
ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie ir rytoj gražus oras 
be atmainos temperatūroje.

Temperatūra vakar ar.gš- 
čiausia 68. žemiausia 44 laip
sniai.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 
4:47.

Mėnuo teka 10:37 vakare.
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Bulgarai Serbijoj atsi
ėmę Vele.

Prancūzai briaujasi i Bulgariją.
Naujas Francijos kabinę- 

tas sutvertas.
Rygos-Dvinsko fronte nieko naujo.

Londonas, sp. 30. — Bul-, 
garai iš serbų atgal atsiė
mė miestą Vėlės pietinėj 
Serbijoj, anot Tinus korės 
pondento iš Atėnų.

(Vėlos guli ant geležin
kelio tarpe UskuBo ir Sa
kuoki, už 23 mylių į pietry 
čius nuo Uskubo).

Londonas, sp. 30 .— Iš 
Atėnų į Exchange' Tele
graph company pranešama:

“Prancūzai po trijų die
nų smarkaus mūšio užėmė 
bulgarų tvirtovę Strumnit- 
za ir įsibriovė 20 mylių Bul
garijos gilumom Bulgarai 
panešė didelius nuosto
lius.“

Londonas, sp. 30. — Iš 
Berlyno ir Vienuos apturi
ma žinios, kad austrai iš 
vakarų, gi vokiečiai iš šia u 
rių per Serbiją varosi la 
bai palengva, nes visur su
tinkama smarkus serbų pa
sipriešinimas ir kitokios 
klintis. Bet užtaigi bulga
rai visu rytiniu frontu nie
kur nesulaikomi ir kaip 
viesulą briaujasi vis tolyn. 
Bulgarai turbūt parodo teu
tonams, ką jie galinti. Pie
tuose bulgarams daug pa
kenkia talkininkai, ypač 
franeuzai, bet jie to nepai
santi.

Anglijos militariniai eks
pertai, analizuodami dabar
tinį Serbijos stovį, tvirtina, 
kad bulgarai taip besmar- 
kaudami neteksią žymios 
dalies karuomenės ir nuil- 
sianti, kad tuo tarpu ser
bams iš visų pusių ateisian
ti pagelba. Ar taip bus, 
kap jie sako, tai galės tik 
vienas laikas patvirtinti.

Austrai veikdami iš va
karų pusės prieš serbus, 
podraug eina ir per Čeriio- 
goriją. Tokiuo savo pasi
elgimu austrai įvarė daug 
baimės Černogorijos kara
liui, kuris šaukiasi pas sa
vo žentą, Italijos karalių, 
pagelbos.

Berlynas, sp. 30. — Le
kai Anzeiger koresponden
tas Įš Budapešto praneša, 

kad Rusijos karo laivai su
bombardavę bulgarų caro 
pilį Euxinograde, gi kiti 
laivai su pertraukomis 
bombarduojanti Burgas.

RUMUNIJA LINKSTA 
PRIE TALKININKŲ.
Londonas, sp. 30. — Iš 

Petrogrado apturima žinia, 
kad Rumunija palengva 
linkstanti talkininkų pusėn. 
Tuo tikslu daug darbuoja
si Rusijos diplomatai. Pa- 
sklydęs gandas, kad Rusi
ja Rumunijai žadanti ati
duoti Beesarabiją, jei toji 
stotų talkininkų pusėn. Ir 
jei Rumunija taip padary
tų, tuomet rusų ^armijoms 
liktų atviras kelias į Bul
gariją.

NAUJAS FRANCIJOS 
KABINETAS.

Paryžius, sp. 30.— Fran
cijoj vakar vakare sutver
ta naujas koalicijinis kabi
netas, kuriu ineina:

Aristide Briand, premje
ras ir užsienių reikalų mi
nister i s.

Charles De Freycinet, 
kabineto vice-prezidentas ir 
valstybės ministeris.

Gen. J. S. Gallieni, karo 
ministeris.

Rene Viviani, buvęs pre- 
mieras, justicijos ministe
ris.

Louis J. Malvi, vidurinių 
reikalų ministeris.

Admirolas Lacaze, karo 
laivyno ministeris.

Alexandre Ribot, finan 
su ministeris.
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Prof. Paul Painleve, vie
šųjų pamokinimų ir šalies 
apginimo ministeris.

Marcei Sembat, viešųjų 
darbų ministeris.

Etienne Clementel, 
inercijos ministeris.

Gaston Dumergue, kolio- 
nijų ministeris.

Jules Meline, agrikultū
ros ministeris.

Albert Matin, darbo mi
nisteris.

Emiel Combes, Leon 
^Bourgeois, Denys' Cochin ir 
' Jules Guesde, ministerial 
be tekų.

ko-

Poperinių dėželių dirbtuves gaisras Pittsburge. Pa., kur žuvo 13 asmenų, didžiu
ma moterių, ir 8 asm. sužeista. Nekurios moteris taip buvo apdegusios, kad 

nebuvo galima jų pažinti.
---------------------------- ..L..2_____ ___ —— ■< -

TRYING OUT BODIES PT PITTSBURGH DISASTER- FIGHTING THE FIFE

Laukiama mu
šiu Meksike.
Douglas, Ariz., sp. 30. — 

Vilios skaitlinga karuome- 
nė pasirengus užatakuoti 
Agua Prieta, Sonora pro
vincijoj, palei Stiv. Valsti
jų sieną, kur randasi apsi
kasusi Carranzo neskaitlin
ga armija. Carranzai leis
ta ten sustiprinimus gaben
ti traukiniais per Suv. Val
stijų teritoriją. Spėjama, 
kad didžiulis villistų su car- 
ranzist. mušis prasidėsiąs 

rytoj. Gen. Funston čionai 
sugabeno S. Valstijų 6,000 
karuomenės, kuri saugos 
sienos, nes Įkaitę meksiko- 
nai gali dar pereiti mušties 
ant S. Valtijų teritorijos. 
Šis mušis 
paskutinis 
zuojančių 
pirmenybę.
galiau nusvers, kas turi to
liau palikti Meksiko valdo
vu.

bene ar nebus 
tarpe tų rivali- 
“generolų” už
Ir gal jis pa-

BULGARIJOS GRŪMO
JIMAI.

Londonas, sp. 30. — An
glijos ir Francijos karo lai
vai subombardavo Bulgari
jos miestus, gulinčius palei 
Aigejos jūres. ,Bulgarijos 
valdžia todėl už padarytus 
jai nuostolius nusprendė 
konfiskuoti visas Bulgari
joje atsirandančias anglų ir 
francuzų nuosavybes. Pa
našiai ji pasielgsianti ir su 
rusų nuosavybėmis, nes ir 
rusų karo laivynas bombar
davo bulgarų uostus palei 
Juodąsias jūres.

mjos manai 
chijai.

30.—Washington, spalių 
Japonija visupirmu, o išda- 
lies ir Europos valstybės, 
labai priešinasi Chinijos 
preidento Yuan-Shi-Kai su
manymui '•— Chiniją pakei
sti monarchija ir pačiam 
palikti valdovu. Japonija 
numano, kad tasai Yuan- 
Shi Kai’aus pasistatymas 
galįs sukelti Chinijoj naują 
revoliuciją, kmi butų labai 
neparanki Japonijai. Japo 
nija todėl persergsti Yuan- 
Shi-Kai, idant jis nesikė
sintų dabartinės Chinijos 
valdžios formos pakeisti ki
tokia.

FRANCUZŲ LAIMĖ
JIMAI.

Paryžius, sp. 30.—Pran
cūzai Champagne apskrityj 
palengva varosi pirmyn. 
Ties La Courtine jie iš vo
kiečių atėmę apkasus ir pa
ėmę nelaisvėn kelis šimtus 
vokiečių.

Artilerija smarkiai vei
kianti Loraine fronte.

VOKIEČIŲ BARBA 
RIZMAS.

Havre, Francija, sp. 30. 
— Belgijos valdžia nužu
dytos sla ugotoj os Miss Ca
ved gimdytojams į Angliją 
pasiunčius są jausmo žo
džius, pabrėždama, kad 
Miss Gavelį yra vokiečių 
barbarizmo auka.

Puikus vokiečiams su kai
zeriu atžymėsimas pasaulio 
akivaizdoj.

Anglijos kara
lius susižeidė.
Londonas, sp. 30. — Čio

nai oficialiai paskelbta, kad 
kuomet karalius Jurgis 
pereitą ketvirtadienį raitas 
peržiūrinėjo karo lauke, 
Francijoj, savo karuomenę, 
nuo kareivių kliksmo ark
lys pasibaidė ir staiga kri
tęs karalių nuo savęs nu- 
trenkė. Karalius susižeidė 
ir buvo priverstas atsigul
ti lovon. Gydytojai tvirti
na, kad nepavojingai sužeis
tas. Veikiai Anglijon po 
to parkeliavo Valijos prin
cas, sosto įpėdinis, idant 

paskelbti gyventojams, jo- 
gei tėvas karalius nesąs pa
vojingai sužeistas.

NAUJAS AUSTRIJOS 
PROTESTAS.

Washington, spalių 30. — 
Austrija S. V. valdžiai pri
siuntė naują protestą prieš 
amunicijos siuntinėjimą 
talkininkams. Proteste sa
koma, kad senovėje užgin
tos tarptautinės teisės ne
tinką šiems laikams, gi y- 
pač kuomet S. Valstijos 
tiek daug amunicijos juri
stą tą talkininkams.

RYTINIAM KARO 
FRONTE MŪŠIAI 

APSISTOJĘ.
Londonas, sp. 30.—Kaip 

iš Petrogrado, taip ir iš 
Berlyno pranešama, kad 
Rygos-Dvinsko fronte mū
šiai apsistoję ir jokios per
mainos ten iieįvykusios. 
Tik aplink upę Styr einan
ti mažos svarbos susirėmi
mai.

Mūšiai Dvinsko 
apylinkėse.

Vokiečių karo korespon
dentas von Koschnetzki iš 
rugsėjo 9 d. rašo apie mū
šius padauguviu:

Dalei dviejų 
musų žengimas į 
Fricdrichstadto 
stadto yra labai
tas. Pirmiausia tas paeina 
nuo rusų kareivių, čia kovo
jančių, kurie priguli prie 
geresnės rūšies kareivių, 
kokių man dar niekad nie
kur neteko matyti.

priežasčių 
rytus tarp 
ir Jacob-

Jie 
mus nuolatos apšaudo nuo 
šiaurinio Dauguvos pakraš
čio ir išvien vis iš kaimelių. 
Perėjimas per upę butų 
sunkus ir užimtų tas daug 
laiko vokiečiams. Bet be 
perėjimo jukino bildu ne
galima susekti, kame ran
dasi rusų kanuolės. To ne
susekus negalima jų nei nu
malšinti.

Per dvi dieni musų kar- 
žygingi pėstininkai iš šalies 
buvo baisiai apšaudomi. Be 
to jie turėjo grumties su 
rusais, kurie turėjo puikiai 
pritaisytas vietas. Oras 
dieną ir naktį būvi kuopras- 
čiausias.

Vakar musų artileristai 
buvo apšaudę rusų pėsti
ninkų vietas tarp Silgar ir 
Eckenberg. Tai buvo labai 
sunkus ir pavojingas dar
bas, nes kai]) veik kas gal- 

lipką, o šauliai grabėse gu
lintieji taippat ne prastai 
gynėsi. Pertai buvo gali
ma tik visai plonomis eilė
mis pirmyn eiti. Ta ataka 
nesisekė ir mes turėjome 
nuostolių. O vos buvo mu
sų šauliai į savo duobes su
grįžę, tai ant priešais gu
linčio kalnelio prasidėjo 
baisus judėjimas ir knibž
dėjimas, kaip kokiam skru
zdyne. Visas rusų pulkas 
puolėsi ant mūsiškių, ku
rių buvo mažiau už rusus. 
Norints musų šauliai gerai 
šaudė, tai vienok butų tas 
didysis pulkas juos perbė
gęs, jei ne didžiulės kanuo
lės, kurias mūsiškiai pagal
bon gavo. Viena haubicų 
tuojaus nukreipta ton pu
sėn, iš kur rusai ant mūsiš
kių bėgo. Po kelių šūvių 
sudribo, o likusieji kuogrei- 
čiausia nusįnešino atgal. 
Bet mūsiškiai vienok turė
jo tokius nuostolius, kad 
generolas apsiėmė toliaus 

į pietus rusus atakuoti, 
ataka pasisekė. Rusai 
sitraukė ir dabar dar 
toliau traukiasi.

Grįžtant man atgal 
musų linijos, teko nugirsti 
nusidavimą apie 24 rusus, 
kurio prie Friedrichstadto 
nėkurioj rusyj šalę kleboni
jos buvo apsišaneavę. čia 
buvo vienas oficieris ir 23 
kareiviai, kurie nuo 11 vai. 

Ir 
pa
vis

iš

pirm pietų iki sutemsiant 
prieš skaitlingesnį musų 
kareivių buri'gynėsi, nežiū
rint to, kad iš visų pusių 
apsiausti buvo. Iš pradžių 
nebuvo žinoma, iš kur tos 
kulipkos atlekia, kurios vie
ną ir kitą mūsiškių patiesė. 
Tada prasidėjo apgulimas 
ir apšaudymas per rusies 
lubas, kadangi prie rusies 
lubų, žinoma, nei vienas ne
pasirodė. Laikas nuo lai
ko apgultiesiems buvo pra
nešama, kad jie pasiduotų, 
nesą jau gana garbingai 
kovoję. Bet rusai su tuo 
nesutiko. Pagaliau musų 
šauliams tas atgriso ir jie 
atsinešė ranka mėtomų gra
natų. Bet kuomet rusai ir 
tada nenorėjo pasiduoti, 
tuomet musų vienas šaulys 
atsistojo ant rusies stogo ir 
paleido granatą per skylę 
į rūsį. Staiga rusyj viskas 
nutilo, išėmus sužeistųjų 
vaitojimą. Sutemus išnau- 
jo mūsiškiai paklausė rusų, 
ar jie nori pasiduoti-

“Nešaukite, nešaukite, 
visi sužeisti,” atsiliepė ru
sai.

“Tai lyskite laukan.”
“Nei y sirne.”
“Tai dar vieną granatą 

įmesime.”
Pagaliau išrėpliojo 1 ofi- 

cieris ir 15 kareivių iš rūk
stančios rusies. Bet visi su
žeisti. Mūsiškiai juos man
dagiai priėmė, nes karžy 
gingumas visur ir visuomet 
gerbiamas. 8 negyvi gulė
jo rusyj.

Toliau minėtas korespon
dentas pažymi, kad rusai 
esą stiprus ir nelengva juos 
įgalėti. Jų įveikimui esą 
ima daug laiko.

S. VALSTIJOS NIEKO 
NESIBIJOS.

Los Angeles. Cal., sp. 30. 
— “Į du metu laiko įgys 
tokį kompetentišką apsigi-
nimą, kad jos galės tyčio-
ties iš viso pasaulio,” pasa
kė šiandie čionai Thomas 
Edison. “Mes užimsime 
tokią poziciją, kad nieko,

j jokių išlaukinių priešinin
kų, nebijosime.”

PAIMMTA 5.064 AUS 
TRAI NELAISVĖN.
Londonas, sp. 30. — Ison- 

zo apylinkėse italai per mū
šius su austrais nuo sp. 21 
ligi 27 dienos paėmę nelais
vėn 5,064 austrus, kurių 
tarpe esama 113 oficierių. 
Italams dar tekę daugiau 
1,000 šautuvų ir karo amu
nicijos.

CARRANZA KALĖJIME?
San Antonio, Tex., sp. 30 

— Generolas Alvaro Obre
gon uždaręs kalėjimai! pa
tvirtintą Meksiko preziden
tą Vonustiąno Canąnzą. 
Obregon, kiek .žinoma, Car
ranzai buvo lojalis ir neži
nia kas galėjo atsitikti, jei 
jis savo viršininką kalina.

1
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Anot Holaiidijos laikraš
čių tvirtinimo, vokiečių- 
prūsų abelni nuostoliai ka
ro lauko žmonėse išnešan- 
ti 2,021,078 asmenų. Bet ė- 
mus domon nuostolius dar 
vokiečius kareivius Bavari
jos, Wuertembergijos ir ju
rininkus, taippat vokiečių 
nuostolius Turkijoj, i kur 
pasiųsta visa galybė oficie- 
rių ir paoficierių, tuomet 
nuostoliai turės siekti pen
kis milijonus žmonių užmu
štais, sužeistais ir nelais
vėn paimtais.

Daleiskiine, kad iš to 
skaitliaus penktoji dalis, ty. 
milijonas sužeistu kareivių 
po išgijimui sugrąžinta at
gal karo laukan. Daleiski- 
me, kad tiktai vienas mili
jonas yra sergančių iš nuo- 
ilsio, nepatogumų, ligų ir 
įvairių silpnybių del kari
nių sunkenybių. Tatai jei 
Vokietija įstengė sumobili
zuoti 9 milijonus kareivių, 
kas, rodos, nebūtų galimas 
daiktas, tai atsargoje jai 
palieka tiktai 4 milijonai 
žmonių, galinčių vartoti gin
klus ir veikti karo lauke.

kin inkus) toj apylinkėj 
gyvenančius. Panašių ko
respondencijų labai — la
bai retai kur galima užtik
ti, gi jos yra labai indomios. 
Jos paskatina mūsiškius im

ties lauko darbo, bet ne ma- 
rinuoties kur miestų fabri
kuose', alsuoti supuvusiu o- 
ru ir be laiko žengti į ka
pus. Štai kas ten rašoma:

‘ ‘ Šitoj e apylinkėj e yra 
didžiausia lietuvių farme- 
rių kolionija, užmegsta 19- 
05 metais rupesniu A. Kie- 
džio. Nuo to laiko 357 f ar- 
mos parduota lietuviams. 
Paskutiniais metais (nuo 
10 d. spalių 1914 m.), far
inas pirko 37 lietuviai”.

Čia pasakyta, kokie lie
tuviai, iš kur, kiek pirko 
žemės ir kiek užmokėjo už 
tą žemę. Lietuviai susirin
kę iš įvairių S. V. miestų 
Jie visi skyrimu pirkę 3,- 
517 akrų žemės ir užmokė
ję, abelnai imant, $105,910. 
Nekurie turi f annas iš ke
lių šimtų akrų.

Toliau minėtoj korespon
dencijoj štai kas rašoma:

“Laukai čia yra lygus, 
,,-eri. Turime gerus vieške
lius ir geležinkelius. Prie 
musų kolionijos prieina eže
ras Michigan ir netoliese y- 
ra uostas Ludington. Musų 
kolonija užima visą Mason 
pavietą ir dalis pavietų Ata- 
'listee ir Lake. Susinėsi
mus turime su šitais mies
tais ir miesteliais: Luding
ton, Scotville, Coster, 
Branch Tollman, Fountain, 
Fre, soil, Manistee, Irons. 
Peacock, Baldwin ir Kale
va.

Suv. Valstjų karo laivas Nevada, kuris savo bokšte 
turi tris kanuoles prieš laikstytuvus ir orlaivius. Šis 
laivas dar ir tuomi žymus, kad jis varomas ne garu, 

bet žibalu.

Taip dalykams stovint ir 
" nenuostabu bus, jei Vokie

čiai nuolat kalba ir rašo a- 
pie taiką. Bet kad užslėp
ti savo nusikamaviinus, jie 
ima skelbti, kad reikalau
janti pasisavinti Belgiją. 
Lietuvą, dalį Rusijos ir tt. 
ir ant galo net didelio kari
nio atlyginimo. Jie žino, 
kad tegu karas dar nors 
metus — kitus prasitęs, tai 
jiems paliks tiek žmonių, 
kad su jais neįstengs savo 
rubežių apginti. Laikui bė
gant kadangi talkininkai 
kas kartas turės vis dau
giau kariiomenės, nes turi 
iš ko pasirinkti. Vokiečių 
karuomenės skaitlius tuo 
tarpu einąs vis mažyn. Pri
siėjus reikalui, talkininkai 
pagelbon gaji parsikviesti 
japonus, gi Anglija praves
ti priverstiną kareiviavimą 
ir turi teutonus sutrušk'inti, 
turi laimėti karą.

Prūsų lietuvių laikraščiai 
praneša, kad Liepojoje vo
kiečiai leidę įsteigti moky
klas su lietuviu ir lenku C

Juo daugiau čia atsikrau- 
sto lietuvių, tuo labiau an
dai fanneriai pasitraukia į 
šalį, užleisdami vieta lietu
viams. Vienas yra labai 
negeras daigtas, kad lietu
viai nenori užimti jokių val
diškų vietų. Keliose vieto
se ir keliais atvejais anglai 
nominavo lietuvius faime- 
rius ant skvajerų, ant vai
tų, ant valsčių iždininku, 
ant komisorių, ir lietuviai 
griežtai atsisako priimti 
kandidatūras. Valsčių mok 
kslainių reikaluose lietuviai 
vra visiškai atsidavę ant 
svetimtaučių valios, nes na- 

nenori priimti vetų Mo
kyklų Komitetuose, viską 
oalikdami anglams; šitie- 
gi i'- nenori tų vietų užimti, 
nes visi vaikai mokyklose 
vra lietuvių: ant 30 ar 40 
Teturiu išpuola 4 ar 5 an
glų vaikai.

Yra dvi lietuvių farme- 
rių draugiji. Jų tad užduo-

kalbų pamokomis. Apart 
vokiečių ir latvių — rašo 
“N. L. C.” — gyvena Lie- 
uojoj ir daug lietuvių su 
lenkais. Kadangi miestas 
šiemet turi įsteigtas tik vo
kiškas ir latviškas nioky- 
kyklas, tai lietuviams ir 
lenkams atidaryti atskiria! 
dvi mokyki i. Tuo pasirūpi
nęs Liepojos parapijos kle
bonas Visbaras ir mokykli 
esanti jo priežiūroje. To
se mokyklose mokytojauja 
10 mokytojų ir lankosi 630 
mokinių.

tis turėtų būti pasirūpinti, 
kad lietuviai pradėtų daly
vauti valdymo dalykuose. 
Viena draugija susitvėrė 
1914 m., antra — koks mė
nuo tam atgal. Pirmosios 
tikslas — pagerinti ukinin- 
kystę, nariui prigelbėti lau
kus apdirbti, įtaisymai ge
rų mašinų, parupinimas ge
rų sėklų. Antroji dar nese
nai susitvėrė; prie jos pri 
sirašė visi progresyviški 
fanneriai ir ketina pratinti 
savo narius prie dalyvavi
mo politikoje. Ta draugija 
taipgi sumanė leisti lietu
viams ūkininkams dvisavai
tinį ilustmotą laikraštį, ku< 
riame turės buti įvairns pa
mokinimai apie ūkininkavi
mą, pienininkystę, paukšti
ninkystę ir tp.

Gerb. tautiečiai ir visos 
lietuviškos draugijos, padė
kite mums tą koloniją ap
gyvendinti tirščiau lietu
viais farmeriais, iš ko bus 
nauda ir garbė musų taiir 
tai. Kad dar kiek padau
gės lietuvių skaitlius musų 
kolonijoje, tuoj mums reiks 
liet u v i šk ų profesionalų, 
reiks krautuvninkų, agen
tų, daktarų ir veterinorių, 
reiks mokytojų, reiks ku- 
ningų ir visokių amatninkų. 
Dabar dar negalima tų vi
sų užlaikyti, dar tie 357 lie
tuviai yra permažas skait
lius ir antra, — labai dar 
pasiskaldę yra. Amatninkų 
teturime tris kalvius, tai ir 
viskas. Turime vieną krau- 
tuvninką, turime vieną, ku
ris turi sviestui daryti fa
briką ir kitas žada uždėti 
sūrių fabriką Scotvillėje. 
Jau reiktų supirkimui javų 
ir gyvulių turėti pirkėjų ir 
butų reikalinga apie pora 
krautuvninkų, vienas maši
nų krautuvei, o kitas šiaip 
krautuvei”.

Tokie praiicšimai la
bai naudingi. Ne vieną lie
tuvių paskatins pamesti 
traukus į surukusius mie
stu fabrikus.

“Amerikos Lietuva” ne
senai buvo paskelbusi, jo-

Vyskupas Antanas 
Baranauskas.

(Ištraukos iš “M-vio”). 
1835 -- 1902.

Kiekviena tauta gali pa
sididžiuoti savo historijos 
genijais, mokslo didvyriais, 
kurie dabina jos historijos 
lapus, dažnai mažai tenuš- 
viestus, piramidomis mok
slo, doros, pasišventimo, 
meilei Dievo, artimo ir tė
vynės. Jie kaipo šviesios 
dangaus žvaigždės puošia 
savo spinduliais tamsią his
torijos naktį.

Tauta, kuri turi daugiau 
didvyrių, kultūriškai yra 
ant augštesnio laipsnio, pa
siekusį augštesnį žmogišku
mą ir literatūroje yra tur
tingesnė. Musų tauta ge 
ui ja is ir didvyriais yra tur

gui ji girdėjusi, kad “Tė
vynės” redaktorius pasi
traukiąs iš savo vietos. De
bar tą gandą “T.” redak 
torius, p. V. K.Račkauskas, 
visai užgina. Štai ką jis 
per “T.” atsako:

“Tą žinią pakartojo ir ki
ti laikraščiai. Kad dalykas 
nebūtų skelbiamas netiku
sioje šviesoje, laikau parei
ga paaiškinti, kad kolkas, 
nesu pasirįžęs apleisti “Tė
vynės”. “Tėvynės” redak
torių, išrinktą seime, atsta
tyti nuo vietos gali S. L. 
A. Apšvietus Komisija ir 
Piki. Taryba, jei jis neat
lieka tinkamai savo darbo. 
Iki šiol-gi dar negirdėjau, 
kad kuri minėtųjų įstaigų 
butų išreiškusi nepasitenki
nimą mano darbu”.

tinga, tik nelabai laiminga. 
Lietuva pagimdė sūnūs, ku
rie nupiešė historiją sveti
mos tautos ir išaugštino jos 
garbę. Toji tauta, norėda
ma mus pražudyti, apvylė 
juos ir mus. Apvylė mus, 
prisisavindama musų geni
jaus vyrus, tą brangiausi 
tautos turtą; o juos — a- 
timdama nuo jų prigimtos 
tautos dvasią, kalbą, papro
čius, įkvėpdama į juos dva
sią neapykantos viso to, 
kas lietuviška.

Sekėsi tas nedoras dar
bas varyti per kelis šimt
mečius. Nors išplėšė nuo 
jų kalbą, bet dvasią nevi- 
siems galėjo išplėšti. Taip 
Mickevičius, kuriuo ir šian
dien lenkai didžiuojasi, nė
ra lenku dvasios, išimant 
kalbą, jo veikaluose viskas 
yra lietuviška: jis prielan
kus lenkams, bet tik po in- 
tekme jų dvasios; rašyda
mas lenkiškai turėjo būti 
ir prielankus jiems. Bet tas 
prielankumas nereiškia, kad 
jisai yra lenkų, tik parode 
prakilnų lietuvio būdą, ku
riame visai mažai vietos 
randa, egoizmas, kuris ypa
tingai apsireikšdavo tų lai
kų Lenkijoj. Ta tauta 
kankino mus per šimtus 
metų kaip tik išmanydama, 
idant prisisavinti mus, o 
musų vardą išbraukti iš hi- 
torijos.,

Baigianties 17-tani am
žiui pradėjo atsirasti vyrų, 
kurie gavę progos išeiti iš 
rūmų tamsybės ir pažinę 
savo neprietelius, stengėsi 
gelbėti savo brolius. Jiems 
tai pridera didelė pagarba 
ir karštas dėkingumas! Jie 
neleido musų neprieteliams 
mus užkasti ir praskynė 
mums takus, kuriais mes 
privalome eiti.

Prie tų vyrų priguli ir 
vysk. Antanas Baranaus
kas. Tas milžino dvasios, 
vyras, gilus tyrinėtojas mu
sų kalbos, galima sakyti, 
pirmutinis dainius, budinęs 
lietuvių širdyse tėvynės ii' 
prigimtos kalbos meilę, gi
mė 1835 m. 5 d. sausio A- 
nykščiuose.

Budas vyskupo Baranau
sko buvo linksmas, iš pa
žiūros rimtas, jautrus, do
ras ir pamaldus. Būdamas 
aštuoniolikos metų jauni 
kaičių jau rimtai žiurėjo į 
žmogaus tikslą, ką patvirti
na jo įstatai, kuriuos jis 
buvo parašęs tame amžiu
je:

1) Negerti degtinės ir 
kitų svaiginančių gėrimų, 
nes jie silpnina ir atbukina 
žmogaus protą, žmogų da
ro panašų gyvuliui, iššau
kia ligas ir sutrumpina 
žmogaus dienas.

2) Nerūkyti jokio taba
ko, nes kenkia krūtinei, ne
reikalingos išlaidos ir saus- 
ligės šaltinis.

3) Užlaikyti aštriai dije- 
tą, nes valgio daugumas 
apsunkina vidurius ir per 
tai. protas netinka į darbą.

4) Laikyties tylėjimo, 
kalbėti reikale (ir tik tu
rint prirodymus aiškiau pa
kelti .balsą prieš kokį blo
gą paprotį).

5) Neįsileisti su savo 
draugu ir kitais žmonė
mis į ginčius, kitų skau
džius žodžius kantriai nu
kęsti, juokų užgaunančių 
vengti ir kiekvienam mie
lu patarnavimu užsitarnau
ti bendrą pagarbą.

6) Apie nieką blogai ne
atsišaukti ir kalbant pir 
ma įsitikinti apie savo žo
džių naudingumą ar nenau
dingumą ir tada užtylėti.

7) Labiausiai vengti me
lo — užlaikyti prižadus, 
nežeminant kitų garbės, 
nes, nustojus pasitikėjimo, 
sunku jį ingyti, o kas jo ne
turi, nelaimingiausius esti 
žmogus visame pasaulyje. Į

Tokios jo gražios pažiū
ros į gyvenimą, toks augs-' 
tas supratimas apie dorą, 
ką tvirtina jo įstatai, išski
ria jį ne tik iš tarpo silp
nesnių žmonių, bet ir iš tar
po mokslinčių, kurie viską 
žino ir pažįsta ir išaugštino
v. Baranauską, kaipo did
vyrį mokslo ir doros.

Vyskupas

Visas Kuponas ir pakelio priošakls turi tą 
pačią vertą. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
ršį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

Baranauskas ■ delius
užima augštą vietą moks
lo vyrų tarpe. Jisai jaigu
ką sumanė dirbti, tai pra
dėjęs darbą, dirbo metus, 
dvejus ir dešimtį, dirbo die
ną ir naktį, kol nepasiekė
savo tikslo, kol pradėtą 
darbą nepabaigė. Tai žy
miausias vyskupas visoje 
tų laikų Rusijoje ir vienas 
iš didžiausių Lietuvos dar
bininkų. Mylėjo savo tėvy
nę, bet visame pirmiau bu
vo kunigas, bažnyčios su
ims, o paskui jau lietuvis.

Svarbiausieji vyskupo 
raštai tai: “Anykščių šile
lis”, “Pasišnekėjimas gies
mininko su Lietuva” ir 
pluoštas eilių. Dirbo per 
visą savo gyvenimą labai 
sunkiai. Rašo, kad jisai 
darbo nesigailėdavo net ma
tematikai, kurią nuog ma
žų dienų milėjo ir kaip ka
da pašvęsdavo jai 12 valan
dų dienoje. Atlikusį nuo 
dijecezijos valdinio, nuo 
maldų, laiką sunaudodavo 
darbui ir rašydavo kasdien 
no astuonias ir daugiau va
landas. Kada nuo sėdėji
mo pradėdavo skaudėt strė 
uos, tai klaupdavo ir klup- 
čias rašydavo. Paskuti
niais metais savo amžiaus 
vertė šv. Raštą, lietuvių kal- 
bon, ant kurio sunkiai dir
bo kasdien iki dvyliktai 
nakties, norėdamas pabaig
ti, nes jautėsi, kad jėgos vis 
mažinosi. Bet, nelaiminga 
mirtis nedavė pabaigti tą 
didelį darbą. Lapkričio 26 
d. 1902 m. 9 vai. vakare a- 
tidavė Dievui dūšią tas 
dvasios milžinas, tautos ir 
bažnyčios brangus ir myli
mas vyras.

buvo labai siaurutis. Kaip 
skirtingas yra jo padėji
mas, palyginus su kitų tau
tų vyrais, tokį pat darbą 
dirbusiais, kurie turėjo di- 

sandelius pavyzdžių
tokiam darbui dirbti. Su 
pagelba lokomotivo tai ir 
silpnas nikštukas gali kal
nus nuversti, bet sū matiku 
arba špatu tai ir milžinas 
menkai tegali padaryti. Jai- 
gu kas be jokių įrankių ar
ba su labai menkais gali per 
kalnus, pelkes ir tyrus, ap
suptus miglomis, praskinti 
sau ir kitiems kelią, kuriuo 
ir mes galime pirmyn ženg
ti, tai toks milžiniškas dar
bas reikalavo Tifono su 
Herkuleso jėgų. Jaigu to
kiose sunkiose aplinkybėse 
jo genijališkumas. ir darbš
tumas pajėgė išduoti mums 
tokį vaisių, kaip “Anykš
čių šilelis” ir kiti, tai tas 
priparodo jo nepaprastus 
gabumus. Jo veikalai, tie 
pirmutiniai kruvinos auš
ros spinduliai, yra milžiniš
kas tu iJygio dar-
bas.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

ir staktas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima igyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananeviez Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius,

pardavėjas.

“Ir giesmė nepabaigta, 
kai širdis susopo Ant 
dūšios labai sunku ir 
negerą tapo. Matai, to
jo pati galybe, ką miš
kus sugraužė, Širdį, 
dūšią apgriuvo... ir 
giesmę nulaužė”.

Nepaliko mums v. Bara
nauskas daug storų tomų 
saio veikalu, bet jo vertė 
vra neišpasakytai didelė, 
io darbo vaisius sunku ąp- 
kainuoti ir apvertinti. At
kreipkime mes atydą ir 
apmąstykime, kaip ir 
kur, kokiose aplinkybė
se jo raštai buvo ra
šyti. Jeigu darbas iš pa
žiūros mažas, tai mes turi
me atkreipti domą į tai, 
kaip jisai turėjo ne tik me 
džiagą atrasti, bet ir vars
totą pasidirbti. Medžiaga 
ir modelis turėjo būti pa
dirbti tomis pačiomis ran
komis; jisai turėjo pra
siskinti sau taką, kuris 
musų raštijoje tais laikais

I Telephone Yards 0686 8

I Lietuviška Drapanų Krautuve | 
■ 

Užlaikau didžiausiame pasirin- į 
kime vyriškų apredalų, skrybėlių, J

I čeverykų, batų del moterų, vyrų ir J 
| vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- *

kotų. g

JONAS BUDRIAS savininkai į 

3252-54 S. Morgan St. t 
CHICAGO. ILL.

II 1 
.ufc*ni.!iux.ur g

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelč mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiauaia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Schdol of Languages

•741 W. 47th Street. : : Chicago. 1
731 W. 18lh Street

Oieko*rMokykla
Mokinamą: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlugvedystčs, ste
nografijos. typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abol- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos,' pilietystės, dailarašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; va k- nuo 7:30 iki 
8360 Emerald avė., Chivago, IU.
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LD. “KATALIKAS,” spaliu 30, 1915.

Mano žodis.
“Kataliko” 250-tame nu

meryje p. S. P. Tamulevi
čius, atsakydamas “Darbi
ninkui” už jo užsipuldinė
jimus ant Lietuviu Dien
raščio “Kataliko,” štai ką 
sako:

“Butu geistina, kad A- 
merikos lietuviai kunigai- 
piliečiai ir šiaip susipratę 
katalikai, kurie ilgus lai
kus skaitė “Kataliką,” 
pasakytų, ar “Katalikas” 

kuomet nors paliovė ėjęs 
katalikiškoji* dvasioji*,, ar 
yra bent mažiausi s pama
tas pradėti tai, ką dabar 
kun. Kemėšis ir jo pase
kėjai pradėjo prieš “Ka
taliką.”
Iš savo pusės aš pasaky

siu, kad kun. Kemešiui ne
rupi artimo meilė, santaika, 
bet rupi skaldymas, griovi
mas to, kas ne jo rankose. 
Kas jo neklauso, tą apšauk
ti bedieviu, boikotuoti. Vi
so to susilaukia tie lietu
viai, kurie nešoka taip, kaip 
kun. Kemėšis groja.

To paties susilaukė ir L. 
Dienraštis J4 Katalikas. ’ ’ 
Nieko stebėtino tame nėra. 
“Katalikas” nepatinka ku
nigui Kemešiui delei sekan
čių priežasčių: 1) “Katali
ko” vedėjas yra sveiko 
proto vyras ir moka. kun. 
Kemėšio nesiklausdamas, 
varyti savo biznį; 2) “Ka
talikas” yra redaguojamas 
ne klerikališkoje, bot tikro
je katalikiškoje dvasioje: 
3) “Katalikas” nesiklausia 
niekur kun. Kemėšio pata
rimų ir be jo pagelbos ei
na tikrais musų Išganytojo 
Viešpaties Jėzaus Kristaus 
keliais; 4) “Katalikas” y- 
ra tikru katalikišku laik
raščiu, musų žmonelių švie
tėju, mylinčiu artimą ir sa
vo tautą, ir todėl visų susi
pratusių katalikų yra skai
tomas ir gerbiamas; 5) Po
nas' S. P. Tananevičius pvi- 
guli prie Lietuvių Spaudos 
Draugijos Amerikoje, bet 

nepriguli prie Kemešio su
tvertos organizacijos.

Delei šių visų priežasčių 
ir atsiranda neapykanta 
prieš “Kataliką” iš pusės 
tų visų, kuriems nerupi 
Kristaus mokslo sekimas ir 
musų žmonių gerbūvis, bet 
siaura ir prie neapykantos 
bei kerštavimo privedanti 
politika. Visi tie musų 
žmonių priešai, kaip juos 
galima pavadinti, todėl ir 
šokauja prieš “Kataliką” 
ir stengiasi pakirsti žmo
nių užsitikėjiiną juo, nors 
tai veltus darbas, kadangi 
kiekvienas susipratęs ka
talikas supranta tikrą da
lykų stovį.

Kun. Kemėšis nesenai at
važiavo Amerikon ir čia no
ri pasidaryti tokiu, kaip 
Rusijoje yra caras, visus 
valdyti. Paėmęs “Dram 
gą” savo rankosna, jisai sa
vo gabia plunksna pradėjo 
kelti ergelius ir krikštyti 
visus laisvamaniais. Tas 
pats darosi ir su jo atva 
žiavimu i So. Bostoną. 
Mass. Tuoj sukėlė liarmą. 
Tuoj visi, kurie jo neklau
so, drįsta jam pasipriešin
ti ir išreikšti savas nuomo
nes, skirtingas nuo jo nuo
monių, pasidarė bedieviais. 
Sutvėrė Liet. Darb. Sąjun
gą, pradėjo išleidinėti neva

kata likis ką “ Darbininką, ” 
nors ištikrųjų tam laikraš 
čiui toli-gražu iki tikro ka
taliko ir darbininkų užtarė
jo. Užsidėjo jis tiktai gra
žų vardą, bet gražių darbų 
visai nesimato. Atpen, tik 
vieeni koliojimai, šnieižiinaįL 
pasikalbėjimai, kurie ištik
rųjų yra apkalbėjimai aug- 
štos rūšies.

Kunigas katalikas ji re
daguoja, bet naudos iš to 
redagavimo nėra ko laukti. 
Nieko panašaus, anaiptol. 
Reiktų turėti bent truputį 
sarmatos, sąžinės ir neva
dinti kiekvieno bedieviu ir 
laisvamaniu, kuris nesutin
ka su kun. Kemešiu.

Dar kun. Kemėšis buvo 
Lietuvoje, o mes jau skai
tėme “Kataliką,” dar kaip 
jis išpradžių buvo 4-rių, 
paskui, 8-nių, 16-kos pus
lapių, o dabar antri metai 
diuiraščiu. Aš kiekvieną 
“Kataliko” numerį atidžiai 
skaitau, bet nekuomet ne
su radęs nieko tokio, kas 
galėtų duoti pamatą ar pa
teisinimą kun. Kemėšio pa
darytiems žingsniams. Kaip 
ir pridera tikrai katalikiš
kam laikraščiui, “Katali
kas” per 17 metų skleidžia 
tarp Amerikos lietuvių ap- 
švietą tokroje katalikiško
je, krikščioniškoje dvasio
je.

Nors 44Darbininkas” ir 
garsina, kad “Draugas” y- 
ra katalikams “nesugriau
nama tvirtovė,” bet toksai 
vardas teisingai priklauso 
ic kitam kokiam laikraš

čiui, bet “Katalikui.” 
“Darbininkas” dar tiktai 
kelios savaitės, kaip pasi
rodė, o, žiūrėk, kiek erge
lių ir nesusipratimų jis pa
kėlė. Kas bus, kaip jis su
silauks tokio amžiaus, kaip 
kad dabar “Katalikas”?

Kun. Kemešiui butų daug 
geriau ramiai pildyti savo 
kunigiškas priedermes ir 
neerzinti Amerikos lietu
vių tarp savęs, skleisti ne
apykantą. AJažiaii plepėji
mo ir pikto noro, o daugiau 
rinito darbo ir geros valios.

Stasys Mockus.
So. Boston, Mass.

Protestas prieš ti
kybinį fana

tizmą.
Praeitą vasarą mieste 

Buffalo, N. A7., pačių ame
rikonų buvo pakelta kova 
prieš tikybinį fanatizmą, 
prieš tarp savinę neapy
kantą delei tikybos ir prieš 
tikėjimo maišymą į politi
ką. Apie tai savo laiku bu
vo plačiai pranešta Chica- 
gos provincijos organe 
“The New AVorld”. (Vol. 
XXIV, No. 25). Toje ko
voje prieš bendrą pavojų 
susivienijo katalikai ir ki
tatikiai. Po protestu, ku
lisai buvo išleistas, stovėjo 
Šalo katalikų kunigų para
šų taipogi parašai Įvairių 
protestoniškų tikėjimų ku
nigui parašai.

“The Now AVorld” tuo
met minėtame savo nume
ryje pranešė, kad 44dvylika 
d va si škių, a tsto va u j ii n čių 
presbyterijonų, unitąri jonų, 
baptistų, episkopalų ir kon- 
gregacijonalų bažnyčias, 
buvo skaitliu j e pasirašiu
siųjų, ir toksai pat skait
lius katalikų kunigų, tame

Belgiėtė Amerikoj mezga 
juosteles nukentėjusių del 
karo belgų sušelpimui.

skaitliuje ir Jo Afvlista 
Monsignor Nelson H. Ba
ker, diecezijos administra
torius, pasirašė. Kiti var
dai (pasirašytieji po pro
testu) yra kilčių katalikų 
ir protestonų parapijom}.

“Nuopelnas už pradėji
mą šio judėjimo priklauso 
Rev. L. O. AVilliams, pro
testonų Alessiali bažnyčios 
kunigui. Tūlas laikas at
gal jisai sake pamokslą, 
kuriame pasmerkė bigotri- 
ją (tikybinę neapykantą), 
tuom. laiku labai apsireiš
kusią. Pasekmėje to pra
kilnus protestonai ir kata
likai laikė susirinkimą vie
noje jojo bažnyčios susi
rinkimo svetainių. Rev. 
Mr. Williams buvo išrink
tas pirmsėdžiu. Antrame 
susirinkime, kulisai buvo 
laikytas Statler Kotelyje 
birželio 6 d., buvo nuspręs
ta kreiptis tiesiog Į visuo
menę su atsišaukimu kas- 
link tikybinės neapykan
tos, kaip sakoma praneši
me, po kuriuom ]>asirašė 
protestonų ir katalikų at
stovai.

“Utarninko, liepos 8 d., 
vakare susirinkime sub-ko- 
mitetas padavė sumanytojo 
atsišaukimo škicą. Jisai 
buvo vienbalsiai priimtas, 
ir susirinkime dalyvavusi 
tuojaus pasirašo po juom.

“Dokumentas, šių žmo
nių išleistas, — kaip “The 
New World sakė minėtame 
numeryje, — padarys, be- 
abejonės, gilų Įspūdį i Buf
falo visuomenę ir išraus bi- 
gotriją kolionijoje, kurioje 
šioji ne-amerikoniška dva
sia išsiplėtojo daugiau ne
gu bile kuriame mieste šio
je šalyje. Galima saugiai 
sakyti, kad tai bus pavyz- 
dis kitiems miestams ir 
kas tuom paženklinama pra
džia visuotino Amerikoje 
judėjimo, kuriame protes
tonai ir katalikai suvienys 
savo pastangas, kad pada
rius galą šiai ne-ameriko- 
niškai ir nekrikščioniškai 
kompanijai.

Atsišaukimas.
4 4Pilnas atsišaukimo tek

stas seka:
“Į Buffalo visuomenę, 

neatsižvelgiant tikybos:
Męs, žemiaus pasirašę 

Buffalo piliečiai norėdami 
prašalinti iš musų miesto 
visą tikybinę neapykantą, 
tikime, kad ją galima pa
sekmingai išnaikinti tiktai

be piktybės prie ko nors ir 
su labdaringumu link visų” 
(with malice toward none 
and with charity for all — 
prezidento Lincoln’o žo
džiai).
.“Męs visuomet Įirivalo- 

me turėti omenyje tai, kad 
musų (Suv. Valstijų) Na- 
cijonalė Konstitucija pa- 
davadija, kad “jokis tiky
binis kvotimas niekuomet 
nebus reikalaujamas kaipo 
kvalifikacija bile kokiai 
tarnystei ar viešam užsiti- 
kėjimui Suvienytose Vals
tijose”, ir kad “Kongresas 
privalo nedaryti jokio įsta
to kaslink tikėjimo įsteigi
mo arba liuoso jojo pildy
mo”. Ir. vėl męs privalo
me atsiminti, kad musų 
Valstijos (New York) Kon
stitucija užtikrina, kad 
liuesas tikybos pildymas ir 
tuom džiaugimasis ir gar
binimas be jokio išskyrimo 
arba pimienybės privalo 
ant visados būti pavelyta 
visiems žmonėms šioje Val
stijoje”.

“Toliaus, musų žmonės 
Įvairių tikėjimiškų Įsitikini
mų nori gyventi krūvoje 
kaipo draugai ir kaimynai, 
idant bizniškame, pilietiš
kame ir visuomeniškame 
gyvenime męs galėtume bū
ti tarp savęs taikoje ir ra
mybėje prašalinti iš musą 
tarpo ne-amerikonišką ne
apykantos dvasią.

44Todėl męs atsišaukiame 
į savo sąpiliečius, neatsi
žvelgiant tikėjimo.

“Pirma. Apgailėti ir at- 
grąsinti spausdinimą, p]p- 
tinimą ir skaitymą visų ra
štų, neteisingai perstatan
čių ir šmeižiančių kita tikė
jimą.

“Antra. Apgailėti visus 
slaptus arba viešus susirin
kimus ar išsireiškimus, ku
rių pirmu tikslu yra augin
ti tikybinę neapykantą.

4 4Trečia. Pasmerkti, kai
po ne-amerikonišką ir ne
teisingą dalyką, Įmaišymą 
kokio nors tikybinio kvoti
mo prie kandidato viešai 
vietai arba by kokio biznio 
ar viešo boikoto dėlei tiky
binių persitikrinimų.

44Ketvirta. Raginti visus 
kunigus ir pastorius supra
sti, kaip svarbu yra viešai 
ir griežtai kalbėti apie rei
kalingumą tikybinės pa
kantos ir plėtojimo geros 
valios tarp musų žmonių”.

4 4 Ales, Rymo-Katalikai. 
pasirašę po šiuom atsišau
kimu, užtikrinamo, kad Ka
talikų Bažnyčioje nėra jo
kios organizacijos, užsii
mančios tariamosios Bažny
čios arba By kurių jos na
rių politiškų reikalų kėlimu 
ir kad tariamosios bažny
čios valdžia nesistengia pa
daryti įtaką i jos pasekėjų 
politišką veikimą nei jojo 
vesti, ir kad męs miožemiai 
užkviečiame by kokią ypa- 
tą arba organizaciją pil
niausiai ir liuosiausiai iš
tirti šio tvirtinimo teisingu
mą.

Alęs, protestoriiškieji pa
sirašytojai po šiuom atsi
šaukimu, šiuom raginame 
visas organizacijas, kurios 
viešai vietai arba hi kokiai 
tarnybai reikalauja tikybi
nio kvotimo, išsklaidyti, ir 
mes prisižadame padėtį ge 
riausias pastangas, kad šio 
tikslo atsiekti.

Patiekdami visuomenei šį 
atsišaukimą, męs apgailės-

tau j ame bile kokias ir vi
sas priežastis, kurios prive
dė prie dabartinio dalyku 
stovio, ir mes išsireiškiamo 
viltį, kad iš praeities paty
rimo męs galime pasemti 
išminties ateičiai. Mes kvie
čiame. savo sąpiliečius, se
kant šiam atsišaukimui, pa
dėti visą savo energiją pla
tinimui tarp musu tikros 
ištikimybės ir atsidavimo 
musu miesto gerbūviui”.

Alums lietuviams katali
kams, reikėtų labai atydžiai 
perskaityti šį atsišaukimą, 
giliai ir visapusiškai ji ap
svarstyti ir prisižiūrėti, at
kartais jis nepaliečiai ir 
musu gyvenimo ir ar kar
tais ko nors ir musu gyve
nime nepasmerkia. Čia iš
reikšta nuomonė augštai 
stovinčią kataliku Bažny
čioje kunigą nuomonė, ir 
jai męs turėtume atydžiai 
prisiklausyti. Dar syki pa
kartojame, kad augščiaus 
tilpęs straipsnis yra paim
tas iš “The New World”, 
kuris yra Cliieagos katali
ką arcidiocezijos organu.

Naudinga Amerikos lie
tuviams kninga

“Amerika”
arba rinkinys įvairių faktų, ži
notinų Amerikoje gyvenantiems 
ir čion atkeliaujant iems lietu
viams. Surinko A’. K. Račkaus
kas, “Tėvynės” redaktorius. Iš
leido savo lėšomis F. Kibortas 
ir padovanojo SLA. Prieglaudos 
Namo Fondui, pagerbimui savo 
mirusios moteries a.a. Pranciš
kos Bieržinskaitės-Kibortienės.

Šitoje kningoje, turinčioje 288 
puslapius, rasi daugybę reikalin
gų nurodymų ir patarimų. Čia 
yra informacijos, kaip rengties 
kelionėn į Ameriką ir kaip užsi
laikyti kelionėje. Smulkiai yra 
aprašyta Amerika, jos valdžia, 
politiškos ir darbininkiškos or
ganizacijos; smulkiai aprašyta 
kiekviena valstija, su nurodymu, 
kur kokie darbai yra, kur kokie 
miestai ir 1.1. Skyriuje apie lie
tuvius ateivius yra parodytu, 
kiek Amerikoje yra lietuvių, kur 
jie labiausiai susispiečia, kokius 
darbus dirba, kiek jų kasmet at
keliauja. kiek atsiveža su savim 
pinigų ir tam panašiai. Be to 
viso yra dar aprašyta 1GC> Ame
rikos miestai, kuriuose gyvena 
musų broliai lietuviai.

Iš to. kas pasakyta, jau aišku, 
kad kninga yra labai naudinga 
ir kiekvienam verta ją įsigyti.

Prie to tikslas, kuriam ta knin
ga yra platinama, yra taip svar
bus, kad kiekvieno SLA. nario 
pareiga yra kuouoliausiai tą 
kninga platinti. Ją. turi užsi
sakyti kiekviena SLA. kuopa, 
nors po tiek egzempliorių, kiek 
kurioje yra narių, kad tokiuo 
budu išplatinus naudingą kninga 
ir parėmus Prieglaudos Namų 
Fondą. Kaina tiktai 75c. Pus
lapių 288.

Perkupčiams, kningiams ir S. 
LA. kuopoms, imat didesnį skai
čių, nuleidžiama tam tikras nuo
šimtis. Reikalaudami, kreipki
tės Į “Tėvynės” administraciją 
šiuo adresu:

A. B. Strimaitis,
307 IV. 30th st., Brooklyn. N. Y.

(Advt.I.

LIETUVIS GRABORIUS I
Geriausias gra Į 

bėrius ant Bri ■ 
dgeporto. Atlie- ■ 
ka darbą geriau-p 
šiai. j
Prie kiekvieno ■ 

pagrabo ^įteikia į 
geriausius’ likto-1 
rius ir 12 va- s 
ną palmę,

k TeL Drover 41391

’ A. MASALSKIS • 
t ■
ąi 3305 Auburn Ave., Chicago ■

BANKES' 
i—COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smaku
Szitą Kail gausite tik pas Benkes'. Bandyk šiandien ' 
Bankes’puiki Santos 4 Q/* Bankes’Dairy stalo OCa 
Kava Sviestas _

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausis
Creamery Sviestas .

Geresnis kaip kui kitur.
Šiaur-vakarinė dalis. 
1644 W Cnicago avo 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee avo 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

□viesias .. ..-------- ”■
Puikiausia Arbata A A r*
60 : vertes, tiktpi po “VV
Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po

M Dovanu. Jei^u 
Kalite P .iriu i 
1 aukim Sviesta 

Bankes’ Kavos >2toru«» e
Vakarine dalis.

1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halstcd St 
1832 S Halstod st

Šiaurine dalis.
106 W Division st 
720 W North avė 
2610 Lincoln avė 
32-14 Lincoln avė 
3413 N Clark st

I81G W 12th st 
13102 W 22nd st

Pietine dalis 
,3032 Went worth ave 
3427 S Halstcd st 

(4729 o Ashland ave

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

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

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

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

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

E —

E —

E —

1161

1163

1164

1165
1166
1167

1168

1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė >r Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

aš E — 1170

E — 1246

E —

E —

1247
1248

1249

1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias no Boba. 
Batu čistytojas.
Hutų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias no Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.3249-53 So. Morgan St.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tuiist.. .čia tapo sveikais, 

žmonės ologiansiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
niatizmo skausmais, 
jogui nebegalima 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. ’J jj

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St.. Chicago, Ill. ■

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

a 
n

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio į
Dunj, lentų, lentelių, rėmų, ŠTinakalvių daigtų ir stogo popieros. £ 

| MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3OS9 S. KALSTEI! ST. CHICAGO, ILL. Į

-----------------------------
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LD. ^KATALIKAS,” spalių 30, 1915.

Iš Katalikų gyvenimo. kų šioje šalyje yra, sulyg 
vėliausių aprokavimų 16,- 
000,000.

ląillĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮ]■■SBHSIB
Skaudėjimai Strėnose Mr. Stephan Plac- 

ko iš Marietta, N. 
Y., šitaip mums ra
šė:AR VIDURAMŽIAI BU pažino “didžiausiu pasieki-

VO TAMSYBĖS GA
LYBĖ?

mu” visti viduramžių. Šio 
ji teorija yra skaitoma 
brangia atnaša mokslui.

Daugel kas šioje gadynė 
j e mėgsta kalbėt i apie vi
duramžius, kaipo laikus 
kuriuose viešpatavusi pries 
panda ir tamsa. Ypač apie 
viduramžių “tamsybę” la
bai noriai kalba Įvairus ka 
talikii tikėjimo ir kataliku 
Bažnyčios priešai. Jie la 
bai vaizdingai ir aiškia'- 
stengiasi parodyti, kad vi
duramžiuose, kurie yra žy 
mus, kaipo katalikų Bažny 
Čios išsiplėtojimo gadynė 
mokslas ir minties pažanga 
katalikų dvasiški  jos uoliai 
trukdyta ir stengtasi sulai
kyti.

Šių kalbų nepamatingu- 
mas katalikų spaudoje se
nai ir užtektinai pilnai iš
aiškinta ir prirodyta. Iš 
tų aiškinimų katalikų ir a- 
belnai bešališkų žmonių 
spaudų sekantieji žino, kad 
viduramžių gadynėje mok
slo mintis turėjo, gali saky
ti, vienintele savo prieglau
da vienuolynus. Tenai nuo 
svieto užsidarę vienuoliai 
toliaus tęsė ir plėtojo tai. 
kas buvo senesniųjų laikų 
mokslininkų palikta. Jai- 
gu ne vienuolynai, tai daug 
kas iš senovės mokslo butų 
amžinai žuvę. Tiktai ačių 
vienuolynams, daugelis mo
kslo brangenybių galėjo bū
ti perduota iš senovės mu
sų laikams.

Bet vienuoliai netiktai 
sutaupė tai, kas buvo iš se
novės palikta. Jie ir patįs 
darė tyrinėjimus, ir ne už 
vienų išradimų mes privalo
me tarti ačių viduramžių 
vienuoliams. Kas yra gi
liaus patyrinėjęs šių histo- 
rijos šakų, tas gali priskai- 
tyti visų eilę tokių išradi
mų. Kuo daugiau tyrinė
jama, tuo daugiau didesnis 
darosi tasai vienuolių nuo
pelnų retežis.

Vienas sunkiausiųjų už
metimų, kurie daroma vi
duramžiams, yra tame, kad 
tais laikais gamtos mokslas 
visai neturėjęs progos vys- 
tyties, kadangi katalikų 
Bažnyčia bijojusi, kad gam
tos tyrinėjimas sugriausiąs 
žmonėse tikėjimų.

Tyrinėjimai jau yra pa
rodę, kad ir šisai užmeti
mas turį būti priskaityta 
prie nenusisekusiųjų, kaip 
ir visi kiti užmetimai, arba 
bent milžiniška jų daugu
ma. Vienuoliai užsiėmė 
taipgi ir gamtos tyrinėji
mu. Vienu vėliausiai pa
aiškėjusių toje srityje da
lykų yra, tai, kad vaivo
rykštės kilmę yra atradęs 
taipgi vienuolis: Dominiko
nas Tėvas Dietrich. Apie 
tai randama vertime, kurį 
Erlangen (Vokietijoje) uni
versiteto profesorius Wuer- 
schmidt padarė iš lotynų 
kalbos. Tai yra vertimas 
paties Tėvo Dietricho vei
kalo “Vaivorykštės Teori
ja”. Šisai, veikalas buvo 
parašytas tarp 1304 ir 1910 
metų, tai yra pačiam vidur
amžių viduryje. Pavyz
džiui, profesorius Ilelmann, 
garsingas Hamburgo (Vo
kieti j< >je) meteorologistas 
(Oro Mokslo tyrinėtojas). 
Tėvo Diętricho teorijų pri-

Panašųs faktai privalėtų 
priversti truputį atsargiau 
kalbėti tuos, kurie dabar 
taip noriai griebiasi už vi
duramžių ‘ ‘ tamsybės. ’ ’

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS.

Suvienytos Valstijos ii 
taipogi eilė kitų Amerikos 
Valstybių pripažino Venu- 
itiano Carranza Meksikos 
Valdytojom. Amerikos ka
talikų spaudoje tasai pripa
žinimas buvo sutiktas labai 
neprielankiai. Priežastis y- 
ra tame, kad Carranza yra 
pažįstamas, kaipo vienas 
žiauriausiųjų Meksikos re- 
voliucionistu, nuo kurio te- 
ko sunkiai, nukentėti taip 
turtingiems, taip betur
čiams nelaimingo Meksiko 
žmonėms. Amerikos kata
likų spauda dar ir todėl y- 
ra priešinga Carranzai, ka
dangi jisai yra pasižymėjęs 
kaipo tikėjimo priešas ir y- 
pač katalikų persekiotojas.

Iowa Valstijos vyriausis 
teismas anų dienų, svarsty
damas apeliacijų, nutarė, 
kad mokytojos gali nešioti 
vienuolių rublis; taipogi 
kad mokytojos gali moki
niams skaityti katalikų ar
ba kitokio vari j auto bibli
ją, kad poteriai mokyklo
je, gali būti kalbami ir kad 
mokyklos kambariuose ant 
sienų gali kaboti hiblijiniai 
paveikslai. Visa tai liečia 
viešas (Public) mokyklas.

Iki šioliai Suvienytų Val
stijų viešosna mokyklosna 
bijomasi įsileisti nors tru
putį tikėjimo. Šisai nutari
mas berne bus viena pirmu
tinių blezdingų.

Iš karo lauko pranešama, 
kad Sesuo Rosina (vienuo
lė) iš Kempton apdovanota 
Vokietijos geležiniu ir Ba
varijos kariniais kryžiais 
už didvyriškus nuopelnus.

Michael Cudahy, miru
siojo žinomo turtuolio, rū
mai Basadena, Cal., yra 
perdirbami į Švento Vardo 
Seserių Akademijų. Moky
kla bus vartojama augštes- 
niam mergaičių mokslui. Į- 
gyta nuosavybė yra apver
tinta $100,000.

Jo Malonybė vyskupas 
J. M. Kuodelka, Superior, 
Wisconsin, šį mėnesį ap
vaikščiojo 40 metų savo ku
nigavimo sukaktuves. Ji
sai gimęs Čekijoje 1852 me
tais. Jisai čia Amerikoje 
užbaigė mokslų ir liko ku- 
niguosna įšvęstas. Vysku
pu yra nuo 1891 m.

Didžiausia parapij inė 
draugija yra sename Airi
jos mieste Limerick. Ji tiir 
ri suvirs 7,000 narių.

Chinijoje, kuri turi su
virs 400,000,000 žmonių, y- 
ra 2,000 katalikiškų misio- 
norių. Suvienytose Valsti
jose, kurios turi 100,000,000 
gyventojų, yra 18,000 ka
talikiškų kunigų. Katali-

Augimas Michigane Lie
tuvių Farmerių ko- 

lionijos.

Philadel-

už 2,800.00
Chi- 

už 1,750.00
Pitts-

Mike 
g°, 

Leo.

Scottville, Mich, šioje apylin
kėje randasi didžiausią Amerikos 
lietuvių farmerių kolioniją, kuri 
tapo uždėta 1905 metais per p. 
A. Kiedį. Nuo uždėjimo ligi šiai 
dienai čia lietuvių yra pirkusių 
357 farmas. Tik per paskuti
nius vienus metus pirko 37 lie
tuviai šioje apylinkėje, tai nuo 
10 dienos Octoberio 1914 m., ligi 
10 dienai Octoberio 1915 ra. Tų 
37 lietuvių, pirkusių tuose pas- 
kutinuose metuose paduodu var
dus ir pavardes, iš kur paeina 
ir kiek kuris akrų pirko ir už 
kiek sumos:
Joseph Eibutis iš Chicago,

Ill., pirko 100 ak. už $5.680.00 
Joe Gudas, Kensington, Ill.

i 200 akrų už ......... 13,600.00
Antanas Šutinis, Wauke

gan, Ill., 40 akrų už 800.00 
Jonas Barziukas iš New

York, N. Y., 120 ak. už 3,000.00 
Peter Wiluvago, Girard

ville, Pa. 65 akrus už 1,000.00 
Antanas Runkulis, Chica

go, Iii. 160 akrų už 7,000.00 
Joe Jurkšaitis.

pliia, Pa.„ 40 akru už 4,G00.0(|įI 
Chas. Mažeika, Wilkes-Bar

re, Pa., 40 akrų už .. 460.00 
Pins Kavaliauskas, Edvar-

dsville, Pa., 55 ak. 
Antanas Bacevičia,

cago, Ill., 60 ak.
Petras Marcinkis,

burgh, Pa., 360 ak. už 5,000.00 
Kaz. Sipavičia, Anualinda,

Pa., 40 akrų už......... 680.00
Juozapas Weklerskas, Mil

waukee, Wis., 640 akrų 
už ............................ 6,400.00

William Tyminskas, Phi
ladelphia, Pa., 75 akrus 
už ........................ 1,200.00

Frank Gendrolius, Chica-
111., 97 akrų už.. 5,525.00 
Lukoševičius, Chica-
111., 80 akrų už 2,200.00 

Markevičia- Chicago,
Ill., 52 akrų už ... 1,675.00 

Frank Sale, Chicago, Ill.
35 akrų už ............  1,560.00

William Grimalis, Chica
go, 111., 40 akrų už 3,560.00 

Juozapas Karvietis,xiš St.
Louis, 40 akrų už . .4,000.00 

John Petila, East Chica
go, Ind., 80 akrų už 2,750.00 

Stanislovas Vaičiulis, Chi
cago, Ill., 40 akrų už 1,000.00 

Justinas Kūkalis, Woters,
Mich., 40 akrų už.. 4,460.00 

M. Maučiunskas, Woters,
Mieli., 80 akrų už.... 2,500.00 

Adolf Linkevičia, iš Ham
mond, Ind., 40 ak. už 2,400.00 

Vincentas Stankevičia, De
troit, Mich., 40 akrų 
už ............................... 650.00

Simonas Murauskas, De
troit, Mich., 40 akrų už 600.00 

Joseph Zaveckas, Sauble,
Mich., 20 akrų už .... 1,000.00 

Marie Alijošaitė, Roches
ter, Mich., 20 akrų už 1,200.00 

Ignacas Truukaitis, Min
neapolis, Minn., 800 ak
rų už ........................ 8,000.00

Uršulė Martišienė, Greeb
Bay. Wis., 120 ak. už 4,500.00 

A. Szimutis, Indiana Har
bor, Ind., 40 ak. už .. 1,600.00 
Be tų yra peuki lietuviai šie

met pirkę, lik negavau jų pa
vardžių; čionai paduosiu tik kiek 
jie yra pirkę ir už kiek, būtent: 
360 akrų už $10,900.00.

Viso per vienus metus lietuvių 
kolionijoj lietuviai yra pirkę 3,- 
517 akrų už $105,910.00 (tris 
i liksiančius penkis šimtus septy- 
nioliką akrą už šimtą penkis 
tuksiančius devynis šimtus de
šimts doleriu). Lai bus garbė 
lietuvių tautai, kad lietuviai pra
deda susiprasti ir eiti ant farmų 
apsigyventi. Labai linkėčiau, 
kad ]M*r šiuos ateinančius metus 
dubettavai lietuviu perėjimas aut 
farmų pasidaugintų į tą. didžią
ją lietuvių kolioniją. nes yra la
bai tinkamas kraštas del lietuvių

ir šonuose greitai 
prašalinami vartojant

Severa’s
Gothard Oil.

[Severus Gothardiškas Aliejus]

Jis yra rekomenduojamas lokaliam 
vartojimui prie

reumatizmo, neuralgijos, išsinarini
mo, pasižeidimo, ištinimo, ištinusių 
gyslų, sustingusių sąnarių ir raume
nų, mėšlungio, skaudėjimo ir gėlimo.

Linimentas ištirto gerumo. 25 ir 50 c.

laiiiiiiiiiiiiil

“Man skaudėjo strė- 
nos ir šonai ilgiau, kaip 
per penkis metus. Ban
džiau visokius gydymus 
ir viskas buvo veltui. 
Paskui aš radau Se- 
vera's almanac’ą ir ra
dau, jog Severa’s Go
thard Oil butų geriau
sia išbandyti. Aš ban
džiau rą gyduolę ir 
skaudėjimai išnyko. Aš 
sakau, jog tas taipgi 
gerai del skaudėjimų ko
jose, ir galiu rekomen
duoti tiems, kurie ken
čia lokalius skausmns 
arba: gėlimus.”

Žaizdos,
įsisenėjusi skaudėji
mai, spaugai, karbun
kulai arba nudegimai, 
nusiplikinimai, apde- 
girnai greitai pagija, 
kuomet

SEVERA’S
Healing Ointment

[Severos Gydanti Mostis]
vartojama. Kaina 25c.

Severos preparacijos visur parduodama, pas visus aptieki- 
ninkus. Žiūrėk, kad butų Severos, neimk kitokių. Jei 
jūsų aptiekininkas neturi, tai kreipkitės tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Iowa.

laiBiau^ [iiiiiiiiiiiiW

DAILIAUSIAS VAKARAS
SURENGTAS

Paminėjimui 80 m. sukaktuvių gimimo musų gerbiamojo, tautos gaivin
tojo VYSKUPO A. A. ANTANO BARANAUSKO

Vakaras atsibus Ned. 31 Spalių š. m.
ŠV. JURGIO PAR. MOKYKLOS SVETAINĖJE, 32 gatve ir Auburn Ave.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inž^n .a visiems 15c ir 25c

Taigi sunai ir dukteris Lietuvos, kurie mylite savojčvynę kaip ją a. a^ Vys 
kūpąs mylėjo; kurie skaitėte jo dainas, kaip kad “Anykščių Šilelis”, čia jį išgirsi
te, kurie dar gal ne kartą giedojote jo parašytas giesmes, ar tai namie ar bažny
čioje, Ateikite pasiklausyti, pagierbti tą brangią Jo atminčiai pašvęstą dieną. 
Nes norints ta musų skaisčioji žvaigžde ir užgeso, bet jo darbai neužges musą šir
dyse amžinai Taigi ateikite pasiklausyti.

VAIKAI IKI 12 METŲ NEBUS LEIDŽIAMA Į SVETAINE,
Visus užkviečia,

KOMITETAS RENGIMO VAKARO.

apsigyvenimo. Apylinkė Scott- 
villės yra turi gerus laukus, že
mę derlingą, žodžiu sakant, vi
same Mason paviete žemė yra ge
ro gatunko ir lygi, be akmenų, 
kas priduoda dideli svarbumą; 
taippat yra geri keliai, plentai, 
žvyruoti upeliai ir ežerų del pa- 
sižuvaviino yra įvalias toje lie
tuvių koliouijoje. Lietuvių ko- 
lionija yra išsiplatinusi per visą 
Mason County ir per vakarinį 
kraštą Lake County ir Manistee 
County. Lake ir Manistee Coun
ty yra prastos žemės, tai ten 
lietuviai pamaži tesiplatina; tuo
se dviejuose pavietuose lietuviai 
turi susinėsimus arba biznį daro 
su šiais miesteliais: Boldvin Pea
cock, Irons Wellston Kaleva ir 
portavu miestu Manistee, o Ma
son County yra žemės pirmo sor- 
to ir miestai turi susinėsimus 
daugiausiai su Scottville ir 
Fauntain ir portavu miestu Lu- 
dingtonu ir kitais, kaip tai: Cos- 
teriū, Brenchiu, Billortonu, Free- 
soil. šioje koliopijoje yra trįs 
lietuviai kalviai, gali ir daugiau 
patilpti. Prie Sęottviilės 1 
lietuvis Jonas Šestakauskas dve
jetą fabrikų; antras lietuvis yra 
atvažiavęs iš Vokiėtijos ir nori 
uždėti sūrių fabriką. Scottvillėj 
yra A. Kiedis and Co., lietuviš
kas Beal Estate ofisas, ant Little 
Manistee Biver yra lietuviška 
krautuvė, Alex Brazauskis turi 
kuliamą javų mašiną, taippat 
malūną su inžinu varomą, yra 
keletas lietuvių, kurie turi auto
mobilius ir yra lietuvių, kurie 
turi po 30 raguočių, galvijų ligi 
40 stukių. Turime dvi draugys
tes lietuviškas farmeriškas; vie
na gyvuoja jau antri metai, o 
antra tik-ką susitvėrė iš progre- 
siviškesnių lietuvių farmerių. 
Pirmoji randasi tarpe Big Bass 
Leikos lietuvių, o antroji tarpe 
Scottvillės apylinkės lietuvių far
merių. Toji naujoji lietuvių far
merių draugystė 
išleisti Amerikos 
mečiams ūkišką 
yra Amerikoje 
nes iki šiol lietuviai farmeriai 
Amerikoje neturėjo jokio laik
raščio, kuris butų jiems galėjęs 
prigelbėti vesti pavyzdingą far- 
meriavimą ir podraug pelningą. 
Tai toks laikraštis ir buvo neat
būtinai reikalingas. Todėl Mi
chigan Lietuvių Ūkininkų Drau
gija No. 2 turi sau už užduotį 
išleisti kovo mėnesyje ateinančių 
metų Amerikos lietuviu farmerių 
iliustruotą, žurnalą, kuris eis kas 
dvi savaites kartą ir taippat ža
da-versti iš angliškos kalbos ke
lias labai svarbias kningas apie 
ukininkystę Amerikoje.

Todėl kreipiuosi į lietuvišką vi
suomenę Amerikoje, o labiausiai 
į tuos, kuriems- rupi apsigyveni
mas ant farmų, kad neskirstylu- 
metės po vieną ar po kelis po 
visokius Amerikos tyrus, nes yra 
lietuviams be savų labai sunku 
gyventi. Todėl prašau jūsų vi
sų atkreipti atidą, kad musų ko- 
lionijoje gali patilpti keli tūks
tančiai lietuvių aut farmų. Juo 
dauginus lietuvių pareina, tuo

galė tumėm ir
savus

daugiau anglai ir svetimtaučiai 
apleidžia tas vietas, daugiaus lie
tuviams darosi čia žemių ir gerų 
farmų yra ‘valias, tik reikia, kad 
lietuviai čionais kuogreičiausiai 
apsigyventų, tai
savas mokyklas įsteigti, 
bankus, savas vėrauzes javų ir 
daržovių supirkimui; taippat 
greitai reikia vėrauzių produktų 
supirkimui, reikia visokių lietu
viškų biznierių, agentų gyvuliij 
supirkimui ir kitiems daiktams, 
kaip tai sodų vaisiams, šienui ir 
tp. Atminkite, kad jus, Ameri
kos lietuviai, turite tik vieną lie
tuvišką farmerišką kolioniją, ku
ri jau yra verta visos lietuviš
kos visuomenės atkreipimo į ją 
atidos, kad prigelbėjus jai kuo- 
plačiausiai išsiplėtoti tame daik
te, kur daugiausiai yra apsigy
venusių ant farmų lietuvių. To
dėl prašome lietuviškos inteligen
tijos ir kunigijos, ir biznierių, ir 
šiaip jau visų žmonių, kad 
pasidarbuotų pa^eŲąjdami apgy
vendinti musų kraštą lietuviais 
farmeriais, iš ko lietuvių tauta 

) ul.į i turės didelę naudą ir garbe tarpe 
kitų tautų, nes mes galėsime už
dėti kokį lietuvišką miestuką su 
savotiškais bizniais ir bankais, 
su savais daktarais, advokatais, 
ir farmeriai lietuviai savotiškus 
vaisius ir javus galėtų auginti 
ir apruptinti visakuo artimiau
siuose miestuose gyvenančius lie
tuvius. Tai butu labai gražus 
darbas ir jau galima butų tą 
įkūnyti, nes jau didelė pradžia 
yra, kadangi 537 lietuvių yra 
pirkę farmas. Dabar jie yra 
pasklidę retai, bet daugiau ap
sigyvenant, lietuviais liks apgy
ventas visas kraštas..

M. Ramanas,
Scottville, Mich.Box 7,

susitvėrė tikslu 
lietuviams far- 
laikraštį, kuris 
pageidaujamas,

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.

Valandos 12 -< p. m.

NedeUomia. Į £ £

TelepbonM. Dickinson 3»s Y
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Užbaigusi Hinshow konservato
riją. Dabar duoda lekcijas ant 
piano. Atsišaukite šiuo adresu:
4515 S. Wood St. Chicago, III.

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo ofisą po numeriu:

3325 So. Halsted St.
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Tel.' Canal 1636

Mrs. Agnes Džugas
LIETUVE AKUŠERKA

1812 S. Halsted St., Chicago, III.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISiS-Kampas 31 ir Sa, Hahted gal. 
(Gy relinas rirš aptiekęs) CHICAGO, ILL

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie iš

GYVULIŲ PROTAS.
Tą kningą vokiškai yra pa

rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 
įšalų užpuola, kodėl naminiai

paukščiai musii rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma. 
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 Sc. Morgan St Chicago, UI. U. S. A.

| Telephones Yards | 5946 |
B Drover | 3582 ■

■ H M. J. MANKOWSKI :
: APT1EKA :
■ 4503 So. Wood Street, :: ' Chicago,’III. ’
S Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia neląi-
J mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- f 
i nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį ■ 
I negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi | 

gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, ;
■ ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- ■ 
| dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- g 
S tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
■ giiiaiiniMjiisKn.miniHminiiMiiniMaya .............. ....

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINOS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išgpldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės j 
mergaičių orkestrą.
Kūmos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguloris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.
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Naujavedžių Atydai
PIGIAUSOS FOTOGRAFIJOS CIIICAGOJ

60 dienų tiktai 6
Mano didelis sumažinimas kainų ant visokių vestuvių 
—kuo tk ne perpusę kainos. Užtaigi apsimoka ir iš to
liaus pas mano atvažiuoti ir bemaž $2.00 ant kiek

vieno tuzino sučėdyti.
Dovanos visiems, ir visą darbą gvarantuoju.

JOHN P. RASHINSKI
Dvi galerijos: 3213 South Morgan St., ir 665 W. 18 St.
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Lietuvių Kataliku Savaitinis Laikraštis

“DRAUGAS”
“Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašyto- 
j jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi- i 

suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.00, pusei metų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui. 
Adresuokit: ,

Draugas Publishing Co.
1800 W 46th St., IK.
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