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SUVALKIJOJ VĖL KUŠIAI EINA
Rusai laimėjo 
Karpatuose.
Mūšiai Suvalkijoj.

Petrogradas, bal. 3. — 
Rusai Karpatuose daro veik 
viršžmogiškas pastangas. 
Pasisekė todėl rusams nu- 
gainioti vokiečius ir austrus 
nuo augštumų tarp Lnpkov 
ir Užšok tarpkalnių. Paėmė 
geležinkeli, kurs veda i Vo
lą Michova ir Lnpkov ir per 
Vengriją į pietus.

T pietus nuo Dūkios, kur 
rusai pakalnėse apsikasė, 
austrai liovėsi atakavę rusu. 
Dabar abi pusi, matyt, lau
kia, kurioj pusėj bus viršus 
baisiame susirėmime del 
Lnpkov ir Užšok tarpkalnių.

Likučiai austrą, kurie bu
vo įsibriovę į Besarabiją iš 
Bukovinos, dabar nugrūsti 
atgal į Bukoviną.

Dabar visu ilgu frontu 
nuo Baltikes iki pat Rumu
nijos parubežių daro užpul
dinėjimus, o austrai ir vo
kiečiai tik ginasi.

Suvalkijoj mūšiai eina.
Kaip rusą oficialiai skel

biama, tai Suvalkijoj mū
šiai tęsiasi. Ir čia vokiečiai 
tik ginasi, o ne užpuldinėja 
ant rusu. Rusai vokiečius 
nustūmę prie jų poziciją, 
kurios yra i rytus nuo Pilvi-| 
škių-Marijampolės- Kalvari- 
jos-Suvalką-Augustavo lini
jos. Todėl aiškiai dar giliai 
yra įsidavę Suvalkijoj.

Rusija atmetė 
taikos pasiulimą.

Paaiškėjo dalykas, kaip 
Ausrija bandė susitaikinti 
su Rusija. Taikos pasiūly
mas padaryta per Šveicari
jos valdžią. Rusija pasa
kius, jog nesitaikįs su Pra
nu Juozu, jei jisai nenori 
kartu susitaikinti su viso
mis kariaujančiomis valsty
bėmis.

Russkoje Slovo vėl rašė 
apie taikos pasiūlymą. Tasai 
laikraštis tvirtina, kad iš 
pradžios Austrija per pope- 
žią kreipėsi i kaizerį tik
slu baigti karą. Kietspran- 
dingas kaizeris, vienok, yra 
užsispyręs, nenori kalbėti 
apie taiką ir jam rupi tik 
tęsti karą. Buk Austrija su

tikusi atsižadėti Galicijos, 
Hercegovinos ir Bosnijos.

Svarbus pasitarimas.
, Paryžiuje atsibus susiva
žiavimas delegatu iš Angli
jos, Rusijos ir Francijos. 
Tarsis apie svarbius daly
kus. Apkalbinės Turkijos 
užlaikymą Europoje, Balka
nų stovį ir kitus didžios 
svarbos klausimus.

Talkininkai žiuri, kad 
kartais galą gale neištiktą 
nesusipratimą ir kad neim
tą paskui pešties tarp savęs, 
kaip kad Balkanų tautos 
supliekusios turkus, tarpi 
savęs susipešė. Todėl dabar 
atsibus pasitarimas, pasiai
škinimas apie dalykus.

Moteris įves 
taiką Esropčįg,

New York, bal. 3. — Ba
landžio 13 d. iš New Yorko 
išplauks Miss Jane Addams. 
Plauks į Haagą, kur atsibus 
tarptautinis moterių susiva
žiavimas. Moterių bus iš vi
są pasaulio kraštą. Posė
džiai bus vedami trijose kal
bose — angliškoj, francu- 
ziškoj ir vokiškoj. Jos sten
gsis priversti kariaujančias 
valstybės viešai paskelbti, 
ant kokių išlygą susitaikin
tu ir stengsis kartu prikal
bėti kariaujančias valstybes 
tuoj sustabdyti karinius vei
kimus.

Iš New Yorko išplauks 
šešios delegatės.

Ir iš visos iš Amerikots 
bus tame suvažiavime ap
link 25 delegatės.

Suvažiavimo posėdžiai at- 
sidarįs balandžio 28 d.

Už kates mo
kėta po $2.00

Londonas, bal. 3. — Atė
jo daugiau žinią apie žmo
nių padėjimą Przemysle 
prieš pasidavimą rusams. 
Paaiškėjo, jog oficieriai ir 
visokie viršininkai pilnai 
vi sako turėjo — valgių, vy
no, cigarų iki pat pasidavi
mo. O gyventojai ir karei
viai turėjo badmiriauti • ir 
vargti. Maistas nebuvo pa- 

mėdnai sunaudotas. O karei-
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BRIDGE OVER THE GOLDEN HORN

Viršuj perstatoma dalis 
Konstantinopolio ir tiltas 
per taip vadinamąjį Aukso 
Ragą. Apačioj parodoma 
Rusijos karo laivyno veiki
mas Bosfore. Kaip matoma, 
dar labai toli tam laivynui 
link Konstantinopolio.

vių tvirtovėj buvo trissyk 
daugiau, negu reikėjo jos 
apgynimui.

Paskutinėse dienose ka
tės buvo pardavinėjamos 
maistui po $2.00, o šunes po 
$5.00. Arkliai jau buvo vi
si sunaudoti maistui. Buvo 
likę tik geriausieji oficie- 
rių drigantai.

Vienas pasibaisėtiniausių 
reginių, ką rusai ineidami į 
Przemyslį išvydo, tai buvo 
būrys peralkusių žmonių, 
kurie, apstoję paskerstą ar
klį, rankomis draskė mėsą 
ir čia pat ant gatvės ją val
gė.

Šiltinė skerdžia 
serbus.

Nish, Serbija, bal. 3. — 
Amerikos konsulas iš Nish 
atsišaukė į amerikonus, kad 

‘gelbėti! serbus iš nasrų bai
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Prūsu miškais 
ir pelkėmis.

Rytą Prusnose, ypač tarp 
Pilkalnio ir Galdapės, trau
kiasi apie 60 verstų ilgumo 
miškai ir pelkės. Tai nepa
prastai dideli ir tankus miš
kai, kuriuose lengviau pasi
klysti ir galą sau gauti, kaip 
kokiuose tyruose, nors čia 
kilią keliatės ir net plentai 
kryžiuojasi, pinasi visur.

Tie keliai tai vokiečiu ty
čia supainioti (jų mat, išau- 
ksto rengiasi karau), kiti 
net suvedžiojimui padaryti. 
Apie juos taip pasakoja ru
su kazokai.

— Rods joji keliu kaip 
reikiant, žiūrėk ir joji į pel
kę (balą) ir dar tokią, ku
rios išbristi negali. Buvo 
kelias — ir jo nebėra. Grį
žti atgal. Kas per monai? 
Čia pat jojome, rodos, nebu- 
70 jokiu kelią, nei iš deši
nės, nei iš kairės. O dabar 
kiek tik nori. Ir žinok, kad 
geras kuriuo išjoti. Kryžke
lės gudriai krūmokšniais už
stotos, kad visai ją nematy
ti. Pasirodo, keliai tie neti
kri, tyčia padaryti, kad su
klaidinus ir dar pelkėn ku
rion nuvedus. 1

MAP SHOWING LOCATION OF RUSSIAN FLEET

sios ligos šiltinės. Atsišau
kime rašo:

“Šiltinė siaučia* Serbijoj, 
ir jei nebus suteikta greitai 
pagelba, mirtingumas bus 
pasibaisėtinas.

Šiltinė yra nešvarumo li
ga ir ją išplatina utėlės, ku
rios tarpsta tik nešvarumuo
se. Nėra pakaktinai namų, 
kad priglaudus ligonius. Da
bar jie voliojasi krūvomis 
ant purvinų šiaudų.

Jie nemainė savo skalbi
nių per pusmetį, ir todėl 
žmogaus švarumasš kurs y- 
ra būtinas daiktas del sus
tabdymo ligos, nėra pasie
kiama. Jie negauna gero 
maisto, nes jo šioje šalyje 
trūksta, nei-gi yra pinigą 
nusipirkti, jei to maisto ir 
butų.

gal ir mirčiai į nasrus. Iš 
ligoniu 50% miršta.”

Blaivybe Angli
joj stiprėja.

Londonas, bal. 3. — Tū
kstančiai londoniečių viešai 
pasižadėjo nevartoti jokią 
svaigalu, kol karas tęsis. Po 
miestą buvo leidžiama tam 
tikri atspausti pasižadėji
mai po kuriais žmonės pasi
rašinėjo. Pasirašinėjo žymus 
vertelgos ir valdininkai.,

Laikraščiuose paduodama 
daugybės prašymų ir pri
tarimų, kad valdžia uždrau
sti! pardavinėjimą' svaigalų, 
kol karas tęsis. Patarimai 
buvo panašus į šitą:

Daktarai, tegali dirbti, tik 
dvi savaiti, nes po to patys
apserga, nėra galima išsisau
goti. Eiwa tiesiog ligai, o

“Aš pilnai pritariu sus
tabdymui dirbti ir pardavi
nėti svaigalus, kol tas karas 
tęsis. Tą aš skaitau už bu-

tiną reikalą del greito ir pa
sekmingo karo pabaigimo. 
Nuoširdžiai remsiu valdžią 
šitame reikale”.

Anglai pripratę prie as
meninės laisvės. Todėl dau
gelis tvirtina, jog svaigalą 
uždraudimas* pardavinėti 
butu asmeninės laisvės var
žymas.

RENGIASI IŠPLAUKTI.
New York, bal. 3. — Aš- 

tuoni Vokiečių garlaiviai 
pasirengė apleisti New Yor
ko uostą. Prisikrovė daug 
anglių ir jų pakaks ilgam 
laikui ant jūrės. Didžioj sla
ptybėj laikoma, kuomet tie 
garlaiviai išplauks.

Amerikos valdžia neturi 
teisės jų sulaikyti, jei jie 
plauks į kitą neutrali uostą 
arba namo. Bet Su v. Valsti
jos turės atsakyti už nuosto
lius, jei tie garlaiviai juroj 
apsiginkluotų ir padaryti! 
nuostolių talkininkams.

peikia labai pažinti vie
tas, km- suvokti tuos kelius. 
Vokiečiai juos, žinoma ran
da, nes turi nežymiai pada
rę tam tikrus ženklus ant 
medžią, stulpą.

Kartais tarp tankaus miš
ko pasitaiko ilgos iškirstos 
aikštės, patogios karuome- 
nei žygiuoti. Bet čia primė
tyta vielą, kurių galai miš
kų gelmėn nueina. Palietus 
ją, tuojaus pat iš miško pa
sipila visas lietus šovinių.

Visųblogiausia gi tai pel
kės (balos). Jų miškuose la
bai daug: visaip jos rangosi, 
šakojasi, nelyginant tinklu 
panioja.

Kitą kartą joji mišku — 
skundžiasi kazokai. — Nie
ko—sausa. Štai prieš tave 
pelkė. Pasuksi kiek — vėl 
skersai kelią pelkė. Vėl pa
suksi — ir vėl ta pati histo- 
rija. Ir norėtum atgal išei
ti, bet jau negali, lyg ant sa
los kokios pakliuvęs. Be to 
gi tos pelkės miške neuša- 
lusios, tik kiek iš viršaus 
baltu sniegu pridengtos: ti
kri spąstai. Ir reikia didžiai 
daboties, kad kur nepras- 
mėgtum, kartu gi atminti, 
kad už kiekvieno medžio ir 
krūmokšnio gali stovėti bu
drus priešininkas su savo 
mirtinaisiais įrankiais.

dumti į Atlantiką ir tuomet 
šitie garlaiviai teiktų jiems 
reikalingų daiktų.

Gal but. kad vokiečių ka
ro laivai yra paketinę iš

ATAKAVO VOKIEČIŲ 
KAZARMES IŠ ORO.

Paryžius, bal. 3. — Tą 
pat dieną vokiečiai atakavo 
francuzus, o francuzai ata
kavo vokiečius iš oro.

Prancūzams tą dieną pa
siseko nušauti tris vokiečių 
orlaivius.

Francijos orinė eskadra 
numetė 33 bombas ant vo
kiečių kazermių ir stovyklų 
Woevre apskrity j. Vokiečiai 
smarkia ugnimi spjovė į 
orlaivius. Tris orlaiviai su
grįžo su pervertais skylė
tais sparnais. Bet lakūnai 
nebuvo paliesti. Visos maši
nos sugrįžo atgal.

Vokiečiai skelbia, jog 
francuzų orlaivis skraidė 
Muellheim padangėse, Bade
ne, ir mesdamas bombas ne
mažai bledies padarė.
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Aleliuja... Aleliuja... Mes 
čia, šioj laisves šalyj laukia
me Velykų — Kristaus pri
sikėlimo šventės — ir džiau
giamės, kad lytoj galėsime 
sočiai pavalgyti, dailiau ap
sitaisyti, gi dar ir pasilink
sminti, bet kai]) šiandie tos 
garbingos šventės laukiama 
musų tėvynėj Lietuvoj, ku
rią teutonai skersai ir išilgai 
terioja, kur riogso tik vieni 
nuodėguliai, pelenai ir ka
pai, kur sielvartams ir var
gams nėra jokio galo. Mes 
čia švęzdami Velykas todėl 
neturėmėm pamiršti savo 
brolių, nukentėjusių nuo ka
ro neturėtumėm pamiršti 
jų vargų ir sopulių. Šven
tės metu turime kiek kas 
išgali sumesti aukų Tautos 
Fondui, kuris nukentėju
siais broliais ir seserimis 
Lietuvoje rūpinasi. Nepa
mirškime teriojamos Lietu
vos žemelės!

“Tėvynė” nesenai paskel
bė, jogei nuo vieno savo ben
dradarbio iš Chicagos aptu
rėjusi žinią, kad Chicagos du 
kunigu per išpažinti klau
sinėja žmonių, ypač mergi
nų, ar jie nepriguli prie Sus. 
Lietuvių Amerikoj.' “Drau
gas” tai paminėdamas sako, 
kad tai baisiausias ant ku
nigu antmetamas šmeižtas 
ir Chicagos lietuviams ku
nigams pataria už tai “Tė
vynės” redakciją patrauk
ti tiesom

❖

‘ ‘ Dra uge ’ ’ pranešama, 
kad Susiv. L. R. K. A. 30- 
tasis metinis seimas šiemet 
atsibusiąs Scranton, Pa. bir
želio .1, 2 ir 3 dienomis. 
Svarbiausiuoju seime klau
simu bus — savo organo į- 
steigimas.

*
Pagarsėjęs Rusijos gene

rolas Russki, kuris puikiai 
atliko kampaniją Galicijoje 
ir užėmė ten miestą Lvovą, 
caro paliuosuotas nuo toli
mesnės tarnybos karuome- 
jiėje su • atžymėjimais, pen- 
sija ir caro nuolankia dėko- 
ne. Generolas iš karuome- 
nės išstojęs del nesvekatin- 
guiiio.

KATALIKAS*
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dtsikė- 
s viso

Ir žmogui mirtis išrodo 
didžiausias piktas, baisiau
sia nelaimė.

Bet Kristus atsikeldamas 
parodė, kad mirtis dar ne
paskutinė ir ne didžiausia 
galybė ir nėra žmogaus gy
venimo galas.

Kėlusis ir daugiau nemir
štantis Kristus patikrino 
žmogui, kad ir jis kelsis ir 
pradės geresni ir laiminges
nį gyvenimą.

Ar dar gali but didesnis 
žmogui džiaugsmas ?!

Nekuomet.
Tai sukelia žmoguje neiš

reiškiamą džiaugsmą padė
kos savo Dievui Išganyto-Didžiausia krikščioniško

sios išminties Suma!
Visos krikščionių pasau

lėžvalgos branduolys!...
Kristus mirė, palaidotas 

ir trečią dieną iš numirusių 
atsikėlė...

Atsikėlė tikrai, realiai, fi-

Tai didžiausias pasaulio 
historijoje nuotikis, di
džiausias stebuklas.

Ir to dėkingumo kupina 
krikščionija drauge su baž
nyčia gieda “Aleliuja”.

Visų tautų krikščionija 
vienaip gieda “Aleliuja”.

Ir šiame žody išreiškia sa
vo neišreiškiamą džiaugs
mą.

Aleliuj 
špatį!...

Ir tikrumas jo historijos 
uoloje iškaltas.

Jo niekas užginti, niekas 
išdildvti negali.

Surexit Dominus vere — 
Viešpats tikrai kėlės, Aleliu
ja! — gieda per Velykas 
Bažnyčia, o drauge su ja ir 
visas tikintysis Kristum pa
saulis.

Velykų šventė — Kris
taus iš numirėlių prisikėli
mas !

Didžiausia 
šventė!

Šviesiausia metų diena!
Maloniausias krikščionies 

širdžiai atsiminimas!
Krikščionių tikėjimo pa

matas !
Krikščioniu vilties užsta- Reikia bent valandėlę pa 

kilti augščiau ir prasiblai 
vinti.

Tuomet Kristaus 
limo reikšmė paaiškė 
j e savo didybėje.

Kristus — pasaulio 
lias, tiesa ir gyvata.

Kristus — pasaulio 
sa savo atsikėlimu nuveikė 
tamsą, mirtį ir visą piktą.

Nieko nėra baisesnio gam
tos gyvūnams už mirti.

Kas gi mums is jo f
Oi, daug ir perdaug pasi

nėrėme kasdieninio gyveni
mo mažmožiuose.

Pergiliai nugrimzdome 
rutinos jurėje.

Užgavo mus tarsi atrofi
ja. Rodos nebtekome reikia
mo organo tojo didžiausio 
nuotikio reikšmę apkainuo-

ALELIUJA!

Rusijos valdžia ameriko
niškose firmose užsakiusi 
daug plieno ir geležies iš
dirbinių. Užsakymai sie
kianti 7 milijonus dolerių. 
Rusija pirmiau tuose daly
kuose buvus susinešus su

g

Anglijos firmomis, bet ten 
perbrangiai viskas buvo sta
toma. Todėl visus užsaky
mus pasiunčiusį į Ameriką.

Meksiko villistų ir zappa- 
tistų valdžia suteikus 20,001-

dolerių atlyginimo našlei J. 
B. McManus, kurios vyrą, 
Suv. Valstijų pilietį, zappa- 
tistai netoli Meksiko sosti- 

'iiės buvo nužudę. McManus 
j paėjo iš Chicagos. Be to Vil
ija dar pažadėjęs žmogžu-

džius susekti ir juos kuoaš- 
triausiai nubausti. Tai pir
mas atsitikimas, kad už nu
žudytą Meksike amerikoną 
atlyginama. *

Buvęs Meksikos diktato

rius generolas Huerta, to
mis dienomis Hispaniją ap
leidęs ir iškeliavęs į Argen
tiną. Matyt, jis prisibijo da
bartinio europinio karo. Kol 
dar galima, pasiskubina nuo 
to nelaimingojo kontinento 
išsinėšinti. Ir gerai daro.

*
Rusijos valdžia nuolatos 

giriasi, kad jos karuomenė 
vokiečius iš Suvalkijos va
ranti, bet ligšiol jokiuo bū
du negalinti išvaryti. Vokie
čiai visoj Suvalkijoj tuo tar
pu veikianti, ypač pašaliais 
plentų ir didžiulių ežerų. 
Ir trečiasis mėnuo rusąi 
vienodai skelbia, kad tuo 
tarpu vokiečiai nei nemano 
apleisti Suvalkijos. Aišku, 
girties ir veikti, tai nevieno
du dalyku. Matyt, ne gerįau 
rusams sekasi ir Karpatuo
se, bet girties reikia.

Velykos.
Štai ryto dieną švęsime 

brangią mums šventę Vely
kas. Su pakilia dvasia, su 
pakiliais jausmais laukiame 
šios pavasario šventės. Jau
čiamės atsinaujinę,' atgimę. 
Nesmagumai, susikrimtimai 
ir visas pilkasis gyvenimas 
lieka, paskęsta užmirštyje.

Šiemet, vienok, švęsime 
Velykas kitai]), negu kitais 
metais. Retai žmonija esti 
tokiame padėjime, kai]) da
bar. Senai bebuvo musų tau
ta panašioje bėdoje, kai}) da
bar. Tai turime atsiminti, 
daugeliui ir nenoromis te
kis dalykų stovis prisimįs.

Atsiminkime ir įsivaizdin
kime, kai]) Velykas švenčia 
musų gimdytojai, broliai, 
seseris, musų viengenčiai 
anapus jūrės. Vargu bau pa
liaus graudusios kamiolės 
po jų šonais per tą didžią 
šventę. Per tą šventę kaime
lių griausmai drebįs žemę, 
virpis orą musų tėvynės. Pa
raku pasmirdęs oras dvelks 
per Lietuvos laukus. Didi 
griausmai, pasmirdęs oras 
neleis šį pavasarį į Lietuvą 
linksmų, gražių paukštelių, 
pavasario, gražių dienų par
nešėjų. Visa tatai prisimin
kime sau ir atsiminkime, jog 
privalome, jog turėsime pa
lengvinti savųjų bėdas, jog 
turėsime padėti jiems vargą 
vargti.

Paprastai kasmet Velykų 
rytą labai skaitlingai ren
kasi į bažnyčias. Gražus, 
pasigėrėtinas apsireiškimas; 
Gražu, kad žmonės sutinka 
Velykas šventyklose.

Tik labai liūdna, kad mū
siškių nemažai yra tokių, 
kurie suteršia tą prakilnią 
šventę. Velykos pastato ant 
kojų visą policiją. Prieš 
šventes abelnai didžiuose 
miestuose policija daro ypa
tingus pasirengimus. Pasi
rūpinama daugiau policijos 
ir patrolvagonų turėti lietu
vių ir kitų svetimtaučių ap
gyventose miesto dalyse. Ži
nome, kam tai]) daroma — 
pasigeria mūsiškiai, susipe
ša ir policijai reikia tvarka 
daryti. Be abejonės, tai liū
dniausias apsireiškimas 
tarp musų. Žiūrėkime, kad 
toki apsireiškimai vis nyktų.

Velykos yra Išganytojo 
prisikėlimo paminėjimo 
šventė. Teestic ji mums di
desnio, kiltesnio tikybinio, 
dorinio, tautinio atsigimimo 
p’ragumu.

NENUSISEKUSIOS PRE- 
LEKCIJOS.

Waukegan, Ill. Vietos so
cialistai ant kovo 21 d. va
kare parengė prelekcijas, 
bet jiems su tomis prelckci- 
jomis visai nenusisekė. Į 
prelegentus buvo pakvies
tas Grigaitis iš Chicago. 
Prelekcijų pradžia buvo pa
garsinta nuo 6 vai. vakare, 
bet patsai prelegentas pri
buvo 8:30 vai., kuomet pu
blika jau buvo išsiskirščiusi. 
Prelegentas, regis, manė, 
kad jo publika, ne jis publi
kos, turi laukti kadir per 
naktį. Bet apsiriko. Publika 
nekantriai palaukus porą 
valandų išsiskirstė. Kuomet 
publika, laukdama prelekci
jų pradėjo nerimaut, tada 
vienas socialistų užsirito 
ant pagrindų ir suriko: 
Prelegentas jau neatvažiuos, 
tatai atsiimkite savo įžan
gos dešimtukus. Publika 
tai]) ir padarė. Vietiniai so
cialistai todėl dabar labai 
nusiminę.

Sportas.

fe DIDELE ADKA^
PrMakls ar t pakelio Z1RA, be jokio apgarsinimo laikra- 

« K luote, jau dabar turi vertę ium įv.
® ^lĮ\p,n,nSa,s- lama rasit kotnam

fe

^^\plnlnC«ls. prleg

pakellje ZJRA A 

cigarctu kuponą 
ant j cento On- A 

II rinkti priešą- 

klua pakeliu »r 

kuponus, nes už 

juos kofnaa. kas 
Ilk nori, gall A 

gauti gralius 
prezentus. Pa- A 

klausk apie juos 

savo Mornlnko. 

o |l» tai: papasa- - 

koa apie Juoa.

Ne’? York City
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PARSIDUODA.
Parsiduoda -2 augščių mūrinis na

mas, 6 ruimai ir maudyne 2 lotai ša
lyje, arti Archer Avė. Kaina labai pi-

J. Ilgaudas & Co.
4202 Archer Ave,.. Chicago, III

FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farmų, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuviu kolonijoj ir bū
damas farmoriu ir štorninku 
daug žmonių aprūpinu, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
farmų.

Platesnių žinių kreipkitės lai
šku.

ANTANAS ZABELA, 
Peacock Box 1 Mich. 

Lake COUNTY.

FARMOS
geriausios formos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant leugvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų • lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiclinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
koliouijos centras raudasi arti Mich
igan ežero ir ąrti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Seotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Seotville, Mich.

2
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Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

SVAIGALAI IR TABOKA 
NĖRA MAISTU.

Jau buvo sakyta, kad ne 
vieno žmogaus pareiga turi 
būti žiūrėti, kad neimti nie
ko į savo vidurius to, kas 
gali būti musų organizmui 
kenksmingu nuodingu. O 
dažnai žmonės neprotingai 
elgiasi ir papranta vartoti 
sau nuodingus dalykus. Išti
kro žmogui reikėtų jau ven
gti ir neimti į savo vidurius 
to, kas nėra maistu, kas nė
ra mums naudinga. Sakėme, 
kad kava, arbata nėra mais
tu, bet kaip kava, taip ir 
arbata daro veikmę į musų 
organizmą ir todėl kartais 
yra tų dalykų naudinga pa
vartoti, o kartais kenksmin
ga. Kuomet reikia vengti 
kavos ir arbatos, jau išrėdy
ta.

Dabar lieka mums apkal
bėti apie du. svarbiu daly
ku — svaigalus ir taboką — 
kuriuodu labai apščiai žmo
nių vartojama. Sakėme, kad 
žmogui reikia žiūrėti ir sau
gotis neimti į savo kūną to, 
kas gali žmogui kenkti. Daž
nai žmonės elgiasi per neži- 
nystę. Per nežinystę įpuola 
į bėdų, mažina sveikatą, sil
pnina savo proto jėgas. To
dėl pažinkime gerai, kas do 
dalyku yra svaigalai ir ta
boka.

Iš anksto galima apreikš
ti, kad svaigalai ir taboka 
yra du didžiu “vagiu” mu
sų sveikatos. Įstabu, kad 
žmonės nenori to pripažin
ti. Įstabu, kad žmonės’ taip 
per pirštus žiuri į savo svei
katos reikalus. Dr. Kudirka 
yra šitaip patėmijęs: “Visi 
supranta ir jaučia, kad 
sveikata yra brangi. Tai gi 
rodosi pirmiausiu žmonių 
rūpesčiu turėtų būti aptvė
rimas sveikatos nuo visko, 
kas jai kenkti gali.

Anaiptol! Turėdami pini
gus, gerai apmąstome, kai]) 
juos saugoti, idant niekas 
neprisitaikytų, o vėl, žinoda
mi, kad ant sveikatos, to 
brangiausio turto, tykoja

Rear Admiral. BEATTY*

Suv. Valstijų admirolas 
Beatty, kuriam iš Washing- 
tono įsakyta žiūrėti, idant 
Newport News pakraščiuose 
nebūtų bent kokių didelių 
susirėmimų vokiečių skrai
duolio Prinz Eithel Fried
rich su Anglijos karo lai
vais, kurie lukeriuoja pir
mutinio išplaukimo. Dabo
jama, idant nebūtų peržen
giama šios šalies neutraly- 
bė.

tiek daug vodingu aplinky
bių, nemislijairte visai, kaip 
nuo jų apsisaugoti.”

Žmogus pajutęs gerų smū
gį savo sveikatai, dievai ži
no, ką gatavas padaryti ir 
išpildyti sveikatos atgavi
mui. Bet jos apsaugojimu 
mažai tesirūpina.

Sakėme, kad taboka ir 
svaigalai yra nuodai. Iš to 
išeina, jog tūla doza tabo
kos arba alkoholio nunuo- 
dintų žmogų. Žinoma, ta pa
ti doza nenuodįs lygiai kiek
vienų žmogų. Tas priguli 
nuo žmogaus tvirtumo, am
žiaus ir nuo to, ar jis yra 
vartojantis tų dalykų. Rū
kytojų nikotino nuodais ne 
taip lengvai nunuodysi, kai]) 
nerūkyto ją.

Žmonės kartais sako, kad 
girdi jei alkoholis ir tabo
ka yra nuodai, tai kodėl tai]) 
daug žmonių juos vartoja ir 
nenusinuodija. Bet imk po 
truputi bile kokių kad ir 
baisiausių nuodų, o neužsi
nuodysi.

Angliarukštis (carbonic 
acid), kurių mes iškvepia
me, yra nuodai, bet mažose 
dozose ji nenunuodįs žmo
gaus. Mažose dozose to nuo
do yra visur, kur tik žmo
nės susirenka — kamba- 
riuose, salėse, bažnyčiose, 
bet nėra tų nuodų pakakti
nai. Jei žmogų uždaryti i 
koki aklina indų, tai jisai 
prikvėpuotų angliarukšties 
ir ja galop nusinuodintų, joj 
užtrokštų.

Kiekvienas taip-gi gerai 
žino, jog degamasis gazas 
yra baisus nuodas. Bet maža 
jo doza žmogaus neužtroš- 
kįs. Bet kiekvienas žino, kad 
kur susirenka daug žmonių, 
langai esti uždaryti, arba 
kur po truputį prasiskver
bia gazo, tai žmogų ten ima 
apimti svaigulis, silpnumas. 
Juo tolyn, juo blogyn darosi.

Tai-gi dabar, turbūt, kiek
vienas supranta, kaip yra 
su nuodais.

Bėda yra, kad žmonės pra
tinasi prie blogų dalykų. 
Juk ištikro svaigalus ir ta
boką žmonės vartoja tik iš 
papratimo. Rašo Dr. Kudir
ka:

“Kad paklaustumėm nors 
ir nemokytų žmogų, del ko 
jis valgo ir geria, tai urnai 
mums atsakytų: “Juk be 
valgio ir gėrimo negalėtu
me gyvasties užlaikyti.” Bet 
ant klausimo, del ko domia
me tabaką, tai nei tamsus, 
nei apšviestas žmogus ištei
sinančio jin atsakymo duoti 
negalėtų. Teisybė, atremtų, 
buk sunku atprasti, bet 
delko priprato? Papratimą 
žmogaus prie kokio dalyko 
galima išteisinti, jaigu prieš 
pripratimų dar buvo mato
ma tame dalyke šiokia to
kia nauda. Apie tabaką 
nieks to nepasakys! Argi 
tie “jaunikliai”, kurie pra
deda bendruotis su tabaku, 
mato, busiant iš to kokia 
nauda, ypač, kad dar pirma 
lekcija, taip sunki ir grasi, 
visai nežada didės nuo taba
ko geradėjyštės ? Anaiptol! 
Dumia tik del to, kad kiti, 
vyresni, tą pat darą' o kaip 
pripranta, tai rodosi, kad 
tabakas labai reikalingas, 
nes be jo sunku yra ir visa 
geruma tabako jaučia tik 
tada, kada jo netenka

Tai-gi dūmimas taba
ko iš pirmutinių savo 
priežastį turi “bezdžionka- 
vimą”, kuris pereina į pa
protį, o paprotis: kai]) sako 
priežodis, altera natūra (an
tra prigimtis).” .

Niekas užrukęs pirmu 
kartu nejaučia jokio smagu
mo. Bet iš šalies pradedan
čiam rukvti sako, “buk vv- 
ras”. Tokiuo pat argumen
tu jaunuoliai drąsinama ir 
prie rūkymo ir prie svaigalų, 
ir prie kitų nelabų darbų..Jei 
vyrus seks, tai jaunuolis pi^į- 
ligs jiems. Bet taip elgiantis 
ištikro noparodai vyrišku
mo ženklo. Nėra vyriškumo 
ženklu rūkyti, girtuokliauti, 
turėti usus. Tikro vyrišku
mo ženklu yra elgties taip, 
kaip pats išmanai, kaip yra 
geriausia. Taigi kuomet 
žmonių sakoma “buk vy
ras”, tai ištikro sakoma 
“buk avingalvis”.

Sekančiu kartu bus išro- 
doma apie svaigalų ir tabo
kos veikmę į musu organiz
mą.

Kristus varguose 
ir moterįs.

Vyrų protas šaltesnis, 
moterų gi širdis karštesnė: 
jos greičiau atjaučia kitų 
vargus, sopulius ir nelaimes. 
Tą pat galime patėmyti ir 
Kristaus kančių historijoje.

Jėzui į priešų rankas pa
tekus, visi išbėgiojo ir Jam 
baisiai nuvargintam neišsi
galint užnešti kryžiaus ant 
Kalvarijos kalno, iŠ vyrų 
nebuvo kam padėtį, vos-vos 
atsirado vienas Sjinanas. iš 
Girinėje^ bet irjiasai ne iš 
savo geros vali®, tiktai ka
reivių priliėptas padėjo/ 
Kristui užnešti sunkų kry> 
žiu.

Tuo tarpu moteris paskui 
Kristi] kryžių nešantį arti 
sekė. Jos visos buvo Kris
taus vargais neišpasakytai 
perimtos ir susirūpinusios: 
jos labai norėjo Jam sunke
nybę palengvinti, bet buvo 
storžievių kareivių su pa
juokimu šalin atstumtos. 
Gailestinga Veronika nežiū
rint į tai, kad kietaširdžiai 
kareiviai taip nešvelniai su

__ 3. žalios stampes 
iki pietų. Po pietų pavienes stam.

MILWAUKEE AVENUE AT PAULINASTREET

Panedelio Pigumai
Moterių vestės.
Moterių trum

pos vestės, vertos 
iki $1.00 
1'0

dabar

PETIKOTAI.
Moterių ging 

ham petikotai 
dryžuoti, vertė: 
48e. dabar po

Moterių ploščiai.
Moterių ploš

čiai iš fla’nelerte 
ir percale, verti 
68e. dabar po

Muslininės 
kelinės.

Moterių umbre
lla kelinės, viso
kių rūšių, ver
tės 29e. dabar po

2lc

Balsuokite už P. Burneiką

PETIKOTAI.
Moterių balti 

inuslihiai petiko- 
tai su flannel iš- 
siuvin ėjimais, 
vertės 50e 
bar po

35c

PANčIAKOS.
Moterių juodų 

arba kitu spal
vų be siūlių pan
el akų, kulnis ir 
pirštai dubeltavį. 
visokių šaižų, 
vertos 10e. par
duodama po

5c
ČEVERYKAI.
Moterių dailus 

čeverykai, ' nau
jos pavasarinės 
mados iš paten
tuotos odos, gel 
svų, dull kid, vi
ri kid, su augš- 
<tais arba že
mais užkulniais, 
su leičiais arba 
guzikais. viso k iii 
$2.50, dabar po

SI.39

Moterių vestės.
Moterių, bal

tos be rankovių 
didumų. vertos 
19c. dabar po

10c
Vyrų neckband 

negligee marški
niai visokių ma- 

dailiai pa- 
visokio sai- 

48e.,
siūti 
zo, verti po 
dabar po

27c
GINGHAM KVARTŪRAI.
Geriausios rūšies gingham 

kvartukai, visokių molinų ir 
kitokių spalvų, tikrai įvai
rių gražių spalvų, verti aut 
jardo po 7*/5< daugiausia 10

E jardų be kupono ne 
parduodama jardas po

nuliūdusiomis moterimis ap
sieina, prisiartina prie Kri
staus ir jo veidą sumuštą, 
sutinusį ir kruvinu prakaitu 
apipiltą nušluosto balta ska
rele. Už tą gailestingą ir 
šventą darbą gauna ji bran
gų užmokėsiu —Kristaus 
paveikslą!

Visą laiką stovi geros mo
teris po kryžiumi ir žiuri 
pakėlusios verkšnotas- akis 
į’Kristų baisiuose sopuliuo
se mirštantį. Kristaus prie
šai iš jų juokiasi, šaiposi, ki- 
-to gi smarkus žodis, kaip 
koksai durtutsas giliai įsis
meigia į jų jautrias širdis. 
Bet per niek visi šitie pa
juokimai ir pašiepimai su
graudintai Magdalenai; ji 
puola po kryžiumi, apima 
savo Išganytojo kojas, lin
čiuoja, gailestingomis jas 
mazgoja ašaromis ir šluosto 
gražiais savo ilgų kasų plau
kais...

Kristus palaidotas. Nak
tis. Visi miega. Geros mote-

VELYKOS!'
I

Pavasario dienos išaušo prašvito;
Pabudo užmigę gamtos veikalai;
Ir prašė nuo Viešpaties apdaro kito 
Bailiai iš po sniego išlindę šilai.

Numetus ledus, nusidžiugus Venta, 
Bučiuodama krantų, banguoja, putojas; 
Ją sveikina pempės giesmė paprasta 
Ir žagrę išėjęs mėginti artojas.

Prasijuokė saulė skaisčiais spinduliais;
Vaikai vienmarškiniai palangėmis šildos;
Dabinasi girios drabužiais žaliais;
Ir žiedas ant kalno iš pumpuro gvildos.

Velykos! Velykos!... Kas jūsų nelaukė, 
Kaip vaikas margai išrašyto kiaušinio! 
Tarp jūsų šį metų eile nusitraukė!
Norėjot atvykti be rūbo žieminio.

Bet štai.ir sulaukėm! Giesmė velykinė, 
Išbėgo į'tolimų dangų šaunai;
Užkaito iš džiaugsmo atšalus krūtinė, 
Ir laimės ilgėjos nubudę sapnai.

Bet laimę sutiksi ant žemės retai;
Ir taip kaip pavasario šypsos saulutė
Tai meile nušvinta, tai žiuri šaltai, 
Net dreba vainikai, ją rūsčių pajutę.

Maironis.
/ L

Vyru 
■apatiniai 
niai r* 
ir 
po

dirb-

Strepliniai daik-fj 
tai.

Vyrų juodos ii 
gelsvos pilkos ar-R 
ba helio, gražios 6 
be sitiliii škerpet- R 
kos, dubeltavas į, 
kulnis 
tik Ką

8c i
) aikn pavasa- g 

rinės golfo kepu- @ 
raitės, visokių 
šaižų po

Apatiniai bal
tiniai.

paprasti 
i balti- 

marškiniai 
kelinės, vertės 
50e. dabar po 

33c

PETNEŠIAI į
Vyrų ištempia-1 

mi petnešai, ver-g 
ti po 25c. ant S 
pasirinkimo po E

16c

ris per kiaurą naktį darbuo
jasi: taiso, ruošia brangius 
aliejus ir tepalus numiru
siojo Kristaus kūnui patep
ti. Švintant aušrelei jos sku
binasi su indais prie grabo. 
Pirmos ateina ir pirmos pa- 
tėmija atverstų nuo grabo 
akmenį ir nusigandusios bė
ga kuogrečiausia pranešti 
vyrams, kad grabe Kristaus 
kūno nebėra...

----------- L------ ---

PA DĖK AVON E.

Širdingai dėkavojame vi
siems dalyvavusiems a. a. 
Jono Yovaišo laidotuvėse, 
kaip tai “Lietuvos Beno” 
muzikantams, taip ir vi
siems draugams ir pažįsta
miems. Visiems širdingai 
ačiū. 1

Ona Yovaišienė.
937 W. 32 PI. .

Chicago, III.

I Labai gražus kebliose spalvok 
I A Jubiiėjinis paveikslas t 
f KOVA TIES

Didumo 14x24 coliai.
Šitas paveikslas — tai re

tenybė, tai? Įubilėjinis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 
kryžiuočiais. Paveikslas tep
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo
čių galybe galutinai sumalta 
ir jų garbe sumindžiota. Pa
veikslas išleista turtu ir spau
da “Kataliko”. 4
Tokio paveikslo niekur nega

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks
las papuoštų kiekvieno lietu
vio namus, o ypat'ngai, kuo
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus.
Parsiduoda Ubai pigiai. ?:ri<antJJKa-

&

i

C tai’ ko” rctia'.<ci|ū ; c, ant vi etos, pi
veiksiąs Icšuoįa tik 25c. Su prisinn-
timn in Uitus misstiis, 3<)c. Agen
tams, imant daug, nuleidžiama 50 
niicžimtis.

' Užsakymus su p’nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vaidu:

a s
&

Rinkimų dienoje, balandžio 20 dieną, Chicago 
Heights lietuviai turi atiduoti savo balsus už P. Bur- 
neiką, kuris yra kandidatu į aldermanus iš 5-tos war- 
dos.

P. Burneika Amerikoj gyvena 16 metų, 13 metų 
Chicago Heights. Septyni metai užlaiko biznį — Hard
ware Store — taippat yra ko’ntraktoriumi. Paeina iš 
Katino gub., Telšių pav., Gelžičių kaimo. Jį į alderma
nus indorsavo Lietuvių Ukėsų Kliubas.

Labai prietelingas žmogus ir Chicago Heights 
lietuviai galėtų pasididžiuoti, jei jis butų išrinkta į al
dermanus.

Todėl visi balandžio 20 dieną atiduokite už jį sa
vo balsus! . '

Pilni Namai Linksmybės.
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias L.'iagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, grasi:.£• jų chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsites, dainevsite fe seksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi { 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA, rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus. —
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Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stnmbriėkių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskim© broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė! 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningu ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.
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Kur bakūžė samanota. 
Velnias no Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelę Švenčiau
sių.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

Tananevicz Publishing Go.
3249 S. Morgan St., 

Chicago, Ill.
•
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Antradienis, Balandžio 6 
Rinkimų Diena.

NEMOKĖK RANDOS
......— SAVO VISĄ AMžIU BET =====

GYVENK SAVO LOCNAM NAME

Iš Lietuvių Kolionijų
VYČIŲ VAKARAS.

Musų šalies piliečiams
Svarbiausias del jūsų dalykas

Kaipo

CHICAGOS PILIEČIAMS
yra tai

Turėti gerą Mieste valdybą
JUS NORITE:

Saugumo ir užtikrinimo del paties sa, 
vęs del jusu šeimynos, del jūsų turto.

JUS NORITE:
Asmenines laisves įstatimii ribose.

JUS NORITE:

DARBO.
Jus norite darbo, kaipo darbininkai, idant 
gyventi ir užlaikyti save ir savo šeimyną, 
jei esate vedę.
Jus norite, kad ir kiti žmonės dirbtų, jei turi 
savo biznį, nes mes vieni nuo antrų priguli
me ir nedaugelis tegali sau daryti pelną tuo
met, kuomet kiti blogame padėjime.

JUS NORITE:
Išvysti, kad Chicagos kila.

JUS NORITE:
Kad jūsų miestas butų valdomas teisingos ir 

gabios valdžios del viešojo gero.

JUS NORITE:
Majoro, kuris pažįsta ir myli Chicago.

JUS NORITE:
Tokio vyro į Majoras, kurs yra drą

sus ir neprigulmingas.

Jus Gausite to, ko norite, jei balsuosite už

~x” William Hale Thompson 
"“ ANT MAJORO

Šitie 6 Nauji Mūriniai Namai ant 3 pagyvenimų randasi 
ant West 23 Place, tarpe Leavitt St. ir Hoyne Ave., Chica
go, Ill., tik vienas blokas nuo lietuviškos Aušros Vartų baž
nyčios ir mokslainės. Labai parankiai į visas stritkarių lini
jas ir tik du blokai nuo viršutinio geležinkelio (Elevated 
Road). Tiktai nuo 10 iki 15 minutų ėjimo į didžiausius gerai 
dirbančius fabrikus, užlaikančios su virš 25,000 darbinįkų.

Nusipirk vieną, iš šitų Naujų Mūrinių Namų, kurie par
siduoda ant labai lengvų išlygų. Bandos pinigais išmokėsi na
mą,. Busi gaspadorius, nieko nebijosi ir nereikės nuolatai 
kriaustytis, daryti sau bereikalo lėšas ir gadyti savo daiktus.

Tamistos draugai ir pažystami, turėdami mažiau pini
gų, pirko namus ir šiandien gerai stovi. Ar duosi save pra
lenkti? Ar neatsibodo į kito kišenių pinigus dėti? Todėl ne
lauk nieko, bet pirk sau vieną iš šitų naujų mūrinių namų 
ant 3 pagyvenimų, pakol dar neišparduoti.

Šitie namai yra pastatyti ant lotų, turinčių 28 pėdas plo
čio ir 125 pėdas ilgio. Namas nuo namo atsiskyręs 6 pėdom 
ir puse, todėl turi užtikrinimą, kad niekas niekad neužstatys 
ir neatims šviesos ir oro, kas labai tankiai atsitinka su na
mais, pastatytais ant siaurų lotų, turinčių tik 24 arba 25 pė
das pločio.

Šitie namai yra pastatyti iš geriausių materijolų ir ge
riausio darbo. Vissekas yra gvarantuotas — gausi ant rašto 
užtikrinimą — ko jokis kontraktorius neduoda. Kožnam 
name yra 3 randos po 4 ir 5 kambarius. Visi miegojimo kam
bariai (bedrumiai) yra dubeltavi, dideli ir ruimingi. Koge- 
riausios maudynės ir sinkos. Naujausios mados gazu ir pe
čium šildomi vandeniniai boileriai. Labai puikios sienose 
inbudavotos šėpos su prancūziškais zerkolais. Gazas ir elek
triką visuose kambariuose. Visi kambariai dailiai išmaliavo- 
ti, o seklyčios (frontinės) puikiai išpopieruotos. Ant visų 
langų yra užtraukos ir firankom karčiukės, ir daugel įvai
rių kitų įtaisymų. Geriausiai yra viską matyti savo locnom 
akim, o persitikrinsit, kad šitie namai yra pastatyti, kad 
laikytų per amžius, o ne tik ant trumpo laiko.

Pirkdamas vieną iš šitų naujų mūrinių namų, gausi ge
resnį namą negu pats galėtum pastatyti ir užčėdysi mažiau
siai septynis šimtus dolerių ir neturėsi rūpesčio nei klapato 
su kontraktoriais. Nusipirkai ir kraustykis. Išlygos taip 
lengvos, kad nėjusi kaip namą išmokėsi. Visos ulyčios išce- 
mentuotos ir apmokėtos — nėra jokių mokesčių. Visi, kurie 
pirko mano pastatytus namus, yra užganėdinti, busi ir ta- 
mista pilnai užganėdintas. Jeigu niekad nieko nepradėsi, tai 
niekad nieko neturėsi. Šiandien yra geriausia diena pradė
ti. Delei platesnių žinių kreipkitės asmeniškai arba raštu į:

Jono Bagdžiuno Banką
2334 S, Oakley Ave., kampas 23 PI., Chicago, III

Telefonas Canal 1667
Valandos: nuo 8 ryto iki 9 vakare. Nedėliomis nuo 9 ry

to iki 6 po piet.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

IS m.... ... . ... .

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON 
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 vai. vakare kasdiena

Dr O. C. HEINE 1
DENTISTAS

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

■ . ■ X

į Tel. Canal 5396 A

į J. G. Mezlaiszkis |
) Generalis A
\ Kontraktorius ir \
į; Nomų Statejas.
| 2301 S. Leavill SL, Chicago, III. y

JONAS YOVAIŠAS.
Kovo 27 d. š. m. persiskyrė su šiuomi pasauliu a. 

a. Jonas Yovaišas, 49 metu amžiaus. Velionis paėjo iš 
Kauno gub., * Panevėžio pav., Naujamiesčio valsčiaus, 
Nociegalos kaimo. Amerikoj išbuvo 22 metu. Prigulėjo 
į Simano Daukanto draugiją, prie katros sutvėrimo ve
lionis ne mažai buvo pasidarbavęs. Paliko Amerikoj 
žmoną, keturias dukteris, dvi iš jų ištekėjusios. Lietu
voj paliko dvi seseris ir vieną brolį. 30 kovo buvo lai
dotuvės su bažnytinėmis apeigomis. Laidotuvėmis buvo 
užsiėmęs grabininkas A. Masalskis. Iš namų ve
lionio palaikus išvedė švento Jurgio K. parapi
jos kunigas. “Lietuvos Beno” muzikantai užgrojo gedu- 
lybinį maršą, kas lydėtojus ir žiūrėtojus labai sugrau
dino. Po pamaldų muzika taippat palydėjo kelis blo
kus. Ties šv. Kazimiero kapinėmis ir vėl velionio pa
laikus pasitiko muzikantai liūdnai grodami ir palydėjo 
iki pat duobės. Leidžiant karstą į duobę muzikantai 
užgrojo maldą “Arčiau, mano Dieve, prie Tavęs”. Tuo
met neišpasakytas liūdnumas pasidarė, nes su a. a. Jo
nu prisiėjo ant visados persiskirti. Lydėtojų, giminių 
ir pažįstamų, dalyvavo daug, ypač pasižymėjo Bridge- 
porto biznieriai savo skaitlingumu. Buvo net 15 automo
bilių. Visas tas iškilmes surengė velionio švogeris, Te
odoras Yovaišas. z

Jaigu kas iš giminių ar pažįstamų norėtų apturė
ti platesnių žinių apie mirusį a. a. Joną, meldžiame 
kreipties į velionio žmoną adresu: Ona Yovaišienė, 937 
W. 32 Pl., Chicago, Ill.

Cleveland, O. Kovo 28 d. 
nauja Vyčių kuopa buvo 
surengus prakalbas su de- 
klemacijomis, kad butų ga
lima visuomenei plačiaus 
išaiškinti Vyčių konstituci
ją, kad jaunimas daugiau 
galėtų rašyties į Vyčių or
ganizaciją. Pirmininkas M. 
Rusiackas atidarė vakarą 
ir plačiai paaiškino apie 
Vyčių konstituciją, išrodi- 
nėdamas, ką Vyčiai pradės 
ateityj veikti. Antras V. 
A. Greičius kalbėjo apie 
muziką. Trečias Ig. Saka
lauskas kalbėjo apie išei- 
vystę, gražiai išdėstė jos 
blėdingumą ir naudingumą. 
Paskiau kalbėjo A. Stase- 
liunas ir J. Žitkevičius. Ra
gino jaunimą rašįyties į 
vienybę ir podraug kvietė 
prigulėti prie Vyčių kuo
pos. Programo vedėjas dar 
pakvietė kalbėti vietinį kle
boną. Šis trumpai pakalbė
jo, nes sakęsis neturįs lai
ko. Paragino tėvus ir mo
tinas, kad savo sūnūs ir 
dukteris paskatintų rašy
ties prie Vyčių, nes ši or
ganizacija ateityj išduo- 
sianti puikius tautai vai
sius. Ant galo dar kalbėjo 
salės bendrovės . pirminin
kas J. Šalčius. Skatino Vy
čius pirkti šėrus nuosavios 
svetainės pastatymui, nes 
Vyčiams tokia svetainė yra 
labai reikalinga. Prakalbų 
protarpiais padeklemuota 
tris deklemacijos. Dekle- 
mavd: p-lė Skripkauskiutė 
“Pavasaris Tėvynėj”, p-lė 
Z. Bagdžiųniute “Džiaug
smo sūkuryje” ir “Sie
los balsai”. Eilės pa
sakyta labai jausmingai.

Progifcimui pasibaigus, 
pirmininkas pakvietė no
rinčius prisirašyti prie 
Vyčių ir, kad tie, katrie no
ri prisirašyti, turėtų pasi
likti salėj, nes turėjo pra
sidėti Vyčių susirinkimas. 
Pagaliau padėkojęs publi
kai už atsilankymą ir gra
žų užsilaikymą, vakarą už
darė. . I4

Atidarius susirinkimą, 
Vyčių kuopou įsirašė 50 
naujų narių. Toksai apsi
reiškimas aiškiai liudija, 
kad vietos Vyčių kuopa žy
miai auga. Dabar kuopa 
skaito 86 narius ir savo iš- 
de turi aplink 50 dolerių. 
Gal niekur kitur jaunimas 
taip stropiai nesirašo prie 
Vyčių, kaip kad čionai. 
Kuopa nesenai sutverta ir 
štai jau kiek narių turi! 
Susirinkime nutarta Vy
čiams mokinties dainų ir 
lošimų. Mokytoj um išrink
ta p. V. A. Greičius, kuris 
neužilgo iš Vyčių narių su
taisys chorą. Lošimų mo
kins M. Rusiackas. Lai
mingai jums, gerbiamieji 
viengenčiai, pasidarbuoti!

Bal. 11 d. C. L. Tautiškas 
Benas turės puikų koncertą 
Acme Hall, 2416 E. 9th st. 
Šio miesto lietuviams ver
tėtų nepamiršti to 'koncer
to ir pasigerėti musų tau
tiškuoju benu.

dition Contest” del auk
sinio medalio. Konteste 
dalyvavo 12 moksleivių, 
tarp kurių buvo 5 lietuviai.

Programėlis: M. Bucz 
kalbėjo “Lariet Jiin”, A. 
Dikselis “King Robert of 
Sicily”, J. Egan “The Po
lish Boy”, K. Ivinskas — 
“Curly Hevel”, F. King 
“The Gladiator”, K. Liut
kus “Cicero’s Oration on 
Cataline”, J. Martin “Big 
Ben Bollen”, P. McGiure 
“An Engeneers Story”, J. 
Poška “The Two Roads”, C. 
Rodemejer “Asleep or the 
switch”, V. Stulpinas “A 
True Hero”, A. Zimmer 
“Darling Kate”.

Reikia paminėti, kad lie
tuviai labai pasižymėjo sa
vo gabumais kalbėjime. J. 
Martin, Iš Peoria, Ilk, lai
mėjo auksinį medalį, o an
trą A. Dikselis iš Chicago. 
Galima pripažinti, kad vi
si lietuviai konteste paėmė 
augštas vietas ir perviršijo 
nekuriuos svetimtaučius.

Ponaitis.

statytojams. Už tai reikia 
padėkoti vietos gerb. kle
bonui, kun. Ą. Yanušai, 
kurio rupesniu tie persta
tymai parengta. Visi para
pijoms labai pradžiugę, 
kad musų klebonas uoliai 
darbuojasi parapijos labui.

F. M. Lattos.

Valdovų 
galybe

1

POLITIŠKAS SUSI
RINKIMAS.

Pittston, Pa. Vietos lie
tuviai pradėjo labiau indo- 
mauti politika. Kovo 28 d. 
Lietuvių Ukėsų kliubas su
rengė prakalbas, kurių tik
slas buvo susirinkusiems 
paaiškinti apie pilietybę ir 
bloguosius laikus darbinin
kams. Buvo pakviesti ke 
turi kalbėtojai. Prakalbos 
prasidėjo 8 vai. vakare. 
Pirmiausia kalbėjo p. J. 
Gielė, kuris plačiai aiški
no apie piliečių privilegijas 
ir naudingumą. Taippat iš
gyrė demokratų partiją, 
kuri didelę naudą atnešan
ti darbininkams. Po jo kal
bėjo dar du kalbėtoju ir a- 
pie tą pati dalyką. Skati
no
nes vienybėje esanti galy
bė. Ant galo kalbėjo advo
katas Lopato, kuris plačiai 
vietos lietuviams žinomas 
ir yra kandidatu į miesto 
valdininkus. Jis kalbėjo a- 
belnai apie politiką ir-la
bai suprantamai viską iš
aiškino. Patarė lietuviams 
piliečiams atiduoti savo 
balsus 
datus. 
buvo.

darbininkus vienyties

atiduoti 
už lietuvius kandi- 
Publikos neperdaug

Reporteris.

GRAŽUS PERSTATY 
MAI.

Prieš
Verbų

IŠ MOKSLEIVIŲ GYVE
NIMO.

Peni, III. Kovo 30 d. šv. 
Bedo kolegijoje atsibuvo 
kalbėtojų lenktynės “Elo-

Forest City, Pa.
Verbas vakare ir 
dieną vietos lietuvių para
pijos svetainėj buvo rodo
mi kratantieji paveikslai. 
Paveikslus rodė Pranas 
Latoža ii* Comp. iš Scran
ton, Pa. Parodyta apie a- 
niolų išmetimą iš dangaus, 
kaip velnias prigaudė Jie- 
vą ir Adomą prie nusidėji
mo, kaip Kainas nužudė A- 
belį ir daugel gražių pa
veikslų iš Senojo Įstatymo. 
Paskui buvo rodoma V. Jė
zaus visas gyvenimas ir Jo 
baisios kančios. Toliau pa
rodyta degtinės išradimas, 
iš karo Europoje ir daugel 
kitų. Daugelis žmonių tuos 
perstatymus atlankė. Pel
nas buvo skiriamas pusiau: 
viena dalis vietos bažny
čios naudai, antra — per

Be abejonės labai daug 
mūsiškių yra tokių, o gal ir 
musų didžiuma susideda iš 
tokių, kurie tiki, kad kaize
ris, caras ir kiti valdovai 
sukėlė dabartinį Europoje 
karą. Gal didžiuma mūsiš
kių mano, kad tie valdovai 
butų gelėję sulaikyti, neda- 
leisti užsipliekti šiam bai
siam karui. Taip manyti yra 
tai pripažinti jiems perdaug 
galybės.

Daugelis mano, kad nei 
Vokietijos, nei Rusijos, nei 
kitų kariaujančių šąlu gy
ventojai negeidė karo ir ma
no, kad kaizeriui, carui ir ki
tiems valdovams užsinorėjo 
užtraukti karą 
lįstų labo, kaip 
rodo).

Pasvarsčius,

(del kapita- 
dar kiti nu-

pegalvojus 
giliau, kitaip dalykai persi- 
stato. Ar-gi galimas daiktas, 
kad kaizeris, kaip jis galin
gas ir įtekmingas ne butų, 
išgalėtų taip suvienyti visus 
vokiečius, uždegti juose ka
ringumo dvasią, įkvėpti ne
išpasakytą drąsą, iššaukti 
negirdėtą pasišventimą, su
jungti visas partijas, suvie
nyti žmones visokių pažval- 
gų, visokių tikybų, suvienyr 
ti visus žmones pradedant 
nuo nemokyčiausio berno 
iki augščiausio mintytojo ir 
universitetų profesorių. Ta
kius daiktus atlikti nėra 
žmogaus galėję, to nepadarė 
vien kaizeris. Visos tos ypa
tybės — karingumas, vieny
bė, tėvynės meilė, glūdėjo, 
auklėjosi vokiečiuose nuo 
amžių. Kaizeris čia tai tik 
instrumentas, išpildyti įjas 
tu troškiniu, kurie gludi vo- 
kiečių tautoje.

Taip yra ir su kitomis tau
tomis ir jų valdovais.

Esantį karingumą galima 
padidinti, tėvynės meilę ga
lima paversti į šovinizmą. 
Bet tų ypatybių nesant, ne
galima jų sutverti. Gi viso
kią ypatybę, visokią dorybę 
galima perdėti ir paversti į 
nelabumą.

Tauta yra it gamtos pa
jėga. Karas it ugniakalnio 
išsiveržimas.

■ Valdovai, šalies valdžia tu
ri pasiduoti visuomeniniam 
spaudimui. Rusijoj užginta 
svaigalai ne caro paliepimu, 
ne valdžios išrokavimu. Ca
ras ir valdžia tam pritarė, 
bet tą žingsnį padaryti, už
daryti girtuves vertė la
biausia viešoji nuomonė.

Francijoj absintas užgin
ta tik tuomet, kuomet ka- 
ruomenė to reikalavo.

Anglijos valdžia matė pra
gaišti nuo svaigalų. Prabilta 
apie tai iš augšto, bet kol 
iš apačios neišgirsta prita
rimo, nesikėsinta, ųieko da
ryti prieš svaigalus.

Taii> sakant spaudimas iš 
apačios verčia prie tam ti
kro veikimo viršų, valdžia.

Taigi tai klaidinga many
ti buk valdovai turinti tiek 
daug galybes.
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