
Pavienis numeris 2 Centu.

Single Copy 2 Cents. KATALIKAS «■>*
":'K AMERIK0S UETŪVH1 DIENRAŠTIS.

No. 55 (177) (Lithuanian Daily), Chicago, Ill., šeštadienis, Kovas (March) 6 d., 1915
Entered as Second-Class Matter Au
gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879 Metai XVII

RUSAI VISUR VAROSI PIRMYN
Vokiečiai neteko

250.000 kareivių.
Rusai kerta priešus visu 
frontu nuo Raltikos iki Rumunijos

Vokiečiai ritasi per rubežių.
Petrogradas, kovo 6. — 

Iš šiaurinės Lenkijos ir iš 
Suvalkijos ateinančios ži
nios nurodo, kad rusai gru- 
džia vokiečius į prusus, ne
žiūrint kad von Hindenburg 
iš visų spėkų stengiasi sut
varkyti savo korpusus, kad 
atremti rusus. Viskas veltui. 
Kaip pavasarį patvinusios 
upės niekas nesulaiko, taip 
dabar rusų korpusų žengi
mo pirmyn niekas negali 
sustabdyti. Vokiečiai jau tū
li pergrupuoti savo armijas 
ir permainyti pienus. Vo
kiečiai ginasi iš paskutinių
jų, bet kasdien po tris ar ke
turias mylias yra nustumti 
atgal.

Kaikuriose vietose vokie
čiai pasiekė Prūsijos ir rita
si per rubęžių. Didžius nuos
tolius vokiečiai paneša. Ru
sijos raitarija ir kazokai 
didžius smūgius užduoda 
kaizerio korpusams. Aps- 
kaitliuojama, kad dabartės 
Suvalkijoj ir šiaurinėj Len
kijoj vokiečiai neteko 250,- 
000 kareiviu.

Ossoveco tvirtovė dar te
bėra apgulta. Didžiausios 
kanuolės daužo jos fortus. 
Iš fortu taip-gi spjaujama 
į vokiečius smarkia ugnim.

Austrai neatsilaiko.
Galicijoj rusų veikimai 

atsinaujino. Išnaujo užėmė 
Stanislau. Pasivarė pirmyn 
tarp upių Ondava ir San. 
Atmušė austrus, kurie ėjo 
išvaduoti Przemyslio įgulų. 
Przemyslio įgula jau visai 
sumenkusi. Laikosi tik to
dėl, kad turi labai geras 
drutvietes.

Rusai eina 
pirmyn Bukovinoj.

Iš Bukovinos rusai visai 
jau buvo išvyti. Dabar susi
tvarkė ir eina pirmyn. Da
bar jau austrai išmušti iš 
Černovico, Bukovinos sosti
nės. Karpatų kalnuose rusai 
taip-gi gerai įkrėtė au
strams

Taigi dabar rusai visu 
frontu pradedant nuo Ru
munijos parubežių iki Bal
tikes pajūrio varosi pirmyn. 
Ant viso fronto spaudžia sa
vo priešus ir nesulaikomai 
žengia pirmyn. Visu frontu, 
kurs yra veik 1,000 mylių

ilgumo, banguoja Rusijos 
korpusai vakaruosna.

— Londonas, kovo 6. — 
Zeppelinas norėjo atakuoti 
iš oro Francijos miestą Bou
logne, bet laiku buvo patė- 
mytas ir nuvytas.

— Mexico City, kovo 6.— 
Zapatistai apiplėšė miestą 
Coyogan. Keliatą moterių 
ir vaikų užmušė.

— Paryžius, kovo 6. — 
Turkijos karinė taryba nu
tarė neveikti nieko prieš Ė- 
giptą ir atšaukti iš ten vi
sus kareivius.

Žuvo šeši Vo
kietijos laivai.

Londonas, kovo 6. — An
glijos kanale Francijos 
skraiduolis nuskandino.
Vokietijos povandeninį
laivą U2. Londoną ta ži
nia gauta, 'kuomet londo- 
niečiai džiaugėsi, kad An
glijos anglių garlaivis Thar- 
dis smogęs į Vokietijos po
vandeninį laivą ir jį nus
kandino.

Ant kiek žino Anglijos 
laivyno žinyba, tai ligšiol 
nuo karo pradžioj jau šeši 
Vokietijos povandeniniai 
laivai galą gavo.

Kapitonas Wyatt sako, 
kad jo garlaivis smogęs į 
Vokietijos laivą ir jį nus
kandinęs; bet tas dar nėra 
patvirtinta.

KAIZERIS SAVO KA
REIVIAMS DRAUGAS.
Londonas, kovo 6. —

Vienas vokiečių laikraštis 
paduoda tokią žinią. Fran- 
cijoj karo lauke kaizeriui 
nukrito nosinis. Kareivis 
pagriebė ir padavė. Kaize
ris už tai davė cigaretą ir 
kareivis tarė: “Ačiū jums, 
jūsų didenybė”. Tarė kai
zeris: “O, tau nereikia čia 
vadinti mane didenybe. Va
dink mane paprastai drau
gu-”

Išgirdęs tai antras karei
vis priėjo prie kaizerio ir 
tarė: “Drauge Villiam, duok 
ir man cigaretą”. Kaizeris 
juokėsi ir davė cigarfetą.
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Čia parodoma didžiulė New Yorko katedra, kurią anarchistai norėjo sugriau
ti. Du žmogų apačioj yra kaltininku. Augščiau parsirėdžiausieji detektivai.

Talkininkai va
rosi pirmyn 
Dardaneliais.
Rusijos eskadra 
daužįs Bosforo 
fortus.

Londonas, kovo 6. Su
jungtas Anglijos ir Franci
jos laivynas pasibaisėtiną 
ugnį vertė į Dardanelių for
tus. Dabar talkininkai pri
plaukė prie forto Namazieh. 
Tai yra stiprus fortas. Čia 
talkininkų laivai, būdami 
didelioj siaurumoj,' negalės 
išsisukti nuo turkų kanuo- 
lių. Telegramoj iš Atėnų sa
koma, kad iš to forto ūžia 
į talkininkus smarki ugnis. 
Namazieh fortas turi tris 
bata rėjas ir visos dar tebe
veikia. Priegtam tos batare- 
jos yra vokiečių artileristų 
valdomos.

Talkininkai pripažįsta, 
kad sunkiausias darbas te
bėra dar priešakyje. Sujun
gtam laivynui dar lieka iki 
Konstantinopolio 145 my
lios. Iki Marmorinės jūrės 
talkininkų laivynui liko dar 
aplink 20 mylių. Įplaukę į 
Marmorinę jurę, talkininkai 
dums tiesiog be jokių kliū
čių Konstantinopolio link,

jurę, tai talkininkai turi dar 
keliatą stiprių fortų sudau
žyti palei Dardanelių su
si aurą.
Prancūzų eskadra 
sunaikino fortą.

Ant šiaur-rytinio Galipo- 
lio pusiausalio, ties miestu 
Bulair, francuzų eskadra 
daužė fortą iš Saros užla
jos. Romoj gauta žinia, kad 
vienas fortas sudaužyta. La
kūnas francuzams iš padan
gių davė signalus, kur tai
kinti ir francuzai, neeikvo
dami daug amunicijos, nu
tildė turkų batarėjas. Da
bar francuzai siunčia pak- 
raštin flotiliją iš makų lai
vų kad išsodinti ant kranto 
kareiviu. Tie kareiviai at- *•
kirstų susinešimą su Kons
tantinopolio ir turkų, esan
čių ant Galipolio pusiausa
lio. Galipolio pusiausalis, 
nusišaudamas toli jurėn. su 
Azijos pakrantėmis padaro 
Dardanelių sąsiaura (žiū
rėk žemlapį ketvirtadienio 
numeryj).

Rusai ims veikti 
prieš Konstantinopoli.

Tuo tarpu kai "talkininkai 
veržiasi Konstantindpolio 
link per Dardanelius, Ru
sijos Juodosios jūrės eskad
ra atplaukė į Turkijos pak

nes Marmorinej jurėj nėra rantės iš rytų daužys for- 
kam kelią pastoti. Taikiniu- tus ant krantų Bosforo sa
kai tik minų turės saugotis, siauros. Bosforo sąsiaura 
Bet kol pasieks Marmorinę yra 18 mylių ilga ir gale

Kaip gyvena 
anglai karei
viai Francijoj.

Nesenai, vienas korespon
dentas gavo leidimą aplan-

j kyti Anglijos kareivius ant 
karo lauko Francijoj.

Anglai turi apkasas toj 
pat linijoj kaip ir francuzai. 
Abiejų tautų kareiviai sto
vi prieš kaizerio kareivius. 
Francuzų ūkininkai ir mies
tiečiai darbuojasi ir gyvena, 
nors kartais per jų galvas 
bombos lekia ir drebina jų 
namus.
. Anot korespondento ang
lai visu apščiai aprūpinti. 
Visokie daiktai gabenama 
automobiliais, kurių yra 
daugybės. Maistas ir karinė 
medžiaga atgabenama iš 
Anglijos. Miesteliuose fran
cuzai krautuvininkai gerai 
pasipelno iš anglų, nes tie 
perka įvairių daiktų.

Francuzai išmoko angliš
kai pasakyti “Topdog now”. 
Tasai reiškia, kad didžiau
sias blogumas jau praėjo, 
vokiečiai ima silpnėti ir tal
kininkai pradeda imti vir
šų.

Karo pradžioj anglai ne
buvo gerai aprūpinti gink
lais. Vokiečių kanuolės pra
džioj buvo geresnės už ang-

los sąsiauros guli Turkijos 
sostinė. Rusijos eskadra su
sideda iš šešių šarvuočių, 
dviejų skraiduolių ir kelių 
mažesnių laivų. Rusai tur
būt turės su r įremti su Tur
kijos laivynu. Turkų laivy
nas ligšiol kunksojo Darda- 
neliuose, bet dabar dingo, 
Turbūt išplaukė Rusijos es
kadrą pasitikti.

PASIGŠRĖLIŲ KLAIDA.
Berlynas, kovo 6. — Iš 

vokiečių generalio štabo 
atėjo žinia, jog Francijos 
garlaivis su amunicija tu
rėjo plaukti į Neuport, o 
atplaukė į Ostend, kurį vo
kiečiai turi užėmę. Klaidą 
buvo padaryta todėl, kad 
kapitonas ir jurininkai bu
vo girti.

SUGADINO ZEPPELI- 
NĄ.

Amsterdam, kovo 6. — Iš 
pasitikėtinų šaltinių sužino
ta, jog zeppelinas L-8 liko 
visai sugadintas. Susigadi
no, kuomet Belgijoj leidosi 
žemyn.

— Paryžius, kovo G. — 
Legislatura panaikino mir
ties bausmę. Per tai Milo, 
kurs yra pasmerktas pako
rimui, nebus pakartas. 

lu. Dabar jau kitaip. An
glai atsigabeno geriausias 
kanuoies, kurios veikia ge
riau negu vokiečių. Anglai 
kareiviai kelia 6:30 vai. iš 
ryto ir atlikinėja pareigas 
iki 8:00 vai. vak.

Anglai yra pasirengę il
gam karui, bet kareiviai ir 
vadai tvirtai tiki, jog rude
niop bus karui galas.

Anglai pasižymi savo lak
stymu ore. Mėgsta tą darbą. 
Orlaiviai aprūpinti visu, ko 
tik reikia. Turi visokius į- 
rankius del susitaisymo or
laivių. Tik mašinų nedirba
ma ant karo lauko.

Sirgimų tarp kareivių vi
sai mažai. Mažiau, negu ka- 
zarmėse. Taip yra, nors tu
ri pavargti už apkasų. Svei
kata užlaikoma ypač tuo, 
kad suteikiama geras, svei
kas valgis. Kareiviai nuo- 
latai pasimankština, gyve
na tyrame ore. Stropiai už
laikoma švarumas ir viso
kie sanitarijos įsakymai.

Kareiviai ir jų viršininkai 
gyvena paprastai; lygiai vi
si neša karo naštą. Field 
maršalas Sir French gyve
na namuose. Tuose namuose 
yra visokie ofisai. Valgo 
krūvoj su savo štabu. Prie 
stalo eina visokios kalbos. 
Buna kalbų, kurios visai 
neatsineša apie karo reika
lus. Prie stalo sėdėdamas, 
kad taip arti, čia pat karo 
anot korespondento, liejanti, 
laukas butų.

Gyvulių 
rekvizicija.

Gyvulių rekvizicija (ėmi
mas) Vilniaus gub., kaip 
praneša laikraščiai, prasi
dėsiąs sausio 23 d. Ir tęsis 
iki kovo 8 d. Kasdiena ma
noma paimti maž-daug apie 
900 gyvulių. Ims gyvulius 
tokioj tvarkoj: sausio 23 <1., 
suims 900 gyvulių Vilniaus 
paviete. Kituose pavietuose 
pirmoj eilioj paimsią maž
daug po 450 gyvulių.

Sausio 24 d. bus rekvizici
ja Vileikos ir Disnos pavie
te, sausio 25 d. Lydos ir Aš
menos, sausio 26 d. — Šven- 
čionų ir Trakų.

Antroji gyvulių ėmimo ei
lė (taipogi po 450 gyvulių 
kiekviename paviete) bus: 
sausio 27 d. Vilniaus ir Vi
leikos pay., sausio 28 d. Di
snos ir Lydos pav., sausio 
29 d. Ašmenos ir Švenčionių 
pav., sausio 30 d. Trakų 
pav. Iš Vilniaus gub. pas
kirta paimti karuomeuėi 
40 tūkstančių gyvulių.

Kokių gyvulių negalima 
imti rekvizicijon? Vilniaus 
gub. neims rekvizicijon šių 
rūšių gyvulių: 1) neims gy

vulių, turinčių daugiau 12 
metų, 2) kurie sveria ma
žiau 12 pūdų, 3) neims pa
skutinės karvės — kas turi 
tik vieną karve, jos negali
ma imti, 4) negalima imti 
telingų karvių, kurios neuž
ilgo turės teliukus, 5) irgi 
neims silpnų gyvulių, 6) pa
liks tuos gyvulius, kurie yra 
irašvti i “skotozavodčiku” 
kningas ir 7) paliks visus 
tuos visus gyvulius, už ku
riuos ūkininkai gavo pagy
rimus ar dovanas ūkio drau
gijų parodose.

Silpnų gyvulių Vilniaus 
gubernijoj esama nedaug. 
Ūkininkų, gavusių pagiri- 
inus už gyvulių pavyzdingą 
ugdimą, yra Vilniaus gub. 
197: Vilniaus pav.—59, Vi
leikos —38, Švenčionių—3G, 
Lydos—24, Trakų—18, Aš
menos ir Disnos —po 11.

Kauno gub. rekvizicija 
prasidėjo kiek aukščiau ir 
ten bus paimta karuomeuėi 
50 tūkstančių gyvulių.

— Roma, kovo 6. — Iš 
Vienuos atėjo žinia, jog Au
strijos gyventojams badas 
jau žiuri į akis. Nerimavi
mai auga. Turtingesnieji 
emigruoja į Italiją ir Šve- 
cariją.
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Šioje valandoje.
Svaigalai naikinami.

Suv. Valstijose tai vie
nur, tai kitur vis daugiau 
ir plačiau įvedama svaiga
lą prohibicija, ty. uždrau
dimas dirbti ir pardavinėti 
svaiginamus gėralus. Pas
taraisiais laikais štai So. 
Dakota valstijoj legislatu- 
ra nutariusi tą klausimą iš
rišti visuotinu piliečiu bal
savimu 1916 metai-. Utah 
valstijoj legislatura nus- 
prendžius įvesti visoj val
stijoj proliibiciją. Colora- 
doj prohibicijos bilius jau 
gubernatoriaus patvirtin
tas. Aišku, kad šios šalies 
istatvmdavvstės vis dau- *• v <
giau ima rupinties žmonių 
gerove ir vis daugiau ima
ma veikti priešais svaigina
mus gėralus.

Kits kito vertas..
Atsirado vienas laikraš

tis, deja, lietuviškas, kurį
veda musu tautos išsigimė
liai, kuris prabilo, kad 
kunigo gyvastis nesan
ti brangesnė už dar
bininko gyvastį. Tai pasa
kė a. a. kun. Žebrio nu- 

... žudymo žvilgsniu. Ir štai 
kiti tos pačios rūšies lai
kraščiai tą pasakymą pa
vadina teisingu tvirtinimu. 
Taigi pasirodo, kad iš tos 
baisios žmogžudystės vien 
tik juokai krečiami ir skai- 

/tytojai intikrinami, jog to-
• ji galvažudybė — tai tik 
’ paprastas dalykas. Išrodo,
• kad tokie baisus dalykai ti- 
; krai nekuriu laikraščiu ger-

biami. Ar kartais tokiuo 
: savo pasielgimu jau neper- 
i daug peržengiama šios ša- 
- lies laisvės ribos?

Penki metai katorgos!
Sausio 21 d., š. m., — 

skaitomi' “Aušroj” — Vil
niaus apskričio teisme bu
vo nagrinėjama byla delei 
pavogimo juodo divono 
(kauro) šv. Mikalojaus baž
nyčioj. Kaltininkę moteriš
kę už tai nubaudė pen
kiems metams katorgos. 
Prokuroras pasakė, kad 
šventa vieta turi l-iU- visu 
taip gerbiama, kad nereiktu 
jos ir sergėti. Todėl teis
mas ir baudžiąs taip smar

Apie tą pat dalyką.
Vakarykščiame numeryje 

kalbėjome apie lietuviu 
srovinius prietikius. Nuro- 
diuėjome, kaip toks netikęs 
padėjimas kenkia musą kul
tūriniam kilimui ir musupo- 
litikiniam pasistatymui. Da
bartiniame, svarbiame mo
mente, neturime jokią poli- 
tikiniu reikalavimu, kuriuos 
visi lietuviai, kaipo tauta, 
remtu. Prie išdirbinio tokią 
reikalavimą ir turėtu lietu
viai eiti. Tą klausimą pake
lia ir apibudina A. Rimka 
“Jaunojoj Lietuvoj” vasa
rio m. leidinyj. Jisai sako, 
kad “šiaip ar taip, praėjo 
toji gadynė, kuomet atskirą 
tautą likimą nulemdavo 
atskiri žmonės, visai neži
nodami ir nežiūrėdami pa
dėjimo nei reikalavimu pa
čią gyventoju. Gyvename li
beralizmo gadynėje ir esa
me pakeliui i demokratiz
mą. Ir nors valstybių gal
vos bei diplomatai visuo
met daro miną, buk jie vis
ką “iš savo malonės” sutei
kia, bet jau ir apižlibiai ga
li matyti, kad visuomenės 
atstovu balsas ir už ją sto
vinti plačiąją minią reale 
galybė lošia sprendžiamą ro
lę visuose ją svarbesniuose 
tariniuose. Todėl ir yra di
deliai svarbu, kad lietuviai 
turėtą aiškią ir nusistovėju
sią nuomonę savo politikos 
klausimuose”.

Tai-gi tai tos aiškios ir 
nusistovėjusios nuomonės 
savo politikos klausimuose 
pas lietuvius ir nėra. Per
daug buvome užimti kroko- 
diliavimu, laisvamanybe, 
pirmeiviavimu, “tikybiniu 
prietarą” naikinimu ir kito
kiais nešlovingais darbe
liais. Praleista spėkos ir 
laikas tuštiems .ginčams, 
polemikoms ir visam tam, 
kas mažiau turi svarbos, ne
gu aną senovės vienuoliu 
rokaviinas, kiek ant adatos 
galo velniu sutilptą. Anas 
vienuoliu rokavimas niekam 
blėdies neatnešė, o mūsiš

kiai, kurie prasikalstą prieš 
šventas vietas.

Ar tik jau neperdaug tos 
bausmės. Tai jau verčiau 
už tai moterį reikėjo pa
karti, negu siusti katorgon, 
į sunkiuosius darbus, iš kur 
retas kas sugrįšta.

Gyvuliu paėmimas.
Siaučiant baisiam karui 

Europoje, Lietuva atsirado 
pačioj karo ugnyj. Rusijos 
valdžia, tuo pasinaudoda
ma, prievarta nuo gyvento
ją atima savo “kariniams 
reikalams” visus gyvulius. 
Pačioj Rusijoj valdžia ru
su ūkininką taip bjauriai 
neskriaudžia. Negirdima, 
kad ten butą bent kokia gy
vuliu rekvizicija. Gi Lietu
voj ir Lenkijoj valdžiai vi
skas leistina. Ir nežinia 
kaip ilgiau ten musu bro
liai galės gyventi.

Iš Lietuvos vejami.
Lietuviški laikraščiai pra* 

neša, kad Vilniaus guberna
torius, pasii'emdamas caro 
įsakymu, paliepė, idant 
Vilniaus gubernijoje gyve
nanti vokiečiai, austrai ir 
turkai tuojaus apleistu sa
vo vietas ir iškeliautą į už
sienius. Nepaklusnieji busią 
nugabenti Rusijos gilumom

kių pirmeiviavhnai sudarė 
iš musu tokią tautą, kuri sa
vo viešu gyvenimu panėši į 
meksikonus. Jei musu Vilios 
ir Carraązos su savo pase
kėjais neveikia, kaip ją 
draugai anapus Rio Grande, 
tai turbūt tik todėl, kad gy
vena po svetima valdžia.

Ar imti ir ieškoti kas do 
priežastis buvo, kad taip su
sidėjo musu gyveniąias, ir 
nurodinėti kaltininkus? Da
bar to daryti nereikėtą, ne
išpultu. Atsiminkime, ką pa
sakė Anglijos kanclierius 
George Lloyd, matydamas, 
kad kilo straikas tokiame 
laike, kuomet šalis įvelta 
karau. Kanclierius nenuro- 
dinėja kaltininku, kad kilo 
straikas. Sako:

“Kas tam visam kaltas? 
Tai ne tame svarba. Svarbu, 
kaip tą sustabdyti.”

Ir musu dalyku turėtu bū
ti dabar ne kaltininku ir 
priežasčių ieškoti, bet 
privalėtų mums apeiti, kaip 
čia tuos santikius pageri
nus.

Nuomonės, pažvalgos gali 
būti įvairios, bet kartu ga
li būti ir sutarimas. A. Rim
ka rašo:

“Nesakome, kad būtinai 
visi lietuviai apie savo tau
tos ir savo krašto ateitį 
visose smulkmenose turėtų 
vienaip manyti ir vienodos 
politikos laikytis. Šito at
siekti negalima, pagalios nei 
nereikalinga. Užteks, jei 
bent svabesnėsės ir Lietuvos 
gyventojų didžiuma, atsto
vaujamos srovės įstengs 
bendrai arba bent vienodai 
išstatyti vieną-antrą princi
pą ir vieną-antrą pamatinį 
reikalavimą, kurie iš ša
lyse stovinčią žmonių arba 
svetimu tautų atstovu ar jų 
valdžių galėtu būti pripažin
ti rimtais ir domos vertais.

Bet kad tai įvyktų, reikia 
mums patiems išangsto prie 
to rengtis, reikia patiems į- 
vairius savo politikos rei
kalavimus susirinkimuose 
ir spaudoje nuolatos gvil
denti — reikia naikinti tie 
tautinės politikos prietarai, 
kuliuose pasinėrę ligšiol 
buvo ne lik plačiosios mi
nios, bet nemaža dalis jos 
vadinamų atstovų. O tai pa
sieksime ne vien keldami 
eikšten musu troškimus, pa
geidavimus, reikalavimus ir 
iš jų išeinančius principus 
bei idealus, bet ir — o gal 
net daugiau — visas tas 
klintis ir sunkenybes, ku
rios musų troškimams, prin
cipams ir idealams visuo
met kelią pastoja.”

Apie kviečių 
užderėsimus.

Kviečiu kaina kįla augš- 
tyn, duona eina brangyn, 
gi tos kainos pakilimo sun
kenybė krinta ant bėdinų.ją 
žmonių. Žmones taippat i- 
ma pasakoti ir galvoti apie 
duonos pabrangimo prieža
stį ir išvedžioja, ar kartais 
duona dar labiau nepa- 
brangsianti siaučiant Eu
ropoje dabartiniam dide
liam karui.

Apkalbant kviečią, ty. 
miltą problemą, reikia im
ti domon keturis svarbiau
sius punktus:

1. Kiek kviečią pasaulyj 
išprodukuota 1914 m., su
lyginant su pirmbuvusiais 
metais.

| GEO&GE WSHIHGTQM MEMOmĄ

2. Kiek Amerika kviečiu Į 
išprodukavo 1914 metais. I

3. Nepaprastas pareika
lavimas amerikoiiinią kvie
čią delei europinio karo.

4. Kviečiu kainos Ameri
koje ir kokia bus šią motą 
pjutė.

Pastaraisiais aštuoniais 
metais kviečią produkcija 
visam pasaulyj persistato 
sekančiai:

Metai bušeliai.
1907 3,126,965,000.
1908 3,176,479,000
1909 3,581,519,000
1910 3,575,055,000
1911 3,551,795,000
1912. 3,791,875,000
1913 4,124,900,000
1914 3,806,900,000

Taigi matome, kad kas 
metai pasaulyj kviečią pro
dukcija nuolat auga; iš ki
tos pusės turime pastebėti, 
kad 1914 metais pjūtis bu
vo 318,000,000 bušeliais 
mažesnis už ,1913 metus.

Imkim dabai* skaitlines, 
kurios mus supažindįs su 
kviečią produkcija Suv. 
V aisti jose. Žemdirbystės 
departamentas savo rapor
te sako:

Kviečią produkcija 1914 
metais Suv. Valstijose bu
vo aprobuojama lig 891,- 
000,000 bušeliu. Iš 1913 me
tą paliko aplink 76,000,000 
bušeliu, arba kad 1914 me
tą pradžioje.šioj šalyj tu
rėta 967,000,000 bušeliu.

Kviečią sunaudojimas 
Suv. Valstijose išeina per 
metus 5.3 ant kiekvienos 
galvos, arba visą gyvento
ją išmaitinimui reikalauja
ma išleisti per metus 1520,- 
000,000 bušeliu, gi 90,000,- 
000 pasėliui. Kitais žodžiais 
kalbant, turime kviečią grū
dą 357,000,000 bušeliu sur- 
plusą.

Iš to surpluso jau lig 
sausio 30 dienai ši šalis pa
siuntė užjūriu 210,000,000 
bušelią, arba, mums nepa
prastiems reikalams čia li
ko 147,000,000 bušelią.

Tai kodėl kviečiai ima 
brangti? — paklaus ne vie
nas.

Visupirmu dalį kaltės 
galima priskirti javą spe- 
kuliatoriains, bet nereikia 
ant ją nuversti visos kaltės. 
Pridera atminti karinius 
pareika lavii nūs Europoj e 
ir tai, kad pasaulinė kvie
čią produkcija už 1914 me
tus buvo keliais milijonais 
bušelią mažesnė, negu 19- 
13 metais, o tai del neuž-
derėjimą įvairiose šalyse.

Apart to, daug kviečią 
grūdą yra sulaikyta žemu
tinėse Dunojaus apylinkėse 
ir pietinėj . Rusijoj. Gi ta
sai, javas negali būti išga-
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Viršuj parodoma pamin
kliniai Jurgio Washngtono 
rūmai. Atsieis $2,000,000. 
Žemiau parodoma pirminin
kė statymo komiteto.

bentąs uždarus turkams 
Dardanelią sąsiaurą.

Tas viskas buvo svar
biausia priežastimi, kad už 
bušelį pakilo kaina nuo 34 
lig 36 centą, sulyginant su 
1913 metais.

Pabaigoje reikia pridur
ti, kad delei kainos kilimo, 
Amerikos farmeris ir pir
klys uždirbo didelius pini
gus, bet reikia podraug pa
brėžti, kad nekuri ameriko
ną dalis buvo priversta mo
kėti kitiems amerikonams 
daug brangiau už kasdieni
nę duoną.

Kas mums 
reikalinga?

Gal nekurie pasakys, 
daug kas yra mums reika* 
liūgą, tik mes to viso, kas 
reikalinga, neturime. Ir iš
tikimąją taip yra. Kiekvie
nas darbininkas, plačiau 
mąstantis apie savo būvio 
pagerinimą, be abejones, 
turi atkreipti doiną į šį da
lyką.

Labai nuims yra reikalin
ga įsteigti “Lietuvią Dar
bo Biuras”, ypač šiais lai
kais, kuomet miestuose be
darbė siaučia. Jaigu mes 
turėtumėm savo darbo biu
rą, tai mums lengviau butą 
ir miestuose surasti darbas 
arba išvažiuoti į miškus, ar 
į ukius (faunas) ir tt. Da
bar bedarbės metu daugu
mas važiuoja į miškus ir į 
ukius. Kiekvienas, norin
tis, kad jam agentas nuro
dytu darbą, turi užmokėti 
mažiausia du doleriu. Tai, 
rodos, gerai apmokama. Ži
noma, taip visuomet negali 
būti. Kuomet prisiartins 
geresni laikai, tuomet ir a- 
gentai už patarimus reika
laus sau mažesnės niokes- 
ties. Jaigu musą viengen
čiai laikytųsi savosios pu
sės, visgi butą galima pa
laikyti “Darbo Biurą”. 
Gal kas pasakys, kad pa v. 
Chicago j yra tpkiu biuru
pakaktinai. Tas tiesa, bet 
jie. ne lietuviški. Daug yra 
lietuvią, kurie negali sušne
kėti angliškai, rusiškai ar
ba lenkiškai, o darbo mies
te negauna. Norėtą išva-

j GERB. SKAITYTOJOS!
Kuriems Gerbiamiems Skaitytojams pasibaigė dienraščio 

“Kataliko” prenumerata, meldžiami tuojaus prenumeratą 
atnaujinti, nes kitaip dienraštis nebus siunčiamas.

“KATALIKO” ADMINISTRACIJA.
žinoti ten, kur darbininkai 
reikalaujami, bet su agen
tu negali sušnekėti. Gerai 
dar, jei pasigauna kokį pa
žįstamą, kuris moka suš
nekėti, tai ir jis keliauja 
kartu. O jei ne, tai ir buk 
žmogus be darbo.

Dabar prisieina apkalbė
ti apie bustą ir žmogų, ku
ris tuomi dalyku galėtu 
užsiimti. Nusamdyti bustą 
ir užlaikyti tam tikrą žmo
gų, tik del to vieno “Darbo 
Biuro”, kai kada butų 
perdaug lėšų. Manau, to
kiais laikais, kaip dabar, 
visuomet galima tai pada
ryti ir “Biuras” gyvuotų.

Tokie bedarbės laikai ne 
visuomet gyvuos, visgi tu
rės pagerėti. Ir kuomet 
miestuose atsiras daugiau 
darbo, nei vienas darbinin
ką nenorės miesto apleis
ti ir kur kitur darbo ieš
koti. Tuomet, žinoma, to
kio “Darbo Biuro” užlai
kyme atsirastą nuostoliai.

Bet, mano nuomone, tam 
tikslui busto ir žmogaus 
nereikėtą samdyti. Turime 
jau Chicaogj daug lietuvių 
ištaigu, kurie yra nusisam- 
dę bustus ir kur dirba net 
po kelis darbininkus, apsi- 
pažiuusius su anglui kalba. 
Jaigu kuri tą įstaigą apsi
imtą pas save palaikyti 
“Darbo Biurą”, butą labai 
puikus dalykas. Turėtą sau 
šiokį-tokį pelną ir pasitar
nautą visuomenei. Antra— 
žmonės labiau apsišviestu, 
nes to “Darbo Biuro” rei
kalavimai ir vaisiai visuo
met butą skelbiami laikra
ščiuose. Žmonės, bežiūrė
dami to darbo skyriaus pa
skelbimą, priprastą prie 
skaitymo ir tokiuo būdu 
musų darbininkai kiltų kul
tūroje.

Aš neprimetu to dalyko 
nei vieniems, nei kitiems, 
bet tik išreiškiu savo nuo- 
mono, kad mums “Darbo 
Biuras” yra būtinai reika
lingas. Ir jei tam tikslui 
reikėtų bent kokią lėšų, 
manau, visuomenė nepasi
gailėtą sumesti. Aš irgi ne
atsisakau nuo aukojimo. 
Gal nekurienis ir netiktą 
mano iluonionė, tatai atsi
prašau, kadangi aš nesu spe
cialistas tame dalyke. Tik 
pakloju savo sumanymą ir 
laukiu, ką kiti į- 1ą klausi
ma atsakys.

Baublys.

Kur geriau butų?
PO RUSKIU.

Kur geriau butą likus 
Lietuvai, ar po ruskiu ar 
po vokiečiu — tai nepapra- 
.stas klausimas. Ir sunku 
butą įspėti, kur geriau 
mums butą. Bet kiek mano 
galva išneša, tai tūkstantį 
kartą geriaus butą likus po 
ruskiu, ant vietos. Nes 
mums aišku buvo pirm to 
karo prasidėjimo, jogeimes 
Lietuvojc pastaraisiais lai
kais turėjome įgiję šiokią- 
tokią laisvę ir mums jau 
geriau, buvo, negu seniau.

katalogų. Adresas:

ANTON KIEOIS
Peoples State Bank

Šitai,Lietuvoje’ mt>s jau tu-' Bldg.,Scotville, Mich.
rime/ savo kalboj laikraš- .......

čius, valdžia leidžia mums, 
kur tik mes norim, bažny
čias statyti, duoda mums 
kunigus, steigia musų vai
kams mokyklas, kuriose 
leidžiama lietuviškai mo
kinti, . lietuviai visuomet 
prileidžiami į valsčių raš
tininkus ir kitur be jokio 
varžymo apturi sau vietas. 
Taigi tas liudija, kad laiš
kiai jau pasidarę žmonė
mis ir sušvelnėję. Matyt, 
j ie nesugeba svetimtaučius 
rusifikuoti, o gal taip daug 
sužmonėję, jogei tokiam 
pasielgime mato nedorumą. 
Gi Vokietijoj kaip kartas 
yra viskas priešingai. Juk 
neseni laikai ir visi gerai 
atsimename, kuomet mus 
čia, Amerikoj, aplankė po
rą kartų p. Vanagaitis iš 
prusą Lietuvos. Jis čia sa
kė prakalbas ir mes visi 
girdėjome jo sekančius 
žodžius: Gelbėkite Mažąją 
Lietuvą, nes vokiečiai jau 
baigia ten visus lietuvius 
vokietinti!

Tatai negalima nei ma
nyti. kad po vokiečiu mums 
butą geriau. Tik melskime 
Dievo, kad tasai karas kuo- 
greičiaus pasibaigtą ir kad 
mes paliktumėm po ruskiu.

S. Rokas.

GERIAU PO RUSIJA.
Aš norėčiau, kad Lietuva 

po senovei paliktą po rus
kiu, bet ne po vokiečiu. Vo
kietijoj mums butą labai 
prastai. Visi šiandie žinom, 
kad Vokietijoj gyventojai 
jau valgo bulvinę duoną, 
tuo tarpu Rusijoj ir Lietu
voje apie tokius prajovus 
dar nieko negirdima.

S. Daraškevičia.

Telephone Drover 2441

Geo. W. Umbuihaur
Dantistas

3101 So. Halsted Street Chicago.

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis 'su smclžcme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
aut lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320. farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkoje, kuris yra tur- 
itngiausiu farinerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
unčs 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 lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų
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Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

KADA NEGALIME IR 
' NEPRIVALOME VAL

GYTI.
Buna žmogaus gyvenime 

valandų, kuomet nieko nesi-! 
nori valgyti, nėra apetito) 
nei prie geriausių valgių.) 
Tuomet tai, žinoma, ir nerei
kia valgyti.

Žmogus neturi apetito, ne
jaučia noro valgyti, kuomet 
esti didžiame susikrimtime, 
rupesnyj, nuovargyje.

Įsivaizdinkime, kad mo
tinos mylimas kūdikėlis pa
vojingai susirgęs. Pašaukta 
daktaras. Tokiose valando
se motina nei pamislyti ne
gali apie valgį. Net kvaps
nis gardžiausių valgių tuo
met jai priklus.

Tatai kuomet žmogų api
ma baimė, rupesnis, susik
rimtimas, tai tuomet jo pro
tas nėra paprastame nor
maliame stovyj, tuomet tai 
visų organų veikimas nėra 
normalis, tuomet ir virški
nimo organai sutrukdinti. 
Todėl jei ir valgysi, tai tas 
valgis nebus suvirškintas, 
bus tik viduriams apsunki
nimu. Žmogus, būdamas 
nuolatiniame susikrimtime, 
rūpesnyje, baimėje, menkė
ja ir jo viduriai genda. Taip 
sakant, protas tuomet esti 
išmestas iš vėžių ir todėl 
negali duoti tam tikrų įsa
kymų virškinimo organams, 
kad tie atsakančiai atliktų 
savo darbą.

Toliau, kaip viršuje saky
ta, tai neišpuola valgyti, 
kuomet esame dideliame 
nuovargyje. Ir tuomet nėra 
gero virškinimo.

Yra išrėdyta, kad žmogui 
įvargus, tai jo kraujuje ir 
smegenyse prisirenka nuo
dingos medžiagos. Turbut tų 
nuodingų medžiagų pasida
ro raumenyse žmogui sun
kiai dirbant. Turbut tų nuo
dų patenka į kraują, o su 
krauju nuplaukia į smege
nis ir tas sutrukdo smegenų 
veikimą. Nuovargio priežas
tis tikrai dar mokslo vyrų 
nėra ištirtos. Tik yra gerai 
žinoma, kad žmogus nuovar
gio apimtas negali suvirš
kinti valgio. Ir labiausia 
įvargęs žmogus gali valgy
ti visokio valgio, bet tas 
kartais tik kenkti jam gali. 
Gyduolė nuo nuovargio vra 
atilsis. Besilstant iš žmo
gaus kūnas atsikrato anodų 
ir pastoja normalia. Spėja
ma, kad miego norime del 
to, kad per dieną prisiren
ka nuodingų medžiagų krau
juje, o bemiegant kraujas 
apsivalo.

Ką valgis įvargusiam 
žmogui daro, tai tą galime 
matyti ant sportų. 190S m. 
Londone buvo padaryta len
ktynės bėgime. Bėgimas yra 
tai gera žaismė, prie bėgimo 
žmogaus kūnas gerai pri
taikintas ir todėl vaikai 
taip mėgsta bėgioti, laksty
ti. Taigi minėtais metais su
sitarė bėgti daugelis bėgi
kų, jų buvo iš įvairių tautų. 
Karštoj dienoj reikėjo bėgti 
26 mylias. Kiekvienos tau
tos bėgikai stengėsi būti 
pirmais prie paženklintos 
vietos. Tokiose lenktynėse 
be abejonės žmogus iš dalies 
susirūpinęs, susinervavęs, o 
bebėgdamas įvargsta. Šitoj 
lenktynėj gerai išbandyti

nuovargi. Tas, kurs vėliau
sia įvargs, pirmas- nubėgs 
į vietą.

Prsižiurėkime, kaip minė
tos lenktynės atsitiko. Daly
kas buvo tėmijamas ir tyri
nėjamas iš visų atžvilgių. 
Tyrinėjo mokinti daktarai.

Lenktynes nelaimėjo an
glas. 20 miliutų jisai vėliau 
atbėgo, negu laimėjusis bė
gikas. O ta ip atsitiko del to. 
kad anglas kelyje valgė. 
Lenktynes laimėjo italas, 
nes jisai nieko kelyj neval
gė; amerikonai irgi nieko ne
valgė ir atbėgo veik kartu 
su italu.

Tokiose lenktynėse buvo 
galima, tik vandens gerti, 
nes vanduo nereikalauja 
virškinimo, o su vandeniu 
dar gi nuodai išsiveržia 
laukan iš kūno, prakaituo
jant. O valgyti tokiame atsi
tikime yra tai tikras pakly
dimas. Tą lengva paaiškin
ti. Kuomet mes pavalgome, 
tai ima keturias ar šešias 
valandas del suvirškinimo. 
Tai apie šešias valandas 
praeina, kol maistingos da
lis persisunkia į kraują. Kol 
valgis yra skilvyje, vidu
riuose, tai nei kiek stipry
bės jisai mums nepriduoda. 
Dar-gi reikalauja jėgų, kad 
jį suvirškinti. Minėtiems bė
gikams tereikėjo apie tris 
valandas. Tai gi anglas bė
gikas, kursai bėgimo metu 
valgė, galėjo gauti stiprybės 
tik po kokių dviejų ar trijų 
valandų pasibaigus lenkty
nėms. O ištikro del nuovar
gio ir del susirūpinimo grei
čiausia jokio naudos iš to 
valgio neturėjo.Bėgimo me
tu valgis tik gulėjo nesuvir
škintas viduriuose, trukdė 
širdies mušimą, o nuo gero 
širdies veikimo daug priguli 
išnašumas bėgime.

Matant, kaip kenkia rū
pesčiai, susikrimtimai, tai 
aišku, kad reikia labai sau
gotis, nesikrimsti, nesiner- 
vuoti, susivaldyti. Žinoma, 
jie visuomet tai galima pa
daryti. Bet dažnai žmonės 
del mažmožių pykstasi, 
kremtasi, gadina sau krau
ją ir tokiu bildu kenkia sau.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Kaip pagydinti knarkimą?
A. J.

Žmonės knarkia tie, kurie 
alsuoja per burną. Todėl 
reikia priprasti alsuoti pel
nosi ir miegoti su uždaryta 
burna. Kad priprasti mie
goti su uždaryta burna, rei
kia skepetaite per smakrą il
gai voviršį surišti. Kaikurie 
knarkia miegodami ir užsi
čiaupę. Tuomet reikia įpras
ti kitokioj pozicijoj gulėti.

Kaip pasigydyti nuo perdi- 
delio širdies plakimo?

A. B.
Nenormalis širdies plaki

mas atsitinka del įvairių 
priežasčių. Rūkytojai gauna 
tą ligą, angliškai vadina
ma “tobacco heart’’. Jei ru
kai, tai mesk tą paprotį. 
Jei nuo kitos priežasties 
Įiergreit širdis muša, tai ne
vartok arbatos, kavos, svai
galų. Pasistengi; būti ra
miu. Maudykis drungname 
vandenyje ir ištrink kurni.

Žieminis kosulys, 
kuris kartais jokiam gydymui nepa
siduoda, arba jei toksai kosulys pa- 
ėina iš neprisidabojimo — gali būti 
greitai ir pasekmingai palengvinta ir 
netrukus toks ligonis atgaus sveika
ta, jeigu ims vartoti

Balsam
for Lungs

(Severos Plaučiu Balsamą). daugely
je atsitikimuose šioji gyduole parodė 
savo raminančią Įtekmę, kaip štai 
matome iš sekančio laiško:

“Mano dukterį labai kankino kosulys nuo 
pat pradžios žiemos. Apturėjome Severos 
Plaučių. , Baisumą ir pirm suvartojimo dviejų 
bon kūčių, tasai kosulys visiškai išnyko. Pas 
mus namieje visuomet randasi Severos Prepa
ratai, kaip tai: Severos Reguliatorus, Severos 
Gyvasties Baisumas, Severos Nervotonas, ** 
veros Skilvinis Bitteris, Severos Pigulkos 
Kepenų ir Severos Gothardiškas Aliejus, 
šitie visi vaistai labai gerai veika.“

Josephine Ratajczak,
24 E. Stanton St.,. Hudson, Pa.

Se
nu© 
nes

W. F. SEVERĄ CO.

Išradėjas naujo budo da
ryti gazoliną, toluolą ir ben
zolą.

RUSIJOS GLOBOJE.

Aš ir mano draugai, viso 
keturi asmenis, išreiškiam 
savo nuomones, kad danu 
butų gerinus po Rusijos 
globa. Iš daugelio atžvil
gių, ko negalima čionai pla
čiai išaiškinti, kai]) tai kaip 
nekurie sako, kad mes turi
me būti dėkingi Vokietijos 
valdžiai už musų spaudos 
išlaikymą ir tt., turime 
spręsti, kad po Rusijos 
globa Lietuvai tikrai butų 
geriau. Vokietija, kiek ži
noma, yra labai gudri ir ji 
visuomet yra pripratus pro
ga naudoties. Vokiečiai yra 
gudrus ir sumanus. Jie ma
tė, kad Rusijos valdžia per
daug spaudžia lietuvius, ta
tai leido lietuviams pas sa
ve spauzdinti laikraščius ir 
kningas, nes matė turėsian
ti iš to ne mažą sau biznį. 
Su Didžiąja Lietuva darė 
sau biznį, gi .Mažosios Lie
tuvos musų brolius vokie
tino.

Taigi po Rusija butų 
daug geriau.

F. Žukauskis.
ir draugai.

Nuo kosulio,
kokliušio, oriniu triubelių 
uždegimo, užkimimo ir 
smaugulio pamėginkite Se
veros Plaučių Balsamą.

Kaštuoja 25 ir 50 centų.

M
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Jei turi šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
Severą’s Cold and Grip Ta
blets (Severos Plotkeiius 
nuo Gripo ir 'Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

Pavasariniai išbėrimai
arba kitokios niežtančios 
odinės ligos palengvinama 
ir pasekmingai gydoma su 
Severn’s. Skin Ointment 
(Severos Odine Mosčių.)

Kaštuoja 50 centą.

Severos preparatai 
parsiduoda kiekvienoje ap- 
tekoje. Būtinai reikalau
kite Severos. Jei negalite 
jų gauti, tai rašykite pas

CEDAR RAPIDS
IOWA

?

PASLAPTINGAS RA
ŠALAS.

Del rašymo nematomų laiškų, kada 
apturėsi plečkutę turėsi didelę naudą 
ir parodysi žmonėm didelius stebu
klu. Atsiųsk 20e krasos ženklialiuis, ir 
apturėsi vieną plečkutę stebuklingo 
rašalo.

B. M. HYPNOTYK, 
229 W. 109 Pl. Chicago, III.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA Dr- 
STĖ ŠV. MARTINO 

CHICAGO, ILL
N. Overlingas, Pirm. 

3405 Auburn Ave.
J. Mickeliunas, Viee-Pirra.

839 w. :;itli st.
A. J. Kasparas Prot. Rast. 

341(1 Auburn Ave.
D. L. Kadzievskis Fin. Rast. 

1625 \V. 20th St , 
'M. Z. Iždininkas

2118 W. 20 St.

NAUJENA.
Dažas Velykų Kiaušiniams.

G buteliukai gražiausiu spal
vų už 25c krasos ženkleliais, pa
siusim tuojaus. Kas atsilankys y- 
pali.škai gaus pigiau, šitas da
žas yra geriausia, koki galima 
gauti, nes nedužo nei pirštą nei 
rūbą. Taipogi šioje aptekoje 
galima gauti visokią vaistu, vi
sus užsakymus išsiunčiamo per 
pačta, prisiimtus “Money Or
der" arba krasos ženkleliais.

Rašykite arba kreipkitės ypa- 
tiškai.
JONO MALIŠAUSKIO, Aptieka. 
4552 S. Ashland Ave. Chicago.

DAUGYBĖ ŽMONIŲ 
APLANKĖ PARODĄ.
San Francisco, Cal. kovo 

6. — Panama-Pacific paro
dos viršininkai paskelbė, 
kad paroda jau aplankė mi
lijonas žmonių. Paroda ati
daryta va s. 20 d.

Lakūnas Lincoln Beachy 
pakilo į padanges ir atmušė 
“■.1,000,000” viršuj taip va
dinamos Tower of Jewels.

— Princeton, N. J. kovo 
5. — Universitetas šiame 
mieste įvedė pamokas ka
rinių dalykų ir karinio muš
tro. Pamokos ir mankšty- 
maisi prasidės tuoj po Ve
lykų, v V

— Pekinas, kovo G. — 
Chinijos prez. Yuan-Shi- 
Kai ir Japonijos pasiunti- 
nis Okuma laiko posėdžius 
ir svarsto svarbius dalykus 
kas link abiejų valstybių

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
dakcijom Redakcija visa tai indės laikraštin.

Pinigai i 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 kvitus 
iš Rusijos krasų. Kvitos yra 
su parašais priėmėjų. Taigi 
aišku, kad pinigai, siunčia
mi per Tananevicz Savings 
banką nueina dabar į vietą. 
Visi siuntusieji minėtame 
laikotarpyje gali ateiti į 
Banką del platesnių paaiš
kinimų.
Foreign Exchange skyrius.

M. J. Wankowski 
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas'? Gal to no 

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

M. J. Mankowpki,

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

i*

Raakstina plaukus prie augimo, ne
leidžia ir pagydo nuplikimą, apsaugo
ja. nuo slinkimo, prašalina pleiskanas, 
pagydo skalpo ligas, priduoda ]>I:iu- 
kams skaistumą, ir gražumą, tai nėra 
dažas, liet jisai sugrąžina plaukams 
natural} koiori ir duoda 
maistą, kurio jiems reiki;: 
mus trink gerai plaukus iki jų šakiui, 
trink smarkiai, vikriai. Kaina 50c ir 
$1.00.

Užsisakant gyduoles ir siunčiant pi
ningus adresuokite šitaip:

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

plaukams 
Vartoda-

i Bl T. i. ^starzynska J
KABINETAS DENTISTiKOS

Atlie a visokį darbą dantisterijos sky 
riun ineiuanti Darbas gvarant.

1151 MILWAUKEE AVE.

hone Drover 4247

Gydę

Or. J. JONIKMTIS I
> vyrų, moterų bei vaikų

ligas
vai. 9-12 iš ryto 1-3 po pietų 

6-9 vakare
4613 SOUTH ASHLAND AVĖ.

7ih'

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLOH
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

4* «■** TeL Drover 7042 4

t Dr. G, Z, Vežei (Vezells) |
X LIETUVIŠKAS DENTISTAS f

į t 4712 So. Ashland Avė. t
IĮ arti 47tos gatvėn, J

COFFEE

šiaur-vakarino dalis Vakarine dalis
1644
1373
1045

. 2054
2710

a Ib

W. Chicago a v 25.10 
Milw. avė. 
Milw. avė. 
Milw. avė.
W. Norht avė 1832

2830
1836
1217

Geriausia kava, kurią už&J 
tą kainą galima pirkti, 
kaštuoja 26c. svaras.

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

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
eučėdyste ant kožno svaro.

Pietinė daili 
2640 Lincoln are. 
3244 Lincoln avė 
----- 1 N. Clark st 

S. Halsted st quox 'AV 06l 
S. Ashland av uoisuiq 'AV 90h

Siaurinė daili
W. Madison st £818 W. 12 st.
W. Madison st 8102 W. ~2 st. „„„ 
BI»e Island av>032 Wenthworth 8413 
S. Halste st, 3427 
S. Halsted st 4729

DIDELIS TEATRAS TEATRAS!
Parengtas 

DRAUGYSTĖS SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS 

Atsibus
Nedėlioję, 7 d. Kovo (March) 1915 m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242-44 W. 23rd Pl. Chicago, Ill.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS!

Nuoširdžiai kviečiame Jus į šitą parengta vakarą, ten bus 
statoma scenoje “GENOVAITE” VIII Veiksmu Drama.

Visus kviečiame ateiti ir pamatyti šitą gražu veikalą ir ge
rą vaidinimą.

Su pagarba, KOMITETAS.

| Pigumai del Panedelio

WIEBOLDTS
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

OidoSi Pigumai Mėsos ir Groceriu
Chuck 
tienos, 
svarą

HZ
|:O

stoiką s. 
už svarą ..............
Švieži, palaidi, 
taukai, svaras 
švieži a i su | > j n u st v t a

MESA
Ju vs. išpjautas iš jau-

14k
sultingas, gardus

20c
JOk

ft

GROSERIAI
Banner brand švieži džiovinta 
kavą, geruose maišeliuose aa 
po 4 svarus už ..............
Ridgways orange label arbata 
dėžėse po % OTa
svaro už ..........................  £ Iv
Geriausia kakao del |Ea 
del pusryčiu, svaras .... IvC 
Monarch brand vystas obuolių 
sviestas, 
puoduose po .................. b>uG

KUPONAS
TAKTAI DEL PANEDELIO

Moteriški balti adyti nosiniai, paprastai 
parduodami po 4c, speciališkai

i už 12 tik...........................ŽICjj parduodam
■j su kuponu

j Kelloggs šviežiai sudžiovinti 
„ <-oi n flakes.

3 pakai už' ...................... AL J C
č'ystns baltas distiliuotas uksu- 
sas už 
galioną 
Sviestas.
ninyčios, 
jas už
Swift’s l’remium rūkyta kiau
liena tai gerinusios įp 1
rūšies, svaras ..................Iv2v
il’arinkti, rūkyti, be kaulo šmo
tai. jokio eikvojimo

............ 12k
geriausios Elgin pie- 
iviežiai sumuš- J

Bulvės, Michigan Snowflakes, 
geros, virimui, už buše-
Ii 56c, už peką ............... IDC
Vynuogės, extra didelės, pilnos 
sulčių už tuziną 55c., g» 
skyrium .............................. OC
Lemenai, su plona žieve, sultin
gi iš Kalifornijos IE«»
už tuziną ........................... IvC
New Holland silkės, extra di
delės žuvis vieną bač- 
kūtė kostomieriui po .. v JC
Washburn Gold Medal Ai Aft 
miltai 1-4 bbl.............. $liOu

TEL. DROVER 3473
GRAŽUS PAVEIKSLAS tai yra puikiausia dovana. Kas norite turėti gražių 
paveikslų, tai neužmirškite ateiti pas

J. G. KAWALLS
GERIAUSIAS LIETUVYSFOTOGRAFAS CIHCAGOJE

1624 West 471h Street kampasMarshfield Ava.rnatoli Ashland A»e^

Tel. Randolph 5246

| A. A. Siekis |
jį ADVOKATAS K
| 19 SO. LaSALLE St. |

(Boom 1014) Chicago, IU. |
I Bes. 8255 So. Halsted St.
Įa TeL Drovex 5326 fe

Jau eina naujas laikraštis
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas,

Buk Neprigulmingu Parmenu! Nebijok Bedarbes!
Nusipirk sau žemes sklypą puikiausioje apielinkėjo Louisijanos val

stijoj prie miestu ir geležinkeliu. Oros sveikas. Išligos labai prieinamos, 
kad ir biedniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prosigyventi. Žeme 
labai derlinga, gali sėti javus du ir tris kartus i metus. Kas turi 120. do
leriu gali pirkti 40 akerių žemės. Kas norite žinoti plačiau, rašykit mums, 
indedant 2c markę, o mes Jums prisiųsim knvga ir informacija dovanai.

A. VISBARAS & CO.
3112 So.Ha Istcd St., Chicago, Ill.

Telephone Yards 3159

16 TIKYBA ir DORA”
klau-Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina tikėjimo 

simus. atsako į visokius užsipuldinėjimus ant Katalikų Bažnyčios, par 
duoda gražių doros apysakų — trumpai sakant —

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu į mėnesį.

Kaina 75c metams.

i.

H

!))Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numerį dykai.

Red. adresas: 1644 Wabansia Ave., Chicago, Hl. ::
r
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KATXtlKAP

Tarp įgaunių (estų) 
pasidairius.

Kiekvieną syki, kada man 
tenka aplankyti tą mažą 
kaimynu tautelę, juntu, ta
rytum, koks sveikas vėjas 
ant manęs pūstelėjo, juntu 
kaž kokią ypatingą kultuvą 
dvelksint. Tokiu trumpu lai
ku, galima sakyti, per 70 
metų, igauniai taip toli nu
žengę, kad žmogus, čia lan
kydamasis, turi stebėties.

1817-1S19 metais jie buvo 
paliuosuoti iš baudžiavos. 
Baronai ir tuomet pasirodė 
kas esą: paliuosavojuos be 
žemės. Gudriausiai tarė vie
nas baronas, kada kai-ku- 
rie nenorėjo paliuosuoti 
baudžiauninku: “Tegu tas 
paukštis bus liuosas. Jei aš 
turėsiu jo maistą, tuomet 
ir pats jis atskris pas ma
ne.”

Ir ištiesu: ilgą laiką i- 
gauniai, ir gavę liuosybės, 
buvo vis dėlto baudžiaunin
kai: turėjo gyventi ant tos 
pačios vietos ir nuomuoties 
žemę iš baronu. Tik prieš 
G0-70 metu jie pradėjo pir
kti ją nuosavybėn. Jų mies
tiečiai buvo visai suvokie- 
tėję. Išėjęs mokslą igaunis 
laikydavo save vokiečiu ir 
gėdydavos savo tėvų. Pama
žėle ėmė kitaip virsti. Kilę 
iš liaudies inteligentai pra
dėjo darbuoties savo žmo
nių švietimui. Radosi laik
raščių, kningų, draugijų. 
Pradžioj buvo sunku: maža 
darbininkų, žmonės tamsus. 
185G metais pasirodė Per
na voje pirmasis laikraštis 
“Postimees”, pradėjęs nau
ją gadynę igaunių gyvenime. 
Apie tą laikraštį ėmė telk- 
ties jų tautos darbininkai. 
Iš to mažo laikraštėlio iš
sišakojo visa spauda: dabar 
penki deuraščiai, turi 70 tū
kstančių su viršum ėmėjų.

Dorpate eina “Postimees” 
virtęs dienraščiu, kuri lei
džia bendrovė, turinti kapi
talo 200,000 rub., ir kuri 
redaguoja žymus publicis
tas ir visuomenės darbinin
kas Tennisonas. (Prie jo ei
na tris kartus per savaitę 
“Elei”). “Tartu Paewa- 
leclit” (“Dorpato dienraš- • 
tis”) nesenai Durnos atsto
vo J. Ramoto įsteigtas ir 
bendrovės leidžiamas. Drau
ge su juo eina ūkininkams 
skiriamas laikraštis “Mea 
astasaada” (Musų amžius). 
Be to, kituose miestuose 
leidžiama visokių laikraš
čių, šiam ir tam skiriamų. 
Jų bendrovės laikraščiams 
leisti statomos ant komer
cijos pamatų. Be laikraščių, 
leidžiamos kningos, laiko
mos spaustuvės, kningynai 
ir tt.

Dienraštis “Postimees” 
prasimanė labai sąmojingą 
būdą platiuties. Iš Dorpa
to siunčia į kurį miestą, pa
vyzdžiui į Pernavą, pasku
tinį puslapį be skelbimų. 
Ten jau surinktas tekstas 
laukia spaustuvėje ir už 
pusvalandžio Pernavos 
skaitytojai turi bendrame 
laikraštyje ir savo skyrių. 
Toks pavyzdys sektinas ir 
musu laikraščiams. Sakv- v v
sime, tai butų galima pada
ryti Šiauliuose ir Pauevėžyj.

Ilgą laiką teko Dorpatui 
vaidinti kultūros centro ro
lė igaunių gyvenime. Čia 
universitetas suburė daug 
jaunuomenės, kuri įsikūrė 
tris korporacijas ir dvi stu
dentui draugiji. Irgi Dorpa
te buvo senai įsisteigusi 
draugija, “Wanemuine” tea
trui laikyti. Dienraštis “Po
stimees” ilgai buvo vienin
telis, plačiai skaitomas lai
kraštis, ir prie jo buvo susi
spietusi visa inteligentija.

(Tąsa ant 5 p.).

Beethoveno Konservatorijos Mokytojų

į. A. ALEKSANDRAVIČIUS. O. POCIENE. A. POCIUS.

- ATSIBUS ---------- »
I

Ned., Kovo (March) 7 d., š. m.

OFICIJALIS PAAIŠKINIMAS PAREIGŲ BAŽNYTINIŲ KOMITETŲ 
CHICAGOS ARCHIDIOCEZIJOJ.

Skyriuje 20, paragrafuose 264 ir 265 paskutiniame Synode, buvo iš
dėstytos sekančios taisyklės del Bažnytiniu Komitetų paskyrimo, tarnavimo 
ilgumo ir pareigų:

“264. Imdami atydon Baltimorės Trečios Tarybos patarimą, 284, 
kad parapijom} komitetai butų sutverti kiekvienoje, parapijoje, idant padė
jus ir patarus gerb. klebonui laikinių parapijos reikalų vedime, mes šiuo pa
lieptume, kad kiekvienoje parapijoje, kurios turtai yra musų jurisdikcijoje, 
butų įsteigta Komitetas iš svietiškių globėjų (trustees), arba užveizdėtojų 
(kuratorių), arba patarėjų (Couucilmen), kurie vadintųsi “Bažnytinių Ko
mitetu,” ir mes norime, kad šis Bažnytinis Komitetas susidėtų iš dviejų 
žmonių.

Todėl kiekvienos parapijos gerb. Klebonas privalo kas metai prieš 
sausio penkioliktą dieną pasiūlyti mums iš savo parapijos penkius vyrus, 
turinčius Baltimorės Trečios Tarybos reikalaujamasias kvalifikacijas. Is šių 
penkių mes parinksime du, kurie tarnaus vieniems metams kaipo parapijos 
Bažnytinis Komitetas, sau pasiliekame teisę prašalinti juos iš vietos.

“Gerb. Parapijos Klebonas privalo būti ex-officio Bažnytinio Ko
miteto susirinkimų prezidentu, ir be jo sutikimo jokių reikalų neprivaloma 
atlikinėti nei bandyt juos atlikinėti.

“Gerb. Klebonas privalo pasitarti su Bažnytiniu Komitetu, kuomet 
išlaidos, viršijančios du šimtu dolerių, yra reikalingos Parapijos reikaluose.

“265 Bažnytinis Komitetas privalo turėti už pareigą pasirašyti sa
vo pavardes po Parapijos raportu, kurį gerb. Klebonas, kaipo Iždininkas 
turi išduoti kasmet Diecezijos Perdėtiniui (Ordinary of the Diocese) per 
gerb. Kanclerį (Chancellor), ir taipogi po spausdintu finansi} raportu, kuris 
sulyg paliepimo platintinas kasmet. Bažnyčioje Parapijos žmonių peržiūrė
jimui.

“Mes norime, kad Globėjų arba Patarėjų Komisijos arba Bažnyti
niai Komitetai, kurie šiose Archidiocezijose jau įsteigti ir veikia, butų ne
pertraukti, bet kad toliaus darbuotųsi be permainos kaip narių, taip ir pas
kyrimo budo. Šiuo tečiaus reikalaujame, kad šias komisijas (Komitetus) 
sudarančiųjų vyrų pavardės drauge su jųjų užsiėmimais ir namij antrašais 
butų pasiųsta mums kasmet prieš sausio penkioliktą dieną (kaip kad sutvar
kyta įstatuose delei naujai sutvertų Bažnytinių Komitetų). Metiniai rapor
tai, paruošti Diecezijos Perdėtiniui ir Parapijos žmonėms, privalo būti gerb. 
Klebono suteikti jiems ir turi bent dviejų iš jų parašai”.

Bažnytinio komiteto pareigos yra arba aiškiai išdėstytos šiuose į- 
statuose, arba gali būti be sunkumo iš jų išvestos. Iškilus nesutarimui tarp 

' gerb. Klebono ir Bažnytinio komiteto del šių įstatų aiškinimo arba del iš
laukinių Parapijos reikalų, dalykas turi būti pavestas Perdėtiniui (Ordina
ry), kurio nutarimas yra galutinas.

Pirmame Bažnytinio Komiteto susirinkime kokių nors reikalų atli
kimui, pirmininkaujant gerb. Klebonui, turi būti iš Komiteto skaičiaus iš
rinktas sekretorius susirinkimų protokolams vesti. Šią protokolų knygą turi 
teisę peržiūrinėti Diocezijos Perdėtinis.

JAMES EDWARD QUIGLEY,
Chicagos Archivyskupas.

'• Chicago, sausio 11 d. 1915 m.

Pradžia 8-tą vai. vakare

Bus dainos, prakalbos, muzika įžanga 25c, 50c, 75c.
[Programą išpildys žymiausios Konservatorijos spėkos, būtent:

A. Aleksandravičius 
S. Bartkevičius - 
0. Pociene

skambys pianu 
išpildys solo ant klarneto 

dainuos solo
A. Pocius

B. Ežerskis
A. Chmieliauskas
J. Jakaitis

skambys pianu.

išpildys solo ant trombono
laikys prakalbą

išpildys solo ant smuiko

Gerbiama Lietuviu visuomene yra maloniai kviečiama atsilankyti į šį pirmą 
Beethoveho Konservatorijos mokytoju koncertą.

Konservatorijos Valdyba.

25 ddykaiu 14 k. Gold filled Aukso Laikrodėlis $5.50
Speciiališkas Išpardavimas 14 k. Gold filled Aukso Laikrodelhj stačiai pagal Pataikos Preke, kad kuodaugiausiai ją išparduoti; tai Kas Dabar Pirks Pas 

Mus Laikrodėli, tai aukščiau patalpintus 25 puikius daiktus kožnas apturės prie: laikrodelib Visai Dykai, kaip tai: Importuotas atviras Įntkrodclis (Modelis), Har
monika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skuroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubeltavas l.oneiugelis su Broloku, Kryželis su išvaizda X lespaties Jėzaus, 
Branzoleta su laikordeliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (modelis), Plunksna Fontanine, Pipke, Britvą, Diržas, Kaklar.vsio spilkute, bangučiai <1(4 niaukiu* 
tų, marškinių, ir kalnierių, žiedas, Peliukas. Taigi kas dabar iškirps ta apgarsinimu ir prisius sykiu su rankpinigių 25 cen. (markėmis ar kvoderi), tam tuojaus 
išsiųsim laikrodėli ir 25 dovanu prie laikrodėlio visai dykai .

Kada apturėją siuntinį persitikrinsit jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 k. Gold filled, Gvarantuotas ant 20 metu, su garsiausiu pasaulyj Mechanizmu, o tos 
25 dovanos yra kuogeriausioS’ rūšies tai užmokėsit likusius $5.25t ir 25 centus už persiuntimą dovanu, jeigu gi nepatiktu mes su noru sugražisini rankpinigius. 
Todėl aišku jog perkant, laikmdęli. nuo nn»s Absoliutiškai Niekuom ne Rizikuojat, kadangi musų laikrodėliai- yra Gvarantuoti ant 20 metų, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 
metų pasigadintu, mes ji pa!uisysim arba išmainysiu) ant kito Visai Dykai. Iš Kanados visi pinigai turi but prisiųsti iškalno. Pranešame, jog Musų Kompanija yra 
Krikščioniška ir neturi nieko bendro s" firmomis apgavingomis, galinčiomis ga^sinties šiame laikraštyje, taip lygia ir su firma iš. St. Louis, Mo. kuri visados seku 
musų apgarsinimus. Taigi kas nnr- luiėt i Gera vyrišku ar moteriška laikrodėli su dovanom stačiai, pagal Fabrikos Preke, tegul ji perku liktai nuo Seniausios ir 
Geriausios žinomos Krikščioniškos Kompa: Jos, o visados apturės tą kas yra garsinta. Adresuokite:

^ATIOI^AL COMMERCIAL CO., 90 W. Broadway, Dept. 111 Hew York, N. Y.
"...  ’inpin' ........ ‘■f-1 raxiu.,.,..... • - .....1...."i , -n-a
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