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Husai sumušti 
Žemaitijoj.

BERLYNAS, geg. 26. — 
Vokiečių oficialiai skelbia
ma:

“Už Raseinių padubisyje 
musų kareiviai atakavo 
stiprias rusų jėgas. Mes 
juos pergalėjome ir nuvi
jome per upę su didžiais 
del priešo nuostoliais. Ne
laisvėn pateko 2,240 karei
vių ir paimta penki kulko
svaidžiai. Toliau, Airioga- 
los link, i pietus, rusų ata
kos, nors kaikurios buvo 
labai smarkios, bet visos 
pasibaigė nepasisekimais. 
Musų priešai turėjo daug 
nuostolių tose atakose.

Rusai skelbia, jog visu 
padubisiu — nuo Bubių, 
kurie yra netoli Šiaulių, net 
iki Velionos, prasidėjo 
smarkus mūšiai geg. 23* d. 
ir tie mūšiai dar nepasibai
gė.

Austrai giriasi 
pasisekimais.

Vienna, geg. 26. — Aus
trai praneša, jog įveikę ita
lus ant jūrės. Skelbia:

“Arti Porto- Orsini išti
kęs buvo smarkus susirėmi
mas, kur minininkas Schar- 
fschutze, skraiduolis Nova- 
va ir torpedinis laivas daly
vavo. Musų nuostoliai bu
vo: keturi užmušti ir 8 su
žeisti ant Novava. Italų 
nuostoliai dešimts ar dvide
šimts kartų didesni.

Laivynų mūšio metu Au
strijos aeroplanas numetė 
14 bombų ties Venecija. Bu
vo padegtas arsenalas ir ge
rokai sugadintas.

Ancona buvo bombarduo
jama. Du garlaiviu nu
skandinta ir daug namų pa
degta.

Skraiduolis Helgoland ir 
trįs torpediniai laivai suti
ko du Italijos torpedinius 
laivus ties Barletta. Vie
nas pabėgo, o kitas buvo 
pažeistas ir ėmė skęsti. Mū
siškiai išgelbėjo 356 juri
ninkus, bet kitų negalėjo 
gelbėti, nes atplaukė du I- 
talijos šarvuočiu.”

Amsterdam, geg. 26. — 
Ponia De Wiart, žmona 
Belgijos teisių ministerio, 
yra vokiečių karinės val
džios nuteista atsėdėti tris 
mėnesius kalėjimo. Jos 
prasikaltimas tame, jog su
sirašinėjo su savo vyru. 
Atsėdėti turės Berlyno ka
lėjime.

Romoj išrišta 
tautų likimas.
Washington, D. C., gegį 

26. — Paslaptinga sutartis 
buvo padaryta Romoj prieš 
Italijos stojimą karau. Su
žinota, jog diplomatai am
žiname mieste išdirbo šito
kį veikimo pieną:

1. Karą vesti prieš Vokie
tiją ir Austriją tol, kol teu
tonai bus parklupdyti. Vi
sos keturios didžiosios val
stybės pasižadėjo vesti karą 
tol, kol visos nesutiks su
stoti.

2. Darant taiką, nebus 
priimta tarpininkauti nei 
Amerika, nei Holandija. 
Keturi talkininkai (Angli
ja, Francija, Rusija ir Ita
lija) padiktuos taikos išly
gas.

3. Valstybės bus padalin
tos į tris skyrius. Pirmas 
skyrius susidės iš Anglijos, 
Rusijos, Francijos ir Itali
jos.

Antras skyrius susidės iš 
Belgijos, Holandijos, Serbi
jos, Hispanijos, Portugali
jos, Danijos, Švedijos, Nor
vegijos, Šveicarijos, Rumu
nijos, Graikijos ir Bulgari
jos.

Trečias skyrius susidės iš 
Čekijos, Lenkijos, Bavari
jos, Kroatijos, Vengrijos ir 
kitų mažesnių tautų.

4. Pirmas skyrius — di
džiosios valstybės — gva- 
rantuos Europai taiką.

Antras skyrius bus ne- 
prigulmingas, bet toms val
stybėms didžiosios valsty
bės neleis pešties.

Trečias skyrius bus irgi 
neprigulmingas, bet nei jo
kia valstybėlė neturės tei
sės turėti armijų.

Buk tai toks plęnas buVęs 
slapta išdarytas.

PAGREITIS karo pa
baigimą.

Petrogradas, geg. 26. — 
Rusijos užsienių reikalų 
ministeris Sarnovo pasakė, 
jog Italijos stojimas karau 
žymiai sutrumpįs karo pasi
baigimą. Ministeris pasa
kė, jog teutonai dabar nie
ko negali prisišaukti sau 
talkon.

— Roma, geg. 26. — Visi 
vokiečių pasiuntiniai pas 
valdžią ir popežių jau per
važiavo per Italijos rube
žių.

— Berlynas, geg. 25. — 
Iš Bucharesto atėjo žinia, 
jog Juodojoj jure j nuskan
dinta Rusijos šarvuotis 
Ponteleimon su 1,400 juri
ninkų.

Italijos karuomenė — viršuj sunkioji artilerija, apačioj pirmosios eilės šauliai.

Italai ritasi 
per rubežlų.

Roma, geg. 26. — Stiprios 
Italijos jėgos jau persirito 
per rubežių ir užiminėja 
miestus Austrijos pusėj. 
Įsibriovė į Austriją pir
miausia raiteliai, o paskui 
sekė pėstininkai.

Italai perėjo rubežių pa
jūryje. Eina linkui mies
to Trieste.

Italai užėmė miestelius 
Caporetto, Connons, Cervi- 
gnano ir Terzo. Austrai 
pasidavė atgal ir pasislėpė 
už drutviečių. Austrai pa
sitraukdami naikina ir de
gina namus ir naudą.

Kuomet austrai atakavo 
Venecijos arsenalą iš oro, 
tai numetė 11 bombų. A- 
not italų oficialio praneši
mo, žymios blėdies nepada
ryta.
Karalius karo laukan.

Vakar anksti iš ryto Ita
lijos karalius išvažiavo ka
ro laukan. Didžios žmonių 
minios išlydėjo jį iš Romos.

— Bernas, geg. 26. — Vo
kietija, Austrija ir Italija 
pasižadėjo rūpestingai ger
bti ŠVeicarijos neutralite
tą. Šveicarija sutraukė 
daug kareivių parubežin da
bojimui, kad nebūtų įsiver
žimų į šveicarų‘žemę.

Italijos veikiančioji armija.

Kaizeris 
nusileidžia.

Washington, geg. 26. — 
Iš Berlyno ateina žinios, 
jog atsakymas į Amerikos 
notą bus mandagioj formoj 
išdėtas. Vokietijos užsie
nių reikalų ministerija jau 
pagamino atsakymą ir da
bar tik laukiama, kad kai
zeris užgirtų.

Vokietijos valdžia pripa
žįsta, jog Lusitanios nu- 
skandinimas nėra išteisina
mas. Vokietija tuo teisina
si, j°g jai buvę pranešta, 
kad Lusitania buvo apsi
ginklavus. Viso reikalo iš
tyrimui sutinka pavesti 
Haagos konferencijai.

Mūšiai Galicijoj
Petrogradas, geg. 26. —- 

Galicijoj rusai atakuoja 
teutonus visu frontu. Vo
kiečiai ties Peremišliu daro 
smarkias atakas, norėdami 
paimti geležinkelį, kurs ve
da į tvirtovę.

Vokiečiai giriasi pasise
kimais Galicijoj. Gen. von 
Mackensen atnaujinęs ata
kas į šiaurę nuo Peremišlio 
ir tose atakose paimta 21,- 
000 rusų nelaisvėn.

Austrai skalbia, jog ap
šaudomas esąš geležinkelis, 
vedantis į Lvjovą.

Per Cigaretes.
Minneapolis, Minn., geg. - “ ■ ’—III M m

26. — Clyde Delany su sa
vo žmona gyveno Cliicagoj 
ir viename restaurante dir
bo už virėją. Rūkė labai 
daug cigaretų. Tas pakir
to jo plaučius ir ėmė la
bai kosėti. Sveikatos de
partamentas užgynė jam 
dirbti virtuvėj.

Kito darbo negalėjo gau
ti. Galop iš gražaus pra
gyvenimo turėjo krausty
tis į prastesnį. Toliau vie
ną paskui antrą pardavi
nėjo rakandus, kad turėti 
ant maisto. Kuomet turėjo 
jau tik $1.50, tai abu pasi
ryžo pėsti žingsniuoti iš 
Chicago į Minneapolį, Minu. 
Žingsniavo Milwaukee ge
ležinkeliu. Iš to pusantro 
dolerio maitinosi. Iš pra
džios buvę gerai, bet jų če- 
verykai nuplyšo, drabužiai 
nudrisko ir žmonės laikė 
juos už valkatas. Ėjo 5 sa
vaites.

Minneapolyje v negalėjo 
gauti darbo. Tuomet pati 
pardavė už $1.50 savo puoš
nius brunus plaukus, kurie 
siekdavo jai net iki kelių. 
Paskui buvo apsigyvenę 
pas farmerį, kur apsivogė 
ir buvo suareštuoti. Bet iš
girdę jų visą historiją, lab
daringosios draugijos juos 
apsiėmė šelpti.

Vokiečiai 
Lietuvoje.

T. Budvičiui į Bartlett, 
N. H. rašo sūnūs iš Lauku
vos, Kauno gub. Rašyta 
kovo 26 d.

“Jau trečiu kartu krei
piuosi laišku į tave po ap
leidimo namų.

Laukuvoj esame jau nuo 
16 dienos. Velykos buvo 
labai liūdnos. Ypač kuo
met didžiojoj subatdj vo
kiečiai ėmė iš armotų bom
barduoti Kvėdarną. Aš ne
moku aprašyti tų žmonelių 
ir žydelių bėgimo iš Kvė
darnos.

Kareiviai su obozais atsi
traukė į Švintų dvarą. Bet 
jau 23 dieną vėl sugrįžo į 
Kvėdarną, vokiečiai buvo 
už Juros pas Pajuralį. Kle
bono grudus, kiaules ir t.t. 
išvežė, šėpas išdraskė, ma
tyt, pinigų ieškojo. ■ .

Jura dabar patvinus, til
tai sugadinti ir negalima 
per ją persikelti. Tai da
bar rusai stovi vienoj, o 
vokiečiai antroj pusėj. Tei
sybė, dažnai susišaudo iš 
šautuvų ar kulkosvaidžių. 
Kovo 24 dieną buvo kilęs 
stiprus susišaudymas ties 
Andrėj a vu.

Kol Jura bus užtvinus, mu
sų gyventojai antroj pusėj 
jausis it kokioj tvirtovėj. 
Bet Jurą vokiečiai gali ap
eiti per Rietavą. Musų ka
reivių nors gal kur ir 'yra, 

Obozninko
: vargai.

Kareivis rašo broliui L. 
Petrauskui į Chicago.

“Duodu žinoti, jog tar
nauju prie vainos. Esu o- 
bozninku Lomžos mieste. 
Jau devintas mėnuo, kai esu 
vainoję. Nuo mušiu laukų 
vežu sužeistuosius, atgal 
važiuodamas vežu snariadų 
del kareivių. Mano arklys 
padvėsė, bet paskui davė 
kitą.

Matau, kai armotų dide
lės kulipkos skrenda per 
mus galvas.

Buvau Kulnos mieste. 
Kai pradėjo šaudyti,, tai aš 
važiavau per miestą. Aš 
net po vežimų lindau iš 
stroko. Prusai mieste už
mušė vieną kumelę ir vieną 
merginą.

Dabar eina didelis bojus 
ties Lomža. Meta prusai 
bombas į miestą, daug na
mų išgriovė ir išdegino. 
Viena bomba nukrito prie 
musų kazermių. Tai net

bet kadangi dabar keliai 
pasidarė pekliškai baisus, 
tai kareivių ir armotų labai 
sunku privežti. Todėl mu
sų čionykščiai kareiviai 
naudojasi tik šautuvais. Bet 
vokiečiai visur vartoja ar- 
motas.

Pabėgėliai iš Švėkšnos 
pasakoja, jog didžiajame 
ketverge vokiečiai surinko 
vyrus ir moteris ir nuvarė 
apkasų kasti. Bet paskui 
paleido.

Vietose, kur vokiečiai už
ėjo, tai žmonės išsislapstė 
po girias. Bet jei ilgiau vo
kiečiai užsilaikys, tai jie 
apeis ir girias. Bet antra, 
r koks žmonių gyvenimas 
giriose. Mes nors turėjome 
apleisti namelius, bet tiki
mės, jog nevergausime vo
kiečiams.

Per Jurą tik mažas nuo
šimtis žmonių tesuspėjo 
pereiti. Girdime, jog vo
kiečiai ima jaunus į armi
ją. Sako, jog StWfcw 
vien iš Seirijų apygardos 
vokiečiai išgabenę 5,000 
jaunikaičių.

Jau 11 dienų, kai apleido
me namelius. Gaila buvo 
palikti žaliuojančius rugių 
ir kviečių laukus, gyvulius 
ir t.t. Visuomet turėjau 
kantrybės, bet šitokiame 
padėjime negaliu sulaikyti 
ašarų.

Mamaitė su kitais namiš
kiais liko namie. Gal bado 
nematys. Daug mėsos pa
slėpėme. O bulvių gal ne
ims.” 

langai išarėjo ir vieną mas
kolių užmušė. Dar mieste 
užmušė arklį, o žydų rabiną 
į šmotelius sudraskė.

Vokiečiai vis taiko į obo- 
zą, bet, ačių Dievui, vis ne
pataiko, ir aš vis esu svei
kas.

Broli mano, nežinojau, 
kad ant senatvės reikės tiek 
vargo kęsti, kad tiek vabalų 
reikės šerti. Kožną mėnesį 
nauja skūra ant nugaros 
užauga. Vieną nuėda, ki
ta atauga.

Namie vienas moteris pa
likau. O dar girdėjau, kad 
'ir moteris iš namų išvarė. 
Sako, kad kiti jau į Kėdai
nius išsikraustė.

Tai, mat, ko sulaukėme 
— aš verkiu ant vainos, o 
žmona su vaikais verkia iš 
namų išvaryti.”

NUSKENDO 50 ŽMONIŲ.
Santiago, Chile, geg. 26.

— Chilės garlaivis Maximi- 
ano Erraguris užėjo ant 
seklumos ir sudužo. Gar
laivis sutrukęs nuskendo il
su juo 50 žmonių, buvusių 
ant garlaivio.
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Iš Dienos

Vokietijos sostinės Ber
lyno komendantas Įsakęs vi
sose vietose iškabinti 10 pri
sakymu žmonėms karo me
tu. Štai jie: 1) Valgykite 
kuomažiausia. 2) Neįiumes- 
kite duonos likučiu. 3) Tau
pykite ir numėtykite svies
to ir riebalu. 4) Maitinkitės 
pienu, suriu ir cukrum, 5) 
Vj vįyiiį; -neskustas hu Įygs, 
nes tokios suteikia daugiau 
naudos. 6) Gerkite kuoma
žiausia alaus, 7) nes tokiuo 
budu liks daugiau bulvių. 
8) Taupykite konservus. 9) 
Maitinkitės vaisiais. 10) 
Nenumeskite valgio likučiu 
virtuvėse. Dabar Vokieti
joje ant kiekvieno žingsnio 
tik taupumas ir taupumas.

Oro spėjimas.
Jokioj šalyj nėra taip rū

pestingai tyrinėjama oro 
atmainos, kaip šioje šalyje. 
Dėdė Samas užlaiko čielą 
departamentą ir išleidžia jo 
užlaikymui kasmet pusan
tro milijono dolerių, kad su
sekti oro atmainas. Ir tur
būt niekas apie tai daugiau 
nežino, kaip Dėdė Samas. 
Jisai daug suseka paslap
tybių apie atmosferą.

Amerikos taip vadina
ma Weather Bureau stotis 
randasi ant Blue Ridge 
kalnų Virginios valstijoj. 
Toje stotyje yra visokiau
sios rūšies instrumentai, 
kokius tik žmogaus protas 
yra susekęs del atmosferos 
tyrinėjimo.

Amerikos oro biuras už
laiko 3,500 įvairių stočių 
Suvienytose Valstijose ir iš 
tų stočių plaukia centralin 
ofisan visokie pranešimai. 
Be to dar ton stotin atsiun
čiama pranešimai nuo bent 
2,000 garlaivių nuo jūrių ir 
iš 50 stočių iš kitų šalių. 
Iš visų pasaulio kampų gau
nant pranešimų oro spėji- 
kas bando nuspėti, koks bus 
oras per sekančias 36 ar 48 
valandas ir, abelnai, kokios 
bus atmainos per visą sa
vaitę.

Mokslo vyrai oro spėji
mą bando pastatyti ant 
moksliškų pamatų. Mok
slo vyrai bando susekti oro 
atmainų Įstatymus.

Sako, kad 80% vėjų, aud
rų, viesulų, lietų nuspėjama 
gerai.

Telegrafu i Washington?! 
iš stočių pranešama tempe
ratūra, atmosferos spaudi
mas, lietus, kokion pusėn 
vėjas pučia, vėjo greitumas, 
kokie yra debesįs ir ku
rion pusėn jie slenka. Iš 
tokių pranešimų oro spėji- 
kas gali nuspėti, kur bus 
audra ir, abelnai, kur ir ka
da bus oro atmainos. Jei

ilniuje rusų valdininkų 
tam tikrame posėdyje nu
tarta užgrobtieji Prūsų Ry
tuose ūkio padargai atiduo
ti Kauno, Gardino ir Su
valkų gubernijų gyvento
jams. Tų padargų esą 
maž-daug pusės milijono 
rublių vertės. Nesugadin
tų — 70, kurie lėšuoja ap
link 200,000 rublių. Tuos 
nesugadintus padargus tuo
jaus ir išdalysią suvalkie
čiams. Kitus-gi — vieną 
dešimtąją dalį, gardinie
čiams, o devynias dešimtą
sias dalis — kauniečiams, 
būtent pataisysią ir atiduo
sią.

. Nelabai kokios tai bus 
dovanos — iš Prūsų lietu
vių užgrobta ir D. Lietuvos 
lietuviams atiduota...

Baltijos krašte latviams 
ir estams, jau senai kovo
jantiems su vokiečiais dva
rininkais del žemės, šis ka
ras lemia gerų pasekmių. 
Rusų valdžia, pradėjusi vi
sur varžyti vokiečius, šį 
kartą stoja ir ten latvių li
estų pusėn. Mat, Baltijos 
krašte didžiuma žemės pri
klauso mažai vokiečių dva
rininkų ir pastorių sauja- 
lei. Latviai ir estai tą že
mę iš jų iiuoinuoja, mokė
dami didžiausią nuomą. 
Taigi dabar priverstinai no
rima paimti tos žemės iš

vokiečių dvarininkų ir jos 
duoti išpirktinai latviams 
ir estams, kai kad Lietuvo
je žmonės gavo žemės po 
baudžiavos. Žemės savinin
kams gi butų gražinami pi
nigai už tą žemę popeliais 
pagal jos vertę. Kaip tai 
laikai mainosi. Seniau pa
ti Rusijos valdžia buvo ar
ši priešininkė priverstino 
žemės atėmimo.

Lietuvių Draugijos nu
kentėjusioms del karo šelp
ti komitetas — rašo “Vai
ras” — pasiuntęs Vilniaus 
vyskupijos valdytojui ru
siškai ir lietuviškai parašy
ti! raštą, prašydamas paaiš
kinti priežastis, del kurių 
jis nubaudė kun. kanaunin
ką. Alšauski. Yra labai 
svarbu ne tik minėtai Dr- 
jai, bet ir lietuvių visuome
nei sužinoti tikrąsias nu
baudimo priežastis. Vys
kupijos valdytojas nedavęs 
bažnyčios lietuviams reko
lekcijas laikyti, nes, girdi, 
prisibijąs skandalų iš en- 
dekų pusės.. Jei taip, tai 
Vilniaus vyskupiją šiandie 
valdo ne dvasiškoji vyres
nybė, bet skandalistai. Gi 
skandalistai stato visas sa
vo pastangas, idant Vilnius 
jokiuo budu nebūtų lietuvi- 
namas. Tai ko susilaukė 
kituomet garsioji musų Ge
dimino sostinė!

;uomet mato kam pavojų, I 
ąai tuoj persęrgiama.

Spėjimo centrai yra Chi
cago, New Orleans, Denver, 
San Francisco ir Portland.

Oro nuspėjimas vis ge-; 
riau nusiduoda, vis daugiau 
nežinomų dalykų susekama.

Didžiausia svarba oro 
spėjime turbūt yra del ju
rininkų, nes jie perspėjama 
apie audras. Apie prisiar
tinančias audras praneša
ma į visus uostus palei At- 
i antiką, Pacifiką ir didžiuo
sius ežerus. Per paskuti
nius metus nebuvo nei vie
nos audros, apie kurią oro 
spčjikai nebūtų už 12 ar 24 
valandų išanksto neprane
šę.

Vieną kartą buvo pasiųs
ta persergėjimai i visus uos
tus palei Atlantiką apie 
baisią audrą. Ir ištikro se
kė nesvietiška audra. Gar
laiviai pasiliko uostuose ir 
daugiau kaip už $30,000,000 
krovinių ir garlaivių išgel
bėta nuo pražūties. Per
sergėjimai daug reiškia pa
krančių gyventojams.

Paskui oro spčjikai nu
spėja šalnas. Tas be galo 
svarbu farmeriams, darži
ninkams, sodininkams. Vie-, 
ną kartą vienas persergėji-i 
mas apie šalnos atėjimą 
Floridoj išgelbėjo orendžių 
žiedų, žemuogių ir daržo
vių už daugiau, kaip $100,- 
000.

Oro spėjikų dalyku yra 
žiūrėti apie upių potvinius 
pavasarį ir po lietaus. Vie
ną kartą oro spčjikai nužiū
rėjo apie prisiartinantį Mis
sissippi upės išsiliejimą. 
Apie tai pranešta pakran
čių gyventojams. Per tai 
turtų, galvijų išgelbėta už 
$15,000,000. Apie prisiar
tinančius potvinius prane
šama telegrafais, telefonais, 
arba paupiais lekia raiteliai 
ir skelbia apie pavojų.

G eležinkel ių kompanij oms 
daug reiškia oro spėjimas. 
Vežant vagonuose daiktus, 
žino kur į kokį orą įvažiuo
ja ir tuomet, pagal reika
lą, šildo arba šaldo produk
tus, kurie bijo staigos tem
peratūros permainos. Ba
nalios bijo šaltos tempera
tūros, todėl bananų gaben
tojai žiuri, ką sako oro spč
jikai. Taipgi galvijų ga
bentojai žiuri, ką oro spė- 
jikas lemia.

Kaip tik oro spėjikas 
praneša šaltą orą, tai aug
menų auginyčiose uždaroma 
duris, užkuriama krosniai, 
vagonuose, kur vaisiai ga
benama, leidžiama šilumos 
ir daugybės kitų įstaigų da
ro atsakančias permainas.

Lietuve-motina.

Milijonierė navatnuose rūbuose.

Čia parodoma duktė Mrs. W. K. Vanderbilt keistuo
se rūbuose. Panašiuose rūbuose apsirėdę rinksis pa
sižiūrėti arklių lenktynių New Yorke, Belmont Par

ke.

ir vakarienės metu valgį 
prieš save laiko ilgai, rūpi
nasi pasisotinti, bet kas 
minuta pamiršta apie val
gį. Kodėl nėra ’žinių nuo 
sūnų?! Nesenai juk dar 
jiems buvo pasiunčius vi
sako, ką tik išsigalėjo ir 
kas tik jiems yra reikalin
ga. Šilti! drabužių, tabo
kos ir saldumynų. Duktė 
Anelė visuomet pati krason, 
nunešdavo ir išsiųzdavo.

Samdininkui — bernui 
dabar puikiai klojasi. Ru
ko per ištisias dienas — ge
resnės tabokos jis nebuvo 
rūkęs per visą savo gyveni
mą. Taboką jam duoda 
mergaitė Petraičiutė. Ta
boka buvo skildama jos 
dviem broliam, bet tuodu 
jau tabokos nereikalauja 
Pirm poros savaičių našlei 
Petraitienei šimtininkas bu
vo parnešęs laišką, kuriam 
buvo pranešta apie jos abie
jų vaikų žuvimą apkasuose 
Prūsų Rytuose. Bet mer
gaitė Anelė, jos duktė, ne
parodė tos žinios savo mo
tinai. Ant laimės — senė 
Petraitienė turi širdies li
gą ir nuo pat karo pradžios 
ji atsistojo, kaip žmonių 
kalbama, viena koja kar
stau. Kas drįs jai pasaky
ti, kad jos sunu mirė-? Bet 
tikrai abudu žuvo. Abudu 
vieną tą pačią savaitę. Mo
tina į tai netikėtų, o jei in ti
kėtų ir visa tai įsidėmėtų, 
to nepergyventų.

O tečiau ncliurlą dieną
Jau ketvirta savaitė vi

sai neišeina iš namų. Nuo 
ryto iki vakarui mezga an
tes ir laukia, bene nepar- 
neš šimtininkas (šaltyčius) 
laiško iš krasos. Retkar
čiais užeina į namus kai-; 
mynai, bet nepraneša nieko 
ypatingo apie jos du sunu, 
kuriuodu rusų valdžia pa
šaukė karau. Jau kelinta 
savaitė neapturi žinios nei 
apie vieną, nei apie kitą 
sūnų. Nei jie patįs nieko 
nerašo. O motina tuo tar
pu kasdien darosi liūdnes
nė, nuo rūpesčių džiųsta. 
Valgo jau nebedaugiau, 
kaip žvirblelis, nors labai 
ilgai sėdi prie stalo; pietų

— Kodėl taip sakai? Aš 
del jųdviejų numegsiu il
gas, šiltas antes. Bet kodėl 
tiedu mano bernaičiu ne- 
prisiunčia jokios žinios? 
Kodėl jiedu neparašo? Juk 
mudvi pastaraisiais laikais 
jiedviem pasiuntčm kelis 
pundelius! O juk tu visus 
krason nunešdavai?

— Taip, nunešdavau, bet 
nesiųzdavau ir atgal parsi
nešdavau... — prisipažins 
pagaliau dulktu.— Taboką 
atidavinėjau berniokui, ku-

ris mudviem yra nuolankus, 
o kitus daiktus...

Čia motina pasikels nuo 
suolo, pasitrauks truputėli 
šalin ir užsidengs abiem 
rankom, ausis. Nenorės- 
klausyti tos pasibaisėtinos 
perveriančius širdį žinios. 
Duktė ją apsikabins ir šir
dingai kalbins:

— Tiktai nesielvartauk, 
motule. Buk stipri, mie
liausia. Iškentėk visa tai, 
idant aš nepatikčiau šiam 
žiauriam pasaulyj apvienė- 
jusi!

Bet motina palengva pri
siartins prie lovos ir atsi
guls, idant daugiau nekuo- 
met neatsikelti.

Žalia Mėta.

ŽYGIS.

“Vii. Nov.” paduoda ap
rašymą, kaip lietuvis karei
vis Baliunas paėmęs nelais
vėn 35 vokiečių kareivius ir 
1 oficierį.

Kartą Baliunas, \ atsilikęs 
nuo savo kareivių, užėjo i 
vieną lietuvių kaimą, kur 
jam pasakė, kad jis iš čia 
nebeišeisiąs, nes aplinkui 
esą kareiviai. Valstiečiai, 
norėdami jį išgelbėti, davė 
jam persivilkti drabužių ir 
paslėpė jo ginklus.

Į kaimą greit inėjo vo
kiečių būrys iš 35 kareivių 
ir oficieriaus, kurie ėmė 
teirauties apie rusus. Ba
liunas pasipiršo tuojaus 
jiems viską paaiškinti ir 
pasakė, kad čia-pat miške 
pasislėpę daug rusų karuo- 
inenės, pataręs del visako 
persitaisyti valstiečių dra
bužiais ir atiduoti pa slėpti j 
jiems ginklus. Vokiečiai; 
jo paklausė. Tada valstie
čiai, apstoję vokiečius, paė
mė juos nelaisvėn ir uždarė

pavietui. Naktį gi Baliu
nas su pagelba atvykusių 6 
kazokų pristatė • savo be
laisvius štabui.

Reikalingas vaikas, pabaigęs I’jjb- 
lic mokyki;}. Malonėkite atsišaukti j

‘ ‘ Kataliko ’ ’ administraciją 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill
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f Dr. S. A. ŠLAKIENE 
a SPECIALISTĖ f MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
J 3255 SO. HALSTED ST. " 
g Tel. Drover 0320 CHICAGO, ILL. ■

“Aušros” Mokykla
Mokinu Angliškos Kalbos 

” Lietuviškos Kalbso * 
’ ’ Aritmetikos
’ ’ KningvedystCs

Stenografijos
’ ’ Typewriting
’ ’ Pirklybos Teisių
” Abelnos Historijos
” Suv. Valstijų Historijos
” Geografijos
” Algebros 

Trigonometrijos
’ ’ Braižymo
” Piliety stos
” Politiškos Ekonomijos 
’ ’ Dailurušystes

Mokinimo valandos.
8 ryto iki 6 po piet Vak. 7:30 iki 9:30 
3149 S. Halsted St., Chicago.
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į Tel. Randolph 5246

| A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
Į (Room S15) Chicago, Ill.

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

J. s.
Aš nežinau, graži sesute!
Ar šluostei ašaras varguos, 
Kada mylėjai vien matutę 
Ir sargą Angelą dangaus.

Aš nežinau, ar ko gailėjos 
Ramįai temieganti širdis, 
Kada neliūdo, neilgėjos 
Vienuolė tavo paslaptis.

Ar kiaurą naktį lig aušrinės 
Akių sumerkti negavai, 
Kada prispaudus prie krutinės 
Tiktai kryželį bučiavai?

Kada tavo sąžinė jausminga 
Kasdien auklėjosi skaisčiau, 
Ar nebuvai tada laiminga#.. 
Aš nežinau, atspėt bijau.

Kitur dienų kita saulutė
Tau užžavėjo akeles, 
Ir užmiršai dabar sesute! 
Linksmąsias savo dieneles.

I 
i
I

I

Telephone Yards 668S

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 

3252-54 S. Morgan St.
CHICAGO, ILL.

I 
I

■ I

I
| 
■

duktė bus priversta jai apie 
tą nelaimę pranešti: “Mo
tin, jau nedirbk tų ančių!”

O motina, regis, prispaus 
kairia j a ranka savo sopulin
gą širdį ir tyliai paklaus: 
“O kodėl, Anele?”

— Mano Dieve, kodėl?...
— Todėl — todėl, kad jau 
jų nereikalauja.

i.LuauMia>..4M,a."l ■ »«■««•««uLau«a»na:Hka-«■ * ė

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI“ BENTVIENOS 
DIENOS 'UŽDARBI.

Žemyn nusviro ant krutinės 
Galvute nuo jaunų pečių, 
O durnos sunkios, begalinės 
Iš erdvių slenka paslapčių.

Jų neapveiksi, neužspausi, 
Gyvatos žengdama taku!
Tik valandoj karčioj paklausi, 
Kode], Dievuliau, taip sunku?

Bet nesiskųsi ant tos galės, 
Kuri tau širdį surakys;
Tik veido marmuras išbalęs 
Oi, daugel, daugel pasakys.

Širdis man verkia: tavo sielą 
Aš vien suprasti begaliu: 
Man skirta eiti, mano miela, 
Kitu gyvenimo keliu.

Maironis.

FARMOS 

geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė« 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžemo maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausi* 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
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 turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti- parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti omeltinus, ir kur 
gyvenimas labai, vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausia žemę koki 
tik yra Amerikoje.- Nuo manea nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijoj ir tarmę 
katalogą. Adresas:

| ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.
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Kelionėj į
Galiciją.

Pradžioje kovo, v. durnos 
atstovų komiteto prašomas, 
sutikau vežti, i Galiciją mu
su organizacijai 4 vagonus 
visokių daiktu: tris auto
mobilius ir daugybę dovanu 
kareiviams. Sužinoję, ma
ne važiuojant, daugelis ma
no pažįstamų ir nepažįsta
mų nešė siuntinius savie
siems, karo lauke esan
tiems. Atsisakyti nenorė
jau, gerai žinodamas, kokia 
laimė ir koks džiaugsmas 
tokį siuntinį gavusiems. 
Prieš pat išvažiavimų bu
vau užverstas visokiais 
mazgeliais, ryšuliais ir pin
tinėmis. Jutau sunkių pa
reigų pasiėmęs. Bet ką gi 
darysi? Gi vykstu į karų, 
o ne važinėties.

Prikalbėjau savo draugų 
atstovų Gronskį su žmona 
drauge važiuoti. Neilgu 
bus važiuoti ir greičiau pa
darysime darbų, viskų pa
skirstę. * Sutarėm ir ryžo
mės padaryti. Už kelių 
valandų, visa priruošę, jau 
buvome stoty  j.

Draugų ir gerų pažįstamų 
lydimi, išvažiavome per Vi- 
tebskų-Kieva į Lvovu. Su 
mumis važiuoja automobiliu 
šoferiai 4 kareiviai, kuriuos 
pristačiau vagonų saugoti.

Nors tai kovo pradžia bu
vo, bet Petrograde buvo 
taip šalta', kad kiekvienas 
butų galėjęs manyti, jog 
tai pradžia sausio — 18 

~ laipsnių R, ......
Važiuoti buvo gera. Nors 

visai pamažėl šliaužė trau
kinis, bet karo metu nerei
kia rugoti. Viena para ke
lionės, it mes netoli Viteb
sko. ■ Žmonių šiuo trauki
niu neperdaug: keli geležin
kelio valdininkai, dvi-tris' 
ponios ir pora komersantų.

Visi skundžiasi gyveni
mas pabrangęs, visa pakilę 
25—30 nuoš., o algos tos 
pačios, darbo prisidėję dvi
gubai. Bara pirklius: jie 
esą kalti: šit ligšiol tylėjęs 
komersantas įsikišo i kalba: 
Kuo gi čia esą kalti pirk
liai! Visam kaina pakilusi: 
už telegramas brangiau imą, 
gabenimas pabrangęs, pre
kių nesą iš kur gauti, ir vis 
pirklius barų. Jei kas pel- 

‘ no karo laiku, tai didieji 
pirkliai, o vidutiniai, kurie 
nedaug kapitalo teturi, 
menkai tepasigauna.

Šit ir Vitebsku privažia
vome. Tuojaus ėjome pas 
stoties’ viršininkų prašyti, 
kad mus toliau vežtų ir sto
tyje musų vagonų nesulai
kytų.

Inėję į raštinę, pamatėme 
suvargusį, išblyškusį valdi
ninkų, apstotų iš visų pusių 
interesantų. Vienas to 
prašo, kitas kito, o čia vėl 
kiekvienų valandų telefonas 
birbia. Supykęs, suniuręs 
atsakinėja, norėdamas kuo- 
greičiausia nusikratyti. Pa
žiūrėjęs į jį mano kelionės 
draugas pasakė: Jego glo- 
wa kiepska, widač, že z Wi- 
tebska — nieko nepešime.

Mus eilei atėjus, prisiar
tinome, pasisakėme, kas e- 
są, paprašėme greičiau mu
sų vagonus praleisti ir 
mums vietos duoti. Snau
dulys praėjo, pasidarė mei
lesnis ii* kuomandagiausiai

visa padarė.
— Matai, kad tavo patar

lė apie Vitebską nėra tei
singa.

Ligi Kicvo važiavome 
oeveik nesnaūždami. Mu
sų kareiviai važiuoja savo 
•raukiniu, o mes .gavome 
pirmos klesos kupę. Juo 
arčiau Kievo, tuo šilčiau da
rėsi. Žlobine sniegas tirpti 
pradėjęs. Vaikščioju sto- 
tyj, dairaus į visas puses. 
Daugybė žmonių: karei
viai, oficieriai, valdininkai, 
daktarai į karą važiuoja, 
paprastieji stoties lankyto
jai, kurie kas diena išeina 
pasitikti traukinių ir žiop
so sustoję, lyg ko laukda
mi...

Žinoma, nėra vilties su
tikti pažįstamo, ypač lietu
vio. Gryžtelėjau į vieną 
pusę ir štai išgirstu pažįs
tamą balsą.

— Gi tamsta iš kur čia 
pakliuvai?

— Važiuoju į karų. O 
tamsta! reikalais?... Ku
riame vagone sėdi?

— Štai šitame.
— Prašau užeit kai trau

kinys išeis.
— Mielu noru.
— Iš- kur čia lietuviai at

sirado? — nustebo mano 
draugas.

— Jei užliptum ant mė
nesio, tai tikrai ų* ten lie
tuvių rastum — atsakiau 
jam, nors ir pats stebėjaus.

— Kas jis toks? Iš kur? 
— indomavo mano draugas.

— Tai mano geras pažįs
tamas P., dvarininkas iš 
Suvalkų gubernijos. Jis 
turėjo netoli Kauno dvarą 
ir, karui, prasidėjus, turėjo 
iš ten pabėgti, visa palikęs. 
Kaip jis čia atsirado, ką 
veikia — sužinosime iš jo 
paties, kai į musų vagonų 
ateis.

Dar porų žingsnių paėję, 
sutikome ponų Lopų, pir
mosios durnos atstovų, ka
reivio rubais...

Šit ir trečias skambutis. 
Suėję į musų kupę, kur mu
sų ponia su arbata laukė, 
numėtėme savo meškinus ir 
sėdome už stalo. Begeriant 
arbatų ir p. P. užėjo. Su
vedžiau į pažintį. Tuoj kal
ba nukrypo jo vargų pusėn. 
Ėmė pasakoti, kaip jis iš 
savo tėviškės pabėgęs.

— Viskas gerai paaugo. 
Rugius, kviečius nupjovėm, 
kaip karas užėjo. Niekas 
jo nelaukė. Lyg žiemų 
perkūnas trenkė. Šeimynų 
tuojau išleidžiau į Oršą, o 
pats palikau mantos saūgo- 

, ti. Išbuvęs kurį laikų visa 
suvežiau, sukroviau į kluo
ną ir buvau besiruošiąs 
kulti. Tik štai atėjo įsaky
mas išsikraustyti. Turėjau 
viskų metęs bėgti pas sa
vuosius.

Paėmęs vietos valdinin- 
kus-viršininkus, Įkainojau 
mantą, surašiau visa ir iš
važiavau Oršon. Pinigų dar 
kelis šimtelius turėjau, bet 
vaikams reikėjo siųsti. Vie
na mokosi augštojoj mo
kykloj, du sunu vidurinėje, 
o viena mergytė dar gim
nazijų lanko. Visi reikia 
apdengti,. pavalgydinti, 
mokslų apmokėti. Kai 
mums, ūkininkams, nepra- 
tusiems iš rublio gyventi, 
labai sunku. Praėjo die
na, o čia vis mainyk ir mai
nyk paskutinį rublį. Be 
darbo sėdėti nuobodu, o už
siėmimo nėra. Mano kai-

Italijos mlnisteris.

Italijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, didis karo šąli 

įlinkas.

mynas, irgi toks pat pabė
gėlis, užėjo pas nfane ir 
sako: važiuokime į Petrogra
dą, gal kokių vietų gausime. 
Et, kaimynai — sakau jam 
— kokių mes vietų galime 
imti Petrograde. Visų am- 
žį ūkininkavę, nesugebėsime 
činauninkais būti. Verčiau 
pasiieškokime kur vietos 
dvaro prievaizdui, tai kas 
kita. Čia tai sugebėtume o
savo viekus ir savo žinias 
sunaudoti.

Supyko kaimynas ir išva
žiavo pats vienas į Petro
gradą. Kaip ten jam seksis, 
nežinau, o aš palikau Or
šoje.
, Nuobodų, bet nėra kas 
daryti. Tik štai atvažiuo
ja pas mane musų žinomas 
pirklių kompanijos prie
vaizdas Vailokaitis ir pa
kviečia mane savo agentu. 
Jų, mat, kompanija supirki
nėja mėsą, lašinius, miltus 
ir karuomenei parduoda. 
Labai nudžiugau. Šiaip 
taip su šeimyna išmisti ga
lėsiu ir be darbo nereikės 
sėdėti. Tai dabar bevaži
uoju po Ukrainą ir perku 
lašinius. Jau vienų trans
portų nusiuntėme. Gerai 
pavyko, tai ir toliau varysi
me. Gaila, kad man už su
naikintą mantą nieko neda
vė.

Kad nors dalį butų davę! 
Indėčiau į kompanijų ir bu
čiau jos dalininkas. Dabar 
tik nuošimčius gaunu, o ten 
gaučiau ir dalies.

Įsitikinau, kad ir mes, 
lietuviai, galime prekyba 
versties, tik daugiau reikia 
atidžio į šį dalykų kreipti.

Karui pasibaigus irgi ma
nau prekyba manyties. Į 
dvarų grįžti nebegalėsiu. 
Buvau prieš porų savaičių 
parvažiavęs namo. Nebe- 
pažinau savo dvaro: trobų 
nebesama — sudegintos, 
nugriautos, sodas sunaikin
tas, dirvos perkasais išrė
žytos, granatų išknistos. 
Klaiku darosi. Pasidairiau 
po savo gimtąjį kampelį, 
pakapsčiau pelenus, ir išė
jau verkdamas. Atsisvei
kinau, kad jau daugiau ne
begrįžčiau. Graudu. Tiek 
vargo, tiek prakaito padė
ta, tiek nakeių nemiegota, 
kiekvienas medelis mano 
paties sodintas, laistytas, 
apžiūrėtas. Užėjo audra— 
visa su žęme sumaišė...

Jis baigė pasakoti. Nu
sviro jo sunki galva ir aky
se ašaros pasirodė. Nusi

gręžė į langą, įbedė akis ir 
sunkiai atsidusęs tolyn žiu
rėjo.

Musų kūpėję pasidarė 
tylu. Visi gerai supratome 
jo jausmus, supratome, 
kaip sunku jo širdžiai, už-' 
jautėme, bet nedrįsome ra
minti.

Po valandėlės, kada vėl į 
tą temų grįžo, aš pasakiau:

— Neužmokės man nie
kas,: už mano darbų ir var
gus vienas Dievas tegali at
lyginti.

Kad bent menkų dalį da
bar duotų! Sunku man 
kreipties į labdarių komite
tus. Tepadeda tiems, ku
rie nieko neturi. Aš gi vis 
šiaip-taip išmisiu, tų laikų 
prakęsiu. Džiaugiuos tam
stų sutikęs. Senai norėjau 
kreipties patarimo prašyti,' 
bet vis laukiau progos. Ar 
nėra tokios įstaigos, per ku
rią aš galėčiau nors gyvent 
iš savo pinigų gauti?

Daviau jam adresų, nuro
džiau į kų kreipties, ir jo 
akyse maža šviesos kibirkš
tėlė pasirodė.

— Užsiplepėjau pas jus, 
o mano daiktai ten trečioje 
klesoje paliko. Reikia eiti 
prie jų, kad kas neišneštų. 
Ir atsisveikinęs su mumis ' 
išėjo. Kadangi mudu lie
tuviškai kalbėjova, tai, jam 
išėjus, paprašė manęs drau
gas jiems papasakoti apie 
jį. Nupasakojau.

Kiek panašių sunaikintų 
gyvenimų, kiek vargo at
neša tas baisusis karas. Ne
buvo man naujiena šie liūd
ni pasakojimai. Dar prieš 
Kalėdas teko man važinėti 
po Suvalkų žemę ir Prusus. 
Apsvilę medžiai, pliki ka
minai ir išklydusių gyvento
jų vaitojimai nestebina 
daugiau praeivio, nes visas 
kraštas dabar toks virto. 
Žmonelės, lyg pakščiai nak
ties viduryj išbaidyti, blaš
kosi po plačia šalį sau prie
glaudos ieškodami.

Martynas Yčas.

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

Sides; labai puikus užvedimas. Par
siduoda iš priežasties savininko iš
važiavimo Į kitą miestą. Kas norėtą 
šia proga pasinaudoti, kreipkitės šiuo 
adresu:

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

Prince Albert 
tautiškos linksmybes rūkymas

Griaužimas yra visai prašalintas nauju išradimu kurį mes per ilgus 
metus patyrėme. Nėra taip gero tabako kaip Prince Albert nes kiti nega
li vartoti musų užpatentuotu išradimų.
Eikite į artimiausia krautuvę ir nusipirkite Prince Albert, nes tai yra 
vienatinis tabakas, kiuris jus visada užganėdins.

Prince Albert visur parsiduoda raudonuose blStinse 10c; raudonais 
pirsais maišeliuose, 5c, ir stiklinėse po svarą ir po pusę svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem, N. C.
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Buki gudrus;
Rūkyk P. A

Kam rūkyti tabaką, kuris degina
liežiuvį ir džiovina gerklę. Užganėdinkit
save pirkdami tabaką pypkei arba ciga- 
retams, kuris jus palinksmins ir kuris
neatbos. Tai yra

JUS GALETE~ IŠAUGU!

PLAUKUS GRABORIUS ! 
---------------------- i

Geriausias grabo- Į 
rius ant Brldgepor- j 
to. Atlieka darbą į 
kuogeriausia. ii

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia j 
geriausius liktorius ’ 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

,A. MASALSKIS, 3305 Adburn Avė.
■“i1 . laaiihmiihmiiiin

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų^ mokynlų prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatą išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mes dabar išmo
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. Kreipdames laiš
ku įdėkit už 2 centu krasos ženkle
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Eobey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v. 

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

ga, tai stenkitės apsau- 
guoli jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE“PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galetne perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 

_ “Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

Spštoie savaite. lniau atspaustą kuponą bestoje savaite. jr siuskete šianden.
UNION LABORATORY, Box 544, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžute Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.)

Tel> Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, III.

- Mokinams 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.

Chicago, -K

Neužmiršk, kad kongres- 
manas

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

a
i

t Tel Drover 7042 t

t Or. 6. Z. Vežei (Vezelis) į
Į LIETUVIS DENTISTAS | 
t 4712 So. Ashland Avė. | 
Į arti 47to» gatvės. T

I 
a
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LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus.

Tarpininkauja su
DANIEL BELASCQ

Attorney at Law
Eoom 1000 79 w. Monroe St., Chicago

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

a
I

a 
■

Extra! Nesena!
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.GOKRAD 3130 S.Halsted St,
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,
Real Estate Agent, 

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

Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausis Lietuvis Graborius Chicagoje

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

našlaičiams grabai yra gaunama veltui.

Yra du skyriai: 1, Veltui. 2, su primokejimu.

Jaigu primokėsi $12.00, tai kitur turėsi mokėti $35.00 ir tt,
Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystes srytyje, atneša lie

tuviams naudą.
Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima 

gauti grabai puse 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 PO VILO MAŽEIKOS, kuris pa
rodo teisybę dėl darbininko žmogaus ir našlaičių.

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu.

H

N

H 
a

American School o? Languages

1741 W. 47th Street,

Dorna West Pullmano Lietuviams

nMBtHSililMSIMHIIMSM'M*

Jau galima pinigus siųsti į seną krajų — Lietuvą. Taippat par
duodame laivakortes.

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

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: > ’ 5 fi

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Ha?san Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 

gĮ Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas' 
THE AMERICAN TOBACCO CO.

Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

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

TELEPHONE VEST PULLMAN 992. ’ ■

I
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Iš Chicago.
PRAMATOMA STRAI- 

KAS.
Gatvekariu konduktorių 

ir motormaną unija rytoj 
atlaikysianti speciali mi
tingą, kur bus nuskirta die
na unistanas balsuoti sulyg 
straiko. Gatvekariu kom
panija atsisakius padidin
ti darbininkams algas, tatai 
ji susilauks sau straiko. 
Kompanija tvirtina, jogei ji 
negalinti išsimokėti. Tc- 
čiau reikia žinoti, kad dar
bininkai nieko negalimo ne- 
kuomet ir nereikalauja. Ne
žinia kas miestą ištiktu, jei 
gatvekariai nors porai die
nu butu sustabdyti.

DIDYSIS PENKTADIE
NIS — LEGALĖ 

ŠVENTĖ.
Illinois valstijos senatas 

vakar balsą didžiuma Ddįjį 
Penktadieni (prieš Vely
kas) priskaitė prie eilės le
galią ‘Illinois švenčiu. Da
bar Illinois valstija turi 9 
legales šventes: Nauji Me
tai, Lincolno gimimo diena, 
Washingtono gimimo diena, 
Vainiku diena, Liepos 4 d., 
Darbininką diena, Columbo 
diena, Dėkonės diena ir Ka
lėdos.

Chicagos universiteto 
profesorius J. Paul Goode 
tvirtina, kad po 200 metą 
Chicago miestas mirsiantis 
ekonominiu žvilgsniu. Po 
200 m. miestui nebusią gali
ma pakaktinai gauti anglui 
ir to kuro vietą užvaduosiąs 
vanduo. Visi didesnieji mie
stai turėsią todėl išnykti.

Chicago j jau keli tūk
stančiai italu susirašė pas 
vietos konsulį grįsti į tė
vynę ir Įstoti karuomenėn. 
Kituose miestuose taip 
skaitlingai italai apreiškia 
norą grįsti Europon. Ma
noma, iš Amerikos ją bus 
tūkstančiai išgabenta. 

.
Oak Parke policija areš

tavo italą Vincenzo Savage, 
kuris be miesto laisnią ped- 
lioriavo. Teisme teisėjas 
jam kaipo bausmę liepė iš
sirinkti: arba užsimokėti 
$5 ir teismo lėšas, arba ke
liauti karau į Italiją. Ita
las pasirinko pirmąjį pasiū
lymą — užsimokėjo baus
mę.

gviau apsidirbti. Nieko ne
padarysi, gyvuoja įstaty
mas, kuris Chicago  j ir vi
soj Illinois valstijoj uždrau
džia sekmadieniais laikyti 
saliunus atdarus.

Moraliniam teisme vakar 
policija areštavo 47 asme
nis, kurie be jokio reikalo 
bastėsi teismo buto karido- 
riais ir aplink bustą. Už 
nereikalingą valkiojimąsi 
moralio teismo teisėjas 
Heap ją 37 nubaudė nuo $1 
lig $10 pabaudos. Be ,rei
kalo, mat, negali valkidiies, 
kur tau nereikia.

H H; Pilni Namai Linksmybes;
i & Kada juose yra Grafafonas <£|

SAVAIS KELIAIS NU
VAŽIAVO.

C. M. Stendai, 2508 Smal
ley Crt., buvo paskelbęs 
parduodąs automobiliu.

Pereitą sekmadieni pats 
Stendai išvažiavo i miestą, 
liko viena žmona. Tuo me- 
±m^iiū^Owjaunas vaikinas ir 
paprašė parodyti automobi
liu. Jaunam vyrukui au
tomobilius patiko ir jis pa
klausė, ar galis išmėginti 
“inžiną,” ar gerai būtent 
automobilius eina. Moteriš
kė jam leido. Vaikinas iš
važiavo ant gatvės ir nu
važiavo savais keliais. Ir 
ligšiol policija vagiliaus nei 
automobiliaus nesuranda.

Miesto majoras Thomp
son išleido proklemaciją į 
piliečius, skatindamas juos 
garbingai paminėti ir ap
vaikščioti Vainiką dieną 
(Decoration Day) gegužės 
31 d., ty. ateinantį pirma
dienį. Decoration Day vi
suomet pripuola geg. 30 d., 
bet toji diena šiemet yra 
sekmadienis, o kad legalė 
šventė negali būti sekma
dieniais apvaikščiojama, ta
tai perkeliama į pirmadie
nį.

Prieš saliunus prasidėjo 
tikra kruciata. Norima į- 
vesti, kad sekmadieniais vi
si saliunai butu uždaryti, 
idant tuo budu butą pildo
mas pamirštas ir užmestas 
valstijos įstatymas. Chica
go Citizen’s Committee 
advokatas Arthur McCoid 
išėmė kelis warantus. Už

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Lietinga šiandie ir, mato
mai, rytoj; vėsiau; pietšiau- 
riniai vėjai. Vakar augš- 
čiausia temperatūra buvo 
70 laipsnią; žemiausia — 56.

laikymą atidarytą saliuną 
sekmadieniais vakar pir
miausia areštuota hoteliu 
Sherman ir LaSalle baru už
laikyto j ai. Warantai iš
duoti ir kitą hoteliu “bar- 
keeperiams.” Mat, pir
miausia pradedama nuo di
džiuliu žuvą, gi jei šis 
“triksas” pasiseks, su ma- 
žesniomis žuvimis bus len-

Pereitą naktį autobandi- 
tai apiplėšė saliuną po num. 
701 Wells gat. Saliuno sa
vininkas į važiuojančius au
tomobiliu paskui kelis kar
tus šovęs. Suskjdėtas ku- 
lipkomis automobilius šian
die ryte atrastas ties Lake 
ir LaSalle gatvėmis.

Martin Banaček, 684 No. 
Paulina gat., vakar mirti
nai savo žmoną apdaužė 
ir pats sau psakui perpjovė 
gerklę skustuvu. Regis, a- 
budu mirsią. Banaček turi 
7 vaikus. Tai padaręs iš » 
nusiminimo ilgas laikas ne
gaudamas darbo.

Liepos 16 d. iš Philadel
phia per Chicago bus gabe
namas į San Francisco Li
berty Bell. Čionai tą histo- 
rinę liekaną, šaltą metalą, 
pasitiks ir pasveikįs 100,- 
000 vaiką.

SĄJUNGGOS 1 KUOPOS 
NARĖMS.

Šį vakarą šv. Jurgio sa
lėj po pamaldą atsibus AL.- 
RK. Moterių Sąjungos su
sirinkimas. Visos narės 
privalo pribūti. Seimas ar
tinasi ir yra svarbią daly
ku apsvarstymui.

Valdyba.

T. F. KOMITETO SU-
SIRINKIMAS.

Šv. Mykolo Ark. parapi
jos Tautos Fondo komiteto 
rytoj, geg. 27 d., atsibus su
sirinkimas bažnytinėj sve
tainėj. Susirinkimas įvyks 
vakare po bažnytiniu pa
maldų. Meldžiami atsilan
kyti visi lietuviai pavapi jo- 
nįs.

D. Žutautas, pirm.'

“LITHUANIA” grojamoji mašina pasirodė krautuvėse 
« del to, kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri talpina sa- 
” vyj pamatinius principus geriausią instrumentą, bet'parduo- 
H dama už kainą, kuri visiems prieinama. “LITHUANIA” gro- 
H ja rekordais visokiausio išdirbirao ir visokiausio didumo ir 
H groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai" esti aiškąs, švel- 
H nąs, malonus, tyri. Sekančius lietuviškus rekordus suteikia- 
B me prie kiekvieno pirkinio dovanai:
® E1167 Kur bėga Šešupė, šv. Cecilijos choras.
is Kur namas mąs. Šv. Cecilijos choras.
? E1165 Tėvynė, maršas kvartetas, šv. Cecilijos choras.
13 Amerikoniškas Nacionalis Maršas, Princcska
B Banda.
g E1169 Siuntė mane motinėlė. Solo, M. Bradunienė.
■ Eina garsas nuo rubežiaus. šv. Cecilijos choras.
y E1245 Batą čystytojas. Maršas. Švilpimo solo.
į| Rūtą Darželis. Solo, M. Bradunienė
g E1248 Velnias ne boba. Dialogas, M. Bradunienė ir A.
į| Radzevičius.
y Mano palvys. Monologas, J. Papartis.
g E1249 Velnias ne boba. Monologas, J. Papartis.
■ E1250 Vijo vilkas voveraitę.
h Plaukė žąselė per Nemunėlį, šv. Cecilijos choras.
I Siųsdami pinigus ar. laiškus visuomet rašykite sekančiu 
n adresu:
B

: TANANEVICZ PUBLISHING CO.
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I 3249 So. Morgan St., : Chicago, Ill. |
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| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |
Durą, lentą, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. |

1 CARR BROS. WRECKING CO. I
J 3003-3039 S. HALSTED ST. ■ CHICAGO, Ill |

SUCEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arb,at. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

26c

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-vokarinč dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee a ve 
1045 Milwaukee avė 
2054 M >1 waukce avė 
2710 \V North avė

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

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2649 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
3729 o Ashland ave

■į Vhom Drover 7100 :i

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

Ofisas Ir Gyvenime vieta Valaadoi

1 3249 S. Morgan St., Chicago. j

Tananevicz Savings

BANK*

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą 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 namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

ruską.
BIZNIERIAMS duoda Čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bitas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekiu negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti. f
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.
■ Z* Į?’. .
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