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Atakuos Italiją 
iš oro ir 
nuo jūrės.

Roma, geg. 25. — Austri
ja pirma pradėjo karinius 
veikimus prieš Italiją. Au
strijos jūrės laivynas ban
dė užpulti Italijos miestus 
palei Adriatikos jurę. Pa
gal oficialiu Italijos prane
šimu, austru bandymas vi
sai nenusisekė. Austrai 
buvo atmušti.

Italai savo keliu bombar
davo vieną miestą ant nedi
delės salos Adria tiko j. Vi
si uoste buvusieji garlaiviai 
paskandinta.

Austrijos aeroplanai iš 
Pola atlėkė į Vengrijos pa
danges ir norėjo mesti bom
bas į Italijos arsenalą. Ita
lu sargai laiku patėmijo 
priešus ir ėmė pyškinti į 
užpuolikus iš kanuolių. 
Paskui pribuvo Italijos or
laiviai ir austrai tuomet 
nuskrido nieko nepešę.

Pranešama, jog ant rube- 
žiaus irgi buvę jau susirė
mimu. Austrai visur trau
kiasi atgal. Žiuri, kad tik 
atsiginti, o apie užpuolimus 
nemano.

Iš Anconos atėjo žinia, 
jog 4,000 Austrijos kareivių 
apleido savo vietas ir pasi
davė italams.

Tuo tarpu Italijoj eina 
mobilizacija. Rekrutus 
palydi motinos, seserįs, nu
mylėtinės ir atsiskiria be 
ašarų. Atsisveikinant ra
gina atlikti gerai savo pa
reigas, atgauti italus iš po 
svetimo jungo ir nubausti 
priešą. Italai laiko šį karą 
už šventą daiktą.

Valdžia išlipino po visus 
miestelius ir sodžius pra
nešimus, kad be murmėji
mo, be jokių pasipriešini
mų pildytų valdžios įsaky
mus ir kad visose naminė
se išlaidose butų labai tau
pus.

Iš visų pusių pasiduoda 
armijon liuosanoriai ir au
kos Raudonajam Kryžiui 
teka gausiai.

Didžiuma parlamento na
rių pasidavė liuosanoriais 
į armiją arba laivyną.

Italijos karalius persikel
siąs į generalio štabo buvei
nę ir asmeniškai dalyvau
siąs visuose štabo veiki
muose.

Dabar eina gandas, jog 
karaliaus šeimyna persikels 
į Florenciją.

Karalienė Alena yra Rau
donojo Kryžiaus pirminin
kė ir jai vadovaujant eis vi
sas tos įstaigos veikimas.

Cezario armija.
Washington, D. C., geg. 

25. — Vienas Amerikos ka
rinių dalykų žinovas Itali
jos armiją labai augštai 
stato. Sako, jog busią mu
šiu, kurie galės prilygti 
Cesario ^rmijų mūšiams.

Italija savo milijonines 
armijas negalės sunaudoti 
ant savo siauro rubežiaus. 
Stipri altarija veiks prieš 
austrus ant Italijos rube
žiaus, o kitos Italijos armi
jos turbut bus gabenamos 
kitur. Viena dalis gal bus 
gabenama į Franci ją vokie
čius pliekti, antra dalis eis 
Serbijai į talką, o trečia da
lis eis turklį mušti.

Paimti talkininkams Kon
stantinopolį svarbu. Rusi
jai pritruko amunicijos ir 
jos milijoninės armijos yra 
bejėgės. Talkininkai, Kon- 
stantinpolį turėdami, galė
tų suteikti Rusijai amunici
jos.

POPEŽIAUS GVARDIJA 
PRIEŠ TEUTONUS.

Roma, geg. 25. — Pope- 
žiaus gvardija nestinga prie 
Vatikano. Veržiasi karan 
prieš teutonus. Vienas 
gvardijonas bandė gauti lei
dimą stoti Italijos armijon 
ir negavęs kreipėsi į pope- 
žių. Popežius pavelijo ir 
palaimino. Dabar ir kiti 
gvardijonai prašo popežiaus 
leidimo eiti karan.

DĖDĖ SAMAS NENUSI
STEBĖJO. .

Washington, D. C., geg. 
25. — Waslringtono diplo
matai nei kiek nenusistebė
jo Italijos stojimu karan. 
Tas buvo pramatoma. Ne
užilgo Suv. Valstijos pa
skelbs neutralitetą.

Iš Venecijos, Udine, Tre
viso ir kitų miestų, kuriuos 
gali austrai bombarduoti, 
išgabenta į Florenciją svar
besnieji dailės veikalai.
Kaizeris prieš Italiją.

Italijai paskelbus karą 
Austrijai, kaizeris negai
šuodamas paskelbė karą I- 
talijai. Iš Genevos ateina 
žinios, kad Austrijos paru- 
bežyje, Adige klonyje, su
traukta vokiečių oro laivy
nas. Tarp orlaivių yra ir 
zeppelinų. Čia pat esą jau 
daug vokiškų jėgų sutrauk
ta. Vokiečiai turį didžiu
lių kanuolių ir bombarduos 
italų pozicijas tarpkalniuo- 
se. -

Italijos valdžia, stodama 
talkon Anglijai, Franci j ai ir 
Rusijai, pasižadėjo nesitai- 
kinti su teutonais skyrium.
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žemlapis parodo dalis Ita Ii jos ir Austrijos valstybių. Juodai pažymėtos — tai 
provincijos, kurias italai nori atimti iš austrų. Dabar ten užsipliekęs karas.

Rusai dūksta 
iš džiaugsmu.
Petrogradas, geg. 25. — 

Rusai tiesiog dūksta iš 
džiaugsmo, kad Italija pa
skelbė karą Austro-Vengri
jai. Sostinės gatvėmis de
monstracijos per visą dieną 
nesiliovė. Demonstrantai 
aplankė visas ambasadas, 
dainuodami tų valstybių 
tautinius himnus. Anglijos 
ambasadorius metė į minią 
Anglijos vėliavą. Demon
strantai pagriebė ją ir nešė 
priešakyje.

AUSTRAI DANTIMIS 
GRIEŽIA.

Vienna, geg. 25. — Itali
jos karas baisiai įpykino 
austrus. Viennoj daroma 
demonstracijos, minios šau
kia: “Šalin Italija!” ir pi
lasi visokie keiksmai.

Govėda norėjo užpulti I- 
talijos ambasadorių ir pasi
sekę jį įžeisti. Bet karei
viai paskui išblaškė minias.

Italijos ir Austrijos karo laukas. & Kas vokiečiams

Didis džiaugs
mas Francijoį.

Paryžius, geg. 25. — Ita
lijos karo paskelbimas nuo 
krašto iki krašto sujudino 
Franciją. Viešosios įstai
gos po visą Franciją pa
puošta Italijos vėliavomis.

Švietimo ministeris pa
skyrė šventę visuose uni
versitetuose, kolegijose ir 
kitose mokyklose “pagerbi
mui tos neužmirštinos va
landos, kuomet musų sesuo, 
Italija, prisijungė prie mu
sų ir musų talkininkų, kad 
vesti šlovingą kovą už ci
vilizaciją ir tiesą.”

Paryžiaus bulvarais tūk
stančiai italų parodavo neš
dami talkininkų vėliavas.

Johnstown, Pa., geg. 25. 
— Ištiko ekspliozija kasyk
loj No. 1. Žuvo devyni an- 
glekasiai. Ekspliozija už
mušė aštuonis darbininkus. 
H. Philips užtroško vežda
mas darbininkus gelbėti už
griūtuosius.

ypatingai 
rūpėjo.

Berlynas, geg. 25. — Per 
žiemą vokiečiai stropiai 
rengėsi prie pavasarinių 
mūšių. Bet jie rengėsi ne 
su mažesniu stropumu prie 
kitų svarbių darbų — prie 
pavasarinių darbų.

Yra gerai žinomas vokie
čių akuratnumas ir darbš
tumas. Mokinti Vokietijos 
agronomai rūpestingai mo
kino ir rengė miestų ir so
džių žmones prie pavasari
nių darbų. Nurodinėjo, 
kaip sunaudoti kiekvieną 
žemės sklypelį. Vokietijai 
gali pritrukti valgomųjų 
produktų. Labai rūpėjo 
vokiečiams nubaidyti bado 
šmėklą.

Vienas korespondentas 
pavasariui atėjus pervažia
vo per visą Vokietiją 
skersai ir išilgai. Kores
pondentas matė visur — 
miestuose ir sodžiuose — 
kiekvienas žemės sprindelis 
purenamas ir kas nors sėja
ma. Nekųomet nesimatė 
Vokietijoj laukuose tiek 
darbininkų, kaip dabar. 
Miestuose vyriškių darbi
ninkų yra dar. nemažai, bet 
sodžių laukuose tai dirba tik 
moterįs ir vaikai nuo 6 iki 
16 metų. Kiti vyrai karuo- 
menėj. Taigi moterįs su 
vaikais laukuose triūsia — 
aria, sėja, sodina. Arkliai 
nuo sodžių paimti raitari- 
joms ir artilerijai. Arklių 
mažai beliko sodžiuose. 
Arklių vietoj į žagres, akė
čias ir vežimus kinko jau
čius ir net melžiamas kar
ves.

Ragina siūti 
armijon.

New York, geg. 24. —- 
Vietos italų laikraščiai agi
tuoja ir ragina, kad Ameri
kos italai grįštų tėvynėn ir 
stotų armijon. Ragina grįž
ti visus piliečius, nepilie- 
•čius ir net čia' gimusius. To
kį atsišaukimą išleido Ita
lijos generalis konsulas G. 
Farafanorni. Toks palie
pimas atėjo iš Italijos val
džios. Neklausantieji ir 
paskui sugrįžę Ims baudžia
mi.

— Roma, geg. 25. — 
Princas Wied, buvęs Alba
nijos karaliumi, prisiplakė 
prie štabo, kurs vadovaus 
armijoms prieš italus. Sa
ko, kad pats kaizeris pribu
siąs prie to štabo. Eina 
taipgi gandas, jog gen. von 
Hindenburg vadovausiąs 
vienai armijai prieš italus.

— Londonas, geg. 25. — 
Iš Odessos telegrama skel
bia, jog Italijos konsulas 
Konstantinopolyje užmušta.

Vietos, kurios nekųomet 
ligšiol nebuvo apdirbamos, 
dabar apdirbamos. Važiuo
jant geležinkeliu, visur ke
liauninkas mato apdirbtus 
laukus iki pat geležinkelio 
bėgių. O kaikur geležinke
lio sargai ir tarp bėgių pasi
sodina daržovių.

Prisiartinus prie, miesto, 
visur matosi darželiai. Vi
sos miestų žaismavietės pa
versta į daržus.

Dabar Vokietijoj stojo 
veik kiekvieno gero tėvy
nės mylėtojo pareiga užsi
vesti kokį darželį. Šimtų 
šimtai miestiečių su lopeto
mis, grėbliais, dirbinėja ant 
žemės sklypų. Viskas at
liekama pagal nurodymus 
mokyčiausių agronomijos 
profesorių.

Tai-gi kas darosi darbš
čioj, stropioj, suvienytoj, 
galingoj Vokietijoj. Vo-

Žemaitijoj 
badas._

J. Mąčiuliui į Chicago ra
šo sesuo Ona. Rašyta ko
vo 4 d.

Duodame žinoti apie savo 
gyvenimą. Esame sveiki. 
Tik liūdna, kad neturime 
kur būti ir ko valgyti. Už
ėję vokiečiai atėmė visą 
naudą ir trobas išdegino. 
Visa Tauragės parapija iki 
Juros upės ir.net už Juros 
jau nupleškinta. Ir musų 
sodžius Dipkiškiai jau su
pleškinta.

Mes jau dabar pradeda
me badą kentėti.

Duodame žinoti, jog vo
kiečiai paėmė musų tetą, 
Janiną Maciulaitę, tėvuką, 
šimtametį senelį, dėdę Au
gustą, Saldukienę su vai
kais, Danienę, Alysus, Sta- 
siulius su šeimynomis, Pet
kus,' Cancingeriua,__ Simą
Puknių ir daugel bermuicų 
ir mergaičių.

Žodžiu sakant, šimtus tro
bų sudegino ir tūkstančius 
žmonių paėmė. Ne vien 
taip dėjosi Tauragės para
pijoj, bet visu parubežiu. 
O mes klajojame po svietą 
ir negalime visų vargų ir a- 
šarų aprašyti. Dabar turi
me būti sotus ir bagoti, ką 
turime ant savęs. Viena 
karta drabužių — tai visas 
turtas. Išblaškytų žmone
lių pilna visur. O duonos 
nei už pinigus negalima 
gauti. O koks musų gulė
jimas! Musų šunelis geriau 
gulėdavo, negu mes dabar. 
Gana tam kartui rašyti. 
Rašiau iš Upynos.”

“UŽPUOLIKAI” AT
MUŠTI.

Boston, geg. 25. — Dėdės 
Šamo laivynas darė inaneb- 
rus. Viena laivyno dalis 
buvo užpuolikai, o antra 
gynėjai pakraščių. Užpuo
likai buvo atmušti. Bet te
oretiškai adm. Fletcherio 
superdreadnaught Wyo
ming, flagship Amerikos 
laivyno, buvo nuskandintas.

ATMUŠĖ VOKIEČIUS 
NUO DUBISOS.

Petrogradas, geg. 25. — 
Pagal rusų oficialių prane
šimų, rusų frontas dabar e- 
sąs palei Ventą ir Dubisą. 
Padubisyj vokiečiai gerokai 
esą pastumti atgal.

kiečiai, turėdami mokslą, 
išnašujmą, darbštumą, vie
nybę, pilną atsidavimą tė
vynei, atlieka darbus, ku
rie, rodos, pereina žmogaus 
pajėgas, ir paneša nepane- 
šamas sunkenybes.
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į Devinta valstybė Įsivėlė
pasaulinei! skerdynėm. Šias 

I eilutes rašant, turbūt Itali
jos kanuolės skleidžia mir
ti tarp Austrijos kareiviu. 
Krinta ir italai nuo tuetonų 
ugnies. Per devynis mėne
sius Italija buvo tampoma 
tai teutonų, tai talkininkų 
pusės. Nuo pat Austrijos 

ė d inio—užmušimo 
pereitą vasarą teutonai 
kvietė Italiją palaikyti teu- 
tonines valstybes. Italija at
sisakė tai padaryti. Nuo 
pat to laiko prasidėjo diplo
matiniai susinešimai, pasi
kalbėjimai, derybos. Už 
neutralybę .siūlė teutonai 
Austrijos žemių. Italija 
atsakydavo: “Tai dar ne
gana.”

Tuo tarpu italų sentimen
tas, nežiūrint į Italijos su
sivienijimą su Vokietija ir 
Austrija, iškarto pakrypo 
talkininkų pusėn. Karui 
einant italų prielankumas 
talkininkams . tik augo ir 
augo. Jei Italijos valdžia 
butų bandžiusi remti teuto
nus, tai tiesiog revoliucija 
Italijoj butų gimusi.

Italijos susivienijimas, 
kurs ivvko 1882 m., su Aus- 
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trija ir Vokietija, buvo ne
vykęs, nepatogus Italijai. 
Austrija turėjo užgrobusi 
kelias italų apgyventas pro
vincijas ir jos interesai 
Balkanuose buvo priešginy-
beje su Italijos interesais. 
Italijai rūpėjo nuo senai 
atsiimti savas provincijas 
nuo Austrijos. Priegtam 
Italijai nepatogu eiti su 
teutonais prieš giminingą 
tarną, franeuzus. Taip kad, 
batui užsipliekus, Italija ė- 
me svyruoti ir atsimetė ga
lop iš susivienijimo.

Ar judošiškai Italija pa
sielgė pasitraukdama iš su
sivienijimo f Teutonų žvil-
gsniu taip. Bet neutralių 
žmonių žvilgsniu ne taip. 
Tauta turi taip elgties, kaip 
jos gerbūviui yra geriau
sia.

Apie lietuvių grį
žimą Lietuvon.

Kaskartas vis tankiau 
kalbama apie skaitlingąjį 
lietuvių grįžimą tėvynėn 
pasibaigus dabartiniam ka
rui Europoje. Kad po ka
rui sugrįžimo vilnis bus di
delė, tai tikras daiktas, nes 
apie tai pilnai galima per
sitikrinti iš abelnosios mu
sų ateivijos opinijos. Lie
tuvių grįžimą tik vienas da
lykas galėtų sulaikyti, — 
vokiečių šiame kare laimėji
mas. Bet, manoma, kad vo
kiečiai šiame kare ne tik 
nieko nelaimės, bet dar bus 
galutinai sutremti, nes be 
to Europos tautoms nebūtų 
užtikrinta ilgesniam laikui 
rpmybė.

Sugrįžimo vilnis apims 
ne tik lietuvius, bet ir kitų 
visų Europos tautų ateiviją 
Amerikoje. Bet kitų tau
tu nariams gal nebus tiek 
daug svarbus sugrįžimas, 
kaip lietuviams. Lietuvių 
sugrįžimas į savo tėvynę 
tai bus svarbus faktorius 
busimajam tautos klestėji
mui. Ant išteriotos lietu
viškos žemės Amerikos išei
vių kapitalas ir sumanumas 
galės atlikti labai svarbius 
daiktus. Ne tik tatai prisi
rišimas .prie gimtinės že
mės, ne tik giminingi ry
šiai, bet net busimojo ger
būvio viltis patrauks atgal 
daugybę musų brolių, kaip 
nesenai į Ameriką atkelia
vusių, taip ir čiagimių lietu
vių. Amerikos lietuviai ne 
tik turės užpildyti lietuvių 
eiles, kurias karas išklojo, 
bet dar nuo savo žemės nu
stumti negeistinus gaivalus, 
kurie ten savo šaknis įleido 
ir kuriems nesinori trauk- 
ties šalin. Tikima todėl, 
kad po karui lietuviai iš vi
sų pusių ims grįsti, nežiū
rint to, kokią laisvę Lietu
va bus įgijus.

Gcinsta klausimas, kaip 
į tą sugrįžimo vilnį atsineš 
Washingtono valdžia.

•Vienaip kadangi vertus, 
išeivių iš Amerikos atgal 
plūdimas išlups iš šios ša
lies daug pinigų ir darbinin
kų, bet antraip — gali atei
tyje Amerikai suteikti ne
apsakomą naudą. Kiekvie
nas tų sugrįžusių ateivių 
nusigabens su savimi į Eu
ropą ne tiktai malonią at
mintį ir dėkingumą šiai vie- 
šingajai Washingtono že
mei, bet ir pareigą, idant 
platinti del jos simpatiją,

Mums, lietuviams, reikė
jo atsiskirti nuo lenkų 
globos, nuo vienybės su 
lenkais. Mes ėmėme artin
tis su latviais, mums gimi
ninga gentimi. Lenkams 
netinka musų atsiskyrimas 
nuo jų. Jie mums prime
na senovės vienybę.. Bet 
tą vienybę historija panai
kino ir mums reikia eiti ki
tais, savais keliais.

Panašiai! atsitiko ir su 
Italija.

Italija nori atsiimti iš 
Austrijos savo žemes. Au
strija turi užgrobus 800,000 
ketvirtainių mylių žemės, 
kur gyvena arti 1,000,000 i-
talų. Tose provincijose yra 
dideli miestai Trent, Tries
te, Fiume ir kiti. Italijai 
rupi dabar tas žemes atsi
imti.

vari jos, Šeštakavo linkui. 
Kalvarijoje ir apskritai to
je apylinkėje nėra namų, 
anuotų šovinių nekliudytų.

Kaizeris su savo sunais.

KAISER. CR0WH PRIHCč. PRIHCE OSCAR f)T HEADQUARTERS IN FRANCE
Vokietijos generalio štabo stovykla Franci j oje. Stovi kaizeris, sosto įpėdinis ir 

princas Oscar.

kur tik tuo tikslu galės 
pasitaikyti proga. Suvie
nytų Valstijų santildai su 
Europa iš kiekvieno atžvil
gio bus geresni, kuomet su
grįš atgal Europon daug iš
eivių.

Tik dabar turėtumėm ne
pamiršti suorganizuoti tą 
grįžimo vilnį, idant ji plau
ktų su lygsvara, nesinaikin- 
clama į priešginybių uolas. 
Metas pradėti tuo žvilgsniu 
veikti ir čia ir tenai, tėvy
nėj Lietuvoj.

Žalia Mėta.

Patarimai saugotis 
nuo bado.

Vokietija — pramonės, 
fabrikų šalis. Ten žmonių 
daug, o žemės neperdaug. 
Todėl duonos turi iš kitų ša
lių parsigabenti. Užėjus 
karui, sunku vokiečiams 
parsivežti duonos iš kitų 
šalių. — Busi j a nebesiun
čia, gi ant jūrių Anglija ne
praleidžia laivų su duona 
Vokietijon. Graso badas. 
Valdžia labai rūpinasi, kad 
duonos, kurios dar turi, il
gesniam laikui užtektų. 
Valdžia paėmė nuo gyven
tojų javus ir visą maistą. 
Žmonėms gi išduoda tam 
tikras kvitas, su guriomis 
nuo valdžios gauna tiek 
maisto, kiek kvitoj parody
ta. Duonon įmaišo bulvių. 
Užginta kepti gardžiuosius 
pyragus, nes kepant pyra
gus, daug dalykų, kurie bu
tų galima suvalgyti, pra
nyksta, išgaruoja.

Vokiečių laikraščiai rašė, 
jog mokslo vyrai išaiškinę, 
kad galima esą net ir iš ja
vų šiaudų padaryti miltus 
ir kepti duoną. Vokiečiai 
dabar suka galvas, kaip čia 
apsigynus nuo bado. Laik
raščiai Suteikia žmonėms į- 
vairių patarimų.

Patariama valgį gerai 
burnoj sukramtyti, bent po 
50 sykių. Tuomet ir ma
žiau suvalgęs tiek pat nau
dos žmogus turi, kiek ir 
daug suvalgęs, greit pilvan 
kimšdamas negerai sukram
tytą valgį. Pilvas dantų ne
turi ir blogai sukramtyto 
valgio negali taip gerai kū
no naudai suvartoti. Gal 
ne vienas pastebėjo tokį da
lyką. Ištroškęs išgeri iš
karto bent k,elias vandens 
stiklines, kol tau pasidaro 
gana. Bet jaigu paėmęs

vandens stiklinę greit ne
gersi, o leisi vandenį kelia- 
tą minutų per dantis bur- 
non, tai neišgersi ir visos 
stiklinės, kai tau bus ga
na ir troškimo nebejausi. 
Sykį mėginome traukti vy
ną burnoti per šiaudą. Iš
traukus tokiuo būdu vyno 
stiklą, gerokai pasigėrė ma
no draugai. Tuo tarpu ge
riant stiklais, galėjo kiek
vienas jų išversti bent ke
lio] iką, kol butu galutinai C7 4-0

pasigėrę.
Mokslo vyras Mill oris pa

taria naudoties saulės švie
sa ir šiluma, nes ir prie men
ko valgio žmogus gali ge
riau užlaikyti sveikatą. 
Mat, maisto dalis musų ku
ne užlaiko šilumą. Saulės 
gi šiluma pavaduoja tą dalį 
maisto, kuris reikalingas ši
lumos užlaikymui musų ku
ne. Ištirta, kad šiltųjų 
kraštų žmonės vidutiniškai 
per pusę mažiau suvalgo, 
negu Europos gyventojai.

Lietuviai
Amerikoje.
IŠ DE KALB, ILL.

Vietinė Tėvynės Mylėto
jų Dr-jos kuopa geg. 16 d. 
parengė prakalbas. Kaip 
nuo Tėv. Myk Dr-jos kuo
pos rengėjų buvo laukia
ma, kad pakvies kalbėtoją, 
kuris pažadintų vietos lietu
vius prie tėvynės meilės ir 
pasišventimo daugiau dar- 
buoties tautos labui, bet vi
sas dalykas pasirodė kitaip. 
Minėta kuopa į kalbėtojus 
pakvietė nekokį laisvama
nį, kuris, vieton apibudinti 
dabartinį liūdną Lietuvos 
padėjimą ir tolimesnę jos 
ateitį, visas laikas kokiam 
tai galui kritikavo Bibliją. 
Kalbėjo gana ilgą laiką. 
Publika laike prakalbų už
silaikė ramiai, išskyrus vie
na, kuris išsyk ėmė neri- 
niauti. Mat, tasai vyras, 
sakoma, esąs pažinęs, kad 
tas pats kalbėtojas keli me
tai atgal pardavinėjęs ten 
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SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI" BENTVIENOS' 
DIENOS UŽDARBI.

kokius velnius, kaipo pagel- 
bininkus prie kazyrių loši
mo, už kuriuos imdavęs po 
keliatą dolerių. O tas gali 
būti ir tiesa, nes kad jau 
kalbėtojas žino, kur yra tik- 
rasai pragaras, net išmata
vęs yra pragaro ilgumą, 
platumą ir gilumą. Tai ga
lėjo būti, kad jis pardavinė
jo ir velnius. ‘ Tik šiais lai
kais velnių jau nepardavi
nėja, tik kokius tai praga
ro pienus, už kūrins paima 
po 15c. Kankurieąis.

IŠ CROSSE, WASH.
Nedidelis miestelis. Čia 

gyvena tris lietuvių šeimy
nos ir keli pavieniai. Dar
bų kitokių nesiranda, kaip 
ant farinų ir prie geležinke
lių. Bet šiais laikais visur 
bedarbiavimas. Kad kai- 
kurie darbininkai ir dirba, 
tai tečiau ne pilną laiką. 
G eležilikelių kompani j os
darbininkams sumažino mo
kestį. Nežinia kaip bus to
liau tokiems prastiems lai
kams gyvuojant.

I. Bubilaitis.

IŠ INKERMAN, PA.
Šis miestelis daugiausia 

lietuvių apgyventas. Svar
biausias užsiėmimas — tai 
karčemos, kurias lanko ne 
tik vyrai, bet ir moterįs. 
Moterįs užuot auklėti ir mo
kinti savo vaikelius, užsii
ma girtuokliavimu. Mat, 
duoda gražų pavyzdį vai
keliams. Patartina mote
rims mesti į tą bjaurų ir 
nešlovingą paprotį girtuok
liauti ir imties svarbesnių 
darbų. Y.

NUBAUDĖ.
Lenkų dvarininkų laik

raščio, “Kur. Lit.” leidėją 
Narbutą ir redaktorių Ba- 
ranovskį buvo Vilniaus rū
mų teismas pasmerkęs: pir
mąjį užmokėti 360 rub., an
trąjį gi atsėdėti 2 savaiti 
kalėjime — už straipsnį 
“Rusų dvarininkai.” Šita
me straipsnyj teismas sura
do, kad vieni žmonės suke
liami prieš kitus. Kaltina
mieji buvo padavę apeliaci
ją senatai!, bet senatas at
metė, todėl dabar vienam 
prisieis užmokėti 300 rub., 
kitam pasėdėti kalėjime.

Pastaraisiais keliais me
tais Japonijoje nepaprastai 
plačiai išsivystė žaislų pra
monė.

Vokiečiai
Lietuvoje.

Lazdijai, Seinų ap. Ties 
Strumbaglių kaimu (už 12 
verstų nuo Lazdijų) kovo 15 
d. buvo smarkus mūšiai. 
Rusai buvo apnikę vokiečių 
batalijoną, iš kurio belikę 
250 kareivių, pasidavusių 
nelaisvėn. Tokių mušiu čia 
buvo visa eilė, nes vokie
čiai- gina čia kiekvieną kal
nelį, kiekvieną kauburį ar 
nelygumą. Ne veltui jie 
atsigabeno čion iš franeuzų 
fronto savo 21 “geležinį 
korpusą.”

Strumbagliuose vokiečiai 
ir užstojo rusams kelią į 
Kalvariją. Į šiaurę nuo 
kaimo jie užėmė kalniuką 
ir pasidarė tvirtų apkasų 
su blindažais ir vielų tvo
romis. Iš to pozicijos buvo , 
atvira visa apylinkė, prie i 
jos gi prieiti nei iš Jono, nei i 
iš priešakio nebuvo galima. 1

Naktį rusų dvi roti buvo 1 
pasiųsti su kulkosvaidžiais 
apeiti kalną, ir kiti dvi roti 
turėjo užpulti iš priešakio. 
Išpradžių vokiečiai buvo iš
mušti iš galinių Strumbag- 
lių kaimo grintelių, ir čia 
pastatyti kulkosvaidžiai. 
Pradėjus jiems tratėti ir 
švino tirpalą sviesti vokie
čių apkasuose, jie sumišo ir 
ėmė be tvarkos atsakinėti. 
Tuo patim laiku iš priešakio 
puolė ant jų kita rusų dalis. 
Rusų kulkosvaidžiai žėrė 
ypatingai rezervą, paskui 
gi jį praretinę atsikreipė į 
priešakines jų eiles.

Matydami nebegalėsią 
spirties, vokiečiai ėmė bėg
ti pakalnėn, bet čia juos 
pasitiko rusų šauliai. Kilo 
tikra suirutė. Vokiečiai 
blaškėsi, kaip žvėrelis, pa
tekęs į klastus. Rusų gi 
pėstininkai badė juos dur
tuvais, kapojo kardais, mu
šė apysodais... Nedaug be- 
išsigelbėję vokiečių iš tos 
kruvinos pirties... Čia jų 
sunaikintas visas 3 batalijo- 
nas 174 vokiečių pėstinin
kų pulko. Strainbaglių kal
nas tirštai buvo nuklotas 
lavonais. Aut rytojaus jų 
užkasta buvę apie 600.

Likusioji vokiečių bata- 
lijono dalis, 250 kareivių, 
batalijono viršininkas, 3 o- 
ficieriai ir 2 gydytoju pa
imta nelaisvėn.

Jurbarke, kurį nesenai 
vokiečiai apleidę, kaip rašo 
“R. SI.,” beveik visi namai 
sunaikinti ir išgriauti. Žmo
nės iš ten išbėgioję.

Tauragėje tik keli namai 
išlikę. Vokiečįij tuo tarpu 
čia nebėra. Žmonių taippat 
mažai belikę, ir, nelygi
nant pabėgėliai, slankioja.

Kalvarija, S. g. Santakoj 
iš 19 gyventojų visai sude
gintos trobos šių ūkininkų: 
J. Budrevičiaus, J. Barkau
sko, J. Dambrausko, J. Pau- 
lionio, A. Rubelionio, J. 
Navicko, V. Ignatavičiaus, 
J. Senkaus, A. Mikalausko 
(šeimininkas užmuštas), A. 
Paulionio, A. Burbos, kitų 
sudeginta ne visos trobos.

Degant Pakirsnių kaimui, 
užmuštas 1, sužeisti 3 žmo
nės. Degant Pasudonės 
kaimui, Juodeškų užmušta 
3 žmonės (sako, buk visa 
šeimyna, 8 žm.?). Taipgi 
sudegintas didelis “Kirsnos 
tiltas,” už 4 verstų nuo Kai-

Miškai Suvienytose Val
stijose užima vieną ketvir
tadalį visos šalies pločio, 
ty. 550,000,0()0 akrų.

DIDELE AŪKA į
Priešakio ant pakelio NEBO, be Jokio apgarsinimo l«lkr«- »a 

Kkrose, Jau dabar turi vertę Junti c. *« 

piningais; prieg tame rasit kofnam _• 
pakcllje NEBO J" 

dgaretų kuponą • 
ant | cento. Oa- % 
II rinkti priedą- %

J klus pakelių Ir į 

kuponus, nesu!

Juos koinaa, kas IC 

tik nori, gali \ 

gauti geatluB JI 
prezentus. į. Pa- Jį 

klausk apie juos, jr 

savo Stornlnko, 

o Jis tau papasa- JI 
koa apie Juo*. - □>

į P. Lorillard Co., New York City j

i Dr. S. A. ŠLAKIENE
SPECIALISTĖ

į MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
I 3255 SO. HALSTED ST. .
fi Tel. Drover 8326 CHICAGO, ILL. I

I

“Aušros” Mokykla
Mokina Angliškos Kalbos 

’ ’ Lietuviškos Kalbso
’ ’ Aritmetikos
’ ’ KningvedystCs
” Stenografijos
” Typo writing
’ ’ Pirklybos Teisių 
” Abelnos Historijos 
” Suv. Valstijų Historijos 
’ ’ Geografijos

Algebros
” Trigonometrijos
” Braižymo 
’ ’ Pilietystės 

Politiškos Ekonomijos 
” Dailarašystos

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

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

P
P
S 
H

I 
B
B
I
B
B
B

-■

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO, ILL.
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FARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu geriausiais gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užs8< 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmy. Žemė: molis su juodžemio ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliai 
ginusia žemė visokiems javams, iienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmy 
neišdirbty ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmy lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tun 
itngiausiu farmeriy miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuviy. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu- 
dington. Geriausi transportaeija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javy malūnai, bankos, bažnyčios, moki 
slainės 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 manės į Scotville, Mich. ir ai 
jums parduosiu geriausių žemy koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grel 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.

A ■ ■ ft 1

2
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KATALIKAS

Musų Moterims.
Dr. S. A. Šlakienė.

NAMAI.
t -

(Žiūrėk num. 119).
Sveikiausia mėsa yra jau

tiena — virta arba puode 
tušyta.

Steak (bifštekas) kepa
ma šitaip: petelnė Įkaitina
ma be tauku. Paskui inde- 
dama mėsa, storai užklota 
cibuliais. Apversti ir iš
kepti uždengus. Neperkc- 
pinti, nes bus kietas.

Žalia kapota mėsa svei
kiausia, bet pavojinga.

Ėriena taipgi yra sveika, 
paukštiena irgi sveika.

Kiauliena sunkiausia su
virškinama. Guli viduriuo
se tris ar net keturias va
landas, kol suvirškinama.

Kiaulieną reikia gerai iš
kepti, nes yra pavojus nuo 
trieiliuos, kurios buna kiau
lienoj.

Visi, kurie turi silpnus 
vidurius, neprivalo valgyti 
ant taukų keptos mėsos ir 
kitų dalykų.

Sriubų galima šitokių 
gamintis: 1) daržovių, 2) 
barščių, 3) toinačių, 4) žir
nių, 5) šebelbonų, 6) salie
rų, 7) kopūstų, 8) vaisių.

Bulvės keptos čielos yra 
sveikiausia. Neskustos iš 
virtos bulvės irgi sveika. O 
nuskustos išvirtos jau nėra 
taip geros.

Atminkite tą. Bulvės, 
kaip atšąla, tai suvisu nie
kam nebtinka.

Dabar apie kiaušinius.
Žali sveikiausia.
Virti skystai irgi, gera, 

bet pakanka pavirinti dvi 
ar tris miliutas.

Geri yra ant vandenio 
virti (poached).

Netinka kietai išvirti ir 
ant taukų kepti.

Sveikiausias gėrimas yra 
karštas viręs vanduo. Ge
riausia gerti, kaip pirmu 
kartu užverda.

Norint salotas palaikyti 
ilgiau, kad nesusigadintų, 
reikia suvynioti į drėgną 
poperą ir paskui i sausą ir 
padėti ant ledų.

Spalgenas užlaikyti — 
laikyti šaltame vandenyj.

Žuvį kepant, taukai turi 
būti karšti, net rūkti.

Pasenusi sviestą išleisti 
ir įmerkti padžiovintos duo
nos (sugeria gazus).

Prie tusytes vištos rei
kia bulvių čiulkinio.*

Prie bifšteko — cibulių.
Prie keptos kiaulienos — 

obuolių košės.
Prie ėrienos — žirnių.
Prie paukštienos — spal

genų ir salierų.
Prie vištos mėsos — ro

pių, morkų, pastarnokų, ko
pūstų.

Prie virtos bei keptos — 
žirnių, šebelbonų, burokė
lių, kornu, tomačių.

(Seka toliau).

KOPŪSTAI.
Kopūstai ir barščiai pas 

mus, lietuvius, tai jau be
veik tautiška daržovė. Tai 
gi čia parašysiu, kaip ko
pūstai sutaisyti, duodant 
prie mėsos, kaipo daržovę 
— ne kopustinę sriubą, kaip 
paprastai verdama.

Virinti kopūstai.
Supjaustyt čielą ar pusę 

galvos kopūsto į keturias

dalis (apžiūrėti gerai, kad 
nebutų»tarp lapų vabalėlių). 
Į verdantį apsodintą van
denį indėti kopūstą ir vi
rinti dvidešimts miliutų, ne
ilgiau, nes paraudonuos; 
taipgi virinant neuždengti 
puodo. Nupilt visą vande
nį, išimt kopūstą ant apšil- 
dintos torielės ir apipilt su
tirpintu sviestu. Duoti prie 
mėsos, geriausiai prie kot
letų.

Antras būdas.
Indėti į rundeliuką šauk

štą sviesto ir užkaitinti; 
turėti smulkiai supjausty
tą, suvirintą šiltą ar šaltą 
kopūstą; uždėt ant karšto 
sviesto ir vartant šutinti 
tol, kol bus brunas, pride
dant du šaukštuku uksuso 
— gerai prie mėsos duoti 
šiltą.

Reikia atminti, kad be
veik visados tos daržovės, 
katros auga po žeme, reikia 
virti uždengtame puode, o 
tos, katros auga ant pavir
šiaus žemės, virinti atideng
tame puode (inde).

Mėta.

Įvairios nuomones 
apie moterystę.

Nuo ko priguli laimė mo
terystėje?

Kas nori būti abelnai lai
mingu, turi suprasti laiko 
dvasią. Patsai gyvenimas 
suteikia žmogui raktą į lai
mę, tik reikia jis mokėti 
atrasti ir paimti.

Pasisekimas gyvenime 
nėra kuo kitu, kaip tik gy
venimo mokslu, liuosu nuo 
nesmagių apsirikimų.

Inteligefitas žmogus, ieš
kodamas moterystėje lai
mės, pamokytas prityrimų, 
prie pasirinkimo vadovau
jasi ne tiktai širdimi, bet 
ir protu. Patsai jausmas 
nesuteiks dar žmogui nuo
latinės laimės. Gyvenimo 
sąlygos nurodo jam, su kuo 
turi turėti reikalą. Šian
die todėl vyriškis neieško 
moteryje tik mylimosios, 
žmonos ir motinos, bet dar 
ir draugės, sugabios apie 
darbą, jei atsieina koks rei
kalas. Kuomet atras tokią 
moterį, su doru pobūdžiu, 
ir mokės su jaja apsieiti, 
nekuomet nerugos, kad 
'“kvailybę” esąs atlikęs.

* *
Ištekėjusios* moterįs, ku

rios neturi... historijos, ne
apsakomai daug didžiuoja
si tuomi, jogei per visą sa
vo gyvenimą tik vieną kar
tą buvo įsimylėjusios, my
lėjusios tiktai vieną vyriš
kį, būtent, savo vyrą.

Yra tai vienas nesuskai
tomų prisivilimų, kuriais 
žaidžiame, kaip vaikai ark
liuku ir kitokiais žaislais. 
Moterį, mylinti vieną vy
riškį, sakysime, be pertrau
kos per 20, 25, 30, na! 40 
metų, nei nepastebėjo, kaip 
mylėjo paeiliui kelis vyriš
kius, nuolat kuopavyzdin- 
giausiai mylėdama savo 
Pranulį raba J urgutį. Dul
ko? Del tos paprastos prie
žasties, kad jos Pranulis 
arba Jurgutis visai kitokiuo 
buvo individuuniu 30-tais 
gyvenimo metais, negu 40- 
tais, o jei kiek ilgiau pagy
veno, keitė kas kelinti me-

Suv. Valstijų ambasadoriai 
Italijoje ir Austrijoje. Ka
riaujančios valstybės į jų 

rankas pavedė savo 
reikalus.

Antanina Pilackiene
(po tėvais Vabaliutė)

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad mano mylimiausia žmona, A. Pilackiene, 
persiskyrė su šiuom pasauliu subatoje, gegužio 
22 d., Jefferson Park ligonbutyje. Laidotuvės at
sibus seredoje, gegužio 26 d. Iš namų į Aušros 
Vartų bažnyčią išlydės 8:30 ryte, iš kur po bažny
tinių ceremonijų bus lydėta ant lietuviškų šv. Ka
zimiero kapinių. Gimines ir pažįstamus širdingai 
užprašome imti tame liūdname atsitikime dalyvu- 
mą. Pasiliekame su pagarba nuliūdę

S. A. Pilackas, vyras, 
Marijona, duktė, 
V. Vabalas, tėvas.

9. Negeisk gražios mer- jčiai paliksią patys 
ginos, nei moters, nes aš esu

■
■ Telephone Yards 1138 1

llil■llllli■ POVILAS A. MAŽEIKA 1
1

iiiiM
niu Seniausis Lietuvis Graborius Chicagoje '

1

1 3315 AUBURN AVE., CHICAGO, ILL. 1
I Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad1 našlaičiams grabai yra gaunama veltui.
i
i Yra du skyriai: 1, veltui. 2, su primokejimu. iE
f Jaigu primokėsi $12.00, tai kitur turėsi mokėti $35.00 ir tt. I
į Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystčs srytyje, atneša lie-

1
iI tuviams naudą. E

B Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima Įį

gauti grabai pusė kainos, neduodant savo kruvinai uždirbtus centus bent 11 kam išnaudoti. iI Jei ateityje bus reikalinga, galite eiti ir persitikrinti pas kitus, bet ne- i
1 užmirškite savo seniausio graborio POVILO MAŽEIKOS, kuris pa-
1 rodo teisybę del darbininko žmogaus ir našlaičių. 1

iiiiiih
iih

iĮ

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu. 1 
■

tai savo... sielą taip, kaip 
keitė savo išvaizdą.

Tatai argi galima many
ti, kad ištekėjusi moteris 
per ilgus moterystės metus 
nuolat myli vieną vyriškį.

Panašiai ir vedęs vyras 
per visą savo gyvenimą my
li paeiliui kelias moteris 
savo keičiamosios žmonos 
asmenyje.

Ir todėl į pasakymą, kad 
myli tik vieną vyrą arba 
vieną moterį, reikia tik pe
čiais krūptelti.

* * *

— Nesuprantu — kalbėjo 
viena drauge kitai — kaip 
tu gali mylėti žmogų taip 
— atleisk! — ne... nemielą, 
nedailų, taip neišmintingą!

O draugė į tai:
— Ar jis tau yra kuomet 

nors pasakęs, kad tave my
li? Ar gal jis buvo kada 
nors tavo vyru?

— Na — ne!
— Tatai dabar man aiš

ku, kad tu nieko... nesu
pranti. N.

DEŠIMTS ĮSAKYMŲ 
VYRAMS.

(Rašyta merginos). .
Aš esmi moteris tavo, ku

ri išvedžįau tave iš senber
nystės pavojaus, iš namų 
sauvalios.

1. Neturėsi jokių moterių 
apart manęs.

2. Neimk mano mylistų 
dovanai.

3. Atmink šventą prisie- 
gą savo mane mylėti ir ne
apleisti, iki gyvos galvos.

4. Gerbk ir vertai apkai- 
nuok gerus mano darbus 
ir brangink mano pasisten
gimus tau intikti.

5. Neužduok man šird
peršos aštriais žodžiais.

6. Nesvetimoteriauk, ne
gerk, nerūkyk.

7. Apsidrausk SLRKA. 
ant $1,000 ir įsirašyk į tos 
organizacijos pašelpos sky
rių. O man leisk prigulė
ti prie SLRK. Moterių Są
jungos.

8. Nekalbėk neteisingai 
apie mane nei su svetimo
mis moterimis, nei su vy
rais. Ir, jei ištiks kivir
čai, nekalbėk apie tai ki
tiems.

tavo, o tu mano.
10. Nenorėsi nei svetimų 

merginų, nei moterių, ne jų 
dukterių delei anų dailaus 
liemens, malonių akių ar 
skaistaus veidelio, nes visa 
tai ne tavo,, kas ne mano.

Mylėsi mane visa širdžia 
savo, visomis sielos jėgomis, 
o kūdikius mano, kaip ma
ne pačią ir pats save.

Yz.

vieni.
Rugpjūtis ir rugsėjis busiąs 
pražūtingas Bulgarijai. Me-
tų pabaiga atnešianti pa
sauliui džiaugsmą.

Taip kalbą žvaigždės. Ar 
gerai jų nušnekėta ir iš ąug- 
štybių nužiūrėta, pagyvenę 
pamatysime. 
—.....i....... .. . .;.

Reikalingas vaikas,' pabaigęs Pub
lic mokyklų. Malonėkite atsišaukti j

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

ŽVAIGŽDININKAI 
APIE KARĄ.

Astrologai (žvaigždinin- 
kai), kurie iš planetų pra
našauja apie įvairius pasau
lio apsireiškimus, spėlioja, 
ką atneš 1915 metai.

Tie metai busią pasauliui 
nepaprastai skurdus, nes 
jie pažymi planetą apsireiš
kimą, pasikartojantį vieną 
sykį per 960 metų, būtent, 
Saturno ir Jupiterio susiti
kimą liūto ženkle (ty. ko
vo mėn.). Jau 8 kartus to
kie apsireiškimai esą išpra
našavę kruvinus karus.

Tasai karas — skelbia 
žvaigždės — trauksiąsis 
389 dienas (beveik 13 mė
nesių). Daug blogo teksią 
patirti pavasarį, dienai su 
naktimi susilyginus, tą lai
ką busią kruvinieji mūšiai.

Vokietijai ir Austrijai 
1915 metai lemia nelaimių: 
iširimą vokiečių valstybės, 
persiskyrimą Austrijos ir 
Vengrijos ir revoliuciją a- 
biejose šalyse.

Kovo mėnuo pravesiąs 
vartus į Konstantinopolį. 
Ne vėliau balandžio 13 d. i- 
talai pradėsią karą prieš 
Austriją ir Rumuniją. Ge
gužės mėnesį įvyksianti jū
rių mūšiai, kuriuose vokie
čiai nustosią pusės laivyno. 
Gegužės pabaigoje Turkija 
galutinai žūsianti. Biržely
je Austrija darysianti taiką 
su trijule sąjunga, ir vokię-

Paieškau dviejų savo draugų, Ste
pono Lazdyno ir Juozapo Srogos, abu
du paeina iš Kauno gub., Vabalninku 
par. Turiu labai svarbų reikalų prie 
jų. Jaigu kas žinotų apie juos, arba 
jie patys, teiksis atsišaukti antrašu: 

Povilas Morkūnas,
Box 1(17, Athol, Mass.

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 aut 
vietos, Parsiduoda visai pigiai.

Kreipkitės adresu:
Box 52, Baldwin, Mich.

.. GERA LAIMĖ DEL LIETUVIŲ.
Parsiduoda gera karčema ant North 

Sides; labai puikus užvedimas. Par
siduoda iš priežasties savininko iš
važiavimo i kitų miestų. Kas norėtų 
šia proga pasinaudoti, kreipkitės šiuo 
adresu:

K. J.
1404 N. Paulina str., Chicago, 111.

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis na

mas turi būti parduotas į 30 dienų. 
Namas randasi vienas blokas nuo 
Apveizdos Dievo bažnyčios. Geras 
kampas bile kokiam bizniui. Parai- 
duos labai pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. Tauanevicz,
670 W. 18th st;-. Chicago, Ill.

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, 
Heal Estate Agent,

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

Dr. T. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visoki darba dantisterijos sky- 
nun ineinanti. Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE.

I I
■ Dorna West Pullmano Lietuviams, i■ I
■ Jau galima pinigus siųsti į senų krajų — Lietuvą. Taippat par- |
■ duodame laivakortes. ■

fc Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par- 8
8 davimo labai pigiai kelintų namų. Du namu parsiduoda už pusę kainos, 8
31 labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo 8
1 daugybe lotu Šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- 8 
| ■
| viai, pasinaudokite iš geros progos!
I ■
| Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: " g

■ b. w. sluz ■
■ 738 W. 119 St,, -r- West Pullman, III, ■
Į TELEPHONE WEST PULLMAN 992. i
i ■11.. ■ - - — .................

“Amerikos Lietuvis”
' Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- r kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. į’ Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniaisWorcester, Mass. •

Kaina metams tik $1.SO, pusei metų 75 centai.?
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.
M. PALTANAVIČIA

į 15 Millbury St., : Worcester, Mass..

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

••SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS^ 

.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU (
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas Ir petunia. -
——~   PRENUMERATA KAŠTUOJA: —------—

AMERIKOJ
i UUčGl UlcLlll

PUPOPOT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-ĮLUnUrtU įjoj ir Škotijoj 15 s. Prūsuose 15 m.

Kasyk mojau3B o gausi vieną uumerj dykrai.

I W. D. Boczkauskas & Co.
j SŽM2Ž W. South *IL« * Mahanoy City,,Pa.

•«

3
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KATALIKAS

Iš Chicago.
IR VĖL POLICIJINIS 

SKANDALAS.
Valstijos prokuroras Ho- 

yne išnaujo susekė skanda
lą Chicagos policijos tarpe. 
Jis susekęs, kad keli poli
cijos vyresnieji kolektavę 
pinigus apgulimui polician- 
tų, kurie nepersenai už vi
sokius prasižengimus buvo 
patraukti teisman. Pinigus 
kolektavę detektivų biuro 
viršininkas P. D. O’Brien, 
dabartinio policijos virši
ninko privatinis sekretorius 
W. D. Luthardt, taippat 
Williams Cumings, “licen
ces” (laisnių) valdininkas 
prie So. Clark gat. polici
jos nuovados. Pinigai rin
kta iš policiantų, saliuni- 
ninkų, Įvairių viešųjų na
mų savininkų.

Prokuroras apie tą savo 
atidengimą tuoj aus prane
šė pačiam majorui, polici
jos viršininkui, miesto tary
bai ir civilčs tarnystės ko
misijai. Jei iš jų pusės 
prieš tai nebus nieko vei
kiama, prokuroras visą tą 
reikalą pavešiąs prisieku
siųjų suolui.

Policijos viršininkas tai

lių, tuomet svaigalams ateis 
galas. Visoj Cliicagoj sa- 
liunuose bus uždrausta par
davinėti degtinę, išėmus 
alų, vyną ir nesvaiginamus 
gėralus.

nuomone, yra naudingas 
geresniai policijinei tarny
bai.

Kuomet povnum. 4347 W. 
Washington boulv. vakar 
pavakarėj Mrs. Mary Par
ker su savo giminaite grojo 
pianu, išgirdo indi] sučerš
kė jimą. Jos puolėsi įs vir
tuvę ir ten atrado vagilių, i 
Sukėlė trukšmą, bet vagi
lius spruko per duris ir pa
bėgo.

Nekokia Mrs. S. B. Hum
mel vakar municipaliniu tei
sme užsimokėjo $1 pabau
dos ir teismo lėšas už tai, 
kad atsisakius užmokėti ni
kelį važiuodama gatvekariu.

Po num. 8028 Marquette 
avė. staiga mirė Olga Swan
son, 21 mėnesio senumo. Ji 
suvalgė kelias piliules, ku
rias daktaras buvo išrašęs 
jos motinai.

Nepažįstamo vyro lavoną 
vakar policija ištraukė iš 
ežero ties 33 gat. Ant vie
nos rankos atrasta ištatuoti 
inicialai “H. T. W. T.”

; Pilni Namai Linksmybes;

sužinojęs pasakė, kad Hoy- 
ne turis jam inteikti tikrus 
prirodymus, o tuokart jis 
pradėsiąs tardymus. Gi 
majoras Thompson trumpai 
apreiškęs, kad tas dalykas 
priklausąs išimtinai polici
jos viršininkui.

KOVA PRIEŠ SALIU- 
NUS.

Aldermanas Merriam va- 
kar ^wo b^l ii], _ kaip vakar 
buvo minėta, perstatė mie
sto tarybai. Taryba balsa
vo. Už bilių paduota 22 
balsu, prieš bilių — 47. Bi- 
lius paskui pavesta spiritu- 
alijų pardavinėjimo komi
tetui. Jei šis komitetas
nuolankiai atsineš į tą bi-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. —

Dalimis debesiuota ir lie-
tinga. Toks pat oras pra- 
matoma ir rytoj. Tempe
ratūra vidutiniška. Vakar 
augščiua šia temperatūra 
buvo 62 laips., žemiausia — 
51 laip. Saulė patekėjo 
4:21, nusileis 7:13.

Saugokitės 
ptmėgdžiojimn ii 
norėdami gauti 
tikrą Richter’io 
Fain Expellerj, 
vieadoi reikalau
kite iu *u ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c 
Aptiekuoee arba 
pu iidirbėjua.

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

NEW YORK. N. Y.

s ———— ---------------—————————————————

■ Kada juose yra Grafafonas «£
» “Lithuania” Special
j su 6 lietuviškais du-
■ bęltavais rekordais.

SUČEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
1S iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
• Kaina
SI9.50

su pn- 
siunti-

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 dalis.
1644 W Cnicatfn avė 
1373 Milwaukee ave 
104j Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison sit
1836 Blue Island ave
1217 S Ilalstcd St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3241 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S llalsted st 
3729 s Ashland ave

Dr. G. M. Glaser
’y-ir.-.j --------------Į----- Į-JJ1., ,, =

Siuomi apreiskiu paguodotai visuo- 
meniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

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

mu.

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

v Ofisas Ir Gyvenimo vietų Valandos

| 3249 S. Morgan SI., Chicago. |

Kazimir Jansik, 3156 
Mosspratt gat., ateinantį 
šeštadienį norėjo apsivesti. 
Buvo susirinkęs tam tikslui 
$400. Bet pereito sekma
dienio į pirmadienį naktį 
vagiliai jam ėmė tuos pini
gus ir pavogė. Jansik dar 
sakosi negalįs tol apsivesti, 
kol nesurinksiąs atsakačios
pinigų sumos.

Prasidėjus karui Italijos 
su Austrija, italai subruzdo. 
Italijos valdžia atsiliepė į 
sayo išeivius, kad jie grįs
tų namo. Tūkstančiai italų 
pasiruošę keliauti į savo tė
vynę ir stoti karuomenėn.

Policijos viršininkas per
kėlė iš vienų vietų į kitas, 
ty. sumainė vietomis 4 po
licijos leitenantus, 4 senes- 
nesnius detektivus seržan-
tus, 13 paprastų seržantų, 
16 detektivų seržantų jau
nesnių, 26 policiantus, 4 o- 
peratorius ir 3 stenografus. 
Toji atmaina inėjo galėn 
vakar ryte. Tasai kilnoji
mas, policijos viršininko

Neužmiršk, kad kongres- 
manas

CHARLES M. THOMSON 
balsavo už Burnett’o imi
gracijos bilių, kuris neleis
tų i šių sali .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 paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin 
ti.

P. CONRAD 3130 S.Halsted St,

“LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė krautuvėse ■ 
del to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri talpina sa- į 
vyj pamatinius principus geriausių instrumentų, bet parduo- ■ 
dama už kainų, kuri visiems prieinama. “LITHUANIA” gro- i 
ja rekordais visokiausio išdirbimo ir visokiausio didumo ir ■ 
groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švel- ■ 
nųs, malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikia- ■ 
me prie kiekvieno pirkinio dovanai: i
E1167 Kur bėga Šešupė. Šv. Cecilijos choras. 'a

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

Amerikoniškas Nacionalis Maršas, Princeska H 
Banda. |

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

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

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

Mano palvys. Monologas, J. Papartis. |
E1249 Velnias ne boba. Monologas, J. Papartis. |

i E1250 Vijo vilkas voveraitę. į
Plaukė žąselė per Nemunėlį, šv. Cecilijos choras. i 

Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu i 
adresu: • I

Tananevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

■
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan St., : Chicago, Ill

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 oi Languages

1741 W. 47th Street, Chicago

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

IV’USU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. MAISTE© ST. CHICAGO, Ill

Ir““* ....
Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną

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

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

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

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiųdien 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 šių Bankų.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
■ T-'- •(]:

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pulhnano, 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 prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
vreipkitės in

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

5249-53 SO. MORGAN STREET s : CHICAGO, ILL.
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