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TURKAI NUSKANDINO 3 LAIVUS
Rusai užėmė Klaipėdą.

Vokiečiai apleidžia Tilžę.
Rusija grūmoja Vokiečiams.

Londonas, kovo 20. — 
Berlyne pripažinta, kad ru
sai jau persirito per rube- 
žių ir briaujasi išnaujo į 
Prūsiją. Oficialiame prane
šime sakoma:

“Padėjimas apie Klaipė
dą dar nepaaiškėjo. Išrodo, 
kad nedideli Rusijos karuo- 
menės būriai jau inėjo į 
Klaipėda.”

Oi rusai skelbia, kad ties 
Klaipėdą vokiečiai pilnai 
supliekti.

Iš Insterburgo taip gi atė
jo žinių, kad rusai jau ūžia 
i rytinę Prūsiją, vienok, kad 
tai lakiojantieji Rusijos ar
mijos bariai, kurie degina, 
ką randa. Bet jei jau ir taip 
butų, kad tik būriai teisi- 
briovė i Prūsiją, tai kur 
randasi kaizerio jėgos, kad 
neįstengia tų burių sulaiky
ti ir išblaškyti. Vokiečių 
kareiviams paliepta neštis iš

Dardaneliuose 
nuskendo 3 
šarvuočiai.

_____ \
Londonas, kovo 20. — 

Dardanelių sąsiauroj nus- 
skandinta tris talkininkų 
šarvuočiai — du Anglijos ir 
vienas Francijos.

Šita skaudi talkininkams 
nepalaima ištiko ketvirta
dienį po pietų.

Nuskendo Anglijos šar
vuotis Irresistible ir Ocean, 
Francijos — Bouvet. Vieni 
praneša, kad šarvuočiai nu
skendo ant minų užėję, kiti, 
kad nuskandinta šūviais iš 
Turkijos batarejų. »

Anglijos jurininkų didžiu
ma išgelbėta, bet Francijos 
šarvuotis nuskendo į tris 
miliutas ir nusinešė didžiu
mą, apie 650 jurininkų.

Šie šarvuočiai veikė prieš 
Dardanelių fortus ir todėl 
tas yra skaudžiu talkinin
kams smagiu.

Irresistible buvo 411 pėdų 
ilgumo, turėjo 16 kanuolių, 
lėšavo $5,000,000, pastaty
tas 1902 m.

Ocean buvo pastatytas 
1900 m., turėjo 16 kanuolių, 
lėšavo ,$4,500,000.

Bouvet, Francijos šarvuo
tis, buvo 397 pėdų ilgumo, 
pastatytas 1898 m., lėšavo 
$6,000,000.

Du laivu sugadinta.
Anų didžiųjų laivų nus- 

kandinimas, tai dar nevisa

Tilžės. Turbūt vokiečiai ne
žada ginti to miesto.

Akim už aki, 
dantim už dantį.

Vokiečių paskelbimas, jog 
už kiekvieną sugriautą so
džių ant Vokietijos terito
rijos, bus išdeginti tris so
džiai ant Rusijos teritori
jos, sukėlė didžiausią sujudi
mą visoje Rusijoje. Rusijos 
valdžia užgynė, jog Prūsijoj 
tyčia deginta sodžiai ir dva
rai. Petrograde buvo karo 
inybos posėdis ir nutarta 
kaizeriui pasiųsti aštrų pro
testą prieš tokį žiaurų vokie
čių sumanymą. Pasakyta, 
kad jei vokiečių valdžia tuoj 
neatšauks to paskelbimo, tai 
rusų karo vadams bus liepta 
naikinti, deginti, plėšti vi
sokias gerybes, naudas viso
se vietose, kur tik rusai per
siris per rubežių. Kaizeris serga.

Geneva, kovo 20 d. — 
Kaizerio gerklės liga atsi
naujinus. Jo sveikatos sto
vis priegtam pablogėjo del 
nuolatinio keliavimo, rupe
snio, susikrimtimo. Sako, 
buk Vokietijos daktarai 
patarinėja jam duotis pa
daryti operaciją.

Bet antra iš Berlyno ži
nia atėjo, jog kaizeris iš
važiavęs Franc.ijon, karo 
laukan.

talkininkų nepalaima. Tris 
laivai pažeista, būtent An
glijos skraiduoliai Inflexi
ble ir Amethyst ir Franci
jos šarvuotis Gaulois.

Jau iš to, kad tiek laivų 
nuskandinta ir pažeista, ga
lima spėti, jog talkininkai 
smarkiai veikia prieš for
tus. Su didžiu atkaklumu 
antpuldinėja talkininkai 
ant fortų. Bombardavimas 
nepertraukta ir didiems lai
vams skęstant. Atakos pra
sidėjo iš ryto, kuomet 8 vai. 
sujungtas laivynas, vedant 
superdreadnaughtui Queen 
Elizabeth, įplaukė į sąsiau
ra. Paskui ta milžiną sekė 
Anglijos laivai Ocean, In
flexible, Agamemnon ir 
Lord Nelson ir paskui sekė 
Francijos- laivai Gaulois, 
Sufren, Bouvet ir Charle
magne. Oras buvo puikus. 
Sąsiaura pavirto į tikrą 
pragarą. Kanuolėš kriokė, it 
šimtai perkūnų.

Francijos oficialiame 
pranešime sakoma, kad nors 
ši nepalaima yra skaudi, bet 
nesutrukdysianti veikimų. 
Laivvno ministeris mušė te- *■ 1
legramą, kad šarvuotis 
Henri IV turi plaukti užva
duoti nuskendusį Bouvet.

Gauta žinia, kad ant 
Francijos šarvuočio Suffren 
susirinko sujungto laivyno 
vadai ir tariasi daryti svar
bų žygį prieš fortus.

Pranešama, kad Rusijos 
eskadra jau įplaukė į Bosfo
ro sąsiaura ii’ pradės bom
barduoti jos fortus*

WITTE BUVĮIS PAS
MAUGTAS.

New York, kovo 20. — 
Vienas žydų dienraštis pa
skelbė žinią, jog grafas 
Witte ne sava mirtim mirė, 
bet buvo pasmaugtas už tai, 
kad dirbo del taikos. Nie
kam nežinant jisai mėnuo 
atgal buvęs Berlyne ir tarę
si apie taiką.

ANGLIJOS UNIJOS 
NUSIRAMINO.

1* CHRISTENING oF PREAPNOUGHT PENNSYLVANIA- Rzg&f-Sour- BFLUM-
BAUGH, Miss KOLB, Secrę^ry PAN ELS*- -» ■» ••• ■»"*»

(1) Parodoma nuleidimas į jure naujo Amerikos super-dreadnaughto Pennsylva
nia. Tai didžiausias "karo laivas pasaulį, yra 608 pėdų ilgumu; Lėšavo $13,000,- 
000.00. (2) Nuo kairės į dešinę parodoma Pa. valstijos gūb., Miss Kolb, davusi lai

vui vardą ir laivyno sekretorius.

Lietuvių laik
raščiai apie kn. 
z'abrio už
mušėjus.

Kun. Žebrio užmušimas 
negalėjo nesukelti daug kal
bų, rašymų, spėliojimų; nes 
tai buvo musų tautietis. Bet 
kuomet pasirodė, kad ir už
mušėjai yra lietuviai, tai 
kalbos ir rašymai, žinoma, 
turėjo pasididinti. Tai daly
kas, kurs apeina kiekvieną 
lietuvį. Apie piktadarių su
ėmimą ir prisipažinimą jau 
“Katalike” buvo rašyta.

Anų aprašymų papildy
mui štai ką galima iš “Vie
nybės L.” pridėti:
“Krakuso valizoje 
socialistų literatūra.

Londonas, kovo 20. — 
Valdžios ir darbininkų uni
jų atstovai turėjo posėdžius. 
Tarėsi apie darbo sąlygas, 
algas. Unijos sutiko, kol ka
ras eis nedaryti jokių strai- 
kų. O jei bus kokie nesusi
pratimai, tai bus tam išrin
ktas sątaikos teismas.

Lordui Kitcheneriui pra
šant angliakasiai pietinės 
Valijos prižaclėjo tešvęsti 
tik dvi Velyki] dieni. Kitais 
metais švęsdavo kelias die
nas.

Liepojos bom
bardavimas 
iš oro.

Pirmadienį sausio 12, ap
link pusiau 10 vai. ryte, 
ties Barenbuso kapinėmis 
aplink' 500 pėdų augštumo- 
je jūrių pusėje, pasirodė vo
kiečių orlaivis tipo “I’ersi- 
val”, kuris nuolat kilo aug- 
štyn, lėkdamas pajūriu. Pa
sikėlęs gana augštokai ir, 
išleidęs didį kamuolį juodų 
durnų — juose pasislėpė. 
Perlėkęs miestą, ties gele
žinkelio dirbtuvėmis nusi
leidęs kiek žemyn, išmetė 
pirmąją bombą, kuri, nukri
tusi tarp gelžkelio ir dirbtu
vių, sprogdama iškasė duo
bę aplink 25 pėdas platumo 
ir 10 pėdų gįlio. Antra bom
ba mesta į dirbtuvę “Vesu
vius”, kuri nukrito dirbtu
vės kieman, bet nesprogo. 
Keturios bombos buvo me
stos pajūryj; jos plyšdamos 
išmušė žemėje dideles duo
bes. Septinta bomba buvo 
mesta ant salos “Attaken”, 
tarp kanalo “jacht-klubo”; 
čia tai ir buvo visos bom
bardavimo aukos: bombos 
plyšdamos užmušė keturias 
namines antis. Aštuntoji 
bomba nukrito į Falkentro- 
fo malkų daržą; ta plyšda
ma suskaldė kelias lentas. 
Paskutinė bomba, turbut, 
skirta gazo dirbtuvei, bet 
nukrito ties Glazerio vyno «/ 
dirbtuve ir plyšdama suga
dino dirbtuvės stogą.

“Vesuvians” dirbtuvės 
kieman iš orlaivio nukrito 
raudonas popergalis, kur 
buvo atspausdinta, kai]) ap
sieiti su bomba.

Tuo metu, kuomet orlai
vis skrido žemai, laikas nuo 
laiko leido juodus durnus ir 
garus, kurie valandėlei jį pa
slėpdavo nuo akių. Išsis
klaidžius dūmams ir ga
rams, galima buvo matyt 
vėliava, 'numeris ir lakūnų 
galvos.

Orlaiviui lekiant ties mies
tu buvo girdėti jo užimąs; 
pilnos Liepojos gatvės buvo 
publikos, kuri su didžiau
sia (loma tėmijosi į “prūsų 
varną”. Bemėtant bombas, 
neskaitant kelių moterių ir 
vaikų-, pasiaukos mieste ne
buvo.

Parodęs liepojiečiams sa
vo štukas, orlaivis nuskrido 
pajūriu Palangos linkon.

Praėju s pusval and žiu i
Liepojos Didžiąja gatve' 
greit ^prabėgo automobilius, 
kurio keliauninkai, šaukda
mi “Urra - a I”, pranešė, kad 
tą orlaivį pašovė pasienio 
sargyba, pas Virgeno kar- 
doną (aplink 18 verstų į 
pietus nuo Liepojos), kad 
jis įkrito jųrėn. Orlaivio 
įgula iš 6 asmenų paimta 
nelaisvėn. Orlaivis ištrauk
ta ant kranto ir sudegin
tas.

New York, kovo 20. — 
Leonai’ Anna Cohn, penkių 
metų mergaitė, 7 vai. vak. 
buvo pasiųsta krautuvei! 
pieno. Už penkiolikos mi
liutų mergaitė rasta ant ša
ligatvio paplūdus kraujuo
se.

“Vienas iš suareštuotų 
Wilmingtone, Melba, yra bu
vęs redaktorium social ištiš* 
ko laikraščio Worcester, 
Mass. Jis buvo veikliu orga
nizatorium anarchistų Wor- 
cesteryje. Antrasis suareš
tuotasis (Montvidas) turėjo 
savo lizdą Waterbury j e. A- 
budu atvažiavo į New Bri
tain su tikslu nužudyti ku
nigą, ir aš tikiu, jogei jie 
taip ir padarė pagal palie
pimą.

“Aš negaliu apskelbti visų 
žinių, kurias turiu po ranka, 
bet galiu sakyti jogei toji 
gauja, prie kurios šiuodu 
vyru prigulėjo, turi savo 
lizdą New Yorke. Jie yra 
nepatenkinti — socialistiški 
agitatoriai, rašytojai grasi
nančių laiškų—vyrai, kurie 
atsisako pelnyti sau duoną 
mandagiu darbu.”

Socialistai purtosi ir ne
pripažįsta, kad šie piktada
riai yra jų plauko žmonės. 
“Laisvė”’ rašo:

“lyrakaus vardas pirmą 
sykį girdimas tarpe lietuvių. 
Apie Bernardą Montvidą 
jau senai ėjo kalbos, kaipo 
apie nedorą vagilių ir apga
viką. Seniau jisai trankyda
vosi aplink Bostoną ir jau 
tuomet nekurie žmonės, ku
rie jį arčiau pažinojo, sakė, 
kad tai esąs kriminalistas 
iš prigimties. Tai buvo nepa-. 
prastai drąsus žmogus. Šiek 
tiek prasitrynęs, jis mėgino 
net lįsti kalbėti. Padėkime, 
kada buvo Bostono kriaučių 
straikas, jisai niekieno ne
prašytas, atėjo pakalbėti. 
Ta prakalba išrodė aiškiai 
provokatoriška, nes jisai 
kvietė vartoti kumščius ir 
prievartą. Tuomet jį išvijo 
ir nuo to sykio jisai nebero
dė jau nosies jokiuose susi
rinkimuose.”

Jei jau ir nebūtų taip, 
kaip “Laisvė” rašo, tai vis
gi matosi, kad P. Krakas 
save laikė už “užtarėją 
darbininkiškos klesos”.

“Keleivis” rašo, kad Pyte- 
ris Krakus, tai Petras Kiau
lėmis. Rašo:

“Kiaulėnas buvo suareš
tuotas čia 30 gegužės, 1911 
metais, ir nuteistas nuo 5 i- 
ki 10 metų kalėjimo, bet iš
sėdėjęs 3 metus ir 6 mėne
sius buvo paliuosuotas ant 
“garbės žodžio”. Iš Lietuvos 
jis paeina Rudeikių sodos, 
Kupiškio apielinkės, Uk
mergės pavieto. B. Montvi
das gi dirbo tūlą laiką Ma- 
tuzo mėsos krautuvėj, pas
kui buvo užsidėjęs su J. Ba
landžiu savo krautuvę po 
No. 115 Broadway.”

Del tų piktadarybių paai- 
škėjimo “Lietuva” rašo, 
“kad viskas pas mus galima, 
kad banditizmas, juodran- 
kystė turi pas mus jau pri
rengtą dirvą. Praeitos sa-

(Tąsa ant 5 pusi?)?

Krakuso valizoje rasta ne 
lik keletas lietuviškų socia
listų laikraščių, bet ir rank
raštis pradėtas rašyti vie
nam iš lietuvių socialistų 
laikraščių. Kokiam laikraš
čiui, dar nepaduoda žinių. 
Mat, policija nori ir apie 
laikraščius pasiteiriauti. 
Kaslink Montvido, tai nusta
tyta, kad jisai esąs brolis 
kito Montvido, kuris anais 
metais važinėjo su prakal
bomis ir vadinosi A. Anto
nov, bet arti “Keleivio” sto
vėjo; vėliaus rėdė “Šake.” 
A. Antonovas, kaip rašo lai
kraščiai, labai arti stovėjęs 
su kitu socialistų kalbėtoju 
iš Bostono. Jo vardas taip
gi nepaduotas.
“New York Evening 
World” iš kovo 13 d. rašo:

Nariai galvažudžių anar
chistų ir radikalų socialistų 
gaujos tikima turį savo liz
dą New Yorke, nužudė kun. 
Žebrį ir jo gaspadine Gil- 
manaičiutę, New Britąine 8 
vasario.

Šitokia nuomonė atsirado 
pagal surinktas žinias poli
cijos viršininko W. J. Raw
lings iš New Britain ir prisi
pažinimo areštuotųjų, Ber
nardo Montvido ir Petro 
Melbos, kuris (Melba) New 
Britaine buvo žinomas kai
po John Keely, kuris nužu
dė policistą F. Tierney, Wil- 
mingtone, ir sunkiai sužeidė 
keletą kitų žmonių.

Kun. Žebris tapo nužudy
tas delei neapkantos jo pa
juoksiu ir delei nepaisymo 
ant grasinančių laiškų, ku
riuose buvo reikalaujama 
$10,000. Policijos viršinin
kas Rawlings “World’o” re
porteriui pasakė šitaip: 
“Mano tikėjimu yra, jogei 
gauja anarchistų ir sociali
stų, kurie yra gręsimu visos 
šalies ramumui, figūruoja 
šioje tragedijoje.
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Šioje valandoje.
Didžiai
svarbus persergėjimas.

Lietuvos dalis ugnim ir 
kardu išteriota. Tarp išde
gintu sodžių, sugriautų na
mų ir ant išraustų ir nu
mindžiotų laukų visur riog
so žmonių kapai ir gyvulių 
lavonai. Žmonės dažniausia 
užkasti ant greitųjų, ar
kliai, galvijai, avis, kiaulės, 
šunes irgi tik paviršium že
me apiberti, o kiti ir visai 
nepakasti guli. Valdžia gy
ventojams liepia tai visa 
giliau žemėn užkasti, bet 
žmonės mažai to paisanti. 
Tuo tarpu tasai lavonų už
kasimas yra labai svarbus 
daiktas. Artinasi pavasa
ris, tie lavonai pradės puti 
ir iš tos smarvės Lietuvoje 
gali pra si platinti limpamos 
'ligos. Lietuvos laikraščiai 
todėl persergsti gyventojus, 
idant jie lig pavasariui tuos 
visus lavonus užkastų gi
liai žemėn, nes kitaip, pri
siartinus šiltoms dienoms, 
gali gimti maras, cholera ir 
kitos baisios ligos. Kaip 
matome, tasai laikraščių 
persergėjimas yra labai 
svarbus visai Lietuvai.

Visur vienoda.
Daugumas lietuvių D. 

Lietuvoje tikisi ir net lai
kraščiai rašo, kad ’pasibai
gus karui valdžia pilnai at- 
lygisianti visiems už nuo
stolius, kokie padaryta ka
ro metu. Tečiau toksai pa
sitikėjimas yra tuščia sva
jonė, kadangi valdžia, kad 
ir norėtų, tai mdšsigalėtų 
sugrąžinti visiems tuos nuo
stolius, kokius padarė šis 
karas. Autai ir Prūsijoje la
bai retuose atsitikimuose 
nuostoliai gražinami iš val
džios pinigyno. Vienam 
Tilžės pirklių susirinkime 
pranešta, kad Tilžės gy
ventojams nuostoliai negali 
būti atlyginami, kadangi 
Tilžės miestas šiame kare 
nuo rusų nukentėjęs tik 
dalimis. Kas kita butų bu
vę tuomet, jei rusai butų 
buvę Tilže užpuolę ir išnai
kinę, tuomet valdžia butų 
gražinusi nuostolius.

Visur vienodi Įstatymai. 
Jie išleisti ne gyventojų 

labui, bet valdovų ir didžiū
nų naudai.

Draugija Prūsų 
lietuvius šelpti.

Kuomet rusai antru kar
tu isibriovė i Mažąją Lie
tuvą, ten atrastus visus gy
ventojus, seneliu,® moteris 
ir vaikus, kurie nesuspėjo, 
ar neįstengė pabėgti Prū
sijos gi]union, ėmė gabenti 
Į Rusiją kaipo karo nelais- 
vius. Tų tariamųjų Belais
vių šimtais, tūkstančiais 
gabenta per Vilnių, Kauną 
ir kitus miestus į Rusijos 
gilumą. Gabenamieji buvę 
daugiausiai Pru/sų lietu
viai. Visi baisiai suvargę, 
apiplyšę, neturinti su sa
vim jokios mantos. Kadan
gi jų padėjimas pasirodė 
tikrai apverktinas, gi pri
vatiniu keliu nebuvo gali
ma jų kaip reikiant sušelp
ti, todėl Vilniaus prakilnie
ji lietuviai sutverę draugi
ją vardu “Lietuvių Globa 
šelpti musų broliams lietu
viams Belaisviams iš Prū
sų Lietuvos”. Tą draugiją 
Vilniaus gubernatorius pat
virtinęs. Šin “Kataliko” 
numeriu perspauzdiname 
tos dr-jos atsiliepimą “Lie
tuvos visuomenei”.

“Tev.” redaktorius, p. 
V. K. Račkauskas, tuo pa
čiu tikslu ir telegramą ap
turėjęs, idant paskatinti A- 
merikos lietuvius prie Prū
sų lietuvių šelpimo.

Dainų
rinkimo historija.

P. Mykolas Biržiška “L. 
Ž.” praneša rašąs musų dai
lių rinkimo historija ir pra
šąs visų, kas bent ką žino 
apie musų rašytoją Simaną 
Stanevičių (gimimo ir miri
mo metus ir vietą, mokslo 
metus, veikimą, rankraščius 
ir tt.), pranešti tat jam ar 
bent nurodyti, iš ko galė
tų patirti, šiuo adresu. 
Vilnius, Makarjevski 15, 
butas 1, Mykolui Biržiškai 
— arba Lietuvių Mokslo 
Draugijai Vilniuje.

Keisti žmonės.
Didvyriško Przemylslio 

apgynimo atminčiai vienas 
Austrijoje tėvas gimusį sa
vo kūdikį pavadino “Prze- 
mislis”. Kitas tėvas pirmo
mis mobilizacijos dienomis 
savo dukterį pavadinęs 
“Mobile”, gi vienas holan- 
das savo dukterei suteikęs 
vardą “Neutralia”. Pran
cūzai šiais laikais savo 
kūdikius pakriksima Bel
gijos karaliaus vardu, arba 
Belgijos tvirtovių vardais.

Ar tas išmintinga pana
šiai elgties — tai jau kitas 
klausimas.

Vis nauji mokesčiai.
Vokietijoj mokestimis 

apkrauta net katės. Savi
ninkai už kačių užlaikymą 
turi valstybės išdan mokė
ti po 5 markes per metus 
už kiekvieną katę.

Geneva, kovo 19. — Ilab- 
sburgo šeimynos nariai daro 
didelius investmentus Ame
rikoje. Tą daro visi šeimy
nos nariai, išskiriant tik 
patį imperatorių Praną Juo
zą. Tie princai jau prisipir
kę visokio real estate Ame
rikoje už $17,000.000. Gal 
pramato, kad ir jiems reikės 
smukti Amerikon.

Apie baisųjį 
slogutį.

Daugelis žmonių savo ne
pasisekimams, neturtui 
priežasčių ieško blogame 
surėdyme, sunkiose savo gy
venimo sąlygose. Daugelis 
nurodinėja į kitus žmones, 
kaipo į savo priešus, kurie 
pastoja jiems kelią, griauja 
jų gyvenimą. Tik mažuma 
teats įžvelgia į save, mažu
ma teieško savo didžiausių 
priešų savyje. O ištikro da
žnai žmogus pats sau, vieto
je Imti prieteliu, yra di
džiausiu priešu. Paties žmo
gaus ydos, jo blogi palinki
mai yra jo didieji priešai. 
Todėl žmogaus rupesniu tu
ri Imti labiausia atakuoti 
savo vidinius priešus, o ne 
išlaukinius. Žmogui, kurs 
pats sau yra prieteliu, tai 
pašaliniai žmonės, jo prie
šai, nekiek teįstengs paken
kti.

Turbūt daugumas žmonių 
nepalaimų priežasčių gludi 
juose pačiuose. Žmogaus y- 
dos yra tai jo nepalaimų ir 
vargo šaltiniai. Nemažai, be 
abejonės, yra tokių, kurie 
nukenčia per kitus. Bet tai 
išimtis.

Vargu bau rasime gause
snį skurdo, neturto, ligų 
šaltinį, kaip žmonių papra
timas vartoti svaigalus. 
Svaigalai, tai žmonijos bai
susis slogutis, svaigalai, tai 
daugelio nelaimių priežas
tis, kuri randasi mumyse. 
Kiek pinigų svaigalams iš- 
eikvojama ir apie girtuok
liavimo pasekmes gražiai 
iškloja mums William Jen- 
ning Bryan, ’ Suv. Valstijų 
valstybinis sekretorius. Štai 
jo prakalba, pasakyta šio 
mėnesio 15 d. Philadelphi- 
joj:

“Yra išrokuota, kad Su
vienytų Valstijų gyventojai 
kasmet prageria arti $2,- 
000,000,000. Panamos kana
lo prakasimas, milžiniškiau- 
sias inžinerijos nuoveikalis 
žmonijos historijoj, atsiėjo 
daug maž $400,000,000. Ar 
nebaisu pamanyti, kad svai
galams mes per metus išlei
džiame šešis kartus dau
giau, negu iškaščiai Pana
mos kanalo prakasimo.

Aš stengiausi surasti ti
krą sumą, kurią mes išlei
džiame šioje šalyje mokyk
loms. Suradau, kad ta suma 
yra $750,000,000. Taigi pra
geriame tris kartus daugiau, 
negu išleidžiame apšvieti
mui.

Metinės federates valdžios 
išlaidos siekia $1,250,000,- 
000. Iš tos sumos apmoka
ma visi valdininkai, prade
dant nuo prezidento iki že
miausio valdininko. Taigi 
užlaikymui tos musų didžios 
tautos valdžios išleidžiama 
mažiau, negu $1,250,000,000.

Pamanyk, jei protas ga
li aprėpti, kad musų tauta 
išleidžia svaigalams du kar
tu daugiau, negu valdžios 
užlaikymui.

Tai yra jums tris palygi
nimai. Ar jums jie prigelb- 
sti suprasti, kaip svaigalai 
alina musų šalį? Padalijant 
svaigalams išleidžiama su
ma tarp Amerikos gyvento
jų, išeina po $25.00. Šokuo
jant šeimynas po penkis na
rius, kiekviena Amerikos 
šeimyna išleidžia kasmet 
svaigalams po $125.00.

Kuoiuet mes atsiminsime, 
kad tokios išlaidos nekrinta 
ant visų lygiai, bet krinta 
daugiausia pečių tų, kurie 
mažiausia išgali jas paneš
ti, tai ar ne verta pagalvoti, 
kaip žmonės paliuosuoti nuo 
to begalinio slogučio?

Šito susirinkimo tikslas 
yra ne apkalbėti, ką valdžia 
turi daryti blaivybės reika
le, bet apšnekėti vaistus, ku
riuos gali kiekvienas pavar
toti, be pagelbos įstatymų 
ir pienai, kuriuos šį vakarą, 
apkalbėsime, nėra iš tų, a- 
pie kuriuos reikia ginčus 
vesti.

Kokiu teii nuomonių nebu- 
tų kaslink legalių būdų, bet 
niekas neabejoja, kad pil
noji blaivybė yra tikras vai
stas del papročio vartoti 
svaigalus. Kiekvienas, kurs 
tik iš savo liuosos valios pa
siryžta atsiskirti nuo tų, ku
rie geria, tai tuomi sumaži
na suvartojimą svaigalų ir 
palengvina darbą tų, kurie 
dirba blaivybės dirvoje per 
įstatymus. Aš atsikreipiu į 
kiekvieną skyrium, aš pra
šau atkreipti (lomą į tuos 
išrodymus; kurie mano žvil- 
gsniu pareina pilnąją blai
vybę.

Pirmiausiai pažvelgiame 
į fizikines priežastis, kurių 
delei neprivalome vartoti 
svaigalų. Čia turiu išpat 
pradžios pažymėti, jog svai
galai neatneša jokios nau
dos jų vartotojui, gi kadan
gi protas reikalauja, kad 
musų veikimai turėtų pama
tą, tai matant, kad svaiga
lai nesuteikia jokio gero, jų 
vartojimas neturi jokio pa
mato, tas tai jau iš dalies 
privalo žmones sulaikyti 
nuo jų vartojimo.

Bet svaigalų vartojimas 
yra •nevien bereikalingas ir 
nepateisinamas naudingumo 
žvilgsniu, bet yra pasmerkti- 
nas vartojimas jų ir mažiau
sioje dozose. Mokslo vyrų iš
rėdyta, jog vidutinis svaiga
lų vartojimas mažinu žmo
gaus išnašumą. Atletlas ne
gali parodyti pilnos savo 
galybės, jei šiek tiek varto-

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOŠ 
DIENOS UŽDARBI.
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ja svaigalus, stenografe da
rys daugiau klaidų, jei gers 
ir geriantis kareivis sun
kiau pataikįs, negu blaivus.

Dirbtuvėj nelaimingi at
sitikimai didinasi proporcio- 
naliai svaigalų suvartoji
mui. Šie tai tik keli faktai 
apie pasekmes svaigalų var
tojimo net mažose dozose.”

Toliau Wm. Bryan išrodi- 
nėjo dar apie kitas blogas 
pasekmes vartojimo svaiga
lų. Jo prakalbos klausė apie 
15,900 asmenų. Po prakalbos 
12,000 klasytojų pasižadėjo 
užlaikyti pilnąją blaivybę.

Yra apskaitliuojama, kad 
Amerikos , lietuviai kasmet 
prageria 40 milijonų. Daug 
gero galima butų padaryti 
su tiek pinigų. Dabar blogi 
laikai, daugelis turi skurs
ti, bet kaip tas skurdas iš 
daugelio namų išeitų, jei su
grįžtų pragertieji pinigai.

Lietuves
Visuomenei.
Amžiams mainantės mai

nosi ir musų Tautos vargai. 
Kadangi Lietuva yra tarpu 
dviejų didžiųjų valstybių — 
Rusijai priklauso Didžioji 
Lietuva, o Vokietijai — Ma
žoji arba Prūsų Lietuva, 
dabartės jom susikovus, tu
ri ytin skaudžiai kęsti Lie
tuvos Tauta. Kaipo valdi
niai priešingų viena kitai 
valstybių jie ir turi eiti vie
ni prieš kitus.

Ypač skaudus smūgis iš
tiko musų brolius — Prūsų 
lietuvius. Daug jų yra pate
kę rusų nelaisvėn, bet jais 
ligi šiol nebuvo kam rupin- 
ties. Antrą kartą rusų ka- 
ruomenei įžengus Prusuos- 
na, karo vyriausybės nus
prendimu iš Prūsų Lietuvos 
Rusijon yra vežami visi gy
ventojai, kaip seni, jauni ir 
vaikai, taip ir vyrai ir mo
terys. Jų vargas neapsako
mas. Vargingas padėjimas 
musų pusės pabėgėlių ir nu
kentėjusių del karo, btĄ. 
daug kartų baisesnis padė
jimas anos pusės brolių: — 
jie neturi ko valgyti, nes šil
tų rūbų, kad nuo šalčių pri
sidengus, nei apsiavimo, nei 
baltinių, nei ligoje pagelbos, 
galop, būdami nelaisvėje, 
nei rusų kalbos moką, kad 
susikalbėjus.

Privačiu budu Vilniaus 
lietuvių kuopelių taisiais 

Prūsų lietuviais belaisviais 
buvo rūpintasi ir pirmiau. 
Nuo gruodžio 4 d. ligi šiol 
tosios lietuvių kuopelės pa
valgydinta, aprėdyta ir ki
tokios pagelbos suteikta 
6,000 suaugusių žmonių ir 
4,000 vaikų. Tečiau be tų, 
kurie pirmiau tapo parvež
ti, ar tos kuopelės delei sto
kos lėšų ir žmonių neapru- 
pinti, susidarys dar daug 
tūkstančių, kuriems būtinai 
reikalinga greita visokerio
pa pagelba. Ir dabar dar 
vežama tie belaisviai dide
liais būriais, ir dar laukia
ma daugiau.

Todeliai, dabartės, išsi
aiškinus, kad ir lietuviais 
belaisviais valdžia nebe- 
draudžia rupi uties, mes že
miau pasirašiusieji išguro
me leidimą Prūsų lietuvių 
belaisvių šelpimu užsiimti 
viešai, ir turime teisę rink
ti aukų ir kviesti pagelbon 
daugiau žmonių, Mes pasi
kvietėme dar -žmonių. Musų 
ši kuopa turi oficiali vardą: 
“Lietuvių Globa šelpti musų 
broliams lietuviams iš Prū
sų Lietuvos.”

Kadangi reikalas yra ytin 
svarbus ir skubus, šiuo 
kreipiamės į Lietuvos vi
suomenę, kad kaip galėda
ma remtų 'šią naujai įsikū
rusią Draugiją.

Draug kreipiamės ir į A- 
nicrikos lietuvius neatsisa
kyti sušelpti baisios nelai
mės ištikusius Prūsų lietu
vius.

Tikimės, kad visi lietuviai 
neatsisakys ištiesti pagelbos 
rankos anos pusės broliams, 
kuriuos ligi šiol skyrė nuo 
mus siena, dabar gi suarti
no likimas.

Aukas prašome siųsti per 
Vilniaus lietuvių laikraš
čių redakcijas pažymint: 
‘■Lietuvių Globai broliais 
lietuviais belaisviais Prūsų 
Lietuvos”,. Rublis, baltinius, 
apsiavimą, valgį prašome 
siųsti šiais adresais: Vikto
rija Landsbergienė, Vilno, 
Zarečnaja No. 16; Felicija 
Borlkevičienė, Vilno, Seine- 
novskaja, No. 19.

Pris. adv. J. Vileišis, 
V. Landsbergienė, 
F. Borlkevičienė. ,

IŠ MŪSIŠKIU G YVENI
MO.

Baltimore, Md. Pažiurė
jus į lietuvius - labai gra
žu, bet kai pažiūri į jųjų

vaisius, tai ne kartą pasi
rodo ir perbjauru. Tai to
dėl sakau, kad nekuriu mu
sų lietuvių tėvų bernaičiai 
ir mergaitės perdaug išjuo
kia lietuvių, savo gimdyto
jų, kalbą. Antai kovo 14 
dieną priebažnytyj pats 
girdėjau, kaip eidamos iš 
bažnyčios lietuves mergai
tės burbuliavo it kurkinai, 
pašiepdamos lietuvius, lie
tuviškai kalbančius. Gi dar 
tos mergaitės yra parapijos 
giesmininkės, kurios kas 
sekmadienis mišių metu 
gieda. Viena tų mergaičių 
be to dar ir kitaip skriau
džia kitas merginas ir mo
teris kur nuošalyj. Bet a- 
pie tai tuo tarpu verčiau 
nutylėti. Tokių mergaičių 
tėvai turėtų savo dukreles 
suvaldyti ir neleisti, kad 
jos kitus kokiuo nors budu 
skriaustų, privalo taippat 
drausti, idant savo įgim
tos kalbos nepašieptų. Gi 
tėvai to nedaro ir paskui 
turės puikus vaisius iš to-
kio savo vaikų pasielgimo. 
Tegu paskui nekaltina nei 
aplinkybių, nei kitko, bėt 
patįs save. A. Kurelaitiš;

$ DIDELIS PASIŪLIMAS *
Išsilirpkit ga

Šitas pavsikslit 

ir frielūj nuo 

Pikelio ŽIRO 

.tigarotu siuitai 

ui viinf 7» cinto 

ŽIRO kuponu. 

Piningu ardo. 

vmomii- Skai* 

lyk vrJuje kupo

nas. f raiiuli* 

mat iitiUtgia 

Gruod. 31,1915}

F. LorillardCo., New York City

Telephone Drover 2441

Geo. W. Umbenhaur
Dantistas

3101 So. Halsted Street Chicago.

geriausios farmos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budintais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. Žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su sinelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokioms javams, šienui 
ir sodnams. Turin daugybę farmų 
ucišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiclinkoje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto 'Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeiiu. Yra čia turgai, 
javų maluuai, 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 maues į Scot^ille, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grėi 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank

BIdg.,Scotville, Mich.

Tat Rudolph 6241

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE 8t.
(Room 1014) Chicago, HL

Res. 3255 So. Halstad St. 
TeL Drover 6326
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KATALIKAS

Sveikatos skyrius
Dr. A. J. Tananevičius.

suukimuisi virškinimo šyvu 
iš skilvio sienelių. Bet išti- 
kro sveikam, normaliam, su 
natūraliu, nepagadytu ape- 

’'Ltitu nereikia tokių akstini-
mu. Jo visi organai veikia, 

, . . v. ....... —.—;. Juo mažiau
darni j mėsa mintancms gy-ija„niems priangnams 
vnlnis, negalime padaryti,a|.stilli„,„ Ju a fjtas 
išvados, ar žmogui valgyti ,. . v. \ .’ . - ‘7 lesti naturalis ir akstimmaimėsą, ar jam butų geriau 
nevalgius.

Dabar prisižiūrėkime į 
atskiras tautas ir žmones. 
Kaikurie sako, kad tautos, 
kurios daugiausia suvarto
ja mėsos, yra vadovaujan
čios tautos ant žemės, Kiti 
vėl visai ką kitą sako. Išro- 
dinėja, kad tautos, kurios 
daugiausia mėsos suvartojai 
valgiui, yra 
karingiausios, 
kitu mažesniu tautelių. To- . . . ., . - . \ . neturi prie įos palinkimo,kie nori mus intikrinti, jog Į 
mėsos valgymas padaro juo
sius tokiais žiauriais.

Įsigilinkime į tuos išrodi- 
nėjimus.

Jau seniau nurodyta, kad 
žmogus turi didelę prisitai
kymo galybę. Žmogus prisi
taiko prie įvairių aplinky
bių, prie Įvairių valgių. Yra 
atletų, garsių drutuolių, ku
rie visai mėsos nevartoja. 
Mat, be mėsos gyvendami, o 
išvystė didžias jėgas. To
liau žinome, kad vra mok- 
slo vyrų, kurie nevartoja 
mėsos, o pagamino didžios 
vertės veikalus. Net ir pro
to jėgas galima išvystyti 
nevartojant mėsos. Todėl 
tuos faktus turime priimti.

Būdavo sakoma, kad jei 
žmonės mėsos nevalgytų, tai 
pavirstų į silpnučius ant 
kūno ir proto. O matome, 
kad tai ne tiesa. Ir be mė
sos žmonės gali būti stiprus 
kimu ir protu.

Iš antros pusės, vienok, 
reikia patėmyti, kad niekas 
neišrodė, jog mes visi stotu
me stipresniais kurni arba 
protu, jei nustotumėme mė
są vartoje. Teisingiausia iš
vada bene bus ta, jog didelė 
dauguma žmonių galėtų pri
sitaikinti ir klestėti lygiai 
kaip prie mėsinių valgių ir 
taip-gi galėtų apsieiti be 
mėsos, jei tik išmintingai 
prie to sieks. Taipgi atsi
randa tokių žmonių, ku
riems geriau vartoti mėsą 
ir yra tokių, kuriems yra 
verčiau nustoti vartojus 
valgiui mėsą. Bet tokie žmo
nės yra tai

Mėsa turi 
skonio. O 
yra gardus, 
dilginama apetitas, atsiran
da burnoj seilių ir viduriuo
se virškinimo syvų. Yra iš
rėdyta, kad mėsa turi pajė
gą daugiau iššaukti virški
nimo syvų, negu koks kitas 
valgis. O seilės ir vidurių 
syvai yra būtinai reikalin
gi valgio suvirškinimui. 
Vienas Rusijos tyrinėtojas 
darinėjo bandymus ir išro 
dė, kad jokis kitas valgis 
neiššaukia viduriuose tiek 
virškinimo syvų, kaip mėsa. 
Iš to išeina, kad tie, kurių 
apetitas ištikro reikalauja 
paakstinimo, tai tas pada
roma mėsine sriuba bulijo- 
nu. Grynas bulijonas,sriuba 
be tirščių, neturi maisto ver
tės, jame yra tik 1 mėsos 
skonis, kurs paakstina skil
vi prie veikimo, prigelbsta

APIE MĖSĄ.

jome apie mėsos vartoj imą 
valgiui. Dabar dar kalbėsi-j 
me apie tą pat dalyką.

Minėjome, kad, prisižiurę. "T
Z1 ■U'V'A ■» -■ -a-v-v z-» a •» 4- •• . X • zv.-vv *

taip musjškių yra tokių, 
kurios savo šeimynai teikia 
mėsos po tris kartus dieno
je. Tai netikęs maitinimo 
būdas, kenksmingas sveika
tai ir išlaidus. Pakanka 
žmogui gauti mėsos porciją 
vieną kartą dienoje.

PATARIMAI.

Kaip pasigydyti nuo 
didelio kosulio?

pęr-

kad jis kiek palaukus su
grįžo vėl prie tikėjimo ir 
paliko savo šalies dideliu 
patriotu.

Savo pavardžių keitimas 
reiškia atsižadėjimas tau
tos, arba išsinėrimas iš lie
tuviško kailio. Gi tautos iš
sižadėjimas yra labai 
gas dalykas. Tankiai 
timtaučiai pas mumis 
kalauja, idant mos

MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

MES DABAR DUODAME

tik sudarkįs jų natūrali a- 
petitą.

Mėsa vaikams mažiau tin
ka, negu suaugusiems. Ne
reikia vaikams duoti mėsos, 
versti, jei jie kratosi nuo 
mėsos. Mėsa ne vaikų mais
tas. Jauniesiems geriausia 
tinka pienas ir jo produk
tai, kiaušiniai ir visokie 

v. . . [valgiai iš miltų, vaisiu, aug-
ziauiiausios, menu Mėsos vaikams bisku- 

tį tereikia duoti. O jei jie

A. J.
Ne ką galima patarti ne

žinant, kas do priežastis ko- 
sulo. Jei kosti nuo persišal
dymo, tai pagijus nuo persi
šaldymo, praeis ir kosulis. 
Šaltį-gi turint reikia rūpin
tis turėti lyrą orą, saugotis 
neužsišaldyti labiau ir gerti 
apščiai šilto vandens. Gal 
turi bronchitį arba džiovą? 
Jei taip, tai ne kosulį rei
kia gydyti, bet tas ligas.

LIETUVIŲ DIENOS 
PAMINĖJIMAS.

išimtis.
vertę del savo 
kuomet valgis 
tai tuomet pa

'labiau, griebiasi nemėgimų 
valgių, tai nereikia jų versti 
valgyti mėsos. Ir šiaip viso
kių mėsinių valgių kuoma- 
žiausia vaikams reikia .duo
ti. Nereikia bugštyties, kad 
vaikas kentės mėsos negau
damas. Matome, kad gorila, 
dramblys, arklys auga ir gy
vena be mėsos ir turi daug 
gyvingumo ir jėgos. O mėsa 
vaikams gali greit pakenk
ti. Priegtam visokie mėsi
niai valgiai gadina vaikų a- 
petitą. Duoti vaikams apš
čiai pieno, sviesto, vaisių, 
saldumynų, kiaušinių. Šie 
dalykai tinka kiekvienam, 
o labiausia vaikams.

Per pastarąją 
šimtmečių daug 
mokslo vyrai 
valgiui. Ir vis priėjo prie 
išvadų, kad reikia žmonėms 
mažinti savo mėsos porci
jas. Mokslo vyrai veda vis 
arčiau prie vegetarian izmo, 
prie pilno atsižadėjimo nuo

■ mėsos. Mėsa yra dar-gi 
1 brangus produktas. Bet

perdaug mėsos vartojant ne 
tiek pažeisi savo kišenini,

■ kiek svekatai.
Iki pilno vegetarianizmo, 

“ vienok, žmonija negali pri
eiti. Visi žmonės negali sto- 

i ti vegetarionais. Jau buvo 
' pirmiau minėta, jog vargu 
! bau žemė galėtų tiek išduoti 

javų, vaisių, daržovių, kad 
išmaitinti visus žmones. 
Vargas butų žmonėms tirš
tai apgyventose vietose. Nė
ra nei reikalo visiems stoti

> vegetarionais. Žmonių dan
tis, žmonių virškinimo orga
nai nerodo, kad gamtos bu- 

1 tų skirta būti vegetarionais. 
; Baigiant aiškinimą apie 

mėsos verte valgiui, štai ką 
sutraukoje galima pasaky
ti. Vaikams ir priaugliams 
galima visai neduoti mėsos 
ir apskritai mėsinių valgių. 
Jei jau duoti, tai kuomažiau- 
sia. Vaikų ir priauglių val
giai yra pienas, suris, svies
tas, kiaušiniai, daržovės, 
vaisiai, saldumynai ir viso
kie valgiai iš miltų. Suau
gusiems pakanka čverties 
svaro mėsos dienoje, svaras 
dienoje, tai daugiausia. A- 
merikos lietuviai, apskritai 
imant perdaug mėsos valgo, 
Tai yra todėl, kad musu šei
mininkės nesistengia paga
minti Įvairių valgių. Del pa
gaminimo valgių ir įvairių 
dalykų reikia 
paslankumo,
Mėsą-gi apšutinai, apkepi
nai ir galas. Todėl nemažai

Parinkta aukų Tautos 
Fondui.

i

šalėje
Federal

prasi-

porą de- 
tyrinėjo 

mėsos vertę

mokėjimo, 
atsidėjimo.

Youngstown, O. Kovo 
d. vietos Tautos Fondo ko
mitetas surengė Lietuvių 
Dienos paniinėjimą 
po numeriu 245 E. 
g. Apvaikščiojimas 
dėjo 7 vai. vakare.

Pirmiausia kalbėjo p. K. 
Stupinkevičia iš Struthers, 
O. Savo trumpa kalba pa
aiškino Lietuvių Dienos 
reikšmę, delko ją lietuviai 
apvaikščioja ir kokius ta
sai apvaikščiojimas atneša 
vaisius. Taippat pasakojo, 
jogei Amerikos lietuviai 
daro didžią, klaidą skirsty
damiesi į visokias partijas,- 
kuomet šiuo momentu tu
rėtų būti tarp visų kuodi- 
džiausia vienybė.

Antras kalbėjo kun. J. 
Misius iš Ellsworth, Pa. 
kalbėtojas nupiešė daug in- 
doiniu dalykų apie lietu
vius. Jo kalbos turinys 
maždaug sekantis:

Toji tauta yra kultūrin
ga ir šviesi, kuri suvartoja 
daug poperos ir muilo; vy
rai moka skaityt ir rašyt, 
tatai jiems pravartu ir 
daug poperos sunaudoti. Gi 
moteris švarumo palaiky
mui turi suvartoti daug 
muilo. Moterims velytina 
kuošvariausia užsilaikyti, o 
tuokart nei vyrai nenorėtų 
į n pamesti. Lietuviams rei
kia visomis išgalėmis pa
sistengti turėti savo mo
kyklas ir tik tautiškai — 
krikščioniškas, nes jaunoji 
lietuvių karta, kuri užims 
musų vietas, mums prasi
šalinus amžinastin, turi bū
ti išauklėta tautiškai-krikš- 
čioniškai. Daug nusideda 
tėvai arba auklėtojai, ku
rie savo ar sau pavestų au
kų neauklėja tautiškai-krik- 
ščioniškoj dvasioj. Taip 
neišauklėti vaikai tankiau
sia žūsta svetimtaučių ban
gose. Belankant mokyklą 
Rusijoje teko matyti. se
kantis atsitikimas. Viens 
jaunikaitis moksleivis, pa
metęs tikėjimą ir dorą, į- 
puolė dcsperacijon ir su
manė nusižudyti. Bet jam 
atsiminus tėvynės meilę ir 
visus papročius tėvų žeme
lėj, kur jis augo, kur daug 
bernelių ir mergelių buvo 
gerbiamas, kuomet dar bu
vo geras katalikas, tie visi 
jausmai ji taip sužadino,

blo-
sve- 
rei-

savo
pavardes truąnpintumėin, 
nes, esą, jiems tai sunku 
ištarti, bet kodėl mes įsten
giam tai padaryti, kode! 
mums nėra jokios sunkeny
bės pavardes ištarti.

Yra tokių laikraščių, ku
rie stabdo tautos pažangą 
ir ardo lietuvių dvasią ir 
lietuvystę. Nuo tokių lai
kraščių reikia kiekvienam 
lietuviui šalinties.

Yra laikraščiai, kurie ža
dina lietuvius ir juos veda 
kultūrinių tautiškai — kri
kščionišku keliu. Tokie lai
kraščiai turėtų atsirasti 
kiekvieno lietuvio namuo
se. .. Puse Amerikos lietu
vių neskaito laikraščių, ta
tai ir nežino, ką antroji pu
sė lietuvių veikia.

Amerikoje turime Fede
raciją, kurios tikslas yra 
suvienyti visas lietuvių 
draugijas, kad sudaryti 
vieną didelę tautiškai — 
krikščionišką jėgą, kuri į- 
stengtų nuveikti visus kul
tūriškai tautiškus darbus 
del savo tėvynės labo. 
Mums yra svarbu, kad tau
tos aukuras, ty. našlės ska
tikas butų visur ir visados 
tinkamai sunaudotas, idant 
butų nušluostytos maldau
jančių pašelpos

Daug turime 
timų Amerikoj, 
šit vėrė net tris 
dai. Kodelgi?

ašaros.
nesusipra- 
Cionai su- 

tautos fon- 
Todel, kad

lietuviai skirstosi į partijas. 
Vieni nuo didžiumos šali
nasi del tikėjimo, kiti šiaip 
sau iš pasididžiavimo ir te
kino tai bildu skaldoma lie
tuviu vienvbė.

v V

Nuo atsidarymo lietuviu 
spaudos tauta pradėjo kil
ti ir augti. Mes turime tė
vynei gelbėti, kadangi mes 
tenai užaugom, mokinomės, 
sustiprėjom taip, kad kar
tais nei Amerikos dirbtuvės 
neįstengia sulaužyti musų 
stipriu kaulų.

Tatai, broliai, visi į dar
bą, kas kiek ir kaip gali
me, ar aukomis, ar kitais 
darbais. Kas gali vartoti 
plunksną, togu rašinėja 
straipsnius ne tik į savo, 
bet ir svetimtaučių laikraš
čius, kad visi žinotų ir ma
tytų, jog lietuviai gyvuoja 
ir jų tauta yra pilna pažan
gumo. -

Trečias kalbėjo kun. V. 
Vilkutaitis. Kalbėtojas pui
kiai išaiškino lietuvių padė
jimą Amerikoje ir kokias 
jie čia turi teises, jei ne
sistengia palikti šios šalies 
piliečiais. Sakė: Rasi neuž
ilgo prisiartins tokie laikai, 
kad nepiliečiams čia visoj 
šalyj bus uždrausta turėti 
bent kokias nuosavybes, 
žemės, verteivystes, o gal 
dar tokiems bus sunku ir 
darbas gauti. Kai kuriose 
valstijose nepiliečiai jau 
varžomi. Skatino visus lie
tuvius likties piliečiais, ty. 
išsiimti poperas.

Visais kalbėtojais publi
ka buvo pilnai užganėdin
ta.

ŽALIAS PIRKLYBOS MARKES DYKAI

Kovo men. Pigus Indų

Kuponas
20 S & H Žalių Markių 
su kiekvienu 50c pirk.
šitą, kuponą įteik mums 
ant ketvirto augščio kar
tu su sales-checkiu ant 
50c. ir tuomet gausi 20 
“S. and H.” žalias mu
sų stampes absoliutiškai 
uždyką. šios yra virš tų 
30 stampių, kurios duoda- 
Ema del pradėjimo.

Kuponas geras 
nuo kovo 20 d. lig 
kovo 27 d.

Pardavimas

Szisui pardavimas yra Įstabus nuotikis' papigimtame išpardavojime musų krautuvėj. Visi 
indai yra tikrai pirmos klesos, geros rūšies ir priegtam pilkos spalvos. Ateinantį panedė- 
lį turėsime tris vagonus šitų gerų indų ir parsiduos už žemiau paduodamas kainas. Šitos 

kainos yra daug žemesnės už paprastas kainas aut tokių tavorų ir tokios geros rūšies. Tokių 
žemų kainų senai yra buvę ir labai negreit tokios kainos vėl pasitaikįs. Ateik ir išvysk savo 
akimis, kaip daug gali sučedyti pirkdamas pas mus.
6 kvortų arbatinis imbrikas su baltin
tų (lankčiu
2 kvortų arbatos imbrikas

kvortų Berlyno imbrikas4

kvortų ceiberis
coliu indas su rankena

10 coliu vokiškas koštu-

8
9

91/2, 10 ir II coliu dang
tis
6 kvortų pudingui blčta
1 ar 8 kietos duonai
16 coliu šaukštas

Rinkinys

dUS
Rinki
nys po

7 kvortų arbatos imbrikas, du baltintu dančiu.' 
4 kvortų kavos imbrikas, cino dangtis. 3 kvor
tų arbatos imbrikas. 6 kvortų Berlyno imbri
kas, cįno dangtis. G kvortų Berlyno imbrikas. 
G kvortų viedrelis su dangčiu. 3 arba 4 kvor
tų katiliukas. 5 kvortų uždengsimas bliudas. 
Pailga kepimui Įdėta, su ižo 10x16 dviejų dalių 
7 kvortų arbatos imbrikas, du baltiniu dangčiu.

9 arba 10 coliu gilumo ' 
konservams indas
9 arba 10 coliu biota pa
jams 
Sriubos samtis, 
2 kvortų b lėta

KUPONAS
No. 9 skalbinių virimui 
ceiberis be lanko .su 
geru variniu dugnu, su 
dangščiu. Begnlerė kai
na $1.75. Be Kupono 
neparsiduoda. Panedė- 
lio kaina

didelis 
pudingui.

puodas

Rinkinys

2 kvortų kavos
U/į kvortos imbrikas
5 kvortą bliudas
4 kvortą bliudas su dang
čiu

.‘1 kvortą Berlyno katiliukas
3 kvortą bliudas

Auku surinkta $18.40.
Po $1.00 aukojo:
Tam. Seveikis, E. Grikit 

ne, kun. V. Vilkutaitis, J.'amatą. 
Sabaliauskas, A. Janušl<a. ! f niškus 
J. Mitchufis, K. Stnpinkc 
vičia, P. Bukana.

Po 50c.
J. Sankaitis, J. Kaspara- 

viče, S. Druškauskas, P. 
Piške, O. Sabaliauskas, V. 
Kaušas, A. Kuokštis, K. 
Keras, A. Petriškis, A. Bu- 
kaua, O.'Novarauckiutė, P. 
Petkuniutė.

Smulkesnių surinkta $5.- 
40.

Išviso $18.40.
T. F. kom. narvs.

a Nairckimo; pamokos apie 
o automobilius.

ig Klausykite, mes norime, 
\ j lietuviai išmoktų automobilių a

. Mes jus pamokysime be jo- 
- kios mokesties pataisyti meeliii- 

. . ....... ir elektrikinius pasigadini-p
S mus, jei imsi musų duodamas pu- 

i g mokas šoferi.auti. Mes nerokuosime- 
, 1 daug už pamokas, tik idant guzo-jį 
11 linas ir rataplaukiai apsimokėtų. 
j| Mes jums gvarautuojame valstijos" 
i § iaisni, jei imsi 25 pamokas važia i 
; i viino. Atmink, kad ta proga yra 
į g del viso gyvenimo. Ateik darbi-“ 

niuose drabužiuose. Ateik, kad tuoj B 
■galėtum stoti prie darbo. Pamokos- 
| prasideda 9 vai. iš ryto kasdieną; , 

vakarinės pamokos prasideda pa-B
I nedėliais, seredomis ir pėtnyčiomis įj 
y vakarais 7 vai. g

Stock Yards Automobile Station 
“ 3626-28 S. Halsted St., Chicago.1

ta
kad 25 S

Tel. Ccnal 539C :į

J. G. Mezlaiszkis
Generalis

Kontraktorius ir \
Komų S atejas. f

2301 S. LeavitrSL, Chicago, III.

Phone Drover 7800 ®

DR. A. J. TANANEVICZE !
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. a

Or. J. J0NIKAIT1S
I Gydo vyrų, moterų bei vaikų 

ligas
vai. 9-12 iš ryto 1-3 po pietų 

6-9 vakare
j 4613 SOUTH ASHLAND AVĖ.
j ZJM zv*zjxzp. zj^^szjxzjs ZJM zjxzfx zt» zf»zX»zT»zI»

Tel. Yards 1532

Dr. J. KŪLIS
/ Lietuoys Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 
vyrų. Speeiališkai gydo limpančias, už- 
sisenėjuses ir paslaptingas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apcčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

B

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

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

Rusg Cenzūra "DRAUGĄ” į Lietuvą teleidžia
."DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei melą $1.50

DRAUGAS PU B. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III.

į Telephone Drover 6114

$ Tel, Prover 7042

Or. C. Z. Vežei (Vezelis) j
LIETUVIŠKAS DENTISTAS J 

t 4712 So. Ashland Avė. t 
| arU ATtee gatvei. j

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuviu Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

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 
naturalj kolorj 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

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
‘1 KATALIKO ’ ’ Administr aci j a.

I Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halsted gal. 
(Gyvenimas virš aptiekęs) CHICAGO, ILL

SKAITYTOJŲ DOMAI 
ANT TOWN OF LAKE.
Generališkas agentas ant Town of 

Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvių Dienraščio ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ 
priima prenumeratą, spaudos darbus, 
apgarsinimus ir t. t.
JUOZAPAS PALEKAS, 

4629 S. Paulina st., Chicago.

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visokį itarba dantistorijos sky
riui! ineinanti Darbas gvaraut. 

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. Šai9av

Paveikslas Popežiaus Benedikto XV
Musų Knygyne yra labai puikus paveikslas 

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

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

18X21 KAINA 25centai.
Siuskite pinigus ant šio antrašo

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

■ ________

3



4 KATALIKAS

Ryga 
ir Lietuviai.

Ryga lietuviams artima 
nuo senų-senovės. Rygos 
miestą Įkūrė 1202 m. kata
liku vyskupas Albertas 
(atplaukęs jūrėmis iš Vo
kietijos) lyvų žemėje, ku
riu kilmė liistorininkų dar 
galutinai neišrodyta, ar 
nuo lietuviu jie kilę ar nuo 
suomiu. Miesto vardas pa
imtas nuo tekėjusio tuo pa
čiu vardu upelio Elgė, ku
ri intcka į Dauguvą, ir kuri 
dabar užberta. Upelės var
das išrodo lietuviškos kil
mės — Rigė, nuo žodžio 
ringuoti. Žemaičiuose ir da
bar kai-kur Ryga vadina
ma Rynga.

Karaliaus Zigmanto Au
gusto II (paskutiniojo iš 
Jogailos giminės) laikais 
1561 m. Ryga pateko Lie
tuvos — Lenkijos viršeny
bėm. Karaliaus vietininku 
Rygoje tuomet buvo pas
kirtas Vilniaus karo vadas 
lietuvis — kunigaikštis Mi
kalojus Radvila. Rygai bu
vo duota teisė kalti savo 
pinigus, svaru ir verte Lie
tuvos pinigą, kad juos bu
tu galima vartoti kaip Lie
tuvoje, taip ir Lyvžemėje 
ir kad vienoje pusėje butu 
išmušti Livonijos, gi ant
roje — Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos žen
klai. 1621 m. nuo lietuvių 
Rygą atėmė švedai, o pas
kiau 1710 m. užėmė rusai, 
kuriu valdžioje ji ir dabar 
yra.

Nuo neatmenamu laikų 
lietuviai ūkininkai veža 
Rygon parduoti: javus, me
dų, obuolius, grybus ir ki
tus savo žemės vaisius, kai
po i artimiausį prekybos 
miestą. Nuo kurių metų 
Ryga įgijo pirmuosius savo 
piliečius — lietuvius sun
ku pasakyti, bet galimas 
daiktas, kad jau nuo am
žių jų kai-kurių čia butą, o 
vėliau nutausta^ apie ką 
liudija labai panašios į lie
tuvių pavardės kai-kurių 
vokiečių ir latvių. Dabarti
nių lietuvių dauguma tai 
ateiviai iš Lietuvos prieš 
20 — 40 metų. Yra ir se
niau čion apsigyvenusių, 
bet jie beveik visi nutautę, 
didžioji dalis sulenkėję, o 
likusieji tai suvokietėję ar
ba sulatvėję, net savo liet, 
pavardes visaip iškraipę. 
Tiesa, atsitiko 1 — 2 vidu
tinio amžiaus ir Rygoje gi
musių tikrų lietuvių, net 
dar veikėjų musų draugijo
se.

Tautinis susipratimas 
kai-kurių Rygos lietuvių 
pakilo dar prieš 35 metus, 
kuomet jie, išsirūpinę lei
dimą, atidarė 1881 m. savo 
pirmąją draugiją “Aušrą”, 
bet vėliau, kuomet jie pra
dėjo nariais ir lenkus pri
iminėti, tada lenkai išplė
šė ją nuo lietuvių, ir da
bar tuo pačiu vardu tebe
gyvuoja ji lenkų rankose. 
Antrą savo draugiją lietu
viai Įsisteigė 1894 m. vardu 
“Rygos Lietuvių Pašalpos 
Draugija”, kuri dabar gy
vuoja jau 21 metus, o jos 
dabartinis choras — 20 me
tus.

1898 metais Rygos lietu
viai pradėjo rengti lietuviš
kus vakarus-teatrus. 1904

metais įsisteigė savo tre
čią j a draugi j ą ‘ ‘ Kanklės ’ ’, 
kuri dabar atstovauja .te
atrus ir dainas. 1906 m. į- 
sisteigė švietimo draugiją 
“Žvaigždę”, kuri dabar už
laiko vedamas gerų 8 tau- 
tiečių-mokytojų 6 moky
klas su 500 suvirs mokinių. 
Kiek vėliau Įsikūrė draugi
jos: “L. K. Blaivybės” 
“Šv. Zitos”, “Giedra”, dvi 
vartotojų draugijos, stu
dentų ‘-‘Viltis”, “Žaislas”. 
Iš visli augščiaus minėtųjų 
draugijų dabar tebegyvuo
ja 8, o likusių vieną patys 
panaikino (II vartotojų), 
vieną lenkai atėmė ir vie
ną vyriausybė uždarė (blai
vybės). Prie draugijų gy
vuoja 4 chorai: “Pašalpos”, 
“Kanklių” “Šv. Zitos” ir 
“Giedros”. Pagalios Įsis
teigė taupymo-skolinimo ka
sos: vi'ena prie “Liet. Pa
šalpos” draugijos, antra 
kartu su latvias vadinamo
ji “Latvių lietuvių taup.- 
skol. kasa” ir trečia visai 
atskira liet. kasa.

Leidus spauda, Rygos 
lietuviai tuoj aus pradėjo 
rūpintis savo vietos laik
raščiu; 1905 metais buvo 
gavę leidimą išleidinėti lai
krašti vardu “Rygos Var
pas”, kuris delei kai-kurių 
priežasčių neišėjo, bet 1907 
m. išėjo humoristiškas lai
kraštis “Juokdarys”, ku
ris metus ėjęs žlugo. 1909 
m. pradėjo eiti “Rygos 
Garsas” ir “Rygos Nau
jienos”, kurie ir po šiai 
dienai tebeeina: pirmasis 3 
kartus per savaitę, o an
trasis 1 kartą. Pernai išei- 
di nė j o (“ pirmeivių ”) lai- 
kraštis “Vilnis”, o šįmet 
išeina naujas su iliustraci
jomis savaitraštis “Naujas 
Amžius”.

Naujas Anglijos naminio 
laivyno komendantas. Na
minis laivynas saugoja An
glijos pakrantes ir laiko Vo
kietijos pakraščių blokadą.

Užlaikoma 3 lietuvių 
kningynai, 2 spaustuvi, ne
mažai rūbų krautuvių ir 
daug koloni j alinių krautu
vėlių, taip pat kai-kurie 
musų tautiečiai jau įsistei
gė savo fabrikėlius, kaip 
antai: nesvaiginamų gėri
mų, saldainių, dešrų ir t. t. 
1913 metų rinkiniai į mies
to valdybą parodė, kad lie
tuvių namų savininkų, t. 
y. turinčių balsą miesto 
rinkimuose, yra apie 200, 
bet j (*i dar priskaityt visus 
ištautėlius, kurie nebenori 
savęs beprisipažinti lietu
viais, tai butų viso labo a- 
pic 400 mūsiškių namų sa
vininkų.

Lietuvių Rygoje yra 50 
tūkstančių, bet visuomeni
niame gyvenime (draugijo
se) dalyvauja tik apie 3000, 
o likusieji negu tik tiek 
gera padaro, kad lankyda
miesi palaiko draugijų va- 
karus-teatrus, loterijas. 
Miesto valdyboje lietuviai 
turi savo atstovą p.' Kazi
mierą Vizbarą. Tam ponas 
Vizbaras labai tinka: bai- 
i 

gūsis augštus mokslus, pri- 
siekusis advokatas, turi 
augštą valdinę tarnystę 
(Lyvžemės Valstybes Rūmų 
I skyriaus viršininkas), tai 
turi gerą intaką atstovauda
mas rygiečių-lietuvių rei
kalus, o iš antros pusės jis 
nenuilstąs lietuvių visuo
menės veikėjas. Prirody
mui, manau, užteks ir tiek 
paminėjus: įkūrus kartu 
su kitais švietimo “Žvaig- 
ždės” draugiją, jis joje 9 
metus darbuojasi -be per
traukos, kaipo kasininkas.

Pradedant prieš 10 metų 
nuo pat įsikūrimo “Kank- 
klių” draugijos jis tebera 
jos valdyboje, daugiausiai 
būdamas pirmininku ir t. 
t. Lietuviai ir ateityje ne- 
apsivils dar daug ko iš jo 
pasitikėdami.

Svarbiausiu Rygos lietu
vių reikalu dabar laikomas 
išgavimas iš miesto dova
nai žemės ploto ir kiek pi
nigais lietuvių tautos na
mams bei teatrui pastaty
ti, kuriuose galėtų sutilpti 
visos visuomenės įstaigos.

Kitos vietos tautos, kaip 
antai: rusai, latviai, vokie
čiai jau senai turi miesto 
lėšomis pastatytus pana
šius tautos namus-teatrus. 
Tikisi ir lietuviai, kad ir 
nevisa, tai nors dalį gauti. 
Prieš porą metų lietuviai 
buvo savo vietos draugijų 
vardu padavę prašymą mie
sto valdybai del užleidimo 
žemės ploto ir asignavimo 
pinigais kelių dešimtų tūk
stančių rublių. Bet. tuomet 
lietuvių ne visai tinkamai 
buvo pasielgta paduodant 
beveik kartu 2 skirtu pra
šymu: vieną visų draugijų 
vardu, antrą — dviejų “at
siskyrėlių” skyrium. Dabar 
lietuviai kartu su savo mie
sto atstovu vėl tariasi pa
sirūpinti šiuo reikalu ir ti
kisi susilauksią gerų vai
sių. ‘ ‘“V.”

mu ir darbštumu užžavėjo 
visas kitas senesnes drau
gijas. Šv. Stepono dr-ja 
nors nesenai yra sutverta, 
dar tik metai bus kaip gy
vuoja, buvo pasiunčiusi sa
vo delegatą į politišką sei
mą Chicagon, aukojo Tau
tos Fondui 50 dol., gelbėjo 
sutverti kitas draugijas, 
kaip tai Vyčių, Blaivininkų 
ir merginų Marijos Magda
lenos. Tuomi tečiau dar ne- 
pasiganėdino ir neapsistojo 
savo darbštume, lenkty
niaudama rengia naudingus 
musų visuomenei vakarus, 
teatrus, prakalbas, koncer
tus ir tt. Iš apturėto nuo 
vakarėlių pelno sutaisė po- 
bažnytinėj svetainėj tea
trams lošti gražią sceną. 
Kovo 11 d. parengė blaivi
ninkų prakalbas. Kalbėjo 
žavėtinai gražiai apie blai
vybę gerb. kum J. Jakaitis, 
iš Worcesterio klebonas. 
Blaivininkų kuopon įsira
šė 14 naujų narių. Dabar 
Blaivininkų kuopa ir gi ga
li pasigirti savo narių skait- 
liumi, nes turi aplink 50.

Kovo 14d. tas pats jauni
mas sulošė pobažnytinėj 
svetainėj teatrą “šv. Agnie
tė”. Lošėjai savo roles at
liko gerai. Žmonių tą vaka
rą buvo labai daug, net sė
dynių pritruko svetainėje 
—daugumai reikėjo stovė
ti. Tik vienas nemalonumas 
tame vakare buvo. Buvusis 
šios parapijos vargoninin
kas, užsitraukęs atsibastė 
su savo keliais draugais 
salčn ir ten ėmė kabinėties 
prie vietos klebono. Pašau
ktas policiantas visus ne
nuoramas išvedė laukan.

V akai a s k i le į > nik iausiai 
pasibaigė. Pelno buvo ap
link $50.00.

Lai Viešpats laimina to
kį jaunimą, kuris darbuo
jasi ant katalikiškai—tau
tiškos dirvos!

Mačiusis.

ta: M. Rusiaskas, pirm., A. 
Stasiliunas, vice-pirm., Ig. 
Sakalauskas, prot. rašt., p- 
lė B. Skripkauskiutė, fin. 
rašt., V. Sarikevičius iždi
ninku, p-lė Z. Bagdžiuniu- 
tė ir R. Pašareskis — išdo 
globėjais, A. Kužas, mar
šalka, vietos parapijos kle
bonas, dvasišku vadovu. 
Galima tikėties, kad ši nau
ja Vyčių kuopa veikiai pra
dės energingai darbuoties 
tautos dirvoje, nes susidaro 
iš darbštaus jaunimo, ku
ris nesigailės savo spėkų ir 
vargo lietuvių labui. Tiktai 
visiems reikia išvien ben
drai veikti. O kaip bus mu
sų tarpe broliška meilė, ta
da lengvai pradėsime lavin- 
ties visokiuose užsiėmimuo
se ir tautos dirvoje.

Kovo 28 d., nauja L. Vy
čių kuopa AI. Povilausko 
salėj turės turmpą progra
mą. Bus skaityta paskaita 
apie Vyčius. Bus prakalbos 
ir deklemacijos. Kalbėto
jai plačiai išaiškįs šios or
ganizacijos naudingumą ii* 
ant kokio pamato ji uždė
ta. Taigi butų labai geisti
na, kad Clevelando lietuvių 
jaunimas galėtų tau vaka
ran kuoskaitlingiausia atsi
lankyti ir paskui prisira
šyti į L. Vyčių kuopą. Nes 
tai vienintelė lietuvių jau
nimo Amerikoje organiza
cija, kuri visus veda doros 
ir apšvietimo keliu.

Tatai brangus jaunime, 
kol dar yra laikas įstok 
šion Vyčių organization ir 
darbuokis pagal savo išga
lės, nes nuo tavęs priklau
so musų tautos ateitis!

j?!-.ALi.Š. Vytis.

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

Severą9
Balsam

Na© kosulio,
kokliušio, orinių triubelių 
uždegimo, užkimimo ir 
smaugulio pamėginkite Se
veros Plaučių Balsamų.

Kaštuoja 25 ir 50 centų.

i
Jei turi šaltį,

tai neužmiršk pamėginti 
Severa’s Cold and Grip Ta
blets (Severos Plotkelius 
nuo Gripo ir Peršalimo.) 

Kaštuoja 25 centus.

i

K

for Lungs
(Severos Plaučiu Balsamą). daugely
je atsitikimuose šioji gyduolė parodė 
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 dvieju 
bonkuėių, tasai kosulys visiškai išnyko. Pas 
mus namieje visuomet randasi Severos Prepa
ratai, kaip tai: Severos Reguliatorus, Severos " ~ — se.

nuo 
nes

Gyvasties Balsamas, 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.

F. SEVERĄ CO.,
įacceo

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

Kaštuoja 50 centų.

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

CEDAR RAPIDS
IOWA

Pirkit Muzikos Instrumentus
PAS

Georg! & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St. ir 4683 Gross Avenue 
Skyrius: 763 Milwaukee Ave. Chicago, III.

Pearl Queen koncertinos yra žino
mos nuo Okeano iki Okeano. Pilna 
gvarantuotos

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

S
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Buk Neprigulmingu Farmers! Nebijok Bedarbės!

Nusipirk sau žemes sklypą puikiausioje apielinkėje 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 j metus. Kas turi 120. do
leriu gali pirkti 40 akerią žemės. Kas norite žinoti plačiau, rašykit mums, 
indedant 2c markę, o mes Jums prisiusią knygą ir informacija dovanai.

A. VISBARAS & CO.
3112 So.Halsted St., Chicago, Ill. Telephone Yards 31591 

Kas nori susirašyti su ten gyvenančiais ūkininkais galite kreiptus pas

IGNAT KUCZYNŠKAS, BIENVILLE. LA. |

MUSŲ JAUNIMAS 
PASIŽYMI.

Cambridge, Mass. Tai ir 
vėl musų jaunimas pasi
darbavo ant katalikiškai- 
tautiškos dirvos.

Kovo 7 d. šv. Stepono dr- 
jos buvo mišios. Ant mišių 
ne tik tos draugijos nariai 
su ženkleliais dalyvavo, bet 
dar ton iškilmėm pasikvie
tė ir kitas draugijas: Vy
čių kuopą, Marijos Magda
lenos merginų dr-ją ir Blai
vininkų dr-ją. Ypatingai 
gražus buvo reginys, kuo
met visi poromis iš svetai
nės ėjo į bažnyčią. Mergi
nos tautiškai apsitasiusios, 
gi vaikinai su savo draugi
jų ženkleliais ir gėlėmis 
prie krūtinių — išrodė kai
po judamasis vėjo žolynų 
darželis. Reikia pažymėti, 
kad viršuj paminėtos drau
gijos savo gražu pasielgi

NAUJA L. VYČIŲ 
KUOPA.

Rengiamas Vyčių vakaras.

Cleveland, Ohio. Kovo 
14 d. čia susitvėrė nauja 
Lietuvos Vyčių kuopa, 
Kuopon tuoj aus įsirašė virš 
30 narių abiejų lyčių. Išdan 
įmokėjo 18 dol. Išpradžių 
tas labai gražiu. Pirm vai- 
dybos rinkimo buvo plačiai 
paaiškinta apie Vyčių kon
stituciją. Susirinkime nei 
vieno priešingo neatsirado 
prieš konstituciją. Visi 
mielu noru sutiko rašyties 
Kuopon. Valdybon išrink

Draugijos ima vieny ties.

Detroit, Mich. Vietos lie
tuviai ima smarkiau dar
buoties. Visos bažnytinės 
draugijos ima vienyties, 
kad susirišti tvirtesniu bro
lybės ryšiu. Gi toji draugi
jų vienybė joms yra labai 
reikalinga. Nes butų gali
ma išvien darbuoties kaip 
parapijos, taip ir savo, rei
kaluose. Visu svarbiausia 
draugijoms vienybės ryšis 
reikalingas jų pačių gero
vei, kad kitos kitoms ne
pakenkus rengiant pasilink
sminimo vakarus, piknin- 
kus, kad apsisaugojus sve
timtaučių išnaudojimo ir 
tt. Toksai lietuvių subruz
dimas labai pagirtinas ir 
tik tegu jis išeina geran.

Detroito Lietuvis.

AB
B Dar galima gauti musų Kningyne

- ODELL TYPEWRITER Z
e -j

B ODELL TYPEWRITER mašina yra .viena iš ■ 
s» geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 1 
s> drukuoti po kelias dešimts laiškų ant dienos. Ji grei- į 
81 tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. a 
1 Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame ■ 
» su prisuntimu jas už - - - - $10.00 ■
a . j BB Užsisakant masiną ir siunčiant pinigus visados

Bl 
« adresuokite šitaip: M

• TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY |
a 3249 So. Morgen St., Chicago, Ill. “
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14 k. Gold filled Aukso Laikrodėlis S5.S0DOVANU
O DYKAI

Speciįališkas Išpardavimas 14 k. Gold filled Aukso Laikrodėlių stačiai pagal Fabrikos Prekė, kad kuoduugiausiai jų išparduoti; tai Kas Dabar Pirh.s ^as 
Mus Laikrodėli, tai aukščiau patalpintus 25 puikius daiktus kožnas. apturės prie laikrodėlio Visai Dykai, kaip tai: Importuotas atviras laikrodėlis (JMoaeiisj, iiar- 
monika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skaroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubeltavas Lenciūgėlis su Breloku, Kryželis su išvaizda \iespnues uezu s, 
Branzoleta su laikordeliu (jaunuomenei),, 32 Kalibro Revolveris (modelis), Plunksna Fontjnnne, Pipkč, Britvų, Diržas, Kaklaryšio spilkute, bangučiai uei nianKie- 
tų, marškinių ir kalnierių, žiedus, 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 apturėjii. siuntinį persitikrinsit jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 k. Gold filled, Gvarantuotas ant 20 metų, su garsiausiu pasaulyj Mechanizmu, o los 
25 dovanos yra kuogeriaušins rnšies tai užmokėsit likusius $5.25, ir 25 centus už persiuntimą dovanu, jeigu gi nepatiktu mes su noru sugražisitn rankpinigius. 
Todėl aišku jog perkant Įniki odeli mid mus Absoliutiškai Niekuom ne RizikUojat, kadangi musų laikrodėliai yra Gvarantuoti ant 20 metų, ir jei laikrodėlis begyje -(» 

J^V^dintu, mes ji pataisysim arba išmainysim ant kito Visai Dykai. Iš Kanados visi pinigai turi but prisiųsti iškalno. Pranešame, jog Musų Kompanija yra - 
Krikščioniška ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis garsinties šiame laikiaštyje^ taip lygia ir su firma iš Si. Louis, Mo. kuri visados seka 
musų apgarsinimus. nor* turėti Gera vyriška ar moteriška laikrodėli sudovanom stačiai, pagal Fabrikos Preke, tegul ji perka tiktai nuo Seniausios ir
Geriausios žinomos Krikščioniškos Kompanijos, o visados apturės tų "kas yra garsinta. Adresuokite:

NATIONAL COMMERCIAL CO., 90 W. Broadway Dept. 111 York, N. Y
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