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BELGIJOJE PRASIDĖJO MŪŠIAI
Baisus mūšiai 
prasidėjo 
Belgijoj.

Londonas, bal. 24. — Iš
mušė paskutinė valanda — 
milžiniški, nesvietiški mū
šiai Belgijoj jau prasidėjo. 
Užvirė mūšiai aplink Ypres 
ir vokiečiai pradėjo briau- 
ties linkui Francijos miesto 
Calais, kad apvaldyti pajū
rius. Tą pat bandė padary
ti pereitą rudeni, bet neį
stengė. Dabar pusė milijono 
kareivių kaizerio sutraukta 
ton vięton ir pradėta užpuo
limai; Ir vis dar gabena
ma daugiau kareivių. To
se vietose prieš vokiečius 
grumiasi anglai ir belgai.
Megafonu 
duoda Įsakymus.

Londono laikraštis Daily 
News gavo šitokį praneši
mą iš* Francijos: “"*'

“Visą vakar dieną neap
sakomas alasas ir trukšmas 
siautė aplink kalną num. 60. 
Per ilgas valandas anglai 
turėjo laikytis prieš baisiau
sią bombardavimą, kokio 
nekuomet ligšiol nebuvo gir
dėję. Vokiečiai sukoncen
travo visą savo artileriją 
prieš tą kalną, kurs griuvo, 
skilo, o oras prisipildė ap- 
jakinančiomis dulkėmis.

“Trukšmą ir baisumą tų 
valandų galima įsivaizdinti 
iš to, kad Anglijos artileri
jos komendantas davinėjo 
įsakymus per megafoną ir 
tai. labai abejotina, ar arti
leristai girdėjo komandą.

Geriausi Anglijos šauliai, 
surinkti iš daug pulkų, grū
mėsi ir šaudė sugulę. Atvi
rame lauko gulėdami, jie 
šaudė ir šaudė, kol jų šau
tuvai taip įkaito, kad ne
buvo galima rankoj laiky
ti. Jų drąsa ir ištvermė 
tarp to pragaro yra įstabi. 
Šrapneliai lėkė per juos ir 
trukdami užpakalyje žeidė 
šimtus. Bet jie laikėsi pas
kirtose vietose ir kaip tik 
reikėdavo daryti antpuolius 
arba pasivaryti pirmyn, tai 
tą darė drąsiai.

“Vokiečiai naudojo aero
planus. Aeroplanai skrajo
jo virš kabio ir mėtė šim
tus padegančių bombų į an
glų drutvietes. ' Vakare 
kalnas num. 60 buvo neap
rašomas. Tūkstančiai bom
bų buvo nukritę ant įjo. 
Vokiečiai naudojo troški
nančias bombas, bet žymios 
blėdies jos nepadarė.”

Vokiečiai darė antpuolius 
ant anglų pozicijų, puolė 
tirštomis masėmis ir Ang- 

artilerija skynė tuk-

Atakuos Turki
jos sostinę.

Londonas, bal. 24. — Tuo 
tarpu kaip didžiulėmis šar
vuočių kanuolėmis buvo 
daužoma Dardanclių for
tai, talkininkai trijose vie
tose išsodino karoumenės 
europinėj Turkijoj. Tos iš
sodintos jėgos atakuos Dar- 
danelių fortus ir paskui eis 
■Konstantinopolio link.

Išsodintoms jėgoms vado
vauja gen. Hamilton.

Išsodinta karuomenė yra 
ties Suvla, Enos ir Bulair.

Pirmas dalykas, išlaipinti 
ant kranto kareiviai atkirs 
Galipolio pusiausalį nuo su- 
sinešimo su Konstantinopo
liu. Tuomet turkai negalės 
gabenti sustiprinimų for
tams ant to pusiausalio.

Sako, kad talkininkai pir
miausia nori apsidirbti ant 
europinio kranto, o paskui 
ant Azijos pakrančio.

Tuo tarpu turkai skubiai 
drutina Konstantinopoli. 
Deda ant drutviečių didžiu
les mortiras, atgabentas iš 
Vokietijos.

Konstantinopolyje maho
metonai ir krikščionis at
skirti. Abiejų tikybų išpa- 
pažintojai turi atskiras ko- 
lionijas.

Ligšiol vokiečiai sakyda
vo, kad talkininkai jokiuo 
budu nepaims Dardanclių, 
nevalios prasimušti pro jų 
fortus. Bet dabar sako, 
kad, girdi, visvien, jei tal
kininkai ir sudaužys Darda- 
nelių fortus, tai nepaims 
Konstantinopolio, nes jisai 
gerai esąs apdrutintas. Vo
kiečiai pasakė sultanui, kad 
jis galis miegoti ramiai, jo 
sostinė esanti nepaimama.

— Roma, bal. 24. — Jei 
Italija stos karau, tai Vo
kietija jų užpulsianti per 
Šveicariją su milijonine ar
mija.

stančius vokiečių ir nuklojo 
lavonais laukus.

Abi pusi giriasi pasiseki
mais ir laimėjimais. Vokie
čiai skelbia, jog persimušę 
per Ypres kanalą i apsidru- 
tinę antroj kanalo pusėj. 
Paėmę nelaisvėn 1,600 fran- 
cuzų ir anglu. Priegtam 
vokiečiai paėmę 30 kanuo- 
lių, tarp kurių 4 dideles 
Anglijos kanuoljes. Jei tas 
vokiečių pranešimas teisin
gas, tai reikią spėti, jog 
jie gerokai pasivarė pirmyn. 
Juk kanuolės nededamos ar
ti fronto. Jos būva toli už
pakalyj. Taigi vokiečiai pa
sivarė pirmyn kokias dvi ar 
tris mylias _
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Bumunijareika- 
lauja žemės.

Roma, bal. 24. — Rumu
nija formaliai pareikalavo 
iš Austrijos žemių užleidi
mo. Rumunija reikalauja 
iš Austrijos Transylvanijos, 
kuri apgyventa rumunų.

Rumunija nepaskyrė lai
ko, iki kurio lauks atsaky
mo. Todėl šisai Rumunijos 
pareikalavimas nėra dar ul
timatumas. Jau du mėnesiu 
atgal Rumunija yra pada
riusi panašius reikalavimus, 
bet į tuos reikalavimus. Au
strija neatkreipė domos.

Tarp Italijos ir Rumuni
jos yra turbūt sutartis kar
tu daryti reikalavimus Au
strijai. Abi valstybi reika
lauja po žemės sklypą ir a- 
bi kartu kibs į Austriją, jei 
jų reikalavimai nebus išpil
dyti.

Vis-gi dar nesimato, kad 
santikiai butų kibai aštrus 
ir turbūt dar nevisai greitai 
Rumunija ir Italija kibs į 
Austriją.

SUTEIKĖ BALSAVIMO 
TEIS? MOTERIMS.

Kopenhagen, bal. 24. — 
Danijos parlamentas pralei
do bilių, kuriuo suteikė mo
terims balsavimo teisę. Bet 
tą bilių turės patvirtinti 
naujai išrinkti atstovai atei
nantį mėnesį.

LIGOS SKERDŽIA 
TURKUS.

Roma, bal. 24. — Iš Kon
stantinopolio atėjo žinia, 
jog Turkijoj ėmė siausti bu
boninė liga. la liga spie- 

V daug žmo 
lūs.

Šnekam apie 
laivynų muši.

Londonas, bal. 24. — Iš 
įvairių šaltinių ateina žinios, 
jog Šiaurinėj jure j gali su
sikibti Anglijos ir Vokie
tijos laivynai. Berlyne bu
vo paskelbta, jog Vokietijos 
laivynas plaukinio po 
Šiaurinę jurę ir nieko nesu
tiko. Iš Skandinavijos atei
na žinios, jog Vokietijos lai
vynas ima dažniau rodytis 
Šiaurinėj jurėj, negu ligšiol.

Anglija sustabdė visokį 
susinėsimą tarp Anglijos ir 
Ilolandijos. Taigi gal ir 
taisomasi prie didžio laivy
nų mūšio.

ARMIJOS NEREIKIA 
PADIDINTI. -

Hanover, N. H., bal.OH 
— Chieagos uni versite t 
Dartmou™Kuiiversiteto dW 
batantai turėjo kontestą^ 
Debatavo Suvienytų Vaiši
jų armijos padidinimo klau
simą. Chicagiečiai išra
dinėjo, jog nereikia šios ša
lies armijos didinti. Buvo 
trįs teisėjai, kurie turėjo 
pripažinti kuriai nors piy 
sei viršų. Teisėjai pripažij 
no viršų chicagiečiams, kim 
rie sakė, kad nereikia armiJ 
jos didinti.

UŽMUŠĖ MOTERĮ.
New York, bal. 24. —j 

lia Heilner, žmona tuijf 
korsetų išdirbėjo, rasjfl 
moose negyva. Jos^B 
besanti buteliu su^H 
Užmušimo tikslas^H 
buvo apvogti, 
deimantiniu 1 
brangenybės 
vogtos.

nan

Urzgia ant 
Dėdės Same.

Amsterdam, bal. 24. — 
Vokiečiai labai nepatenkinti 
Washiiigtono valdžios atsa
kymu į Vokietijos ambasa
doriaus'; protestą, kad Ame
rika nugabentu amunicijos 
Vokietijos priešams. Wa- 
shingtonp valdžia atmetė 
ambasadoriaus protestą. 
Vokietijoj laikraščiai .grū
moja ir Į urzgia už tai ant 
Dėdės Šamo. Taeglischc 
Rundscliaii sako, jog Ame
rika del to turės “trubelio,” 
o Vossischffi Zeitung rašo, 
jog toks Amerikos pasielgi
mas negreits^biis vokiečių 
užmirštal^^B

MBlakunai 
BMĮikia.
HE, bal. 24. — Ru- 
llMiiiai minu ė 15 
IBPloek. Palaiky! a 
Bu garlaivius, pliidu- 
■ius ant Vislos. Pa- 
’ taipgi į geleži t)kelio 
k į vokiečių tramki-

urnai dar 'mėtė 
ktįu drutvietes

Vokiečiai 
Lietuvoje.U*

Šakių padangė. Sausio 
pabaigoje ir vasario pra
džioje šakiečių gyveni
mas atsitaiso. Vokiečiu pa 
darytas rudenyj nuokalnias 
turtingesnieji bent dalimis 
atlygino. Pabrango javai, 
pradėjo pirkti arklius, nors 
pigiai mokėjo. Pasiliovė 
“prekyba” prūsiniais galvi
jais, per tai pas mus gyvu
liai pabrango. Bet žmonės, 
kuriems aplinkybės leido, 
nesiskubino išparduoti, vi
si tikėjosi toliau dar labiau 
pabrangsiant. Nors anuo
tos Prusnose kasdieną ūžė, 
net žmonės apsiprato ir an
trojo vokiečių užplūdimo 
nesitikėjo.

Bet anuotų trenksmai di
dėjo, gi naktimis gaisrai ro
dė užeinantį pavoju. Vasa
rio 8 d. muso • abazai ir ka
ruoti ietie ėi traukti į pie
tus abiem Šešupės pusėm 
Naumiesčio link. Žmonės, 
gyvenantieji arčiau Šešupės, 
pradėjo kraustytis tolyn 
nuo sienos. Vasario 10 d. 
vokiečiai užėmė Slavikus ir 
tą naktį Naumiestį. Žmo
nių kraustymasis buvo be
galinis. Visi nujautė, kad 
vokiečiai, užėmę musų kraš
tą, apinlčš, Be to gązdino 
jaunuomenę gandas, kad vo
kiečiai mobilizuoją jaunus 
vyrus. Per keturias dienas 
bėgančiųjų buvo pilni keliai. 
Vieni č a ustėsi pas gimines, 
L* pas pažįstamus, treti 
pas nepažįstamus. Kiekvie
nas liūgo tolyn nuo sienos, 
kad vokiečiams užėjus, galė
tų tolyn pasprukti. Net a- 
pie Lukošius gyvenantieji 
ūkininkai, jei ne liūgo, tai 
tyent pasirengę buvo bėgti. 
i Bet vokiečiai nesiskubino 

■užimti Šakių. Jie užėmę 
liktai pasienį paragindavo 
kaikurį ūkininką stovybon 
į Naumiestį. Atiminėjo 
arklius, galvijus ir kitokius 
daiktus, taip kareiviai, taip 
laisvieji žmonės, net bobos. 
Paskui įsidrąsino atvažiuo
ti ligi Šakių, bet toliau nuo 
sienos gyvenantiems nieko 
nedarė. Pabėgėliai maty
dami, kad vokiečiai tolyj| 

kiieina, viemuMftMk) visi s 

žeistas ir du arkliu sužeis
tu. Rusų tik vienas kareivis 
sužeistas. Vasario 20 d. vėl 
keliatas vokiečių atvyko Ša- 
kiuosna, bet susirėmimo ne
buvo.

Vasario 21 d., sekmadie
nį, žmonių susirinko bažny
čion kaip paprastai. Visi 
bent paviršutiniai ramus. 
Antrą valandą po pietų at
važiavo 3 vokiečiai (papras
tai vokiečių kareiviai daro 
žvalgymus važiuoti, paėmę 
ūkininko vežimą) į Šakius, 
bet rusai juos išvijo.

Vasario 22 d. rytą plentu 
nuo Naumiesčio atkeliavo 
daugybė vokiečių ir užėmė 
Šakius, gi pavakare Luk
šius. Tą dieną į Šakius vo
kiečių kareivių atvyko tūk
stančiai, bet urnai jų didžiu
ma išėjo Lukšių ir Griška
būdžio link.

Vokiečiai, apsigyvenę Ša
kiuose, tuojau pradėjo po 

džiu ėmė tik arklius, avižas, 
mėsą, < ė . Km ka.y"papuolė.
Nors, kmp girdei, vokiečių 
valdžia ; a uždraudus ka
reiviams iminėti kareivijai 
nereikalingų daiktų ir Nau
miestyje pastatyta kontro
lė, bet, matyt, vokiečiai šun
keliais išgabena į Prusus 
“savo” daiktus, kadangi 
plėšia nuo ūkininkų, be ka
reivijai reikalingų daiktų, 
dar patalines, vyriškus ir 
moteriškus drabužius, apa
vus, skepetas, žiedus, pini
gus ir t.t. Yra tokių karei
vių, kurio vaikščiodami po 
kaimus vien tik ir užsiima 
pinigų plėšimu, mat, su to
kia “kontribucija” mažiau
sia “turbacijos.”

Kaip visur, taip ir vokie
čių karuomenėj, yra “gerų” 
ir blogų žmonių. Vieni net 
ir prie apiplėšimo manda
gumo laikosi, kiti žiaurus, 
beširdžiai, nepermaldauja
mi, netinkamus jiems daik
tus gadina arba naikina, pi
nigų varu reikalauja. Iš 
visa ko aišku, kad dabar vo
kiečiai daug daugiau nuos
tolių padarys, negu rudenį,

Vėliau ėmė imti stoikas ir 
rinkti vyrus nežinia kuriam 
tikslui. Kadangi rudenį vo
kiečių paimtieji stuikininkai 
nesugrįžo ir apie juos nie
kas ligšiol nieko nežino, tai 
Skirtinis stoikų ėmimas la- 
HKK ibgur< į z d i 11 a, žmonės

< >s i. l’ž 
■ V-'i teko
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Nepamatuoti antmetinėjimai.
Kiekvienai draugijai, or

ganizacijai, partijai, luomui 
rupi geras vardas jų vado
vų ir jų narių. Kiekviena 
dr-ja ar luomas gina savo 
narį, kitų intartą, kol lič
ius parodytas jo prasižengi

mas. A7ra tai naturalis 
daiktas ir ncikiek nepeik
tinas. Bet jokia padori or
ganizacija arba luomas ne- 
imsis ginti arba teisinti pri
pažintas savo nario piktada
rybes. Ar nebūtų keista, 
jei kunigai, arba net ir šiaip 
katalikai, imtų teisinti Ma- 
cochą

mi savo didžiausių nemoks- 
lumų, logikos stoka ir, gali
me sakyti, teisingumo ir 
sveiko proto stoka. Tas pa
rodo taipgi, jog tie laikrašt- 
palaikiai pasitiki savo skai
tytojų didžiausiu neišmany
mu ir tikra baltryste. Tuo
met socialistiškos logikos
prisilaikant, galime sakyti, 
jog socialistai išauklėjo

Falls mušeikas ir 
dalintojų gainioto-

Hoosick 
plakatų 
jus.

galima intikinti, 
patįs laikraščiai ir 

auklėtų tokius 
prasižengėlius,

arba Šmidtų.
pas mus socialistus 
dalykai suprantama, 

prasikaltėlių jie ne-
Jie ne tik ne- 

ncnupeikė, pa v.

3249 South Morgan Street 
Chicago, III.

Telephone Yards 6870-8871.
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3,000 moterių mokytojų 
Chicagoj pasirašė po pro
testu priešais naujai įneš
tų Illinois valstijos legisla- 
turon bilių, kuriuomi suma
nyta mokytojoms uždrausti 
ištekėti, nes priešingai ne
gali būti mokytojomis vie
šose mokyklose. Kovoje už 
savo teises mokytojos su- 
manusios dar žengti toliau, 
būtent grasia abelnu strai- 
ku, palaikydamos tokios rū
šies bilicis tikromiš barba
rystėmis.

Ir turi teisybę. Vientik 
vienoj Amerikoj moteris 
mokytojos tuo žvilgsniu per
sekiojamos. Mokytojos po 
ištisų metų savo darbštumo 
ne tik kad neturi sau senat
vėje užtikrintų pensijų, ne
turi apmokamų vakacijų, 
liet dar neleidžiama savo a- 
teities apdrausti kadir iš
tekėjimu, idant dviese kovo
ti su vargu, ypač šiais lai
kais priešais nuolat bekįlan- 
tį branguma. Tai tikrai jo- 
kiuo budu neišaiškinamas 
atkaklumas tų, kurie norėtų 
subraklinti visomis pusė
mis visus tuos asmenis, kat
rie platina visuomenėje 
šviesą ir katrų užsitarnavi- 
mas toj srityj visam pasau
lyj pripažintas brangintinu 
daiktu. Taigi kokiems ga
lams dar norima mokytojos 
varžyti?

kitaip 
Savo 
pasmerkia, 
pasmerkė,
tokio Kaičio, bet visaip jį 
teisino.

Gi su savo juodarankiais 
socialistai dar keisčiau pa
sielgė. Ir Kiaulėna, ir 
Montvydų, ir Petrikonį jie 
antmeta katalikams ir tau
tininkams. Girdi, tai ka
talikiškoji spauda, kunigų 
veikimas pagimdė tuos juo- 
darankius, kunigo užmušė
jus ir kunigų terorizuoto- 
jus.

Kuomet anuomet socialis
tų laikraščiai po Hoosick 
Falls nuAtikio prikaišiojo, 
jog tų pagimdė kurstymai 
ant socialistų katalikiškos 
spaudos ir kunigų pamoks
lai, tai tokia'įs išvedžiojimais 
galėjo intikiiiti bent paikes- 
niuosius savo pasekėjus. Ir 
dabar, kuomet socialistėliai- 
agitatorėliai ' pasiguodžia 
per .savo . laikraštukus, jog 
jie nugainioja įiuo bažnyčių 
jų plakatų dalintojus ir kuo
met bėda verčia ant kiuri- 

C !

gų ir katalikų spaudos, tai 
ir čia ne nuo vieno savo 
šalininkų gali susilaukti sa- 
jausmo.

Bet kuomet socialistų 
laikraštukai ima tvirtinti, 
jog Hoosick Falls i^nišeikos 
ir plakatų dalintojų1, gainior 
tojai ir juodarankjai yra 
kunigų ir katalikiškos spau
dos veisiami, tai parodo tuo-

jog tie 
kurstymai 
skirtingus 
kaip kunigo užmušėjus ir
Hoosick’o Falls mušeikas. 
Žinoma, patįs rašytojai ne
tiki į tai, ką rašo, kad ka
talikų spauda butų galėjus 
išauklėti kunigo užmušė
jus ir kunigų* terorizuoto- 
jus. Rašo tik, kad dar la
biau paikinti savo išpaikin
tus skaitytojus.

Bet argi katalikų spau
da išauklėjo Hoosick Falls 
mušeikas. Mušeikos mažiau 
žinojo, kas katalikų laikraš
čiuose rašoma, negu bile ko
kio kito miesto lietuviai. 
Jie ir kunigų “kurstymų” 
mažiau tėra girdėję, negu 
bile kokio kito miesto lie
tuviai. Taigi, ar yra pama
tas sakyti, jog tai buvo ka
talikų ar kokios kitos spau
dos vaisiai. Dar nesamO- 
ningiau antmesti ir prikai
šioti, jog juodarankiai yra 
katalikų spaudos išauklėti, 

-- }
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cių išnešti savo daiktus, o 

^į|>ą 

Al auku- 
ži 110- 
bai-

paskui uždegdavo, 
plėšia ir naikina.
nuošė užmušta kelintas 
nių. Visoj apylinkėj 
sus vargas.

Inėję vokiečiai į Seiri
jus (Seinų ap., Suv. gub.) 
— rašo “Kur. Lit.” — pir
miausia puolėsi į geresniuo
sius namus. Al at, norėta 
turtinguosius nelaisvėn pa
imti, bet tai nepasisekė, nes 
kas galėjo, tas anksčiau bė- 
go. Vokiečiams pasisekė 
paimti tik vieną Gegužį, ku
ri ir išsivežė Vokictijon^jjM 
rijų apylinkėj yold|g|^jM 
ėmė 
iaimų ^*£*5/
\ ■1 ’’ i

taigi ir gerai, Kad m n. 
Sievers didkun. Nikalojų 
pašovė. Nors tuoini jan\ 
atkeršyta už lietuvių skriau
das. Nes kas gi kaltas už 
antrų vokiečių ant Suval
kijos užplūdimų, jei ne Ni
ka lo j aus nerangumas'!

Paskutinės telegramos 
skelbia, kad Rusija į Kar
patus siunčianti dar 600,- 
000 karuoincnės daugiau. 
Toji nauja armija esanti 
aprūpinta 
kanuolėmis, 
Asenai i^am^aukus iš Su v..

1 1 <: S i

amerikoninėmis
kurias Rusija

P-NIA O. POCIENĖ, KON
SERVATORIJOS MO

KYTOJA.

CHARLES F. MURPHY TAMMANY HALL

Garsus New Yorke politikierių bossas Ch. Murphy ir 
Tammany Hall. ’

Westville, Ill. Čionai ba
landžio 20 d. buv^ miesto 
valdybos rinkimai.! Didžiu
ma balsų į miestų1 majorus 
išrinkta pirmiau buvę?, vi
sų gerai žinomas lietfuvis- 
katalikas Petras Daujotis. 
Išrinktas trečioji tarnVston.

T

Nežinia del kokios; prie
žasties, ar iš pavy/lo, ar 
kitko, nekurie lietuviai bu
vo priešingi, kad tAs pats 
lietuvis majoru liktAjsi, no
rėjo išrinkti svetimtautį. 
Bet kaip kito lietuvio kan
didato į majorus \šį kartą 
nebuvo, tai didžimįia lietu-

viii ir svetimtaučių piliečių 
balsavo už p. P. Daujotą ir 
tuo budu svetimtautis ne
leista gagpadoriauti tirštai 
lietuvių apgyventam mies
telyj.

Rodos, turėtų pažinti di
delę gėdų tie lietuviai, ku
rie lietuviui kandidatui prie
šinosi, o rėmė svetimtautį 
kandidatų.

Taipgi i miesto trustisus 
vienas lietuvis pateko, .p. 
J. Uždavienis. Krasų val
do lietuvis L. Šlikas. Taip 
sakant, visa valdyba šiame 
miestelyj 
rankose.
trūksta — tai 
dytojo.

Darbai tuo

randasi lietuvių
Vieno daikto čia 

lietuvio gy-

tarpu labai 
Anglių ka

syklose dirbama po 2—3 
dienas savaitėje.

AVestvilliškis.

Scranton, Pa. Delegatu 
vienbalsiai nuskirtas kun. 
P. Meškauskas, kuris apsi
ėmė nuvažiuoti savo lėšo
mis, kas kuopai suteiks 
daug palengvinimo, nerei
kės lėšuoties. Už tai kuo
pos nariai širdingai padėko
jo gerb. kuįi. Meškaitekui.

LIETUVIAI NESIRŪPI
NA APSIŠVIETIMU.

darytas. Pirmoji/seimo se
sija buvusi labai apsiblau
sus. Seimas atijgetęs naują 
pinigų 
reikalavus 
džia, ypač geiW 
Toksai seimo w 
priešinimas gali 
bai liūdnas pase'___
jei seimas PasiPnWi|! 
gus skirti karo 
Austrijos valdžia W| 
leisti seimų ir pati W 
g • venti>jų mokesčius® 
met visoj Vengrijoj 
gim'jti revoliucija.
ma, ’> kad be to tc^B 
galinga

pasl<yrį|ną, kurio 
Arijos val- 
Bb^štabas.

Vokiety

KUOPOS SUSIRINKI
MAS IR NUTARIMAI.

Athol, Mass. Balandžio 
18 d. vietos S. L. R. K. A. 
110 kuopa turėjo savo ber- 
taininį susirinkimų. Susi
rinko beveik visi nariai. 
Pirmiausia svarstyta Susi
vienijimo centro pirmininko 
■Skelbti per organą klau- 
Hpui. Kuopos pirmininkas 
®šus klausinnlj^išskaitė. 
Bs jų tik du įsiimta, bu- 
rient, turėti savo organų ir 
kiekvienam susi vi "ijimo 
nariui per metus mokėti 1c. 
stiįjcndijos fondui. Kiti vi
si klausimai ir sumanymai 
atmesta.
k Paskui kalbėtasi apie sa
vuosius kuopos reikalus. 
■Tutarta surengti prakalbas 
l’ pakviesti tinkamus kal- 
Ktojus. Į kalbėtojus nori- 

pakviesti “Draugo” re- 
H^Morių, kun. Kemešį. 
|l|g»):it nutarta gegužės 
■&Į parengti pikiiinką.

į šią kuopų pri- 
SMHmįieinažai jaunimo, ta- 

pikninkas yra 
į >asi I i i i ksn i i n imas.

pirmutinis 
Į pikninkas. 
•inktas kuo-

Waterbury, Conn. Musų 
miestelio jaunimas labai ap
sileidęs kas link prakilnu
mo ir apšvietimo. Jis nesi
rūpina net prasilavinti ra
šyti. Čia randasi tris lietu
viški kningynai ir viena 
pradinė, (laiškinė) mokyk
la, kurią, veda gerbiamas 
musų tautietis C. M. Luko
šius.

Todėl labai gera proga 
butų musų broliams pra
mokti nors lietuviškai ra
šyti, nes prasilavinusių vy
rų visai mažai teturime. 
Antai tos pačios draugijos 
negali gauti net sekretorių. 
Mokantieji lietuviškai ra
šyti yra priversti keliose dr- 
jose sekretoriauti.

Gaila, kad mūsiškiai ne
sirūpina apsišvietimu, ne
lanko mokyklų, ir nenori 
liuoso laiko sunaudoti nau
dingiems tikslams. Užuot 
to, lietuviai liuosomis va
landomis tankiausiai pra- 
žioplinėja kur smuklėse ir 
tenai, žinoma, pramoksta 
juodų darbų ir kalbų. O 
pačiose smuklėse, baiseny
bė kas dedasi: vieni smui
kais griežia, kiti ožio bal
su staugia, dar kiti it jau
čiai baubia ir kaip kokie 
arkliai nuolat tripia.

Tai gražus mūsiškių pasi
elgimas, kuomet tėvynė pa
plūdus kraujuose ir aša
rose. J. Putrius.

Tarp Becthoveno konser
vatorijos mokytojų žymią 
vietą užima ponia O. Pocie
nė. Ji veda giedojimo sky
rių. To skyriaus vedėja y- 
ra gerai žinoma Cliicagos 
lietuvių publikai. ■

Ponia O. Pocienė gimė 
Glen Lyon, Pa. Jau iš 
pat mažatvės turėjo dide
lį palinkimų prie muzikos 
ir dainavimo. Muzikalio iš
silavinimo pradžia įgijo pas 
J. Boniface. Pas jį moki
nos skambinti pianu.

Ponia O. Pocienė, po tė
vais Klimavičiūtė, mokyk
lose buvo pirmutinė daini
ninkė. Dainavime visus 
pralenkdavo. Kartų mo
kykloj, dainavimo metu, ty
liai jai buvo pasakyta nusto
ti. Jai sustojus dainuoti, 
nutilo ir visa klesa.

I )a ina vimo reguler ia i
mokintis pradėjo Chicagoj 
Fine Arts rūmuose pas A. 
Burtom Vėliau ėmė specia- 
les dainavimo lekcijas pas 
garsų operos dainininką 
Signor A. Arcangeli. Il
giausia, vienok, išbuvo Ca
lumet konservatorijoj. Šią 
įstaigų baigė, laimėdama 
dainininkų konteste pirmą 
dovaną.

Dabar ponia A. Pocienė y- 
ra Beetliovcno konservato
rijos mokytoja. Mokytoja
vime jau turėjo praktikos 
ir todėl yra patyrusi moky
toja. Priima pradžiamok
slius ir jau prasilavinusius. 
Balsai dainininkų visuomet 
yra išmėginami veltui.

Butų gerai, kad musų jau
nimas imtų daugiau domos 
atkreipti į muzikali išsilavi
nimą, kad imtų labiau lavin
ti savo balsus. Yra daug 
jaunimo su gerais balsais. 
O prasilavinę sudarytų pui
kius chorus ir butų didžiu 
papuošalu musų pramogų 
ir visokių pasilinksminimo 
vakarų.

Becthoveno konservatori
ja turi tikslą pralavinti jau
nimų dainavime, kad jie 
paskui tiktų i, chorus ir kad 
paskui nereikėtų daug dar
bo pridėti chorų mokinimui.

Geras choras yra visuo
met pageidautinas pramo
gose, vakaruose, pasilink
sminimuose ir Imtinai rei
kalingas bažnyčioj.

IR PAVASARIS NIEKO 
GERO NEDUODA.

Batavia, III. Čionai su 
darbais vis dar labai pras
ta i. 1 ja ūkė i^Kj^uą vasario
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Amerikos Lietuvių Dienraščio 
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Kningyne gali
ma gauti visokių šventųjų pa
veikslų. Paveikslai yra labai dai- 
us, rėmai paauksuoti. Kaina la

bai žema, tildai po $1.25. Knin- 
gynas atdaras iki 9:00 vai. va
kare.
A. L. D. “KATALIKO” Kning.

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir ovcr- 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3232-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

į P. Lorillard Co., New York City 
WY.WAV.V.V.W.’.V.Y.’y'i •

JONĄ KULIS.
Plačiai žinomas čikaįąečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

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

TaL Budolph S34I

A. A. Slakls 
ADVOKATAS

IB SO. LaSALLE St. 
(Room 1014) Chicage, IU.

Mes. 3255 So. Halated M.
TeL Drovex 5328

Čia lietuvių randasi 
link 40 šeimynų ir gal 
kart tiek ^lyienių. Tarpe 
jų yra visokių “susipratę* 
lių,” kurie katalikų tikėji
mų pašiepiau nors juos pa
čius jų tėvai katalikais iš
auklėjo.

Lietuvos bernelis.

dabartinius apsiblaususius 
laikus. Bet štai atėjo pava
saris, o lakai vis dar nesige- 
rina ir nežinia kas bus to
liau su ta bedarbe.

Nesenai mlis aplankė kun. 
Taškunas iš , Rockford, Ill. 
Išbuvo dvi dieni. Išklausė 
lietuvių išpažinties ir sutei
kė daug dvasiškų. pamoki
nimų. Lietuviai flž tai jam 
labai dėkingi.

yM/AWVMWMW.W.;

■ DIDELE AURA į
Priciakla ant f akelio NEBO, be Jokio apgar^lnlma Ulkra- 

Jau dabar ttirt vertę jum | c.
k V““ plnlngaU; prie* tame rasit kožnam ■ 

* ’ pakeiije NEBO į

clgaretų kupone •- 

ant A cento. Oa- 
II rinkti prleta* *• 

klus pakelių Ir J* 

kuponus, nesu! 

Juos kožnes. kas K 

tik nori, call 

rauti gralius n| 
presentus. Pa- J* 

klausk apie Juas r 

savo ttornlnko.

o Jis tau pepasa- ji 

kos apie juoa. J

Telephone Yards 6688

Lietuviška Drapanų Krąutiįvč

PARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu goriausias gatavas 
farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
tarmę. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smolžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmtj 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur a* 
esu jau įtardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
Įtaigiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upes ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Goriausi transportacija van
deniu ir gclžkoliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainčs ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir a* 
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 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scot ville, Mich.
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KATALIKAS

rikatos skyrius
A. J. Tananevičius.

SVAIGALAI. Ilgai vartojant spiritinius 
gėrimus, pirmiausiai snsi- 

’ gadina, žlcbčiojimo keliai.
i Nesinori valyti, nemala vi
duriai, apsireiškia papras
ta skilvio sloga, pereinanti 

priegtam kiekvienam, žino-į 
ma, jog rūkytojas pasidaro! 
sau bereikalingu iškaščią. I 
Dar blogiau yra su svaiga
lais.

Svaigalai priguli prie tą 
elementu, kurie labai grei
tai persisunkia, per visokias 
kliūtis, 
koholis -jį-' įeisis i 
skilvio sieneles 
Taigi, 
svaigalu, tai jie urnai pra
simuša i kraują ir tuoj pa
siekia smegenis. Tuomet 
veikia svaigalai ant smege
nų ir sutrukdo normali ją 
veikimą. 

Alkoholis 
persisunkia 
neles, kad 
skystas, 
skystesnis už vandeni. To
dėl alkoholyje visokie daik
tai greičiau grimsta. Jei 
vietoj vandens plaukimo re
zervuarą pripiltumėm alko
holio, tai jame negalėtumėm 
plaukti. Grimstumėm.

Skystesnis skystimas grei
čiau prasimuša, persisunkia 
per visokias plėves, per 
skilvio sieneles, per kraujo 
gyslelių sieneles ir 1.1.

Alkoholis yra naikintojas, 
yra priešas visokios gyvy
bės. Žąva jame visokie 
mikrobai. Todėl Įmerkti i

Isi'odhičjome '.apie tai, 
kad taboka yra kenksminga 
žmogaus sveikatai. Išrodi- 
Iiejome, jog tabokos varto
jimas kenkia sveikatai ii'

.lianai greitai al- 
^persisunkia per 
______ t i kraują, 

kaip tik įgeriame

todėl greitai 
per skilvio sie- 
jisai yra labai 
Alkoholis yra

Taigi jei žmogus 
išgeria daug til

tai nuo perdaug

tuo-

daro 
s Vai

puvimas yra daikto naikini
mas mikrobais, o mikrobai 
alkoholyje žūva. Jei koks 
užmuštas gyvūnėlis norima 
užlaikyti nuo puvimo, tai 
dedama jis alkoholiu. Jei 
jau alkoholis yra gyvybės 
priešas, tai jau iš to aišku, 

.jog žmogaus organizmui ji
sai turi būti nuodais. Ir iš- 
tikro tokiais yra.

Buvo minėta, jog alkoho
lis labai greitai persikošia 
i kraują, 
ant syk 
koholio,
persikošusio alkoholio trūk
sta kraujo gyslelės ir 
met žmogui.esti galas, 
retai papaikę žmonės 
laižybas išgerti daug
galu ir begerdami galą gau
na. Apie šitokius atsitiki
mus šiaip rašo Dr. Kudirka:

“Alkoholis priguli prie tu 
nuodu, kurie perima visą 
organizmą, visą jį susilpni
na ir tokiuo būdu padaro iš 
jo dirvą Įvairioms ligoms. 
Pas žmones, mirusius nuo 
užsirijimo smarkaus, ty. 
nuo išgėrimo ant syk daug 
alkoholio, randame visada 
persisunkusius krauju sme
genis, smegenų plonos, plau
čius, pilvo slidplone ir kepe
nis. Atsitaiko rasti ir tie
siog išsiliejusi kraują sme
genyse ir plaučiuose, o ke
penyse, ypač pas užsirijan- 
čius, tankiau net pūliuotą 
uždegimą.

Kur kas Įvairiau atsilie
pia ant organizmo užsirįjant 
išlėto. Čia taipgi atsiliepia 
ant viso orgatmizmo, pir
miausiai aut, funkciją, o pas
kui greit užgri.bia organiš
ki Kenkimai Įvairias kimo 

alis.

Tada turės vertę pamokini
mai žmonių žodžiu ir per 
kningas, t. v. apšvietimas 
žmonių.”

STEBĖTINAS IŠPARDAVIMAS!
Pnnedeli Wieboldt’s turės vie- 

labai papigintų kainą. Šis apgar
sinimas, žeminus parašytas, yra 
tik išimtina dalis tų dalykų, ku
rie bus parduodami Panedelyje.

pagalios Į užsivietri jaučią 
slogą su visomis blogomis 
pasekmėmis. Tuojau už

griebia ir smegenis. Išpar- 
džiu pasirodo kartkarčiais 
kepenų diegliai, o paskui 
kepenis drūčiai persisunkia 
krauju.”

Svaigalai yra žmonijos di
desnis jungas, negu taboka.

Ajiie svaigalu kenksmą ir 
blėdi numano kiekvienas. 
Jei kas ir nežino, kad tas 
kenksmas yra išrėdytas 
mokslo budais, girtuoklia
vimo pasekmes mato šiaip 
gyvenime. Todėl čia ir di
džiausia svarba žinoti, kai]) 
paliuosuoti žmones nuo to 
jungo, kaip prisidėti prie 
blaivybės išplatinimo. Dr. 
Kudirka nurodo, jog blaivy
bės pamylėjimą galima ir 
reikia Įčiepyti vaikams iš 
mažens. Ilašo jisai:

“Juk namieje išmoksta 
vaikai da nesuprantamu 
jiems poteriu, išmoksta gra
žiai elgties, saugoties piktu 
dalyku — argi negalėtu iš
mokti saugotis ir pikto al
koholio1? Ypač, kad tą mok
slą galima palengvinti. Te
gu tik tėvai neparodo vai
kams alkoholio, tai jie nei 
nežinos nieko apie jį, ir ne
išmoks vartoti. O dabar, 
kad tėvai geria, ty. rodo 
vaikams nuolat alkoholi, 
pamokslai ir bjauriiiimai al
koholio vaiku akyse nueis 
ant vėju. Juk vaikiščių i 
tiesiog ateis i galvą klausi
mas: Gimdytojai 'mano! 
bjaurinate man alkoholį, gi
nate nuo jo, kad jis kenkia, 
kad tai nuodėmė prieš Die
vą, o delko jus patįs jį ge
riate? Tik jus išmintinges
ni, geriau už mane viską ži
note: tur but alkoholis ge- 
ras daiktas, nebjaurus, jis 
gert ne nuodėmė, jei jus pa
tįs nuo jo neatsisakote. Kad 
butą toks niekas, tai neger
tumėte.

Tegu tik tėvai negeria, 
tai bus geriausias paveiks
las ir mokslas veikams, tada 
persergėjimą žodžiai nenu
eis ant vėją. .

Nuoseklumas reikalauja, 
kad dėlto, idant nustotą gė
rę tėvai, turi nustoti gėrę 
ją pačią mokytojai, dvasiš
ki tėvai, kunigai, nuo kuriu 
ima juk sau pavęikslą. Čia 
taipgi mokintinis gali už
klausti savo dvasiškojo tė
vo: Gerai, keiki alkoholi, 
draudi gert, niekini gir
tuoklius, o dulko pats geri 
ir dar daugiau už mane? 
Kad girtuoklystė butą nusi
dėjimas prieš Dievą, tai tu, 
dvasiškas žmogus, labiau už 
mane bijotum nusidėjimo 
prieš Dievą ir negertum, o 
šiaip šnekėk man sveikas, 
kol tu gersi, ir aš nestosiu. 
Aš tik kartais užsitraukiu, 
o tu geri kas diena, ir kar
tais taipgi užsitrauki n<> 
blogiau už mane. Negerk 
pats, tai intikėsiu tavo žo
džiams, kad alkoholis yra 
ištikro bjaurus dalykas.

Ergo: tegu nustoja kuni
gai, nustos gėrę ir žmonės, 
neišmoks gert ii

LAIVAKORTES
IN KRAJŲ

RUSSIAN AMERICAN LINE, 
laivas “Kursk”, išplauks iš New 
Yorko balandžio (April) 27 d., 2 
vai. po pietų. Iš Chicagos reikia 
išvažiuoti ne dūlio j, balandžio 25 
d. Kaina nuo New Yorko iki Ar
changelsko $48.00, ir nuo New 
Yorko iki Petrogradui $54.00.

Del platesnių informacijų kreip
tis į

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

A. L. R. K. Moterių Sąjungos 3-ėia 
Kuopą.

Parengia puikų vakarėli Apvaizdos 
Pievos par. salėj;'ant IS-tos gatvės ir 
Union avė., Balandžio 25 — 1915, 
7:30 vai. vakare..

Vakarėlis bus ' 
bus sulošta labai

‘ ‘ Nesi priešink ' 
klemaci.jos, solo, 
logas. Po progr: 
žaislai ir šokiai.

.ienas iš puikiausių, 
juokingas veikalas.
, lieto bus dar de- 
prakalbos ir mono 
uno seks lietuviški

Visi, kurie norite

sijuokti, atsilankykite ant minėto va
karo. nes merginos ir moteris dėjo 
visas savo pastangas kad suruošus 
vakarėlį. Kviečia visus Valdvba.

Reikalaujame Pardavėjų. 
Visuose musų departamentuose, 

mokestis, darbas nuolatinis.
KLEIN EROS.

20 ir Halsted' St.,

Gc-

Reikalinga Registruotas pagelbinin- 
kas prie aptiekus; tuojaus atsišaukite 

po num.
J. Lesz.czynski, 

3337 S. Morgan St., *CMcagoj III.

.Taigų kas turi parduoti vežimą, ar-
klį. ice box, barą <lel mėsos ir tulšis
del hm'orio, tai tegul atsišaukia se-
kančių adresu:

Jonas Žilinskas,’.
111935 Wentworth Ave.. Chicago.

grosernė. Vic- 
svetimf.au- 

uuo Michigan a've.. 
Biznis gerai išdirb- 

I langiaus parduoda- 
Curic nori eiti i biz- 
biznj, atsišaukit ir 

Pardavimo priežastis 
— du bizniu, sunku abudu tinkamai 
vest).

The Roseland Cash Market, 
38 E. 108 St., Roseland, Ill.

Phone: West Pullman — 4706.

Parsiduoda bučernė i 
ta apgyventa lietuvių ir 
eių. Puse bloko 
ant 108-tos gat. 
tas, graži vieta, 
ma už ‘±(!asb”.

Ant pardavimo saliunas labai gero
je vietoje, kampas 33-Sios ir Halsted 
St. Salininkas turi kita užsiėmimą, ir 
todelgi nori parduoti. Pigiai parsiduo
da. Atsišaukite:
3301 S. Halsted St., Chicago.

augščių mūrinis 
G ruimai ir maudyne 2 lotai 
arti Archer Avė. Kaina labai

vaikai.

Parsiduoda 2 
mas.

na- 
ša-

gi

4262
J. Ilgaudas & Co.

Archer Ave., Chicago. III.

Ant parandavojimo puikus Stotas 
su gyvenimo kambariais, šalę bunkos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas, vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėdą- 
tų arba Ceverykų sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui; tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbu, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; taipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Scliool of Languages

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

Draugysčių Reikalą
LIETUVIŠKA TEATRALIS 

STĖ SV. MARTINO 
CHICAGO, ILL

N. Overlingas, Pirm 
3405 Auburn Av

J. Mickeliunas, Vie 
839 W. 34th

A. J. Kasparas I 
3416 Aubur

D. L. Kadzievski
1625 W. 20tl

M. Z.. Kadzievski
2118 W. 2

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

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St. 

Pran. Stankus, Viee-Pirm.
> 957 Jenne 6t.

Jonas Druktenis, Nut. Rast. 
408 Linden St.

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

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Uensou St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St.

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

ne
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TAU PYKI T PINIGUS
M

BIRUTĖS” DR JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave.

Jonas Gasipnas, Viee-Pirm. 
53 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

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

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Quincy St.

D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 
WILKES BARRE, PA.

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

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

J Laku?,'Finam Rast.
404 Bark, Avė.

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

B. Balninis ir K. Rudaitis.
Rasos globėjai.

K. Rudaitis ir V. Montvila, 
Maršalka.

J. Linukus, Organo vedėjas 
404 Park Ave.

J.

M.DR TĖS SV. JUOZAPO L.
Ant. Town of Laku, Chicago, Ill., 

VALDYBA 1915 m.
Juoz. žalandauskis, Pirm.

Ign. Kumpikas, Viee-pirm. 
.460.’ s, Marshfield Ave.

Ji.oz. J. Palukas, Rašt.
4 629 So.PaulinaSt.

Tatnoši '• Vaičas, Knigvedys, 
St. An i< iauskas, Iždininkas 

2447 \V. 45th PI.

ŠIS PUIKUS VEŽIMĖLIS — , 
tis. Turi puikius lekeruotus šonus

M. J. Wankowski 
APTEKA

ANT TOWN OP LAKE.
Ar esi pilnai sveikas? Gal to

vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į ga
vę. gal jauti aiit savęs koki — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagali'os mes pa
šauksim toki, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildomo receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

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

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 if So. Halsted gat. 
(Gyvenimas virš aptieKos) CHICAGO, ILL

Telephone Drover 2441

Geo. W. Umbenhaur
Dentistas

3101 So. Halsted Street Chicago,

Tel. Drovor 7642 Ž

t Or. G. Z. Vežei (Vezelis) į 
% LIETUVIS DENTISTAS į 
į 4722 So. Ashland Ave. t 
£ arti 47to» gatvei. J 

❖•M-t

■

J. P. BarcHey & Son
vorai, Painias Aliejai, 
visokie reikalingi daik-

BATAVIA. ILL.

es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksite Bari 
io store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas ge 
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir .1 
king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke 

kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur papras' 
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėt 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70c 
20c 
20c 
60c

Banke’i o Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52e 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12c
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c 
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40c

$1.16 $1.70
Banke’io geriausios rųšies grietinės sviestas yra geriausias ką už 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarinės dalis 
1614 ~ ~ 
1373 
1045 
2054 
2710

Vakarinė dalis.
W. Chicago A406 W. Division St 1510
Milw, Ave. '* " *
Milw. Ave.
Milw. Ave. ___
W. North AV3413 N. Clark St. 1832

720 W. North Avo2830
2640 Lincoln Av. 1836
3244 Lincoln Av. 1217

Pietine dalis.
W. Madison
W. Madison
Blue Island
S. Halsted St3437 ,S. Halsted St
S. Halsted St 4729 S A.shland A

1818 W. 12th St, 
st3102 W. 22 St. 
st šiaurinė dalis. 
A 3032 Wentworth Av

■ #H ■ ■ ■ ■ B ■ ■ N i
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JOHN P. RASHINSKI ;
/ B

Seniausias ir daug patyręs fotografistas. Pranešu savo Tautic- g 
čiams, o labiausia JAUNĄVEDŽIAMS kreipties pas mane, kurie rei
kalauja turėti atsakantį darbą ir visokio skyriaus, taip kaip mieste. B 
Be to, dar duodame JAUNAVEDŽIAMS puikų didelį paveikslą DO- ai 
VANAI. Visas darbas gvarantuojamas.

i DVI GALERIJOS

3213 So. Morgan St., 668 W. 18th St.
B « 9 H 151 IS B 0

Tūkstančiai žmonių
aplanke musų dideles krautuves pereitą sukatą 
ir šia visą nedelią musų krautuves buvo prisi- 
piidžiusios žingeidžiau jaunomis poromis, ku
rios labai stebėjosi matydamos musų didelį ra
kandų pasirinkimą musu puikias dekoracijas o 
ypatingai musų žemas kainas.

Musų pirkėjai sugėdijo tuksiančius dolerių -- 
ateikite - suūdysime ir jums.

I

Musų išpardavimas del^i musy 10 metiniu 
sukaktuviy eina pilnam intempime.

Jeigu neaplaiket nuo musų dovanos, 
tai iškirpkit kuponą ir ateikit 

į musu Krautuvę
Speciale kaina del jaunavedžiu

3



KATALIKAS

imas ponai < atilos 
nos nariui,

•.,vy ■Aatalike ir ’ • :r.

“/■as Tautos TarC •<?.'-
■ paraše mums k 

.;kWc organizacijų L-■.mi.■■■ 
v®tą ir nclcgališkum.!. Uu ; 
■•■gain už tai. Ko nežinojome |
■ pirma, sužinojome dabar
■ Ypatingai mums patiko tai, 
F kad p. T. T. Narys nurodo,
■ buk mos šmeižia musu kai

myną, SLRKA. Apie tuos 
dalykus leista bus mums ši
tą pasakyti.

Kalbėdami apie legališkLi
mą, mes 'rėmėmės pačios 
Tautos Tarybos žodžiais, 
pagal kuriuos į Tautos Ta
rybą galės siųsti savo at
stovus tiktai legališkosios 
Amerikos lietuvių organi
zacijos, turinčios tiesą steig
ti savo kuopas Suvienytose 
Valstijose. Taip juk buvo 
pasakyta. Taigi iš tų žo
džių jau matome, kad pati 
Tautos Taryba musų orga
nizacijas paskirsto į legališ- 
kąsias ir nclegališkąsias. 
Kadangi aiškesnio legališ
kumo ir nelegališkmuo ap
skelbimo nebuvo paduota, 
tad mums ir palikta teisė 
patiems spręsti, kokios or
ganizacijos yra legališkos ir 
kokios nėra legališkos. Mes 
pasakėme: ‘ ‘legališkomis
organizacijomis, turinčio
mis teisę steigti kuopas Su
vienytose Valstijose, mes 
rokuotame tas organizaci
jas, kurių čarteriai yra įre
gistruoti S u v. Valstijose, 
pagal tų valstijų įstatymus. 
Tokiomis teisėmis, kiek mes 
žinome, naudojas’ tiktai trįs 
organizacijos, SLA., TMD

kganizuoja 
Bičkų iiis- 
■ųt lietui <•- 
Fti jų orga- 

jos 
SWtdl, lc- 
gg||L SL-
H^zari-

kūmo, jos pačios, arba jų 
atstovai, turi prirodyti, jog 
jos yra legališkos, o ne ko
kios kitos. Jei, pav., mes 
pasakysime, kad Jurgis (p. 
T. T. Nario pavyzdis) yra 

•vagis, o p. T. T. Narys tvir
tins, kad Jurgis nėra vagis, 

i tai musų pareiga ir bus pri- 
Į rodyti pirmąjį tvirtinimą; 
jei mes tai prirūdytume, tai 
p T. T. Narys turėtų su 
mumis sutikti. Taip pat ir 
šitame atvejyje. T. T. Na
rys ir pati T. Taryba tvir
tina, jog draugijos, organi
zavusios T. Tarybą yra le
gališkos, o mes pasakėme, 
kad ne. Tad dabar kaip tik 
ir reikia ponui T. T. Nariui, 
ar kam kitam iš T. Tarybos, 
prirodyti-' kad jų pirmasis 
tvirtinimas yra teisingas. 
Tokiame atsitikime mes vi
sados prisipažinsime prie 
klaidos ir mielu noru tą sa
vo klaidą atšauksime. Bet, 
matoma, p. T. T. Narys ne
gali prirodyti, na, ir sukinė
jasi, vadindamas mus ir šio
kiais ii’ tokiais.

Sulyg tų visų draugijų 
legališkumo p. T. T. Narys 
nupasakoja, kad esą gali bū
ti legališkomis ir tokios dr- 
jos, kurios neturi čarterio; 
taippat gali būti nclegališ- 

’ komis tokios draugijos, ku
rios turi čarterį. Tai tau ir 
pyragas. Kokių tatai galų 
Vartoti tą žodį “legališ- 
kas?” Juk jis, šitaip daly
kus aiškinant, nebetenka 
jokios prasmes. Pav., do
kumentą mes vadiname le-, 
gališku, jei jis yra padary
tas tam tikru visur pripa
žintu už legalšką, budu; 
pav. Lietuvoje metrika bus 
legališka tuokart, jei ant jos 
bus kunig© parašas ir tos 
bažnyčios antspauda; jokiu 
budu nepavadinsime legališ- 
kn. dokumentu ląietrikos, 
ant kurios nebus parašo, ir 
t.t. Lcgališku gali'mc va
dinti tai, kas yra daloma ar 
padaryta “secunduhi le
gem.” Jei šios šalies'“lex” 
reikalauja, kad. draugijos 
(fraternalės), steigiančios 

L-iavo kuopas valstijose! tu- 
■ktų įregistruotus čarterins, 
■> jos neturi įregistriiotų 
Ičarterių, tai ir aišku, kad 
■kis elgiasi ne “secundum le- 
|^kn” ir yra nelegališkos, 

tose valstijose, kur 
B99|^AKJvo kuopas, o ne- 

ai' u si o s savo

car- 
Su- 
Tai 
jog

vininkų Susivienijimo jau 
sužinome iš paties p. T. T. 
Nario, kad jos čarterių ne
turi ir jų neįregistravo, tai
gi, musų supratimu, jos ir 
yra nelegališkos.

Kalbant apie SLA. ir SL.- 
RKA., p. T. T. Narys jau 
kalba ar bent nusiduoda kal
bąs apie žinomus jam daly
kus; ir čia, kaip yla iš mai
šo, išlenda neteisingas prie
kaištas mums, buk mes esa
me sakę, kad tik tos organi
zacijos esančios legališkos, 
kurių čarteriai yra įregis
truoti visose valstijose. Mes 
to niekur, nei nekados ne
sakėme; tai yra p. T. T. 
Nario prasimanymas. Mes 
sakėme, kad tos organiza
cijos laikoma, musų suprati
mu, legališkomis, kurių 
toriai yra įregistruoti 
vienytose Valstijose, 
sakydami supratome,
SLRKA. nėra įregistravęs 
savo čarterio. Ponui T. T. 
Nariui, kalbant apie SLA. 
ir SLRKA., reikėjo kiek 
daugiau apie tas organizaci
jas patirti, tad nebūtų pri
pasakojęs dalykų, į kuriuos 
mes esame priversti atsaky
ti. P-nas T. T. Narys pra
neša, kad SLRKA., girdi, 
yra įregistravęs savo čarte- 
rį tik poroj valstijų mažiau, 
negu SLA., bet kokiose val
stijose — to nesako. Jis 
pats sako, jog SLA. yra įre
gistruotas 4 ar 5 valstijose. 
Štai ką jis dar sako apie 
SLA.: “SLA. turi savo kuo
pas, tai yra daro biznį, apie 
26-sc valstijose, o čarteris 
yra įregistruotas tik 4—5 
valstijose, tai reiškia, nei 
ketvirtoj dalyj valstijų, kur 
turi savo kuopas, čarteris 
nėra įregistruotas, na ir 
nuolat giriasi, kad legališka 
organizacija ir čarteris vi
sur įregistruotas, o ištiktųjų 
visai kitai]) yra.” Ir, žino
te, p. T. T. Narys nei ne
parausta taip droždamas 
‘ ‘ teisybę. ’ ’ Pirmučiausia,
mes niekad nesigyrėme, buk 
esame įregistruoti visose 
valstijose; net tankiai pri
mename savo nariams, kad 
New Yorko ir Mass, valsti
jose esame ant nelegališkų- 
jų organizacijų pamato, nes 
turime išpildyti kaikuriuos 
valstijų reikalavimus sulyg 
mokesčių. Užtai musų čar
teris yra jau įregistruotas 
7-se valstijose ir dviejose 
valstijose vedamos pertrak- 
tacijos; tikimasi, jog jos už- 

jtgibaigs šių metų pabaigo- 
■■kiose-gi 7-se valstijose 
’ 90 n uos in ič i u vi -

P-nas T. T. Narys randa, 
kad musu užmetimai esą be 
jokio pamato. Gal Imti. Bet 
mes, kol kas dar uepersitik- 
rinome. Grįžtant atgal prie 
to čarterio įregistravimo 
klausimo, mes po intckmc 
tu intariimi, kokius mums 
padare p. T. T. Narys ir 
‘ ‘ Draugas, ’ ’ pasirūpinome 
gauti ir šiek tiek dokumentu 
apie SLRKA. legališkumo 
klausimą, kurie aiškiai pa
rodys ir p. T. T. Nariui, jog 
SLA. yra daug legališkesnis 
už SLRKA., nors visai ką 
kitą p. T. T. Narys tvirtina. 
Štai, kas rašoma SLA. cen
tro sekretoriui iš valstijų 
Apdraudos Departamentu:

1. — Pennsylvania Insu
rance Department, Harris
burg, April 6-th, 1915.

I am in receipt of yours 
of the 5th instant, and in 
reply beg to say that the 
Lithuanian Roman Catholic 
Alliance of America, with 
headquarters in Wilkes Bar
re, is duly registered in this 
office and authorized to 
transact business as a fra
ternal beneficial Society...

“We have a Bill in the 
Legislature at the present 
time, and if it becomes a 
law it will give the Insu
rance Commisioner authori
ty to pass on the name, and 
we can then prevent one 
set of people from adopting 
a name so similar to that 
of an organ izatiqp already 
in existaiice as toy&e mislea
ding or cause confusion...

“Very truly yours,
Charles Johnson, 

Insurance Commissioner.

DAR ŽODIS APIE MUSŲ 
KRAUTUVU.

išMusu kratuyės yra vienos 
seniausių ir vienos iš geriausiu. 
Atėjęs Į musų krautuvę, gausi 
gerą tavorti už pigių kainą.

Ant 10 metinio gyvavimo mes 
padarėme viską daug pigiau ne
kaip kur kitur, nes norime pa
sidalinti su savo pirkėjais arba 
kostumeriais ką per ilgą ir gerą 
patarnavimą visiems esame už
dirbę. Musų tavoras yra gvara li
tuojamas ir yra padirbtas iš ge
riausio niaterijolo, ir kiekvienas, 
kuris perka iš musų krautuvės, 
yra. užganėdintas.

Taigi ateikite ir persitikrin
kite o pamatysite, kad musų iš
tartas žodis, yra žodis, ant kurio 
galima pasiremti ir yra žodis 
teisybės.

Halsted Furniture To
1936-1938 S, Etalskd St, tarp 19 ir ŽOgat

IBERTY
dabar tiktai

Broliai Perlowskiai, 
Savininkai.

Ši puiki sofa su puikiomis aržuolo š 
plieninėmis springsomis. Vertės $14.00, 
o dabar tiktai .....................................

Pigesni išpardavimai nekaip kuomet būdavo

Rakandai, Divonai ir Pečiai
j z /

Už pinigus arba ant išmokesčio
Musų krautuve yra viena iš didžiausių ant West Side, musų kainos 
yra žemiausios. Ateikite ir persitikrinkite. Čionais padedame tiktai 

keletą specialių kainų.

šis puikus Grafafoiias su triuba, gra
nuliuojamas. Galima gauti pas mus 
rekordus su lie
tuviškomis
dainomis .......................... sįaiSi!

ši puiki siupamo.ji kode, 
padirbta iš aržuolo, gva- 
rautuojama, ant šio išpar.

puiki sofa su puikiomis aržuolo šalimis ir geromis

p IŠPARDAVIMAS! 
iTieboldt’s turės vie-

STEBĖTIN.
Panedelį

na iš geriausių išpardavimų už 
labai papigintų kainą. Šis apgar
sinimas, žemiaus parašytas, yra 
tik išimtina dalis tų dalykų, ku
rie bus parduodami Panedelyje.

n išrinkti
Kų organi- 
K of the A-

Tos
■davimas
H^sliing-

Paakstina plaukus prie augimo, ne 
leidžia ir pagydo nuplikimą, apsaugo
ja nuo slinkimo, prašalina pleiskanas, 
pagydo skalpo ligas, priduoda plau
kams skaistumą, ir gražumą, tai nėra 
dažas, bet jisai sugrąžina plaukams 
natural} kolorį ir duoda plaukams 
maistą, kurio jiems reikia. Vartoda
mas trink gerai plaukus iki ją šakną, 
trink smarkiai, vikriai. Kaina 50e ir 
$1.00.

Užsisakant gyduoles ir siunčiant pi
ningus adresuokite šitaip:

F. A.Poszka’s Pharmacy
3121 S. Morgan St., Chicago

šis puikus didelis stalas, iš puikaus 
aržuolo ir raudonmedžio. Turi pui
kias kojas ir stalčius.
ant šio' išpar-
davimo..................................

h YK AI dovana DYKAI kiekvienam pirkėjui, 
U a. nMi nereikalaujama nei štampų taupyt.

KONCERTINOS
koncertinų muziktinas atsižymi lygiai tobulumu savo balso, kaip ir da-gabiausi

Musų užlaikomas Konceralonus jų balsas, stropus nutaisymas ir dailus darbas . 
lia paviršutine išvaizda; msio muzikališko instrumento savo rūšyje. Jas vartoja 

suteikia joms vertę geriauas mylėtojai ir artistai.

No. 13. Rožmedžio forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais ant kampų, kliavišiai 
su nikeliniais viršais, dumplės su 11 foldu. dūdos su 76. Didis 6%x7 col. Kaina .... $18.00

No. 14. Rožmedžio forniruoti rėmai, su nikelio ir sidabro apkaustymais, perliniai kliavišiai 
abiejose pusėse; turi 76 balsus, nutaisyta oktavon, dumplės su 13 foldų. Dėžė pliušu iš
mušta, su nikeliniai apkaustymais ir kabėmis. Kaina........’.................................. $40.00

76 balsai, nutaisytai oktavon, vokiškojo sidabro apkaustymai ant gzimsų ir briaunų, 
nukirstuose kampuose Įsodintos lyros, perliniai kliavišiai, dumplės su 13 foldų. Dydis 7x7% 
col. svorio 8% svarų. Dėže su odos panašumo aptraukimu, vidus išmuštas pliušu, su raktu 
ir kabėmis. Kaina ...................................................................................   $45.00

No. 15.

15. Special. Tokio pat dydžio, tiktai geresnio išdirbinio. Forniruoti rėmai, žaliojo perlo 
įkliavišiai, 14 foldų, sidabriniai apkaustymai. Puiki dėže. Kaina ............................ $50.00

l Special. Forniruoti rėmai su vokiškojo sidabro apkaustymais, rankų darbo plieninės 
bįos,„balti kliavišiai, 76 balsai. Labai gražaus išdirbinio. Dydis 8%x9>4 colių, sveria 
■svarų. Dėže su keretolio viršumi, vidus išmuštas pliušu. Kaina............................ $80.00
|A»isakant Koncertinas ir siunčiant pinigus visados adresuokite šiteip:
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