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IR VĖL KALBAMA APIE TAIKĄ
Vėl sušneko 

apie taiką.
Washington, bal. 21. — 

Naujos kalbos ištiko apie 
taiką. Prez. Wilson išnau- 
jo ėmė svarstyti apie pasi
siūlymą patarpininkauti 
tarp susivaidijusių valsty
bių.

Santikių krizis tarp Ita
lijos ir Austrijos jau artina
si.

Karo prasitesimas arba 
skubus jo užbaigimas yra 
Italijos rankose. Jei Itali
ja užpuola Austriją, tai ka
ras gali urnai pasibaigti, nes 
Austrija umu laiku butų 
prispirta prie sienos. Jei 
gi Italija pasiliks neutralė, 
tai karas gali ilgai dar pra
sitęsti.

Dabar tai Italija ir yra 
tąsoma. Iš vienos pusės 
Anglija, Francija ir Rusija 
traukia Italiją karan prieš 
Austriją, o iš antros pusės 
Vokietija ir Austrija prašo 
Italijos liktis noutrale. Bet 
Italija turi šį-tą laimėti. 
Todėl nuo senai jau Italija 
deri sau Austrijos žemes, i- 
ta]ų apgyventas. Į tas de
rybas kišasi Vokietija, An
glija, Francija ir Rusija. 
Washington© diplomatai sa
ko, jog tas derybas beve
dant, visos kariaujančios 
valstybės ims tartis apie 
pertaisymą rubežių ir ka
ras pasibaigs. Italijos ir 
Anglijos ambasadoriai pri
pažino, jog Romoj dabar ei
na svarbus svarstymai.

Paaiškėjo, jog prez. Wil
son ištisią savaitę galvojęs 
apie taikos įvedimą Europo
je. Tikima nekuriu, jog da
bar, einant deryboms Ro
moj, prez. Wilson bus pa
prašytas tarpininkauti.

Romoj eina gandai, jog 
taika neužilgo įvyksiantį. 
Tautų konferencija atsibu
sianti Romoj ir tame am
žiname mieste bus nustaty
ti valstybių rubežiai ir iš
rišti valstybių klausimai.

SUDEGINO PAŠARĄ.
Londonas, bal. 21. — Dvi 

Francijos oro eskadros ata
kavo geležinkelius palei 
Reiną. Bombardavo Mull
heim ir Habscheim stotis. 
Manheime bombomis visai 
sunaikinti milžiniški pašaro 
sandeliai.

— Amsterdam, bal. 21. — 
Vokiečiai nuskandino Grai
kijos garlaivį Ellispontos. 
Graikija del to labai intužo. 
Sako, jei Vokietija neatly
gins, tai vokiečių garlaiviai, 
esantieji Graikijos uostuo
se, busią konfiskuoti.

Rusai Karpa
tuose užėmė 
naujas vietas

Petrogradas, bal. 21.—Ru
sai užėmė Karpatuose nau
jas augštumas. Nežiūrint 
į atkaklius austru ir vokie
čių pasipriešinimus, rusai i- 
veikė priešus ir užėmė nau
jas pozicijas. Rusai prama
to, jog keliams ir dirvonams 
pradžiūvus, niekas jų nega
lės sulaikyti. Rusai mato, 
jog austrų jėgos, kokios da
bar yra Karpatuose, jokiuo 
budu nesulaikys rusų nuo 
įsiveržimo į Vengriją.

Telepoč ir Polen augštu
mas vokiečiai bandė atsiim
ti. Bet rusai pasitiko ata
kuojančius vokiečius šautu
vų šūviais ir rankinėmis 
granatomis. Vokiečiai at
simetė atgal.

Ties Kozanka, Karpatuo
se, rusai susprogdino miną 
po vokiečių pozicija, paskui 
tą poziciją atakavo ir paė
mė.

ATSISVEIKINO SU 
POPEŽIUM.

Paryžius, bal. 21. — Laik
raštis Figaro skelbia, jog 
kaizerio pasiuntinis von 
Buelow jau atsisveikinęs su 
popežium ir važiuojąs į Vo
kietiją. Anglijos ambasa
doj tarnams kas diena iš
mokama alga, nes nežino, 
kokią valandą ambasadorius 
išvažiuos. Tas parodo, jog 
Italijos santikiai su Austri
ja pasiekė krizio ir užsi- 
plieks karas tarp Italijos ir 
Austrijos.

ARMIJŲ VADO PA
LIEPIMAS.

Londonas, bąl. 21. — Di
dysis kunigaikštis Nikalo- 
jus, Rusijos armijų vadas, 
paliepė nuo visų Austrijos 
oficierių, paimtų nelaisvėn, 
atiminėti kardus. Tai buvo 
pažeminimo ženklu. Kuni
gaikštis todėl taip paliepė 
daryti, kad austrai, paėmę 
rusą, baisiaj kankina, jei 
tas neišduoda karinių pas
lapčių, kur stovi rusų armi
jos, artilerija ir t.t.

— Kopenliagen, bal. 21. 
— Zeppelinas jurėj sekė 
paskui Norvegijos garlaivį 
Uranius ir metė į jį dvi 
bombas. Nepataikė. Po to 
zeppelinas nuskrido šalin.

— Kenosha, Wis., bal. 21. 
— Metiniai raportai rodo, 
jog šio miesto mirtingumas 
buvo 7.6. Suvienytose Val
stijose nėra kito' tokio pat 
didumo miestelio, kur mir
tingumas butų toks mažas.

RUSSIAN SOLDIERS MAKING MERRY Ui CAMP. CZARINA SEATED AT BEDSIDE OF WOUNDED RUSSIAN OFFICES.

Viršuj parodoma kaip rusu kareiviai linksminasi; vienas jų groja armoniką, ki
tas šoka “kazoką.” Apačioj matoma sužeisti Rusijos oficieriai, gi šalę anų sėdi 

carienė su slaugotojomis.

Papuolė j 
nemalonę

Petrogradas, bal. 21. — 
“Novoje Vremia” rašo, jog 
Vokietijos maršalas von 
Hindenburg užsitraukė ge- 
neralio štabo nemalonę. Ge- 
neralis štabas norėjęs jį pa
šalinti nuo vietos. Tik kai
zeris jį užlaikęs ant vietos. 
Generalis štabas tuo nepa
tenkintas, jog jis nepaėmė 
Varšuvos.

Dabar dar viena proga 
busianti jam duota pasižy
mėti, 
vesta 
ataką 
busią 
kijoj ir perkirsti geležinke
lį, vienijantį Petrogradą su 
Varšava.

Dabar jam busią pa- 
padaryti milžinišką 
Suvalkijoj. Pavesta 
sumušti rusus Suval-

PRAŽUDĖ DU LAIVU.
Paryžius, bal. 21. — Tur

kai neteko dviejų torpedinių 
laivų. Tuodu laivu užėjo 
ant rusų pamestų minų 
Bosforo sąsiauroj. Dabar 
kiti Turkijos laivai, esantie
ji Juodojoj jurėj, bijo plau
kti į Konstantinopolį per 
Bosforą. Nes gali užplauk
ti ant minų. O laivų, ku
riais butų galima minas 
šluoti, turkai beturi.

iš-

Statys dides
nius Zeppellnus

Geneva, bal. 21. — Vokiš
ki ir šveicariški laikraščiai 
skelbia, jog kaizeris palie
pęs statydinti daug dides
nius zeppelinus. Dabar kas 
mėnuo du zeppelinu bus pa
statyta. Pats grafas zep- 
pelin pribuvo į Friedrichs- 
haven prižiūrėti zeppelinu 
statymą. Dabar norima su
daryti didžiules oro eskad
ras del Paryžiaus ir Londo
no atakų. Ligšiol tų miestų 
atakos buvo tik bandymai, 
manebrai.

išgelbėjo briedį.
Minneapolis, Minn., bal.

21. — Vienas farmeris Har- 
kinson, beeidamas miestan, 
pamatė miške, jog du dide
liu vilku atakavo briedį. 
Farmeris nubėgo namo ir 
pasiėmė šautuvą. Vilkai 
pajuto jį ateinant ir ėmė 
dūlinti šalin. Farmeris šo
vė į juos, bet nepataikė. 
Briedis stovėjo prie medžio 
ir savo ragais gynėsi nuo 
užpuolikų. Buvo taip įvar
gęs, jog vilkams nubėgus 
dar ilgokai nesijudino iš 

vietos.

Komplimentas 
rusams.

Varšava, bal. 21. — Ame
rikonas McCormick nuste
bintas Rusijos armijos or
ganizacija. Jis pasakė: “Aš 
esu nustebintas padėjimu 
Rusijos armijos. Kazokai 
stovi augščiau visų raitarijų 
Euorpoje. Artilerija taip 
gera, kaip ir francuzų? 
Sveikatingumas armijos y- 
ra labai geras. Armija ge
rai aprūpinama maistu. Ne
galiu suprasti, kodėl rusai 
taip ramus ugnyje.

“Rusai pilnai įsitikinę,- 
jog pergalės priešus. Do
nald Thompson, fotografas, 
kurs yra su manimi, sakė, 
jog ta armija yra geriau
sia, kokią tik matęs kariau
jančiose valstybėse.”

DRUTINASI PASIE
NIUOSE.

Roma, bal. 21. — Iš Aus
trijos atėjo žinios, jog Aus
trijos karinė valdžia labai 
stropiai gabena kareivius I- 
talijos pasienin. Didžios 
armijos jau sutraukta į 
Monfalcone, Ronchi ir Ša- 
grado.

Austrai apsidrutinę palei 
Isonzo upę ir sustatę bata- 
rėjas.

IMiliukov apie 
Rusijos pienus
Tomis dienomis telegra

mose trumpai buvo praneš
ta Italijos laikraščio “Mes- 
sagero” korespondento pa
sikalbėjimas su Rusijos du
rnos atstovu, garsiu profe
sorių Miliukovu. Tasai pa
sikalbėjimas įvykęs Petro
grade. Tai plačiau atkar
tojame paskui angliškus 
laikraščius.

Štai ką Miliukov pasakė 
apie Rusijos pienus:

“Rusija pasirengus ka
riauti dar metus ir du me
tu, jei bus reikalinga. Lai
kini vokiečių pasisekimai 
visai neišsėmė rusų kantry
bės ir tauta žino, kad laikas 
yra geriausias Rusijos talki
ninkas, kuomet apeina ka
riaujančių pusių spėkų iš
sėmimas.”
Rusijos pienai.

“Rusija — tęsė Miliukov 
— trokšta laisves ant Juo
dųjų jūrių ir ant transpor- 
tacijinės linijos per Darda- 
nelius, ir todėl turi įgyti 
Konstantinopolį, gangreit 
talkininkai paims fenais 
viršų. Tuo žvilgsniu pirm 
karo padaryta sutartis tarp 
Rusijos, Francijos ir Angli
jos. Paminėtos valstybės 
sutinka atiduoti Konstanti
nopolį Rusijai.

“Visi pirklybiniai reika
lai, susikoncentravę Kon
stantinopoly j, bus Rusijos 
kontrolėje, bet su laisva 
pirklyba ir plaukinėj imu 
talkininkams. Tarptautinė 
pirklyba Dardaneliais nebus 
draudžiama net karo metu.

“Cilicija, žinoma senobi
nė Maž. Azijos provincija, 
gulinti ties Viduržeminėmis 
jūrėmis ir šiais laikais pri
gulinti į turkų vilajetą Ada- 
ną, turi būti atiduota Ar
mėnijai su uostu Alexandre
tta arba Mersina. 

Turkijai galas, 
Austrija padalinta.

Sulyg tolimesnių Rusijos 
pienų, prof. Miliukov tvir
tina, kad kuomet talkinin
kai paimsią Konstantinopo
lį, tai turkų viešpatavimas 
Europoje tuoj aus pasibaig
siąs, o Austrija po karui 
busianti padalinta. Graiki
ja gaus Smirną ir Hinter
land, apgyventą daugiausia 
graikų, ir apart to pakraš
čius Mažojoj Azijoj priešais 
Mitylene ir Chios. Dabar
tinės Austro-Vengrijos vi
sos tautos bus pripažintos 
tautomis. Serbija apturė
sianti Bosniją ir Herzogovi- 
ną su Dalmatijos pakraščiu 
link Narento upės. Kroati
ja atgausianti visišką nepri-

gulmybę, lygiai ir Čekija 
busianti savistovi valstybė. 
Gi Rumunijai teksią visos 
jos teritorijos, rumunų ap
gyventos.

Savy ve •; >, Lenkijai.
Pagax Miliukovo tvirtini

mų, Galicija turinti būti a- 
timta iš Austrijos ir pri
jungta prie Lenkų karalys
tės ir tokiuo budu sujungta 
Lenkija apturėsianti savy- 
valdą, arba visišką autono
miją su tikėjimo, kalbos ir 
savyvaldos laisve, kadangi 
Lenkijos reikalas yra rusų 
valstybės vidurinis reika-u 
las, tatai jis nebusiąs net 
pajudintas valstybių taikos 
konferencijoje.

Autonominės Lenkijos at
statydinimui projektas ne
užilgo bus įneštas dumon, 
kuri, be abejonės, tai prie
lankiai priims.

Rusija taippat trokšta su
teikti lygias teises ir žy
dams, nors tas sunkiau Ims 
įvykdinti, kadangi žydai 
baisiai neapkenčiami, ypač 
kariškųjų ratelių.

Prof. Miliukov taippat ti
kįs, jogei Bulgarija stosian
ti karan talkininkų pusėje, 
už ką apturėsianti Makedo
nijos dalį, o taippat terito
rijas Costaria, Vodena ir 
Florina, Graikijos 1912 me
tai užimtas, ir kurios netei
singai bulgarams buvo atim
tos taikos konferencijoje.

Rumunija taippat turė
sianti bulgarams sugrąžinti 
distriktus Uskup ir Kuina- 
novo podraug su Adriano- 
poliu.
Ką apturės Italija.

Toliau, sulyg Miliukovo 
pienų, jei Italija stosianti 
karan talkininkų pusėje, 
tuomet po apgalėjimui Aus
trijos, Vokietijos ir Turki
jos, apturėsianti Trentą, 
Triestą ir Polą su pridėčku 
gabalo žemės Mažojoj Azi
joj- 
neutral

Tiek prof. Miliukov apie 
Rusijos valdžios pienus. Ar 
tas viskas išsipildys, kaip 
Miliukov svajoja, tai. dar 
klausimas. Dalinties meš
kos kailiu, kuomet toji dar 
miško, butų perdaug drąsu.

kuomet laikysis 
— nieko negaus.

NORI IŠDEGINTI 
REIMSĄ.

Paryžius, bal. 21. — Išnau- 
jo vokiečiai bombardavo 
Reimsą. Ir tą darė tikslu 
išdeginti miestą. Vokiečiai 
atšovė Reimsan 50 pade
gančiai bombų.

Argonne ir Champagne 
apskrityje eina tik artileri
jos šaudymaisi.

— Mendota, Ill., bal. 21. 
— Mergina Pauline Weid
ner išrinkta miesto išdinin- 
ke. 1
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Pastaromis dienomis iš
ėjo iš spaudos “Moksleivio” 
num 28—29. Tai katalikiš
kojo moksleivių susivieniji
mo organas. Minėtame nu
meryje, skyriuje, pavadin
tame “Kaipir pastabos,” 
antroj pastaboj skaitome:

“Per amžius dejavę, lie
tuviai ir šiuose laikuose de
javimais tegali pasigirti. 
Seutimentališkumo nestoka, 
giedame vargus.”

Po tų žodžių norėjosi ras
ti ko nors sustiprinančio, 
optimistiško, padrąsinančio, 
dvasią pakeliančio. Juk 
tai rašė jaunuolis, kuriam 
negali stokuoti energijos, 
drąsos. Bet, ištikro, ką be
skaitydami toliau randame? 
Bemaž ko elgetos raudą ant 
šventoriaus Lietuvoj. Štai 
ką rauda:

pžvalga
Kaip seniau buvo pami

nėta telegramuose, į Suvie
nytas Valstijas atkeliavo 
garsus lenkas pianistas Pa- 
derevskis, kuris tarp savo 
tautiečių ir svetimtaučių 
manąs parinkti aukų nu
kentėjusiai Lenkijai. Išli
pęs iš laivo New Yorko uos
te laikraščių reporteriams 
štai ką jis apreiškęs:
“Prasidėjus karui nei kar

tą negrojau. Ir čionai atva
žiavau ne koncertuoti. Vi
si žinote, kas dedasi Belgi
joje. Šitai Lenkija yra sep
tynis kartus didesnė už Bel
giją ir todėl išteriojimas 
ir vargas didesnis. Karo 
našta palietė musų tautą 
labiaus už kitas. Dešimts 
milijonų žmonių gyvena be 
pastogės, be duonos šmote
lio. Žmonių duosnumas, 
aukojimas visų tą, kurie 
prijaučiu didžiausiam var
gui ir nelaimei, leidžia mu
sų generaliam komitetui 
Šveicarijoje nors dalimis ne
laiminguosius sušelpti. Su
dariau pagelbinius komite
tus Anglijoj ii- Francijoj, 
kur sutikau karštą įžymiau
sių piliečių parėmimą; da
bar suorganizuosiu toki ko
mitetą Amerikoje. Lenki
jos nelaimės neturi ribų ir 
negalima 
šakoti.”

apie jas ir apipa-

“Su nubudimu reik pažy
mėti, kad “Moksleivio” fon
das ir paties susivienijimo 
išdas eina mažyn, vieton di-
dėti. Patįs moksleiviai ne
ilgai tesėtų leisti savo orga
ną be visuomenės paramos. 
Reik pripažinti, kad ligšiol 
visuomenė rėmė moksleivių 
žygius ir sumezdavo aukų 
“Moksleivio ’ ’ palaikymui. 
Bet pastaraisiais laikais au
kos beveik nustojo plauku
sios ir su tuo “Moksleivio” 
ateitis pradėjo darytis ne- 
betokia šviesi. Galime už 
tai nusiskusti aut visuome
nės neduosnumo, galime ir 
save už nerangumą apsikal- 
tinti, bet tuo dalyku stovio 
nepagerinsi. Greičiausia 
čia reiks kreiptis prie vi
suomenės, prašnekėti į jos 
jautrią širdį.”

Priverkšlenta dar dau
giau, kaip antra tiek, bet 
gana ir to. Nesmagu klau
syti tų kaulinimų, nesmagu 
klausyti tos senos, išgveru
sios giesmės, kad jaunuolių 
nesumanyta, nepagalvota a- 
pie naujus budus savo rei
kalų aprūpinimo. Užtrau
kė jaunuoliai seną giesmę, 
uždainavo, kaip ligšiol dai
nuota.

Grafas Zeppelin, garsus zeppelinų išradėjas; žemlapis parodo vietas Anglijoje, kur 
iš zeppelinų vokiečiai mėtė bombas; apačioj aeroplanas Taube tipo.

Ką-gi pasakyti apie pro
tavimą. Devyni žmonės iš 
dešimties neprotauja, nevar
toja savo proto visai. Lei
džia kitiems apgalvoti už 
juos.

Skaitytojau, tau statau ši 
klausimą:

Prie kokios rųšies tu pri
guli? Ar vedi tu blaivu gy
venimą? Ar tu ištikro var
toji savo protą?

Tuodu abu dalyku priva
lai išpildyti, jaigu nori il
go ir pasekmingo gyveninio.

H. A. Bruce.

CLEVELAND, OHIO.

Čionai oras atšilo ir dar
bai truputi pagerėjo. Ne
kurtose dirbtuvėse imta 
dirbti pilnas laikas. Bet 
bedarbių vis dar yra daugy
bė.

Vietos lietuviai rišasi i 
draugijas ir progresuoja. 
Ypatingai tarpsta L. Vyčiu 
25 kuopa; nors dar nesenai 
ji čia gyvuoja, vos antras 
mėnuo, bet jau turi aplink 
90 nariu. Kuopa liko pa
dalinta i tris skyrius: 1 
skyrius dainą, 2 — teatrų,

atre,” rengia tam tikrą va
karą, skirdamas to vakaro 
pelną nukentėjusiai nuo ka
ro Lietuvai. Vakaras tęsis 
nuo 1-mos vai. po pietų iki ų 
11 vai. nakties.

Pageidaujama, kad patįs 
lietuviai nepasigailėtų žygio 
pasirodyti tame vakare kuo- 
skaitlingiausiai.

Minimas teatras “Proc
tors Theatre” randasi prie 
Broad st., ties Park Place.

Kun. J. Dobužinskas, 
komit. narys.

* DIDELE AUKA^
Prilaki, art pakeliu ZIRA. be lokio apgar.lnlnw l.lkra-

prezentus. Pa* A 

klausk apie juos 

savo Itornlnko. 

o jis tau p a paša- . 

k»s

< P.Lorillardl Co., New York City Ą

MIuok. Jau dabar turi verte jum į<-. 

piningais; prieit tame rasit kotnam 

pakellje ZIRA 

clgaretų kuponų 

ant J cento Ga

ll rinkli prieša

kius pakelių ir 

kuponus, nes už 

juos kulnas, kas 

tik nori, gali

Z/AM į

Vienoj
Londone mokinėms pavesta 
parašyti atsakymą į klausi
mą: “Ką aš padaryčiau su 
vok i eč i ų k a izeriu ? ”

Atsakymai, žinoma, buvo 
visokeriopi. 13 metų He
len Hardy parašė: “Jei kai
zeris patektų į mano rankas, 
ji pasiųsčiau ant šv. Hienos 
salos; tegu tenai jisai sa
ve laikytų viso pasaulio val
dovu.”

Alokinė Maude Lys išra
do kaizeriui bausmę: “Nu
gabenčiau kaizerį į Belgiją, 
parodyčiau jam visa tai, ką 
jis atliko, ir priversčiau jį 
visa tai išnaujo atstatydinti, 
pati gi prižiūrėčiau, idant 
jis tai atliktų kuogeriausiai. 
Ir tegu jis atiduotų visus 
gražius daiktus, kokius tik 
turi, belgu namams, mažė
jams ir bažnyčioms.”

moterių kolegijų

Toj pat raudoj toliau ra
šyta, kad viengenčiai neuž
mirštų “Moksleivio,” dėtų 
aukų ir tuo, girdi, bus gai
vinama moksleivijos dvasia. 
Aukos, elgetavimas žemina, 
silpnina žmogaus dvasią, o 
ne gaivina. Žinoma, yra 
reikalų, kur aukos būtinai 
reikalingos. Aukos būtinai 
reikalingos sušelpti nuken
tėjusius viengenčius nuo ka
ro, aukos reikalingos baž
nyčių, musų mokyklų užlai
kymui ir panašiems reika- 
larnš.* Aukos privalo plauk
ti tautos reikalams. Bet 
reikia vengti aukų rinkimo 
tiems reikalams, kuriuos 
galima šiaip-taip be jų ap
rūpinti.

Ar-gi “Moksleivis” nega
li atsistoti ant tokių tvirtą 
kojų, kad galėtų stovėti be 
visuomenės paramos, be au
kų?

Jokio laikraščio prenume
rata neapmoka jo leidimo. 
Kiekvienas laikraštis renka 
pagarsinimus. Kodėl gi

‘ ‘Moksleivis’ ’ nepasirūpina 
gauti pagarsinimų? Garsi
na tik “Draugą” ir “Pažan
gą,” už ką turbūt “Drau
go” bendrovė pigiau spauz- 
dina “Moksleivį.” Teisy
bė, laikraštukas be pagar
sinimų gal ir gražiau išvei
zi, bet ar negeriau turėti 
pagarsinimų ir apsieiti be 
aukų.

Vakacijų metu mokslei
viai gan darbuojasi. Yra iš
mokę atlošti kokius veika
lus, surengia ; prakalbas ir 
kitokias pramogas, kur pa
renka prenumeratorių. Ar
gi tie patįs moksleiviai po 
didmiesčius negalėtų parin
kti nuo stambiųjų biznierių 
ir profesionalų pagarsini
mų ?

Budas palaikyti laikraštį 
pagarsinimais yra išbandy
tas ir “Aloksleivis” vietoj 
aukų kaulinęs, griebtųsi ši
to išbandyto budo.

ne- 
pa- 
pa-

Mabel Lincoln atsakė: 
“Joi ^Vilhelmas atsirastų 
mano valdžioje, išvesčiau jį 
ant Queenstreet (Londono 
priemiestis) ir leisčiau, i- 
dant gyventojai jam gerai 
“įkrėstų.” Ir jei tą die
ną butų skalbimo drena, tuo
met butų darbe dar ir balti
nių skalbimo įrankiai...”

Anna Chopley parašė: 
“Liepčiau išrauti jam ti
sus...”

Jauniausia mergelė moki
nė,, Kora Tiese, pabrėžė: 
“Jei sugaučiau kaizerį, tuo-' 
jaus jį pavesčiau karei
viams, nes pati permaža esu 
su juo persiimti...”

*
“International News Ser

vice” korespondentas iš 
Romos praneša, kad tenai 
pastaromis dienomis atsi
buvusi didelė taikos konfe
rencija, kurios smulkmenos 
visgi laikoma didžiausioj 
slaptybėj. Kad tokia kon
ferencija galėjo turėti ten 
sau vietą, liudija visupir- 
mu Anglijos ministerio 
Grey Romoj atsilankymas. 
Romoj tuo metu viešėjęs ir 
fraheuzų generolas Pan, ku
ris ten pakliuvęs keliauda-

mas iš Rusijos. Tuodu tal
kininkų atstovu turėjusiu 
atlaikyti svarbią konferen- 
ci j ą su Austro-V engti j < >s 
atstovais. Lygiai toje kon
ferencijoje dalyvavę ir tur
kų du atstovu.

Gi šiandie skelbiama, kad 
Italijos su Austrija karas 
kaip ant plauko kabąs. Iš
tiesi! — labai sunku susekti 
teisybę.

■s

Rusų laikraščiai rašo, kad 
jniesto Charkovo vagiliai 
kreipėsi į miesto galvą, pra
šydami nedauginti gatveka- 
rių vagonų. “Kol žmonės 
kemšasi tramvajui sustojus, 
rašoma tame prašyme, kol 
tramvajuje spūstis, mes ga
lime gyventi; gi padaugi
nus tramvajų skaičių, kelei
viai išsisklaidys, tai tada ir 
mums nebus darbo. Mes 
žmonės su šeimynomis, o dė
lei karo žmonių kišenini 
tušti. Sunku mums jau ir 
dabar, o kas bus padauginus 
vagonų skaičių. Reik ir a- 
pie vagilių reikalus pagal
voti. Juk ir mes piliečiai.’* 
Po to sekanti parašai, žino
ma, pseudonimai.

Kas reikalinga 
kad ilgai gyventi.

Trumpai, keliais žodžiais 
sakant, geriausias receptas 
del ilgo ir sveiko gyvenimo 
yra prideramas valgis ir 
protavimas.

Teisybę to pasakymo yra 
iš rodęs jau 400 metų atgal 
vienas Italijos ponas vardu 
Luigi Carnaro.

Jisai turėjo apsčiai pini
gų ir nieko, neturėdamas 
dirbti, tik eikvojo savo tur
tą ir taip lėbavo, jog geras 
Amerikos pliuškis galėjo 
jam tokio gyvenimo pavy
dėti.

sulaukė 40 metų amžiaus, 
tai jau buvo įgijęs gero 
pliuškio vardą, bet kartu bu
vo sugadinęs inkstus, labai 
pabloginęs kepenis ir išme
tęs iš vėžių širdį.

Bent pustuzinis daktarų 
apžiūrinėjo jį, liūdnai kra-

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI" BENTVIENOS 
SIENOS UŽDARBI.

tė galvas ir visi patarė jam 
negaišuojant daryti testa
mentą.

Bet Luigi, kaip ir visada, 
norėjo savo keliais eiti, 
norėjo klausyti daktarų 
tarimo ir tiesiog jiems 
sakė, kad jis nemirsiąs.

“Aš žinau, kas man ken
kia,” tarė Luigi. “Aš per- 
sivalgydavau, aš persiger- 
davau ir nevartojau prakti- 
kjniai savo proto. Dabar 
aš pasiryžtų kitaip užgyven
ti ir ryžtuosi sulaukti šimto 
metų amžiaus.”

Ir ką-gi. Pastatė ant sa
vo. Tikrą tiesą pasakant, 
jisai per šimtą persirito. 
Kuomet jam buvo 102 me
tu, tai tuomet tik giltinės 
dalgis tepakirto jį.

Senatvės sulaukęs jis ne
alsavo sunkiai, nekrioksėjo, 
nedejavo. Gėrėjosi gyveni
mu iki paskutinių valandų. 
Užsiliko sveikas ir džiaug
smingas. Jau turėdamas 
95 metus amžiaus pabaigė 
didelį aprašymą, kaip jis 
sutvarkė savo gyvenimą, 
jog išgalėjo išgyventi ilgai 
ir užsilaikyti jaunu.

Trumpoj sutraukoj jo pa
tarimus galima , išreikšti 
dviejuose žodžiuose. Jis 
deda didžiausią svarbą ant 
maisto ir protavimo.

Visai nesenai tokį pat re
ceptą del ilgo gyvenimo yra 
davęs vyras, kurs kur kas 
yra geresnis, negu Luigi 
Carnaro. Yra tai pašlovin
tas Harvardo universiteto 
ex-prezidentas Dr. Chas AV. 
Eliot, kurs, sulaukęs 81 me
tų amžiaus, stebino pasaulį 
savo gyvinguniu ir veikimu 
įvairiose šakose.

Pasakė Dr. Eliot:
“Yra du dalyku, kuriuos 

žmogus privalo atlikti, jei 
jis nori dagyventi prie lai
mingos, sveikos ir naudin
gos senatvės.

Pirmas dalykas yra val
gyti ir gerti su saiku — bū
ti nuosaikiu visuose dąik- 
tuose. Antras daiktas yra 
tai vartoti savo protą.”

Na, o didžiuma žmonių 
neatsižvelgia į tuos dalykus.

Labai daugelis persigerta, 
ypač vartojantieji svaigina
mus gėrimus. Ir veik kiek
vienas perdaug valgo.

o 3 — debatų. Dainuoti ir 
teatrus lošti jau lavinasi. 
Ir debatus, kaip girdima, 
pradės greitai rengti. Bus 
gera proga ir Clevelando 
lietuviams išgirsti ką nau
dingo ir pamokinančio. Tik 
gaila, kad jauna Vyčių kuo
pa yra labai persekiojama 
nekuriu lietuvių iš pavydo 
ir konkurencijos. Nekurto 
mato, kad vyčiai ištikimųjų 
imasi darbo, ima smarkiai 
veikti, tatai nekurtoms bau
gu, kad Vyčiai jų visai ne- 
užstelbtų. Tokie lietuvių 
ant Vyčių užsipuldinėjimai 
— tikrai juodas darbas ir 
tik gimdo nesmagumus. Gal 
žmonės laikui bėgant susi
pras ir tie vaidai išnyks.

M. A. Rusaitis.
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NEWARK, N. J.
Bal. 6 d. š. m. pas 

mis sutverta L. Vyčių kuo
pa. Po prakalbi) vietos 
klebono, kun. J. Dobužins- 
ko, ir p. J. Kralikausko, 
Vyčių kuopon įsirašė 46- na
riai. Galutinam kuopos su
tvarkymui buvo paskirtas 
laikas, balandžio 11 d. Su
sirinkimas tą dieną įvyko ir 
į kuopą įsirašė dar aplink 40 
narių, taip kad dabar kuo
poj randasi virš 80 narių. 
Veikimo programas pada
lintas šiaip: išrinktos ko
misijos choro sutvarkymui 
ir jo vediniui. Toliaus ko
misijos: scenos mylėtojų, li
teratim", prakalbų, referatų; 
dar kitoms pavesta rupin- 
ties krikščioniškos-tautiškos 
literatūros ir doros platini
mu. Lygiai išrinkta komi
sija gimnastikai, išvažiavi
mams ir 1.1. Visos tos ko
misijos, kaip girdėti, stro
piai imasi darbo ir veikia. 
Kas penktadienį vakare 
nuo 7:30 vyčiams bus iš- 
guldoma Lietuvos historija 
ir geografija. Išguldinės 
kun. J. Dobužinskas. Kuo
pos susirinkimai bus laiko
mi kas antras pirmadienis 
kiekvieno mėnesio šv. Jur
gio dr-jos salėje.

niu-

NEWARK, N. J.
Šio balandžio (April) 25 

d. vienas iš žymiausių vie
tos teatrų, “Proctors The-

-i.

Telephone Yards 6688

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDR1KAS, savininkas
32S2-54 S. Morgan St. ■

CHICAGO, ILL. jį
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A. A. Slakis 
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, HL

Res. 3255 So. Sainted St.
TeL Drover 5321

PARMŲ PIRKĖJAMS.
Kurie norit pirkti fauną, 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.

is

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budintais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smolžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, iienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra turi 
itngiausiu farmeriu 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 transportaeija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti jnneltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos j Scotville, Mich. ir ai 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaųs reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank 

• Bldg.,Scotville, Mich.
a?.- - i
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Atsakymas P. Norkui 
į straipsnį* užvardintą 
“krikščionybė” ir krik

ščionybė, patalpintą 
“V. Liet. No. 11.

(Pabaiga).
Norkus tai iš “Šakės” ar 
“Keleivio” tą išskaitė. Da
bar turime daugiausiai ka
talikišku katekizmų, iš ku
rių mokiname Dievo prisa
kymų ir V. Jėzaus mokslo. 
Tegul P. Norkus parodo 
nors vieną katekizmą, arba 
kunigų pamokslus, kur bu
tų pasakyta, kad mes mo
kome negyvos prisakymų 
raidės prisilaikyti, arba juos 
apeiti. Prie to befilosofuo- 
damas P. Norkus apie tobu- 
lystę, užmiršo 7 Dievo pri
sakymą : ‘ ‘N e vogk. ” Jei
kas skriaudžia, tai tuo pa
čiu tą prisakymą laužo. To- 
liaus rašo: “Bet prisipažinti 
musų kunigams prie “mea 
cUlpa” — nemalonu, o dar 
prie to reikalingas tyras 
krikščioniškas nusižemini
mas, kurio pas juos ir nėra 
— jie juk nedaro paklaidų, 
nepapildo nuodėmių, o tik 
lyg tie farizėjai, didžiuojasi 
prisakymų išpildymu ir t. 
t.” Matytis, P. Norkus ne
žino, kas tokie buvo farizė
jai. Buvo tai žydų sektan
tai, kurie netikėjo V. Jėzui, 
niekino Jo mokslą, ant nie
ko vertė Jojo darbus, kur- 

. stė žmones prieš V. Jėzų, 
kad Jojo neklausytų, neigi 
į savo namus priimtų, ir pa
siekė to, kad V. Jėzų prie 
kryžiaus prikalė. Dabar 
pažiūrėkime, kas jų darbus 
seka, ar mes, kunigai, ar 
kiti kątąlikaįlietuviai, ar 
tokie P. Norkai ir jam pana
šus socialistai, tautininkai 
ir visokios rūšies pirmeiviai, 
išsižadėję Dievo, tikėjimo ir 
doros, net ir tautos kaiku- 
rie. Štai dešimts tūkstan
čių kunigų, apleidę savo 
kraštą, darbuojasi tarp 
stabmeldžių, platindami V. 
Jėzaus mokslą, kiti 10 tūk
stančių apleidę pasauli, Įsto
jo vienuolynuosna, idant pa
siekti tobulystės. Kiti iš 
jų mokytojauja kolegijose, 
universitetuose ir t.t., kiti 
literatūra užsiima. Tarp 
vienų Jėzuitų yra daugiau 
.16 tūkstančių, o kur dar 
Pranciškonai, Dominikoną i, 
Bernardinai, Benediktinai, 
Karmelitai ir t.t., o šimtai 
tūkstančių pasaulinių kuni
gų uoliai darbuojasi para
pijose. Čia sakau abelnai, 
nepaliezdamas pavienių as
menų. Nes jei tarp 12 a- 
paštalų atsirado vienas Ju
das Iškąri jotas, kuris iš
davė V. Jėzų, tai tarp tiek 
šimtų tūkstančių kunigų jei 
keliatas atsiranda blogų, tai 
dar negalima visiems jų nu
sidėjimų antinesti. Už pa
vienių asmenų prasikalti
mus dauguma neatsako. 
Pažiūrėkime dabar, kas 
daugiausiai niekina V. Jė
zų ir Jojo mokslą, jei ne 
musų pirmeiviai, socialistai, 
tautininkai etc. Jau tūk
stančiai tokių priskaitoma, 
kurie patįs išsižadėję tikė
jimo ir kitus stengiasi ati
traukti nuo Dievo, Bažny
čios ir doros. Rašo blogiau
sias Įmingąs, išleidinėja pik
čiausius laikraščius, sako 
pasibjaurėtinas prakalbas, 
tai tokie eina farizėjų pėdo
mis, tai apie juos P. Norkus

užmiršta. Gal užtat, kad 
pats prie jų priguli.

Kas link nuodėmių prisi- < 
pažinimo arba jų nepildy
mo, apie ką mums primeta 
P. Norkus, tai matytis, kad 
užmiršta, ką sako apaštalas: ' 
“Jei sakytumėme, kad nuo- : 
dėmių neturime, patįs save 
apgauname ir nėra mumyse 
teisybės.” Todėl mes, ku
nigai, ir išpažįstame savo 
nuodėmes per išpažinties 
Sakramentą, kaipo ir kiti 
katalikai, bet musų pirmei
viai, išsižadėję tikėjimo ir 
V. Jėzaus mokslo, jau ne
beina išpažinties.

Dar P. Norkus rašo: 
“Vis-gi manyčiau, kad šv. 
Petras suprato Kristaus 
mokslą geriau už kun. Meš- 
kauskį, bet jis einančius į 
mirties vietą tik ramino ir 
laimino, o ne skelbė, kad 
reikia griebties ginklo, kad 
apginti save ir savo tėvynę, 
tikybą, kaip kad šios dienos 
Petrai daro.” P. Norkus 
užmiršo, kad šv. Petras nu
kirto Malkui ausį kardu 
prie V. Jėzaus sugavimo ar
ba po apturėjimo šv. Dva
sios nubaudė mirtimi už 
melagystę Anam ją ir Sa- 
pyrą, kurie krito negyvi 
prie šv. Petro kojų. Jei P. 
Norkus tam netikėtų, tai 
meldžiu perskaityti Apašta
lų darbus pask. V, 1—11.

Man primetama, kad da- 
sileidžiau herezijos Viklefo 
su P. Norkum polemizuoda
mas ir tai užtat, kad šau
kiuosi prie V. Jėzaus pra
našysčių. Bet prie pranašy 
sčių šaukėsi ir V. Jėzus, ir 
apaštalai, tai ir jie dasilei- 
džia herezijos? Kame Vik
lefo, Liuterio ir kitų protes
tantų herezija arba paklai
dos yra? Tame, kad jie mo
kino, jog Dievas, sutverda
mas žmones, vienus paskyrė 
į dangų, kitus į pragarą, 
todėl žmogus, nors gyventu
mei kuoblogiausiai, eisi į. 
dangų, jei tave Dievas pa
skyrė į dangų; o nors gy
ventumei ir švenčiausiai, 
eisi į pragarą, jei Dievas ta
ve paskyrė į pragarą. Tai 
yra, nepripažįsta žmogui 
liuosos valios, nei gerus dar
bus skaito reikalingais iš
ganymui. Užtenka tiktai 
tikėjimo. Štai jų didžiau
sios paklaidos. Bet kas kita 
yra paskyrimas, o kas kita 
Dievo žinojimas. Dievas, bū
damas viskąžinančiu, žino, 
duokime, ar tas žmogus bus 
danguje, ar pragare: nes ži
no, ar tas žmogus apvers 
liuosą valią ant gero, ar ant 
blogo; ar jis pildys Dievo 
prisakymus, ar ne. Todėl, 
kaip užmokesnis danguje, 
taip ir bausmė pragare yra 
ne Dievo paskyrimo pasek
mė, bet žmogaus gerų ar 
blogų darbų. Sako V. Jė
zus: “Kiekvienas medis, ne
atnešantis gerų vaisių, bus 
iškirstas ir į ugnį įmestas.” 
“Prieš žmogaus akis yra pa
statytas gyvenimas ir mir
tis, dangus, ar pragaras; 
kas jam patiks, tas bus jam 
duotas,” sako šv. Raštas 
Todėl, kas netiki V. Jėzui 
(“kas neintikės, bus pražu
dytas”), negyvena pagal 
Jojo mokslo, nepildo Dievo 
prisakymų, tas eina keliu, 
kurs veda į pragarą; o kas 
tą viską pildo, tas eina ke
liu, kurs veda į dangų; o tą 
tai palikta žmogui pačiam 
išsirinkti. Štai taine ir yra 
liuosa valia. “Tave Dievas

sutvėrė, be tavo sutikimo, 
bet tave Dievas neišganys, 
jei pats nepanorėsi,” sako : 
šv. Ąugustinąs. Todėl iš to 
blogo sųyartojimo savo va- : 
ios įr paeina visokie nusi
dėjimai žmonių, iš to bar- : 
niąi, muštynės, nesutikimai i 
tąrp pavienių žmonių, iš to ! 
ir nesutikimai ir karai tarp 
atskirų tautų ir valstybių. 
Apie tą aš rašiau ir savo - 
straipsnyje, patalpintame 
“Kataliko” No. 25. Kame- 
gi čia mano herezija arba 
paklaida?

Nors P. Norkus, matytis, 
nemėgsta pranašysčių, bet 
mes, katalikai, žinodami, 
kad Dievas yra viskąžinan- 
čiu, todėl ir žino, kas bus, 
ir tą apreiškė savo myli- 
miausienis tarnams, kaip 
šv. Jonui Ak., palaimintai 
Onai, Kotrinai Emmerich, 
šv. Teresei ir kitiems. O Į 
kad P. Norkus ir kiti mu
sų pirmeiviai yra nepaten
kinti V. Jėzumi ir laukia ■ 
kito dievaičio, kurs bus pra- i 
kilnesnis, šventesnis ir ty
resnis (ty. P. Norkaus žo
džiai) už V. Jėzų, tai ne pro 
šalį bus čia paminėti, kokio 
tai dievaičio jie laukia. Ži
nome iš mokslo V. Jėzaus, 
kad kito Dievo nėra apart 
vieno Trijuose Asmenyse ir 
tik V. Jėzus ateis pasaulio 
gale teisti gyvus ir numiru
sius, ty. teisinguosius ir 
prakeiktuosius, tai kokio 
dar laukiama yra tų, kurie 
V. Jėzui netiki. Štai ką ra
šo šv. Jonas Ap.: “Ir anas 
didysis slibinas, senasis žal
tys, kursai vadinasi velniu 
ir šėtonu, kurs suvedžioja 
visą pasaulį, buvo numestas, 
ir jis buvo numestas žemėn 
ir jo aniolai draug su juo 
numesti.” (Apr. XII, 9— 
10). “Ir aš. mačiau pasike
liantį iš jūrių žvėrį; turintį 
septynias galvas ir dešim
tį ragų, ir ant jo ragų de
šimtį vainikų, ir ant jo gal
vų piktžodžiavimo vardas... 
Ir slibinas jam davė savo 
galybę ir didžią valdžią. Ir 
aš mačiau vieną jo galvą, 
tarsi, mirtinai sužeistą; ir 
jo mirtinoji žaizda buvo už
gydyta; ir visa žemė stebė
josi paskui žvėrį, ir pagar
bino slibiną, kurs davė val- 

. džią žvėriui, ir garbino žvė
rį, tardami: kas yra pana
šus į žvėrį? ir kas galės su 
juo kovoti? Ir jam buvo 

, duota nasrai, kalbantįs di- 
i džius daiktus ir piktžodžia- 
. vintus; ir duota jam galybė 
; veikti per keturiasdešimtis 
■ du mėnesiu (trįs ir pusė mc- 
. tų). Ir jis atvėrė savo nas- 
, rus piktžodžiavimams prieš 
, Dievą, kad piktžodžiautų jo 

vardui, ir jo šėtrai, ir dan- 
. gaus gyventojams” (Apkr. 
. XIII, 1—7).

Pagal Bažnyčios tėvų aiš- 
. kinimą tuo slibinu yra tai 
į piktųjų dvasių vadas Liu- 
’ cipierius, kurs negalėdamas 
. danguje susilyginti su Die- 
. vu, tai ant žemės nori, kai 
jį žmonės garbintų kaipo 

i Dievą. O tuo žvėrių yra 
s Antikristas, kuriam Liuci- 
l pierius duos didžią valdžią 

ant žemės, o tas vers žmo
nes garbinti Liucipierių, 
kaipo kokį dievaitį. Bet 
nabagas neilgai bus pagar
bintas, nes tiktai pusketvir- 
tus metus, o paskui bus į- 
mestas į pragarą su visais 
savo tarnais. “Ir žvėris bu
vo nutvertas ir su juomi 
netikrasis pranašas, dariusis

jo akyse ženklus, kursai su
vedžiojo ėmusius žvėries žy
mę ir garbinusius jo pa
veikslą. Šituodu buvo iš
mestu gyvu i sierą degantį 
ugnies tvenkinį, o kiti buvo 
nužudyti sėdinčio ant ark
lio kalaviju.”... (Apr. XIX, 
20—21).
. Tai tokio musų ir visų 
;ąutų pirmeiviai laukia Die- 

■vaičio ir jo pranašo.
V. Dievas apreiškė palai

mintai Onai-Kotrinai Em
merich, jog tas laikas jau 
ateina ir už 50 ar 60 metų 
prieš 2000 metų. Tai nėra 
ko stebėtis, kad dabar visų 
;autų pirmeiviai subruzdo 
jam kelią taisyti. Tegul 
aukia ir gero užmokesnio 

nuo to slibino.
Kun. Pr. Meškauskis.

Labai gražus keturiose spalvos* 
Jubilejinis paveikslas v

KOVA TIES

Didumo 14x24 coliai. ® 
i Šitas paveikslas — tai re- S 
1 tenybč, tai f jubilejinis 500 • 
i metą sukaktuvių išleidimas ® 
| kovos lietuviu ir lenką su » 
' kryžiuočiais. Paveikslas tep- ® 
, liotas garsaus teplioriaus j. £ 
' Mateiko. Jis psrstato D. L. € 
’ K. Vytauto ir lenką karaliaus £ 
i Jagailos kevą su kryžiuočiais $ 
] 1410 metais, kuomet kryžiuo- ® 
; čią galybe galutinai sumalta &
> ir ją garbe sumindžiota. Pa-
■ .veikslas išleista.turtų ir spau- ® 
1’ da -)“Kataliko”. s g
i Tokio paveikslo niekur nega- $į 
\ Įima gauti. Pageidaujama, i-
> dant tasai jubilejinis paveiks- ®
į las papuoštą kiekvieno lietu- £ 
į vio namus, o ypatingai, kuo- ® 
•J met šiemet apvaikščiojama | 
5 500 metą sukaktuvių jubi- 1 
i Įėjus. $
r Parsiduoda labai pigiai, Perkant “Ka- ffe 
į taliko” redakciĮcįc, ant vietos, pa- <■» 
t veikslas lešuoįa tik 25c. Sti pri&iiiii- J 
4 timu in kitus miestus, 30c. fineli- «

i
 tams, imant daug, tmleidžiatn.i 50 ® 

nuošimtis.

Užsakymus su p’nigais siųskite S 
“Kataliko” išleistojo vardu: J

Tananeviez Publishing Go.
3249 So. Morgan St. Chicago, III.

REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėti Grafofonus. Ge

ras uždarbis. Norintieji platesnių 
informaciją, meldžiami kreipties į

Amer. Liet. Dienraščio “KA
TALIKO” Kningyno.

3249 S. Morgan St.

VISIEMS WAUKEGANIE- 
ČIAMS.

šiuomi pranešame, kad p. Ta
mošius Baronas — 1320 Lincoln 
Str., Waukegan, Ill. yra musą 
vietinis agentas, kuris parduoda 
pavienius numerius “KATALI
KO”, užrašinėja prenumeratą ir 
priima visus spaudos darbus, 
veikslą. Paveikslai yra labai dai- 
LIKO. Administracijos.

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
•‘KATALIKO” Kningyne gali
ma gauti visokią šventąją pa
veikslu. Paveikslai yra labai dai
lus, rėmai paauksuoti. Kaina la
bai žema, tiktai po $1.25. Knin- 
gynas atdaras iki 9:00 vai. va
kare.
A. L. D. “KATALIKO” Kning.

Reikalinga
Reikalinga keletas gerų vyrų del u- 
žčmimo agentystčs po Illinois valsti
ją. Agentai, dirbdami 8 valandas die
noje. gali uždirbti nuo 30 iki 100 dol. 
Į savaitę. O agentai, dirbdami 2 ar 3 
valandas vakarais, gali uždirbti nuo 
10 iki 30 dol. Į savaitę. Taigi, norė
dami šią vietą užimti, atsiliepkite ra
šydami, lietuviškai, arba atsilanky
kite nuo 9 iki 12 vai. dienos laiko:

The Kerosene Vanor Burner Co.,
3437 S. Wallace St.. Chicago, Ill.

Reikalingas prie aptiekos pagelbi- 
ninkas, ir vaikas mokintis, tuojaųs 
atsišaukite po num.

‘ 3337 S. Morgan St.

Paieškai! Jouo Visecko, Zobiškio 
parap., Kauno gub., prašau atsišauk
ti.

Konst. Statulevičia, 
1625 N. Wood St., Chicago, 111.

ANT RANDOS.
Gera vieta del lietuvio barberio.
Atsišaukite:

J. M. Medelis,
3256 Wallace St., Chicago, 111.

Parsiduoda 2 augščię mūrinis na 
6 ruimai ir maudyne 2 lotai ša- 
arti Archer Avė. Kainą labai pi-

J. Ilgaudas & Cc.
Archer Avė., Jhieago, III.

mas, 
lyjė, 
gi-
4262

Ant parandavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais. Šalo bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprėdą- 
lų arba Ceverykų sankrovai, Barbė- 
riui, 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.

Krautuve atdara Ketverge vakare iki 9 vai.

WIEBOLDTS
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Ketvergo Pigumai visokių 
:: Materijolų del Dresių ::

Kvietkuotas Charmeuse, pui
kus švelnus. Tinkantis ant v»- 
karolių ir visur kitur. Kaina
vęs $1.50, o. dabar
tik yd. ...................... y3S
Šilkas tinkamas del jekučįų 
(waists) visaip dryžuotas.. 
Kainavęs 50c, o da- _
bar yd..........................

Puikus juodas šilkas 36 colių 
pločio iš kurio galima sinti 
puikiausias drapanas j! — 
tiktai yd po ...........

Crepe de Chine 42 colių plo
čio, niaterijolas kuris visuo
met dailiai atrodo. Gaunamas 
visokiose spalvose. Pirmiau 
kainavo $1.75, o da- C4 gQ 
bar tiktai, yd.............* |"

Peay De Soie, puiki šilkvilne, 
tiiikaniiausis niaterijolas del 
siutu visokiose spal- ©4 Zį® 
vose tiktai ........... . | "

Shepherd kletkutėmis, 50 co
lių pločio plaunasi labai pui
kiai, tinkamos pavasariiiiiains 
siutams _
tik .........................

Francuziškas šilkas 44 colių 
pločio, visokiose spalvose. Kai
navo $1.00. Tiktai
už yd............................OvC

1 lotas puikiausio juodo ma- 
terijolo, nuo 44 iki 54 colių 
pločio, gvarantuotas. Kainavęs 
iki $1.39 yd. o dabar Q j" 
parduodama už yd. ŲVV

............................................................. ..

TAUPYKIT PINIGUS

Phon* Drover 7300

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

\ Ofisas ir Gyvenime vieta Valandos

1 3249 S. Moigan Sl„ Chicago. ,u‘”nTX’“

lį^fles visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksite Banke 
XyT io Store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres- 

niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba- 
įjįi king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke’io 
kainos yra žemesnės, negu jįjs 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:

Kitur
70e
20c
20c
60c

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52c 
% s v. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12e
V2 sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio I2c
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40c

$1.16 $1.70
yra geriausias kų uzBanke ’io geriausios rųšies grietinės sviestas 

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

Bankes i Kavos Sztorai
Siaur-vakarinės dalis 
1644 — - • 
1373 
1045 
2054 
2710

_____________ Vakarinė dalis.
W. Chicago A406 W. Division St 1510 
Milw. Ave. 720 W. North Ave 2830 

Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836
Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 
W. North Av3413 N. Clark St. 1832

Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. 
W. Madison st 3102 W. 22 St. 
W. Madison st Siaurinė dalis. 
Blue Island A3032 Wentworth Av 
S. Halsted St 3437 S. Halsted St 
S. Halsted St 4729 S Ą.shland A

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chieagos mieste. » 
PERKA ir parduoda namus ir lotuų Chicagoje ir kitose mies

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

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Doviernastis
gerai ir pigiai.

PARSAMDS) Bankines
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šių Bankų.

bankos čekių negali šiądien atsakančiai

ir visokius kitus rejentališkus raštus

Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje

tęs

BANKOri VALANDOS:
Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. ’ 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyeiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(iškirpk šitą Kuponą).

Y Šitas specialis KUPONAS verta? lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-1 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

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

(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

................. .

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.SO, pusei metų 7 S centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.B. PALTAKAVICIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass

O <1 S •• ■>  ...•....lii'.lli.iIvtuiLB H:■«.
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Iš Chicago.
KOVA DARBO SU KA

PITALU.
Yra viltis, kad karpente

rių straikas turėsiąs greitai 
pasibaigti. Karpenterių li
nijos prezidentas John Metz 
sutinkąs visus nesusiprati
mus pavesti valstijos san
taikos teismui (Illinois Sta
te Board of Arbitration), 
bet karpenteriai nemosią 
straikavę, kol nebus jiems 
šis-tas užtikrinta.

Santaikos teismas arba 
komisija išleido atsišaukimą 
į karpenterių uniją kuo grei
čiausia baigti straiką, kuris 
grasias sustabdyti visą na
mų statymo veikimą ir len
gvai gali bedarbei! intra ūk
ti 125 tūkstančius žmonių. 
Karpenterių unija mielai 
sutikus atšaukti straiką, jei 
tik su tuomi sutiksianti uni
jos federacija. Abi pusi su
tinka nusileisti ir taikin- 
ties, nes kitaip abiem pu
sėm pramatomi dideli nuo
stoliai. Santaikos teisino 
nariai atlaikę konferenciją 
su kontraktorių atstovais. 
Tik nesmagų įspūdį pagim
dė kontraktoriai, kurie pas
kutiniam savo susirinkime 
didžiuma balsu nubalsavo 
jokiuo bildu nenusileisti 
streikininkams.

Pats gubernatorius Dun
ne asmeniškai tuo streiku 
interesuojasi ir abi pusi ska
tina taikinties; jis nurodo 
į didelius gyventojams nuo
stolius, jei greitai neįvyk
sianti taika. Podraug gu
bernatorius persergsti nau- 
doties prievartos ir išsišo
kimų, nes už tai gali patik
ti nesmagumai.

Todėl butų laikas kon- 
traktoriams nusileisti ir pa
galiau su darbininkais tar
ties.

cevičiu ir jog Dr. Zinion- 
tas už Bancevičių deda 
$200. Ištikro daktaras de
da už Žilinską, o ne už Ban
cevičių. Už Bancevičių ki
tas yra padėjęs šimtinę pas 
Joną Kulį.

Ežere nusiskandino kar- 
penteris Joseph Harrnet, 
kuris savo žmonai paliko 
i aščiuką, paaiškindamas, 
jogei visą žiemą buvęs be 
darbo ir kuomet pavasarį 
gavęs darbą, tuojaus kilęs 
straikas. Esą nėra darbo, 
tai ir gyventi neužsimoka,

Bet išgirdęs, jog nusiseka 
prigydyti kito koja, jisai 
dabar sutinka, kad jam bū
ti] pabandyta prigydyti sve
tima koja. Sako, kad jam 
verčiau išbandyti ir atgauti 
koją arba mirti, negu vesti 
tokį vargingą gyvenimą.

PATAISYMAS.
Vakarykščio numerio pra

nešime pasakyta, jog Žilin
skas atsisakė ristis su Ban-

ORAS.
Šiandie dalimis lietus ir 

vėsiau; rytoj, manoma, bus 
giedra ir šilčiau. Vakar 
augščiausia temperatūra bu
vo 73 laipsniai; žemiausia 
50 laipsnių.

Po numeriu 36 So. Pauli
na gat. gyvenančią Mrs. El
la A. Wilson sunkiai ap
daužęs plėšikas, kurį į sa
vo namus įsileido kaipo 
plumberystės inspektorių, 
kokiuo plėšikas persistatė. 
Apmušta moteriškė 
nepasveiksianti.

LAIVAKORTĖS Į KRAJU
RUSSIAN AMERICAN LINE, 

laivas “Kursk”, išplauks iš New 
Yorko balandžio (April) 27 d., 2 
vai. po pietą. Iš Chicagos reikia 
išvažiuoti nedėlioj, balandžio 25 
d. Kaina nuo New Yorko iki Ar
changelsko $48.00, ir nuo New 
Yorko iki Petrogradui $54.00.

Del platesniu informacijų kreip
tas į

Tananevicz Savings Bank 
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

turbūt

Vakar miestelyj
111.,, suareštuota keliolika 
moterių piliečių, kurios in- 
tariamos, jogei pastaraisiais 
i ■ i ūkimą i s papirkinė j usios 
piliečius, idant jie balsuotų 
už saliunų panaikinimą. 
Pasirodo, kad moteris poli
tikoje nėra goresnės už vy
rus.

Paris
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aA. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave. R

LIETUVIS
GRAEORIUS

į 
R
C 
i

B 
a

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

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

Miestelyj Warren, Ill., 
majoru išrinkta 74 metų se
numo moteris, Mrs. A. R. 
Canfield. Gavus viršų tik 
4 balsais. Jos kompetito- 
rium buvo Daniel Staver. 
Neišpasakytas moterims

FARMOS! FARMOS!
Norintieji pirkti geros žemes, ra- 

szykit man, o gausit farmų “Kata- 
liogą” rr mapas.

J. A. ŽEMAITIS 
FOUNTAIN, MICH.

džiaugsmas.

Saliune po num. 431 W. 
Division g. vakar pašautas 
policiantas Richard Gorm
ley. Jį pašovęs Robert Nel
son ir tai išnetyčių.

Majoro Thompsono inau
guracijos dienoj rengiamas 
mieste paroda vilnas, kuria
me, sakoma, imsią dalyvu- 
mą 100,000 žmonių. Tai bu
sianti demonstracija, kad 
miestui artinasi gerbūvis iš
rinkus majoru rcpublikoną.

.   ■ I. ■ ■ .i,,. ... iii.Ml. '„.MU....

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena
k:

E. E. Warsham, buvęs 
jurininku Suv. Valstijų lai
vyne, pora metu atgal ne
teko kairiosios kojos. Nusi
bodo jam būti be kojos, nu
bodo vargingas gyvenimas.

Telefonas Canal 538

Dr. H, Krasnow
Rusi kas Daktaras
Specijalistas Surgery ir 
Genito-Urinary Ligose.

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

1346 S. Halsted St. Chicago, Ill.

1

Ant pardavimo saliunas labai gero
je vietoje, kampas 33-čios ir Halsted 
St. Savininkas turi kitą užsiėmimą, ir 
todelgi nori parduoti. Pigiai parsiduo
da. Atsišaukite:
3301 S. Halsted St.,

I

I
Kas

I

I

I

Pirk Viaur Prince 
Albert. Paprašyk ble- 
tine, 10 c. rašdonu 
viršų maišeliu, 5 c., 
ir stiklines po svarą 
ir yo pusę svaro.

ToL Ganai 40621

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, III.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

qe

LOXOL

invi w. | 
CHICAGO, ILL |

IHJ-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

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

NEW YORK, N. Y.
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YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
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| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
įįį Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČtENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

KATALIKAS
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MILDA I 

TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasisekimą, 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesni 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Kainos šiokiom dienom 5c ant 
balkono 10c žemai.

Subattomis ir nedėliomis 2 vai. 
konas, 15c žemai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRAN

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyry moltynlų prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų 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. Kreipdames laiš
ku įdėkit už 2 centu krasos ženkle
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS.
Automobilų mokyklą ir Repair Shop.

2835 Cottage Grove Ave.. Chicago.

M. J. Mankowski
APTIEKA

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

vienas iš musą paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumą', gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildome receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias; musų gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.
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Fringe Albert
tautiškos linksmybes rūkymo

. Kiekvieną pypkę padaro du kartu geresnėj jaigu 
jį yra prikimšta ne svilinančiu tabaku. Po dauge
lio metu tirinėijmų mes išradomę būdą prašalini- 
mui gniaužimo ir svilinimo. Dabar galite rūkyti 
kaip ilgai norite, stipriausiai užtraukdami ir liežu
vio jums nedegins — jeigu rūkysite Prince Albert.

Atminkite, kad negausite taip gero taba
ko, kaip Prince Albert, nes kitas tabakas 
negali būti taip padarytas.

Sukdami cigaretą rūkykite Prince Albert, 
o užmiršite kas tai yra kankinimąsi nuo 
deginimo lupų, liežuvio ir gerklės.

R. J. REYNOLDS 
TOBACCO CO.

Winston-Salem, N. C.

1 Tel. Dsover 7042 Ž

| Or. G. I. Vezol (Vezelis) I
t LIETUVIS DENTISTAS J

+ 4712 So. Ashland Ave. t
J *rti 47 too gatvei. j

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau kiesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amovlcan School of Languages

‘"SAULE

išeina kas utarnlnltas lr petunia.
PRENUMERATA KAŠTUOJA- ---

AMERIKOJ p“*"“ $2.5o(pusei matų $1.25EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli - 
 f l joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojau?, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
S2B-522 W. South III Mahanoy City, Pa.

Chicago. III.Chicago 1741 W. 47th Street,

20 Ų UBU PIGIU!
Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman'o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
Areipkites in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL
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