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Turkai bėgdami iš Erze- 
rum, išskerdė Armėnus
Dar nėra žinoma, kiek Turkų pateko nelaisvėn, bet 

patirta, kad jy didžiuma iš Erzerumo pabėgo

Vokiečių laikraščiai tvir
tina, kad Rusę laimėji

mas nėra svarbus
♦

Rygos-Dvinsko fronte Vo
kiečių lakūnai veikia

TURKAI SKERDŽIA .. 
ARMĖNUS.

Petrogradas, vas. 19. — 
Iš Užkaukazio čionai pra
nešta, kad turkai su kur
dais, pasitraukdami iš Er
zerumo tvirtovės ir miesto, 
kuomet juos rusai iš visu 
pusiu ėmė spausti, tūkstan
čius armėnu išskerdė. Už 
savo nepasisekimus pagiežą 
išliejo ant ramiu gyventojų, 
ant savo valstybės pavaldi
nių.

Taippat pusoficialiai iš 
Tifliso pranešama, kad tik
rai dar pesą žinoma, kiek 
rusams pateko turkų nelai- 
svių. Tik esą žinoma, kad 
jų didžiuma pabėgo. Su 
jais turbūt nudūmė ir jų 
vyriausiasai vadas, field- 
maršalas von der Goltz. Bu
vo pasklydus gandas, kad 
šis vokiečių generolas pate
ko rusams, bet kol-kas ta
sai gandas nepatvirtintas.

Rusams Erzerume be tur
kų kareivių teko visa tvir
tovės artilerija ir didesnė 
dalis lauko, artilerijos., At
rasta be to daug kitokių 
ginklų, daug armofų šovi
nių, daug visokios amunici
jos ir karo medžiagos, keli 
desėtkai automobilių, bevie

lio telegrafo aparatas ir 
pontoninis parkas.

Visa tai rokuojama, tvar- 
kinama ir tik po kelių die
nų bus sužinota tikras gro
bis.

Rusai, paėmę Erzerumą, 
varosi pirmyn. Vienas 
sparnas žengia Trebizondo 
link, kitas skleidžiasi link 
Sivas.

Rusų karo laivai Juodo
se jūrėse taippat veikia. Jie 
bombarduoja pakraščius ap
link Trebizondą, viską nai
kindami.

Berlyno laikraščiai tam 
rusų laimėjimui nepriduoda 
jokios svarbos. Laikraščiai 
sako, kad tikri) žinių apie 
Erzerumo kritimą dar ne
sama, kadangi turkai apie 

tai savo oficialiuose prane
šimuose nieko nemini. Bet 
jei rusai butų ir užėmę Er
zerumą, tai tas nesvarbu ir 
turkams iš to menki nuo
stoliai.

RUSAI EINA TREBI
ZONDO LINK.

Londonas, vas. 19. — R u- 
su armijos po Erzerumo 
paėmimo nieko nelaukus 
tuojaus pasileido maršuoti 
i šiaurvakarinę pusę, Trebi
zondo link. Pakeliui užėmė 
miestą Baiburt, kuris ran
dasi prie vieškelio, vedan
čio tieseiog i Trebizondą.

Taigi paaiški, kad rusai 
nepasiganėdina Erzerumo 
paėmimo liaurais, nenori il- 
sėties po tų visų sunkeny
bių, bet imasi realizuoti sa
vo pienus, sulyg kurių bu
tų galima kuogreičiausiai 
užimti strateginius punk
tus ir turkams užduoti ne
pakeliamą smūgi. Rusų pir
miausias tikslas — užimti 
Trebizondą ir prasimušti 
kelią Konstantinopolio link 
per Mažąją Aziją.

Rusų gen. Judevič be to 
su savo armija deda visas 
pastangas pasitraukusius 
turkus atkirsti nuo vyriau
sios jų armijos ir juos su
varyti i savo taisomus tink
lus.

KĄ SAKO RUSŲ 
LAIKRAŠČIAI?

Petrogradas, vas. 19. — 
Rusų spauda vienodai išve- 
džioja, kad Erzerumo paė
mimas yra labai svarbus 
strateginiu žvilgsniu, ka
dangi tvirtovė guli vieške
lių ir geležinkelių centre, 
iš kur rusai lengvai galės 
briauties į Turkijos šiau
rius ir pietus.

“Nov. Vremia” sako, kad 
Erzerumo užėmimas tur
kams sulaužė visus pienus 
užimti Persiją ir pulties 
ant Egipto.

Kaip amerikonai sportau j a su arkliais.

Kiti . laikraščiai sako, 
kad dabar turkams grasia 
pavojus netekti visos Ma
žosios Azijos ir paties Kon
stantinopolio.

VOKIEČIŲ LAKŪNAI 
VEIKIA. I

Petrogradas, vas. 19. — 
Rusų karo ofisas praneša, 
kad Rygos-Dvinsko fronte 
išnaujo ėmė veikti vo
kiečių zeppelinai ir aeropla
nai. Visur skaitlingai mė
toma bombos. Arti Baldon 
vieškelio eina anuotų šau
dymai. Rusų lakūnai 
bombardavo vokiečių lini
jas i pietus nuo Dalen sa
los. Aplink Jacobstadtą vo
kiečiai prieš rusus naudo
ja nuodingąsias dujas.

Galicijos fronte mažesni 
susirėmimai seka.

ANGLIJOS PASIREN
GIMAI.

Londonas, vas. 19. — An
glijos valdžia nusprendė 
sutvarkyti visus šalies šal
tinius — ekonominius ir 
pramoniniai — pirklybinius. 
Intendantūros, admiralici- 
jos ir armijos departamen
tams suteikta teisė rekvi
zuoti visokius valgomus 
produktus, visokią medžia
gą ir viską, kas tik karui 
butų reikalinga ir naudin
ga. Leista taippat užimi
nėti privatinius fabrikus, gi 
visiems didesniems laivams 
uždrausta apleisti D. Bri
tanijos pakraščius be spe- 
cialio valdžios leidimo.

— Syracuse, N. Y., vas. 
19. — Semet-Solvay kom
panijos amunicijos dirbtu
vėj ištiko ekspliozija. 4 
darbininkai žuvo ir daug 
sužeista.

—- Berlynas, vas. 19. — 
Austrai užėmė Kavaya, už 
8 mylių nuo Durazzo, iš kur 
Essad-paŠa žandarmai su
spėjo pabėgti.

ATGABENO $51,000,000 
AUKSU.

San Francisco, vas. 19.—« 
Čion atplaukė du japonų 
skraiduoliu, Gintose ir To
ki \va, ir atgabeno su savi
mi $51,000,000 auksu. Tai 
užmokestis Amerikos fabri
kantams už siunčiamą iš 
čia Rusijai kai** amuniciją. 
Skraiduoliu labai, patylomis 
atplaukė.

IŠ PULK. HOUSE 
KELIONĖS.

Londonas, vas. 19. — Pul
kininkas House, specialis 
prezidento Wilsono pasiun
tinys, apkeliavęs nekurtas 
Europos sostines, dabar čio
nai vieši. Vakar jis turėjo 
audienciją pas karalių. At
likinėja konferencijas- su 
kabineto nariais. Ligšiol 
niekas tikrai nežino, koks 
pulk. House kelionės tiks
las.

— Paryžius, vas. 19. — 
Černogorijos karalius su sa
vo šeimyna apsigyveno Bor
deaux, Francijoj.

ftDRĮFT !N THE MEDITERRANEAN
Anglijos vienas išsigelbėjusių kareivių ant lentos jū
rėse po laivo sutorpedavim ui Viduržemių jūrėse.

BELGIJAI NEPRIGUL- 
MYBĖ GVARAN- 

TUOJAMA.

Paryžius vas. 19. — Ang
lijos, Francijos ir Rusijos 
perstatytojai ' pasirašė po 
sutartim, sulyg kurios nei 
viena tų valstybių nesitai- 
kys su Vokietija, taip ilgai, 
kaip ilgai Belgija neatgaus 
neprigulmybės ir nebus jai 
už visas skriaudas atlygin
ta. Prie to prisidėjo Itali
ja ir Japonija.

— Liverpool, vas. 19, — 
Kareivių rekrutavimo di
rektorius, lordas Derby, 
tvirtina, kad vokiečiai ren
giasi Angliją užpulti savo 
karo laivais ir submarinais, 
bet tegu jie nesitiki savo 
tikslo atsiekti.

— Washington, vas. 19.— 
Nauju Suv. Valstijų amba
sadoriumi Rusijon skiria
mas buvęs Missouri guber
natorius David R. Francis.

— Berlynas, vas. 19. — 
Vengrija skolina $37,500,- 
000 Vokietijoje. Skola pa
dengiama 5 nuoš.

PERDAUG NEREI
KALINGAI AUKŲ.

Washington, vas. 19. — 
Ligšiol prezidentas Wilson 
visus reikalus su Meksiku 
laikė paslaptyj ir nenorėjo 
skelbti visuomenei. Sena
tas todėl pareikalavo jam 
inteikti visus Meksiko rei
kalų dokumentus, kuriuos 
paslėpęs laikėsi. Preziden
tas indavė, tečiau svarbes
niuosius pasiliko. Iš induo- 
tų dokumentų paaiški, kad 
per tris praeitus metus 
Meksike nužudyta 146 ame
rikonai. nerokuojant juri
ninkų, kurie Vera Cruz su
sirėmime su meksikonais 
žuvo ir 17 amerikonų nese
nai šalę Chihuahua nužu
dytų.

Dabar taigi Amerikos vi
suomenė nors išdalies suži
nojo,- kas Meksike veikėsi ir 
kaip Washingtono valdžia į 
Meksiko revoliuciją visas 
laikas šaltai atsinešė.

CRONES VIS DAR LAIŠ
KUS RAŠINĖJA.

Ieškomas policijos anar
chistas Jean Crones vis dar 
laiškus rašinėja. Ir visi 
laiškai krason atiduoti 
New Yorke ir vis “New 
York Times” dienraščiui

Pastarą jam savo laiške 
jis sakosi, jogei tuojaus 
apleisiąs New Yorką. Padė
kojęs policijai už jos žiop
lumą, kad jo negalinti su
sekti ir suimti. Į kur jis 
iškeliausiąs, nepasako.

Laiške be to pasakojąs, 
kaip jis užnuodijęs valgius, 
kad jam tame darbe niekas 
negelbėjęs, kad nebuvę ta
me jokio suokalbio, kad 
Chicagos policija neteisin
gai intarianti pašalinius ak
menis ir be reikalo juos lai
kanti kalėjime.

Policija ligšiol jokiuo bil
du negali patirti, kame jis 
tikrai apsiverčia. Spėja
ma, jis yra Chicago j ir tuos 
laiškus per savo sėbrus į 
New Yorko dienraštį siun
tinėjęs. Kitaip to apsireiš
kimo negalima išaiškinti.

Catholic Church Exten
sion dr-jos prezidentas, kun. 
Kelley, užgina anarchist 
tvirtinimą, kad pokylis 
brangiai atsiėjęs. Crones 
savo laiške tvirtino, 
kad kiekvienam asmeniui 
vakarienė atsiėjus $15 ir 
kad tuos pinigus bažiiyčįa 
eikvojant!. Kun. Kfejley 

sako, kad atsiėję ne daugiau 
$5 del kiekvieno asmens ir 
tas vakarienės išlaidas yra 
padengę keli žymesni Chi
cagos piliečiai. Vadinasi, 
Crones meluoja.

Policija deda visas pas
tangas tą nenaudėlį suimti 
ir padaryti jį nepavojingu 
visuomenei.

S. Valstijų krasos valdy
ba uždraudė siuntinėjimą 
krasa Chicagoj leidžiamą 
anarchistų lapelį “The A- 
larm.”

SERBŲ KARUOMENĖ 
IŠGELBĖTA.

Paryžius, vas. 19. — Ru
sijos caras Nikalojus iš ka
ro lauko Francijos prezi
dentui Poincare pasiuntė 
telegramą,'■ kurią ja prane- 
šė, jogei jis apturėjo žinią, 
kad serbų karuomenė ran
dasi nepavojingoj vietoj, 
ačiū tiktai Francijos val
džios pastangoms. Caras' 
todėl pasinaudodamas tąja 
proga, siunčia Francijai sa
vo-širdingiausią padėką už' 
pagelbą, suteiktą serbams,; 
kurie kariavo prieš tento-; 
nūs, talkininkų priešinin
kus.

Prezidentas Poincare at
sakyme į carą pabrėžė, jog 
Francijos jureivijos ir ar
mijos misija bendrai su 
Anglijos ir Italijos ekspedi
cijomis savo uždavinį atli
ko, nežiūrint visokių sun
kenybių. Francija didžiuo
jasi tuomi, kad galėjo pa
sitarnauti narsioms talki- 
nininko armijoms, kurios 
laikinai turėjo pasitraukti 
šalin nuo daug galingesnio 
savo priešininko. Nuo šio 
laiko serbų armijos su tal
kininkais bendrai kariaus 
už savo šalies paliuosavi- 
mą.

VOKIEČIAI TIESIA 
GELEŽINKELĮ.

Paryžius, vas. 19.—Depe- 
ša iš Salonikų pranešama, 
kad vokiečiai Serbijoje tie
sia naują geležinkelį iš Us- 
kub į Monastirį. Neužilgo 
geležinkelis bus pabaigtas.

— Paryžius, vas. 19. — 
Vakariniam karo fronte, 
didžiuliams mūšiams susto
jus, vietomis tik artilerija 
veikia.

PRIVATINIS ARSE
NALAS.

New York, vas. 19. — 
New Yorko milicijos ko
mendantas, majoras gene
rolas John F. O’Ryan, pa
reikalavo iš policijos infor
macijų kas link užtikto 
New Yorke privatinio arse
nalo. Palei West Houston 
gat. vienuose namuose, ku
riuos nuomuoja nekoksai 
Hans Tauscher, yra sukrau
ta 2,000 revolverių, 10 auto
matinių armotų, 7,000 šau
tuvų ir 2,500,000 šautuvų 
patronų. Tauscher sakosi, 
jogei jis esąs Vokietijos ar
motų fabrikanto Kruppo 
agentas. i

— Amsterdam, vas. 19.— 
Visoj šiaurinėj Holandijoj 
ištiko didelis potvinis. Daug 
miestų vandens užlieta.

Geneva, vas. 19. — Jour
nal de Geneva tvirtina, kad 
Vokietija dirbdina naujo ti
po 100 submarinų ir pradė
siantį naują ant jūrių nai
kinimą.
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siginklavusių vyrų, kad tuo 
;arpu ant anglų garlaivio 
buvo tik 11 neginkluotų as
menų.

• Koki anglai užtikrinimą 
galėjo turėti, kad išgelbėti 
vokiečiai jų neįveiks, ne- 
jadarys savo nelaisviais. Be 
;o, argi galima paduoti pa- 
gelbos ranką žųstantiems, 
<urie pirm kokios valandos 
savo iš padangių mėtomo
mis bombomis be pasigailė
jimo žudė moteris, vaikus, 
nekaltus kūdikius ir kitus 
civilius gyventojus, su tuo 
karu nieko bendri/ neturin
čius ? 1

Tokių žmogžudžių niekas 
negali' gelbėti. Negelbėjo 
jų nei anglai ir už tai dar 
buvo pagirti.

Mat, kuomet žmogžudžiai 
žudo moteris ir vaikus, tuo
met yra žmoniška. Gi kuo
met tie patįs galvažudžiai 
patenka nelaimėn, tuomet 
nežmoniška, jei atsisakoma 
juos gelbėti. .. :

Puikus žmoniškumo su
pratimas.

ATRODO LYG 
ŠPOSAUJAMA.

Norints Washingtone an
dai buvo paskelbta, kad 
“Lusitanios” sutorpedavi- 
mo reikalas galutinai lai
mingai buvo užbaigtas ir 
visas dalykas padėtas se
kančių ji] kartų atminčiai, 
tečiau dabar pasirodo, kad 
visai taip nėra, kaip buvo 
skelbiama. Išnaujo tame 
reikale kįla nesusipratimai, 
kuriuos vokiečiai gimdo.

Valstybės sekretorius 
Lansing anądien paskelbė, 
jogei susitaikymas su vo- 
kieičiais “Lusitanios” rei
kale neapribotam laikui a- 
atidedamas. Vokiečiai ka
dangi nenori atsižadėti sub- 
marinais tolesniai kariauti 
ir tvirtina, kad jie skandin
sią be jokio persergėjimo 
kiekvieną garlaivį, jei tik 
ant jo užtėmysią bent ko
kius ginklus.

Bet kas gi čia kitas ga
li būti kaltas, jei ne dabar
tinė Suv. Valstijų adminis
tracija?

Vokiečiai jau per pusę 
bėdos buvo nurimę ir buvo 
pasižadėję garlaivių nely- 
tėti. Bet štai Suv. Valsti
jų administracija iškiša ka
riaujančioms valstybėms 
sumanymą, idant jų pasa- 
žieriniai ir pirklybiniai gar
laiviai nebūtų ginkluojami 
kadir mažiausio kalibro ap
motomis.

Tą sumanymą vokiečiai 
tuę-tuojaus džiaugsmingai 
priima ir praneša, kad nuo 
ateinančios kovo 1 d. jų 
subinarinai visus ginkluo
tus laivus skandinsią.

Suv. Valstijos tam pasi
priešino, taigi kaipir atga' 
atsiimdamos savo sumany
mą, bet vokiečiai neklauso. 
To delei ir sutartis “Lusi-
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PASIDARBAVIMO 
PASEKMES.

Iš Washingtono praneša
ma, kad kongresmanas Ge
orge M. Laud iš Bay City, 
Mich., kongresui inteikęs 
sumanymą, palytintį badau
jančius gyventojus Lenki
joje. Minėtas kongresma- 
nas būtent reikalauja, idant 
pradėjus tuo laiku, kuomet 
Anglijos valdžia apturės 
iš Vokietijos ir Austrijos 
užtikrinimą, kad siunčia
mas iš Amerikos i Lenki j 
maistas nebus konfiskuos 
jamas ir, "kuomet Anglija, 
tuo užtikrinimu pasiremda
ma, per savo blokadą leis 
maistą gabenti, maisto ga
benimui butu panaudoti S. 

..Valstijų transportiniai lai
vai. Įnešime be to sako
ma, kad S. V. transporti
niai laivai turėtų taip iš
tisus metus badaujantiems 
Lenkijos gyventojams tar
nauti be jokio valdžiai atly
ginimo. Butų geistina, kac 
kas kiekviena savaitė iš A- 
merikos vienas toksai lai
vas su maistu galėtų iš
plaukti.

Nekurie angliški laikraš
čiai tą sumanymą pagiria ir 
Tvirtina, kad kongresas ji 
priimsiąs, jei tik toksai 
Transportinių laivų panau
dojimas nebus surištas su 

3<okiuo nors pavojumi pa
lioms Suv. Valstijoms.
£ Tai ką reiškia lenkų pasi
darbavimas, jų susiklausi- 
mas tokiam svarbiam mo
mente!

: Gi mes ką veikiame, kaip 
• mes rūpinamės badaujan
čius saviškius gelbėti?

Pas mumis tik Jurgiai- 
■Spurgiai etc. moka filoso
fuoti.

ARGI TAI 
NEŽMONIŠKUMAS?

Vokiečiai anglams antme- 
ta baisų nežmoniškumą at
sitikime, kad mažo anglų 
garlaivuko įgula atsisakė 
gelbėti įgulą zeppelino, ku
ris nesenai skrizdamas na
mo po Anglijos užpuolimui 
įkrito į Šiaurines jūres, kur 
visa vokiečių įgula ir žuvo.

Vokiečiai pamiršta pri
durti, kad žuvusio zeppeli
no įgula susidėjo iš 26 ap- 

dar didinasi. Kas reiškia, 
kad karas dar negreitai pa
sibaigs. Žinoma, už tai vo
kiečių piktumas ant Ame
rikos neturi ribų, kadangi 
tos amunicijos jiems nei 
(mažiausia dalelė netenka, 
o čia dar Amerika turtus 
traujasi.

Iš Suv. Vaisi. į Europą 
išgabenta amunicijos už 
>250,000,000. Daug fabri
kų, kuriuose pirmiau buvo 
išdirbamos įvairios prekės, 
šiandie pakeičiama amuni
cijos dirbtuvėmis. Dienomis 
ir naktimis dirbama ir tai 
dar nesuspėjama skaitlingų 
užsakymų išpildyti.

Amerikai yra auksiniai 
aikai ir už tai teutonai la
biausia rūstauja.

“N. L. Ceitunga” rašo:
“Musų po jūriniai (sub- 

marinai. “K.” red.) pasku- 
tiniose dienose vėl gražiai 
pasidarbavo ir vėl tūlus 
neprieteliškus gari aivius 
nuskandino. Jaigu musų 
neprieteliai rokavo, kad mu
sų pojūtiniai paliovę kovo
ję, tai jie skaudžiai apsiri
ko.”

Ve kame gludo vokiečių 
žmoniškumas. Bet jei tal
kininkai kur kokį submari- 
ną užbeldžia, tuomet pas 
vokiečius tas vokuojama.

“Lietuva” visas žinias 
ima iš svetimtaučių laikraš
čių, bet nekuomet nenuro
do, iš kokių laikraščių tos 
žinios imamos.

Imigracijos klau
simas.

New Yorke išleidžiama
me laikraštyje “Call” pa- 
tilpo Frederik’o C. > Howe, 
.imigrantų komisoriaus ant 
Ellis Island, paaiškinimas į 
paklausimą, kaip jis, gerai 
žinąs sąlygas, žiuri į imi
graciją. Howe davė tame 
reikale gana indomų atsa
kymą, kurį dalimis pravar
tu ir mums panagrinėti.

Imigrantus, atkeliaujan
čius į Suv. Valstijas — sa
ko Howe — rokuota už ža
lią medžiagą, kuri galima 
panaudoti kasyklose, fabri
kuose ir ant faunų. Imi
grantas, kurio spėkos išsi- 
semdavo, buvo prašalina
mas. Yra, mat, daug, labai 
daug pajėgų, kurios laukia 
išnaudojimo, kurios net ne
kantriai laukia valandėlės, 
kada galės užimti kito vie
tą.

Paieškome žmonių, o da
bojamo mašinas. Mašina 
kainuoja pinigus. Imigran
tas gimė ir užaugintas Eu
ropoje. Ten suaugo į spė
kas ir pribuvo čion visiškai 
prirengtas panaudojimui.

Imigracijos klausimas 
turi dvi pusi: ’

1. Ką ateityje įsileisti
tanios” reikale pairo.

Atrodo, lyg jau perdaug 
šposaujama su vokiečiais, 
kurie ligšiol daug ameriko
nų išžudė ir nuo tolesnio 
žudymo neatsisako.

DAUG AMUNICIJOS 
IŠVEŽAMA.

Anot žinovų aprokavimo, 
labai daug amunicijos iš
siunčiama talkininkams iš 
Suv. Valstijų. Kasdien iš
gabenama už du milijonu 
dolerių. O užsakymai vis

šion šalin. Šitą klausihią 
turėtų išrišti kongresas.

2. Ką turime daryti su 
imigrantais, esančiais šioje 
šalyje. Atsiminkime, kad 
13 milijonų žmonių, gyve
nančių Suv. Valstijose, yra 
gimę užrubežyje, o 18 mi
lijonų paeina iš svetimtau
čių gimdytojų. Draug su
dėjus susidaro trečdalis vi
so šios šalies gyventojų 
skaičiaus.

Paminėjau, kad imigran
tai išnaudojami. Ir tikras

kasmet vis iš darbininkų 
sudėti. Visi tie bankai, a- 
genturos pardavinėjimo! 
laivakorčių ir tp. privalo 
būti po kieta valdžios kon
trole.

5. Musų tauta neprivalo 
ramiai prisižiūrėti sąly
goms, kurios priverčia mili
jonus analfabetų gyventi 
musų tarpe. Negalima už
daryti akių prieš faktą, 
kad milijonai neturėjo pro
gos paliesti mokslo, nei ap- 
sipažinti su šios šalies sie
kiais. Privalome išrasti 
budus, idant šitą spragą 
užtaisyti.

Imigracij inis klausimas 
paliečia visą visuomenę, ne 
vien tik imigrantus. Tas 
klausimas paliečia visus.

Tai tokios Howe išvados 
imigracijos klausime. Jos, 
kaip matome, naudingos ir 
rimtos. G.

faktas — neturime jokių 
teisių, kurios uždėtų ant 
imigrantų globą. Ateivis 
paliktas pats sau. Jei tu
ri draugų, prisiglaudžia pas 
juos, jaigu neturi, tai vie
nintelis jo globėjas — ap
skričio “bosas,” arba kon- 
traktorius. Kontraktorius 
intraukia į eilę savo dąrbi- 
ninkų. Politikieriai išnau
doja imigrantus savo tiks
lams. Nieko tad nuosta
baus, jaigu turime imigra
cijos klausimą.

Į imigrantą jokios do
mus niekas neatkreipė a- 
part tų, kurie išnaudojo jį 
savo naudai. Turėjo sun
kiai dirbti, neturėjo pro
gos lavinties. Kadir butų 
turėjęs, tai perdaug jau bū
davo nusilpęs protiniai ’ ir 
fiziškai. Turi gyventi gy
venimuose, kur raudų tetu
tės tiek čiulpdavo, kiek te
galėdavo iščiulpti.

Imigracijos judėjimas da
bar kaipir visiškai apsisto
jęs. Privalome tuo tarpu 
atitaisyti musų atsinešimą 
link imigrantą. Svarbiau
siu iš musų pusės atsineši- 
mo motyvu turi būti huma- 
nitarizmas. Imigrantai yra 
žmonės, musų tėvai, ar pro
tėviai visi buvo imigrantai. 
Pasistengkime imigrantus 
tinkamai globoti ir apšvies
ti.

Kaip išrišti imigracijos 
klausimą.

Imigracijinis programas 
turėtų apimti sekančius 
klausinius:

L Imigrantas ant vietos 
turėtų būti intrauktas į uni
ją del susioSganizavimo ir 
apsirūpinimo^ savo intere
sais. Yra tai geriausias 
būdas suteikti progą išsila.- 
vinhno. Susidurdamas ten 
su įvairių tautybių, įvairių 
gabumų žmonėmis imigran
tas veikiai pradės mėginti 
savo pajėgas ir plačiau gal
voti apie ateitį. Tai vie
nas, berods, svarbiausias i- 
migranto reikalavimas.

2. Turime užtektinai že
mės išmaitinimui šimtų mi
lijonų žmonių. Toji žemė 
yra sumonopolizuota ir gu
li be išnaudojimo. Vokieti
ja menkesnė už musų Te
xas’ą, o išmaitina 60—70 
milijonų žmonių. Turime 
žemę apkrauti tokiais aug- 
štais mokesniais, kurie pri
verstų savininkus ją išnau
doti arba uždėti kitiems. 
Tuomet pasekmingai galė
tume aprūpinti visus imi
grantus. Turime įsteigti 
valdišką kreditų sistemą 
visiems, kurie tik nori įsi
steigti ūkę, o negali to at
siekti iš priežasties stokavi- 
mo lėšų. Tuomet, kam ne
patiks darbas fabrikuose, 
galės palikęs imties uki- 
ninkystės, kur bus sau po
nas. Tuo tikslu mums rei
kalinga daugiau domos at
kreipti į ukininkyste ir iš

EUROPOS LAUKIA 
EKONOMINIS KRIZIS.

Karas taip sunaikino Eu
ropos valstybes, kad nei 
pergalėtojams nebus gali
ma padengti visų paneštų 
nuostolių, nors jie ir kaž
kaip didelių atlyingimų iš 
nugalėtųjų panorėtų. Jau 
tik šiuo žvilgsniu negalima 
laukti, kad kovojančios pu
sės, metę šalin įkaitusius ir 
išaštrintus savo ginklus pa
darytų taiką; karas būtinai 
bus pratęstas ligi viena ku
ri kariaujančių pusių visiš
kai bus nusilpninta ir per
galėta.

Nei talkininkai neįsteng
tų išmokėti tokių milžinin- 
gų sumų, kurios pasiekė 

desėtkus milijardų frankų, 
o apie Vokietiją ir Austri
ją nei kalbos negali būti. 
Rasite, kaip Kipling’as sa
ko, pergalėtojai apskelbs 
bankrotą nugalėtų valsty
bių ir paims jas savo glo
bom Vokietijai, kuri turi 
užjūryje kolionijas ir dide
lę pramonę, dar žiba šiokia 
tokia vilties žvaigždutė, 
daug prasčiau išeis Austri
jai, kuri nei kollonljų, nei 
tokios geros, kaip vokiečiai, 
pramonės neturi. Be to, 
svarbus klausimas, kas ims 
visą atsakomybę už karą? 
Kuo kaltos bus kitos tau
tos, kaip vengrai, rusinai, 
lenkai ir k., kurios su karu 
nenorėjo turėti nieko ben
dro. Šitos tautos tuo me
tu, be abejo, susilauks tin
kamą momentą įkūnyti sa
vo troškinius ir įgyti savi
stovybę. Momentas bus la
bai patogus ir bespėkė aus
trų valdžia neįstengs tau
tų norams pasipriešinti. Ga
lima daleisti, kad ir Vokie
tijos teritorijos: Bavarija, 
Saksonija, Virtembergas 
visą atsakomybę už karą 
užmes Prūsijos junkeriams.

Tokiose sąlygose pinigi
nis atlyginimas bus negali
mas. Valstybėms ilgai pri-

vystyti toje srityje tokį pat 
judėjime, kaipir miestuose.

3. Valdžia pati privalo 
paimti savo globon vedimą 
darbo paieškojimo biurų, 
kadangi, privatinės darbo 
agentūros trokšta tik pel
no ir dažnai suvis nesiskai
to su darbininko intresais.

4. Imigrantai negailestin
gai išnaudojami įvairių imi- 
grantinių bankų, agentūrų, 
kurios ištraukia pinigus ir 
“bankrutija. ” Milijonai 
dolerių tokiu*/ bud u žūsta

Juokeliai.
Drąsuoliai.

Saliune aplink stalelį įsi
linksminę trįs poneliai.

— Ar žinote ką — atsi
liepė vienas — išradau gerą 
būdą, kaip savo žmoną su
valdyti nuo užsivarinėjimo. 
Būdavo nėra rodos. Bet 
kartą vėlai sugrįžęs namo, 
tyliai inėjau kambarin ir 
užsitaisęs revolverį atsigu
liau... Manoji jau pajuto ir 
taisosi rėžti pamokslą, bet, 
pastebėjus revolverį, klau
sia: “O kas tai?” — “Tai 
nieko — sakau — tik vat: 
prieš audrą ir perkūnija”... 
Nuo to laiko nutilo ir da
bar turiu ramybę amžiną.

— Tai pas mane geriau 
buvo — atsiliepė kitas. — 
Kaip tik mano senoji pra
dėdavo pamokslą, paduoda- 
vau tuoj gabalą poperos, 
paišelį ir sakydavau: Mano 
mieloji, jau šiandien aš iš 
to taip mažai suprantu, štai 
tau poperos, išdek visa, o 
rytoj aš ramiai sau perskai
tysiu.

— O pas mane — sako 
trečias — tai taip: kai pra
deda žmona pamokslą, tai 
nuduodu, kad miegu, o kai 
išbudina, rengiuosi ir- vėl 
taikaus eiti miestan. Tada 
maldauja ir prisižada tylė
ti..

— Bet, tamstelės, —atsi
liepė pirmasis, — kilkime, 
nes jau arti dešimta...

Ir visi sukilę greit nudū
lino kas sau.

sieis stenėti po našta nuo
šimčių nuo milžiningų įsi
skolinimų. Vokietijai, sa
kysime, prisieis atsilyginti 
kolionijomis ir jų pramone, 
kurią vokiečiai taip puikiai 
išaugino. Anglija tad žino, 
ką daranti. Jinai stengia
si išnaikinti vokiečių laivy
ną, kas bus lygu sunaikini
mui vokiečių pramonės ir 
pirklybos. Tai yra tie
sus talkininkų tikslas. Ki
taip dalyką sukant, jaigu 
pergalę imtų teutonai, to

Jinai nematė.
— Gėdinkis, Katre, ma

čiau kaip Petras tave pa
bučiavo.

— Bet aš nemačiau.
— Ir drįsta dar ožiauti, 

išsigimėlė!
— Nemačiau, nes man 

pabučiavo į akį.

Argumentas.
Jaunutė ypata apsilankė 

pas mylėtojų teatro režisie
rių su meldimu.

— Atsiprašau, balselis 
tamstelės man patinka, bet 
ūgis permažas.

— Tik jau, gerbiamasis, 
juk aš ne į dragūnų pulką 
peršliosi.

Nusprendė.
Asekuracijinis agentas 

skatina nekurį poną apsi
rūpinti sau ateitį.

— Tamsta įmokėsite kas 
mėnuo po $25, o kuris iš 
poros: tamsta, ar žmona, 
paliksite gyvi, atsiimsite 
visą sumą.

— Žinai ką, tamsta — at
isakė užkalbintasis, — už
tikrink progą, kad žmona 
pirmoji numirtų.

Praktiškas patarimas.
— Ar nenurodytumei 

vaisto nuo juodojo vyno dė
mių ant drabužių.

— Vyno netaškyti, o ligi 
paskutinio lašo supilti ger
klėm

— Ar gali man nurodyti, 
koks trumpiausias kelias į 
tokią ir tokią svetainę.

— Automobilius.

paties susilauktų Anglija.
Europa akivaizdoje eko

nominio nupuolimo. Tik 
energingas ir intemptas 
darbas gali užbėgti krizini 
kelią. *

Extra
Parsiduoda automobilių 

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

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 
Tananevicz 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
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina įl,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir apmokėta.
Dėl platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz 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 daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz 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 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas ant Ilal- 
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 
Tananevicz Savings Bank,

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

2
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Lietuviai
Amerikoje

OBALSIAI PO STRAIKO.

Youngstown, Ohio. Musų 
miestelyje straikas jau pa
sibaigė. Pasekmės to strai- 
ko nekokios: sausio 12 die
ną darbininkai su Sheet 
and Tube Co. susitaikė taip, 
kaip komp. pasiūlė, ty. pa
kėlė 2 ir pusę cento viršaus 
ant valandos darbo visiems 
tiems, kurie dirba ant va
landų, o tiems, kurie dirba 
nuo stukio, kompanija ap
reiškė, kad bus padaryta 
atskiras- išrokavimas pakė
limo mokesties ir iškabinta 
dirbtuvėse tam tikra mo
kesties lentelė.

Šiomis dienomis milicija 
jau išvažiavo, liko tik vie
na rota, kadangi dar neuž
baigta areštavimas tų, ku
rie daugiausia dalyvavo 
miestelio degime ir plėši
me; yra daug tokių namų, 
kur likosi suareštuoti šei
mininkai su visais jįj kam
pininkais. Advokatai dir
ba išsijuosę, nes pelnas ei
na kaip ant mielių. Visi 
nori išsisukti iš kilpų; ki
tus pati policija tardo ir 
paleidžia, žinoma, už jų iš
galvotus išsipainiojimus už- 
mokestimis arba kyšiais. 
Žmonės vogtus daiktus iš- 
slėpinėjo po laukus ir krū
mus, taip kad dabar galima 
visur aplink miestelį 
rasti kokį nors vertingą 
daiktą, pūvantį laukuose.

Biznieriai ir namų savi
ninkai, kurių turtai išde
ginti ir išplėšti, nusisamdę 
geriausius advokatus, kad 
išgauti iš asekuracijos kom
panijos nors dalį išmokes- 
čio to didžiojo nuostolio. 
Kompanija mokėti, atsisa
ko. Kaip bus toliau — ne
žinia.

Tarp suareštuotų už va
gystes randasi ir lietuvių, 
bet nedaug, ir šiomis dieno
mis, kaip teko nugirsti, pa- 
liuosuoti po kaucija, kiti 
yra pasišalinę.

Daugiausia suareštuota 
slavokų, lenkų, chorvatų, 
madjarų, italų, rumunų, 

. serbų hungarų ir keletas■ 
rusų. Tiems visiems žmo- 
neliams reiks atkentėti ka
lėjimas ir piniginės baus
mės išmokėti. Suareštuo
tų tikro skaičiaus sužinoti 
negalima, kadangi kasdien 
areštuojama ir paleidžiama. 
Anghj laikraščiai rašo, kad 
areštuotų bus apie 500 as
menų; piniginės pabaudos 
uždėta nuo $500 ligi $1,000.

Visas gyvenimas jau pra
deda įsistatyti į paprastą 
▼agutę, tečiau daug darbi
ninkų dabar trūksta, tad 
jaigu kas neturi kituose 
miestuose darbo, gali atva
žiuoti čionai — gaus.

K. Vuoslis.

Joneliunas $1.90; po $1.00: 
K. Karsokas, K. Kačergis, 
J. Kazakevičius ir A. Ga
rinsimas; po 50c.: V. Talačka, 
J. Raulinaitis, J. Stankū
nas, K. Arminas, M. Šilei
ka ir J. Ramanauskas; 
smulkių aukų $2.10.

Artimam miestelyje, Wy
oming lietuvės moteris su 
pasišventimu darbuojasi 
rinkime drabužių del siun
timo į Lietuvą, nors 
ir nedaug yra lietuvių, 
dabužių jau daug buvo 
rinkę.

Pittstono moterėlės
gali susilyginti su anomis, 
nes apart p-lės M. Kašiu- 
biutės, kuri jau senai iš
siuntė dvi skrynes drabu
žių — daugiau nei nepra
dėjo rinkti. Jonelis.

ten 
bet 
su-

ne-

sutverta s. Susi vien i j ima s 
aštuonių lietuvių dr-jų, ku
ris pasirinko sau už tikslą 
rupinties nukentėjusiais 
del karo lietuviais.

Sekmadienyje, vasario 20 
d., 4 vai. vakare, A. Lau- 
terback svetainėje, 12 gat. 
ir 48 et. aštuonių lietu
viškų draugijų bei kliubų 
vardu yra rengiamas pui
kus vakaras su įvairiu pro
gramų ir su daugybe bran
gių dovanų. Kalbamo va
karo pelnas yra skiriamas 
vien tik nukentėjusioms del 
karo lietuviams.

Lietuvos Pilietis.

Ar Jus Kosite?

Jei taip, tai sustabdykite jį! 
Tai yra lengva padaryti, jei 
Jus imsite

Severn’s

Kosėjo Nuolatos.
“AS pagavau didelį 

šaltį ir nuolatos kosė
jau, parašė p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu aš paimda
vau stiklą šalto van
dens, kosėjimas pasida
rydavo labjaus trauk- 
čiojantis. Dirbdamas 
blešinią dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio, aš 
turėjau gerti vandenį. 
Aš perskaičiau apgarsi
nimą apie Severos Bal
zamą Plaučiams, ir, iš
vanojus 25 centų bon- 
kutę, kosulis sustojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai.”

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.
Ofisas ir gyvenimo vieta 

3249 SOUTH MORGAN STREET
Valandos:

8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet
7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną — 3 iki 5 po piet 

ir vakarais
TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576 XT

MAŽA VEIKIMO.

New Britain, Conn. Va
sario 19 dieną rengiama 
lietuvių šventė. Prie- jos 
vietiniai lietuviai stropiai 
rengiasi.

Balsam for Lungs
(Severos Balzamą Plaučiams) laiku. Pamėginkite jį nuo 
peršalimii, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose.

I NEPAMIRŠKITE, j
I 7 I
| kad drs-tė Panų Nekalto Prasidėjimo šv. Marijos Panos rengia puikų - 
Į balių, kuris įvyks nedėlioj, vasario 20 d., šv. Jurgio par. svet. Nepra- I
i leiskite progos su jaunimu susipažinti ir linksmai laikų praleisti. Visi g 
Į kuoskaitlingiausiai atsilankykite.

Bus puiki muzika, vadovaujant p. B. Ežerskiui. Pradžia 6 vai. vak. I 
I Įžanga 25c. ypatai. Nuošidžiai visus kviečia KOMITETAS. I
fexillHnliHaMIMlMIHiaillHMHIIIIIIHgilllHIIIIimillMIIUMllirlHIIIIUHJIlllMlllllHillKMlnlhHlIllliHiXiMiniMIlILHlIIIIMIIIIiMIIMIIIIlBlIllia

Skaudėjimai Krutinėję,
ir įvairus kiti sopėjimai ir skaudėji
mai yra greitai išvaromi, trinant ge
rai SEVERO S GOTHARD ALIEJUM 
(Severą’s Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimentas. Kainos: 
25 ir 50c už bonką. Visose aptiekose.

Severoš Medikališkas Kalendorius.

1916 metams yra dabar gatavas išpla
tinimui Jūsų aptiekoje, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vieną kopi
ją ir laikykite ją parankioje vietoje 
per visus metus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA
r

Ma«WM.iiMrwiiriirrrinirirT8irMraTttWii^^

Ar 2Nii kur ototti mirkti Ktujo Ir Artni Rankų Medžio
D«nj, lasttų, tasfealių, rtmą, ėviaaksUtlų daigtų ir stogo popioroa.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O3S 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

abi 
pri- 
ko- 
Abi

Cleveland, Ohio. 10 mė
nuo gyvuojanti Lietuvos V. 
25 kuopa užaugo 275 na
riais ir $206.38 turtu. Ne- 
persenai kilo sumanymas į- 
sikurti kningyną. To tiks
lo įvykdinimui dabar daug 
darbuojamasi,

Agintas.

Hoosick Falls, N. Y. Dar
bai eina labai gerai. Rei
kalaujama darbininku, tai 
kas nori, gali atvažiuoti, tik 
mokestįs nekokios.

Lietuvių čia bus apie 70 
šeimynų ir tiek pavienių. 
Lietuviai užlaiko dvi valgo
mų daiktų krautuvi, 
daikte. Vieną užlaiko 
vatinis asmuo, o kitą 
operatyvinė bendrovė, 
pusėtinai laikosi.

Gyvuoja viena šv. Jurgio 
draugija. Turi apie 70 na
rių, o kasoje $1,7000 turto, 
mat, 11 metai jau gyvuo
janti, tai pusėtinai prasigy
venus. Lietuvių rankose 6 
galiūnai; tris turi nuosavius 
namus su svetainėmis del 
mitingų, balių ir vestuvių. 
Apie 30 lietuvių turi nuo- 
savms namus. ..Lietuviai 
sutinka, nesikivirčija, tik, 
nesmagu priminti, mažai

Batavia, Ill. Čia apsilan
kė nežinomu du lietuviu 
kunigu iš Chicagos, nuo 
Town of Lake, kuriuodu 
vaikščiodamu po grįčias 
šventino ir rinko aukas. 
Žmonės pradėjo teirauties, 
kas per vieni tie kunigai, 
nes pasižadėjo ir dažniau 
atsilankyti. Batavietis.

Cleveland, Ohio. Kažku
rios draugijos blaškosi, siū
buoja, kaip audros pagautas 
laivas. Pastaruoju laiku 
taikėsi susijungti krūvon

darbuojasi ypatingai mažai-cievelando Tetr. Choro dr-
čia lietuviai apreiškia at
jautimo kaslink Lietuvos 
likimo ir savo brolių nelai
mės. Šv. Jurgio dr-ja bu
vo nutarus aukoti $10 nu
kentėjusioms nuo karo lie
tuviams, bet ir tuos pas sa
ve laikosi. Gi lenkų šv. 
Stanislovo draugija antai 
surengė Tag Day ir surinko 
$60 aukų. Lietuviai taip- 
pat įstengtų tokį darbą at
likti, jei tik daugiau atjau
stų Lietuvos nelaimes ir 
brolių vargus. Visas apsi
leidimas gludi tame, jog ne
besant inteligentų, nėra kas 
paskatintų ir nurodinėtų 
kaip veikti. J. R.

ja su “Mirta,” bet, rodos, 
iš to užmanymo nieko ne
išeisią. Bitutė.

Philadelphia, Pa. Čia ap
silankęs M. Mockus per ke
turias dienas laikė savoti- 
nes prakalbas ir 
naują darugija vardu 
gresas,” kuri mano 
mėnesinį laikraštį.

Darbai čia eina
Siuvėjų stęaikas berods jau 
neužilgo apsistos.

F. Kriaučialis.

sudarė 
“Pro- 
leisti

gerai.

RENGIAMAS GRAŽUS 
VAKARAS.

Phone Yards 2063

Mes parduodame ir mainome 
Singer, Wheeler & Wilson, Whi
te, New Home ir kitas geriausias 
siuvamas mašinas pigiausia kai
na. Visos gvarantuojanfos. Taip
gi pataisome senas mašinas.

THE BREMER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, II).

Tel. Provei 7042.Dr. C. Z. Vezelis
UETUVYS DENTISTAS

Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak.
Nedelionis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
Arti 47-toa gatvSa.

išrausta 
WH5TE ROCK

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 lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
mo jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, 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 miestų 
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 fermeriais. Ra
šykite tuoj, gausta Liotuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų de] 
pačtos kaštų.

Tikras a&eaas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building
Scottville, Michigan.

dar- 
gra- 
yra 

baž-

BANKESS
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku 
Szltą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankas’puiki Santos 1Ch«« Bankes'Dairy stalo 9 7 s* 
Kava Sviestas ..Kiti parduoda po 30 c — - -
Bankes’ geriausi s 2
Creamery Sviestas .. ** ** V

Geresnis kaip kur kitur-
Vakarine dalis. 

1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

COFFEE
Dovanu. Jeigu 
galite pirkti. 
Tankini Sviesta' 

Hankes’ Kavos sz to ruošė;

Šiaur-vakarinS dalia.
1644 W Cnicagc t, ] 
1373 Milwaukee are 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North ava

Puildmiria Arbata 40e ^500
60c vertes, tiktai po “VG ipuUU
Geriausia -iš visų
Arbatų, 60c vertes po °

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė

3244 Lincoln avė 
’413 N C'ark si

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 S Ashland avė

KAZIMIERAS GUGiS
Vada visokias reikalus, kaip kriminališk’io- 

se taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Miesto Ofisas: 
12T N. DEARBORN ST. 
Room 1111-13 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

Namų Ofisas: 
3323 S. HALSTED ST. 
Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

DARBAVIMASIS NU
KENTĖJUSIAI 

LIETUVAI.
Pittston, Pa. Vasario 13 

dieną SLA. 7 kp. susirin
kime apart kitų tarimų bu
vo nutarta paaukoti iš kp. 
išdo $10 nuo karo nukentė- 
jusieiųs lietuviams. Taip
gi radosi geros širdies lietu
vių, kurie sumetė $16 aukų. 
Aukojo: T. Paukštis $5, K.

Cicero. III. Nors daug šio 
miesto lietuviai turi nami
nių reikalų, už kuriuos kaip 
kada prisieidavo ir susi
ginčyti. Bet dabar, kuo
met ištiko Europoje baisus 
karas, kuris prarijo jau ke
lis milijonus žmonių gyvas
čių ir užtraukė ant musų 
viengenčių didžiausius var
gus, išplėšė iš jų paskutini 
duonos kąsnį, sudegino na
mus, paliko Lietuvos gy
ventojams tik pelenus ir a- 
šaras... Vietos lietuviai, 
metę visus-naminius ginčus, 
pradėjo veikti, darbuoties, 
kad sušelpus nukentėjusius 
nuo karo savo brolius ana
pus jūrių.

Lietuvių Raudonos Ro
žės Paš. kliubas pirmiausia 
atkreipė į tai savo ir kitų 
daugijų bei kliubų domą. 
Jojo pastangomis likosi

Rockford, Ill. Sausio 24 
dieną Spangler-Loomis dir
btuvėje prasidėjęs straikas 
niekais nuėjo. Mat, darbi
ninkai buvo visai nesusior
ganizavę, o paklausę kur
stymu ant greitosios pradė
jo straikuoti.

Vasario 12 dieną aidoblie- 
čiai švedai ir lietuviai turė
jo parengę maskaradą ir 
tuo pačiu vakaru Liet. Dar
biu. Sąjungos vietinė kuo
pa surengė balių. Tarp ai- 
dobliečiu ir L. Darb. .Są
jungos nelabai kokie santi- 
kiai. Raktukas.

Edwardsville, Pa. Lietu
vių Piliečių pagęlbinė dr- 
ja nutarė per kiekvieną su
sirinkimą naudai nukentė
jusių nuo karo parinkti au
kų.

Vasario 29 dieną p. S. 
Paukščio svetainėje minėto
ji darugija rengia pasilink
sminimo vakarą, nuo kurio 
visas pelnas skiriama nau
dai nuk. dėl karo. K. K.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUKATIZB VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotls ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokie vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, HI. White Bock kornų gydy
tojas išnaikys kernus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE

'EVESKIO»ų 
^MOKYMĄ 
3106 So.Halsted St.,Chic^ 

Čia gali išmokti angliškai

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimų moterių ligo

se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždykų duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3136 W. 39-fa gat., Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

Visi lietuviai rašykites prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir piiegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesi, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

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

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

5SEĘĘSSEĘSSSSSSS^S

A. VITKAUSKO
Teatralė Kuopa

HULL HOUSE TEATRE

t Telephone Yardsl546 *

t W. J. Stankūnas f
* Geriausias Lie-
❖ z ---------------------
I f-f tuvys Fotografas *

y- 
ant 

ir 
pagal 
madą.

❖
❖

3315 S. Halsted Si 
kamp. 33 PI.

*
❖
❖
❖
❖
❖
❖

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškos kslbos 

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedystta 
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisią
„ Abeinos Historijoa
„ Suv. Valst. Historijoa
„ Geografijos
„ Pilietystčs
„ Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

800 S. Halsted, kampas Polk gat.

Nedėlioj, V asario 20 d., 1916 m.
. cenoje Statoma:

“MIRTŲ VAINIKAS”

Paieškau savo pusseserės, Bronės 
Katinaicės, iš Kauno gub., Vilkmergės 
pavieto, Petašunų sodžiaus. Gyvena, 
rodos, Chicagoj. Ji pati, ar kas jų 
žino, malonėkite atsišaukti šiuo adre
su:

Zigmas Butkus, 
843 W. 33rd st,, Chicago, Hl.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Bilyk paaiškinimų. Dovanai

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

CHICAGO. ILL.

Veikalas iš gyvenimo 4 atidangose. Rolę privat-docento “ Vla
do” loš artistas A. Vitkauskas.
Laike antraktų koncertuos parinktus tam tikrus koncertinius vei
kalus p. Pocius.
Pradžia koncerto 6:45 vai. vakare.
Pradžia veikalo 7:00 valandų vakare.
Vietos teatre numeriuotos ir apribotas skaičius, tik 250.
Likusieji bilietai parsiduoda Tananevičiaus ir Olševskio bankuose 
ir “Naujienų” redakcijoje.
Kainos: 50c., 75c. ir $1.00.

A. Vitkausko Teatrales^ Kuopos Administracija.

Biznieriai garsinkitės L D. “Katalike”.

3
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Royal Life Insurance Company turi didelį rekordą gerai atliktų 
darbų. Josios obalsiu yra “Daugiausia Gero Daugiausiai žmonių.’5 
Manydama atidaryti skyrių Chicagos lietuviams, šioji kompanija pa
siūlo progą eilei lietuvių vyrų mokintis Gyvybes Apdraudos (Life 
Insurance) biznio. Jie neprivalo būti prityrę, nes mes juos uždyką 
išmokysime pasisekimo.

Jauni vyrai, kurio nori paššvęsti visą ar dalį savo laiko Gyvy
bės Apdraudos bizniui, yra kviečiami kreipties į Vyriausįjį Ofisą, 
108 So. La Salle st, arba prie

Z. S. Mickewicz, 2S05 So. Leavitt St.

_ K

Telephone Yards 5834.

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

3325 Ss. iiakle-č St.

veikė Kunickai ir Siu- 
tesėjo, kaip 
temperamen-

B 
į
I

Kun. J. Tumas.

Musų liaudis ir 
jos šviesuome
nė Didžiojo Vil

niaus Seimu 
laiku.
(Pabaiga.)

Ir pratruko mitinginės 
kalbos. Latakais, latakais 
tekėjo-užė žodžiai vandenė
lis, dažniausia be prasmės 
ir turinio, nieko niekuo ne
pamainydami, nieko iš so
pamųjų dalykų neapšvies- 
dami, beveik nieko nepaly- 
tėdami, kas tikrai skaudė
jo lietuviams. Liaudies at
stovams leista maloningai 
išrokuoti jųjų “reikalavi
mus”, plotą, bet nesvarstyta 
ir neformuluota. Inteligen
tų vandenyje liaudininkų 
trumpi, brendę pasakymai 
buvo tikri tirštimai; jiems 
plojo patįs vandens tekin
tojai, bet ir toliaus, nesu- 
sigėdę, vis dėlto tekino.

Kalbėta, kalbėta be sai
ko ir galo, kas ką tik atsi
minė iš paskaitytųjų 
gų. Nei į temą, nei į 
liamą klausimą, 
taip sau: jeden do
drugį do lasu: vienas by re
alinį dalyką, kitas fantazi
ją. Vienas apie luomus, ki
tas tuoj apie paukščių pie
ną.

Gražus ir simpatiškas 
stmįentiikųs , S. ne be pre- 
tensijinio “skromnumo” iš
pasakojo ištisą brošiūrėlę, 
kurios turinys nieko bendra 
neturėjo su to laiko reika
lavimais. Kun. A. per tris 
kart ilgai malo apie tą patį, 
atsiprašydamas, kad jis 
valdo šešias margus; paga
lios pamodamas:

— Jus kalbėkite.
Ir taip lig vakaro antros. 

Kol visi nepradėjo lėpti iš 
nuo nuovargio ir į galą iš 
nuobodžio. Reikėjo gi paga
lios, kai kas užrašyti, malus, 
malus ir per visą laiką nič
nieko neprotokolavus.

Kokios buvo tarybos, to
kios ir rezoliucijos. Tary
bos ėjo šian, rezoliucijos 
nuėjo ten. Viena tebuvo tarp 
bekraujės, nors per tarybas 
tarybų ir rezoliucijų ben
dra: abidvi buvo bevarsės, 
daugiausia trukšmavo soci- 
alai ir rezoliucijas /rašė 
taippat jie. Suvargę kūnais, 
nusilpę nervais, baigiantis 
dienai, nebebalsavo rezoliu
cijų, nei bepriėmė pataisų 
iš dešinės, nes rezoliucijoms 
perbalsuoti, matės, butų rei
kėję antra tiek laiko.

Ir butų visa minia išsi- 
sklaiščiusi, gėrę, valgę, bur
noj nieko neturėję, vienu 
trukšmo užesiu galvose, kad 
padėjimo nebūtų išgelbėjusi 
nieko bendra nei su socia- 
lais nei šiokia ar tokia re
voliucija neturėjusi Valstie
čių Sąjunga, t.y. keletas gry
nų realistų liaudininkų, 
kaip Galvanauskis, Paršai- 
tis ir kiti. Jie skyrium vedę 
tarybas netikėtai karštas, 
stačias, kas daryti pasakan
čias rezoliucijas pridėjo prie 
neva Seimo

drauge jas išspauzdino, 
drauge išplatino ir padarė 
(tai, kas buvo atsitikę 1905 
ir 1906 metais Lietuvoje.

Ir šviesuolis, ir sodietis 
lygiai jautė, išeidamas iš 
seimo, jog tai ne tai, ko lau
kta, ko tikėtasi, kas bus, 
spėta. Tečiaus visų piliečių 
buvo toks didis troškimas, 
kad kas stačiai teisingai ar 
ne, vis viena, atsakytų į 
prakeiktąjį klausimą:

— Tai kas gi dabar dary
ti? kad šuktelėjus:
\ !—Kol išeisite iš šios 
salės, pasižadėkite visa tai 
padaryti!

Tokiuo širdies pagavimu 
sšukta:

— Pildysime!
Taip energingai augštyn 

kelta rankos,— kad visi 
Didžiojo Lietuvos Seimo 
negerumai nubluko ir ka- 
žinkur iš atminčių išnyko.

Ir skirstėsi seimininkai, 
parsiveždami glėbius rezo
liucijų išdalyti, kaipo bran
giausio Vilniaus pyrago.

Ir priėmė savo atstovus 
lietuviai gera širdžia. Iš to
lo Seimas imponavo savo 
didumu, savo laisve kalbo
se. Jo nusprendimus nevi
sai tesuprato, bet pilnai ti
kėjo, jog tie, kurie tai sura
šė, visiškai gerai supranta, 
žino, ko nori, kas gali būti 
ir kas negali, kas galima 
daryti ir kas ne, kad butų 
nueita ten, kur žemės rojus, 
kur visuomenės laimė. Ir 
visą laiką paskui lietuviai 
nebesvyravo, įtikėję į verbo 
magistri. Ir veikė Galva- 
vanauskiai, Mickai, Simai
čiai; veikiau aš ir kiti to
kie 
lėliai. Kaip 
kieno dora ir 
tas spyrė.

Nei kieno 
nebūta brendusio politikoje; 
nei ištirto savo partijų mik- 
lybėje. Dažnas net fąrsu 
pavadina tą pirmąjį lietuvių 
liuosą seimą. Vis dėlto mi
nėtinas tai ir įdomus 
buvo darbas. Tai buvo lie
tuvių auka laikui. Savo 
auka, ne dėdės pakišta:

— Štai, vaikeli, kapeikė
lė: paduok ją nabagėliui.

Auka brangi, nelaisvėje 
paskui pamirkyta.

Lietuviai Vilniaus Seimu 
į bendrą anų metų istoriją 
įrašė vieną gyviausių lapų.

Ir jei šiandien mane pa
klaustų, artu, dabar, gyve
nimą atgyvendamas, visoko 
prityręs, daug ką pasvar
stęs ir supratęs tikrą verty
bę, benorėtume! antro “to
kio pat” seimo su visais jo 
nedorumais, negražumais, 
nesvyr uodamas atsakyčiau:

—Visa širdžia!
Dygliuotais, žeidžiančiais 

takais, klupčiojant, apsi
barant eita; ale vis dėlto — 
pirmyn; klysta, bet vis gi 
tai beieškant teisybės.

Kas iš to gera, kad ne
klysti, jei nei neklaidžioji, 
niekur iš vietos neidamas?

- Per ilgus laikus svaiga
lų platintojai buvo užslopi
nę Įstatymą reikale uždary
mo sekmadieniais. smuklių. 
Bet-gi antgalo, dabartinis 
miesto majoras privertė tą 
įstatymą pildyti. Ir štai 
vieną gražų sekmadienio

rytą didžiuliame Chicagos 
mieste visos smuklės užsi
darė.

Mažai, ištikrųjų, tarpe 
valdininkų surasime pana
šių dabartiniam majorui— 
Thompsonui, kuris už Įstaty
mą ir labą žmonijos stovi 
kaiip ąžuolas nepajudina
mas. Tai yra vienas didvy
rių, kuris nei sidabru nei 
auksu nepaperkamas. Ma
tyti, kad jam iš širdies ru
pi piliečių ir valstijos ge
rovė, jei jis taip drąsiai pa
sielgė. Jis išrišo tą mažgą, 
kurio pirmtakunai bijojo 
ir dasilytėti. Užtat jo var
das nemirs, bet ilgai gyvuos 
žmonėse ir ras pagarbos 
vietą tarp rimtų piliečių, 
kaip Lincoln’o ir kitų.

Svaigalų platintojai jau 
buvo taip įsigalėję, kad, 
tarytum, nei Kaizeris su 
savo garsiomis armijomis 
prieš juos nieko butų ne
reiškiantis. Apie Dievo ir 
bažnyčios prisakymus, tai 
jau nei neužsimink, nes tai 
tik balsas šaukiantis girio
je. Nors didelės išminties 
vyrai tuos įstatymus patįs 
pildė ii’ jų galėję esan
tiems žmonėms įsakydavo 
juos pildyti. Imkime, kad ir 
kaipo pavyzdį tą taip ger
biamą buvusį Suv. Valst. 
prezidentą Ab. Lincoln’ą, 
kurio vardas minimas su 
didele pagarba. Jis savo 
šviesiu protu ir tvirta va
lia, daug kuo prisidėjo sa
vo tėvynės naudai, o ypa
tingai gerbė Dievo prisaky
mus — kaipo Augščiausios 
Esybės. Jis pirmutinis atsi
šaukė į armiją šibs šalies— 
į sausžemio ir laivyno karei
vius — ragindamas užlaiky
ti sekmadienį. Savo rašte 
jis taip prabilo:

“Užlaikykime Viešpaties 
Dieną — sekmadienį —nes 
laužydami sekmadienį gali 
me tik pragaištį užtraukti 
savo šaliai”

Tą pačią pragaištį per
matė ir dabartinis Chica
gos miesto majoras, nes 

' sVai;g(ilai .protingą žmogų 
padaro bepročiu, iš pasitu
rinčio —valkatą-driskį. Iš 
sveiko —ligonį -raudonos!.

; Trumpai pažvelgę į svaiga
lų pasekmes, tuo jaus pama
tome, kas iš to išeina. Ugi 
devynios galybės įvairios 
rūšies nenaudėlių! Su už
darymu smuklių sekmadie: 
niais, ačiū Dievui, ašaros 
vaikučių ir jų motinų nuo 
išbalusių ir pamėlynavusių 
skruostų šiek tiek pradeda 
apdžiūti. Bet gi platintojai 
svaigalų sukėlė tokį “ge- 
valt” —iš priežasties uždą 
rymo sekmadieniais smuk
lių,— kad net visą Chicagą 
judina iš pamatų. Kas iš to 
išeis, sunku pranašauti, 
bet blaivybės ideą pradeda 
suprasti vis didesnis žmo
nių sluogsnis. Ir galima ti- 
kėties, kad žmonės, pažinę 
savo didžiausią priešą — 
alkoholį, visiškai mes var-, 
toti, o vieton to —pamėgs 
apšvietą, dorą gyvenimą. 
Dirbtuve prasižengėlių ir 
valkatų, tai yra smuklė —ir 
kas to nepripažins, nes tą 
kiekvienas juk žino. Smu
klė per naktis atidaryta, 
taigi ten ir vieta per nak
tis jų įvairiems pienams 
daryti. Kur, ką ir kaip ap
žiūrėti. Taigi ten, prie sti-

LD. “ KATALIKAS,M vasario 19 1916

APYNIAI — Nuo apynių rųšies 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 musų, sandėliai šių svarbių apynių išsibaigtų.
Ištisais metais pas mus buvo taisyklė laikyti ant rankų apynių dviem metam iš- 
kalno.
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 sutelKn milijonams savo draugų lygiai tą patį alų, 
rųšį ir Michelob gerumą žinomais ir mėgiamais pasaulyje. Apynių, kuriuos mes 
rųšį ir Michelod gerumą žinomais ir mėgiamais pasaulyje. Apynių, kuriuo nes 
turime, yra užtektinai bent iki pabaigai 1917 metų.

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

klo alaus viskas pienuoja
ma ir apiplėšiamų skait
lius kaskart dauginasi, o 
tuom tarpu piliečiai reika
lauja padauginimo polici 
antų; bet ką tas pagelbės? 
Beveik nieko, nes jaigu no
rėtum piktdagį panaikin
ti, neužtenka nukapojimo 
lapų ir viršūnės, bet reikia 
ir šaknis išrauti, idant ne
būtų iš ko atsigauti. Pana
šiai ir su sumažinimu skai- 
tliaus įvairių prasikaltimų. 
Vieton ką dauginti policiją, 
prašalinkime nedorybės įs
taigas, o tada netik nepri
reiks dauginti, bet ir esa
mas skaičius turės būti su
mažintas.

Smuklėms —taitikras ir 
netikėtas smūgis. Todėl kas 
gyvas sukruto, sujudo mie
sto majorą peikti už panašų 
pasielgimą —it širšės iš
lizdo. Bet kas jau padaryta, 
tai padaryta. Vieni gąsdi
na, kad bus blogiau smukles 
uždarius sekmadieniais, te- 
čiau nenurodo tikrų prie
žasčių, kodėl bus blogiaus 
nenurodo. Kiti gi tvirtina, 
kad bus geriaus ir šiems 
pastariemsiems galima pri
tarti, nes sumažės peštynės 
ir tam panašus 
Yra dar ir 
žmonių su 
nuomonėmis 
pratimo šio
jie yra tikri smuklių ber
nai, kurie savo drąsą ir kar- 
įžygiškumą išreiškia prieš 
tuos, kurie pritaria blaiviai 
ideai ir pasmerkia girtybe. 
Trečios rūšies žmonės, tai 
lieja tikrai graudingas kro- 
kodilių ašaras apgailestau
dami uždarymą smuklių 
sekmadieniais. Jie sako, 
kad jaigu uždarė smukles, 
tai reikia uždaryti ir baž
nyčias ir kitas, kaip doros, 
taip ir užsiėmimo, įstaigas. 
Betgi apgailestavimas smuk 
kliu uždarymo mažai ką 
gelbės, nes buvo tam prie
žastis. O kas link uždary
mo bažnyčių, tai tik negu
drus įsišokimas. Bet kas 
link uždarymo ■ sekmadie 
niais pramonės įstaigų, tai

dalvkai. *
trečios rūšies

keistomis
su-
bet

galima to pageidauti, nes 
yra tokių miestų, kame sek 
madieniais visi darbininkai 
pailsę nuo sunkaus darbo 
ramiai pasisilsi. Tebūnie 
pavyzdžiu kad ir vienas di
džiausių pasaulyje miestų 
—Londonas. Kas jame apsi
lankė, tas matė, kaip ten 
paprastomis dienomis žmo
nės kruta-juda, kaip skru
zdės skruzdėlyne. Vieni va
žinėja gatvėmis, kiti eina 
šaligatveis, požeminiais ur
vais; matė, kaip iškelti gel 
žkeliai ore, kuriais zvimbia 
bėgdami gatvekariai ir 
traukiniai su žmonėmis. 
Taippat milžiniškose dirb
tuvėse dirba šimtai tūks
tančių žmonių- darbininkų, 
bet atėjo sekmadienis —vi
sas triukšmas dingsta; visi 
ilsisi, rėdosi švariais rubais, 
kaip darbdavis taip ir dar
bininkas žingsniuoja sau į 
bažnyčią atiduoti Augščiau- 
siam garbe. Ir, ištikrųjų, 
laiminga šalis, kuri Dievo 
įstatymus užlaiko. Kam, 
kam, bet mums lietuviams 
reikia tik džiaugties iš prie
žasties slopinimo svaigalų, 
bet nelaistyti krokodilio 
ašarų. Atsibuskime antgalo 
ir pažiūrėkime, ką svaiga
lai mums davė. Ugi keletą 
šimtų lavonų, kurie nelai
mingai baigė savo gyvenimą, 
suardė ne vieną šeimyną, 
išvedė iš doros kelio ne vie
ną jaunikaitį ir mergelę. 
Tai ve ką davė mums svai
galai. Tad pažinę savo prie
šą, atsitraukime nuo jo, o 
busime laimingesni.

Kun. A. Briška.

Aš, Pranciška Gudavičiuke, paieškau 
savo pusseserės, Petronėlės .Tocikės. 
Kauno gub., Rasoinią pav., Nerakiš- 
čią parapijos, Licijuną kaimo. Kokie 
6 metai kaip Amerikoj, girdėjau, kad 
Chicagoj. Ji pati, as kas ją žinotų, 
malonės atsišaukti šitiek adresu:

Pranciška G udavič iukė. 
Box 448, Ellsworth, Pa

Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų 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 t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininką

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

Royal Life Insurance Company

INDUSTRIALE IR PAPRASTOJI GYVYBES APDRAUDA

HI

lietuviu teatras
3214 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Pamatykite savo akimis kameras IV. II. Durborougli; didžiai pasi
žymėjęs karo fotografistas ir Daily News korespondentas; per jį tapo 
nuimti sekanti baisaus karo paveikslai, kokių dar nuo pat karo pra
džios nebuvo, ir Į Ameriką atvežti:

Šturmavimas fortų Novo-Georgievsk, Puolimas Varšavos, Didelis 
septynių dienų mušis, Lauko mušis nuo aeroplanų, von Hindenburgo 
armijų ofensivas, Mašininių šautuvų žmogžudiška ugnis. Daužymas 
didžiausių fortų, Zeppelinų raidos ant Varšavos, Lietus rusiškų šaulių. 
Žiaurus infanterijų užpuldinėjimai, Ilgos mylios velniškų mūšių, Puo
limas Kauno, Baisios terionės tranšėjose, Desperatiški durtuvais susi
rėmimai.

Šitie kariški paveikslai talpina 9 rylas, jie yra dar tik 7 savaitės 
Chicagoj rodomi Fine Arts ir La Salle teatruose. Mes. norėdami pa
daryti gerą vardą lietuviškų teatrų, nepaisydami nė ant nesvietiškų 
iškaščių, pasistengėme juos gauti ir parodyti musų visuomenei už ma
žiausią kainą seredoj, vasario 23 d. Paroda prasidės nuo 1-mos vai. 
po pietų. z
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 Drover | 3582M. J. MANKOWSKI

AP T IEK A
4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.

Ar jąs žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai
mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musą aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musą ap
tiekus. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Apsmb^?’ “W-’V" atneša gera pelną
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