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MušisiŠešupės 
pakrantėse.
Bando pastoti ke
lią rusams Kar- 
patuose.

Petrogradas, bal. 12. — 
Apie karinius veikimus Lie
tuvoj nedaug tesigirdi. Ge- 
neralio štabo pranešama, 
jog ten nėra stambių mušiu. 
Atskiri mūšiai ir susirėmi
mai eina Suvalkijoj. Smar
kesni mūšiai eina Šešupės 
pakrantėse.

Kuomet rusai persirito 
per Karpatų kalnus ir ėmė 
leistis į antrų pusę, tai aus
trai ir vokiečiai deda didžias 
pastangas, kad suturėti ru
sus. Austrai ir vokiečiai at
kakliai gina savo pozicijas ir 
daro inirtusias atakas ant 
rusų pozicijų. Bet kol kas 
rusams nieko negali padary
ti. Beatakuodami rusus, 
teutonai neteko vieno bata- 
1 i jono, kurs pateko rusams 
į nelaisvę.

Iš vokiečių pranešimų su
žinome truputį daugiau a- 
pie veikimus Suvalkijoj. 
Vokiečiai skelbia, jog ties 
Marijampole ir Kalvarija 
rusai darę atakas ant vokie
čių pozicijų, bet buvę at
mušti.

SIUNČIA DAKTARUS Į 
SERBIJĄ.

Nish, bal. 12. — Anglija, 
Francija ir Amerika sku
biai siunčia daktarus į Ser
biją, kad kariauti prieš bai
sesnį serbų priešų, negu au
strai. O tasai priešas yra 
tai šiltinė, kuri baisiai sker
džia serbus. 30 anglų dak
tarų jau pribuvo seniau. 
Dabar pribuvo 50 franeuzų 
daktarų ir laukiama pribū
vant dar 50 daktarų. Jau 
kelionėj yra daktarai, išsių
sti Fockefellerio fondu.

BUVĘS DIDIS LAIVYNŲ 
MUŠIS.

Londonas, bal. 12. — Iš 
Skandinavijos sostinių atė
jo pranešimų, jog Šiaurinė
je jureje bal. 8 d. buvęs di
dis laivynų mušis. Vokie
tijos laivynas iš 21 aro lai
vo norėjęs ištrukti nepatė- 
mytu į Atlantikų. Bet An
glijos laivynas užstojo jiems 
kelių. Ištikęs smarkus mu
šis.

Oficialiai nieko neprane
šama apie tų mūšį. Kitų 
garlaivių kapitonai tėmiję 
tų muši, girdėję kanuolių 
baubimus ir matę reflekto
rių švytravimus. Audringa 
jure neleidus išvysti dau
giau apie tų susirėmimų.

Pasislėpė Ame
rikos uoste.

Newport News, Va., bal. 
12. — Antras Vokietijos 
skraiduolis Kronprinz Wil
helm įspruko šin uostau, kur 
jau apsistojo iki karo pabai
gos Prinz Eitėl Friedrich. 
Įsmukęs Amerikos uostau, 
paprašė kuro ir provizijos. 
Kronprinz Wilhelm klajojo 
po pietini Atlantikų ir nai
kino Anglijos prekinius gar
laivius.

Jei tasai Vokietijos skrai
duolis apsibus Amerikos uo
ste iki karo pabaigos, tai 
ant plačiųjų jūrių nebus jo
kio Vokietijos karo laivo.

Dažnai būdavo gandų apie 
Kronprinz Wilhelmo nu- 
skandinimą. Bet. mat, visi 
tie gandai nepasitvirtino. 
Vokietijos skraiduolis vis iš
vengdavo nuo Anglijos ka
ro laivų.

'Kronprinz Wilhelm kla
joję ant j:eaų mw pat karo 
pradžios, ty. veik per aš
tuonis mėnesius. Per tą 
laikotarpį jisai nuskandino 
14 Anglijos ir Francijos 
garlaivių.

Skraiduolio oficieriai sa
ko, jog jie turėjo išvengti 
susitikimą su Anglijos karo 
laivais, kurie plaukinėje 
Anglijos pakrantėse. Sa-' 
ko oficieriai, jog nepatėmy- 
ti įspruko uostau, nepatė- 
myti ir išspruksią.

Skraiduolis beturįs tik 25 
tonus anglių, truputį provi
zijos del 500 jurininkų ir G1 
Anglijos nelaisvi.

Nuskandinimas tiek Ang
lijos ir Francijos garlaivių 
padarė nuostolių $7,000,000.

Kronprinz Wilhelm buvo 
Vokietijos pasažierinis gar
laivis. Karui užsipliekus, 
jis buvo New Yorke. Rug
pjūčio 3 d. jis išplaukė iš 
New Yorko, sutiko Vokieti
jos skraiduolį Karlsruhe, 
gavo dvi kanuoli ir ėmė 
darbuotis; paskui, spalių 7 
diena, Kronprinz Wilhelm 
pagavo Anglijos garlaivį La 
Correntina ir ant jo rado 
dvi kanuoli, kuriuodvi pa
siėmė sau, o garlaivį pasiun
tė vandenyno dugnan. Te
kino tai budu su keturiomis 
kanuolėmis Kronprinz Wil
helm ir atlikinėjo savo nai
kinimo darbų.

Per visų laikų Kronprinz 
Wilhelm nebuvo įplaukęs į 
jokį uostų. Anglių ir pro
vizijos vis gaudavo nuo An
glijos garlaivių. Išviso nuo 
Anglijos garlaivių yra pa
ėmęs 20,000 tonų anglių.

Skraiduolio kapitonas sa
ko, jog jisai ketinąs plauk
ti lauk, bet spėjama, jog ji
sai apsibus lygiai taip, kaip 
Prinz Eitel Friedrich.

Angly netaupu 
mas veda 
prie bado.

Kad iškirto, tai 
iškirto šposą.

ZEPPELIN AIRSHIP BUILPING HIT tz? PARIS • TYPE of zEPPELIN BOMBS

Londonas, bal. 11.—Ame
rikone Carolyn Wilson, bū
dama Anglijoj, aprašo te
nykštį ekonomini] padėjimą.

i mačius, jog anglų tauta bc- 
i šauti lietau])! tauta. C. Wil- 
; son rašo:
, “Nesu užėjus jokios kitos 
I šalies visame pasaulyje, kur 
į butų toks didis eikvojimas, 
i kai]) Anglijoj. Bet kol ju- 
■ rėš buvo atdaros pirklybai 
; ir amunicijos atgabenimui, 
: tai angiai mažai tekvaršino 
’ sau galvas. Bet ir blokadai 
: prasidėjus, nekoks smūgis 

užduotas Anglijos pirklybai 
ir tas nepablogino Anglijos

• padėjimo.
Kainos, vienok, ant daik- 

' tų labai pakilo ir be duo- 
~ -tiek-

Parodoma, kaip zeppelinas plaukioja oru ant Paryžiaus namų, ir mėto savo bom
bas. Apačioj matoma tų mėtomų bombų tipas.

Vokietijosgyve 
nimas karo 
metu.

valstybės 
aplankęs

Alenas bešalės 
laikraštininkas, 
žymiausias Vokietijos vie
tas, angių laikraščiuose ap
rašo, kai]> išrodo karo me
tu Vokietija ir jos sostinė 
Berlynas. Iš Londono lai
kraštininkas nuvyko Ilolan- 
dijon ir iš ten visai liuesai 
pakliuvo Vokietijon. Gelž- 
kelio gyvenimas ir apskri
tai judėjimas karo metu 
maža teatriniame: trauki
niai vaikščioja laiku ir ne- 
sivėluoja, stotyse, kaipir 
ankščiau, tik trupučiuką 
staptelėja ir vėl dumia. 
Tarp permainų labiau gal 
duria į akis sužeistųjų ka
reivių traukiniai, kurių e- 
sama gana daug, bet ir jie 
važinėja tam-tikru nusta
tytu laiku; kitiems trau
kiniams jie nekliudo ir pa
tys nesivėluoja. Vienoje 
stotyje laikraštininkas pa
stebėjo ilgą sužeistųjų trau
kinį su antrašu: “Luvėnas. 
Belgų karalija’’. Iš Londo
no į Berlyną jis nuvyko per 
30 valandų. Važiavo pato
giuose vagonuose ir pietus

gaudavo už 3 mark, vienam 
žmogui.

Berlyno stotyje kelei
viams patarnauti buvo daug 
jaunų daiktų nešėjų iš ki
tokių tarnų. Matyt, dar ne 
visi sveiki vyrai paimti 
karuomenėn.

Nei karuomenės, nei pa- 
i prastosios karo apsaugos 
stotyse nebuvo. Pačio mie
sto gyvenime paviršutinių 
atmainų taip-pat nepaste- 
biama: gatvės pilnos žmo
nių, kurie, kai]) ir papras
tai, skuba savo reikalais, 
sujudimo žmonių veiduose 
nematyti, tarsi butų tatai 
taikos metu. Karo šmėklą 
Berlynui primena tik su
žeistieji kareiviai ir ofi
cieriai, kurių randasi kuo
ne kiekvienoje vietoje. Dau
gybė jų apdovanoti geležies 
kryžiais už narsumą. Lai
kraštininkas pasiinteresa- 
vo sužinoti, kuris vokiečių 
karo vadų labiausiai pa
tinka žmonėms if labiau
siai jų garbinamas. Vokie
čiams, matyti, labai tinka 
gen. Hindenburgas, sosto 
įpėdinis, gr. Zeppelinas ir 
kun. Reprechtas Bavarie- 
tis. Karalius Vilius jau 
mažiau garbintojų teran
da. Net oficieriai metė usus 
augštyn raitę, jie seka 
dabar jau kronprinco pavy
zdžio ir nešioja “papras
tai” apsikirpę.

Vok ieči a i 1i epatei i k i n t i 
tik savo diplomatais, kam 
jie neperspėję pramoninkus 
•ir bankierius, jog karas grei
tai busiąs ir nepaskyrė lai
ko ypač turtingesniųjų žmo
nių reikalams sutvarkyti.

Šiaip visame vokiečių sos
tinės gyvenime maža tega
lima patirti iš apsireiškimų, 
kurie liudytų apie vokiečių 
nusiminimą ir susirūpini-, 
mą dėl karo sunkenybių.

Kareiviai malšino 
demonstrantus.

Roma, bal. 12. — Vakar 
Romoj buvo nuožmios riau
šės. Ant viešų skverų bu
vo susirinkusios didžios mi
nios žmonių. Vieni šaukė, 
kad Italija liktųsi neutralė, 
o kiti šaukė “šalin Austri
ja” ir reikalavo karo. Mi
nias vaikė raiteliai. Bet mi
nios vis bandė susirinkti į 
naujas vietas. Bet vis po- 
liciantai, raiti kareiviai ir 
pėstininkai su plikais dur
tuvais vaikė minias. Bevai
kant daug žmonių parkirto, 
buvo apmindžioti, kiti poli- 
ciantų ir kareivių sužeisti. 
Karo propagandistai plaka
tais kvietė’minias į mass-mi- 
tingus. Neutralybės šali
ninkai darė tų pat. Bet val
džia buvo pasiryžus neleisti 
viešų tokių susirinkimų.

kiek Vokietija nėra sapna
vusi. Žmonių be duonos 

I Anglijoj dvigubai daugiau, 
negu Vokietijoj. Kainos 
ant daiktų taipgi didesnės, 
negu Vokietijoj.

Kainų kilimas ant valgo
mųjų daiktų, ir tų daiktų 
stoka pagimdė didis eikvo
jimas armijoj. Kuomet ar
mija buvo sumobilizuota ir 
sutraukta i tam tikras sto- *■ I
vykias, tai, žinoma, reikė
jo tą armiją maitinti. Rei
kėjo turėti virėjų, duonke
pių. Pasirodė stoka gerų 
virėjų ir duonkepių.
duona "nepatyrę kareiviai ir 
tūkstančiai svarų duonos 
kasdiena būdavo išmetama 
lauk del to, kad netikusiai 
buvo iškepta. Taigi virėjai 
buvo be patyrimo ir kasdie
na negardus valgiai būdavo 
verčiami lauk. Tokiu tai 
budu didelės daugybės mai
sto išeikvota.

Prieš karą Anglijoj buvo 
labai gerų virėjų. Bet tie 
virėjai buvo išgabenti karo 
laukan.

Kareiviai pardavinėja val
gius, kurie jiems nepatinka. 
Viena moteris nupirko nuo 
kareivio 12 svarų kumpį už 
65c. Ji sakė ir daugiau ga
lėjusi pirkti, bet nebūtų va
liojusi parsinešti; todėl ir 
neėmusi.

Anglijoj yra gal milijonas 
kareivių ir ties Londonu pa
vyzdžiui kareiviui duodama 
tarp kita ko po duonos sva
rų ir po sūrio pussvarį die
nai. Aplink Londoną suris 
todėl labai pigus, nes pus
dykiai gaunama nuo karei
vių. Imant visa armijų, tai 
matome, jog, kasdiena išeik
voja ma be reikalo labai daug 
maisto.”

Petrogradas, bal. 12. — 
Viena 16 metų mergaitė, 
duktė vieno vaisių pardavė
jo, išsidavė save'caro duk
terimi ir visur buvo pasitik
ta su pagarba, priderama 
caro' dukterei.

Jelina Romanov, kaip ji 
save pavadino, labai panėši 
į vieną (‘aro (lukteriu.

Jelina važiavo į Gatčin. 
Ji išsidavė save už caro duk
terį ir jai siūlyta specialis 
traukinis, nes geležinkelio 
stotyj visi viršininkai jai 
patikėjo, jog ji ištikro yra 
caro duktė. Bet ji atsisakė, 
sakydama, jog dabar sun
kus laikai ir reikią viską at
likinėti paprastai. Tuo iš 
Petrogrado nupyškinta te
legrama į Gatčinų, jog ten 
atvažiuoja viena caro (luk
teriu. Todėl Gatčinoj dili
na pasitikta su prideramo- 
mis ceremonijomis. Ji (un- 
činoj panorėjo aplankyti ka
rines ligonines. Ligoninėj 
šnekučiavosi su sužeistai
siais, ramino juos karališ
kais žodžiais. Bot kuomet 
ji paklausė apie aukas, su
rinktas caro dukters fondan, 
tai prie jos priėjo kunigaik
štis Mordrinov paaiškinti a- 
pie tai. Kunigaikštis išvy
do ir pažino, jog tai ne prin- 
cesa. Bet Jelina, vietoj nu
sigąsti, pasileido juokais.

laiškas iš Užjūrio.
Iš Kauno gub., Vabalnin-

Kepčiau p 1>a-o motina R. Andzc-
liūnui į Chicago. Rašyta 
vasario 11 d.:

‘ ‘ Apsipylėme ašašn >m i s, 
kuomet tu savo laiške svei
kinai brolį, kurio jau nėra 
namie, nes jį buvo išvaro 
pirmiau į Kauną, o paskui 
į karą išvarė, o Mamartas 
pateko nelaisvėn Vokietijoj. 
Jokios žinios neduoda apie 
save. Gasparas išgirdo 
Kaune apie Mamortą. Ra- 
poliuk, skubinkis dažinoti a- 
pie Mamortą ir nuleisti jam 
pinigų ir laiškų.

Tavo laiškų gavome vasa
rio 8 d. Pranukas dabar 
nestipresnis.’”

Jei rašė į Amerika, tai 
prašome duoti žinių R..,Ąn- 
dzeliunui, 2852 W. 39*E»1., 
Chicago, Ill.

Kansas City, Mo., Ijal. 12. 
— Cudahy Packing kompa
nijos namuose ištiko eks- 
pliozija ir išgriovė visus na
mus. Nuostolių padaryta 
per $750,000. Du darbinin
ku sužeista.

Tyrinėjmai parodo, jog 
ten turėjo būti padėta bom
ba, kuri sprogus ir visą blė- 
dį padarius.
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Apžvalga
“Laisvė” dy vijasi, kac 

kad chicaginės “Naujienos” 
leidžia skaitytojams svar
styti Tautos Tarybos klau
simą. Anot “Laisvės,” tai 
vandens grudimas piešte. 
Bet nepastebi “L.,” jog pa
ti ima kulti šiaudus be gru
dų. Pasakius, jog socialis
tams grasias pavojus iš tau
tininkų ir “klerikalų” pu
sės, su kuriais tūli draugai 
maną sueiti Tautos Tary- 
bon, sušunka:

“Argi tai nekeista? Juk 
tuonii mes atšipinau! savo 
klesinį ginklą, mes patįs 
susivaržome, mes atima
me sau absoliutišką laisvę 
veikime. Tas mums pra
žūtinga, o musų priešams 
naudinga.”
Reiškia, jei socialistai ne

gali turėti viršaus Tautos 
Taryboje, tai nereikia prie 
jos prisidėti. Tos pp< tos lo
gikos prisilakant, -ialis- 
tams nevertėtų eiti .. . par
lamentus, nei miestų valdy
bas, kol jie negalės ten va
dovauti. Bet juk taip ne
daroma. Štai Chicagoj iš
rinkta tik 2 soc. aldermanu. 
Tai ir tuodu socialistu al
dermanu, eidamu į miesto 
tarybą, Imkis klesinį ginklą, 
varžys save ir atims sau 
laisvę veikime. Bot ameri
konų ir kitų tautų sveiko 
proto socialistai ne taip pro
tauja ir išmano, kai]) musiš- 

, kiai; jie ir kitaip elgiasi, ei
na į parlamentus, kongresus 
ir tarybas, jei tik progą tu
ri.

Na, o jei nurodai musų so
cialistams, jog jie ne tokie, 
ne taip elgiasi, kaip kitu 
tautų socialistai, tai tuoj su
šunka, jog jie nesiskiria 
nuo kitų civilizuotų tautų 
socialistų.

Todėl, “draugai,” rinkite 
atstovą i Tautos Tarvba, o 
gal jisai joj daug gero iško
vos del darbininkų labo.

■..'-/'■’y
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vaikų, 
suimta

Policija juos grąžino tė
vams. Keletas vėl 
pasiruošusių karau,

Kur link nukreipti 
veikimą.

Trūkstant žmonėms gerų 
vadovų, jie ima klaidžioti. 
Arba kartais vadovai kuomi 
nors nepatinka, nepatenki
na žmones, tai vėl liaudis i- 
ina klausyti klaidintojų ir 
vartais nueina kreivais ke- 
iais, sekdama klaidintojus. 

Klaidinimų tarp mus yra ne
maža. Ypač negera, kuo
met atsiranda klaidintojų 
parapijose. Nors kur kas 
didesnė dalis musų parapi
jom! dalykai pusėtinai eina, 
bet jei jau viena parapija 
atsiranda netvarkoj, tai jau 
ir tiek perdaug. Seniau bū
davo daugiau tąsymų musų 
parapijose, ir dabar matosi, 
jog lietuviai ima persirgti 
parapijų ligomis.

“Draugas” num. 15 pra
neša apie Chicagos pašelpi
mų draugijų ligotą veikimą. 
Klaidingų vadovų stengia
masi suvienyti pašelpines 
draugijas, padaryti iš jų su
sivienijimą ir tasai susivie
nijimas šiokiu ar tokiu bu
dri valdytų parapijas.

Katalikiškos parapijos tu
ri valdytis sulyg tam tikrų 
Bažnyčios įstatų. Tų įsta
tų ribose, žinoma, gali para- 
pijonai artu su klebonais 
veikti. (Ii veikimas, kurs 
butų priešingas, nesutinkąs 
su katalikų Bažnyčios įsta
tais kas link parapijų rėdy
mo, negali būti vykinamas. 
Jei kur einama prieš tuos 
Bažnyčios įstatus, tai ten ir 
turi kilti kivirčai tarp kle
bono ir parapijom].

Kad musų veikimas butų 
našus ir vaisingas, tai tas 

‘ veikimas privalo būti krei- 
, pihmas į tam tikras vėžes. 
; “Drangas” nurodo, kur 
. link nukreipti veikimą ir į 
. kokias stoti vėžes. Štai ką 
. rašo:
; “Visos katalikų organi

zacijos turi rišties į vieną 
centrą. Tokį centrą mes 
jau turime. Tai Federa
cija. Bet tai viršūnė ka
talikų visuomenės veiki
mo. Vienijimo darbą 
reikia pradėti nuo apa-

spaudos parė- 
išplatinimas 

jaunuomenės 
reikalai, lab-

čios. Kiekviena musų 
kolionija, kiekviena para
pija turėtų įsisteigti sa
vo vietinį katalikų veiki
mo centrą, Į tą vietinį 
centrą turėtų susispiesti 
visos katalikiškos draugi
jos, kurios tik toje kolio- 
nijoje randasi, kaip pašel- 
pinės, taip ir idėjinės, 
švietimo. Šiandien kata
likų visuomenė turi jau 
nemaža bendrų reikalų, 
k. a. doros 
mimas ir 
švietimo, 
auklėjimo
darybės reikalai ir t.t. 
Tokia vietinė katalikų 
draugijų sąjunga galėtų 
kelti aikštėn ir stumti pir
myn visus lietuvių kata
likų reikalus, galėtų rem
ti savo mokyklas ir savo 
parapijos reikalus, žino
ma, neturėdama pretenzi
jų valdyti parapiją, nes 
parapiją valdo dvasiška 
valdžia, padedant pinigų 
reikaluose parapijom] at
stovams, dvasiškos vy
riausybės patvirtintiems: 
sąjunga tik padėtų vy
kinti parapijai visus jos 
gerus sumanymus.

Ji taippat remtų visus 
geruosius ir didžiuosius 
sumanymus, paliečiančius 
visos Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenę, k. a. 
Federacijos sumanymus, 
Tautos Išdą, Tautos Fon
dą.

Esant tokiai sąjungai 
atskirų draugijų veikimas 
nebus nei sutrukdytas, 
nei suvaržytas, .tik bus 
geriau ir tiksliau tvarko
mas. Draugijos neis į he
roikai ii i gas varžytines,
neužlįs viena kitai už a- 
kių, bet visos veiks su
tartinai, ar tai darydamos 
savo vakarus, pikninkus. 
ar nusaindydamos bendrą 
gydytoją, vaistinę, 
remdamos vietinius 
darybės reikalus.

Įvykus tokiai vietinei 
katalikų sąjungai, tos ko- 
lionijos lietuvių gyveni
mas ir kultūra kiltų. Į- 
vairios pragaištingos sro
vės jau nebeįstengtų taip 
vilioti ir klaidinti katali
kų, nes šių tarpe įvyktų 
vienybė ir sutarimas.

Tokios vietinės sąjun
gos katalikiškų draugijų 
butų didžiausiu ramsčiu 
Bažnyčios ir parapijos. 
Jos nevarytų tuščios ko
vos su klebonais, bet rem
tų kiekvieną jo gerą su
manymą. Juk tokioje są
jungoje neviešpatautų be
dieviai, peštukai, ar sa- 
liunininkai. Jaigu ir iš
kiltų koki negudri prie
kabė prieš kleboną, arba 
pasigirstų betikslė agita
cija, tai visuomet atsiras
tų doresnių, rimtesnių ir 
išmintingesnių
kurie pasipriešintų 
čiani ir betiksliam 
eikvojimui.

Žinoma, gyvenime
atsitikti ir didelių prasi
žengimų, papiktinimų iš 
pusės kunigų. Bet jaigu 
visų katalikų sąžinė aiš
kiai sakys, kad jų kuni
gas ne į dangų veda savo 
parapijoms, bet į pragarą, 
jaigu tie parapijonįs bus 
skriaudžiami savo tikybos 
ir doros reikaluose, arba 
ir savo turto reikaluos©, 
— tuomet vis dėlto žygiai 
katalikų prieš savo klini

ar
lab-

“Lietuva,” belygindama 
A i neri koš viešoj į gyvei  urną 
rašo:

“Indomu sulyginti su 
Amerikos lietuvių viešuo
ju gyvenimu. Pas mus 
atsiranda, rods, rimti]

žmonių, kurie tartum nie
ko nesuprantą kūdikėliai, 
naiviai stebiasi: girdi, 
“kaip tai! musų viešame 
gyvenime randas tautinin
kų, socialistų, klerikalų ir 
kitoniškos srovės, o kata
likų nemato!”
Na, ir nepasakyta, kurioj 

srovėj katalikai turėtų būti, 
jei “Lietuva” nenori pripa
žinti katalikiškos srovės.

Toliau rašo:
“Tikyba yra augštai 

gerbtinas žmogaus sielos 
veiksnys, kurisai nepriva
lėtų būti daromas politiš
kų įrankių.”
Taip, bet tikyba taipgi 

privalo būti gerbtina ir vie
šame gyvenime ir taip ger
biama, kaip pas civilizuo
tesnes tautas. Ar mažai ra
sime tarp mus veikėjų, ku
rių žvilgsniu “tikėjimas, tai 
m apšviestos minios pama
tas, kuris sulaiko ją nuo 
desperacijos, 
lio ir darbų, 
kiems rupi

niekingo ke- 
ir todėl to- 
“ laipsniškai 

šviesti liaudį ir josios šir
din skiepinti laisvąja min
ti-” .. , ‘

Šitoji tendencija musų gy
venime ir pagundė “kleri
kalizmų.”

______

SlNG SING

gą eis rimtu keliu. Tuos1^ 
žygius darys ne kurstyto-j 
jai, ne demagogai, ne peš
tukai, ne bedieviai ir ne 
salilmininkai. Juos ves 
dori ir išmintingi žmonės. 
Jie eis tarties pas klebo
ną, jie reikale galės skųs- 
ties vyskupui, antvysku- 
piui, apaštališkam delega
tui, na, net pačiam pope- 
žiui.

Tečiau esant geriems 
norams abiejų pusių — iš 
šimto 99-iuose atsitiki
muose galįnia bus susitai
kinti geruoju.

Pirmiausia gi sąlyga 
pasisekimo tokių vietinių 
sąjungų veikimo, tai a- 
biejų pusių vienų kitais 
pasitikėjimas. Klebonas 
turėtų pasitikėti gerais 
norais katalikų visuome- 

• nes ir nevaržyti jos doro 
ir naudingo veikimo, vi
suomenė gi turėtų pasiti
kėti savo klebonu ir nesi
kišti į jo reikalų sritį, už 
kuriuos jisai atsakys 
prieš savo dvasišką vyres
nybę ir prieš Dievą.”

Iš Llfituvos.

New Yorko valstijos kalėji
mas Sing Sing. Tai sena in
stitucija ir jau šiems lai
kams toli neatsakanti. To
dėl žemiau parodomas vyras 
proponuoja, kad tas kalėji
mas butų pertaisytas sulyg 
šių laikų technikos ir svei
katingumo reikalavimų. 
Sing Sing tuo tarpu lygus' 
Rusijos kalėjimams-urvams.

kas kun. P. Sragys dar kar
tą patikrino 1914 m. apys
kaitą ir pranešė sausio mė
nesio apyskaitą. Pasirodė, 
kad įeigų buvę 135 r., išlai
dų —122 r. 8 k., taigi gry
no pelno 13 r. Į8 kap.; na
rių užsimokėjo 80. Tos į- 
eigos ir išlaidos drauge 
skyriaus ir jo arbatinės. 
Skyriaus ir arbatinės vei
kimas kontroliuojama čia 
dabar kas mėnuo.

Pabaigęs tikrinti apys-

labiaii-

yra li- 
buvo ir

dikčia i; užtai vai gom iej i 
daiktai labai pabrango Jė- 
zno miestelyje.

Uždarbio gi nėra jokio, 
tiktai abazai! dažnai reikia 
važiuoti. Sunku bus. tat su
silaukti pavasario, 
šia su pašaru.

Musų miestelyje 
goninė, prieš karą
daktaras, kuris priimdinė
jo ligonius kiekvieną die
ną, bet daktarą paėmė ka
rau ir dabar daktaras at
važiuoja iš Prienų d-ras 
Brundza tik ketvirtadie
niais ir sekmadieniais, už
tai žmonių pas daktarą pri
sirenka iš visos apylinkės 
labai daug, ir kuris duoda 
kokį auksiną ar daugiau li
goninės sargui, tai tą sar
gas įleidžia greičiau, kitas 
gi, kuris neturi atliekamo 
auksino, kad ir labai serga, 
arba moteris su mažais 
vaikais, turi laukti ilgi su
temos, kol daktaras visus 
ligonius apžiūrės. Už par
vežimą daktarą į namus 
ir-gi gerus pinigus reikia 
mokėti: už verstą — 1 ru
blį. Taigi žmonėms, gyve
nantiems už dešimt verstų, 
ligoje daktarą labai sunku 
prisišaukti, nes vieną kar
tą daktarui ir aptiekai rei
kia užmokėti kokius 15 ru
blių. Sunku gyventi šiais 
laikais vargšui žmogui, o 
sirgti du sunkiau.

Nemakščiai, Ras. 
Pal iėgėliai. Pasienio 
nes

apskr. 
žmo-

:, nors ir pripratę prie 
vokiečių, kartais irgi bė
ga, tik jie paprastai netoli 
prasišftlina. Nemakščiuose 
ir artimuose miesteliuose 
(Eržvilke, Viduklėje) ran
dasi dabar nemažai pabė-. 
gėlių iš Batakių, Gaurės, 
’ • jūrės, Tauragės.

Batakiai, Ras. apskr. 
Nuostoliai.’ Dėl karo čia 
nemažai nukentėjusių yra 
ūkininku. Sudeginta keli 
apylinkės sodžiai. Juros 
tiltas tarp Lauksargių ir 
Tauragės sunaikintas.

BRATTLEBORO, VT.

Balandžio 15 dieną pribus 
kun. Pr. Meškauskis iš A- 
tliolio, Mass, klausyti vely
kinės išpažinties čia esančių 
lietuvių. Todėl jei kas ne
toli Brattleboro gyvena, te
gul pasiskubina balandžio 15 
ant vakaro. Galės- išklau
syti pamokslą ir atlikti ve
lykinę.

Pakeleivis.

žmonių, 
tuš-

•ai i

Utena, Ukm. apskr. Vie
tos draugijos dabar viena 
po kitai daro metinius su
sirinkimus. Vasario 15 d. 
buvo moterų . draugijos su
siėjimas. Viena mergaitė 
mėgino skaityti ref'eratėlį. 
Uždavinėta visokios rūšies 
klausinių. Pav., kam var
liai? delko žemės beriama 
ant nabaštiko? iš kur kilo 
išpažintis? ir t. p. Vasario 
2 d. blaivininkai taip-pat 
padarė savo krivulę, išsi
rinko tarybą, sutarė visur 
rašinėti, kad Utenoj gertu
vių ir po karo nebeleistu. 
Pasigirta su arbatine, nau
ji nariai priiminėta. Vie
nu žodžiu, sulyg Jurgio ir 
kepurė. — Sausio 25 d. bu
vo parapijos susiėjimas. 
Paskelbta apyskaita. Išsi
rinkta komitetas parapijos 
namams prižiūrėti. Namai 
atsiėję arti 6000 rub. sko
los gi turima pusketvirto 
tūkstančio. Nieko s: 
su geriausia sukas 
ninku ratelis", 
ka linus su 
ka” pusiau, 
už 5000 rub. 
jo brangiau
tarpu turi mažą rupesčiu- 
ką: linų instruktoriai nūn 
sako, buk prastesniu linų į 
fabriką neimą. Od dar var
totojai, paskolos dr-ja, ka
reivių šeimynų 3 komite
tai.

:! VI- 
“Uki- 
super- 
“ban- 
bene

mat, 
Utenos 
Ligšiol
Ir žydai turė-
inokėti. Tuo

Alsėdžiai, Telšių apskr. 
Vasario 15 d. zakristijono 
bute įvyko “Blaivybės” 
skyriaus 
rinkimas, 
vidutiniai

visuotinas susi- 
Narių susirinko 
Gerb. pinuinin-

kojo atsitikusį šioje para
pijoje baisų atsitikimą. Bū
tent, kad, išgėrę denatū
ruotojo spirito, trys pasi
mirė, o du serga. Jis pata
rė nariams sužinoti, kur 
jie gavo tų “vaistų”. Suži
nojus, skyrius patrauksiąs 
denature pardavinėtojus 
tiesom

Atsižvelgiant į valdžios 
palankumą ir visuomenės 
gerus norus, išrinkta ko
misija iš keturių žmonių, 
kuri rūpintųs panaikinimu 
girtybės įstaigų visame Al
sėdžių rajone.

Bėda šiam skyriui, kad 
neturi erdvios vietos kur 
susirinkti. Skyrius nutarė 
išsirūpinti, kad leistų su
sirinkti valsčiuje. Apie sa- 

'vo salės įgijimą verta bu
tų pagalvoti, kitaip darbas 
ilgai bus trukdomas.

Susirinkimą pabaigė iš
rinktas delegatu į visuot. 
Vilniaus susirinkimą Jo
nas Norvaiša, kviezdamas 
susieiti kitan susirinkimai! 
(kovo 1 d.) kuoskaitlin- 
giausiai, kada papasako
siąs visuotiniojo susirinki
mo nutarimus.

Jėznas, Trakų apskr. 
Musų apylinkės žmonės per 
šį karą nukentėjo labiau
sia del pašaro. Daugelio u- 
kininkų rudenį buvo su
šertas visas šienas, tai da
bar begalo pakilo kaina pa
šarui: šieno pūdui moka 
nuo 75 k. ligi 1 rub., rugi
nių šiaudų pūdui nuo 40 
kap. ligi 50 kap. ir da ne
galima gauti pirkti. Pabė
gėlių iš karo apimtųjų vie
tų musų apylinkėje irgi yra

Alsėdžiai, Telšių apskr. 
Nebegaudami baltakės, al
sėdiškiai užsimanė savo 
troškulį užlieti politūra, 
sumaišyta su anodija ir 
medžio spiritu. Mėgino vie
ną kartą, mėgino antrą -— 
nieko. Bet vienas kartas ... v
nemeluotas: praeitą savai
tę du ragautoju staiga mi
rė, du sunkiai susirgo ir a- 
pako ir dvi moterį tik su
sirgo. Štai tau ir politūra.

Šiauliai. Priemonės del 
epidemijų. Miesto durnos 
rūpesčiu, kad apsaugojus 
vietinių gyventojų sveika
tą nuo ligų, galinčių ir čia 
atsilankyti, Šiaulai, pada
lyti į 12 skyrių. Kiekvieną 
skyrių prižiūrės 3 prižiū
rėtojai.

Visi skyriai iki kovo m. 
1 d. turi galutinai susitvar
kyti. Iki to laiko kuriam- 
nors skyriui nesusitvar
kius, apie tai bus paduo 
tas pranešimas į komiteto 
tarybą. Tada pats komite
tas sugalvos, kaip tai grei
čiau įvykinus. Tuo tarpu 

baigiami miesto 
Kitais me

čia jau 
laužyti ledai.
tais tai daug vėliau tebuvo 
daroma. Ledų neleidžiama 
vežti — į daržus ar sodus, 
bet įsakyta, kiek begalima, 
toliau nuo apgyventų vie
tų juos nuvežus versti.

Žiema, matoma, baigias. 
Ant plento ir didesniųjų 
kelių jau ir visai sniego ne
bėra.

Per alukus ir 
dar šiai]) taip su 
galima šliaužioti.

Su karu žmones
to. Jau ir vokiečiams atė
jus, tur-but, nebe tiek di
džiai jie nusimintų.

Tik visi susirūpinę, kad 
nuo ligų neišmirus.

miškus 
rogėmis

apsipra-

Palanga. Vaikai ir 
ras. Netoli Palangos 
rija suėmė 7 vaikus nuo
14 — 1'6 metų, kurie slaptai 
iš namų išėjo į šį karą.”

DIDELE AUKA į
L Prictakls ant pafctllo ' NEBO, be jokio apgarsinimo lalkra*
C \ lituose. Jau dabar turi vertų jum | c.

a V"* piningąją; prieg tame rasit kotnam ■
“ *’ pake liję NEBO į

clgaretų kuponų •

EBO 

^VfiSAREUtS

* II rinkti priedą- • 
klus pakelių Ir J* 

kuponus, nes už 
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tik nori, gali 

gauti gralius Ji 

prezentus. Pa- 

klausk apie juas . 

savo Stomlnko.

o jis tau papasa- jj 
kos apie juos. J 
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FARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti farmų, tai 

pirkite iš manęs. Aš gyvenda
mas lietuvių kolonijoj ir bū
damas farmeriu ir štorninku 
daug žmonių aprūpinu, daug 
kam suteikiu geriausias rodąs 
ir patarimus kaip nusipirkti 
farmų.

Platesnių žinių kreipkitės lai
šku.

ANTANAS ZABELA, 
Peacock Box 1 Mich. 

Lake COUNTY.

FARMOS
geriausios faunos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemo visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
ncišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan agielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmeriu miestu visame 
Michigan. Keliai visur gilti žvjtu, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietimų 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi. transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lictuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos į ScotvilĮe, Mich. ir aš 
jums parduosiu goriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manės nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosl ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(manos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,ScotvilĮe, Mich.
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KATALIKAS

Selpimoreikalai
(Kelionės įspūdžiai).

I. i
Na, matyti, tik jau kar

tą ir manęs likimas pagailė
jo. Kaip-gi: ir man lemta 
pasivėžinti • karo pėdsakais. 
Kiek jau žmonių yra tenai 
važinčję: ir korespondentų, 
ir nekorespondentų, ir šiaip 
visokių neturinčių ko veik
ti žioplių. O kiek jie yra 
visokių “karo įspūdžių” pri
rašę! U-u! Nė nesuskaity
čiau. Man gi nepasisekė nė 
kartą nuvažiuoti. O čia 
kaip tyčia vienas-kitas pa
žįstamas iš manęs šaipos, 
tyčiojas, mane erzina:

— Bz-bz, — nevažiavai, 
nieko nematei, nieko nepa
rašei. Ė-ė...

Ir pyktis ėmė ir sielvar
tas. Tik štai girdžiu, gera
širdžiai žmonės sako: Va
žiuok, padek šelpti nuken
tėjusius.

— A-a! Tai nutiko! — 
apsidžiaugiau. — Važiuoju, 
tad, šelpimo reikalais...

— Je, važiuoju. Važiuo
ju, kaip važiuodavau dauge
lį kartų prieš tai. Bet kaip 
šita kelionė nepanaši į anas! 
Aai, ai! Būdavo, važiuoji, 
žmogus, taip sau: į pasau
lį pažiopsoti, kito oro pauos
tyti, naujų įspūdžių pasi
gauti. Na, ir stengies tuo
met įsivaizdinti, lyg esi taip 
sau žmogus, visu kuo pa
tenkintas, visu kuo aprūpin
tas. Cigarą įsikandęs, pil
vą atstatęs, rankas į kiše- 
nius susikišęs, vaikščioji 
sau iš vagoho į vagoną ilgo 
greitojo traukinio, arba laz
dute pasirėmęs slankioj r-po 
svetimą miestą iš vietos į 
vietą ir ieškai kokių prieti
kių, susipažįsti su tokiu, 
kaip ir pats, neturinčiu ko 
veikti sibaritu, arba link
sma, taippat ieškančia prie
tikių ir įspūdžių, juodake, 
plepi apie visokius nieknie
kius, juokauji, esi visais sa
vo naujais pažįstamais pa
tenkintas, o ypač patekin
tas pats savimi, ir, rodos, 
esi laimingiausias žmogus 
pasaulyje.

Teko važiuoti ir “biznio” 
reikalais, ne savo “biznio,” 
ne: tokie tipai, kaip aš, ne
turi nekados nieko savo, — 
bet kaipo samdinys. O-o, 
tuomet jau kas kita! Tuo
met, išklausęs savo princi- 
palo ilgų pamokslų, būdavo, 
esi susirūpinęs, kaip leng
viau, smagiau naujam kli- 
jentui akis apdumus, kaip 
jam abejotinos, ar ir visai 
mažos vertės prekes įbru
kus. Ir tai jau išanksto vi
sa studijuoji: ką pasakysi, 
kaip pasakysi, kaip prieš jį 
šokinėsi. Valandomis, bū
davo, prieš veidrodį stovi ir 
studijuoji savo mimiką, ges
tus, stengies duoti savo gy
miui kuosmagiausios, žavi
mos atvaizdos.

Bet dabar... Na, dabar, ke
liaujant šelpimo reikalais, 
tai jau visai, visai kas kita. 
Dabar iš lengvatikio, vik
raus, guvaus urnai pasida
riau rimtas, tylus,ramus; su
čiaupiau lupas, sutrankiau 
kaktą; visai netikėtai, savai
me, lyg supratusios valan
dos svarbumą, pasirodė gi
lios raukšlės. Pasenau: ei
sena lengva, greitai pasida
rė sunkį, lėta, galvoj vaiz
dinas! vien kaž-koki baisus

paveikslai. Štai, rods, vi- rį buvau pratęs manyti, kad 
sai gyvai matau, kaiu prieš jam vien paukščio pieno 
suardytą, sunaikintą šūvių, 
ugnies pirkią stovi ir rauda i 
susisielojusi, visų gėrybių i 
nustojusi moteriškė, o į jos 
sijoną įkibęs būrys vaiku- : 
čių verkia, šaukia: Mama, 
duonos... duonos!

Tai vėl, rodos, matau, 
kaip plėšrus, surambėjęs 
teutonas grobia, degina, nai
kina paskutinį ramiiijų gy- 
gyventojų turtą.

Brrr! Baisu! Juk kas tai 
yra karas? Ar ne geriausia 
proga duoti valios žmogaus 
įgimtiems instinktams ? Ar 
ne proga leisti eiti aikštėn 
ilgą laiką slopintam, žmogu
je .tunojusiam žvėrišku
mui?... Juk karas — tai va
dinasi: išnyko tas netikras, 
švelnios atvaizdus, kultūros 
rubais apsidengęs, padaras 
žmogus, o jo vieton stojo 
kits tyras plikas žmogus... 
Ir štai, šalę tų baisių pa
veikslų, šalo to taip didelio 
sielvarto, šalę gausių ašarų, 
žiauraus žvėriškumo—ūmai 
ateina pašelpa, meilės žo
džiai, paguoda... Ir nuslo
pintas alkis: išnyksta siel
vartas, nušluostytos ašaros. 
Koks prakilnus uždavinys! 
Ar yra pasaulyje kas lai
mingiau, kaip šelpti artimas 
nelaimėje?... Alkaną pape
nėti... pliką apdengti... 
O-o!... Tad greičiau, grei
čiau tenai, kur girdėti rau
dant, kur matyti vargas... 
Greičiau, greičiau!

-’ 9iAA I.
II.

Greičiau... Kaip gi va
žiuosi greičiau, kad pasam
dytas vežėjo kuinis, tary
tum iš tavęs tyčiodamasis, 
vos-vos Tėplioja. Tfiu!... 
Net pyktis ima. Tai, rodos, 
veš tave visą tavo ilgą am- 
žį ir tik tau mirštant pri
veš prie galo...

— Suplak jį, po šimts 
pypkių, ar kurio galo! Juk 
važiuoju šelpimo reikalais! 
Nežinai? Ko?...

— Ba-a!... Pažįstamas!... 
i Sustok, brol, sustok!

— Sveikutis!...
Bet kokia atmaina!... 

pusė žmogaus. Buvo 
ras, apvalus, raudonas, pil
nas, o čia... kaip giltinė. Kas 
tai?... Būdavo visuomet šva
rus, apsidorojęs, o čia... nu- 
alęs, nuplyšęs, purvinas.

— Kas tamstai?
Dreba, visas sušalęs, pra

kaitą šluosto. i
— Uf... pailsau... ne duok 

Dieve... Kiek žmogus prisi- 
lakstai, kiek prisikankini. 
Ir iš to viso... vien sarmata... 
Uf... ' .. 1

— Kur tamstai pareina 
lakstyti?

— Kur?... Na gi, ar ne
žinai?... Kur... dar klausia. 
Na gi po visokias šelpimo 
įstaigas... Uf...

manau sau, — į-

Tik 
sto-

tetrūksta? Ar tai tikrai tas 
šaltakraujis, apie kurį pa- ! 
šakodavo daugybę anekdo- . 
tų. Pavyzdžiui, jo nejautru- i 
mui pabudinti pasakodavo, 
jog kada viename kambary- ■ 
je merdėdama mėtėsi jo pa
ti, jis kitame kambaryje de- 
rėjęsis su savo klijentu, jį ; 
vaišindamas ir stengdamasis ; 
intikinti, kad jokiu budu j 
negalįs parduoti prekės se- : 
na kaina. Ir "gydytojas, ir , 
gailestingoji sesuo, ir gimi- ; 
nės, ir pažįstami, susirinkę : 
prie žmonos patalo, jam kai- ; 
bėję, kad jo pati mirštanti, 
o jis, pildamas stikliuką, , 
svečią skatindamas, tarda
vęs:

— Na, ponai pirkly, dar 
po vieną, bet dievaži nega
liu pigiau...

Ir šitas dabar dreba, ver
kia ir prakaitą šluosto...

— Trečia diena lakstau, 
prašau, ir niekur nieko...

— Juk tiek čia draugijų 
nuo karo nukentėjusiems 
šelpti.

— Tai gi, kad daug, dagi 
perdaug. Nueini į vieną,— 
paduok prašymą. Paduodi. 
Tu, klausia, kurios tautos. 
Atsakai. Ne, sako, mes tik 
savuosius tešelpiame. Nu
eini į kitą. Ten klausia, ku
rio tikėjimo. Pasakai. Ne, 
sako, mes tokių nešelpiame. 
Nueini į trečią. Čia vėl,ne
pataikai. Parodyk, sako, 
pasportą. Parodai. O, sa
ko, tu iš tokios vietos, o mes 
šelpiame tik pabėgėlius iš 
šitokios vietos... Tai imk, ir 
daryk ką nori. O vis, girdi, 
kalba: “šelpia pabėgėlius,” 
“šelpia nukentėjusius.” Pa- 

, žiūrėk, kas darefek tose vi
sose draugijose, ’tlįik kiek
viena turi pasisamdžiusi bu
tą, kanceliariją, kaip kokio;

; ministerijoj. Ir kokių ten 
: visokių valdininkų. Ir pir- 
I mininkai, ir pagelbininkai, 

ir pagelbininkų pagelbinin- 
. kai, ir sekretoriai, ir pasek- 

retoriai, ir raštininkai, ir 
paraštininkai, ir tu, žmo- 

; gan, visai nei nesupainiosi, 
. kokie dar visokie valdinin

kai. Ir visi jie kaž-ką rašo; 
ir rankomis, ir kojomis, ir 
nosimi, ir ausimis. Mašinos 
barška, plunksnos tarška, 
poperis skreba. O pašelpos

Na, 
spėjo mane, iškarto įspėjo.1 
Toks gudrus. Visuomet jau 
buvo toks. Niekas nuo jo 
būdavo nepasislėps.

— Ak, tai ir tamsta?.n- 
Che, che... Vadinasi, esą-', 
me kolegos... Ir tamsta tad 
šelpimo reikalais? Che,che...

— Kaip gi, kaipgi... Tre
čia diena nevalgęs...

— Kaip, tamsta nukentė-f 
jęs?...

— Visa, visa žuvo... Ir 
štai aš...

Dieve mano, Dieve mano. 
Ar tai tikrai prieš mane tas 
lobininkas pirklys, apie ku-

kaip nėr, taip nėr. Prisibė
giojęs, prisikamavęs, eik 
xaip šunį mušęs... Kas tai? 
Sakyk, tamsta, kas tai?... 
Aš nustojau viso!... Aš 
šiandien elgeta!... Aš noriu 
valgyt. Aš turiu teisę gy
venti!...

Aš išsigandau. Man ir 
baisiai pagailo nelaimingo
jo, taip smarkiai susisielo
jusio. Aš greit stvėriaus 
mašnos, sučiupau joje penk
rublinę, ir jau buvau beduo- 
dąs vargšui pabėgėliui, bet 
aiku susigriebiau. Juk aš 

ne tos rųšies šelpėjas. Juk 
aš važiuoju šelpimo reika- 
ais, taip sakant, ant vietos, 

o šitas čia.
Ir susimąsčiau. Ką čia 

padarius! Jis pažiurėjo į 
mane ir, turbut, mano nusi
minimą suprato.

— Kur keliauji,—paklau
sė.

— Aš... aš... aš, mat šel
pimo reikalaiais. Bet... bet 
šelpimo ant vietos nukentė
jusių...

Jis greit žvilgterėjo į ma
ne. Bet tokiu žvilgsniu! 
Ak, koks tai buvo žvilgsnis! 
Per visą mano kūną urnai 
perėjo baisus šiurpulys. Po 
odą pradėjo bėginėti skruz
dėlės.

— Bet... bet, — bailiai 
bandžiau pridurti aš. — Bet 
be skirtumo tautų ir tikėji
mo, — iššoviau išsykio, kaip 
šuviu....

Jis išmatavo mane nuo au
sų iki kojų ir...

— Cho-cho-cho!... — pa
sigirdo jo žiaurus kvatoji
mas, nuo kurio mane sta
čiai prakaitas išpylė.

Spjovė ir nuėjo sau...

Gamtos apsi
reiškimai.

Čia yra Anglijos vyriausio
ji sufragietė-militaristė. Ji 
sako, kad dabar ne laikas 
kalbėti' apie taiką, kol vo- 

» • kiečiai nesumušti.

ant žemės, mažėja. Tie, ku
riai giliai tyrinėjo šiaurinę 
Ameriką, tai nurodo, kad 
daug šimtmečų atgal čia 
sausžemis buvo daug ma
žesnis, negu dabar. Ir, žino
ma, jis kitaip išveizėjo. Tas 
nuolatinis sausžemio didini
mas yra geologų išrodyta ne 
vien Amerikoje, bet visose 
šalyse. Tapo ištirta ir iš
rodyta, kad daug metų at
gal Europoje iš po vandens 
kišo j o tik Škotija ir Skan
dinavija. O kitur, kur yra 
Rusija, Lietuva, Vokietija, 
Francija, visur vanduo liū
liavo. Taigi žemė ir kitos 
planetos vis žudo savo van
denį. Kaip vis tai dedasi?

Pirmiausia, kaip visi ži
nome, vanduo virsta į garus 
ir kįla augštyn. Bet van
dens dalelės (molekulos), 
lekiodamos augštai ore, ga
li visai erdvėje netoli atsi
likti žemės.

Vandens daugis ant že
mės nuolat mažinasi. Kad 
taip dedasi, yra neužginči
jamas faktas. Ir juo mažes
nė yra planeta, tad, juo grei
čiau ji netenka savo van
dens. Nes juo mažesnė pla
neta, juo mažesnę pritrau
kimo spėką ji turi. Kaip 
mes
nuolatai kįla augštyn po in- 
tekme saulės šilumos. Dau
guma to vandens sugrįsta 
lietaus pavidale, bet jo da
lies netenkame ant visados. 
Šis faktas yra vienas svar
biausių pasaulio historijoj.

Lygiu budu žemė ir kitos 
planetos pamažėl netenka o- 
ro. Taigi atmosfera nuola
tai po truputį darosi skys
tėsite, retesnė.

Dar kitu budu ant žemės 
mažinasi vanduo. Kaip mes 
žinome, žemės viduryje yra 
labai karšta. Ir kad tas 
kraštis mažėja. Žemė aušta. 
Auštant ji, traukiasi, raukš- 
lėjasi ir pasidaro joje ply
šiai, skylės; o per jas van
duo leidžiasi gilyn į 
vidurį. Tokiuo tai 
daug vandens suteka 
mės vidurius.

Taigi tai dvejipu
mažinasi vanduo ant žemės 
paviršio. Tas dedasi pama
ži, bet nuolatai. Juo ma
žesnė yra planeta, juo grei
čiau tas dedasi.

žinome, vandenynas

de- 
da-

Rubliai į Lietuvą galima
siųsti per Telegrafą

Atsišaukusiems iš'Lietuvos ir reikalaujantiems pagelbos, a 
galima siųsti pinigus per Telegrafą, kur pinigai bu- ■ 
na išmokėti per Petrogrado počtamtą laike 3 arba 4 g 
dienų. Atsakymas-gi apie 7 dienas. Pinigai yra B 
siunčiami iš Ameirkos iki PetrograduiJ(Russia) per 
Telegrafą, o iš Petrogrado į paskirtą vietą, kaip tai 
į Vilnių ar Kauną yra siunčiami per pačtą. Ą

Persiuntimas per Telegrafą $3.50, už kiekvieną’žodį 43c, ■
ir pačtos kaštas nuo Petrogrado iki Kaunuiį20c. ■

Del’platesnių informacijų kreipkitės į ■

TANANEVICZ SA VINGS BANK ■
3249-3233 SOL, MORGAN ST, CHICAGO, ILL. ■

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Ant žemės visuomet 
dasi Įstabus ir indomųs 
tykai; eina permainos ir tos 
permainos parodo kartais 
didžias permainas žmonijos 
gyvenime.

Yra žinoma, kad vanduo 
dengia penkias septintdalis 
žemės pavirš io. Šiuom tar
pu vandeniu aptekusiąja 
žemės dalį mes paliksime 
šalyj ir kalbėsime apie saus- 
žemį. Jau išpradžios turi
me pažymėti svarbų dalyką, 
kad sausžemio paviršis ne
buvo tiek pat ir tokios pat 
formos daug šimtmečių at
gal. Yra mokslo tikrai pa
tvirtinta, kad sausžemis 
nuolatai didinasi, ty. patvir
tinta yra, kad jūrės senka 
ir kad vandens daugis ant 
žemės mažinasi.

Jei pažvelgsilnc i Marso 
paviršį, tai pamatysim, kad 
ant jo yra buvę dideli van
denynai. Toliau patėmija- 
ine svarbų dalyką: sausže
mio dalis smailėja pietų lin
kui. Tą- pati tėmijame ant 
žemės; čia matome sausže
mio daugiausia šiaurėje ir 
kontinentai smailėja einant 
i pietus. Pažvelgkim į Af
riką — kaip jos pietinis ga
las nusmailėjęs. Toliau ant 
Marso matome, kad vande
nynai yra ištuštėję, išsau
sėję. Didžiulės duobės ten 
matosi. Taigi planeta .yra 
netekus daug vandens.

Nėra jokios abejonės, kad 
kas dėjosi ant Marso, de
dasi tas pat ir aut žemes. 
Vandens daugis ir pas mus,

žemės 
budu 
į že-

budu

JO PATIES GYDYTO- 
JAAS.

Praktiškas žmogus visa
dos yra pasirengęs ant viso
kių atsitikimų. Mr. Jos. W. 
Wokal randasi tarp jų. Ka
da jis susirgo, jis neprara
do savo proto. Štai ką jis 
apie tai sako:‘“Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras mane išgydė. Aš 
sirgau vidurių liga ir nu
sprendžiau išmėgint tą gy
duolę. Kaip greit aš pasi
jaučiau geriau, taip greit aš 
ją pradėjau vartoti. Daug 
padėkavonių už Trinerio gy
duoles. Jos. W. Wokal, 
Belfield, N. Dakota. Ligo
se vidurių bei žarnų pap
rastai yra reikalinga išva
lyt kūnas su tikslu, kad pra
šalinus visą pragaištingą 
medžiagą. Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Eli
xiras yra labai geras, paliuo- 
suojantis vidurius tonikas, 
kuris turi būti vartojamas 
užkietėjime vidurių, nerviš
kume, nusilpnėjime ir blo
game vidurių virinime. Kai-

Tureti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
iinksminsites, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stunibriškin polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.
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Kur bakūže samanota. 
Velnias ne Boba.
Batų čistytojas. -
Butų Darželis. ’
Giesmė į Panelę švenčiau
sią, ■ y
Avė Maria. i?.
O kur buvai dėduk mano.
Huuganj čigonų orkestras.
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos. u
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėly.

1163

1164

E — 1165

1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

# Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:“KATALIKO” KNINGYNAS,
3249-53 So. Horgan St., :' CHICAGO, ILL.

: ....................................... .... ......... .........

na $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333- 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, Ill.

Trinerio Linimentas duos 
naują stiprumą nuilsusiems 
muskulams. Labai geras 
reumatizmui ir neuralgijai. 
Kaina 25c. ir 50c., per kra- 
są 35c. ir 60 c.

(Advt.).

*|« *£.*2«»g.*g«.yĄ ,£««£« ♦J

Telephone Yards 1546

W. J. Stankūnas
Fotografistas Stankūnas yra 

plačiai žinomas visoj Chieagoj. 
nj.-j .tnų ‘sntumt snnao[ oavs i.t 
rengta pirmosios klesos paveik
slų galerija ir fotografijų trau
kimas sulyg naujausios maitos. 
Darbas visuomet atliekamas 
kuogeriausiai.

3315 Halsted St. kampa 33 PI.
CHICAGO, ILL.
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SKAITYTOJŲ DOMAI
Kenosha, Wis.

St. Anučiauskis, Išdin.
Franeiškus Stankus yra užtikrintas 

agentas Amerikos Lietuvių Dienraščio 
‘ ‘ Kataliko ’ ’.

Jisai rūpinasi visais Dienraščio 
“Kataliko” reikalais: pristato į na
mus dienrašti, priima, prenumeratų, 
Spaudos darbus, apgarsinimus.

Todėl prašome visų musų skaityto
jų su reikalais kreipties tiesiog į mu 
sų agentų šiuo adresu:

Pranciškus Stankus,

SPECIALIŠKAI PIGUS PIRKIMAS.
Musų naujoje Lietuviškoje Kolio- 

nijoje. Labai pigiai galima nusipirk
ti ukj ('farmų). 7 S akrai geros juo
dos žemes, tiktai 3 mylios nuo mies
telio ir 1 mylia nuo mokyklos. Pui
kiausias obuolių sodas su 57 me
džiais. Namas medinis didžio- 16x24. 
10 akrų žemės jau išdirbta. Kaina 
tiktai $2000. Pusė galima mokėti ant 
pradžios, o kitų puse j 5 metus ant 
išniokosi-io.

GRIMMER LAND CO. 
(ant 3 augsto).

1286 Milwaukee Ave., Chicago, Ill.

❖ 
❖f
❖
♦

♦
t
*
❖
4 “M—I-*?

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų dėl moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų. >■

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

CHICAGO. ILL. M

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas (rali išmok
ti Angliška kalba, labai trumnamo laike.įlos mo- 
kyklos naujausia ir tobulinjriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakįrais. 
JėiKu nori išmokti greitai Anglų kalba, JĮteik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Selino! oi Lnn^uages

1741 W. 47th Street, Chicago III.
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KATALIKAS4

Išmainyk HASSAN kuponus bile ant vieno adreso čia paduoto, arba siusk in
THE AMERICAN TOBACCO CO., Premium Dept., 490 Broome St., New York, N. Y.

DYKAI!
St.

s.

peiktinus šposus. St.

E

Chicagictis. B

KLIUBO VAKARAS.

batikos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

II!

Chicago.

PRIMINIMAS.

Išeina kas utarninkas ir petnycia.

sa- 
Pi-

lll. 
mi- 
Tu- 
•lis 

i no,

Kitur 
70c 
20c 
20c 
00c

Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

Ja. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

Church mim įS

Memorial Bells a Specialty. 
M chinine Bell Foundry Co., Baltimore, Md^U^A.

Paieškau 
Vismonto, 
pav, 
dos. 
tą. 
!’a.
Nuo to laiko jau nežinau,

Vakarinė dalis.
W. Madison st2640
Milw. Ave. _ _
Blue Island A 2830
S. Halsted St 2413 _. ____
S. Halsted St 406 W. Madison St 4729

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

FARMOS! FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra 

szykit man, o gausit farmų “Kata 
liogą" ir mapas.

J. A. ŽEMAITIS
FOUNTAIN, MICH

■ šiaur-vakarinės dalis
1644 W. Chicago A1510
1045 Milw. Ave. 1373 
2054 Milw. Ave. 1836 
2710 W. North AV1217 
720 W. North Ave 1832

J. Ilgaudas & Co.
4262 Archer Ave., Chicago,

"Gerumo karūną visoj Amerikoj”.

B. New/cnder, 516 Wells St.
F.
R.
L.
S.

Ant’ išrandavojimo geroje vie/oje 
Storas su gyvenamais kambariais. Ge
ra vieta kriaučiui, šaučiui arba smul
kiu daiktą krautuvei. Randa pigi. .At
sišaukite po numeriu:

3210 Wallace St.

Pigiai parsiduoda tarp lietuviu ap
gyventoje apygardoje galiūnas. Vieta 
nuo senai išdirbta. Atsišaukite po 
numeriu:
3111 S. Halsted St..

10 Hassan kuponų
(Iškirpk š tą kuponą).

Telefonas Canal 538

Dr. H. Krasnow
Rusi kas Daktarąs
Specijalistas Surgery ir 
Gcnito-Urinary Ligose.

ofiso valandos: 8—10 iš ryto 
1—2 po pietų 6—8 vakare.

1346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

dalis.
W. 12 th St. 
W. 22 St.

Wentworth Av 
S, Halsted St 
S A.shland A

Pietinė dalis. šiaurinė
Lincoln Av. 1818
Lincoln Av. 3102

W. Madison st 3032
N. Clark St. 3437

Rirsiduoda 2 augščią mūrinis na
rna* 6 ruimai ir maudyne 2 lotai 
lyj^ arti Archer Avė. Kaina labai 
gi-

Reikalauju jauno vyro kriaučiaus 
prie vyriško-kostumersko darbo. Dar
bas ant visados geram vyrui, kuris 
gerai supranta tą darbą ir gera už
mokestis. Atsišaukite tuoj.

Simanas Rutkauskas.
2153 St. Clair St., Cleveland, O.

19 SO. LaSALLE St. i £
(Room 1014) Chicago, HI. |

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5328

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

Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, .19 5)

Iš Chicago
KAIP CHICAGIEČIAI 
PRALEIDINĖJA VE

LYKAS.
Mes, lietuviai, turime dar 

daug blogų papročių, ku
riuos privalome stropiai nai
kinti. Pirmoje vietoje, ži
noma, stovi girtuoklystė, o 
tasai paprotys yra šaltiniu 
kitų blogų papročių ir dar
belių. Bet, atmetęs visus 
tuos dalykus į šąli, čia no
riu paminėti apie vienų Įsi
gyvenusį blogų paprotį, kurs 
kasmet atsikartoja per Ve
lykas tarp Chicagos lietu
vių. Nežinau, gal kitur to 
nedaroma. Aprašysiu apie 
jį, gal ir kitų kolionijų lie
tuviai pasimokys to šposo.

Sulaukę Velykų daugelis 
Chicagos lietuvių išdarinė
ja antrų šventės dienų ši
tokius
Vyrai, vaikinai, net maži 
vaikai, pasiėmę po rykštę, 
bėgioja iš namų i namus ir 
plaka moteris. Tų daro an
ksti iš ryto, taip anksti, kad 
daugelis dar tebemiega. Na, 
ir Įsivaizdinkite, skaitytojai, 
kad svetimi vyrai Įsibriau- 
ja į svetimus namus it ko
kie bomai ir dar puola į 
moterių kambarius, kur jas 
randa pusplikes. Pradeda 
jas neva plakti, o tos viso
kiais balsais ima klykti, 
staugti. Vis tai neva vely
kaičių renkasi. Tas daroma 
per kiaurų dienų, vyrai, vai
kinai su rykštėmis laksto 
po namus, po karčiamas ir 
vis ieško moterių. Tokie 
kermošiai neatsibuna, žino
ma, be girtuokliavimo. Iš 
to ir muštynių dažnai atsi
tinka.

Dabar imkime moteris. 
Tos irgi vyrams neužsilei- 
džia. Ant rytojaus, ty, tre
čių Velykų dienų, iš ryto, 
nuo 5 valandos matai jau 
pilnas gatves susivėlusiu 
(nes neturi laiko nei kiek 
apsišvarinti) mergų ir bobų 
su rykštėmis bėga į namus, 
lenda i kambarius miegan
čių vyrų. Nutraukia nuo jų 
antklodes ir plaka. O tas 
irgi neatsibuna be alasavo- 
jimų, šukavimų. Rėkavi
mas buna it miškinių žvėrių. 
Bene apsieina čia be nepa
dorių pasistumdymų ir t.t. 
Priegtam vis eina didis spie
gimas ir kliksmas. Paskui 
mergos išeina darban, na
muose palieka bobos, mote- 
ris. Tos irgi papaiksta, in
dus palieka neplautus, liur- 
binėja iš namų Į namus su 
rykštėmis neva velykauti. 
Paskui pusgirtės, arba ir vi
sai pasigėrusios apipuola, ir 
nepažįstamų vyra ima plak
ti.

w?

L?/fles visu0,net laikome geniausius daiktus; jei jus pirkaite Banke’ 
vi id store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas gėrės

3244

$1.16 $.1.70
Banke’io geriausios rąšies grietinės sviestas yra geriausias ką už 

pinigus gali pirkti. Ir sučėtlysi nuo 3 iki 5c.

Bankes Kavos Sztorai

TAUPYKIT PINIGUS

Phone Drover 7>00

Tananevicz Savings

BANK
a 
h
it 

■

S3 
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UfJISSJIX
CIGARETTES

Geriausi Medega ir nesulyginimas gerumos padare Hassanla- 
biausiai vartojamais 5c Korko galais Cigaretais Amerikoje. Kve
piantis durnas, stiprumas ir puikus rūkymas visada ir visus pilnai 
užganėdina.

CHICAGO, ILL.
H. Friedman and Son, 55T S. Clark St
H. Farber, 1523 W. Madison * 
Strauss & Racine, 720 IV. Madison 
Louis Wandlin, 2523 S. Halsted St. 
Neubauer & Weber, 623 N. Clark 
N. Krassner, 1330 Peoria St.
M. Cohen, 1409 S. Halsted St.
P. Drell, 515 W. Madison St.
Dorfman & Bareli, 3352 S. State ! 
A. Ostrowsky, 627 W. North Ave. 
Wm. Gunkel. 1528 W. 4t7h St. 
F. Siska, 1818 S. Ashland Ave. 
A. Helford, 1340 IV. Madison St. 
G A. Gilmeater, 1045 Noble St. 
S. Miller, 2013 W. 12th St.
L. J. Ziegler, 526 W. Chicago Ave. 
Theo. Dennis, 2556 Wetithworth Ave.
L. Levin, 1605 W. 12th St.
Theo. Slader, 5034 S. Ashland Ave.
J. Karpass, 4767 Broadway
J. F. Malley, 633 W. 16th St.
M. Weinstein, 600 W.' 12th St.
Kaplan Bros., 1021 Belmont Ave.
E. Levinson, 407 S. Kenzie St.
I. Kupferberg, 914 Milwaukee Ave. 
Golstein & Klein, 1703 W. Lake St.
E. Davis, 21 N. Fifth Ave.
M. Silverman, 1953 IV. Division St.
A. Tortorello, 815 S. Halsted St.
J. Levinson. 506 North Avenue 
Isador B. Meyer 2408 W. North Ave. 
E. llapfield 1358 W. 14th St.

Satkoff, 3425 S. Halsted St. 
Kaminsky, 307 N. Ashland Avė. 
V. Finu, 2805 W. Chicago Ave. 
Spiegel, 2294 I’. Western Ar*, 
Rattner, 2100 N. Clark St. 
Spiegel, 4014 W. North Ave.

Markuotsas & Theodoropoulos 
2156 Ashland Ave.

J. Klepas, 3836 W. 26th St.
H. Kistner, 1453 Fullerton St. 
Kendle Bros., 801 East 63rd St. 
H.Spack, 1544 W. Chicago Ave. _ 
C. A. Paulson, 

1042 
1589

2547 N Kenzie Blvd. 
Wilson Ave.
Milwaukee Ave.

M. Hoffman, 407 E. 115th St.
J. S. Wojnowski, 119 E. 107th St.
Wm. Ruhnke, 3154 Morgan St.
Emil Musilek, 3156 W. 26th St.
Eichler Bros., 1910 Milwaukee Ave.
8. Satovitz, 1346 Blue Island Ava.
J. Lamprakos, 3959 W. Fullerton 'Av 
Wm. Askounis, 1166 N. Clark St.
H. Zlotnick, Gary, Ind.
S. Lieberman, 2200 Broadway, Gary I
G. Morelli. 3401 Michigan Ave.

Indiana Harbor, Ind.
J. P. Orphen & Company,

802 Broadway, Gary, Ind.
Shandling Bros., 928 Blue Island Ave 
Ed. Koler, 3147 W. 22nd St.

Šitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke’io 

kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto 
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. Ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52c 
V2 sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12c
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c 
1 sv. puikiausios arbatos ......................... . 40c

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių Ii Vaikį Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

3249 S, Morgan St., Chicago.

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill
neišdirbinėja. Ir koks tik 
kipšas išmokė lietuvius čio
nai.

Kadangi kasmet tas atsi
kartoja, tai kunigai iš sa
kyklų turi žmones per
spėti, paaiškinti, jog tai ne
ikęs pasielgimas, jog tai 
liekdarbis.

kos. Surinkta $19 su "cen
tais.

Veikia, darbuojasi wauke- 
eaniečiai. Jis.

Na, o juk šalę musų gy- 
vena svetimtaučiai. Argi 
mes neikiek nesisarmatija- 
me pasirodyti svetimtaučių 
akyse tiesiog laukiniais žmo
nėmis. Blogų darbelių vien 
dėlto jau nereikia daryti, 
kad jie yra blogi, bet jei 
tais darbeliais žeminame sa
ve svetimtaučių akyse, tai 
dar labiau nereikia jų da
ryti. Atsibuskime, vien
genčiai, pasižiūrėkime į sa
ve, . taisykimės, imkimės pa
dorių, dailių, smagių žais
mių, O' ne tokių, kuriomis 
pasirodome, jog nesame 
augščiau pakilę už indionus.

Lietuvoje tokių darbelių, 
ant kiek aš žinau, lietuviai

Simano Daukanto T. kiln
ias vakar turėjo vakarų su 
lailiu programų Dievo Ap- 
zeizdos parapijos salėj. Sce
noj buvo statyta du veika- 
■u. Pirmiausia atvaidinta 
‘Kerštinga meilė.” Mildos 
rolėj pasižymėjo p-lė B. Ab
romavičiūtė, gerai lošė ir p- 
ė Paulina Balčauskaitė; ji 
lošė labai gyvai. Kaikurie 
kiti lošėjai privalėjo geriau 
roles išmokti.

Po to sekė žinomo solisto 
P. Jakučio dainavimas. Jis 
taip patiko publikai, jog iš
sauktas buvo net penkis sy
kius.

Po dainavimo lošta kome- 
lija “Žydas statinėje.” At
lošta pusėtinai.

Žmonių buvo apipilnė sa- 
ė. Bet kaikurių užsilaiky
mas buvo labai peiktinas. 
Buvo ir tokių, kuriems ver
tėjo už kalnieriaus paimti ir 
šmesti ant gatvės.

Reporteris.

RADO LAVONĄ EŽERE.
Washington, D C., bal. 12. 

— Ežere ties Colleg Park, 
Aid., rasta merginos lavonas. 
Pažinta, jog tai buvus Pau
lina Sullivan, sesuo leite
nanto W. Sullivano. iš AVa- 
shingtono, D. C. Ji buvo 
prapuolus nuo gruodžio 13 
d. Spėjama, kad ji buvo 
nužudyta Washingtofie, au
tomobiliu atgabenta ir Įmes
ta ežeran.

savo pusbrolio Juozapo 
kuris paeina iš Raseinių 

. Kaltinėnų parapijos, Vėjy so- 
Amerikoj gyvena aplink 12 me- 

S metai atgal gyveno Hazleton, 
Iš ten išvažiavo j Chicago, 

„ ar .Ps
ar gyvas ir kur jis randasi, 

riti prie jo labai svarbu reikalą, 
pats, ar gal kas kitas apie ji : 
malonėkite pranešti šiuo adresu: 

Adomas Jurevičia.
(2nd floor in rear).

4605 S. Paulina St.. ' Chicago. Ill.

Rytoj, bal. 13 d., šv. Jur
gio salėj atsibus indomiau- 
dos ristynės. Tose ristynė- 
se dalyvaus lietuvių galiū
nai, galijotai, milžinai. lin
ais pasauliniai čempionai.

Rep.

ANT PARDAVIMO ARBA 
PARAN D AVO JIMO.

Road House, Picnic Grove, restau
rantas su užkandžiu stalu, guli prie 
gero kelio, galima varyti gerą biznį. 
Sutinku parduoti už cash, arba pa
mainyti ant farmos arba propertčs 
mieste.

Atsišaukite į Tananevicz Savings 
Bank. 3249 So. Morgan St., Chicago, 
Illinois.

PRAKALBOS WAUKE- 
GANE.

Vakar lietuviu salėj, Wau- 
kegane, šv. Baltramiejaus 
Ir-jos dėka atsibuvo prakal
bos. Kalbėjo p. S. P. Tan- 
nevičia ir J. Kaupas. Žmo
nių buvo pusėtinai. Buvo 
renkama Tautos Fondui au-

Ant parandavojimo puikus štoras 
su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapaną, Aprėda- 
lą arba Ceveryką sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

REIKALAUJAME. .
Reikalaujame vyrų mokynlą prie 

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

J. ZICKUS,
Automobilą mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

T«l. Bandolph 624S
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LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DAMEL BELASCO 

Attorney at Law
Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago 

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey 1 gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

DU-KART NEDELIN1S LAIF^HTLS

“SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

PRENUMERATA KAŠTUOTA-AMERIKOJ L pusei matų 
EITROPO T f R°sijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli -

U AliVA vd -r škotįjoj |5 § Prūsuose 15 m.

Rašyk taojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Go
S2S-522 W. South III Mahanoy City# Pa

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmok* du. 
sykiu per metą, Sausio 1 d.’ir Liepos 1 diena.

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis 
gerai ir pigiai.

PARSAME9 Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šią Banką.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakaivių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Amerikos LietuvisNaujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- į kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIC1A
IS Millbury St Worcester,Mass

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

