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Mėnulis leidžiasi 4:37 ry
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Kauno komendantas nubaustas
Serbų sostine Nish dar 

nepaimta.
Bulgarai Francuzus apsupę, 

Berlyne tvirtinama,
2,700 Serbą papuolė ne

laisvėn.

P-nas Gabrys atvažiuoja.
Rusijos ambasadorius Washingtone apturėjo se

kanti kablegramą iš Stockholm©:
“Užimtoj vokiečiu Lietuvoj del valgio trukumo 

prasiplatino epidemijos. Būtinai tuojaus yra reikalin
ga pagelba. Rink aukas tarp amerikonu, organizuok 
gydytoju štabą; parūpink valgiu, drabužiu- Lietuviu 
Draugijos centralis komitetas i Suv. Valstijas siunčia 
speciali atstovą J. Gabrį su Įgaliojimu rinkti aukas 
tarp amerikoną.

Pasirašo:
YČAS> durnos atstovas ir L. D. centr. pir. 
NEKLIUDOV, Rusijos pasiuntinys 

Švedijoje.

LONDONAS, lapkr. 6.— 
Vakar Berlyne buvo skel
biama, kad bulgarai jau pa
ėmę serbu sostinę Nish. 
Tuo tarpu sostinę serbai vis 
dar gina, nors veikiai ji ir 
gali tekti bulgarams, Ber
lyne visuomet skelbiama 
pramanytos žinios.

LONDONAS, lapkr. 6.— 
Daily Mail korespondentas 
iš Atėnų praneša, kad ser
bu sostinė Nish veikiai pa
teksianti bulgaru rankosna. 
Serbai visais frontais tvir
tai laikosi) nuo priešininku 
nebėga ir nenupuolę dva
sioje. Tiktai civiliai gyven
tojai bėga toliau nuo mu
šiu linijų.

VOKIEČIŲ SUBMARI- 
NAS NUSKANDINTA.
Amsterdam, lapkr. 6. — 

Čia pranešta, kad rusai nu
skandinę vokiečiu submari- 
ną Juodose jūrėse arti bul
garu uosto Varna, kuri ru
sai apdaužė.

BULGARAI FRANCU
ZUS APSUPO.

Berlynas, lapkr. 6. — 
Čionai oficialiai skelbiama, 
kad bulgarą armijos laimė-į tai 
jusios muši su franeuzais į
šiaurryčius nuo Prilipo. 
Nukentėjusieji francuzai y- 
ra tie, kurie išlipę Saloni
kuose. Dalis franeuzų ap
supta ir daug paimta ne
laisvėn. Pirmieji franeu
zų nelaisviai atgabenti į 
Kustendil, Bulgarijoj.

Berlynas, lapkričio 6. — 
Overseas News agentūra 
praneša, kad austrai-vokie
čiai serbus visur priverčian
ti traukties atgal. Austrai 
veikiai visu Černogorijos 
frontu ir atkerta serbams 
kelią bėgti i minėtą valsty
bėlę.

Paryžius, lapkričio 6. —- 

fortus palei Nishava upę 
ketvirtadieni. Paskui užė
mė miesteli Nish-Kavola, iš 
kur tik pora valandą nu- 
maršuoti į patį Nish.

Berlynas, lapkričio G. — 
Vokiečiai oficialiai skelbia, 
kad jie paėmę nelaisvėn 2,- 
700 serbu Kraljevo apylin
kėse.

BULGARAI PRAMUŠĖ 
KELIĄ Į TURKIJĄ. 
Londonas, lapkričio 6. — 

Talkininkai vis dar siunčia 
savo karuomenę i Balkanus 
ir tikisi ne tik serbams pa
gelbėti, bet ir sulaikyti teu
tonų plūdimą Turkijos lin
kui. Bet vargiai tas bus 
atsiekta, kadangi serbai iš 
visų pusių baigiami spaus
ti, gi austrai-vokiečiai turi 
atvirą kelią Konstantinopo
lio link. Franeuzų oficie- 
riai, kurie su savo karei
viais veikia prieš bulgarus 
pietinėj Serbijoj, tvirtina, 
jogei serbų padėjimas ne
sąs tiek daug kritiškas, 
kaip nekuriu manoma, te- 
čiau tasai tvirtinimas nieku 
nepamatuotas. Kad serbų 
padėjimas nepavidėtinas, 

•alima suprasti jau ir 
iš šių faktų: priešininkai y- 
ra užėmę jau didesnę pusę 
Serbijos ir jų rankose ran
dasi jau visete svarbiausios 
geležinkelių linijos.

Kiek vėliau parėjo žinia, 
kad bulgarai pagaliau užė
mė ir serbą sostinę Nish, 
per kur eina geležinkelis iš 
Bielgrado į Bulgarijos sos- 
einę Sofiją, gi iš ten tiesiog 
į Konstantinopolį.

Tuo geležinkeliu dabar 
teutonai turkams veikiai 
pristatys trūkstančios amu
nicijos ir dar ko daugiau, 
talkininkams prisieis krau-
styties nuo Gallipoli pu- 
siausalio. Be abejonės, teu
tonai tuo geležinkeliu tur- 
.kams suteiks ne tik amuni-

Bulgarų artilerija bombai’- cijos, bet dar ir kareivių 
davo išlaukinius Nish’o pasiųs

Viršuj parodoma S. V. artileristai, gi apačioj melcsikonai palei Meksiko sieną. -

Austrą-vdkiečių tuos pie
nus galėtų sugadinti tik 
to geležinkelio perkirtimas. 
Bet tai padaryti talkinin
kai neišgali.

Visoj Serbijoj yra aplink 
800 myliu geležinkelių ir 
iš to aplink G00 mylių jau 
pateko teutonams ir bul
garams. Likusioji dalis ge
ležinkelių taippat terioja- 
ma, griaunama kanuolių 
šūviais.

Bulgarija sumobilizavo 
400,000 savo armijos ir kuo
ne visa veikia Serbijoj. 
Menka tos armijos dalis 
saugoja pietine Bulgariją 

nuo talkininkų įsiveržimo.
Gi serbų armija sumažė

jo lig minimum. Ją išterio- 
jo pirmiau visokios ligos, gi 
dabar terioja teutonai su 
bulgarais. Aprokuo j ama, 
kad serbų reguliarės armi
jos nesama daugiau kaip 
60,000 vyrų. O gal dar ir 
mažiau.

Viennoje skelbiama, kad 
austrai-vokiečiai paėmę 
serbą miestą Parachin, gu
lintį ant geležinkelio, 43 
mylios į šiaurius nuo Nish. 
Tai Bi elgra da s-N i sh -Sof i a 
geležinkelis.

Tš Atėnų pareina žinios, 
kad talkininkų karo laivy
nas išnaujo bombarduojąs 
Bulgarijos uostą Dedea- 
gateh.

Roma, lapkr. 6. — Vul
kanas Vesuvius pradėjo 
smarkiai veržties. Lava 
užlieja daug aplinkinių so
džių.

NOBELIO DOVANOS 
SKIRIAMOS.

Londonas, lapkričio 6. — 
Daily Telegraph iš Copen
hagen praneša, kad Švedi
jos valdžia ateinančią savai
tę galutinai nuspręs, ko
kiems mokslininkams ir iš
radėjams šiemet Ims sutei
ktos Nobelio dovanos. Kiek 
sužinota, dovanas gaus: fi
zikai Edison ir Tešla: už li
teratūrą Rolland, Ponto- 
piddan ir Lund, taipgi von 
Heidenstam; už chemiją 
prof. Svedberg.

O seniau buvo paskelbta, 
kad delei karo šiemet dova
nos nebus išduodamos.

FRANCUZAI SUMUŠTI 
CHAMPAGNE.

Londonas, lapkričio G. — 
Į šiaurius nuo Massiges, 
Champagne apskrityj vo
kiečiai atėmę franeuzų ap
kasus. Kitur veikia arti
lerija. Anglai ties savo 
mūšio linija pašovę vieną 
vokiečių aeroplaną.

15 METŲ UŽ KAUNO 
ATIDAVIMĄ.

MASKVA, lapkr. 6. — 
Kauno tvirtovės komendan
tas, gen. Grigoljev karo tei
smo pasmerktas 15-kai me
tų kalėjiman už atidavimą 
vokiečiams Kauno tvirto
vės, kuomet dar buvo gali
ma ten įlgas laikas ginties, 
nes rusų įgulai netruko nei 
valgių, nei visokios amuni
cijos.

KARO SEKRETORIUS 
REZIGNAVĘS.

Londonas, lapkričio G. — 
Anglijos karo sekretorius, 
Earl Kitchener, pasitrau
kęs iš užimamos vietos. To- 
kis gandas pasklydęs. Val
džia jo rezignavimą užgina, 
bet nepasako, kur jis apsi- 
verčiąs. Spėjama, Kitcse- 
ner iškeliavęs karo laukan 
į Franciją ir pats savo ar
mijoms vadovausiąs prieš 
vokiečius.

LAIVO KAPITONAS 
SUŠAUDYTAS

Milan, Italija, lapkr. 6.— 
11 Secolo iš Bucharesto ap
turėjo žinią, kad bulgarų 
garlaivio Kurier kapitonas 
Prectin sušaudytas Varnoj, 
nes jis rusų karo laivų ko
mendantams nurodęs, ko
kioj vietoj suleistos bulgarą 
minos ties inejimu Varnos 
uostau.

Be to pranešama, kad 
Bulgarijos pakraščiuose 
girdimi kaimelių baubimai. 
Spėjama, kad rusų karo lai
vai susirėmę su bulgarų 
laivais.

“United Societies” orga
nizacijos valdyba įsakė vi
siems organizacijos na
riams stoti rytoj paroda- 
viman. Už nestojimą na
riams bus paskirta bausmė.

Rytoj gi vėl “sausieji” 
pradės antisaliuninę kam
paniją, idant visoj Illinois 
valstijoj visi galiūnai butų 
panaikinti.

Didelis krizis 
Graikijoje.

Londonas, lapkričio 6. — 
Kuomet Graikijos parla
mentas neišreiškė savo už- 
sitikėjimo naujam premie
rm Zaimis, šis tuojaus, pa
sitraukė iš užimamos vie
tos. Karalius Konstantinas 
mėgino Zaimis’ą atgal su
grąžinti į premiums, bet 
tas nesutiko. Spėjama to- 
del, kad arba bus pašauk
tas į premierus karo šali
ninkas Venizelos, arba ka
ralius paleisiąs parlamen
tą. Jei Venizelos sugrįstą 
atgal į premierus, tuomet 
Graikija stotų karau prieš 
teutonus ir bulgarus, ko 
karalius labai nenori. To
dėl veikiau jis paleis parla
mentą, negu nusidėti Vo
kietijos kaizeriui.

Parlamentas anądien la
bai kritikavo karalių. Pats 
buvęs premieras Venizelos 
su savo šalininkais nuneikė 
karaliaus . stačiokavimą. 
Tauta — sakė b— nori karo, 
nes jai grasia pavojus. Tau
ta nori stoti talkininkų pu
sėn. Bet karalius prieši
nasi. Graikija valdoma 
konstitucijos, bet ne kara
liaus. Karaliui nerupi tau
tos likimas, jis neturi bu
ses maišyties valdžion. Jei 
jis nori lošti autokrato ro
lę, togu pirmiau suspenduo
ja konstituciją.

Vienok karalius, vokie
čių spiriamas, savo veikia. 
Jei jis ilgiau bus atsidavęs 
teutonams, gali kilti revo
liucija.

300 KAREIVIŲ NU 
SKENDO.

Londonas, lapkr. 6. — O- 
ficialiai paskelbta, kad teu
tonų submarinas Aigejos 
jūrėse nuskandinęs Angli
jos transportinį laivą Ra
mazan, kuriuomi gabenta 
karuomenč. 300 kareivių 
nuskendo. 75 išgelbėta. 
Tai buvę Indijos kareiviai.

Vokiečiai at
mušti nuo Ry
gos IrDvinsko
Petrogradas, lapkr. G.—- 

Rusai oficialiai štai ką pra- 
meša:

“Aplink Rygą musų ka- 
ruoinenė pasivarė į vakarus 
nuo ežero Akkel. Visam 

'apskrityj veikia artilerija
ir šautuvais šaudomas].

Aplink Jacobstadtą nėra 
pi rinainų.

Dvinsko apskrityj vokie
čiai atakavo sodžių Plato- 
novka, bet su dideliais nuo
stoliais buvo atmušti. Su- 
virš tūkstantis vokiečių la
vonų palikta ant mūšio lan
ko.

Vakaruose nuo Rafalov- 
ka (aplink upę Styr) aus
trai buvo užpuolę musų po
zicijas, bet po smarkiam 
veikimui austrai atmušti. 
Mums pateko 2 kanuolės, 3 
kulkosvaidžiai, 250 nelais- 
vių ir daug karo amunici- 
JOS. . 1 Pg

Į šiaurius nuo Novo Ale- 
xiniec durtuvais priešinin
kas atmuštas, paimta nelai
svėn 3 austrų oficicriai ir 
160 kareivių

Smarki artilerijų dviko
va eina ant dešiniojo upės 
Stripa kranto.

Musų karo laivai apšau
dė vokiečių pozicijas ap
link Shlock, Rygos apskri
tyj .”

Berlyne oficialiai prane
šama, kad rusai aplink 
Dvinską labiau spaudžia
mi.

1,000,000 UNISTŲ KA
REIVIAUJA.

Berlynas, lapkr. 6. — 
Vienas milijonas įvairią 
Vokietijos unijų darbinin
kų tarnauja karuomenėje 

anot socialistų laikraščių 
pranešimo.

1
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GALIMA SIŲSTI SIUN
TINIUS Į LIETUVĄ.

Suv. Valstijų krasos de
partamentas paskelbė, kad 
sulyg sutarties su Europa, 
pagaliau sutvarkyta viso
kių siuntinių siuntimas i 
Vokietijų ir Austriją, taigi 
ir i Lietuvę, kuri randasi 
po vokiečiu. Siuntiniai 
siunčiami per Parcel Post. 
Galima siųsti siuntinius, 
suprantama, tik privati- 
niems žmonėms, nes jei bu
tų siunčiama bile katros 
valstybės vardu arba karei
viams, tuomet tokius’ siun
tinius Anglija su Francija 
galėtų sukonfiskuoti. Ne
galima siųsti jokių siunti
nių i tas vietas, kur, pav., 
eina mūšiai, kai}) tai i Ry
gos arba Dvinsko apylin
kes. Tuo tikslu krasoje ga
lima gauti platesnes infor
macijas.

Siuntiniai priimami ligi 
11 svarų sunkumo su su- 
pakavimu.

Galima siųsti kava, arba
tų, cukrų, visokius sausus 
groserinius produktus, a- 
valus, vilnonius drabužius 
ir tiems panašius daiktus. 
Negalima siųsti jokios mė
sos, žuvų, taukų ir t})., taip- 
pat mėsos arba žuvų ir ki
tokių konservų. Lygiai ne
priimama krason medvilnė, 
nes kaipo tokia skaitosi ka
ro kontrabanda.

Kiekvienas siuntinys tu
ri būti kuogeriausiai supa
kuotas, bet taip ,idant be 
didelių sunkenybių butų 
salima patikrinti, kas siun
čiama.

Kadangi dabar Lietuvoje 
siaučia didis vargas, todėl 
lietuviai saviškiams į Lietu
vą gali šio-to pasiųsti, jei 
žino, kad jie niekur neišbė
gę, gyvena ant savo vietų. 
Artinasi žiema. Pąvargu- 
siems del karo labiausia 
yra reikalingi avalai, šilti 
drabužiai, paskui kava, ar
bata, cukrus ir kitkas.

IŠ FRANCUOS PREMIE 
RO KALBOS PARLA

MENTE.
“Turime veikti, ne kal

bėti, nes yra karas. Visa 
valdžia, visa tauta privalo

Koks tai yra geradaris 
‘"Darbininkas.”

‘‘Kataliko” skaitytojams 
norėtume plačiau paaiškin
ti apie nesenąi kun. Kemė
šio įsteigtų “Darbininkų,” 
apie tai, kas ištikrųjų yra 
tas laikraštis Amerikos lie
tuviams ir ypač darbinin
kams. Pradėjęs eiti, tas 
laikraštis apsišaukė darbi
ninkų vadovu, kiu’is darbi
ninkus vėsius krikščionišku 
keliu, gvildensiųs darbinin
kų reikalus ir nurodinėsiųs 

■ darbininkams, kaip page
rinti savo būvį. Be abejo, 
gražus tai tikslai ir prakil
nus. Bet mes abejojame, 
ar nepersunkių naštų paė
mė ant savo pečių nabagas 

[“Darbininkas.” Ar nerei
kės jam šauktis kitų pagel
bės, jaigu tikrai norės at
likti tai, kų pasižadėjo.

Kaip jau žinome, “Dar
bininkų” įsteigė ir faktiš
kai dabar redaguoja kun. 
Kemėšis. Jis yra nesenai 
Amerikon iš Lietuvos at
vykęs. Amerikos lietuvių 
nei aplamai Amerikos gy
venimo nepažįsta. Čia dar
bininko gyvenimo sųlygos 
yra savotiškos. Kad tas sų- 
lygas gerinti, reikia jas iš- 
pradžių gerai pažinti. Iš 
kur ir kada spėjo kun. Ke
mėšis tų pažinti? Jam dar 
daug laiko reikėtų pašvęs
ti, kad pasimokinus to vis
ko, kų jis žada geiduti. Tai-, 
gi matomo, kad šisai priža
das vargu kų vertas. Ištik
rųjų tas “džiabas” kun. 
Kemešiui visai netinka.

‘ ‘ Darbininkas ’ ’ pažade j o 
eiti krikščionystės keliu. 
Bet vos spėjo tas laikraš
tis pasirodyti, kaip išsyk 
buvo matyti, kad krikščio
nybės jame labai mažai. 
Tartum katile, užvirė jame 
neapykanta. Svarbiausias 
krikščionybės prisakymas 
— mylėsi savo artimų — 
pamintas po kojų. Laik
raštis abelnai redaguoja
mas toli gražu m sulyg 
Kristaus mokslo reikalavi
mų.

Savo kovoje su tais, kurie 
nepučia su juo vienon dū
delėm, “Darbininkas” pasi
žymi tuom, kad iškraipo

susijungti bendratį darban. 
Norinčius tam veikimui pa
kenkti reikia aštriai baus
ti... Teutonų valstybės ga
li atidėlioti savo pralaimė
jimą, bet nekuomet negali 
jo išvengti. Kas lytisi mu
sų (prancūzų), esame pasi
rengę kovoti ligi paskuti
niam kvapui ir priešininkai 
nekuomet neturėtų manyti, 
kad mes nustipsime, netek- 
sime jėgų. Apmąstėme sa
vo pareigas ir išpildysime 
ias ligi galui, nežiūrint di
džiausių sunkenybių. Gal 
turime žūti, tai pražųsime, 
bet pabaigoje. Francija 
šiam kare yra pasaulio šam- 
pionė: ji kovoja už civilū 
zaciją ir laisvę. Nuolatinę 
romybę pasaulis gali •susi
laukti tik tuomet, kuomet 
Francija su savo talkinin
kais iškovos tautoms laisvę 
ir nepriklausomybę. ’ ’

Tai}) pirm poros’ dienų 
kalbėjo Francijos parla
mente premieras Briand, 
socialistas.

svetimas mintis. Pavyz
džiu gali būti nors ir jo po
lemika su “Kataliko” ve
dėju. “Dar-kas,” atsaky
damas savo 16-tame nume
ryje į “Kataliko” vedėjo 
straipsnį, štai kaip iškraipo 
svetimas mintis. Jisai štai 
kaip sako:

“Kataliko” vedėjas 
duoda pamokslų ir grų- 
so kunigams, 3) Šaukia 
skaitytojus atsiliepti, kas 
priešingas dabartiniam 
Amerikos katalikų veiki
mui, 4) tokiuo budu daro 
bandymų skaldyti lietu
vių katalikų vienybę.” 
Čia daug neteisybės pa

sakyta. Pirma, “Kataliko” 
vedėjas negrųso lietuviams 
kunigams. Jisai tiktai per
spėja, kad jaigu leisime 
kun. Kemešiui Savotiškai 
tvarkyti Amerikos lietuvių 
katalikų gyvenimų, tai ga
lime susilaukti labai liūdnų 
pasekmių, kurios pirmiau
sia gali atsiliepti į lietuvius 
kunigus. Taigi kunigai tik
tai perspėta, bet jiems uiti 
ku budu negrasinta. Kun. 
Kemėšio politikoje guli mu
sų, katalikų, pragaištis, 
kaip “Katalike” jau anks
čiau buvo nurodyta. Kas 
link bandymo ardyti lietu
vių katalikų vienybę, tai ir 
čia vėl neteisybė. Mes 
trokštame, kad Amerikos 
lietuviai katalikai butų 
kuodidžiausioje vienybėj. 
Bet mes manome, kad ei
nant tuo keliu, kuriuo ve
da kun. Kemėšis, lietu
viams katalikams kaip sy
kis grasia labai didelis vie
nybės iširimo pavojus. Dau
gelis Amerikos lietuvių ka
talikų skaito pavojingu ei
ti tuo keliu, kuriuo dabar 
kun. Kemėšis mus nori ves
ti, nes tas kelias, pirma, yra 
nekrikščioniškas, pa remtas 
ant artimo neapykantos, o 
antra, jisai yra priešingas 
šios šalies konstitucijai. 
Mes gi, katalikai, norime 
būti gerais krikščionimis ir 
gerais šios šalies piliečiais.

Matyt, neturėdamas kų 
rimtesnio pasakyti, “Dar- 
kas” sako, kad musų laik
raštis “išvertė kailinius ir 
savo vardų paslėpė.” Tas 
prikišimas yra labai keis
tas ir neteisingas. “Kata-
likas” savo vardo nepakei
tė. Jisai yra tuo pačiu 
“Kataliku,” kuriuo buvo ir 
pirmiau. Laikraščio var
das pakeistas vien iš tech
niškos pusės. Matyt, kad 
kun. Kemėšis neturi rim
tesnių argumentų, kad jau 
panašiais vadovaujasi.

Bet ir be to “kailinių iš
vertimo” kun. Kemėšis žiu
rėjo-kreivai į “Kataliką.” 
Tegul jisai atsimena, kų 
kalbėjo 29-tame SLRKA. 
seime birželio 3 d. 1914 m. 
apie “Kataliką.” Jaigu ji
sai užmiršo, tai patartina 
pažvelgti į “Lietuvos” No. 
24, 19.14 m. Tenai jo žo
džiai užrekorduoti. O tuo 
laiku “Katalikas” nebuvo, 
uasak “Dar-ko,” išvertęs 
kailinius.” Anot priežodžio, 
ar eisi per dvarą — gausi 
mušti, ar neisi — gausi 
pliekti.

Toliau sako;

‘ ‘ Katalikas” norėtų, 
kad katalikai platinti; jo 
dienraštį su tokiu pat 

? pasišventimų, kaip “Dr- 
gą,” “Žvaigždę,” “Dar
bininkų,” “Vytį” ir ki
tus laikraščius, nors jisai 
ir bus skyrium nuo ka
talikų ir vienybėje su 
lasvamaniais. Bet ar ka
talikai gali pasitikėti, kad 
p. Tananevičius, būda
mas laisvamanių kompa
nijoje, išbus visuomet iš
tikimas lietuvių katalikų 
reikalams ir princi
pams?”
Mes visai nereikalauja

me, kad kun. Kemėšis pla
tintų dienraštį “Katalikų.” 
Mums daugiau kenktų, jai
gu kun. Kemėšis jį reklia- 
muotų, katalikai sakytų: 
jau ir “Katalikas” pučia 
vienon dūdelėm su kun. Ke
mėšio partija. Susipratę 
katalikai atskiria, kas gera, 
o kas bloga. Tad kun. Ke
mešį nuo tų sunkių parei
gų paliuosuojame. Kas 
link boikotavimo, tai šios 
šalies įstatai draudžia tai 
daryti.

Vėl pakartojame, kad. 
LSDA. nėra laisvamaniška. 
Prigulėjo vienas laisvama
nių laikraštis “Laisvoji 
Mintis” prie LSDA., bet 
tas laikraštis jau senai pa
laidotas. Tokiuo budu kaip 
galima sukauti ir pravar
džiuoti, kad minėtoji drau
gija yra laisvamaniška? 
Tuščias pasakymas be da- 
rodymų. Tai draugijai ru
pi grynai visuomeniški ir 
laikraštiniai reikalai, kurie 
apeina lygiai lietuvius ka
talikus, kaip ir kitus.

‘ ‘ Da rbinigkas ’ užsipuo
la, kad p-nąs Tananevičius 
SLRKA. seimuose ardyda
vo ^katalikų vienybę. Nie
ko panašaus. “Katalikas” 
kandiduodavo į organus, o 
ne ardydavo SLRKA. 
“Dar-kas” sako: “Brangi
name laisvę ir jų pilnai pri
pažįstame ir p. Tananevi- 
čiui.” Tai ko reikia dau
giau? Jaigu “Draugui” bu
vo valia kandiduoti į orga
nus, tai delko “Katalikui” 
nevalia? Jaigu ne, tai bu
tų laisvės suvaržymas. “K- 
kas” butų tikrai tapęs or
ganu, < jei kai-kurie bosai 
butų daleidę, nes SLRKA. 
nariai ir delegatai labai jo 
pageidavo, bet neimant to, 
vis geriau, kaip bent du 
kandidatai “runija” į orga
nus. Yra iš ko pasirinkti. 
Už kų čia pykti ? Kam pri
kaišioti, kad “Katalikas” 
griovęs SLRKA.? Tam nė
ra pamato. Patartume ku
nigui Kemešiui perskaityti 
(jei dar neskaitęs) atsilie
pimų 23 kunigų į SLRKA. 
narius. Tuomet žinos, ar 
“Katalikas” ardė SLRKA. 
Štai kų nepatenkinti anuo
metiniais SLRKA. bosais, 
rašo į Susivienijimo Lietu
vių Rymo-Katalikų Ameri
koje narius:

“Dabartinių vaidų Su
sivienijime priežastim yra 
vienų-vienas kun. Anta
nas Milukas, “Žvaigž
dės” leidėjas. Visi skel
bimai, buk vaidus sukėlė 
“Katalikas” aiba jo sėb
rai, buk užmetimai prieš 
kun. Miluką ir kun. Ku
dirką yra daromi iš pa
vydo jųdviejų nuopel
nams, buk visi žmonės, 
ką išreiškia savo neužga

nėdinimų iš dabartinės 
Susivienijimo tvarkos, y- 
ra Susivienijimo ardyto
jais — visi tie ir į juos 
panašus skelbimai yra 
tiktai šleivi bandymai 
apdumti visuomenei a- 
kis.”
Žemiau rašoma:

“Opozicija yra priver
sta šaukties kito laikraš
čio pagelbos. Ligšiol vi
sus opozicijos straipsnius 
priima ant savo skilčių 
“Katalikas,” už kų jam 
ačių, nes kitaip nebūti; 
galima parodyti dalykų 
stovio tikroje šviesoje. 
Tokiuo budu Susivieniji
mas turi du organu: 
“Žvaigždę” ir “Katali
kų.” Skirtumas tarp jų 
tiktai toks, kad “Žvaig
ždė,” gindama vien tik 
kun. Miluko reikalus, yra 
apmokama iš Susivieniji
mo išdo, o “Kat.,” kuli
sai gina Susivienijimo 
reikalus, iš Sus. išdo ne
gauna nei cento.” 
Po tuo atsiliepimu pasira

šo beveik visi žymiausi tų 
laikų kunigai. Dabar bus 
aišku visiems susipratu
sioms katalikams, ar “Dar
bininkas” teisingai užsipuo
la ant “Kataliko.” Lai 
sprendžia visuomenė, ar 
“Katalikas” arde katalikų 
vienybę.
“Darbininkas,” vėl atsidū

sėjęs, sako:
“Tiesa, paskutiniais lai

kai “Katalikas” buvo la
biau susiartinęs su katali
kais. Bet kitaip ir būti 
negalėjo, kuomet p. Tana
nevičius nei nepasijuto, 
kaip savo įstaigoje tapo 
apsuptas “Vyčių” ir Mo
terių Sųjungos narių.” 
“Puikus” argumentas. Y- 

pač kas link “Moterių Sų
jungos,” tai nuo pat jos su- 
sitvėrimo “Katalikas” dau
giau rašė apie ją, negu kiti 
visi laikraščiai krūvon su
dėti. “Katalikas” talpin
davo visos valdybos surašą, 
susirinkimus ir net paveik
slus su aprašymais. Ta ga
li paliudyti centro valdyba. 
“Katalikas” žiuri į Moterių 
Sąjungą, kaipo į svarbų vi
suomenėje veiksnį, kuris tu
ri plačiai išsiplėtoti ateityje. 
Kaikurie žmonės mano, kad 
tai kun. Kemėšio nuopelnu 
ir per jo storonę tapo įkur
ta minėta draugija. Dar 
kun. Kemėšio nebuvo Ame
rikoje, o jau ipoterįs rūpino
si sutverti tokią sąjungą. 
Birželio 35 d. 1913 m. per 
LRK. Federacijos kongresą 
Pittsburgh, Pa. p-lė Sutkai- 
čiutė skaitė referatą apie 
moterių reikalus ir moterių 
sąjungos įkūrimo klausimas 
buvo tuomet pakeltas. Apie 
“Vyčius” “Katalikas” ir 
plačiai yra rašęs. Skaityto
jai net pradėjo rugoti, kad 
jau perdaug apie juos rašo
ma. Pirmutiniais “Vyčių” 
iniciatoriais buvo: a. a. kun. 
A. Kaupas, p. M. A. Norkū
nas ir kiti.

Toliau skaitome, jog LSD 
A. šiemetiniam suvažiavime 
užboikotavo katalikiškąsias 
mokyklas. Tautos Tarybą 
Amerikoje ir Paryžiaus In- 
formaijos Biurą. Patartu
me “Darbininkui” paimti 
“Ivataliko” num. 150, ge
gužio 2 d. š. m. ir perskai
tyti LSDA. suvažiavimo pro
tokolą. Tegul taipgi nepa
miršta perskaityti LSDA. 

prezidento, p. S. P. Tanane- 
vičiaus, straipsnį, tilpusi ta
me pačiame “Kataliko” nu
meryje.

Tolesniai ‘‘Darbininkas’’ 
sako: “Katalikybė — tai ne 
partija.” “Katalikas” ne
kuomet nesakė, kad katali
kybė butų partija. Kam 
laužtis į atdaras duris?

“Darbininke” rašoma štai 
kas:

“Ka nestato drauge suO 
visais katalikais, tas griau
na.”
Kun. Kemėšio (alias “D- 

ko”) lupose šis išsireiškimas 
turi savotišką prasmę. Jis 
reiškia, kad buk geriausias 
katalikas, bet jaigu neprigu
li prie kun. Kemėšio parti
jos, tai tavo tikėjimas ne
geras. Tegul skaitytojai sa
vo nuosprendį pasako šiame 
reikale. Vėl atkartojame, 
kų “Darbininkas” sako:

“Branginame laisvę ir 
jų pilnai pripažįstame ir 
p. Tananevičiui. ”
Čia “Darbininkas” pat

sai sau prieštarauja: ir su
teikia laisvę ir drauge ją 
varžo. Kame nuoseklumas? 
Vienas tiktai “D-kas” tai 
gali suprasti ir išrišti savo 
teorijas.

“D-kas” vėl sako:
“Musų nuomone “Ka

talikas” prie to (prie ke- 
mėšinės teorijos. “Kata
likas” galės prieiti tik 
keliu tam tikros evoliuci
jos jo smegeiiysemlitmli 
reiškiančios jo smegeny- 

* se, širdyje ir... kišeniu- 
je.”
Tai yra bejėgis ir nekrik

ščioniškas bandymas mus 
įgilti. Skaitytojai gali ma
tyti, kokia ta jųjų krikščio
niška artimo meilė. “Ka
talikas” per 17 metų neša 
katalikams apšvietų. Skai
tytojai gali spręsti, ko ver
tas anas “D-ko” išsireiški
mas.

“Išsišokimas prieš kun.
F. Kemešį-”

Vajė, vaje, koksai tai bai
sus “Kataliko” išsišoki
mas. Kad tai butų atsitikę 
jam Vilniuje, tai turbūt bu
tų “pafiksines” tokį laik
raštį..., bet tie “fiksinanti” 
boikotai šioj šalyj yra už
ginti. Ačių Dievui, kad tu
rime gerus šioje šalyje įsta
tus.

Kol kun. Kemėšis nenu
stos ir neatšauks visų boi
kotų, šmeižimų, kandžioji
mų, asmenų užgavimų ir 
maišymo politikos su kata
likybe, tol mes laikvsimės 
tos pačios nuomonės ir 
skelbsime katalikams teisy
bę, nežiūrint, ar ji kun. Ke
mešiui patinka, ar ne.

Pagalios kun. Kemėšis 
“Katalikui” užgina kalbėti 
vardu katalikų visuomenės. 
Vėl “Katalikui” nepapras
tas smūgis. Jaigu kun. 
Kemešiui valia kalbėti var
du katalikų visuomenės, tai 
delko tas nevalia “Katali
kui”? “Katalikas” yra 
seniausias berods lietuviu 
katalikų laikraštis Ameri
koje, tai jam ir išpultų tu
rėti daugiau teisės kalbėti 
katalikų vardu, negu “Dar
bininkui.” O temporal O 
mores! Reikės visuose rei
kaluose kreipties į So. Bos
toną pavelijimo prašyti.

Norėdamas, matomai, į- 
gilti “Darbininkas” sako, 
kad “Kataliko” vedėjas y- 
ra veiklus narys pirmeivių 

susivienijime (suprask: SL. 
A.), p. S. P. Tananevičius 
turėtų padėkoti kun. Ke
mešiui už tokią didelę gar
bę. Bet, ant nelaimės, p. 
S. P. Tananevičius tos gar
bės neužsipelnija. Gal kuo
met užsipelnys ir SLA. su
teiks jam tą garbę. Jis mie
lai prisiimtų.

“D-ko” tasai pasakymas 
parodo, kad ir SLA. skaito
ma laisvamanišku. Priėjo 
tokie laikai, kad reikės gau
ti iš kun. Kemėšio diplomą, 
jei nori būti kataliku. Prie 
SLA. priguli 10,000 narių. 
Dauguma jų katalikai. Tad 
kun. Kemėšis neturi teisės 
pravardžiuoties. SLA. yra 
bepartyvė pašelpos organi
zacija kuri nesikiša į savo 
narių tikėjimų. Kun. Ke
mešiui pradeda visur lais
vamaniai sapnuoties. Jam 
užims daug laiko atskirai 
visiems duoti po laisvama- 
nystės diplomą. Palūkėjus 
kokį laiką turėsime pilną 
Ameriką laisvamanių, kun. 
Kemėšio sufabrikuotų. Iš
tikrųjų, ne taip baisu yra, 
kaip kun. Kemešiui rodosi.

Kas link “košės valgy
mo,” tai jaigu kun. Kemė
šis bus Amerikoje, jis pats 
jų valgys. Jei jis išdums 
Lietuvon, reikės nekaltiems 
jų išvalgyti.

“Teismu baugina.”
Norėtume paklausti, al

kiui. Kemėšis skaitė Suv. 
Valstijų konstitucija ir į- 
status? Tenai aiškiai pa
sako, kad politikos maišy
mas su tikėjimu ir boikotai 
yra užri !r Tk t’?, all. “D- 
kas” rako:

“Jisai (p. Tananevi
čius) įkliuvo į Bridgepor- 
to (Chicagoj) laisvama
nių spąstus. Įsivaizdin
kime sau, kai}) šie dva
sioje juokiasi iš savo au
kos.”
Ištikrųjų įsivaizdinkime, 

kaip skaitytojai turi juok- 
ties iš panašių “Darbinin
ko” nesąmonių. Jau mes 
žinojome, kad jis (“Darbi
ninkas,” alias kun. Kemė
šis) laiko laisvamaniais vi
sus, kurie nepriguli prie 
‘‘kemėšinės’ ’ partijos.

Priminsime jam tiek, jo- 
gei susipratę katalikai su
pras jo dabartinius darbus, 
kokius jis varo tarpe Ame
rikos lietuvių. Nedaug 
laiko praeis, kai}) jo nekrik
ščioniška politika išsivys
tys išduos vaisius. Tuo
met stengsis sugrįšti prie 
plataus katalikiško tako ir 
sakys: Mea culpa, mea cul
pa, mea maxima culpa.
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LD. “KATALIKAS,” lapkr. 6, 1915Kristijono Duonelaičio
===== = D neini =====
Surinko, spaudai prirengė ir biografiją paraše

J. GABRYS.
(Tąsą).

O kiek syk, linksmai šokinėjant ir besispardant, 
Giltinė su rauplėms piktoms atšokus smaugia, 
Kad ir klapams ir mergoms ji gatavą dalgi 
Aštrina vis ir jauno ju n’atbodama veido, 
Kirsteria taip aklai, kad kasos irgi kepurės 
Su grožybėmis visoms i nieką pavirsta.

Duonelaitis labai teisingai nupiešia būro Slunkiaus, 
linginio tipą, kuris neretai pasitaiko pas mus Lietu
voj. Slunkius gailestauda-mas sako:

“...vėl bent syk su padėjimu Dievo
Išmiegot ir sąnarius atgaivįt galėjom,
Ar kiek syk aš, rūpesčiu neminėdamas, 
Ištisas ir užklots krankiau pas kakalį šiltą, 
Ak, kad but ilgiaus žiema pas mus pasilikus, 
Ii’ kad vis miegot mums butą sviete paskirta!

BANKES’ 
r“COFFEE
126c vertes Kava su 40 centiniu Smoke £
g Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
H Bankes* puiki Santos i Bankes’Dairy , stalo O z* —------------
B Kava IwV Sviestas favC fhrAn

Puikiausia Arbata \hlll30c 60; vertes, tiktai po lJ)uUU
Geriausia iš visų 
Arbatų, 60c vertes po

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 VV Madison st
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

iyuvu ~
Kiti parduoda po 30 c

Bankes* geriausis
Creamery Sviestas .. ■—

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago avė
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

*1

60c _
Šiaurine dalis.

406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė
3413 N Clark st

O kad jo mote verkdama ragina, ji prie darbo, jis 
ramindamas gieda jai paprastą tinginio giesmę:

“Ak, močiute, bent syk ir verkusi liaukis, 
Juk dar čėso vra ir mes atliksime darbus...’

Ten pat (“Mete”) randame Dikso šykštuolio tipą, 
kurs:

“...nuogs, pas kupiną skrynę
Klupodams ir vis vaitodams, garbina skarbus, 
O nei grašio sav, kad reik, išimti nedrįsta, 
Bet nei bloznas vis nedarytą viralą srebia 
Ir skarots bei pusnuogs kasdien pasirodo.”

Be viršminėtu negativią tipą randame dar vieną 
labai paprastą Lietuvoje tipą, tai — Plaučiuns, buras- 
apsileidėlis, kurs talkoje pavytot, baisiai prisirijęs (pri
sigėręs) naktyj ant tamsią lauku klydinėdamas bude 
naują su dalgiu šukėtu prapuldė, bet: —

“Pamestą ryku lauke ieškot neminėjo
Iki po metą vėl šienaut jau putpela šaukė.”
Tarp pozityvią Duonelaičio tipą pažymėtinas yra: 
“Seimas, ak ansai vertai pagirtinas Seimas,
Buras rods, ne pons, ale viežlybs, mandagus būras. 
Jo namus, kad kartais juos lankyt užsigeisi, 
Lygiai kaip bažnyčią kokią rasi rėdytus.
Stalas jo nei švents altorius tav pasirodys, 
Ant kurio kningelės šventos guli padėtos, 
Kad jis pats ar jo gražiai mokyti vaikeliai, 
Daug prisidirbę bei visur vieniai triusinėję 
Tuo su giesmėmis saldžioms linksmai pasidžiaugtą 
Ir vargus šio amžių sau lengvus padarytą.”

Seimas tai yra mylimiausiu dainiaus tipu, jis į jo 
burną deda žodžius, reiškiančius paties autoriaus gim
tojo krašto, Lietuvos, meilę, jo lupomis dainius tankiai 
papeikia prusus, pradedančius jau niekinti visą, kas lie
tuviška ir savintis vokiečiu kalbą ir papročius.

Duonelaičio chef-d’oeuvre’e — “Mete” — randamo 
ne vien nemirštamus, nuolatos gyvus lietuviu tipus; ne
veizint ant 200 metu, mus skiriančią nuo aną laiką, bet 
taipo jau ir puikiausius Lietuvos gamtos aprašymus. 
Ar galima rasti kur gyvesni musu gamtos aprašymai:

“Ant, žiemos nasrai jau vėl rūstaudami grįšta, 
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gąsdint.
Mat štai ant ežerą visur langai pasidaro;
Lygiai kaip antai stikliorius indeda stiklą.
Ant’ laukus žiemys jau taip nugąsdino bardams,
Kad ir balos ir klampynės pradeda rauktis, 
Ir purvynai ją teškėt ir šliurpt pasiliauja.
Kelias, kad jį mėgina trenkt šokinėdami ratai, 
Lyg koks bubnas intemptas del pašalo trinka.”

26t
Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztornose

1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

Pietine dalis 
.3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
■1729 s Ashland avė

“Ant, žiūrėk tiktai, veršiukai jau šokinėja, 
O ėryčiai su paršiukais žįsdami spardos. 
O-gi žasvčiai iš kiaušiniu veržiasi laukan. 
Vai kaip žąsins savo sulaukęs sveikina veislę. 
Ir besikoliodams vaikus krūvon varinėja.”

Musu dainius gerai pažįsta ūkę ir pataria išmin
tingai:

“Dirvai duok kas reik, kad jos palūkanų nori; 
Juk neprivalo ji tav duot negavusi nieko.”

Jis liepia:
“Sėk miežius, pupas, grikius su didele sauja 
Ir avižų n’užmiršk, kad sėdoms išberti grudus;
Nes kisieliaus tu, o kuinai pašaro laukia.”

Panašiu pavyzdžiu galėtume privesti iki begaly
bei, bet apkainavimui musu dainiaus talento užtenka 
ir viršminėtu pavyzdžiu. Duonelaičio poetiškiausis ta
lentas augščiausį laipsnį atsiekė keturiose “Meto” gies
mėse, čia musu dainius mokėjo sutaikinti formą su tu
riniu: rimtas ramus šešimastis hegzametras labai tinka 
rimtam papasakojimui apie ramu Lietuvos sodiečio, gy
venimą.

Pats eiliavimas nepaprastai lengvas, naturalis, nie
kur nesimato mažiausio sunkumo eilių sudėjime.

Skaitant musu dainiaus poemą (“Metas”) noroms- 
nenoroms veržiasi palyginimas su Homero Odissea, — 
mūsiškis dainius lygiai kaip ir senobinis graiku rap
soda piešia- Su mažiausiomis smulkmenomis lietuviu 
sodiečiu gyvenimą, pasakoja ją vargus, bėdas ir link
smybes; jo veikale atspindi visas lietuviu gyvenimas 
XVIII amžiaus. Užtatai mes drąsiai ir galime jį pa
vadinti tautišku musą dainium, o jo veikalą “Metas” 
—tautiška musu poema. ‘ ;

Be “Alėto” musą dainius yra parašęs dar poemą: 
“Pričkaus pasaka apie lietuvišką svotbą,” kuri yra ne 
kas kitas, kaip variantas lietuviškos svotbos, kurios ap-
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- KLEIN BROS. NUPIRKO VISA ‘ 
SSubankrutinusios rakandų krautuv. tavora;
; nuo Chas. Goldman, 3343, S. Halsted St., M? S
■ Persiduos pasJKIein Bros, nuo Panedelio ir visą savaitę, lap!;. 8-13
: už pinigus arba išmokesčių B

B

s

■

Moterių siuvimo supinto
sios kėdės, C.Gold-ĘQA 
mano kaina $1, tikvvU
Misinginės lovos, C.Gold- 
mano kaina *7 E
$12.50, o mus B v
Ąžuolines Sofkos, Chcs. 
Goldmano kai- Q "įf "T "7 
na $12, mus.... V Sali
Skurines valgruimio ke- 
dės, C. Goldman $|J9 
kaina $2, mus ■
Colonial Oak Komodos
C. Goldman kai- 45 
na $20, mus
Su veidrodžiu Komodos 
C. Goldman kai- 45 
na $10, mus.........
Sulenkiamos Lovos, C.
Goldman kaina 
$25, mus kaina..*10"
3 šmotų Mahogany Par
lor Setai C. Gol-Cfi A gC 
dman kaina $85* v“"

Axminster Kaurai, C.s
■ 27x54 C. Goldman Si 47
■ kaina $2.75 mus...*■"

Saddle Shaped 
Seats

VaJgruimio Kėdės
Chas. Goldman kaina $1.40 

musų kaina tik

68c
Šios su augstu užpakaliu val- 
gruimio kėdės, puikiai pa
dirbtos iš kieto medžio ąžuo
linis aptaisymas, išmargin
tas užpakalis, balno pavidale 
Sėdynės.

AS$4.44

i
B 
*5

?3a
a
a

a na $8, mus kaina

GELEŽINES LOVOS

Chas. Goldman kai- §JIL44 
na SS. mus kaina “
Puikios dideles Lovos su tvirtom kojom — 

® ruimingos, didelis pigumas už tokias žemas 
H kainas. 50c ant rankos ir SOc i menes j.

Šildytojai ir Pečiai
Iš Chas Goldman, ant išmokesčių. 

Sunshine Sildytojai — dideli ir ge
rai čedina anglis, Chas. Goldman 
kaina $40, o musų Ann E n 
kaina tik ......................vtfcivU

$2 ant rankos ir $1 į savaitę. -
Universal Sildytojai — dideli, nėra 
geresnių Sildytojų už šiuos, Chas. 
Goldman kaina $45, C 9 7 RfS 
o musų kaina tik......... V t S
Augsztos vertes Šildytojai dideli 
aptaisyti su nikeliu, populiariško 
darbo kaip tai Peninsu-ta 
lar. Jewel ir Ruby už sJIwSSavU' 

$3 ant rankos ir $1 j savaitę.

Peninsular Pečiai—pilnai gvaran- 
tuoti C. Goldman kaina a 
$35, omus

$2 ant rankos ir SOc į savaitę

Rundini Stalai, C. Gold
man kaina $12, 4 5
mus kaina ”
Ąžuolines Komodos, C. 
Goldman kaina 
$20, mus kaina
Skurines supamos kėdės 
C. Goldman kai- ta 77 
na $12, mus
Miltton aksomo Kaurai 
C. Goldman kai-<tfl£į ft J 
na $30, mus V|Q*
Axminster Kaurai 9x12, 
Goldman kaina $iQ 77 
$27, mus kaina ¥l"’

Dideles supimui Kėdės, 
Goldman kaina SO 7 
$4, mus kaina
Siuvamos Mašinos, C. 
Goldman kaina $15, Qif| 
mus kaina
Kukniniai Kabinetai, C. 
Goldman kaina CiAI 77 
$22, o mus

Stikliniu priešakiu toriel- 
koms kabinetas §0 
jų kaina $22,mųsvlw*"

a
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Peninsular Pečiai pilnai gvaran- į,3 
tuoti, su šiuflenom, per szitą C 
iszpardavimą eis po *•

$4 ant rankos ir SOc į savaitę t3

J. Gabrys.
didžiai

Paryžiuje 4—X—1913 m.

formos ir 
šešimastis

Duonelaičio raštuose (“Mete”) randame 
teisingą ir paveikslingą ūkės aprašymą:

Y
25-100 kt. 

5100 
coupons

Arba:
“Vei, žiūrėkim tikt, jau vėl su padėjimu Dievo 
Vasarą su šiltoms dainelėms jaučiame grįštant. 
Vei, kaip žemė jau savo nuogą nugarą rėdo 
Ir kaip kožnas daigias atgydams pradeda džiaugtis 
Ant’ paukšteliai po dangum pulkais susilėkę.
Linksminas ir sumišai visur skraidydami juokias.

arba vėl:
“...Štai pažars pasidarė
Ir tuo žiemiškai visur plesdendami vėjai 
Darganas į pietus, kur gandras miegot nubaidė 
Iš debesiu žiema putam iškišusi galvą, 
Ant visą baisią klampynių kelią padare. 
Tik dyvai, žiūrėkit, kaip barzdoti pušynai 
Su savo kuodais garbanotais visur pasirodo 
Ir nei puderuoti ponaičiai stov įsirėmę.”

rašymą mes randame “Mete,” giesmėj III 
gėrybėse).

Šešios Duonelaičio pasakos sulyg savo 
turinio yra mažumą silpnesnės už “Metą”:
hegzametras joms yra perilgas, be to ir turinys ją yra 
originalis, tečiau ir jose mes randame nemaža pavyz
džiu, palyginimu, paimtą iš sodiečiu gyvenimo.

Neveizint į tai, jog Duonelaičiui priguli pirmutinė 
vieta musą literatūroj, kaipo tėvui musą tautiškosios 
rašliavos, tečiau ir jisai yra nebe ydų. Viena didžiau
sią jo ydą tai jo kalbos netaisykliškumas: daugybė 
slavizmą ir germanizmu margina jo skaisčią, pilną gy
vumo, kalbą. Tie barbarizmai yra neišvengiami, ją ne
galima pakeisti grynesniais musą kalbos žodžiais, jai- 
gu mes tai padarytume, tai mes šventvagiškai nusidė
tame prieš musą dainių ir sugriautume visą poeziją, 
sudarkytume jo tipus. Taigi noroms-nenoroms turime 
kęsti juos musu didžiausio dainiaus raštuose, kaipo pėd
saką svetimtaučiu intekmės į musą tautą, kaip kad 
kenčiame po šiai dienai Lietuvos laukuose ledą atrištas 
pirm amžių musą šalin Skandinavijos uolas. Tūli kri
kai kaltina dar musą dainių už nešvarius, būriškus išsi
reiškimus, kurio teršia, žemina augštą musą dainiaus 
veikalą vertę, aš vienok už tai negaliu apkaltinti Duo
nelaitį: jisai, kaipo tikras realistas, piešė gyvenimą su 
jo pozityviškomis ir negatyviškomis pusėmis, ne auto
riaus kaltė, jaigu negatyviai gyvenimo apsireiškimai 
turi negatyvius, tankiai neaistetiškus privalumus: dai
nius, kaipo tikras tealistas, nesidrovi teisingai pažy
mėti negatyvi privalumą visam savo nuogume.

Vienok nežiūrint į visą tą, Duonelaičio raštą ver
tė musą literatūroj yra milžiniška. Duonelaitis pirmas 
išvedė musu rašliavą iš siauro tikybinės literatūros ra
to ir pastatė ją greta toliausiai nužengusią Europoje ki
tų tautą rašliavą, pasavindamas jai Homero ir Virgi- 
liaus poeziją formą.

Pair Diamond Ear-rings in 
case, each 25-109 kt. 

9100 coupons

PARSIDUODA
VISUR

Ladies’ Gold-filled Bracelet 
Watch. 800 coupens

GERIAUSI KORKOS GALAIS CIGARE TAI. 
YPATINGOS KALĖDŲ DOVANOS Už

Nebo Kuponus ir bakselių viršelius. Taupykite juos
Nebo baksuka viršai kiekvienas vertas pusę cento pi
nigais. Tie viršiukai turi pilną vertę prie gavimo 

dovanų.

Piniginis Kuponas kožnam bakse. (g
Reikalaukit Katalogo Dovanų.

NEBO DEPARTMETAS' 
95 First Street, Jersey City, N.J.

P. Lorillard Co., Inc., New York City. Ėst. 1760.' Emerson Phonograph. SOT coupon#

3
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LD. “KATALIKAS,” lapkr. 6, 1915.

Italai Ir didysis 
karas.

Tokiuo angalviu p. Vy
dūnas “Dabartyj” platokai 
aprašo, kaip Italija prisi
dėjo prie dabartinio karo 
Europoje ir kaip ji tuo sa
vo pasielgimu sulaužė se
nę, sutarti su Vokietija. 
Straipsnio autorius, Prusą 
lietuviu veikėjas, visą da
lyką perstatų taip vienpu
siai, tiek daug už vokiečius 
užstoja, kad reikia net šlyk- 
štėties. Jei nežinotum, kas 
tai rašo, tai pamanytum, 
kad uoliausio kaizerio šali
ninko ir germanizatoriaus, 
darbas.

Štai kas rašoma - auto
riaus (rašyba paliekama):

‘‘Italija apsakė 23 geg 
m. š. m. Austrijai karą. Ne-1 
žiūrint i kitas priežastis/ 
buk turinti ginties nuo pa-i 
vojaus, kurs gresiąs išpil
dymui tautiniems Italą Jau-, 
kiniams. Yra tai dalykas.; 
kurs neturi sau lygaus pa-, 
šaulio Ii istorijoj. Daugiai'; 
negu 30- metu Italija buvę 
su Austr i j a-Madj ari j a j
(Vengrija. Red.) ir Vokiej 
tija sąjungoj gyvenusi. Ko
dėl dabar atviru priešu pa
stojo, nesunku suprasti.

Sakoma, ji niekuomet ne
galėjusi kęsti Austrijos 
Toji buvusi jos priešas dar 
50 metu atgal. Austrijos- 
pakraščiuose gyveną vieni 
Italai. Bet Italu karaliai 
paeina iš Savoios. O tą že
mę Frausą valdovas Napo
leonas III 1859 metais pa
silaikė sau už pagelbą, ku
rią suteikęs Italą (tuokart 
dar Sardinijos) 
Vikto r-E mauuėl 11 i
Austriją. Ir Emanuelis 
piktas tarė tuokart apie 
Napoeloną: “Jis su manim 
apsiėjo 
Toliau: 
Italu 
kraštas
šiandien dar Frausą ranko
se. Visai netoli Italijos, 
jurose vakaruosna nuo jos. 
yra didžioji sala Korsika su 
300,000 Italu. Ta sala pri
klauso Evansams. Pietį i 
rytuosna nuo Italijos ran
dasi jurose sala Malta. Gy
vena čia 2250,000 Italu ir 
tik saujalė Anglu ir tad 
Anglii kareiviu. Ta sala 
priklauso Anglams. Ana
pus Tarpžeminiu juru, Af
rikos šiaurėj, italai senoj 
pirkliavo ir gyveno. Ją 
skaičius čia 125.000, Evan
są 35,000. Šalis vadinama 
Tunis. Ją valdė Muliameto 
tikybos kunigaikšti s. 
kaip Italai vos pradėjo 
nyti, jog jie čia galėtą 
šą turėti, Evansai 1881
tais ir užvaldė tą žemę.

Matyt atplėšti iš sveti
mąją savo žeme, negali Im
ti tikroji priežastis, kad I-

karaliui 
prieš

vima. Ir laukė jos palai
ką taip Anglai, kaip ir Ru
sai. Turkai glaudėsi prie 
Vokiečiu. O Vokiečiai ir 
manė juos ginti. Antraip 
vėl, Turkams stovint šalę 
Vokiečiu,--Auistrą-Madjarą- 

Italą sąjungos, toji tuo 
nors kiek galingesnė buvo. 
O minimą sąjungą Anglai 
kai|i tik sugriauti norėjo.

Yra berods žmonių, kurie 
tuo abejoja ir tiki, Anglai 
nori teikt pasauliui tik ge
rovę. Nepažįsta tieji pas
kutiniu 300 metą Anglą 
historijos. Toji parodo tik
rąjį jąi plėšrumą. Ir negali 
būti jokio ginčo apie Ang
lį! troškimus.

Anglai privertė 1911 m. 
Italus paplėšti Turkams 
Afrikos šiaurėj Tripolita- 
niją ir Kyrėnaiką.' Tuo an
glai ne vien Italams įtiko, 
bet ir apgriovė sąjungos 
tvirtybę. Vokietija nega
lėjo Turklį ginti nuo savo 
sąjungietės Italijos. Ir ne
galėjo užtarti Italą, prieš 
savo bičiuolį Turką.

Berods buvo Italai jau 
seniau pasirodę abejotinais. 
Garsiame derėjime miešti* 
Algeciras 1906 met., Italai 
buvo pasistoję prieš Vokie
tiją Angią-Fransą pusėj. 
Tačiau sąjungos laikui ke
lis metus po to praėjus, jie 
naujai pažadėjo prie jos pa
silikti ir jos reikalavimus 
pildyti. Tik, žinoma, pa
stojo, jog Italai karo lai
vyno dalykuose tariasi su 
Anglais, kareivi jos klausi
muose su Evansais. Ir gink
lus bei kitas karo priemo
nes jie pasiėmė iš 
bei Evansą.

Vis dėlto didžiam 
pradedant 1914 m.,
apreiškė, kąd stovėsią jame 
su savo jausmais Vokiečią- 
Austrą-Madjarą 
nors negalėdami 
prieš ją priešus.
čiu tam esą labai daug. Vy
riausia buvo ištikrują ta, 
kad Italai visako dar stoko
jo, kas karui reikalinga. I- 
talijos karalius tyčia dar 
apreiškė rugpj. 2 d. 1914 
m. tolrašiu Austrijos kai
zeriui kad pasiliksiąs šir
dingas ir tikimas sąjungos 
valstybėms, kaip tai “liepia 
sutarimas ir teisingi jo jau
smai.” Ir dar šį pavasarį 
jis pasakė biskopui-kuni- 
gaikščiui Piffl iš Vienuos: 
“Aš bučiau Savoju namą 
pirmasis, kurs laužtą savo 
žodį.”

Ypačiai tvirtai rodės 
norėjo laikyti suderėjimus 
tą laiką pirmasis Italą mi
nistras markėzas di San 
Giuliano. Bet jis pasimirė 
spaliu 16 d. Jis buvo metą 
žmogus. Tik žymu pasida
rė, kad Anglai-Franai-Ru- 
sai kiek įmanydami dirbo 
jeib į savo pusę paplėšus 
neutrales valstybes. O 
valdovai arba politikos 
ra i, kurie neujtraliuną 

laikyti norėjo, mirė ar 
sirgo. Mirė Rumunijos 
ralius kuone tuo pačiu 
k u. Susirgo kiek vėliau la
bai sunkiai Graiką kara,- 
lius. Galima pasakyti, jog 
daug atsitinka iš netyčių. 
Bet šitie dalykai tik jau 
labai ypatingi. Primena 
nužudymą Aust. ere. Frans 
Ferdinand ir žymaus Fran
są socialistą vedėjo Jaures.

Po minėto Italijos minis
tro mirties Italai išlengva

Gen. Dimitriev, bulgaras, 
tarnauja Rusijos karuome- 
neje. Jis dabar nuskirtas 
vesti rusu karuomenę prieš 
bulgarus gelbėti serbus.

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

EVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronehi- 
tį, krupus ir kokliušų nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25c. ir 50e.
“Aš turėjau baisų kosulį,“ rašo Frank Vacha iš Eik 
River, Minn., “tai aš gavau butelį eevera’s Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, kosu
lis visai prapuolė. Aš esu 63 metų* amžiaus ir -jau
čiuosi gana sveikas.“

Gauk Severos gyduolių preparacijas 
pas savo aptiekininką.

Nepriimk kitokių. Jei jūsų ap- 
tiekininkas jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO.,

Užkietėjimas, 
mas, jaknų triikdėsiai, gelta ir 
nerviškumas greitai pagydoma.

Severn’s Liver Pills 
[Sev< ros Pigulkos nuo kepenų] 

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

ObAl

Anglu

karui
Italai

GYVULIŲ PROTAS

kai]) su šunimi.” 
< 1 aribaldo, garsiojo 
tėvynainio, namą 
Nizza yra taipo-jau

pusėj, 
kovoti 

Priežas-

O 
ma- 
vir- 
nie-

nra manyti, ji bijojusi bū
ti baudžiama, kadangi savo 
draugą negelbėjo šiame ka
re. Todėl turinti ją prie
šu pusėj kovoti, jeib anuos 
taip sunaikintu, kad ne

begalėtu būti pavojingi. Ta
čiau ir tai, rodos, neužten
ka tokiam begėdi ilgam pa
sielgimui suprasti. Ištik 
rują yra jam dar kita prie-

Senai jau buvo kalbama 
apie Turką valstybės griu-j

tie 
vy- 
i iš
su

pradėjo už savo neutralumą 
orašyti algos iš Austrą. 
Norėjo gauti tuos Austri
jos kraštus, kuriuose dides
nis Italą skaičius gyvena. 
Pagaliaus 1915 metais pa- 
vasaryj Austrai, Vokiečiu 
verčiami, jau ir pažadėjo 
jiems didokus žemės plo
tus paduoti. Bet Italams 
tai neužteko. Ir karas pra
dėjo.

Nėra abejonės, vyriausie
ji Italijos politikos vyrai 
buvo Augi ą-Fransą-Rusą 
įrankiais pastoję.

Austrai pirma kibo į Ita
lus savo karo laivynu, ap
šaudė tuos gelžkeliu tiltus 
ir tūlus karui svarbius Ita
lą miestus. Ir Austrą lak- 
stytojai užniko Italus. Geg. 
27 m. pradėjo ir didesnės 
kovos prie ribą. Austrai 
gynėsi tokiose vietose, kur 
pats kraštas stiprino gyni
mą. Todėl Italai galėjo ga
lelį per Austrą ribas perei
ti. Ir birželio pradžioj jie 
labai smarkiai pradėjo pul
ti ant Austrą. Bet liko at
kirsti. Nuolat bandė išnau- 
jo Austrą eiles pralaužti. 
Bet visam mėnesiui praė
jus, nieko tikro nebuvo pa
siekta.

Labai galingi buvo Italą 
kirtimai ir liepos m. pra
džioj. Mažą pasisekimu ir 
vėl turėjo. Tačiau austrai 
pagaliaus palaikė karo vie
tas. Italą nuostoliai buvo 
labai, didi. 13 liep. m. Ita
lai naujai pradėjo pulti ant 
Austrą. Ir vėl jie kartais 
turėjo pasisekimą. Bet 24 
lie]i. m. jie tik vėl buvo at
kirsti. Ją nuostoliai vėl la
bai didi: Austrai gynėsi 
kiek tik galėdami.

19 lieji, m. Austrai nu
skandino Italą karo laivą 
“Giuseppe Garibaldi.” Pir
ma to jau jie buvo nuskan
dinę tolus mažus laivus. 
Rugpj. žuvo berods ir aus
trams keli maži laivai.

Rugpj. Italai. suruošė 
naują didį kirtimą į Aus
trus. Ilgai jie kovojo. li
gi naktimis. Mėąesiui bai
giant, aišku, kad jie vėl yra 
atkirsti.

Tai]) ligšiol Italai dar 
nieko svarbaus nėra pasie
kę. Tik labai daug žmo
nių pražudę. Ir tegąlima 
laukti, kad jie nieko ir ne
pasiektu ir kad tie, kurie 
tą karą pradėję yra, paga
liams išmanytą, jog jie bjau
riai ir neprotingai pasielgę 
vra.” e/

Telephones Yards [ 5946
Drover j 3582

M. J. MANKOWSKI
APTIEKA

So. Wood Street, :: ' Chicago/ III.
jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai-

4503
Ar

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš must; turi atkreipti daugiau atydos Į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musu 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- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Bryanui nepatinka 
Prezidento kalba.
New York, lapkr. 6. — 

Kaip jau žinoma, užvakar 
vakare prezidentas Wilson 
Manhattan kliube turėjo 
politikinę kalba, kaipo įžen
giamąją į savo kampaniją, 
kurioje svarbiausia' pabrė
žė, idant Suv. Valstijos vi
suomet butą pasirengusios 
grumties su bile priešinin
ku. Taigi tuoini ir parėmė 
nuolatinį ginklavimosi.

Tas buvusiam valstybės 
sekretoriui Bryan’ui labai, 
nepatiko, kad prezidentas 
stovi už ginklavimosi. Bry
an sako, kad prezidentas 
panašiai elgdamasis yra di
dis priešininkas krikščiony
bės dvasiai ir šalį traukiąs 
11 e reikalingai! pa vo j im.
Bryano nuomone, S. V. ne
reikia ginkluoties, bet siek
ti prie visuotinos santai

kos idealo. Tą idealą te
galima atsiekti ne ginkla
vimosi, bet išsiginklavimu. 
Kuomet Suv. Valstijos ims 
labiau ginkluoties, tuomet 
jas ims sekti ii* kitos val
stybes. Prasidės ginklavi
mosi varžytinės ir ant galo 
turės sekti karas.

Ne kitaip juk išėjo ir su 
Europa, kurios valstybes 
galvatrūkčiais ginklavosi. 
Šiandie ten matoma tik 
kraujo sėja ir pragaištis. 
Tai]) gali būti ir čionai, jei 
ginklavimosi bus remiamas 
ir tai dar politikiniais tiks
lais.

Ar Bryan turi tiesą savo 
išvedžiojimuose, tai jau ki
tas dalykas. Daug tiesos 
gali būti.

Bet tiesa ir tame, kad jei 
iškaluo ncapsidrausi, pride
ramai neapsisaugosi, niekas 
svetimas tavęs neapsaugos 
ir nelaimėje net nepasigai
lės. Tuo labiau, kad šian
die pasaulis perdaug suge
dęs. Militarizmas visur į- 
sivyravęs. <> prieš inili- 
tarizma kitai)) m*pasirodyk, 
kaip tik su patrankomis.

Extra
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
ri būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puiką turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigą, nes parsiduoda aut 
lengvą išmokėjimu. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

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

1741 W. 47th Street, : : Chicago, '1

731 W. 181h Street

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sueė- 

dysite pinigus ir laikų. Musų moki
nimo sistema yra naujausia ir kibai 
pasekminga. Čia išmoksite anglišką 
kirtbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.
11045 Michigan Avenue, 

Roseland, Ill.

Oleko-Mokykia
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinčs 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago. IU

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVE DENTISTE

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky
rium jeinanti- Darbas gvarautoja- 

mas- Taipgi tvirtas.
1151MILWIUKEE An.

Telephone Yards 5834.

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

3325 5$. Hftlete-u St
ZZZ&53SS9J J

-jįįįirt Tą kuingą vokiškai yra pa- 
rašęs dr. T. Želi, garsus vo- 
kietis gamtininkas. Lietuvių 

OM kalbon vertė Juozas Laukis.
■« Kninga didelio formato, turi
irl'i-S 212 puslapių. Tai moksliškas

veikalas, kokio musų kalboje 
_ dar nebuvo.

! GYVULIU PROTAS I Kas gi ir apie ką toj di-
dėlėj kningoj rašoma? Ap- 

— |l| 'rašoma gyvulių protas. Iš-
į | I aiškinama plačiai, jogei ir gy-

, I I vuliai, panašiai žmogui, turi
j | protą, nors toli gražu tiek
| !| daug neištobulintą, kaip žmo-

d) llil Plačiai aprašoma visokių
w H gyvulių ypatybės ir paveldėti

||| papročiai. O tų papročių pas 
II gyvulius yra labai daug. Pri-

j M einamai kiekvienam, išaiškina-
F'1 “ ma, pav., kam šuo prieš atsi

gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų 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:

GYVULIU PROTAS

Lrtu.rų krtbui

J»OZA> LAMUI

H«lu

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, III. U. S. A.

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

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

8 mokytojai, augštesnio muzikėlio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidates į 
mergaičių orkestrą.
liiiiuūs visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo menesio pradžioje.

Susivienijimas Lietuvių Rymo Kataliką Am.
Yra tai organizacija, kuri: —

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 
$50.00, $750.00, $1,000.00.

2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 
$10.50, $14.00.

3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas Įstaigas ir 1.1.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininką

J. S. VASILIAUSKA
112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MG.

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(Iškirpk šitą Kuponą).

^zsitas specialia KUPONAS vertas
į Hassan Cigaretą kuponą, kada yra priduo-
| dainas su 90 ar daugiau regulerišką Hassan
i Cigaretą kuponą. Dovaną Stotyje arba pas
1 THE AMERICAN TOBACCO CO.
^.Premium Dept. 490 Broome St., New V^rk. N. T. > 
'Ty'N (Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).

Lietuvių Kataliku Savaitinis Laikraštis

“DRAUGAS”
“Draugo” sandarbininką skaičiuje yra rim

čiausioji ir žymiausieji lietuviu veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinią iš draugiją ir vi
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:

DRAUGA* CO.
1800 W. 46th Si., CfcžcagG, 77i’.
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