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Didelės riaušes E .Youngstown, O.Dalis miesto apiplėšta ir sudeginta; keturi asmenis užmušta ir keliolika sužeista.
Du pulkai mili
cijos pribuvo.
Youngstown, Ohio, sau

sio 8. — Keturi riaušininkai 
nušauta ir 19 sunkiai ir 
lengviau sužeista kilus riau
šėms E. Youngstown’e ap
link Youngstown Sheet and 
Tube Co., kur darbininkai 
straikuoja. Riaušės prasi
dėjo vakar vakare, kuomet 
susirinkusioji keliu tuks- 
stančią minia susirėmė su 
minėtos kompanijos priva
tiniais polieiantais. Iš ten 
riaušininkai persimetė i 
miestą, pradėjo plėšti saldi
nus ir sankrovas ir deginti 
namus;

' Riaušių visa priežastimi 
— tai privatiniu policiantą 
kaltė, kurie susirinkusias 
minias suprovr»kavo.

Pirm kokios savaitės lai
ko sustreikavo Republic 
iron and Steel Co. darbinin
kai. Tomis dienomis vėl 
straikan išėjo dalis darbi
ninku Youngstown Sheet 
and Tube Co. ir Brier Hill 
Steel Co.

Straikininkai reikalavo 
5ĮX>c. daugiau mokesties už 
darbo valandą. Kompani
jos buvo pasiąlusios 2yjc. 
Darbininkai nesutiko.

Prasidėjo straikas. Kom
panijos priruošė sau, kaip 
paprastai, visokius mušei
kas, kurios pavadino “spe
cialiais polieiantais.”

Tie mušeikos taigi ir su
provokavo minias. Iš to ir 
prasidėjo mieste gaują šei
mininkavimas.

Riaušėse dalyvavo aplink 
6,000 asmenų. Angliški šo- 
vinistiški laikraščiai tvirti
na, kad tai buvę kuone vie
ni svetimžemiai

Gaują pašėlusis miesto 
teriojimas pasibaigė šiandie 
pirmą valandą ryte.

50 bustu ir namą sude
ginta. 18 saliuną ir daug 
krautuvių apiplėšta. Nuo
stoliai siekianti $800,000.

Visai nekaltai sunkiai su
žeista viena praeinanti mo
teriškė.

50 riaušininką policija 
su deputy šerifais riaušią 
metu suspėjo suimti ir už
daryti kalėjimam Riauši
ninkai buvo mėginę kalėji
mą užpulti, bet aną saugoja 
50 deputy šerifą.

Šiandie ryte pribuvo mili
cija. Prasidės nauji areš
tavimai. Ir ne vienas už 
tai dar ir nekaltai turės 
nukentėti. Patįs gi kalti
ninkai, žinoma, po laikui 

apraudos savo bjaurius pa
sielgimus. Kompaniją su 
‘ ‘ specialiais polieiantais ’ ’ 
negriebs galas, bet darbi
ninkams visas tą riaušią 
pasekmės prisieis ant savo 
pečią vilkti.

Dar spėjama, kad strei
ką ir tas riaušes pagimdė 
teutoną agentai, nes Sheet 
and Tube kompanija dirba 
violas talkininkąms. Tečiau 
kompanijos valdyba tai už
ginčija. Jinai sako, kad 
straikas kilęs delei didesnės 
mokesties ir teutoną agen
tai nei nagą prie to nepri
dėję.

Šiandie E. Youngstown 
miestelis išrodo kaip po ka
rui apgriautas. Mieste ra
mu, nes ant gatvių patru
liuoja miliciantai.

Fabrikai neapribotam lai
kui uždaryti. Ir nestraika- 
vnsieji darbininkai bijosi 
ant gatvą pasirodyti.

Minios labiausiai buvo 
įsiutusi os, kuomet buvo iš
plėšta visi 18 saliuną ir pa
sidalinta svaiginamais gė
ralais.

Dabar šovinistams gera 
proga siundyti amerikonus 
prieš svetimžemius.

RUSIJA ŠAUKIA JAU
NUOLIUS KAREI

VIAUTI.
Petrogradas, sausio 8. — 

Caro ukazu pašaukti karei
viauti visi jaunikaičiai, gi
musieji 1898 metais. Viso
kios jiems privilegijos, ku
rios normaliais laikais nuo 
tarnybos palmosuodavo, pa
naikintos. Tiktai delei ne
paprastu aplinkybią priė
mimo komisijos galės kai- 
kuriuos jaunuolius paliuo- 
suoti.

Visi jaunuoliai ligi sau
sio 14 dienai patįs turi pri
būti į priėmimo vietas.

Su šitais jaunuoliais ligi 
pavasariui Rusija turės 6,- 
000,000 išlavintos karuome- 
nės.

HUERTA SAUGO
JAMAS.

El Paso, Tex., sausio 8.— 
Cipriano Huerta po triją 
operaciją jau tiek pasvei
kęs, kad galįs išnaujo kė- 
sinties pasprusti į Meksiką, 
todėl Suv. Valstiją marša
lai jo namus dienomis ir 
naktimis saugoja.

DARŽVAISIAI EU
ROPAI.

Seattle, sausio 8.—Angli
jos agentai čionai supirko 
4,000 toną svogūną ir 5,000 
toną morką. Tie daržvaisiai 
bus nugabenti į Ladner, B. 
C., ir iš ten į Europą.

Rusai teutonus 
pliekia.

Per 36 mylias aplinkui 
girdžlamas armotų 

trenksmas.
Paryžius, sausio 8.—Ha

vas agentūros koresponden
tas iš Petrogrado praneša, 
kad Rusijos fronte prasi
dėjo dideliausi ir atkakliau- 
is mūšiai. Iš Kievo apturi
ma žinios, jogei armotą 
trenksmas nuo mušiu lini
jos aplinkui per 36 mylias 
(verstus) girdžiamas ir to
kioj tolumoj nuo to trenk
smo visą namą langą stik-1 
lai išbįrėję.

Mušis prąęįūą. su bai
siausiu pašėlimu Tarnopol- 
Trembovla fronte, kur susi
rėmė suvirš 800,000 karei- 
vią su 3,500 armotą -visokio 
kalibro. . , ,

Austrą-vokiečią ilgi;Rau
donojo Kryžiaus traukiniai 
kasdien gabena sužeistuo

Vokiečią kareiviai žiemos metu apkasuose naudoja šiltas rankmautes, kad ran
ku nęnušalti.

sius iš karo lauko kur tai 
toli į užpakalinius miestus, 
kuriuose randasi specialės 
karo ligoninės.

Rusams didžiausia bėda 
prasimušti per teutonu su
painiotas dygliuotą vielą 
tvoras. Bet ir šitą tvorą 
sugriovimui išgalvota tam 
tikros prietaisus, kuriomis 
kareiviai ilgiausias tvoras 
suguldo.

Kai-kuriose vietose rusai 
buvo pasikasę po teutoną 
apkasais ir pastaruosius di- 
namituojant prasidėjo di
džiulis rusu ofensivas.

CARAS KARO FRONTE.
Roma, sausio.8. — Iš Ru

sijos apturėta žinia, kad ca
ras nukeliavęs Besarabijos 
karo frontam 

RUSŲ PRANEŠIMAS.
Petro^fiS^^Iaiisio 8. — 

Rusai oficialiai praneša, i 
kad Rygos fronte vokiečiai
priešais rusus naudoją nuo- Britanijos ądmiralicija di
dingąsias dujas,., , Jacobr ęiąliai paskelbė, kad ’.Šiau- 
stadto apyiinliėšę, rusą|rinėsę; jūrėse Holandijos 
skautai., siisįrėnię; durtuvais pakraščiuose nuskendo šiu
šu vokiečiu pifnųltinėuiis glą sūbniarinas. Įgula išgil- 
sargvbomis ..ir' .Vdkiččius; į- beta.: • ' • / ': ;
____ ___ ___________  __.•-.A

veikę. Be sužeistą ir už
muštą vokiečiu dar nelais
vėn paėmę 35 kareivius ir 
1 oficierį. Toliaus rusai už
ėmę Čartoriską. Teutonai 
kelis kartus buvo mėginę 
rusus iš Čartorisko išmušti, 
bet jiems nepasisekę tai pa
daryti. Į šiaurius nuo Čer
novicų austrai, prisideng

dami nuodingomis dujomis, 
mėginę stoti kontratakon, 
bet buvę atmušti.

TOLSTOJAUS DIEN- 
KNINGĖ CENZU 

RUOJAMA.
Berlynas, sausio 8. — A- 

not Overseas News agentū
ros pranešimo, Maskvoje 
išleista mirusio rusą rašėjo 
dienkningės pirmas tomas 
bet iš jo 178 puslapius cen
zorius išmetė.

ANGLUOS SUBMA.RI- 
NAS NUSKENDO.

Londonas, sausio 8. — D»

GENEROLO JOFFRE 
ATSILIEPIMAS.

Paryžius, sausio 8. — Ge
nerolo Joffre, franeuzą ar
miją vyriausiojo vado, die- 
niniar.i Įsakyme prieš Nau
jus Metus atspauzdinta se
kantis į kareivius atsiliepi
mas :

‘ -Respublikos kareiviai! 
Toje valandoje, kuomet tie 
karo metai baigiasi, galite 
su išdidumu pažiūrėti į sa
vo nuveikimus ir aprokuo- 
ti, ką atlikote. Padarėte 
priešininkui toli didesnius 
nuostolius už musą; vokie
čią karuomenė dar laikosi, 
bet jos skaitlius ir reikme
nis kasdien mažėja. Jie 

priversti prigelbėti alpstan
čiai Austrijai, vokiečiai pri
versti ieškoti sau laikiną 
pergaliu ant antraeiliu 
frontą, kokią ant \yriau-

negali 
Liudą - jukino budulRąto- 
atsiekti.

“Visos vokiečią kolioni- patėmyta tik vakar ryte,
jos arba atkirstos nuo pa- kuomet atidaryta ofisas.
šaulio arba pateko musą 
rankosna. Priešingai alian- 
tai nuolat auga spėkomis. 
Būdami neapribotais jūrių 
viešpačiais, jie lengvai ga- detektivai tuojaus ėmėsi 
Ii apturėti sau reikmenis ir darbo banditu ieškoti.
amuniciją, kad tuo metu fi
nansiniai ir ekonominiai su
vargusios centrales valsty
bės gali skaityties tik kilu
siais tarpe musą nesutiki
mais ir nuostoliais.

“Argi aliantai, katrie 
prisiekė kovoti ligi pasku
tiniam galui, turi sulaužyti 
prisiegą tuomet, kuomet 
Vokietijai paskutinė valan
da išmuša? Argi musu ka
reiviai, kurie kovojo di
džiausiuose susirėmimuose, 
negalėtą išlaikyti ir toles- 
niai nežiūrėki šalčio ir pur
vo?

“Bukime išdidąsyiš savo 
galybės ir reikalo teisin- 
gystės, mąstykime apie pra
eitį tik įgavimui drąsos ir 
pasitikėjimo savimi; mąsty
kime apie savuosius tiktai 
todėl, kad už juos atkeršy- 
ti.
“Kuomet musą priešinin

kas nuolat kalba apie san
taiką, męs galvokime tiktai 
apie karą ir pergalę. Su 
metą pradžia, kuri ačiū 
jums Franci jai atneš gar
bės metus, j ūsą komendan
tas siunčia jums iš gilumos 
širdies velijimus.”

ŽYDAI DAUG AUKŲ 
SURINKO.

New York, sausio 8. — 
Ligšiol žydams gelbėti ko
mitetas surinko tik vienoj 
Amerikoj du milijonu su 
viršum doleriu.

Didelis banditu 
grobis.

Federaliai agentai išsi
juosę darbuojasi.

St. Paul, Minn., sausio 8. 
— Užvakar naktį į vietos 
seną federalį bustą, kuriam 
yra muitinyčia, Įsikraustė 
banditai, suplaišino dide- 
liausią geležinę spintą ir 
pagrobė muitiniu ženkleliu 
arti milijono doleriu vertės 
ir kelis tūkstančius pini
gais. Apsidirbo taip paty
lomis, kad niekas nenugir
do net spintos plaišinimo, 
nors bustas stovi bizniavoj 
miesto dalyj ir ten aplinkui 
nuolat sukinėjas policiantai.

ip Į: io sargo nebuvo, 
darbo pasekmesBanditą

Po visus aplinkinius mie
stus kuoveikiausiai apie tą 
nepaprastą banditu darbą 
išsiųsta žinios ir federaliai

Susekta, kad banditai 
spintos duriu suplaišinimui 
vartoję didelius elektriki- 
nius grąžtus.

Spėjama, kad jie niekur 
su tuo grobiu nepasislėps, 
nors gyvi žemėn sulįstą.

GRAIKIJOS KARALIUS 
PRASIBLAIVO.

Londonas, sausio 8.—Iš 
Atėnų į Daily Mail depe- 
šuojama:

“Per kelias pastarąsias 
dienas Graikijos stovis at
simainė. Faktas, kad vo
kiečiams su bulgarais Grai
kijos karalius neleidžia už
pulti Salonikus, kur talki
ninkai vis labiau stiprina 
pozicijas, ir faktas, kad ka
ralius Konstantinas savo 
armijoms įsakė pasipriešin
ti vokiečiams ir bulgarams, 
jaigu tie norėtu briauties 
Salonikų link, reikia visai 
tai suprasti, kad Graikijos 
viešoji opinija jau gerokai 
nusviro talkininką pusėn.

Be to Graikijos karalie
nė apturėjo nuo savo sesers, 
princesės Charlotte’s iš Sa- 
xen-Meiniiigeu, laišką, ku
riam aprašyta pasibaisėti
nas stovis Vokietijoje, iš 
to laiško ir pats karalius vi
są teisybę sužinojo ir todėl 
giminingumas net šalin tu
ri eiti. Glaudžiamasi prie 
stipresnės ir išlaikomesnės 
pusės.

1
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IŠ TAUTININKŲ 
SUVAŽIAVIMO.

Šio sausio 1 ir 2 d. Phi-
■ ladelphijoj lietuviai tauti

ninkai arba vidurinė srovė, 
kaip jie save vadina, atlai
kė savo suvažiavimą. Da- 
lyvavę aplink 90 atstovų. 
Vidurinė srovė pavadinta 
Amerikos Lietuvių Tautinė

- Sandora.
Štai kokia priimta tau

tininku srovės platforma: 
■ “1) Pirmiausiu, augščiau- 

__siu ir vadovaujančiu musų 
^royė^dealn yra .įlietuvysJtoDip _ sjuįyjaarinai-..skandin

dami laivus žudo ame rulo
nus. Nekurie senatoriai 
taippat priešingi, kam An
glija laiko užblokavusi Vo
kietijos pakraščius. Kili 

vėl rūgo j a, kad prezidentas 
leidžia iš Amerikos gabenti 
ginklus ir amuniciją alian- 
tams.

_ tė, ty. tautiško savistovumo 
palaikymas ir ėjimas prie 
plačiausių demokratybės 
principų. Per visus laikus 
toji idea lietuviuose gyva
vo. “Aušros” ir “Varpo” 
laikuose ji reiškiat! ištryš
ko, gi Vilniaus seime 1905 
metais apsireiškė konkre- 
<čiai tokioje formoje, kokią 
aplinkybės daleido.

2) Turėdami omenyje 
musų tautos savistovumą,

*mes eisime visais tinkamais 
keliais, kurie veda prie et
nografinės Lietuvos nepri- 

'gulmybčs, kur musų tauta 
•galėtų liuosai plėtoties ir 

..■•pilnai apreikšti savo gyvc- 

. ,’.nimą ir iš kur galėtų spin
duliuoti tyros lietuvystės ir 

: - demokratijos dvasia į visas 
. ^lietuvių tautos daleles, iš- 

' blaškytas po visą pasaulį.
3) Neprigulinčioms nuo 

• musų aplinkybėms nedalei-
y dus tojo idealo atsiekti, mes 

naudosimės kiekvienu mo- 
y jnentu, kiekviena aplinkybe, 
’ kad išgauti Lietuvai kuo-

■ plačiausią liuosybę, ko] ne- 
. dasieksime galimumo, kad

; -pati tauta apsireikštų kaip
■ ji turi valdyties ir tvarky- 

ties.
U 4) Turėdami omenyje 

faktą, kad musų tautos 
-’-žmonės išpažįsta įvairius ti

kėjimus, mes, tautininkai- 
demokratai, gerbdami kiek
vieną tikėjimą, išreiškiame 
visiems tikėjimams ir sąži
nės įsitikinimams toleran- 

- -tiškumą.
T“' 5) Ant politikos lauko 

.^niusų srovė dirbdama, pir- 
miausiai rūpinsis savo na
rius ir abelnai lietuvius 

•yvesti į plačiuosius demokra
tijos obalsius bei kuopla-

čiausį ir išmintingą supra
timą lietuvių tautiškos ir 
tarptautiškos politikos. Lie
tuvos demokratiniu srovių, 
kurios kovoja už Lietuvos 
Autonomijos ar laiko sąly
gomis pasiekiamą liuosybę. 
Čia, Amerikoje, kiekvie
nam nariui bus palikta in- 
dividuališka liuosybę bile 
kurion politiškon partijon 
aktiviškai prigulėti. Tik
tai bus ypatinga svarba de
dama, kad čionai apsigyve
nę lietuviai stengtųsi įgyti 
pilietystės teises ir nurodi
nės tas lietuvių organizaci
jas, kurios pilietystės įgiji
mu rūpinasi.”

Labai neaišku toj plat
formoj pasakymas: “musų 
tautos žmonės išpažįsta 
įvairius tikėjimus.” Žodis 
“įvairius” suprantamas 
“daugeliu.” Gi kaip kar
tas pas lietuvius tų “įvai
rių” tikėjimų atrasime vos 
du-tris, kurie išėmus vieną, 
nieko nereiškia, yra kaipir 
zero. Tai kam dar reika
lingi tie “įvairumai”?

SUSIRĖMIMAS
KONGRESE.

Nors prezidento Wilsono 
ir jo kabineto šalininkai 
kieku galėdami darbavosi, 
idant kongrese apie prezi
dento užsieninę politiką ne
būtų nei užsiminta, tečiau 
jiems tas darbavimasis ne
pasisekė. Po švenčių ati
darius kongresą tuojaus, tas 
reikalas imta viešai apkal
bėti ir prasidėjo susirėmi
mai.

Pirmoji bomba plyšo se
nate, kur kaikurie senato
riai labai priešingi, kad teu- 

Keli senatoriai, net patįs 
demokratai, kritikuoja pre
zidentą už jo politiką, kam 
jis pasirinkęs vidurinį ke
lią, kuris veda į pelkes. 
Prezidentas, jų nuomone, 
privaląs arba būti neutra
liu tikroj to žodžio prasmėj, 
ty. neleisti gabenti amuni
cijos aliantams, arba drą
siai statyti petį prieš teuto
nus už amerikonų žudymą.

Keli senatoriai įnešė re
zoliucijas uždrausti išvežti 
ginklus, ir amuniciją, už
drausti amerikonams ke
liauti laivais, kuriais gabe
nama ginklai. Kiti senato
riai toms rezoliucijoms 
priešinasi.

Ot, tada ir prasideda kon
greso susirėmimai.

KALĖJIMAS UŽ 
ŽMONOS NUŽUDYMĄ.

Šių metų “Keleivio” pir
mam numeryj skaitome ko
respondenciją iš Norwood, 
Mass., kurioj p. K. M. Ar- 
tnonas aprašo nekokio Gab- 
riauš Jurgelevičiaus bylą, 
kuri taip liūdnai del pasta
rojo pasibaigė. G. Jurgele
vičia liepos 6 dieną perei
tais metais nušovė savo 
žmoną, su kuria tik 11 mė
nesių buvo užgyvenęs. Nu
šovęs už tai, kad jinai jam 
buvusi neištikima. Teisme 
tečiau Jurgelevičia išpaži
no, jogei jis pats norėjęs

nusižudyti, tik jo žmona 
nutvėrusi jam už rankos ir 
revolveris iššovęs pataikin
damas į ją. Kadangi teis
me nebuvo tikrai prirodyta, 
kad *jis savo žmoną butų 
Inušovęs, tatai jis užuot mir
ties bausmės pasmerktas li
gi gyvos galvos kalėjimai!.

Tai vienas liūdniausių at
sitikimų tarp lietuvių Ame
rikoje. Bet jisai ir nebepir- 
mas. Lietuviai, patekę lais- 
von šalin, ima sąprotauti, 
jogei čia jiems viskas gali
ma. Netekę doros ima ske- 
rečioties, švaistyties ir pa
galiau, kaip tas nekaltas 

drugelis apsvįla sparnelius 
ir po to niekam vertas pa
lieka.

G. Jurgelevičia, tai lais
vojo rašto ir žodžio auka. 
Todėl bereikalo p. K. M. 
Armonas tą auką perstato 
labai tikinčiu žmogumi.

Karo periivalga.
(Tąsa).

Karas rusų fronte.
Pereitais m ‘tais rusų 

fronte įvyko žymiausieji 
mūšiai, kurie nulėmė vokie
čiams ir jų t Ūkininkams 
nemenkos svarbos pergales 
ir teritorijų užgrobimus. 
Pavasaryej 1915 metais ru
sų karuomenė priėjo augš- 
čiausio taško savo pasek
mių, kinių svarbiausia bu
vo — užėmimas austru tvir
tovės Przemysho su 110,000 
nelaisvių.

Po užėmimai minėtos 
tvirtovės, rusų karuomenė 
skverbėsi vis pirmyn ir pir
myn. Buvo mėginta persi
kelti per Karpatų kalnus ir 
įsiristi į Vengrijos lygu
mas. Skeveldros rusų ka
ruomenės, ypatingai kazo
kų skyriai, jau buvo per
žengę kuone visas kliūtis, 
ir, rodėsi, kad nėra pajėgos, 
kuri galėtų išgelbėti Veng
riją nuo rusų užplūdimo.

Visos vokiečių pastangos 
paimti Varšavą nueidavo 
užniek, kada tuo tarpu mie
stai, gulintįs į vakarus, sli
dinėjo iš rankų į rankas. 
Lietuva ir Lenkija pavirto 
mūšių lauku. Miškai ir lau
kai ėmė skambėti nuo ka
imelių kalbos. Gamta užsi- 
trynė durnų dėmėmis ir o- 
ras pritvinko kraujo ir la
vonų kvapu. Miestai, mie
steliai ir sodžiai virto pele
nais ir dulkėmis, o gyven
tojai, vieni, visa pamatę, 
bėgo, kur akįs nešė, o kiti 
pasidrąsinę, paliko ir suko
si tarp ugnies. Kiek aukų 
buvo — tik po audrai pa- 

’StS'eks visa\?y l’->trrptl.
Vokiečių laužimasis 

Rusijon.
Gegužėje ii- birželyje vo

kiečių ir austrų karuomenės, 
vedamos pasižymėjusių va
dų, Hindenburg’o ir Ma- 
ckensen’o, su didžiausiu 
prisirengimu užgriuvo prieš 
rusus šiauriuose ir pietuose. 
Rusų armijos taippat buvo 
gana stiprios, bet išsivys
čius milžini ngam veikimui 
pasijuto stoka amunicijos. 
Tai, iš dalies, buvo priežas
timi rusų išginimo iš Gali
cijos. Rusai turėjo užleis
ti laimėtas vietas vieną po 
kitai. Prakišo Przemyslį

Toksai tvirtinimas, .tai tik
tai iš skaitytojų pasityčio
jimas. Reikia žinoti, kad 
žųstąs žmogus ir už paties 
skustuvo stveriasi.

Būtumėm mes laimingi, 
kad tasai atsitikimas vi
siems to plauko žmonėms 
butų pavyzdinis ir paskuti
nis. j

Keletas žodžių 
“Darbininkui”

ir “Draugui”.
Susilaukiau taip pagei

daujamų “svečių” į savo 
namus, ty. “Darbininko” ir 
“Draugo,” kuriuos buvau, 
taip numylėjęs ir geidžiau 
skaityti. Skaičiau “Kata
liką” ir “Vytį,” kaipo pla
tini o j ųš~trrofišivO^,Tįh ulės ir" 
vienybės.:'’ Prieš Kalėdas 
gavau dar du prieteiiu — 
“Draugą,” SLRKA. orga
ną, ir “Darbininką,” LDS. 
organą, kurie, maniau, pa
dės gaivinti dvasią savo 
straipsniais ir gražiais pa
tarimais. Bet priešingai, 
vietoje gaivintojų dvasios, 
pamačiau platintojus nea
pykantos tarp visuomenės. 
Užsipuldinėdami taip ne
teisingai, skaitytojams tik 
ūpą gadinate, o patįs save 
žeminate, nes jūsų laikraš
čiai toli gražu lyginti su 
iii). “Kataliko” straips
niais, kaip politikos, taip 
ir tikybos žvilgsniu.

Ar-gi nors vienas laikraš
tis tiek kovoja prieš iškry
pėlius, kiek LD. “Katali
kas”? Be abejonės, kiekvie
nas mylintis teisybę pasa
kys, kad ne. Užtėmijau 
“Darbi'ninke” ir “Katali
ke” straipsnį “Teisybės žo
dis “Katalikui,” po kuri uo- 
mi pasirašo keletas ger. ku
nigų. Jame liepia numesti 
vardą “Katalikas,” o pasi
vadinti laisvamanių dien
raščiu. Tai aš tiesiog sa
kau, kad tie, kurie pasira
šė, jei turėtų savo širdyje 
teisybę, tai tuojaus paliep
tų “Darbininkui” ir “Dr- 
gui” numesti tokius gar
bingus vardus, kuriuos^jie 
nešioja. Tai kam-gi jus, 
vadai, skundžiatės, kad lie
tuvių. tauta visame kame 
atsilikusi užpakalyje nuo 
kitų tautų, pilna pavydo, 
lietuviai, girdi, neremia sa
vųjų, bet dar kiek galėda
mi užsikenkia vienas kitam. 
Tai tiesa, jog taip yra. Bet 
kas tam kaltas, ar ne musų 
laikraštija? Savo tokiais 

koliojimais ir šmeižimais 
kits kito tik platiname ne
apykantą. Patįs mokinate 
tėvus, kad nesibartų ir ne
darytų, kas bloga matant 
mažiems vaikams, o patįs 
koliojate vieni kitus per 
laikraščius; nepagalvojate, 
kiek tai blogo jus padarote 
visuomenei su savo tokiais 
“protestais,” kurie nckr.djs 
nepasibaigia musų laikraš
čių sklityse, l < t dar didina
si. Išsiranda kokis laikraš
tis, ir jo lapuose pamatysi 
šmeižimą ir ardymą vieny
bės, ir tolruo budu ir rim
tus laikraščius įveda į ne
apykantą.

Taigi, gerbiamieji lietu
viai veikėjai, kolai tas pa- 
protis neišnyks liaip jūsų, 
tai nei nesvajokite apie ko-
kią ten lietuvių vienybę. 
Baigdamas, dar sakau žodį; 
kad “Katalikas” yra netei
singai apšmeižtas. bet tas, 
manau, jam nei klek neuž-

ir Lvovą. Tai dar ne vis
kas. Rugpjūčio 5 dieną vo
kiečiai užėmė Varšavą, o po 
to greitu laiku užvaldė visą 
Vislos, Bugo, Narvos ir Ne
muno liniją, su visomis 
pietvakarinėmis rusų tvir
tovėmis, kaip antai: Novo- 
georgievsku, Dublinu, Lie
tuviška Brasta, Bielostoku, 
Grodnu, Kaunu ir kit., ligi 
galų gale atsirėmė šiauriuo
se ant Dauguvos up. ir ėmė 
grasinti Dvinskui ir Rygai, 
rytuose ant Švenčionių-Ni- 
kola j evo-Baronovičų-Pinsko 
linijos, o į pietus nuo Pins
ko balų ant upių Strypo ir 
Styro linijos net ligi Rumu
nijos rubežiaus.

Atsitraukimas rusų ka
ruomenės, su kuriuo įvyko 
milžiningi nuostoliai karuo
menė j e užmuštais, sužeis
tais ir į nelaisvę paimtais, 
užleista priešininkui plačios 
teritorijos, į kurias ineina 
Lietuva, Lenkija, Latvija ir 
Baltgudija — buvo tvarko
mas vyriausiojo kar. vado 
didkunig. Nikalojaus. Šis 
vyras, nepaisant kritiško 
momento ir aplinkybių, ne
pametė galvos ir sumaniai 
iškreipė svarbiąsias rusų 
armijas nuo galutinio suar
dymo, tuo pačiu metu nu
slopindamas priešo armi
jas, intraukdamas jas ne
geistinose pozicijose į kovą. 
Tos vietos buvo nepatogios 
veikimui, neturėjo prieina
mų kelių, tarp raistų, eže
rų ir klampynių.

Atsikartojo historinis 
faktas.

Rusų pasitraukimas in- 
doinus tuo, nes jis visu savo 
pėdsaku atvaidino Napole
ono laikų faktą. Dabar ru
sų karuomenei, besitrau
kiant gilyn į šalį, pakelyje 
viskas naikinta, deginta. 
Žmonės, kurių tarpe virš 
pusės milijono lietuvių, li
ko išstumti iš savo pasto
gių ir nugrųsti toli nuo gim
tinės. Tų karo išgrūstų pa
bėgėlių likimas labai ap
verktinas. Stoka maisto ir 
drabužių, stoka pastogės ir 
svetimas kraštas, žmonės ir 
klimatas, dauguma nuvar
gins moraliai ir fiziškai, o 
dauguma išmirs, ypatingai 
nukentės jaunoji musų kar
ta, kurią pakirs ligos ir var
gas.

Didkunigaikščio pra- 
šalinimas.

Atlikęs tokį historinį at
sitraukimą didkunig. Niko
lai Nikolajvvič caro buvo 
paliuosuotas nuo viršiausio 
vadovavimo ir pasiųstas 
Kaukazan vadovauti tenai- 
tinei rusų armijai prieš 
turkus. Viršiausią vadova
vimą armijomis pasisavino 
pats caras ir tvarko jį pa
dedant vienam sumaniau
sių generolų AleksiejevuL 
Kokios priežastįs paskatino 
carą paliuosuoti didkunig. 
Nikalojų nuo vadovavimo, 
ligšioi tuno paslaptyje ir 
sudarė nemenką progą ne
vienam palaužyti smegenis.

Pastaruoju laiku reorga
nizuotos rusų armijos, pui
kiai aprūpintos ginklais ir 
amunicija, pradėjo galingą 
ofensivą prieš nuvargusį il
gomis kovomis ir ofensivos 
palaikymu priešą ir nuo ši
tos naujos rusų ofensivos, 
rasite, priguli visas karo Ii-

Mintauja. Išsprukę nuo 
Mintaujos kuršininkai, pa
sakoja, kas dedasi ten. Min
taujoje susispietę esą val
dybos karuomenės, veikian
čios Rygos fronte. Žinomo
je Mintaujos pilyje apsigy
venę generolų Belovo ii* 
Lavensteino štabai. Pas
tarame laike vokiečiai ga
bena Mintaujon daug ka
ruomenės, taip kad miestas 
išrodo, tartum, butų didelė 
karuomenės stovykla. Mie
ste įvairiose vietose intai- 
syta sandeliai šaunamų, 
valgomų dalykų ir apdarų. 
Jų vieta slepiama. Gyven
tojai vienok jaučia, nes la
bai sergiami ir neprileidžia- 
mi arti gyventojų. Musų 
“Ilijai Muromecai” susku
bo vienok užeiti jų vietą ir, 
numetę bombas, padegti. 
Germanų atsargumas dar 
padidėjo. Keletas piliečių 
buvo apskųsti šnipinėjime, 
ir tris iš jų sušaudė. Aplin
kiniams sodiečiams buvo 
liepta išvažinėti iš miesto 
dvi valandi prieš sutems
tant. Vokiečiai Mintaujon 
buk atgabenę sunkiąsias 
armotas, greičiausiai, 16 co
lių išardytas, bet ant fron
to jas nuvežti del blogų ke
lių busią sunku.

Mieste ir apylinkėje vo
kiečiai pataisymui kelių ir 
kasimui tranšėjų ima visus 
galinčius darbą dirbti vy
rus. Algos už tai nemoka, 
o valgydina kaž-kokia skys
ta putra. Varą dirbti taip
gi ir rusų nelaisvius.

Mieste daug esą sužeistų 
vokiečių kareivių, patalpin
tų visuose liuesuose miesto 
butuose. Sunkiai sužeis
tuosius palieka mieste, o 
lengvai — siunčia toliau už
pakalin.

Už miesto intaisyta esan
ti stovykla lakstytuvams, 
kurie kasdien skraido. Lak- 
stytuvų pastaruoju laiku 
matytis sulyginamai maža, 
gal but dėlto, kad Rygos 
fronte keletą jų pašovė, o 
paskui ir del ūkanotų die
nų.

Mieste trūksta valgomų
jų daiktų, krautuvių maža 
atidaryta, brangenybe di
džiausia. Labiausiai ken
čia neturtingieji. Mieste 
vartoja rusų ir vokiečių pi
nigus; bet iš rusų pinigų 
ima tiktai vario ir sidabro.

Mintaujoje labai daug 
daroma alaus. Jį veža net 
iš Vokietijos; butelis kaš
tuojąs 17 ir pusę kap. Dar 
iš pradžių vokiečiai kiek 
gerbę sodiečių turtą, bet 
dabar jų plėšimui nesą ga
lo. Užtai sodiečiai nustoja 
vežti valgomuosius daiktus.

Kurše vokiečiai labai rū
pestingai nuėmę bulves ii* 
rugius. Geležiniai tiltai 
per upes iv upelius dau
giausia nepataisyti, bet sa
le išsprogintų j ų padirbti 
mediniai.

Kurše toliaus vokiečių 
karuomenės esą maža. Vi
sus atliekamus pulkus nu
siuntę į frontą. Tiktai 
svarbesniuose punktuose 

(Seka ant 6 pusi.).

kenks, bet dar labiau pririš įkinias. Sulyg karo eksper- 
skaitytojus. A. B. Vytis. Į tų, naujai išvystytas ofen-

Vokiečių veikimas 
Kurše. Extra

Parsiduoda automobilių 
Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis į
Tananeviez Savings Bank

K. J. Fillipovich,
Real Estate Alanager.

Parsiduoda pigiai fanuos 
Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Ste
ger, Ill. Kas nori įgyti ge
ros žemės, kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.,

K. J. Fillipovich, 
Real Estate Manager. 
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas 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 įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananeviez Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Winccnnes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen- • 
tai, saidv< l.--i gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananeviez Savings Bank.

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananeviez Savings Bank
Real Estate Department

Parsiduoda pigiai naujas 
3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja dauginus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, Ilk, arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananeviez Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.

sivas visiškai perkeis da
bartinį karo stovį.

Br.
(Seka toliau).
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LD. “KATALIKAS,” sausio 8, 1916.

Tad pradėkime 
tikrą krikščio
niška darbą.
Liet. Dineraštis “Katali

kas” 3 num. 1916 m. edito
rial e patalpino straipsnį 
“Ne prie savo darbo.” Aky
vas ir indonnis straipsnis.

LD. “Kataliko” 285 nu
meryje, gruodžio 2 dieną, 
per. metų, ant antro pus
lapio tilpo ponios Ella 
Flagg Young, viešųjų mo
kyklų superintendentės, 
laiškas. Tai yra dokumen
tas, kuriuomi suteikta šv. 
Jurgio par. mokyklai Chica
goje viešųjų (Pub. School) 
mokyklų teisės. Šią mo
kyklą užbaig į vaikai gali 
be jokių specialių kvotimų 
įstoti į augštesniąsias 
(High School) mokyklas.

Ką tai reiškia šis žingsins 
musų viešame gyvenime ? 
Skaitytojas malonės to sa
vęs užsiklausti.

Pirmiausia, kad neužmir
ščiau, patarsiu kiekvie
nam tėvui ir motinai, kurie 
turi vaikus, išsikirpti šį 
laišką ir gražiais rėmais 
aptaisius pasikabinti savo 
kambaryje, idant reikale 
užpuolikui ir nemandagiai 
atsišaukiančiam asmeniui 
apie šv. Jurgio par. mokyk
lą galėtum parodyti po 
akių šį laišką ir juo užgė- 
dinti tokius asmenis.

Antra, kad kiekvienas 
tėvas, kuris leidžia vaikus 
į kitas liet, parapijines mo
kyklas, išsikirpęs laišką, 
kaipo dokumentą, ir nuėjęs 
pas savo kleboną pareika
lautų tam panašaus doku
mento apie savo parapijos 
mokyklą, kur jo vaikučiai 
lankosi. Jaigu gerb. klebo- 
ans neturi, tai kad pasirū
pintų kuogreičiausiai įgyti, 
kitaip — atsisakykite to
liau leisti savo vaikus. Ne
padarius to, yra tik pasi
tyčiojimas iš savo kūdikio 
ateities ir savęs, kaipo tė
vo, paniekinimas.

Dabar grįškime prie aug- 
ščiau paduoto klausimo: 
Ką tai reiškia šis žingsnis 
musų viešame gyvenime? 
Tai yra turtas, neapkainuo- 
jamas auksu! Mokslas, įgy
tas šv. Jurgio par. mokyk
loj — duoda ne tik pilnas 
teises lygiai su viešųjų mo
kyklų, bet pabaigę minėtą 
mokyklą augščiau stovi 
moksle ir išauklėjime, pra
moksta lietuvių kalbos, his- 
torijos ir geografijos, žo
džiu: iš mažens palieka pa
geidaujamais tėvinainiais ir 
piliečiais. Kiek tai gali
ma savo vaidentuvėje įsi
vaizdinti gerų pasekmių iš 
tokios mokyklos, tai galima 
butų visą kningą surašyti. 
Jaigu tad visos lietuvių pa
rap. mokyklos atsistotų ant 
tokio laipsnio, kaip kad šv. 
Jurgio mokykla, tai mes, 
Amerikos lietuviai, čia at- 
budavotume Tėvynę Lietu
vą, kuri šiandie beveik jau 
išnaikinta. Tad, vyrai, prie 
darbo!

sij liet. par. mokyklų, tai 
po keleto metų tyrinėjimų 
priėjo prie labai apgailėti
nų rezultatų, kad musų pa
rapijinės mokyklos buvo 
toH-toli atsilikę nuo viešų
jų ir kitų tautų 
kūjų mokyklų, 
parap. mokyklos 
buvo nei lyginti 
kyklų.

paskatins prie jų tobulini 
mo.

Dr. A. L. Graičunas 
(Tąsa seka)

KURPĖS BE ODOS.
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TAUTOS FONDAS
LIETUVOS VILTIS.

I
S ■ Pilni NamarLinksmybes:

Kada žemiau pasirašęs 
su visu atsidavimu tyrinė
jo pradines mokyklas ir 
rinko palyginančią medžia
gą skirtingumo mokslo 
laipsnio tarp viešųjų ir mu-

katalikiš- 
Nekurios 
negalima 
prie mo-

Buvo vedamos var
gonininkų arba kitokių, ne
turinčių pažinimo pedagogi
nių taisyklių ir be išsilavi
nimo asmenų. Kaip tad 
galėjo toks be pašaukimo 
ir prisiruošimo “mokyto
jas” jam pavestus vaikus 
išmokinti? Matant tokį ap
sileidimą liet, 
lose, keletas 
pradėjau per 
raščių skiltis 
taip opų klausimą, 
pažinsiu, jog už tai buvau 
užpultas lyg koks prasižen
gėlis, tečiau tas mane neat
baidė ir neatgresė—pradė
jau dar stropiau tame klau
sime darbuoties.

Pittsburgh’e atsibuvęs 
Am. Liet. R.-K. Federaci
jos kongresas net išrinko 
mane į mokyklų komisijos 
narius programo sutaisy- 
mui ir mums, ty. komisijai, 
su pagelba šv. Kazimiero 
vienuolyno seserių pasisekė 
pagaminti programas, kuris 
vėliaus buvo atspauzdintas 
ir išsiuntinėtas visiems ger
biamiems klebonams. Bet 
už metų, kada Am. Liet. R.- 
K. Federacijos kongresas 
buvo sušauktas Chicagoje, 
tai iš eilės ir man, kaipo 

’ mokyklų komisijos nariui, 
atsiėjo skaityti referatas, 
kuris pakėlė tiek trukšmo, 

‘ jog negalima buvo jo už
baigti skaityti, o apie rim- 

■ tas- diskusijas • -mokyklų rei
kale nei kalbos negalėjo bū
ti, nes bijotasi pakelti to
kį opų klausimą, kadangi 
aiškiai matėsi, jog delei jo 
butų kilusi kongrese revo
liucija. Gelbėdamas situa
ciją, gerb. kun. F. Kemėšis, 
nekviestas, pakišo naują 
Federacijai konstituciją. 
Kadangi Federacijos suda
rytojo jau nebebuvo, nes a. 
a. kun. Kaupas jau buvo 
palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse, tai nebebuvo drą
suolio, kuris apgintų Fe
deracijos konstitucijos 
principus. Ir aš, kaipo pa
saulietis, pasilikęs vienas 
prieš šimtą, prasišalinau iš 
salės, ne dėlto, kad bučiau 
pabijojęs toliau kariauti, 
bet dėlto, kad butų tik vel
tui laikas gaišinamas tame 
momente.

Nuo to laiko “Draugas” 
ne tik mano referato nepa
talpino savo skiltyse, lygi
nai to nepadarė ir “Pažan
ga,” bet kaip “Drauge,” 
taip ir “Pažangoje” užpul
dinėjo su visokiomis insinu
acijomis, idant tuomi įskie- 
pinti visuomenės neužsiti- 
kėjimą manimi.

Čionai prie progos paduo
du mano referatą ištisai, 
kurį pirmiau esu davęs 
skaityti įžymiausiems gerb. 
kunigams, kaip tai: kun. 
Gustaičiui, kun. F. Keme
šiui ir kitiems, ir išgirdau 
nuo jų sąžiningą žodį, kad 
tame referate nėra herezi- 
jos nei ant nago juodymo— 
lai tad Amerikos lietuvių 
visuomenė dasižino apie 
stovį liet, katalikiškų mo
kyklų ir gal tas greičiau

gamina reikalin- 
žmonėms reikme-

jos pigias ir prak-

i-

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser-O 

gančius viengenčius ir prisidėsite 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES
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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 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

par. mokyk- 
metu atgal 

lietuviu laik- 
gvildenti šį 

Prisi-

‘ ‘ Frankfurter Zeitung’ 
gavo sekančią žinią iš Hel
lerau:

Hellerau dirbtuvės, ku
rios prieš karą buvo užim
tos artistišku amatu, dabar 
pametę senąjį amatą, galva 
trukčiais 
ginusias 
nas.

Išrado
tingas kurpes; šalip odos 
didelio brangumo, apsieina 
visiškai be jos.

Kurpių viršus daroma iš 
stipraus, nepersisunkiamo 
vandeniu juodo, arba pilko 
audeklo tos pačios rūšies, 
kokią karuomenės valdžia 
skiria del išdirbinio karei
vinių krepšių; puspadžiai 
mediniai, tečiau ne lentutės 
pavidalo, bet padaryti iš 
plonyčių, sukryžiuotų me
dinių klodelių, taip suma
niai sutvertų, kad prie savo 
didelio stiprumo atsižymi ir 
alastingumu. Užkulniai pa
kaustyti pasagomis, tečiau 
del tylaus vaikščiojimo — 
gumomis.

Kaina poros tokių kurpių 
neužviršija vienų puspadžių 
odinių kurpių.

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIŲ PROTAS

LABUI

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

Kas gi ir apie ką toj di
delėj khingoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. lš- 
aiškiaama 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 

išpasalų užpuola, kodėl naminiai

H
i
I
I

B
B 
e

o

B
B 
a

BIRUTĖS KALNO
DRAUGIJA.

rengia gražų balių ir duoda do
vanų laikrodėlį $25.00 vertės, 
subatoje, sausio (Jan.) 8 dieną, 
1916 m., A. Mickevičiaus sve
tainėje, 
Pradžia 
ga 25c, 
huh lietuvius ntrdlnnkyti ir gra
žiai pasilinksminti, nes tokio 
baliaus Chicagoje dar nebuvo, 
koki parengė B. K. D.

Pastaba: Serijų tikietai, ku
riuos turite nusipirkę del kovo 
5 dienos, bus geri į šitą balių. 

Kviečia KOMITETAS.

A. Mickevičiaus 
3.312 So. Morgan 
7:30 vai. vakare. Tžan 
porai. , Kviečiame vi-
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DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vieną skaitytoją, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Kataliką,” užsimokėdamas $5 už 
vienus metus prenumeratos.* Gera pro
ga pasinaudoti tokia spyna, nes ji yra 
labai puiki ir paranki, kadangi jokio 
rakto nereikia ir jos niekas negali 
atrakyti, apart to, kuris ją gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

L. Deltuvas,
168 Conant str., Gardner, Mass.

Reikalingas bučeris, geras vyras ir 
darbininkas, kuris kalba gerai 
viškai, angliškai ir lenkiškai, 
šaukite tuojaus:

J. Petraševičia, 
2901 So. Emerald avė., Chicago, Ill.

lietu- 
Atsi-

IŠKILMINGAS VAKARAS!
Teatras, monologai, deklemacijos, 

kalba, dviejų sukaktuvių paminėjimui 
20-ties metu gyvavimo TMD. ir 10- 
ties m. Vilniaus Seimo, parengtas 
TMD. 142 kuopos, nedėlioję, sausio 
(Jan.) 9 dieną, 1916 m., Strumil Bros, 
svetainėje, 158 E. 107 st. ir kampas 
Indiana avė, Roseland. Scenoje sta
toma labai puiki ir pamokinanti vie
naveiksmė komedija “Kurčias žen
tas.” Svetainė atsidarys 5 vai. po 
piety, pradžia 6 valandą vakare, įžan
ga 25, 35 ir 50c.

šitas vakaras parengtas TMD. 142 
kuopos, tikrai užganėdins atsilankiu
sius. Malonėkite nesivėlinti, kad vė
liaus nereikėtu gaileties, nes progra
mas prasidės minėtame laike. Po per
statymo bus balius ir tęsis iki vė
lybai nakčiai. Muzika broliy Sarpalių.

Pusė šio vakaro pelno skiriama su- 
šelpimui nukentėjusių del karo Lietu
voje.

širdingai kviečia visus
TMD. 142 kuopos kom.

Ant.

Kur galima gauti 
“Kataliką”

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonait.s

901 W. 33rd st.,
Janauskas,

4565 Wenthworth avė.,
C. Globis

3357 Morgan st.,

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
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 rųsies 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 gusine- 
šimą), 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 So. Morgan St Chicago, 111. U. S. A.

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gausite Lietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras adresas:

Telephone Yards 8668 | 

Lietuviška Draping Kraštavę | 
Užlaikau didžiausiame pagirta* ’ 

Rime vyriškų apredalų, skrybėlių, f 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir į 
vaikų; taipgi vyriškų Siutų ir over- * 
kotų- . i

JMUS MJDR1KAS, mininui į 
3262-84 S. Morgan St i 

CHICAGO.ILL.

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

DR-G. M. GLASER
Gyvenimai ir Ofisas

3149 So. Morgan St kart® 32r«s, Chicago
Specialistu ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi OhronŪkų Ligą 

Ofiso valandos:
iki • ryto, nuo 12 iA 2 po pietų, 

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedėtiems vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonu Tardė 817.

dar- 
gra- 
yra 

baž-

A. KIEDIS& CO
REALESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

Ant pardavimo automobi
lius “Rambler.” Kreipkitės 
sekančiu adresu:

Petras Bridikis, 
3249 So. Morgan str., 
Chicago, Ill. Tel. Yards6870

9:
Jei norite turėt gerą laikraštį, tat užsisakykite

“ATEITĮ”
“ATEITIS” išeina 3 kartus į savai

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomis ir darbo žmonėms pilnai atsto
ja dienraštį.

“ATEITIS” eidama 3 kartus į sa
vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje.

“ATEITIS” yra vedama gabių re
daktorių, kuriai sandarbininkauja vi
sa eilė įžymiausių lietuvių rašytojų.

“ATEITIES” kaina tik $2.50 me
tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems “Ateitį” pamatyti, vie
ną numerį siunčiame dykai. Adresas:

ATEITIS PUBLISHING CO.,
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

4S

ŪSŲ metodų išmokinsime jus an
glų kalbų labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Riijk paaiikinimų. Dovini!

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St. 

CHICAGO. ILL.
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TeL Drover 7048. j

Dr. C. Z. Vezelis i
UETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
arti. 47-tos gatvčs.

I Ill'll

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas gra 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 skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Pclka. 
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.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNYGYNAS
3249-53 So. Morgan St., t CHICkucir, ILL.*
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Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

Lietuvių
Para pi jų ;) 

fe Mokykloms 
BURINEJfMffllKOJE

> V>

.EMENTORIUS

*

Į| IpLešomis ir spauda?
i “ Katalikas ”

3249 So. Morgan St., Chicago.

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago,
R| > - ...........J- ■■■ .t- .-,-į.=r^*=

f Apskelbimai “KATALIKE” ameba gera pelną
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ui jų gyvenime

ginčų sulyg
pat pamatų visa valsti-

ld. “Katalikas/’ sausio 8, 1916.

...... --------

t

Įsteigimas respublikos 
Suvienytose Valstijose.Suėjus santaikon, buvusios Anglijos kolionijos gavo progą gyventi savistoviai, bet čia iškilo klausimas sulyg to, kaip pradėti organizuoties. Ant Amerikos kontinento tuokart buvo 13 angliškų kolonijų, ir kiekviena turėjo savy valdą. Iki revoliucijai tos kolionijos turėjo įvairias valdžias, prigulimu gai nuo to, ar kolonijoje valdė gubernato rius, skiriamas kolionijos savininko. (Maryland savininku buvo lordas Baltimore, Pensylvanijos savininku buvo William Penn). Pagaliaus, buvo dar ir tokios kolonijos, kurioms Anglijos išduoti čarteriai pripažinę buvo joms visišką autonomiją.Praėjus revoliucijai, kolonijos turėjo ir savo cen- tralę valdžią, Federacijos Kongresą Philadelphijoje, bet tas kongresas tuokart dar nebuvo tam tikra ceu- tralinė visų tų 13-kos valstijų valdžios įstaiga, ir tegalėjo veikti atskirose valst. tiktai per tų valstijų atstovus, ne kitaip. Sutartis padaryta tarp valstijų, davė kongresui tiktai išlaukine valdžią, — teisę skelbti karę, daryti santaiką, užlaikyti armiją ir laivyną, rišti nesusipratimus ir ginčus tarp atskirų valstijų, priklausančių prie federacijos; bet kongresas tuokart neturėjo teisės skirti gyventojams mokesčių, skelbti įstatymus sulyg valdymos : skirose valstijose ir t. p.

Po daugelioto, kaip turi būti atstovaujamos valstijos ir jų gyventojai Suv. Valstijų įstatim- davystės įstaigose, Kongrese, prieita prie sutarimo, kad atstovų butan butų renkami atstovai (kougresma- •nai) pagal valstijos gyvenat-j tojų skaičių, o senetan kad butų renkama po du senato- *S»RirbiĮS atsitikimai kblb- riti nuo kiekvienos valstijos, mjii j vtiiAiiiO, kaip tai jų Ida tėl iškilo didelis keblu- pirklyba, pramonija ir tt.,imas sulig to, kaip- gi čia verste vertė manyti apie įs-1 nustatyti tikrąjį valstijos teigimą tam tikros centrai!-’gyventojų skaičių! Pietinė- nės valdžios. Prie to darpse valstijose buvo vergija ;

*

su užsieniais.

ginčai su Anglija nebuvo užsibaigę. Delei rubežių iškilo taip pat ginčai tarp S. Valstijų ir Ispanijos. Tuojaus po revoliucijos visa šalis pasijuto labai sunkiose finansinėse aplinkybėse. Kreditas nusilpnėjo, įvairių valstijų skolininkai ėmė reikalauti iš savo valdžios, kad ji išleistų kokius nors įstatymus, kurie paliuosuotų skolininkus nuo grąžinimo skolų. Kitose-gi valstijose gyventojai reikalavo, kad butų išleista daug popierinių pinigų; tie-gi, neturėdami jokios gvarantijos, greitai likdavo be jokios vertės. Daugiausia buvo nesmagumo su kažkurių valstijų gyventojų pasirįžimų spėka pasipriešinti valdžiai, jei ji bandytų rinkti mokesčius.Visos tos nelaimės buvo dėlto, kad tarp gyventojų nebuvo harmonijos. Kiekviena valstija rūpinosi tiktai apie savo gyventojų interesus, nei kiek nepaisydama reikalų visų valstijų, kaipo čielo politiško kūno. Toksai dalykų stovis labai kenkė naujai valstybei. Todėl tad kongrese 1787 metuos nutarta iš perorganizuoti

tad klausimas, — ar vergai ir-gi turi būti atstovaujami kongrese, ar ne. Pagaliaus ir čia prieita prie’tinkamo kompromiso; nutarta skaityti visus valstijos baltvei- džius gyventojus ir tris penktadalius negrų.Gana garsiai taip-gi kalbėta apie vergiją. Girdėjosi balsai ir už tai, kad vergija butų tuojaus panaikinta, bet prieš tokį įnešimą ūžė pietinių valstijų gyventojai; jie net pagrūmojo, kad jaigu bus priimtas toks įstatymas, panaikinantis vergiją, tai jie atsisaką prisidėti prie valstijų federacijos. Kongresas ir čia turėjo nusileisti. Kongresui pavelyta nedrausti pirkliauti vergais, bet apkrauti tam tikru muitu įvežamuosius Amerikon vergus, iki 10 dol. už kiekvieną įvežamą vergą.Po ilgos eilės diskusijų Kongresas pagaliaus priėmė konstituciją, kuri, su kaikuriomis permainomis, ir dabar yra pamatu Suvienytų Valstijų įstatymamsSuvienytų Valstijų konstitucija yra tai visa systerna įvairių aprubežia virau: viena valdžios įstaiga kontroliuoja ir aprubežiuoja kitą įstaigą. Kiekviena valdžios įstaiga turi aiškiai nustatytą veikimo sritį; kiekviena įstaiga, atlikdama savo pareigas, kontroliuoja ir aprubežiuoja kitas įstaigas.Visa valdžia yra paskirstyta į tris vyriausius skyrius: įstatimdavystė, administracija ir teisdarystė. Kiekviena tų įstaigų turi teisę ir galę apsisaugoti nuo to, kad kita įstaiga ne- įsiveržtų į jos veikimo sritį ir nepaveržtų nepriklausančių jai pareigų arba teisių. Taip, prezidentas turi teisę uždėti veto ant kon

greso Įstatymų, kurie pasirodytų, kad arba perviršija savo teises, arba gali ar nori užgrobti neaprubežiuo- tą šalies valdžią i savo rankas. Taipat pripažintoji prezidentui teisė pakeisti mirties bausmę kalėjimu parodo, kad jis gali aprube- žiuoti teisdaiųjptės nusprendimus. Tuo pat tarpu nei viena prezidento sutartis, padaryta su kitomis valstybėmis, neturi .jokios galės, jei jos neužtyiltina senatas Tokiuo budu kaip matome, senatas daboja, kad prezidentas nepa siglemžtų sau neaprubežiuotos valdžios.Įstatimdavystė yra rankose kongreso, kuris susideda iš senato ir atstovų buto. Tų dviejų Įstaigų pareigos ir teisė yra išdėstytos konstitucijoje ir prieduose prie jos. Tokių priedų yra 10.Augščiausias teisinas yra vy riausiuoj u konstitucijos aiškintojum; teismas daugelyje atsitikimų kuopras- čiausiai aiškina įvairius kongreso nutarimus, nuosprendžius.Augščiausio  j i adininistra- tyvė valdžia yra prezidento rankose. Jis savo teisėse yra aprubežiuojamas tiktai tuoini, kad turi prašyti senato užtvirtinimo tarptautiškųjų sutarčių ir visokių jo paskiriamų Į augščiausias vietas valdininkų.Drauge su priėmimu konstitucijos, to laiko kongrese sutarta ,kad ji bus priimta tiktai tuokart, jei ją ims 9 valstijos naujai darytoje federacijoje, riojc buvo 13 valstijų, konstitucijos priėmimą tai 1788 metuose balsavo devinta valstija, ir nuo tų metų konstitucija inėjo galeli. Paskutinė iš 13 valstijų, valstija Rhode Island, balsavo už priėmimą’konstitucijos tiktai 1790 metais.Po priėmimui konstitucijos 1788 metais prieita prie rinkimo prezidento ir viceprezidento. Vienbalsiai išrinktas liko buvęs tuokart

pri- su- ku- Už tik-

APYNIAI — Nuo apynių rūšies priklauso alaus skonis
Tomis stebėtinomis Budweiser ir Michelob ypatybėmis, kurios pažymi tuodu alų 
kaipo esančiu augščiaus už alus, yra jųjų smagus, gaivinantis, niekad nesi
mainantis skonis ir puikus kvapsnis—kas priklauso nuo to, kad jiems vartojama 
vien tiktai patįs geriausi Saazar (čekiški) apyniai.
Ir nėra jokio pavojaus, kad musu sandėliai Siu svarbiu apynių išsibaigtų.
Ištisais metais pas mus buvo taisyklė laikyti ant rankų apynių dviem metam iš- 
kalno. a
Laike vasaros 1914 m. musų prezidentas, būdamas, kaip ir kas metas, išvažiavęs 
užrubežin apynių pirkti, išrinko ir nupirko 775,000 svarų (1,550 pūdų) parinkti- 
niausių 'Saazar apynių—ir jam pasisekė prisiųsti juos į šalį pirm, negu buvo už
drausta prekių siuntinėjimas praeitų metų kovo mėnesyje. Pridėkite prie šio 
500,000 svarų, kuriuos mes turime ant rankų, ir Jus pamatysite, kaip užtikrintas 
yra musų padėjimas.
šisai permatymas leidžia mums suteigti milijonams savo draugų lygiai tų patį alų, 
rųšį ir Micheiob gerumą žinomais ir mėgiamais pasaulyje. Apynių, kuriuos mes 
rųšį ir Michelod gerumą žinomais ir mėgiamais pasaulyje. Apvnių, kuriuo
turime, yra užtektinai bent iki pabaigai 1917 metų. ves

Anheuser-Busch St, Louis, U. S. A.

labai populenskas revoliucijos metu, buvęs kongreso (pirm Įvedimo konstitucijos) pirmininku, generolas Jurgis Washington’as. Pirmojo prezidento vietą jisai užėmė balandžio 30 dieną, 1789 metais. Vice-prezi- dentu buvo išrinktas John Adams iš Massachusetts valstijos. Praėjus pirmiems keturiems Washington© prezidentavimo metams, jis taippat vienbalsiai buvo išrinktas sekantiems keturiems metams, t. y. nuo 1703 iki 1797 metų.Toji kova, kuri buvo laike priėmimo naujausios konstitucij os, nenusiramino ir Washington!!! prezidentaujant, ir laike tos kovos išsikiša priešakiu du svarbiu veiksniu, kurie ir dabar dar lošia vadovaujančią rolę visoje Amerikos politikoje, tai yra dvi vyriausiosios Suvienytų Valstijų politiškosios partijos —demokratų ir republiko- nų.Demokratų tikslu yra ru- pinties gerove kiekvieno valstybės nario, kad atsiekus jam didesnės politiškos intekmės ir spėkos, didesnės individualės liuosybė ir tp. Republikonų partija individuumo liuosybės klausimą stato ant antro plano; pirmoj on vieton deda gerovę visos valstybės, kaipo čielybės, gerovę visos tautos, ir todėl labiau remiasi šalies turtingesniais sluog- sniais, kurių rankose yra šalies kapitalai.Pirmosios partijos priešakyje buvo valstybės sekretorius Washingtone Thomas Jefferson; antrąją vedė vlastybės išdininkas A- leksandras Hamilton.“Tėv.”
Telephone Yards 5834.

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

3325 So, Kalstei1' St,

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

' S. L. A.
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje ku-. galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 i savaitę pašalpos ligoje,

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

SusivienijimasLietiiviiĮjp
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 apšvietę, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

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

arTUjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, romia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir 1.1:
Su informacijomis kreipkitės pas raštininkę

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

Čysčiausios

Pluksnos
Mes parduodame už pigiausia prekia
Visos musų plunksnuos, ir pūkai yra 

išeistytos puikiausia su “(Steam” maši
nos.)

Pirkite nuo mus ir sutaupinkite pu
sę išlaidų.

Adara Nedelion Viaą Dieną.

H. RUBENSTEIN & CO.
640 W. 14th St., arti Halstad st.

Bizneriai garsinkite L.
D. “Katalike

! Telephone Yardsl646

: W. J. Stankūnas
Geriausias Lie- 
tuvys Fotografas

ir Pūkai

*
❖

Musų galerija y- 
ra didžiausia ant 
Bridgeport.) ir 
parengta pagal 
naujausi.) madą. 
Dėlto atliekame 
visu fotografijų 
darbą kuogeriau- 
šiai.
3315 S. HalstedSt 

kamp. 33 PI.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFIStS-Kompas 31 ir So. HahM gat. 
(Gneoinas virš aptiekos) CHICAGO, ILL

| Me Elsie G. Makar į
Ž Užbaigusi Hinshow kouservato- 
į riję. Dabar duoda lekcijas ant 
į piano. Atsišaukite šiuo adresu:
Į 4S1S S. Wood St. Chicago, 111. I
.|.+.H'4.*+,H,+4-++++++<,+,l,+**++
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