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VOKIEČIAI UŽPLŪDO ŽEMAITIJA
Mūšiai ties

Šiauliais.
Londonas, geg. 1. — Bai

sios, griausmingos žinios a- 
teina iš Lietuvos. Vokie
čiai jau plusta i Žemaitiją 
ir, matyt, yra sumanę už
imti visą Lietuvą ir Kuršą.

Iš Berlyno pranešama, 
jog vokiečiu raitarija pa
siekė geležinkelį, jungian
tį Liepoją su Šiauliais. Da
bar mūšiai eina ties Šiau
liais.

Antros vokiečiu raitari- 
jos dalis pasiekė Jurbarką 
ir Raseinius. Pasiekę net 
Dubysos upę.
1 Baltijoj plaukinėja vo
kiečiu laivynas su daugy- 
b 5 kareivių. Laivai buvo 
matyti ties Palanga. Tuos 
kareivius bene tik mano iš
sodinti del užgrobimo Že
maitijos ir Kuršo.

Karo dalykų žinovai tuos 
vokiečių žygius skaito už 
svarbų dalyką. Tas paro
do, kad vokiečiai rengiasi 
užsiausti dešinįjį rusų spar
ną.

Dabar šie vokiečių žygiai 
yra, kaip spėjama, tik žval
gymai. Žiuri, ar didžios ru
sų jėgos Žemaitijoj randa
si.

Ką ištikro vokiečiai ma
no, tai sunku pramatyti. 
Jie turbūt, negalėdami per 
Suvalkiją pasiekti Petro
grado, Varšuvos geležinke
lio, sumanė žengti linkui to 
geležinkelio per Žemaitiją. 
Perkirtus tą geležinkelį, 
vokiečiai tikisi paimti Var- 
šavą.

Rusai skelbia, jog jie už- 
puldinėją vokiečių pozici
jas Suvalkijoj. Susirėmi
mai einą ties Kalvarija.

Audra palei
Kaliforniją.

Los Angeles, Cal., geg. 1. 
— Nepaprastai smarki aud
ra siautė Kalifornijos pa
krantėse. Nepaprastai 
smarkus buvo vėjas. Vėjas 
lėkė 100 myliij valandoje. 
Vėjas nuo jūrės putė ant 
kranto, nešdamas sniegą, 
ledus, lietų. Kalnuose ke
liai ir kloniai pilni sniego. 
Bakersfielde užėjo didis 
šaltis ir surengtoji geguži
nė negalės atsibūti.

Pakrantėse sudaužyta 
daug visokių valčių, botų, 
mažų garlaivių.

Apie Portland, Ore., 50,- 
000 avių žuvo nuo audros su 
sniegų. Farmoms ir dar
žams didžiai daug blčdies 
pridaryta.

Iš moterių 
kongreso.

Haaga, Holandija, geg. 1. 
— Ramų moterių kongresą 
pakratė kalbos Belgijos ir 
Anglijos delegačių. Anglė 
ir belgė karingai prakalbo. 
P-lė Hamer, Belgijos dele
gatė, po maldos už taiką, 
paprašiusi balso tarti kelia- 
tą žodžių, tarė šiuos trenk- 
smingus žodžius:

“Aš esu belgė pirm visa- 
ko ir negaliu taip manyti, 
kaip jus. Negali būti tai
kos be teisybės. Karas turi 
tol eiti, kol belgu skriaudos 
nebus atlygintos. Neturi 
būti kitokio tarpininkavi
mo, kaip tik prie teisybės 
tribunalo.”

Jos žodžiai buvo priimti 
gausiais delnų plojimais. 
Po to priimta rezoliucija, 
kurioj išreiškiama užuojau
ta belgų tautai.

Anglijos delegatė Ainy 
Lillingston trenkė šiais žo
džiais :

“Aš buvau sufragietė ir 
lieku sufragietė. Už tai aš 
kalėti turėjau. Aš esu pa
prasta Anglijos moteris 
darbininkė, bet už manęs 
stovi milijonai moterių, ku
rios pritaria šiam karui ly
giai taip, kaip ir vyrai. Sa
ko, kad 180 moterių Tilbu
ry’je laukia ir nori atvykti 
ir kalbėti apie taiką. Ant 
kiekvienos iš tų yra tūk
stantis moterių, kurios su
tinka eiti kartu su savo su- 
nais ir vyrais karo laukan. 
Mums nubodo jau tos pai
kos, šimtmetinės kalbos, ku
rios čia buvo girdimos.”

Ta sufragietė ir toliau 
norėjo kalbėti, bet jei pa
sakyta, kad ne vietoj kalba.

BAISUS GAISRAS.

Colon, Panama, geg. L— 
Didesnė dalis šio miesto iš
degė. Dešimts žmonių žu
vo ir šimtai sužeista. Apie 
12,000 žmonių liko be pas
togės. Nuostolių padaryta 
už $2,000,000. Gaisras sus
tabdyta dinamitu. Išdegė 
22 bloku. Išdegė geriau
sioji miesto dalis. Gaisrui 
užkirsta kelias išdinamita- 
vimu 12 namų ant liepsnų 
tako. Pagelbėti, tvarką pa
laikyti pribuvo Dėdės Ša
mo artileristai nuo Pana
mos kanalo.

PATARIA POPEŽIUI 
PROTESTUOTI.

Roma, gegužio 1. — Bel
gijos ir Franci jos kardino
lai inteikė popežiui memo
randumą, kuriame pataria 
nustoti būti neutraliu ir už
protestuoti prieš karą.

REKRUTŲ RINKIMO AGITACIJOS LONDONE. DAUG TŲ PRAKALBŲ 
APIE KARUOMENŲ KLAUSOSI, BET, REGIS, MAŽAI KAS Į EILES PA

STOJA.

Iš išteriotos 
Suvalkijos.

“Aušra” apie antrą vo- 
1 kiečių įsiveržimą Suvalki
jon štai kaip rašo:

Antrasis vokiečių įsiver
žimas Suvalkijon buvo gy
ventojams daug skaudesnis, 
negu pirmasis. Vokiečių 
kareiviai šiuo sykiu nepaly
ginamai labiau apiplėšė vie
tinius gyventojus. Paėmė 
visus tinkamus arklius, su
ėmė beveik visus gyvulius, 
naminius paukščius, išvežė 
visas avižas, rūkytą mėsą, 
bulves ir t.t. Kaikurie gy
ventojai mėgino paslėpti sa
vo arklius ir karves giriose. 
Vokiečiai sužinoję, kokioj 
girioj slapstosi žmonės su 
gyvuliais, neidavo girion 
ieškoti, kadangi bijodavosi 
susitikti su rusų kazokais, 
bet smarkiai apšaudydavo 
tas vietas. Tuomet išgąz- 
dinti žmonės, bėgdavo iš gi
rių su arkliais laukan ir 
tiesiog pakliūdavo vokiečių 
rankosna..

Vokiečiai ne- Skerdynes 
teko 8 laivu. ties Ypres.

Turkai 
subruzdo 3

Pas ką kareiviai nerazda- 
vo valgomų daiktų, tai iš
ieškodavo, iškratydavo visą 
namą, iškazdavo kiemą, so
dą. Reikia pripažinti, kad 
jie puikiai mokėdavo suras
ti paslėpttfsr i užkastus 
daiktus. Kaikuriose vietose 
tam tikslui vartojo net iš-

Paryžius, geg. 1. — Di
di nepalaima patiko vokie
čius Anglijos kanale. An
glai tame kanale sudarė vo
kiečių povandeniniams lai
vams kilpas ir į jas tie lai
vai pakliuvo.

Jau nuo balandžio 22 die
nos Anglijos valdžia su
stabdė plaukinėj imą tarp 
Anglijos ir Holandijos. Gal 
niekas ir nemanė, kam tas 
buvo daroma. Dabar aišku, 
kad anglai taisė vokiečiams 
kilpas. Kanale įleido tink
lus, panašius į žvejų, ir 
primėtė minų. Paskui iš 
tų vietų pasitraukė visi An
glijos karo laivai. Vokie
čiai, nematydami priešų, 
sumanė iškirsti anglams 
kokią “štuką.” Bet be

plaukdami Anglijos kana
lu, vieni pateko į tinklus, o 
kiti bastelėjo į minas ir žu
vo. Ligšiol jau aštuoni vo
kiečių povandeniniai laivai 
galą gavo tokiuo budu.

Vakar vakare Anglijos 
valdžia paskelbė, jog pre
kiniai garlaiviai jau gali 
plaukti į Holandiją, bet pa- 
sažieriams dar neleista.

Nesenai buvo pasklydo-4 
sios kalbos apie laukiamą 
laivynų susirėmimą. Anas 
nuotikis gal ir buvo pradžia 
veikimo ant jūrės.

Paryžius, geg. 1. — Mū
šiai aplink Ypres eina ir 
nuostoliai abiejų pusių yra 
begaliniai.

Į šiaurę nuo Ypres fran- 
cuzai paėmė dvi drutviečių 
linijas.

Per Yser kanalą buvo 
persikėlę 4,000 kareivių, 
bet visi žuvo nuo talkinin
kų šrapnelių. Belgų arti
lerija suardė tiltus, per ku
riuos vokiečiai perėjo, o 
paskui užvertė ugnim per
ėjusius vokiečius.

NUSKANDINO ANGLI
JOS GARLAIVĮ.

Škotijos pakrantėje Vo
kietijos povandeninis lai
vas atakavo Anglijos gar
laivį Mobile, ant kurio bu
vo anglįs ir 23 jurininkai. 
Jurininkai suspėjo susėsti 
į valtis. Jurininkai klai
džiojo jure j per devynias 
valandas, kol nepasiekė že
mės.

Sofija, geg. 1. — Kuomet 
talkininkai išsodino savo 
kareivių įvairiose vietose 
ant turkų žemės, tai <tas la
bai sujudino turkus. Sku
biai gabenama turkų karei
viai iš Adrianopolio ir De- 
motikos remtis su išsodin
tomis talkininkų jėgomis.

Esantieji ant Gallipolio 
turkų kareiviai negalėjo at
laikyti talkininkų jėgų nuo 
užėmimo pusiausalio pa
krančių. Talkininkų karei
viai dabar tvirtai atsistojo 
ant Gallipolio pusiausalio.

Turkai, vokiečių oficierių 
vedami, iš paskutinųjų 
stengiasi atsilaikyti.

WILSON VAŽIUOJA I 
KRIKŠTYNAS.

Washington, geg. L. — 
Prez. Wilson apleido sosti
nę ir išvažiavo į Williams
town, Mass. į savo sūnaičio 
krikštynas.

SUIMTA KETURI VO
KIEČIAI.

dresiruotus šunis.
Per šitą vokiečių rekvizi

ciją labai apsireiškė dvi mu
sų žmonių budo silpnybės: 
išdavimas savo kaimynų ir 
nemokėjimas užlaikyti pa
slapčių.

Kaikurie, norėdami atsi
kratyti nuo savęs vokiečius 
kareivius, siųzdavo juos pas 
savo kaimyną, o kitąsyk tie
siog nurodydavo, kur kai
myno paslėpti daiktai. Ki
ta silpnybė — nemokėdavo 
užlaikyti savo paslapčių, ki
tam neišplepėjus. Sakysim: 
vienas ūkininkas paslėpė 
kokioj-nors vietoj savo daik
tus, tai neiškęs to nepasa
kęs savo kaimynui, o tas 
kaimynas trečiam ir t.t. ir 
neužilgo jau žinodavo vi
sas sodžius; tuomet, žinoma, 
lengvai būdavo sužinoti ir 
vokiečiams.

Ne visi, vienok, ir vokie
čiai buvo taip žiaurus ir kie
tos širdies žmonės. Nepa
lyginamai geriau pasielgda
vo su gyventojais katalikai 
vokiečių kareiviai. Žinau

Anglijos laivynas smar
kiai bombardavo Zeebruge, 
Belgijos uostą, kurį turi 
vokiečiai ir kuriame jie lai
ko savo povandeninius lai
vus. Uuosto bombardavi
mas daug blėdies pridarė.

Vancouver, B. C., bal. 30. keliatą tokių atsitikimų ir
— Keturi žymus šio miesto į nors apie vieną čia papasa- 
vokiečiai buvo suareštuoti kosiu. Pas vieną ūkininką 
už dalyvavimą vokiečių iš-' keli tokie katalikai kareiviai 
kilmėse, kuriomis pažymėta paprašė valgyti. Jiems, ži- 
vokiečių laimėjimas Belgi- noma, buvo duota. Valgant 
joj ties Ypres. ’ liepė šeimininkui paslėpti

mėsą ir javus, sakydami, 
kad neužilgo ateis kiti ka
reiviai ir viską nuo jų a- 
tims. Ūkininkas dar abe
jojo, ar jiems tikėti. Tuo
met jie patįs padėjo paslėpti 
javus ir kitus daiktus—pa
tįs nešė maišus tam tikron 
priruošton duobėn. Vos 
tik suskubo užkasti ir išly
ginti duobę, tuoj atėjo ir ki
ti kareiviai. Jie pareikala
vo nuo šeimininko, kad 
jiems atiduotų javus ir mė
są. Tuomet pirmieji karei
viai katalikai išvarė šituos 
iš ūkininko namu sakvdami: 
“Eik j e jus iš čia! Mes jau 
padalėme rekviziciją — čia 
nieko nėra.”

Turiu čia pastebėti, kad 
panašiai gražiai pasielgdavo 
su gyventojais ir Pozna- 
ianus lenkai katalikai, tar
naujantieji vokiečių karuo- 
mcnėj.

Antrasis vokiečių užplū
dimas atsižymėjo ūkių de
ginimu. Kiekvieną naktį 

j bTUffflflhfesc .yie-.
^ose ugnies nusviestas dan
gus. Sudegino netoli apsi- 
kasimų visą Červonkos so
džių šone Šipliškių. Seiri
jų parapijoj sudeginta 80 
su viršum ūkininkų ir keli 
dvarai.

Šiuo syk ir kunigams daug 
daugiau prisiėjo iškentė d 
nuo vokiečių — visa sunke
nybių našta ir atsakomybė 
krito ant jų pečių. Išbėgio
jus visiems musų inteligen
tams į ramias Lietuvos vie
tas, arba nei Rusijos gilu- 
mon, paliko tik vieni para
pijų kunigai. Užėmę kokį 
nors miestelį, vokiečiai tie
siog verzdavo kunigus būti 
burmistrais arba kitokiais 
viršininkais ir uždėdavo 
jiems atlikti tokias pareigas, 
kurių jie, kaipo rusų valdi
niai, jokiuo budu negalėda- 
davo išpildyti.

Kunigai griežtai atsisaky
davo ir delei to turėdavo vi
sokių nemalonumų, ir bū
davo ne sykį areštuojami. 
Vokiečiai už nepaklusnybę 
suareštavo: Vižainiu, Sma- 
lėnų, Seinų, Kalvarijos ir 
daugelio kitų vietų kunigus.

Su Kalvarijos kunigu bu
vęs toks atsitikimas. Jam 
liepę vokiečiai surašyti vi
sus jaunus Kalvarijos para
pijos vyrus, išrinkti iš mies
to 3 kstančius rublių kon- 
triln jos ir norėjo pakelti 
jį į burmistrus. Kunigas 
griežtai atsisakęs ir išbėgęs 
kiton vieton. Pasakoja 
žmonės, kad vokečiai jį su
gavę.

Matyti, kad vokiečiams 
nebeužtenka ir autuvų, nes 
nuo kitų trauko batus. Apie 
vieną tokį atsitikimą papa-

(Tąša ant 4 pusi.).
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Kokių Įstaigų 
mums trūksta

Iš Dienos 
=Dienon.=
Kaip -jau iš telegramų ži

noma, nesenai Amerikon at- 
keliaVo garsus lenkų pianis
tas Padeievskis. Jis čia at
vyko tarp amerikonų suor
ganizuoti komitetus išterio- 
tos Lenkijos gyventojų gel
bėjimui. Tokius komitetus 
iš svetimtaučių jis buvo su
organizavęs pirmiau Francį- 

tetų prisidėjo žymiausi vy
rai ir moteris, ambasadoriai 
ir rašėjai. Pav., Anglijoje 
prie to komiteto prigulėjo 
ir tenaitinis Rusijos amba
sadorius, grafas Becken- 
dorff su savo žmona. Už
vakar iš Londono pranešta, 
kad tasai ambasadorius su 
žmona ir kiti žymesni ang
lai išstoję iš to komiteto, 
aiškindami, kad pianistas 

. Paderevskis savo išleistam 
atsiliepime buvęs įžeidęs 
Rusijos dabartinės valsty
bės tvarką ir rusų armiją.

Kokias įstaigas mes, lie
tuviai, steigėme ligšiol? Ko
kioms įstaigoms sudėjom’e 
daugiausia pinigų? Aišku, 
kad ligšiol steigėme ir palai
kėme dviejų rusiu įstaigas 
— bažnyčias ir... karčiamas. 
Tik karčiamų steigimui ir 
ją palaikymui daug daugiau 
dėjome pinigu, negu bažny
čioms.

Ar nepribrendo tik reika
las imti steigti kitokias į- 
staigas šalę bažnyčią ir kar
čiam!}. Ar neišmanome nie
ko geresnio steigti, kaip tik 
karčiamas, ar nematome, 
kad šalo bažnvčiu reikia v *• 
mums ir kitą centrą.

Alkoholizmas pas mus į- 
sigalėjo’nepaprastai. Su juo
stota kovon. Ligšiol dau
giausia kovota žodžiu, blai
vybės kuopą steigimu k1 
veik niekuo kitu. Pasiganė- 
diiiant vien .tiekų, nieko 
svarbesnio nedarant, neką 
tenuveiksime del blaivybės.

Kovojant su alkoholizmu, 
reikėtų stoti lenktynėsna 
su alkoholizmo lizdas—kar- 
čiamomis. Reikia įstaigų, 
kur žmonės vieton eiti 
smuklėn, galėtą nusidangin
ti geresnei! užeigom Reikė
tų, sakysime, steigti kavi
nes.

Turime ideinią organiza
cijų. Turime ir šiaip kultū
rinių organizacijų. Turime 
Lietuvos Vyčių blaivinin
kus, SLRKA., ALRKMS., 
turbųt prie kiekvienos para
pijos yra taip vadinama A- 
paštalystės Maldos dr-ja. 
Toms organizacijoms ir pri
valu sujungti jėgas ir imti 
steigti blaivvbės centrus. O v

Ištikro, jau toj linkmėj 
pradėta darbas. Tas suma
nymas gimė Chicagoje Ap
veizėtos Dievo parapijoj pas 
Vyčius. Jau nuo senai tos 
parapijos vyčiai visaip svar
sto apie kavinės įsteigimą. 
Jiems labai karštai pritarė

Šis žemlapis parodo, kur vokiečiai veržiasi paimti Ypres ir kaip jie ten didelius 
nuostolius paneša.

blaivininkai. Vyčiai karštai 
tuomi užimti ir rodos geras 
sumanymas nenueis vėjais.

Kuo bus ta kavinė? Ji 
turės taip vadinamą ice
cream parlorą, turės nesvai
ginamą gėrimų, saldainiu, 
visokiu daiktą prie rašymo; 
turės skaityklą, kningyną ir 
t.t. Tai butą patogi, blaivi 
užeiga. Tokios įstaigos bu
tu dažnai naudingos.

Be abejonės, pirmi žing
sniai, pirmi bandymai yra 
sunkus. Kad įsteigti tokias 
kavines, reikia pasidarbavi
mo, pasišventimo. Bet pasi
sekimą jos, rodos, turi tu
rėti. Jos galės apsimokėti 
ir pelną duoti. Pasisekimaš, 
žinoma, prigulės , nuo vedė
jų sumanumo, biznicrišku- 
mo.

Girtuokliai valioj a užlai
kyti tiek karčiamų, argi i- 
deiniai žmonės neįstengtų 
užlaikyti po kavinę kiekvie
noj parapijoj l Žmonėms 
blaivoj ant, kavinių stovis 
gerės, ją reikšmė kils.

Lenkai tuo atsitikimu la
bai pasipiktinę. Pasipikti
nęs ir pats pianistas. Tuo 
labiau, kad jis savo atsišau
kimą buvo išleidęs pirm še
šių savaičių ir tik dabar am
basadorius jame Įžiūrėjęs 
Rusijos valdžios tariamąjį 
įžeidimą. Todėl spėjama, 
kad ambasadorius iš ko

miteto bus pasitraukęs jam 
tai padaryti paliepus iš Pet
rogrado. Lenkai spėja, jo- 
gei Rusijos valdžia prisibi- 
janti, idant Lenkija perdaug 
nepagarsėtą ir neįgytu per- 
didelio populerizmo visam 

k pasaulyj. Nes jei tai]) atsi- 
I tiktu, tai paskui už Lenki- 
| ją perdaug užsistotą kitos 

valstybės, pareikalautą Len
kijai neprigulmybės ir tas 
Rusijos valdžios pienams 
daug pakenktą, nes valdžia 
norinti po senovei Lenkiją 
globoti. Iš to taigi ir išve
dama staigus ambasadoriaus 
įsižeidimas. Dabar ir neti
kėliai Tamošiui turėtą su
prasti, jogei Rusijos val
džios visokie pažadėjimai y- 
ra tik... muilo burbulai.

“Vien. Lietuvninką 
mano, kad ateinantį rudenį 
butą sušauktas išnaujo A- 
merikos lietuviui seimas ir, 
kad tasai seimas pasivadin
tu tikrai jau visuotinuoju, 
ty. idant anan ineitą visu 
lietuviu srovių atstovai, nes, 
girdi, pernai keli buvusieji 
lietuvių skirtingi seimai esą 
nenusisekę...

Kam čia po laikui sielvar
tauti ir kalbėti apie naujus 
seimus. Tautininkai su so
cialistais atskilo, manydami 
jie tokiuo savo pasielgimu 
labai-labai augštai užlipsią 
ir pasižymėsią. Bet kuo
met iš tautininkų ir socialis
tą seimą išėjo fiasco, tatai 
jiems išnaujo norisi drumsti 
vandenį.

Gerbiamieji! Amerikos 
lietuviu visuomenės pernai 
atlaikyta labai pasekmingas 
seimas ir snlyg to seimo 
rodymą dabar dirbama, 
nenorėjote prisidėti prie 
suomeninio " seimo, ir
šiandie norite darbuoties tė
vynės labui, prisidėkite prie 
Tautos Tarybos, tuomet ne
reikės svajoti apie naujus 
seimus.

*

Telefonas Canal 838

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

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

1346 S. Halsted St. Chicago, Ill. H___ __ Ii

$15, $25
Automobilių pataisymas 

ir važiojimas-
DYKAI

Mokinamo diena ir vakarė. , 
Del vyrų kurie nori gauti darbų.

HANNAS SCHOOL OF MOTORING.
3626-3628 S. Halste St., Chicago.

$10

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 vai. vakare kasdiena

23ce;

■

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASOO 

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

Svarbiame reikale sutelkiame veltui 
patarimus.

Atsišaukimas j Amerikos 
Lietuvių visuomene.

-Paskutiniame laike Ame
rikos lietuvių visuomenė su
skato kalbėti ir rašyti apie 
nepaprastai spartą lietuvių 
tarpe doros puolimą. Tą do
ros puolimą, apsireiškiantį 
įvairią-įvairiausiais budais, 
lietuvių dauguma pastebėjo 
jau keliatą metų atgal; pla
tesnio  j i gi visuomenė lyg 
nejuto, kad jos organizme 
besivysto pragaištingiausio- 
ji doros gangrena. Ir, kuo
met doros, žmoniškumo puo
limas daėjo iki nelemti} dar
bu visokių Kraku, Montvv- . . ■*■* 'du, Pctrikonių ir Co., tuo
met ir pląčiausioji lietuvių 
visuomenė ir net svetimtau
čiai pastebėjo, kad lietuvių 
epidemiškai sergama akla 
doros gangrena. Visi lietu
viai šiandieną sutinka su 
tuomi, kad lietuviu tarpe iš
tvirkimas siaučia, kad pu
vėsiais smarkiai atsiduoda 
iš visur: iš organizaciją, iš 
spaudos, iš draugijinio gy
venimo, iš šeimynų santikių, 
iš pavienių žmonių elgimo
si, bet visą srovią ir pa
kraipą lietuviai, visi, kaip 
vienas žmogus, tvirtina, kad 
demoralizacijos, ištvirkimo 
puvėsiu kvapas eina ne nuo 
ji} srovės ar pakraipos žmo
nių, bet tai nuo žmonių ki
tos pakraipos. “Mumyse to 
visai nėra,” nuolat sakoma, 
ir tie žmogžudžiai-ištvirkė- 
liai — tai ne “musą,” bet 
“ją.” Durnai neapykantos, 
keršto, ištvirkimo visiems 
matomi, bet ugnį — dūmą 
priežastį, kiekvienas slepia 
ir užsigina.

Dabar klausimas — ne
jaugi ligšiol niekas nesirū
pino šiaip ar taip veikti, jei 
jau ne žymesniam prašalini- 
mui, tai nors sustabdymui 
kaskart vis didesnio ir di
desnio demoralizacijos plė
tojimosi? Ar rūpinosi ir 
kas ypač rūpinosi, apie tai 
gali būti įvairią nuomonių, 
bet, kad tas veikimas arba

buvo pastatytas ant netiku
sio kelio, arba buvo neuž- 
tektinas, apie tai dviejų 
nuomonių ir būti, rodos, ne
gali. Aišku, kad ar vandens 
trūksta, ar jis net ant ug
nies pilama, jei vis labiaus 
ir labiaus aptraukia durnais 
giedrią gyvenimo dangaus 
mėlynę. Tiesa, ir pavieni 
asmenįs, ir organizacijos, 
na, ir spauda su atsidavimu 
ir gabiai demaskuoja blo
gą, jį nurodo visame jo 
bjaurume, bet beveik visa
me tame darbe užmiršta tie
są: tas, ką trina suodžiais, 
nebus baltas, ir niekam ne
suteiksi to, ko pats neturi. 
Laikraščiai karštai* pyškina 
straipsnius apie vargus, ko
kius žmonijai suteikia, na, 
kad pav. ir alkoholis, ir to 
paties laikraščio tas pats 
numeris, o gal net ir tas 
pats autorius pataria tam
siam žmogeliui kreiptis į 
žmonijos “prietelius” su jų 
skaniu alučiu, gardžia ariel
ka ir kvepiančiais cigarais 
ir tinkamiausiai pats sulyg 
to paskutiniojo patarimo 
gyvena. Mat, anot Micke
vičiaus: “Žodžiuose tik no
rus tematom, veikime gi ga
lybė; sunkiaus dieną gerai 
pragyventi, negu parašyti 
kningą.” Bene bus ištikro 
teisinga sena nuomonė, kad 
pavyzdis kur kas pasekmin- 
giau veikia už gražiausius 
pamokinimus. Tiesa, ir pa
mokinimai ir patarimai yra 
labai naudingas dalykas, bot 
be tikros gyvenimo prakti
kos tie visi pamokinimai — 
tai tik gražiai skambančios 
teorijos.

Skaudu butų ir pamatyti, 
kad Amerikos lietuviai tai 
toks jau doros bankrotas, 
kad net ją geriausieji tepa
jėgia tik žodžiu ar raštu 
skelbti doros ir žmonišku
mo principus, gyventi gi su
lyg skelbiamąjį} principu 
nepajėgia. Prakilniu lietu
vių, norinčią ir galinei)} ant 
aukuro nešti savo, kad ir 
neperdidžias, pSjėgasJjrolią 
lietuviu, o tuomi ir visos 
žmonijos labui, be abejonės, 
kad ir nedaugiausiai, visgi 
atsirastą. Toki)} tai žmoni)} 
sutelkimui į prakilnų dar
bą ir įsikūrė New Yorke dr- 
ja (čarteriuota) vardu: Li
thuanian Friendly Aid So
ciety — Lietuvių Draugiš

kos Pagelbos Draugija. Įlos

visuomenės

viršminėto
savo tikslo

opini-

svar-
LDP Telephone Yards 6686 į

Lietuviška Drapanų Krautuvu BI 
a
| 

H
8 
■
I
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draugijos svarbiausia užduo
tim ir bus suorganizuoti 
viršminętOs rūšies lietuvius, 
su jais svarstyti priemones, 
budus skiepijimo visupirmu 
savo gyvenimo pavyzdžiu į 
lietuvių sielas visako, kas 
Gera, Teisinga ir Gražu ir 
tuomi — ir tik tuomi džio
vinti ištvirkimo pelkes. Pa
geidaujama butą, kad tam 
prakilniam judėjimui ne
truktą lietuvių visuomenes 
paramos, kad kiekviename 
lietuviu naujokyne susi
tvertą kuopa ir sukrusti! 
broliai lietuviai vienkart su 
atsigimstančia pavasario 
gamta gaivinti, kas ištvir- 
kimo-žiemos liko lyg užma
rinta. Tas doros kėlimo 
darbas, arba, teisingiau — 
kova su ištvirkimu buvo ve
dama lyg antraeilio reikalo 
dalykas, nes visos organi
zacijos turi labiaus kreip
ti domų. ir savo pajėgas to 
tikslo atsiekiami, kuriam 
tikslui jos susitvėrė. Lie
tuviu gi draugiškos Pagel
bės Draugijos svarbiausiu 
tikslu bus praminti doresni 
gyvenimo takelį. Sutverti 
švaresnę 
j$.

Apart 
blausiojo
Draugija rūpinsis taipgi su
teikti ir savo nariams tikrą 
praktišką patarimą (vel
tui), kurio kaip tik taip 
trūksta musu ypač mažiaus 
patyrusioms ir anglu kal
bos nemokantiems lietu
viams. Daug išnaudojimo 
patiria lietuviai nuo viso
kią blogos valios žmonių ir 
visai nežino, kur kreipties, 
kur ieškoti jmgelbos. Kuo 
daugiaus lietuviu atjaus, 
kuo daugiaus rems LDP. 
Dr-ją, tuo toji draugija bus 
visuomenei naudingesnė.

LDP. Dr-jos įsteigėjai 
pilnai supranta, kad norint 
padaryti kam kuodidesnę, 
ypač žmogaus dvasiai, nau
dą, tuo daugiaus darbo, ne
smagumų, na, kartais gal 
ir vargo reikia pakelti, bet 
ką nemalonumai atgrąso 
nuo darbo, tas abęlnai ma
ža ką gero net ir sau tepa
darys gyvenime, o gyventi 
tik sau, tai ne gyventi.

Nėra, anot Mirabeau, nie
ko negalimo tam žmogui, 
kuris moka norėti. Taigi 
aiškų sau užbrėžę tikslą ei
sime prie jo su ištverme ir 
eisime persitikrinę, kad ga
lėsimo būti visuomenei nau
dingais. Visi gi, kurie no
rėti} susipažinti su LDP. 
Dr-jos įstatais, kurie diena 
po dienos bus atspauzdinti, 
ar abelnai turėti smulkes
nes apie minėtą draugiją 
žinias^ meldžiu kreiptis že
minus nurodytu adresu:

K. Pilėnas,
189 Broadway,

New York-, N. Y.
Valdybos nariai:

J. Lutkauskas, 
P. Montvila ir 
F. Pavilionis.
Dr-jos adv. A. S. Cohen, 

275 Bedford avė.,
Brooklyn, N. Y. 

Laikinas komitetas:
Kun.
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Užlaikau didžiausiame pasirin- p 
kime vyriškų apredalų, skrybėlių, a 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir j 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- ’ 
kotų. B

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

CHICAGO. ILL.

J. K.
120

su- j kaip skaitytojas mato, ne- 
laisviams yra nuobodu, pra
šo nors atvirutę arba knin- 
gelę atsiusti.

Karts nuo karto “Katali
kas” jam bus siuntinėja
mas.

Nesenai “Katalike” bu
vo nelaisvio laiškas iš Vo
kietijos. Nelaisvis jame pra
šė džiovintos duonos ir ta
bokos atsiusti. Taigi, ma
tyt, blogai maitinami.

Be abejonės, Amerikos 
lietuviai nemažai gauna pa
našiu laišku iš nelaisvės su c. t.

panašiais 'prašymais. La
bai patartina tuos prašy
mus išpildyti. Laikraštį ar 
kningelę bepigu pasiusti. 
Bet kaip su valgomais daik
tais? Rodos patogiausia bu
tą siųsti dėžutes su taip va
dinamais 1 ‘ crackeriais. ’ ’
Jie yra ilgai tverianti.

Reikia atsiminti, kad laiš
kai ir visokie siuntiniai nc- 
laisviams vežama uždyką.

nu- 
Jei 
vi-

*
.Šiandien dedame laikraš

ti)) lietuvio nelaisvio laišką 
iš Vengrijos. Šiame laiške,

New Yorke sutverta Lie
tuviu Draugiškos Pagelbės 
Draugija. Šin numeriu de
dame tos draugijos atsišau
kimą i Amerikos lietuvius. 
Iš to atsišaukimo kiekvie
nas sužinos, kokiam ji tiks
lui sutverta. Draugijos tik
slais verta tik pasidžiaugti.

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU 
KODAMI “TAUTOS FUN 

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Švagžclis, prez., 
Montgomery str.,

Paterson, N. J. 
Miliauskas, išd., 
Grand str., Brook

lyn, N. Y.
\ K. Pilėnas, sekr.,

189 Broadway, New 
York, N. Y.

T«L Rudolph UM

A. A. Slakis i
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLB St.
(Room 1014) Chicage, IB.

Res. 3255 Bo. Halsted St.
TeL Drovex 5328
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FARMOS 

geriausios farmos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemo: molis su juodžemiu ir 
molis su smolžemo maišytas. Derlin
giausia žemė visokioms javams, iienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiolinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu taimerių 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. Geriausi transportaeija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainūs ir visi kiti parankumai. Bro
li lictuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie yy.-' 
lioja žmones pirkti omeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Seotville, Mich. ir ai 
jums parduosiu goriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu-, 
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grel 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Seotville, Mich.;

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas sali išmok* 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maži! at
lyginimą; taipjau kleaosd dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Ameiioan School of Lanjuajes

1741 W. 47th Street,

2
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KATALIKAS 3

Sveikatos skyrius
Dr. A. J. Tananevičius.

ORAS, KURIUO MES 
KVĖPUOJAME.

Maistu galima vadinti vi
sa tai, kas ineina musų or- 
ganizman, kas būtinai rei
kalinga del musų gyvybės 
palaikymo. Privalome im
ti savo kunan viso to, kas 
reikalinga gyvybės palaiky
mui ir vengti viso to, kas 
gali musų kunui pakenkti. 
Matome, jog žmonės per 
paikystę pripranta imti į sa
ve visokių nuodingų sau da
lykų. Išrodėme, kaip ken
kia žmonėms taboka ir svai
galai. Dabar pakalbėsime 
apie vieną svarbų dalyką — 
apie orą, kurį mes kvėpuo
jame.

Nėra svarbesnio dalyko del 
palaikymo gyvybės, kaip o- 
ras. Mes alsuojame nuola- 
tai, be paliovos ir imame 
oro į savo plaučius. Tą da
rome budėdami ir miegoda
mi. Ales orą įkvepiame ir 
iškvepiame. Kiekvienas ga
li numanyti, jog iškvepiame 
negerą, sugadytą orą. Vis
kas, ką tik mes išmetame 
iš savo organizmo, butu 
kenksminga imti jį atgal. 
Atsiprašant, pasakysime, 
jog savo šlapumu ne vien 
nenutildytume
bet dar-gi juomi labai pa- 
kenktumėm savo 
mui. Lygiai taip yra ir su 
iškvėptu oru. Kaip savo 
šlapumo neprivalome gerti, 
taip iškvėpuoto oro neturi
me vėl kvėpti į save. Paly
ginimas gal labai nedailus, 
bet labai dalyką paaiškinan
tis.'

Orą mes įkvepiame į plau
čius. . Per plonytes plaučių 
sieneles oras, arba, geriau 
sakant, oro sudėtinė, vadi
nama oxygen, persisunkia į 
kraują. Tasai oxygen gai
vina, atnaujina kraują. Ir 
atnaujintas kraujas teka 
po viso kūno gysleles ir at
naujinę ja" visą kūną. O iš 
kraujo per plaučių sieneles 
išeina kenksmingas kunui 
gazas, vadinamas angliarug- 
štis (carbonic acid).

Oxygen yra reikalingas 
degimui. Degimas yra tai 
oxygeno susijungimas su an
glim (carbon) ir degimo 
produktas yra angliarugš- 
tis arba angliškai carbonic 
acid.

Toks pat degimas deda
si musų kūne.

turi 
Žmo- 
daug

labai grei- 
Todcl lan- 

buti atida-

atnaujinto

mums į plaučius. O tai al
suojant per nosį ir bent iš 
dalies perkoštame orą, bent 
iš dalies apvalome orą.

Kuomet keliauninkai va
žiuodavo prie žemgalių, tai, 
pasakoja, jog jie, būdami 
baisiai šaltame klimate, n&- 
persišaldydavo, neturėdavo 
slogų. Kaip sugrįždavo į 
miestus, tai tuoj prasišaldy- 
davo, įgydavo slogas. O tai 
del to, kad miesto oras turi 
daug visokių ligų perų ir 
žmogus urnai užsikrečia. 
Kartais žmogus saugojies 
nuo užsišaldymo, o prasišal- 
dai, įgauni slogas. Tai nuo 
kitų užsikreti.

Toliau reikia žinoti, kad 
turime alsuoti pilna kruti
nę. Visi plaučiai turi gau
ti pasimankštymo. Po ke- 
liatą kartų dienoje reikia y- 
patingai giliai atsikvėpti, 
palengva pritraukti oro į 
plaučius tiek, kiek tik gali
ma, truputėlį palaikius, pa
lengva išleisti. Taip pada
ryti po keliatą kartų.

Atdara Utarnlnke it Subatoj iki 9:15 vai. vak,

troškulio,

organiz-

kaip svarbu yra turėti tyras, 
grynas oras. Kambaryje 
juo daugiau pasidaro suter
što oro, tuo vis blogiau z o
mums darosi. Svarbu yra 
nuolatai vėdinti pagyveni
mus, kambarius, sales, baž
nyčias ir kitokias vietas, 
kur renkasi žmonės. Tyro 
oro privalo žmogus turėti 
nuolatai. Todėl nuolatai 
reikia laikyti atdarus lan
gus, kad kambarių oras vis 
atsinaujintų, atsišviežintų.,

Atdarus langus ir naktį 
reikia laikyti pradarytus, 
kad miegant turėti tyro o- 
ro. Bažnyčios, salės 
būti gerai vėdinamos, 
nių salėj ar bažnyčioj 
susirinkus, oras 
tai suteršiamas, 
gai tuomet turi 
ryti.

Tyro, gryno,
oro labai reikalauja musų 
smegenis. Užsimauk labai 
ankštą kepurę ir neužilgo 
pajusi svaigulį, negerumą 
galvoj. O suterštame ore 
taipgi mes pajuntame svai
gulį, blogumą, koktumą. 
Todėl, kad bažnyčioje butų 
galima gerai melsties, turė
ti pakilią dvasią, o salėse, 
kad gerai programo klau
sytis arba gerai linksmintis, 
arba dalykus svarstyti, bū
tinai reikia turėti tyras, ty
riausias oras. Jei musu lie
tuviai savo pagyvenimuose 
turėtų tyrą, išvėdintą orą, 
tai jie jaustųsi budresni 
protas veiktų geriau, labiau 
imtųsi mokslo, kningų, laik
raščių skaitymo.

Yra nesveika valgyti su
gedusius valgius, yra ne
sveika alsuoti sugedusi orą. 
Bet kuris mums kenksmin
gesnis, ar sugedęs oras, ar 
sugedęs valgis? Sunku pa
sakyti. Reikia žinoti, kad 
nei vieno nereikėtų vartoti 
—nei sugedusio oro, nei su
gedusio valgio.

Teisybė, ne visuomet žmo
gus išgali turėti tyrą orą. 
Reikia darbininkui lysti po 
žeme, reikia eiti į dulkiną 
dirbtuvę, į dvokiančią sker
dyklą, į smirdančią garbar- 
nę. Bet reikia žiūrėti, kad 
iš savo valios neterštumėm 
oro. Kiekvienas mus gali 
be rūkymo apsieiti. O kiek 
žmonių gadina orą bjauriai 
taboka savo pagyvenimuose, 
salėse, ofisuose. Kaip per

Tik tas de- apsileidimą nevėdina, neva- 
dasi palengva, todėl be liep- ]o kambarių.
snos. Degimas kūne turi ei
ti nuolatai ir todėl į jį turi 
vis atplaukti oxygeno, be 
kurio jokio degimo negali 
būti. ’

Jei esame kambaryje, tai 
bekvėpuodami vis sunaudo
jame oxygeną ir vis daugiau 
prikvėpuojame angliarūgš
ties, kuri mums nuodinga. 
Jei kambaryje yra plyšių, 
tai nėra pavojinga. Bet, 
sakykime, kambarys yra ak
linai uždarytas. Tuomet 
neilgai truks, kol oras prisi
pildys angliarugštim ir bus 
sunaudotas oxygenas. Krau
jas negaus reikalingo jam 
oxygeno ir žmogui bus ga
las — užtrokš.

Akliname inde žūva viso
kia gyvybė, nes visokis gy
vūnas vartoja tą pat orą, 
kuriuo mes alsuojame.

Iš to kiekvienam ąišku,

BALIUS!
Pirmas didelis kvartukinis Balius, 

parengtas Am. Liet. R- K. Moterių 
Sąjungos 4 kuopos, atsibus gegužio 
2 <1. 1915 m-, 3 vai. po pietų, i'rospec- 
tiv salėje, 1648 W. Division st- įžan
ga: porai 25 c.,ypatai 15 c. šis balius 
bus vienas iš puikiausių balių ant 
North Side, muzika grajis visokius 
lietuviškus šokius. Kviečiame nuošir
džiai visus, kaip jaunus, taip ir senus 
atsilankyti. Nepraleiskite šios progos 
ir atsilankykite j moterių parengtą 
balių.

Komitetas.

Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 
“Lietuva” stato scenoje 3 veiicsmų 
ir vieno paveikslo dramą vardu “Iš 

tamsos Į šviesą”, nedėlioj, gegužio.
2 d.. 1915 m-, Columbia svetainėj, ties 

48-tą ir So. Paulina g- Prasidės 7.00 
vai. vakare. Tikietai 25 c. ir aukš
čiau ypatai.

Gerbiamosios ir gerbiamieji, mel
džiame nepamiršti to, kad šis veikalas 

perstato tikrus Lietuvoje atsitikimus, 
parodo, kaip ten yra didis vargas 

išeiti augštesnius mokslus musų jau
nimui ir kaip daugumą tėvų yra prie

šingi savo vaikų geriems norams ir 
užmanymams. Po teatrui bus šokiai- 
Muzika bus viena geriausių Chicagoj.

Visus kviečia
Rengimo Komitetas.

Labdarių vakaras, 
b 

veiksmų juokažaislė “Gudri 
Pertraukose bus laikytos pra- 

į kurias pakviesti geriausi 
Vakaras atsibus gegužio 

2 d., 1915 m., 7:30 vakare, šv. Anta
no parap. bažnytinėje salėje.

Cicero, TU.

Cicero labdarių kuopa stato scenoje 
dviejų 
našlė. ’ ’ 

kalbos, 
kalbėtojai.

BALIUS IR ŠOKIAI....................
Balių ir šokius parengia šv. Stanis

lovo V. ir K. draugija subatoj, gegu
žio (May) 1 d, 1915 p. A. J. Ber- 
žynskio svetainėj, 4600 so. Paulina 
gat. ant Town of Lake, prasidės 7 
vai. vakare- Visi lietuviai ir lietuvai
tės kviečimi kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti.

Su pagarba 
Rengimo Komitetas-

Pajieškau darbo prie siuvimo vyriš
kų drabužių. Kriaučium esu iš Lietu
vos ir norėčiau čionai tuo amatu už
siimti. Atsišaukite.

wiEBOLDTs
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

MES DUODAME 
Į? S & H ŽALIAS 
Į PIRK. STEMPAS 
Ik SU KIEKVIENU 
$ PIRKINIU.

Panedelio Pigumai Pančekų ir 
Apatinių Apredalų

pan-Moteriškos juodos ir rusvos 
eekos vertės 12%c., o dabar

6c
Vyriškos škarpetkos (socks) 

dos
6c

Vaikų juodos pančekos 
nuo 5 iki 9%

6c
Moteriškos pančekos juodos, bal

tos arba rudos
10c

juo-

didžio

Vaikų pančekaitės, juodos bal
tos. ružavos ir molinos, didžio 5 
iki 9y>vertės 15c o dabar už

8c
Del mažų vaikučių pančekaitės, 

spalvose, baltos, melinos ir ruža
vos — didžio nuo 4 iki 6, specia
le kaina

6c
Vyriški Union suits, balti ar 

gelsvi, visokiuose saizuose. Vertės 
$1.00 o dabar už

69c

KUPONAS
Moteriškos vestkes, neparduodame be šio ku
pono. Vertes 25c, ant šio išpardavimo i Op 
speciale kaina ....................... .'............. *

Vyriški Balbriggan marškiniai ir 
kelnės, visokio didžio. Vertės 50c 
o dabar.

Moteriškos 
klais vestes,

39c
žemai iškirptais ka- 

vertes 19c — už
10c
puikios vystės, viso-Moteriškos

kio didžio vertes 25c ir 29 c o da
bar už

Extra! Naujiena!
Šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galeriją. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin
ti-

P, CONRAD 3130 S. Halsted St
"■ '.■.»>>• ■->•’<>■ •.ima .,.<•>.» ■uiua....aia>

t- -T. .t. -T- .t;•V 4 “WV WW * V •• -• «- v ‘v • • • Tt '*

Tek Brovei 7042 Ž

t Dr. G. Z. Vežei (Vezelis) t

f LIETUVIS DENTISTAS f
Ž 4712 So. Ashland Avė. *
J 47$wi gatvė*.

į Tel. Canal 6396 A

i J. G. Mezlaiszkis
A Generalis
v Kontraktorius ir \
ž Nomų Siatejas. <!.•

2301 S. Leavitt St., Chicago, III, %

J. P. Barckley & Son
Geležiniai tavorai, Paintas Aliejai, 

Pečiai ir t. t. visokie reikalingi daik
tai.

BATAVIA, ILL.

MLuUNulU.MlillIilI

Vaikams Union Siutai, visokio 
didžio vertes 50e už

39c
Moteriški Union Siutai vertes 

25e už
18c

Vyriški apatiniai marškiniai, ir 
kelnės, vertės 50c„ dabar

29c

Reikalaujama vaiku del par
davinėjimo Amerikos Lietuviu 
Dienraščio “KATALIKO”. Atsi
šaukite į

“KATALIKO” Eedak. 
3249 S. Morgan St., Chicago.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(Gyvenimas virš aptiekęs) CHICAGO, DI

Dr. T. M. ^aturzynska
KABINETAS OENTISTIKOS

Atlio a visokį darba dantisterijos sky- 
riun iucinanti. Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. £SisnT

hone Drover 4247

Dr. J. JONIKAITIS
Gydo vyrų, motenj bei vaikų 

ligas
vai. 9-12 iš ryto 1-3 po

4613 SOUTH ASHLAND

pietų

AVE.

Už pilną kningutę Klein^Bros. Štampų, meš 
duodame $3.00 tavoruvarba $2.50 pinigais

MKBBESttEB.

Klein Bros, geriausias pirki
nys naminių rakandų. į

H. Walkers & Co. pardavė mums savo tavorą už pusę 
kainos todėl mes galime jums atiduoti už taip pigiai

Walker’s kamoda 
iš aržuolo, turi 3 
stalčius Ir puikų 
veidrodį.

H. Walker’s 3 šmotų setas_ 
iš aržuolo ar raudonmedžio, 
išmušta su puikia juoda sku-, 
ra- li^UI

S49.00
H. Walker’s vertes $4.00 *• 

supamoji k«dė už .........
II. Walker’s vertes $18.00ifj "ir 

kamoda ąžuolinė už ....lUiiil
H. Walker’s puikios lovos I8.75
H. Walker’s vertes $8.00 F jJĘ 

supamosios kėdės už .... v»vw
II. Walker’s vertės $15-00 fenin
goms sudėti pulki šėpa fi «£* 

(book case) už ............... 0.3 v
H. Walker’s vertes $30.0'--------

aržuolinė kanapą už ....... ......... ...
H. Walker’s vbrtes $3.00 - —
supamoji kėdė už ......... ........
H. Walker’s vertės $200 ‘----

skurinis krėslas už ......... ........

3Oft2I.S0
1.69

:?°. 1.39
Vaikų vežimėliai, labai puikus 

už pigią kainą. Vertės $8.00 už

$4.85
ANT IŠMOKESČIO.

Siutai Kotai ir Drases
$15 00

SIUTAI
vertės siutai po .......

vertės siutai po .. 
vertės siutai po ....

KOTAI
$8.50 vertės kotai po .......
$12.00
$15.00
$19.75

$25.00

$35.00

$ 4.69 
. 7.50.

KUKI
vertės kotai po ................
vertės kotai po ....................
vertės kotai po ....................

DRESES (ŠLEBES)
—s $6.98 vertės dersės ................................ $ 3.50

uA $10.00 vertės dresės po   6.98
'imA $15.00' vertės dresės po ............................ 7.75

** $18.00 vertės dresės po ......................... 12.75

Mes turime lietuvius pardavėjus ..

Dabar pažiūrėkime, kaip 
alsuoti. Pirmas dalykas tai 
reikia žinoti, kad reikia al
suoti per nosį ir nekuomet 
per burną. Šnervės yra it 
koks koštuvas, per kurį 
persikošia oras. Nosyje yra 
plaukeliai ir drėgnumo. Tas 
sulaiko dulkes ir mikrobus 
ir neleidžia papulti tiems 
kenksmingiems daiktams į 
plaučius.

Dulkių ore visuomet ran
dasi. Kartais mažiau, kar
tais daugiau. Dulkės mies
te daug pavojingesnės, ne
gu sodžiuje ar kasykloje. 
Mieste prisimėto ant gatvių 
visokių bjaurybių, spjaudo 
ant gatvių ligūsti žmonės. 
Jų spjaudaluose buua perų 
įvairių ligų. Džiustant pas
kui su dulkėmis visokios 
bjaurybės ir visokie ligų pe
rai, mikrobai gali papulti

J. Czesnauskas,
3^49 S. Morgan St.. Chicago. Ill,

Paieškai: savo dėdės. Vincento Var
kalio, Kauno gub., Telšių pav. ir pa
rapijos, apie 10 metų Amerikoje, gir
dėtis gyveno Chicagoje. aš norėčiau 
su juom susieiti, arba susirašyti, nes 
turiu labai svarbų reikalą. Jaigu kas 
apie jį žinotų arba jis pats, teiksis 
duoti žinią.

Kaz. Bugentaitė,
948 W. 36th St., Chicago, Ill.

Parsiduoda Bučerne su arkliu, veži
mu ir visomis prietaisomis. Vieta ge
ra ir biznis gerai eina. Parsiduoda 
tik dėlto, kad savininkas kitur nusi
pirko namą, kuriame uždeda naują 
bizni. Atsišaukite po num- 
1811 Canalport Ave- Chicago, Ill.

Ant pardavimo pirmos kliasos bu- 
čornė tarp lietuvių apgyventa. Atsi
šaukite sekančiu adresu:

Anton Prazsky, 
2856 Emerald Ave-, ' Chicago.

Ant parandavojimo puikus Storas 
su gyvenimo kambariais. Šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaušiui, Drapanų, Aprėda- 
lų arba čeverykų sankrovai, Barbe- 
riui, 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.

---a s. anriain.-ani lą.'"ą'irBlnljmi«..>iailillanu'Įii'i«>in<ąnniątiyąm<ĮWmigM«mĮ«uĮi«nM  
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Atneškite savo senas drapanas.
Mes išprosisim ir iščystysim ir pa

darysim jas kaip naujas. Musų kai
nos yra prieinamos. Mes kalbame vo
kiškai ir rusiškai.

Illinois Cleaners
Chicago Tel.

91 W. Wilson St.,

and
117

Dyers.

Batavia, Ill.

SŠly.

mą.
są.

R. C. HOLLISTER
PAGRABŲ DIREKTORIUS.
Taippat užlaikau Rakandus.

Kiekvienas gauna gerą patarnavi-
Užlaikau privatlšką ambulan-

23-25 East Wilson St., 
BATAVIA, ILL.

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų inokynlų prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatų išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mes dabar išmo
kiname 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. Kreipdames 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.

M. J. Wankowski
APT1EKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas t Gal to ne 

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

M. J. Mankowski,

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

Tūkstančius Dolerių
Išleidžia visuomenė idant išgir
sti gerą muziką arba daiuoriu.
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokit} extra iškaščią, 
turėdamas musą grašį Gramopho- 
ną, kuri per duosime jums ui 
Mningus arba

3 mieneslal mėginimo dykai
24 ir 50 muzlkališki} šmotų dykai

RaštiSku gvarancija ant 85 me
ti}. Rašyk mums ir gausi gra
li}, illiustruot* katalogu dykai.

Royal Phonograph Go
91 E 4th St Dept. 92.
NEW YORK, N. Y.

•‘rr.AMEZS OF THE CONSTITUTION OF TH3 O.S.a.“ NO, I ;

George Washington—“Father of His Country’’ --

Kiekvienas amerikonas žino,
kad be “nemaraus Washing- 

tono” musų šalies neprigulmybė 
nebūtų buvus galima. Bet ne
daugelis težino, kad Washington 
vedė didžiausia kovą tam, kad 
ingyti Suvienytoms Valstijoms 
Konstituciją. Išrodė, jog tuoj po 
didžiosios revoliucijos visi turtai 
ir visas pasišventimas nuėjo ant 
vėjų. Pirmosios 13 valstijų at
sisakė veikti išvien harmonijoj 
dvasios ar įstatymų. Naujoji re
spublika svyravo savo pamatuo
se. Tame kritiškame momente 
Amerikos historijos šauniausieji 
vyrai visų Suvienytų Valstijų 
susirinko ir vienu balsu išrinko 
Jurgį Washingtona prezidentu— 
be abejonės tuomet tai buvo 
svarbiausias susirinkimas žmoni
jos historijoj. Čionai jisai paro
dė savo didžią galę, kaipo įsta- 
tymdavis ir kaipo karvedys. 
Per kelis mėnesius Respublikos 
Tėvai darbavosi ir galop priėmė 
musų dabartinius įstatymus, ku
rie ant amžių gvarantuoja tiky-

; ANHEUSER-BUSCH- ST.LOUIS,U.S.A.

binę, koųiercialę ir asmeninę lai-''! 
svę. Tai buvo 1787 m. Septynias,< į 
— dešimts metu vėliau Anheu- 
ser Busch įsteigė savo didžią j- ’*• 
staiga pasiremdamas federalių į- m 
statymu, kurių sudarymui Wa- , . 
shington taip daug darbavosi. 
Kaip ir visi kili didieji vyrai jo ' • 
laikų jisai buvo vienas tų, kurie 
su laiku variojo selyklų gėri
mų. Per tris generacijas Anheu- L 
ser Buseh varė teisingai iš sėly- ..• 
klų ir apynių alų. Šiandie 7.500 • 
darbininkų kas diena užimti, kad 
išpildyti nuolatai pasididinančius ■>< 
žmonių reikalavimus- Didis po- : . 
puleriškumas jo garsaus taip va
dinamo BUDWEISER, turinčio 
didį gerumą eystumą, 
švelnumą ir labai gar
dų skonį, padarė tą, 
jog jo išparduodama 
milijonais butelių dau
giau, negu bile ko
kios kitos rūšies a- 
laus.

Means Moderation.

U. l'isitors to St. Louis arc courteously invited to inspect 
our plant—covers 14Z acres.

3
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4 katalikas

Musų Moterims
Dr. S. A. Šlakienė.

NAMAI.
(Žiūrėk num. 97).

Kalbant apie asmeninį 
švarumą, reikia užsiminti a- 
pie drapanas, drabužius. 
Drabužis nėra svarbiausiu 
•daiktu prie asmeninio šva
rumo. Drabužiai, vienok, 
tūri būti tinkami. Apsirė- 
dymą nereikia maišyti su 
pasirėdymu, pasipuošimu. 
JJalima prisiminti lietuvių 
patarlę: kas rėdos, tai tas 
pliuškis, kas nerčdos, tai tas 
suskis.

Moteris, apsidirbus savo 
rytmteinius darbus, turiper- 
sirėdyti švariai. Geriausia 
šeimininkė yra ta, kuri mo
ka pasisiūti nors paprastuo
sius drabužius pati.

Drabužiai turi būti taiko
mi prie asmens, o ne asmuo 
prie drabužių. Neintikėkite 
jokiems žydeliams pardavi- 
kaihs, giliantiems savo pre
kes ir šnekantiems tas ir 
tas daiktas tinka. Taip į- 
brukama netikusių daiktų. 
Reikia turėti savo skonį, 
žinoti savo reikalą.

Daug drapanų nereikia 
turėti. Nereikia prisipirk
ti, kad paskui visus kampus 
užversti.

Pakanka daug-maž šitiek 
drabužių:

Dvi poros čeverykų ir 
daug porų pančekų. Jas daž
nai mainyti.

Viena vasarinė ir viena 
žieminė gerai pritaikinta 
prie veido skrybėlė.

Vienamduįąs^____
Pora gražesnių dresių ir 

pora prastesnių naminių 
dresių.

Kelios poros pirštinaičių, 
kurios turi būti su neperil- 

ir neperdide-

drabužiai ne- 
susiraukšlėję,

gaiš pirštais 
lės.

Nckuomct 
privalo būti
sutepti arba dulkėti.

Baltas audeklines piršti
naites geriausia išplauti ant 
rankų.

Dabar apie žlugtą.
Sudėvėtas drapanas laiky

ti vienoje vietoje tam tik
ruose krepšeliuose. Žiūrė
ti, kad nebūtų drėgnoj vie
toj, kad nesusigadintų.

Žlugtą žluginant iš vakaro 
reikia parinkti labiau susi
dėvėjusius baltinius ir pa
merkti. Ant rytojaus iš- 
grumdyti ir 
tinti baltinius katile mui
luotame vandenyje neilgiau, 
kaip 5 ar 10 minutų. Ilgiau 
šutinant parunda. Paskui 
pergrumdyti švariame van
denyje ir lazurkomis per
leisti. Krakmolą vartoti 
perkoštą.

Baltinius reikia prosavo- 
jti karštais prosais kol drėg
ni. Suprosavojant nereikia 
tuoj sudėti į krūvas ir neš
ti į komodas. Suprosyti 
baltiniai turi perdžiuti.

Prosai, jei šiurkštus, tai 
įmerkti į muiluotą vandenį 
Prosavojant reikia vartoti 
vaško. O drabužiams, kurie 
labai įsitrina, reikia daug 
vartoti krakmolo.

Plotinus iš drabužių šitaip 
išimama:

Arbatos plėtmą reikia ri
mai užpilti druska ir perpil
ti verdančiu vandeniu.

11L J. J LVjaUD 1O- 
L* perplauti. Šu-1

Taukų plėtmams vartoti 
franeuziškos kreidos, etėro, 
spirito, chloroformo.

Kavos plėtmą norint pra
šalinti, reikia įmerkti į 
drungną vandenį ir muiluo
se išplauti.

Ryčių plėtmą suvilginti ir 
užberti storai cream of tar
tar ir palikti ant saulės.

Rašalo plėtmą prašalinant 
vartoti cream of tartar ir 
vandens, citrinos arba tam 
tikro ink eradicator.

Malevos (paint) plėtmą 
prašalinama tarputynu.

Musių poperos masa nu
valoma nuo drabužio ricina.

Prakaitas išsiplauna iš 
baltinių, o prie šilkinių ne
šioti shields.

Taukus nuo šilkų galima 
prašalinti magnezija, fran- 
euziška kreida. Galima pa
vartoti amonijos ir per su
geriamą poperą suprosavoti.

Labai sunešiotas drapanas 
pamerkti į šaltą vandenį su 
amonija, o paskui perdėti į 
kitą vandenį ir virinti per 
20 minutų, indėjus keliatą 
griežinėlių citrinos;

Mezginiuotas baltas skry
bėles iščystina su tešla iš 
miltų ar krakmolo ir gazoli
no. Intrinti gerai, potam 
perplauti šviežiame gazoli
ne ir lauke išdžiovinti. Ga
zolino nevartoti prie žibu
rio. Pavojinga.

Šviesiose pančekose čeve- 
rykų ženklus išima borax. 
„-Padedant ant ilgo laiko 

mezginius, reikia suvynioti 
į geltoną arba mėliną pope
rą.

Baltus mezginius plauna 
piene ir prosavoja, kol drėg
ni nuo pieno.

Čystijant mankietus ar a- 
pikakles- dresių, visuomet 
reikia nuardyti.

Norint aksomą atnaujinti, 
reikia jį laikyti ant garo ir 
su šepetuku nubrūžinti iš
virkščią ją pusę. Aksomo 
nereikia prosavoti. Prosa- 
vojant sudarkai aksomą.

Vilnonė dresė ar sijonas 
žvilga nuo nešiojimo. Atsi
naujina, jei karštu uksusu 
išvilgai ir išvirkščiąją pusę 
suprosavoji.

Pančekas skalbti reikia 
tyrame vandenyje.

Šilkas plaunasi drungna
me vandenyje su Castil ar
ba Ivory muilu. Cukraus 
vandenyje perplaunama.

(Toliau bus).

Pamatyt kokį broliuką- 
lietuvį malonu: augštas, 
stiprus, dailiai pasirėdęs, 
bet... kodėl jis stovi salėse 
su skrybėle net ant ausų už
simovęs? ir dar ruko sau 
ramiai, nors ten pusę pub
likos sudaro moterįs ir mer
ginos. Argi jus, vaikinu
kai ir vyručiai, nežinote ge
riau, ar nenorite kitaip elg
tis. Juk tas parodo baisią 
stoką išauklėjimo, kuomet 
esi salėje tarp moterių ir 
turi užsimovęs kepurę.

Nemanykite, kad ten sau 
garbės ragą nusilaušite nu- 
siimdami prieš “bobas” 
skrybėlę. Tuomi tik save 
pagerbsite, parodysite, kad 
šiek-tiek išauklėti, manda
gus, džentelmonai.

Rūkyti taipgi -neprivalu 
viešame susirinkime, kur y- 
ra moterių ir nerūkančių 
vyrų, nes tuomi žeminate sa
ve ir mus, neparodote jokios 
pagarbos, švelnumo del sa
vo žmonų, seselių, numylėti
nių.

Taigi norint lietuviams 
sekti kultūringąsias tautas, 
reikia išmokti kitaip elgtis 
ir vesti save.

Einant kur, reikia mote
ris pirmiau išleisti pro du
ris, o ne duot į pašonę al
kūne ir lyst pirma. Gatve- 
karyje gerai išauklėtas vy
ras visados užleis sėdynę 
moterei, ypač senyvai arba 
turinčiai kūdikį ant rankų. 
Jei suvargęs darbininkas 
važiuoja iš darbo, tada jau 
galima pateisinti jį, jei ne
duoda sėrynės stipriai, jau
nai merginai ar moterei. Li
pant į gatvekarį vyras pri
valo moterei pirma prigel- 
|bėti įlipti, paskui pats iuei- 
ti. Išeinant vyras pirma iš
lipa ir moterei pagelbsti iš
lipti.

Nuo moterių priguli daug 
ir vyrų švelnumas. Motinos 
privalo iš mažumos pradėti 
mokinti savo sūnelius man
dagumo, kad užaugę gerbtų

1 savo motinas ir moteris.
Galima butų jaučio odą 

prirašyti, kiek mums dar vi- 
sako trūksta, bet viršminėti 
nemandagumai tankiausia 

1 yra matomi, matomi veik 
kieviename lietuvių vakarė
lyje.

Labai butų geistina, kad 
musų vyrai “pasiprovytų,” 
nes atminkite, vyručiai, kad 
jus ir taip dailus busite, 
kaip Adonis, nepritrauksite 
prakilnių mergaičių širdžių 

1 savo šiurkštumu, nemanda
gumu, liksite arba senais O '

Niežtanti išbėrimai
kaipo tai: niežai, šašai, dedervinės, 
tupu užsinuodijimas, “salt rheum”, 
kie pulkeliai ir vasariniai išbėrimai 
tų būti tepti su

Severn’s

pars- 
viso- 
ture-

Skin Ointment
(Severos Odine Mosčia), kurios rami
nanti įtekmė apmalšina skaudų jausmų 
ir gydo viršminėtus nesmagumus. Ne- 
kuriuose atsitikimuose SEVERA’S ME
DICATED SKIN SOAP (Severos Gy
dantis Odinis Muilas), sutrumpina ižgi- 
jimo laiką, nes užlaiko odą svariame 
padėjime, kas ir paskubina išgijimą.

Persitikrinimui perskaityk šį laišką:

Severos Odinė Nertis 60 centų
Severos Gydantis Odinis Muilas 25 centus

Išbėrimai išnyko
“Žinomi pranešu, kad 

Severos Odinė Mostis 
yra puikus vaistas nuo 
įvairių odinių išbėri
mų. Aš kalbu iš paty
rimo. Mano vaikas, me
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir nors 
gydytojams mokėjau di
delius pinigus, bet nie
kas negelbėjo. Užtėmy- 
jęs laikraštyje pagarsi
nimų Severos Odinės 
Mosties, pasiryžau pa
mėginti. Pasekmės bu
vo geros ir aš tapau 
užganėdintas, nes su
vartojus tris plėčkutes, 
išbėrimai išnyko.“

Albert Skrabalak,
141 Walnut St., 
Binghamton, N. Y.

Kiekvienas, kuris ken
čia nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SEVE
RĄ’S TAB-LAX. Ta
tai yra puikus cukri
nis liuosuotojus vai
kams ir suaugusiems. 
Kašt. 10 ir 15 centus.

Pirkdami gyduoles, 
reikalaukite vien Seve
ros ir neimkite jokių 
užvaduotojų. Jei nega
lėtumėt gauti Severos 
gyduolių savo apielin- 
kėje, ^ai rašykite pas

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, |owa.

kavalieriais, arba jei ir gau
site sau draugę, tai tik tokią 
pat storžievę. Gi’pasiūdy
dami mandagiais, švelniais, 
su gražiais papročiais, bu
site visų gerbiami.

Mėta.

IŠ IŠTERIOTOS SUVAL
KIJOS.

Halsted Furniture Co,
1936-1938 S. Halsfed St., tarp 19 ir 20gat,_ _

Didžiausi pigumiai ką’esatę matę.

Rakandai, Divonai, ir Pečiai
Ateikite ir nusipirkite šiuos gerus tavomis už teip pigią kainą. 

Musų krautuve yra viena iš didžiausių ant West Sides. Mes par
duodame ant išmokeščio ar už Cash.

Visur 
musų

ši puiki kamoda iš aržuolo su 5 
dideliais stalčiais- Speeialė kaina

$3.49

KELIATAS ŽODELIŲ Į 
VYRUS.

“Kataliko” num. 97 p. 
1 j. Katarskis turi gerą 
straipsnelį moterių skyriu
je del vyrų. Taigi aš, nors 
būdama moteris, bet taipgi 
norėčiau atsiliepti į musų 
vyrus per moterių skyrių. 
Matyt, tą skyrių ir vyrai 
skaitinėja, juomi indomau- 
ja, nes kodėl p. Katarskio 
straipsnis butų turėjęs pa
leisti moterių ir vyrų reika
lus ir butų turėjęs pakliūti 
į moterių skyrių.

Taigi, vyrai, musą vyru
čiai, mes jus gerbiame ir 
tankiai... mylime, bet kodėl 
j ūsą didžiuma tokie stor
žieviai? Žinome, kad ir mes 
nesame be ydą, bet vis-gi 
vai šiek-tiek švelnesnės už 
j us. >

usfiftiSorn
New Yorko valstijoj atsibu- 
na konstitucijos revizija. 
Tos revizijos komisijos pir
mininku yra buvęs karo 
sekretorius Henry L. Sti

mson.

(Pabaiga nuo 1 pusi.), 
šakosiu. Vienon bažnyčion 
buvo suvaryta keli šimtai 
nelaisvių. Sykį inėjo baž
nyčion vokiečių kareivių bū
rys ir, nutvėręs vieną nelais
vi, pargriovė į žemę. Kiti 
nelaisviai^ persigando — jie 
manė, kad čia kas nors bus 
bloga. Bet taip daug pikto 
neatsitiko — vokiečiai tik 
nutraukė nuo nelaisvio ba
tus, o jam davė kitus, nu
plyšusius. Tuomet visi ne- 
laisviai viena-mat nutraukė 
nuo kojų savo batus ir ati
davė vokiečiams, nelau- U
kiant, kol patįs vokiečiai 
pradės nuo jų traukyti.

Žmonės labai liūdni. A- 
teina pavasaris — o čia nė
ra nei sėklų laukams įsėti, 
nei arklių dirvoms išarti. 
Be to dar laukai apsikasimų 
grioviais (ravais) baisiausia 
išarti, o čia dar ir visokių 
ligų galima susilaukti, jau 
net ir dabar teko rasti to
kias vietas, kur vienuose 
namuose sirgo bent po ke
lis asmenis. Gydytojų gi ir 
vaistų nėra. Paskutiniu 
laiku daug vokiečių arklių 
krito nuo šalčių, sunkių ke
lių ir pašaro stokos. Ant 
kelių (plentų) savo akimis 
mačiau daugybę padvėsusių 
neužkastų arklių. Varnos 
linksmai apie juos tuntavo. 
Kaikuriose vietose daug 
krito vokiečių arklių nuo už- 
šėrimo rugiais. Žiūrint į 
tuos padvėsusius ir neuž
kastus arklius tiesiog daro
si baisu,—kas bus pavasario 
sulaukus“? Žemė įšalus, 
kieta — sunku ir duobes iš
kasti. Vietiniai gyventojai 
patįs savaimi neina arklių 
lavonų kasti. Tiesiog keis
tai išrodo toks jų pasielgi
mas — jog pasikėlus ligai 
visų pirmiausia jiems pa
tiems reiks apsirgti. Apsi
leidimas! Bet, kitą, vertus, 
ar galima juos už apsileidi
mą ir kaltinti“? Daug vyrų 
išbėgiojo, kiti ’ išgązdinti 
slapstosi... Visi dejuoja, ai
manuoja ir laukia, kad grei
čiausiai pasibaigtų tas pra
gaištingas karas.

Visai Lietuvai reikia at-

kreipti akis į vargstančius 
Suvalkijos musų brolius. 
Visi jie reikalujapašelposir 
pagelbos ir kuogreičiausia.

Be to dar būtinai reikia 
kas nors daryti, kad pava
sarį ligos nepasikeltų. Ko 
karas neišžudė, tai ligos ga
lės padaryti.

Skubinkime su pagelba ir 
kuogreičiausia!

LIETUVIO LAIŠKAS IŠ 
VENGRIJOS.

Lietuvis nelaisvis rašo:
‘1 Gerbiamo j i ‘ ‘ Kataliko ’ ’ 

redakcija, aš esu buvęs jū
sų skaitytojas. Sugrįžęs 
Lietuvon, patekau karuome- 
nėn. Ištikus karui, pakliu
vau nelaisvėn. Randuosi 
Vengrijoje.

Ačių V. Dievui, esu svei
kas ir gyvas. Tik labai il
gu. Esame šeši lietuviai toj 
vietoj, kur aš esu.

Gerbiamieji, atsiųskite, 
jei galima, nors atvirutę ii’ 
kokią kningelę, nes labai e- 
same išsiilgę skaitymo.

Lieku sveikas. Linkiu 
viso labo, Jonas Spačkaus- 
kas, Kauno gub., Sartinin
kų v., Draudėnų sodžiaus.”

Adresas: Jonas Spačkaus- 
kas, Kenyermezo Major. 
Esztergom, Ungaru, D. K. 
Kriegsgef.—Lager.

88c

ši puiki supamoji kėdė iš aržuolo- 
kitur parduodama už $1.50 

kaiua

vaikų veži-

šis puikus del virimą pečius su pui
kia augšta lentyna, šalis nikeliuotos 
gvarantuojamas ant 20 metų.

Speciališka kaina ant šio išparda
vimo.

šis puikus sudedamas 
mėlis. Su guminais ratais.

Aut šio pardavimo

$3.75
Ši puiki Sanitariška sofa, 

galima sulenkti. 
Vertės $3.00 už

$1.79
O VIC AI* Puiki dovana kiekvienam pirkėjui. 
1/ 1 lk/*3Lle Jums nereikia čedyti Štampas.

n

Į ^4/ft TOTi^
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 
naturalį kolorį ir duoda plaukams 
maistą, kurio jiems reikia. Vartoda
mas trink gerai plaukus iki jų šaknų, 
trink smarkiai, vikriai. Kaina 50e ir 
$1.00.

Užsisakant gyduoles ir siunčiant pi
ningus adresuokite šiteip:

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

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
į yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenės, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias I draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusą cenzūra "DRAUGĄ” Į Lietuvą Inleldžla 
"DRAUGAS" atsieina met. $2, puselm. S1: 
Užsieniuose metams S3, pusei metą $1.60

DRAUGAS PUB. CO.
. 1800 W. 46th St., Chicago, Ill.
Jį Telephone Drover 6114

kAy.y*-:-'& . V.'-f

$24.95

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

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

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTAN AVICIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass
■EXSSSSSZSZ Eis

JOHN P. RASHINSKI I
Seniausias ir daug patyręs fotografistas. Pranešu savo Tautie- jį 

čiams, o labiausia JAUNAVEDŽIAMS kreipties pas mane, kurie rei- - 
kalauja turėti atsakantį darbą ir visokio skyriaus, taip kaip mieste. ■ 
Be to, dar duodame JAUNAVEDŽIAMS puikij didelį paveikslą, DO- ■ 
V ANAI. Visas darbas gvarantuojamas.

DVI GALERIJOS
3213 So. Morgan St, 668 W. 18th St. ®

■■HIIIBIIiaHIBiaffllHllira
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DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan į 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

> THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New V.QSki N. _Y. 1, 
(Vertės kuponą ger,e iki 31 d. Gruodžio, 1915.)'
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