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Kova su svaigalais eina.
Anglijos kolionijos pritaria 
blaivybes įvedimui.

Londonas, bal. 2. — An
glijos karaliaus Jurgio no
ras, kad kol karas eis bu
tu įvesta blaivybė ir jo pa
ties pasižadėjimas nevarto
ti jokių vynų ir jokių svai
galų, padarė žymią įtekme 
į žmones. Karaliaus pa
vyzdį tuoj pasekė visi An
glijos ministerial, viršinin
kai didžiųjų firmų ir dau
gybės šiaip visokių Angli
jos didikų. Įtekmę padarė 
ir į darbininkus. Daug dar
bininkų Clyde dirbtuvių pa
sižadėjo negerti ir nesilan
ko į smukles. Protarpiais 
kuomet smuklės būdavo 
prisikimšusios dabar jos a- 
pi tuščios, o šiaip kavinės 
pripildytos žmonių.

Karaliaus pavyzdį pase-1 
kė žmonės ir kitų miestų
— Glasgowo darbininkai ė- 
mė vengti smukles, o vie
toj to užeidinėja į blaivias 
kavines.
Bravarninkai priešinasi.

Bravarninkai ir smukli
ninkai, žinoma, nenori klau
syti apie blaivybės įvedi
mą. Tai butą jiems nuosto
liai. Bravarninkai išleido 
jau rezoliucijas, kuriose 
protestuojama prieš blai
vybės įvedimą.

Valdžia rūpinasi blaivybės 
Įvedimu ypač todėl, kad blai
vus darbininkai yra išna
šesni, veiklesni, geriau dar
bą atlieka. Gi dabar karui 
einant be galo svarbu, kad 
visokie valdžios užsakymai 
visokiose dirbtuvėse butų 
greitai ir gerai padirbami.

Sako, kad unijų vadai 
labai noriai remia valdžios 
sumanymą įvesti blaivybę.

Kanada labai pritaria 
blaivybės įvedimui. Įvai
riose Kanados valstijose 
imta kalbėti pas save įves
ti blaivybę, kol karas eis.
— Saskatchewan e jau įves
ta blaivybė, o Manitoboj ir 
Ontario leidžiama įstaty
mai, užginanti pardavinėti 
svaigalus.
Kiek D.
Britanijoj prageria.

Baisias sumas pinigų 
prageria D. Britanijos gy
ventojai. 1913 m. D. Bri
tanijoj, ty. Anglijoj, Škoti
joj ir Airijoj pragerta 
$833.405.000, o 1912 m. 
$807.766.650. Gi 1912 m. 
armijai ir laivynui išleista 
tik 377.535.000. Tai-gi D. 
Britanijos išlaidos svaiga

lams yra dvigubai dides
nės,‘negu išlaidas užlaiky
mus jos didžiausio pasau- 

, lyj laivyno ir armijos.
Vidutiniškai imant 1913 

m. svaigalams išleido kiek
vienas žmogus po $90.50. 

i Mažiausia prageriama Ai- 
I rijoj, daugiau Škotijoj, 
daugiausia Anglijoj.

Visokia tauta slegiama 
to baisaus slibino — svai
galų.
Padarė
įspūdį Washingtone.

Anglijos pasikėsinimu į- 
vesti bleivybę daugiau in- 
domauja Washingtono val
džia, negu veikimais, ant 
karo lauko.

Tasai žingsnis turės ne
mažą įtekme į Amerikos 
prohibicionistus. Blaivy
bės įvedimas Rusijoj, ab- 
sinto panaikinimas Fran- 
cijoj ir galop blaivybės į- 
vedimas Anglijoj labai pa- 
akstis amerikiečius prie į- 
vedimo blaivybės šioje ša
lyje. Tuomi ypač indomau- 
ja sekretoriai Bryan ir 
Daniels, dideli blaivybės 
šalininkai. Anglijos kara
liaus laiškas, kuriame re
mia blaivybę ir pasižada 
savo rumu’ose panaikinti 
svaigalus, Washingtone bu
vo skaitomas su didžiu in- 
domuinu.

ĮVEIKĖ VOKIEČIUS 
SUVALKIJOJ.

Petrogradas, bal. 2. — 
Rusai giriasi, jog Suvalkijoj 
vokiečiai sumušti. Oficia
liai skelbiama:

“Į vakarus nuo Nemuno 
mųšiai tęsiasi. Simno apy
gardose musų kareiviai va
rosi pirmyn. Kovo 31 d. mū
siškiai privertė vokiečius at
simesti atgal ir mūsiškiai 
prie to paėmė 200 nelaisvių 
kareivių du oficieriu ir du 
kulkosvaidžiu.”

Vokiečiai pasitraukė ir 
nuo Ossoveco tvirtovės. Von 
Hindenburgo pienas atkirsti 
Varšavą nuo susinešim© su 
Petrogradu galutinai sutru
ko. Varšavo-Petrogrado ge
ležinkelio vokiečiai nepasie
kė.”

NUKENTĖJO NEUTRA
LUS VALSTYBĖS.

Roma, bal. 2. — Aišku 
kad nukentėjo ir kenčia Eu
ropos kariaujančios valsty
bės. Bet karas uždavė didį
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Viršui parodoma Amerikos 
skraiduolis, kurs daboja Vo
kietijos skraiduolį Prinz Et
hel, žemiau parodoma, kur 
stovi Vokietijos karo laivas 
ir. taip-gi parodoma, kur ty
koja Anglijos skraiduoliai 
išplaukiant vokiečių laivo iš

smūgį ir neutralėms, neka- 
riaujaifčioms valstybėms. 
Nukentėjo Holandija, Švei
carija, o ypač Italija.

Kaip tik užsipliekė Euro
poje karas, tai Italojon su
grįžo arti 1,000,000 išeivių, 
kurie pelnijo sau duoną 
Francijoj, Vokietijoj ir Au
strijoj. Kovo mėnesio pabai
goj Italijoj buvo 100,000 be
darbių, kurie grasė maištu.

Kitais metais Italijos iš
eiviai per metus parsiųsda
vo saviškiems maždaug $20,- 
000,000. Gi 1914 m. tepar- 
siuntė $700,000. O šiemet 
žinoma dar mažiau tepar- 
siųs.

Pašaliečiai, Italijos ap- 
lankytojai, palikdavo $150,- 
000,000 kasmet. Dabar ta 
suma be galo sumažėjo, nes 
labai sumažėjo lankytojų 
skaičius.

MŪŠIAI KARPATŲ 
TARPKALNIUOSE.

Londonas, bal. 2. -r- Įnir
tusiai kaujasi priešingosios 
pusės prisnigtuose Karpatų 
tarpkalniuose. Abi pusi pa
neša stambius nuostolius.

Rusai skelbia, jog Užšok 
ir Lupkov tarpkalniuose ge
rokai pasivarę. Rusams rei
kia. bristi per gilius grio
vius, per pripainiotus dyg
liuotomis vielomis miškus. 
Rusai todėl tik palengva te
gali varytis pirmyn. Bet vis
gi rusai giriasi, ad, nežiū
rint į baisius trukdėsius, va
rosi pirmyn.

Austrai iš Bukovinos ru
sus bmm -išviję ir buvo jau 

besibriauja į Rusiją, bet 
keli antrų batalijonaį ties 
Chotin buvo apsiausti ir 
daug buvo užmušta, o kiti 
turėjo pasiduoti.

NUSKANDINO DU GAR 
LAIVIŲ.

Londonas, bal. 2. — Vo
kietijos povandeninis lai
vas nuskandino du garlai
viu, su kuriais nuskendo 
20 žmonės.

Anglijos garlaivis Seven 
Seas plaukė iš Londono į 
Liverpool. Vokiečiai torpe- 
davo jį be jokio persergėji
mo. Ekspliozija buVt> baisi 
ir jurininkai nespėįo išsi
gelbėti.1 Nuskendo 10 juri
ninkų, o išsigelbėjo tik vie
nas inžinierius.

Austrija 
nori taikos.

Petrogradas, bal. 2. — Ra
ško jo Šlove skelbia, jog Au
strijos valdžia per vieną 
neutralę valstybę kreipėsi į 
Rusiją, prašydama taikos. 
Austrija tą darius nepasi- 
teiriavus su Vokietija. To
dėl aišku, kad Austrija 
ištikro nori susitaikinti vien 
su Rusija.

Bet1 Rusija nesitaikįs su 
Austrija, kol nesutiks tai
kintis taipgi su Serbija ir 
Černogorija. Meškinas nesu
tiks vilkui palikti tuodu 
meškiuku.

Balsai Lietuviu■ v ' va o į is uzjurio.
Į Iš Kauno g., Raseinių p., 
1 Sartininkų p., šikšnių kai- 
j mo B. Barkauskienė rašo 

žentui T. Petrauskui į Ke
nosha, Wis. Rašyta saus. 18.

“Pas mus jau šneka, kad 
i ir Amerika jau vajevosis, 
1 tik nežinome su kokiu ka- 
j ralimni.
j Mes esame sveiki, bet ne- 
į sitikėjome gyvi sulaukti 
j Naujų Alėtų. Jus netikėsi- 
i te kokiame buvome išgąsty

je. Buvome atsidūrę tarp ru
sų ir vokiečiu kareivių. Kai 
ėmė šaudyti, tai kulipkos

i zirzė it bitės. Bet Dievas • t
! užlaikė mus gyvus. Dabar 
: negirdime šautuvų tarškėji- 

jimo, bet anuotų kliokimą 
girdime kas dieną. Kai vo
kiečiai užėmė Taiųjagę, tai 
jie manė turi visą Rusiją 
savo naguose. Ėmė visokias 
gėrybes sau imtis. Daug na
mų sudegino. Sartininkų 
varpnyčią nudegino. Dabar 
eina mūšiai ties Tilže. Ar- 
niotų yra Sartininkuose, 
Naumiestyje, Degučiuose, 
Matkiškiuose, Tauragėj ir 
kitur. Dievas žino kas toliau 
bus.

Dabar mano sūnelį paims 
į karuomenę. Šiemet ima

Francijos garlaivis Em
ma plaukė iš Londono į 
Bordeaux. Nuo jo tik du 
šigelbėta, o 19 žmonių nus
kendo.

Per pereitą savaitę, kuri 
pasibaigė kovo 31 d. penki 
Anglijos garlaiviai nuskan
dinta. Bet per tą savaitę 
įplaukė ir išplaukė iš An
glijos uostų 1,559 garlai
viai.

KARALIUS BUVO 
PAVOJUJE.

Cetinje. Černogorija, 
bal. 2. — Jau trečiu kartu 
Austrijos lakūnai kėsinosi 
ant Černogorijos karališ
kos šeimynos gyvybės. Va
kar Austrijos hydroplanas 
skraidė Černogo
rijos sostinės padangėse ir 
metė bombas, taikindamas 
į karaliaus rumus. Dvi 
bombos paptelėjo arti rū
mų ir sprogo. Blėdies ne
padarė. Kitose miesto da
lyse dar mesta penkios 
bombos. Keturi civiliai 
žmonės pažeista.

RENGIASI SMUKTI 
LAUK.

Newport News, Va., bal. 
2. •— Vokietijos skraiduolis 
Prinz Eithel Friedrich, kurs 
pasislėpė šitame Amerikos 
uoste, taisosi smukti lauk. 
Nusipirko 16 tonų anglių. 
Didžioj paslaptyj laikoma, 
kuomet tasai laivas iš
plauks.

žiemą tuos, kuriems rude- 
-nį reikėtų tik stoti. Kai su- 
nelis augo, tai tikėjaus su
silaukti pagelbininko. Ma
niau nebreikės taip vargti, 
bet matau, kad kaip ligšiol 
vargau, tai reikės ir toliau 
vargti.

Ką reikia pirkti brangu, 
o ką turi parduoti pigu. Cu
kraus svaras 25 k., degtukų 
pakinkąs 23 k.”

Iš Kauno g., Panevėžio p. 
P. Plungė rašo dėdei į Pitt
ston, Pa. Rašyta vas. 4 d.

“ Laišką nuo jūsų gavome 
Pelenų dieną, dėkojame, 
kad neužmirštate. Mes esa
me sveiki.

Arinotų kriokimai gidėti 
dieną ir naktį.

Arkliu ėmė du svkiu. Mo
kėjo po 200 r., 150 r. ir po 
100 r. Už karves mokėjo po 
3 r. ir 40 k. nuo pūdo. Kiau
lių ir žąsų neėmė. Neėmė nei 
grudų.

Brolį Vinęentą buvo pa
šaukę ant vainos, bet pas
kui išbrokijo ir sugrąžino. 
Iš kiekvienos starastijos 
reikalauja vienos padvados 
su gera brika ir arkliais.

Iš mus išvežė visus vokie- 
tėlius. Nežiną, kurjuosiuos 
dėjo. Turėjo išvažiuoti, pa
likę gaspadorystę. Per Rad- 
viliškę pereina daug vaisko

Žinėnų laukuose kasa 
duobes ir deda minas.”

Apie mėšlus 
ant jūrių.

Mūšiai ant jūrių skiriasi 
nuo mušiu ant sausžemio 
tuo, kad čia sveria daugiau
sia karo laivai, ne žmonės, 
kaip mūšiuose ant sausu
mos. Tie laivai tam tyčia da
romi sųlyg išanksto apgal
votųjų pienų. Juo laivai bus 
naujesnių pienų, tuo stip
resnis bus ir patsai laivy
nas.

Patįs mūšiai juroje atlie
kami taip: ar šaudomasi iš
tolo armotomis, or mino- 
iiornis laidomasi, ar kabliais 
draskomasi, ar pagaliau iš
karto visais įrankiais vei
kiama.

Armotomis šaudomasi 
tuomet, kai laivai kits nuo 
kitų esti tolumo 8 angliškas 
mylias. Šaudydamas prie
šininką, laivas turi stoti šo
nu ir būti greitesniu už aną, 
ir kad pataikytų šoviniai, 
vienodai laikyties. Laivai 
minomis laidosi prisiarti
nus kits kitam už poros 
angliškų mylių, kabliais gi 
draskosi visai arti susidū
rus.

Pirmasai kovos būdas (ar- 
motų šaudymas) vartojama 
daugiau dieną, antruoju gi 
du naktį, nes tada lengviau 
artyn prislinkti.

Svarbus daiktas mūšyje 
ant jūrių užimti poziciją. 
Anglų nepasisekimas Ame
rikos vandenyse įvykęs bu
vo dėlto, kad jų laivai atsi
stojo priešais vokiečius, ai
škiai atsimušdami saulėlei
džio šviesoje.

Užėmęs tinkamą poziciją 
laivas pradeda šaudyti prie
šininką, kartu vis artyn jo 
plaukdamas, kada jau ne 
tik armotomis, bet ir mino
mis pradeda veikti.

Susitikus juroje visai es
kadrai, mušis išsiplečia to
kioje tvarkoje:

Pirniutinniai žygiai atlie
kami , šarvuočių. Šarvuoti 
skraiduoliai, kaipo silpnesni 
už pirmuosius, bet greitesni 
už juos, pridžioje mūšio ma
žai dalyvauja; jie tik pade
da šarvuočiui užimti pozici
ją, nuvaikydami silpnes
nius priešininko laivus. Ma
žieji skraiduoliai mūšio mo
tu daboja ir saugo šarvuo
čius nuo priešininko mini
ninkų, kartais gi nusilpus 
ar sugedus kuriam laivui, 
stengiasi jį arba sugauti 
arba nuskandinti.

1
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Šis-tas.
Vilkaviškio writ gimna

zija, persikėlusi Vilniun, 
pradėjo mokslą ir priimanti 
mokinius ne tik savo gimna
zijos, bet ir kitu Suvalkijos 
gimnazijų ^mokinius pabė
gėlius. Sakoma, mokiniams 
pabėgėliams busianti sutei
kta iš valdžios pašelpa. Da
bar Lietuvoje visuomeninis 
gyvenimas taip suiręs, kad 
ir karui pasibaigus negrei
tai viskas susitvarkys.

Bušu dienraštis “Novo
je Vremia” rašo, kad pasta
rojoj Skandinavijos trijų 
karalių konferencijoj suda
ryta sąjunga, sulyg kurios 
Norveena ir Danija turin
čios - i pagelbon Švedijai, 
jei toji butu Rusijos užpul
ta; Švedija ir Norvegija tu
rinčios pagelbėti Danijai, jei 
pastarąją užpultu Vokieti
ja; pagaliau Švedija ir Da
nija privalančios eiti pagel
bon Norvegijai, jei Rusija 
p-vikėsintu ant bent kokios 
norvegų teritorijos. Pasiro
do, kad tos tris valstybes 
kaizerio pašnabždu visai ne
klauso.

*
i Mačiai žinomas Prusnose 

lietuvis, Martynas Jankus, 
rusų pa imtas ir su kitais 
Prūsų lietuviais išgabentas 
Rusvos gilumom kaipo Be
laisvis. Iš ten jis pranešąs, 
jogei kaip jis, taip ir visi 
kiti Belaisviai turinti bad- 
miriauti. Ir ką Rusijos val 
džia mano panašiai kankin
dama visai nekaltus žmo
nes ?

Apie srovinius 
santikius.

Vakarykščiame numeryje 
esame nurodinėję apie tai, 
kaip vieno krypsnio musų 
žmonėms, kurie vadina 
save socialistais, trūksta 
paprasčiausio padorumo, 
mandagumo. Atsilankę į ki
tos jiems srovės susirinki
mus, jie nori šeimininkauti, 
mano, kad tam jie turi teisę 
ir kartais kokį šposą iškirtę 
išsinešdina iš salės. Nors to
kie apsireiškimai, yra nema
lonus, bet gyvenime ne ką 
jie tereiškia.

Sroviu nesantarvė, jų ne
tikusi taktika jau kur kas 
daugiau sveria ir prie sro
vių santikių pagerinimo iš
pultų eiti. Spragas tarp sro
vių reikėtų mažinti ir auk
lėti geresnę taktiką. Žinoma, 
čia daug nusveria srovių 
vadovų užsikirtimai, užsiva- 
rinėj ima i.

Esti darbų, esti atsitiki
mų, kuomet labai naudinga 
ir dažnai būtinai reikalin
ga, idant visos srovės vei
ktų drauge. To nepadarysi, 
jei srovės veiks kas sau, ar
ba net viena stengsis gai
šinti antra. »•

Apie čia kalbamus daly
kus yra rašęs vilniškis ‘Vai
ras’ ir iš jo num. 6 pacituo
sime. Rašo:

“Viena yra negalėti eiti 
išvieno su kitais, kibą — 
nenorėti vienybės ir ją ar
dyti. Tuodu dalyku reikia 
skirti. Gi esti atsitikimų, 
kad jaunos sodiečių šeimy
nos, nesutikdamos krūvoje 
po vienu stogu, .dalijasi ir 
pasidalijusios betgi santar
vėje šalymais gyvena, kits 
kitą lanko. Esti ir atbulai ir 
pasidalijusios nesiliauja rie
ties. Vienur, vadinasi, buna 
rimtų nesugyvenimo prie
žasčių, kitur no; riejasi del 
to, kad jų pikti budai. Du 
broliu, Abraomas su Lotu, 
mylėjosi, bet dėlto, kad jų 
šeimynos nuolatai riejosi, 
turėjo skirties. Išsiskyrė 
gražiuoju ir skyrium buda- 
m.u pavyzdingai gyveno 
kits kitą užjausdamu. Mat, 
buvo abu doro budo: mo
kėjo gyventi ir darbuotis 
vienybėje ir greta.

Taip ir su musų srovėmis. 
Šiandien jau peraišku viena 
kita, bendro tautos darbo 
nestengdamos dirbti vieny-

Garsus kaizerio generolas, kurs nesenai buvo pažeistas 
šrapnelio skeveldu. '

kur pasidėti, taip-pat ir vi
si valgomieji dūktai pa
brango. , “V.”

Perloja (Trakų apskr.). 
Yra keliatas sumanių amat- 
ninkų. Stepas Vazgys yra 
labai gabus ir sumanus 
dailydė-tekorius: dirba ge
rus verpiamuosius ratelius, 
puikias kamodas, šėpas, sta
lus, lovas; lanksto ir varsuo- 
ja (malevoja) gražiom var
som lietuviškame skonyje 
lankus. Petras Sčesnuleviče
yra geras dailydė, o Anta
nas Bemoka geras kailia- 
dirbis. Taigi kam tokie iš
dirbiniai reikalingi Tesikrei
pia prie jų.

Perlojoje yra būtinai rei
kalingas geras kalvis ir su
manus žmogus, kuris galė
tų čia atidengti savo krautu
vėlę, turėtų gerą pragyveni 
mą. Gal kas atsirastų iš pa
bėgėlių į tas vietas, teatva
žiuoja apsidairyti.

Perlo j ietis.

Moskvin’o taisomieji dešim
tadieniai ūkio kursai, ku- 
jos agronomai lietuviai: p. 
riuose dalyvauja Suvalki- 
Totoraitis “Žagrės” agro
nomas, p. Krisčiunas “U- 
kininkų Draugovė^” agro
nomas ir p. Klimas.

Rengiamųjų kursų tiks- 
tilas duoti progos pasimo
kinti laikinai nuo karo pa- 
isi^raukubidms ukįninkami 
Vilniun.

Visi lietuviai turi tiesą 
prisirašyti prie S. L. A. nuo 
18 iki 50 metų amžiaus.

Reikalaudami daugiau in
formacijų kreipkitės pas 
vietinių kuopų viršininkus, 
arba pas centro sekretorių 
priduodami savo pilną adre
są.

S. L. A. Sekretorius:
A. B. Strimaitis,

307 W. 30-th Str., 
$ew York, N. Y.

Kur geriausiai 
apsidrausti.

Mes, lietuviai, esam visi 
darbininkai, dirbanti augliu 
kasvklose, fabrikuose ir i- 
vairiuose pavojinguose dar
buose. Visi žinome, kad mu-

Lomlonas, bal. 2. — An
glijos lakūnai atakavo vo
kiečių povandeninių laivų 
stovyklas Hobokene ir Zel- 
brugze, Belgijoj. Lakūnai 
sugrįžo laimingai. Lakūnai 
sako pasiekė savo tikslo ir 
padarę blėdies vokiečių lai
vams.

Rusijos valdžia jau sugal
vojusi naujus mokesnius 
traukti iš žmonių. Šiais me
tais bus imama mokesnįs 
nuo visų vyrų (ligi 43 metų 
amžiaus), kurie yra kokiuo 
nors budu paliuosuoti nuo 
kareiviavimo. Mokesnis bus 
išreikalautos pagal turto: 
kas turi pelno 1,000 rub. 
metams, turės mokėti 0r.; 
kas lig 5,000 r. -- 25r.; ligi 
10,000 rub. — 50 r.; ligi 20,- 
000 r. — 100 r.; gi viršaus 
20,000 rub. — 200 r. Puikus 
valdžios sagaivojimas.

*
Musų socialistai ištolo gi

nasi žmogžudžių Krako ir

B. Montvido, sako, jogei 
juodu nebuvusiu ir nesančiu 
socialistu. Kam čia dar gin
ties, jei visiems žinoma, kad 
juodu yra-tyro kraujo cici- 
liku. O juk cicilikai randasi 
tik socialistu tarpe. Kito
kiu faktu nereikia nei ieš
koti. Tik dar reikia pridur
ti, kad tokius nedorėlius au
klėja socialistu spauda, bet 
ne dabartinis visuomeninis 
surėdymas, kaip nekurie 
myli tvirtinti.

*
. Pernai lenku visuomenė 

buvo pradėjusi rupinties, 
kad Pasijos valdžia leisti] 
Lenkijoje įsteigti augštes- 
niąją mokyki;], su universi
tetu programa, bet ministe
rija nepatvirtinusi tos mo
kyklos įstatų. Dabai- nau
jam ministeriui stojus len
kai išnaujo maną tuo daly
ku rupinties. Tai tik tuš
čias rūpinimasis. Rusijos 
valdžia turtinga pažadėji
mais.

beje, nemoka jo dirbti ir 
skyrium: neiškenčia nekė- 
lusios rietenų, bėgdamos iš
vien savo vaga.” Toliau 
“Vairas” išrodinėja,- kaip 
pirmeiviai, apleidę “Lietu
vių di’-gą del karo nukentė- 
jušiems šelpti”, šoko ją 
šmeižti, kenkti jai ir smerk
ti ją svetimtaučių spaudi>jc. 
“Vairas” nurodo, kad lietu
vių tėvynėje nesutikimai 
kįla ne >dcl srovių esiino, bet 
kaltina vadovus. Dar “Vai
ras” išrodinėja, kaip neti
kęs dalykas yra peikti ki
tą srovę, idant save pasigar
sinus. Rašo:

“Miesto gatvėmis eidami, 
matome, krautuvių visokio
mis iškabomis: vienos vienų, 
kitos kitų prekių siūlo, bet 
niekur nematyti, kad krau
tuvės savininkas peiktų bei 
niekintų savo kaimyno pre-’ 
kės. Viena, kitus peikdamas, 
jis pats sau pakenktų, an
tra, kaimynas už šmeištą 
pašauktų jį tiesom Musų 
karštuoliai srovi] linkai neiš
mano nei tos padorumo tai
syklės. Tieson jų, žinoma, 
už tokį musų draugijos ap
šmeižimą niekas nešauks: 
apsipratome”.

Mes, amerikiečiai, ne kuo 
geriau elgiamės už viengen
čius tėvynėje. Pas mus dar 
aršesnės rietenos.

Tatai matome, kad musų 
srovėms stoka santarvės, 
o srovini]dcams taktikos.

Gyvas pavyzdis.
Ne kartą esame minėje, 

kad darbštus, veiklus jau
nas vyras, arba jauna mo
teris gali pasiekti ir savo
mis jėgomis ii- mokslo ir 
gerbūvio. Visi žinome, jog 
niekas atkeliaujant šion lai
svėn šalin neatsivežė su sa
vimi turtų. Gi dabar paž
velgę i mūsiškius ar maža 
viengenčių rasime pralaku
sių, įsigijusių biznius, nuo
savybes savo dėka įgijusių 
mokslą. Šioje šalyje visiems 
buvo vienodos aplinkybės. 
Bet vieniems, mažumai, lai
svė buVo kilimo pragumu, 
o didžiuma nemoka laisves 
sunaudoti sau ant gero.

Didžio sąjausmo ir 'atjau
timo užsipelno ypač tie, ku
rie savo dėka, nei kieno m - 
šiais Besiremdami siekia

prie mokslo, apšvietos. Savo 
dėka išėjusių mokslą ir pa
sekmingai besivarančių pro
fesijose nemažai turime.

Čia turime omenyje iš
statyti porą ypač gyvų pa
vyzdžių, kurie parodo prie 
ko darbštumas, apsukru
mas, ištverme gali prives
ti.

Spalių mėnesio pabaigo
je 1908 m. atvažiavo iš Lie
tuvos Cliicagon du našlai
čiu — Stasiukas. Petruliu- 
kas, 16 metų vaikinukas, ir 
jo sesytė Eleniutė, 13 metų 
mergaite. Tai buvo D-ro 
Gračuno giminaičiai ir pas 
jį rado sau globą. Jaunuo
liai lankė pradines moky
klas ir paskui, turėdami 
globėju praktikos žmogų, 
užsidirbinėdami!, mokinosi 
toliau. Stasys Petrulis per
nai pasekmingai baigė far
macijos kursą Loyolos uni
versitete Chicagoje ir gavo 
gerai apmokamą vietą ap- 
tiekoje. Gi sesuo, visą laiką 
dirbdama pas D-rą A. Grai- 
čimą, gamindama valgį ir 
apžiūrėdama ofisą, lankė 
Mary Thompson Training 
School for Nurses ir užvakar 
jaunutė" mergina gavo dip
lomą ligonių slagotojos.

P-nas Stasys Petrulis, 
pabaigęs mokslą ir gavęs 
darbą, tuoj atsitraukė iš 
Lietuvos vargstančią ten 
matutę, dvi jaunas seseris 
ir vieną broliuką ir dabar 
gražiai su motina gyvena, 
o jaunuolius leidžia mokyk
lon.

Kauno gubernijoj vokie
čiai turėjo pirkę 605 dva
rus, kurių plotas buvo už
ėmęs 166 tukst. 284 dešim
tines. Šita žemė dabar bus 
nuo vokiečių priverstinai iš
pirkta.

Rodunė, Lydos aps. Mu
sų klebonui kun. Kochans- 
kiui vis dar neišėjo iš gal
vos statyti dvi bažnyčias ir 
skirti lietuvius nuo lenkų. 
Užgavėnių sekmadienyj kle
bonas apskelbė iš sakyklos, 
kad kiekviename sodžiuje 
visi susirašytų kas statysiąs 
su lenkais ir kas su lietu
viais. Nulipus klebonui nuo 
sakyklos bažnyčioje pasida
rė didžiausia suirutė, nes 
kiekvienas lenkas stengės 
kuodaugiausia perkalbėti 
lietuvių savo pusėn ir dauge
ly j vietų buvo girdėti “pi- 
šisia do polskaho kosciola”.

Ten buvęs.

Iš Lietuvos.
Švenčionėliai, (Švenčio

nių apskričio). Šiomis die
nomis čia privažiavo gan 
daug suvalkiečių, pabėgusių 
iš karo laukų, tarp jų yra 
gana daug tokių, kurie bū
tinai reikalingi pašelpos, 
tad patarčiau savo • tautie
čiams, kad ncsibaldintų į 
Švenčionėlius, nes čia jau 
visi namai užimti ir nėra

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
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Šiauliai. Nuo Kalėdų buvo 
apsigyvenęs prie musų baž
nyčios trečias kamendorius 
kun. Milimas, kuris per šį 
trumpą laiką uoliai darba
vosi musų bažnyčioj ir net 
buvo pradėjęs lankyti mu
sų draugijas. Bet jau išva
žiuoja. Gaila. Tikėjomės, 
kad išsipildys musų taip pa
matuotas troškimas, tikėjo
mės susilaukti jau senai 
mums žadomųjų rytmetinių 
pamaldų, būtent, kad pa mi
šių 6 valandą butų sakoma 
lietuviškas pamokslas ir at- 
giedamos suplikacijos. Šiau
liuose tokios pamaldos la
bai reikalingos, nes daug 
yra tarnaičių, kurios dabar
tine tvarka vos labai retai 
tegali išgirsti Dievo žodžių.

Žalkuitis.

su nėra sveikata nė gyvas
tis dirbtuvėje apsaugota ir 
uždirbam tik tiek, kiek 
mums pragyvenimas kaš
tuoja. Taigi kiekvienam 
darbininkui apdraudos dr— 
ja būtinai yra reikalinga. 
Čion yra įvairių svetimtau- 
liškų draugysčių ir apdrau
dos kompanijų, bet jums 
nepridera ieškoti apdrau
dos svetimtaučių tarpe, 
kuomet mes lietuviai turi
me savo lietuviškas tautiš
kas apdraudos organizaci
jas. Šitai yra visiems žino
ma organizacija Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, 
kuris priima lietuvius, vy
rus, moteris ir merginas, be 
skirtumo tikybinių ir poli- 
tikinių persitikrinimų, buk 
savo sąžinėje kuom nori, 
prigulėk prie lietuvių orga
nizacijos.

Šita organizacija turi ke
turis apsaugos laipsnius iv 
skyrių pašelpos ligoje. Tas 
skyrius yra svarbus netik 
abelnai S. L. A. kuopoms, 
bet ir visiems lietuviams, 
kurie mano tverti pašelpos 
draugijas. Nėra nei mažiau
sio reikalo tverti kur—nors 
pašelpos draugijas, nes pri
gulėdamas prie S. L. A. tu
ri daug geriau užtikrintą 
pašelpą ligoje, negu tokiose 
mažose draugijose, kurios, 
pagyvenusios keletą metų 
nuo susitveriu 10, miršta ne- 
ištesėdamos išmokėti savo 
nariams prižadėtų pašelpų. 
S. L. A. gyvuoja suvirs tris
dešimts metų ir visiems, 
kam priguli, pašelpas visuo
met išmokėjo ir išmoka, ir 
turi jau arti šimto tūkstan
čių dolerių kapitalo.

Veiverių mokytojų semi
narija galutinai apsistojo 
Vilniuje. Mokinių susirinko 
62. Jiems įsteigta bendra
butis prie Zavalinės g-vės 
No. 28-30. Tik ačių Lietuvių 
Draugijos Komiteto pašal
pai, pasisekė įsteigti bendra
butis ir tokiu budu pradėti 
pamokas. Pamokos daroma 
vakarais pirmosios augšte- 
sios pradinės mokyklos bute 
(Aušros Vartų g-vė).

Ūkio kursai lietuvių kal
boje. Vasario 26 d. Vilniuje, 
salėje prie šv. Mikalojaus 
bažnyčios, žada prasidėti 
Suvalkų gub. Agronomo p.
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(Room 1014) Chicago, Ill.

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

PARSIDUODA.
Parsiduoda 2 augščitj mūrinis na

mas, 6 ruimai ir maudyne 2 lotai ša
lyje, arti Archer Avė. Kaina labai pi
gi- J. llgaudas & Co.
4262 Archer Ave.. Chicago, 1)1.
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S. L. A. steigia kuopas ir 
tokiose vietose, kur negali
ma sutverti draugystės. Jei 
atsiranda dešimts ypatų, 
neišskiriant moterių ir mer
ginų, tai ir gali gauti da- 
leidimą sutverti kuopą; gau
na čarterį dovanai ir lietu
viai nereikalauja išmesti 
po $30.00 ir daugiau už iš
gavimą čarterio.

Prie S. L. A. naudinga 
prigulėti taii> didelėmis 
kaip ir mažomis kuopomis. 
Žčdnas narys gauna dova
nai savaitinį laikraštį “Tė
vynę”, gauna S. L. A. išlei
stas kningas už pusę kainos. 
Turi teises prie posmertinės 
nuo $150.00 iki $1,000.00 ir 
pašelpos ligoje po $6.00 sa
vaitėje. O mokėti ręikia ne 
daugiau, kaip bile vienoje 
draugijoje.

Mokestis į Įiašelpos sky
rių — 30c. mėnesyje. Po 6 
mėnesiu lieki pilnu pašel
pos skyriaus nariu.

FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farm:}, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvi:} kolonijoj ir bū
damas farmeriu ir štorninku 
daug žmonių aprūpimi, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
f urmų.

Platesnių žinių kreipkitės lai
šku.

ANTANAS ZABELA, 
Peacock Box 1 Mich. 

Lake COUNTY.
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FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžcme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų 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 apielinkėjo, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvi’ų. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportaeija van
deniu ir golžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, baukos, bažnyčios, mok- 
slaiuės ir visi kiti parankumai. Bro
li lictuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy
liąja žmones pirkti smoltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes j Scotville, Mich. ir uš 
jums jiarduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tūpsi turtingu farmioriu. Norinti 
plukti tuojaus reikalaukite žomlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 
• Bldg.,Scotville, Mich.

2



KATALIKAS

POLITIKA.DELKO LIETUVIAI PI
LIEČIAI PRIVALO BALSUOTI UŽ REPUBLIKO NIŠKUS KANDIDATUSBALANDŽIO 6, 1915, CHI-

CAGOJE.(Prisiųsta.)
6,Utarninke, Balandžio 1915, nuo 6 valandos ryte iki 4 valandai po piet, bus balsavimai aut miesto majoro, miesto raštininko, miesto iždininko ir alderma- nų kiekvienos wardos.Visi lietuviai piliečiai ir lietuvės pilietes privalo balsuoti už Win. Hale Thompson republikonų kandidatą ant majoro ir už visus kitus republikoniškus kandidatus ant republikoniško ti- kieto, nes iš praeities yra žinoma, kad republikonų partija davė žmonėms geresnę ir teisingesnę valdybą, negu kitos partijos. Republikonų partijos valdyba visados stengėsi sunaudoti žmonių pinigus tokiu budu, kad kiekvienas išleistas doleris atneštų, žmonėms kuo- didžiausią naudą ir kuoge- riausius vaisius. Samdė geriausius darbininkus, ■ taip kad įvairiuose skyriuose valdybos darbas butų atliktas kuoatsakančiausiai. Niekur be reikalo neleido žmonių sumokėtų pinigų, tokiu budu mokesčiai ant praperčių laike republikonų valdžios netik ką nepakilo, bet susimažino per atsakantį ir ekonomišką valdymą viešų fondų.Republikonų partija visados davė žmonėms valdybą kuri turėjo užsitikėjiiną žmoniu, biznierių ir fabri- kantų, o turint tokią valdybą, fabrikantai leidžia savo fabrikus, o biznieriai veda biznį, o žmones turi ikiva- les darbo ir darbininkas gauna gerą mokestį. Tokiuose .republikonų laikuose darbininkas netik gali save ’ ir savo šeimyna atsakančiai užlaikyti, duoti savo vai-į kams atsakantį mokslą parengiant juos ant geresnes ateities, bet dar gali sutaupyti sau krūvelę pinigų ir nusipirkti sau namą, arba biznį-bet dabarttės-demok- ratų laikuose, žmogus su

IQueen ALEXANPRA]Anglijos karalienė, kuri dėkoja Amerikai už jų medi- kalę pagelbą karo lauke.

šeimyna džiaugiasi kad gali dūšią kūne užlaikyti. Tik vienoj Chicagoj yra be darbo apie 200,000 žmonių, vaikščioja gatvėmis ieškodami darbo, bet negauna. Republikonų laikuose ne darbininkas darbo ieškojo, bet dar; bas darbininko ieškojo, tai matote koks yra skirtumas tarpe republikoniškos valdžios ir dabartinės netikusios demokratų valdžios. Demokratų partija žmonėms visados prižadėjo aukso kalnus, bet davė tik bedarbę, vargą ir skurdą. Demokratų partija prižadėjo padaryti viską pigiau numažinant arba ir visai nuimant limitus ant tavorų ir produktų. Muitus numažino ir nuėmė, bet pigumo žmonės nematė ir nemato, tik pamatė, kad neteko darbo, nes iš užsienių ir užmarių galima partraukti tavoms ir produktus pigiau, negu galima čionai Amerikoje padaryti, dėlto kad darbininko mokestis užsienyje yra daug mažesnis, negu Amerikos darbininko ir tokiu budu Amerikos darbininkas netenka darbo dėlto, kad jo vietą užima užsienio darbininkas, kurio alga yra daug mažesnė ir gyvenimo sąlygos kitokios. Geriausiai ir aiškiausiai prirodo demokratų netikusią valdžią tas faktas, jog, nežiūrint ant įvairių mokesčių, kuriais demokratai žmones apkrovė ir apsunkino, kiekvienos dienos išlaidos šiandien yra per pusę milijono didesnes, negu įplaukimai ir nereikia labai ilgo laiko, pakol tokia valdžia nubankrutis šį kraštą.Keletas savaičių atga Illinois Central geležinkelio kompanija davė orderį Kanados kompanijai ant 3,500 tonų plieninių senių (relių) vertės $1,000,000.00, nes Ka- nadinč kompanija, iŠ priežasties pigesnio darbininko į ir nebuvimo muito, gali minėtas reles padaryti trimis doleriais ant tono pigiau, negu pigiausia Amerikos kompanija. Vienas milijonas dolerių Amerikos pinigų bus išvežtas iš Amerikos ir paskleistas Kanadoje o Amerikos keli milijonai darbininkų būna be darbo. Prie republikonų valdžios tas neimtų atsitikę, nes Amerikos darbininkas butų apsaugotas per atsakantį muitą ir tas milijonas dolerių butų patekęs į Amerikos darbininkų rankas. Tas yra vienas atsitikimas, bet yra tūkstančiai tam panašių. Nors rinkimas Chicagos miesto majoro nėra rinkimas prezidento, vistiek yra labai svarbus rinkimas, nes visa Amerika turi atkreipus akis ant šių rinkimų, fabrikantai ir biznieriai laukia, jeigu bus išrinktas William Hale Thompsonv republikonų kandidatas už majorą miesto Chicagos, kuris ateityje bus vienas iš didžiausių miestų pasaulyje, tai fabrikantai ir biznieriai įgaus didesnį užsitikėjiiną ir drąsą ir povalei darbai pradės atsitaisyti, fabrikai, kurie šiandien yra uždaryti atsidarys, priimdami į darbą tūkstančius darbininkų. Todėl

visi lietuviai Chicago  j e privalo delei savo ir visų gerovės balsuoti už William Hale Thompson republikonų kandidatų ant majoro ir už visus kitus repubjikonų kandidatus padėdami kryžiuką republikonų ratelyje trečioj eilėj, o tokiu budu nubalsuosite už doresnę, teisinges- snę ir geresnę miesto valdybą ir sykiu nubalsuosite, <ad grįžtų geresni laikai. Nepamirškite, Utarninke, balandžio 6, tarpe 6 vai ryte ir 4 vai. po piet. Kuris dirbate’, neikit į darbą, pakol neužbalsuosite. Moteris, kurių vyrai yra piliečiais, gali balsuoti, ir merginos, pasiekusios 21 metus, kurių tėvai yra piliečiais, gali balsuoti, žinoma jeigu yra užsiregistravę.Lietuvių Republikonų Susivienijimas.
Balsuokite už Republiko 

nu partiją.Ateinantį antradienį, be- landžio 6 d., Chicagoj bus rinkimai miesto majoro ir kitų miesto valdininkų. Rinkimai tai svarbus momentas. Šiandie Chicagoj šiais rinkimais kariauja dvi partijos: republikonų ir demokratų. Gal vieni musų piliečiai simpatizuoja demokratams, kiti gi republbiko- nams. Tečiau nereikia apsirikti. Nereikia apsirikti todėl, nes šiandie mes turime mieste demokratų valdybą ir matome kas veikiasi. Antai demokratai prieš majorų nominaciją daugiausia buvo pasirėmę tuo, idant ti^k jie laimėtų, jogei pati salios valdžia atsirandanti demokratų rankose. Ir ištikro, tokiais ir tam panašiais pasielgimais daugumą piliečių suklaidino, taip kad demokratų kandidatas į majorus apturėjo daug daugiau balsų už republikonišką kandidatą į majorus. Bet, gerbiamieji piliečiai, turėkite omenyje tai, ką mums gero padarė ir suteikė demokratų partija per tuos laikus. Demokratų partija mieste įsivyravusi priveisė mums nenuoramų, pačios policijos nekurtus narius ištvirkino.Todėl didis laikas tą partiją pamesti ir iš naujo imties republikoniškos, kuri yra kaip biznieriams, taip ir darbininkams daug prielankesnė už demokratišką.Jei šiais metais ir ateity; lietuviai piliečiai nenori matyti toleęriiai skurdo ir vargo, visuomet privalo miesto partijinę valdybą per-, mainyti. Nes Chicagoj demokratai įsigyveno, kai kac kituomet Kauno pilyj kryžiuočiai. Kad permainyti miesto valdybą visiems piliečiams būtinairemti republikonų partiją. O kad tą partiją paremti, idant ji laimėtų, ateinantį antradienį, balandžio 6 d., reikia balsuoti už republikonų partijos kandidatą į nia- jorusWm. Hale Thompson ir už visą jo valdybą. Reikia tik padėti kryžiukas prieš Wm. Hale Thompson o tuokart musų bus ne tik viršus, bet visame mieste pražydės gerbūvis, kokio šiandie prie demokratų mes nematome.

reikia

Dvigubos S. ir H. žalios stampes iki 12 vai. (dienos)
Visą popietį nedvigubos stampes

wieBOLDTs
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Subatoj atdara 
iki 10 v. vak.

Moterių ir mergelių
Pavasariniai ir Velykiniai apredaiai

Moterių ir panų siutai
Pasiūti iš gero poplino, pasiūti pagal vėliausią pavasarinę 

madą, visokiu spalvą, kaip va juodą, mėlyną, belgišką’spal
vą, visokią saizą iki 44, O O
specialiai už ............................................................

Moterių ir Panų kotai.
Pasiūti gero audeklo

■ nianniah saržos, pasiūti
pasiūti pagal vėliausią
su naujainadna žibančia spalva,
juodu ir kitokiu spalvą, regule- 
rė kaina $9.00 saizai nuo 13,

.. .85.98

arba 
ranka, 
madą,

Moterių ir Panų dreses.
Pasiūtos iš šilko, saržos arba 

šilkinio poplino. pasiūtos pagal nau
jausią pavasarinę madą, su nau- 
jamadnu plačiu 
čios spalvos, visokią 
pilką, belgišką Ši
tokią — tos dreses 
kaina ]>o $10 viso
kiu saizą, dabar 
po .....................

Kuponas
Darbines dreses.

Del moterių ir paną, pasiūtos ir plaunamo 
audeklo gingham arba cambric, daug visokią 
rušią del pasirinkimo — visokią didumą -— 
Eregulore kaina $1.50 — be ku- 

pono neparduodama, specialė 
kaina dėl sąbatos .......... WU

Balsuokite už P. Burneiką

madą, su 
audaroku žiban- 

spalvu. juodą 
visokiu ki- 

už papiginta,

86.98

Telephone Yards 1804

Didžiausia Rakandų Krautuve ant Town of Lake.
Pavasarini užėjus parduodame pečius, lovas, stalus ir 

kitokius rakandus už numažintą kainą. Taip-pat prie kiek
vieno pirkinio duodame gražias dovanas. Pasinaudokite gera 
proga.

ANTON KOSMOWSKI - savininkas
1741-43 W. 47th St., Chicago, Ill.

Antradienis, Balandžio 6 
Rinkimų Diena.

•■v .-t.*-

Rinkimų dienoje, balandžio 29 dieną, Chicago Heights lietuviai turi atiduoti savo balsus už P. Burneiką, kuris yra kandidatu i aldermanus iš 5-tos war- dos. P. Burneiką Amerikoj gyvena 16 metų, 13 metų Chicago Heights. Septyni metai užlaiko bizni — Hardware Store — taippat yra kontraktoriumi. Paeina iš Kauno gub., Telšių pav., G elžičių kaimo. Ji į aldermanus indorsavo Lietuvių Ųkėsų Kliubas.Labai prietelingas žmogus ir Chicago Heights lietuviai galėtų pasididžiuoti, jei jis butų išrinkta į aldermanus.Todėl visi balandžio 20 dieną atiduokite už ji savo balsus!

Kiekvienas Chicagos lietuvis pilietis ne tiktai tiesiog balsuos ant klausimo, kokiuo budu miesto Chicagos reikalai turi būti vedami, bet lygiai turės savo balsu nuspręsti apie galutiną demokratų valdžios likimą ir sunkiuosius laikus.Antradienis balandžio 6 d., taigi ir yra tuo laiku, ku- riuomi galima sugrąžinti republikoninį gerbūvį ir geruosius laikus. Republikonų partijos laimėjimas antradienio rinkimais reiškia fabrikų atidarymas, bedar-l biams darbas, gerbūvis, kiekvienam žmogui užsiėmimas ,kuris tik nori darbo ir jam kuogeriausioji mokes- 1 tis.Nesiduokite susivedžioti kokiems nors politikieriams, kurie visus gali nuvesti į šuntakius. Balsuodami padary- kite kryžiuką ties republikonų partija.
| x | William H. Thompson į majorus.— Amsterdam, bal. 2. — Vokietijos valdžia išleido dekretą, kuriųoini leidžiama visose atskirose valstijose pagal žmonių' norą aprubė-

žinoti arba uždrausti pardavinėjimą svaginamų gėrimų.

visokią Vynu ir Likeriu už žemiau
sias kainas. Speeiališkos kainos yra 
duodamos ant Vestuvių. Krikštynų 
ir t. t. Gėrimus pristatoin į namus 
ant pareikalavimo.

Reikale malonėkit kreiptis pas savą

J Geo. M; Chernauskas
į SAVININKAS fe , r
11900 So. Union Avenue Chicago, III.
/ Telephone Canal, 125G

Family Liquor House

VELYKINIS IŠPARDAVIMAS IJ

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami 
tikrą 
Pain 
visados 
kito 
re. 
čia 
na
Aptiekuose 
pas išdirbėjus.

gauti 
Richter ’io 
Expellorj, 
reikalam

su su ka 
ženklu kaip 
parodyta kai 
25c. ir 50c 

arba

nSI F. Ad.Richter&Co 
74-80 Washington SI 
į NEW YORK, N. Y.“LEONA GAIZAITE

Baigianti advokato mokslus. 
Tarpininkauja su 

DANIEL BELASCO 
Attorney at Law 

> 
Svarbiame reikale suteikiame veltui

UŽ laužymą įstatymo leidžia- Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago
* S mi 4 o 41^4 o 1-iia 'trolLiv

111a bausti $2,500 arba metai patarimUs.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Angliška kalbu, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tebulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau kiesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amcxbmm Rcžiaol ot LaaSun&es

1741 W. 47th Street Chicago, III.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvią kataliką 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinią iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbiniu- £ 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje, j

Rusu cenzūra “ORAUSį" į Lietuvą laloidžla 

“ūRAU6AS’’_afsielna-met. $2, pusei nu$lT 8
Užsieniuose metams S3, pusei metą $1.50 Z 

DRAUGAS PUB. COj 
1800 W. 40th St., Chicago, lit. g 

Telephone Orovor 6114
ilMMMaBaKanMtiiiiMiiaiMHUia.cMHaiį
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KATALIKAS

Iš Chicago.
PRISAKYMAI POLICI-

ANTAMS.

Andai teisėjui Sabatli 
perstatyta 16 nauju poli- 
ciantii, kuris turėjo juos 
prisiekdinti. Pirm prisiek- 
dinimo teisėjas štai kokius 
naujiems policiantams pri
sakymus suteikė:

Bukite gentlemanais net 
tuomet, kuomet turite areš
tuoti labiausiai trukšmin 
guose atsitikimuose.

Bukite nuolankus vi
siems piliečiams.

Stokite teisman stropiai 
su paliudijimais ir išaiški
nimais.

Per a u gšta i n epa'kilk i t e. 
i teismą atsineškite taip, 
kaip norite idant į jumis 
teismas atsineštų.

Išimkite šovinius iš gin
klo, koki atnešate teisman 
del corpus delicti.

Turėkite kiek nuosaiku 
mo areštavime ir savo laz
dų panaudojime.

Nebūkite teisme privari 
nėtojais pakampiam advo
katei™.

Nereikalaukite, idant tei
sėjas pratęstų bylą, kibą 
tas butų būtinai reikalingas.

Bukite gentlemanais vi
sur ir visuomet.

Tai pasakė teisėjas Sa 
baili į naujus policiantus. 
Tie neva “prisakymai’’ la
bai gražiai skamba, bet ar 
policiantai sulyg jų elgia
si, tai jau kitas dalykas. G 
tečiau turėtų taip elgties.
JIEMS BUS ATLYGIN

TA.

Bepročių Įstaigoje ke
turi užveizdai: Otto
Pierce, Chas. Carney, O. 
A. Lidener ir H. Richardson 
patraukti tieson

■už sumušimą dviejų 
bepročių, Koza.ro ir Petri 
ko. Apie sumušimą patyrė 
Įstaigos superintendentas 
dr. Leininger ir tuojaus 
pranešė valstijos prokuro
rui. Šis Įsakė visus keturis 
brutalius uždaryti kalėji
mai! ir pradėjo tardymus.

Tose Įstaigose baisesni 
dalykai veikiami su ser
gančiais, bet visokie atsiti
kimai neišverčiami aikštėn. 
Kas pasidarė, kad pasta
rasis atsitikimas paaiškėjo, 
nebuvo paslėptas, tiesiog 
nesuprantama.

Vienas darbininkas atė
jęs pėsčias iš Gary, Ind. 
Antras pėsčias ėjęs 71 my
lių nusipirkti šnipelį ir tam 
išleido paskutinį dolerį. Į 
Maywood suplaukė del to 
pagarsinimo bent 800 dar
bininkų.

SAKO, KAD DARBAI 
GERINASI.

Pavasariop darbai eisią 
geriau. Jau dabar ima ge
riau eiti.

Illinois Steel kompanija 
priėmė 1.000 naujų darbi
ninkų.

Pullman kompanija ga
vo užsakymų ant $1.500.- 
(100. Turi padirbti 47S plie
ninius vagonus.

In teri i a t ion ai Ha rvester 
kompanija padvigubino sa
vo darbininkų skaičių.

Aetna Powder kompani
ja priėmė 200 naujų darbi
ninkų.

Šį balandžio mėnesį 
Grant parke pradės staty
ti Field Museum of Natio
nal History. Tasai inuzejus 
atsieis $5,000,000. Pačioj 
darbo pradžioj reikės 1,000 
darbininkų, o paskui per 
tris metus nuolatai turės 
darbo 2.000 darbininkų.

— Roma, bal. 2. — Ita
lijos karalius aukojo $20,000 
pagelbėjimui bedarbių Ve
necijos provincijose.

— Londonas, bal. 2. —Iš 
Kopenhageno atėjo žinia, 
jog Rusijos ir Švedijos di
plomatai susirinksią a]įkal
bėjimui Finlandijos reikalų.

— Barcelona, Hispanija, 
bal. 2. — Vidurnakti tris vo
kiečiai norėjo pasislėpti 
ant garlaivio Ataria Teresa, 
kurs ant rytojaus turėjo iš
plaukti i Neapolį. Vokiečiai 
suareštuota.

— Berlynas, bal. 2. — 
Berlyno miesto taryba nu
tarė nupirkti 50,000 akerius 
žemės Berlyno apielinkėse 
ir ištaisyti ant jų gražius 
į arkus. Ta žemė atsieis $12,- 
000,000.

Reikalingas
Reikalingas tuojaus ge

ras “Linotype” operatorius. 
Te atsišaukia i “Kataliko” 
administraciją, 3249 So. 
Morgan str., Chicago, Ill.

Draugysčių Reikalai.
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA Dr- 

STĖ ŠV. MARTINO
CHICAGO, ILL

N. O vertingas, Pirm.
.3405 Auburn Ave.

J. Miekeliunas, Viee-Pirm.
839 W. 34th St.

A. J. Kasparas Prot. Rast.
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievskis Pin. Rašt.
1625 W. 20th St ,

M. Z. Iždininkas
2118 W. 20 St.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Eugol St. ’ 

Prau. Stankus, Vice-Ęirm.
957 Jenne St.

.Jonas Druktenis, Nut. Rašt.
408 Linden St.’

Motėjus Reuga, Fin. Rašt.
353 W. Main St.

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St. 

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm.
202 N. Howland Ave.

Jonas Gasiunas, Viee-Pirm. 
S3 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave.
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Quincy St.
D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 

WILKES BARRE, PA.

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St,

S. Pileckis, Prot. Rašt. 
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Rašt. 
404 Park Ave.

J. Jakimaitis, Antras Finan Rašt 
J. Rėkus, Iždin.

B. Balionis ir K. Rudaitis. 
Itasos globėjai.

K. Rudaitis ir V. Montvila, 
Maršalka.

J. Linukus. Organo vedėjas 
404 Park Ave.

DR-TĖS ŠV. JUOZAPO L. M. 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill., 

VALDYBA 1915 m.

Juoz. žalandauskis, Pirm.
4.345 S. Hermitage Ave.

Ign. Kumpikas. Vice-pirm.
4605 S. Marshfield Ave.
Juoz. J. Palekas, Rašt.

4629 So.PaulinaSt.
Tamošius Vairas. Knigvedys,

GERA PROGA.
Del biznierių. Aš esmu savininkas 

penkių biznierinių lotų ant • Kedzie 
avė. ir 39 gatvės priešais Naujosios 
Craino milžiniškos dirbtuvės, kuri 
greitai pradės dirbti. Tuoj tūkstan
čiai darbininkų ras ten sau darbą ir 
ten apsigyvens. Tuomet 38 ir 39 gat
vės taps biznio viduriu. Toje vietoje 
ir yra mano lotai. Aš parduosiu daug 
pigiau, nes agentams procentu nerei
kės mokėti. Norintieji pirkti, atsi
šaukite pas savininką.

W. Waisvil.
Lake St. (Car pass 23 avė).

Melrose Park, III. Drabužinė krau
tuvė. Telephone Melrose Park 745.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valaados

3249 S. Morgan SI, Chicago. ‘“U■“

Jaunoji Lietuva” yra artimiausiuose santykiuose su 
‘‘L. žiniomis”, ‘‘L. ūkininku”, “Mokykla” bei “Aušrine’ 
ir šių laikraščių bendradarbiai didžiumoje yra drauge ir 
“Jaunosios Lietuvos” bendradarbiais.

. ............................... 1

Jau antri metai eina didelis mėnesinis 
laikraštis su paveikslais.

“JAUNOJI LIETUVA"
A

“Jaunojoje Lietuvoje” kiekviename numeryje spaus
dinama. rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, ap- 
‘sakymoliii ir kt.), taipgi raštų ir straipsnių, kame gvilde
nama vairus mokslo ir visuomenės gyvenimo klausimai. 
Beto, “Jaun. Lietuvoj” yra dar šie nuolatiniai skyriai:

I. Mokslas ir pažanga.
II. Ruožai iš politikos ir visuomenės gyvenimo.
III. Sapudos ir gyvenimo atbalsiai.
IV. Literatūros apžvalga.
V. Jaunimo Balsai.
Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Atsiuntusiems 

25c. krasos ženkleliais (stampomis) ar kt. tuojau išsiun
čiame vieną numerį pasižiūrėti.

Meldžiame užsisakyti tuojau:

‘‘Jaunoji Lietu vd” ingei»i<ieAvemie Chicago, III.

Tananevigz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

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

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

tuose. • *'
PERKA ir parduoda Morgečius ir Jiondsus, nešančius. 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje, 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

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 pietų.

DYKAI Pakelis su visokiomis vely
kinėmis dovanėlėmis del vai

kų. Bus duodama kiekvienam kostumeriui dykai suka
toj balandžio 3 d. visose Banke’io krautuvėse.

Siaur-vakarinė dalia Vakarinė dalia Siaurinė dalia Pietinė dalia
1644 W. Chicago av2510
1373 Milw. avė. 2830
1045 Milw. avė./ 1836
2054 Milw. avė. 1217
2710 W. Norht ava 1832

W. Madison etJ818 U . 12 st. 2640 Lincoln avė.
W. Madison st 3102 _W. 22 st. 3244 Lincoln avė
Blue Island av3032 Wenthworth 3413 N. Clark at
S. Halste st. 8427 S. Halsted st 406 W. Division
S. Halsted st 4729 S. Ashland av 720 W.,Norihave

(AN KES’ COFFEE
Geriausia kava, kurią už&Į 
tą kainą galima pirkti,^ 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori čėdyti, o nori 
gerti gerą kavų, parduodu geriau
sia kavų Peaberry po 22c; kava 
Santos 19c, ta pati kų pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

prių kavų, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už svarų. At-

J minkite, mano šviežus sviestas 
nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste ant kožno svaro.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

^zsitas specialis KUPONAS vertas lt
g Ha^san Cigaretų kuponų, kada yra priduo-j 
S damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan | 
I Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas | 

THE AMERICAN TOBACCO CO. L
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. >£ 
(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

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

MUSU ČIEIMIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO
3003-3039 S. HA1STBB ST. CHICAGO, ILL

ną.itufiNiia ui> i
Lau.i.iuii'ėuai I

“Amerikos Lietuvis
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

• I

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

“APRIL FOOL” PRIDA
RĖ NESMAGUMŲ.

Į Maywood priplūdo daug 
darbininkų. Jau trečiadie
nį po pietų vienas italas 
darbiniuose drabužiuose ir 
su šnipeliu rankose pasi
barškino High School prin 
cipalo ofiso duris. Tam i- 
talui besiaiškinant įvirto 
ofisan dar 10 darbininkų. 
Principą las sakė neturįs 
jiems darbo. Tuomet darbi
ninkai pakišo jau laikraš
tį, kuriame besąs pareika
lavimas 100 darbininkų su 
šnipeliais ir nurodyta adre
sas High School.

Principalas suprato, kad 
jam padaryta “April Fool” 
ir aiškino tai]) atėjusiems 
darbininkams. Tą pat po 
pietį dar daugiau buvo atė
ję ir ant mokyklos kiemo 
pernakvojo 75 darbininkai. 
Antrytojaus ūžė dar dau
giau.

ANT RANDOS.
Ant parandavojimo puikus storas 

su gyveninio kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaušiui, Drapanų, Aprėda- 
li.i arba čeveryku sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 23.34 So. 
Oakley Ave., Chicago, UI.
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Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vak vakare kasdiena

S. L. A
LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.
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Rubliai į Lietuvą galima 
siųsti per Telegrafą

Atsišaukusiems iš,Lietuvos ir reikalaujantiems pagelbos, 
galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu
na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 
dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai yra 
siunčiami iš Ameirkos iki Petrogradui|(Russia) per 
Telegrafą, o iš Petrogrado į paskirtą vietą, kaip tai 
į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą.

Persiuntimas per Telegrafą $3.50, už kiekvienąržodį 43c, 
ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunui[20c.

Del platesnių informacijų kreipkitės į

TANANEVICZ SA VINGS BANK
3249-3253 SO.i MORGAN ST, CHICAGO, ILL. ■

M. PALTAN AVIC1A
15 Millbury St., : Worcester,Nass r;
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Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

LIETUVIS
GRABORIUS
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

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

CHICAGO, ILL.
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Užsisakykite ‘Kataliką”

n----- --- —■——s
DU-KAKT NEDEUN1S LAIKRAŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir petugdla,
------------PRENUMERATA KAŠTUOTA:

AMERIKOJ f aspusei
EUROPOJ rRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-u .avi. v«j Įjoj -r §jj.otįjoj |5 § prusuose 15 m.
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Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
521'522 W. South AIU « Mahanoy City, Pa.
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