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-SAI VAROSI PER KARPATUS
Surado kur nu
skendo laivas.

Honolulu, kovo 27. — A- 
merikos povandeninis laivas 
F-4, kurs vakar nugarmėjo 
ant jūrės dugno, jau atras
tas 300 pėdų gilumoj.

Labai skubinasi ameriko
nai ištraukti kebenekais ant 
paviršiu tą laivą, bet oficie
riai sako, jog jokios vilties 
nėra rasti gyvus jurininkus. 
Ant nuskendusio laivo buvo 
du oficieriu ir 19 jurininkų.

Kiti spėja, kad laivo šo
nai sutruko del didelio van
dens spaudimo.

Laivo išgriebimą sunkina 
dar nerami jure.

Kai buvo susekta, kurioj 
vietoj žlaksi laivas, tai buvo 
užkabinta vąšai ir vilklai- 
vis vilko į šalį, bat vilklai- 
vis neišgalėjo pajudinti lai
vo iš vietos. Bet daroma pa
stangos ištraukti nuskęndu- 
sį laivą.

padais. Tie batai gerame oro 
laikė 10 dienų, o šlapiame, 
tik dvi dieni. Bet didžiau
sia suktybė padaryta parda
viau1 audeklų mundierams. 
Už audeklą -vertės po 75c. 
už jardą ėmė po $3.00 ir po 
$3.50 už jardą. Yra, sako, 
tokių, kurie trumpu laiku 
prisiplėšė po $2,500,000. Iš 
viso valdžia už netikusius 
daiktus permokėjo $50,000,- 
000.

Rusai briaujasi 
per Karpatus

Buelowo 
nepagel-

. sluogs-

Petrogradas, kovo 27.
Rusai skelbia, jog Karpa
tuose tarp Bartfeld ir Ur- 
sok praėjimu rusai pasiva
rė pirmyn, nors priešas ga
vo sustiprinimu. Kovo 24 d. 
rusai paėmė 1,700 nelaisvių 
ir du kulkosvaidžiu.

Suvalkijoj mūšiai tebeina.
Vokietijos orlaivis skrai

dė Lomžos padangės^;' mėtė 
14 bombų, kurios pažeidė 
devvnis civilius žmonės.

Atakavo tvirto
sb is oro.

Viršui parodoma austrai rusu nelaisvėje, gi apačioj rusai, apgulusieji Przemysli.

Italijos 
pasilaikymas.

Karo metu, kariaujančių 
valstybių diplomatų di
džiausiu rupesniu yra susi
rasti savo valstybei kuodau- 
giausia draugų padėjėjų. 

(Šiam tikslui pasiekti vals
tybės net tam tikrus fondus 
tveria, kad jų pagelba susi
radus savo šalininkų kokios 
nors neutralės šalies laikra
štijoj. Reikalui atsitikus 
kartais net pasiunčiama ti
kra delegacija, kuri įvairiais 
atsilankymais pas vyriausy
bės atstovus, pašnekesiais,

Paryžius, kovo 27. — 
Francuzų lakūnai atakavo 
Metzo tvirtovę. Taikė i ge
ležinkelio stoti. Orlaiviu bu
vo šeši. Metė bombas taip-gi 
į zeppelinų stoti mieste Fre- 
scaty.

Vokiečiai praneša, kad iš 
orlaivių bambomis Metze 
užmušta tris kareiviai.

kiečių kareiviai gauna 750 
gramų dienoj.

Italija urnai 
paskelbsianti 
karą.

Roma, kovo 27. — Jau
čiama, kad Italija gali pas
kelbti Austrijai -ir Vokieti
jai karą bile valandą. Val
džia jau esanti nuspren- 
džius ką daryti. Vokietijos 
pasiuntinio von 
pastangos nieko 
bėjo.

Diplomatiniuose
niuose sakoma, kad Italijos 
valdžia susiartino su pope- 
žiumi. Karui prasidėjus po- 
pežius visokiems pas jį pa
siuntiniams iš svetimų šalių 
lieps apleisti Romą, dalės 
likti tik neutralių valstybių 
pasiuntiniai.

Italija susiartino su An
glija, nes jųdviejų reikalai 
ant jūrių vienodi. Dabar sa
koma, kad Italija nuo se
nai yra sutarus su Anglija, 
o Italijos sutartis su Austri
ja ir Vokietija buvo tik ant 
poperos.

27. — 
didžios

Kas pasinaudo 
ja karu.

Londonas, kovo
V engti j o j susekta
vagystės ir suktybės. Mieste 
Czezed susekta, jog devyni 
žymiausi vertelgos suareš
tuota už papirkimą karve
džių, per ką tie vertelgos 
blogą maistą pristatinėjo už 
augštas kainas. Batų dirbė
jai darė batus su poperiniais

Klek Amerika 
maitina Belgu.

Bruselis, kovo 27. — Ame
rikos lėšomis dabar kasdien 
valgydina ir suteikia ap- 
rėdalą 1,400,000 belgų. Gel
bėjimo komisijos veikimas 
yra gerai sutvarkytas ir dir
ba del jo 50,000 liuosanorių. 
Skyriai yra didesniuose 
miestuose ir miesteliuose.

Komisija surinko žinias, 
kaip ir kur išlakstė gyven
tojai karui prasidėjus. Prieš 
karą belgų buvo 7,700,000. 
Iš jų į Angliją išplaukė 110,- 
000, į Holandiją pabėgo 350,- 
000, į Franciją 50,000. Išbė
giojo dar į kitas šalis. Iš vi
so belgų apleido savo šalį 
700,000.

Smarkiausia nukentėjo 
Liege provincija. Iš viso čia 
aprūpinama 300,000 asme
nų.

Vokiečių valdžia tepave
lka duoti žmonėms po 125 
gramus duonos dienoj. Vo-

Suardys se- 
niausiji karo 
laivą.

San Francisco, Cal., kovo 
27.— Amerikos valdžia par
davė už $3,515 savo seniau- 
sįjį karo laivą Independen
ce.

susirinkimą. Buvo nutarta 
be paliovos bombarduoti 
Dardanelių fortus. Tuoini 
bus nedaleista pastatyti 
naujas kanuoles ant fortų 
sudaužytųjų vieton. Dabar 
kasdien Įplaukia į sąsiau- 
rą eskadra ir ištolo pyškina 
į fortus. Kaip tik talkinin
kai del blogo oro ar kitos 
kokios priežasties liaujasi 
bombardavę, tai turkai tuoj 
imasi taisyti fortus, statyti 
naujas kanuoles ir tt.

Turkai bijo, kad talkinin
kai, išsodinę karuomenę, ne
imtų veikti ant Azijos kran-

Tarasauskis, K.

šaitis, V. Judraitė, 30c., P. 
Užusens.

Po 25c.: J. Šurkus, A. Ta- 
niošiutis, K. Grikšas, P. Še
štakauskas, A. Virkšas, F. 
Chukur, J. Antanaviče, K. 
Ruzalla, J
Rutkauskis, V. Ruzalla, F. 
Gricius. Po 20c.: A. Kirdo, 
Po 10c.: Jos. Ruzalla, P. 
Čeknes.

Iš viso bus surinkta $22.- 
45. Nuo baliaus pelno $33.85. 
Tai viso labo $56.30.

Kliubas visiems aukoto
jams ištaria širdingą ačiū.

Komitetas.
Independence buvo pasta- to sutraukė 48,000 ir ant Eu- 

tytas 1812 m. ir tuomet bu
vo didžiausias karo laivas 
pasaulyje. Juomi Amerika 
didžiavosi. Buvo vartojamas 
1812 m. kare prieš Angliją. 
Tasai laivas turėjo tris de
nius ir 12 kanuolių. Tai bu
vo anų laikų superdread- 
nought.

Dabar-gi tasai laivas bus 
suardytas ir metalas suvar
totas įvairiems tikslams.

ropos kranto 10,000 karei
viu. Turkams vadovauja vo
kiečiu oficicriai.

AUKOS NUKENTĖJU- 
SIEMS NUO KARO.

Bombarduoja
Dardanelius be 
paliovos.

Londonas, kovo 27. — Va
dai sujungto laivyno turėjo

L. A. U. Kliubas, East 
Chicago, Ind., surinko au
ką nukentėj usiems nuo karo 
lietuviams. Aukojo sekanti 
asmenis:

M. Tumkietonis $2.00 
Po $1.00: J. Križivinskis, 
J. Sueitas, F. Busimas, J. 
Beinoras, P. Tumkievič, P. 
Junakas.

Po 50c.: F. Svereckas, P.
Sakas, A. Chukur, 
zelas, A. Čepas, J 
kas, A Adomaitis, 
sas, P Tijusas J

A. Ma- 
Motiju-

Petrela, 
F. Petrela, J. Dugnas, J. Ja
saitis, M. Tjjusas, J, Tamo-

— Berlynas, kovo 27. — 
Vokietijos valdžia išleido 
dekretą, kuriuo užgina kep
ti Velykoms bile kokius py
ragus.

— Amsterdam, kovo 27.
— Vokietijos karinė valdžia 
ant Lodžiaus miesto uždėjo 
$250,000 kontribucijos.

— Kopenhagen, kovo 27.
— Vokietijos -valdžia užgy
nė vartoti skalbiniams kra
kmolą. Del stokos miltų už
ginta dirbti krakmolą. Tai
gi dabar vokiečiai dėvi min
kštus marškinius, kalnie- 
rius ir mankietas.

— Charleston, S. C. kovo 
27. — Sunkiai apsirgo Dr. 
Henderson, Chicagos uni
versiteto profesorius. Chica- 
goj jisai daug veikdavo lab
darybei.

pusėn. Tos gi neutralės val
stybės gerai supranta savo 
svarbą tokiame momente ir, 
žinoma, stengiasi tą ieškoji
mą jos simpatijų sau sunau
doti. Prie tikslo eidamos 
jos kartais pripasakoja viso
kiu komplementų, kartais 
bei-ką neva t ’ “išrinkta-- 
jam” ir slapčia šeptelia. 
Tuomet apdovanotasis tokiu 
komplementų džiaugiasi, tri
na delnus, bet kartais visai 
veltui. Laikas parodo, kad 
tos neutralios valstybės jau 
senai susituokta su kuo ki
tu, kartais net su jo prieši
ninku.

Taip nesenai atsitiko su 
Rumunija, apvijusia Rusijos 
norus. Dabar diplomatų do-i 
ma atkreipta Italijon. Spė
jama, kaip ji pasieks, ar ne
paseks savo drauge Rumu
nija.

Rodos, dar nepersenai 
laikraščiai pranešinėjo, kad 
Rumunija su Italija jau ga
lutinai pasirengusios karau 
su Austrija ir Vokietija. Bu
vo jau laukta aktyvaus įsib- 
riovimo Austrijon. Bet kaip 
skaitytojai jau žino, tai bu
vo tik ‘‘saldus Rumunijos 
šeptelėjimas” vienam iš 
“gerbiamųjų". Rumunija 
pasirodo visai kitam pasiža
dėjusi. Kaip bus su jos 
drauge Italija? Tai klausi
mas, kuris išrišti rupi Įta
raujančių valstybių diplo
matams. Ypač i jį atkreipta 
doma, kuomet kaip ir keno 
raginami Italijos laikraš
čiai pradėjo šaukti: “Diplo 
matinis neutralumas negali 
būti galutinu tikslu”, o yra 
perjodu rinkinio jėgų “prisi
ruošimo, laukimo”. Praleisti 
šis momentas ir nepataisy 
ti Italijos sienų, neįvykdin- 
ti jos svajonių—reikia misi 
žudyti, išsibraukti iš didžių
jų valstybių skaičiaus”.

Taigi karau! Bet su kuo? 
Galimas daiktas, kad sv 
Austrija, nes ji tūri užgro 
bus Italijos žemių gabalą 
Taip ir manoma. Vokiečių 
agitatoriai, kurių Italijoj

esą gana apščiai, raginusieji 
Italiją užlaikyti “absohitų 
neutralumą”, vis daugiau 
užslopinami šaukimų karau. 
Neaiški buvo tik vyriausy
bės pozicija. Kaikurios ap
linkybės davė progos tarti 
šiame dalyke žodį ir jos at
stovams.

Atvažiavus kunigaikščiui 
Bulov'ui Ryman, labai paki
lo germanofilų agitacija tuo
se laikraščiuose, kurie ir 
pirmiau linko Berlyno pu
sėn. Tuose laikraščiuose bu
vo rašoma, kad Bulov’as 
spėjo įtikinti Giolitt’į geru
me neutralumo politikos ir 
dar palenkė sutverti kabine
tą, kurs užimtų vietą nevi
sai atsakančios vokiečių 
žvilgsniu, Salamandros mi
nisterijos. Atsakydamas 
šiems ir kitiems girdams Gi- 
olitti laišku i “Triną” aiš
kiai išdėstė savo pažiūras 
į dabartinį dalykų stovį. 
Šis jo laiškas visai nešaukia 
“karau”. Delei to ir liūsta 
kai-kuriu valstybių dildoma- 
tai. Anot jų, Giolitti esąs 
žmogus, kuris savo karjerą 
pastatęs trijulės sąjungos 
akte, ir sunku esą iš jo rei
kalauti nukrypimo. Tečiau 
jie guodžiasi tuo, kad Giolit- 
ti’o savo laiku atsisakvsias 
ir nuo germanofilumo.

Giolitti tarp kitko rašo: 
“Kai del legendos apie tai, 
kad aš esu neutralumo ša
lininkas — tai aišku savai- 
mi, ir kare matau aš ne lai
mę, bet kokią baisenybę, ku
rios griebtis reikia tik di
džiausiam reikale. Aš ma
nau, kad nuodėmė butų 
traukti musų šalį karau de
lei kai-kokių sentimentalių 
simpatijų prie kitų tautų, 
bet man rodos tikėtina, kad 
prie dabartinio dalykų sto
vio Italija negali gauti nie
ko rimto be karo”.

Šisai laiškas, rusų laik- 
kraščių nuomone, visai iš
traukė pagrindą iš pogerma- 
nofilų kojų. Girdi, jeigu to 
ksai perrugęs trijulės sąjun
gos šalininkas atsisakąs nuo 
neutralumo ideos, tai Sala
mandros kabinetas butų ne
pakenčiamas, jeigu jis nepa
rodytų ligi tam tikro laip
snio savo sumanymų nekan
triai italų visuomenei. Už- 
tad ir nesenai telegramomis 
paskelbti ‘Giornale d’Italia” 
pranešimai labai reiškus. 
Jie nors dar nereiškia akty
vaus Italijos išstojimo (ji 
lauks jo, kolei bus galima), 
bet pasisakymai jau yra 
esybinis žingsnis pirmyn 
kelyje vokiečių-italų santi- 

i kių sublogėjiman. Ir Vokie
tijos draugai, kurių Italijo
je apščiai esama, nieko nebe
padės. Nors ir jų visai neno
rima karo su dvilype san
tara, bet tik griežto neutra
lumo.
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Kas atsitiko Chicago j.
Chicagoj turime labai pui

kią tvarką kokios turbūt, 
visam pasaulyj nerastum. 
Štai pirm kelių dienų vie
nam lietuviui . saliuninkui 
policija sukonfiskavo revol- 
V.erį ir kur neužilgo atėjo 
banditai ir atėmė iš saliu- 
ninko pinigus. Kitas atsiti
kimas buvo ant kampo gat
vių Huron ir Wood. Poli- 
ciantas, stovįs ant kam iri 
sli keliais pramuštgalvi d-,’ 
sulaikė pro šalį einančiu du 
darbininku, lenku, Praną 
Woiciką ir Igną Mikulcą. 
Atstatęs į juodu revolverį 
iš Woiciko atėmė 38 centus, 
gi iš Mikulco $11.00, Bėduo- 
liai lenkai tuojaus nuėję po
licijos nuovadon pasiskųsti 
ir ten pažino policiantą 
banditą. Lenkai visą atsiti
kimą papasakojo nuovados 
viršininkui, bet šio policiau- 
to bandito nepatraukė atsa
komybėn.

Šišai atsitikimas jau nebe 
taiko tankiai. Tečiaus mies- 
pirmas. Tokių dalykų pasi- 
to valdyba ypač majoras, 
visai neatkreipia į tai dū
mos ir taip viskas slenka se
nomis vėžėmis, policija kas- 
kartas vis labiau 
ližuojasi ir
gyventojams grasia 
vojus. Tokie policijos dar
bai — tai tikrai nepaprasti, 
niekur negirdėti. Ir ištikro 
piliečiams reikėtų daugiau 
pagalvoti apie besiartinan
čius rinkinius. Neužilgo bus 
renkamas majoras. Mes 
matome, kad demokratų 
partija visą miestą sudeino- 
ralizavo. Todėl ateinančiais 
rinkimais su ta partija pi
liečiams reikėtų pasirokuo- 
ti ir atsilyginti. Policiantai 
banditai neturėtų mieste gy
vuoti. Piliečiai jiems algas 
moka, juos užlaiko ne del 
praeivių plėšimo, bet del sa
vo atvangos del tvarkos 
Šiandie, taip dalykams sto* 
vint, baisu kaip dieną, tai]) 
ir vakaro metu, išeiti ant 
gatvės, nes jei tavęs neuž
puls plėšikas, tai patekši 
į policianto nagus. Tatai 
sakome, kad piliečiams reik 
susiprasti.

r '

bernora- 
nriesto

pa-

I Kur apsidrausti.

kom- 
agen- 
kaip 
jau

sve-

Tarp Amerikos lietuvių 
nemažai randasi visokių ap
draudos agentų. Daugelis jų 
turi nenuilstančius liežu
vius, visako priplepa, priš
neka, primeluoja žmonėms, 
kad tik įgundyti prie apsi
draudimo kompanijose. Ži
noma, nemažas skaičius mū
siškių ir pasiduoda įkalbinė- 
j imams, apsidraudžia 
panijose. Bet nespėja 
tas apleisti grinčios, 
apsidraudęs žmogelis
ima abejoti ar gerai pada
ręs, pasidavęs agento Įkal
binėjimams. Jei kas iš ša
lies jį dar padurnina, pasa
ko, kad pinigai prapuls, tai 
žmogelis jau ima gailintis ir 
galop liaujasi mokėjęs į 
kompaniją. Tokių apsidrau
dusių kompanijose ir paskui 
metusių mokėti rasime tarp 
lietuvių tiek ir tiek. O gali
ma drąsiai tvirtinti, kad di
džiuma apsidraudusių kom
panijose liaujasi vėliau ar 
anksčiau mokėję. Taip tai 
daugelio mūsiškių žūva įmo
kėti pinigai. Palieka 
timtaučių kišeniuose.

Reikėtų mums galop imti 
susiprasti. Reikėtų suprasti, 
kur mums patogiausia apsi
drausti. Reikia liauties klau
sius visokių agentų įkalbinė
jimams.

Tarp lietuvių darbininkų 
vargu bau kas atsiras, kurs 
panorės apsidrausti dau
giau kaip ant $1,000. Ištik-' 
ro nedaug tarp musų randa
si tokių, kurie nori ir ant 
$1,000 apsidrausti. Didžiu
ma pasilenkina apsidrausti 
put mažesnių sumų.

- Tai kur mūsiškiams pato- 
■jiaiisia apsidrausti savo gy
vastį? Be abejonės savose 
organizacijose. Mes katali
kai turime S. L. R. K. A. 
Prie jo mes 
glaustis, toj 
mes privalome apsidrausti 
savo gyvastį.

Apdraudos kompanijos

ir privalome 
organizacijoj

Valstijos prokuroras Hoy- 
ne seniau buvo pradėjęs 
energingus tardymus kas 
link policijos demoralizaci
jos. Tai buvo labai sensaci- 
jinis dalykas. Visi laikraš
čiai plačiai rašė apie suse
kimą “vagių trusto”, kū
riau buvo įsimaišę nekurie 
policijos viršininkai, ku
riuos tereikėjo tuojaus iš 
vietų prašalinti. Bet kasgi 
atsitiko ? Tasai vagių-polici- 
untų trustas kaip gyvavo, 
tai]) ir gyvuoja. Paliuosuota, 
tiesa, iš tarnystes keli poli- 
ciantai, bet visai jie nenu
bausta. Ar tai taip ir toliau 
turės būti?

Nieko negali išstenėti.
Škotijos socialistų laikra

štis “Rankpelnis” seniau 
buvo pasiskelbęs, jogei iš- 
leisiąs “moterių numerį”. 
Dabar pažymi, kad toksai 
“specialis išleidimas jam vi
sai neapsimokąs, nes ten 
permažai esama “draugią”, 
kurios karštai prisidėtų 
prie to “veikimo”. Jau ke
lintas numeris “R.” savo 
antgalvyj pažymi, kad tai 
esąs4 moterių mime ris’, kad1 
tuo tarpu tame “numeryje” 
nieko apie moteris nerašo
ma. Ot, stena, stena ir nie
ko negali išstenėti. Mos 
džiaugėmės, kad Škotijos 
lietuvės ii 
mintingos.

katalikas

vienybę, 
Pbm irti -

yra susitvėrusios del biznio, 
del pasipinigavimo. Gi musų 
Susivienijimas susitvėrė del 
susišelpiino. Todėl S-me 
mokestis kur kas žemesnės, 
negu apdraudos kompanijoj 
se. Priegtam reikia atminti, 
kad S-mas yra tai musų 
tautinė organizacija. Ji re
mia musų tautos reikalus, 
ukdina mumyse 
tautinę sąmonę.
nes ir pašelpa išmokoma be 
jokių trukdymų.

Todėl vietoj į kokias sve
timtaučių, bizniavus apdrau
dos kompanijas, kurias mes 
dažniausia paskui pameta
me, rašykimės prie S. L. R. 
K. A. ir laikykimės jo iki 
savo gyvos galvos.Nepataikė | toną.

“Keleivio” num. 11 ran
dame žinutę iš Mt. Carmel, 
Pa. Toj žinutėj rašomo a- 
pie kokį ten p. M. Rašoma 
šitap:

“Kas skaito ir rašo, tas 
duonos ne prašo” — sako 
patarlė. Iš dalies tą gali
ma pasakyti ir apie p. M., 
kuris čion yra dasivaręs i- 
ki didelio turto ir plačios 
pramonijos. Jo spekuliaci
ja šitame miestuke užimą, 
bene, pirmą vietą. Turi jis 
nuosavi keliu dešimtu tūk
stančių vertą namą, geriau
sioj miesto daly ir nepras
čiausia vertelgyste daro. A- 
pie jį tūli nupasakojo taip: 
Nors jo tėvai vargingai 
gyveno, į augštesnį kokį 
nors mokslą vaikų leisti 
neįstengė, bet jis tą pats 
susirado knygose ir kito
kiuose raštuose. Jis, — 
žmonės sako 
žens su 
vaikais 
nuolatos 
lindęs ir pats vienas užsi
daręs sau namuose skaity
davo jas. Todėl šiandien 
žmogus ką pasėjo tą ir 
piauna...’

Irisai ne keleiviniame to
ne tie žodžiai skamba. Ma
tyt tasai p. M. yra keleivi
nis žmogus. Nes kitaip, 
gi tokiame “darbininkiška
me laikraštyje” užsipelny
tų prielankus atsiliepimo 
vyras, “dasivaręs iki dide
lio turto ir plačios pramo
nijos. “Juk toks žmogus y- 

iš pat ina- 
kitais šaldromis- 
neužsidėdavo bet 
buvo i knygas į-

naudotojas per “Keleivio" 
akinius žiūrint. Bet ne tas 
svarbu.

“Keleivis” ir jo pasekė
jai, turėdami tokį pavyz
dingą p. M., turėtu liautis 
urzgę ir šukavę, jog šis su
rėdymas perdėm netikęs, 
jog darbininkas negali pra
gyventi tokiose sunkiose są
lygose. O mat kas nors, kas 
dirba, kas^ turi gabumus, 
tai tas ir apšvietus pasie 

’k i a ir pasiekia taip-gi ger
būvio ir net turto. Nesenai 
esame rašę, kad taupus bė- 
dnieji pralobsta, o išlaidus 
didžturčiai nubėdėja, nu- 
nusišpicuoja. Parodėme pa
vyzdį, kad Dennis Tierny 
kerdžiaudamas 
$20,000, 
vedėjęs 
bomu.
surėdymas ne tiek jau daug 
.nusveria žmogaus gyve
nime. Pasisekimas arba nu
puolimas priguli daugiau
sia nuo žmogaus dorumo, 
apsu krūmo, sumanumo,
taupumo.

Antai keletas metu atgal

susikrovė
Win. Belvin, pa- 
$600,000, patapo 

Tai-gi aplinkybės.

Parodoma Japonija, Mand žiurija ir' dalis Chinijos, 
kur gali ištikti karas chiniečių su japonais.

Kewanee, Ill miestelis, ne
toli gulintis nuo Chicagos, 
labai kilo, ėjo gerai, dar
bai, kilo taip kaip Gary, 
Ind. Buvo ten Structural 
Iron Works. Darbininkai 
uždirbdavo mėnesyje po $75 
ir po $150. Neamatninkai, ži
noma, po mažiau teuždirb
davo. Kadangi darbai ge
rai ėjo, tai žmonės gyveno 
išlaidžiai, jaunieji pluskia- 
vo, gėrė, eikvojo pinigus. 
Netikėtai kompanijos ban- 
krutijo. Darbininkai buvo 
atleisti. Tai kiti, kurie net 
po $150 mėnesyje gaudavo, 
neturėjo nei ant tikieto at
važiuoji į Chicago. Tai mat 
vieni daugiau turi uždirb
dami mėnesyje po $50, ne
gu tie, kurie uždirba po 
$150. Kas čia kaltas, kad 
taip yra — ar surėdymas 
ar patįs žmonės?

Kaip dedasi su pavie
niais žmonėmis, tai]) deda
si ir su tautomis. Imkime 
ir palyginkime Hispaniją ir 
Vokietiją. Kuomet Ameri
ka buvo atrasta, tai iš A- 
merikos didelės daugybės 
aukso, sidabro ir brangak
menių išgabenta į Hispa- 
niją. Ką padarė auksas 
Hispanijai? Išdykino žmo
nės, padarė juos didesniais 
tinginiais, negu ligšiol bu
vo ir galo]) nupuldė • ą 
viešpatiją. Ką padarė Vo
kietijai milijardai, kuriais 
ji pripildė savo kasą po ka
ro su Franci j a 1871 m. li
gi pakilo šalis visais atž
vilgiais; pakilo kultūra, 
dailė, pramonė, pirklyba. 
O tai vis del to, kad vokie
čių tauta yra skirtingos rū
šies žmonės, negu h ispanai 
Hispanai tingus, vangus, 
neveiklus. Vokiečiai pilni 
spėkų, energijos, budrumo 
drąsumo. Todėl auksas Iris- 
panus išgadino, vokiečiai 
sunaudojo turtą išplėtoji
mui gerbūvio šalyje.

ŠELPKIM LIETUVA, AU 
RODAMI “TAUTOS FON 

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

•u i-9 i.i-ę<if BiHtiBr ą< . . , • • „b   uai.i(auųi. —

turėtu 
turėtu

veninio reikalus. O beaiški
nant p. V. Nagurnauskui 
apie lietuvių tautos kilimą, 
santikius su lenkais, prie
žastis jos puolimo, kovas su 
kryžiuočiais, žodžiu, apie 
praeitį ir dabartį tėvynes— 
Lietuvos, klausytojai trypė, 
plojo rankomis, šnekėjo bal
siai, kad tik sustotų kalbė
jęs, nes, mat, jiems rūpėjo 
pamatyti nepaprastą “foku- 
sninko” miklumą (Lietuvos 
ir piemenėliai įstengia paro
dyti tokias “baikas”!). Ži
noma, čia kaltas komitetas, 
kad nepasirūpino surengti 
geresnę programą, kad vie
toj “trikininko” (fokusnin- 
ko) nepastatė ant scenos 
kokį nors veikalėlį, prie ko 
dramaturgas p. Nagurnau- 
skas butų nesigailėjęs savo 
triūso išniekinimui lošėjų. 
Taigi iš to gali būti aišku, 
kaip čia musų liaudis yra 
atšalusi ir sumulkinta tuš
čiais cicilikėlių plepalais. Ir 
todėl, manau, daug, labai 
dar daug, vietiniams inteli
gentams reikės išlieti pra
kaito, kol nenurodys lietu
viams tikrąjį palaimos kelią, 
kadangi lygšiol labiaus kai- 
kuriems rupi saliunai, kame 
daugiau sužino apie karą ir, 
abelnai, apie dabartinius ju
dėjimus.

Merginoms-gi ir mote
rims, ypatingai čia augu- 
sioms, tiek rupi tėvynės rei
kalai, kiek kūdikiui ateitis. 
Priežastis tame, kad jos ne
pažįsta Lietuvos historijos, 
be ko negali turėti karštą tė
vynės meilę, o nebūdamos 
karštomis patrijotėmis, ne
gabi branginti ir mylėti lie
tuvių kalbos ir rūpintis jo-

.reikalais.'Negaila dole- 
Įrių niekams, bet dreba ran- 

■ k;t. kuomet reikia centą pa
aukoti ant tėvynės aukuro.

Taigi laikas jau, sesutes, 
butų susiprasti ir pasirodyti 
svetimtaučiams, kas yra ino- 
teris-lietuvė. Stokit į vieny
bę prie “Moterų Sąjungos” 
kuopos, kame dirbdamos iš
vien lengviau galima bus 
prašalinti iš savo tarpo vi
sas ydas, blogus įpročius. 
Susipažįsime su Lietuvos 
gilia praeičia, nes kiek susti
prėję, labiau pradėsime la
vintis apšvietoje ir, tokiu 
buriu, greičiaus Lietuva at
sistos į eile kitų civilizuo
tų pasaulio tautų.

Atgįjanti Bitelė.

BALTIMORE, MD.

Pastaruoju laiku apie nie
ką tiek daug nerašoma ir 
nesvarstoma, kaip apie ka
rą, apie nieką taip labai ne
sirūpinama, kaip apie sušcl- 
pimą nukentėjusių nuo karo 
savo viengenčių. Ir ištikro, 
tai neturėtumėm žmogiškų 
jausmų, neturėtumėm inei- 
Ls artimo, jei žiurėtumėm 
šaltai į k/uviną•sceną,.km 
kas diena’ tūkstančiai žino 
irių žūsta nuo ugnies ir ba
do. O kiek gyventojų, liku
sių be pastogės, kenčia skur
dą, badą ar šaltį ?!

Įsivaizdinus visą, kas do
noje, regis aukos 
nųje, regis aukos
plaukti ant gelbėjimo savo 
viengenčių nuo musų lietu
vių visur be galo, regis rei
kėtų kiekvienam nutraukus 
nuo savęs kąsnį duonos pa
sidalyti su badaujančiomis 
moterimis ir jų kūdikiais, 
bet, deja, toli ne visi atjau
čia tą būtiną reikalą. Dau
gumas it ledais apsikrovė 
krutinės, į tai tebežiūri šal
tai. Tai liudija nuolatos pa
sikartoj autieji faktai tarp 
vietinių gyventojų.

Nors tiesa, tautininkai ei
na išvien su katalikais, nors 
tarsi, visi rūpinas vargstan
čia tėvynė su josios gyvento
jais, bet ir čia, delei pasken
dimo kaikurių bangose indi
ferentizmo ir fanatiškumo, 
santikiai kas kartas tempia
si aršiau ir baisu, kad kada 
nors netruktų toji styga, ri
šanti abi srovi. Gi gyvento
jams šelpimas tėvynainių 
mažai teapeina, nes Lietuvių 
Dienoje vos tik susirinko 
apie pusantro šimto iš 6-10 
tūkstančių lietuvių, iš kurių 
net ir poros desėtkų dolerių 
neįstengta surinkti. Bet ir 
tie patįs kaip užsilaikė lai
ke prakalbų1? Bekalbant 
moksleiviui Pr. Jurui apie 
tikybą ir dorą, nekuriu pra
dėjo urgsti, buk tai tas daly
kas esąs nesvarbus, nors jis 
paaiškinęs trumpais žodžiais 
apie tikybos ir doros svar
bumą dabartiniame visuo
meniškame gyvenime ir 
kai]) įžymią lošia rolę žmo
nijos kultūros h istorijoje, 
kalbėjo apie bėgančiojo gy-

IŠ WINNIPEG, 
CANADA.

Vietos socialistai matyda
mi, kad Tautos Fondo ko
mitetas renka aukos ir ne 
sušelpianti musu brolių, nu 
kentėjusių del karo, ima 
nerimauti ir kurstyti lietu
vius priešais Tautos Fon
dą. Jie mėgina lietuvius su
kurstyti, kad šie iš Tautos 
Fondo suaukotus pinigus a- 
timtų ir pavestų jiems. (Ii 
jie tai jau žinotų, kur juos 
padėti. Štai kovo 15 dieną 
socialistai sušaukė susirin 
kimą, kurį pavadino "vi
suomenišku". Susirinko 
“publikos’’ arti 20 asmenų, 
kuriems tie “svieto lyginto
jai” ir parodė, ką jie gali 
Kliuvo Tautos Fondo val
dybai, tikėjimui ir Bažny
čiai. Pareikalavo, kad vie
tos T. F. išdininkas, p. A- 
lekuo, atiduotų jiems pini
gus, bet šis pasakė, kad jis 
pinigus pasiuntęs centro iž
dininkui. Tuomet jie dar la
biau įsiuto ir galų-gale vis-

gi uosis nuleidę turėjo iš
siskirstyti. G.

IND.
IŠ JACKSONVILLE,

Čia randasi kelios an
glies kasyklos. Darbai šiais 
laikais sumažėjo. Iš kitur 
pribuvusiems sunku dar
bas gauti. Čia gyvena ap
link tuzinas lietuvių šeimy
nų ir gal aplink tiek pavie
nių. Tarp lietuvių nėra jo
kių nesutikimų.

Kovo 21 dieną atsitiko 
baisi nelaimė. Pelikso Na- 
vickio vaikas ant gatvės 
žaidė su savo draugu. Ta
sai jo draugas jį įsivadino 
į savo pirkią. Navickutis 
nuėjęs kitan kambarin ir 
persišovęs atrastu ant sta
lo revolveriu. Kulipka per- 
lindus per galvą. Manoma, 
kad ten kas kita butą, nes 
jis pats negalėjo taip per
sišauti. Policija dar viso at
sitikimo tikrai neištyrė. Ne
laimingasis vaikelis palai
dotas su bažnytinėmis apei
gomis kovo 22 dieną ant 
Clinton, Ind. kapinių.

Patyręs.

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

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

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” Administracija.
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FARMtS 

geriausios farmos
Pigiai parduodu gferiausiaa gatavas 

farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokčjimi}. Didžiausia 
lietuvii} kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerii} 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 gclžkeliu. Yra . čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
dainės ir visi kiti parankumai. Bro
li liotuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į- Scotvillo, 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 žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.
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KATALIKAS

Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

Mes duodame

APIE DAIKTUS, KURIE 
NĖRA MAISTU.

Pradėdamas rašyti apie 
valgius, esu pasakęs, jog 
maistu mes galime vadinti 
nevien pieną, duoną, vai
sius, mėsą, bet visą tai, ką 
tik imame i savo vidų. Sa
kiau, kad maistu plačioj to 
žodžio prasmėj galime va
dinti ii' vandeni, ir orą, ir 
šviesą, ir visą tai, kas paten
ka šiuokiuo ar tokiuo bildu 
i musą vidų. Dabar, vienok, 
turią padaryti svarbu patė- 
mijimą. Yra dalyku, plačiai 
tarp žmonių vartojamu, ku
riu, vienok, jokiu bildu ne
galime pavadinti maistu. 
Štai kava, arbata veik netu
ri jokio maistingumo ir to
dėl tu dalyku galima ir ne
vadinti maistu. Tokie val
giai, kaip kava, arbata, ne
priduoda jokios stiprybės, 
neigi atstato nusidėvėjusias 
kimo dalis. Toliau matome, 
kad žmonės vartoja tokius 
dalykus, kurie netik kad jo
kios stiprybės nepriduoda, 
bet dargi labąi kūnui yra 
kenksmingi. Tokie štai yra
mums gerai žinomi daiktai 
— svaigalai ir taboka. Jei 
tie daiktai nieko musu kū
nui nedarytu, tai apie juo
sius nereikėtu nei kalbėti. 
Bet ir kava, ir arbata, ir ta
boka, ir svaigalai daro žy
mią veikmę musą kūne. O 
retas kuris iš musą nevarto
ja bi kurio iš minėtą daly
ką. Todėl ir svarbu pažin
ti juos ir ją veikmę i musą 
organizmą.

a Aiącrikos lietuviai nejdck 
Nevartoja arbatos. Tode 
apie ją nedaug tereikia ra
šyti. Dr. Kudirka apie ar
batą šitaip rašo:

“Dar nepersenai visiems 
rodėsi arbatą galima lygin
ti su maistu. Bet šiandien iš
tyrinėjimai mokintą vyru 
(Voit) aiškiai darodė netei
singumą prilyginimo arba
tos prie maisto, nesjis suvis 
neprisideda prie atnaujini
mo audu organizmo. Tiesa, 
su arbata galima prigauti 
pilvą, reikalaujanti pripil
dymo, bet svarbumas arba
tos, kaipo maisto, gali pri
gulėti tiktai nuo pridešką: 
cukraus, pieno -ir tt. Svar- 
bumas-gi pačios arbatos, 
prigulintis kaip žinome nuo 
teino, baigiasi tik ant padil- 
ginimo dirksnią, ypač lizdo 
inteligencijos sniegeną.

Kada, nusidirbę ir nuilsę, 
išgeriame arbatos, tuoj aus 
mislis ramesnė, šnekta sma
gesnė.”

Taigi tai arbata veikia ant 
nervą (dirksnią). Vakare,' 
arbatos išgėręs, nubaidai 
miegą.

Dr. Kudirka rašo, kaip 
išvengti arbatos kenksmin
gumą. Rašo:

“Arbata, nors kūno audo- 
ms nieko ne priduoda, kaip 
nusprendėme yra nekaltu 
gėrimu, o kai kada tai ir 
naudingu, nes nuvaro miegą 
ir misli ramina. Vienok tūlo
se aplinkybėse reikia arba
tos saugotis; žinodami apie 
ypatybės teino turime pripa
žinti, kad arbata ypač nesil
pna, kenkia tiems, kurią er
zinta dirksnią sistema, kurie 
turi dirksninį širdies tvin
ksėjimą, kuriems tankiai 
kraujas muša į galvą ir tt.

Kavos veikmė ne kiek te

siskiria nuo arbatos veik
mės į musu organizmą.

Dr. Kudirka apie kavą 
rašo:

“Geriant kavos mažai, s v- 
niui valgiui, nedarome or
ių ant dienos ypač po mėsi- 
ganizmui jokios blėdies, tik 
dar ramiai sujudiname dirk
snią veiklumą, nuvarome 
miegą ir mislies nesmagu
mą, taip kai]) geriant arbatą. 
Bet geriant kavos daug, y- 
pač juodos, tai tik subaigia
me organizmą, nes perdaug 
suerziname dirksnią siste
mą; atsišalina miegas, pra
deda drebėti rankos ir ko
jos, ima tvinksėjimas šir
dies ir tt.
, Vieni nuo tvirtos kavos 
apkvaista, kaip nuo alkoho
lio, kiti stojasi vangiais ir 
susimetusiais, o atsiranda ir 
tokiu, kurie visai negali jos 
gerti. Dėlto gi dideliais duo- 
sniais kavos turime laiky- 
už nuodus, lygius alkoho
liui ir tabakui.

Veiklumas kavos ant or
ganizmo, kaip matome, toks 
pat, kaip ir arbatos, tik dar 
smarkesnis, taigi kavos dar 
labiau reikia saugotis prie 
tą aplinkybių, kurias inina- 
vojome straipsnyje apie ar
batą, ty. prie suerzinimo 
dirksnią sistemos ir tt.

Čion pridursiu tik tiek, 
kad mažiems vaikams, ku
rią smegenis yra dar labai 
jautrus nepridėta duoti ka
vos visai, nes jie dar nerei
kalauja pramanyto padilgi- 
nimo dirksnią sistemos.'

Kavą, kaipo padilginan
tis, del visai apsilpusią li
goniu turi savo vertę; taip
gi pasigėrusįems nuo alko
holio nuvaro galvos skaudė
jimą, nesmagumą ir verti
mą vemti”.

Dar galop galima pridur
ti, kad nei kavos nei arbatos 
neišpuola vaikams duoti. Jie 
yra pilni gyvingumo, mitru
mo ir padilginimai jiems 
tik kenkti gali. Ypač nei 
kavos, nei arbatos nereikia 
duoti vaikams pavakariop, 
prie vakarienės. Išgėrę tą 
padilginančią gėrimą jie 
miega neramiai trankosi, 
daužosi.

Kakao jau daug lengves
nis gėrimas. Nėra toks erzi
nantis nervus, kaip arbata 
arba kava. Todėl kakaos ir 
vaikams galima duoti. Vai-’ 
kai mėgsta šiltus gėrimus ir 
pakeičiant pieną galima' 
duoti jiems kakaos.

Čokoladas yra dar geres
nis gėrimas, negu kakao.’ 
Čokoladas yra jau maistin
gas, nes turi cukraus. Vai
kai mėgsta čokoladą ir ga
ma jo jiems duoti.

Užgavėnių nakty.
Didžiame ligonbutyje gu

li daugybė sužeistą karei
vių. Vieni tarp ją tyliai 
miega, kiti šnarkščia, treti 
dejuoja, ketvirti neatsar
giai susijudinę ir užsigavo 
žaizdą sunkiai, kantriai sūl
pia. Tarp pastarųjų buvo ir 
Petras. Jis gulėjo priepat 
didelio lango,’ atveriančio 
jam didelį plečiu, ant kurio 
stovi augštais bokštais baž
nyčia, o toliau miesto regi
nys.

Buvo vienuolikta valanda 
nakties, Užgavėnių nakties.

Į į LietinMĮ galima 
siųsti per Telegrafą

žalius ženklelius (štampas) dykai.
Su kiekvienu pirkyniu.

Dvigubi S. & H.ženkleliai iki 12 vai, išryto
Pavieniai ženkleliai po pietų.

i Pasarga: Mes apmainome S. J- H- štampus ant Hamiltono Kuponu, pope- )
rinkus kur muilas apviniotus, Tobacco kortelės, musu premijos kambaryje.

Krautuvė Ketverge. 
Bal. 1 d., atdara li
gi 10 vai. vakare. ;

WIEBOLDTS
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Krautuvė suimtoj.;
Balandžio 3 d. at-; 
dara lig 10 vai. va-l 
kare. ;

Specialiai Pardavimai ant Panedelio
Swifto rūkyti kumpai po 15%c sva

rą. Armuro rūkyti kumpiai po 15 % c. 
svarą. Hooly geriausi ;<iKyti kumpiai 
tiktai ................ ............. 14%C. už svarą.

Šviežia Taukinė, parduodama ui že
miausią prekę.

Geriausias šviežias round stenk tiktai 
po ............................................ 17% svaras.

Meadow Hill sviestas. ...... : --
kur negalima gauti irj

Marinuoti žebrukai po
Šviežia veršiena tiktai po 13V'2

ši kur
ir tiktai po 21c tusiną 

ar'
19c
25c svaras 

piimidd ba
lai . . 39c

Atsišaukusiems išįLietuvos ir reikalaujantiems pagelbos, 
galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu
na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 
dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai yra 
siunčiami iš Ameirkos iki Petrogradui|(Russia) per 
Telegrafą, o iš Petrogrado i paskirtą vietą, kaip tai 
j Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą.

Persiuntimas per Telegrafą $3.50, už kiekvieną’žodį 43c, 
ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunuij20c.

Del ^platesniu informacijų kreipkitės j

TANANEVICZ SA VINGS BANK
3243-3233 SO. MORGAN ST, CHICAGO, ILL

H ■ta BS K K? E Si x' S! E W Sfc Bi ® K S gj S K a H O

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).
Snider’s grynas Tomato Catsup, pu- 

skvortinis buteliukas ir kaštuoja, lik
tai .......................................................... 50c

Geriausios pupos rinktos ranką u-Ž* 5 
svarus tiktai .................................. ‘ 33c.

Puikiausios Santa -Clare džiovintos 
Slyvos už .......................... 12c svaras.

Kalifornijos verdamos figos po 12c 
svarą.

Pillsbury ar Ceresota miltai % 
bačkos už ..............   $1.93

Geriausias smulkus cukrus 10 sva
rų už ...................................................... 59c

Rub no More — Naptha Muilas 10 
svarų už ................................................. 35c.
Lekko antiseptic šveitimui powderis 3 
— 10c kanutes (cans) už .... 14c

Campbell’s pork ir pupelės (beans) 
3 biekinės dėžutės už ..................... 25c

Kuponas
BUTTERINE.

Swifto geriausia butt
ering padaryta ant ukes 
Labai gera. Pakelis par
duodama su šiuomi ku
ponu speciališkta preke. 
E W/2 c.

'Šitas specialis KUPONAS vertas 
Iia°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas || 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
t Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. Sj&įįS 

(Vertės kuponą gero iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

32c svarą.
8% svarą

sva-

gauti
ra.

Kiaušiniai švi< 
tokiu gerų kitur,

Swifto Taukyi 
t erine po ..........................

Royal šviežia kava po 
Geriausia Arbatą po ." 

v o parduodama, o dabar

a But 
svaras.

Augštininkai gulėdamas jis i 
pažvelgė Įaugau į dangų.' 
Dangus buvo debesuotas, ir 
mėnulis retkarčiais, it auk
so žuvelė, išplaukia pavir
šiun ir vėl giliai nuneriu į 
tamsias debesų niūras.

Žvaigždelių nematyt. Pa-? 
žiuri žemyn. Yisą plečiu ai
škiai nušviečia didelės ele
ktros lempos. Vežikai vežio
ja ponus, žvangučiai žvan- 
ga-čerčka.

Bet tai vis da neaiškiai 
jam matyt ir jis norėtų atsi
sėst. Prisiremia užsimiršęs 
sužeistąja ranka ir skaus
mas, neišpasakytas skaus
mas, tarsi peiliais, suremia 
iš visų pusių jam dešiniąja 
ranką.

Iš skausmo sukanda dan
tis ir tyliai sulpia-dejuoja... 
Užsigavo suskaldytą mūšy
je ranką. Tuo tarpu jį išpy
lė šaltas prakaitas, akyse 
pasirodė žali ratai su lekio- 
jančiomis juose baltomis 
kibirkštimis ir tik vien jau
tė rankos kaulo gėlimą...

Dzan, dzan, dzan... už- 
skambino didysis varpas: 
tai buvo pusė dviliktos nak
ties. Skamba varpas: vienas 
kirtys, antras, trečias... Ir 
pasklydo iškilmingas užimąs 
po visą miestą, kilo į erdvę, 
tarsi norėdamas visam pa
sauliui apskelbti šią greitą 
permainą linksmo gyvenimo 
i liūdną pasninko laiką.

Atsiminė Petras pernykš- 
čias užgavėnias. įsigilino ir 
skaudėjimas rodos apmalšo. 
jautėsi lengviau...

Atsiminė kai jis tyliam 
sodžiuje tąsyk juokavo, šo
ko, žaidė linksmame drau
gų būrelyje ir kada Petrusė 
įbėgus kambarin iš lauko 
šuktelėjo:

Atsiminė, kada jį Petrusė 
pernai šiuo laiku vaišino ir 
prisėdus šalia ragino valgy
ti.

Ir kilstelėjęs ranką, 
tarsi norėdamas apkabinti 
jos liemenį, pajuto vėl nau
ją skausmo bangą... bet neil
gam.

Ir vėl ilgą valandą musų 
Petras svajojo. Tuo tarpu 
pabaigė skambinę varpai. 
Nutilo... Tai lygiai dvilika.

Jau pelenu diena, jau Ga
vėnia.

Prisiminė Pelenij dienos 
žodžius: “Dulkė esi, į dulke 
pavirsi”...

Sulaukėme karo Lieiuveje.
—o—

'■Praaušo Lietuvoj vasaros dienelės, 
Sužydo darželyj Įvairios gėlelės. 
Tik viena gėlelė nemaloniai žydi... 
Nematomas žinias jiji mums atlydi.

Atgabeno žinias: karas prasidėjo, 
Kuris šiais meteliais daug kraujo praliejo. 
Žmonių minios traukia į pasienį Prusą 
Ir lietuviu būriai ir kareiviai rusu.

Moters vienos likę, labai gailiai verkia, 
Bet kaip ten nebuvo, o darbuotis reikia. 
Ją vyrai nuėjo į karės baisiausias, 
Palikę vaikelius savo mylimiausius,

Ir jauną pačiutę, kurią .taip mylėjo 
Ir mylėt lig grabo širdingai žadėjo. 
Dabar gi reik skirtis ir ašaras lieti 
Jiems jokios pagelbos niekur neregėti:

“Gal ašai sugrįšiu, gal žusiu šiam kare... 
Ir savo pačiutei tokiais žodžiais tarė: 
“Pražūsiu nuo priešą, tavęs neregėsiu — 
Malonią žodeliu tavo negirdėsiu.

Ten ant pliko lauko turiu aš stovėti, 
Nuo lietaus, nuo vėjo, nuo šalčio drebėti, 
Sudiev, sudievu, tu, mano Tėvynė!
Ten, karo laukuose gaivinsiu krutinę. .

Ten kraujo klanuose atminsiu šalelę, 
Mirties valandoje raminsiu širdelę.
Ten mano prietdiai: kardas ir drutuvas, 
Ten jauną berneliu guli krūvą krūvos.

Ten ant karo lauko linksma ir malonu... 
Parinksiu sau gražu drabužį raudoną.
Ir tuomet atminsiu mirties valandoj,' 
Jog esu lietuvis, gimęs Lietuvoj!

Ten mano sesutė — šaudyklė plieninė, 
Ten mano draugė — kulka geležinė.
Ten kardai, anuotos, šūviai — dreba žemė 
Tik rukai, debesiai aptemę.

Pražūsiu, nebusiu šioje valandoje, 
Jau niekas nerupi, niekas negalvojo. 
Tik mirtį vien graso pavojus didžiausis. 
Ak, kam mane Dievas sutvėrė Augščiausis?!

Bet ne, nebereikia ant Dievo rugoti 
Matyt patys kalti, reikia metavoti. 
Nes nieko ant žemės už karą balsesnio, 
Nėr nieko augštybėj už Dievą meilesnio.

Ir mirsiu nuo žaizdą didvyrių eiliose, 
Užmigsiu ant amžių šaltuose kapuose. 
Vėjelis papus, žolelė siūbuos, 
Ant musą kurhaną daineles dainuos.

Praeis šis laikelis ir vėl ramu bus, 
Maitins ši žemelė ne mus, bet kitus. 
Dabar kolei gyvas ir regiu Tave... 
Pasakau su Dievu, palaimink mane!...”

Jonas Ziminskas. — “A.

___

Farmų Pirkėjams 
Persalimas.

Kurie norit pirkti farmų, tai, pirkit 
nuo pačių savininkų. Neklausykit vi
sokių agentų, kurie ne savo parduo
da, uždirbdami didelius nuošimčius. 
Aš būdamas farmeriu ir storininku, 
daug žmonių atsilanko pas mane ir 
taip daug dažniau visokių farmų, tai 
patarnauju savo tautiečiams. Parodau 
daugybę visokių farmų, iš jų galima 
išsirinkti ir nusipirkti nuo paties sa
vininko farmą. pigiau ir teisingiau, 
kaip nuo agentų.

ANTANAS ZABELA, 
Loca, Co.,

Peacock, Mich.Box 1.

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 
naturalį 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

hone Drover 4247

Or. J. J0NIK4ITIS
Gydo vyru, moterų bei vaikų 

ligas
vai. 9-12 iš ryto 1-3 po pietų 

6-9 vakare
4613 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 1332

Dr. J. KŪLIS
Lietuvy s 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.

filaur-vakarini dalia
1644 
1373 
1045 
2054 
2710

W. Chicago BV2510 
Milw. avė. 
Milw. avo.
Milw. avė. ___
W. Norht avo 1832

2830
1836
1217

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

gauti 
Richter ’io 
Eipellerį, 
reikalau- 

i su ka- 
kaip

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

NEW YORK, N. Y.

M. J. Hankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.
esi pilnai sveikas? Gal to neAr

vieuąs iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą *........... ..
vę, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą.
miegoti ir t 
ligos prasideda, taigi nelauk, 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksiu! gera gydyto
ja, nes prie musu lankosi į Aptieki} 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
lauksim 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 musu adreso.

Reikia tėmyti pačiam į sa

gai negali valgyti negali 
t. tas reiškia, kad jau 

kada

M. J. Mankowski,

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

. •» ■„u.šu • . ..■IPI       ■m.ia.iiHB ■luaiiiiiauiMė'.iiiBuua
Telephone Drover 2441

Geo. W. Umbtnhaur
Dentistas

3101 So. Halsted Street Chicago.

I
Tel. Canal 5396

J. G. Mezlaiszkis
Generalis 

Kontraktorlus ir 
Komu Siatejas.

2301 S. Leavitl SI., Chicago, III.

Geriausia kava, kurią už (o 
tą kainą galima pirkti, ijj
kaštuoja 26c. svaras.

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

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

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, kokį galima 
sučėdyste ant kožuo svaro.

Pietini dalia 
2640

,------ ----------- 3244
.3032 Weut.hworth 3413

S. Halsted st 406 
S. Ashland a v 720

Vakarini daili Siaurini daili
W. Madison st 1818 W. 12 st.
W. Madison st 3Į®2 JV.-2 st.
Blue Island
S. Halste st. 3427
S. Halsted st 4729

Lincoln avė. 
Lincoln avė 
N. Clark «( 

W. Division 
W. North avr

'ri.,riĮnį
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4 KATALIKAS

Niekas Jas taip nopalinksmins kaip GRAFOFONAS, nes jame turėsite viską; išgirsite garsiausius pa
saulio muzikantus, dainorius solistus, didžiausius chorus, gursiris deklamatorius ir kalbėtojus. Operos, ope
retės ir kompozicijos garsią muzikantą. Rankios iietovišky dainų ir Šokly. Atsisėkite kartą, o turėsite 
visados namie linksmybę.

“BETRUBINĖ” kalbamoji mašina nau
jausio išradimo. Balsas švelnus, tyras, be 
jokio čirškimo. Balsas eina per tam tikrą 
vamzdelį viduriu mašinos ir Išeina oran per 
tam tikrus langelius.

Kaina tiktai .......

Musu šalies piliečiams
'autliae.w.itr rrniiTWiiiiun n mm imwim hmti

KAIP KARIAUJAMA 
KAUKAZO KALNUOSE.

Sunkios karo sąlygos žie
ma rusu frontu, bet Kaukazo 
frontu, kaip pasirodo, dar 
aršesnės.

Visu pirmiausia del paties 
karo reikia pasakyti, jog vi
sai neteisinga yra nuomonė, 
kad su turkais iš visa leng
viau yra kariauti, negu ,su 
vok i ečia is. Ka r i a u j a 11 č ii i j n 
Kaukaze rusu oficieriu žo
džiais tai esanti visai netie
sa.

Turkai — nepaprastai 
drąsus ir fanatiški. Jeigu jie 
ir blogai apvilkti ir kiti tie
siog atrodo kaž-kokiais ap- 
driskėliais, ne kareiviais, tai 
ūžta d visi jie puikiausiai 
apginkluoti geriausiais šau
tuvais, vokiečiu anuotomis, 
gi karo ištekliu turi ikva- 
liai. Rusu oficieriu žodžiais 
vargiai bau gali būti gere
sniu kareivių mūšyje, kaip 
turkai. Pastaruosiuose mu-

kupletistai dainuos ir pasa-

Grafefoną. §15.00

Dainoriai ir
kos jums ir visai Jusą šeimynai per Colum
bia Grafofoną.

Garsus Solistai smuikoriai ir violonče
listai visada griežia namie, jeigu turi Co
lumbia

“IMPROVED CHAMPION” (types B N) Dėžė gryno ą- 
žuolo. Begarsi dviguba sprendžina motore. Greitumas lengvai 
reguliuojamas. Puikus išbaigimas.

Kaina dabar .....................................................   §25.00

“PREMIER” (Typas B N W M) Raudonmedžio. Geriausias tru- 
binis Grafofonas. Dailius, tikras, piano išbaigimas. Metalinės dalįs gra
žiai nikeliuotas, švelnus ir tyras balsas.

Kaina dabar .............................................................   §50.00

“ECLIPSE” geriausia instrumentas, kokia tik gali būti pagamintas.
ši mašina parduodama su pasididžiavimu, nes esame persitikrinę, 

kad už tuos piningus, nėra kitos taip geros mašinos.
Kaina tiktai

“JEWEL”. Tikrai pilnas skambus ir naturalis Co
lumbia tonas. Aprūpinta dančgčiu, su visomis moderniško
mis skritulinės Grafonolos įrengimo smulkmenomis.

Kaina tiktai ..................................................... §35.00 §25.00

dą
Garsiausi pasaulio pianistai kiekvieną valan- 
patarnaus jums per Columbia Grafofoną.

No. 10 šnekamoji mašina daugiausiai 
vartojama. Triuba ir dėže glūdžiai išbaigti 
ir apart puikaus ir tyro balso papuošia 
kiekvieną kambarį. Su paskutinio išradimo 
prietaisomis.

Kaina tiktai ...............................  §17.50
Juokdariai bei komikai visada jums 

pasakos juokus, jaigu turėsite Colum
bia Grafofoną.

Atminkite, jog mes parduodame ta pačia kaina kaip ir patys išdirbėjai.
Musų krautuve atdara kas vakaras iki 9 vai. vak., taigi kiekvienas turi progą ateiti 

pamatyti ir pasiklausyti muzikos.
Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų visados adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan Street, :-: CHICAGO, ILLINOIS.

’W
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Svarbiausias del jūsų dalykas
Kaipo

CHICAGOS PILIEČIAMS
yra tai

Turėti gerą Mieste valdybą
JUS NORITE:

Saugumo ir užtikrinimo del paties sa, 
ves del jūsų šeimynos, del jūsų turto.

JUS NORITE:
Asmenines laisves įstatinei ribose.

JUS NORITE:

DARBO.
Jus norite darbo,, kaipo darbininkai, idant 
gyventi ir užlaikyti save ir savo šeimyną, 
jei esate vedę.
Jus norite, kad ir kiti žmonės dirbtų, jei turi 
savo biznį, nes mes vieni nuo antrų priguli
me ir nedaugelis tegali sau daryti pelną tuo
met, kuomet kiti blogame padėjime.

JUS NORITE:
Išvysti, kad Chicagos kila.

JUS NORITE:
t

Kad jūsų miestas butų valdomas teisingos ir 

gabios valdžios del viešojo gero.

JUS NORITE:
Majoro, kuris pažįsta ir myli Chicago.

JUS NORITE:
Tokio vyro į Majorus, kurs yra drą
sus ir ueprigulmiugas.

Jus Gausite to, ko norite, jei balsuosite už

"x” William Hale Thompson
ANT MAJORO

IŠ HAMMOND, IND.

“Kataliko” 67-tain nu
mery! buvo atspausta netei
singa korespondencija iš 
šio miesto. Taigi tenka man 
tai atitaisyti. Čionai gy
vuoja pašelpinė draugija 
D. L. K. Vytauto, Tėvynės 
Mylėtojų 112 kuopa ir S. 
L. R. K. A. kuopa. 1). L. K. 
Vytauto \ draugijos buvo 
kalbėta apie aukas Tautos 
Fondui, bet tas buvo kalba
ma ne susirinkime, tik sa
ldine, gi tokiose vietose nei 
rimtų kalbų negali Imti. 
Kad Vytauto dr-jai rupi 
Tautos Fondas, tai liudija 
faktas, jogei tuo tikslu bus 
rengiamas vakarėlis. D. L.

K. Vytauto dr-ja puikiai 
gyvuoja ir tautos labui vi
suomet darbuojasi. Tik vie 
na jos veikimui klintis, tai 
prasti laikai.

J. T. Spogis.

PO RUSIJA.
Man po Rusija butų ge

riau, nes ten mano tėvelis 
gimė, augo ir man maloniau 
ten pargrįžti, negu į Vokie 
tiją. To Rusija mes esame 
pripratę, pažįstame rusų 
kalbą, raštą, šalies tvarką, 
gi po Vokietija patekę, te 
viso nežinotumėm, turėtu 
meni ilgas laikas vargti ir 
pagaliau ištautėti.

J. Stulginskas.

šiuose pas Sarikamišą ir 
Karaiirganą rusams nuolat 
reikėję muštis durtuvais, 
nes šautuvų, ar kad ir kul
kosvaidžių ugnimi, nors bu
tų ji kuosmarkiausia, turkų 
nepabaidysi.

Bet ypač sunku čia ka
riauti delei to, kad kalnuo
se dideli šalčiai. Žemė kieta 
ir net ilgiau apsistojus vie
noje vietoje negalima esą 
kasti tranšėjų pasislėpti 
'iiiio priešini li nko jšuvių ir 
spirginančio šalto vėjo. Lai
mė tik visa, sako ,kad pasta
ruoju laiku nebeatsiėję nie
kur apsistoti: kąruomenė 
buvo žygyje. Bet ir ėjimas 
Kaukazo kalnais dideliai 
sunkus, ypač žiemos metu. 
Dažniau* atsiena nebe eiti, 
bet šliaužte šliaužti į‘stačias 
viršūnės liabilities vien tik 
apledėjusių slidžių akmenų, 
pirštai gi sustingę, vos be
graibo. Tik ir žiūrėk, kad 
nenukristumei į juodąją gi
liausiojo urvo žiotį, o tuo
met jau galas... Kartais gi 
atsieina bristi ligi juostos 
sniegu, o kai kur tai taip 
pat šliaužti ir žiūrėti, kad su 
sniegu kartu nenusiristu- 
mei vėl iš augščiausios ant- 
kalnės žemyn. Mūšiai gi 
dažnai Įvyksta tokioje pū
goje, jog ne nieko nematy
ti: visur tik skraido baltie
ji sniego kamuolėliai, gi su 
vėjo švilpimu maišosi kar
tu kulipkų zvimbimas, o iš 
kurios pusės, iš kurio daikto 
šaudo priešininkas — nebe
žinai Tokiomis sąlygomis 
kariaujant neretai ir raiti
ninkams reikia virsti pės
tininkais, kitaip nieko nepe
ši.

Turkams kariauti daug 
lengviau. Jie kaip ir pas sa
ve, namie. Be to ir vietos 
gyveiitojai-niusulmonai, ge
riausiai žinodami kiekvieną 
kalnų takėlį, kiekvieną tarp- 
kalnį, urvą, uolą—padeda 
turkų Ramonienei, nurodo 
jai kelius. Boto turkų ka- 
ruonienės kurdai — puikiau
si šliaužiotojai tomis uolo
mis. Jie dažnai nedideliais 
drąsuolių būreliais jiems 
tik žinomais keliate ir jiems 
tik įgimtu mitrumu apeina 
kalnais rusų besimušantį 
buri ir kuomet rusai mato 
priešininką tik iš priešakio 
—jie ima šaudyti iš užpaka- 
lio, o tai baisiai veikia į ka- 
ruoinenės ūpą, nes iškarto 
negalima suprasti, ar lai 
mažas tik žvalgų būrys, ar 
gal didesnė kąruomenė įė
jo.
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