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Thompson išrinktas 139,489 balsais didžiuma
Vakar rinkimuose ati- g 

duota 669,309 balsų.
Tokio didelio skaitliaus bal= 
sų miesto historija nemačius

Moterįs bendrai su vyrais rėmė 
republikonų tikietą.

William Hale Thompson 
Naujas Chicagos Majoras.

KATRIE KIEK BAL
SAVO.

Moterių buvo užsi
registravę ............. 284,291
Moterių balsavo .. 244,217
Balsavo nuošimtis .... 86

Vyru buvo užsircg. 484,615 
Vyru balsavo .... 426,092 
Balsavo nuošimtis .... 88

Išviso buvo užsireg. 768,906
Balsavo ................. 669,309
Balsavo nuošimtis .... 87

RINKIMAI.
Vakarykšti Chicagoj ma

joro ir kitų valdininkų rin
kimai bus aukso raidėmis 
pažymėti ant miesto liisto- 
rijos lapų. Demokratų par
tijos mieste Įsigalėjimas va
kar kaip su šluota nušluo
ta ir nuo šio laiko mieste 
dominuos republikonų par
tija, pažangioji partija, ku
riai miestą valdant, mieste 
pražydės tikrasis gerbūvis.

Kas svarbiausia, kad va
kar rinkimuose žymiai daly
vavo ir moteris pilietės, jos 
darbavosi politikoj išvien 
su vyrais ir ačių moterims, 
demokratų partija iš miesto 
valdybos liko prašalinta.

William Hale Thompson, 
republikonų partijos kan
didatas i miesto majorus, 
nominuotas vasario 23 d., 
vakar išrinktas miesto Chi
cago majoru labai didele 
balsų didžiuma, kokios nei 
vienas dar Chicagos majo
ras nebuvo išrinktas.

Majoras-elektas Thomp
son sumušė rinkimuose de
mokratų kandidatą Rober
tą M. Sweitzer, didžiuma 
139,489 balsais. Tokios di
džiumos balsų ligšiol nei 
vienas kandidatas į majorus 
neapturėjo. Didžiausia bal
sų didžiuma buvo 79,150 
1879 metais kurią gavo' da
bartinis majoras Harrison, 
kandiduodamas i miesto 
majorus.

Vakar rinkimais demo
kratų kandidatas Sweitzer 
laimėjo tik keliose wardose. 
Visose kitose viršų paėmė 
republikonų tikietas.

Podraug su Thompsonu 
išrinkta ir kiti miesto val
dininkai republikonai:

Charles H. Sergel, City 
Treas.

John Siman, City Clerk,
H. W. Wells, Municipal 

teisėjas.
Dabar miesto valdyba pa

tenką i republikonų rankas.

KAS BUS 1916 M.?
Demokratų partiją, dabar 

apėmė neišpasakyta baimė 
ir jos lyderiai kits kito klau
sinėja: Kas bus 1916 metais, 
kuomet prisiartis preziden
to rinkimai, jei republiko
nų partija jau šiemet išeina 
rinkimuose nepaprastai lai
mingai?

Atsakymas tik vienas ga
li būti: Demokratų partija 
atgyveno savo dienas ir 
merdėja, gi 1916 metais liks 
visai palaidota, kad dau
giau nekuomet jos iš numi
rusių neprikeltų. Ne tik

Vakar miesto rinkimuose išrinktas naujas ma
joras Wm. Hale Thompson 139,489 

balsais didžiuma.

Chicagos, bet ir visos šalies 
piliečiai labai gerai persitik
rino, kaip daug yra šiai ša
liai kenksminga toji sena, 
užsilikusi nuo potvinio lai
kų, be jokio pažangumo ir 
gyvumo demokratų partija. 
Kas kita yra G. O. P. 
(Grand Old Party) republi
konų partija. Kuomet a- 
nais metais republikonų 
partija turėjo savo rankose 
valdžios styrą, visoj šalyj 
gerbūvis klestėjo, nebuvo 
bedarbės, gi dabar, kuomet 
valdžios styras pateko de
mokratams. beveik turėjo 
jau atsinaujinti . garsieji 
Clevelando laikai. Ir tik 

europinis karas tuos laikus 
šiaip taip nusvėrė.

Todėl ir nesunku atsaky
ti, kas laukia demokratų 
partiją 1916 metais.

Turime dabar visi džiaug- 
ties republikonų partijos 
laimėjimu. Nes tos parti
jos laimėjimas '■— tai laimė
jimas biznierių, fabrikantų 
ir visų darbininkų.

Vakar piliečiai savo bal
sais atmetė ant mažojo ba- 
lioto pasiūlytą “Double Pla
toon” del gaisrininkų. Ki
ti klausimai, ypač išleidimo 
bondsų, perėjo. Piliečiai 
gerai nuinapo, kas yra vi
suomenei naudinga, tai pri

Rusai giriasi 
pasisekimais.

Petrogradas, bal. 7. — 
Oficialiai rusų skelbiama, 
jog Karpatų kalnuose visu 
frontu rusai varosi pirmyn. 
Antroj, pietinėj Karpatų 
pusėj leidžiasi Į pakalnę, i 
Vengrijos lygumas. Kal
nuose užėmė Smolnik ir 0- 
rošruska. Austrų pasisten
gimai sulaikyti rusus pasi
baigė nepasisekimais. Die
nos bėgyj rusai paėmė ne
laisvėn 20 oficierių ir dau
giau kaip 1,500 kareivių. 
Austrai, traukdamiesi atgal, 
viską naikina, griauja tiltus, 
degina sodžius, kad jokių 
patogumų rusai neturėtu.

Austrai savo k Jin skel
bia, jog vis atsilaiką. Skel
bia, jog Labarča klonyj pa
ėmę nelaisvėn 5,040 rusų. 

ima, kas kenksminga — at
meta.

GARSIAUSIOS VISOS 
AMERIKOS MOTERĮS.

San Francisco, Cal., bal.
7. — Moterių komitetas Pa
nama-Pacific parodos išrin
ko ponią Zekia Nuttall, mek- 
sikonę, Miss K. Davis iš 
New Yorko ir Jane Addams 
iš Chicagos, kaipo žymiau
sias moteris visoj Amerikoj. 
P-nia Nuttall pasižymėjo 
archeologijoj, Davis kalėji
mų reformavime ir J. Ad
dams socialiame veikime. 
Jos viešės prie komiteto iš- 
tisią savaitę.

MŪŠIAI VERDA TIES 
VERDUNU.

Paryžius, bal. 7. — Pran
cūzai jau ėmė laužt vokiečių 
liniją. Didžias jėgas sutrau
kė ties Verduno tvirtove. 
Turbūt franeuzai toj vietoj 
ir tikisi perlaužti vokiečių 
liniją. Didžią daugybe ar
tilerijos franeuzai sutraukė. 
Kruvini mūšiai jau kelinta 
diena kai eina. -Franeuzai 
skelbia, buk pasivarę pir
myn, o vokiečiai praneša, 
jog visur atsilaikę, nežiū
rint i tai, jog franeuzai tu
rėjo stipresnę artileriją.

Franeuzai praneša, jog 
nors diena buvo lytinga, bet 
paėmę Gussainville sodžių
ir augštumas palei Orne li
pę. Ailly ir Brule miškuo
se franeuzai atsilaikę ir dar
gi keliatą naujų drutviečių 
paėmę.

Abi pusi daug nuostolių 
panešė.

KĄ PLENUOJA TAL
KININKAI.

Londonas, bal. 7. — I- 
mant apskritai talkininkų 
veikimus Francijoj ir Belgi

joj,. išrodo, jog-talkininkai 
nemano nieko žymaus veik
ti, kol nepasibaigs mūšiai 
Karpatuose. Visų dabar a- 
kis nukreiptos i Karpatus, 
kur inirtusiai kaujasi di
džiulės armijos.

Spėjama, jog vokiečiams 
labai parupo gelbėti savo 
talkininkę Austr<>-Vengriją. 
Spėjama, jog vokiečiai net 
iš Belgijos ima karuomenės 
ir traukia i rytus. Gi tuo 
tarpu aiškiai patirta, jog 
vokiečiai visas galimas jėgas 
siunčia i Vengriją.

Išrodo, jog talkininkai kol 
kas Francijoj ir Belgijoj rū
pinasi tik atsilaikyti savo 
dabartinėse pozicijose. Nes 
tikisi, jog rusai prasimuš 
per Karpatus, užpuls Veng
riją, sukabįs rankas su ser
bais ir galop prieis rusai 
prie Adriatikos, kur susi
tiks su vakarinės Europos 
talkininkais. Jei taip atsi
tiktų, tai vokiečiams nieko 
daugiau neliktų daryti, kaip 
trauktis iš Francijos ir Bel
gijos. Taigi be kraujo pra
liejimo paliuosuotų Franci- 
ją ir Belgiją. Juk vokiečiai 
negalėjo pro pirštus žiūrėti, 
kai]> rusai užplūsta visą 
Austrd-Vc ngriją. Tuoj šok
tų ją gelbėti. Ir ligšiol ją 
gelbėjo.

Taigi pasekmės dabarti
nių mušiu Karpatuose turės 
didelę svarbą. Laimė bus 
talkininkams, jei rusų bus 
viršus Karpatuose.
NUSKANDINODU GAR

LAIVIU.
Londonas, bal. 7. — Vo

kietijos povandeninis laivas 
nuskandino Anglijos garlai
vi Northlands. Jurininkus, 
kurių buvo 13, išgelbėjo 
Švedijos garlaivis Tord.

LUIGI PAROSI NE
NUSKANDINTA.

Buvo pasklydęs gandas, 
buk Italijos garlaivį nuskan
dinęs Vokietijos povandeni
nis laivas. Dabar garlaivi * 
savininkas paskelbė, jog tai 
buvo tik gandas. Tasai gar
laivis laimingai atplaukė į
Genuą.
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Vokiečiai Įvairiais budais 
stengiasi sulaikyti Italija 
nuo Įsimaišymo karau. Už 
Italijos pasilaikymą neutra- 
jybėje jai pasiūlyta pora 
Austrijos provincijų. Bet 
kadangi Italija pasiūlytas 
provincijas paėmus išnaujo 
gali pasišiaušti priešais Au
striją, tatai kaizeris suma
nęs pažadėtas provincijas 
kol karas pasibaigsiąs pa
vesti Šveicarijai ir tik pas
kui atiduoti Italijai nuosa
vybėn. Tai butu nekaipo 
gvarantija, kad Italija visu 
k: ro metu ramiai užsilaikys. 
Tačiau tokį sumanymą Ita
lijos valdžia griežtai atme
tusi. Ir nežinia taigi kai]) 
su Italija gali išeiti* Ji, sa
koma, jau galutinai pasi
ruošus karau ir tik laukianti 
kokiu nors aštresniu kivir
ču su Austrija.

•X*
Kuomet talkininkai smar

kiai apšaudo Dardaneliu 
fortus ir rengiasi dar smar
kiau pradėti veikti, Berly
ne tuo tarpu šventai užtikri
nama, kad Dardaneliai jo
kiu© budu negali būti paim
ti. Žinomas Konstantino
polio komendantas von der 
Goltz aiškina, kad minu 
plotai Dardancliuose esą dar 
nepaliesti, o turku artileri
ja esanti kuogeriausiam sto- 
vyj. Bet iš kitu šaltiniu su
žinoma, kad turkams for
tuose trūksta amunicijos ir 
negalima iš niekur gauti.

V< (kiečiai galvatrūkčiais 
dirbdina naujus styrimus 
orlaivius Friedrichshaven 
dirbtuvėse. Tom'0 dieno
mis esą pabaigta • u dirbti 
jau 10-tas nuo pradžios karo 
orlaivis. Orlaiviu išvaizda 
esanti kitoniškesnė — daug 
plonesni ir ilgesni'ir nega
linti panešti tiek sunkumos, 
kiek pirmosios rūšies zcppe- 
linai. Vokiečiai tvirtina, 
kad jie tais orlaiviais paga
liau galėsią užpulti Londo
ną. ir Anglijos karo laivus. 
Pagyvensime, patirsime.

*
Iš Vokietijos Was'bingto- 

nan pranešta, kad dar ne
greitai pasibaigsiąs karas 
Europoje ir todėl preziden
tu! Wilsonui nėra reikalo

Reikia svarstyti 
išangsto.

Prie nuveikime bile kokio 
svarbesnio darbo reikia vi
suomet ruoštis išangsto. Iš- 
angsto reikia apie rūpimąjį 
dalyką apgalvoti, apsvarsty
ti iš visu pusią, o jei einasi 
apie viešą reikalą, tai tuo
met reikia apie tai laikraš
čiuose pagvildenti.

Prieš akis stovi SLRKA. 
30-sis seimas. Vienas svar
biausiąją viešą reikalą yra 
tasai seimas ir reikalai mu
su brangaus Sus-mo. Pagal 
centro pirm, pranešimo, sei
mas atsibus 1, 2 ir 3 dienose 
birželio mėnesio Scrantone, 
Pa. Todėl dar turime ne
mažai laiko ir galime ap- 
svarstinčti Sus-mo reikalus.

Jei prisižiūrėsime į musu 
šiaip draugijas ir ją narius, 
tai pamatysime, kad nariai 
nė kiek nesirūpina savo dr- 
ja. Dauguma nariu rūpina
si tuo, kad nueiti į susirinki
mą ir užsimokėti mėnesi
nes. Nesirūpina, nemąsto, 
kaip čia pakėlus savo dr-ją, 
ką čia naujo, gero įvedus Į 
savo dr-ją. Į susirinkimus 
ateina neapgalvoję dalyką 
ir todėl dažnai susirinki
muose, jei iškila kokie svar
stymai, tai tuomet praside
da ilgos kalbos, tušti ginčai 
ir dažniausia nieko nenu- 
sprendžiama. Taip yra dėl
to, kad dauguma nariu atei
na su tuščiomis galvomis.

Saugotis reikia, kad į sei
mą didžiosios organizacijos 
nesuvažiuotą be tam tikro 
prisiruošimo. Todėl tai no
rime priminti nariams, i- 
daiit išangsto imtu rengtis 
prie seimo, imtą galvoti a- 
pie reikalingąsias permainas 
ir apie visa tai apsvarstyti, 
ku<>pą susirinkimuose.

Ateinančiame seime bus 
svarstoma organo Įsteigi
mas, Įvedimas mokesties 
nuo amžiaus ir kiti smulkes
nieji dalykai. Bet organo 
Įsteigimas ir mokesties nuo 
amžiaus įvedimas yra du 
svarbiausiu dalyku. Su- 
pratlyvesnieji, gabesnieji 
nariai privalo aiškinėti, jog 
tądvieją permainą Įvedimas 
yra reikalingas organizaci
jos gerovei. Nariai privalo 
gerai suprasti tą permainą 
reikalingumą ir tam pritar
ti. Įsteigimas savo organo, 
kurs labiausia rupintąsi Su
sivienijimo reikalais, yra 
reikalingas ir Įneštą gyvy
bės į organizaciją. Toliau, 
kaip rašo centro pirminin
kas, reikėtų, kad visi dabar 
esantieji I-mo skyriaus na
riai, persikeltu Į augštes- 

šiais laikais perdaug svajo
ti apie taiką. Taippat pra
nešta, kad jei Vokietija ii* 
taikintąsi su talkininkais, 
tai jokiu budu niekam neati
duotą lenkišką provinciją, 
Poznanians ir Slionzko. 
Lenkai tai išgirdę labai su
sirūpino.

Austrija valdiškai užgina, 
kad ji turėjusi buk prašyti 
taikos su Rusija. Vadinasi, 
ar apie tą taiką buvo paleis
tos tik tyčiomis paskalos, ar 
gal Austrija savo veikimą 
užsigina, kuomet Rusija at
sisakė taikinties. Visai]) 
gali būti ir visaip galima 
spėlioti, bet teisybė yra sun- 
,ku susekti.

KATALIKAS

Vaizdai iš karo lauko: (1) Vieta, kur taisomi automobiliai; (2) Rusijos karuome- 
nės dentistas; (3) Anglijos kareiviai dirba apkasas Ypres apylinkėse.

1. AUTOMOBILE REPAIR SHOp'aND MECHANICS 2.. ARMY DENJIST
PULLING TOOTH 3. BRITISH DIGGING NEW TPENCHEo AT ___ X__

V ?

nius laipsnius pomirtiniu 
skyrius, kuo sau padarytą 
gero ir visos kliūtis kas link 
sulyginimo mokesnies iš
nyktu.

JAPONAI PERSIMETA Į 
LOUSIANĄ.

New Orleans, La., bal. 7. 
— Kadangi Kalifornijoj ja
ponai imta persekioti ir ka
dangi jiems uždrausta Įsta
tymais pirkti ir valdyti že
mę, tai japonai dabar ima 
mėginti pasidaryti sau ko- 
lionijas kitoj valstijoj. Ži
noma, jiems geriausia tin
ka šiltas klimatas, nes jie 
yra kilę iš šilto krašto. Ap- 
rokavo, jog patogiausia 
jiems bus Louisianos valsti
joj.

Pirmieji japoną kolionis- 
tai jau pribuvo iš Kaliforni
jos ir apsigyveno New Or
leans© apylinkėse. Kol kas 
kolionija susideda iš aštuo- 
niu vyrą ir penkią moterių.

Japonai, pribuvę Ameri
kon, nežiūri, kad lįsti i ka
syklas, skerdyklas, i liejyk
las ir kitokias dirbtuves. Jie 
žiuri, kad apsigyvenus lau
kuose, kur tyras oras ir ar
ti didelio miesto, kad galė
tą su geru pelnu savo pro
duktus pardavinėti. Buvo 
apsigyvenę aplink San 
Francisco, Los Angeles ir 
kitus Kalifornijos didžius 
miestus. Kada ją teisės ten 
susiaurinta, tai jie susirado 
sau patogias vietas Louisi- 
anoj, arti New Orleans©.

Dabartinieji japoną kolio- 
nistai turi 250 akrą žemės 
Šiemet pradės ūkininkavimą 
daržovią auginimu. Augis 
salieras, asparagus ir taip 
vadinamus cauliflower. Pas
kui augįs kitas daržoves ir 
vaisius. Japonai sako, jog 
Louisianos žemė jiems bus 
geresnė, negu Pacifiko pa
krantės.

Del kolionizavimo Loui
sianos japonai sudarė kor
poraciją. Sudėjo $150,000.

Apipirko išviso arti 5,000 a- 
keriu žemės.

Nei jokia kita tauta nesu
geba išgauti iš žemės tiek 
naudos, kaip japonai. Ja
ponai yra Įstabiai geri dar
žininkai ir ūkininkai. Vis
ką daro pagal mokslo nuro
dymus.

Pirmieji japonai kolionis- 
tai tvirtina, jog darys Loui- 
sianoj didelius pinigus. Sa
ko, kad jau ateinančiais me
tais aplink New Orleansą 
bus šimtai japoną daržinin
ką. Japonai, tiesiog sakant, 
kasa pinigus iš žemės, taip 
gerai jie moka ją apdirbti. 
Priegtam Louisianos žemė 
tinka daržovėms.

Apsukrus japonai visur 
ir visuomet duoda sau ro
dą.

SENOVĖJ TAIP BUTĄ, 
KAIP DABAR YRA.

Philadelphia, Pa., bal. 7. 
— Nesenai pribuvo iš Pa
lestinos prof. C. M. Cobern. 
Jisai yra tyrinėtojas seno
vės palaiką ir griuvėsiu. 
Jisai susekė daug indomią 
dalyką.

Atrado, jog Nerono, Ro
mos imperatoriaus, rūmai 
turėjo tris elevatorius.

Prieš Kristą Romoj bu
vę Įvesta mokesčiai nuo Į- 
plauką.

Šv. Povilo laikais Romoj 
buvo 70 darbininką uniją. 
Todėl jau tuomet ėjo kivir
čai tarp darbininką ir darb
daviu.

Senovėj butą ir monopoli
ją. Tyrinėtojas seną užra
šą surado, jog pirmame 
šimtmety j (į buvo žibalo mo
nopolija. Buvo monopoli
jos kiaušinią, perfumą ir 
plytą.

Romoj buvo jau didžią 
milijonierių eikvotoją. Vie
nas Romos milijonierius iš
leidęs $12,000,000 savo na
mą pagražinimams. Antras 
pliuškis praleidęs per vie
nus metus $do,000,00(1. O 

Neronas kartą del vieno 
pokilio pripirko vien rožių 
už $175,000. O tos rožės 
buvo atgabentos iš Egipto.

VELYKŲ IŠKILMĖS.

West Pullman, Ill., Vie
tos naujoj lietuviu šv. Pet
ro ir Povilo parapijoj šie
met pirmu kartu apvaikščio
ta velykinės iškilmės Prisi
kėlimo dienoj. Bažnyčioje 
iškilmės taip gražiai buvo 
suruošta, kad ne tik katali
kai, bet ir kitatikiai didžiai 
stebėjosi tokia iškilmybią 
gražybe. Kas indomiausia, 
kad ši parapija nepersenai 
gyvuoja. Pastatyta bažny
čia buvo pašvęsta pernai, 
lapkričio 29 dieną. Bažny
čią pašventė Jo Malonybė 
Chicagos antvyskupis. Ka
dangi pernai ir šiemetai 
viešpatauja prasti laikai, 
tai labai bloga yra ir naują 
parapiją užlaikyti. Bet ka
dangi parapijos tvarka kuo- 
geriausiai yra vedama, ta
tai ir bedarbė parapijos sto
viui negali pakenkti. Vis 
už tai reikia padėkoti gerb. 
klebonui, jo pagelbiniam 
komitetui ir visiems para
pijonims, kurie vienybėj gy
vena ir išvien darbuojasi. 
Bažnyčion įvesta elektros 
šviesa ir pirm Velyką nu
pirkta baldakimas. Vis tai 
apturėta ačią geroms žmo
nelių širdims. P-lės Jadvy
gos Šimkiutės ir zakristijo
no Šimkaus pastangomis 
prieš Velykas dailiai buvo 
parėdytas Išganytojo gra
bas. Visas laikas prie gra
bo klūpojo du berneliai ir 
•dvi mergelės, už ją stovėjo 
po du nariu iš draugiją: šv.

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Kryžiaus Atradimo ir šv. 
Juozapo. Jie visi ten prie 
grabo išbuvo per visą nak
tį. Vakare prieš mišparus 
(?) choras, vadovaujant 
vargonininkui Niekui, atgie
dojo Confiteor ir paskui pa
čius mišparus. Po mišparą 
pamokslo nebuvo del klebo
no nesveikatingumo, tai u- 
žuot to choras apvaikštinė
jo stacijas. Po staciją pa
rapijoms pagiedojo rėžan
čią ir kitas giesmes. Musu 
zakristijonas per visą naktį 
nenuilstančiai darbavosi 
bažnyčioje, prižiurinėjo, kad 
visos žvakės degtu, tai vėl 
triusėsi aplink grabą. Tu
riu pažymėti, kad nakčia 
bažnyčią apleido visi žmo
nės, paliko vos tik keletas 
asmeną. Žmonės pamiršta 
musu Išganytojo kančias, 
be miego nei vienos nakties 
negali apsieiti.

Ryte aplink 5-tą valandą 
visos draugijos susirinko į 
bažnytinę svetainę. Iš ten 
in corpora išėjo Į bažnyčią 
su degančiomis žvakėmis. 
P-lės Jadvygos Šimkiutės 
rupestingumu sutaisyta du 
būreliai berneliu ir merge- 
lią. Pastarosios žolynams 
barstyti. Atėjo kunigas pas 
grabą, užgiedojo lotiniškai. 
Paskui choras atgiedojo. 
Prasidėjo procesija giedant: 
Per Tavo Šventą prisikėli
mą, gi paskui: Linksmą die
ną apturėjom. Visas laikas 
choras giedojo vargonams 
pritariant. Procesijoje pir
miausia ėjo draugiją nariai, 
paskui šv. Veronikos narės 
baltuose rūbuose, paskui 
vaikeliai barstydami žoly
nus, toliau buvo nešamas 
kryžius su 'raudona stula, 
žvakė, paskiau tarnai su 
žvakėmis rankose ir varpe
liai, ant galo keturi vyrai 
nešė baldakimą, po kuriuo 
ėjo kunigas su Švenčiausiu 
Sakramentu. Po procesijos 
atlaikyta iškilmingos mišios 
ir po mišią kunigas pasakė 
pamokslą. Pamokslui inkas 
daug padėkojo už tokios iš
kilmės surengimą visiems 
parapijonims, draugijoms, 
vargonininkui, chorui ir vi
siems, kas tik prie tos baž
nytinės iškilmės prisidėjo. 
Po pamaldų, kuomet žmonės 
ėjo iš bažnyčios, vargoninin
kas su naujai pramokytais 
vaikeliais ėmė groti trinko
mis, užgrojo maršą ir taip 
gražiai, kad net visą parapi- 
jomi akis nušvito ir širdis 
prisipildė linksmybe. Drau
giją nariai ir berneliai su 
mergelėmis suėjo svetainėn, 
kur atėjęs klebonas dar kar
tą visiems padėkojo už tvar
ką, už dailą apsiėjimą iš
kilmybią metu. Taip viskas 
gražiai ir pasibaigė.

Duok Dieve, kitais metais 
visiems sveikiems sulaukti 
tokią iškilmybią. Duok 
Dieve, kad musą parapijo
je visuomet butu tokia pui
ki tvarka, vienybė ir susi- 
klausimas.

Ign. Augštolis.
------- ------------

GATAVAS IŠPLAUKTI.
Newport News, Va., bal. 

7. — Vokietijos skraiduolis 
Prinz Eitel Friedrich, viešė
jęs Amerikos uoste, jau pa
sirengė kelionėn. Jo buvi
mo Amerikos uoste termi
nas jau pasibaigė. Turi da
bar išplaukti. Bet apsčiai 
turėjo laiko susitvarkyti, 
augliu ir provizijos pasiim
ti.

Vokietijos laivo kapito
nas atsisveikino su Ameri
kos viršininkais. Amerikos 
muitininkas Hamilton palin
kėjo vokiečiams laimingos 
kelionės.

Suvienyti} Valstiją šar
vuotis Alabama palydės sve
čius ir žiūrės, kad priešas 
neužpultu ant ją Amerikos 
pakrantėse. Alabama yra 
pasirengęs mušiu. Pagal 
tarptautines teises nevalia 
butą užpulti trijų mylią to
lumoj nuo kranto.

Bet už triją mylią Ameri
ka jau neturi teisės ginti 
svečią. O tą svečią laukia 
kiti priėmėjai. Tą svečią 
juroj tykoja net penki karo 
laivai. Keturi Anglijos ir 
vienas Franci jos. Gi kurią 
valandą Vokietijos laivas iš
plauks, tai dar nežinia ir 
nebus žinoma, kol jis nepa- 
sijudis iš vietos.

DIDELE AUKA į
Prietikis ant pafcello NEBO, be Jokio apgarsinimo laHcra-
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gauti gratlus ji 
prezentus. Pa- įp 
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o Jis tau papasa- ng 
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FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farmų, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvių kolonijoj ir bū
damas farmeriu 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

yra tur-
visame

žvyru,
Lietuvių

geriausios farmos
Pigiai parduodu goriausias gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemo: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
ncišdirbtų 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 apielinkėje, kuris 
itngiausiu farmeriu miestu 
Michigan. Keliai visur pilti 
upės ir ežerai pilni žuvių.
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Goriausi 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 manes j Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir groi 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(majios) lįgtuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.
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KATALIKAS

Kur geriau butų?
PO RUSIJA.

Todėl butų geriau po Ru
sijos valdžia, nes pirm da- 
dabartinio karo tenai lietu
viams buvo daugiau laisvės, 
buvo galima steigti ir užlai
kyti lietuviškas mokyklas. 
Po Vokietija gi lietuviai 
neturėjo savo mokyklų, bet 
buvo verčiami lankyti vo
kiškas ir ten, žinoma, išsi
žadėti savo tautos. Gi vo
kiškose mokyklose vaikai 
mokinosi tik kaizerį garbin
ti ir Vokietiją mylėti. Ru
sijoje gi po 1905 metų jau 
visai kitokia tvarka buvo 
užvesta. Ve kodėl po Ru
sija suvienytai Lietuvai bu
tų geriau. •

J. Garjonis.

lietuvystei ir musų tauta 
turėtų ten greit išnykti, nes 
vokiečiai yra puikus germa- 
nizatoriai ir priešais juos 
silpnesnės tautos jokiuo bu
du ilgiau negali atsilaikyti. 
Gi po Rusija viso to nėra. 
Todėl veliju visai Lietuvai 
palikti po Rusija.

Juoz. Blankus.

RUSIJOS GLOBOJE.
Daug butų geriau ir leng

viau, kad visa suvienyta 
Lietuva pasiliktų po Rusi
jos globa. Man teko Lietu
voje gyventi arti Prūsų ru- 
bežiaus, taigi turėjau pro
gą patirti, kur geriau ūki
ninkams gyventi. Neabejo
damas galiu tvirtinti, kad 
geriau po Rusija. Vokieti
joj ūkininkams yra sunkus 
gyvenimas, nes ant jų už
krauti dideli mokesčiai. U- 
kininkams ten uždrausta 
kur nori trobas statyti be 
valdžios žinios, be jos žinios 
negalima pirkioj įsitaisyti 
nei kambariu. Kuomet Vo
kietijos ūkininkams prisiei
na valdžiai mokėti mokes
čius, turtingesni ūkininkai 
gauna pinigų pasiskolinti 
bankose, gi bėdinesni, jei 
neturi savo sutaupę, tai tu
ri ir paties ūkio atsižadėti. 
Žodžiu sakant, Vokietijoje 
gyvuoja didis suvaržymas, 
kokio niekur gal nerastum. 
Keliolika metų atgal Rusijo
je sunku buvo su apš vieta, 
bet dabar tenai virto kito
kie laikai. Ten lietuviai 
turi savas mokyklas, turi 
savus laikraščius, kurie rū
pinasi tautos reikalais. 
Prusnose taippat leidžiami 
keli lietuviški laikraščiai, 
bet jie nieko bendro neturi 
su lietuvių tauta. Jie tik 
atsidėję šlovina ir augšti- 
na1 Vokietijos kaizerį.

P. Žygaitiškis.

GERIAU PO VOKIETIJA.
Mano nuomone, Lietuvai 

butų geriau likties po Vo
kietija. Argi mes turėtu
mėm pamiršti rusų žiauru
mus, kuomet valdžia naiki
no bažnyčias, vienuolynus, 
kryžius pakeliais, kuomet 
bjauriausiu budu persekio
davo kunigus ir, abelnai i- 
mant, visus katalikus? Argi 
turėtumėm pamiršti, kaip 
mums per tiek metų buvo 
draudžiama spauda, kaip 
buvo atiminėjamos malda- 
kningės net bažnyčiose? Ar
gi turėtumėm pamiršti tą 
baisią Kražių skerdynę? 
Jei mes tai visa turėtumėm 
pamiršti, tai paliktumėm 
žmonėmis be jausmų, be jo
kio supratimo, nesuprastu- 
mčm, kas mums yra geriau. 
Visa tai atsiminus tik ir no
risi pasakyti, kad šalin su 
Rusija! Gi po Vokietija lie
tuviai ligšiol nebuvo nei 
varžomi, nei persekiojami 
ir tenai buvo daug laimin
giau jiems gyventi. Bet 
kad ten lietuviai ištautėję, 
tai jau jų pačių kaltė.

C. M. Bilauskis.

povandeninį laivą F—4.

PO RUSIJA.
Gėliau Lietuvai likties po 

Rusija, nes jei ji, pasibai
gus šiam karui, patektų po 
Vokietija, tuomet butų po

Meksiko buvęs prezidentas 
Huerta, kuris, sakoma, su- 
gįšiąs i Meksiką ir užimsiąs 
prezidento vietą, kad įvesti 

šalyj tvarką.

GERIAU PO RUSIJA.
Skaitant dienraštį “Ka

taliką” sutinkama daug to
kių nuomonių, kuriomis iš
reiškiama, kad suvienytą
ją! Lietuvai butų daug ge
riau po Rusija, negu po Vo
kietija. Tokias nuomones 
malonu išgirsti. Bet neku- 
rie taipojau sako, kad bu
tų geriau Lietuvai palikti 
po Vokietija, taigi po kai
zeriu. Aš todėl turiu spręs
ti, kad kurie sako, kad ge
riau butų po kaizeriu, tai 
tokie žmonės nemano savo 
tautos pakelti, bet mąsto 
apie greitesnį jos užmigdy
mą. Jaigu musų tėvynė 
Lietuva paliktų po kaizeriu, 
tai turime žinoti, kad tenai 
.lietuviai veikiai butų suger- 
manizuoti. Tas pat galas 
butų ir musų ūkininkams 
esant vokiečių globoje. Tie
sa, gal jie tenai pasidarytą 
kultūringesni, bet podraug 
jie pamirštų, jogei lietuviais 
esą.

A. Alubecky.

PO RUSIJA.
Į klausimą “Kur geriau 

butų?” nekurie prirodinėja, 
kad caras esąs žiauresnis už 
kaizerį ir atbulai. Teisybė, 
rusų valdžia yra pagarsėju
si savo barbarizmais. Juk 
bile kur jei žmogus pateksi 
nelaisvėn, tai nebusi glosto
mas. Taip yra ir su Lietu
va Rusijoos globoje. Val
džia su kazokų pagelba vi
saip privargino lietuvius, 
tečiau jokiuo budu negalėjo 
priversti garbinti carą ir 
patiems ištautėti (kai kad 
ištautėjo Prūsų lietuviai 
prisigėrę vokiečiu augštos 
kultūros). Po Rusija lietu
viai gyvendami lukeriavo 
vis progos, kad pareikalau
ti sau didesnės laisvės. Ir

tą progą susilaukė anais 
metais. Todėl mums dabar 
nereikia nei svajoti, nei no
rėti likties po kitu valdovu. 
Žinoma, Rusijos valdžia ir 
įstatymai yra senobiniai. Ir 
jei laikui bėgant tuo dalyku 
nebus ten jokių atmainų, 
valdžia ir visas dabartinis 
netikęs surėdymas turės 
griūti, kai kad atsitiko su 
Chinija arba Turkija. Tuo
met ir Lietuvai sužibėtų 
laisvės dienų žvaigždelė.

Gi po Vokietija yra kas ki
ta. Ana šalis yra pagarsė
jusi savo kulturingumu. 
Pažiūrėkim, ką mums su
teiktų toji jų kultūra ir 
germaniškoji civilizacija. 
Mums taip butu, kaip yra 
su Poznanians . (Poseno) 
lenkais. Juk nesenai Prū
sų lietuviai šaukėsi pagal
bos pas lietuvius amerikie
čius, nes jie ten priešais 
germanizaciją-jau visai ne
galinti atsilaikyti. O po 
Rusija gyvenant, galima 
sakyti, nieko tokio pana
šaus nebuvo. Ir jei Rusijos 
valdžia musų tėvynei suteik
tų dar šiek-tiek daugiau 
laisvės,, tai nereiktų mums 
kryžiuočių civilizacijos, mes 
patįs apsišviestumėm ir pa- 
kiltumėm kultūroj kaip kad 
ir kitos tautos. Gi jei lik- 
tumėm po Vokietija, tai tuo- 
jaus vokiečių valdžia apko- 
lionizuotų musų šalį ir lie
tuvių tauta turėtų žūti jų 
bangose.

Tegu'šiame kare Rusija 
išeina pergalėtoja ir paima 
savo globon visą Lietuvą!

A. Ski...

GERIAU PO VOKIETIJA.
Aš tvirtinu, kad po Vo

kietija butų geriau gyven
ti. Atsiminkime mes šiau
rės meškino tamsumą. Te
nai žmonės seniau (dalimis 
ir dabar) nebuvo mokinami 
nei skaityti, nei rašyti. Net 
privatiškai mokinti sodžiuo
se vaikus iš elementorių 
kuosmarkiausia buvo drau
džiama. Tuo tarpu Vokieti
joj visi vaikai priverstinai 
turi lankyti mokyklas ir 
tuo budu visiems, be jokios- 
išimties, suteikiama šviesa.

Pov. Morkūnas.

PO RUSIJA.
• Mano nuomone, Lietuvai 
geriau butų palikti po Ru
sija. Nebūtų mums nei kiek 
geriaus po Vokietija. Jei 
mes patektumėm po vokie
čiais, tai jie pamintų mus 
po kojų ir priverstų atsiža
dėti lietuvystes. Palikę po 
Rusija turėtumėm lengves
nį gyvenimą. Tik mums 
patiems rpikia daugiau dar

buotis, kad platesnę laisvę 
ten išgauti.

A. Snarskis.

KAIP MES SUNAUDO- 
JAM LAIKĄ.

Argi mes mokame- dirbti 
del savo naudos ir ar mes 
suprantame, kad iš musų at
liekamų valandų nuo dar
bo galėtų būti kada nors pel
nas, arba prašalinimas var
go; argi galėtumėm palen
gvinti neišvengiamas naš
tas, ne tik patįs sau, bet ir 
visai tautai. Taip, galėtu
mėm, jei nebūtų jokio var
go musų bažnyčioms, jei ne
reiktų parapijoms bristi į 
skolas ir jei parapijų moky
kloms nebūtą skurdo; to
liau jei nebūtų musų laik
raštijoje tokio didelio nesu
sipratimo; pagaliau, jei tar
pe musų viengenčių girtybė 
neviešpatautų.

Mes jokiuo budu negali
me prašalinti blogą ir tą 
vargą, kuris mus spaudžia, 
nepasieksime geresnės sau 
ateities, jaigu tik tiek dar
buosimės, kiek mes darba
vomės praeitais amžiais.

Pažvelgkime į musu knin- 
gynus, ar daug ten rasime 
savo kningų, .ką tikrai bu
tų panašios į kningas; mu
sų kningos panėši į elemen
torius, kiekviena susidedan
ti iš keleto spalvų, o ir tos 
pačios nėra skaitomos, nes 
musų žmonės nepripratę 
prie skaitymo.

Žvilgterėkime į musų baž
nyčias; rasime ten daugiaus 
susirinkusių asmenų, negu 
kitataučių Dievo namuose; 
bet pas mumis parapiją 
naudai aukos plaukia daug 
silpniau, negu pas svetim
taučius. Kas per priežas
tis? Argi tai mes neuždar
biaujame ir neuždirbame 
tiek, kiek kitataučiai, ar gal 
mes tik nenorime duoti de
šimtinės tikrai ir pilnai; o 
gal mes visus savo pinigus 
išleidžiame smuklių užlaiky
mui?

Viena, mes neuždirbame 
taip, kaip tie, kurie apsipra
tę su šios šalies darbais, biz
niu ir šios šalies kalba; an
tra, mes nusiduodame nesu
prantančiais pildyti savo 
pareigas ir nuo jų kieku 
galint šalinames; trečias, 
blogiausias musų įpratimas, 
jogei uždirbtus pinigus nu
nešamo velniui, kaipo au
ką; todėl mes užsitraukia
me ant savęs visokias ne
laimes, vargus, ligas, vaidus, 
peštynes, nedorybes, badą, 
keiksmus, begalinį skurdą, 
nesutikimus šeimynose, pro
to silpnybes, nepadorias kal
bas, artimo apgauliojimus,

tinginystę pasauliniuose ir 
dvasiškuose reikaluose.

Atsitiestumėm ir prašalin- 
tumėm viską, kas tik mums 
užkenkia žengime prie gero, 
jaigu tiktai mes sunaudotu
mėme savo laiką griebda
miesi prie apšvietos: skai
tydami naudingas kningas 
ir gerus laikraščius, kurie 
suteikia tikrą tautinį peną 
ir apgina mus nuo politiki- 
nių, taip ir tikybinių prieši
ninkų ir veda mus doros ke
liu.

Musų pareiga — darbuo- 
ties kas valanda, kiek katras 
galime, lankydami kadir 
mokyklas. Mokyklose ga
lima įgauti sau reikalingą 
mokslą, ne tik vien lankant 
dienomis, bet galima tą pa
tį apturėti ir lankant vaka
rais. Kada paliksime pra
silavinę, tąsyk mokėsime 
apsvarstyti savo reikalus, 
ty. tautos stovį pakeisime, 
apmąstysime giliai politikos 
vertę ir pilnai patirsime ti
kybos naudingumą. Tąsyk 
palengvįsime savo gyvenimą 
ir liksime laimingais ant vi
sados.

Juozas P. Olekas, 
mokytojas.

Aukos Tautos 
Fondui.

WORCESTER, MASS.
Šv. Jurgio Kareivio Bro

liškos Pašelpos Dr-ja — 
$100.00.

Po 3 dol.
Petras Aleksandravičius.

Po 2 dol.
Jonas Vaitkus, Jonas 

Paulubeckis, Baltr. Vaitu
kaitis, Adolfas Aleksandra
vičius, Jonas Alikonis.

Po 1 dol.
Cecilija Lenkevičienė, 

Jonas Šneideraitis, Jonas 
Platukis, Juoz. Baltramai- 
tis, Petr. Šilanskas, Ant, 
Navikas, And. Kulokas, St. 
Kulis, Magd. Klerikaitienė, 
Leonora Morkevičienė, J. 
Vainis, Jul. Ramanauskie
nė, D. Račiutė, P. Stcpon- 
kus, Vacį. Sutkus, Juoz. 
Sutkus, Juoz. Tlita, Mat. 
Lisauckas, Mar. Kamins
kienė, Ant. Sabaliauskas, 
Ad. Avietė, Pi’. Arlavičius, 
Ad. Mocevičius, Jurg. Ba- 
liauskas, Juoz. Stočkus, B. 
Kacevičius, Jonas Serbus, 
Kaz. Plauskas, Marė Lu- 
čiuskaitė, Amil. Agentaitė, 
Ona Lubauskienė, Juoz. 
Deltuvienė, Magdė Merke- 
vičiutė, Marė Samoliutė, 
Anelė Mankauckaitė, Jie- 
va Frankiutė, Alena Juzai- 
čiutė, Agnieška Juzaičiutė, 
Ona Mečienė, Ben. Svers- 
kas.
$93.43.

DĖŽUTĖS.
Baltr. Vaitiekaitis, $4.10, 

Vincas Lioda 
Pauliukonienė 
Zdataveckas, 
Kulišauskienė 
Bendoraitis 46c, Agota Gri-l 
nevičiutė $1.96, Jonas Vait
kus $4.02, Mart. Kazlaus
kas $2.69, Konstancija Si- 
monaite $1.50, Ad. Stase-, 
vičius, $1.31, Jonas Bulvi- 
čius $1.13, Marė Ulevičie
nė, 20c., Ona Gardniutė 41c., 
Marė Ceplijauskienė, 39c, 
S. Zeman te 13c, Elena Ne- 
vulienė $1.33, Ona Čigins- 
kaitė, $1.15, Magdė Klei- 
žiutė, 83c, Vikt. Kereišienė

Ona Žemaitaitienė, 
(Bus toliau).

90c., Elžb.
$1.70, Pr.

$1.32, Marė
$1.68, Jurg.

B
Krautuve atdara Ketverge vakare iki 9tai vai.

wiEBOLDTs
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Szilkai ir Materijolai 
Del Dreslų

šilkinis poplinas, padirbtas iš 
puikaus šilkinio materijolo, la
bai pritinkantis del pavasario 
Visokiose spalvose, pirmiau bu
vo $1.20, o dabar p Į? tiktai......... 390
Puikiausios materijos parga
bentos iš kitur, kaip tai, pop- 
linai, gabardines, vilnoniai, pir
miau visi kainavo po $1.50, o 
dabar tiktai 97c
Vilnonės 
del siutų, 
klėtkuotas 
40 colių

materijos 
škotiškas 
audimas, 
platumo

pirmiau kainavo 
yr., o dabar

85e

$1.68,

Ketverge
’■ -~"r-----
Juodas šilkas 36 eolių pločio, 
nešiojasi labai puikiai 
yardas ....................

Crepe de 
viena iš 
materijų, 
spalvose

KUPONAS
Gryna vilna, juodos ir 
mėlynos spalvos, yra 
užtikrinta, kad nesi
trauks, nekuomet ne
buvo parduodama pi
giau kaip už 69c. Be 
šio kupono neparduo
dame ir tiktai 10 jar
dų, o jardas tik už

E 35c
kletkutė-

39c
jardas

Baltomis ir juodomis
mis 54 colių platumo, plaunasi 
labai puikiai, galima gauti ma
žomis ir didelėmis klėtkutėmis 
ir tiktai po 19c
44 colių crepe de chine crepe 
meteor, kvetkuotas šilkinis po
plinas, charnieouse, ir visokios 
puikiausios materijos. Paskuti- 
niausios mados, visokios spal
vos, pirmiau kainavo 
$1.75, o dabar ...........

55c
eiline, 38 colių pločio, 
puikiausių A f*

visokiose J| >C|I
*frūb

Drižuota velioniuo 
sutina viena iš po- 
puliariškiausių 
tori jų, 
dugno 
diržais, 
čio

ma-
aut šviesaus 
su juodais 

36 colių plo-

69c
Kvietkųotas cliarmeuse, labai 
švelnios materijos, iš kurios pa
siuvus bent ką galima nešioti 
visur ir visados, pirmiau kai
navo $1.48, o dabar 
parsiduoda už ............ ..........

80c jardas

Phono Drover 7100

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

Ofisas ii Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St,, Chicago. ’ “ 75,*,"*^'"

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiaasiac l ^agumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražfeaLių chorų, gar

singų muzikantų grojimų orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, daincęsrte ir Seksite.

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli 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.

E

E

1161

1163
1164
1165

1166

1167E —

E — 1168
E — 1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stnmbriškių polka 
Teklyiė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė.
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime 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 nulaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.

ašE — 1170

E — 1245
E — 1246

E —

E —

E —
E —

1247

1248

1249
1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungaru čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.

. Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

3249-83 So. Morgan St,

3
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bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

Nepa-

4503 S. Wood St., Chicago

Tel.

8 v.

3ilš:

bus

Dar galima gauti musų KningyneSaugokitės
ODELL TYPEWRITER
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arba

esi pilnai sveikas? Gal to

Parsiduoda 2 augščių mūrinis na- 
6 ruimai ir maudyne 2 lotai ša- 
arti Archer Avė. Kaina labai pi-

J. Ilga ūdas & Co.
Archer Ave., Chicago, Ill.

gauti 
Richter ’io 
Erpellerį. 
reikalau

BU BU

Reikalaujam 
noteriškų rubli 
laikui ir gera

SŠ

% Parsiduoda trijų ruimu nauji rakan- 
lai (fornišiai) už pigia kainą. Savi- 
linkas nori išvažiuoti į kitą 
Tuojaus atsišaukite adresu:

Nelaukite kol geriausia žemė 
laiduota, bet pirkite tuo jaus.

GRIMMER LAND CO.
'286 Milwaukee Ave.. Chicago. Ill.

Entrance on Paulina St.

Chicago, Illinois.

£ TeL Drover 7642 J

į Of. 8. Z. Vežei (Vezslls) *
f LIETUVIS DENT1STAS į

❖ 4712 So. Ashland Avė. t
| arti 47tos gtfvS®. J

Paieškai! merginos prie namus 
'io. Atsišaukite vakarais.

Dr. S. A. Šlakienė.
Tel. Drover 5326.

1255 S. Halsted St., Chicago.

i CARR BROS. WRECKING CO 
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

(3rd floor)
1538 Emerald Ave., Chicago, III

6 gerų kriaučių prie 
siuvimo. Darbai ilgam 
užmokestis.

L. Kasper, 
3129-31 Wentworth Ave., Chicago.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Ranki; Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakaivių daigtų ir stogo popieros.

i Č1EF41OS YRA ŽEMIAUSIOS.

KATALIKAS

a

Iš Chicago.
MOKSLAS VELTUI.
Yra patogi lietuviams 

mokykla po num. 607 Har
rison g. Toji mokykla va
dinasi Jones School. Joj 
mokinama veltui. Taikoma 
ateiviams, atdara -visiems, 
kas tik nori pasimokinti. 
Priima lygiai vyrus, mote
ris ir vaikus. Mokslas pra
sideda nuo devintos valan
dos iš ryto ir tęsiasi iki pu
sės ketvirtos po pietų.

Tą įstaigą lanko asmenis 
.visokių, tautų. Yra ir lietu
vių, lankančių tą mokyklą. 
Bet sulyginus lietuvius su 
kitomis tautomis, tai jų čia 
nedaug.

Yra daug lietuvių be dar
bo. Dauguma bedarbių dy
kauja, nesunaudoja to liuo- 
so laiko. Tai labai blogai 
daro. Dauguma mūsiškiu 
vis dar nepažįsta, nemato 
mokslo svarbos.

Moksleivis

DIDŽIAUSIOS RIS- 
TYNĖS.

Indomiausios ir didžiau
sios ristynės Chicagoj atsi
bus balandžio 13 d. šv. Jur
gio salėj. Ristynės prasi
dės 8 vai. vakare, salė atsi
darys 7 vai. vakare.

Imsis pasaulinis čampio- 
nas Bancevičius su garsiu 
drutuoliu Norkų. Risis 
graiko-romėnų budu.

Be to Norkus rodys save 
didžią spėką kitais budais. 
Plika kumštini skaldys ak
menis, traukys rankomis re
težius.

Katauskis risis su Buimi- 
nu, Stefanskis su Major. 
Garsus Amerikos ristikas 
Karch risis su franeuzu 
Burnstein.

Galop risis Žilinskas (I- 
van Michailof), pasaulinis 
ristikas, pagarsėjęs visoj 
Europoj ir žinomas Ameri
koj, garsus lietuvių drutuo- 
lis risis su Petroviču, ser
bų čampionu.

Reporteris

IŠGELBĖJO IŠ UGNIES
■»

Buvo užsidegę namai pc 
num. 844 Holt g. Trįs šei
mynos nesuspėjo išbėgti ii 
jau buvo visi pritroškę nuo 

durnų. Subėgo policistai 
ir gaisrininkai ir visi buve 
išgelbėti.

TEATRAS IR MUZIKA.
Garrick teatre vaidinama 

Shakespeare’o veikalai
Vaidina pasižymėjusi Mon
tello trupa. Bus lošiama i- 
ki pabaigos kitos savaitės.

Rytoj, balandžio 8 d., Chi
cago Symphony 
duos septintą ir 
papiginta kaina 
Garsios orkestros
atsibūva Orchestra salėj.

Penktadieni, balandžio 9 
d., Orchestra salėj bus duo
ta garsi Haydno oratorio 
Creation. Išpildys Chica
go Choral society.

orkestrą 
paskutini 
koncertą, 
koncertai

SUDEGĖ 8 ARKLIAI.
Brownwell Improvement 

kompanijos sudegė tvartas, 
kuriame buvo astuoni ark
liai ir trįs karvės. Kartu 
su daržine suspirgėjo ir tie 
gyvuliai.

darbininkus prie namų sta
tymo. Tie darbininkai tu
rėjo unijas ir dabar kon
traktoriai paskelbė, jog vi
sus unionistus atstato nuo 
darbo ir priima neunionis- 
tus. Išviso atstatyta 18,- 
000 darbininkų. Tai yra 
darbininkai paskelbė strai- 
ką, o darbdaviai paskelbė 
lock out’ą.

SAUSŲJŲ LAIMĖJIMAI.
Vakarykščiai balsavimai 

nusausino tris Illinois val
stijos apskrieius.' Nusausi
no Franklin, Jasper ir Ma
rion apskrieius. Illinois 
valstijoj yra 102 apskričiai 
ir iš ju 55 yra sausi. Dar 
balandžio 20 d. bus balsavi
mai ir blaivininkai tikisi 
dar du apskričiu laimėti.

Wsconsino valstijoj blai
vininkai daugiau laimėjo, 
negu tikėjosi, arti 30 mieste
liu ir miestu stojo sausais. 
Bet- keturi, miesteliai, buvu
sieji sausais, sugrįžo prie 
šlapumo.

Parsiduoda grosernė ir bųčernė, ge- 
oje tarp lietuvių apgyventoje vieto- 
e, biznis išdirbtas nuo kelių metų ir 
■ina gerai, tik parsiduoda del to. 
tad einam kitan bizniu. Atsišaukite 
>o numeriu:

1730 W. 17th PI.

PUIKI PROGA.
Aš parduodu gerą Uotą Cicero, ne- 

oli lietuviškos bažnyčios. Gatves ir 
■.aidvokai sudėti. Viskas išmokėta, 
jabai puikioj vietoj. Kas pirks, ge- 
•ai uždirbs. Parduosiu už $350.00. 
i'aipgi parduodu gerą namą su biz
nu, apie Crane dirbtuves, geroj vie- 
oj. lietuviais ir lenkais apgyventoj. 
teras biznis ir puikus namas. Taipgi 
užpakalyj yra barnč. Jei kas nore- 
ų. gali šį namą apmainyti ant kito 
irimo. Vieta nedaro skirtumo. Kas 
■įsišauks, gerai uždirbs.

Geo. Waclovas,
255 So. Mozart St.. Chicago.

AR TURI SAVUS NAMUS 
1,000 akrųMes pasiūlome jums ?4)0.

•ėmės Wiseonsino ir Miehifi
ijose. ši žemė yra lengva
na ir dar yra likę medžių,
-Jiavo ir beržo, žeme yra

išdirba- 
kaip tai 
derlinga 

r apylinkėje yra ežerai, kurie pa
gražina. Vanduo ir klimatas yra taip, 
;aip Lietuvoje. Mes esame pardavę 
armas lietuviams per daugel metų.
Farmos yra labai puikios, su pui

riais namais, ir obuoliu sodais. Jai 
u pirktumėte 40 akrų žemes ir iš- 
lirbtumėte 2 akrus žemes kas metai, 
nitumet liuosi nuo mokėjimo taksų 
įer 5 metus. Jaigu mokėsi .$200.00, 
■nt rankos, tai nereikalausi mokėti 
ki po 2 metų. Musų kainos yra nuo 
;8.00 iki $20.00 už akrą.

Jaigu ’ norite daugiaus informacijų,

Ant parandavojinio puikus storas 
-u gyvenimo kambariais. Sale bankos 
r prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
rinkama Kriaušiui, Drapanų, Aprėdą- 
ų arba čeverykų sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz- 
liui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
įlektrika, gazas ir maudyne. Jeigu 
eškai geros vietos bizniui, tai čia 
•asi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
lakley Ave., Chicago, Ill.

Geriausia kava, kurią užf<
tą kainą galima pirkti,

STRAIKININKAMS PA
SKELBĖ LOCK OUT’Ą.
Kontraktoriai užvedė ko

vą prieš sustraikavusius 
maliorius, dailydcs ir kitus

Automobilių Mokykla!
Išmok automobilių amato didžiau

sioje, geriausia įtaisytoje mokykloje 
Suvienytose Valstijose. Musų lietu
viai mokytojai yra geriausi, kokius 
labina gauti. Joje gausi pilną , me
chanišką ir elektrišką išsilavinimą. 
Pastosi tokiu geru šoferiu, kad ga
lėsi suprasti kas trūksta automobiliui 
nuo balso. Atmink, jokis inžinnierius 
notėmija bėgančios mašinos, jis klau
so, kaip ji eina. Kaip tik ko jai 
trūksta, tai balsas mašinos jam pa
sako. Mes gvarantuojame valstijos 
laisnį ir prigelbčsimo gauti vietą, jei 
to nuo musų norėsi. Musų kainos pi
gios, jti pamatysi. Ką tu' gauni. Mes 
turime du kursu po >$25 ir po $50.

Nuo balandžio 1 d. mes pradedame 
naują klesą, tai stok tuoj į tą pa
vasarinę klesa, stok neatidėliok.
HANNAS SCHOOL OF MOTORING.

Stock Yards Automobile Station. 
3626-3628 S. Halsted SV., Chicago.

Buki gudrus;
Rūkyk P. A

Kam rūkyti tabaką, kuris degina 
liežiuvį ir džiovina gerklę. Užganėdinkit 

j save pirkdami tabaką pypkei arba ciga- 
ir kurisretams, kuris jus palinksmins 

neatbos. Tai yra

Mbest
tautiškos linksmybes rūkymas

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

Prince Albert visur parsiduoda raudonuose bletin se 10c; raudonais 
viriais maišeliuose, 5c, ir stiklinėse po svarą ir po pusą svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem,N. C.

M. J. MankowskiAPTIEKA
ANT TOWN OF LAKE.

Ar 
vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa- 
vę. gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksiu! gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mos pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės, 
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETU VYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popie.t 6:30 —
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

LEONA GA1ZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

k
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pamėgdžiojimo ii 
norėdami 
tikrą 
Pain 
visados 
kite
ro ženklu 
Čia parodyta 
na 25c. ir 
Aptiekuoae
pas iidirbčjuB.

šlaur-vakarini dalis Vakarini dalis
1644
1373
1045
2054
2710

W. Chicago av2510 i W. Madison st J?1®
Milw. avė ........   Q1no
Milw. are.
Milw. avė. ___
W. Norht ave 1832

2830
1838
1217

W. Madison st®įO?
Blue Island av3032 
S. Halste st. 3427 
S. Halsted Bt 4729
■KBBBBHaauBSBtraa

kaštuoja 26c. svaras.
Tiems kurie nori čėdyti, o nori 

gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22c; kava 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už svarą. At
minkite, mano šviežus sviestas 

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste

Siaurini dalis
W. 12 st. 
W. 22 st. 
Wenthworth

S. Halsted st 406 W. Division
S. Ashland av 720

ant kožno svaro.
Pietini daili

2640 Lincoln avė. 
3244 Lincoln avė 
3413 N. Clark ll

...
W. North avė

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

Tel. Canal 4052

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

Chicago, III.

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve ■
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
32S2-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

n• n® wr1 o > w a Ji®® wwmmbmvtsm

RubJ±ąi į Lietuvą galima 
siųsti per Telegrafą

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

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

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, 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 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

NEW YORK, N. Y.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

VienintelC mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbų, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School Lanfnages

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

Atsišaukusiems iš Lietuvos ir reikalaujantiems pagelbos, 
galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bū
na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 
dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai yra 
siunčiami iš Ameirkos iki Patrograduij(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 kiekvieną žodį 43c, 
ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunui*20c.

Del platesnių informacijų kreipkitės į

TANANEVICZ SA VINGS BANK
3249-3233 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILL

BANKOS VALANDOS:
Utaminkais, 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.

H e b s a e a e s □ -a.a..k.a®* fcwwwamvitBMiWRE

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.

ODELL TYPEWRITER mašina yra viena iš 
geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
drukuoti po kelias dešimtsTaiškų ant dienos. Ji grei
tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. 
Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame 
su prisuntimu jas už - - - - $10.00

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 So. Morgan St. Chicago, Ill.

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

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTAHAVICIA
IS Millbury St Worcester,Mass
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