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Žuvo daugiau 1,000 keliauninkų, tarp kurių daug 
: Amerikonų; Laivą sutorpedavo Vokiečiai. :J

• Nuskandinta Lusitania 
su 1,500 žmonių.

LONDONAS, geg. 8. — 
Nekuomet žmonijos histori- 
joj neišaušo pavasaris Eu
ropoj tarp tokių skausmų ir 
baisenybių, kaip šiemet. Bet 
Anglijos garlaivio Lusitania 
nuskandinimas nustelbia vi
sus nuotikius ant karo lau
ko.

Vakar vokiečių povande
ninis laivas Airijos pakraš
tyje sutorpedavo jūrių mil
žiną, puikų garlaivi Lusita
nia. Ant garlaivio buvo pi
liečių Įvairių valstybių, o a- 
merikonų buvo 188.

Didis garlaivis, gavęs pa- 
šonėn smarkią torpedą, po 
baisios ekspliozijos, i 15 ar 
,25 minutas murktelėjo jū
rės dugnan, nusitraukdamas 
su savimi 1,400 pasažierių ir 
daug brangių krovinių.

Ant garlaivio buvo 46 val
tis ir jos nelaimėje galėjo 
sutalpyti 2,198 asmenis. Bet 
Lusitania nugarmėjo jūrės 
dugnan taip greitai, jog pa
gal oficiali Anglijos prane
šimą, išsigelbėjo tik 653 pa- 
sažieriai, o nuskendo 1,446.

Išgelbėtieji atgabenta i 
.Airijos miestą Quinstown. 
Didesnė išgelbėtųjų dalis 
buvo moteris. Baisiame jos 
buvo padėjime; jų drabu
žiai buvo permirkę jūrės 
vandeniu, jos buvo basos, 
vienplaukės. Daugelis del 
žaizdų negalėjo paeiti.

Išgelbėtiesiems buvo at
verti visi hoteliai, valgyklos 
ir ten gavo karštų valgių, 

’ aprėdalo, poilsio.

Kapitonas Turner tuoj 
liepė leisti žemyn valtis. 
Vieną valtį beleidžiant tru
ko virvės ir valtis plumpte
lėjo jurėn. Vienas pasažie- 
ris prie to iškrito iš valties.

Po to valtis, pasažierių 
pripildytos, buvo leidžiamos 
žemyn. Daugybės pasažie
rių, užsidėję plūdes, nelau
kė, kol gaus vietą valtyje, 
šoko jurėn.

Lusitania pirmgaliu pa
nėrė jurėn. pasistojo it di
džiulė kolona ir paskui jurė 
prarijo tą milžiną.

Nelaimės vieton pribuvo 
apie 20 garlaivių ir rinko 
pluduriuojančius pasažie- 
rius.

Sis puošniausias laivas žuvo

Vėliausios ži
nios Iška

ro lauko.
Rusijos lakūnai bombar

davo Konstantinopolį. Ka
ro laivai bombarduoja Bos
foro fortus, o talkininkų lai
vai daužo Dardanelių fortus.

Teutonų jėgos grudžia ru
sus iš vakarinės Galicijos ir 
visai keliasi per Vislokos 
upę.

TIKĖJOSI LAIMINGAI 
PERKELIAUTI.

Lusitania jau buvo Airi
jos pakrantėse ir visi buvo 
gerame upe. Tikėjosi, jog 
kelionė laimingai pavyks. 
Bet netikėtai pasigirdo bai
sus trenksmas. Jūrių mil
žinas gavo dvi torpedas.

LUSITANIA PRISIPIL
DĖ DUMAIS.

Torpedos pervėrė garlai
vio sieną ir ekspliodavo vi
duryje. Po visą garlaivi 
pasklydo bjaurus, troški
nanti, susarginanti durnai. 
Didžiausia panika kilo tarp 
pasažierių. It pabludę ėmė 
griebtis pludžių.

LONDONAS BE GALO 
SUJUDINTAS.

Sunaikinimas Lusitanios, 
greičiausio Anglijos garlai
vio, sujudino Londoną ir vi
są Angliją taip, kaip niekas 
kitas nuo pat pradžios karo.

Laikraščiai, išleisti extra, 
buvo gaudomi jr tiesiog bu
vo rijami.

Ant Lusitania buvo amu
nicijos, bet anglai sako, jog 
tas nepateisina vokiečių už
puolimą ir vadina tą piratų 
(plėšikų) darbu. Visi prieg- 
tam klausia: “Na, ką dabar 
Amerika darys?’’

KAIP BUVO SŪTORPE- 
DUOTAS.

Pilnų smulkmenų apie a- 
taką dar nesužinota. Bet 
išpildyta ataka šitokiose ap- 
linkykbėse.

Vakar iš ryto Lusitania 
atplaukė i Airijos pakraš
čius. Pakraščiai ištolo jau 
buvo matyti. Kadangi bū
davo matoma periskopai vo
kiečių povandeninių laivų 
ties Airija, tai Ant Lusita
nia viskas buvo prirengta 
prie to,' kas daryti atakai 
ištikus.

Kaip Turner tikėjosi, jog 
del didžio greitumo jo gar
laivis galės pabėgti nuo 
priešo. Bet priešas torpe- 
davo be jokio persergėjimo. 
Spėjama, jog septynios tor
pedos buvo iššautos, kol bu
vo pataikyta į garlaivį.

Buvo jau antra valanda 
po pietų. Pasažieriai nese-

nai buvo papietavę. Ir štai 
netikėtai sukriokė garlaivy
je ir visiems aišku buvo, kas 
atsitiko. Tai ne Titanic 
smogė į ledų kalną, bet dvi 
vokiečių torpedos drožė į 
Lusitania.

Airijos mieste Land’s End 
bevielio telegrafo operato
rius gavo ištokią žinią: 
“Pribukite tuoj. Didis pa
krypimas. Esame 10 mylių 
nuo Kinsale.” Daugiau jo
kios žinios negauta. Po 2 
minutų jau po visą pietinį 
Airijos kraštą buvo žinomas 
tasai trumpas pranešimas. 
Iš visų pietinių Airijos uos
tų smuko garlaiviai jurėn 
ieškoti nukentėjusio garlai
vio.

Kaikurie paduoda, jog 
torpedos drožė į Lusitania 
2:15 vai., o nuskendo 2:45 
valandą.

Garlaivis Lusitania prigu
lėjo Cunard kompanijai; 
valdžia ir kompanijos vir
šininkai renka visokius fak
tus kas link nuskandinimo. 
Visiems įstabu, kad garlai
vis taip greit buvo jūrės 
prarytas. Garlaivis turėjo 
kelis skyrius ir tie skyriai 
galėjo būti aklinai uždaro
mi. O prieš sutorpedavimą 
buvo prisirengta, kad kas 
minuta butų galima uždary
ti visus skyrius. Kadir ke
li skyriai butų buvę užpildy
ti vandeniu, tai ir tuomet 
dar butų galėjęs garlaivis 
pluduriuoti. O dabar jis 
taip greit dingo. Tai neiš
aiškinama paslaptis.

Liverpoolyje, pasklydus 
gandui apie Lusitanios liki
mą, atsikartojo scenos, pa
našios ištikusioms po Tita
nic ir Empress of Ireland 
nuskendimo.

KAS BUVO ANT LUSI
TANIA.

Be pasažierių ant Lusita
nia dar buvo daug krovinių 
už kokius $750,000. Buvo 
karinės kontrabandos, buvo 
5,470 dėžių su patronais. 
Buvo daug vario, geležies ir 
daug maisto produktų.

Lusitania pirmą savo ke
lionę per Atlantiką padarė 
1907 metais. Iš Liverpool 
išplaukė rugs. 7 d. Tuomet 
buvo didžiausias ir su ge
riausiais patogumais garlai
vis.

Buvo 790 pėdų ilgumo, 88 
pėdų platumo ir 80 pėdų gi
lumo. Turėjo 175 aklinai 
uždaromų skyrių. Garlai
vio statytojai rokavo, jog 
reikės daugiau, kaip vienos 
torpedos tokio garlaivio nu- 
skandinimui.

SUJUDINO AMERIKĄ.
Washingtono valdžia labai 

sujudinta tuo nuotikiu. Pre
zidentas Wilson buvo beei
nąs iš Baltųjų Rūmų golfą 
pažaisti, kuomet gauta ži
nia. Visą dienos tvarką 
permainė ir laukė, kokios 
žinios toliau ateis. Tai di
džiausias smūgis del Ame
rikos nuo pat karo pradžios. 
Nuotikis su Falaba ir Gulf- 
light tai niekis, sulyginus su 
dabartiniu nuotikiu, kuomet 
tiek daug žymių amerikonų 
nuskandinta.

— San Diego, Cal., geg. 
6. — Didi audra sudaužė 
Japonijos skraiduolį Asama, 
kurs nuo senai užsakęs ant 
seklumos, negalėjo būti nu
vilktas. Skraiduolio pasta
tymas buvo atsiėjęs $2,500,- 
000.

Chicagiečiai 
ant Lusitania.

Nuskandintu laivu Lusi
tania keliavo žemiau išvar
dinti chicagiečiai, kurių dau
gumas nuskendo. Štai jie:

John Jacob Baba, 119 W. 
Ontario st.

George Baba, 14 West Il
linois st.

Frank Baba, 20 West O- 
hio st.

Abram Baba, 740 East 
Fifty-first st.

H. Bolton, Jr., Blacksto
ne Hotel.

Miss Nicholas Boyle.
Dennis Ross Bozenof.
Frank Bosenof.
C. Y. Carlson, Crowford 

and Tennyson aves.
Patrick Callan, 3028 West 

Taylor str.
W. Campbell and wife, 

4200 Cottage Grove Ave.
E. M. Collis, Riverside, 

darbininkas Commonwealth 
Edison kompanijos.

Miss Agnes Crosby.
C. A. Dingwall.
Michael Granaham, 3322 

West Ohio str.
Michael Gibbons, 167 In

stitute Place.
Montague T. Grant, 1412 

East 51 str.
Mrs. Montague T. Grant.
A. Gadsden, .81 East Ma

dison st.
H. K. Harrison, 5826 E- 

rie st.
Miss Nellie Huston, 7225 

Evans Ave.
F. W. Hawkins.
Francis B. Jenkins.
Miss Rita Jolivet.

Sven Johansson, 523 E. 
22 str.

Nikola Kaperalai, 713 N. 
Clark str.

Charles Ganus and wife, 
3222 W. Ohio str.

Harry King, 1445 Cleve
land avė.

C. C. Lunn, 4420 Laporte 
avė.

Mrs. C. C. Lunn, 4420 La
porte avenue.

Miss Catehrine M. E. Ler- 
told, Swift and Co., 1908 
Montrose Blvd.

Mrs. James Murray and 
son Walter, 6853 S. Green 
street.

William Hounsey, expres
sman, 4420'Laporte ave.

Miss Mary F. Nicols, 7337 
South Racine avenue.

A. Z. Obains, 713 N. Clark 
str.

Charles A. Plamondon, 
machinery manufacturer, li
ving at 1344 Astor str.

Mrs. Charles A. Plaman- 
don, 1344 Astor str.

A. J. Scott.
Miss Agnes Smith.
Thomas Stephens............
E. B. Thompson.
Mrs. Catherine E. Willey.
Miss Alice Wilkes.
Mrs. Charles Young.
Ala Bardz Yohaman.

Vokiečiai skelbia, spau
džią priešus Yprcs apyilgį 
se ir kad talkininkų ataSos 
ant kalno num. 60 neturėjo 
pasisekimo.

Kurdai užkaukazyje pa
davė vergi j on daugiau, kaip 
850 moterių ir ištalžė dau
giau, kaip 5,000 krikščionių.

Japonija suminkštino sa
vo reikalavimus ir karo ne
busią su Chinija.

Rusai sumuš
ti Lietuvoje.

BERLYNAS, geg. 8. — 
Vokiečių oficialiame pra

nešime skelbiama:
“Mūšiai į pietus nuo Ša- 

duvos ir į rytus nuo Rasei
nių pasibaigė, pilnu sumuši
mu rusų, kurie panešė di
džius nuostolius. Nelaisvėn 
pateko 1,500. Rusai trau
kiasi atgal.

Į pietus nuo Kalvarijos, į 
pietus nuo Augustavo ir į 
vakarus nuo Przasnysz ru
sų atakos po kruvinų susi
rėmimų buvo atmuštos. 
Tuose susirėmimuose rusų 
pateko nelaisvėn 520.’’

(Tąsa ant 1 pusi.).

EXTRA
— Londonas, geg. 7. — 

Garlaivis Carthay plaukė iš 
Kopenliageno į Chinija. 
Bet Šiaurinėj juroj užva
žiavo ant minos ir po 20 mi
nutų niurktelėjo po vande
niu. Visi jurininkai suspė
jo sulipti į valtis ir visi lai
mingai atplaukė į Ramsga
te.

LONDONAS, geg. 8. — 
Su Lusitania žuvo 1502 as
menis. Tarp nuskendusių 
yra 144 amerikonai.

Iš amerikomi prigėrė mi
lijardierius Alfred G. Van
derbilt, garsus artistas 
Charles Frohman, žymus 
rašytojas E. Hubbard ir gar
sus rašytojas Klein.
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pasbierkto miriop Petro 
Kiaulėno laiškas, rašytas 
broliui J. Kiaulėnui į Cam
bridge, Mass. Laiškas taip 
skamba:

“Mielas Broli:
Sudie, atleisk man, jei 

buvau' nusidėjęs, blogi 
žmonės mane ištvirkino, 
dabar aš gailiuos, bet jau 

MBFno gyvenima’š * trum
pas, dovanok man už vis
ką, nes ant šios pasaulės 
gal jau nesimatysim. Ne
linksmas tau šis puikus 
gegužės mėnuo, 
jums 
nėms 
mane 
Man 
broli,

Sudiev mano mielieji, 
dovanokit man už viską. 
Gegužės 39 d. mane nužu
dys, mano kūnas bus pra
žuvęs ant amžių, bet sie- 
la-dušia gyvena per am
žius.

Sudiev mielai motinai.
Ncsigraudink labai, at

mink mane maldose. 
Prieš sniertį išpažintį at
liksiu.

Petras Brolis.” 
Be komentarių. žinoma, 

kas tie blogi žmonės ir be
dieviai.

Sudiev 
visiems mano gimi- 
ir visiems. Išvedė 
iš kelio bedieviai, 

gaila tavęs, mielas 
gaila jūsų visu.

Gyvi faktai.
Blaivybes parodoj, kuri 

vakar pasibaigė šv. Jurgio 
salėj, Chieagoj, buvo iš
traukta aikštėn daug gyvų 
gyvenimo faktų, buvo išsta
tyta parodymui didžiausioji 
žmonijos yda, buvo atver
ta skaudžiausioji žaizda. 
Ant salės sienų buvo daug 
paveikslų, piešinių, diagra
mų, i kuriuos pažiurėjus, už
čiuopi opiausiųjų žmonijos 
vietų.

Ant vieno didelio poperos 
lapo didelėmis raidėmis bu
vo parašyta Galelio, senovės 
išminčiaus, pasakymas: “Iš 
visų vaistų, kokius daktarų 
mokslas galėjo išrasti, kuo- 
geriausias yra blaivybė.”

Toliau atsilankiusieji ga
lėjo pasakyti:

“Amerikos lietuviai kas
met prageria $40,000,000.”

Jei vienų metų Amerikos 
lietuvių pragertus pinigus 
suvartoti sušelpimui nuken
tėjusių nuo karo viengen
čių, tai Lietuvoje kiekviena 
šeimyna gautų po $80.

Jei Amerikos lietuvių vie
nais metais pragertus pini
gus suvartoti apšvietai, tai 
Lietuvoje išstatytumėm di
džiausių pasaulyje univer
sitetų ir suteiktuinėm už- 
dykų mokslų ir pragyveni
mų 5,000 studentų.

Tai juk daug reikšmingi 
palyginimai. Ištikto, ką tai 
mes padarytumėm, jei su- 
vartotumėm prageriamus 
pinigus apšvietai. Yra ži
noma, jog Chicagos univer-. 
sitetas yra turtingiausias 
pasaulyje. Geriausiai yra 
įrengtas. Jo judinamasis ir 
nejudinamasis kapitalas iš
neša $30,000,000. Taigi A- 
merikos lietuviai už prager
tus pinigus daug geresnę 
mokslo įstaiga ištaisytų, ne-
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Čia parodoma fotografija šoferio ir automobiliaus, bėgančio 90 mylių valandoj.

kuomet negali būti ilgai val
domas vienos centralės val
džios. Jei mes šiame kare 
gautumėm viršų ligi tokiam 
laipsniui, negalėtumėm 
persvaros išlaikyti nei 
šimties metų be kovos, 
džiu sakant, dabartinis
ras duotų pradžių visai di
delių pasaulinių karų seri
jai. Ne, viena kokia val
stybė negali valdyti viso pa
saulio.

Profesorius labai išaugšto 
rašo, tečiau jo pažiūros vis
gi blaivios, o

tos 
de- 
Žo-

gu Chicagos universitetas, 
kurs yra puošniausias pa
saulyje ir išstatytas milijar- 
derio Rockefelierio milijo
nais.

Kun. P. Serafinas savo 
iškalbingoj kalboj antrą pa
rodos dieną pasakė, jog jo 
parapijoj, Bosclande, yra 
20 saliunų. Kiekvienas sa- 
liunas turįs daug-maž apy
vartos per metus $30,000. 
Todėl Roselando lietuviai 
per metus suneša į smuk
les baisią sumą — $200,000. 
Gerbiamas klebonas pasakė, 
jog dabar, bedarbei užėjus, 
atbėginėja.žmoneliai ir guo
džiasi savo vargais, netur
tu.

Kaip ilgai Roselando lie
tuviai galėtų išbūti be dar
bo ir juodos dienos nematy- 

nors vienų metų 
pinigai sugrįžtų

alkoholis yra 
plėšikas ant

di- 
že- 
pa-

Prof. Walter Schucking 
iš Malborgo “Berliner Ta- 
geblatt” sekančiai rašo:

Daugybė žmonių Vokieti
joj mano, jogei dabartinis 
karas turėsiąs pasibaigti už
tikrinimu Vokietijai hege
monijos visam civilizuotam 
pasaulyj ir nustatymu tuo 
būdu romybės nors kelioms 
žmogių kartoms ateityj. Ta
tai. ors esame tikri, kad 
m1' pergalėjimas tokiu ga- 
1 ..i. priešininku žymiai pa- 
(inj n musų baisa tautu 
taryboje, tečiau reikia pri
pažinti, jogei nekurie aliniai 
politikai nužengė pertoli sa
vo pretenzijose ir nemoka 
apkainuoti musu priešinin
ku.

Tie, kurie pažįsta histori- 
ją, žino, jogei pasaulis ne-

Iš Škotijos pranešama, 
kad i lordo Kitchencrio at
sišaukimų, jogei Anglijai y- 
ra būtinai reikalinga turėti 
daugiau kareivių teutonų 
sutruškinimui, atsiliepęs 
toks didis skaitlius kunigų 
ir pastorių, tvirtų ir sveikų 
vyrų, kad nuspręsta iš jų 
vienų sudaryti atskiras kor
pusas. Jie visi, esu jau 
mankštinami vartoti gink
lus ir po kelių mėnesių bu
siu pasiųsti karo laukan.

Illinois legislaturoj paga- 
galiau pabaigta visokie gin
čai “sausųjų” su “slapiai
siais.”, Visu, tai]i sakant, 
frontu laimėjo “slapieji,” 
nes visokie prohibicionistų 
biliai, ypač kas link Chica
go apsausinimo, nuėjo nie
kais. Net pasipriešinta prieš 
saliunų uždarymų sekma
dieniais Chicago j. Sunku 
kovoti su “slapiaisiais.”

ti, jei jų 
pragerti 
jiems..

Ištiesti, 
džiausiąs
mes, kaip tai blaivybės 
rodoj ant didžio lapo dide
lėmis raidėmis 
šyta.

Tokie gyvi 
faktai ne vien 
paakstinti 
žmones prie
bet prie pastojimo uoliais 
blaivybės platintojais.

riškę, kaipo girtuokliaus 
žmoną. Neblogai lošė T. 
Lazdauskas Kandoraus ro
lėje, tik melsties nemokėjo. 
“Viršaičio varguose” svar
biausias roles turėjo J. Jon- 
čius viršaičio* rolėje ir M. 
Samolinaitė Rindikienės ro
lėje. Abu lošė gerai, tik 
viršaitis retkarčiais persilp- 
nai kalbėjo. J. Žiburka — 
raštininko rolėj — lošė tik
rai natūraliai.

Pasibaigus lošimams bu
vo balius. Publikos buvo 
pilna svetainė. Visas vaka
ro pelnas skiriamas vietos 
lietuvių parapijos naudai.

Vietos lietuviai gali tik
rai pasidžiaugti, kad jų tar
pe randasi toksai gražiai 
prasilavinusio jaunimo bū
relis, kurs atlieka bažnyti
nius giedojimus ir liuosu lai
ku surengia vakarus bei 
koncertus, kur visuomenė 
gali linksmai praleisti lai
ką ir pasižmonėti.

S. Gedeikis.

zacijas. Jis labai gerai nu
kalbėjo. '

Po prakalbai atvaidinta 
viršminėtas veikalėlis. Lo
šėjai ne visi gerai lošė, per
daug garsiai suflerio balsas 
girdėjosi. Motinos rolė ge
rai atlikta. Publikos buvo 
visai mažai.

_ Vakaras atsibuvo šv. An
tano parapijos svetainėje.

Pavasario Žiedas.

JAUNIMAS VEIKIA.

St. Charles, III. — Čia su
sitvėrė lietuvių jaunimo 
dramatinis ratelis ir paliko 
po socialistų kuopa. Rate
lis pats savaimi, ty. be jo
kios prieglaudos negalėjo 
gyvuoti, tatai prisišliejo 
prie socialistų, kurie jį mo
kės panaudoti savo tik
slams.. Tėvinainis.

LENKAS NUŽUDĖ 
VOKIETĮ.

buvo para-

gyvenimo 
kad privalo 

geresniuosius 
blaivinimosi,LietuviaiAmerikoje

VAKARAS PARAPIJOS 
NAUDAI.

o

Waukegan, Ill. — Gegu
žės 2 d. šv. Cecilijos Gies
mininkų draugija surengė 
puikų vakarą. Vaidinta dvi 
komediji: “Degtinė” ir 
“Viršaičio vargai.” “Deg
tinėje” geriausiai lošė A. 
Ašmiukė Salomėjos rolėje, 
nudavė tikrą vargšę įnotc-

“VELNIAS SPĄSTUO
SE” SCENOJE.

Cicero, III. — Bal. 25 d. 
(Apie tai “Katalike” jau 
buvo rašyta, bet dabar ta
sai pranešimas pasakomas. 
Bed.) čia statyta scenoje 
“Velnias spąstuose.” Tai 
surengė Saldž. Širdies V. 
Jėzaus dr-ja.

Pirm lošiant tą veikalėlį, 
Dr. A. K. Rutkauskas iš 
Chicago kalbėjo apie reika
lingumą tarp lietuvių dr-jų 
vienybės, apie draugijų pri
gulėjimą į didžiules organi-

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI“ BENTVIENOS 
' DIENOS UŽDARBI.

Baltimore, Md. — Nekok- 
sai Joseph Boernez, 22 me
tų, seniau buvęs muzikan
tas ant garlaivio “Neckar,” 
gi šiais laikais dirbęs Re- 
leigh viešbutyj, nuėjęs į Lo
cust Point aplankyti savo 
pažįstamus ir pakelinį už
ėjęs saliunan po numeriu 
3124 Lowson gat. Saliune, 
žinoma, atsiranda visokių 
žmonių. Tenai imta kalbė- 
ties apie karą, paskui bar
ies. Vienas lenkas išsi
traukęs revolverį ir ant vie
tos paklojęs vokietį—kulka 
perskrodžius širdį. Kol po
licija atvyko, susirinko daug 
abiejų pusių šalininkų. 
Tuomet prasidėjo baisiau
sios muštynės, bet policija 
atpyškėjo ir visus lazdomis 
išblaškė. Nušauto vokiečio 
lavonas nugabenta ligoni
nėn. I 
žudžio, 
kai.

Dėdė Samas 
apie Japoni
jos ir Chini- 
jos politikę.

Washington, D. C., gcg. 8. 
— Po kelių mėnesių tylėji
mo reikale politikos ir san- 
tikių Chinijoj ir Japonijoj, 
ir kuomet tarp tų valstybių 
kas valanda gali gimti ka
ras, pagaliau ir Suv. Valsti
jų valdžia prašneko ir pasa
kė tame reikale savo nuo
monę. Ir ve kaip ji skam
ba:

“Nenorint, idant išeitų 
kokie nors nesusipratimai 
kas link Suv. Valstijų sto
vio žvilgsniu į Chinijos ir 
Japonijos- dabartines dery
bas, apreiškiam:

“Nuo pat tų derybų pra
džios Japonijos valdžia pra
nešė Suv. Valstijų valdžiai 
apie derybų bėgį ir visus ki
tus reikalus, surištus su to
mis Japonijos ir Chinijos 
derybomis.

“Japonijos valdžia visuo
met mus užtikrino, jogei ji 
visai neturinti jokio tikslo 
kesinties ant Chinijos nepri- 
gulmybės, ar tai imti jos te
ritorijas, bet visi reikalavi
mai, kokius Japonija stato 
Chinijai nieku nepalies ki
tų valstybių reikalų, nei 
neutralybės. Kitų valsty
bių traktatai padaryti su 
Chinija bus ir toliau palai
komi ir pildomi ir atvirų du
rų politika, ty. laisva pirk- 
lyba nebus panaikinta.

“Suv. Valstijų valdžia ne 
tiktai neišsižadėjo pati jo
kių ten prerogatyvų ir pri
vilegijų, bet ir nemano per
traukti jokių traktatų su 
Chinija, bet lygiai valdžia 
nebuvo nei Japonijos, nei 
Chinijos klausiama apie tų 
privilegijų atsižadėjimą.

“Čia nėra pasikėsinimas 
ant Chinijos laisvės, čiely- 
bės ir vystymosi, taippat 
ant jos vidurinių reikalų, 
tik Japonija nori labiau su 
Chinija susiartinti, kas a- 
bicm tom didelėm valstybėm 
gali išeiti geran, ty. gali bū
ti užmegsti širdingesni, ank
štesni santikiai, be kurių ne
gali būti pasaulyj romy
bės.”

Tiek pasakė Suv. Valstijų 
valdžia. Puikus gali būti 
“širdingi” santikiai, jei Ja
ponija priešais Chiniją mo
bilizuoja karo laivyną ir ka- 
ruomenę, pasiunčia ultima
tumą ir ruošiasi karam

Chinija pro ašaras atsilie
pia į visą kultūrinį pasaulį 
ją gelbėti nuo besotes Japo
nijos, kuri Chiniją nori pra
ryti, kad tuo tarpu Suv. 
Valstijų valdžia sau ramiai 
kalba apie tų valstybių šir
dingus santikius.

Matyt, Dėdei Šamui neru
pi nei Chinijos politika, nei 
ten atviros durįs, bet tik ru
pi palikti neutraliu ir su nei 
viena valstybe neturėti ki
virčų.

LAIVAKORTES | KRAdĮI 
Russian American Line lai
vas “Caritza” išplauks iš 
New Yorko tiesiu keliu be 
jokio persikėlimo į Archan
gelską (Rusijoj) gegužio 
(May) 22 d., 1915. Iš Chi
cagos reikia iškeliauti gegu
žio (May) 20. Pašportus ir 
kitus reikalingus dokumen
tus parūpiname ant vietos. 
Del platesnių informacijų 
kreipkitės į

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

Dg T. M. Miirzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį clarba dantisterijos sky 
riuu iueinanti Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. WIEGNER
GYDYTOJAS

3337 So. Morgan St. Chicago, 111
Kolboma Lietuviškai

DIDELE AŪKA^
1 ar t pakelio Z1RA, be jokio apgarsinimo laikra- 

Miuoae, jau dabar turi verte jum į v. ▲ 

įpinlnjib; prleg tame rasit kuinam

Prlrtskl*

H
fe rd' pakelljc ZJRA A 

clgarctų kuponų 
ant 3 cento Oa- A 

II rinkti prkia- 
klus pakelių ir A 

kuponus, nes už x 

juos kožnas. kas 

lik nori, gali 
gauti grašius^ 

prezentus. Pa- M 

klausk apie juos 

savo Itornlnko. 

o jis tau papasa- 

kns apie juos.

šl<» nitu tk Iki Ji Jkn« OnMJtta i«lt m >

P. LcriUard Co., NewTcrk City

8 Tel. Randolph 521G

I A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. baSALLESF.
(Room 815) Chicago, Ill.

S Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

Extra! Naujiena!
šiuotiii pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galerijų. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin
ti.

P.GOiW 3130 S. Hals ted St
sex::

FARMOS

Suimta, apart žmog- 
, dar šiaip keli len-

Ant parandavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais, šalo batikos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaušiui, Drapanų, Aprčda- 
lų arba Ceverykų 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, DI.

geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

Earmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. Žeme: molis bu juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Berlin^ 
giausia žemė visokiems javamo, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu, 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apieliukėje, kuris yra tur, 
tingiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, batikos, bažnyčios, mok- 
slainos ir visi kiti paran kūmai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy
liojo žmones pirkti ameltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo mane* nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir gręi 
tai tapsi turtingu farmioriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijo* ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS 
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.
T*

2
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Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

dieną pakeltas, kad į juos 
kuodaugiausia ineitų saulės 
šviesos.

DVIGUBOS S & H ŽALIOS PIRKL. STEMPOS IKI 12VAL.PIETŲ, POTAM PAVIENES STEMPOS.

TYRAS ORAS IR 
SVEIKATA.

Žmogui nekuomct negali 
būti perdaug tyro oro. Ty
ru 'oru žmogus neapsiris, 
panašiai, kaip kad valgiu 
gali apsiryti. Anaiptol. La
bai butu gerai, kad kiekvie
nu įkvėpimu imtumėm į 
save kuotyriausią orą.

Netyras, kenksmingiau
sias oras yra tas, kuriame 
randasi angliarūgšties, iš
kvėpuoto oro. Mes iškve
piame angliarugštį. Intrauk- 
tas i musu plaučius oras, 
leidžia savo oxygeną i krau
ją, o iš kraujo per plaučių 
sieneles išeina angliarugštis 
ir ją mes iškvepiame.

Jei kambarys nevėdintas 
ir jame randasi kelintas 
žmonių, tai jame greit at
siras tirštai angliarūgšties. 
Tokiuo budu jie kvėpuos 
jau iškvėptu oru. Įsikvėps 
oro, pilno angliarūgšties. 
Kraujas negalės pasiliuo- 
suoti nuo sau kenksmingos 
angliarūgšties, nes jau plau
čiuose bus tas pat gazas. 
Liekant kraujuje angliarūg
šties, kenčia nuo to visas or
ganizmas, o labiausia sme
genis. Todėl mokyklų kam
bariai ypač turi turėti ge
rą, tyrą, išvėdintą orą. Kuo
met blogas oras klesos kam
baryje, tai mokiniai tik 
snaudžia, žiopso, nepajėgia 
išguldomųjų dalykų įsidėti 
galvon. Jų protas tuomet 
nesiplėtoja, neauga.

Kiekvienas žino, kad fi
ziškai dirbant mes smarkiau J
imame alsuoti, bet mes 
smarkiau imame alsuoti po 
valgio, smarkiau alsuojame 
dieną, negu naktį, smarkiau 
alsuojame šviesoj, negu 
tamsoj, smarkiau alsuojame 
šaltomis žiemos dienomis, 
negu šiltomis vasaros die
nomis.

Angliarugštis yra sun
kiausias gazas, negu kiti o- 
ro sudėtiniai gazai — oxy- 
genas, nitrogenas ir t.t. To
dėl kambariuose ir kitur an
gliarugštis leidžiasi į paže
mes. Italijoj yra taip vadi
namas šunų urvas. Tame 
urve esti daug angliarūgš
ties ir jis randasi pažemėse. 
Jei žmogus jin ineina, tai 
jam nieko nekenkia, bet 
kaip tik jon ineina šuo, tai 
tuo pastimpa, nes jam prisi
eina tiesiog angliarugštimi 
alsuoti. O žmogaus nosis 
tame urve yra augščiau an
gliarūgšties sluogsnio. Bet 
jei žmogus atsigultų tame 
urve, tai jis ūmai užtrokš
tų.

Suprantant tyro oro svar
bą del musų organizmo, del 
musų sveikatos, mes priva
lome del savo gero kuola- 
biausia rūpintos turėti vi
suomet tyrą orą, vėdinti sa
vo kambarius ir neteršti 
brangaus oro nuodingais ta
bokos durnais.

ŠVIESA.
Tik ką matėme, kaip svar

bu yra turėti tyro oro. Da
bar pažvelgsime, jog šviesa 
taipgi mums yra labai rei
kalinga, kaipir tyras oras.

Jei nebūtų saulės, tai ne
būtų jokios gyvybės, arba, 
geriau sakant, nėra šviesos 
— nėra gyvybės.

Mes matėme, jog kraujas 
teka į plaučius, kad atsiliuo- 
suoti nuo angliarūgšties, ga- 
zų ir kad pasiimti oxygeno. 
Lygiai kraujas'teka į pavir- 
šį musų kimo, kad gauti 
šviesos. Šviesos spinduliai 
peršviečia per odą ir gaivi
na kraują. Bet savo dra
bužiais užtemdiname dides
nę savo kimo dalį, neprilei- 
džiame arba mažai prilei
džiame šviesos prie odos.. 
Tik veidas, kaklas ir rankos 
yra šviesai tiesiog prieina
mos. Kuomet esame vien
marškiniai, tai per musų 
marškinius peršviečia švei- 
sa ir, kiek gali, gaivina mu
sų kraują.

Gyvūnai ir augmenis rei
kalauja šviesos. Žinome ge
rai, kad vietose, kur saulės 
spinduliai neužeina, tai ne
auga arba mažai teauga žo
lės. Pavasarį bulvės ima 
leisti diegus rūsiuose, bet tie 
diegai, augę be šviesos, yra 
tiesiog nuodai. Galvijus ga
lima tiesiog užnuodyti to
kiais diegais.

Kraujas, kaip ir augme
nis, reikalauja šivesos — 
tiesioginių saulės spindulių. 
Šviesos mes tegalime gau
ti per odą. O odą mes ap
dengiame drabužiais ir ne- 
prileidžiame saulės spindu
lių.

Kuomet perdaug žmogui 
šviesos pritrūksta, tai pas 
jį atsiranda kaikurios ligos. 
Mes gerai žinome, jog dak
tarų vartojama X-spinduliai. 
Finsen šviesa, elektrikinė 
šviesa ir galop radiumas. 
Iš to aišku, kad stokuojant 
šviesos, atsiranda tūlų ligų.

Kiekvienas yra girdėjęs 
apie baisią ligą, vadinamą 
vėžiu. Ja žmonės vis la
biau ima sirgti. Tyrinėtojai 
dar nesusekė pilnai tos li
gos mikrobų. Bet jau su
sekta, jog vėžys yra tai dyk
inėsiu atsiradimas. Tos 
dykmėsės naikina kūno au
deklą ir silpnina jį. Tos 
dykmėsės ant žmogaus kū
no yra panašios grybeliams 
ant medžio. Tie grybeliai 
ant medžių auga tamsoje. 
Taip ir dykinėsiu atsiranda 
kokioj nors vietoj ant žmo
gaus kūno ir tai dedasi del 
šviesos stokos. Kaip rūsy
je visokių bjaurių, nuodin
gų augalų atsiranda, taip 
panašiai ir žmogaus kūne 
atsiranda dykinėsiu, kuomet 
pritrūksta šviesos. Aišku, 
kad šviesa yra svarbus 
daiktas del žmogaus. Ne be 
reikalo tamsa yra žmonėms 
tokia baisi, gązdinanti. Joj 
ištikto pavojus žmogui.

Ne vien tiesioginiai sau
lės spinduliai yra naudingi 
žmogaus kiniui. Iš dalies 
tą pat atlieka šiaip dienos 
šviesa. Elektrikinė šviesa 
irgi peršviečia per žmogaus 
odą ir atlieka daug-maž tą 
pat, ką saulės spinduliai. 
Bet elektrikinė šviesa nega
li užvaduoti saulės spindu
lių.

Sveika žmogui įsikaitinti 
saulėkaitoj. Ineina varto
jimai! taip vadinama sun
bath. Yra tai išsišutinimas 
saulėkaitoj.' Vasarą, išėjus 
maudytis, labai sveika pasi- 
kepinti saulės spinduliuose.

Kambariuose neužtraukti 
langų uždangas, bet laikyti

Gimtadienis.
Ji gimė kaime X iš tėvų 

kaimiečių N. N. Augo tar
pe kelintos sesučių ir dvie
jų broliukų. Ją. visi mylė
jo, kaipo mažiausią šeimy
noje — ypatingai motina. 
Kiekvieną gimtadienį moti
na ją saldžiai pabučiuodavo, 
primindama, kiek gimtadie
nių jau praėjo.

Oi, tie saldus motinos 
bučkiai! Likimas skyrė jai 
dar jaunutei, apleisti savo 
tėvelių namelius, savo gim
tinę grintelę, keliauti toli, 
toli jai nežinoman kraštai).

Kelionė — ji sau žino. 
Maža iškeliauja iš savo 
krašto ir vėl parkeliauja. 
Bet čion kas tai nepaprasta. 
Prisimena jai gimtadienių 
motinos bučkiai. Darosi 
nejauku. Nors dar suvis 
jaunutė, — kilo jai galvoje 
rimtos mintis — kas pri
glaus ją svetimoj šalyj, kas 
suteiks gimtadienyj bučkį?

Motina rengdama kelian 
gailėjo jos ir prieš išvažiuo
siant karštai bučiavo ją sa
kydama: “Vaikeli, šie ma
no, gal paskutinieji, bučkiai 
ir palaima telydi tave sve
tur, tevadovauja tau ten; 
teveda jie tave prie meilės 
tavo tėviškės — prie savųjų, 
teprimena jie tau tavo gim
tadienius ir savo seną moti
ną. Krypstant blogojon 
pusėn bei abejonėm, tebūnie 
jie tau rodykle tieson.”

Gaila buvo skirties su sa
vo motina, tečiaus likimas 
kitą ką lemia. Oi, tas li
kimas, kiek jis kūdikių iš
plėšia suvargusioms moti
noms.

Ji iškeliavo. Motinos pa
laima lydėjo ją į kitą šalį. 
Atkeliavo šion palaimos ša
lin dar visiškai jaunutė. 
Turbūt, ačiū motinos palai
mai, jai laimė švietė šioj ša
lyj.

Maža būdama lankė mo
kyklą ir kiekvieną savo 
gimtadienį džiaugdavos ir 
jauzdavo suteiktą jai pas
kutinį motinos bučkį ir pa
laimą.

Belankydama mokyklą į- 
kliuvo svetimųjų draugijom 
Iškarto jautėsi nesmagi sve
timųjų draugija — vėlesniai 
apsiprato, pradėjo užmiršti 
savo motinos palaimos žo
džius. Laikui bėgant gavo 
liūdną žinutę iš savo tėviš
kės, kad jos motina mirė. 
Koks neapsakytas gailėsis. 
Manė, kad nepragyvens 
nuostolių, patirtų iš prie
žasties mirties savo motinos. 
Tečiaus apsilankius seno
biniu bildu’ pas svetimuo
sius, mintis išsiblaškė apie 
motinos mirtį — kas blo
giausia, tai ir palaimos žo
džiai pradėjo išgaruoti.

Svetimųjų draugijose jai 
darėsi vis jaukiau. Galų 
gale buvo besusirandanti ir 
ypatingąjį draugą tarpe sa
vųjų ir jau... Kur buvus, 
kur nebuvus, motinos pas
kutinieji palaimos žodžiai 
stebuklingu budu užstojo 
kelią pasiryžimui. Tai ti- 
kosi gimtadienyje bei arti
mai gimtadienio — prisimi
nė jai motinos saldieji buč
kiai, teikiami jai kas gim
tadienį. Pildo savo moti-

BALTYTO MUSLINO

KUPONAS
Muslinas 36 col. pločio, 
tiktai 20 jardų kostumeriui 
K specials kaina 

tiktai...........3C
WiEBOLDTs

MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

CREPE de CHINE

KUPONAS
Crepe de Chine šilkas, tin
kamas nešioti vakareliuo- 
Kse ir tt. Veliau-jĮfl- 

sios spalvos .. .“DU

Didelis Išpardavimas visokių Marinavotų Daiktų
Tikrai šviežias tavoras pirktas nuo vienos iš didžiausių marinavojimo firmų paviete, kuri norėdama 

prisirengti del ateinančio marinavojimo sezono, duoda mums progą pigiai parduoti šitą tavorą.

Parinktieji Kepyklos (Bakery) Tavorai
;er Snaps, Ryžiai, speciali? kai-Baker’s cocoa, pu-R n b No

įl 634 blokinių (can) geni žir- 
uiti. Kiekviena po

| S^c

285 blekinių gerų pyeių 
(peaehes) po

13^c

65 blokinės gerų Kalifornijos 
juodųjų vyšnių po

50 blekinių gerų žirnių po

8c
125 blokinių gerų žirniu. Di

delė blekinė No. 3 po 
8c

H S35 blokinių gerų komų.
Ji Kiekviena po
| 6%c

125 blekinių gerų Kaliforni
jos pyėių po 

10c
10c 315 blekinių gero pieno po

7c,

olo

sesvariniam konuty 
je

_. _ More
Naphta muilas, 100! 

šmotelių, speci-J 
.kaina
$3.69

Likieriai
Bour-
$1.25 

į kvor-

Mesa
Geriausias rūkytas 
kumpis nuo 10 iki 
12 svarų, svaras po

13%c
Swifto puikus laši
niai, svaras po

švieži Ginger Snaps, Ryžiai, »|h-w«ic 
vertės 8c. svaras.l na už pundelį pack- 
dabar svaras tik po' age)

1 butelis 3 Star 
konjako ir 1 bu- 
*elis Kalifornijofc 
vyno spec. 2 buteliai

79c
Golden Crown 
pe Juice, 35c. 
tinis butelis, 
B už 
_____ $1.00

Old Reserve 
bon šnapsas, 
butelis, pilnų 
ta už

79c
Kentucky Belle šna
psas, puse galiono, 
už

Gra- 
kvor- 
arba

5c 16c
Šviežios figos, 15c. šviežia kava, 4 
svaras, dabar tik! rai maišeliuose, 
P° Įcialė kaina

98c10c98c

sva- 
spe-

Bulvės, miltingos ir 
greitai suverda. Bu
leli
57c, pk. 15c

Extra puiki San
tos kava, svaras

24c 15Mc

Summer sausage už 
žemiausią kainą.
Mari.navot.us Corn- 
beef, svaras

13Hc
šviežias, puikus ke
pamas beef, svaras

20^c

PETRAS ŽILINSKAS, LIETUVIŲ DIDŽIAUSIAS 
RISTIKAS, PASAULINĖS GARBĖS DRUTUOLIS.

Jisai ateinantį penktadienį, geg. 19 d., Pulaskio sa
lėje, po num. 1709 So. Ashland avė., ties 19 gat., imsis 
su kitu lietuvių didžiu ristiku Bancevičiu. Priegtam 

dar bus tris kitos ristiku poros.

uos žodžius: '“Meile tėviš
kės ir savųjų.”

■Dabar nežiiigeidauja sve
timųjų draugijų. Jai rupi 
savo tėviškės likimas. Jai 
rupi sklaidint tamsos rukus 
savo seserių ir brolių tarpe. 
Kiekvieną gimtadienį ji da
ro naujus žygius . savųjų 
draugijoj. Gal netolimoje 
ateityje jos motinos palai
mos žodžiai, gal netoli tie 
gimtadieniai, kada jaus sa
vo širdyje karštus bučkius 
ir palaimą ne tik savo mi
rusios motinos, bet ir tėviš
kėnų ir jos gimtadienis pa
liks ilgoj, ilgoj atmintyj..

J. Milius.

VISAIP KOVOJAMA.

Vogezų kalnai (Elzase) 
gana augšti, vietomis siekia 
net 525 sieksnių. Del gilaus 
sniego sunku ne tik karuo- 
meiici jais išvaikščioti, bet 
ir valgį atvežti. Kaip tik 
tuose kalnuose reikia fran- 
euzams mušties. Už tai čia 
ir kovojama del mažiausio 
žemės sklypelio, del kiek
vienos, nors ir nedidelės 
vertės pozicijos.

Raiteliai-žvalgai negali 
kalno augštumomis jodinė
ti, už tai jie vietoj arklio 
turi šliaužęs, ilgą lazdą ir 
tarbelę maistui įsidėti. 
Taip jie po kalnus ir vaikš

čioja dažnai kelias dienas. 
Vokiečiams dar sunkiau, nes 
jų kareiviai nepratę po to
kius kalnus vaikštinėti. Gi 
franeuzų tenykštė karuo- 
inenė susideda iš Alpų ir 
Vogezų Šiaulių. Šie įpratę 
prie tokių kalnų, nes kal
nuose augę.

Frančuzai dažnai vokie
čius apgaudinėjo ir visokiais 
budais. Darydavo taip. 
Franeuzų kareiviai aprišda- 
vo save pušių šakomis ir į- 
sikasę sniegai! laukdavo sa
vo priešininkų.

Ištolo matyti buvo tik pu
šių šakų viršūnės. Gi pri
ėjus arčiau, tas “pušynas” 
virzdavo baisiuoju priešų.

Dažnai užsivilkdavo avies 
kailį, arba šiepdavos pušių 
viršūnėse ir ten sėdėdami 
šaudydavo į priešininką.

Kartais savaitėmis vokie
čiai sėdi vienoj kalno pu
sėj, o frančuzai antroj, taip 
ir dabodavo vienas antrą.

Laikui bėgant ir vokiečiai 
išgudrėjo, už tai mūšiai kal
nuose darėsi baisesni.

LEONĄ GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

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

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

PALAIKYKIME SAVO TAUTIEČIUS..
Gal jau reKo ne vienam girdėti, jog 

p- .A Radzevičius, Newarke, N. .!., už
sidėjo statymo ir dirbimo bažnyti
nių vargonų dirbtuve, ir jau šiandie 
džiaugiasi jo tobulu darbu dvi para
pijos, kaip tai: Paterson, N. J. ir 
Homestead, Pa., kur pastatė labai 
gražius ir naujausios rųšies vargo
nus, taipgi geriausių rinktinių balsų, 
ką liudija žmonių užsiganėdinimas, 
kada girdi savo tautiečio darbo malo
nų vargonų balsų gaudimų bažnyčio
je laike pamaldų. Dar patėmytina, 
kad p. A. Radzevičiaus statytų var
gonų kainos yra žemesnės už kainas 
vargonų, statytų svetimtaučių. Bu
vo patėmyta keliose vietose, kad sve
timtaučių statyti dvylikos ir prastes
nės rųšies balsų vargonai lėšavo apie 
tris tūkstančius dolerių, o p. A. Ra
dzevičius tokius pat vargonus pastatė 
tik už $1,700.00. Užtai neužmirština 
proga gerbiamiems klebonams ir pa
rapijų komitetams. Atkreipkite do
mų reikale vargonų, naujų statyme, 
ar senų pataisyme. Nesiduokite iš
naudoti svetimtaučiams.

Homesteao Parapijonas. 
320 Fourth avė., Homestead, Pa.

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų mokynlų prie 

automobiliu. Mes išmokinamo kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatų išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mos dabar išmo
kinamo 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,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop.

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

$10 $15, . $25
Auotmobiliū pataisymas 

ir važuojimas.
DYKAI

Mokiname diena ir vakare.
Del vyru kurie nori gauti darbą.

HANNAS SCHOOL OF MOTORING.
3626-3628 S. Halsted St. Chicago

Budweiser
Presenuolių Geralas

j karaliumi visų butelinio a- 
lauš rusių. Jo reputacija y- 
ra tarptautine. Jis spindi 
gyvybe - turi skaistų tviskėjimą 
- pūtuoja ir kunkuliuoja maistin
gumu - yra smarkus, švelnaus ir 
pritraukiančio skonies - sujungta 
siela su Amerikos miežiais ir Saazer 
apyniais — grietine laukų užderejimo. 
Budweiser viršija pardavimu milijonais 
butelių visas kitas alaus rųšis.

Visitors to St. Louis are courteously 
invited to inspect our plant — 
covers 142 acres.

ANHEUSER-BUSCH • ST,LOUIS,U.S.A.
)

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas 11^ 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

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

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

Musų Moterims.
Dr. S. A. šlakienė.

NAMAI.
(Žiūrėk num. 103).

Vienas svarbiausiųjų na
minių moterių reikalų yra 
tai mokėti gerai, gardžiai; 
taupiai gaminti valgius. 
Bet aš čia to dalyko neiš- 
guldinėsiu, nes jau tą atli
kinėja kita rašytoja.

Čia dabar užsiimsiu kitu 
labai svarbiu moterių reika
lu.

Moteris yra ne vien šei
mininkės, bet ir vaikų auk
lėtojos. Tą prigimtą, gam
tos joms paskirtą, užduotį 
jos privalo kuogeriausia at
likti.

Pirmiausia kūdikį motina 
privalo penėti savo krūti
mis. Šiaip valgių neduoti 
iki 8—9 mėnesių. Po to 
duoti duonos su pienu, avi
žų kruopų ar čulkinio su 
sviestu. Nekuomet neduo
kite mėsos bent iki dviejų 
metų. Neduokite sunkių 
daržovių, kavos, arbatos.

Saugok, Dieve, neduoti 
kūdikiui jokių svaigalų. 
Duodant vaikams svaigalų 
iš mažatvės paversi juos gir
tuokliais. Didis yra prasi
žengimas duoti kūdikiams, 
vaikams svaigalų.

Mažų kūdikių ant rankų' 
nepratinti.

Vystymui vartoti vilno
nius marškinaičius ir juos
tą.

Drapanos turi būti šiltos 
ir lengvos.

Rankutės ir kojytės turi 
būti-šiltai laikomos.

Saugoti neperšaldinti kū
dikių.

Laikyti juosius kuodau- 
giausia tyrame ore. Laiky
ti kuogeriausiai išvėdintame 
kambaryje. Blogas oras la
biau ir greičiau mažučiu
kams pakenkia, negu suau
gusiems.

Nepratinti prie spenelių.
Saugoti kūdikius nuo vie

šų vietų, nes gali liga užsi
krėsti.

Žiūrėti, kad stipri šviesa 
kūdikiui nemuštų į akis.

Tą reikia atminti, kad kū
dikiai be galo greitai įgįja 
papročius. Prieš užmigimą 
pasupk porą, trejetą kartų 
ir paskui juos neužmigdysi 
be supimo. Todėl su kūdi
kio papročiais reikia būti 
atsargiai.

Motinos ne vien yra pe
nėtojos, augintojos, bet ir 
auklėtojos, mokintojos sa
vo' vaikų.

Tik ką buvau minėjus, 
jog kūdikiai ir vaikai be 
galo greitai įgįja papročius. 
Todėl vaiką lengva pakreip
ti ant gero kelio, lengva nu
statyti jo papročius, lengva 
įkvėpti augštus daiktus. Bet 
kartu labai lengva nukreip
ti jų blogon pusėn. Vaikas 
imasi to, ką kitus mato da
rant, vis vien kas tai ne
būtų, ar bloga, ar gera. Vai
kas, tai tikras bezdžioniu- 
kas, mėgdžiotojas; atkarto
to j as to, ką girdi, tai tikras 
papūga.

Motina yra pirma vaikų 
auklėtoja ir mokytoja. Taigi 
tas mažo vaiko yptaybes 
privalo žinoti ir sunaudoti 
jo gerui, o kaltu tai bus ir 
motinos pačios gerui.

(Dar bus).

KELIATAS ŽODELIŲ Į 
MOTERIS.

“Kataliko” num. 103 mo
teris Mėta per moterių sky
rių atsiliepė į vyrus. Tai
gi ir aš, nors būdamas vy
ras, noriu atsiliepti į mote
ris per tą skyrių.

Pirmiausia pasakau, jog 
nei kiek nemanau ginčyties 
su Mėta arba išrodinėti ne
teisingumą jos prikaišioji
mų vyrams. Noriu tik tru
putį “atsikirsti.”

Visos vyrų ydos, kurias 
Mėta nurodė, yra peiktinos. 
Aš ir vyru būdamas gal ne 
mažiau rūkymo nekenčiu, 
negu Mėta. Man priklu ma
tyti vyrų nemandagų elgi
mąsi viešuose vakaruose, ir 
kiekvienas šiek-tiek apsi
trynęs vyras pripažins, jog 
nemandagu yra kepurėtam 
būti salėje. Taigi Mėtos 
nurodytas vyrų ydas pripa
žįstu ir geidžiu, kad jie “pa- 
siprovytų.” Bet lai bus leis
ta man užsiminti ir apie mo
terių kažkuriuos trukumus.

Išangsto pasakau, jog su
tinku su Mėta, kad moteris 
yra šiek-tiek švelnesnės už 
vyrus. Vienok ir joms kai- 
kame reikėtų “pasiprovy
ti.”

Argi nepeiktinas moterių, 
ypač merginų, paprotys mil- 
tuoties (pauderiuoties), tep- 
ties ir perfiumuoties. Aš 
labai mėgstu gražiaveides, 
skaistaveides, švariai, pado
riai pasirėdžiusias paneles, 
bet jau to miltavimosi, per- 
fiumayimosi pakęsti nega
liu. Aš čia nemanau nuro
dinėti, kaip merginos gali 
užlaikyti veido skaistumą, 
bet tik nurodinėju, jok viso
kios mėlinsnapės, išsimilta
vusios, išsiperfiumavusios 
merginos, tai tiesiog fe del 
manęs.

Kaikurios merginos var
toja tokius perfiumus, ku
rie tiesiog nosį drasko. Bai
siau dvokia, negu garbarnė 
ar stock yardai. Bala žino, 
ką jos mano vartodamos 
tokius troškinančius perfiu
mus. Rėžia į nosį it koks 
‘ ‘ štinkspiritas. ’ ’ Teisybę 
pasakius, pasitaiko mergina 
su tokiais perfiumais, jog 
nuo jos greičiau norisi nu
bėgti, negu nuo vyro, užrū
kiusio bjauriausią cigarą.

O tas miltavimasi ir veido 
“krosinimas,” tai irgi fe. 
Kokiems galams tas daro
ma. Teko matyti it kutkai- 
lio šmotelius, kuriais bran
kiuoju, pauderiuoja ‘ mergi
nos savp “feisus.” Tai aš 
rods nenorėčiau nei į rankas 
paimti tokio skivituko.

Na, tai tiek; galiu dar 
protestą iššaukti daugiau 
berašydamas.

Amūras.

PUIKUS ŽIURSTINIS 
BALIUS.

Chicago, Ill. — Gegužio 2 
dieną ALRK. Moterių Są
jungos 4 kuopa Prospect sa
lėj buvo surengus vieną pui
kiausių programų ant North 
Sides. Buvo tai blaivi pra
moga. Nebuvo jokių svai
galų. Buvo tik šaltakošės, 
sodos, visokių užkandžių, 
saldainių, vaisių. Muzika 
griežė visokius šokius. Jau 
nimas taipgi žaidė aguonė-

Čia parodoma svarbiausioji 
liudininkė byloj kas link už
mušimo New Yorke Mrs. 
Bailey pereitą birželio mė

nesį.

lę ir kitus žaislus. Apie 10 
vai. buvo grand march. Vi- 
sos merginos su žiurstukais, 
vaikinai su kaklaryšiais po 
porą sustoję visi margavo 
it Velykų kiaušiniai. Grant 
march vedė p. Sukas su 
p-le O. Ješuskiutc. Mar- 
šuotojai buvo sustoję ir mu
zika buvo sustojus. Tuomet 
maža mergaitė Eleonora 
Jesenskaitė ant piano ir 
berniukas Edvardas Neuma- 
nas ant smuiko gražiai vi
sus palinksmino; paskui dar 
mergelė S. Jesenskaitė pui
kiai dainavo. Publika nega
lėjo atsidžiaugti ir rankų 
plojimams galo nebuvo. Po 
to užbaigta grand march. O- 
nelė Jesenskaitė gavo bal
tų rožių bukietą.

Nebuvo buvę ligšiol tokių 
gražių vakarų šioje apygar
doje. Sunku užtikti bile 
kur tokius gerus vakarus. 
Tokias pramogas gali iškel
ti tik doros, prakilnios or
ganizacijos.

Todėl tai, sesytes, rašyki- 
mės į Sąjungą, stiprinkime 
prakilnią organizaciją. Kuo
met musų jėgos sustiprės, 
tai musų darbai bus dides
ni; blaivios, padorios pra
mogos bus tankesnės ir tuo- 
mot musų lietuviai kils ir 
tobulinsis.

Todėl tai pabuskite, se
sytės, iš sunkaus miego ir 
stverkitės už darbo. Daug 
jau veikimo pavyzdžių turi
me iš Sąjungos. Matome 
tai iš rašymų “Katalike.” 
Pačios sąjungietės darbuo
jasi ir rašo apie moterių rei
kalus “Katalike.” Daug 
gerumų supratome iš ger
biamos Dr. S. A. Šlakienės 
rašymų. Ji mums daug ge
ro atneša aukodama savo 
pamokinimus per “Katali
ką.” Labai turime būti jai 
dėkingos. Ugdinkime Są
jungą, o musų tautiečiai at
sistos ant geresnių kojų.

Sąjungietė.

Skaitytojų
: : Domai!

Šiomis dienomis A. L. D. 
“Kataliko” administracija 
visiems “Kataliko” skaity
tojams išsiuntinėjo du nau
jai išleistu Tananevicz Pub
lishing Company katalogu. 
Viename jų surašytos visos

Niežtanti išbėrimai,
kaipo tai: niežai, šašai, dedervinės, 
tupi! užsinuodijimas, "salt rheum”, 
kie pučkeliai ir vasariniai išbėrimai 
tų būti tepti su

Severn’s

pars- 
viso- 
turė-

Skin Ointment
(Severos Odine Mosčia), kurios rami
nanti įtekmė apmalšina skaudų jausmą, 
ir gydo viršminėtus nesmagumus. Ne- 
kuriuose atsitikimuose SEVERA’S ME
DICATED SKIN SOAP (Severos Gy
dantis Odinis Muilas), sutrumpina išgi
jimo laiką, nes užlaiko odą švariame 
padėjime, kas ir paskubina išgijimą.

Persitikrinimui perskaityk šį laišką:

Severos Odine Mestis 50 centų
Severos Gydantis Odinis Muilas 25 centus

išbėrimai išnyko
' “Šiuomi pranešu, kad 

Severos Odinė Mostis 
yra puikus vaistas nuo 
įvairių odinių išbėri
mų. Aš kalbu iš paty
rimo. Mano vaikas, me
tus atgal, kentėjo nuo 
odos išbėrimo ir nors 
gydytojams mokėjau di
delius pinigus, bet nie
kas negelbėjo. Užtėmy- 
jęs laikraštyje pagarsi
nimą Severos Odinės 
Mosties, pasiryžau pa
mėginti. Pasekmės bu
vo geros ir - aš tapau 
užganėdintas, nes su
vartojus tris plėčkutes, 
išbėrimai išnyko.”

Albert Skrabalak,
141 Walnut St., 
Binghamton, N. Y.

Kiekvienas, kuris ken
čia nuo užkietėjimo, 
turėtų vartoti SEVE
RA’S TAB-LAX. Ta
tai yra puikus cukri
nis liuosuotojus vai
kams ir suaugusiems. 
Kašt. 10 ir 15 centus.

Pirkdami gyduoles, 
reikalaukite vien Seve
ros' ir neimkite jokių 
užvaduotojų. Jei nega
lėtumėt gauti Severos 
gyduolių savo apielin- 
kėje, tai rašykite pas

W. F. Severą C©., Cedar Rapids, Iowa.

“Kataliko” išleistos knin- 
gos, antrame — maldaknin- 
gės, grojamos mašinos ir 
prie tų mašinų lietuviški re
kordai.

Kadangi pastaraisiais me
tais tarpe lietuvių apšvieti
mas pradėjo sparčiais žing
sniais žengti, kadangi lietu
viai vis labiau indomauja 
laikraščių ir kningų skaity
mu, todėl “Kataliko” išleis
tuvė parūpino išleisti Įvai
raus turinio savo spaudos 
kningų katalogą. Tų knin
gų yra keli desėtkai už la
bai prieinamą kainą. Tar
pe jų yra apysakų, moksliš
kų veikalėlių, eilių-dainelių 
ir kitokio turinio raštų. Ka
taloge, kuri galima nėšio- 
ties kišenių j e, kiekviena 
kninga-veikalėlis aiškiai ap
rašytas, ko jis yra vertas, 
koks jo turinys, kiek kam 
jis gali būti naudingas. Pa
sitikima, kad kiekvienas 
dienraščio “Kataliko” skai
tytojas pasinaudos tuo knin
gų katalogu, kaip sau, taip 
savo namiškiams ir kningy- 
nams.

Antram kataloge, kaip 
augščiau minėjome, surašy
ta visokios rųšies didesnių 
ir mažesnių, dailesnių ir 
gražesnių, brangesnių ir pi
gesnių maldakningių ir vi
sokių grojamų mašinų arba 
grafofonų, taippat lietuviš
kų rekordų. Kitur, mažes
niuose miesteliuose, gyve
nantiems lietuviams, rasi, 
teko išgirsti ir turėti groja
mas mašinas arba grafofo- 
nus. Bet tos mašinos vi
suomet grojo ir groja ang
liškais arba kitokiais rekor
dais, lietuviškų rekordų 
niekur nebuvo galima gauti. 
Gi pastaraisiais laikais atsi
rado ir lietuviški rekordai. 
Iš tų rekordų galima išgirsti 
giedant lietuvių chorus, gro
jant visokius maršus ir šo
kius. Rekordai yra abipu
siai arba dubeltavi, ty. gro
ja ant abiejų pusių. Lygiai 
ir mašinos didžiausiame pa
sirinkime, nuo pigiausios lig 
brangiausiai, nuo gražiau
sios lig kuogražiausiai. Na
muose turėti grafofoną su 
lietuviškais rekordais—ma
lonus kiekvienam daiktas. 
Grojimu gėrisi ne tik jau
nieji, bet ir vaikai, gi se
nesni žmonės negali atsi- 
dyvyti tais stebuklais.

Katras iš gerbiamų skai
tytojų nenorėtų tais musų 
prisiųstais katalogais pasi
naudoti, prašomi inteikti

juos kitiems lietuviams, gal 
kiti jais pasinaudos.

Taipgi katrie gerb. skai
tytojų kartais nebūtų gavę 
tų musų išsiuntinėtų kata
logų, prašomi atsišaukti i 
“Kataliko” administraciją 
žemiau pažymėtu adresu.

Už visų kataloguose pa
žymėtų kningų, mašinų, re
kordų ir kitų daiktų per
siuntimus apmoka “Katali
ko” išleistuvė.

Rašant ir pinigus siun
čiant reikia padėti adresas:

Tananevicz Pnbl. Go.
3249 S. Morgan St., Chicago, III.

Rusai sumušti
Lietuvoje.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

Petrograde paskelbta, jog 
Baltikoj netoli Liepojos iš
tikęs laivynu mušis. Jokiu 
smulkmenų apie pasekmes 
dar negauta.

Sumušta
vokietis.

New York, geg. 8. — Park 
Powe minia stovėjo ir gin
čijosi apie neutralybę. Ne
tikėtai iškabinta ant bulle
tin lentos žinia apie Lusi- 
tanijos nuskandinimą. Visi 
atsiduso. Vienas sviedė iš 
džiaugsmo skrybėlę augš- 
tyn. Antras pagriebė ir su
draskė ją. i Kitas pribėgo ir 
drožė skrybėlės metė j ui žan- 
dan ir tasai krito žemėn. 
Dar daugiau subėgo ir ap
laužė nabagui šonkaulius. 
Policiantas įsikišo ir išgel
bėjo. Aplamdytasis pasisa
kė esąs Schultz, vokietis. 
Minia šaukė, kad jį reikia 
pakarti. Vokietėlis nepato
gioj vietoj išreikė džiaug
smą del Anglijos garlaivio 
nuskandinimo. »

Nuskandino 29 
garlaivius.

Londonas, geg. 8. — Lu
sitania yra 29-tas garlaivis, 
nuskandintas ^nuo gegužio 
mėnesio pradžios.

Iš tų 16 buvo Anglijos žve
jų garlaiviai, keturi Angli
jos ir vienas Franci jos pre
kinis garlaivis, tris Norve
gijos, du Švedijos ir vienas 
Danijos. , \ k

..

Halsted Furniture Co.
1936-1938 S. Halsted St., tarp 19 ir 20gaf.Didžiausi pigumiai ką^esatę matę.

Rakandai, Divonai, ir Pečiai
Ateikite ir nusipirkite šiuos gerus taverus už teip pigią kainą. 

Musų krautuve yra viena iš didžiausių ant West Sides. Mes par
duodame ant išmokeščio ar už Cash.

ši puiki kamoda iš aržuolo su 
dideliais stalčiais. Speeialė kaina

$349aržuolo.
$1.50 o

ši puiki supamoji kėdė iš 
Visur kitur parduodama už 
musų kaina

šis puikus sudedamas vaikų veži
mėlis. Su guminais ratais.

Ant šio pardavimo

$3.75

DYKAI

5

šis puikus del virimą pečius su pui
kia augšta lentyna, šalis nikeliuotos . 
gvarantuojamas ant 20 metų.

Spoeiališka kaina ant šio išparda
vimo.

LZ.Z] Ci $24.95

Puiki dovana kiekvienam pirkėjui. 
Jums nereikia čedyti Štampas.

PILNOJI BLAIVYBĖ 
FRANCIJOJ.

Paryžius, geg. 8. — Val
džia įnešanti parlamentan 
bilių, kuriuo visai bus už
ginta dirbimas, pardavinėji
mas ir gabenimas svaigina
mų gėrimų karo metu. Bus 
užginta gėrimai, turinti ir 
mažiausia svaigalu nuošim
tį.

Tel. Canal 6396

£ J. G. Mezlaiszkis
Generalis

t Kontraktorius ir
(: Nomij Slatejas.
2 2301 S. Leavitt St., Chicago, III.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

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

JUDGE ELBERT H. 6 ARY

čia parodoma prezidentas didžios plieno korporacijos. 
Jis aplankė garsų blaivininką Billy Sunday ir labai bu- 
vo nustebintas jo iškalba. Čia parodoma prezidentas 

karštai pasakojau įspūdžius atsilankymo.
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