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Varšavai vėl pavojus. ___ •
Vokiečiai persikelusieji 

per Nemuną atmušti.
Rusų pergales Galicijoj.

Pas kaizerį yra 12 caro generolų nelaisvėj.
Berlynas, vas. 27. — Vo

kiečiai skelbia, jog dabar 
dvi vokiečių armijos iš šiau
rės eina Varšuvos link. Vo
kiečiai, besivarydami deši
niu Vislos krantu, perėję 
per Plocką, prisiartino prie 
Vyszogrod, kurs guli tik už 
40 mylių nuo lenkų sostinės. 
Centras von Hinderburgo 
armijos randasi Przasnysz 
apylinkėj ir yra už 55 my
lių nuo Varšuvos. Palengva 
bet visgi varosi pirmyn pie
tų link, Varšuvos link.

Per pastarąją parą šitoj 
apylinkėj buvo aptilę mū
šiai. Abi pusi koncentruoja 
jėgas del naujo baisaus mū
šio ties Vyszegrod.

Vyszegrod guli toj vietoj, 
kur Bzura inteka į Vislų. Y- 
ra gerai apdrutintas mies
tas. Aplink tą miestą rusai 
ir koncentruoja savo jėgas.
Rusai
skelbia pasisekimus.

Iš Petrogrado ateina ki
taip skambančios žinios. 
Oficialis pranešimas:

“Priešo pėstininkai, kurie 
buvo persikėle per Nemuną 
arti Šventoj ansko, buvo pri
versti persimesti atgal ant 
kairiojo Nemuno kranto. 
Ant to upės kranto į šiaurę 
nuo Gardino fortu, mūšiai v 7
eina ilgu frontu. Kaikurie 
kaimai po kelis kartus ėjo 
iš rankų į rankas. Ketvirta
dienį nuo pietų vokiečiai 
pradėjo bombarduoti Osso- 
vetzo tvirtovę didelėmis ka- 
nuolėmis.
Vokiečiai 
traukiasi atgal.

Staigus vokiečių antpuo
lis prieš mūsiškius, besiran
dančius kampe tarp Bobro 
ir Jedvabno upių, liko at
muštas su dideliais del prie
šo nuostoliais. Przasnysz 
apylinkėj mūsiškiai turėjo 
žymius pasisekimus. Čia vo
kiečiai buvo priversti pasi
traukti atgal 25 myliii fron
tu. Vokiečiai buvo atsisukę 
ir darė antpuolį, bet po 
žiauraus mūšio durtuvais 
liko atmušti. Musų kareiviai 
atakavo sodžius, kur laikė
si priešas. Pateko į musų 
nelaisvę 1,000 vokiečių ir 
kliuvo mums daug kulkos
vaidžių.

Ant kairiojo Vislos kran
to mes atmušėme vokiečius 
Borzimov apskrityj ir atsi-

laikėme pozicijose, kurias 
užėmėme trečiadieni. Pat
virtinta, kad priešas panešė 
didžius nuostolius.
Rusų
laimėjimai Galicijoj.

Galicijoj eina smarkus 
mūšiai. Stanislau apylinkė
se po aštraus susikirtimo 
rusai ėmė viršų. Į pietus nuo 
Stanislau austrai varėsi 
Lvov link, bet rusai užstojo 
jiems kelią. Rusai ėmė eiti 
austrams Galicijoj iš užpa
kalio ir gali atkirsti susine- 
šimo kelią.
Rusų
generolai nelaisvėj. •

Vokiečių karo žinyba 
skelbia, kokie rusų vadai pa
teko nelaisvėn:

“Sekanti generolai pateko 
nelaisvėn mūšiuose ties Mo- 
zurijos ežerais:

Gener. -k omen d a nta s 20 
korpuso, taipgi komendan
tas artilerijos, komendantai 
28 ir 29 divizijų, taip-gi ko
mendantas pirmosios briga
dos. Komendantas 29 briga
dos mirė.

Iš trečio korpuso paėmė
me komendantą 27 divizijos, 
taip-gi komendantus artile
rijos ir antros brigados.

Iš 53 atsarginių divizijos 
paimta komendantas pir
mos brigados.

Iš pirmosios Siberijos ka
zokų divizijos paėmėme vie
ną komendantą”.

(Vakarykščia me numeryj 
buvo pasakyta, kad vokie
čiai buvo persikėle per Ne
muną arti Sventviansjcio, 
tarp Kauno ir Alitaus. Bet 
ištikro jie buvo persikėle 
ties Sventojanskiu tarp 
Gardino ir Druskininkų.)

TAISOSI PO OPERA
CIJOS.

Bordeaux, Francija, vas. 
27. — Garsi artistė Sarah 
Bernhardt taisosi po nu
pjovimo kojos. Artistei są- 
jausmo telegramai atsiųsta 
iš įvairių karališkų šeimy
nų.

PABRANGO ALUS.
Londonas, vas. 27. — Iš 

Kopenhagen atėjo žinia, jog 
Berlyne pabrango alus. 
Saikai, kurie būdavo po 10, 
15 ir 20 pfenigių, dabar 
yra po 11, 16 ir 21 pf.

Talkininkų lai
vynas įplaukė 
i Dardanelius.

Paryžius, vas. 27. — 
Fra nei joj ir Anglijoj džiaug
tasi ir linksmintasi, kuomet 
atėjo žinia, jog Dardanelių 
priešakiniai fortai sudaužy
ta. Žinoma sąsiaura. buvo 
pridėta minomis. Todėl pro 
sudaužytus fortus pirmiau
sia plaukė laivai, kurie tu
rėjo apvalyti sąsiaura nuo 
minų. Paskui tuos laivus se
kė laivynas. Talkininkų lai
vynas yra vedamas admi
rolo Carden. Dabar jau pra
sidėjo bombardavimas for
tifikacijų, kurios randasi 
palei sąsiaura.

Už 25 mylių siauriausioj 
sąsiauros vietoj randasi tur
kų laivynas. Jei talkininkų 
laivynui pasiseks išsisukti 
nuo fortų artilerijos, tairei-i 
kės susiimti su turkų laivy
nu.

Turkai skelbia, kad tris 
talkininkų laivai, bombar
davusieji Dardanelių fortus, 
liko pažeisti.

Konstantinopolį 
užpuls Angli
jos jėgos.

Londonas, vas. 27. — 
Talkininkų pienas yra tas, 
kad Anglijos jėgos užpuls i 
Konstantinopolį. Didžios jė
gos dabar gabenama į Egip
tą. Ten yra kartuvių iš An
glijos, Indijos, Austrijos, 
naujosios Zelandijos ir Ka
nados. Paskui tos jėgos bus 
pergabentos, progai atsiti
kus, del Turkijos sostinės 
paėmimo. Talkininkai nie
ko nesigaili, by tik paimti 
Dardanelius ir Turkijos so
stinę. Tai butų didelis lo
bis. Taip-gi turėtų liuoses- 
nes rankas del veikimo 
prieš vokiečius, nes Kons
tantinopoliui puolus. Turki
jos kaip ir neliktų.

IŠRADO NAUJĄ KA- 
NUOLĘ.

New York, vas. 27. — Iš 
Europos atplaukė kun. J. 
O. Haunay; jisai yra ka- 
nauninikas šv. Patricko ka
tedros Dubline, Airijoj, Ka
nauninkas sako, kad An
glija turinti naujos rūšies 
kanuolę del šovinio po van
deniu. Tokiomis kanuolė- 
inis anglai naikįs vokiečių 
povandeninius laivus.

— Minneapolis, Minn, 
vas. 27. — Studentė dentis- 
tė Amundsen rasta negyva 
ant upės kranto. Spėjama 
kad pati nusižudė.

Čia parodoma typai Utah valstijos indionų, kurie da
bar stvėrėsi ginklo ir grumiasi su cow boys’ais. Nesusi
pratimai kilo, kuomet vienas indionas, kurs užmušęs 

meksikoną, liko suareštuotas.

Kalbos apie suskal
dymą ir pasidali
nimą Turkijos.
Palestina teks

Dėdei Šamui.
Londonas, vas. 27. — Tal- 

—Liniukai jau ėmė kalbėti 
apie pasidalinimą nepagau
tos meškos skaros. Kalba
ma, kam ir kokios dalis 
klius, kai Turkija bus skal
doma.

Konstantinopolis ir Dar- 
daneliai negali kliūti vie
nai kokiai valstybei. Kons
tantinopolis bus tarptauti
niu, neutraliu miestu.

Rusijai klius šiaurinės 
dalis Mažosios Azijos. Fran
cija ir Graikija apvaldįs va
karinius pakraščius, Italija 
pietinius. Anglija užviešpa
taus Arabijoj ir Mesopota
mijoj.

Bet kam turi kliūti Žemė 
Šventoji, Palestina su Jero- 
zolimu? Šnekama ir išrodi- 
nėjama, kad geriausia tiktų 
Palestinos valdymui Dėdė 
Šamas. Išrodoma, kad iš
mintingiausia Dėdė geriau
sia sugebėtų valdyti Pales
tiną, kad patenkinti visas 
krikščionių sektas ir tautas. 
Dėdė Samas turi būti poli- 
ciantu Jeruzolime.

RUSIJAI UŽSAKĖ AMU
NICIJOS.

Pittsburg, Pa. vas. 27 — 
Rusijos valdžia Pittsburgo 
dirbtuvėse užsakė už $10,- 
000,000 amunicijos. Šrapne
lių daugiausia užsakyta. 
Kompanija turi taisytis 
naujas mašinas, kad padirb
ti reikalaujamus šrapne

Talkininkai pasiryžę sudau
žyti Dardaneliij fortus.

Konstantinopolis 
gali kliūti rusams.

Turkams kėsinamasi padaryti galutiną smūgį.

lius. Kad Rusija neatsisa
kytų nuo savo užsakymo, jei 
urnai baigtųs karas, tai 
kompanija pareikalavo, kad 
$1,000,000 butų duota ant 
rankos.

ATSTATĖ ADMIROLĄ.
Kiel, Vokietija, vas. 27.

— Kaizeris atstatė admiro
lą Ingenohl nuo vietos. Iš 
Kiel admirolas pribuvo į 
Berlyną. Sako, laivyno ko
mendantu bus kaizerio bro
lis, princas Henry.

Christiana, vas. 27. — 
Norvegijos pakrantėj ties 
Christian Land išmesta iš 
jūrės laivo skeveldai. Pa
gal skeveldų išrodo, kad tai 
liekanos vokiečių povande
ninio laivo U-9.

— St. Johns, N. Y. vas. 
27. — Garlaivis Mongolian, 
plaukęs iš Glasgow į Phila
delphia, susikalė jurėj su le
dynu. Buvo pažeistas, bet 
galėjo plaukti.

— Lexington, Ky. vas. 27
— Vagiliai įsibriovė į 
Woodruff krautuve užmu
šė savininką ir klerką. Va
giliai bedegdami barstė pi
pirus nubaidinti šunes nuo 
savo pėdų.

— Londonas, vas. 27. — 
Amsterdam telegrama skel
bia, jog iš Vokietijos trau
kinis po traukinio eina i 
Belgiją su kareiviais ir a- 
municija.

— Roma, vas. 27. — Pra
no Juozo, Austrijos impera
toriaus, nuodemklausis bu
vo pas popežių ir kalbėjo
si ištisą valandą.

— Londonas, vas. 27. — 
Iš pietinės Afrikos atėjo ži
nia, jog pulkininkas Moritz, 
sukilusių boerų vadas, pate
ko nelaisvėn.

Veik nuo pat to laiko,, 
kuomet turkai stojo karau,. 
Anglijos ir Franci jos lai
vynai ėmė bombarduoti Dar
danelių fortus. Dabar, kaip 
pranešta, priešakiniai for
tai jau subombarduoti.

Dardaneliai yra tai są
siaura it koks didelis kana
las, jungiantis Egejaus ju
re ir Marmorinę jurę. Tasai 
kanalas yra 47 mylių ilgu
mo. Siauriausia vieta yra 
mylia, plačiausia 5 mylios.

Plaukiant iš Egejaus jū
rės į sąsiaura, tai po kairęs 
yra Europos krantas, o po 
dešinės — Azijos krantas. 
Kanalo krantai yra 
kalnuoti. Prie pat inėjimo 
į kanalą iš abiejų pusių ant 
Europos ir Azijos krantų 
buvo fortai. Tie tai pirmie
ji fortai ir liko dabar su 
bombarduoti. Sąsiauros 
krantai yra vingiuoti ir lai
vai turi ja plaukti paleng
va. Bet ir toliau pakrančiaiS; 
dar daug yra fortų ir talki
ninkų karo laivai negali ja 
plaukti. Sulyg pranešimų, 
ant Azijos pakrančių riogso 
dar 67 didžiulės moderniš
kos kailuolės, o ant Euro
pos kranto 48 kanuolės.

Kanuolės pastatytos pa
togiausiose vietose ant aug- 
štumų. Ir kiekvienam lai
vui yra pavojus nuo jų. Bet 
talkininkų toli nešančių ka
nuolės nuo laivų pasiekia 
augštumas ir sudaužo ant 
jų stovinčias kanuolės.

Siauriausioje vietoje riog
so didžiausios kanuolės. 
Ten yra krapinęs kanuo
lės ir vokiečių artileristų 
priežiūroj. Nelengva įveik
ti juos.

Dardanelių paėmimo 
klausimu užimti ir ameri
konai. Jei talkininkams pa
siseks ūmai prasimušti per
tą sąsiaurą ir paimti Kon
stantinopolį, tai iš Rusijos 
butų galima į vakarinę Eu
ropą gabenti dideles dau
gybes javų. Sako, kad uo
stuose palei Juodąją jurę 
esą sugabenta 200.000.000 
bušelių javų del išgabeni
mo. Todėl Suvienytų Vals
tijų pirkliai javais pajustų 
smarkų konkurentą.

Bet čia ne gesafte di
džiausia svarba. Svarba tai 
Konstantinopolio paėmimas. 
Turkija netekus sostinės,

pasiliktų visai bejėgė, bu
tų užduotas turkams mir
tinas smūgis.

Į Konstantinopolį nuo 
senovės rusai smailiai žiur 
ri. Kas rusams gali pavy
dėti Konstantinopolio, tai 
Anglija. Dabar Anglijos vi
durinių reikalų ministras 
yra pasakęs, kad tasai klau
simas busiąs galutinai išri
štas tautų taikos kongrese.

Jei talkininkų laivynas 
prasimuštų į Marmorinę ju
rę, tai dar prisieitų ten su
siremti su Turkijos laivy
nu. Bet jisai ne kiek terei
škia.

Rusai, kaip eina gandas, 
taisosi perkelti iš Odesos 
karuomenės į Mažąją Azi
ją, netoli nuo Konstantino
polio ir užatakuoti šaitano 
sostinę nuo sausumos.

Per Dardanelius dar prieš 
Kristaus gimimą Persijos 
karalius Kserksas norėjo 
persikelti ir užpulti ant se
novės Graikijos. Buvo pa
dirbdinęs jau pontoninį til
tą. Bet pakilo audra ir su
daužė tiltą. Tuomet prie
taringas valdovas liepė ju
rę nuplakti už tilto sudau
žymą. Liepė kirsti j arei 300 
rykščių.

LIEPĖ PASITRAUKTI.
Londonas, vas. 27. — Iš 

Atėnų atėjo žinia, jog Tur
kijos valdžia paliepė gyven
tojams pasitraukti nuo salų 
Marmurinėj jurėj. Ant tų 
salų dedama kanuolės. Apie 
Stambulą taisoma batare- 
jos. Stambulu turkai vadina 
Konstantinopolį.

NUSKENDO TRIS AME
RIKOS JURININKAI.
Berlynas, vas. 27. — Trįs 

Amerikos jurininkai, buvu
sieji ant garlaivio Carib, 
nuskendo. O garlaivio Eve
lyn tai visi jurininkai pri
buvo ant kranto.

NUSKENDO FRANCI- 
JOS LAIVAS.

Paryžius, vas. 27. —- A- 
driatikoj nuskendo Franci- 
jos torpedinis laivas Du
gne. Jisai lydėjo garlaivį 
su provizija, kiirs plaukė į 
Anti vari, Černogorijoj. Da
gne užėjo ant minos. Su 
laivu nuskendo 38 jurinin
kai.
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Išloję valandoje.
Z Bernioku pasielgimas.
- Nesenai Cliicagoj užmeg
zta “Tautos Taryba”, ats- 
X to va u jahti Amerikos lietu- 
-vin visuomene. Tai “Tautos 
” Tarybai” davė pradžią per
inai atsibuvęs lietuviu poli- 
Ztikinis suvažiavimas Chica- 
~goj. “Tautos Taryboj” lig- 
Xšiol savo atstovus turi visos 
-didžiosios lietuviu kataliku 
~ organizacijos. Nesena i ki
nkytame “Tautos Tarybos” 
"susirinkime nutarta jon pa
rkviest! ir kitu lietuviu or- 
-ganizaciju ir sroviu atsto- 
~vus. Kaip j tą pakvietimą 
"atsilieps kitu sroviu dides- 
L'nės organizacijos, tuo tar- 
~pu nežinoma. Bet “Lais
vės” redakcija i tą pakvie
timą jau atsakė (“Laisvė” 
No. 16). Ne tiek žingeidus, 
kiek berniokiškas atsaky
mas, todėl jį čia atkartosi
me :

“Ir “Laisvės” red. atė
jo pranešimas, po kuriuo 
pasirašo pp. Rutkauskas ir 
Kemėšis ir kuris skelbia a- 
pie Įkūrimą “Tautiškos Ta
ryta ■■ Amerikoje”.

Tai yra vėlybas vaisius 
Chicaginio seimo, kuris di- 

\ desnės visuomenės dalies 
buvo boikotuotas. Tas vai
sius . nedabrendęs ir neska
nus ir atsiduoda klcrikališ- 
ku “duku”.

“Tautos taryba” suside- 
dąnti iš 5 žmonių, kurie, 
susiėję viename Chicagos 
hotely, patįs save apsirin
ko tau urėdam

Tikri komedijantai! Kas- 
gi ją klausys? Davatkos 
klausė ir tuomet, kol jie 
nebuvo “dignitoriais”, o 
šiaip jau žmonės neklausys, 
nors Rutkausko kompanija 

□r diktatoriais apsiskelbtu. 
Z Geriausia-rolė naujai val
džiai — tai pupą lauke, pa- 
Zvertus baidykle, žvirblius 
•baidyti.
" Gerai “Naujienos” ir 
"sako, jog Rutkauskas su 
^Kemešiu nori visus žino
sies aut juoko palaikyti, bet 
■išeis kaip tik atbulai. Žino
sies juos pačius palaikys 
^int juoko.”
" Ir. reikėjo dar s ; ti to- 
Zkicnis neprausti ; 11 rii iams 
^berniokams pakvietimas! 
jTegu nors kartą musą pla-

Kur geriau butų?
Nekurie musu laikraščiai ginčijasi delei Lietuvos li

kimo. Vieni jų sako, kad suvienyta Lietuva butu lai
mingesnė, jei ji paliktu Vokietijos globoje. Kiti sako 
kad ji butu laimingesnė palikus"Rusijos globoje. Indo- 
mu butu sužinoti, ką apie tai mano musu plačioji vi
suomenė. Tatai katrie musą skaitytoju tuo dalyku in- 
domauja, meldžiami savo nuomonę išreikšti paklausi
me—KUR GERIAU BUTŲ? ir prisiųsti “Kataliko” re
dakcijom Redakcija visa tai indės laikraštin.Moterįs politikoj,

Šią savaitę atsibuvo Chi- 
cagoj kandidatą skyrimai 
i įvairius miesto urėdus. 
Balsavime dalyvavo ir mo
teris. Moterių balsai galė
jo turėti nulemiantį balsą 
nuskyrime kandidato į ma
jorus. Todėl šiokį — tokį 
bandymą turėjome, kaip, 
kokion pusėn gali moterįs 
savo balsais nukreipti po
litiką. Turėdami prieš save 
skaitlines, matydami sky
rium moterių ir vyru bal
sus ir už ką paduota balsai, 
galime šiokią-tokią daryti 
išvadą, ką moterįs padarė 
savo balsais.

Pasirodo, kad visvien ar 
moterįs balsavo ar jos ne
būtą balsavusios, butą pa
kliuvę tie patįs kandidatai. 
Daugiausia balsų sugriebė 
demokratą kandidatas 
Sweitzer — vyrų balsų ga
vo 124,868, moterių 57,666. 
Išviso 182,534.

Antras demokratą kandi
datas į majorus C. Harri
son gavo vyrą balsų 68,776, 
moterių 36,207. Republiko- 
nų kandidatas Thompson 
gavo vyrų balsų 61,218, mo
terių 25,842. Iš viso 87.060. 
Antrasis republikonų kan
didatas Olson vyrų balsų 
gavo 51,813, moterių 32,- 
922. Išviso 84.735.

Matome, kad moterįs 
Sweitzerj rėmė veik lygioj 
proporcijoj, kaip r vyrai.

Nep r igulm m'gie j i 1 a i k ra- 
ščiai rėmė Olsoną. Nurodė 
Į jį, kaipo į* tinkamiausią 
kandidatą. Sweitzeriui ne
parodyta prielankumas. Ol
son yra pasižymėjęs vyras, 

čioji visuomenė žino, kas 
socialistams rupi, kaip jie 
“darbuojasi” lietuvių dar
bininkų labui.

Norėjo “tiktai” $500,000.
Pagaliau išlindo yla iš 

maišo. Laikinas Meksiko 
prezidentas, generolas Car
ranza, buvo įsakęs savo pa
kalikams persekioti ir Iš
tremti iš Meksiko Rymo- 
katalikų kunigus,, nes tie 
atsisakę jam sudėti $500,- 
000 kontribucijos. Mat, 
gen'. Carranza sužinojęs, 
kad gen. Huerta taippat a- 
piplėšęs kunigus ir vienuo
lijas ir su pagrobtais pini
gais pabūgęs, tatai ir jam 
norėjosi panašiai pasipel
nyti. Teeinu nepasisekė ir 
už tai kunigai turėjo nu
kentėti.

Ve kokie banditai nori 
Meksiką valdyti!

Musų broliai 
visaip karnantuoja.

Mums paskelbus lietuviu 
visuomenei paklausimą 
“Kur geriau butu?” — ar 
kad Lietuva patektų Vo
kietijos, ar kad paliktų

vienok, vyrai neparėmė jo, 
nei-gi moterįs tą darė.

Olson visai nesigarsino 
savęs, neleido pinigų savo 
agitacijai, nevarė smarkios 
propagandos. Gi Sweitzer 
su Thompson išaugėto, pirm 
metų pradėjo agitaciją ir 
žarstė savo propagandai 
pinigus. Didžiai bubnijo a- 
pic save. Tas bubnijimas 
ir pinigų žarstymas padarė 
jį kandidatu į majorus.

Ir matome, kad agitato
riai, bubnintojai sužvejoja 
lygiai vyrų ir moterių bal
sus. Tai-gi čia ir kįla abe
jojimas, ar ką gero padarys 
moterįs savo balsais, ar i- 
šeis gyventojams ant gero, 
kad moteris turi balsavimo 
teisę. Ar vien jos tik ap- 
sunkįs, padarys keblesne ir 
brangesni! balsavimo pro
cedūrą.

Vėl mes matome, kad ne
kurie politikieriai lengvai 
sumobilizuoja sau armijas 
ir iš patvirkusių moterių.

Matyti, kad žmonės, vy
rai ir moterįs, mažai težiū
ri, mažai tesir..pina apie 
kandidatų vertę. Neatski
ria arba nesirūpina žiūrėti 
kurs geresnis, kurs tinka
mesnis. Minios pagaunama 
smarkia agitacija.Girtuokliautinepasiduoda.

“Išeivių Drauge” Vakari
nės Europos Emigrantas 
štai ką rašo:

Anot ateinančią iš Rusi
jos ir Lietuvos žinių, senie
ji, įpratusieji girtuokliai ne
pasiduoda. Kai]) kokia “se
noji gvardija” bevelija nu
mirti, bet nepasiduoti. Ne
gaunant alkoholio iš mono-

Rusijos globoj — atsaky
mai į tą klausimą pilasi 
kaip iš gausybės rago. At
siranda musų brolių su į- 
vairioinis nuomonėmis. li
tas labai gerai. Tegu jie tą 
klausimą riša; tegu į jį at
sako, nes tai yra ne pavie
niu, bet visuomenės balsas. 
Tų atsakymų dalį dedame 
šin numeriu ir tegu skaity
tojai pasidalina savo nuo
monėmis, tegu pamato, kur 
muši] tėvynei būti] geriau, 
kur butų blogiau.

Vokiečiai žudanti 
paimtuosius nelaisvėn.

Rusijos ambasadorius 
Washingtone Bakmetjev, 
paskelbė, kad vokiečiai ne
pildanti “Raudonojo Kry
žiaus Konvencijos” Gene- 
vojė nutarimą. Ambasado
rius amerikoninei valdžiai 
perstatos prirodymus, jogei 
vokiečiai žudę paimtus ne
laisvėn rusus kareivius. 
Tuo reikalu dokumentas 
inteikta valstybės sekreto
riui Bryan ne kaipo protes
tas, bet tiktai kaipo pra
nešimas anie atliktus fak
tus. ?

ŪLSTEim
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Čia parodoma pakraštis Vokietijos. Brūkšneliai pa
krantėse parodo vietas, kur prisėta minų.
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polių viešai, pradėjo ieškot 
sau vietoj alkoholio kitko ir 
gerti slapta.

Geria nors gerdami mirš
ta, bet nepasiduoda. Geria 
pavieniui, būryje, geria vy
rai, moteris, namie, svečiuo
se, geria denatūruotą spi
ritą, politūrą, laką, viso
kius kvėpalus-odekdlonus 
(turinčius savyje kiek spiri
to), plaukų eliksirą ir tt. 
supila su limonadu arba 
spanguolių rakštimi, leidžia 
per duoną, per vatą su dras
ka, vienu žodžių nori pada
ryti tą nuodingą gėrimą ne
kenksmingu.O

Petrograde visos imlų 
krautuvės, poperių ir varsų- 
inaliavų sandėliai, žvakių 
dirbtuvės, kur bent kiek ga
lima gaut ir laikoma skys
timu alkoholio, pavirto į gir
tybės lizdus. Politūra pra
dėjo ateit dėžėmis, baksais, 
reikalavimas pasidarė ne
girdėtas, kaina pakilo iki 45 
kap. svarui, skolon gi ne
duodama. Railos gėrimų dir
bėjai iš polit liros ir denatū
ruoto (deginimui) spirito. 
Netoli Petrogrado, Sestro- 
reike, policija užtiko fabri
ką, dirbanti visokias “naliv- 
kas” iš visokią uogų, siropų 
ir denatūratą. Strelnoj su
sekta dirbant gėrimus iš o- 
dekolonų, denatūrato, poli
tūros, atmiešiant juos mė
tų esseni-ija, spanguolių ir 
kitokiais rakštimis.

Viename Saratovo 
sodžiuje atsiradęs “kvasas” 
nuo kurio žmonės “ant sienų 
lipę”. Žitomiriuje atsidaręs 
fabrikas dirbti spiritui iš 
politūros. Prie Amūro šaly
se pradėję atvežt daugiaus 
spirito iš Mandžiurijos 
Pskovo gub. atsiradę valką- 
tos-dirbėjai gėrimų, siūlyda
mi visiems degtinėj iširoš- 
kusiems savo patarnavimą. 
Iš kaž-kur radęsis ypatingas 
gas“balzamas”, bet taip sti
prus; kad. anot pačių žmo
nių “šuniui aut uodegos už
liejus šį tuojaus nuplinkan
ti'’. Balzamo kibiras kainuo
jąs 1 rub. 50k. iki 2 r. Pa- 
pečetimi ir banderolių, kurį 
sirodęs“pigus konjakas” su 
Įierka gėralą mėgėjai, bet

gub,

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI, 

randa tyrą vandenėlį. Pe
trograde, ant Vasilijo salos, 
girtuokliai sumušę termo
metrą, kuriame radę stik
liuką spirito, taip didelis 
troškimas. Taip vadinamą 
‘medžio spiritą’, kursai par- 
siduodavo vaistinėse ir bu
vo vartojamas visokiems 
chemiškiems tikslams: de
zinfekcijai, deginimui ir tt. 
pradėję irgi vartot gėrimui.

Atsitikusieji prietikiai 
nusir«uodijimo politūra ir 
medžio spiritu, iššaukė vy
riausybe uždraust pardavi- 
net kaip tuo skystimus 
taip 'ir kitokius “kinder 
balsamą” ir Valerijono (Go- 
ffmano) lašus. Vilniuje ga- 
v > uždaryt net visą fabriką 
politūrai dirbti. Daugybėje 
gubernijų gubernatorių lei
sta pardavinėt medžio spi
ritą, “kinder balsama”, Va- v 7 v 7

lerijono lašus, teipogi dena
tūruotą spiritą tiktai vaisti
nėse ir tai su gydytojo re
ceptu. Maskvoje pamišėlių 
ir kitokių ligų gydytojų su
sirinkime buvęs perskaity
tas žingeidus dr. Minoro re
feratas, kursai kviečia vi
suomenę karianti sutais vi
sais nuodingais skystimais, 
kuriuos dabar pradedama 
vartot gėrimui. Geriantieji 
medžio spiritą—apanka; la
ką ir politūrą —gauną są
narių nevaldymą, lieką sta
bu ištiktais. Lietuvos mies
tuose: Vilniuje, Liepojoje, 
Šauliuose ir kitur panašus 
užsinuodinimo atsitikimai 
buvo pažymėti laikraščiuose. Besiruošiant prie Lietuvių Dienos.

Praėjusio sekmadienio 
bendrame Tautos Fondo ko
mitetų susirinkime buvo 
nutarta, kad šiame sekma- 
dienyj, 28 d. vasario, visose 
parapijose įvyktų susirinki
mai visų moterių ir merginų 
prižadėjusių rinkti aukas 
nukentėjusių nuo karo lie
tuviu naudai. Atrasta, kad 
vienoje vietoje visą merginų 
ir moterių susirinkimas yra 
neparankiu. Kiekvienoje pa
rapijoje įvyks susirinkimai, 
kuriuose bus pasidalinta 
darbu, paskirstytos vietos, 
apie kurias turėtų rinkti 
aukas, bus duodami nurody
mai ir bus nuimamos foto
grafijos. Taigi, kiekviena 
lietuvaitė, pasirižusi daly
vauti lietuvių “tag day”, 
privalo į tuos susirinkimus 
pribūti. Susirinkimų vietą ir j dirbtų tautinėje dirvoje.

laikas bus pranešami baž
nyčiose, iš sakyklų.

Tautos Fondo komitetų 
susirinkime buvo tartasi 
ir apie tai, kad atsikreipus 
prie automobilių savininkų, 
kurie už dyką apsiimtų iš
vežioti moteris ir merginas 
į paskirtas aukų rinkimui 
vietas. Išties, automobilių 
savininkai daug kuo pasi
tarnautų, apsibūdami tai 
padaryti. Lai nei vienas iš 
tų savininkų tegu neatsisa
ko patarnauti, kada prie jų 
bus atsikreipta. Kaip lenkų 
ir kitų tautų turtingesnieji 
neatsisakė tai padaryti, tai]) 
ir lietuviai automobilių sa
vininkai turėtų parodyti 
daug gero noro prisidėti 
prie to prakilnaus darbo.

Pakilesnės dvasios lietu
vaitės ypačiai tegu dabar 
parodo nemaža prakilnumo, 
noro pasišvęsti Lietuvos la
bui. Nei viena iš jų neturė
tų atsisakyti nuo rinkimo 
aukų 4 d. kovo. Laikas iki 
tai dienai trumpas ir kurios 
dar nepasižadėjo ar nenu
sprendė dalyvauti lietuvių 
“tag day”, tegu tai padaro. 
Iš to ir pačioms lietuvai
tėms bus garbė ir bus nema
ža prisidėta prie lietuvių 
vardo pakėlimo. Reikia ti- 
kėties, kad lietuvaitės nuo 
darbo neatsisakys ir prisi
dės 
uos

prie tos Lietuvių Die- 
pasisekimo.
Chicagos Tautos Fondo 
komitetų raštininkas,

Julius Kaupas.

HUDSON, N. Y.
Vasario 7 d. mirė Anta

nas Vasiliauskas. Velionis 
paėjo iš Kauno gub. Rasei
nių apskr. Eržvilko par. Pu- 
žiškių kaimo. Lietuvoje pa
liko seną tėvą ir dvi seserį. 
Kadangi velionis prigulėjo 
prie šv. Antano pašelpinės 
draugijos, tai tapo labai 
gražiai palaidotas: atlaiky
tos iškilmingos mišios, ai
rių kunigas pasakė gražų 
pamokslą, ragindamas pri
sidėti prie minėtos draugi
jos. Taipogi buvo užkviestas 
airių benas, kuris liūdnu 
maršu nulydėjo lavoną į ka
pus. Ant karsto matėsi gy
vų gėlių vainikai, kaipo 
jaunikaičiui. Paskui grabo 
sekė minios žmonių netik 
vien lietuvių, bet ir svetim
taučių.

Tegu buna jam lengva ši 
svetima žemelė. Jaigu kas 
daugiau apie velionį norėtą 
ką sužinoti, kreipkitės pas 
J. Butkų, Box 12 Cemen
town, N. Y.

D. G. Al
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Vasario 13 d. “Vyčių 
kuopa surengė puikų vaka
rą. Atvaidinta trijų veiks
mą komedija “Aukso dievai
čiai". Laike pertraukų pasa
kyta monologas ir keletas 
deklemacijų. Pabaigoje baž
nytinis choras padainavo 
keletą tautiniu dainelių. 
Dainavimas nusisekė gerai, 
ypatingai “Oi tu jieva jie- 
vuže”, ją turėjo du kartu 
atkartoti. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausiai, gal todėl, 
kad įeiga buvo brangi. Atsi- 
lankusieji buvo patenkinti. 
Jau “Vyčiai” antrų puikų 
vakarą surengė; linkėtina, 
kad jie ir tolesniame laike 
linksmintų mus panašiais 

| vakarėliais ir nenuilstančiai

Vasario 22 d. šv. Kazi
miero Pilnųjų Blaivininkų 
24 kuopa surengė prakalbas 
bažnytinėj svetainėj. Kalbė
jo vietinis klebonas, nurody
damas priežastis dabartinio 
karo kilimo. Tolinus kalbė
jo Blaivybės centro pirm, 
kini. J. J. Jakaitis iš Wor
cester, Mass. Jis kalbėjo 
daugiausiai apie blaivybę, 
ragindamas kuoskaitlin- 
giausiąi prie jos prisidėti. 
Kalbėtojas nepamiršo ir so
cialistų, bet gerokai jiems 
per kalnierių uždrožė savo 
kalboje. Žmonių buvo daug, 
iš jų 20 prisirašė į blaivybę.

Gailiunas.

SHEBOYGAN, WIS.
“Kataliko” 43 num. at

spausdinta neteisinga žinu
tė iš musų apylinkės. Gal 
tos žinutės rašytojas pra
kalbose nebuvo, kad tai]> 
rašo. Sausio 31 d. Jaunimo 
Ratelio surengtose prakal
bose nebuvo nei vieno, kuris 
katalikus butų šmeižes. 
Nors aš į tą draugiją ir ne
priguliu, vienok žinau, kad 
tai yra pašelpinis Ūkės kliu- 
bas. Tuo kartu keli kalbė
tojai nebuvo, bet vienas. 
Nešmeižė katalikų, tiktai 
paaiškino apie spaudą ir pa
žemino girtuoklybę. Kores
pondentas J. E. pats, rasi, 
prakalbose nebuvo, tik gal 
atėjo į šokius 10 vai. vaka
re, jei niekus parašė.

Jurgis Rudis.

Atlie " vip*-' 4 ‘’misterijos sky 
nūn ineinanti Darbus gvarant.

Taipgi įvirtas

1151 MILWAUKEE AVE.

Dr. T. K. hlaturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS
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FARMOS

žvyru,

geriausios tarmes
Pigiai parduodu goriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmii. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su sinclžcmo maišytas. Derlin
giausia žeme visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę f army 
ncišdirbtij ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiclinkėje,* kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gclžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lictuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurio vy- 
lioja žmones pirkti sineltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Scotvillo, Mieli, ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEOIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich. r

t
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Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

KAIP IR KADA 
VALGYTI.

Apie tai, kaip ir kada 
valgyti, buvo pradėta išro
dinėti jau pereito šeštadie
nio numeryje. Žemiau bus 
kalbama daugiau apie tą la
bai svarbu dalvka. 

*■ t t.

Kalbant, kaip valgyti, 
manau, vietoj bus keli a tą 
žodžiu tarti apie kramtymą. 
Kramtymas yra nemažos 
svarbos dalykas. Privalu 
visuomet gerai sukramty
ti, siėiaumoti kąsni.

Gero sukramtymo svarbą 
parodė amerikonas Horace 
Fletcher. Apie 20 metu at
gal jisai buvo labai silpnos 
sveikatos ir apdraudos 
kompanijos nepriėmė jo ap
sidrausti, nes persilpnu iš
rodė. Jisai tai ir išrado, 
ant savęs ištyrė geras pa
sekmes gero sukramtymo. 
Po dešimties metu jisai 
stojo tikru drutuoliumi. 
Kramtyti angliškai yra žo
džiai chew ir (masticate. 
Paskui pagal Fletcher, pa
daryta žodis dar fletcheri- 
že. Ir tas žodis dabar ly
giai vartojama prasmėj 
kramtyti gerai, tobulai 
kramtyti. Fletcher turėjo 
sugadintus vidurius ir visi 
daktarai buvo atsisakę ji 
pagydinti, nesą, girdi, jam 
pagelbos. Bet pasigydė ji
sai geru sukramtymu val
gio. Svarba gero sukramty
mo yra tame, kad tuomi 
didžiai palengviname darbą 
viduriams. Valgis pusiau 
apkramtytas, apčiauniotas 
labai sunkiai suvirškinamas 
ir todėl apsunkina vidu
rius. Tą turi Įsidomėti ypač 
tie, kurie turi silpnus vidu
rius. Neišpuola versti ant 
viduriu tą darbą, kurs turi 
būti atliktas burnoje, dan
timis. Dantimis ne vien rei
kia susmulkinti valgį, bot 
jisai turi persisunkti seilė
mis.

Kuris greita valgo ir ma
žai kramto, ne vien vidu
rius sunkina ir gadina, bet 
neduoda dantims mankšti- 
nimo. O mankštinimo dan- 
tįs reikalauja. Dantims 
gamta yra paskyrus sunku 
darbą — susmulkinti valgi. 
Dantis todėl ir susideda iš 
kiečiausio, stangiausio kau
lo. Nėra kito tokio tvirto 
kaulo žmogaus kūne, kaip 
danties viršūnė. Gamta sky
rė žmogui tvirtus dantis, 
kad jie laikytu ir tarnautu 
jam iki jo gyvos galvos. O 
ar daug rasime žmonių su 
sveikais dantimis. Dantų 
išpuvimas tai labiausia pra
siplatinusi liga, labiau pra
siplatinusi, negu džiova. Iš
tyrimai parodo, kad dau
giau, kaip 90% žmonių turi 
puvimu savo dantyse. Ko
dėl taip yra? Žinoma, ne 
del vienos kokios priežas
ties taip yra. Taip yra del 
nevalymo, netikusio valgio, 
del kandžiojimo kietą 
daiktą, kaip va riešutą, bet 
labai genda dantis del to, 
kad neturi pakaktinai man- 
kštinimosi, del to, kad ma
žai kramto valgį, meta ša
lin duonos plutas. Matome 
tad gerai, kad reikia steng
tis sukramtyti valgį kuo- 
geriausia. Nereikia skubin
ti valgyti. Vaikai iš mažat-

vės paprastai palengva val
go. Bet dažnai tėvai nenori, 
kad vaikai “bovytąs” pine 
stalo, verčia juos greitai 
valgyti ir taip išvysto juose 
blogą paprotį greitai val
gyti, kas nėra sveika.

Gerai sukramtytas val
gis yra lengvai suvirškina
mas ir pilnai suvirškina
mas. Visos maistingosios 
dalis persisunkia į kraują. 
Kitaip yra su blogai su
kramtytu valgiu. Jisai ei
na per vidurius ir jo dalis 
tėra suvirškinama. Kita da
lis yra tik apsunkinimu vi
duriu ir galop išmetama 
lauk. Todėl gerai sukram- 
tant galima suvalgyti ma
žiau ir gauti tiek pat gero, 
kaip valgant daugiau ir 
blogai sukramtant. Taigi 
geras sukramtymas galą 
gale ir sveikiau ir pigiau 
atsieina.

Dabar galime kalbėti a- 
pie virškinimą. Valgio vir
škinimas prasideda, jau 
burnoj, čia jį kramtant, su- 
vilginame seilėmis, o jei 
kąsnyje pasitaiko krakmo
linės medžiagos, tai tasai 
krakmolas seilėmis yra pa
verčiamas į cukrų. Toliau 
valgis tenka skilviu. Svar
bu yra žinoti, kad skilvio 
veikimas pilnai priguli nuo 
musą smegenų, priguli ly
giai, taip kaip alsavimas ar
ba širdies mušimas. Mes vi
si iš patyrimo žinome, kad 
ne visuomet musą širdis 
lygiai plaka ir nevisuomet 
lygiai alsuojame. Išgąstyj 
širdis ima plakti smarkiau. 
Tai-gi musą proto stovis 
atsiliepia ant širdies plaki
mo. Lygiai proto stovis at
siliepia ir ant skilvio veiki
amo, ant virškinimo.

Protas buna tokiame sto
vyje, kad iš skilvio sienelių 
neteka syvai, reikalingi del 
valgio virškinimo. Tuomet 
mes neturime apetito, skil
vis nepriima valgio, o jei 
valgome, iš to valgio nėra 
arba visai mažai naudos 
tėra. O kartais valgis iš
metama atgal, išvemiame, 
kuomet susergame. Taip 
sakant, tuomet protas ne
leidžia skilviui atlikti savo 
užduoties.

Dabar tai ir svarbu žino
ti, kuomet musą protas y- 
ra tokiame stovyj, kuomet 
skilvis negali pildyti savo 
užduoties. Jei tą mes žino
sime, tai galime tokiame 
atsitikime prisilaikyti nuo 
valgio, palaukti, kol pro
tas atsitaisys, ateis į pa
prastą sau stovį. Dažnai 
žmogus pats jaučiasi, kad 
jam neišpuola valgyti, ne
turi jisai apetito, bot kiti jį 
verčia valgyti ir gana. 
Todėl jei suprasime tikrą 
dalyką stovį, tai ir nesi- 
priklysime kitiems, ragin
dami jį valgyti, kuomet 
jam širdis arba, goriau sa
kant, apetitas neleidžia.

Turbūt svarbiausi nuoti- 
kiai, kuomet žmogui val
gis kenkia, kuomet jis jo 
negali suvirškinti yra tada, 
kada žmogus yra didžio ru
pesnio apimtas, didžios 
širdperšos suspaustas ir 
nuovargio kankinamas. Tuo
se atsitikimuose ' viduriu 
veikimas apsistoja.

Ši yra garsi Anglijos ar
tistė, 67 metu amžiaus. Ne
senai New Yorke jai daryta 
operacija, kad prašalinti nuo 
jos akiu valktį.

Api tai, kaip nuovargis, 
rupesnis, baimė sugadina 
apetitą ir sustabdo virški
nimą, pakalbėsime plačiai 
sekančiu kartu.

WAUKEGAN, ILL.
Lietuviu Teatrališka Dai

ną draugija nesuspėjo su
rengti ant Užgavėnių teatro, 
taigi vietoj teatro surengė 
‘‘rožių balių”. Rožhi balius 
dar pirmą kartą buvo ren
giamas Waukegane; už tai 
buvo vienas puikiausią, ko
kie kada buvo čia rengiami. 
Teatrališka yra dailės ir 
jaunuomenės draugijėlė, 
per tai prisirinko parinkto
sios, gražiosios jaunuome
nės pilnutė svetainė. Net 
malonu buvo žiūrėti, kaip 
gražiai jaunimas linksmi
nos ir žaidė, užsigavėdamas 
ant septynių savaičių. Biz
nio mažai darė, nes nebuvo 
pypkorią ir alučio ragauto
ją. Jaunimas buvo susirin
kęs ne alučio gerti, bet pa
silinksminti tarp žydinčią 
rožių. Tik ant galo pribuvo 
pora biznierių, simpatizuo
jančią jaunimui, padarė ge
rokai biznio. Rožėmis buvo 
išpuošta svetainė. Net ir ant 
kiekvieno žaidžiančio kruti
nės žydėjo rožė, ir savo aro
matiniu kvapu gaivino žai
džiančią širdis, gaivino jau
smus.

Ant galo vienas vaikinas, 
įsimylėjęs į jauną merginą, 
nupirko visą glėbį rožių, 
manydamas daugiau tuomi 
užsipelnyti malonią žvilg
sniu, simpatijos; bet veltui; 
ji rožes mylėjo, bet rožių 
pirkėjui nesimpatizavo, nes 
rožės pražydo ant simpati
zuojančio krutinės, o jam už 
nupirkimą nei ačiū. Iš šalies 
buvo smagią juoką, kurie 
nori už rožes gauti meilės 
nuo merginą, o tos pačios ro
žės pražįsta ant kitii kru
tinės.

Rožė-Grožė.

ja surengė prakalbas. Pra
džioje Ona Višniauskaitė, 
13 metą mergaitė, geriau
sia deklematorė So. Bosto
ne, padeklemavo tris kartus. 
J. E. Vitaitis kalbėjo apie 
draugiją reikšme žmonijos 
historijoje ir uždrožė gerai 
p. Bagočiui už tvirtinimą, 
buk lietuviai simpatizuoją 
vokiečiamSj o ne talkinin
kams, nes taip jis pranešęs 
“Worcester Telegram” re
porteriui.

Dar kalbėjo J. Adomavi
čius ir ant galo padeklema
vo E. Babinskaitė. Publikos 
buvo aplink 400 asmenų.

Reporteri Si

NASHUA, N. H.
Miestelis stovi gražioj 

vietoj. Lietuviu gyvena ap
link 2000. Ją tarpe daugiau
sia socialistai. Vienas ją no
rėjo apsivesti su mergaite 
katalike, bet pastaroji, žino
dama jo pažiūras, nėjo už 
jo, tai tas pradėjo vaikščio
ti į bažnyčią. Nauda iš jo 
bažnyčioje maža: šaiposi, 
juokiasi, net sarmata lietu
viam^ prieš svetimtaučius. 
Lietuvaites, bukit atsargios 
su tokiais!

L. Katarskis.

M. J. Mankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas? Gal to ne 

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa
vų. gal .jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi Į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musu gyduoles yra užti
krintos, kad Jun' pagelbės. Nepa
mirškite musu ad ,‘so.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.

PRANEŠIMAS.
Pranešu Gerb. Visuomenei, jog aš 

atidariau “Knygų Krautuvę’’ ant 
Town of Lake Po 4629 So Paulina St. 
Chicago, Ill. Savininkas Juozapas J. 
Palekas.

Užlaikau visokių knygų k. t. žody
nus. rankvedžius, maldų knygas, ro
žančius, škaplčrius. kryžius ir kito
kius dalykus. Taip-gi pas mane yra 
generališka agentūra dienraščio’’ 
“Kataliko’’ Pas mane dienraštį ga
lima užsisakyti ilgesniam laikui ir 
pirkti pavieniais numeriais. Priimu 
visokius apgarsinimus, spaudos daly
kus. del biznierių, draugijų ir t. t. 
Reikale meldžiu kreipties prie manęs, 
o aš noriai visiems patarnausiu.

Su pagarba.
Juozapas J. Palekas.

Reikalinga.
Reikalingas gabus lietuvis 

vaikas baigęs Public School 
ir turintis tos mokyklos pa
liudijimą. Tuojaus tegu at
sišaukia į A. L. D. “Kata
liko” ofisą.

į DIDELIS PASIULIMAS *.
Ji .... .. ■ , ■ — Afe Sitf lisikirpkic

Šitas pveiksbi 

ir Priekis nuo 

Pakelio ŽIRO 

cigaretų skaitosi. 

ui vienį 7i cento 

ŽIRO kuponu. 

Piningais ardo, 

venomis. Skai* 

tyk vJcije k u po. 

na;. [ Pasiūti* 

mas išsibaigia 

Gruti 31.|0|< J

fl

fl

4

_. vtf A

a lb
$ P.Lorillard Co., Hew York City fl $0$

SO. BOSTON, MASS.
Vasario 21 d. Šv. Širdies 

V. Jėzaus pašelpinė draugi

Paieškojimas.
PajieŠkome A. Juodelio.
Turime prie jo labai svar

bą ir neatidedamą reikalą.
Malonėkite tuojaus atsi

šaukti į ofisą.
Amer. Lietuvią Dienraščio.

“KATALIKO”
3249 S. Morgan St., Chicago

Buk Neprigulmingu F ar merių! Nebijok Bedarbes!
Nusipirk sau žemes sklypą puikiausioje apielinkėje Louisijanos val

stijoj prie miestu ir geležinkelių. Oros sveikas. Išligos labai prieinamos, 
kail ir biedniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prosigyventi. žeme 
labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus į metus. Kas turi 120. do
leriu gali pirkti 40 akerių žemės. Kas norite Jinoti plačiau, rašykit mums, 
indedant 2c markę, o mes Jums prisiųsim knygą ir informacija dovanai.

A. VISBARAS & CO.
3112 So. Hoisted St., Chicago, Ill.

Telephone Yards 3159

Mokykla Šokių.
Išmokiname į 'trumpą laiką gerai 

šokti. Puikiausiam baliuje nesidrovė
si šokti. Mokiname 6 valeus, 5 two 
step. Boston esiteišion waltz ir 3.1 
step ir Fox troat ir 4) step. Mokiname 
lietuviškus šokius, padespan ir kito
kius.

Meldžiame atsilankyti, o mano mo
kinimu busite užganėdinti. Panedė- 
liais. ketvergais ir petnyčiomi nuo 
7 iki 9:30 vai. vak. Mokytojas.

Stanley Auškalnis, 
4600-02 So. Paulina St., Chicago.

t Tek Drover 7042 j

t Or. G. I. Vežei (Važelis) J f LIETUVIŠKAS DENTISTAS * 
t 4712 So. Ashland Avė. * 
Į arti gatvėji. *

hone Drover 4247

I Dr. J. JONIKAITIS
$ Gydo vyrų, moterų bei vaikų

ligas
vai. 9-12 iš ryto 1-3 po pietų 

6-9 vakare
4613 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Telephone Drover 2441

Geo. W. Umbtflhaur
□sofistas

3101 So. Halsted Street Chicago.

**"— ~ — i   zzzz *

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halsted gal. 
(Gyvenimas virš aptiekos) CHICAGO, ILL

Pinigai J Lietuvą nueina.
Tananevicz Savings Ban

ko Foreign Exchange sky
rius praneša apie nuėjimą 
pinigu į Lietuvą. Visu tu, 
kurie siuntė pinigus tarp 
gruodžio 7 d. 1914 m. ir 
gruodžio 21 d. 1914m., pini
gai nuėjo, nes gauta kvitos 
iš Rusijos krasų. Kvitos yra 
su parašais priėmėju. Taigi 
aišku, kad pinigai, siunčia
mi per Tananevicz Savings 
banką nueina dabar į vietą. 
Visi siuntusieji minėtame 
laikotarpyje gali ateiti į 
Banką del platesniu paaiš
kinimu.
Foreign Exchange skyrius.

TeL Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St. 
(Room 1014) Chicago, DI.

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

K-

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatine, mokykla, kuri duoda pilną 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IR VAKARINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas: ,

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th Sb, :: Chicago, III-

JonasA.Martinkus
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

“KATALIKO” Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbus etc.
ADMINISTRACIJA.

dalis Vakarine dalis
W. Chicago av2510
Milw. avė.
Milw. a ve.
Milw. avė.
W. Norht avė 1832

čiaur-vakarinė
1644 
1373 
1045 
2054 
2710

2830
1836
1217

Geriausia kava, kurią už<4> 
tą kainą galima pirkti, 1$ 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori čėdyti, o nori r 
gerti gerą kavą, parduodu geriau- H 
šia kavą Peaberry po 22e; kavą M 
.Santos 19e, ta pati ką pas išvažiuo- H 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti- P 

i prią kavą, pigiausia kaina, fį 
kaip 13 — 15č. už svarą. At- f,I minkite, mano šviežus sviestas įS 

nupirkti už piningus, ir į; 
yra geriausiu, kokį galima L 
sučėdyste ant kožno svarą r

Pietinė dalis
2640 Lincoln avė.
3244 Lincoln avė įu 
3413 N. Clark Ei H 
jab upon Oot H 

nojSĮAia go? "

šiaurinė dalis
W. Madison st 1818 W. 12 st.
W. Madison st 3102 W. 22 st.
Blue Island av ”032 Wenthworth
S. Halste st. 3427 S. Halsted st
S. Halsted st 4729 S. Ashland av

PIGUMAI DEL PANEDELIO j

■Wl EBOLDTS
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Baltinių Pardavimas
Išbaltintas audimas pa- Balta puiki flanelė, dry
—------------------------------- Ižuotas 5c. arba ciekiuotj
lonus. 2į/2 jardų pla-' lOc. vertės, jardas
tumo, geros rūšies, pil
ni ritiniai, geriausias 
30c. vertės yardas

10/26
Nebaltinti abnisai, 
lininiai, geros storos 
sies, 10c. vertės

5’/2C
Išbalintas 
platumo 
gero 
jardas

batistas 
švelnius, 

darbo 10c

5c
Medras audeklas, 
gerų rūšių, tinka del 
sliottj ir bluzų 19c. 
tės, jardas

12Y2C
Ohifon Vailo, 40 colių 

pusiau tumo, gera: padarytas, 
ru- tčs 25c. jarcas

1216c
jMuslionas, tik juodas.

3Gc j 36 colių, platumo, gero 
daUus darbo. SI vertės, jar- vertes,--------------------------------—

das

visokią 
’ bru 

ver

Turkiški abrusai, gerai 
šbaltinti, labai dideli, 
ivigubos eilės siūlų, 25c 
zertės, po

16c
pla- 
ver-

Shepherd checks, nuo 44 1- 
ki 50 eonų platumo, la
bai gero išdirbimo, pritai
kintas šiam sejonui, jar
das

46c
Viliui sarza, visokių 

44 coliai platumo,
Cei siutų ir

Geni 
riišiij, 
vidutiniško sunkumo, viso
kių sparvų 
drošiu jardas

58c64c
Į Labai geras audeklas del 

pat audimas ne-žiurotu, įvairių rūšių, gra- 
-----------------žiai spa:vuo;i jardas 

baltintas storas. 36 co-' /i 1/ n 
liu platumo, 20 jardu! ^r/Zu _ _
—1— -----—------------------- 1 Velvcton, gero Išdirbimo,----------------ilgiausias. 6*/a vertės. 26c. platumo, visokių spal- ma plauti 65c. vertės, 
jardas

3160

Toks Mohair, 44 colių pla-
tumo. labai aiškus, dai-
lūs. gero darbo, gali-

T vų ir v:sox:o ::gumo OOc.h 
vertės, jardas jardas

29c 33c
■KUPONAS-------- >

Audeklas Dresems, visokių dai
lių spalvų ir juodų, neparduodama 
B be šito Kupono, ritiniai

po 10 jardų, jardas po .... V

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas 18 
SHa°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo- į 

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

THE AMERICAN TOBACCO CO. M
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

“I

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago.

(.

Tuksiančius Dolerių 
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, 
turėdamas musų gražį Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums už 
ciningus arba

S1.00 j Mėnesį
3 mienesial mėginimo dykai
24 ir 60 muzlkallškų Šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotą katalogų dykai.

Royal Phonograph Go.
tiiSI E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

3



KATALIKAI

Gerau butų, jaigu visa 
suvienyta Lietuva liktų prie 
Rusijos. Rusija, pati būda
ma tamsi, nekultūringa, gal 
neįstengtų antkart praryti 
Lietuvos. Juk jau ne vieną 
kartą Rusija mėgino paver
gti, rusifikuoti musų tautą, 
bet, ačiū lietuvių energijai, 
rusams nesisekė, Lietuva 
nežuvo. Ypač dabar, kada 
lietuviai sparčiai žengia 
pirmyn, žengia prie apšvie- 
tos, tai lietuviai palikę prie 
Rusijos, nebepasiduotų rusų 
intekmei. Kitaip butų, likus 
Vokietijos globoje. Kaip 
mes žinome, Vokietija yra 
šalis apšviesta, kultūringa, 
ji su laiku Lietuvą pakeistų 
Vokietijos dalimi.
turime gana gerą pavyzdį, 
kas atsitiko su “Maža ją 
Lietuva'’. Jaigu išsilaikyti 
nuo jos intekmės, mes turė
tume susivienyti, intempti 
visas savo pajėgas, ko mes 
negalime padaryti.

Kada Lietuva paplūdo 
kraujuose ir ašarose, ar 
mes, ypač amerikiečiai, ėjo
me jai į pagelbą susivieni
ję, broliškai? Ne, mes išskli- 
dome, 
partijų, 
mažutes
stengėsi viena-kitai kliudy
ti darbuose ir todėl daug 
mažiau galima nuveikti ir 
nemažai tuomi skriaudžiame 
nuvargintą savo tėvynę. 
Meskime partijas, meskime 
ginčus, vienykimės į vieną 
krūvą, sudarykime didelę 
pajėgą!... Tada lengviau
bus nusverti: “Kur geriau 
butų”. J. Šiukžda.

Juk jau

Šiandie kilus Europos di
džiųjų valstybių karui, jų 
valdovai netingi aplankyti 
mūšio laukus, ligonines, nes 
už tai užsipelnys garbę, ap
sikabinės medaliais ir tt. 
Taigi, kol negausime mes, 
lietuviai, autonomijos, arba, 
kol iš Europos valstybių 
nebus sudaryta suvienytos 
valstijos, tol tenai nebus 
mums gero, nebus ramybės.

Pareiga.

Rusijos globa daug 
geriau, nes Vokieti-

Po 
kartų 
jos gyventojai už mažiausi 
daiktą turi mokėti “padot- 
kus”, ar jis žemę turi, ar ne. 
O Rusijoj kas valdo žemę, 
tas tik ir moka. Rusijoj yra 
gana gerai, o nuo Vokieti
jos tai, Dieve, saugok. Už
teko mums jungo, kurį pa
kėlėme būdami po lenkų 
globa, taigi jau nebeturėtu
me geisti vokiečių neleng- 
vesnio jungo.

A. Majauskas.

ro manytų duoti mums, lie
tuviams, reikalaujamąją 
autonomiją, tai gal Franci- 
ja ir kitos valstijos už mus 
užstotų. O jaigu vokietys, 
tai, žinoma, apie autonomi
ją mums nėra ko ir svajoti. 
Kaip mes dabar žinome, 
kad kaizerio pasielgimai 
yra barbariški, o jaigu jis 
karą laimėtų, beabėjo, bu
tų dar baisesni. Jaigu žino
tumėm, kad rusas mums 
autonomijos neduos, tai ver
čiau, kad visa suvienyta 
Lietuva liktų po vokiečio, 
nes turėtumėm didesnę lai
svę ir būtumėm apšviestes- 
niais.

Man rodosi, kad po prūsų, 
ten nors laisvė didesnė. 
Tik tiek butų blogai, kol jis 
užimtų Lietuvą, nes daug 
padarytų mums skriaudos.

F. M.

po 
ai-

VI. Šarka.

H

Niekas dus taip nepalinksmins kaip GRAFOFONAS, nes jame turėsite viską; išgirsite garsiausius pa
saulio muzikantus, dainorius solistus, didžiausius chorus, garsius deklematorius ir kalbėtojus. Operos, ope
retės ir kompozicijos garsiy muzikantę. Rankius lietuvišku dainę ir šokly. Atsidėkite kartą, o turėsite 
visados namie linksmybę.

mes laikėmės savo 
suskaldėme savo 
pajėgas. Partijos

Nėra klausimo, kad 
rusų. Dabar kiekvienam 
šku vokiečiu žiaurus pasiel
gimai. Jie ant nieko neat- 
sužiurėdami naikina viską: 
degina namus, vargina, mu
ša nekaltus žmones, naiki
na jų turtą ir tt. Tokiu ba
du ir neturimenorėti pakliū
ti po jų valdžios, nes tada 
daug didesni išaugtų jų ra
gai ir pasididintų žiauru
mai.

Bet nėra vilties, kad vo
kietis išlaimėtu. Juk jau 
tiek laiko, kaip jis deda vi-

Į tą klausimą aš atsaky
siu taip: jaigu.liktumėm po 
Vokietijos globa, tai daug 
geriau butų. Rusijoje kas 
ten nebūtų, ar ūkininkas, 
ar kareivis, ar šiaip darbi
ninkas, visi yra skriaudžia
mi, varginami. Aš pats tar
navau Rusijos pulke, bu
vau ūkininku ir gyvenau Vo
kietijoje, taigi skirtumą 
tarp tų dviejų valstybių 
gerai supratau, pa žinau.

Rusijos kareiviai yra 
varginami, blogai maitina- 
mi ir rėdomi; tarnauja už 
už 92įZ> kap. per du mėnesiu 
ir labai yra varžomi. Vo
kietijoj visai kitoniškai; te
nai kareiviavimas apmoka
mas gana gerai ; o ar paly
ginsi liuosybę, valgi, drabu
žį? Rusijoje ūkininkai skur
dą kenčia į skolas įbridę, 
paskendę tamsoje, o Vokie
tijoje kas kita; tenai 
ninkams nereikia nuo 
kito pinigai skolinti, 
jiems skolina valdžios
kai ir mokslas tenai brangi
namas, nes jaigu kas ir ne
turi iš ko savo vaikų mo
kinti, tai valdžia sušelpia. 
Laikraštija, kuomet Rusijoj 
visokiais budais persekioja
ma, varžoma, cenzūruojama, 
Vokietijoje yra laisva. Daug 
galėčiau priskaityti pana
šių prilyginimų. O jaigu 
dar pažvelgsime į praeitį, 
ką esame Rusijos globoje 
kentėję, tai tada visi tvir
tinsime, kad nebenorime 
Rusijos jungo, bet geidžia
me Vokietijos laisvės.

K. Baltikauskas.

Garsus Solistai smuikoriai ir 
listai visada griežia namie, jeigu 
lumbia Grafofoną.

violonče-
turi Co-

“BETRUBINĖ” kalbamoji mašina nau
jausio išradimo. Balsas švelnus, tyras, bo 
jokio čirškimo. Balsas eina per tam tikrą 
vamzdelį viduriu mašinos ir išeina oran per 
tam tikrus langelius.

Kaina tiktai ................................... §15.00

uki- 
kits 
bet 

ban-

imti Lietuvą, vienok kaip 
ant vietos, taip ant vietos. 
Nors jis dabar griauna 
Lietuvoje musų bažnyčias, 
namus, vargina valstiečius, 
bet kada-nors gailėsis. Ko
kią jis iš to turėjo naudą, 
kad sunaikino Belgiją, iš
griovė jos namus, supusti jo 
turtą, ir gyventojus, kaipo 
kokius niekadėjus, išgainio
jo? Jokios naudos ; vien tik 
parodė savo žiaurumus...

Aš sakau, jaigu po vokie
čių paliktume, tai didžiausi 
mums butų nelaimė.

A. Stonkus.

Jaigu šiandie gerai galvo
sime, tai tuoj suprasime, 
kad mus spaudžia ne kas ki
tas, kaip militarizmas ir 
kapitalizmas. Gyvenome po 
Rusijos, argi nenubodo jos 
žiaurumas ir puikybė, kad 
net prie paprasčiausio raš
tininkėlio be kepurės ir lai 
dar neprieidavai. Rusijoj vi
sai neatkreipiama domos į 
švarumą. Kada ateina lai
kas mokesčius mokėti, jai
gu neturi, tai nors nuo ki
to pavogęs atiduok. Vokie
tijoje to nėra, viskas tur 
būti švariai, ir laukai ge
rai apdirbti. Su menka, dru
gio užpulta, kumelaite, ne
dirbsi, o kaip nedirbsi, ir 
lauko nevaldysi. Dabar ma
tote, ar geriau Rusijoje nuo
savybę turėti, ar Vokietijos 
baudžiavoj vargti. Tenai ir 
mokesčiai gana gražus. At
sirado koks-nors gyvulys — 
pranešk kanceliarijai ir mo
kėk padotką. Taigi klausi
mas, kam iš lietuvių patik
tų tokia vergijos rykštė? 
Jaigu taip man Imtų, perže
gnočiau kairiąja ranka ir 
nepatingėčiau išeidamas net 

. sukeikti. Nes jaigu aš ką- 
nors turiu, tai noriu būti ir 
jo savininku vienas, bet ne 
keli, kurie per visą gyveni
mą tave mokina. Iškur ši
tas baisus karas kilo, jaigu 
ne iš puikybės. Del vieno 
žmogaus, ty. Austrijos įpė
dinio, kurį serbai užmušė, 
visa pekla atsivėrė. O kada 
tūkstančiai darbininkų žū
sta dirbtuvėse, į juos niekas |buk jisai daręs suokalbį iš- 

neal- mesti iš vietos savo pirmta- 
. kūną teisėją Jackson.

Grafofoną.

Dainoriai ir kupletistai dainuos ir pasa
kos jums ir visai Jūsų šeimynai per Colum
bia Grafofoną.

§25.00

“PREMIER” (Typas B N W M) Raudonmedžio. Geriausias tru- 
binis Grafofonas. Dailius, tikras, piano išbaigimas. Metalinės daljs gra
žiai nikeliuotas. Švelnus ir tyras balsas.

Kaina dabar .......................................................................... §50.00

“IMPROVED CHAMPION” (types B N) Dėžė gryno ą- 
žuolo. Begarsi dviguba sprendžiua motore. Greitumas lengvai 
reguliuojamas. Puikus išbaigimas.

Kaina dabar ........................

“ECLIPSE” geriausia instrumentas, kokia tik gali būti pagamintas.
Ši mašina parduodama su pasididžiavimu, nes esame persitikrinę, 

kad už tuos piningus, nėra kitos taip geros mašinos.
Kaina tiktai ..................................................    §25.00

mažiausios (lomos

Alano nuomone, jaigu ru
sas išlaimėtu karą ir po ka-

Šis federalis teisėjas yra 
patrauktas tison už tai,

SKAITYTOJU DOMAI
ANT TOWN OF LAKE.

“JEWEL”. Tikrai pilnas skambus ir naturalis Co
lumbia tonas. Aprūpinta dančgčiu, su visomis moderniško
mis skritulinės Grafonolos Įrengimo smulkmenomis.

Kaina tiktai ................................  §35,00

Generališkas agentas ant Town of 
Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuviu Dienraščio ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ 
•snqiep sopmsds ‘čąujoianuajd mniud 
‘iąsuiuoip snuiua Į oįuąst.id :sjB[njĮtoj 
apgarsinimus ir t. .t.

JUOZAPAS PALEKAS, 
4629 S. Paulina st., Chicago.

No. 10 šnekamoji mašina daugiausiai 
vartojama. Triuba ir dėžė glūdžiai išbaigti 
ir apart puikaus ir tyro balso papuošia 
kiekvieną kambarį. Su paskutinio išradimo 
prietaisomis.

Kaina tiktai ............................... §17.50
Garsiausi pasaulio pianistai kiekvieną valan

dą' patarnaus jums per Columbia Grafofoną.

y Įr fy'

U1
Mg?

Juokdariai bei komikai visada jums 
pasakos juokus, jaigu turėsite Colum-. 
bia Grafofoną.

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos Lietuvių Dienraščio
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administraci j a.

Atminkite, jog mes parduodame ta pačia kaina kaip ir patys išdirbėjai.Musu krautuve atdara kas vakaras iki 9 vai. vak., taigi kiekvienas turi progą ateiti pamatyti ir pasiklausyti muzikos.
Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų visados adresuokite taip:

3249 So. Morgan Street, CHICAGO, ILLINOIS
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