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HISPANIJA RENGIASI KARAN
Kušiai palei

Oniestrą.
Londonas, birž. 26. — 

Prieštaraujančios žinios a- 
tėjo iš karo lauko Galicijoj. 
Husai, kadir netekę Lvovo, 
ėmė sulaikyti teutonus. Y- 
pač ^markus mūšiai eina 
palei Dniestro upę, į pietų 
rytus nuo Lvovo. Husai 
yra apsidrutinę ant vieno 
kranto, o austro-vengrai 
ant antro. Austrai skelbia, 
jog vienoj vietoj jau pasi
sekę persikelti per upę; o 
rusai praneša, kad atmušė 
atgal austrus. Šitame pa
upyje eina dabartės smar
kiausi ir atkakliausi mūšiai. 
Matyt, dar nei viena pusė 
nepradeda imti viršaus ir 
todėl nežinia, kurioj pusėj 
bus viršus.

Vokiečiai skelbia, kad a- 
pie Lvovą nesą permainų.

Vienas pranešimas iš Pet
rogrado skelbia apie didžius 
teutonu nuostolius, gautus 
vejant rusus iš Galicijos. 
Husai padarę jiems milži
niškus nuostolius. Husai 
paėmę arti 130,000 užpuo
lančiu vokiečiu nelaisvėn su 
300 kulkosvaidžiu ir 60 ka
imeliu.

Ko Popežius 
turėjo padaryti
Londonas, birž. 26. — 

Bernard Shaw, žymus An
glijos rašytojas, sako, kad 
pereitą rudeni, kuomet ki
jo ;karas, popežius turėjo 
ekskomunikuoti, ty. atskir
ti nuo Bažnyčios visus tuos, 
kurie stos karau. Turėjęs 
paskelbti visam krikščioniš
kam pasauliui, jog Europos 
tautos rengiasi papildyti 
Kaino nusidėjimą. Shaw 
sako, kad popežius laikąs 
vokiečiu pusę.

MAŽIAU MIRŠTA.
Kenosha, Wis., birž. 26. 

— Uoliai darbuojanties 
sveikatos departamentui 
čia ima mažėti mirtingu
mas. 1912 m. ant 1,000 mi
rė 14 žmonių. 1914 m. mi
rė tik 7 iš 1,000. Galų ga
le tanu* miestelyje nustos 
žmonės sirgti ir pirm laiko 
mirti.

UŽ VYRĄ GAVO $25,000.

New York, birž. 26. — 
S. Pellienė gavo $25,000 už 
vyrą, kurs 1913 m. buvo 
užmuštas ant Long Island 
geležinkelio. Pinigus išga
vo iš kompanijos per teis
mą. Ji reikalavo $100,000.

Hispanija ren- 
giasi karau.

Madridas, birž. 26. — Ilis- 
panijos valdžia stropiai lai
kosi neutraliteto, nesikiša i. 
kariaujančiu valstybių rei
kalus. Bet gal ir neišliks 
iieįvelta karau. Kaikurie 
diplomatai tvirtina, kad ru
deniop Hispanija kariaus 
šalę talkininkų prieš teuto
nus.

Rengimais! prie karo Ilis- 
panijoj prasidėjo. Kaime
lių liejyklose ir amunicijos 
dirbtuvėse darbai eina die
ną ir naktį. Audeklas 
maudimams taipgi išdirba- 
iuas.

Šį rudenį valdžia ima ka- 
ruoincnėn ne vien šių metų 
rekrutus, bet ir kitų taipgi. 
Taigi šį rudenį Ilispanijoj 
susidarys armija iš 500,000 
kareivių.

Karo ministeris važinėja 
po įvairius karinius cent
rus, lankosi po ginklų ir 
amunicijos dirbtuves ir pri
žiūri visus darbus. Ketina
ma iš kolionijų atšaukti 
50,000 kareivių.

i

Perka
galvijus.

Washington, D. C., birž. 
26. — Francija ir Vokieti
ja siunčia į Ameriką agen
tus, kurie pirks čia galvi
jus ir gyvus gabens i Fran
cija, o ten bus skerdžiami. 
Jau esą nupirkta 100,000 
galvų. Erancija ir Anglija 
nori atsikratyti nuo Chica- 
gos skerdyklų savininkų, 
kurie nežmoniškas kainas 
lupo už mėsą.

IŠLEIDŽIA PINIGUS 
NAMIE.

Washington, D. C. birž. 
26. — Vidurinių reikalų se
kretorius Lane skelbia, jog 
$100)000,000 lieka Ameriko
je del to, kad Europoje eina 
karas. Amerikos didžturčiai 
per metus minėtą sumą pra- 
leizdavo Europoj besi važi
nėdami, o dabar jie važinė
jasi po Ameriką ir namie 
išleidžia pinigus.

BRYAN DARBUOSIS
DEL TAIKOS.

Washington, D. C. birž. 
26 d.— Wm. Bryan, buvusis 
valstybinis sekretorius, pa
sirengęs apvažiuoti veik vi
sas Suvienytas Valstijas, 
vesdamas taikos propagan
dą. Dabar važiuos į San 
Diego ir San Francisco ap
lankyti parodą.
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Prancūzai at
mušė vokiečius

Londonas, birž. 26.—Ant 
'Meuse augštumų, Franci joj, 
eina atkaklus susirėmimai. 
Vokiečiai šaudė troškinan
čiomis bombomis ir žėrė 
liepsnojantį skystimą i 
franeuzų pozicijas. Pran
cūzai pasitraukė atgal ir 
vokiečiai užėmė jų pozici
jas. Bet gazams išsisklai
džius, frajicuzai atakavo 
vokiečius durtuvais ir iš
grūdo iš savo pozicijų.

Komisija del
Lenku au

tonomijos.
Petrogradas, birž. 26. — 

Rusijos ministerių taryba 
nutarė paskirti komisiją de! 
išdirbinio lenkų autonomi
jos. Komisijon ineina šeši 
rusai ir šeši lenkai. Komi
sijos pirmininku lieka pre
mjeras (loremykin.

KIEK NUSKANDINO 
GARLAIVIU.

Londonas, birž. 26. — 
Nuo vasario 18 iki birž. 28 
d. vokiečių povandeniniai 
laivai nuskandino 78 Angli
jos prekinių garlaivių. Sep
tyni nuskendo užėję ant mi
nų. Žvejų garlaivių nu
skendo per tą laiką 82.

Thaw eina teisman.

Italai varosi 
pirmyn.

Roma, birž. 26. — Iš karo 
lauko pranešama, kad svar
biausiasis fortas Austrijos 
tvirtovės Malborgeth jau i- 
talų sudaužytas. Italai pa
ėmė miestą Giorna, i šiaure 
nuo Plavos.

Į Trieste austrai sutrau
kė 200,000 kareivių. Apie 
tai pasakoja pabėgėliai.

KIEK ŽUVO TURKŲ.
Atėnai, birž. 26.—Yra ap- 

skaitliuojama, kad turkų 
ant ‘Gallipolio pusiausalio 
ligšiol užmušta ir sužeista 
143,000.

Roma, birž. 26. — Paai
škėjo, kad uimi laiku pope
žius išleis encikliką. Joj 
bus išdėta jo nuomonės a- 
pie karą. Visokių reporte
rių atsilankymai pas pope-* 
žiu ir paskelbimai pasikal
bėjimų sukėlė daug klaidi
nančių ir neteisingų kailių.

— Londonas, birž. 26.— 
Iš Amsterdamo pranešama- 
kad Vokietijos valdžia už
draudė laikraščiams rašyti 
apie Belgijos prijungimą 
prie Vokietijos.

— Londonas, birž. 26. — 
Vaizbos komisijos prez. 
Runciman prakalboj pasa
kė, jog Belgijoj talkininkai 
prisirengę esą atmušti di
džiausius vokiečių antpuoli- 
mus.

New Yorke- nagrinėjama 
byla reikale, ar žinomas a- 
vanturistas Thaw yra svei
ko proto, ar beprotis./ čia 
parodoma, kaip Thaw eina 
teisman. Šalę jo senutė mo
tina ir sesuo.

D’Annuzio ap
rašys kars.

Roma, birž. 26. — Vy
riausiasis Italijos armijų 
vadas gen. Cadorna pasky
rė poetą D’Annunzio būti 
karo historikii. Jam bus 
leista Imti arti didžiausių
jų mušiu, Ims duota visos 
informacijos ir tasai di
džiausiasis šių laikų Itali
jos poetas apiašis karo bė
gi,

Prašo, kad 
apskaitlluoty.

Berlynas, birž. 26. — Vo
kietijos valdžia prašė Švei
carijos valdžios, kad paskir
tų komisiją ištyrimui, kiek 
nuostolių vokiečiai panešė 
laike riaušių Milane. Riau
šės prieš vokiečius tame 
mieste buvo kilusios tuoj 
kilus karui prieš teutonus.

Iš Lietuvos 
Ir Kuršo.

(Tąsa), 
griauna paskui save tiltus, 
matyt, nesitikėdami grįšti. 
Iš Goldingeno ant Gazenpo- 
to paskui vokiečių karei
vius traukia vokiečių kolio- 
nistai, palikdami savo ne
apsėtus laukus. Ypač smar
kiai ėmė kraustytis vokiečių 
kolionistai paskui karuo- 
menės po to, kaip rusai 
bombardavo dvarą barono 
(vokiečio) Silvio Bredri- 
cho. Tame dvare laike 
bombardavimo stovėjo vo
kiečiu karuomenė.

Tūlas Suveikiu šiaip pa
sakoja “Birž. Vied.” apie 
vokiečius.

Tauragėje vokiečiai buvo 
daugel kartų. Ant Užgavė
nių atėjo girti, ir nuo savo 
pozicijų pagal upės .Juros 
apšaudė miestą. Rusų cer
kvė stovi ]abm**tymroj vie
toj nuo šaše jaus iš Tilžės, 
kiti namai labiausia apie 
vieną gatvę išstatyti, nekai- 
po slepiasi už cerkvės. Vo
kiečiai ėmė šaudyk į cer
kvę, nuvertė šūviais abudu 
bokštu. Į miestą palelio 
tik dvi bombi. Viena su
griovė namus Gadvišęno 
(žydo) ir sužeidė žyduką, 
kita bomba kliuvo į namts 
Lašinskio ir nutraukė ko
ją senai žydelkai Tigor. 
Didžiajame Ketverge vo
kiečiai inėjo į miestą ir su- 
ėm‘ū 180 jaunų vyrų, paskel
bė juos kareiviais esant ir 
todėl išsiuntė i Berlvna. 
Tų vyrų pačios atėjo atsi
sveikinti, už ką vokiečiai 
jas apmušė ir suvarę užda
rė jaujoj. Vaikai tečiaus 
pakėlė tokį kliksmą, kad 
vokiečiai turėjo paleisti vi
sas moteris. Užtat ant 
miesto uždėjo jie pabau
dos 3,000 markių. Tik ne
buvo kam tą pabaudą- išmo
kėti. Vokiečiai grasindami 
tečiaus be nieko išsikraus
tė iš miestelio. Už dviejų 
dienų grįžo ir, neineidami 
į miestą, anuotu šūviais ap
gadino bažnyčią, lygiai vi
sas tris sinagogas. Bažny
čioj žmonių nebuvo, bet tris 
moteris, pasipainiojusios 
tame laike ant šventoriaus, 
užmušta ant vietos. Inėję 
į miestą vokiečiai padegė 
namus Glato, Kano ir Gi
tus Josclevič. Joselevič y- 
ra neturtinga sena žydelka. 
Duktė jos mirus, žentas už
muštas Lenkijoj, likus pati 
viena su anūkais. Nežiūrė
dami į meldimus žydės, lai
kančios ant rankų du ver
kiančiu arnikų, vokiečiai

Į padegė jos namus. Velykas 
’žmonės šventė prie didžiau

STOJA PRIE DARBO.
Londonas, birž. 25. — Po 

visą Angliją prasidėjo mo
bilizacija darbininkų, kurie 
moka darbus prie dirbimo 
ginklų ir amunicijos. Tuoj 
tie darbininkai statoma 
prie darbo.

— Peoria, Ill. birž. 26.— 
Wilson Provision kompani
jos dirbtuvės sudegė. Nuos
tolių $300,000. 

sio gaisro žaros. Sudegė 
virš 50 namų. Prisiartinus 
prie Tauragės rusams, vo
kiečiai pasitraukė ant 
Lauksargių. Rusai gi ėjo 
nuo Gauras, Pagramančiu 
ir Skaudvilės. Bet vokie
čiai atmušė vėl rusus, grį
žo į miestą ir ėmė vėl žiau
riai šeimininkauti. Išdegi
no dar apie 30 gyvenimų, 
o visus valgomus daiktus 
atėmė iš gyventojų. Rusai 
grįžo vėl ir vokiečius gero
kai apmušė pagal kaimelio 
Paežerių ir ypač prie Lau
ksargių. Tečiaus , gegužės 
mėnesyje vokiečiai užėmė 
ne tik Tauragę, bet dasiva
rė veik iki Mintaujos.

Rusų laikraščiai taip ra
šo apie Mažeikius, kur kle
bonauja buvęs Škotijoj ku
nigas P. Vasiliauskas.

Gyvenimas miestelyje ap
mirė. Daugumas gyvento
jų išvažinėjo. Prekiauja 
tik keptuvė ir dvi krautu
vu. Kaikurie gyventojai, 
nesuspėję ar nenorėju, .va
žiuoti į Rygą, išsiblaškė po 
apylinkės kaimelius už miš
ko, kurs apsiaučia Mažei
kius iš Kuršo pusės. Žydai 
išvaryti į Rusijos gilumą. 
Tečiaus likę drąsesnieji gy
ventojai jaučiasi gan gerai. 
“Išpradžių,” pasakojo jie, 
“tikrai buvo baisu. Tai vi
są laiką lakstė traukiniai, 
švilpimas, tią»tešm«s, tai vėl 
pilniausia tyla. Stotis tam
si, be žiburių, gyvento
jai išbėgiojo. O d;«‘ Židikai 
pasirodė: apsidžiaugė, kad 
valdžios nėra ir ėmė langus 
daužyti. Išplėšė bufetą ant 
stoties. Tie žulikai kažko
dėl vadinta “kompanija 
Zingerio” (ar tik ne nuo so
cialisto Zingerio?). Tečiau 
greitai Židikai gavo nurim
ti. Vietos kunigas (Vasi
liauskas) ir banko direkto
rius Šervinskis iš- likusių 
vietos gyventojų suorgani
zavo miliciją (civiliškus, 
nekaruomeniškus ir neval- 
diškus tvarkos prižiūrėto
jus), pastatė sargus ir 
“Zingerio kompanija” nu
stojo veikus; milicijantai 
del palaikymo tvarkos tik 
sustatinėjo protokolus, bet 
to pilnai pakakdavo nura
minimui mušeikų. Ant ga
lo pasirodė vokiečiai. At- 
eidinėjo nedideliais būriais, 
iw 2, 3 ir 5 žmones, atidžiai 
peržiūrinėjo savo žemla- 
pius, pertraukinojo kaiku- 
rias telegrafo bei telefono 
vielas, kaikurias palikdami. 
Vėliau vokiečiai pradrį'so ir 
ėmė vaikštinėti po krautu
ves, tečiaus vis bailiai žiū
rėdami į pusę miško, kur 
jie tikėjosi esant kazokus. 
Su gyventojais vokiečiai 
apsicidinėjo gana švelniai,

(Seka toliau).
N . ♦
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KATALIKAS

Iš Lietuvos.
PASIŽYMĖJĘS SAVA

NORIS.

Per Vilniaus stotį šiomis 
dienomis pravažiavo lietu
vis savanoris Karutis, 18 
metą amžiaus, gimimo iš 
Vilniaus gub. Jisai yra ga
vęs du šv. Jurgio kryžių: 
4-jo ir 3-jo laipsnio.

Pirmutini kryžių Karutis 
gavo už tai, kad, mūsiš
kiams beimant 11 limbinę, 
perplovė priešininko vielų 
tvorą ir susekė vokiečiu 
trobelėje požemini telefoną.

Antrąjį gi kryžių Karu
tis gavo štai už ką. Žval
gybose netoli II.. Karutis 
pastebėjo už D... upelės ke
letą vokiečių raitelių, tem
piančių aeroplaną, kuris, 
kaip paskui pasirodė, buvo 
nusileidęs del benzino pri
trukime. Savanoris urnai 
nuėjo į savo dalį ir pranešė 
vyresnybei, ką yra matęs. 
Paskui jisai su keturiais 
kareiviais perplaukė 1)..., 
perlindo per mišką ir pasi
slėpė krūmuose. Vokiečiai 
niekb neįtardami, tebetęsė 
savo darbą ir, kuomet jie 
ėjo palei krūmus, tai žval
gai iš pasalų netikėtai me
tėsi i krūptelėjusias raite
lius. Vienas iš jų pirmiau 
atsilikęs, nubėgo pas saviš
kius. Karutis tuojaus nu
siuntė vioMą žvalgą pas afi- 
cierį pageltos, o patsai su 
pasilikusiais kareiviais nu
tempė aeroplaną į savo ap
kasus. Netikėtai pasirodė 
28 vokiečiai, pašaukti pa
geltoji. Žvalgai kiek galė
dami laikėsi prieš vokiečius, 
kol atėjo daugiau mūsiškių, 
ir vokiečiai buvo sunftiš'ti.“ 
Besišaudant Karutis sužei
sta galvon.

ŽYDŲ IŠTRĖMIMAS.
3 d. gegužės policija pra 

nešė Kauno žydams, kai 
visi jie turi apleisti miestą 
ne vėliau, kaip ligi 12 vai. 
nakties 5 gegužio. Tie, kurie 
pasiliks po paskirtojo rako, 
bus etapu išsiųsti.

Ne tik iš Kauno tvirto
vės žydai išsiunčiami, jiems 
liepta išsikraustyti taipgi 
ir iš kitų Kauno ir Kuršo 
gubernijų vietų.

4 (17) gegužės pas mini- 
sterių pirmininką Goremi- 
kiną buvo žydų delegacija, 
kuri išrodinėjo, kad Kuršo 
žydai visados buvę ištikimi. 
Jų iškraustymas esąs visai 
netikėtas ir visai suardy- 
siąs jų gyvenimą.

Bar Novo Vileiską ligi 7 
gegužės pervažiavo daugiau 
30 tūkstantių žydų. Daugy 
bes jų norėta bevažiuojan 
pro Vilnių čia pasilikti, bet 
jiems to neleista, nes šiame 
mieste ir taip labai daug 
pabėgėlių.

Žydai siunčia išsiunčia
miems saviškiams maisto 
visokiosna stotysna.

Didžiausia iškrauston tų
jų žydų dalis važiuoja Pol
tavos ir Jekaterinoslavo 
gabenti josna.

Iš dalies Balstogės aps-. 
kričio žydai taipgi išsiun
čiami, būtent: Goniondzo, 
Knišino ir jų apylinkių.

Kuršo gub. 30 bal. pas
kelbia paliepimas išsikrau
styti žydams. Žydai skubiai 
išvažiuoja.

Žydai kai kur vėl palie
kami. Anot laikraščių, esąs 
atkauktas vyriausybės pa
tepimas delei žydų išsiun- 
imo iš Knišino miesto, apie 
įimti, kuriuo draudžiama 
<ą Ossovco tvirtovės komen
dantas mušęs telegramą 
Knišino karo vyresnybei.

Ventspilyje', išsiautus žy
dus, esą pasilikę nedaugiau 
1.500 — 2,000 gyventojų. 
lMcš karą gi jų buvę 32 
tūkstančiu.

Revelyje jurų stiprovės 
komendantas išleido palie
čia rinktis žydams, kurie 
del karo iškraustomi yra iš 
Kuršo. Lyvų ir Kauno gub. 
ir apskritai iš karo veikimo 
rajono. Prasikaltusieji gaus 
3 mėti, kalėjimo arba 3,000 
r. pabaudos.

Žydai karo metu ėmė lei
sti rusų kalba keletą naujų 
savaitraščių (Žydai ir ka
ras, ir Žydai kare" ir kt.), 
kur dedami visokie žydų pa
sižymėjimai kare. Kai-kurie 
rusų laikraščiai ėmė piktin
tis žydų pasigyrimais, pri
kibdami jiems nešvarių dar
ini. Laikraštis ‘‘Golos Ku
si” patikrinęs susekė, kad 
žydų mokėta surasti tokių 
‘•garsiu”, kuriu visa nesą- 
ma

“Kuskyj Invalid” No. 67 
rašo “Kovos įrankių su vo
kiečiais tarpe Baltiko pa
jūryje pažymėsime žydų 
kraustymą iš viso Kuršo, 
kuris eina nepaprasta ener
gija. Jie įtarti vokiečių už
vedime ant Šiaulių, kur 
tuo tarpu surinkta Rekvi
zuoti raguočiai ir arkliai, 
ir dalis raguočių teko prie
šininkui, užvedus juos ten 
prityrusiems vadams.”

Nup A. L. D. “Kataliko”
Administracijos.

Kad pasekmingiau visose 
lietuvių kolionijose, Suvie
nytose Valstijose, prapla
tinti vienatini Amerikos 
Lietuvių Dienraštį ‘KATA
LIKĄ,” butų labai pravar
tu turėti visose lietuvių ko
lionijose “KATALIKO” 
pardavinėtojus. Visuose di
lesniuose miestuose, kur 
gyvena daug lietuvių, ten 
yra ALD. “KATALIKO” 
pavienių numerių pardavi
nėtojų. Bet kai kuriuose 
mažesniuose miesteliuose 
pardavinėtojų trūksta. To
dėl kas iš lietuvių apsiimtų 
dienraščio “KATALIKO” 
pavienius numerius kasdien 
pardavinėti, tegul tuojaus 
atsišaukia i dienraš. “KA
TALIKO” išleistuvę, o vei
kiai bus pasiųstos informa
cijos. Dienraščio pavienius 
numerius pardavinėti — tai 
geras pelnas. Tik reikia tu
rėti truputį ištvermės. Vi
suose miesteliuose reikalin
gi tokie pardavinėtojai. Del 
informacijų kreipkitės tuo
jaus adresu:
TANANEVICZ PUBLI

SHING COMPANY,
3249 So. Morgan str., 

CHICAGO. ILL.

GERA PROGA.
Gera proga geram žmogui su ma

žu kapitalu. Parsiduoda tabokos ir 
kitą smulkią daiktu šimelis. Priežas
tis pardavimo —- savininkas nusipirko 
kitą bizni.
IDOS So. Canal str., • Chicago, Ui.

RASTA.
2 dieną šio mėnesio yra rasti pu

sėtini pinigai. Kas pamėtėto, atsišau
kite per laišką, arba galite ateiti pa
tįs. Aš noriu sužinoti kaili jie pri
guli. Kreipkitės šiuo antrašu:

Petras Tamašaitis,
80 Curchner avė., Hamtramck, Mieli.

Virinimo stip
rintojas se

niems ir nu- 
siipnejusioms 

ypatoms. Tin- 
kamas vartoji
mui sveikstan

tiems.

SEVERA’S I „„ f
_ __ j totinuo užkie-

IpS ra 1 W O ! tejimo, neviri-
OwlLOoIwI nimo’ disPepsi‘ 

jos, kepenųir 'ta
rvm> m m FCDJ1 m3 tivlvi_

■i

OF LIFE
[Severos Gyvasties Balsamas] 

Kaatuoja 75 centus.

tulžies 
neveiklumo.

f*
Mėgintojai geriausiai išaiškina jo gerąsias ypatybes. 

Perskaityk sekanti lašką:
Nevirinimas.

“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy
vasties Balsamą ir pradėjau jausties daug ge
naus. Ilgą laiką kentėjau uuo nevirinimo, kas 
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pra
dėjau vartoti minėtą gyduolę, tai mano nesmagu
mas praėjo ir dabar esu sveikas. Rekomenduoju 
šią gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet
varkės Dymian Moroz, Box 14, Duffield, Mich.

“SVEIKATA MOTERIMS” ta ^moterių naudai, kurioje paaiš- 
kinta įvairios ligos, nuo kurių SEVERĄ’S REGULATOR savo atitaisymo ir ufe 
stiprinimo ypatybėmis motorinis yra geriausis draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunčiamo dovanai.

Severos Reguliatorius kaštuoja $1.00.

Severos Preparatai parsiduoda alei aptiekoje. Pirkite vien Severas. Neimkite 
jokią užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

S^WSevera- Co.'Ws

Suv. Valstijų kongreso pir mininko Clarko dukters ka
ileliai, kuriuos jai nupirko kongreso atstovai. Gene
vieve birž. 30 d. išteka, todėl jai ir suteikta ta bran

gintina dovana-papuošalas.

Draugysčių Reikalai.
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA Dr- 

STĖ ŠV. MARTINO
CHICAGO, ILL.

N. Ovcrlingas, Pirm.
3405 Auburn Ave.

J. Mickcliunas, Viec-I’irm.
839 W. 31 th St.

A. J. Kasparas Prot. Rast.
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzicvskis Bin. Rast.
1625 W. 20th St ,

M. Z. Kadzicvskis, Iždin.
2118 W. 20 Si.

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

Juozapas Kiserevskis, Pirm.
721 Engol St. 

Pran. Stankus, Viee-Pirm.
957 Jenne St. 

Jonas Druktenis, Nut. Rast.
408 Linden St.

Motčjus Ileuga, Bin. Rašt. 
353 W. Main St. 

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Ilensou St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calcdnia St. 

J uoza pas Kasputis,
92 Jenne St.

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St. 

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pinn. \ 
202 N. Howland Ave.

Jonas Gasiunas, Vico-Pirm.
53 N. klain St. 

Andrius Kvedaras
921 Jenne St. 

Tadeušas Varanavičius,
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaito 
173 Milwaukee Ave. 
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 

Antanina ViršHaitė —v
313 Quincy St.

D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 
W1LKES BAKKE, K A.

J. Ažys, Pirm.
21 151UWS Ot.

S. Pileckis, Prot. Kast.
462 E. (south l'a.

J Lakus, Einam Kast.
404 Park Ave.

J. Jakiuiaitis, Autras Biuan Hašt.
J. Kokus, Iždiu.

B. Baliouis ir K. ■ Rudaitis.
Kasos globėjai.

K. Rudaitis ir V. Meni vila, 
Maršalka.

J. Liaukus, Organo vedėjas 
404 Bark Avė.

DR-TeS s V, JUOZAPO L. M.
Aut xowii oi Kaiše, uuicago, xii., 

VALuiua i91o ui.
Juoz. ZalauUauskis, rirui. 
4345 b. Hermitage A ve.

^gu. Kumpikas, V įce-pirm.
■xuU5 b. xtiarsiifielil .. • v.
Juoz. J. J/U1CI.**O, X.MOk 

4629 So.i'auliuaSt.
Tamošius Vaitas, Kuigvedys, 

bt. Auučiauskas, iždininkes 
2147 W. 45th PI.

M. J. Wankowski 
APTIEKI

ant town of lake.
Ar esi pilnai sveikas! 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 lavos, 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 išpildomo receptus -la
bai atsargiai ir duodam- gyduoles kuo- 
geriaušias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

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

Į MILDA j 
j TEATRAS;

3138-42 So. IlalstedSt. | 
Turi geriausią pasisekimą. Kas R 

nakt pilnas žmonių. |
Kodėl?

Todėl, kad duoda geriausius f 
vaidinimus už pigiausias kai- | 

1 nas.
J Už 5c čia pamatysi gražesnį | J Teatrą, kaip vidurmiestyjo už B 
| 50c. I
| Nedeliomis 10c. balkonas, 15c. i 
| Kainos šiokiomis dienomis ir | 
į subatomis 5c. balkonas, 10c. že- | 
j mat
I , Prasideda 7 vai. kas vakaras. I I Subatomi ir nedėliomi 2 vai po B 
| . po pietų. |
| Jei nori linksmai praleisti | 
| valandą liueso laiko, tai ateik t
j MILDOS-TEATRAN i

EUSIAN CANDY CO.
(Inc.).

CHICAGO, ILL.
Tiktai viena dirbtuvė ku

ri išdirba tikrai originališ
kus Ruskus saldumynus.

Galima gauti nusipirkti 
visose grocenėse ir krautu
vėse visose Suv. yąlstijosė. 
Jeigu negalėtumėte nusi
pirkti pas savo grocernin- 
kus, tai rašykite tiesiai į 
mus pošiuo antrašu:

Russian Candy Co.
Chicago, III.

Telephone Yards 6834Dr. P. G. WIEGNER
GYDYTOJAS

3337 So. Morgan St. Chicago, III
Kalbama Lietuviškai

Paakstina plaukus prie augimo, ne 
leidžia ir pagydo nuplikimą, apsaugo
ja nuo slinkimo, prašalina pleiskanas, 
pagydo skalpo ligas, priduoila 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 ją šaknų, 
trink smarkiai, vikriai. Kaina 50c ir 
$1.00.

Užsisakant gyduoles ir siunčiant pi
ningus adresuojate šiteip:

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

JDS GALITE IŠAUGITIPLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę justi plau
kai nuo melu? Ar 
užkrėsti kokius nors ne 

ir limpanti

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. I'žsakykete iluostrota kny
gute justi prisemtą kalba:

‘■TEISYBE J.PIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražvbc plauku,—su
dėjimą., plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo pi tukli ir žilumas 
—14*.tip užlaikyti svei
katą. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus sueitis tureli gra
žius plaultus.-žili plau
kai.—Banda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gal cm e pert i- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles UA L V AC I' RA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
iv augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markoms prisi
ųstus sykiu su Justi 
antrašu. Męs išsiuče- 
tne kiekvienam doler
ine dėžutė Calvactira— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėto že
miau atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box r.44, Union, N. Y.
Siučiu i dėjimas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsių
sti man tojaus justi dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponu su 
jusu antrašu.)

Tikrai graži poema. Bet; i’ ^orĮžiais 
parašyta. Meilės jausmai išžiota kaip dailinin
ko-teplioriaus teptuvėliu ant audeklo-vaizdo. Bet 
čia išklota ne kokia kūno, bet sielos, viršprigim- 
ta meilė. Svarbu ypač dar tas, kad tą poemą 
parašė garsusis musų šiolaikinis poetas M. Gus
taitis. Jis daug eilių parašęs. Ir jos visos leng- 

Ivai skaitomos.
Kningeiė išleista ant dailios poperos su artisti
niais piešiniais. Labai dailiai atspauzdinta.

KAINA : : ; 15cRašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados 
adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
0 3249 So. Morgan St, Chicago, III., U.S,A, j

twi «mwb■ wri—-Jrmum--------------tbi —  ■■ i - — ........ .............................-

® -3 J.3 IE »■' n fll ?5-*1d 
s

■a - .w iii r ž£ « aa w » re cr

Tiktai ant trumpo laiko
TEN YKU’I 

Miioiį pigumai 
bus visados |i<>

pagarsinu. Į 
kilus miestus 
siunčiame tik

suspinigusant 
reikalaujanuĮ lavinu, ir tjvaralituojame pil
na iižganėdiniiuiį, ar gražinant pinigus.

Mes taipgi turime pilną p;u-irinkii ui ir 
namuose reikalingų tlaik u.

93 01 KG

a Reikalaudami ką nors visados kreipki les į

Peoples Home Supply
1936-38 S. HalstedSt, Chicago, III.

Szit s pnnuksuol is laikrodėlis, i;va 
riiiituotas imt 25 m.. 12 siu.o. 15 ak
menų Elgin viduriais, vertes Eū.iKl,

^<6.30
įlos verti $10.110dabar

$6.25
Šri > netlflios pigumai nebus
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a Buk Neprigdffiingu Farmeria! Nebijok Bedarbes!
1 Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioj apylinkėj Lonlsianos vaistė 
® joj prie miestų ir geležinkelių. Oras sveikas, išlygos labai prieinamos, 
® kad ir bediniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi, že 
jjj mė labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus į metus. Kas turi

120 dolerių, gali pirkti 40 akerią žemės. Kas norite žinoti plačiau, ra Š* 
sykito mums, indedant 2c. markę, o mes Jums pirsiąsim kningą ir in- ffi 

? formaciją - dovanai ____ «
Si ■
H . . A. VISBARAS & CO. «
^3112 So. Hoisted St., Chicago, HI. Telephone Yards 3159 
... Kas nori susirašyt su ton gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pa> 

® BIENVILLŠ, LA.IGNAT KUCZYMSKA3, Box 51.. w
k a į k 5 ® i a a at a 4 a m is « f o s o s a
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KATALIKAS.

Sveikatos skyrius.)
Dr. A. J. Tananevič’us.

KAS ATNAUJINA 
KŪNĄ. 

-------------- į

Ne kartą jau buvo minė
ta, jog statytoju ir atnau
jintoju musu kūno audii yra 
kraujas. Dabar į tai prisi
žiūrėsime arčiau.

Daleiskime, tau pasitaikė 
pažeisti pirštą. (Jai nešva
rumo ar mikrobu pateko 
žaizdom Daktaru tyrinėji
mai parodė, jog tokiame at
sitikime aplink žaizdą sule
kia tūkstančiai baltųjų 
kraujo gyvūnėlių, apie ku
riuos jau buvo aiškinta. 
Iš viso kūno tie skritulėliai 
ima tekėti žaizdos link ir 
taisyti pažeistą vietą. Jei 
žaizda didelė, tai visame 
kūne ima gamintis baltųjų 
kraujo celių ir teka prie 
žaizdos. Jei paimsime 
kraujo lašeli iš žmogaus 
kūno, kurs yra gerokai pa
žeistas, tai atrasime, jog 
baltųjų skritulėlių skaičius 
jame bus labai pasididinęs; 
bus daug didesnis, negu pas 
normali sveiką žmogų.

Tie baltieji skritulėliai, 
atitekėję prie žaizdos, ata
kuoja mikrobus, jei jų ran
da, naikina, užmušinėja 
juos. Vien tokiuo budu 
pagįja žaizda. Nuodingi 
mikrobai, bakterijos yra iš
naikinami, nešvarumai pra
šalinami. Ir tą atlieka bal
tieji kraujo skritulėliai. To
se atakose jų žūva dešim
tis tūkstančių. Jei jų daug 
žūsta, tai žaizda ima pū
liuoti. Pūliai yra ne kita 
kas, kaip tik lavonai žuvu
siųjų baltųjų kraujo skritu
lėlių. Didesnė pūlių dalis 
susideda iš tokių lavonų.

Baltieji kraujo skritulė
liai yra kūno kareiviai, po- 
liciantai; kiti juos prilygi
na prie šlavėjų, nes jie iš
tikto valo kūną nuo paša
linių medžiagų, atmatų. Jie 
yra apsigininio kūno armi
ja nuo priešų bakterijų ir 
nešvarumų. Jie nuolatai 
turi būti gatavi it kareiviai 
ar policija, nes nežinia, 
koks ir kada kūne trukdė- 
sis kūne gali ištikti. Nuo 
visokių limpamųjų ligų pa
gylame tiktai tų baltųjų 
kraujo skritulėlių dėka, nes 
jie išnovija bakterijas, ku
rios yra ligos priežastimi.

Jau senovės galvočiai mi
ni apie gydomąją gamtos 
jėgą. Romėnai sakydavo: 
“vis medicatrix naturae” 
— gydomoji gamtos jėga. 
Kiekvienas gyvūnas ir aug
umo turi tos jėgos. Kiek
vienas gyvūnas ir augimio 
per amžius turėjo išdirbti 
savyje gydomąją galę, tu
rėjo išmokti, kaip užgydy
ti savo žaizdas. Jei taip ne
būtų dėjęsi, jei gyvūnai, ir 
augmenis negalėtų užeigy- 
dyti žaizdų, tai gyvybe ne
galėtų išlikti ant žemės.

Iš patyrimo gerai žinome, 
jog ne visi pažadėjimai, ne 
visos ligos, ne visi nuodai 
yra gamtos gydomąja jėga, 
bet labai daug žaizdų, už- 
nuodijimų yra gamtos iš
taisoma.

Nors jau nuo senai žmo
nės kalbėjo apie gamtos gy
domąją jėgą, bet ilgai netu
rėjo jie supratimo, kaip ta 
jėga veikė. Jie tik matė, 
kad žmonės, gyvuliai, aug
inei) įs gali apsiginti ir pa

sveikti nuo ligų, susižeidi- 
mų. Ir todėl turėjo išma
nymo apie tą gamtos gy
domąją jėgą.

Dabar mokslo vyrai gali 
nurodyti i kraujo baltuo
sius skritulėlius ir gali iš
rūdyti, jog tie skritulėliai 
yra gydymo pajėga, apie 
kurią senovės išminčiai 
prakalbo.

Jei paimsime lašelį krau
jo iš žmogaus, sergančio 
limpama liga, ir padėsime 
tą lašelį po mikroskopu, tai 
pamatysime baltuosius skri
tulėlius kaujanties su bak
terijomis, kurios gimdo li
gą. Jei išpjauja tas bakte
rijas, tai žmogus ir pasvei
ksta. Kiekviena limpamoji 
liga pagimdoma tam tikro
mis bakterijomis ir baltieji 
kraujo skritulėliai stengiasi 
apveikti, išnaikinti tas bak
terijas.

Dar pažymėti reikia apie 
vienybę musų kimo. Jei 
tik kur koks trukdėsis, ar 
kur kadir mažutė žaizda 
padaroma, tai tas tuoj vi
same kūne žinoma. Visame 
kūne gaminama baltųjų 
kraujo skritulėlių ir tie te
ka pavojaus vieton. Surė
dymas, vienybė žmogaus 
kūne yra įstabus.

KAIP KENKIA SVAI
GALAI.

Jau buvo nurodyta, kaip 
svaigalai (alkoholis) veikia 
į kraujo raudonuosius skri
tulėlius. Buvo sakyta, kad 
raudonieji skritulėliai išne
šioja po kūną oxygena ir 
kad nuolatai atidavinėja tą 
oxygeną kūno audams. O 
alkoholis daro ta, kad tvir- C 7

čia u sujungia oxygena su 
skritulėliais (haemoglobi- 
nu) ir netaip greitai atsi
jungia oxygenas nuo hae- 
moglobino, jei alkoholio ge
riama. Gi baltiesiems 
kraujo skritulėliams alko
holis dar blogesnio daro. 
Paprastai tie skritulėliai y- 
ra mitrus, gyvi, urnai šoka 
ant bakterijų. Bet jei bent 
kiek į kraują įsisunkia al
koholio, tai pas tuos bal
tuosius skritulėlius ener
gija išnyksta ir jie tuomet 
nepuola ant kenksmingų 
bakterijų, jei jos ir šalę jų 
randasi. Tas ir išaiškina, 
kodėl daktarui yra bėdžiau 
gydyti vartojantį svaigalus, 
negu blaivų žmogų. Var
tojantis svaigalus paleng- 
viau sveiksta nuo visokių 
ligų. Jį ilgiau kankina 
šaltis, lėčiau užgįja žaizda 
ir pas ji palengvėliau gija 
visokios ligos, negu .pas 
blaivininką. Vis tai todėl, 
kad alkoholis paraližuoja 
gydomąją gamtos pajėgą, 
paraližuoja baltuosius krau
jo skritulėlius.

Tai dabar kiekvienam 
paaiškėja svaigalų blėdis. 
Tas darosi aišku kaip ant 
delno.

Jei sakome, kad nusidė
jimas yra Dievo ar Bažny
čios įstatymų laužymas, o 
prasižengimas yra valdžios 
parėdymų laužymas, tai ga
lime sakyti, jog liga, nega
lės yra gamtos Įstatymų 
laužymas. Pildantis gam
tos įstatymus neserga, ly
giai kaip pildantis valdžios 
įstatymus nėra baudžiamas.

Skirtumas tik tas, kad val
džios bausmės galime išsi
sukti, o už laužymą Dievo 
ar gamtos įstatymų baus
mės negalima išvengti.

Vienas mintytojas yra 
pasakęs, jog pildydami 
gamtos įstatymus, pastoja- 
ine jos valdovais.

Tatai žmogaus rupesniu 
turi būti pažinti gamtos 
Įstatymus ir pildyti juos, 
gyventi pagal juos, o toks 
gyvenimas bus palaimingas 
ir sveikas.

Parsiduoda.
Parsiduoda puikus medinis namas 

Riverside priemiestyje, su šios mados 
intaisymais, su maudyklėmis, elektros 
šviesa ir štymu šildomas. Lotas 50 
pėdų pločio ir 212 ilgio. Jaigu kas 
iš lietuvių nori puikiai gyventi minč- 
toj rezidencijoj.

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Rau
dos neša $34.00 per menesį, 4237 — 
5th avo. Šio namo kaina prieinama.

Parsiduoda 2 lubų medinis namas 
arti Leavitt gatves. Labai geroj tvar
koj, arti prie streetkarių ir labai pa
togioj vietoj. Kaina $2,000.00.

Parsiduoda 2 lubų medinis namas 
ant 38 gatvės ir Emerald avė. Iš 
fronto štoras. Bandos neša $44.00 j 
menesį. Kaina tik $2,500.00.

Parsiduoda 3 lotai aut California 
avė., tarpo 4fi-tos ir 47-tos gatvių.

PASARGA.
Kas norite apsaugoti nuo ugnies 

biznius, namus ir rakandus, kreipki
tės į Tananevicz Savings Banką, o, at
sitikus nelaimei, busite apsaugoti per 
minėtų banką. Kreipdamiesi viršnu- 
rodyton vieton, visados turėsite tei
singai ir gerai jūsų skriaudą atlygin
tą. Nesiduokite žydeliams apgaudinė
ti, kurio pas jumis atėję prižada ga
na daug prašydami jūsų parašo, o 
paskui pasitaiko, kad Joškiai musų 
lietuvius išnaudoja. Jaigu nenorite 
būti išnaudotais, tai kreipkitės į Ta- 
nauovičiaus Banką, 3253 So. Morgan 
str., Real Estate departamente.

TANANEVICZ SAVINGS 
BANK,

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

ATKREIPKITE- DOMĄ. 
PIRMAS IŠKILMINGAS . 

PIKNINKAS.
I’arengtas storone 
dr-stčs šv. Alfonso 
Ligorijušo Daktaro 
Baž. uedėlioj, birže
lio (June) 27 d.. 
1915 m. Leo C. Sro- 
gio darže, 123 gat.

kampas Union av., 
West Pullman, Ill. 
Daržas atsidarys 10 
vai. ryte, pikninkas 
prasidės 1 vai. po 
pietų ir trauksis iki 
vėlam vakarui. 1- 
žanga 25e. porai, o

mergaitėms dovanai. .
Ant šio iškilmingo pikninko nuo

širdžiai kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites, senus ir jaunus, atsilan
kykite kuoskaitlingiausiai, nes bus 
vienas iš prakilniausių pikninkų. kur 
bus visokios rųšies žaislų. Dar nei 
viena draugija panašaus pikninko ne
buvo surengusi. Kuomet nuvargsite 
bešokdami, tuomet galėsite pasibovyti. 
Taipgi bus visokių užkandžių ir gė
rimų. apart degtinės. Muzikantai 
taipgi bus pirmos klesos. unistai iš 
Chicagos — gros visokius angliškus 
ir lietuviškus šokius. Taipgi dar pra
nešame visuomenei, jogei Srogio dar
že šiemet viskas yra naujai įrengta. 
Daržas yra žole užželdinta, o ypa
tingai platforma del šokių yra dubel- 
tavai padidinta. Taigi nepraleiskite 
šios progos, o atsilankykite į musų 
pikninkų viršminėtoj dienoj, o mes 
iš savo pusės stengsimės visuomenę 
priimti kuogeriausiai.

širdingai kviečia
KOMITETAS.

Pasarga. Iš Chicagos važiuodami 
imkite bile kokius karus iki Cottage 
Grove avė., o ten .paimkite Michigan 
119 ir No. 4 karų ir važiuokite iki 
119-tos gat. ir Union. avė. Išlipkite 
ten ir eikite Union avė 3 ‘blokus į 
pietus, kur raudasi Srogio daržas. 
Tiktai nepamirškite pasiimti transfe- 
rio, nes dabar už vieną nikelį nuveža 
į West Pullman.

PIKNINKAS! PIKNINKAS!
Rengia dr-stė šviesios žvaigždės No. 
1, Leafy Grove (Glinstrupo darže), 
ned. birželio (June) 27 d., 1915 m., 
K) vai. ryto. Įžanga 25 c. porai.

šitas pikninkas bus svarbus tuomi, 
kad yra rengiamas per viršminėtą <lr- 
stę. Visus kviečiame tyru oru pa
kvėpuoti. KOMITETAS.

Parsiduoda grosernė iš priežasties 
savininko moters ligos. Gera vieta 
padarymui pinigų del lietuvio. Tu
riu parduoti į penkias dienas. Par- 
duosiu labai pigiai. Kreipkitės šiuo 
adresu:
1837 North avė., Chicago, Ill.

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.

ATDARA UTARNINKO IR SUBATOS VAKARAIS.

Krautuve teisingos pirklybos.—įsteigta 1880
Visuomet klauskite lietuviško 

klerko, kada tik atei
site į musų 

krautuvę.

Klein Bros Štampų Dykai 
Panedelį.

Išpardavimas Moterių 
ir Merginų plaunamų 
Dresių Jekių ir Sijonų
Musų tavoras yra taip didis ir mes 
turime jį išparduoti, todėl viskas 
bus parduota už taip pigią kainą. 
Moterų ir Merginų $4.50 
vasarines šlebes už ...... f*

■ ...t,*.

Labai puikios moteriškos šlebes iš 
lino, crepe, ir voile. Drižuotos, lan
guotos ir visokių spalvų, g 4| 
Moteriškos plaunamos šie- '/Į“ 
bes $8.50, dabar už............. “
Jekes $1.75 už $1.18. Rice voile, ba
tistes, lace jekes su dailiais 51.18 
aprodymais su augštu ir ze- g 
mu kai..ilgom ir trum rankov. 1 
Moterų Sijonai. Ratine, pi-A 
que sijonai naujausios 
dos, su kišeniaisir guzikais*^

Kuppenheimer Vyrų Siu
tai ima Pirmybę Madoje, 
Pasiuvime ir Pritikime.
Mes turime visokių Kuppenheimer siu
tų, geriausi drabužiai padirbti — dry
žuotus, languotus jb Q A į (h Q H

$1 rankpinigių Rakandų 
Išpardavimas.

Tiktai $1.00 mokėsite 'aąt rankos, o 
mes prisiusimo Juras visus rakandus. 
Kitus Įinskui mokėsite viii*A
$1.00. /
Už $3 atvežant 3 Šmot. kėdes, 
ąžuolo ar raudonmedžio . ...$3£iUU 
$1.00 mes atvežamo puikią fun ftjj 
komodą su dideliu veidrodžiu
$1 atvežamo $30 ąžuolinė da-Aftft An 
venport sudedamą lo&U. užv™»«®W 
$1 atvežamo $22.50 fiUelią ICi 
puikią lovą už ... 3 U|

J. T. 'Kazlauskas
425 Gr&nd Avė..

NEW HAVEN, CONN.
K. Ch. Kazemekas

789 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

J. V. Kovas
21 Congress ave.,

WATERBURY, CONN.
J. B. Vasiliauskas

820 Bank st., 
WATERBURY, CONN.

Jos. Matulenas
140S Lincoln st., 

WAUKEGAN, ILL.
Jonas J. Merealtis

1530 S. West St,,
ROCKFORD, ILL.

Juozas Dailyde
78 Oak St.

LEWISTON, ME.
S. Buga

14 Ilawe st., 
LOWED, MASS.

p. Adomaitis
654 German st..

BALTIMORE, MD.
J. Aleknavičius

602 W. Lombard st., 
BALTIMORE, MD.

J.

A.

FilipaviCius
437 S. Paca st., 

BALTIMORE,
Kurelaitis
604 W. Lombard st,

BALTIMORE,

MD.

MD.
Frank Lazauskas

604 W. Lombard st, 
BALTIMORE, 

Lith. Nat’l Library
112 N. Greene st. 

BALTIMORE,

MD.

MD.
Kaz. žalinas

628 Portland st.
BALTIMORE, MD.

P. Bartkavicz
877 Cambridge st,

E. CAMBRIDGE, MASS.
J. A. Gailiunas

The Lithuanian St re 
ATHOL, MASS.

B. Ajauskas
36 Lincoln st..

BRIGHTON, MASS.
C. J. Kazlov

80 River st., 
HAVERHILL, MASS.

K. Jurgeliunas
233 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
P. P. Mikalauskas

248 W. 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

B. P. Miškinis
35 Arthur st., 

MONTELLO STA-.
BROCKTON, MASS.

Yhont Drover 7*00 $

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valnndoe

3249 S. Morgan St., Chicago.

■ DIDELIS METINIS PIKNINKAS J
■ PARENGTAS _
m Lietuviškos Tautiškos Draugystės “VIENYBES” a
IS ATSIBUS B
■ Ned., Birželio (June), 27 d., 1915 m.
■ CHERNAUCKO DARŽE, - Lyons, III. B
® Įžanga 2Sc. Porai — Prasidės 9-tą valandą iš ryto.

® Užprašome visus lietuvius ir lietuvaites ant musų Metinio Pikninko, M
■ kur bus skanių gCrymų, kvepenčių cigarų ir muzyko. _ KOMiTISTAS. S
■ Pasartra. Imkite Ogden Ave. karus iki 49tli Ave., ten gausite Lyons ka- 

rus, kurie daveš iki kranto Desplaines upCs, kur randasi daržas.
^:»!ifl!»i|0llliaill|iaililllBlilM<<IMIlMi|llliBlilMIIIIIIBIII!BI!MlilliUI!>:lll1*-"'l'M"'>'>'lll'lW

SUČEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40csvaro arbat. 3 iki 5c sv.sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur pienuodama už 60c. Mano 60c arbatų negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė daliu.
P>14 W Cnicauo ave
I <73 Milwaukee ave 
1C45 M i I wa u kee a ve 
_’('54 M Iwaukee ave 
2H0 W North ave

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 \V Madison st
1836 Pine Island ave
1217 S Hakted St
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
264*' Lincoln ave 
3244 Lincoln avo 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S lialsted st 
4729 d Ashland avo

S JOHN P. RASHINSKI J
? Seniausias Ir daug patyręs fotografistas. Pranešu savo Tautie- H 
31 Clams, o labiausia JAUNAVEDŽIAMS kreipties pas mane, kurie rel- 
_ kalauja turėti atsakantį darbų ir visokio skyriaus, taip kaip mieste. H 
" Be to, dar duodame JAUNAVEDŽIAMS puikų didelį paveikslų DO- jį
■ VANAI. Visas darbas gvarantuojamas. ■
f > DVI GALERIJOS ■

3213 So. Morgan St, 668 W. 18th St. ■

EXTRA!
PUIKUS METINIS PIKNINKAS 

Parengtas “Lietuvos Ūkininko’’ dr- 
jos, atsibus nedalioj, birželio (June) 
27 dieną, 1915 m.. Bergman’s Grovė 
darže, Riverside, III, Pikninkas pra
sidės 9 vai. iš ryto ir trauksis iki 
vėlybai nakčiai. Įžanga 25e. porai.

širdingai kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti ant musų 
Didelio Metinio Pikninko ir link
smai laiką praleisti ant tyro oro prie 
puikios muzikos. • Kviečia komitetas. 
Pasarga: Važiuokite bile kokiais ka
rais iki 48 avo, paskui La Grange ka
rais iki daržui.

Primename savo tautiečiams lietu
viams ir gerbiamoms draugystėms, 
kad mos parengėme naują piknin- 
kanis daržą ties Roosevelt ir 19 gat
vėmis, Gary, Ind., kur kas subata ir 
nedėldieniais atsibus šokiai ir piknili
kai. Taigi, gerbiamos dr-stės, norė
damos rengti pikninkus, teiksitės at
silankyti ir apžiūrėti daržą. Dar 
žas yra puikus, papuoštas puikiais 
medžiais, gėlėmis, graži pasivaikščioti 
apylinkė, o daržas veltui, jaigu nuo 
savininko imsis gėrimai. Atsišaukite 
yas daržo savininką:

C. Dargevičių,
1869 Roosevelt str., Gary, Ind.

Nuo Chicagos iki dažui gatveka- 
riais nuvažiavimas kainuoja 20c.

Parsiduoda visokio bučernės ir gro- 
sernės' įrankiai — vežimas ir bogč — 
beveik nauji ir viskas labai pigiai. 
Gera proga norinčiam pradėti tą biz
nį. Kas pirmas atsišauks, tai nu
pirks labai pigiai. ’Atsiša tikit šių ne- 
dėlią.

Iv. A zuitas, 
S466 Vincennes ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda aptiekaf drugstoris) la
bai geroj vietoje ir pigiai. Priežas
tis pardavimo — šeiminiški nesutiki
mai. Kreipkitės prie

Vladas Leščinskas,
196 New York ave., Newark, N. J.

EXTRA! f EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

turi būti parduotas į 30 dienų. Na
mas randasi vienu bloku nuo Apveiz- 
dos Dievo bažnyčios. Geras kampas 
bile kokiam bizniui.- Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas:

M. J. Tananevicz,
670 W. 18th str., Chicago, Ill.

Reikalaujame kriaučių ir kriaučkų 
mokinties risavotų, kirpti (pattern) ko
tus, sijonus, jekes, dreses. Mokslainė 
atdara nuo 6:30 iki 9 vai. vakare.

BLECKS SCHOOL,
3302 So. Morgan sjįr., Chicago, Ill.

UŽSIPRENUMERUOKITE
Lietuvių vieninteli bepartyvi-progresyvišką, populiariškai 

redaguojamą juokų ir pašaipos mėnesinį laikraštį

"TARKĄ”
»
Seniau ėjusią iš Lawrence, o dabar iš So. Boston, Mass.

Leidžia Jonas Kerdiejus ir Ko^
Apart satyriškų ir humoristiškų straipsnių “Tarkoj” telpa nuola

tiniai tarkainiii ir žinių-korespondencijų skyriai, telpa apysakaitės, 
pasakaitės, feljetonai, eilės, teatrališki komiški veikalai, eforizmai, 
juokai, juokingi išsireiškimai, galvosūkiai ir t.t. Taipgi telpa lietuvių 
geriausių piešėjų juokingos karikaturos-paveikslai. Kartas nuo kar
to telpa ir humoristiškai-nuizikališki dalykėliai.

Prie “Tarkos” susispietę visi gabiausi lietuvių rašytojai juokdariai
“Taikos” kaina metams: Suvienytose Valstijose $1.00, 

užrubežiuose $1.25.
Rašykite šiuo adresu:

Tarka Publishing Co.
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

P. 8. Kas prisius $2.00, tas gaus metams “Tarkų” ir “Ateitį.” 
■aBONBKKKMHaaaKBiflMoeBSBSHmmanKaKgiKnKfflranfflsm

t TeL Drover 7042 t

| Dr. G. Z. Vežei (Vezelis) Į
| LIETUVIS DENTISTAS į

| 4712 So. Ashland Ave. *
Į litai t

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave. 

Arti Bobey gatves 
Valandoj: 3 — 6 popiet 6:30 — « v.

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lie'uvj
Kas turit silpnas arba 
skaudančias akis arba

galvos skausmą, atsilankykit pas
DR. W. YUSZKIEWICZ

1024 MILWAUKEE AVE., CHICAGO. ILL.
Vai. nuo 9 r. iki 9 vak. Ned. nuo 9 r. iki 1 p. p.

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį darba dantisterijos sky
riui! inoinanti, Darbas gvaraut. 

Taipgi tvirtas^

1511 MILWAUKEE AVE. Ėisav

■iniIlHllllliHlllllM^ILBilIlIlBIlIllSlIKlHBIIIMIIIIIlH^lliailllliBilIlIlBHIIU

■ Telephone Yards 6685

J Lietuviška Drapanų Krautuve J
Užlaikau didžiausiame pasirin- ■ 

• lame vyriškų aprėdalų, skrybėlių. a 
P čeverykų, batų del moterų, '’yni >r B
■ vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over-
a kotų. 1
į JONAS BUDR1KAS, savininkas "
1 3252 64 S. Morgan St. ■
■ CHICAGO. ILL. ■
■ _ _ .......... . .... . ...... .... J
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Published every day except Sundays 

aud Holidays
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Tananevicz Publishing Co.
J. M. TANANEVICZ, President
S. P. TANANEVICZ, Manager 
TEEMS OF SUBSCRIPTION: 

One year .......................................
Six months ..............i...................
Three months ................... .........
To Europe for one year .............

Advertising Rates Moderate 
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The Lithuanian American Daily

KATALIKAS
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Chicago, III.
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$5.00
3.00
1.75
7.00

DIENRAŠČIO PRENUMERATA 
YEA SEKANTI:

Metams ........................................ $5.00
Pusei metu .................................... 3.00
Trims menesiams ........................... 1.75

Pavieniu numerių kaina 2e 
Rašydami laiškus adresuokite:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

KATALIKAS
3249 South Morgan Street 

Chicago, III.
Telephone Yards •870-6871.

LSIeSBO
--------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- -------

Iš Dienos 
=Dienon.=

L.S.D.A. Suvažiavimo ’TA TkS 
reikale.

Šiam “Kataliko” nuinc- 
ryj indėta protokolas Lie
tuviu Spaudos Draugijos 
Amerikoje suvažiavimo, at
sibuvusio andai Chicagoje. 
Suvažiavimo protokole pra
vesta tiesiog daug klaidin
gu ir visuomenę klaidinan
čiu rezoliuciją, kurios pri
imta sesijoje pirmininkau
jant mano padėjėjui. Ne- 
kurioms toms rezoliucijoms 
esu griežtai priešingas. Ir 
noriu apie tai plačiau pa-

Trfčioj sesijoj gerb. laik
raštininkai su svečiais ap
kalbėjo mokyklą klausimą 
ir išnešė rezoliuciją, prasi
dedančią šiais žodžiais: 
“Suvažiavimas pripažinda
mas ir taip toliau.” (žiū
rėk protokole). Taigi to-
ji rezoliucija kaip tik ir 
prieštarauja tikram dalyku 
stoviui. Argi musu inteli
gentijai butu nežinomas tas 
faktas, kad lietuviu para
pijinės mokyklos nuolat y- 
ra tobulinamos. Štai Chi-

“V. L.” atspauzdina D r. 
Gaigalaičio iš Priekulės 
(Prūsijoje) laišką, rašytą 
viršminėto laikraščio redak
cijai. Kaip ]). Vydūnas, 
taip Dr. Gaigalaitis ir visi 
kiti tos rūšies Mažosios Lie
tuvos lietuviai nuolat vie
nodą giesmę lietuviams a- 
merikiečiams gieda: Sto
vėkite vokiečiu pusėje, o 
busite laimingesni! Dr. 

-Gaigalaitis laišl^h tarp kit
ko sako:

“Dabar vokiečiai yra už
ėmę didelę Lietuvos dalį, ir 
aš persitikrinęs esu, jogei 
netolimam laike vokiečiai 
užims visą Lietuvą. Todėl 
yra labai nepraktiška ne- 
kuriems lietuviu laikraš
čiams prieš vokiečius pole
mikas vesti. Jaigu lietuviu 
laikraščiams rupi Lietuvos 
autonomija, tai vienatiniai 
ji galėtą pasiekiama būti su 
vokiečiu pagelba. Kadangi 
lietuviai pasirodo vokie
čiams nedraugiški, greičiau 
priešai, todėl vokiečiu prie- 
telystės nelaimės.”

Ot, tiesiog norima ameri
kiečius lietuvius priversti 
kaizerį garbinti. Matyt. 
Gaigalaitis yra ne prastas 
kaizerio agentas. O pana
šią agentą yra pilna Mažo
ji Lietuva. Beikia ją sau- 
goties. Nes jau dabar nuims 
jie graso, jogei vokiečiu 
“pritelystės” mes negalime 
laimėti, jei rusą pusėje sto
vime. Gi mes rusu pusėje, 
ją nuomone, stovime todėl, 
kad skelbiame per laikraš
čius vokiečiu žiaurus pasi
elgimus šiame kare.

Alatai, tiems ponams tei
sybė akis bado.

kai išėję apturi tokius pat 
diplomus, kaip kad ir bu
tu baigę viešųjų mokyklų 
aštuonis skyrius (8 grades). 
Su tais diplomais vaikai ga
li pastoti i High School’es

išėję gali Įstoti Į .High 
School’es arba į kolegijas. 
Matyt, rezoliucijos autorius 
nėra arčiau susipažinęs su 
parapijiniu mokyklą stoviu 
ir todėl padare stambią 
klaidą sustatydamas tokią 
nelemtą rezoliuciją. Alos 
turėtumėm tuo labiau lietu
vius tėvus skatinti leisti 
savo vaikus i tokias para
piją mokyklas, kurios turi 
viešųjų mokyklą teises, bet 
ne liepti nuo ją šalinties ir 
glausties prie viešąją mo
kyklą, kur lietuviu vaike
liai tik ištautinaini, kur ne
supažindinami su savo tau
tos praeitimi ir dabartiniu 
stoviu. Todėl užuot virš- 
minėtos rezoliucijos, gerb. 
laikraštin inkų suvažiavimas 
turėjo tik palinkėti parapi
ją mokykloms kuogeriausio 
pasisekimo, turėjo paska
tinti klebonus, kad jie pa
rapijines mokyklas tobulin
tą, įvestą i jas viešąją mo
kyklą programas, o tuomet 
viskas kitaip butu išėję. Gi 
dabar suvažiavimas ta sa
vo rezoliucija lietuviu vai
kelius tiesiog pastūmėjo iš- 
tautėjimo bangosna ir pa
baigtas kriukis. Suvažiavi
mui turėjo rūpėti visupir- 
inii tautos labas, bet ne sro
vinė neapykanta. Ve kodėl 
esu priešingas tai rczoliuci-

riu viešąją mokyklą teises 
turi Chicagoj šv. Kazimie
ro Seseria vienuolijos mo
kykla, Visą Šventą parapi
jos mokykla lioselande, šv. 
Antano parapijos mokykla 
Cicero, 111. Su sekančiais 
mokslo metais tas teises ža
dama Įvesti ir į šv. Jurgio 
K. parapijos mokyklą Chi
cagoj. Alt. Carmel, Pa. 
lietuviu parapijos mokykla 
irgi turi pilnas viešąją mo
kyklą teises. Panašiu pa
rapijiniu mokyklą, turin
čią viešąją mokyklą teises, 
yra ir daugiau. Ir visi vai-

Toliaus ketvirtoje sesijo
je priimta rezoliucija Tau
tos Tarybos reikale. Bezo- 
liucijoje katalikai vadinami 
kh rikalais. Argi gerb. laik
raštininkai to pravardžiaviz 
mo negalėjo pakeisti kitais 
žodžiais, kadir “katali
kais.” Juk musą visuome
nė yra katalikiška ir jos 
perdaug negalima ignoruo
ti, pašiepti tokiais epite
tais. Basi, musu tarpe ir 
randasi koks vienas, kitas 
su tomis keistomis klerika- 
liškomis pažvalgomis, bet 
visuomenė nuo tą pažvalgu 
yra liuosa ir todėl neišpuola

Tarp katalikiškojo ir tau
tiškojo susivienijimu prasi
deda nesutikimai. Katali
ką susivienijimo seime pa
aiškėjo, kad tautiškojo su
sivienijimo sekretorius Į- 
skundęs katalikiškąjį susi
vienijimą Alarylando val
stijos valdžiai. SLA. sek
retorius dabar teisinasi, jo- 
gei jis neskundęs, tik tai

SLBKA. ir todėl pastarasis, 
jei jis norįs apturėti legali
zaciją, tai podraug norįs ir 
pirmutiniam pakenkti. Tok
sai pasiteisinimas niekam 
vertas. Tuo labiau, kad lig- 
šiol dar nėra galutinai iš
rištas klausimas, katras su
sivienijimas yra senesnis, 
katras nuo katro atsisky
ręs ar pabėgęs. Jei SLA. 
centro valdyba tvirtina, kad 
nuo SLA. yra atsiskyręs 
SLBKA., tai dar nereiškia, 
kad taip turėtą Imti. Juk 
pirm IG-tojo seimo Wilkes- 
Barre’o, kuomet Įvyko ta
sai nelemtas skilimas, toji 
vienatinė lietuviu organiza
cija kelis kartus keitė savo 
vardą. Vadinosi ir Susivie
nijimu Lietuviu Amerikoj, 
ir Susivienijimu Lietuviu 
Byini»-Kata I i ką Ameri k< »j, 
ir kitokiais vardais. Skili
mo metu organizacija vadi
nosi Susivienijimu Lietuviu 
Amerikoje. Seime kunigai 
atstovai prie to vardo užsi
manė prikergti dar “Rymo 
Kataliku.” Delei to kilo 
ginčai, paskui nesutikimai 
ir pagaliau mažuliui atsto-

Ta i gi stipresi i is a rgumen- 
tas gali būti SLBKA. pu
sėje, jogei nuo jo atskilo 
šake. SLA., bet ne pirmasis 
nuo pastarojo. Bet abi pu
si varinėjosi ir varinėjas! už 
pirmenybę. Laikui bėgant 
katalikiškasis susivieniji
mas, kiek žinoma, tą vari- 
nėjimosi už pirmenybę jau 
buvo užmetęs. Bet dabar 
tą seną ir nudėvėtą klausi
mą išnalijo atnaujina tau
tiškojo susivienijimo sekre
torius. Beikia žinoti dar 
tai, kad kaip vienas, taip ir 
kitas susivienijimu ant sa-' 
vo “čarterią” 
tus vienodus 
nuo įsikūrimo 
“čarteriu” ir 
yra legaliu, 
mai, kokie jie nebūtą, vis- 
vien yra pasmerktini ir ne
išteisinami.

tnri pažymė- 
188G metus 

. Abudu turi 
abudu todėl 

•Bet iskundi-

pirmiau Įkurtas už

ir atliko kitur savo seimą 
pasilikdami senąjį vardą. 
Tuo tarpu didesnė pusė at
stovu ant vietos be atsisky
rusiu atlaikė seimą ir var
dą atmainė tokiuo, kokiui) 
dabar yra, ty. SLBKA.

Kad 16-tam seime Susi
vienijimas Lietuviu Ameri
koje turėjo skilti, tai irgi 
tai negalima nieko kaltinti. 
Susivienijimą perskėlė ne 
{likto noro žmonės, net lai
kas, kuris žengdamas pir
myn viską ^skaldo, daužo, 
prieš jį niekas negali atsi
laikyti. Laiko pinnyneigos 
negali sulaikyti stipriausio
ji jėga. Skilo, nes kitaip 
negalėjo būti.

jos pravardžiuoti. Kad 
Tautos Tarybon turėtą in- 
eiti visos srovės, ty. katali
ku (tik ne “klerikalą”), 
tautininką ir kitą, tas tie
sa, tas yra reikalinga ir tas 
dalykas bus atsiektas, tik 
pridera mums visupirmu 
nepravardžiuoti tokiais ne
skaniais išsitarimais musą 
visuomenės didžiumos, kuri 
apie ten kokį klerikalizmą 
nei supratimo neturi.

Pagaliau suvažiavime bu
vo svarstoma Lietuviu In
formacijos Biuro Paryžiu
je veikimas. Tasai Biuras 
nekurtoms musą tai tikra 
druska akyj. Na, ir tame 
reikale suvažiavimas išne
ša sekančią rezoliuciją:

“Suvažiavimas pripažįs
ta naudą ir reikalą infor
muoti pasauli apie lietuviu 
tautos reikalus ir griežtai 
pabrėžia, kad nei p-nas 
Gabrys, nei taip vadinamas 
Pary ž ia us Iii formacijos
Biuras, nei kas kitas, įgalio
tas vienos tik srovės, neturi 
teisės kalbėti visos tautos 
vardu.”

Ištikro reikia stebėties, 
kaip suvažiavimas galėjo 
priimti tokią nesąmoningą 
rezoliuciją. Toje rezoliuci
joje matoma tik viena ne
apykanta, logikos truku
mas. Uždrausti kam nors 
darbuoties tautos labui — 
tai daugiau kaip juokinga; 
uždrausti ponui Gabriui in
formuoti svetimtaučius apie 
lietuvius ir Lietuvą — ne
sąmonė; gi pavadinti pono 
Gabrio veikimą sroviniu — 
piktas pasistatymas. Vi
siems juk žinoma, kad p. 
Gabrio veikimas labai daug 
suteikė naudos musą tautai. 
P-nas Gabrys nėra nei koks 
srovinis. Jis veikia visuo
menės vardu. Saujalė tau
tininku ar socialistą juk iš 
jo negali atimti to veikimo 
įgaliojimo, kurį jam yra da
vus D. Lietuvos visuome
nės didžiuma ir pastarai
siais laikais Amerikos lietu
viu didžiuma. Tatai kas gi 
norima atsiekti tokiomis re
zoliucijomis'? Basi, gerb. 
laikraštininkams butu ne
parupęs to Lietuviu Infor
macijos Biuro veikimas, jei 
jo priešakyj butu stovėjęs 
bile vienas kairysis tauti
ninkas arba internacionalis
tas. Bet dabar ten veikia 
Gabrys, tatai kodėl nebūtą 
galima jis pakedenti?

Kol ruošiamoji iš visą 
sroviu Amerikos Lietuviu 
Taryba pradės rupinties 
Lietuvos reikalais, tai dar 
labai daug vandens upėmis 
nutekės, kad tuo tarpu p. 
Gabrys jdu senai veikią ir 
šiandie rūpinasi tais reika
lais ir musą tėvynė iš to 
apturi labai didelę naudą. 
Ir ve už tą savo pasišven
timą dar turi nukentėti i- 
vairius nesmagumus. *

Alano nuomone, kiekvie
nas lietuvis turi pilną tei
sę darbuoties tautos labui, 
jei tik jis išsigali, ir už 
tai dar tokiam pasišventė
liui mes turėtumėm būti dė
kingi. Antai argi kas ma-

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Žymus lietuvių talentas.

Pas mus, Amerikos lietu
vius, vieši svetys iš Lietu
vos p. Šimkus, atstovas nuo 
Lietuviu Dr-jos nukentėju
sioms del karo šelpti. Svar
bu, todėl, arčiau su tuo sve
čiu susipažinti, kad labiau 
ji apvertinus ir branginus.

Ponas St. Šimkus yra vie
nas žymiausiu lietuviu kom
pozitorių ir galima sakyti 
didžiausias veikėjas tarp 
lietuviu muzikos srityje. 
Jisai daugiau darbuojasi, 
kad išpopulerizavus tarp 
lietuviu muziką, negu bile 
koks kitas muzikas. Reikia 
tikėties, kad jo uolumu, 
darbštumu pasinaudos A- 
merikos lietuviai, reikia ti
kėtis, kad p. Šimkus vie
šint tarp musu pakils tarp 
Amerikos lietuviu muzika 
ir daina.

Ponas Šimkus yra kilęs iš 
Kauno guk, Seredžiaus p., 
Motiškią kaimo. Gimė 1887 
m. Iš mažatvės jame liep
snojo muzikos meilė ir, val
sčiaus mokyklą baigęs ėmė 
mokintis vargoninkahti. Iš
mokęs to dalyko vargonin- 
kavo Žodiškiuose, Vilniaus 
gug., ir Skirsnemunyje, 
Kauno gub. Vargoninkavo 
tris metus.

1905 m. p. Šimkus pargrį
žo į savo gimtinę parapiją 
Seredžių sutaisė didžuli 
chorą ir surengė pirmą lo
šimą. Lošta buvo “Ameri-

lankė netoli viešėjęs Var
šuvos konservatorijos dire
ktorius Muinarskis. Nuste
bo direktorius p. Šimkaus 
gabumuvesti chorą ir užpro- 
pouavo jam stoti koserva- 
torijon. Direktorius davė 
P. Šimkui ir lėšas mokini
mu isi. Varšuvos konsrvato-

nė užginti p. K. Jurgelio- 
iiiui veikti Chicagoje Lie
tuviu Draugiją Sąjungos 
vardu, kuomet jam parupo 
painformuoti anglą spaudą 
Lietuvos vardo vartojimo 
reikale. Jei tik jis puikiai 
atliko pareigas tautos reika
luose, tatai, nors ir netei- 
sotai panaudojo Sąjungos 
vardą, pasielgė visgi gerai. 
Kiekvienam leistina kaip 
išsigalima tautos dirvoje 
dirbti. Ypatingai yra lei-

v • '

-DIDELE DOVANA“!
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigais 

Visas Kuponas vertas }c pinigais (

Visas Kuponas ir pakelio priešokis turi tą 
pačia vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba j vertas dovanas.
fšj dovnna bus duodama iki Dec. 31, 1815)

STASYS ŠIMKUS, LIETUVIŲ KOMPOZITORIUS.

rijoj p. Šimkus baigė var
gonų skyrių.

Tuo mokslu nepasitenki
no p. Šimkus. Norėjo mo
kintis toliau, ypač geidė 
mokintis kompozicijos. Pas
tojo į Petrogrado konser
vatoriją ir baigė joj kompo
zicijos skyrių 1914 m. pava
sari. Kartu pabaigė ir gim
nazijos kursą.

Po to žadėjo p. Šimkus 
toliau muzikos mokintis 
Paryžiuje ir kituose dide
liuose centruose. Bet užsi- 
pliekes karas suardė jo pie
nus.

Mokslus eidamas p. Šim
kus labai daug darbavosi 
populerizaviinui muzikos ir 
parašė daug kompoziciją. 
Jis yra apvažiavęs, apkelia
vęs visą Lietuvą skersai ir 
išilgai nuo krašto iki kraš
to ir didesniuose centruose 
yra sudaręs chorus ir sta
tęs koncertus. Jo sudaryti 
ir išmokinti chorai turi ne
mažiau, kai}) 2,000 choris
tą.

Sudarė chorus 
koncertus šiuose 
se: Petrograde, 
Liepojoj, Kaune,
je, Velionoj, Vilkijoj, Skir
snemunyje, Varšuvoj, Sei
nuose, Panevėžyje, Šiauliuo
se, Tytuvėnuose, Biržiuose, 
Punske (ties Suvaiką mies
tu) ir kitur.

Ponas Šimkus yra su vi
sais simpatingas, švelnus, 
draugiškas. Turi intimnišku 
draugą tarp visokiu, Imi 
plačią pažintį tarp inteli
gencijos Lietuvoje. Arčiau 
ir dažniau sueina su 
kun. Bakšiu, “Aušros” re
daktoriumi, A. Smetona, 
Stasiu Šilingu , J. Kubi
lium, AL Sleževičių, Dr. P.

Gudavičium, kun. Alsaus- 
ku, kun. Jurgaičiu, daili
ninkais Žmuidžinavičium, 
Varna ir kitais. Amerikoje 
artimoj pažntyje yra su 
kun. Vyšniausku, kun. Va- 
silausku, kun. F. Keinė- 
šiuin, Kaziu Gugių, o su A. 
Aleksandravičium kartu 
mokinosi Varšuvos koserva- 
torijoj.

Iš }). Šimkaus kompozi
ciją paminėsime šiuos:

Sonata fortepianui C 
Moli, “Lopšinė”, “Barkaro- 
li” (Laivinė), Fuga “Ože
lis” chorui prie fortepiano, 
didelis rinkinys apie 50 dai
ną mišriam chorui ir 
kelintas smulkesniu veikalą 
fortepianui; šie veikalai 
dar neatspausdinti.

Veikalai jau išleisti: 25 
dainos mišriam chorui, 30 
dainų moterių chorui, 9 dai- v M 7

uos vienam balsui prie for 
tepijono, “Kur bakūžė sa
manota”, obalsis: “Lietu
viais mes esame gimę” cho
rui prie fortepiono.

Ponas Šimkus yra uoliau
sias rinkėjas liaudies dainą. 
Per penkis metus rinko ir 
užrašė arti 3,000. Jau 1,000 
dainą prirengta spaudai ir 
guli L. Alokslo Dr-jos ar
chive.

Tel. Randolph 5216

A. A. Slakis sį
ADVOKATAS

19 SO. LaSALEE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.

'Res. 3255 So. Ilalsted St.
Tel. Drover 5326

ir statė 
miestuo- 
Vilniuje, 
Seredži li

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSE 
KAINOS.

Mes nesamo bankieriai, bet gvaran- 
tuo.jaine, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigu. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5. Apatiniui mažai vartoti, 
nuo $1 ir augščiau. Vaikii drabužiai 
nuo $2,59 iki $7.50. Taip-pat valizos 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara Iraslltiį v«kartl» iki 9 
valandai. Suimtojo iki 11 valandai 
vakaro. Nedėliojo iki 6 valandai va
karo.

ra n ra sc a a a aiimnira ■■ 

įDr. S. A. ŠLAKIENE Z 
" SPECIALISTE B 
S MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
s 3255 SO. HALSTED ST. " 
- Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL. B
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stina tokiam p. Gabriui, ku
ris jau milžiniškus darbus 
tarp svetimtaučiu yra atli
kęs musą tėvynės labui. 
Tai žmogus sveiką nuomo
nių, pasišventęs, mums nau
dingas, ypač šiuo momentu.

Tiek teturėjau pasakyti a- 
pie tą suvažiavimo protoko
lo turinį. Alanam gerb. 
laikraštininkai pripažins vi
same tame man teisybę.

S. P. Tananevičius, 
LSDA. pirmininkas.

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 mažu at
lyginimą; taipjau klcsosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik at 
rašyk platesnių žinių.
American School of Lnngnagea

1741 W. 47th Street. : : Chicago, i

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Veda visokias civiliškas Ir krlminališkas bylas 

visuostTteismuose. Daro dokumentus ir paperas

Dieną mieste:
127 N. Dearborn St.
Room 1122 Unity Bldg.

Vakarais namie:
724 W. 35th St.

Tel. Drover 1310
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