, palieka 
musų krašte daug žymesnių 
pėdsakų. Iš įvairių vietų 
gaunamos žinios apie prie
šininko ‘plačiai padarytąsias 
rekvizicijas javų, galvijų, 
arklių ir šiaip mantos, apie 
sudegusias nuo karo' ugnies 
trobas ir tt..

Kalvarijos apylinkė
je sudegę Zuiniuose 3 ūki
ninkai, Pajausiškėje — 1, 
Santakojuje iš keliolikos u- 
kininkų išliko ugnies ne
kliudyti tik 4, nukentėję dar 
Kreivos, Mikalaukos ir 
Dambraukos kaimai. į

kėj, kaip rašo “Viltis,” 
nuo vasario 13 d. ligi kovo 
31 d. tekę matyti didesnių 
susirėmimų. Kovo 7 d., 
traukdamiesi nuo Seirijų, 
vokiečiai pasidarę čia pozi
cijas, del ko sudeginta bu
vę 13 ūkininkų Bagdanonių 
ir 4 Jarėnų, Straigų dvaras 
ir pagaliau pačiam Švent
ežery j sudegę 5 gyventojų 
trobos. Kovo 19 d. vokie
čiai turėję pasitraukti iš 
Lazdijų, bet po to ligi 26 
d. jų pozicijos dar buvę 
Radziškės, Vaideliotų ir 
Teizininkų sodžiuose. Kru
vini mūšiai buvę 27 d. ties 
Bačių ir Dzebrėnų sodžiais, 
kur rusai paėmę nelaisvėn 
vokiečių atakavusįjį bata- 
lijoną. Per tuos karo žy
gius tekę nukentėti ir šiaip 
žmonėms: 7 užmušti, apie 30 
sužeista, apie 15 ūkininkų 
sudeginta, kitų trobos su
griauta apkasams.

Buffalo, N. Y., geg. 24. 
3,000 italų parodavo gatvė
mis. Visi jie buvo rezer
vistai ir visi pasirengę iš
važiuoti Italijon ir stoti ar
mijom Parodavimas buvo 
labai entuziastiškas. į
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Selpkim Tėvynę 
Lietuvą.

Iš Lietuvos pareina labai 
liūdnos žinios; teutonai su 
caro kareiviais sunaikino vi
si], Suvalkiją ir didesnę dalį 
Žemaitijos. Kuomet vo
kiečiai nebuvo įsibriovę į 
Žemaitiją, tenai galėjo at
rasti prieglaudą tūkstančiai 
musu broliu suvalkiečiu pa
bėgėlių. Ir tie pabėgėliai 
ten buvo guodžiami, maiti
nami ir dengiami. Gi da
bar ir žymiai daliai žemai
čių prisiėjo ieškoti kur ki
tur sau prieglaudos. Da- 
bargi kaip suvalkiečiai, taip 
ir kauniečiai daugiausia su
plaukė i Vilniaus guberni
ją, į tą vienatinę karo aud
ros nepalytėtą Lietuvos da
lį. Visais pabėgėliais rū
pinasi Lietuvių Draugija 
del karo nukentė j tįsiems 
šelpti. Jais rūpinasi ir ki
tos susitvėrusios lietuvių 
inteligentų draugijos. Y- 
pač plačiai veikia Lietuvių 
Draugija, kuriai ir musų 
Tautos Fondas siunčia su
rinktas aukas.

Regis Webster, autorius 
didžiojo angliško žodyno, 
pasakė, jog pusė ginčų ir 
nesusipratimų tarp žmonių 
iškila todėl, kad pavartoja
ma 1 dainingi žodžiai ir kad 
o]', mantas klaidingai su
pranta antrą pusę. Labai 
gali imti, jo^tižeina ginčai 
del klaiding® supratimo 
svetimos minties. Bet pas 
mus ginčai užverda no vien; 
del klaidingo svetimų min
čių supratimo. Daug ki
virčų kįla musų laikraščiuo
se del to, kad vienas an
tram nenori užsileisti, ne
nori prie klaidos prisipa
žinti, nesiskaitoma su laik
raštine etika. Per tai pas 
mus neprieinama prie klau
simų išrišimo, nėra vieny
bės tarp srovių, užeina ne
geistini kivirčai pačiose 
srovėse.

Prie mandagesnių, šva
resnių ir rimtesnių polemi
kų įgalima priskaityti pole
mika tarp Tautos Tarybos 
Nario ir “Tėvynės” redak
cijos. Ta polemika ėjo 
“Katalike.” Žinoma, ir 
čia nebuvo be užsivarinėji- 
nių, be prikaišiojimų. Tos 
polemikos pamate buvo S.- 
LA. ir SLRKA. legališku- 
mas. “Tėvynės” redakci
ja užtriumfavo, jog SLA. y- 
ra legališkas, o SLRKA. 
nelegališkas. Bet po ilgo 
ginčo “Tėvynės” redakcija 
turėjo pripažinti, kad SLA. 
yra tik legališkesnis už 
SLRKA. Anot rusų pa
tarlės: “načal za zdravije, 
a končil za upokoi.”

Turime žinoti, kad musų 
tėvynėje dabartiniais lai
kais pasibaisėtini' vaizdai 
persistato. Iš sodžių ir 
miestelių paliko tik vieni 
griuvėsiai ir nuodėguliai. 
Karas musų šalį paliko ap
verktinam padėjime. Nuo
stoliai aprokuojami milijo
nais, dešimtimis milijonų. 
Gyventojai, taigi musų tė
vai, broliai, seseris ir vai
keliai, neteko pastogės, 
maisto, nei gyvojo invento
riaus; neteko nei reikme
nų, nei žemės dirbimui į- 
raukiu, neteko nei javų sė
jai, ot — dantimis motiną 
žemę kask, nagais akėk, vė
ją sėk. Pasibaisėtinas lie
tuvio žemdirbio likimas. O 
čia išaušo pavasaris, butų 
gera apvaisinti grūdais že- 
mę-penėtoją; • nėra pagel
bės. Kas gi bus per atei
nančią vasarą, rudenį, žie
mą, sekantį pavasarį1? Dau
gumas lietuvių apleidžia 
nuniokotas savo tėviškes ir 
dauginasi į Rusijos miestus, 
kur toli... Girdi, ten nors 
sausos duonos šmotelį ap
turėsią.

Tokiose sunkiose valan
dose visa musų pavargėlių 
brolių viltis ir pasitikėji
mas savo tautiečiuose už
jūry j, katrų nepalietė karo

< • l ą «

Suv. Valstijų karo laivai apleidžia New Yorko pakraščius.

nelaimės. Todėl, broliai, 
nesustokime aukoję sulyg 
savo išgalės, neleiskime iš
gąsti tai ugnelei, kuri mu
sų širdyse uždegė tėvynės 
ir tautos meilę, nes kitaip 
bi kas galėtų pasakyti, kad 
tai buvus šiaudinė ugnis. 
Nelaukime sušelpimo iš 
svetimųjų. Svetimieji lig- 
šiol mus vos tik pažinojo ir 
tik dabartinis karas ištrau
kė mus dienos švieson ir 
visi ima mus daugiau ir ar-; 
čiau pažinti; svetimųjų pa-' 
gelba, norints ir gausiau
sia, nekuomet neatstovės 
tos, kurią nuolatos širdin
gai teikia brolis broliui, tė- 
vinainis savo tėvinainiui. 
Svetimieji jiems duos šaltą 
pinigą, išmaldą — mes duo
dame jiems savo atvirą šir
dį, dūšią, paguodą, surami
nimą išlaikyti didžiausias 
nelaimes ir baisiausią liki
mą!

Tatai nesustokime tam 
gražiam darbe, aukokime 
Tautos Fondui sulyg savo 
išgalės. Aukokime kadir 
po nedaug, bet visi, nes vi
si žinom, kad tos aukos la- 
bai-labai ir tai tuoj aus rei
kalingos. Žalia Mėta.

mais, ypač kuomet eina apie 
opesniuosius klausimus.

Bet aštresnė ir nemalo
nesnė polemika buvo kilus 
tarp gerb. kunigų F. Ke
mėšio ir A. Yanušo. Šiuo
du nors stovi ant vienos pa
pėdės, bet abu nesiskaitė su 
išsitarimais ir susikirtimas 
paaštrėjo. Tikimės, jog 
dabar tuoini bus pabaigta. 
Šisai iiuotikis tebūnie pa
moka, jog į laikraščius ra- 
■' -i reikia labiau skaityties 
'ii žodžiais ir išsireiški

Aštrų ko nors pasmerki
mą galima prilyginti prie 
operacijos. Kaip operaci
jos nereikia daryti be tik
ro reikalo, tai taip ir aš
traus smerkimo per laik
raštį neprivalu vartoti be 
tikrų priežasčių.

Laikraščiai praneša, kad 
žmogžudis Kiaulėnas jau 
pakartas Wilmingtoiie, Del. 
Jis pakartas už policianto 
nušovimą minėtame mieste.• *• ■,
Prieš pakarsiant jis išda
vęs kelis savo sėbrus, sti 
kuriais laidokavęs. Kadan
gi prieš pakorimą jis atliko 
išpažintį, tatai musų cicili- 
kų laikraščiams ir vėl sutei
kė progą tvirtinti, kad pa
kartasis buvęs katalikas. 
Girdi, “Drauge” ir “Kata
like” buvęs atspaudintas jo 
laiškas, kuriame pasisakęs, 
jogei prieš mirtį išpažintį

attiksiąs. Ve tatai, girdi, ir 
pasirodo, kuo Kiablėnas 
buvęs, būtent — tikintis 
žmogus, taigi ir katalikas.

Tokie cicilikinių laikraš
čių argumentai, tai tikrai 
vaikiški. Kiaulėnas savo 
laiške rašė ne tik apie išpa
žinties atlikimą, bet ir apie 
tai, kas jį išvedė iš doros 
kelio. Kadangi jis prigulė
jo prie vienos, socialistų 
kuopos, todėl visiems aiš
ku, kas jį išvedė iš kelio. 
Ir jei jis buvo išvestas iš 
doros kelio, žinomas daly
kas, nebuvo jau kataliku, 
bet tukino kaip tie, kurie 
jį išvedė iš kelio. Gi jei jis 
prieš mirsiant atliko išpa
žintį, tai dar nereiškia, kad 
jis buvo tikinčiu. Mano
ma, kiekvienas musų cicįli- 
kas ne kitaip pasielgtų ma
tant prieš save virvagalį. 
Daugumas nedorėlių visuo
met savo gyvenimo pabai
goje atsiverčia.

Studento laiškas 
iš Maskvos.

J. Remeikis iš Maskvos 
rašo M. Budrumu į N. Chi
cago, Ill. Rašyta balan
džio 7 d.

“Jūsų laišką gavau.' A- 
čių. Bučiau keliatą dienų 
atgal parašęs, bet vis lau
kiau kokių nors žinių' iš 
Lietuvos. Jau bus greitai 
du mėnesiu, kaip negaunu 
iš namų laiškų. Paskuti
niame laiške sesuo klausė, 
kas reikia daryti, kad jau 
vokietis sukinėjasi apie 
Tauragę. Žmonės visi bė
ga, kaip pamišę. Musų ka
reivių tenai nesą — visi 
išbėgę Šiaulių link. Ap
linkui tik gaisrai matyti ir 
girdėtis anuotų bildėjimas. 
Krasa iš Eržvilko išsikraus
čiusi. Kas valanda laukia 
svečių-vokiečių. Daviau 
patarimą važiuoti Vilniaus 
link. Bet kasžin ar pasie
kė juos mano laiškas.

Parubežyj esą baisus plė
šimai. Kuomet gali, tai 
mūsiškiai viską velka iš 
Prūsų, o dabar prusai nuo 
musų, ę Kerštai ant kiek
vieno žingsnio./

Žinių laikraščiuose nėra. 
Pas mus dabar didelė cen
zūrą. Visus laiškus per
žiūri. Daugybę jų degina. 
Laikraščiai rašo visokius 
niekus. Žmones tik varo ir 
varo kovon. Žuvo jau mi
lijonai, o kiek sužeistų, be 
kojų, be rankų, be akių, pa
mišėlių. Prasidėjo limpa
mos ligos.

O kas per brangumas 
valgomųjų daiktų! Kiau
šinių desėtkas 70 kapeikų. 
Viskas veik dvigubai pa
brango. Maskvoje esti net 
sumišimų. Įpykę, žmonės 
išdaužė daugelio krautuvių

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

langus. O gradonačalnin- 
ko pagelbininką, policmeis
terį ir kitus akmenimis ap
daužė. Kareiviai atsisakė 
šauti. O kas dar bus! Dar 
susilauksime visokių laikų. 
Niekas netiki manifestams. 
Visur ' areštai, prispaudi
mas. Baugu žodį ištarti, nes 
tuoj kalėjimai! gali patekti. 
Sunkus laikai.

Del cenzūros aštrumo ne
žinome kur kas dedasi. 
Žmonės ėmė susiprasti ir 
ėmė pranešimus skaityti 
tarp eilučių.

Turbut žinote, kad de
šimtąją armiją pardavė vo
kiečiui žandarmų pulkinin
kas Miasojedovas. Pana
šiuose darbuose yra intarti 
augštai stovinti asmenįs.

Manau važiuoti namo, 
bet iš ten jokių žinių ne
gaunu ir nežinau ką dary
siu.

Antanas nerašo nuo ka
ro lauko jau nuo Kalėdų. 
Turbut jau pas Abraomą 
nukeliavo.

Švedas yra ant Austri
jos fronto. Rašo, kad pui
kiai gyvenąs. Jisai^ yra o- 
ficieriumi. Turįs jau su- 
žiedotinę galicijauką. Mat, 
koks didvyris.

Dėdė, kunigas, nieko ne
rašo.

Pas mane prasidėjo kvo
timai. Du kartu šaukė į 
karuomenę, b.et kaipo stu
dentas, esu liuosas iki 27 
metų.”

Jauno oficieriaus 
laiškas.

Brangus drauge! Vasa
rio 21 ir 22 d. buvau mūšy
je, bet išlikau sveikas, nors 
aš pirmos rotos “kaman- 
dierius,” vadinasi, pirmas 
turėjau pasitikti vokietį.

Vasario 23 d. užėmėm po
ziciją ir apsikasėm nuo vo
kiečio už 300 žingsnių. Bet 
ir tada nedavė ramumo. 
Tą pačią dieną gavome į- 
sakymą vokietį atstumti to
liau ir po pusvalandžio tu
rėjome žengti pirmyn. Sė
džiu ir laukiu paskutinio į- 
sakymo; “Rotos, pirmyn!’’

Praeina laiškanešys ir pa
duoda 3 laiškus. Vienas iš 
tėvų, katruo kviečia mane 
Velykoms kieminėti (La
bai butų malonu, bet ar su
lauksiu jų. Užmiršo bran
gieji, kad aš jau nuo sau
sio 16 d. sėdžiu “okopuo- 
se”).

Skaitau antrą... “Sveiks, 
Joneli!”... Marytė linki vi
so labo..

Atsiminiau “Rūtą,” va
karus, nors ir skrisk, bet po 
25 minutų mušis. Imu tre
čią—Antanas rašo. Nekan
triai plėšiu, nes jo laukiau. 
Kaip tik apie tai rašo ir 
dar fotografijos... Bežiū
rint į V—tės fotografiją, 
pasiuntinys padavė pulko 
viršininko įsakymą: “Prie
šininkas apsikasė. Užpuo
limo nebus. Ruoškitės.” 
Lyg tyčia saulutė taip ma
loniai prašvito...

Vasario 21 ir 22 d. mū
šiai del manęs buvo pirmie
ji, bet jaučiaus neblogai, a- 
pie žuvimą visai nemaniau. 
Viltis!...

Gal nori žinoti, kaip bu
vo? 2 vai. dienos (tai vasa
rio 22 d.) gavau įsakymą 
eiti atakon. Išsyk truputį 
šiurpulys perėjo per visą 
kūną, bet kaip ėjom, nebe- 
bijojau. Be baimės žen
giau pirmyn pradžioje vi
duryj rotos, bet, prisiarti
nus mums už 200 žingsnių, 
priešininkas pradėjo velniš
kai šaudyti. ,

Bet vis dėlto nebebuvo

» DIDELE AUKA j
Prleiakls art pakelio Z1RA, be lokio apgarsinimo laikra* 

Mluosa, |au dabar turi vertų jum} v. ▲ 
piningais, prleg tame rasit kožnam ™

•nt ] tento Ga
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kuponus, nes už 
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Ilk nori, xall A 
Kauti gralius^ 
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klausk apie Juos 

savo Mornlnko. 
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REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

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

J. ZICKUS,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2836 Cottage Grove Ave.. Chicago.

‘ Dr. S. A. ŠLAK1ENE;
■ SPECIALISTE
I MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
I 3255 SO. HALSTED ST. ■
| Tel. Drover B32O CHICAGO, ILL. Į
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“Aušros” Mokykla
Mokina Angliškos Kalbos 

’ ’ Lietuviškos Kalbso 
’ ’ Aritmetikos
” Kningvedystės į

Stenografijos ;
į ’ ’ Typowriting

” Pirklybos Teisių
i ” Abelnos liistorijos

” Suv. Valstijų Historijos
• ” Geografijos

' ” Algebros
Trigonometrijos

’ ’ Braižymo
” Pilietystės
” Politiškos Ekonomijos
” Dailarašystės

Mokinimo valandos.
8 ryto iki 5 po plct Vak. 7:30 iki 9:30
3149 S. Halsted St., Chicago.

lemta žūti: batalijom) vir
šininkas pastebėjęs, pasiun
tė pagelbon dvi roti. Prie
šininkas, pamatęs, jog mu
sų neįgalės, pradėjo bėgti. 
O vytis smagu buvo! Su
gauti pasisekė tik 16 vo
kiečių. Kiti gi nubėgo į
anksčiau paruoštas pozici
jas. Toliau vytis nebegalė
jome, turėjome apsikasti ir 
sėdėti. Taip ir sėdėjome 
iki kovo 5 d.

Žinai, drauge, koks buvo 
vaizdelis po mūšio, nera
šysiu. Tą pačią dieną su
švito saulutė, gražiai nusi
leido, paskui užviešpatavo 
tyla.

Musų ir vokiečių karei
viai per visą dieną mušėsi, 
ištroškę vandens su kailiu
kais susiejo prie upelio, ku
ris bėgo tarp musų ir prie
šininko kasimų. Išsyk ra
miai sau sėmė vandenį ir 
nešėsi į savo griovius, vie
ni į kitus nei domus neat
kreipė. Tik staiga girdžiu 
prie upelio kliksmą, barui. 
Sušaukiau visus kareivius 
nuo upelio ir klausiu, delįco 
jie ten rėkauja.

Vienas kareivis man ir sa
ko: “Vąše Blagorodije! Ką 
darysi ne keikęs! Vokie
tis vandeniu apipylė!”

Ačiū tau, drauge, už fo
tografijas. Nekados neuž
miršiu tos valandos, kada 
aš visas smėliuotas, apsika
sęs griovyj į ją žiurėjau ir 
■gėrėjaus. Tai, matai, kaip 
aš gyvenu, kariauju. Jei 
gyvas liksiu, iiidomu bus 
atsiminti, kai kelias dienas 
be vandens, be duonos kąs
nio reikėjo išbūti.

Rašyk, drauge, kas gero 
Vilniuje girdėti, nors pa
čius niekus surašyk. Ma
no apetitas geras — viską 
išgromuliuos.

Tavo Jonas.
“L. Ž.”

» H i i ūBm mrnnYuTtnni ATtn in imfirra nlgrgnnm.

Tel. Randolph 5246

A. A, Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO, ILL.
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FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavai 
farmas su budinkais, sodnais ir ušsėi 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliui 
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų, ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
yiams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan amelinkėje, kuris yra turi 
itngiausiu 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 transportacija van* 
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgaL 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, noki 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy* 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausią 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 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.
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Lenkijos miestų 
savivalda.

Per Velykas, kovo 22 d., 
“Vyriausybės Įstatymų ir 
įsakymų rinkinio” pirmojo 
skyriaus 91 numeryje pa
skelbtas vyriausiai patvir
tintas ministerių tarybos 
nutarimas Įvesti Lenkijos 
miestuose savivaldybės Į- 
staigas, 1892 m. birželio 11 
d. miestų valdymosi Įsta
tais paremtas.

Paskelbtas yra ir minis
terių tarybos prie Įstatymo 
pridėtas paaiškinamasis 
raštelis, kuriame pasakyta, 
kad carui įsakius, vidaus 
reikalų ministeris Lenkijos 
miestų reformų sumanymą 
buvęs išnaujo padavęs v. 
durnai 1914 m., birželio 9 
d., bet, užėjus karui, jis ne
begalėjęs būti peržiūrėtas. 
Dabar karo metas, kurio y- 
patingos aplinkybės ver
čiančios neatidėliojant 
griebtis tokių priemonių, 
kurios padėtų sutvarkyti 
irstantį arba visai suirusi 
miestų ūkį. Tad ministerių 
taryba jau š. m. vasario 18 
d. nutarusi, jogei tęsties 
nebesą galima ir jog Len
kijos miestų savivaldybės 
Įstatymą reikią išleisti, pa- 
sigaunant 87 pamatinių Į- 
statymų straipsnio. Darbas 
1892 m. birželio 11 d. įsta
tymus pritaikinti Lenkijai 
buvęs pavestas vidaus rei
kalų ministeriui, kurio su
statytą sumanymą ministe
rių taryba peržiūrėjusi, da
lyvaujant Varšuvos gene- 
ral-gubernatoriui, ir patvir
tinusi atmainas, vietos są
lygų reikalaujamas. Taip, 
ministerių taryba pripaži
nusi, jog geriau busią ne 
kiekviena gubernija sky
rium vadinti, bet grąžinti 
senasis šalies pavadinimas, 
antrajame įstatymų rinki
nio tome priimtas, būtent 
vadinti Lenkų karalijos gu
bernijomis. Kad pavadi
nimas neklaidintų, taryba 
mananti, jog Cholino guber
niją reikią išskirti iš Len
kų karalijos gubernijų ir 
šių miestų savivaldybės į- 
statymų jai netaikinti. Vy
riausiųjų renkamųjų mie
stų viršininkų vardai busią 
geriau palikti senieji, bū
tent: miesto prezidento, vi- 
ce-prezidento, tiktai vokiš
kos kilmės žodis — burgo- 
mistras pakeisti sa viskuo j u 
— miesto Storasta. Varša- 
vos miesto savivaldybės ir 
jos prezidento teisės suly
ginti su Maskvos tokiomis 
pat teisėmis. Varšavos 
miesto durna, kad galėtų 
rinkti du kandidatu pre
zidentui, ir ne tik iš durnos 
narių, bet apskritai iš mies
to rinkėjų. Tuodu kandida
tu vidaus reikalų ministe
ris pristatys carui.* Caras 
paskirs prezidentu ką tin
kamas iš pasiūlytųjų kan
didatų arba ir visai iš kitų 
žmonių. Be to, Lenkijos 
gyventojai senai jau ypa
tingai laukią tobulesnio 
miestų valdymo budo, kurs 
jau pusę šimtmečio yra pa
čioje Rusijoje. Tad, mi
nisterių nuomone, reikalin
ga butų, kad Lenkijai mies
tų savivaldybė butų suteik
ta malonės pavidalu ir pa
taikinta paskelbti kokią 
nors iškilmingą dieną. Kad

šiemet Velykos supuola vie
na diena ir senojo, ir nau
jojo kalnedoriaus, kas la
bai retai atsitinka, tad ge
riausia butų tą augščiau- 
siąją šaliai dovaną paskel
bus per Velykų šventes.

Visi ministerių tarybos 
pageidavimai, išdėti ’tame 
paaiškina j ame raštelyj, vy
riausiu caro nusprendimu 
buvo patvirtinti kartu su 
pačiu miestų savivaldybės 
statymu. ♦

Svarbiausieji naujojo į- 
statymo dėsniai bus tokie:

Miestų durnos narių rin
kimuose gali dalyvauti visi 
Rusijos valdiniai, kurie ne
mažiau kaip metus samdo- 
sj mieste butą gyventi ir 
moka už jį nuomos, paskir
tos • valstybės butų mokes- 
niams imti:. Varšavoje — 
daugiau ne 540 rub. per me
tus, Lodziuje, Liubline įr 
Sosnovicuose — daugiau ne 
240 rub., gubernijų mies
tuose ir Bendine. Vloclav- 
<e, Zgerze, Tomašove ir 
Čenstakave — daugiau ne 
192 rub., kituose miestuo
se — daugiau ne 120 rub.

Žydai negali būti miestų 
dūmų pirmininkais, miešti) 
prezidentais, vice-preziden- 
tais, miestų seniūnais, pre
zidentų įr seniūnų padėjė
jais ir miestų yhldybų . na
riais. Žydai negali būti šio
kios ar tokios miesto ūkio 
ar valdymo atskiros šakos 
vedėjais. Jie negali būti 
miestų valdybų sekreto
riais, nei jų pavaduotojais.

Miestų rinkėjai, kurie ga
li dalyvauti durnos narių 
rinkimuose, skiriami yra į 
tris skyrius. Pirmojo sky
riaus rinkėjai bus rusai, 
antrojo — žydai, o trečio
jo — kiti miesto gyventojai 
(daugiausia bus lenkų). 
Kiekvieno skyriaus rinkė
jai turės savo atskirą susi
rinkimą, kuriame ir daly
vaus. Spręsti, kas turi bū
ti laikomas rusų kilmės 
žmogumi, spręs Varšavos 
general-gubernatorius.

Žydai, jaigu jų kuriame 
mieste yra daugiau, negu 
pusė visų rinkėjų, rinks ne 
daugiau, kaip penktąją vi
sos durnos narių dalį, o kur 
jų mažiau, negu pusė, ten 
jie rinks ne daugiau, kaip 
vieną dešimtą dalį. Rusų 
kurija, jaigu joje bus ne 
mažiau, kaip 5 rinkėjai, jau 
galės turėti durnoje vieną 
savo atstovą. O jaigu ru
sų rinkėjų visame mieste 
nebtb nei penkių, tada ru
sai rinkėjai bus skiriami į 
3-ją kuriją. '

Rinkėjų surašai yra rašo
mi bendrąja valstybės arba 
lenkų kalba, o Suvalkų gu
bernijos miestuose — ben
drąja valstybės kalba (ru
sų).

Miestų valdymosi įstai
gos, susinešdamos su vy
riausybės įstaigomis ir žmo
nėmis, taippat su visuome
nės ir privatinėmis įstaigo
mis ir žmonėmis ne Lenki
jos, turi vartoti bendrąją 
visos valstybės, vadinas, 
rusų kalbą. Prireikus pri
dėti prie susinešimų kokių 
priedų, jie turi būti rašomi 
taippat rusų kalba, o jaigu 
bus buvę pirmiau parašyti 
kokia kita kalba, turi būti 
išversti rusiškai ir su tik
ruoju raštu pridedamas jų 
rusiškas vertimas. Pačioje 
Lenkijoje miestų valdymo
si įstaigos pačios savo vi

Leidžiamos ugnis iš karo laivo.

Prįemoninės ugnis, kokios buvo leidžiamos oran nak
čia nuo karo laivų New Yorko apylinkėse tų laivų pa- 

j -rodavojimo metu.

daus reikalais, taippat su
sinešdamos su kitų miestų 
ir privatinėmis įstaigomis 
ir žmonėmis, gali vartoti 
lenkų kalbą, išskyrus tik ru
sų kilmės žmones, su ku
riais susinešant turi būti 
vartojama rusų kalba. Ir, 
apskritai, jaigu privatinės 
įstaigos ar žmonės kreipsis 
į miestų valdymosi įstaigas 
rusiškai, jiems turi būti ir 
atsakoma rusiškai.

Miesto durnoje, valdybo
je ir komisijose pranešimai 
ir kalbos gali būti sakomos 
rusiškai arba lenkiškai, 
kaip kas norės. Jaigu koks 
durnos narys pasisakytų 
nesupratęs, vienos ar antros 
kalbos, pirmininkas turi 
jam paaiškinti tą iš tų dvie
jų kalbų, kurią jis supran
ta.

Miestų valdymosi įstaigų 
protokolai, nutarimai ir žur
nalai, taippat dūmoje svar
stytinų dalykų pranešimai 
ir posėdžių pranešimai, mie
stų valdybų įsakymu duo
damieji skelbimai, iškabos, 
parašai ir t.t. — visa turi 
būti rašoma greta abiem 
kalbom — rusų ir lenkų.

Kilus abejonei, kaip su
prasti koks miestų valdy
mosi įstaigų nutarimas, 
skelbimas, įsakymas ir, ap
skritai, šioks ar toks raš
tas, kuriam rašyti yra būti
nai reikalinga ir bendroji 
valstybės kalba, rėkia žiū
rėti, ką rodo rusiškasis tek
stas ir iš jo spręsti.

Suvalkų gubernijos mie
stuose: Naumiestyje, Ša
kiuose, Vilkaviškyje, Kal
varijoje, Marijampolėje, 
Prienuose ir Seinuose visais 
šiame straipsnyje nurody
tais atsitikimais yra varto
jama bendroji valstybės 
kalba (rusų).

Gubernatoriai įstatymų 
jiems duotomis teisėmis žiū
rės, ar miestų valdymosi į-

darbą ir ar elgiasi įstaty-
mais, vadinasi, kontroliuos 
ir įstaigų darbų tikslingu
mą, ir ar sutinka tie darbai 
su įstatymais. Tuo reikalu 
Varšavos gubernatorius da- 
vinės bendrus nurodymus.

Be kitų įstatymuose nuro
dytų dalykų, gubernatoriai 
tvirtįs ir miestų durnos ski
riamas pašelpos privati
nėms mokykloms, klasėms, 
kursams ir t.t.

Vidaus reikalų ministe
ris, pasiprašęs vyriausiojo 
leidimo, gali paleisti mies
to durną pirmiau, negu bus 
pasibaigęs laikas, kuriam 
ji išrinkta. Padaryti tai jis 
gali tiktai ypatingais atsiti
kimais, kiekvienam miestui 
tinkamais skyrium. Ypa
tingąsias atsitikimo sąlygas 
ministeris turi paskelbti vi
sų žiniai, griebdamasis tos 
nepaprastos priemonės.

Cholino gubernija turi 
būti išskirta iš Lenkų kara
lijos gubernijų.

Bendrą tvarkąį kaip į- 
vesti Lenkų miestuose savi
valdybė, nustatys vid. rei
kalų ministeris, atsižvelg
damas, kad Varšavoje mie
sto durna .galėtų pradėti 
ne vėliau, kaip sausio 1 d. 
1916 m. Kituose miestuo
se durnos bus atidarytos ta
da, kaip apie tai susitars 
vidaus reikalų ministeris su 
V aršavos general-guberna- 
toriumi.

ątaigos . ..gerai dirba saw

$250,000 Vertes
Kuponų DYKAI

—Del rūkytojų —

JMSSJIX
CIGARETTES

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

“Tikras Amerikos Standards”
Kelios geros dovanos duodamos už Hassan Kuponus.
LIVE Lastic Beit—jisai T-E-M-P-I-A-S-I saizai nuo 30 iki 38 colių. Tempiasi prie 
kiekvieno pasitęsimo, pasirąžimo. Daktarai visur pataria. Duodama už kuponų .: 100 
Cigarnyčia, pasidabruota vokišku sidabru. Labai daili už kuponų ................  100
Kišeninis peilis, perlinis kotas, sudviem geležaitem, taip-gi su nagu pelyčia už ku
ponų ........................................................................   125
Food Chopper (šakočka) su keturiais (4- peiliais, lengvai pritaikomas. Bekalingas 
namuose daiktas už kuponų ...............................    200

Kuponai 
Vyrų ar moterių lietsargis ir ameriko
niško taffetto, nepermerkamas, gva- 
rantuotas už kuponų ................... 250
Virtuvės setas — \0 dalykų su Han
ging Bock. Setas susideda iš: mėnesi
nio peilio, mėsininko peilio, Emery 
tekėlo, šaukšto maišymui, blynų ap- 
svartytojo, duonriekinio peilio, Com
bination Can atidarinėtojo, didelės 
šakutės ir pjūklelio. Už kuponų 300 
Vyriškas laikrodis iš tikro gun meta
lo. Už kuponų .......................   650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis be 
uždarymo 14 kt. auksinis “Waltham 
Movement’’. Už kuponų ......... 3,900.

Siųsk kuponus į
AMEBICAN TOBACCO COMPANY 

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

Te myk 
Speciali 
Kuponą 
Šiame
Laikraš
tyje.

DYKAI
10 HASSAN KUPONU

(IŠKIRPKįŠITAlKUPONA)

J/Sitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- n 

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

THE AMEBICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. Z 

k Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5) /ŽS

štate musų tokiose sunkio- ‘kių baisenybių bijoties.
se sąlygose.

Rašote, jog buvę mūšiai 
Skaudvilėje, Kražiuose. Tai 
netiesa. Tik apie Kelmę 
padarė apsikasimus musų 
kareiviai. Taipgi ir anuo
tų biskį turi. Netiesa, kad 
gyvulius atėmė lig pasku
tinio. Kitam liko dvi kar
vės, o kaikuriems mažai, ki
tiems daugiau. Arti rube- 
žiaus tai žmonės patįs varo 
gyvulius karuomenei be- 
inaž ko iki paskutinio. Mes 
savo gyvulius tebeturime. 
Tik yra surašyti.

Pas mus oras labai šal
tas, sniego daug. O jau a- 
teina Velykos. Bet vieną 
dieną tešvęsime. Javai pa
brango, o pašaras, tai labai 
brangus. Daugiau yra per
kančių, negu parduodančių.

Tolesniai dėkojame' už 
pinigus. Gavome 23 rub
lius.

Linksma, kad jūsų sūne
lis yra geras, kad tokio ma
žo amželio, o jau taip daug 
išmoko. Malonėkite per
daug nežudyti, jaunam ne
sveika mokinties, tepasi- 
žaidžia daugiau.”

Buvo ties Seredžium su
simušimas ir mušėsi apie 
keturias valandas. Vokie
čiai paliko 200 savo lavonų 
ri nubėgo. O dabar valdžia 
liepia kraustyties už 15 ver
stų.”

EXTBA! EXTBA!

Trijų lubų muaįjįį kampinis na
mus turi boti *parduotae
Namas raudasi vienas blokas nuo 
Apveizdos Dievo bažnyčios. Geras 
kampas bile kokiam bizniui. Parsi- 
duos labai pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. Tanancvicz,
670 W. ISth str. Chicago, Ill.

Pastebėta, kad prakasta
me Panamos kanale vanduo
ima darytis sūresnis.

Parsiduoda grocornė ir bučernč lie
tuvių apgyventoj vietoj ir labai pi
giai. Priežastis pardavimo — sa
vininkas nori važiuoti ant farmų. 
Atsišaukite j “Kataliko“ administra-
cijų.

Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausis Lietuvis Graborius Chicagoje

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 užsitamavimas, laike 15 metų graborystčs srytyje, atneša lie
tuviams naudą. '

Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima 
gauti grabai push 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 rupintieš našlaičių likimu.

55/5

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrą Rankų Medžio
S Durų, lentų, lentelių, rCmų, svinakalvių daigtų iristogo popieros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Antanui Vainauskiui į 
Westville, 111. rašo švoge- 
ris iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Laukuvos par. Rašy
ta kovo 15 d.

“Mes tebesame gyvi ir 
sveiki. Nelinksma, kad 
baisus karas pas mus. Die
ną ir naktį girdime anuo
tų griovimą it baisios per
kūnijos trenksmus.

Dėkojame už laišką. Ti

IŠ VISŲ PUSIŲ 
TRENKSMAS.

Senas Patašius rašo bro
liui Benediktui į Port Wa
shington, Wis.

“Turbūt jau prieina ga
las musų gyvenimo. Mes 
taip stovime, kaip kad va
sarą užeina didelė audra su 
baisia perkūnija. Iš visų 
pusių tik trenkia ir trenkia 
be pertrūkio. Net langai 
dreba, žemė juda. Kas die
na ant baimės. Guldami ir 
keldami žiūrime, ar neiš
blaškys mus ta audra. Žiū
rime, kada pražūsime, kaip
giliausių jūrių bangose 
Mielas brolyti, yra ko to-

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

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

duodame laivakortes. jj.

’ Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par- 1 
1 davimo labai pigiai keliatų namų. Du namu parsiduoda už puse kainos, * 
1 labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios* Turime aut pardavimo B 
J daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- 1 
J viai, pasinaudokite iš geros progos! i i

g Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: į i J J į a

■ B. IV. SLUZ ;
> 738 W. 119 St., West Pullman, III. ■
■ TELEPSQNE WEST PULLMAN 992. ■
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4 KATALIKAS

Iš Chicago.
KOVA PRIEŠ SALIU- 

NUS.
Chieagoj kova prieš sa'- 

liunus ne juokais praside
da. Saliunų priešininkai 
pasidalinę i dvi dali: vieni 
stengiasi gyventojus inti- 
kinti, kad sekmadieniais ga
liūnai būti] uždaryti, kiti 
dar augščiau užsimoja — 
darbuojasi visomis išgalė
mis, kad saliunus visai pa
naikinti Chicagoj. Mat, jie 
kažkodėl įsitikinę, kad jei 
miestas liksiąs sausas, tuo
met išnyksianti visi pikta
dariai.

Saliunu uždarymui sek
madieniais pradeda jau pa
daryta. Vakar vienas di
džiausiu mieste koteliu, 

i Blackstone Hotel, savo barą 
visą dieną laikė uždarytą. 
Tuo būdu imama pildyti Il
linois valstijoj gyvuojantis 
įstatymas. Be abejonės, tą 
hotelį seks ir kiti koteliai 
ir palengva visiems galiū
nams prisieis sekmadieniais 
savo duris uždaryti.

Aldermanas Merriam pa
rengęs miesto tarybai bi- 
liu, sulyg kurio saliunuose 
visokios njšies’ degtinė turi 
būti uždrausta pardavoti. 
Jei tasai bilius būti] priim
tas, tai dabartiniams saliu- 
nams butu leidžiama parda
vinėti tik alaus, “ėlis,” vy
nas ir nesvaiginami gėri
mai.. Tasai bilius busiąs į- 
neštas miesto tarybon šian
die.

Daugiausia ir labiausia 
prieš saliunus kovoja įvai
riu tikėjimu ir sektu pasto- 

' mano, kad kuo
met sekmadieniais galiūnai 
bus uždaryti, tai didesnis 
žmonių skaitlius lankys ji] 
maldnamius.

Taip, tai taip. Bet pir
miau nepagalvojama, kokie 
dideli nuostoliai butų mie
sto išdui uždarius saliunus. 
Kuomet miestas neturėtų 
įplaukų už saliunų “licen-

cės,” tuomet gyventojai 
liktų apsunkinti kitokiais 
mokesčiais. Vienaip nege
rai, kitaip dar blogiau.

A | A 
ADELĖ MISEVIČIENĖ.
A. Misevičienė, po tėvais 

Lubiniutė, persiskyrė su 
šiuo pasauliu. Paliko šešių 
savaičių kūdiki. Velionė 
buvo ponios Antaninos Ma
žeikienės ir Felikso Lubino, 
Roselando grabininko, se
suo.

Mirė ji geg. 23 d. Chica- 
gos ligoninėje. Svainis, Po
vilas Mažeika, grabininkas, 
pasiėmė velionės kūną pas 
save.

Velionės vyras turi biznį 
Indiana Harbor. Šiandie 
ten bus gabenama, o geg. 
26 d. iš šv. Pranciškaus baž
nyčios bus laidojama šv. 
Kazimiero kapinėse. Lai
dotuvėmis užsiims svainis, 
P. Mažeika, ir brolis F. Lu
binas.

rių. Kuopa siųs taipgi de
legatą į šiuometinį seimą.

Geros kloties naujai kuo
pai.

Farmeris Averill Martin 
pašovė 6 metų bernaitį Ar
thur -Ą. Michau, gyvenusį 
po num. 2893 E. 93 g. Far
meris suimtas. Jis teisina
si tuo, kad tasai vaikas su 
kitais vogęs jam vištas ir 

1 kiaušinius.

■ Pilni Namai Linksmybes;
* Kada juose yrą Grafafonas

A A

ANTAN. PILACKIENĖ.
Pereitą sekmadienį nak

čia Jefferson Park ligoni
nėj pasimirė a. a. Antani
na Pilackenč, žinomo pla
čiai musų tėvinainio Sima- 
no Pilacko žmona.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie pramatoma lietus; 
rytoj gražus oras; tempera
tūroj atmaina nepramato
ma. Vakar augščiausia 
temperatūra buvo 66 laips
niai, žemiausia — 53 laips.

PIRMOSIOS MIŠIOS.
Sekantį sekmadienį, ge

gužio 30 d., šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, ant Town of 
Lake, pirmutines savo Mi
šias atlaikys kun. Aleksan- 
draas P. Baltutis. Kunigu 
įšventintas bus geg. 29 d. 
Saldžiausio Vardo katedro
je, State ir Superior gat.

SUSITVĖRĖ KUOPA.
Jau kelinti metai, kaip 

lietuviai ėmė apsigyventi 
aplink lietuvių šv. Kazi
miero vienuolyną. Jie ti
kybinius savo reikalus at
lieka vienuolyno koplytėlė
je.

Vietos lietuviai jau turi 
sutverę šv. Kazimiero pa- 
šelpinę dr-ją. Užpereitą 
sekmadienį užsimezgė SL.- 
RKA. kuopa ir išrinko val
dybą. Vakar vėl turėjo su
sirinkimą. Išviso naujoj 
kuopoj yra suvirsima 20 na

Reikalingas vaikas, pabaigęs Pub
lic mokyklą. Malonėkite atsišaukti Į 

‘ ‘ Kataliko ’ ’ administraciją 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill

Parsiduoda suvisai pigiai fornišiai 
del keturių ruimų, su pianu. Parsi
duoda del netikėtos priežasties. At
sišaukite šiuo adresu:

K. Jonušas,
843 W. 34 str., Chicago, Ill.

Parsiduoda puiki farma, 80 akerių 
su gerais budinkais, gyvuliais, pada
rais, užsėtais laukais ir t.t. Farma 
randasi 2 mylios nuo miesto tarpe 
dailių ežerų; bažnyčios, mokyklos ant 
vietos. Parsiduoda visai pigiai.

Kreipkitės adresu:
Box 52, Baldwin, Mieh.

LIETUVIS i
GRABORIUS 1 ------------ ■

Geriausias grabo- D 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 5 
kuogeriausia. B

Prie kiekvieno I 
pagrnbo suteikia £ 
geriausius liktorius * 
ir 12 vazonų paimu. ĮĮ

Tel. Drover 4139 i
įA. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. J

Neužmiršk, kad kongres- 
manas

CHARLES M. THOMSON 
balsavo už Burnett’o imi
gracijos bilių, kuris neleis
tų į šią šalį .nemokančių 
skaityti ir rašyti, ir davė 
balsą už Hobson’o rezoliu
ciją.

Extra! Naujiena!
šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

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

P.CONRAD 3130 S.Halsted St,

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.
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“LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė krautuvėse 
del to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri talpina sa
vyj pamatinius principus geriausių instrumentų, bet parduo
dama už kainą, kuri visiems prieinama. “LITHUANIA” gro
ja rekordais visokiausio išdirbinio ir visokiausio didumo ir 
groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švel
nus, malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikia
me prie kiekvieno pirkinio dovanai:
E1167 Kur bėga Šešupė. Šv. Cecilijos choras.

Kur namas mus. šv. Cecilijos choras.
E1165 Tėvynė, maršas kvartetas, šv. Cecilijos choras.

Amerikoniškas Nacionalis Maršas, Princeska 
Banda.

E1169 Siuntė mane motinėlė. Solo, M. Bradunienė.
Eina garsas nuo rubežiaus. Šv. Cecilijos choras.

E1245 Batų čystytojas. Maršas. Švilpimo solo.
Rūtų Darželis. Solo, M. Bradunienė

E1248 Velnias ne boba. Dialogas, M. Bradunienė ir A. 
Radzevičius.

Mano palvys. Monologas, J. Papartis.
E1249 Velnias ne boba. Monologas, J. Papartis.
E1250 Vijo vilkas voveraitę.

Plaukė žąselė per Nemunėlį, šv. Cecilijos choras.
Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu 

adresu:

TANANEVICZ PUBLISHING CO.
3249 So. Morgan St., : Chicago, Ill.

Siam: ■'I

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 47th Street, Chicago %

^BEUS
Memorial Bells a Specialty.

MoBhano Bell Foundry (kh, Baltimore, MdwTLSJL

Pigus Išpardavimas
Parsiduoda 4 lotai labai geroj, lie

tuvių apgyvento;, 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, 
Real Estate Agent, 

738 W. 119 str., W. Pullman, Ill.

SUGĖDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arhat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 81.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalia.
1614 W Cnicaąo n ve 
1373 Milwaukee a ve 
1045 Milwaukee avė 
2054 M 1 waukee a ve 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S I la 1st rd St 
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

Pietine dalis 
3032 Went worth ave 
3127 S Halsted st 
3729 .-5 Ashland ave

Vhono Drover 7800

DR. A. J. TAN ANEVICZE I
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

r Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan SI., Chicago.

Tananevigz Savings

BANK
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 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniški] 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, Ketvcrgais ir Subirtomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedūliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
• ą:- - Rl • .

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietinės dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan ave. 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 prekės į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių

TANANEVICZ SAVINGS BANK
K. J. F1LLIP0VICH pardavėjas.
: : CHICAGO, ILL.REAL ESTATE DEPT

3249-53 SO. MORGAN STREET
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