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VOKIEČIAI atmušti LIETUVOJE
Turkai sker- Abi pusi skelbia 

tižia armėnus, pasisekimus.
Tiflisas, bal. 26. — Armė

nai bėga iš Turkijos Busi- 1 
jon ir pasakoja apie pasi- i 
baisėtinas skerdynes. Sa
ko, kad visi gyventojai so
džių aplink Van buvę turkų 
išskersti.

Paskui skerdynės dar at
siliko Erzorume, Berjane ir 
Zeitune. Po tokių piktada
rybių armėnu Bažnyčios gal- 
va, katalikas, kurs gyvena 
Ečmiadzme, netoli Erivanio, 
mušė telegramą prez. Wil- 
sonui, prašydamas iVžtarti 
už nelaimingus armėnus.

Atėjo žinios, jog mieste
lyje IT-za išžudyta 800 žmo
nių ir miestelyje Laimos — 
<7 n Korespondentas ke
liavo per mos miestelius ir 

kraujo balas žudymo 
^■sose. Tos balos dar buvo 
diBfciai matofrnos po trijų 

po galabinimo. 
•rmėnas vardu 

Hackatur išliko iš skerdy
nių. Pasakoja, jog taip 
atsitikę. Nugalabintųjų la
vonus mėtę į šulinius. Gi 
Hackatur su lavonais gy
vas buvęs įmestas į šulinį. 
Bet jam pasisekė vis ant 
viršaus lavonų užsikabinti. 
Paskui, sutemus, jisai išli
po iš šulinio ir pabėgo. Ap
link Urza vra dar like 15,- 
000 gyventojų ir dabar bi
jomasi, kad neatsitiktų su 
jais taippat, kas buvo su 
Urzos gyventojais.

Kaikur krikščionis gynėsi. 
Hosrovoj šitaip atsitiko. 
Tame miesčiukyje buvo ka
talikų misijos stotis. Ten 
buvo išgalabinta 48 žmo
nės. Apie to miestelio nuo- 
tikius viena mergina šitaip 
pasakoja:

“Kuomet kurdai įsilaužė 
į miestelį, tai mes pasiėmė
me po šautuvą ir sulipome 
ant stogu. Aš iššoviau 80 
šūvių. Kurdai turėjo pasi
traukti. Aš nušoviau du ir 
Dovydas taipgi du. Vėliau 
užmušėme dar keturis, vie
nas tarp užmuštųjų buvo 
vadas. Tuomet kurdai vėl 
atsitraukė. Mušis tęsėsi tris 
valandas. Po to mes nuli
pome nuo stogų.”

Iš Persijos atėjo žinios, 
jog iš Azerbajan provinci
jos paliko savo namus apie 
30,000 armėnų. 1,500 nega
lėjo pabėgti ir buvo nugala
binti. Baisieji persekioji
mai ir žudymai eina beveik 
nuo pat sausio mėnesio. 
Moteris, apleiždamos namus, 

L imdavo su savimi kūdikius, 
■gflbet kelyje, neturėdamos pa- 
Y ■'ios ko valgyti ir kūdikius 

’/a/Miaitinti. mezdavo kūdikius 
T>Bupes, į griovius.

Londonas, bal. 2G. — Tal
kininkai giriasi, jog jie su
stabdo Įnirtusį vokiečių ver
žimąsi ties Ypres Belgijoj. 
Bet talkininkai pripažįsta, 
jog vokiečiai tuomi nepasi
tenkins ir darys naujas ata
kas. Yra susekta, jog vo
kiečių generalis štabas yra 
nusprendęs sustiprinti savo 
jėgas Belgijoj ir bandyti iš- 
naujo laužtis per talkinin
kų linijas. Dabar tose vie
tose vokiečiai daug stipres
ni, turi kur kas daugiau ar
tilerijos, negu pereitą ru
denį, kuomet jie taipgi ban
dė čia prasilaužti pro tal
kininkų linijas.

Talkininkai praneša, jog 
vokiečiai buvo užėmę mies
telį Lizerno palei Ypres ka
nalą, bet tą vietą atgavo 
fra r iko-belgiška karnomeno.

Pirmose atakose ties Yp
res vokiečiai jau buvo be- 
prasilaužią pro talkininkų 
linijas. Jau buvo talkinin
kams besidarą riestai. Gja- 
se pavojus būti visai išblaš
kytais. Jau vokiečiams bu
vo patekę daug anglų arti
lerijos. Bet dalyką ištaisė 
ir atgavo kanuoles kanadie
čiai. Kanadiečiai padarė 
šaunią ataką, atgavo kanuo
les ir pozicijas. Užtat ne
mažai kanadiečių žuvo.

Vokiečiai skelbia, jog pa
imtas pozicijas bal. 23 d. 
ties Ypres užlaikę savo ran
kose, nežiūrint į įnirtusias 
talkininkų atakas. Giriasi 
paėmę Salaert, Kersselaers 
ir St. Julien. Argonne ap
skrityje vokiečiai atmušę 
franeuzų dviejų batalijom! 
ataką.

Tarp Liudvi
navo ir Kalva- 

. rijos vokie
čiai atmušti.

PETROGRADAS, bal. 26. 
— Rusijos oficialiai pa
skelbta, jog vokiečiai dare 
atakas tarp Liudvinavo ir 
Kalvarijos, Suvalkijoj. Vo
kiečiai gavo i kaili ir netvar
koj dūmė atgal.

Rusu pranešama, jog Kar
patų kalnuose austrai ima 
smarkiau veikti su savo ar
tilerija.

Vokiečiai skelbia, jog pa- 
prusyje, ties Cechanowu, ru
sai per dvi savaiti darę ata
kas, bet vis buvę atmušti.

Ge-nep al VON HINPENBURG ABOUT ENTER MOTOR. SLEIGH <

Vokiečių generolas von Hindenburg su savo štabu. Čia pat jo motorinės rogės.

Kas girdėti 
apie taika

Kareiviai biu
stą karo lauke.

Washington, D. C., bal. 
26. — Iš Romos atėjo šiokių 
tokių žinių apie tai, kas dip
lomatiniuose rateliuose kal
bama apie taiką. Dabartės 
Romoj eina karščiausios de
rybos. Teutonų diplomatai 
nori įkalbėti Italijai likti 
neutrale. Ilgos pašnekos 
eina kas link santikių tarp 
Austrijos ir Italijos. Tose 
pašnekose dalyvauja ir dip
lomatai kariaujančiųjų val
stybių'. Tos pašnekos ir 
derybos tebeina, ir Washin- 
gtono diplomatai spėja, jog 
per ateinančias dvi savaiti 
daug gyvai svarbių dalykų 
išsiaiškįs, nes tose pašneko
se dalyvauja visos kariau
jančios valstybės ir tas ga
li privesti prie šnekos apie 
visuotiną europinio karo 
baigimą ir taikos įvedimą.

Kuomet Francijos ir Ang
lijos ambasadoriai Romoj 
išgirdo, kad Italija mano 
likti neutrale, tai jie pa
klausė tuomet Vokietijos 
ambasadoriaus von Buelo- 
wo, ant kokių išlygų Vokie
tija sutiktų sustoti karą ir 
užvesti derybas apie taiką. 
Pirmas talkininkų reikala
vimas yra tai tas, kad vo
kiečiai pasitrauktų iš Bel
gijos. Bet Vokietijos amba
sadorius pasak'", jog Vokie
tija nepertrauks karinių 
veikimų tol, kol nebus jai 
užmokėta už pasitraukimą 
iš jos. Toliau Vokietija 
reikalauja sugrąžinimo jos

Geneva, bal. 26. — Švei
carijos D r. Scherer buvo 
nuvažiavęs į Vokietijos ar
miją karo lauke ir pasako
ja, jog niekas negali įsivaiz
dinti karo baisumo, kurs tik 
pats nepabuvęs karo lauke. 
Šimtus jaunų kareivių 
tė liudijančių. Dalis 
hindi jusiu atsitaiso po 
poilsio, bet daug lieka 
bludėliais ant visados.

ma
gu- 

ilgo 
pa-

— Christiania, bal. 26. — 
Atsilankęs garlaivis Salvin 
atnešė žinių, jog Šiaurinėj 
jure j esąs didelis Vokieti
jos laivynas. Garlaivį Sal
vin vokiečių povandeninio 
laivo oficieris apžiūrėjęs ar 
neturi kontrabandos.

— Kopenhagen, bal. 26. 
— Vokiečiai suėmė Danijos 
garlaivį Nidaos, kurs plau
kė į Angliją. Ant garlaivio 
buvo sviesto, kiaušinių ir 
lašinių.

Negalėjo išim
ti blaiviu

New, York, bal. 2t — 
Henry Ford gyrėsi turįs su
manymą, kaip prašalinti gir
tybę. Sakė, kad galėsiąs iš
taisyti Sing Sing kali įimo 
prasikaltėlius.

Gavo išbandymui vieną 
vyrą H. Lerts, 56 metu am
žiaus. Jo pati paaiškino, 
jos jisai yra girtuoklis.

Tam vyrui duota d irbąs 
Ford dirbtuvėj. Žmogus 
pabuvo žmogumi tik 'šešias 
savaites ir paskui nuėjo sa
vo keliais, ėmė gerti i me
tė darbą.

— Birmingham, Alabama, 
bal. 26. — Miestelis Ash
ford, Ala. išdegė iki pama
tų. Nuostolių padaryta už 
$100,000.

užimtų kolionijų, užleidimo 
jai Belgijos kolionijos Kon
go ir neutralizavimo Belgi
jos pajūrio.

Toliau sužinoma, jog kai
zeris pasižada Italiją laiky
ti už prietelką po karo, jei ji 
pasiliks neutrale.

Naujo Majoro 
Inauguracija.

Šiandie atsibūva Chieago- 
je iškilmės, kokių šisai mie
stas dar nėra matęs. Šian
die užsidaro įvairios įstai
gos ir tūkstančiai žmonių 
dalyvauja Thompsono, re- 
publikoninio majoro, inau
guracijoj. Atsibūva milži
niškas, taip vadinamas, 
prosperity parade.

Visa tvarka išangsto su
daryta. Tikėtasi, jog daly
vaus nemažiau, kaip 70,000 
žmonių.

Parodoj dalyvauti pasi
žadėjo atstovai nuo įvairių 
Įstaigų ir organizacijų: nuo 
pramoninių, komercijinių, 
socialių, fraternalių, atleti
niu, mokyklų ir kitokių į- 
staigų. Ir streikuojantieji 
karpenteriai tarėsi dalyvau
ti parodoj.

Parodininkai susirinks vi- 
durmiestyje Grant Parke 
Antrą, valandą po pietų eks- 
|)1 koduojančios bombos pa
dangėse bus signalu pradė
ti parodavimą. Tuomet mi
nių minios ims siūbuoti ir 
raitų policiantų vedami 
pradės maršavimą. Marša- 
vimas užims bent keturias 
valandas. Apskaitliuojama, 
jog maršuojančių linija bus 
bent 12 mylių ilgumo.

Maršavimas tęsis 
(i rant Parko į vakarus Mon- 

■ roe gatve, paskui į šiaurę 
State gatve, į vakarus Ran
dolph gatve, į pietus La Šal
ie gat., į rytus Jackson bou
levard, į pietus Michigan 
avė.

Inaugura c i j inė s cerem uni
jos atsibus vakare 8 vai. 
miesto salėje.

Naktį, 12 vai., naujasai 
majoras išvažiuos į Spring- 
fieldą.

Kiek nuostoliu 
del gaisrų.

New York, bal. 26. .4- Iš- 
skaitliuota, kiek gaisru pa
darė nuostolių per pereitus 
metus. R. Adamson, gais
rų komisionierius, paskelbė, 
jog New Yorke perna gais
rai padarė nuostoliu iž $8,- 
217,811.

PAGIMDĖ 4 KUDIAIUS.
Austin, Tex., bal. 16. — 

Vietovėj Golforth, T< <., ne
kokia P. Wagner pagimdė 
keturis kūdikius: tris mer
gaites ir vieną bernai Į. šis 
paskutinis miręs, be į mer
gaitės sveikos ir a imsian
čios.

Kas girdėti ’ 
Londone.’

Londonas, bal. 23. — Šlo
vingiausi šiuo laiku vyrai 
Anglijoj yra lordas Kitche
ner ir Sir John Jellicoe. 
Jų paveikslus taip perka 
Londone, jog krautuvėse 
nuolatai jų pritrūksta. 
Daug paveikslų Londone 
išparduodama taipgi gen. 
French, karaliaus Alberto, 
gen. J off re ir Valijos prin
co.

Londone sumažėjo elgetų 
skaičius. Taip esą todėl, 
kad jie pasiduodą karo pa
bėgėliais ir prisiglaudžiu 
prie tam tikrų draugijų.

Londone vienas šuo buvo 
paleistas su krepšiuku ant 
nugaros ir parašu. J tą 
krepšiuką primesta buvo 
200 pakeliu tabokos ir kitų 
dalykėliu dei kareiviu karo

ia ir dabar jose klau- 
išpažinties šitokiose 
u l'lemamliškoj, fran- 

euziškoj. itališkoj, gališkoj, ... 
ma! tiško j, 
lan-Tiško j, 
graikiškoj, 
rusiškoj.

Londone

soma

b ispaniškoj. ho- 
portugališkoj, 

lietuviškoj ir

šnekama, jog 
princosa Mary važiuosianti 
Francijon aplankyti karei
vių karo lauke.

Užtaria žydus!
Londonas, bal. 26. — Graft 

Ignatiev, švietimo miniteris’' 
Rusijoj, aštriai pabaudė 
priešžydinius veikimus. Da
bar Kieve priimama žydukai 
į mokyklas be jokio atsi
žiūrėjimo. Taipgi kuosai I 
priimam’ /medicinos skyrių 
Jureve.

Vilniuje priešžydines agi
tacijas sustabdė guberna-

— New York, bal. 26. — torius.
Moteris T. Bump už nosį 
gavo $15,000. Jai plaukiant 
garlaiviu Rachambeau ji nu
silaužė nosį ir garlaivio dak
taras padaręs blogą opera
ciją. Garlaivio kompanija 
turėjo atsakyti.

— Roma, bal. 26. — Riau
šės del durnos mieste Tries
te taip buvo prasiplatinu
sios, jog miesto valdžia ry
žosi maitinti žmones iš ka
rinių sandelių.

— Washington, D. C., ba
landžio 26. —Chinijos pro
vincijoj Sze-ehuan ilgai ne
buvo lietaus. Viskas išdžiu
vo, nieks neužaugo. Daug 
badmiriauja. Kiti papildo 
patžudystę, kad nuo bado 
išsigelbėti.

Vilkaviškio vyrų gimnazi
jos, atkeltosios Vilniun, di
rektorius ketina važiuoti 
šiomis dienomis Petrogra- 
dan rūpintis, kad tos gim
nazijos mokiniams, ^nokslo 
metai butu pratęsti ligi lie
pos 1 dienos.

— Aurora, Ilk, bal. 26. — ’ 
Luther Congrave, 53 metų 
amžiaus,' papildė patžudys
tę. Nusišovė. Nesenai jo 
18 metų žmona buvo parei
kalavus iš jo persiskyrimo.

— Kingston, Jamaika, ba
landžio 26. —Vertelgos įstei
gė fondą, iš kurio bus duo
dama iškaščiai 200 jaurjOi- 
čių, kurie kariaus už^^^B 
M-
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Iš Dienos ::

Pagarsėjęs žydas filantro
pas, Herman Landau, kuris 
plačiai žinomas visose žydų 
labdarių draugijose Londo
ne ir kitur, apkeliavęs ne
laimingąją Lenkiją ir paga
liau Londone išdavęs iš sa
vo kelionės raportą. Sulyg 
jo pranešimo, Lenkijoj (po 
Rusija) 7,000,000 gyvento
ją, Tamc,skaitliuje 2.000,000 
žydu, neturinti nei kokio 
nors prasimaitinimo. Iš tu 
vargdieniu 5,500,000 randa
si rytuose nuo upės Vielos, 
gi 1,500,000 vakaruose — 
arba kairiojoj Vislos pusėj.

Landau tvirtina, kad žy
dai labiaus kenčianti skurdą 
už krikščionis, kadangi len
kai, nors patįs skurde pas
kendę, bet vis dar žydus boi- 

gkotuojanti...
Daugybėj apygardą, ku- 

. rias vokiečiu karuomenė ap- 
Meidžiusi, žydai, pasak Lan- 
fcau, maitinasi bulvių lupy- 
piomis, žarstinėja paliktas 
vokiečių kareivių sąšlavas, 
kuriose iešką valgio ‘trupu
čių.

Landau sako, kad nelai
mingųjų
mas taip didis ir beribis, 
kad pašclpiniai komitetai 
neįstengia visu aprūpinti 
valgiais, drabužiais ir kit- 
kuom. Bet ir ten, kur pa
šclpiniai komitetai veikia, 
menka yra nauda, kadangi 
mažai tos pašclpos suteikia
ma, mažai ištesama, kad tuo 
tarpu valgomų produktų 
brangumas — neišpasaky
tas. '

Tos pačios Landau pažiū
ros ir kas link Suvalkijos 
gyventoją, nes Suvalkijos 
lietuviai priskaitomi prie 
1 jenkijos gyventojų.

Taigi ve kd pagaliau mu
są broliai susilaukė. 
Ne vėlini per amžius visose 
katalikų bažnyčiose mel
džiamasi į Dic®i: Nuo maro, 
bado, ugnies if karo, išgel
bėk mus, Viešpate! Gal se
niau tų maldos žodžių pras
me lie visiems buvo supran- 
įj®a. Dabar tai kiekyie- 

laiškiausia i suprato.
■f AM®. *

>y ventoj ų

Kas labiausia 
aplupa žmones.

Žmonės turi imties nai
kinimo to pikto, kurs žmo
nijai grasia didžiausiu pa
vojum. Jei kokioj vietoj ap
sireiškia limpama liga, ma
ras, cholera, tai daroma di
džiausios pastangos, kad 
tam pavojui kuogreičiausia 
užkirsti kelią. Taip dedasi 
visose kultūrinėse šalyse.

Bet keista, kad žmonija 
susigyveno su keliomis rū
šimis pikto ir nekovoja pri
deramai prieš tas pikto rū
šis. Svarbiausiosios pikto 
rūšis, su kuriomis susigyve
no žmonija, yra taboka ir 
svaigalai.

Neretai vra nurodoma įmi- 
litarizmą, kaipo į baisiausią 
žmonijos slogutį, išrodinėja
ma, kiek gero butų galima 
padaryti su pinigais, išlei
džiamais armijų ir laivynų 
užlaikymui, tvirtovių staty
mui. O jei prašalintum ka
rų galimumą, tai neregėtas 
gerbūvis užviešpatautų ant 
žemės.

Teisybe, militarizmas yra 
didis žmonijai jungas. Tas 
jungas yra daug-maž kitų 
užmestas, o ne pačių žmo
nių užsidėtas.

Bet jei pažiūrėsime į bai
sumą to jungo, kurį patįs 
žmonės iš savo liuosos va
lios sau užsikrauna, tai tu
rėsime nustoti stebėtis ir 
baisintis militarizmo šmėk
la..

Tasai baisusis jungas, pa
čiu žmonių užsidėtas, yra 
alkoholizmas ir tabokizmas. 
Kur kas žmoniją baisiau 
slegia alkoholizmas, negu 
militarizmas.

Tik prisižiūrėkime.
Pagal U. S. Internal Re

venue raportą šioje šalyje 
visokiems svaigalams per 
1914 m išleista $2,455,639,- 
629. Jokia pasaulyje šalis 
neišleidžia militarizmui tiek 
pinigų, kiek prageriama šio
je šalyje. Armijos ir lai-

Francuzų lakūnai, kaip 
rašo laikraščiai, turinti nau
ją baisų ginklą priešinin
kams žudvti. Ir tuo giiik- 
lu jie pasekmingai kovojan
ti. Tai jų sugalvotos plie
ninės vilyčios. Vilyčių iš
vaizda panaši į smailą pai
šiuką. Jų daugybe sudeda
ma į tam tikrą dėžę. Tos 
dėžės dugnas atidaromas 
knypkį paspaudžius. Kuo
met lakūnas su aeroplanu 
užlekia ant priešininko ka- 
ruomeiiės, jis tuoj paspau
džius knypkį ir vilyčios kaip 
lietus imą kristi žemyn. Jos 
taip padirbdintos, kad že
mėn krintą visuomet savo 
smailu galu. Kadangi jos 
nelengvos, tai krintą tai]) 
smarkiai, kad galį perdurti 
žmogų išilgai, nei net plie
ninė vokiečių kepurė nieko 
negelbstinti. Kiekvienoj 
dėžėj esama tūkstantis tų 
vilyčių. Jos išmetamos vie
nu kartu ir tatai lyg sėte 
nusėja didelį žemės plotą.

Pasakojama, kad ir vokie
čiai tokias pat vilyčias var
tojanti. Ir ar kartais nebus 
tik pačių vokiečių išradimas. 
Juk jie visokius pragarinius 
daiktus sugalvoja. .

*

Amerikonų spauda daug 
rašo apie L. N. Hammerlin- 
go “atsišaukimą į Ameri
koj gyvenančias tautas.”

TWO VIEWS qF KRONPRiNZ. Wl LH ELM m PRVPOCK NEWPORT NEWS, VA- ■» ••

Vokiečių skraiduolis Kronprinz Wilhelm taisomas Newport News, Va., dokuose.

vyno, užlaikymui Rusija iš
leidžia daugiau, 
kokia kita šalis pasaulyje. 
Būtent, ji 1913 m. išleido 
$440,000,000. Taigi, jei Su
vienytose Valstijose prager
tus per vienus metus pini
gus atiduoti Rusijai, tai ji 
savo armiją ir laivyną galė
tų užlaikyti per šešis metus. 
Suvienytos Valstijos armi
jos ir laivyno užlaikymui iš
leidžia $295,000,000 per me
tus. Taigi už vienų metų 
pragertus pinigus galėtų 
užlaikyti savo armiją ir di
džiulį laivyną daug-maž per 
devynis metus. . Taigi šią 
šalį alkoholizmas devynis 
karinis baisiau slegia, negu 
militarizmas.

O prarūkoma šioje šalyje 
per metus $1,000,000,000. 
Taigi prarūkoma per metus 
tris“kartus daugiau, negu iš
leidžiama užlaikymui armi
jos ir laivyno.

negu bile
Visose kultūrinėse šalyse 

alkoholizmas daug kartų i- 
ma daugiau pinigų, negu mi
litarizmas. Anglijoj dvi
gubai daugiau prageria
ma, negu išleidžiama už
laikymui armijos ir didžiau
sio pasaulyje laivyno.

Taigi žmonių prageriamie
ji ir prarūkomieji pinigai 
nustelbia sumą pinigų, iš
leidžiamų militarizmui. '

Minėtos sumos yra taip 
didelės, jog daugeliui turbūt 
jos netelpa į galvą. Todėl, 
kad palengvinti jas supras
ti, padarysime keliatą paly
ginimų.

tą, ką pasaulis netenka per 
metus baisiausiame, pasau
lio kare, Amerika viena tiek 
pat netenka per alkoholį ir 
taboką per aštuonis metus.

Nėra jokio kito panašaus 
pažangos trukdytojo ir žmo
nijos lupiko, kaip alkoholis.

Prieš ką labiau reikia ko
voti, negu prieš alkoholį?

Išanksto 
ruošiamasi

Lie

pei- metus pinigus sunaudo
ti nupirkimui duonos, tai

Tasai “atsišaukimas” buvo 
atsphuzdintas ir didžiumoj 
lietuvių laikraščių. Tatai 
paskui angliškus laikraščius 
ir nėkurie lietuviški lakraš- 
čiai retkarčiais šį-tą paspe- 
lioja apie tą “atsišaukimą” 
ir Li N. Hammerlingą inta- 
ria agentavime vokiečių 
naudai.

Kadangi tasai “atsišau
kimas” visuose Tja^kraščiuo- 
sc atspauzdintas kaipo ap
mokamas pagarsinimas, ta
tai beveik galima butų šį- 
tą manyti, kad tai vokiečiu 
darbas, tečiaus prirodyti 
kai]) kam gal butų ir per
sunkti, o gal ir visai negali
ma. į

Kiik yra žinoma, tasai 
“ atsišaukimas’ ’ vokiečiams 
tiek naudos atnešė, kaip 
kam inicko. Antai ir pati 
Suv. Valstijų valdžia atme
tė vokiečių protestą prieš 
ginklų ir amunicijos siunti
nė j mįą talkininkams. Tai 
kam čia dar mijsų laikraš
čiams 
čia n 
laikr; 
ras i|c. 
pati 
atsiši .ukimu 
bet gi 
nigus net 
garsji.o.

Turime 
reik&kiAai

ir
išleidžiant po

pilstyti iš tuščio tuš- 
ir dar žymėti, katras 
štiš pasirašė, gi kat- 

Antai “V. Liet.”
įasisakė, jogei po tuo 

nepasirašiusi, 
atsišaukimą” už pi

kelis kartus pa-

savų sverhesnių

tų galima nupirkti 48 bili
jonus. Jei tuos duonos ke
palėlius išdalinti Suvienytų 
Valstijų gyventojams, tai 
kiekvienas vyras, moteris ir 
vaikas gautų po 480 kepa
lėlių.

Jei už pragertus Ameri
koje per vienus metus pini
gus statyti kningynus po vi
sus Amerikos miestus 
miestelius,
$50,000 kiekvienam, tai tų 
pinigų kningynams užtektų 
ir liktų pastatymui dar 255 
tokiems kningynams, kaip 
kongreso kningynas Wa
shingtone. O kongreso 
kningynas yra puikiausias 
visame pasaulyje.

Taigi tai matote, kas la
biausia aplupa žmones. Al
koholizmas yra baisiausias 
siurbikas žmonių kraujo. 
Taboka vra didesnis žmoni- «/
jai jungas, negu militariz
mas.

Karas nėra baisesnis už 
alkoholizmą. Anglijos par
lamento narys J. Annan 
Bryce aprokavo, kad jei 
karas tęsis pusantrų metų, 
tai kariaujančios ir neutra
lus valstybės turės nuosto
lių už $40,000,000,000. Tai

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Artinasi pavasaris, 
tavoje dabartinio karo me
tui del įvairių nešvarybių 
gali gimti įvairios epidemi
jos. Laikraščiai nuolat per
spėja gyventojus apie šva
rumo užlaikymą. Išleidžia
ma tam tikros brošiūros a- 
pie epidemijas. Apie so
džiuose nešvarumus vaiz
džiai nurašo p. Lizdeika 
“Viltyje.” Del indomumo 
jo straipsnį čionai per
spausdiname.

“Visuomet karą lydi li
gos, ypač užkrečiamosios. 
Ir nenuostabu: susitelkia 
daugybė žmonių vienoje 

‘vietoje, patenka . į sunkias 
sąlygas, iš kurių negreit 

arba ir visai negali pasiliuo- 
suoti. Tenka neprivalgyti 
ir neišmiegoti, o nešvaru
mo ir visokių vabalėlių tai 
ir perdaug. Vis tai puikiau
sia dirva ligoms bujoti. 
Taigi, be abejo, ir po šio 
karo, ypatingai, galima sa
kyti, kare praplys epidemi
jos užkrečiamų ligų. Ypač 
galima laukti choleros, vi
durių (ir kitokių) šiltinių 
(tifo), kruvinosios, gonorė
jos ir k. Taigi jau labai 
metas butų dabar dėlto pa
galvojus, apsvarsčius, ką 
daryti. Ramiu laiku pas 
mus gydytojų nepriteklius 
buvo, o dabar, kuomet dau
gelį jų paėmė karo gydyto
jais, kaikurios vietos liko 
visai be gydytojų. Nekal
bu jau apie tas apylinkes, 
kurios kovos lauku virto, — 
kai]) dalis Kauno, Suvalkų 
gub. Tenai pirmiems šū
viams sugaudus, spruko kas 
kur galėjo. Liko tik patįs 
neturtingiausi, kuriems vi
sur tas pat, ir daugelis ūki
ninką, nes manio’ ir žemės 
neišsiueš-i, be jos ūkininkas

tikriausias elgeta. Musu gi 
ūkininkai daugumoje nega
liu pasakyti, kad butu 
linkę prie švaros.

Priešingai, jie sugyvena 
su sąšlavynais grinčioje ir 
priemenioje, žiemą čia lai
ko žąseles, vištas, paršiu
kus, arba avytes su ėrukais, 
kad nesušaltu! Jie pakenčia 
ant kiemu liugynus, nežiū
rint į tai, kad čia pat šu
linys; ne tik padvėsusiu šu
nų neužkasa, bet ir galviju, 
bei arkliu, suteikdami tuo 
veltu maitinimą varnoms ir 
apylinkės rujoms, kurios iš
tąso kaulelius po visus so
džius. Vis tai galėjo būti 
(tegu jau)!), kuomet tai pa
vieni nuotikiai buvo, bet da
bar, kada tu padvėsusiu 
arkliu bus daug, kuomet 
kareiviu papjautu galviju 
viduriai valkiosis kiekvie
name žingsnyje, toks apsi
leidimas nedovanotinas. Ne
reikia būti apsileidusiais: 
visuomet reikia reikalauti, 
kad skerdikai pakastu gy
vulių liekanas, visuomet rei
kia reikalaut, kad jie neter
štų apylinkių jokiais ne
švarumais. Jei neklauso— 
skųstis jų vyriausybei. Man 
tarnaujant karo gydytojam 
teko patirti, kad tai labai 
gelbsti.

Arba vėl: išeinamos vie
tos pas musų sodiečius vi
sai nesutvarkytos. Dau
giau dar: jų, tiesmukai kal
bant, suvis nėra. Koks ne- 
kulturiškumas, koks stor
žieviškumas, negali apsaky
ti! Reikėtų jau pamesti 
laukinių tautų Įpročiai. Ot, 
kur puiki dirva visokioms 
choleroms bujoti. Ale pas 
mus i tai domos neatkrei
piama: kur čia tokiais nie
kais, atsiprašant, sau galvą 
kvaršinti! O susigriebs ir 
pakvaršins sau galvą, tik 
kad butu ncpcrvėlu! Ro
dos, bene sunku butų iškas
ti tam tikrą duobą, uždeng
ti ją lentų būda ir laikas 
nuo laiko barstyti kalkėmis, 
laistyti karboliam arba de
gutu. Niekas nepasakys, 
kad sunku, betgi nedaro, nes 
tinginys ir apsileidimas 
graužia. O kaip prausiasi 
musų kaimiečiai? Įsigers iš 
apgliaumėjusio kaušo į bur
ną ir danu tuo vandeniu 
trinti nosį. '

Ką jus pasakysite į tai, 
kad ne tik pas sodiečius, 
bet ir sodžiuose pirčių nėra 
(Suvalkų gub.). Juk kūnas 
nuolat prakaituoja, nuolat 
reikalauja, kad prakaitas 
butų nuplautas, kitaip jis 
vėl susigers ir nuodins 
kraują, arba užkimš reika
lingas kvėpavimui odos 
skylutes.

Kaip reikalingos hygienos 
žinios musų sodiečiams! 
Bet, rods, ir nesodiečiams 
butų neprošalį. Tik kad nė
ra kur jų semti: “Sveika
tos” iy “Artojaus” toli 
gražu neužtenka. Sumanė 
musų gydytojai “Mediciną 
ir Gamtą.” Labai puikus 
sumanymas, gaila tik, kad 
šį 'sumanymą kalė-kalė ant 
kokio kurpaliaus, kad jis 
visai truko. Jau pereitų m 
L. Mokslo Draugijos susi
rinkime aš nurodžiau, kad 
taip bus. Pas mus vis no
rima didelių darbų, didvy
riškų žygiu, o paprastų ir 
reikalingiausių—nematoma.

Dar vienas (daug jų y- 
ra!) pas mus blogas Įprotis, 
— tai visų sodžių rinktis į

šerinei lis neatsižvelgiant 1® 
kia liga ligonis mirė. M® 
ža to. Pagieda rožančių id 
giesmę ir čia pat vaišinasi; 
—valgo ir geria. Musios 
grinčioje spiečiasi, lekioja, 
tupia tai ant lavono, tai 
ant valgių. Rodos, reikėtų 
numanyt ką bedarą, bet ne. 
Lavoną taisosi užvožti, —> 
visi, kam reik-nereik lenda, 
bučiuoja jo rankas ir kojas. 
Arba ir tik atėjus į šerme
nis ir sukalbėjus poterius, 
bučiuoja lavono kojas ir 
pastatytą šalę kryželi.

Gerai dar, kad musų kraš
tą Dievas ligšiol sergėjo nuo 
didelių epidemijų, bet ar il
gai Jis kęs musų nusidėji
mus, nežinia. Ir busim nu
bausti ne tik už nusidėji
mus, bet ir už apsileidimą.

Tai nežinau dabar, kas 
visa tai. paaiškins,, pasakys 
žmonėms, kas mokys juos 
švaros, kas pratins juos 
pirm valgio rankas tyru 
vandeniu ir muilu plautis, 
kas privers juos tik virintą 
vandeni gerti, švariai val
gį gaminti, ir daugelį kitų 
būtinai reikalingų šiuo me
tu dalykų pasakys? Gal tai 
atliktų musų kunigai ir mo
kytojai, kurie užvis arčiau
sia prie žmonių esti. O 
gal kaii> nors tą dalyką su
tvarkys Lietuvių Draugija 
nukentėjusioms nuo karo 
šelpti.”

* DIDELE AUK A
Prlc&skls ar t pakelio Z1RA, be Jokio apgarsinimo lalkra* 
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FARMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu goriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžome maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmu 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu-, 
viams miesto Scottsville, Mason Cd., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu fąrmcrių miestu visame 
Michigan. Keliai visur- pilti žvyru, 
upės. ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
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 parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Scotville, Mieh. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi- ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS)
Peoples State Banį

Bldg.,Scotville, Mich .1
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Atsakymas ponui Tautos 
Tarybos nariui.

(Pabaiga).
2. — Antras laiškas: Sta

te of Maryland, Insurance 
Department, Baltimore, Ap
ril 6-th, 1915:

“Replying to your letter 
of the 5th inst. will state 
that the Lithuanian,Roman 
Catholic Alliance of Ameri
ca has not complied with 
the Laws of the State, and 
is not authorized to trans
act business in Maryland.

“On March 26th I recei
ved a communication from 
J. S. Lopatto, Attorney at 
Wilkes Barre, Pa., enclosing 
o copy of the charter of the 
Lithuanian Catholic Allian
ce of America, asking what 
steps it would be necessary 
for that Society to take to 
become authorized in this 
State. I replied to that let
ter, advising Mr. Lopatto, 
that the Lithuanian Allian
ce of America, Wilkes Bar
re, Pa., was already admit
ted, and asked him if the 
Roman Catholic Alliance 
was the same as the one 
that we had admitted... I 
Ifiivc received no word 
whatever from Mr. Lopat
to...

“Respectfully yours,
Wm. Mason Shehan, 

Insurance Commissioner.
3. — Iš Illinois: Insurance 

Department, State of Illin
ois, Springfield, April 7, 

Ų915:
I ' “In reply to your favor 
of the 5th' instant I have 
to say the “Lithuanian Ro- 
mMBMblioIic Alliance of A- 
niWH^is not licensed by 
thisdcpartmcnt to do busi
ness in this State. A short 
time ago a copy of this so
ciety’s constitution and by
laws was submitted to this 
department, but Informed 
the attorney representing 
the society that it would 
not comply with the laws 
of this State and would not 
be licensed by this depart
ment...

“Yours truly,
Rufus M. Patts,
Insurance Superin

tendent.
4. — Iš Connecticut: Da

te of Connecticut. Office 
of the Insurance Commissi
oner, Hartford, April 6th, 
1915: —

“In reply to your letter 
of April 5th, I would say 
that the Lithuanian Roman 
Catholic Alliance of Ameri
ca has not been admitted to 
do business in this state...

“Respectfully yours, 
Burton Mansfield,

Commissioner.
Iš šitų laiškų, kuriuos ga

vome ieškodami informaci
jų sulyg musų kaimyno SL.- 
R.KA. legališkumui prirody
ti, ko reikalavo iš musų 
“Draugas” su p. T. T. Na
riu, matoma, kad SLRKA. 
yra legališkas tiktai vieno
je valstijoje, kurioje užgi
mė SLA. ir kurio atskala y- 
ra SLRKA. Sulyg kitu 
valstijų-gi SLRKA. yra ne- 
legališkas ir net yra prie
šingas tų valstijų įstaty
mams. Dar daugiau, kai- 
kuriosc valstijose Apdrau- 
dos Departamentai gali Įsa
kyti SLRKA., kaipo vėliau 
už SLA. įsteigtai organiza
cijai, net ir savo vaįidą. per

mainyti. Manome, kad tų 
paaiškinimų pilnai užteks 
kaip p. T. T. Nariui, taip ir 
“Draugui.”

Augščiau sakėme, kad p. 
T. T. Narys nusiduoda žinąs 
apie ką kalba ir stengiasi 
priparodyti, kad mes nieko 
neišmaną apie SLRKA., o 
kalbą apie jį su noru jam 
pakenkti. To pastarojo no
ro pas mus nėra. P-nas T. 
T. Narys bando sumušti mu
sų argumentus ir, tarp kit
ko, taip nušviečia dalyką, 
kad SLRKA. esanti lygi 
SLA. organizacija, net, jei 
norite, ir geresne.

Mums sakoma, kad SLR.- 
KA. moka daugiau, negu 
reikalaujama Nat. Frat. 
Congress Table of Mortali
ty! Tai naujiena, kurios 
niekas nežinojo. Tad kam- 
gi SLRKA. vadovai kalba 
dar apie mokesčių išlygini
mą0?... Bet gi iš SLRKA. į- 
plaukimų ir išdo stovio mes 
matome, kad mokama be
veik dvigubai mažiau, negu 
reikia mokėti ir negu ketu
ri penktadaliai SLA. narių 
moka. Toliaus, kalbant a- 
pie ekSpcnsų fondą, mums 
sakoma, kad mes nekalbė
tume to, ko nežinome, nes 
esą SLRKA. turįs atskyręs 
ekspensų fondą nuo pomirti
nių fondo. Munis žinoma 
yra, kad 95 nuošimčiai SL.- 
RKA. nariai visai nemoka 
ekspensams. 1913 metus 
SLRKA. turėjo ekspensų 
$2,094,89, o įplaukimų, skai
tant pagal šeiminę atskai
tą, tegalėjo būti $1,006.20; 
reiškia, 1,000 dol. suvirš pa
imta iš pirmutinių fondo, 
kas yra griežtai priešinga 
valstijų įstatymams. Paga- 
liaus-gi ir pati SLRKA. 
centro valdyba, kalbėdama 
apie prisiartinantį 30 sei
mą, pataria atskirti ekspen
sų fondą; taigi ar neišeina 
taip, kad p. T. T. Narys pats 
nežino, ką kalba, o jei žino, 
tai labai silpnai. Pagaliaus, 
kalbant apie draugijos pa
žadėjimus nariams paliudi
jimais, musų buvo pasakyta, 
kad SLRKA. turi atsako
mybės bent $1,800,000, o ka
pitalas, koks yra, neišneša 
įstatymų reikalingos nor
mos. P-nas T. T. Narys pa
rodo, kad mes ir čia neką 
teišmaną ir pataria išskait- 
lįuoti geriau, paaiškinda
mas, kad šių metų pradžio
je SLRKA. turėjo tos atsa
komybės tiktai 1,168.850. 
Teisybė,.mes nežinome, koks 
paukštis yra pasislėpęs po 
T. T. Nario pseudonimu, gal 
ir labai “stambi žuvis,” bet 
pavelijame sau abejoti su
lyg jo matematiškųjų gabu
mų. Štai delko. Pagal 
SLRKA. atskaitą, priduo
tą pernai Seimui, SLRKA. 
nariai nešė apsaugos $1,263,- 
600. Jei organizacija auga 
normališkai, tai per 10 mė
nesių ji turėjo prirašyti 
bent 1,500 naujų narių; jo
je yra keturi apsaugos laip
sniai (150, 250, 500 ir 1000), 
tad iš 1,500 imlių visgi turė
tų pasidaryti apie 500,000 
dol. apsaugos. Taigi mes 
netoli tenuklydome. Bet 
daleiskime, kad p. T. T. Na
rys yra geras matematikas 
ir jis neklydo, sakydamas, 
kad SLRKAu šių metų pra
džioje (niekas negali patik
rinti ]). T. T. Nario žodžių, 
nes SLRKA. šių metų pra
džioje neskelbė net 1914 
metų paskutinio bertainio

Tai New Yorko politikinčs 
partijos Tammany Hall sek
retorius, kuris yra liudinin
ku Barnes-Roosevelto byloj.

darė savo teismą. Tcčiau 
bažnyčioje, kur tos pasau
linės vyresnybės gale nepa
siekia, vis dar tebėra riau
šininkų viršus: vėliava baž
nyčion vis dar neįnešta.

atskaitų; bent mes mano
me) turėjo atsakomybės tik
tai $1,168,850, tai mes norė
tume : persergtėi SLRKA. 
narius, kad jų organizacija 
puola, todėl jiems reikėtų 
apsižiūrėti, kame dalykas, 
kas organizacijai kenkia ir 
kas kaltas.

Manome, kad p. T. T. Na
riui užteks tų musų paaiš- 
kinimų. Savo gi kaimynui, 
SLRKA., prieš kurį nei na
go juodymą nieko neturime, 
linkime kuogeriausio pasi
sekimo. Tegul jis kopijuo
ja mus, tegul jo darbininkai 
mažiau kišasi i kitu organ i- 
zacijų gyvavimą ir. tegul 
taip dirba, kaip pas mus 
yra dirbama, nėra abejonės, 
kad ir jo dalykai pasigerins.

Daugiau šitame klausime 
nebevarginsime p. T. T. Na
rio ir skaitytojų, nes mano
me, kad pilnai užteko, kad 
išaiškinus dalykus.

‘ ‘Tėvynės ’ ’ R edakci j a.

Iš Lietuvos.
Suktiniai, Šiaulių apskr. 

Karo metu Šiaulių mieste 
uždaryta visos .smuklės. 
Tcčiau netrukus atsidarė 
slapti alaus bravarai kai- 
kuriuosc kaimuose palei 
Šiaulius, ypač pagarsėjo 
tuo Suktiniai. Šis kaimas 
stovėjo augščiau. už kitus 
kaimus savo gyventojų ap
švietimu. Kunigo Galdiko 
darbštumu visaš* kaimas bu
vo pavirtęs blaivininkais ir 
ten smarkiau platinosi blai
vybė; dabar gi pradėjo pla
tinti girtuoklybę. Suktu- 
niečiai daro alų ir pardavi
nėja stovintiems jų kaime 
kareiviams, piešdami už tą 
alų kiek tik galėdami. Toks 
uždarbis visai nedoras, nes 
kitas atiduoda paskutinį 
skatiką už alaus stiklinę.

Rodunė, Lydos ap. Ne
užilgo po Užgavėnių musų 
valsčiaus raštinei! atėjo iš 
gubernatoriaus įsakymas 
nubausti lenkų riaušininkus, 
neleidusius įnešti Rodunės 
bažnyčion lietuvių vėliavos. 
Gubernatoriaus nubausta iš
viso 9 žmonės arba užmokė
ti po 50 rub. pabaudos, arba 
atsėdėti mėnesį kalėjime. 
Tą įsakymą vykdinti tuo
jau buvo pasiųsti parapijon 
sargybiniai. Žmoncliai, ne
norėdami sėdėti, tuojau pa
sirūpino išmokėti tuos pini
gu- ptdh-ijai. Taip tai pa
sauline vyriausybė jau pa-

Plateliai, Telšių apskr. 
Kovo 8 d. buvo čionykščio 
“Saulės” skyriaus susirin
kimas. Tas skyrius kol-kas 
teturi vien pradedamąją 
mokyklą. Namus jai duo
da grafas Suazelis. Gcrb. 
kleb. kun. J. Rubaževičius 
daro remontą, duoda šilu
mą, apmoka mokytoją, net 
duoda mokiniams rankve- 
džius. Tiems reikalams jis 
padeda kasmet po 600 rub. 
Ta proga turi pasakyti, kad 
musų gerb. klebonas yra ir 
visų kitų Platelių draugijų, 
taip sakant, akstinas ir gau
sus šelpėjas. “Blaivybės” 
dr-jos skyriui pernai jis pa
aukojo apie 15 rub. pinigais, 
davė ir duoda arbatinei na
mą. Nemažiaus prisideda ir 
prie vartotojų draugijos 
krautuvės. Žinoma, kad 
jisai incina į visų Platelių 
valdybas.

Naujoji Žagarė, Šiaulių 
apskr. Kovo 4 d. buvo čia 
visuotinas metinis vargšų 
prieglaudos draugijos susi
rinkimas. Valdyba palikta 
ir patvirtinta senoji. Tik į 
reviziją išrinktas naujai p. 
Mikolaitis ir prižiūrėtoju p. 
J. Kvedaras. Kun. Račkau
skas per susirinkimą buvo 
atsisakęs nuo pirmininkavi
mo, bet susirinkimui vienu 
balsu prašant sutiko pasilik
ti minėtoje priedermėje. 
Prieglauda praeitais metais 
nuolat maitino 26—27 žmo
nes. Keliems buvo duoda
ma pašclpa (maistas) į 
miestelį. Prieglauda laiko
ma švariai ir tvarkiai. Gai
la tik, kad jokių darbelių 
vargšams nesuteikiama. Tik 
meldžias ir valgo. Įstatais 
prieglauda skaitosi esant 
valsčiaus, bet yra šelpiama 
ir laikoma vien tik Naujo
sios Žagarės parapijonų. 
Todėl teisybė reikalauja, 
kad ta j a prieglauda tik 
Naujosios Žagarės parapi- 
jonys ir naudotųsi. Vadi
nas, būtinai reikia kaiku- 
riuos įstatų paragrafus pa
keisti kitais, teisingesniais. 
Buvo sykį paduotas prašy
mas gubernatoriui, bet, ne
nurodant įstatų jau kitur 
gyvuojančiųjų parapijinių 
prieglaudų, prašymas pali
ko be pasekmes. Gal kas 
atsilieptų “Viltyj” apie pa
geidaujamus įstatus.

LAIVAKORTES
IN KRAJŲ

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

Del platesniu informaciją kreip
tos į

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

ABELIS
Relle a Specialty. 

Co,, Baltimore. VAA.

$250,000 Vertes 
Kuponų DYKAI

— Del rūkytojų —

JfJfSSdK
CIGARETTES

Geriausios rūšies ir didžiausios vertybes HASSAN padare 
didžiausią pasisekimą pardavime už 5c Cork Tip Cigaretų visoj 
Amerikoj. Puikus gardumas, malonus kvepėjimas, priimnus 
švelnumas šitų didelių apvalų cigaretų duoda pilniausią užga- 
nedinimą.

“Tai Amerikos Standaras”
Kelios geros dovanos duodamos už Hassan Kuponus.
LIVE Lastic Beit—jisai T-E-M-P-I-A-S-I saizai nuo 30 iki 38 colių. Tempiasi prie 
kiekvieno pasitęsimo, pasirąžimo. Daktarai visur pataria. Duodama už kuponų .. 100 
Cigarnyčia, pasidabruota vokišku sidabru. Labai daili už kuponų ......................   100
Kišeninis peilis, perlinis kotas, sudviem geležaitėm, taip-gi su nagu pelyčia už ku
ponų ................................................................................................................................. 125
Food Chopper (šakočka) su keturiais (1- peiliais, lengvai pritaikomas. Rekalingas 
namuose daiktas už kuponų *....................     200

Kuponai
Vyrų ar moterių lietsargis ir ameriko
niško taffetto. nepermerkamas, gva- 
rantuotas už kuponų ................... 250

' Virtuvės setas — 10 dalyki} su Han
ging Rock. Setas susideda iš: mėnesi
nio peilio, ihėsininko peilio, Emery 
tekėlo, šaukšto maišymui, blynų ap- 
svartytojo, duonriekinio peilio, Com
bination Can atidarinėtojo, didelės 
šakutės ir pjūklelio. Už kuponų 300 
Vyriškas laikrodis iš tikro gun irieta-

’ lo. Už kuponų ................................ 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis be 
uždarymo 14 kt. auksinis ‘‘Waltham 
Movement”. Už kuponų ......... 3,900.

Siųsk kuponus į
AMERICAN TOBACCO COMPANY 

Premium Dept.,
490 Broome St., New York, N. Y.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

U 
b 
H 
H 
n
E
D 
a 
F 
a 
n
M

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS. BUDRIKAS, savininkas 
3252-S4 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, 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 of Languages

1741 W. 47th Street, Chicago, III.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON 

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Ave.

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena............

Telefonas Canal 538

Dr. H. Krasnow
Rusi kas Daktaras
Specijalistas Surgery ir 
Genito-Urinary Ligose.

ofiso valandos: 8—10 iš ryto 
1—2 po pietų 6—8 vakaro.

^346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

FARMOS! FIRMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

szykit man, o gausit farmų “Kata- 
liogą” ir mąpas.

J. A. ŽEMAltlS 
FOUNTAIN, MICH.

Speciali
Kuponą
Siame
Laikraš
tyje

DYKAI
10 HASSANįKUPONU,

(IŠKIRPK ŠITA KUPONĄ)

IJZ Šitas specialis KUPONAS vertas N&į 
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- n 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

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

N. Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5) /M

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausius smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestru, ir girdėdami patįs 
linksminsites, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $13.00
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 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
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 — 1161

E — 1163

E — 1164

E — 1165
E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Tcklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur narnas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų, c

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.

aš E — 1170 . Kur bakūžė
1245

1246E —

E —
E —

E —

E —

___ _____  samanota.
Velnias ne Boba.
Batų čistytojas.
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hunganj čigonų orkestras.
Velnias ne Boba.
Velnias no Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba’.

1250 Saldžios lupos.
Vijo vilkas Voveraitę, 
Plaukė žąselS-per Nemunėli.

1247
1248

1249

o
3249-53 So. Morgan St.

Apgarsinimai “Katalike” atneša n

3
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KATALIKAS 5

I Iš Chicago.
I ĮSTAIGA KŪDIKIŲ 

I GLOBOJIMUI.
Ant Bridgeporto susitve

rė taip vadinama Sunshine 
Day Nursey dr-ja. Ta dr- 
ja yra surišta su Fellowship 
House.

Dabar, kuomet darbai 
dirbtuvėse nekaip teina, tai 
dažnai vyrui negalint su- 

I griebti darbo, moteris, vai
kus palikus, eina darban, 
kad pelnyti duoną. Tuomet 

I kūdikiai lieka be tinkamos 
priežiūros. Kad prigelbė- 
jus tokioms motinoms, su
tvėrė minėtą dr-ją. Ta dr- 
ja nusamdys tinkamą vietą, 
pagyvenimą, kur motinos, 
eidamos darban, galės palik
ti savo kūdikius, o parei- 
damos pasiimti. Kūdikiai 
per visą dieną bus geroj 
globoj, gerai prižiūrimi. Už 
kūdikių globojimą bus ne
didelis atlyginimas, bet jei 
neištesės, tai jų kūdikiai 
nebus atmetami.

Tos dr-jos pirmininkė yra 
ponia Zimontienė, rast., Da
rni jonaitienė, pirm, pagolh. 
ponia Davis ir išd. ponia 
Jerome.

Kad padarius pradžią ir 
surinkus tam reikalui lėšų,, 
ponia Zimontienė buvo pas 
save iškėlus vakarėlį. Ta
me vakarėlyj sudėta $37.50. 
Aukojo p. ir ponia Tanane- 
vičiai, p. ir ponia Giraičiai, 
p. ir p6nia Cochinskai, p. 
ir ponia Balučiai, p. ir ponia 
Chmieliauskai, p. ir ponia 
Damijonaičiai, pp. Bračulis, 
Porceri, Žilinskas, Juozapai- 
tis, p-lės Harris, S. ir A. 
Urbintčs, B. ir Y. .) Videikių- 
tės, Dr. Graičunas. Dr. 
Draugelis, ir ponios Jerome. 
Začk, Jurgeli onienė, Viskoš- 
kienė ir Salkov.

I ŠIANDIE PARODAVI- 
MAS.

Šiandie naujai išrinkto 
į majoro Thompsono inaugu- 
| racija. Visam mieste ne- 
I paprasta šventė. Po pie-

tų atsibus didis parodavi
mas. Parodavime, sakoma, 
dalyvaus arti šimto tūks
tančių žmonių, vyrų ir mote
rių, arti dešimtos tūkstan
čių automobilių, keli desėt- 
kai puikiai papuoštų veži
mų su įvairių firmų emble
momis ir t.t. Visas paro
davimas paskirstytas į ke
lias divizijas. Parodavime 
ims dalyvumą. visos dides
nės organizacijos. Ir lietu
viai piliečiai bus reprezen
tuojami. Lietuvių grupė 
susidės iš daugybės automo
bilių.

Parodavimas prasidės 2 
vai. po pietų Grant Parke ir 
seks sekančiomis gatvėmis: 
Monroe gat. ligi State gat.;

metus užpulta 8 kartus. Ir 
visuomet plėšikai pasipelni- 
ję-

ATLAIDAI ŠV. JURGIO 
BAŽNYČIOJE.

Vakar šv. -I ingio bažny
čioje atsibuvo šv. Jurgio at
laidai. Kun. I. Albavičins 
laikė sumą, o puikų pamok
slą pasakė kun. Kulikaus
kas.

Bažnyčios altoriai dailiai 
buvo išpuošti. Gerai si i mo
kinto Kanklių choro giedoji- 
mas žavėjo ir džiugino žmo
nių širdis.

Bažnyčia buvo pilnutė 
žmonių. Pajauta.

TAUPYKI! PINIGUS
visuomet laikome geriausius daiktus; jei jąs pirksite Banke’- 

niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba- 
___ king Powder, negu jąs gausite pas mus. Priegtam Banke’io 
kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto 
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. Ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70e
20c ,
20c
60c

■**<■ es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jąs pirksite BanKe'- 
io štore, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres-

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

Tananevicz Savings i
BANK

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.
$1.16 $1.70

yra geriausias ką užBanke’io geriausios rūšies grietinės sviestas 
pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai
Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. 

W. Madison st3J02 W. 22 St. 
W. Madison st šiaurinė dalis.
Elne Island A3032 Wentworth Av 
S. Halsted St 3437 S. Halsted St 
S. Halsted St 4729 S A.shland A

■ šlaur-vakarlnės dalis Vakarinė dalis.
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510

■ 1373 Milw. Ave. 720 W. North AVe2830 
1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836

■ 2054 Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 
i 2710 W. North Av3413 N. Clark St. 1832

dolpli ligi La Salle; La Sal
le ligi Jackson boulv.; Jack- 
son houlv. ligi Michigan 
avė.; Michigan avė ligi 35

Kadangi šiandie pramato- 
nia gražus oras, tatai ir pat
sai parodavimas išpuls di- 
d ž i a i i mponuo j auti s.

ATSISVEIKINIMAS.
Kuomet šiandie vakare 

naujas majoras Thompson 
užims savo valdvietę, sena
sis majoras Harrison su
rengsiąs pokyli ir savo po
litikos šalininkams prane
šiąs, jog ateityj jis daugiau 
nekandidnosiąs į jokį urėdą. 
Jis išbuvęs 12 metų Chiea
gos majoru ir jam tos tar
nybos pakanka.

Vakar Forest Park ka
pinėse ant vyro žaliuojan
čio . .kapo atrasta negyva 
Mrs. Annie Jeinsalinski. Ša
lt* jos atrasta bonkutė nuo 
nuodų. Jos vyras 
pirm vienerių metų.

miręs

Vakar plėšikai apiplėšė 
James R. McInerney’s sa
ldiną po numeriu 435 E. 47 
gat. Saliunas randasi tik 
2 bloku nuo policijos nuova
dos. Ant to galiūno per

ORAS.
Chicagoj ir apylinkėse — 

giedra ir šilta šiandie ir ry
toj, pietų švelnus vėjas. 
Vakar augščiansia tempera
tūra buvo 83 laip., žemiau
sia 68 laipsniai.

Parsiduoda čeveryką taisymo dirb
tuvė, biznis gerai išdirbtas, geroj vie
toj, su visom gerom mašinom. Gera pro
ga del lietuvio. Kaina to biznio $1,- 
500. Trims vyrams yra visados pilnai 
darbo. Savininkas gali padaryti ge
rus pinigus. Kas pirks už cash, tam 
bus pigiau parduota. Gali pirkti ir 
nemokantis to amato, nes gali greitai 
išmokti. Ta bizni Įgijęs žmogus nebi
jos bedarbės. Pardavimo priežastis 
— savininkas persikelia gyvent ant 
farmos. Meldžiu kreipties laišku, ar te
lefonu:

J. Tollaisiia.
322 Mulbcrrv st., Rockford, III.
Phone: Old'2382,New 14162.

Geroj vietoj randasi delei atidarimo 
Saliunas-tarp lietuviu apgyventa. At
sišaukite Monarch Brewerv, 24192449 
W. 21 st St._____________ _

Ant pardavimo rakandai,
yra kad savininkai išvažiuoja Į 
fornia. Rakandai yra nauji ir 
puikus. Atsišaukite po sekančiu 
su.

732 W. 19th St 
3rd Floor

Priežastis
Cali- 
labai 
adre-

Paicškau Jono Svotelio, Suvaiką g. 
Vilkaviškio pav. Būdviečiu kaimo, 
kuriuo, nesimačiau per 17 metu, 
norėčiau susižinoti, jis pats, arba 
žinotu apie jį. teiksis pranešti, 
turiu labai svarbu reikalą.

T. šnekutis, 
Box 482, Steger,

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrą mokynlą prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ’ ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktą prašyti. Tokia amatą išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mes dabar išmo
kinamo labai pigiai $15 00 kurso $25. 
visas kursas. Vėliaus bus $50. Moki
name dienomis ir vakarais iš ryto nuo 
9 vai. vakare nuo 7 vai. Atsilankyki
te ir pasižiūrėkite. Kreipdamos laiš
ku įdėkit už 2 centu krasos ženkle
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS.
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

su 
tai 
kas 
nos

m.

Ant parandavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba Ceveryku 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, DI.

Phons Drover 7B00

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

Ofisas Ir Gyvenime vieta Val»«do»

3249 S. Morgan St., Chicago. ’“““'TVAX’1"

Račiūno naują paveikslą Serija
iš KARO LAUKO

Bus parodyti pirmu kartu ant judamųjų pavei
kslų čikagiečiai.

Taippat iliustruotos dainos

atsibus

Utarninko ir Seredos vak., balandžio 27 ir 28
Sv. Jurgio Parap. Svet., 33čia it Auburn av„ Bridgeport

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir G 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Cliicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose batikose.
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 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo S ryto iki 6 vak. 

Ncdėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
■V.

j Į Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
1 Durų, lentų, lentelių, rGtnų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YhA ŽEMIAUSIOS.

Dar galima gauti musų Kningyne

ODELL TYPEWRITER

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

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

ODELL TYPEWRITER mašina yra viena 
geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
drukuoti po kelias dešimts'laiškų 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, III.

is
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALI AN AVICIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass
iwb". ..................................... . ................................ •■■■«..... .. ........ .. .. .... ...... .. .........•. ......

■w’

200 LOTŲ LABAI PIGIAI!
Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman’o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
kreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas.

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.
. .a į .... .. ; . ' ",
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