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Nuskandinta Angli
jos skraiduolis.

Žuvo 190 jurininkų
Londonas, kovo 13. — 

Anglijos skraiduolis liko au
ka Vokietijos povandeninio 
laivo. Liko nuskandintas 
Škotijos pakrantėj.

Nuskandintas skraiduolis 
vadinasi Bayano. Ant jo bu
vo 21G jurininkų, iš jų 2G 
išsigelbėjo, o 190 nuskendo. 
Tarp išgelbėtųjų aštuoni 
yra oficieriai.

Bayano buvo ant sargy
bos Škotijos pakrantėj ir 
netikėtai gavo torpedą į pa
šone.

Laivo žuvimas oficialiai 
yra pripažintas.

Buvo pasklydus gandas, 
kad Voketijos povandeninis 
laivas gaudė jurėj pasažie- 
rinį garlaivį Lapland. Ant 
garlaivio buvo daug ameri
konų. Londoniečiai vokiečių 
pasikėsinimu ant pasažie-

rinio garlaivio labai suju
dinti ir pareikalavo, kad 
valdžia imtų smarkiau vei
kti prieš Vokietijos laivus.

Eina gandas, kad Vokie
tijos karinė valdžia •ketina 
nuimti nuo Anglijos bloka
dą. Sušaukta tam tikras po
sėdis. Bet posėdžiui beinant, 
atėjo žinia, kad Bayano 
nuskajidintas. Vokiečiai tuo- 
mi turbūt bus padrąsinti.

Kiek nuskandino laivų.

Vokiečiai paduoda, kiek 
nuskandino laivų nuo karo 
pradžios. Išviso nuskandi
nę 12G. Nuskandinę 111 gar
laivių, keturis skraiduo
lius, vieną buorinį laivą, 
vieną škunerį, aštuonis mi
nų gaudytojus ir vieną 
transportą su kareiviais.

Dardaneliuose 
talkininkai 
veikia.
Bosforo fortus 
bombarduoja rusai

Kapeliono 
pasakojimas.

Atėnai, kovo 13. — Nuo 
salos Tenedos atėjo žinia, 
kad Dardanus fortas galu
tinai į dulkės paverstas, o 
Hamidieh gerokai paga
dintas.

Turkijos laivynas sugrįžo 
į Marmorinę jure ir rusai 
pilnai viešpatauja Juodojoj 
jurėj. Pranešama, kad Rusi
jos eskadra įplaukė į Bos
forą ir ėmė bombarduoti 
pakraščiais fortus.

Apie veikimus Dardane
liuose pasakoja vienas ka
pelionas, kurs yra ant laivo 
Triumph.

“Negali įsivaizdinti”, ta
rė vienam korespondentui 
kapelionas, kurs visai neiš
veizėjo dvasiškiu, būdamas 
darbiniuose drabužiuose, 
“vaizdo labiau įspūdingo, 
kaip tas kurį mums teko 
matyti plaukiant vakare 
prie laivyno. Prancūzai šau
niai šaudė į fortus ant Azi- juokai, anekdotai ir kitokie 
jos pakrantės,

Tris sykius veržėmės tą 
dieną į sąsiaurą. Vengeanse 
ir Cornwalis. plaukė pirmi, 
paskui Gaulois ir Bouvet, 
galop Albion ir Triumph. 
Tie laivai apsistojo už 3,000 
jardų ir stovėjo tris švertis 
valandos, o bombos buvo 
iškėlusios tikrą tornado.

Mūsiškiai nuskynė vieną 
po kitai 50 kanuolių.

Iš vi sako buvo galima nu
spėti, kad nuo fortų šaudė 
vokiečių artileristai.

Kovo 1 d. mes pamatėme, 
kad iki sąsiauros siauru
mos jau visi fortai buvo iš
griauti. Poto laivams Albion 
ir Triumph buvo liepta pul
ti ant Dardanus. Laivai u- 
mai pakliuvo po ugnim. 
Dvi bombos smogė į Tri
umph. Viena sprogo kapi
tono kabinete ir sulaužė ra
kandus, o antroji nupuolė 
ties kanuolėmis.

Nuo to laiko į Triumph 
ir daugiau kliuvo bombų. 
Bet niekas nepaisė. Tuo tar
pu žemai buvo koncertas ir 
lošimas dviejų aktų farso. 
Kuomet eina smarkus šau
dymais!, kuomet viskas pil
doma, kaip pranešama te
lefonu, iš apačios taipgi te
lefonu, kaip dalykai stovi. 
Apatiniai denį vadino pre- 
sos biuru. Net kanuolėms 
kriokiant nuolatai per dra- 
tą žemyn siunčiamas prane
šimas, kas dedasi, praneša
ma visokios smulkmenos,
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Amerikos ligonines Paryžiuj, kur slaugojama sužeistieji kareiviai,

Karas ir
opinija

Kokią intekmę padaro 
populeris karas i viešąją o- 
piniįą, tai prirodo nesenai 
vienam Londono teismo 
pravesta byla. Buvo žmo
na gana plačiai tos opini
jos stovis žvilgsniu gar
saus rašytojo “Salome” au
toriaus, Oskaro Wilde. Jo 
byla už nemoralius prak
tikavimus išvertė aikštėn 
baisią hypokriziją turtin
gų anglų sliuogsniuose. Jo 
teisėjais tuomet buvo tokie 
pat prieš dorą prasižengė
liai. Wilde, kaip žinoma, li
ko pasmerktas kalėjimai! ir 
paskui mirė Paryžiuje visu 
pamirštas ir didžiausiam 
vargi*. Jo turtingi bičiuoliai 
pirmutiniai nuo jo nusisu
ko, antmezdami jam jo 
vieno kaltybes. Tarpe tų 
bičiuolių pirmąją vietą u- 
žėmė lordas Alfred Doug
las. Nesenai jis parašė vei
kalą, kuriame ne tiktai iš- 
bjauriojo Wilde’s atmintį, 
bet podraug Įžeidė Robertą 
Ross’ą, vienatinį ištikimą 
poetą Wilde draugą, kuris 
lig jam mirsiant nuo jo ne
pasitraukė ir pagaliau iš
pildė mirusiojo valią. Ross

todėl Douglas’ą patrankė 
teisman už įžeidimą. 
Viens liudininkų buvo mi
rusio Wilde’o sūnūs, ku
ris atėjo teisman ofieiero 
uniformoj, kadangi jis su 
savo broliu, kaipo laisvano- 
riu, karo pat pradžioje įsto
jo karuomenėn. Tik vieną 
jo pasirodymą publika nuo
lankiai sutiko.

“Boss buvo mums an
truoju tėvu” — pasakė 
liudininkas.

Garsus rašytojas Wells 
taippat liudijo priešais Dou- 
glas’ą, Ross’ą pavadinda
mas Wilde’o angelų-sargu.

“Jis savo menku uždar
biu apmokėjo savo nelai
mingojo bieiuolio skolas, 
viešai gynė jo garbę, glo
bojo jį ligoje, palaidojo jį, 
o kas svarbiausia, išauklėjo 
jo suims” — kalbėjo Wells.

Pagaliau Ross’o advoka
tas atsiliepė:

“Jei ne Ross, abu Oska
ro Wilde’o sūnus negalėtų 
šiandie ginti savo tėvy
nės!”.

Tuos žodžius publika su
tiko delnų plojimais.

Byla pasibaigė Douglas’o 
nubaudimu, kuris anuomet, 
Wilde’s bylos metu, buvo 
išsisukęs nuo bausmės, su
veikdamas viską ant savo 
“bičiuolio”, būtent, Wil
de ’o.

Rusai atsime
tė Gardino link.
Vokiečiai antpul- 

dinėja rusus 
ties Seinais

7.400 rusų pa
teko nelaisvėn

Berlynas, kovo 13. — 
Vokiečių oficalis praneši
mas :

“ Augustavo apylinkėse 
mes įveikėme rusų jėgas. 
Rusai išsigelbėjo pilno su
naikinimo skubiai pasitrau
kdami Gardino link. Mums 
pateko 4,000 nelaisvių, tris 
kanuoles ir 10 kulkosvai
džių. Į šiaurės vakarus nuo 
Ostrolenkos ir į šiaurės va
karus nuo Przasnysz vokie
čiai su pasisekimu atakavo 
rusus. Toj apylinkėj vakar 
paėmėme daugiau, kaip 
3,400 kareivių.”

mažmožiai.”

Turkijos miesto Smirna 
komendantas atsisakė pasi
duoti ir todėl bombardavi
mas šio miesto jau prasi
dėjo.

Rusijos oficialis praneši
mas :

‘Suvalkijoj prūsas dar te
belaiko Simną ir Augusta
vą. Pradėjo vokiečiai ant- 
puldinėjimus ties Seinais, 
kur mūšiai tęsiasi. Frontu 
Omulev ir Orzliyd upių ir 
taip gi Przasnyszo link vo
kiečių žengimas pirmyn ap- 
stabdyta.”

Vokiečiai yra sutraukę ar
ti 1,000,000 kareivių į šiau
rinę Lenkiją ir Suvalkiją. 
Aišku, kad ten eina dabar
tės baisiausi mūšiai. Iš ki
tų pranešimų paaiškėja, 
kad rusai ketina toliau atsi
mesti ir užleisti vokiečiams 
net Przasnysz. Rusai renka
si sau patogesnių vietų del 
mušiu.

Tuo tarpu mūšiai verda 
Karpatuose. Vengrijos pu
sėj rusai uždrožė austrams 
didį smūgį, užmušė ir sužei
dė 1,800 kareivių ir nelais
vėn paėmė du Austrijos 
pulku.

Lupkovo ir Smolniko apy
linkėse rusai paėmė nelais
vėn 4,000 austrų, gi kazokai 
išskerdė tris eskadronus 
Prūsijos husarų.

STOJA Į VEŽĖS. 
BELGIJOS GYVENIMAS

Bruselis, kovo 13. — Vo
kietijos valdžia buvo suda
rius komisiją, kurios rupes
niu buvo įstatyti į vėžes bel
gų pakrikusį gyvenimą. A- 
not komisijos pranešimo tas 
gerai pasisekė. Jau 107,000 
angliakasių dirba kasyklo
se pusę laiko. Paprastai 
dirbdavo 145,000 darbinink. 
Dabar anglių iškasama po 
35,000 tonų dienoj.

Dalis Belgijos geležinke
lių yra vokiečių rankose, o 
kita dalis belgų. Prekiniai ir 
pasažieriniai traukiniai i- 
ma vaikščioti. Transportaci- 
ja kanalais prasidėjo.

ATGABENO LAIŠKŲ.
New York," kovo 13. — 

White Star linijos Arabic 
atplaukė vakar iš Anglijos. 
Atgabeno 8,210 maišų su 
laiškais. Jau 10 dienų, kai 
laiškų nebuvo atvežta iš An
glijos. Gal nemažai ir lietu
viškų laiškų atvežė garlai
vis.

KAIZERIS ANT SKAI
SČIOJO KALNO.

Lenkų laikraščiai rašo:
Vasario G dieną, š. m., 

vai. vakare, Čenstakave vie
ką izeris.

l

—- Berlynas, kovo 12. — 
Serbijoj platinasi įvairios 
ligos—drugys, karštligė, šil
tinė. /

draugau- 
Woyrsch, 

Skaisčiojo

GRĮŽTA ATGAL.
Washington, D. C. kovo 

13. — Skaitlinės parodo, 
kad italų daugiau grįžta 
tėvynėn, negu atvažiuoja 
šion šalin. Tai dar pirmi 
metai, kad taip atsitinka.

šėjo Vokietijos 
Willielmas II.

Su savo svita, 
jaut generolui 
kaizeris aplankė
Kalno vienuolyną ir ten 
smnlkmeningai apžiurėjo se
nų gadynių palikimus.

Ties kunigaikščių Liubo- 
mirskių vartais kaizerio lau
kė specialė sargyba. Ten jį 
pasveikino Tėvas Romual
das Dziemiadovič su kitais 
dvasiškiais. Dziemiadovič 
laikinai užimąs vietą ser
gančio vienuolyno perdėti- 
nio Tėvo Vielioniškio.

Paskui kaizeris buvo nu
lydėtas į Dievo Motinos ko
plyčią, kur jis prie atidary
to paveikslo išklausė histo- 
rinių paaiškinimų apie ste
buklingąjį paveikslą ir jo 
pargabenimą į Lenkiją.

Prieš apleisiant koplyčią 
Tėvas Romualdas paaukojo 
kaizeriui, kaipo atmintį, ste
buklingo paveikslo kopiją, 
pieštą ant cipriso medžio, 
taippat 10 didėlių fotogra
fijų, pestatančių aukurą ir 
stebuklingąjį paveikslą ant 
Skaisčiojo Kalno.

Paskui nueita į vienuoly
no biblioteka, kur kaizeris 
atmintinoj kningoj padėjo 
savo parašą. Toj kningoj 
randasi daugybė valdovu, 
kunigaikščių ir žymių vyrų 
parašų.

Kaizeris visakuom labai 
žingeidavo ir klausinėjo 
smulkmeniškai apie Įvairius 
dalykus.

Po gera valandai apleiz- 
damas vienuolyną paaukojo 
kelis tūkstančius markių 
vienuolyno naudai.

EXTRA!
KUN. J. ŽEBRIO IR JO 
TARNAITĖS UŽMUŠI- 

KAI SUSEKTA.

Vakariniame Chicagos lai
kraščio Daily News leidiny j 
randame šitokią žinią.

Wilmington, Del. kovo 
12. — Peter Krakas ir Ber
nard Montvidas šiandie pri
sipažino užmušę kun. Juo
zą žebrį, lietuviškos para
pijos kleboną New Britai- 
ne, Conn, ir jo tarnaitę 
vas. 8 d. anot pranešimo po
licijos viršininko Black. Ka
liniai yra darbo namuose 
čionai už nužudymą polici- 
anto pereitą šeštadienį.
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Šioje valandoje.Skaitliuskatalikų Su v. Valstijose.P. J. Kennedy and Sons firma New Yorke išleido kningą vardu “The Offi- ••• rial Catholic Directory”, kurioj išrodoma, kad skaitlius kataliku Suv. Šiaurinės Amerikos Valstijose iŠ- nešąs 16,309,310. Pereitais metais skaitlius kataliku šioj šalyj pasidaugino 241,325 asmenimis, gi per paskutinius dešimts metų skaitlius kataliku šioj šalyj padidėjo 3,846.517 asmenimis. Tos skaitlinės gimdo daug baimės protestantams, o ypatingai metodistams, kurie nuolat veda atkaklią kovą priešais katalikybę. įteikia žinoti, kad pirm 20 metu šioj šalyj buvo nedaugiau -devynių milijonų katalikų.Toliaus iš tos kniugos tenka sužinoti, kad Suv. Valstijose randasi 18,991 katalikų dvasiškiai, pradedant kardinolais ir baigiant paprastais kunigais. Be to randasi: 961 bažnyčių, ir kitų par. bustu; 85 seminarijos, kurias lanko 6,770 mokinių. priruošiamų į kunigus. 299 kolegijos del jaunų bernaičių, 680 akademijų del mergaičių; 284 našlaičių prieglaudos, kuriose užlaikoma 45.742 našlaičiu.4. Parapijines mokyklas lanko 1,456,206 vaikai.New Yorko valstija skaito 2,855,824 katalikus: Penn-TRUMPIAU IR AIŠKIAU.Į musų paklausimų “Kur geriau butų?” prisiunčiama ištisi glebiai atsakymų. Ne- kurie atsakymai yra trumpi, bet kiti ilgi taip, kad jokiuo budu jų negalima panaudoti, nes kiti atsakymai negalėtų rasti sau vietos laikraštyj. Todėl, gerbiamieji, leiskite mums tuos atsakymus kaip nors trumpinti, idant tuo budu visi patektų lai- kraštin, kadangi tuo klausimu musų visuomenė ytin labai užimta. Meldžiamieji, rašykite trumpai i tą klausimą, o tuokart dienraštyj visiems bus vietos, visi bus patenkinti.

Nereikia 
pamiršti.Visi žinome, kad turime Tautos Fondą. Dedame, renkame jam aukas ir sakome, kad to Fondo pinigai eis sušelpiami nuo karo nukentėjusioms lietuviams užjūryje. Taip prakalbose aiškiname, taip laikraščiuose rašome. Nereikia, vienok, pamiršti vieno svarbaus dalyko. Juk įsteigiant Tautos Fondą seimo buvo nutarta, kad iš to Fondo eis lėšos ir išgavimui Lietuvai autonomijos. Nebuvo pažymėta, kokia Fondo dalis eis autonomijos reikalams. To pažymėti ir nebuvo galima, nes nebuvo žinoma, kokie reikalai iškils aiCcouoJmijos klausimo ir kiek išlaidų pasidarys. Toksai aprubežiavimas, nurodymas, kokia Fondai i įplauktų pinigų dalis turi eiti autonomijos reikalams, butų buvęs visai neparankus.Daugelis gal aukojo, manydami, kad visi Fondo pinigai eis sušelpimui nukentėjusių nuo karo. Žinoma, daugelis žinojo, kad bus rūpinamasi išgauti Lietuvai autonomiją ir pasidarįs šiokios tokios lėšos, kurios bus padengtos iš Tautos Fondo. Apie tą dalyką reikėtų išanksto žinoti, kad vėliau kokių nesusipratimų nebūtų. Teisybė, didžio nesusipratimo čia negali kilti, nes didžiuma gausių aukotojų žinojo, kokiems reikalams aukojo ir, jei buvo pamiršę, tai nekels savo balso prieš tai, jei bus iš- Fondo imama autonomijos reikalams.Autonomija privalo mums didžiai rūpėti. Yra tai vienas svarbiausių musų troškinių del savo tėvynės. Autonomijos išgavimui del Lietuvos neprivalome pasigailėti nei truso, nei aukų.

MRS. MRRY COPLEY THAW A MRS. G.L.CARNEGIE.\

sylvania — 1,756,763; Illinois 1,473,379; Massachusetts — 1,392,000; Ohio — 793,179; Michigan — 581,- 000; Wisconsin — 576,470; Indiana — 245,141. Kiti katalikai mažesnėmis dalimis yra išsisklaidę po kitas valstijas.
--------------—Prastai su Meksiku.Angliški laikraščiai rašo, kad su Meksiku esama labai prastai, kad ten viešpataująs baisus teroras, svetimžemiai ne tik persekiojami, bet ir žudomi ir, sakoma, jogei Suv. Valstijų valdžia išnaujo ten Įsimaišysianti, išnaujo užimsiant! ten koki uostą, arba ir plačiau ką pradėsianti veikti.Andai Švedijos ambasadorius Washingtoiie atlaikęs konferenciją su prezidentu Wilsonu ir sekretoriumi Bryan reikale vieno švedo nužudymo Meksike. Ambasadorius reikalavo, i- dant piktadariai butų suimti ir nubausti. Gi tai turėtų atlikti Suv. Valstijų valdžia, kuri pasižadėjusi visų svetimžemių gyvastį Meksike apsaugoti.. Be to, Anglijos pasiuntinys Meksike pranešė Wash ii igtonan, idant i Meksi

Ši senoji yra motina Tha wo, užmušiko St. White. Antroji mote ris jos duktė.Niekas negali ginčytis a- pie tai, jog svarbu yra rinkti ir dėti aukas sušelpimui viengenčių, - nukentėjusių nuo karo. Bet Jų nukentėjusių šelpimu rūpinasi lietuviai ant vietos, dalijasi visu tuo, ką turi; vyskupui paliepus, visose parapijose renkama aukos, visokie daiktai, javai del nu- kentė j tįsių. Nukentė jusiems ištiesė ranką ir valdžia. Rusijos visuomene gausiai deda aukas, rūpinasi nukentėjusiais. Pašel- pa plaukia iš įvairių šaltinių. Pricgtani Amerikos lietuviai, be abejonės, siunčia ir siųs pinigų savo namiškiams, giminėms į Lietuvą. Į Fondą kaikuris gal aukojo kokį dolerį, o savo gimdytojams pasiuntė šimtą dolerių; be abejonės, toko sostinę tuojaus butų nugabenta valgomų produktų, nes ten tūkstančiai gyventojų badumi išniksią, kadangi carranzistai sulaikę tų produktų į ten gabenimą.Norimapanaikinti mirties bausmė.Pasiremiant statistikomis, kad tose valstijose, kuriose gyvuojanti mirties, bausmė, daugiau atsitinka galvažudybių, negu tose, kur tos bausmės nėra. Illinois valstijos gubernatorius Dilime kreipėsi le- gislaturon, kad mirties bausmės įstatymą panaikinti Illinois valstijoje. Gubernatoriaus nuomone, kalėjimo bausmė lygiai esanti pasekminga ir prašalinanti tą baisų dalyką, jei kartais žmogus klaidingai pasmerkiamas miriop. Kuomet per klaidą žmogus buna pakartas, gi paskui išsiaiškina jo nekaltybė, tos baisios klaidos negalima atitaisyti. “Neužmušk” yra 5-tas Dievo įsakas, gi tas pats įsakas turi būti ir 20-tojo ineta- šiinčio įsaku. Nežinia, ką į tai pasakys legislatura, bet reikia žinoti, kad joje gubernatorius turi didelę in- teknie.

kių yra ir taip privalo būti.Aišku, kad į Lietuvą iš visų pusių plaukia pašelpa. Žinoma, ten vargas tokis, nuostoliai ten tokie, kad ir gausiausios aukos neatly- gįs ir negali atlyginti tų nuostolių. vMatome, kad musų viešai surinktos aukos, musų Fondo suma, tai butų tikrai menkas lašas į jure.Pašelpa eina iš įvairių šaltinių, eis ir iš Tautos Fondo. Bet iš kur eis aukos autonomijos reikalams? Aišku, kad tik iš Tautos Fondo.Negalima numanyti, kiek pasidarys išlaidų autonomijos reikalams, bet šiek tiek be abejonės pasidarys. Tautos Taryba rengia dabar milžinišką peticiją į busimą Europos tautų konferenciją, karui pasibaigus. Peticija bus Lietuvos autonomijos reikale. Pasidarys lėšų, gaminant peticiją. Lėšos nei iš kokio kito šaltinio bus padengtos, bet iš Tautos Fondo.
Nekurie

žmones...Stebėtina ir nelogiška y- ra žmogaus prigimtis. Tai rašydami, turime mintyj nekuriuos žmones, žinančius labai gerai apie tai, kad šviežias oras yra būtinai sveikatos palaikymui reikalingas, kad takiuo oru privalome kuodažniausiai ir daugiausiai kvėpuoti ir kad nekuoniet mes jo negalime turėti perdaug, ir nežiūrint to, pasielgiančius tiesiog priešingai. Tokie žmonės yra šviežiam ore pasivaikščiojimų amato- riais, bet namie langus laiko visuomet uždarytus. Tie žmonės visuomet trokšta būti ir dirbti šviežiam o- re, gi savo miegamuose kambariuose tik tuomet a- tidaro langus, kuomet juos prie to verčia karštis. Tie žmonės, kuomet buvoja lauke, visai nepaiso persi? 

šaldymo, bet namuose . visus langus laiko aklai uždarę, idant kaip nors ne- persišaldžius.Žmogus, kursai gėrisi šviežiu oru lauke, gi namie laiko uždarytus langus, panašus yra paikam iš pasakos, kuris neturėjo namuose nei vieno lango — tečiau norėjo turėti šviesą, tatai šviesą kibiru lauke gaudė ir nešė į vidų.Nekurie žmonės gerai žino, kad raupų čiepijimas pasekmingai apsaugoja nuo pačios raupų ligos, bet jų vaikai nėra čiepijami. Tęsia tai iš metų į metus, laukia, kol vaikas nueis mokyklon ir jiems rodosi, kad jų vaikas nekuoniet raupais nesusirgs. — Tuo tarpu nekurią dieną* vaikas ant kūno apturi niežus, pakviestas daktaras pasako, jog tai raupai, ir toksai vaikas arba miršta, arba visam gyvenimui liekasi sub- jauriotas. Tuomet prasideda gimdytojų verksmas ir dantų griežimas, bet, deja, tas esti pervėlu.Nekiltiems žmonėms labai lengvai dantįs genda ir pusta, ir tas žmones priverčia tankiai lankyti dentis- tą. Tie verkia, aimanuoja, prisikenčia dantų skaudėjimo, bet retai pagalvoja a- pie tai, kad burną ir dantis kuoš variausia užlaikyti. Mat, perdaug darbo ir ru- pesties, kad po kiekvienam valgiui burną ir dantis valyti. Nesinori jiems tai du kartu dienoje padaryti. Nenori pasiteirauti pas denti- stą, kaip tankiai turi pas jį lankyties, kad švariau visuomet užlaikyti savo dantis.
Nekurie žmonės žino, kad skausmas yra kokios nors ligos apsir'eiškimas, bet nc- kuomet pati liga ir kad tiktai toksai skausmo pagydymas yra geras, kuris išgydo jo priežastis. Nekurie žmonės, sakome, tai žino, o tečiau ištisias savaites, menesius stengiasi prašalinti skausmus pečių, galvos, krutinės ir kitų sąnarių su specialių priemonių pagelba, arba kokiais nors patentuotais vaistais.Jaigu sunegalėjimas, gimdąs skausmą, yra lengvas ir mažai svarbus, tai toksai pasielgimas ir gydymas tankiai nusiseka, bet jei j skausmas yra bent kokios ligos ženklas, tai ne tik kad nuo jo nepasigydo, bet dar įgauna chronišką ligą, kuri prie jo ilgas laikas pasilieka kaipo ištikima draugė. 

O juk su gydytojo pagelba yra galima įvairius skausmus pagydyti ir neprisileisti bi kokios grasančios sveikatai arba ir gyvasčiai ligos.Nekurie sveiki žmonės esti labai nelaimingi, nes jiems nuolat, rodosi, jogei
SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI. 

jie serga. Išsižiuri labai gerai, jaučiasi kuogeriausia, kuomet ant valandžiukės pamiršta savo rūpesčius, bet kuomet pas juos paklausi apie jų sveikatos stovį, visuomet atsakys, jo- ,gei jie ne kaip jaučiasi. Tai jiems ten skauda, tai jiems ten nesveika, tai vėl nesmagu ir taip be galo. Jei išgirsta apie bent kokią ligą, tai tuojaus įpuola baimei! ir bijosi jos auka kristi. Visuomet apie savo skausmus šnekasi, knistis! po įvairius buk tai medi- kalius veikalus, gydosi patįs, lanko gydytojus, neapleidžia nei “garsiųjų specialistų”, mėgina užeiti pas burtininkus, gydosi elektriką, bet visuomet nesijaučia sveikais. Jei ne širdis, tai skilvis, jei ne skilvis, tai kepenos, jei ne kepenos, tai plaučiai, visuomet jei ne tas, tai kitas reikalauja sau kokio nors pataisymo.Didelė laime tokiam hy- pochondrikui patekti į nagus doro ir teisingo gydytojo, turinčio kantrybę ir suprantančio psy ekologijos dėsnius. , M. K.
Skrajojimo 

pažangumas.Šiame kare apart kitko didelį žinksnį pirmyn padarė ir skrajojimas oru. Pirm karo toksai aeroplanas vis dar buvo laikomas nekurtos rūšies pavojingu žaislu. Buvo kalbama, kad skraidžiojimas oru pasiliekąs ir toliaus tik eksperi- mentaliain stovyj ir buvo pramatoina karo veikimams nepasisekimai, kuomet prisieis oro mašinas panaudoti praktikoj. Tuo tarpu dabartiniam kare skrajojimas oru paliko reguliaru išsiteiriavimo sistema, taip brangia ir nesuklįstan- čia, kad armijų vadai tikrai nežinotų nei kas veikti, nei kur eiti, jei šiandie butų atimta tasai lakūnų pasite iria vinių skyrius. Šių dienų kariniai lakūnai no tiktai kad nieko nedaro iš atmosferos prigimties sunkenybių, bet skraido net tarp dūzgiančių kulipkų, kurios jiems mažus nuostolius padaro. Nekurie lakūnai išsiteiriavimo tarnyboje iš pat karo pradžios reguliariai darbuojasi ir ligšiol jiems nieko tokio blogo karo lauke neatsitiko.Aišku, skrajojimą oru galutinai ištobulino dabartinis karas.DIEVE, LIETUVĄ GINK!
K ______ ____

I )ieve, vargingąją
Ir nelaimingąją

. Lietuvą gink!
Vargšei užsnudusiai,
Vėlai atbudusiai

Laimę gamink!

Mokslu dabinama, 
Meile gaivinama

Lai vėl gyva 
Auga ramybėje, 
Kįla šviesybėje

Mus Lietuva!

Skursdama, žadama, 
Pusgyvė būdama

Ji gimdė mus; 
Auklėjo baimėje, 
Kurstė nelaimėje

Meilės jausmus.

Sitį Išsikirpkit

P. Mans Co., Rew York City J

Šita, pmikihi 

ir Rrielūs nuo 

Fskolio ŽIRO 

rijaritu iltimi 

ui titrų 7i eini. 

ŽIRO kupnu. 

Piningais arda- 

vinoniir. Sitai- 

tyh tiJuje lupo, 

na s. f Pasiūlė 

nu iinkigia 

Grudi! I9I5J

Ją tad mylėkime,
Gelbėt skubėkime

Darbais šauniais!
Šaukti neliaukime
Dangų maldaukime

Žodeliais šiais:

Dieve, vargingąją
Ir nelaimingąją

Lietuvą gink!
Vargšei užsnudusiai,
Nūn jau pabudusiai

Laimę gamink!
A. Jakštas.

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 priėmėjų. Taigi 
aišku, kad pinigai, siunčia
mi per Tananevicz Savings 
banką nueina dabar į vietą. 
Visi siuntusieji minėtame 
laikoteryyįe gali ateiti į 
Banką del platesnių paaiš
kinimų.
Foreign Exchange skyrius.

“Aušros” Mokykla
Mokina angliškos kalbos

” Lietuviškos kalbos
’ ’ Aritmetikos
” Knygvcdystės 
’ ’ Scenografijos 
” Typewriting 
” Pirkly bos, Teisių
” Abelnos Jlistorijos 
’ ’ Geografijos
’ ’ Algebros
” Geometrijos

Trigonometrijos
” Braižymo

PiliętystCs
” Politiškos Ekonomijos
’ ’ Pailiarašystės 

MOKINIMO VALANDOS:
Nuo 8 iš ryto iki 5 po pietų; 

Vakare nuo 7:30 iki 9:30
3149 S. Halsted St., Chicago, Ill.

FARMS 

geriausios fermos
Pigiai .parduodu geriausias gatavas 

farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. 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 apielinkoje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žavių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Goriausi transportaeija van
deniu ir gclžkeliu. Yra šia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li liotuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmonos pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manės nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žomlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg., Scotville, Mich.
........ •.. ........., ........ r?T na
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KATALIKAS

Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

Todėl prisižiūrėdami Į tai, 
kuo gyvuliai maitinasi, jo
kios del savęs išvados pada
ryti negalime.

Pigumai del Panedelio
APIE MĖSĄ. \

Šiaip žmonių ir mokslo 
vyrų nuomonės labai skiria
si kasi ink klausimo,ar mėsa 
žmogui tinka būti maistu. 
Yra ir tokiu, kurie sako, jog 
yra baisus daiktas skersti 
gyvulius del savo maisto. 
Išrodinėja, kad tai nedoras 
daiktas. Išrodinėja, kad 
žmonėms privalu ir sveika 
patapti vegetarijonais, ty. 
nustoti vartoti valgius mėsą.

įvairiuose klausimuose 
žmonės pasirodo esą prieta
ringais. Daugelis yra prie
taringų kaslink mėsos var
tojimo valgiui.

P i rmiausi a pa žiūrėk i me, 
kas tai yra būti prietarin
gu, ką reiškia prietaras. 
Išrodo, kad žodis prietaras 
susideda iš žodžių prieš ir 
tarimas. Prietaras yra tai 
tarimas, sakymas prieš ap
svarstymą, ištyrimą, prieš 
dalyko pažinojimą, prieš Įsi
gilinimą į faktus; būti prie-j 
taringu, reiškia kalbėti, su-i 
daryti sau nuomonę prieš | 
dalyko pažinojimą, prieš Į 
faktų ištyrimą. Prietaras y-i 
ra tai sprendimas be dalykoĮ 
pažinojimo.

Tatai randasi prietarin
gų nuomonių kaslink „var
tojimo mėsos valgiui. Bet 
mes turime sekti tiesos kur 
ji nevestų.

Dabar truputį pažvelgia
me į išrodinėjimą, jog už
mušti gyvulį del maisto yra 
nedoras daiktas. Yra ir ti
kybų, kurios tai]) mokina. 
Yra ant žemės žmonių, kurie 
saugosis neužminti, neatim
ti gyvastį mažiausiam vaba
lėliui, net nuodoingai gyva
tei, arba nuodingam uodui. 
Musų supratimu teisinges
nis yra manymas tas, kad 
nedoras yra daiktas žudyti 
gyvūną del savo pamėgimo, 
pasidžiaugimo. Bet nėra ne
dora skersti žemesnius gy
vūnus del palaikimo nugy

venti. Be mėsos, kaip že
miau pamatysime, žmonės 
gali gyventi ir būti stip
riais, bet nurodoma, kad 
žemė neišduotų tiek javų ir 
vaisių, kad išmaitinti visus 
žmonės. Priegtam nesker- 
džiant gyvulių, iš ko darytu- 
mėmės avalą ir šimtus kitu 
dalyku, kurie padaroma iš 
odos. Be jokio gyvybės žu
dymo visvien niekas negali 
gyventi. Buvo šitokis nuoti- 
kis. Kai]) žinoma, kaikurie 
Indijos žmonės nevartoja 
mėsos, laiko nedoru daiktu 
žudyti gyvūnus del maisto 
ar kitoko. Tarp taip manan
čių žmonių pasitaikė vienas 
Anglijos oficieras. Jisai tu
rėjo mikroskopą. Per padi
dinantį stiklą oficieras vie
nam dvasiškiui parodė van
dens lašą. Paaiškino, kad 
nors tasai dvasiškis neval
go mėsos, bet per mikrosko
pą parodė jam, kad mažy
čių gyvūną yra net vandens 
laše ir visvien mėsos neval- 
gantieji yra gyvybės žudy
tojai. Pažvelgęs dvasiškis 
per padidinantį stiklą į van
dens lašą ir išvydęs jame 
gyvūnėlių, nustebo ir suriko 
ant oficierio: “Nelabėli tu! 
Tu sugriovei mano gyveni
mą!” Dvasiškis išbėgo į pus
čius ir ten pabaigė savo die
nas nieko nevalgydamas, 
nieko negerdamas.

Iš doros atžvilgio mėsos 
vartojimo valgai nesvarsty
sime. To išvengti negalime. 
Žmonių rupesniu privalo 
būti tik tas, kad skerdžiant 
gyvulius, kuomažiausia 
skausmo jiems butų.

Dabar žvilgterėkime į 
tuos gyvulius, kurie maiti
nasi mėsa ir kurie mėsos 
visai nevartoja maistui. 
Tyrinėjant tokius gyvulius 
mes negalime padaryti išva
dos nei kad reikia žmo
nėms mėsos, nei kad jos ne
reikia, negalime padaryti iš-

Lietuviai žūva Karpatų 
kalnuose.

T. Kadunas iš Kauno gub. 
Vilkmergės pav., Skemanų 
])., rašo broliui į Pittston, 
Pa. Rašyta sausio 25 d.

“Parašysiu naujienas, ku
rios labai liūdnos. Lietuva 
virto ašarų pakalne. Daug 
yra našlių, našlaičių, var
guolių. Plusta lietuviai aša
rose.

Žiema šalta, sniego ne
daug. Paminėsiu, kuriuos 
pašaukė karau. Igną ir Juo
zą Kavaliauskus, J. Berno- 
tą, Rapolą Kozlą, 31 Ston- 
kevičių ir iš Spulų du Po- 
dzukus, iš Klobinų sodžiaus 
keturis Podzukus, iš Žegų 
sodžiaus P.Sarguną. Dar vi
si gyvi ir sveiki. Tik iš Va- 
versų sodžiaus du paliko už
mušti : Stasys Atkočius ir 
Stasys Bepirštis. Ir dar An- 
toležų sodžiaus Napoleonas 
Mozei is paklojo savo galvą 
Karpatų kalnuose. Dažnai 
reikia važiuoti. Varo vežti 
visokių daiktų po du ar tris 
sykius savaitėje. Užmoka po 
25 rubl. mėnesyje.’’

REIKALAUJAME.
Reikalaujame vyru mokynhj prie 

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

J. ZICKUS.
Automobihj mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove' Ave., Chicago.

Telephone Drover 2441

Geo. W. Umbenhaur
Dentistas

3101 So. Halsted Street Chicago.
Uuiįtiu.įiiuiiuuiB i'iianiu® inieinuB

M. J. Wankowski
tesniųjų. Netinka angies žu
dyti, kad išto sau pamėgi
mą turėti,bet ją reikia užmu
šti ir išgelbėti nuo jos kudi-

vados, kad žmonėms butų 
geriau arba blogiau mėsos 
nevalgant. Pažiūrėkime į 
mėsa mintančius gyvulius,

WIEBOLDTS
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Daug Sučedysi, Pirkdamas 
šluos dalykus.

LAIKRODŽIAI — del jaunu vyrą, 10 saizo, uždaromi arba, 
po stiklu, gvarantuota 10 metu, 7 akmenjs, amerikoniško iš
dirbinio. gerai laiką rodo, specialiai del panedelio, 
po ........... ..................................................................

Vaikų diržai, patentuotos o-iVaikų šušiukai geltonos ka- ® 
dos, Buster tamsaus styliaus.tės odos; kumeliukų odos, vir- ® 
šilkiniai pakraščiai, .geros o -šiu audeklo arba odos paran- 

nei vię-ikųs, užkulniai su sprendžina,
nevertas mažiau 25c. irisuleičiais arba guzikais viso- mį

Q-!kiu šaižu iki 8—regiilė- 
WWriška kaina ...............................B

dos, elastiški- diržai, 
nas
iki $1.50, dabar tik
Po ........... ..........

---------KUPONAS----------
Gerai išaustas marškiniams audimas su dailiomis grąžo

mis juodomis arba kolioruotomis driužlemis, labai- tinkąs 
marškiniams ir vestems, ilgai tveriąs koloris nepar-g® 
duodama be šio kupono, geriausios 10c vertybes 
giausia 10 jardų, jardas .............................. Hff’V

Visokių Muilų
Sweetheart muilas, 
už šmotą ..............

.................. % •
Armour's flotilla
svaro ................
Armour's pasuką

šmotą nuo!
.........  9c.
: .... 10c

10c. ll.mdwitch rankų valytojas., Gc 
><•. Williams skutimosi muilas 3 už 10c 
10c. Lava Oil ar pasukų muilas po 5c 
10c. Stork Castile del vaikų 3 v.ž 25c 
10c. Craddocks mėlynas muilas, 
■•’.•tusia du, po . .
$1 List erine po i 
iOc. Palmolive mil

BYKAi
10 HASSAN kuponų

(iškirpk šitą Kupaną).

53c
17c

1

kį. Daug į tai nesigilinant, 
reikia pasakyti, kad be žu
dymo del savo maisto gyvū
nų, žmonės negalėtų išgy-

Jie yra sumanus, guvus ir 
greiti. Štai katė. Palyginki
me ją su žole mintančiu gy
vuliu, su vangia, negreita 
karve.

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

THE AMERICAN TOBACCO CO. 
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
(Vertes kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Išpardavimas! >■: Išpardavimas!

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 žmonės daugiausia 
vartoja.

No. 1746. Aržuolo išbaigimo rėmai ir lentos, dvejos dvilypi- 
nės dumplės, nikeliniai apkaustimai ant kampų ir gzimsų, 
viena eilė dūdų, 2 uždarymu, 2 basai, odos diržai, dydis 

/101/|x51/2 colių.
Kaina ................................................  $3.70

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

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

Augščiau Italijos užsienio 
reikalų ministeris, žemiau 
Italijos premieras.

Pažiūrėkime į tokį suma
nų, apsukrų, greitą gyvulį 
šunį, kurs yra prijaukintas 
vilkas ir kurs minta mėsa. 
Bet yra gyvūnų daug suma
nesnių, protingesnių negu 
šuo. Yra tai beždžionės. O 
beždžionės nevartoja mėsos. 
Todėl aišku, kad tasai grei
tumas, protingumas nepaei
na nuo mėsos. Mėsaėdžiai 
gyvuliai turi būti sumanus 
ir greiti, nes jie medžioja ir 
medžiojime pasisekimas gul- 
dosi ant greitumo ir suma
numo. Todėl mėsa mintan- 
tieji gyvuliai turėjo išvys
tyti tas ypatybės, jie negavo 
jas iš mėsos.

Beždžionės turi daugiau 
sumanumo, proto, negu ki
tokie sutvėrimai, išskiriant 
žmogų. O beždžionių mais
tas yra riešutai ir vaisiai. 
Bet jei beždžionė paimama 
nelaisvėn ir imama šerti mė
sa, tai ji prie mėsos urnai 
pripranta ir puikiai gyvuo
ja.

APTIEKA
ANT TOWN OF LAKE.

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

M. J. Mankowski,

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

Paakstina plaukus prie augimo, ne
leidžia ir pagydo nuplikimą, apsaugo
ja nuo slinkimo, prašalina pleiskanas, 
pagydo skalpo ligas, priduoda .plau
kams skaistumą, ir gražumą, tai nėra 
dažas, bet jisai sugrąžina plaukams 
natūrali kolorį ir duoda plaukams 
maistą, kurio jiems reikia. Vartoda
mas trink gerai plaukus iki jų šaknų, 
trink smarkiai, vikriai. Kaina 50c ir 
$1.00.

Užsisakant gyduoles ir siunčiant pi
ningus adresuokite šiteip:

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

<

5 DOVANOS DYKAI
Iš PRIEŽASTIES APLEIDIMO SAVO BIZNIO, priversti tuojaus išparduoti, savo ki'O- 
geriausį 1-mos rūšies TABAKA absoliutiškai už pusdykiai, ir kad knogreičhiu išpur
davus, perkantiems 40 pakelių Tabako duodame VISAI DYKAI augščiau palaipintas 
sekančias dovanas: 1) Paauksuotas Laikrodėlis su Gvarancija ant 5-sių metu. 2) Bre- 
lokas, 3) 32 Kalib. Revolveris (.Modelis). 4) Peiliukas iš angliško plieno, ■>) Siga- 
rotničia. . —

40 PAKELIU tojo TABAKO (Rogdanov, Sultan, Mesaksu Ii, Stam.holi, visi 1- 
mos rūšies) ir tas 5 dovanas išsiųsim kožnatn kas prisius 25 cent, rankpjiugtų (mar
kėmis). Likusius gi $5.75, ir 50 centu už persiuntimą dovanu apmokėsit priimdami 
siuntini ir po persitikrinimui jog tas Tabakas ir Dovanos yra kuogreičiaisios rūšies. 
Pasinaudokit tuojaus iš tojo nebūto išpardavimo siųsdami rankpinigius stačiai pas:

MOSKVA TOBACCO COMPANY, Dept. A. 92 West Broadway, New York, N. Y.

Phone Drover 7800

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

Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S. Morgan Si., Chicago, plat

1

No. 1785-10. Rožmedžio rėmai, tvirti kampų ir gzimsų apkaus
tymai, nauji patentuoti uždarymai. Turi 10 perlinių klia- 
vi.šių, 2 eiles dūdų, 4 basus; dumplės su 12 foldų. Dydis 
10*4x514 colių.

Kaina ......................................................................... $6.25

No. 1722-21-8 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 10*4x5*/. colių.
Kaina ............................................................................... $13.00

Tuksiančius Dolerių!
Išleidžia visuomenė idant išgir- Į 
sti gerą muziką arba dainorių. Į 
Gali, tą viską turėti savo na- j 
muose be jokių extra iškafičių, 
turėdamas musų graži Gramopho- j 
ną, kuri per duosime jums už į 
Mningus arba

$1.00 j Mėnesį 1
3 mienasiai mėginimo dykai
24 ir 50 inuzikališkų šmotų dykai

Raštiška gvarancija ant 35 me
tų. Rašyk mums ir gausi gra
žų, illiustruotų katalogą dykai.

Royal Phonograph Co.
į 91 E 4th St Dept. 92.

NEW YORK, N. Y.

£o. 1729-21-8. Rožmedžio rėmai su dailiais išmarginimais, 
dumplės iš visų pusių apkaustytos metaliu, patentuoti už
darymai. Turi 21 perlini kliavišį, 8 basus, 4 eiles dūdų; 
dumples su 16 foldų. Dydis 10į4x5^ 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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KATALIKAI

Kur geriau butų?
VOKIETIJOS GLOBOJE 

GERIAU BUTŲ.
Dienraštyje “Katalike”, 

skyriuje: “Kur geriau bu
tu”, randi visokių nuomo
nių. Daugumas iš tų nuomo
nių pripažįsta, kad Vokie- 
tija yra kultūringa, vienok 
pageidauja, kad Lietuva 
liktų po Rusija. Beveik 
kiekvienas tvirtina, kad vo
kiečiai baisiai žiauri tauta. 
Tas gal ir tiesa. Bet ar mes 
jau pamiršome rusų žiauru
mus. Jie mus per penkias
dešimts metų persekiojo, 
norėjo išnaikinti katalikų 
tikėjimą, apkrikštyti pravo
slavais. Argi jau mes gali
me pamiršti kraujo pralėji- 
mus bažnyčiose, k. t. Kra
žiuose ir kitur? Vokiečiams 
mes negalime užmesti, kad 
jie persekiojo katalikų tikė
jimą ir siūlė liuterių tikė
jimą. Jie nepersekiojo dva
siškuos, bet liuosai leido 
tikėjimui plėtoties (? R.). 
Rusijoje gyventojai buvo 
varžomi, jų dvasia slopina
ma. Juk dar ir dabar musų 
lietuvių yra uždarytų kalė
jimuose ne už kokius prasi
kaltimus, bet už tai, kad ko
vojo už žmonių laisvę.

Jaigu liktų Lietuva Vo
kietijos globoje, tai galima 
sakyti, kad geriau butų, nes 
ten apšvieta augščiau stovi 
ir agrikultūra ištobulinta. 
Tas viskas kaip tik ir tiktų 
musų kraštui, nes tuose da
lykuose iki šiolei buvome 
apsileidę.

Nors Vokietijoje mokes
čiai ir išrodo didesni, bet 
jaigu juos palygintume su 
Rusijos visokiais “akcižais” 
tai tada gal pasirodytų 
Vokietijoje mažesni mokes
čiai. O ką besakyti apie ru
sų žiaurumus; juk jie ant 
kiekvieno žingsnio mumis iš
naudoja, vargina, persekio
ja.

Iš Rusijos gilumos part
raukti valdininkai-burlio- 
kai saugoja kiekvieną musų 
žingsni, kad mes negalime 
nei atsidusti, nei žodį ištar
ti. Tuo tarpu lietuviai, kad 
ir mokslus užbaigia, negali 
savo gimtinėje gauti vietos, 
bet yra siunčiami į Siberijos 
tyrynus, ar kur kitur. O jei 
norėtų tėvynėj likti, tai tuo 
met turėtų priimti pravosla- 
viją ir nuslopinti savo tau
tos dvasią.

Jaigu liktumėm po vokie
čiu, gal taip gerai ir nebūtų, 
bet ir blogiau, negu Rusijo
je, jau būti negali.

Pirmiau, kada karas ne
buvo dar kilęs, visos prigu
linčios prie Rusijos tautos 
šaukė kiek galėdamos, kad 
jau nubodo Rusijos jungas, 
ir sakė, kad daug geriau bu
tų net po turku patekus. Gi 
dabar jau rodo didžiauąį 
prielankumą tam šiaurės 
meškinui.

Daugybė tiki, kad karui 
pasibaigus, Rusija pakeis 
valdininkus geresniais ir 
net pats caras busiąs “mie- 
laširdingas” ir išgirsiąs 
kiekvieną vaitojimo balsą.

Mano nuomone, jei rusai 
karą išlaimės ir mes liksime 
po jų valdžia, tai mums bus 
dar sunkiau, nes jo daug di
desni išaugs ragai, reikės 
išmokėti visus karo iškaš- 
cius ir tt.

Dar vienas Vokietijai už
metimas, buk tai lietuviai, 
būdami Vokietijos globoje, 
ištautėja. Tam dalykui val
džia nėra kalta. Tas priguli 
nuo pačių žmonių. Jaigu jie 
patįs nestengiasi užlaikyti 
savo tautos dvasios, tai, ži
noma, kad vokiečiai neužlai
kys. Juk ar tai Rusija ar 
Vokietija, ar kita kokia val
stybė, visos rūpinasi mažes
nes tautas pavergti, ir tuo- 
mi padidinti savo valstybe 
bei tautą.

Rusai per penkiasdešim
tis metų bruko mums savo 
raštus ir tai išlaikėme savo 
dvasią sveiką, o kad M. Lie
tuvos lietuviai ištautėjo, tai 
jie patįs nesistengė užlaiky
ti savo tautos dvasios.

Jaigu liktumėm po Vokie
tijos valdžia, tai ir iš Ame
rikos tūkstančiai lietuvių 
galėtų sugrĮšti į savo kraš
tą ir užvesti sau ramų gyve
nimą.

J. Baronas.

GERIAU PO RUSIJA.
Tūkstantį kartų geriau po 

Rusija, negu po Vokietija. 
Viena, kad Rusijoj mažesni 
mokesčiai už žemę ir kitus 
dalykus, o Vokietijoj viskas 
kaip tik priešingai. Net už 
žemės neprižiurėjimą reikia 
mokėti pabaudas. Vokietija, 
tiesa, yra apšviesta ir kultū
ringa šalis, taippat valdžia 
daug geresnė, negu Rusijo
je. Bet reikia tikėties, kad 
toji Rusijos supuvusioji val
džia neilgai gyvuos, ar an
ksčiau ar vėliau turės ji 
griūti ir anos vieton stos pa
žangioji ir teisingesnė val
džia, o tuokart, rasi, Rusija 
savo kultūra aplenks ir pa
čią Vokietiją. Tuomet ten ir 
Lietuvai bus geriau, Bet jei 
mes dabar patektumėm po 
Vokietija, šios valdžia pir
mučiausiai stengtųsi mus 
suvokietinti, kaip padarė ir 
dar daro su prūsų lietu
viais. Priverstų lietuvius 
lankyti vokiškas mokyklas 
ir tuomet turėtumėm atsi
sveikinti su savo tautybe. 
Todėl sakau, kad Lietuvai 
visuomet butų geriau lik- 
ties po Rusija.

Mykolas Šileikis.

PO RUSIJA.
Aš veliju, kad Lietuva lik

tų Rusijos globoje, bet ne 
Vokietijos. Nes Lietuvos u- 
kiuinkai jau pripratę prie 
Rusijos įstatymų ir pati ru
sų kalba lietuviams supran
tama. Gi jei Lietuva patektų 
Vokietijos globon, tai lietu
viams sunkiau butų, nes 
jiems butų nesuprantami ša
lies įstatymai, vokiečių kal
ba ir kitkas. Gi ir pačios 
mokestis Rusijoje yra daug 
mažesnės, negu Vokietijoje. 
Žinoma, po Rusija lietu
viams trūksta apšvietimo, 
bet jei Rusija po karui iš
leistų priverstino vaikų,mo
kinimo įstatymą, taip kaip 
yra Vokietijoje, tai tąsyk 
Lietuva pakiltų apšvietoje, 
vieni kitų reikalus gerinus 
suprastų ir tarp lietuvių į- 
vyktįi pageidaujamoji vieny
bė, kad išvien darbuoties 
tautos labui. Todėl aš ir ve
liju, kad Lietuva geriau lik
tų Rusijos globoje.

J. Paškevičius.

PO RUSIJA.
Gerbiamieji, argi nežino

me, kaip Vokietijoje yra per
sekiojamos svetimos tautos, 
kaip jos vokietinamos? Pav., 
enkai tenai nuo žemės atsa- 

vinami ir jiems uždrausta 
ūkius pirkti. Ant jų žemių 
iolionizuojami vokiečiai. 
Vokiečių valdžia todėl taip 
pasielgia, nes jokiuo budu 
neįstengė jų suvokietinti. 
Lietuviai Prūsijoje nuo že
mės neatsavinaini, nes jie 
lengvai pasiduoda vokietin- 
ties. Seniau juk lietuvių 
Prusnose buvo priskaitoma 
arti penkių tūkstančių, gi 
šiandie jų jau nėra nei 
šimto tūkstančių. Visi žuvo 
vokiečių bangose. Kas kita 
Rusijoje. Ten valdžia ar ne
moka, ar neįstengia, ar gal 
nenori perdaug svetimtau
čius rusifikuoti. Nes kuomet 
svetimtaučiai aštriau pasi
priešina, tai valdžia tuo- 
jaus ausis ir apleidžia, nėra 
tokia atkakli, kai kad teu
tonų padermė. Šiandie D. 
Lietuvoje mes turime jau 
lietuviškas mokyklas, gi ko 
panašaus Vokietijoje ir ne
manoma apturėti. Tatai 
Rusija daug geriau!

S. Mažeika 
W. Valaitis
A. Sakalauskas 
A. Čeladiuas 
O. Mažeikienė

po

AUKOS TAUTOS 
FONDUI.

Surinktos Lietuvių Dieno 
j e šv. Mykolo Ark. parapi

joje, Chicago.

Šv. Mykolo Ark. parapijo
je, ant North Side, kovo 4 d. 
apvaikščiota Lietuvių Die
na. Tam tikslui buvo parū
pinta programa. Kadangi 
pakviesti kalbėtojai neatsi
lankė, tai vietoj jų kalbėjo 
vietinis klebonas, kun. F. 
Kudirka. Kalbėjo apie tėvy
nės sušelpimą. Paskui sekė 
duetas kornetais ir duetas 
klarnetais. Viskas nusisekė 
kuogeriausiai. Salėj buvo 
renkamos aukos. Aukojo se
kanti asmenis: 
Z. Bogentaviče 
J. Mažeika 
J. Martišius
J. Naujokas 
Z. Adomaitienė 
F. Kišonas 
B. Trečiokas 
A. Šemkus 
A. Šlapelis
K. Adomauis 
J. Dambrauckas 
Kun. F. Kudirka 
P. Girdžiunienė

Smulkesnių aukų 
ta $13.50.
Viso labo salėje
Marjona Freman, rinku

si aukas ant gatvių, atne
šė salėn savo dėžutę ir pa
sisakė, jogei nebusianti va
kare. Be to komitetui pali
ko $1.00 aukų.

Taigi salėje išviso pasi
darė $31.50.

Todėl komitetas ištaria 
širdingą ačiū visiems auko
tojams, publikai ir dalyva
vusiems to vakaro progra
moj.

Aukų gi ant 
rinkta: 
No. dėžutės. 
149 T. Šlojutė 
150
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Tris
Geri
Išpardavimai.

Kodėl nepirkti automobiliaus nuo pardavėjo, kuris 
suteikia jums tokį pat patarnavimą ir duoda naują, 
kurį pats pardavėjas gauna. Visi musų automobi
liai tiesiog iš dirbtuves.

1 - 1912 OHIO ELECTRIC $575.00
1 - 1910 FLANDERS ROADSTER $200.00

The Western States Automobile Co.
Užlaiko SCRIPPS-Booth Enger, Premier Automobilius.

Harry Neioman patarnauja sąžiniškai prie kiek
vieno parduota automobiliaus.

2515 MICHIGAN AVE., CHICAGO, ILL.■V ’
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Dar galima gauti musų Kningyne

ODELL TYPEWRITER

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

Severn’s 
Balsam 
for Lungs

(Severos Plaučių Balsamą). daugely
je atsitikimuose šioji gyduole parode 
savo raminančią įtekmę, kaip štai 
matome iš sekančio laiško:

“Mano dukterį labai kankino kosulys nuo 
pat pradžios žiemos. Apturėjome Severos 
Plaučių Balsamą ir pirm suvartojimo dviejų 
bonkučių, tasai kosulys visiškai išnyko. Pas 
mus namieje visuomet randasi Severos Prepa
ratai, kaip tai: Severos Reguliatorus, Severos 
Gyvasties Balsamns, Sfevėros Nervotonas, 
veros Skilvinis Bitteris, Severos Pigulkcs 
Kepenų ir Severos Gothardiškas Aliejus, 
šitie visi vaistai labai gerai veika.”

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

Nuo kosulio,
kokiiušio, orinių triubelių 
uždegimo, užkimimo ir 
smaugulio pamėginkite Se
veros Plaučių Balsamą.
Kaštuoja 25 ir 50 centų.

Jei turi šaltį,
tai neužmiršk pamėginti 
Severn’s Cold and Grip Ta
blets (Severos Plotkelius 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

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

Kaštuoja Š0 centų.

7

Se- 
nuo 
nes

P:

W. F. SEVERĄ CO.,

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

.4

ODELL TYPEWRITER mašina yra viena 
geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
drukuoti po kelias dešimts laiškų ant dienos. Ji grei
tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. 
Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame 
su

1S

$W.OOprisuntimu jas už

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados 
adresuokite šitaip:TANANEYICZ PUBLISHING COMPANY

3249 So. Morgan St., Chicago, 111.
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156 M. Kuzųiąnskiutė 3.49 
A. Andruškevičieuė (>.44 
O. Strozlauskaitė 14.27 

O. Janušauskienė 16.13 
C. Tuniaitė 2.10 
M. Navarauckienė 6.25 
S. Urbonavičiūtė 11.48 

10.17 
; .42 

77.

Buk Neprigulmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes!
Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioje apielinkėje Louisijanos val

stijoj prie miestu ir geležinkelių. Oros sveikas. Išilgos 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 2e markę, o mes Jums prisiųsim knygą ir informacija dovanai.

A. VISBARAS & CO.
3112 So.Halsted St., Chicago, Ill.

Telephone Yards 3150

Į.oiiaifuiaiiuiaiinia^rt

Jau eina naujas laikraštis
Seniai amcrikiečhi lietuvių laukiamas,

i(TIKYBA ir DORA”

$1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

surink-

$30.50

gatvių su-

M. Freman
K. Kaminskaitė
A. Vilkavičaitė
O. Rimkaitė
J. Andruškevičiutė 6.07
M. Mažeikiutė 1.43

$15.01
2.11
2.78
2.00
8.42

155

159
160
161
163
164 M. Bocevičiutė
165 M. Ambroževičiutė
166 P. Marcinauskaitė !
167
168
169

M. Welkavičiutė
M. Šnaidorienė
O. Mankaitė
W. Lapinskaitė

171 O. Jasinskaitė
M. Rugienė 

Janikįenė 
Strupaitė 
Ambrozaitė 
Požoląitė

172
O.
A.

2.36
6.56
6.04
5.31
9.25

19.02174
176
177 A.

W. Augustanavi-
« čiutė 17.80

8.66'

178

K. Kainenskaitė
H. Prisikiutė
A. Bernotskaitė
M. Naujokaitė
E. Nausiedienė

179
180
181
182
183
184 B. Šlojutė

K. Kisiuniutė
Z. Rimkaitė
M. Jasinskaitė
O. Ambrozaičiutė
S. Kuzmanskiutė
II. Šlajutė
M. Stanavičiutė
O. Adokevičiutė
W. Mickevičiūtė
K. Riinkiutė

S. Dovidaičiutė
P. Razmanskienė

185
186
187
189
190
191
192

1.85
3.49

13.87
6.91
2.89

1.38

194
195
196
197
198 L. Bartkauskaitė
199 P. Šriubaitė
200 A. Sutkienė
201 A. Navarauckiutė
202 M. Baikautskiutė
203 M. Budrevičiutė
205 J. Baikautskiutė
207 K. Petroliutė
208 M. Jakobautskiutė 12.04

2.02
1.07
9.67

245 O. Ančiukaičiutė 8.21 
248 M.. Slkušnaitė !6.05

Širdingai ačiū visoms au
kų rinkėjoms už nepasigai- 
lėjimą savo žygio, už atjau
timą musų broliams, ken
čiantiems Lietuvoje šio bai
saus karo metu.

Vietos T. F. komitetas.

9.65
11.14 

.17 
4.36 
2.64 
3.04 
2.00

17.46 
7.49 

16.49

1.43
2.40
3.10

239 M.
Mockaitė
Ka rali utė
Gajauskienė

ii

i

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina tikėjimo klau
simus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant'Katalikų Bažnyčios, pa
duoda gražių doros apysakų — trumpai sakant —

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.
Laikraštis eina du kartu, j mėnesį.

Kaina 75c metams.
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numerį dykai.

Red, adresas: 1644 Wabansia Ave., Chicago, III.

SKAITYKIT “KATALIKĄ

GER. DARBININKE
Ar tu gali sutaupyti bent kiek pinigų jš savo algos užmokėjus 
didžias kainas už kiaušinius, pieną, sviestą, mėsą ir RANDĄ.

Daleiskiin, kad tu sutaupi truputį pinigų — kaip ilgai jų tau 
pakaks, jei tu neteksi darbo per straiką — arba užsidarius 
dirbtuvei del sunkių laikų — arba jei tu arba bi kuris iš tavo 
šeimynos apsirgtų.
Ar tu žinai, kad jei tu esi ant fanuos — tai tu esi pats ant sa
vęs bosas. Dirbi pats del savęs, del savo šeimynos, kad tu gali 
auginti vištas, daržoves, turi apsčiai šviežiaus pieno, kiauši
nių, gausiai miltų, kad tu dirbi šviežioj ir sveikoj atmosferoj, 
ir kad tavo vaikai turi gerą progą prie apšvietimo ir yra toli 
nuo visokio miesto ištvirkimo urvų ir nuo jų pagundų.
Afi galiu tau duoti 40 akru ar daugiau geriausios abelnai apdirbamos žemės, 
kokia tik gali rasti Michigan valstijoj. Randasi Wexford ir Lake apskri- 
čiuose tik 9 valandos važiavimo nuo Chicagos ir 3 valandos nuo Grand Ra
pids. Arti prie miesto ir trijų geležinkelių — arti prie gerų rinkų — arti 
prie bažnyčių ir mokyklų. Daug visokių svetimtautiškų kaimynų aplinkui, 
arti prie gerų farinų, kur tu išvysi korinis, rugius, dobilus, bulves, žvitrius, 
pupas ir vaisius tokius, kurie tave nustebįs. Sveikame klimate su apsčiai ge
ro vandens. ■■ • į *■*-■*•

Tokia žemė ne vien tau duos geresnį pragyvenimą', negu tu kadaisid gale-: 
jai rasti mieste, bet tau suteiks apsčiai produktų del pardavimo, taip kati 
tu kasmet atidėsi vis po keliatą šimtukų grynų pinigų Į banką.

DABAR LAIKAS PIRKTI IR APSODINTI ŽEMĘ BULVĖMIS ŠĮ PAVASARĮ, O 
RUDENĮ SUVALĘS VISUS PASĖLIUS, PAMATYSI, KAD VISAS UžDEREJI- 
MAS IŠ PIRMŲ METŲ APSIMOKA ŽEMĘ. : : “ : : :

KAINOS NUO $12 IKI $14 AKRAS 
Lengvi išmok, Inmoki SI už akrą ir 50c į menesį.
Ateik arba raštu kreipkis del smulkesnių žinių ir sudaryk tvarką del 
nuvažiavimo apžiūrėti.< Keliones lėšos $3.50, sugražinama pirkėjams.

S. S. SCHNITZER, Savininkas ,
Room 644-648 Unity Building

127 North Dearborn St., (tarp Washington ir Randolph Gatvių) 
CHICAGO, ILL.

/ REIKALAUJAM AGENTŲ.
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