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RIAUŠES KONSTANTINOPOLY J
Vokiečiai traukiasi

atgal visu frontu.
Rusai sugriovė |q visus pienus.

Vokiečiai bėga betvarkėj.
Petrogradas, kovo 2. — 

Milžiniška pieną vokiečiai 
buvo sugalvoję. Jie manė 
nuo Augustavo visu deši
niuoju Vislos krantu varytis 
ir varytis pirmyn į pietus. 
Pakelyj butu užpuolę Var
šuvą. Bet vokiečiai butu ėję 
vis dar tolyn per Liublino 
guberniją į Galiciją ir Ga
licijoj butu vokiečiai susiki
bę rankomis su austrais ir 
tokiuo budii butu atkirte di
džias rusu jėgas Lenkijoj ir 
Galicijoj nuo susinėsimo. 
Buvo matyti, kad prie to jie 
varėsi. Su didžiu smarkumu 
jie varėsi pa visliu. Urnai 
paėmė apdriitintą miestą 
Przasnysh ir manė tolinus 
varytis. Bet tolimesnis ke
lias jiems buvo, užstotas. 
Rusai davė vokiečiams toki 
spriktą, kad tie apsisuko ir 
dui atgal. Tai-gi milžiniš
kas vokiečiu sumanymas nu
ėjo niekop.

Rusai veja vokiečius ap
šarvuotuose vagonuose, ku
rie yra apginkluoti kamio- 
lėmis, kulkosvaidžiais ir ga
li eiti per laukus. Vokiečiai 
traukiasi netvarkoj. Meta 
didžias ir mažas kanuolės, 
palieka vežimus su provizi- 
jomis ir amunicija, palieka 
ir sužeistuosius, bėga by tik 
kaip nors kuogreičiausia 
nubėgti, kad rusai neliptu 
jiems ant kulnų. Nekuomet 
vokiečiai taip skubiai nebė
go, kaip dabar. O ties Prza
snysh veikė geriausieji vo
kiečių kareiviai, buvo ge
riausiai apginkluoti. Buvo 
jų arti dviejų korpusų ir vi
si dabar galvatrūkčiais ne
ria atgal.

Vokiečiai vejama 
iš Suvalkijos.

Visu panemunių vokiečiai 
neatsilaikė ir turi trauktis 
atgal. Vokiečiai rengėsi ap
gulti Gar/liną ir subombor- 
duoti, bet vargu beturės lai
ko ir pradėti tą darbą. Ka
dangi vokiečiai bėga pavis- 
liu ir iš panemunio, tai pa
silikti aplink Gardiną vo
kiečiams butų labai pavo
jinga.

VOKIEČIAI NESTOS
LAIVYNŲ MUŠIN.

Geneva, kovo 2. — Pasi
traukęs nuo vietos Vokie
tijos admirolas von Koester 
viešoj prakalboj Berlyne 

yra pasakęs, jog Vokietija 
nestosianti laivynų mušiu, 
jei nesijaus, kad galės lai
mėti. Riziko Vokietija ne
darysianti. Toliau admiro
las sakė, kad pavandeniniai 
Vokietijos laivai esą geriau
si, po vandeniu vokiečiai 
esą geriausi ir ateityj prie
šui iškirsiu vokiečiai neti
kėtą šposą.

VIENRANKIS GENE
ROLAS PAS CARĄ.

Petrogradas, kovo, 2. — 
Gen. Pau, garsus Francijos 
vienrankis karvedys, pribu
vo į Rusijos sostinę ir buvo 
labai šaum.^ sveikinamas.

Tasai fraucuzas jau nuo 
Kalėdų buvo rusų armijoj 
ir vadovavo rusų armijoms 
kartu su (Rusijos karve
džiais.

SPROGIMAS ANT 
KARO LAIVO.

Washington, D. C. kovo 
2. — Atėjo žinia, jog Meksi
ko karo laivą Progresso pa
tiko nelaimė. Ištiko smar- < ki eksplozija. 19 jurininkų 
užmušta ir 127 sužeista.

GABĘS VYNMEDŽIUS 
IŠ AMERIKOS.

New York, kovo 2. — 
Garsus Francijos drama
turgas M. Eugene Breux 
pasakė savo prakalboj, kad 
šiaurinėj Franci joj daugu
ma vynmedžių liko išnai
kinta. Penkių gentkarčių 
darbai nuėjo ant vėjų. Kad 
atsodinti, tai reikėsią vyn
medžius gabenti iš Ameri
kos.

PRANCŪZAI SUĖMĖ 
AMERIKOS GARLAIVĮ.

New York, kovo 2. — A- 
merikos garlaivis Dacia su 
medvilne plaukė į Vokieti
ją. Bet jure j jį pasitiko 
Francijos karo laivas ir at
gabeno tą garlaivį į Fran
cijos uostą Burt.

SALIUNAI BUS UŽ
DAROMI SEKMADIE

NIAIS. *
Springfield, Ill., kovo 2.— 

Šerifas Wheeler pranešė vi
siems saliuninkams, kad 
nuo ateinančio sekmadienio 
visi saliunai butų uždaryti. 
Kadangi šerifas išdavė to
kį paliepimą nuo savęs, tai 
saliuninkai ketina nešti tą 
dalyką į teismo minus.

Dideles riaušes
Kaustanti- 
nopoiyj.
5,000 turkų 
užmušta.

Dar vienas Darda- 
nelių fortas 
išgriautas.

Londonas, kovo 2. — Kaip 
tik talkininkai ėmė varytis 
pirmyn Dardanelių sąsiau
ra, tai Konstantinopolyj 
tuoj kilo pasiauba, paskui 
ėmė sekti riaušės. Policija 
su riaušininkais neapsidir
ba, reikia jau ir karuomenės i 
pagelbos riaušininkų išvai
kymui. Bet dabar Turkijos 
sostinėj riaušės tai kasdie
niniai nuotikiaį.

Prie Dardanelių fortų 
bombardavimo metu turkų 
užmušta arti 5,000. Daug jų 
buvo sužeista. Traukiniai 
prigrūsti sužeistais eina 
vienas paskui antrą į Kon
stantinopolį. Bet daugelis 
už fortų voliojasi sopuliuo
se ir nesulaukia pagelbos.

Pažimėtina, kad talkinin
kai labai mažai nuostolių 
teturi. Anglai praneša, kad 
ant vieno jų šarvuočio Ven
geance vienas liko užmuš
tas ir tris sužeista. Talki
ninkai todėl su mažai nuo
stolių apsieina, kad jų lai
vų kanuolės toli neša, to
liau,, negu fortų kanuolės. 
Todėl laivai gali atsistoti 
toli, kad iš fortų nepasiek
tų šūviai, o jų kanuoliu šū
viai krinta ant drutviečių.

Pastaromis dienomis dar 
vienas fortas Dardantis į 
dulkes liko paverstas. Su
bombardavo tą fortą į 24 
valandas.

Dabar Dardaneliuose ki
lo audra ir sutrukdė kari
nius veikimus. Nei orlaiviai 
nuo laivų negali pakilti, 
kad nužvelgti fortu padėji
mą ir kaip šūviai pataiko 
į fortus.

Rusai galės
naudotis Dardaneliais.

Ligšiol pagal didžiųjų 
valstybių nutarimą Rusija 
nebuvo leidžiama naudoties 
Dardanelių sąsiaura. Dabar 
Francija ir Anglija sutiko, 
kad šiam karui pasibaigus 
Rusija liuosai galės naudo
tis ta sąsiaura.

BALSAI IŠ KALĖJIMO.
Harrisburg, Pa., kovo 2. 

Philadelphijoj esantieji ka
liniai sudarė milžinišką

It

|v/fw of Dardanelles]

Čia parodoma Dardanelių sąsiaura. žvaigždėmis pa
ženklinta fortai. Fortai prie inėjimo į sąsiaura jau su
daužyta ir talkininkų laivynas jau yra Įplaukęs vidun.

prašymą ir atsiuntė Penu- 
sylvanijos valstijos legisla- 
turai, kad legislatures na
riai rupinius išleisti įsta
tymą, draudžiantį dirbimą ir 
pardavinėjimą svaigalų. Po 
tuo prašymu yra 1,000 pa
rašų. Tai indomus doku
mentas. Aišku, kad tas di
dis kalinių skaičius pripa
žįsta, jog jų nupuolimo prie
žastim buvo svaigalai.

DAINININKAS SUPY
KINO KAIZERĮ.

Londonas, kovo 2. — Kaip 
buvo garsinta Caruso iš 
New Yorko išvažiavo į Mon
te Carlo į Monaco ir ten 
davinėja koncertus, o pel
nas skiriama Francijos 
Raudonajam Kryžiui. Toks 
garsaus dainininko pasielgi
mas baisiai nepatiko vokie
čiams, nes Caruso labai 
draugavo su kaizeriu.

— Roma, kovo 2. — Ara
bijoj, mieste Jeddah, turkai 
suareštavo Italijos jurinin
ką, kursai nešė laišką Ita
lijos konsului. Italijos val
džia pasiuntė protestą Tur
kijos valdžiai.

— Madrid, kovo 2. — Va
kar Įvairiuose Hispanijos 
miestuose buvo daroma de
monstracijos ir išreikšta 
prielankumas talkininkams.

Austrijos valdovas 
apsilpęs.

Vienna, kovo 2. — Vėl 
nepaprastai apsilpo Pranas 
Juozas, Austro-Vengrijos 
valdovas. Taip apsilpo, kad 
tik sėdi ir sėdi ir kaip mu
mija išrodo.

Užsimiršta, kur esąs ir 
kas aplinkui darosi, kuo
met diplomatai su reikalais 
atsilanko. Prisieina jį gerai 
papurtinti, kad pasirašytų 
po dokumentais.

Premjeras Tisza vakar 
inėjo pas persenusi valdovą 
ir persigando, kuomet impe
ratoriaus galva staiga smu
ko žemyn. Priemjeras pama
nė, kad valdovo jau išmušė 
paskutinė valanda ir pašau
kė gydytoj a. Gydy toj a s ra - 
do, kad jisainetik nenumiręs 
bet nei neapalpęs o tik už
migęs. Imperatorius dabar 
turi 84 metus amžiaus.

Barcelonoj radikalų kalbė
tojai peikė savo valdžią, 
kad laikosi neutraliteto. 
Turini i atvirai prigelbėti 
talkininkams.

— Montevideo, kovo 2. — 
Dr. Feliciano Viera liko iš
rinktas Urugvajaus prezi
dentu.

\ Anglija stosian
ti blaiva.

j Svaigalai pridarą 
daugiau nuosto
lių, negu vokie
čių laivai.

i Anglijoj mieste Bangor 
; laikė prakalbą Anglijos 

kanclierius Lloyd-George. 
Palietė ir indomiai nušvie- 

į tė keliūtą klausimų. Sakė: 
t i “Svaigalai daro musu i I

i šaliai daugiau blėdies, negu 
I visi vokiečių povandeniniai 

’! laivai.
i1 Turiu šio to nemalonaus 
pasakyti. Didžiuma musų 
darbininkų deda paskutines 
savo išgales ir dirba ištiki
mai ir su atsidavimu tėvy- 

i nei, bet yra ir tokių, kurie 
nepildo savo pareigų.

Kaikurie darbinMkai gin
klų dirbtuvėse atsisako dirb
ti pilną laiką del tautos rei- 

I kalų. Tokių mažuma. Di
džiuma susideda iš tokių, 
ant kurių galima pasitikė- 

Įti, bet mažuma gali sutruk- 
dinti darbą del vienos ar ki
tos priežasties. Teisybę pa
sakius, čia kalti svaigalai. 
Svaigalai pragaištingesni, 
negu kaizerio laivai.

Nurodo blaivybės 
pasekmes Rusijoj.

Rusijoj nustota gerti. M. 
Bark, Rusijos finansų mi- 
nisteris, su kuriuo teko Pa
ryžiuj susitikti, pasakė, kad 
nuo uždraudimo degtinės 
pardavimo darbininkų išna
šiomis pasididino nuo 30 i- 
ki 50', .

M. Bark pripažinę, kad 
jo metinės įplaukos $280.- 
000,000 sumažėjo, bet. sake 
ministeris, jei valdžia grįž
tų Į senas vėžės, tai ten kil
tų revoliucija.

Rusijoj svaigalų parda
vėjomis sustabdinta caro 
dėka ir tai vienas didvy- 
riškiausių nuoveikalų šito 
karo metu.

Ką Francija padarė.
Francija uždraudė degti

nes pardavinėjimą balsais 
10 prieš I. Tas parodo, 
kaip tuodvi sali pasiryžo 
sutikti sunkias savo gyve
nimo valandas.“

Kanclierivfs nenurodė, 
vienok, ką valdžia mano 
veikti ar aprubežiuoti par
davinėjimą svaiginamų gė
rimų ar visai uždrausti par
davinėjimą.

Toliau kanclierius išrodi- 
nėjo, kas ištiktų jei Vokie

tija laimėtų karą. Sakė, 
kad tokiame atsitikime Vo
kietijoj užviešpatautų bjau
riausieji gaivalai ir tie gai
valai butų diktatoriais ki
toms valstybėms.

Persergsti Angliją.
“Mes turime teisę vilties, 

kad laimėsime, bet nepri
valome sėdėti sudėję ran
kas’’, sakė kanclierius.

Sėdėjimas sudėjus ran
kas rodytų, kad tauta ima 
rudėti.

Mes ju'okiamės iš vokie
čių pasielgimų, kurie išti
kimo turėtų mus baisėti. 
Žiūrėkite, jei iš bulvių ga
minasi duoną. Bulvinės 
duonos dvasios reikia bijo- 
ties, o ne juoktis iš jos. 
Bulvinės duonos dvasia ma
ne labiau bugština, negu 
von Hindenburgo strategi- 
ka, kaip išnaši ji ten nebū
tų.’’

Toliau kanclierius primi
nė, kad Francijoj su di
džiausiu atsidavimu dar
buojasi, idant laimėti ka
rą. O Anglijoj žmonės taip 
elgiasi, lyg kad karo ir ne
būtų.

Galop kanclierius sakė, 
kad darbininkai tokiame 
laike privalo dirbti, o ne 
apie straikus galvoti.

“Karas”, sakė kanclie
rius, “yra laimėj amas arba 
pralaimėjamas inžinierių 
dėka. Mums reikia žmonių, 
bet dar labiau mums reikia 
ginklų. Ir kiekvienos die
nos sugaišintas stato šalį i 
pavojų. Vienos ar kitos 
priežasties delei mes negau
name tiek atlikto darbo, 
kiek privalome tikėtis. Ne
sutikimų tarp darbininkų 
ir darbdavių turi atsitikti, 
bet jie neturi dabar atsitik
ti.

Negalima pakęsti to, kad 
anglų gyvybė butų statoma 
pavojun del pakėlimo algos 
keliais centais valandoj. 
Karo motu valdžia turi tu
rėti valią sutaikinti darbi
ninkų ir darbdavių reikalus 
taip, kad darbai eitų. Jei 
darbininkams ištikro reikia 
pakelti mokestį, tai valdžia 
privalo tai padaryti.

Čia einasi kalba apie 
Clyde dirbtuvių darbinin
kus, kur kilo Nesusiprati
mai tarp darbdavių ir dar
bininkų ir darbininkai su
streikavo. Kanclierius nu
rodė, kad darbininkai ir 
darbdaviai Vokietijoj ir 
Francijoj pamiršę visus sa
vo nesusipratimus darbuo
jasi iš paskutiniųjų tokia
me svarbiame laiko. Sakė, 
kad karas eina ne vien ant 
Belgijos ir Lenkijos laukų, 
bet taipgi Anglijos ii- Fran
cijos dirbtuvėse.
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Šioje valandoje.
Kaip gyvena 

-rusai belaisviai.
Vienam laikraštininkui 

teko pabūti tarp Rusijos 
kareiviii belaisvių, kurių 
dalis randasi Vengrijoje, 
netoli Dunojaus upės. Ven
grų vyresnybės apsiėjimas 
su belaisviais neblogas. Iš- 
pradžių jienis buvo ankšta, 
nes tik nesenai išstatė nau
jus apkūrenamus trobesius. 
Mėsos duodą 3 kartus savai
tėje. Duonos gauną didesni 
kepaliuką kaip patįs aust
rų kareiviai. Be to, belais
viams mokama ir tokia al
ga, kaip austrų kareiviams. 
Hygienos sąlygos išpradžių 
buvo nekokios, nuo ko 
daugelis ėmė sirgti įvairio
mis ligomis, net cholera. Bet 
daktarų rūpesčiu ligos pa
naikintos. Belaisviams in- 
taisyta pirtis. Belaisvių sto
vykla neužtverta, ir jie 
liuesai gali vaikščioti po a- 
pylinkę. Liuoso laiko jie 
turi daug, nes priverstinų 
darbų mažai kas jų turi; 
mat, austrai, bijodami pa
didinti pas save bedarbių 
skaičių, nenori atimti iš sa
vo darbininkų darbą, kad ji 
belaisviams duoti.

Kasžin kaip Rusijos val
džia belaisvius užlaiko? Ji 
juos grūdą į Siberiją ir te
nai šalčiais kankina. Ko
kiam nors laikraštininkui 
vertėtų tarp vokiečių ir au
strų nelaisvių pabuvoti ir 
paskui pasakyti pasauliui, 
kaip ten visa dedasi..........

ko

Visi turi 
būti amerikonais.

Illinois valstijos 
rius Lewis pereitą savaitę
senate pasakęs kalbą, kuri, 
sulyg reporterių praneši
mo, turinti didelę reikšmę. 
Tarp kitko senatorius pa
sakęs:

“Mes visi esame ir turi
me būti amerikonais. Nesi- 
žvalgykime į tai, iš kokios 
tautos paeiname, bet visuo
met ir visur atminkime, 
kad Amerika suteikia mums 
laisvę ir kad pirm visako 
turime Imti amerikonais”.

Senatorius Lewis labai 
juodai tėmijasi į japonu rei
kalus. Štai jo žodžiai: “Po 
europiniam karui prisiar-

Kur geriau butų?
Nekurie musų laikraščiai ginčijasi delei Lietuvos li

kimo. Vieni jų sako, kad suvienyta Lietuva butų lai
mingesnė, jei ji paliktų Vokietijos globoje. Kiti sako 
kad ji butų laimingesnė palikus Rusijos globoje. Indo- 
mu butų sužinoti, ką apie tai mano musų plačioji vi
suomenė. Tatai katrie musų skaitytojų tuo dalyku in- 
domauja, meldžiami savo nuomonę išreikšti paklausi
me—KUR GERIAU BUTŲ? ir prisiųsti “Kataliko” re- 
dakcijon. Redakcija visa tai indės laikraštin.

Lietuvių Spaudos
Draugijos Reikale.

Pernai staiga gimęs bai
sus Europoje karas ir ki
tos aplinkybes baisiai su
trukdė musų L. Spaudos 
Draugijos Amerikoje veiki
mą. Delei to neatlikta per
nai iškalno pažymėtas ir 
laikraštininkų suvažiavi
mas. Ir kaip gaila, kad toks 
suvažiavimas 
suvažiavimas 
Įvykęs, rasi,

neįvyko. Jei 
pernai butų 

nebūtų susi- 
jėgos kadir

tėvynčs-Lietuvos
skaldę musų 
pačios
šelpime siaučiant ten da
bartiniam karui. Ir dabar 
tą musų jėgų susiskaldy
mą sunkoka atitaisyti, pa
sukti į tinkamus bėgius. 
Suvažiavimas be to buvo 
pernai reikalingas ir del 
musų naminių reikalų, ka
dangi musų spauda išnau- 
jo pradėjo krypti iš sau 
užbrėžto kelio, ėmė nepil
dyti savo tikrųjų pareigų. 
Bet tai vis praėję laikai ir 
jų negalima sugrąžinti. Tik 
dar kartą turiu pastebėti, 
kad tuo žvilgsniu pernai pa
daryta didi klaida.

Tečiau pernai padarytas 
klaidas gal visgi butų gali
ma atitaisyti šiemet ir šie
met Lietuvių Spaud. Dr-jos 
suvažiavimas būtinai' yra 
reikalingas. Visupirmu to-

tįs laikas, kuomet Japoni
ja pasakys Rusijai, Angli
jai ir Francijai: Aš pagel- 
bėjau jums, kuomet jus 
turėjote nesmagumus, gi 
dabar pagelbėkite man, nes 
aš noriu persiimti su 
Valstijomis.”

Suv.

Vokiečiai ir taika.
Kuomet karas visu 

žiaurumu terioja Europos 
šalis ir kuomet dar nenu- 
sisvėręs nei vienon, nei ki
ton pusėn, Washingtone c- 
santi Įvairių šalių ambasa
doriai ima pasakoti, kad 
Vokietija jau taip daug 
nusikamavusi, kad tik lau
kianti iš bile kur taikos. 
] įasi i d i j into. A mbasadoriai 
todėl patarianti prezidentui 
AViksomii ir sekretoriui Bry- 
anui pasiskelbti taikos tar
pininkais ir pareikalauti 
pabaigti dabartinį pragaiš
tingąjį karą. Ir pačių vo
kiečių visuomenėje, 
kojama, kibinti balsai 
taiką. Bet, matyt, taika 
galės įvykti greičiau, 

padarytas galas 
militarizmui.

savo

nebus 
kiečių

pasa- 
už

ne

vo

Nauji Rusijos ministerial.
Žmonių švietimo ministe- 

riu paskirtas grafas Ignat- 
jev, buvusis žemės ūkio 
ministerio padėjėjas, o jo 
vieton paskirtas grafas Mu- 
sin-Puškin, iš Maskvos gu
bernijos durnos atstovas. 
Durnoje jis buvęs centro 
grupėje.

ir turėtų 
tautos la-

del, idant musų su didelėmis 
pastangomis anais metais 
užmegsta Spaudės Draugija 
nesuskiltų ir neišnyktų, nes 
tuomet toks atsitikimas 
aiškiai liudytų, kad mes, 
laikraštininkai, neturime 
pastovumo, nepildome savo 
žodžių ir nutarimų. Jei 
Spaudos Draugija turėtų 
suirti, visuomenės akyse 
mes netektumėm autoriteto 
ir negalėtumėme jos akyse 
nieko sverti. Toliau, šiemet 
laikraštininkų suvažiavimas 
yra reikalingas ir todėl, nes 
gal, mums pasisektų atitai
syti nekurtas pernai musų 
tarpai! įsibriovusias klai
das. Ąš nesakau, kad pri
gulinti į Spaudos Draugiją 
laikraščiai turėtų laikyties 
vienodos nuomonės dvasi
niuose reikaluose, bet man 
rupi tas, kad jie visi turė
tų bendrą sutarimą veikti 
tautos dirvoje. Aš pirmon 
vieton visuomet statau tau
tos yeikalus. Kiti visi reika
lai yra antraeiliai. Todėl visi 
musų laikraščiai 
išvien darbuoties 
bui. Pagaliau musų laikra
štininkams suvažiavimas ir 
todėl dar būtinai reikalin
gas, kad plačiau aptarus ir 
nusvarsčius, kaip musų lai
kraščiams butų pasekmin- 
gian kovoti su tvirkinan
čiais visuomenę laikraščiais, 
kurių šiandie daug priviso 
ir, kurie prisidengdami ne
va darbininkų “geradarių” 
kaukėmis, tvirkina musų 
darbinilikus ir atitraukia 
nuo doros kelio. Tie laikra
ščiai tarp lietuvių išeivių 
kaskartas vis daugiau vei
sia banditų. Tie veisiami 
banditai kol kas yra tik 
plunksnos banditais, bet jei 
mes išanksto jiems neuž
bėgsime kelio, jie paliks 
vieškelių banditais ir pa
virs į tikrus galvažudžius. 
O tokie laikai tegu mums 
bus nelemta sulaukti.

Todėl del šių ir kitų prie
žasčių šiemet laikraštiniu.- 
kų suvažiavimas būtinai 
reikalingas. Ir tai jis turė
tų įvykti kuogreičiau, sa
kysiu, kadir šio pavasario 
pradžioj; Mums patiems rei
kia darbuoties, nes pašali
niams musų reikalai neru
pi.

J. M. Tananevičia,
S. L. D. A. pirmininkas.

Tikyba Amerikos 
Politikoj.

Neretai musų tautininkų 
ir pirmeivių išrodinėjama, 
jog Amerikoj politika nė
ra maišoma su tikyba. Pri
kaišiojama lietuviams kata
likams, ypač, kunigams, jog 

nurodo, jog reikėtų imti pa
vyzdį, sekti tame atvejyje 
amerikonus.

kos politikoj nesusiduria-

Šisai yra Amerikos admi 
rotas, kurs sako, jog Vokie
tija laimės karą.

to, 
ne 
su

ma del tikybos, jokių skili
mų, jokių tąsymų del tiky
bos nėra. Todelei ir išrodo, 
kad pirmeiviai turi nesu- 
triipinamą argumentą, jog 
ir pas mus' lietuvius nepri
valu kalbėti ir atsižvelgti i 
tikybines pažvalgas, kuo
met veikiama viešame gy
venime. Bet pirmeiviai ne
mato ir nenori matyti 
jog Amerikos politikoj 
vien nemaišoma tikybos 
politika, bet svarbiausia 
ra tas, kad Amerikos po
litikoj viešame gyvenime 
nėra prieštikybinės tenden
cijos. O pas mus pirmei
vių ta tendencija aiškiai 
matoma, nešama viešai! gy
venimai). Tai-gi ar Įstabu, 
jei prieš tą tendenciją ku
nigų ir šiaip katalikų'rea
guojama.

Kiunnet msų bedi aviniai 
ir p riesti kybiniai veikėjai 
ir laikraščiai atsidurs to
kiose pozicijose, kokiose 
pas amerikonus yra “The 
Menace” ir kiti šlamštai, 
tai tuomet ir mes susilauk
sime skaistesnio viešo gy
venimo ir veikimo. “Kol 
musu viešame gyvenime 
sukinėsis veikėjai su prieš- 
tikybinėmis tendencijomis, 
tol nebus nutarimo tarp 
srovių, tol srovės veiks kas 
sau ir tol iš lietuvių men
kos tautos bus trįs tautos 
— katalikai, tautininkai ir 
socialistai.

Praėjusią savaitę Chica- 
goj atsibuvo į miesto urė
dus
Buvo smarki kova. Kandi
datai gyrė save ir peikė ki
tus ir kai]) rodos truputėlį 
kesintasi pasigauti tikybos, 
kad paniekinti vieną kan-

kandidatų rinkimai.

Šisai amerikonas atsiuntė 
Belgijos žinia, jog belgai su 
didžiu džiaugsmui priimą 
Amerikos pagelbą.

didatij. Thompsono pasekė
jai, kad pažeminti Olsonų 
protestonų akyse, sakė, kad 
Olsono pati esanti katalikė, 
kad savo vaikus leidžianti į 
parapijinę mokyklą. Olson 
šitaip apie tai sakė: 
“Thompson paskleidė apie 
mane melagingas paskalas. 
Bile koks vyras, kurs tik 
mes tikybinius prietarus ir 
panaudos tikybą politikinei 
agitacijai, tasąi nėra ver
tas Suvienytose Valstijose 
jokio ofiso. Ir kaip sykis 
tai Thompson ir jo pa
sekėjai darė. Jie paskleidė 
paskalas, buk mano žmona 
yra katalikė, buk aš savo 
vaikus auklėju parapijinėj 
mokykloj. Šitos paskalos y- 
ra melagingos, bet kas blo
go, jei ištikro taip butu? Y- 
ra nelabas daiktas intrauk- 
ti tikybą i politiką”.

Taip tai išsireiškė apšvie
stas amerikonas apie maišy
mą tikybos su politika. * 

,z

IŠ LIETUVIŲ UNIJŲ.
NEW CANAAN, CONN.
Čia blogai su darbais. 

Daugybė bedarbiu, tarp jų 
nemažai ir lietuvių. Laukia
ma pavasario, kol darbai 
ant ūkių prasidės, tada su 
darbais gal nebus bėdos.

Šiaip pas nius neijokio 
gyvumo, tarp lietuvių. Išsi
skirstę, išsisklaidę, nėra nei 
jokios lietuvių draugijos, 
kuri sutrauktų, surištų šios 
kolionijos lietuvius. Čia lie
tuvių gražus būrelis. Iš jų 
yra gana pasiturinčių, tu- 
i lučių nejudinamas nuosa
vybes.

Musų akis irgi yra nu
kreiptos' į dabartinį karą. 
Daug disputuojama apie li
kimą Lietuvos. Beveik visi 
pas mus lietuviai nori, kad 
Lietuva po karui liktų po 
Rusija. Neatsisako lietuviai 
ir tėvynę sušelpti savo au
komis. Buvo atvažiavę atikų 
rinkti komitetai, jiems su
metė virš $10.00.

Tūmytojas.

ST. CHARLES, ILL.
Pas mus darbai visai blo

gai eina. Daugybė žmonių 
be darbo. Ir iš kitur atva
žiavusiems ne kasžin kaip, 
nes tuo labiau negali gauti 
darbo. Biznis eina ne blogai. 
Mat, kol dar žmoneliai tu
ri (‘entų, o manydami, kad 
laikai pagerės, tai išleidi- 
nėja paskutinius. Čia lietu
viai gyvena sutikime.

J. N. 1‘.

BALTIMORE, MD.
Vasario 21 d. buvo susi

rinkimas komiteto nuken- 
tėjusiems nuo karo šelpti. 
Susirinkime dalyvavo 10 
delegatų. Apkalbėjus vieti
nius reikalus, p. J. Vasi
liauskas, plačiai >’ aiškino 
“Tautos Tarybos” tikslą, 
jos veikimą, būdą tvarkimo- 
si. Delegatams priminė, kad 
jie praneštų apie ją savo 
draugijoms. Nekurie iš dele
gatų bandė Tautos T. igno
ruoti, sakydami, kad ji 
skaldą jų bendrą veikimą 
ir dalina į partijas. Dr. V. 
Kudirkos dr-ja paaukojo 28 
dol., L. K. Vytauto 10 dol. 
ir p. Kreivėnas, drapanų 
krautuvės savininkas, paau
kojo “siūlo” išla nuėjimui 
vertės 25 dol. Aukos eis nu
kentėjusioms lietuviams nuo 
karo šelpti. L Ramutis.

KENOSHA, WIS.
Kovo 7 dieną šv. Petro 

parapijos salėj 3 vai. po pie
tų draugijų: Birutės, Lietu
vos Balso, S. L. A., Šv. 
Petro ir šv. Benedikto, nu
tarta suvienytomis spėko
mis apvaikščioti “Lietuvių 
Dieną” 7 kovo. Birutės ar
tistu i-mėgėja i atlos komedi
ją “Gaila ūsų” ir kalbėto
jai bus pp. Butkus ir Stri- 
kulis. Pelnas eis į Tautos F. 
Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti.

? Komitetas.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Vietos Tautos Fondo ko

mitetas del nukentėjusių 
brolių nuo karo ir paminė
jimui Lietuvių Dienos (kovo 
1 d.), rengia kovo 7 d. ap- 
vaikščiojimą su programų, 
prakalbomis. Šiam vakare 
bus žymus kalbėtojas kun. 
J. Misius ir kiti. Įžanga dy
kai.

Meldžiam visų brolių ir se
serų kuoskaitlingiausia su
sirinkti, kadangi musų mie
ste tokiu kalbėtojų nebuvo, 
kurie butų išaiškinę lietuviu 
ateitį, kaip mes turime į 
tai žiūrėti, ir kas mus lau
kia po šio baisaus karo.

Širdingai kviečia visus 
lietuvius Tautos Fondo

Komitetas.

Apie naminį vaikų 
auklėjimą.

Te is y b ės pam ylėji m as.
Melagystė, veidmainystė 

ir tiesos iškreipimas, yra 
tai svarbiausios musų am
žiaus ydos. Pas kai-kuriuos 
žmones tiesos supratimas 
tai]) išdilo, kad jie tiki net 
savo pačių melagystei. Tie
sos meilė pas musų protė
vius buvo garsi ir mes ta
me atžvilgyje žymiai ištam 
tėjome. Kitados rankos pa
davimas buvo prisiegos ver
tas, kad “žodis pasakytas 
nebūtų atmainytas”; mela
gius neturėjo garbės. Prie
šingai, kiek žmonės šiandie 
neprimeluoja žodžiu ir raš
tu! Švenčiausiais užtikrini
mais prisižada, bet apie žo
džio išlaikymą nieko nemis- 
lija. Kiek melagysčių paduo
da kai kurie laikraščiai sa
vo skaitytojams ant pusry
čių ir ant vakarienės? “Žmo
gus turi liežiuvį, kad savo 
mintis pridengtų”, yra šian
die obalsis labai daugelio. 
Kas turi .atviras akis, tas 
skaudžiai apgailestauja tą 
vėžį, kuris musų visuome
nės smegenis griaužia. Jei 
toje pakraipoje nebūtų at
mainos, tai musų draugiš
kas gyvenimas turėtų že
mai pulti. Pradžią to blogo 
pataisymui reikia padaryti 
dar vaikų kambaryj.

Palinkimas į melagystę 
tankiai aiškiai parodo pa
linkusį į blogą vaiko būdą. 
Kartais mažas vaikėzas, nuo 
kurio neišgirdai jokios me
lagystės, visai netikėtai 
gražiai pameluoja, kad iš
sigelbėjus iš kokio nesma
gaus padėjimo. Išsireiški
mą, kad “vaikai teisybę sa
ko”, reikia priimti su atsar
gumu.

Teisybės meilė priguli 
prie dorybių įgytų, todėl 
reikia vaiką joje išauklėti. 
Tas yra tuo' labiau reika
lingą, kad melagystė gim
do labai daug kilų blogų 
pasekmių. Kas meluoti neiš

moko, nebus apgavikas, 
kreivaprisiegtojas arba va
gis.

Ir tėvu namai, ant nelai- v 7

mes, tankiai progą duoda 
melagystei. Pirmojo balan
džio dienoje (prim’ Aprilis) 
vaikus pamokina, kaip galė
tų ką gudriai apgauti. Jei 
tėvams yra nesmagu, kad 
vaikas prie svetimo žmo
gaus teisybę pasako, su
draudžia jį sakydami: 
“kvailas, kam teisybe sa
kai, galėjai taip ir taip pa
sakyti”. Tokiu ir kitokiu 
badu vaikus‘mokina ir pra
tina meluoti.

Labai kenksmingą intek- 
mę ant vaikų turi blogi tar
nai, kurie žodžiu ir darbu 
jiems pavyzdį duoda. Jei 
vaikai veidmainingumu, me
lu, ar kitokiais budais savo 
piktus darbus užslepia, tai 
anie juos išmintingais pava
dina ir pagiria. Ką jau to
kiame atsitikime ir bausmė 
pagelbės, jį vaikų nepatai
sys, tik juos gudresniais pa
darys. Ten auklėjimas ap
verktinai yra žuvęs, kur 
dvasiškų vaiko pajėgų iš
lavinimui nevartoja nieko 
kilo, kai]) melagyste. Tokiu 
tik budu išauga visokį suk
čiai ir apgavikai, kurie savo 
protą ir mokslą sunaudoja 
žmonių ištvirkinimui. Kiek-
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Jonas A. Martinkus
Amerikos Lietuvių Dienraščio 

“KATALIKO” Agentas.
Užrašinėja laikraštį, renka apgar

sinimus, priima spaudos darbuo etc.
ADMINISTRACIJA.
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FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
f amą. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių 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 transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lictuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir groi 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mieli.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IK VAKARINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St.,- :: Chicago, III-
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KATATTKAS

Kur geriau butų?
GERIAU PO RUSIJA.
Kuomet mes dar autono

mijos neturime, tai vis vie
na, ar mes liksime prie Ru
sijos ar prie Vokietijos. Tai 
vis pusė bėdos, tik vienas 
gana svarbus dalykas: jai
gu vokiečiams pasisektų už
imti visą Didžiąją Lietuvą, 
tai, nėra abejonės, kad ji 
neištiktų nepaliesta tiro- 
nies rankos, ar tai caro ar 
kaizerio. Jaigu kaizeris taip 
pasielgtų su Lietuva, kaip 
su Belgija, tai iš musų tėvy
nės liktų pelenai ir griuvė
siai.

Tą, ką mes jau įgijome 
per 10 metų po atgavimo 
spaudos, ty. kiek pakilome 
kultūroje ir ekonomijoje, tas 
viskas butų sunaikinta.

Kas link kultūros ir eko-Į 
nomijos, tai Vokietija tuo
se dalykuose yra augštokai 
pakilusi, tatai aš ir manau 
neapsiriksiu pasakęs, kad 
iš to atžvilgio geriau butų 
likus po Vokietijos. O jai
gu viršmiuėtieji dalykai bu
tų paversti į pelenus ir griu
vėsius, tai nėra ko svajoti 
apie likimą po Vokietijos

Nekurie sako, kad Rusija 
turi kazokus ir žandarus, 
kurie musų brolius smaugia, 
bet juk jie musų visų neį
veiks išsmaugti, ypač dabar, 
kada musų broliai pradeda 
susiprasti kuomi esą.

Anais metais, dar Murav
jovo laikais, lietuviai stovė
jo ant žemo laipsnio; jaigu 
tada butų lietuvio pa klaus
ta: kas tu esi? tai ištikrųjų 

, butų atsakęs: esu katalikas, 
kalvinas, ar liuteris. Jaigu 
kas butų jį pavadinęs lietu
viu, tai, be abejonės, butų 
nusistebėjęs Šiandiena jau 
to nebėra. Rodos, nebeįvei- 
ktų musų nei žandarai, nei 
kazokai, ne skaudžios jų na
ga i kos.

Muravjovas, korės musų 
brolius ir norėjęs mus išnai
kinti, pats šiandiena žemėj 
jau supuvo, lietuvių tauta 
gyvuoja ir plėtojasi. Tik ne
nustokime vilties, nors ir ne 
taip gretai, bet visgi turime 
atsiekti savo siekiamąjį tik-

tų, bet tautinį susipratimą 
prarastų. Nereikia manyti, 
kad lietuviai yra silpnais ti
kėjime. Ne, jie yra gana gi
laus tikėjimo, tik atvažiavę 
į šią šalį ir per keletą me
tų neturėdami bažnyčių ir 
kunigų, kurie rūpintųsi dva
sios reikalais, nekurie liko 
dvejojančiais, bet, galima 
sakyti, tai vis mažuma. Ne
žiūrint į socialistu uolu 
darbą platinti visokios rū
šies šlykščius raštus, jie li
ko ištikimais tėvynei ir baž- 
nvčiai. «/

Likus suvienytai Lietuvai 
po Rusi jos globa, nei vieni, 
nei kiti negerbtų nei kaize
rio nei caro, tik visi rupin-

čios Lietuvos ir visomis pa
jėgomis gaivintų ją, kad vėl 
kokia galingą tauta neuždė
tų savo geležinės pirštinės 
ant lietuvių sprando ir ne
imtų “maloniai” gniaužyti. 
Rusija ir išėjus pergalėtoja 
negalėtų 
Lietuvos 
kultūros

kenktitiek daug 
atgijimui ir jos 
kilimui.

sujungta Lietuva su plačia 
autonomija liktu po Rusijos 
savo kūdikystėje, o paskui 
išsivysčiusi greičiau išgau
tu neprigulmybę, negu pali
kus po Vokietijos. Kas trok
šta, kad Lietuva paliktų po 
Vokietijos, tas yra nusilpnė
jęs savo tautos dvasioje.

J. Karalius.

RUSIJOS GLOBOJE.
Geriau butų likti Rusijos 

•loboj, ten musų tauta išli- 
sveika.

J. Steponavičius.

8 
ktų

PO RUSIJA.

1’. Gagaitis.

RUSIJOS GLOBOJE.
Į šitą klausimą atsakau 

taip: geriau butų, kad visa 
suvienyta Lietuva liktų Ru
sijos globoje, nes po jos val
džia atgijimo pasekmės lai
mingiau klestėtų negu po 
Vokietijos. Štai del ko: 1. 
Mes jąu žinome teutonu 
smalstumą, kaip jie atsine
ša į svetimas tautas su savo 
švelnumu, sukurdami ‘‘ger
manizacijos ugnį”, o ypatin
gai išėjus Vokietijai perga
lėtoja, pasidvigubintų vo
kiečių upas, tada musų tė
vynė butų menkutis del pra
rijimo jiems kąsnis; ir dar 
musų broliai. Mažosios Lie
tuvos, kaizerį begarbinda
mi, padėtų tą darbą Vokie
tijai atlikti.

2. Visi musų socialistai, 
susinešė su Vokietijos socia
listais, turėtų didesnę pajė
gą būti gerais “apaštalais” 
lietuvių tarpe, o lietuviai 
katalikai pasilikę silpnais, 
be abejonės, prisišlietų prie 
vokiečių katalikų sąjungos. 
Tiesa, tikėjime gal sustiprė-

fpANirt S- SeipĮ
Šisai vyras yra didžiau

sias šėrininkas Rock Island 
geležinkelių kompanijos.

tė spauzdinti kningas ir bek
raščius savo ‘'kirilica”. Juk 
tik dalis, pagal Vokiečių 
ribų, liko lietuviais, o toliau 
visi sugudėjo.

P. Norbutas.

Mes anatome, kaip elgia
si vokiečiai, lyg žvėris ko
kie drasko nekaltus žmones. 
Rusų pasielgimai kitoniški. 
Taigi aš sakau, kad po ru
sais geriau butų.

RUSIJOS PUSĘ PALAI
KO.

Aš geriau palaikau Rusi
jos pusę, negu Voketijos. 
Žiūrėkite, jei mes liktume 
Vokietijos globoje, tai turė
tume pratinties prie jų pa
pročių, įstatymų, pagalios 
ir kalba mums nepažįstama. 
Prie Rusijos įstatymų ir pa
pročių mes jau pripratę, 
nes ir kalbą jų pažįstame, 
už tai jos globoje irųius 
daug geriau butų. Dabai 
ir mokyklose yra leidžiama 
mokyti lietuvių kalba. Kata
likai, tarnaujantieji karuo- 
menėj nėra varžomi išpažin
ti savo tikėjimą ir yra lei
džiami lankyties į bažny
čią. Aš buvau rusu-japonų 
kare, todėl su rusais teko 
gerai susipažinti. Vokietijoj 
tie visi dalykai yra varžomi.

' J. Brozniškis.

gu Vokietijoje, nurodysiu 
šiuos faktus:

Man važinėjant į Lietuvą 
viršiniilėtais metais, teko 
nekartą apsistoti Kybartuo
se arba Virbaliuje pas J. 
Prapuolenį, kurio tėvai, 
daug metų atgal persikėlę 
gyventi iš Vokietijos į Ru
siją.

Šiaip pasakojo patsai se
nukas Prapuolenis: “Man 
jegyvenant Vokieti joj e
taip jau įkirčjo vokiečių 
valdžios žiaurumas, mokes
čių didumas, kad maniau 
išsižadėti ūkio ir eiti pas 
kitą už berną. Galų-gale 
nusprendžiau tą ūkį Vo
kietijoje parduoti ir važiuo
ti pirkti kitur, t. y. Rusi
joje.

Sužinojęs, kad Kybar
tuose yra ant pardavimo 
ūkis su G0 margų žemės ir 
daug trobų, aš jį nupirkau 
už 28,000 rublių. Gi šiandie
na duoda man 100,000 rub. 
už tą pati ūki, o aš visai jo 
neparduoda...

Mokant gyventi, šimtą 
kartų geriau Rusijoje, ne
gu Vokietijoje” — užbaigė 
senelis.

1913 m. man pačiam pri
siėjo gyventi Weingarte- 
n’e, Wuertembiirgo provin
cijoje, Vokietijoje, ir teko 
susidurti su visokeriopų 
sluogsnin žmonėmis ir visi 
matėsi esanti neužganėdin
ti, ypač militariniais mokes
čiais bei pačia kaizerio val
džia. Pavyzdžiui: Vienas u- 
kininkas turi 100 
lauko 
miško 
ineigų 
12,000
valdžiai 
mrk. Tos mokestis už šunį 
(1G mrk.), kitus gyvulius ir 
t. t.

Kitą vertus, bežemiai ir
gi turi mokesčius. Žmogus, 
kuris dirba ant stoties ir 
gauna į metus 3,000 mrk., 
iš tų jis turi valdžiai atmo
kėti 80 mrk.

O ką besakysi apie Poz
nanians lenkų ekspropria- 
cijas? Mažosios Lietuvos iš- 

’ tautinimą, suliuteriavimą ? 
Faktai yra aiškus ir be aiš
kinimo.

Pagalinus reikia pažvelg
ti į Šveicarijos gyventojus, 
kurie tiek mažai žemės tu
ri, o taip turtingai gyvena. 
Užtenka jiems tenai darbo. 
Mokslas, kultūra stovi la
bai augštai. Pas juos yra 
liuosybė, vienybe ir tokiuo 
budu Šveicarija yra augš- 
tinama ir gerbiama visų 
tautų.

Be abejonės ir Lietuva iš
kiltų su laiku, jaigu jai bu
tų duota didesnė liuosybė. 
Veikiai pakiltų mokslas ir 
dora — bet neatbūtinai rei
kia lietuviams geresnes vie
nybės, darbo del šviesesnio 
rytojaus.

— Aš sutinku likties po 
Rusijos, o ne po Vokietijos 
globa, jei nebūtų kitokio i- 
šėjimo. Eržvilkietis.

I DIDELIS PASfULIMAS
Šie f Įėsikėrpki

Šitas pavaikshf 

ir Priekis nuo 

Pakelio ŽIRO 

eiga retu skaitai 

vi vienf /> cents 

ŽIRO kuponu. 

Piningais arJo* 

vanomis. Skai
tyk viluje kupo
nas. f Pasiuti

mas f'isiuigia 
GruoJ. jI, 1915 J,

P P. Lcriitei’d 5a.s $sw Yes-k Sity
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1644
1373

šiaur-vakarinž dalis

W. Chicago av2510 
Milw. avė.

1045 Mihv. avė.
2054 Mihv. avė.
2710 W. Norht avė 1832

2830
1836
1217

Vakarinė dalis
W. Madison st £818 
W. Madison st „102 
Blue Island a?3032 
S. Halste st. 3427 
S. Halsted st 4729

Geriausia kava, kurią užjįj] 
tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

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

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima

1 sučėdyste ant kožno svaro. U 
šiaurinė dali,

W. 12 st.
W. 22 st.

pietinė dalis

2640 Lincoln avė.
... ,, 3244 Lincoln avė
Wentnworth 3413 N. Clark tl

S. Halsted st jau miOK 'a\ ozi
S. Ashland av uoistAta \\\ gg^

»

margų 
ir aplink G margus 
tame lauke. Jis turis 
gerais metais link 
markių, o išmokus 

mokesčių 4,000

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHOJT

Or, T. ČL Mafurzynsks
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie :• v i šok i d arba dantisterijos sky- 
riun incinanti Darbas gvarant. 

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. Haddon a v

Tel. Randolph 5246

A. Siakis 
ADVOKATAS 

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted It. 
Tel. Drover 5326

t
V'<-» *V

Phone Drover 7800

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

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan St., Chicago.8 “ “TV

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
a Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
I MUSU ČIENiOS YRA ŽEM8AUS1OS.

Šitas specialia KUPONAS vertas 18
į Ha°san Cigaretų kuponu, kada yra į)riduo- 
| dainas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
I Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., Nev/ York, N. Y. 

(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

GERIAU PALIKTI SA
VISTOVIAIS.

Kad prisikeltų iš ano svie
to musų didvyris Jagiela ir 
sulietuvintų tuos lenkus, ku
riuos jis sulenkino, tai lie
tuvių tauta dvigubai padidė
tų. Tada išrinktume sau ku
nigaikštį ir gyventume lai
mingi be jokios kitų globos.

' A. Adomaitis ir 
A. Janušauskas

PO VOKIETIJA.
Aš manau, kad po vokie

čių geriau butų, ten laisvė, 
Rusijoj e | n'ispaudimas.

V. Klimas.
o

PRIE RUSIJOS.
Prie Rusi jos geriau butų, 

nes mokesčiai mažesni, rei
kia mokėti tik už žeme, o 
Vokietijoje tai ir už gyvu
lius, paukščius ir tt.Toliaus, 
jei tau kokia nelaimė, neuž
derėjo gerai javai, tai turi 
mokėti bausmę.

F. Levickis

VOKIETIJAI TURIME 
BŪTI DĖKINGI.

Aš ir keletas mano draugų 
išreiškiame nuomonę, kad 
geriau butų likti po Vokie
tijos, nes nekas kitas išgel
bėjo musų spaudų, kaip tik 
Vokietija. Rusija verste ver-

GERIAU BUTŲ PO RU 
SIJOS GLOBA.

Skaitydamas ‘ ‘ Kataliką’ ’, 
radau atsišaukimą į lietu
vių visuomenę, “Kur ge
riau butų?

Tad tegul bus ir man lei
sta pratarti žodį — kitą 
to taip svarbaus klausinio 
delei.

Gyvenant man Šveicari
joje aplink keturis ■ metus, 
labai interesavo mane a- 
grikulturos bei ūkio moky
klos, bet, deja, kad nebuvo 
laiko, kurį butų galima pa
švęsti tam dalykui, nes kas 
kitas rūpėjo.

Tuoni pačiu gi laiku, t. y. 
vakacijų metu, užsiimdinė- 
jau tais dalykais.

Teko man matyti, kiek 
turi žemės, kaip gyvena* 
kiek turi ineigų Šveicarijos, 
paskui Vokietijos ūkinin
kai.

1911-12-13 metais teko 
man parkeliauti i tėvynę — 
Lietuvą ir pamatyti, kaip 
tonai žmonės gyvena, kiek 
jie turi žemės, jų ineigas, 
išlaidas ir t. t.

Man mačius Lietuvos ir 
kitų šalių padėjimą, priė
jau prie tokių išvadų, kad 
lietuviams geriau butų lik
ti Rusijos, ne kaip Vokie
tijos arba kieno kito globo
je.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Bobey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave.,
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

V.

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

COLLECTED AND ARRANGED 
BY

VINCENT NICKUS

CHICAGO, ILLINOIS

V. Niekaus Albumai, kuriuose telpa raukius lietuvišku šokių ir maršų, yra pirmas tos rųšies 
leidinys, iš kurio turėtų pasinaudoti lietuviškieji muzikantai, nes pirma lietuviškų šokių prireng
tų visai orkestrai nebuvo. Visas komplektas susidedu iš vienulikos Albumų, o kiekviename Al
bume telpa: V. K. Maršas, Varpelis valcas, Liepelė polka, Lelija valcas, Diedienė polka, Aguo
nėlė mazurka, žirgelis šokis, Lietuvos maršais, Vamzdelis, Suktinis, Klumpakojis, Noriu miego, 
Himnas, Tautiškas Himnas.

Pasiskubinkite muzikantai įgyti Albumus lietuviškų šokių, nes viena, kad jie Jums visada 
palengvins žaidimų, o antra, — vėliau galite nebegauti.

Kaina vieno Albumo vienam instrumentui 50c.
Visi 11 Albumų, visai orkiestrai $4.00.

' ■“ Reikalaudami kreipkitės pas:

Tananevicz Publishing Company
3249 South Morgan Street, - - CHICAGO. ILLINOIS

ALBIAI
LITHUANIAN DANCES 

for Orchestra

Piano, 1st Violin, 2d Violin 
Cello, Bass,Flute, Clarinet, 
1st Cornet. ScICornet,Trom

bone, Drums.

13E

Be abejonės, lietuviams 
visupirmu reikia liuosybės, 
apšvietus, daugiau negu i- 
ki šiam laikui turėjo.

Idant patvirtinus, kad 
Rusijoje geriau butų, nc-

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

3



katalikas

Pirkit MuzikosNEPASIBAIGĖ ST R AI -

Tawanevkz Savings

BANKNAUJAS SUMANYMAS.

No.

$6.25

bankos čekiu negali šiądien atsakančiai

Dr. G. M. Glaser ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

$13.00subankrutijusi. tęs

dan-

O.

1785-10. Rožmedžio rėmai, tvirti kampų ir gzimsij apkaus
tymai, nauji patentuoti uždarymai. Turi 10 perlinių klia- 
višių, 2 eiles dūdų, 4 basus; dumplės su 42 foldų. Dydis y 
l01/įx5į^ colių.

Kaina

No. 1722-21-8 f Rožmedžio rėmai, metaliniai apkaustymai per 
visus kampus dumplių, nauji patentuoti uždarymai. Turi 
21 perlinį kliaviši, 8 basus, 4 eiles dūdų; dumplės su 16 
foldų. Dydis 10į4x5i/j colių.
Kaina

Paieškojimas.
Paieškomo Kaz Matulevičiaus. Tu

rime prie jo svarbu reikalą, Malonė
kite atsišaukti i ofisą.

TANANEVICZ PUB. COMPANY.
3249 S. Morgan St.. Chicago. Ill.

Parsiduoda galiūnas ir svetaine 
ant Town of Lake, lietuviu apgyven
to.) vietoj 1701-03 W. 47th St., kam
pas Paulina St. Parsiduoda iš prie
žasties. kad savininkas turi kitą biz
ni. Parsiduoda labai pigiai. Norinti 
platesniu žinią kreipkities pas savi
ninko V. Vozniak.
1701 W. 47th St., Chicago. Til.

Telephone Yards 450

REIKALINGI.
geri siuvėjai prie mo-
Tik gerai suprantanti

675. Mahagony medžio išbaigimo rėmai ir lentos. Turi 10 
apskritų kliavišių, 2 eiles dūdų, 4 basus, dumplės su 12 
foldų. nauji patentuoti uždarymai. Dydis 10x5Į4 colių.

Kaina .................................................................................... $5.00

Keikalingi 5 
terišką rūbą, 
savo amatą

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

Todėl aišku joj .......... ........................ ......................... ................ ..................... .......................
metų pasigadintu, mes ji pataisysim arba išmainysini ant kito Visai Dykai. Iš" Kanados visi pinigai turi but 
Krikščioniška ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, 
musų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti Gera vyriška ar moteriška 
Geriausios žinomos Krikščioniškos Kompanijos, o visados apturės tą

NATIONAL COMMERCIAL CO.,

LOXOL

HXPEUEW
O'/o ALCOHOL

Iš Chicago.
ŽMOGŽUDIS NESU

RANDAMAS.
Emnios Peterson užmu

šėjas, Aurora, II!., vis dar 
nesusekamas, nors policija 
dienomis ir naktimis uoliai 
darbuojasi. Nusamdyta ke
li specialiai detektivai. Ir 
Chieagos policija galvažu
džio ieško. Bet ligšiol visa 
tai palieka be jokių pasek
mių. Vakar miestelio Auro
ra valdyba turėjusi savo 
speciali susirinkimą. Polici
jos viršininkas Frank Mi
chels Įnešęs sumanymą nu
pirkti kelis šunis (blood
hounds) ir su jų pagelba 
bus ieškomas žmogžudis, 
nes, spėjama, kad ten visų 
trijų merginų nužudymas— 
tai vieno žmogaus-žvėries 
darbas. Taippat spėjama, 
kad tasai žmogžudis esąs 
Aurora gyventojas.

SUVĖLINO TRAUKINIO 
IŠĖJIMĄ.

Vakar traukinis “New 
York flyer” susivėlino ke
liomis minutėmis apleisti 
Chicago, kadangi tuo trau
kiniu keliaujantis Kanados 
“Northern Railroad” prezi
dentas, Win. Mackenzie, bu
vęs pamiršęs savo “over- 
kotį” Blackstone viešbutyj. 
Kol atnešta “overkotis”. 
traukinis turėjo stoty j sto
vėti.

PAVOGTA BRANGUS 
KAURAS.

Evanstono policijai Cla
rence Mark, 1615 Ridgc 
avė., pranešęs, kad nežino
mas vagilius iš jo krautu- 

■ vės pavogęs 200 metų seifą 
kaurą, kainuojantį $150.

Chieagos miesto taryboi; 
įnešta sumanymas ir priim
ta, dant vidnmiestyj, t. v. 
“loop”, butų leidžiama au
tomobiliams ant vienos vie
tos išstovėti ne daugiau 30 
minučių. Verteiviai tokiam 
parėdymui yra priešingi 
nes delei to ten sumažėsiąs 
“biznis.” Tas parėdymas 
pravesta todėl, kad ten pei 
dienas susikimšę automobi
liai stovėdavo ir trukdyda
vo komunikaciją.

ARMONIKOS
Musų armonikos yra visos importuotos iš Vokie

tijos nuo garsiausių sviete armonikų dirbėjų ir mes 
turime didžiausią armonikų pasirinkimą, nuo pigiau
sių iki brangiausių, taip, kad galime darinkti armoni
ką pagal jo norą link gerumo. Šitame kataloge mes 
paduodame tik tas, kurias musų žmones daugiausia 
vartoja.

14 k.fGoid filled)Aukso Laikrodėlis $5.50 
avimas 14 k. Gold filled Aukso Laikrodėlių stačiai pagal Fabrikos Prekė, kad kuodaugiausiai jų išparduoti; tai Kas Dabar Pirks Pas 

palaipintus *25 puikius daiktus kožnas apturės prie laikrodėlio Visai Dykai, kaip tai: Importuotas atviras laikrodėlis (Modelis), Tlar- 
Veidrodelis skuroj aptaisytus su trimis kitais dalykais, Dubeltavas Lenciugelis su Breloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, 

32 Kalibro Revolveris (modelis), Plunksna Fontanine, 
las, Peilukas. Taigi kas dabar iškirps ta apgarsinimu ir prisius 

•ra tikrai 14 k. 
ir 25 centus už

DOVANU ■ 40 DYKAI
Specijališk.as Išpardavimas 14 k.

Mus Laikrodėli, tai aukščiau patalpintus . ............... . - . . ....... —. ....-v
monika. Moteriška Branzoleta Veidrodėlis skuroį aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubeltavas Leneiugelis su Breloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties 
Branzoleta su laikordeliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (modelis). Plunksna Fontanine, Pipkė, Britvą, Diržas. Kaklaryšio špilkute, bangučiai del 
tų. marškinių ir kalnierių. žiedas. Peilukas. Taigi kas dabar iškirps ta apgarsinimo ir prisius sykiu su rankpinigių 25 cen. (markėmis ar kvoderi), tam tuojaus 
išsiųsim laikrodėli ir 25 dovanu prie laikrodėlio visai dykai

Kada apturėjo siuntinį persitikrinsit jog tas laikrodėlis yra. tikrai 14 k. Gold filled, Gvarantuotas ant 20 metų,'su garsiausiu pasaulyj Mechanizmu, o tos 
25 dovanos yra kuogeriausios rūšies tai užmokėsit likusius .$5.25, ir 25 centus už persiuntimu dovanu, jeigu gi nepatiktu mes su noru sugražisim rankpinigius. 
Todėl aišku jog perkant laikrodėli nuo mus Absoliutiškai Niekuom ne Rizikuoja!, kadangi musų laikrodėliai yra Gvarantuoti ant 20 metų, ir jei laikrodėlis bagyje 20 

\ ' ” —----- prisiųsti iškalno. Pranešame, jog Musų Kompanija yra
galinčiomis garsiu ties šiame laikraštyje, taip lygia ir su firma iš St. Louis, Mo. kuri visados seka 

laikrodėli su dovanom stačiai, pagal Fabrikos Preke, tegul ji perka tiktai nuo Seniausios ir 
kas yra garsintu. Adresuokite:

90 W. Broadway, Dept. 111 New York, N. Y.

certas, kuri išpildįs žy
miausieji Chieagos lietuvių 
talentai — Beethoveno kon- 
servatori j < »s mokyti»ja i.

Iš program© ir jo išpil-i 
dytojų matosi, kaip tildo
mus ir dailus turės būti ta
sai koncertas. Šitai progra
mas ir išpildytojai:

1. Pianas, a) Notturno- 
Liszt, b) Tėvynės Aidas 
ant temos “Oi eisim, eisim, 
mes čia nebūsim” A. A-vi- 
čius, c) Concert Valce ir E 
Flat, Fieldhouse. A. Alek
sandravičius.

2. Trombonas, a) Inter
mezzo Faust No. 2. Gounod 
b) Melodia, Rubinstein, B. 
Ežerskis.

» 3. Klarnetas, a) Cavale- 
ria Rusticana Mascagni, b) 
Concert Polka Adur, 
Strauss. S. Bartkevičius.

4. Kalba. “Muzika kaipo 
kultūros veiksnys” J. A. 
Chmielauskas, “Lietuvos” 
Redaktorius.

5. Daina, a) “Gėlių Pauk
štas”, Clarke, b) “The 
Swallows”, Cowen, c) “A- 
ria Lucia di Lammermoor” 
(Pašėlimo scena) Donizetti. 
O. Pocienė.

6. Smuikas, a) Elegia, 
Wronski, b) Bežodė Daina, 
Mendelssohn. J. Jakaitis.

7. Pianas, a) Sonata Op. 
53 — Allegro con brio Be- 
thovcn, b) Voglein (Paukš
tytė) Griėg, c) Allegro Ap
passionato. Saint-Saens. A. 
Pocius.
8. Trio. Ave Maria. Bach- 
Gounod. Pocienė. Jakaitis, 
Pocius.

Londonas, kovo 2. — 
Straikuojantieji inžinieriai 
Clyde ginklų dirbtuvėse Gla- 
sgowe nepabaigė straiko, 
nors valdžia ir partijos va
deli stengėsi pabaigti.

No.

XV

1746. Aržnolo išbaigimo rėmai ir lentos, dvejos dvilypi- 
nės dumplės, nikeliniai apkaustimai ant kampų ir gzitnsų, 
viena eilė dūdų, 2 uždarymu, 2 basai, odos diržai, dydis 
10!4x5ĮX.-.coliu.

Kaina

Instrumentus
PAS

Georgi &, Vitak Music Go.
1540 W. 47th St. ir 4663 Gross Avenue 
Skyrius: 769 Milwaukee Ave. Chicago, III.

Pearl Queen koncertinos yra žino
mos nuo Okeano iki Okeano. Pilnai 
gvaran tuotos

Didelis katalogas muzikos instru
mentu siunčiamas dykai gyvenan
tiems toliau, ne Chicagoje.

$3.70

GRAND OPERA 
PRAGAIŠO.

Chicagoj pirm keturių 
metų turčių pastangomis 
buvo sudaryta Grand Ope
ros kompanija, gi šiandie 
paskelbta, kad toji kompa
nija jau
Per keturis metus Operos 
užlaikymas atsiėjęs 
giau milijono dolerių. Kom
paniją labai sugaišinusios 
perdaug didelės algos, iš
mokamos artistams. Neku- 
riems artistams už vieną 
vakarą mokėta po $2,000.

DIDIS KONCERTAS.
Ateinanti sekmadienį šv.

Jurgio salėj atsibus kon-

LIETUVIAI irLIETUVAITES
Nepamirškime atsakan

čiai prisiruošti prie Lietu
vių Dienos, šv. Kazimiero 
dienoje, 4 d. kovo. Nepa
mirškime toje dienoje vie
šo aukų rinkimo!

“GENOVAITĖ” BUS 
ATKARTOTA.

Pereitą sekmadienį Sal
džiausios Širdies V. J. dr- 
ja iš Cicero šv. Jurgio sa
lėj ant Bridgeporto statė 
scenoj “Genovaitę”. Tasai 
veikalas yra labai dailus 
ir tinkąs musų žmonėms.

Lošimas apskritai imant 
gerai nusisekė ir gražiai at
rodė. Kaikurie lošėjai tai 
ypač pasižymėjo.

Šauniai atlošė Genovaitės 
rolę p-lė M. Daujotaitė, ge
rai lošė K. Matulis Sigito 
rolėj ir B. Liebonas Go liaus 
rolėj. Gerai vaidino ir L. 
Narušaitukas. Lošimu gali
ma buvo gėrėtis.

Ateinanti sekmadienį ko
vo 7 d. tasai veikalas bus 
atkartotas Meldažio salėj 
ant West Side. Ten buvęs.

— Petrogradas, kovo 2.— 
Ant Juodosios jūrės kran
to rusai paėmė turkų mies
tą Khopa. Tasai miestas 
guli už 18 mylių nuo Batu- 
mo.

Paveikslas Popežiaus Benedikto
Musų Knygyne yra labai puikus paveikslas 

Šv. Tėvo. Ant paveikslo išrodo kaip gyvas 
sėdįs ant sosto. Žodžiu sakant, pavei

kslas labai gražus ir mes patarė
me visiems jį turėti. Miera jo 

18X21 KAINA 2 5 centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo 

Tananevicz Publishing Company 
3249-53 So. Morgan St. Chicago, Ill.

Pinigai į Lietuvą nueina.
Tananevicz Savings Ban

ko Foreign Exchange sky
rius praneša apie nuėjimą 
pinigų į Lietuvą. Visų tų, 
kurie siuntė pinigus tarp 
gruodžio 7 d. 1914 m. ir 
gruodžio 21 d. 1914m., pini
gai nuėjo, nes gauta kvitos 
iš Rusijos krasų. Kvitos yra 
su parašais priėmėją. Taigi 
aišku, kad pinigai, siunčia
mi per Tananevicz Savings 
banką nueina dabar i vietą. 
Visi siuntusieji minėtame 
laikotarpyje gali ateiti i 
Banką del platesnių paaiš
kinimu.
Foreign Exchange skyrius.

Siuomi apreiškiu paguodotai visuo 
maniai, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni 
mą j savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiai 

budais gydymo. Visus ligonius steng 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa 
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak 
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo 
terą ir vyrą ir užsendintose ligose.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu b 
norėdami 
tikrą 
Pain 
visados 
kite bu 
ro ženklu 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50e 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

gauti 
Bichter ’io 
Expellerį 
reikalam 

i su ka 
kaip

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

NEW YORK, N. Y.

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.
3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

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

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

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja jų pinigus, palilitus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

an

d o

1729-21-8. Rožmedžio rėmai su dailiais išmarginimais, 
dumplės iš visu pusių apkaustytos metaliu, patentuoti už
darymai. Turi 21 perlini kliaviši, 8 basus, 4 eiles dūdų; 
dumples su 16 foldų. Dydis IO’/ix’jI/o colių.

Kaina $15.00

Užsisakant armonikas ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip: *

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill
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