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Pranešinąs.
• Paėmęs į savo rankas “Kataliko” leidimą, aš nu

sprendžiau padaryti jame eilę svarbią permainą. Svar
biausia bene permaina bus tai. kad aš nutariau “Katali
ką” iš dienraščio paversti atgal į savaitraštį. Šiam nu
tarimui yra keletas užtektinai rimtą ir atsižiurštiną 
priežasčių.

Lietuviai Suv. Valstijose gyvena išsimėtei Nėra 
nei vienos kolionijos užtektinai didelės, kad jinai viena 
galėtą užlaikyti dienraštį. Iš to tarpo neišsiskiria nei 
didžiausioji lietuvių kolionija Chicago.. Lietuviu dien
raščiai turi labai dideliame laipsnyje pasitikėti skaityto
jais iš kitur. Gi dienraštis, kaipo tokis, yra pirmiausiai 
lokalis laikraštis, tai yra laikraštis, aprūpinantis vietos 
žmones. Į kitur eidamas, dienraštis dažnai turi susi
vėlinti. į daugelį vietą ateiti tiktai į antrą arba net į 
trečią dieną. Tokiu budu jisai netenka savo reikšmės, 
kaipo dienraštis, kurio pirmutiniu ir tiesioginiu tikslu 
yra teikti kaip galint greitesnes žinias. Žmonės, užsi
mokėdami pinigus, nori turėti tas žinias. Jaigu jie ne
gauna jąją laiku, tai jie jaučiasi nuskriausti, ir visiškai 
teisinga.

Kita prežastim yra toji “babilionija,” kuria Ame
rikos lietuviams matomai yra lemta persirgti. Sveikas 
protas sako, kad kiekvienas užsiimtą tuom, ką jisai sau 
yra pasiskyręs dirbti: ypatingai tai teisinga sulyg kuni
gą. kurią vieta yra perdaug svarbi ir atsakominga.norint 
tikrai gerai atlikti savo priedermes, kad ėmus ant savo 
yečią darbą, kurisaž visai ne jiems priklauso. Kunigo 
darbas yra bažnyčioje ir parapijoje. Laikraščiu leidi
mas yra ne jąją darbu. Tečiaus didelis būrys lietuviu 
kunigu matomai kitaip supranta ir mato dalykus. Ne 
bažnyčios ir tikėjimo reikalai jiems rupi, bet pigus po- 
litikieriavimas, kurio pamate stovi nekartą pavydas. 
Neužsiganėdindami savaitraščiais, jie yra nutarę leisti 
dienraštį. Kaip matyti, ją tikslu yra ne dienraštį leisti, 
kiek užmušti dabar einančius dienraščius, nes leisti lie
tuvišką dienraštį tokiomis išlygomis, kaip kad jie ren
giasi leisti, iš praktikos atžvilgio tiesiog negalima. Dien- 
taštis, einantis tokiomis išlygomis, kaip kad jie mano 
leisti, negali apsimokėti. Turėdamas užpakalyje savęs 
ilgoką dienraščio leidimo prityrimą, aš tai drąsiai tvir
tinu. Tat ar sumanyta leisti tam, kad pakišus koją ki
tiems, o paskui kaip kitu dienraščiu nebus, tai ir pa
tiems savo kromelį užsidaryti?

Lenktyniuoti prie tokiu išlygą aš nenoriu ir ne 
lenktyniuosiu. Jaigu musą kunigai turi užtektinai pi
nigu, kad juos kasmet pylus, tai tegul jie sveiki tai da
ro, kol jiems nenusibos. Duodamas jiems kelią ir drau
ge suteikdamas lietuviu spaudos ėdiku garbę, aš prasi
šalinu ir užleidžiu jiems vietą.

Dienraštis “Katalikas” virsta atgal į savaitraštį 
“Kataliką.” Kelias, kuriuom mano leidžiamasai “Ka
talikas” eis, yra aplamais ruožais užbrėžtas praeito utar- 
ninko “Katalike” mano tilpusiame pranešime. Toje pa- 
pakraipoje savaitraštis ir bus leidžiamas. Pradėdamas 
pats leisti laikraštį ir imdamas į savo rankas jojo vedi
mą, aš pasižadu laikytis tos linkmės, kuri yra užbrėžta 
minėtame mano pranešime.

Baigdamas, kviečiu lietuvius padėti man varyti šį 
sunką darbą musu santautiečią. Amerikos lietuviu nau
dai.
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Italijos ginkluotas garlaivis Verdi nesenai išplaukęs iš 
rint submariną veikimo.

New Yorko uosto, nežiu-

S. P. TANANEVIČIUS. Leidėjas.

CARANZOS KABINE
TE ATMAINOS.

Mexico City, kovo 15. — 
Laikinas Meksiko preziden
tas, gen. Carranza, kuris 
ligšiol buvo prezidentu ii* 
karo ministeriu, iš patstaro- 
sios vietos pasitraukė ir į 
karo ' ininisterinis paskyrė 
gen. OI varo Obregon; užsie
nių reikalų ministeriu pas
kirtas gen. Candiclo Agui
lar. Tos atmainos, sakomą, 
visupirmu padaryta todėl, 
kad Carranzai turėti liuo- 
sas raukas prisiartinus rin-

kiniams prezidento, kokiuo 
jis nori palikti, o paskui, 
kad pasekmingiau butą ga
lima veikti šiame krizyj su 
Suv. Valstijomis.

VALSTYBĖS SEKRETO 
RIUS ATOSTOGOSE.

Ekspedicija Meksi 
kan jau pradėta

Vokiečiai atnaujino ata 
kas aplink Verdun

Turkams vis anksčiau darosi 
Mažojoj Azijoj

PERĖJO MEKSIKO 
SIENA.

SAN ANTONIO.
kovo 15. — Praeitą 
prieš pat dvyliktą valanda 
generolo Pershing karuome- 
nes dalis perėjo Meksiko 
sieną iš Columbus. N. M.

Tex., 
naktį

niekur negali pas- 
iiasakė gen. Guti-

pervėlu,” atsakė

VOKIEČIAI SULAUŽĖ 
PRANCŪZŲ LINIJĄ.
Londonas.* ko vo 15. — Ap- 

link-č Veltinu ■vokiečiai iš- 
naiijbj piadėjo pašėlusias 
atakas prieš franeuzų pozi
cijas"'; ii:'.iš' vakarų pusės 
pDi’laiįžGyfi'aųciizii apsigini- 
nio li'uijV liet dviejose vie
tose, Alibi 'pranešimų iš Ber
lyno. Bet tas vokiečiams 
labai brangiai atsiėjo. Da
bar atkakliausi mūšiai seka 

.'aplink upe Meuse ir vokie
čiai neatsileizdami pirmyn 
skverbiasi,- žengia tiesiog 
saviškių lavonais, nes fran- 
euzai juos savo kulkosvai
džiais skerste-skerdžia. Vo
kiečiai atakas atnaujino su
laukę sau 100,000 kareivių 

I daugiau, kuriuos kaizeris iš 
i kitų frontų pasiuntė, įsaky
damas tvirtovę būtinai pa
imti, nežiūrint dideliausių 
aukų žmonėse. Tam sustip
rinimui atvykus, taigi ir 
prasidėjo naujos atakos.

Ar vokiečiai ten išeis per
galėtojais — sunku iškalno 
sužinoti. Tik žinoma, kad 
jie neteks ten daug savo jė
gų ir tas daug pakenks 
jiems tolesniai karę vesti.

PORTUGALIJA AP
SIGINKLAVUSI.

Bern, kovo 15. — Portu
galijos pasiuntinys Šveica
rijoje praneša, kad Portu
galija ruošia 100,000 karuo- 
inenūs ir kelias batarėjas 
artilerijos. Visa tai busią

Washington, kovo 15. — 
Valstybės sekretorius Lan 
sing su savo žmona vakar 
iškeliavo į Pinehurst, N. C,, 
dešimčiai dieną atostogoms. į pavesta talkininkams, kad 
Laikinai sekretoriumi pali- šiems pagelbėti pasekmin- 
ko Frank L. Polk. 'ginu vokiečius įveikti.

RUSAI MARŠUOJA BAG 
DADO LINKUI.

Roma, kovo 15. -r- Rusų 
viena armijų jau pasiekusi 
Bagdado apskritį Mažojoj 
Azijoj, kita artinasi link 
Mosul, palei Tigro lipę gū-- 
liiltį miestą. ' i :

Rusų armiją, kuri užėmė' 
Erzerumo apskritį, padalin
ta į tris koliumnas. Vieną 
tų koliumnų . maršuoja ant 
Trebezondo, antra — į Ei- 
zingan, ties Eufratu, trečia 
— Kharput linkon.

Nuo Juodųjų jūrių išso
dintoji rusų karuomenė 
randasi jau arti Trebizondo 
ir tuojaus aplink tą miestą 
prasidės veikimas.

Turkams kuo toliau, vis 
ankščiau darosi ir nežinia, 
kokia ateitis jų laukia.

LAUKIAMAS LAIVYNŲ 
MUŠIS.

.............y V ■

Londonas?..kovo 15. - Iš 
Hola-n'dijos * pareina žinios, 
jogei vokiečių karo laivynas 
nuolat reiigiamas kovon su 
D. Britam jos karo laivynu. 
Tuo tarpu tas “garsus’’ kai 
zčrio . laivynas užsidaręs 
Kiel kanale ir tenai jis ap
žiūrimas, ruošiamas. Vo
kiečių laivyno oficieriai iš
kaliu) numanę, kad jie viršų 
imsią, jei tik jiems busią 
leista susiremti su prieši
ninku. Matyt, laivynas vėl 
mėgins išplaukti iš savo 
nuolatinio guolio.

Kas tiesa, vokiečiai nela
bai tikisi jūrių kovę laimė
ti, bet sęprotauja, kad jei 
Vokietija pralaimės karę 
aut šausžemio, ar šiaip, ar 
taip bus priversta savo lai-

EL PASO. Tex., kovo 15. 
— Suv. Valstijų karuome 
nes koliumnos po vadovyste 
generolo oPershing perėjo 
Meksiko s?cną' 3:30 šiandie 
ryte, kaip praneša iš mobi- 
lizacijinės stovyklos. Kiek 
vėliau pranešta, kad tos ko 
liumnos sieną pereis tik 7 
vai. ryte, kadangi pritruko 
geležinkelio vagonu gaben
ti reikalingiausias 
reikmenis.

karo

liumnoj ir jos yra apsupu
sios Villa iš visu pusiu, taip 
kad jis 
prusti,” 
errez.

‘■Tas
gen. Pershing.

Kiek palaukus gen. Per
shing pranešė, kad jis dar 
su Washington!! susinėsiąs 
tuo reikalu.

Kas galutinai buvo nu
tarta, nieko nežinoma.

Villa su savo banditu 
gauja, anot carranzistą pra
nešimo, keliaująs vis toliau. 
Sakoma, jis tai atliekąs la
bai palengva, nes su savi
mi turįs daug sužeistu sa
viškių. Su savimi turis dar 
ir kelis desėtkus arkliu, ku
riuos Columbus miestelyj 
užgrobęs.

APLINIK RYGĄ MŪŠIAI vus pergalėtojams atiduoti. 
Aprobuoja taigi, kad jei ta
sai jų laivynas žus per ko
vę, tai nors galės ir anglams 
didelius nuostolius padary
ti. Taigi jie velija, 
verčiau jų laivynas 
sunaikintas, negu ant 
turėtų tekti Anglijai.

SEKA.
Petrogradas, kovo 15. — 

Rusai oficialiai praneša, 
kad aplink Rygą prasidėję 
dideli mūšiai, ypač į piet- 
vakarus nuo Babit ežero. 
Vietomis rusai durtuvais 
vokiečius išblašką.

NEGAUS JAVŲ.
Londonas, kovo 15. — Ru

munijos valdžia pirkliams 
sukolifiskavo 50,000 vagonu 
su javais, kokie buvo par
duoti Vokietijai; tie javai 
reikalingi Rumunijos ka- 
iTiomeiiei. Vokietijos pirk
liai Rumunijoje buvo supir- 
kę 100,000 vagoną javą, bet, 
kaip dabar matosi, to ne
gaus.

BELGAI IMAMI 
REIVIAUTI.

Amsterdam, kovo
Vokietijos valdžia 
parėdymą, kad visi 
gyvenanti Vokietijoj

kad 
liktu

KA-

išleido 
belgai, 
suvirs 

penkis metus, prievarta tu
ri stoti kareiviauti vokiečių 
karuomenėję. Tai aiškus 
tarptautiniu teisių laužy
mas, bet vokiečiams tas ne
rupi. / - :: *

EI Pašo, Tex., kovo 
Kava 1 < ‘ r i jos divizijos 
inendantas, gen. Per* 
šiandie* stos darban, kad su
gauti meksikonu banditu 
vadą, Panelio Vilią. Šian
die tuo tikslu galutinai bus 
pabaigti visi pienai ir pra
sidės kampanija.

Gen. Pershing 
čionai sugrįžo iš 
ir tuojaus atlaikė 
ciją su 
gen. G 
prieš Vilią veikti. Pasiro
do, kad tarpe Suv. Valsti
jų ir Caranzos įvykusi tai
ką Meksikai! įsiveržimo rei
kale. Kaip amerikonai, taip 
ir carranzistai priešais ban
ditus veiks išvien. Tik klau
simas, kai]) tame reikale už
silaikys Carranzos karei
viai, kurio i amerikonu įsi
veržima su 
žiuri.

Dar ir šį 
tierrez gen. 
binėjo nuo įsiveržimo Mek
sikai!, pasiūlė palaukti nors 
uorę, savaičių, o tuo metu 
natįs carranzistai Vilią su
imtą.

Tečiau gen. Pershing jam 
atsakė, jogei jam esą įsa
kyta stoti ekspedicijen, o 
todėl jis ir turįs tą įsakymą 
pildyti.

“Bet mes turime penkias 
koliumnas kąruomenės, 1,- 
200 kareiviu kiekvienoj ko-

15. SKIRIAMA 120.000 
KARUOMENfiS.

Washington, kovo 15. — 
Čionai ne juokais svarstoma 
apie Meksiko krizį. Brisi- 
bijoma, kad amerikonu eks
pedicijos Meksikai! neuž
pultą carranzistai. Todėl

vakar į
Columbus 
konferen- 

carranzistn vadu, 
lutierrez, kad bendrai

Valstijų karuomenę 
dinti ligi 120,000,

15. — 
išleido

nepasitikėjimu

kartę, gen. Gu- 
Pershing atkal-

LAISVANORIUS 
KRUTUOJA.

Washington, kovo 
Karo departamentas
Įsakymą visoms rekrutaei- 
jos stotims imti, kiek gali
ma, laisvanorius karuome- 
nėn. Visuose didesniuose 
miestuose vietos stotyse 
jaunime prisikimšę ir re- 
krutavimo darbas prasidė
jęs taip plačiai, kaip dar 
uekados. Panašus Ameri
koj sujudimas buvo kilęs 
prieš karą Suv. Valstiją su 
Hispanija 1898 metais.

Lisbona, kovo 15. — Pasi
traukus Portugalijos ininis- 
teriii kabinetui, tuojaus su
organizuotas koalicijlnis 
kabinetas, be kurio negali
ma karo metu apsieiti. Ka
binetan ineina visu partiją 
lyderiai ir todėl nesutikimai 
išnykę. Su Portugalija ir 
Austrija pertraukė visokius 
diplomatinius ryšius.

i
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Svirno Zvynes 
Čilės.
DIEVAS UŽAUGINO.

Dievas užaugino 
Atmininio žiedą
Ten, žalioj pievoje, 
Kur upelis rieda.

Sesės lietuvaitės
Tąsias gėles skina, 
VainikudSna savo 
Su rūtelėms pina.

Arba vandenėliu
Žiedus ją pamerkia,
Širdį jais paguodžia, 
Jei kada nors verkia.

Oi, žiedai ją puikus, 
Tai tikri safirai.
Ištvermę jie reiškia, 
Reiškia meilę tyrą.

16—XII, 1912.

KAZIMIERUI G-ČIUI VARDO DIENĄ.
Mūsiškiai protėviai
Išvien kovės,

Kad butą gyva.
Žydėk, kaip žydėjai,
Ir iš tavęs
Sau vaisiu derlingą 
Turės Lietuva.

4—III, 1912.

SONETAS.
Mažutė muselė aš būti norėčiau, 
Po tavo grinčiutę skraidyti galėčiau 
Ir nuolat matyčiau tęn savo meilužę, 
Kuri taip maloni ,kaip mėnuo gegužes.

Norėčiau pavirsti darželio gėlele; 
Tada nusiskintu manoji mergelė, 
Prie savo krutinės mane prisišlietų... 
Kiek širdis man tad džiaugsmo turėtu!

Lakštute paukštele norėčiau aš būti, 
Galėčiau jos sodno medyj atsitūpti 
Ir dieną, ir naktį jai dainą čiulbėti.

Norėčiau palikti žvaigždutę augštybėj, 
Savosios meilužės akučiu gilybėj
Nors retkarčiais tuomet galėčiau spindėti.

Svirno žvyne.

ONYTEI.
Oi, neduodi man ramybės
Tu, Onyte, ne!
Tave angelą gražybės,
Vis regiu sapne.

Žodžius atsimink kasdieną, '
Ką sakiau laive:
—“Tu mylėk mane tik vieną,
Ašenai tave.”

Tęsti musu viena siela,
Buk ištikima,
Tik tave, Onyte miela,
Myli širdis ma!

MUSŲ GĖLĖS.
Tuliponai, rožės
Puikų kvapsnį tveria, 
Ją žiedai gražieji 
Musu akį veria.

Mums vienok puikesnės ' 
Gėlės lietuvaitės:
Rūtos, lelijėlės,

' Mėtos ir našlaitės.
Atmininio žiedas,
Meilus koks kviėtkelis, 
Į kiekvieną šypsos 
Melsvas jo žiedelis.

Ak! užu anąsias
Jos nmms dau’g meilesnės,
Musą jos gimtinės, 
Mums jos artimesnės.

Tuliponai, rožės —
Gėlės nors išgirtos,
Svetimos inąs širdžiai, 
Jos ne mums paskirtos.
15—XII, 1912.

TIKRAS DRAUGAS.
Ne linksmose valandose
Sužinosi, kas draugai,
Tik tada tu juos pažinsi,
Kai sugaus tave vargai.

Kai vargai spaus tavo širdį, 
Ašaros blakstienas merks, 
Kas bus tavo tikras draugas, 
Tas su tavimi tad verks.

30—XII, 1912. « ;
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BERAŠAI ŽIRGELI!
(Vertimas).

No, berašai tu žirgeli!
Ko bėgi taip išlėto?
Nežinai tiesaus tu kelio 
Pas mano numylėtą?

Juk mane meilužė metė, 
Viens negaliu aš būti; 
Nerasi jei pas ją kelio, 
Tai mums reikės pražūti.

No, berašai tu žirgeli!
Bus sunku tau vis skrieti, 
Mes aplenksime ir vėją, 
Nebus kada ilsėti.

No, berašai tu žirgeli!
Man širdį taip griaudina, 
Nes jinai nustojo vilties, 
Kodėl? — pati nežino.

1913.

BERŽELIS IR MERGAITĖ.
(Vertimas).

Šlama gojuj berželis,
Nes kitaip negali,
Vėjas nuolat jį purto;
Vis linguoja bedalį.

Gojuj mergė dejuoja, 
Ašaros jai taip bįra, 
Nes meilužį ji mini, 
Kurs nuo jos toli yra.

Žiema kai ateis, beržas 
Mes lapus, ką turėjo, 
Pergalės visas audras, 
Nešlamės, kaip šlamėjo.

Žiemą mergė meilužį 
Atsiminus dar sykį, 
Ims liūdnomis akimis 
Kitą ieškot jaunikį.

19—IĮ, 1913.

. .PASKUTINĖ KOVA.
(Iš Kolcpvo).

Virš manęs vis audra skraidė, 
Nuolatos perkūnas mušė, ■ 
O likimas protą baidė, 
Šaltis skverbėsi į dūšią.

Negriuvau aš iš to kęsmo 
Ir smagus ištvėriau kirtį, 
Palikau aš dūšioj geismą, 
Kūne jėgą, karštą širdį.

Kas pagalba? jei ir žunu?
Kas nebus tik — man vis toja, 
Jo Apvaizdoj vis aš bunu, 
Te valia Jo šventa stoj-.' !

Tai tikiu be abejonės, 
Joj gyveninis mano kįla;
Joje viltis begalinės, 
Joj ramybė, joje tyla...

Tu mane negązdink bėda,
s KMan kovon nešauk, likime, 

Pamatysi, tau bus gėda, 
Netesėsi su manimi!

Dūšia mano nėra baile, 
Neslidžiųvęs aš, kaip lapas, 
Tik ant kryžiaus — mano meilė, 
O po kryžium — mano kapas.

20—11, 1913. .

KAS BUS?
Lukeriavimo politika nie

ko nepagelbėjo. Suv. Valst. 
taikosi įsivelti karau, kuris 
gali s.ivis netikėtai prasi
dėti. Šiandien rengiamasi į 
Meksiką su Lmismiue eks
pedicija, kuri tai ir gali bu 
ti akstinu svarbių nuotikiu, 
nes gali Suv. Valst. iųtrau
kti karau su kitomis valsty
bėmis, kuries su pavydu žiu. 
ri į šios šalies iobimą.

Šiandien, arba rytoj Suv. 
Valstiją karuomenė, veda
ma generolo Pershing’o, 
peržengs meksikouų rube-

žių ir pasileis šalies gilu 
mpn, kad sugauti banditą 
gaują ir jos vadą Vilią, ku
rie be jokio atsižvelgimo 
terioja Suv. Valst. parube- 
žį ir žudo amerikonus. Per 
keturis metus Villa su savo 
gauja darė Meksike betvar
kę ir užpuldinėjo ameriko
nus. Meksiko valdžia neįs
tengia banditų įveikti, tai 
prisieis Washiingtonui ją 
pavaduoti, nes tolimesniai 
tokio pažeminimo pakęsti 
negalima.

Prirengtas įsiveržimas 
Meksikai!, kaip valdžia aiš
kina, nieko bendro neturi 
su Meksikos valstybės ir 
pastarosios valdžiai išaiš
kinta, kad norima tik atsi
lyginti su banditais, kurie 
taip įsiėdė amerikonams į 
gįslas ir į kūną. Carranza 
išanksto prielankiai atsilie
pė apie amerikoną užmany
tąjį žygį ir net pats pasiža
dėjo prisidėti prie veikesnio 
išnaikinimo banditų ir įve
dime tvarkos Meksike. Bet. 
apsidairęs ir išgirdęs savo 
generolų nuomones, iš kurių 
malonės pateko į valdonus 
suvis kitaip pradėjo žiūrėti 
į amerikonų užmanymą įsi
veržti Meksikai!. Jo genero
lai dega baisiausia neapy
kanta prieš amerikonus ii 
reikale yra pasirengę pasi
šaukti Vilią ir susidėti 
prieš amerikonus. Gerai tą 
permano ĮVashingtonas ir 
šiandie ne juokais subruzdo 
rengties, nes reikalus su 

* slaptais žmogžudžiais gali

privesti prie rinitų dalykų. 
, Šalip karo fsui Meksiku 

Suv. Valst. graso ir kiti pa
vojai. Garsiai jau kalbama, 
kad meksikonams bandi
tams padeda japonai ir vo
kiečiai. Pastarieji ne ką te
gali, bet japonai dideli ir 
pavojingi priešai. Japonai 
labai daug Meksiku intere
suojasi ir reikale priduosiu 
jiems ginklą ir amunicijos, 
kaip šiandien Amerika pri
duoda talkininkams. Nėra 
abejonės, kad . meksikonai 
susilauktų daug japonų 
liuosnorių pageliam, nes 
tarp Japonijos ir Amerikos 
jau nuo seniai kišo nesusi
pratimai ir japonai griežia, 
apmauda už pa žeidimą jų 
tautybės, suvaržant jų tei
ses Californijoje;

Artimos dienos gali šiai 
šaliai atvilkti daug rūpes
čių ir darbo. Pagyvensime 
pania tylime.

H

Į

*

SAULUTĖ.
.. i . • * - * - —■ • i

(Vertimas).
Linksma, skaisti ir auksinė
Vaikštinėjo sau saulutė
Ir netoli nuo kapiniu 
Susitiko ji našlaitę.

Ši jai skundžias:—“Ar tai tinka — 
Taip linksniai apšvieti svietą 
Ir šypsaisi vis aplinkui,
Kai gyvenimas toks kietas.

Oi, saulute, tau vis viena,
Ašaros vargšei kad trykšta, 
Skurdas spaudžia man kasdieną, 
Tu-gi siunti vaivorykštę!”

—“Našlaitėli! — sako saulė —
Ir man šviesti nesti miela, 
Kai mąstau apie pasaulį, 
Kaikurią kad liūdna siela.

Negaliu vienok sustoti
Žaizdą vis apverkt matytą,
Šviesi aš turiu vaikščioti,
Pildau, kas man įsakyta.

Reikia mesti tuščias skundas, 
Dangumi pasitikėti,
Pergalėjus gi pagundas, 
Žengt į priekį ir... žibėti!”

14—11, 1913.

Šidlava. Balandžio 14 
vokiečių raiteliai pirmą syk 
paėmė Šidlava. Tą pačią 
dieną, vakare, perėjo dau
gybė vokiečių raitelių per 
miestelį ir traukė ant Šiau
lių ir Kelmės. Dvi savaiti 
praleidus, išmušė rusai vo
kiečius iš Šidlavos.įr nuvijo 
juos už Dubisos. Ant Dubi- 
sos krantų buvo labai dide
li mūšiai; laike atakų upę 
užtvėnkdydavo lavonai, o 
krantai jos pavirto kupi
nais. Iš pradžios mūsiš
kiams sekėsi, bet gabi gale 
vokiečiai perėjo Dubisą ir 
greitu 1;’” ” i’žėyo Šidlava. 
Šidlavcs miestelin buvo nu
leisti išviso 27 šūviai, bet 
daugumas iš. ją, ipikrito už 
miestelio. Išdegę miestelyje 
Raseinių gatvė ir vidurys. 
Bažnyčios nudaužė i suar
dė stogą. Į koplyčią vokie
čiai daug paleido šovinių, 
bet nieko beveik nepagadi
no. Visoj apielinkėj, kur bu
vo mūšiai beliko; tik pelenai 
ir griuvėsiai. Gyventojai pa 
sislėpė miškuose ir pelkėse 
su savo likusiu turtu, maža 
tik dalis išbėgo Rusijon. 
Užėmę Šidlava vokiečiai la
bai žiauriai elgėsi su gyven
tojais: atiminėjo nuo žmo
nių turtą ir maistą gaudy
davo jaunas mergaites ir 
kaikurias išžagino; trįs to
kios aukos prisigirde Dubi- 
soje. Laike mušiu užmušė 
vyrą ir vieną moterį, jaunus 
rugius vokiečiai pjovė ir 
šėre, arklįaiąs.. .

Parsiduoda namas su 
dviems lotais, labai pigiai.

Atsišaukite šiuo adresu:
.‘‘202 Lime str. Chicago, Iii.

3214 Sa. fialsted St., Chicago, 111
Artisto A. Vitkausko Teatrale kuopa 

l’ėtnyčiojc, suimtoje ii- nedėlioję — kovo 17, 18 ir 19 dienomis — 
loš gražų ir linksmą voikaliuką garsaus rusų rašytojo A. Čechovo

“JAUNIKIS”
liolę “Jaunikio” Leonovo loš A. Vitkauskas. Apart to bus dar daug 
juokingų monologų, kupletų ir kt. po vardu

“LIETUVIŠKAS ŠIUPYNYS”
Kas nežino ir nematė karo baisenybių, gali pamatyti “Lietuvių Te
atre” kaitomuose paveiksluose'suimtoje, kovo 18 dieną, nuo 2 v. die
ną. Paveikslai yra ką tik pasirodę iš musių “Italų su austrais.” 
Tie mūšiai eina baisiausiuose Alpų kalnuose ir kiekvienas pamatys, 
kokiose sunkiose sąlygose reikia kariauti net debesis siekiančiuose 
kalnuose.
Subatoje atidaroma teatras nuo 2 vai. dieną, kad davus progą vi
siems lietuviams parodyti šituos paveikslus. Surengimas šito pro- 
,gramo apsieina labai brangiai, bet mes. neatsižvelgdami į dideles iš
laidas, norime, kad ir mus teatras pakiltų sulyg kitais. Nepraleiski
te progos pamatyti gerų lošimų ir gražių paveikslų.

■ 
■

■

O

i
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Aš, Jonas Kaifzovivin, paieškai! savo 
moteries Onos Itiidzevičienės, po tė
vais Kiv:i rintė. I’aeimi iš Smalki! 
gubernijos, . Vilkaviškio pavieto, Lan
keliškių parapijos, iš Stolaukeiio. Ji 
mane paliko 1913 metais, išbėgdama 
su burdingieriutn Pranu Sakalausku. 
Jau dabar tris metai kaip pabėgo kai
tai i l’e.nnsylvanijos .valstiją ir da
bar nežinau kur randasi. Aš pirmiau 
gyvenau Scotlande. o kaip atvažiavau 
į Amerikų, tai tik vienuoli ku mėne
sių su muilini j .įgyveno ir nubėgo. 
.Taigų kas iš drąugų, ar pažįstamu 
apie ją žinote, tai meldžiu pranešti, 
už ką iškalno tariu avių, šjuo adresu;

Jonas Nadzevičia,
321 William st., Harrison, N'. J.

Parsiduoda, bueerfiF1 bėrojo 
ir nąujaje liotpyių holipnijoje, 
pat naujos lietuviškos bažnyčios, 
bai geri “fixtures”; purshlnoda 
giai ir greitai. Atsišaukite: 
4434 So. Fairfield avė.,'* Chicago.

vietoje 
prie 

la
pi

lli.

2
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Korespondenciįos«
HARRISON, N. J.

Turėjo šeimininį 
vakarą.

zo 5 dieną “Birutės

va”. Labai sužavėjo pu
bliką čia nelabai senai ap
sigyvenęs p. Sadauskas vi
saip grodamas smuiku, ir p.

7

vakarą.
dalyvavo 
apylinkės

daug žv 
svečių ii

pianu. O
• mer
it ap-

choras 
minini 
vakare 
min iš 
p. St.
“Birutės” christai labai 
linksmi ir dėkingi svečiams. 
Čia pasilinksminta, pašokta 
ir tautinių žaismių lig va
lių žaista. Vakaro vedėju 
buvo p. F. M. Petrulionis, 
kuris po vakarienei persta
tinėjo daug svečių. Neku- 
rie prisiminė daug indomių 
ir jausmingų dalykų. Kal
bėjo Liet. Dr. nukentėju-

skambindamas 
jau apie bernaičių ii 
gaičių gabumus, tai 
rašyti m galima. Ka
padeklamavo ir po kėlės de
klamacijas, o tris mergai
tės: p-lės Marijona, Ona ir 
Julijona Jukneliutės, moti
nos išmokintos, labai gra-

vakaro rėmimą ir

Ali] i na vi

vas p. St. Šimkus 
kun. P r. Jakštys, 
ja p-lė Glemžiute, 
atvažiavusi iš Lietuvos; da
bar apsigyvenusi Newark’c, 
p. Kvedaras iš Brooklyno,

mokyto- 
nesenai

d vašioje. P-lė 13. 
čiutė pa deki cma v< > 
imsiu kankles.”

Čia buvo ir dovanų 
skirstymas. Buvo p 
daiktai, kurie užsiliko 
fėrų, atsibuvusių ]apk 
15 diena, 1915 mctii.

nilo

ko, p. V. Lescmskas is 
Newark’o, p. Kralikanskas 
iš Newarko, p. Milinavičius

vakaro rėmėjams už taip 
tinkamą ir platų programų 
dapildymą. O didi garbe ir 

imas priguli vieti - 
choristėms mergai- 
kurios nenuilstamai

įiems 
tems,

— “V. Liet.” red. — iš 
Brooklyno, kuris .prisiminė 
ir apie aukas nuo karo nu
kentėjusioms. p. St. Šim
kui karštai pritarus, p-lės

no sudarvti nukentėjusiai

publikos mažai tebuvo. Gal 
priežastis tame, kad šokių., 
nei svaigalų nebuvo. Vis-

tos ir Glemžiute perejo per 
svečius. Šio aukojo: kun.

Icvičia po $2.00; po $1.: P.
M. Petrulionis, P. Gasilinas, 
V. Leščinskas, Malinavi

sa u dūkas, A. Dumčiu te, AL 
Staninlionis, I). Simonavi 
čius ir Kvedaras; paminėtų 
aukų — $16.00, smulkių — 
$5.70; viso — $21.70.
. Surinktos aukos perduo
ta p. Šimkui Po vakarie
nei, visiems sėdint prie sta 
]o, p. Štriupas nufotografa
vo. Toliaus pašoko, pažai 
dė ir “Birutės” choras, ve 
darnas p. A. Kaminsko, pa
dainavo 3 daineles. Taip 
pat svečias iš Brooklyno, p. 
Butėnas, p. Kvedarui paly 
dint pianu, padainavo solo 
tris .dainas. Ir p. Kveda ras 
padainavo solo, o p. Šimkus 
pianu lydėjo. Ir taip link
smai vakaras užsibaigė.

. .Vietinis draugas,

HARRISON IR KEAR
NY, N. J.

Lietuviu Dienos 
apvaikščiojimas.

►susivieniję draugijos nuo 
senai veikė. Šv. Kazimiero 
dienoje, kovo 4 d., parengė 
vakarą, kuriame perstatė 

inų dramą — 
Veikalas at vai 

Kastutės 
K. Juod- 

guviai ir 
Petro ro- 

Mo-

“Nastutė.” 
din t a gan gerai, 
rolę atliko ponia 
kojiene. Labai 
gražiai dainavo.
Įėję ’buvo K. Mockus, 
tinos rolėje — ponia p. Ka- 
zokienė, rašt. — p. J. Klibi- 
liūs, Viršaičio — p. Akočai- 
tis, Jono — p. M. Pilipavi
čius. Visi labai gerai atli 
ko.

Toliau p. A. Kaminsko 
vedamas “Birutės” choras 
padainavo: “Vilniaus Rū
ta,” “Kur bėga Šešupė,” 
i‘Meilė” ir “Sudiev Lietu-

no pelno.
Sykiu veikiai*

PERU, ILL.

tis.

Iš šv. Bedo kolegijos.
Kovo 12 d. ALK K M. 

malda kuopos pirm. v>. 
susirinkimą, kuri atid 
mo 3 kuopa laikė menes 
Dikselis. Po to prasi d

nepaprastą iškilme. Intemp- 
ta visos pajėgos, pakviesti 
visi veiklesni tėvynainiai ir 
draugijos. Visi noriai dar
bavosi ir sutarė.

Programas tai <1 ienai su
daryta labai Įvairus ir in- 
domus. Dalyvavo du chorai: 
Liet. Vyčių 25-tos kuopos 
ir Cl. LT. dr-jos. Pakviesta 
du kalbėtoju studentu: p. 
Purvis, kuris pasakė kalbą 
temoje “Karas” ir p. Al. 
Bačkos, kalbėjo temoj “Lie
tuvių Diena”. Kalbėtoju 
labai rinitai savo užduotis 
išpildė, nieko neužkliudin- 
dami, kas galėtų vieno ar 
kito krypsnių asmenis įžei
sti. TTžtad ir paplojo visi 
gausiai minėtiems kalbėto
jams. Be minėtų jau asme
nų ir išvardinti! chorų 
programe dalyvavo su gra
žiomis eilutėmis p-lės B. 
Skripkauskaitė ir O. Žvin- 
giliutė. Ponia S. Greičienė 
padainavo “Vieną ryteli” 
ir “Ak, skausmai meilės.” 
Savo balseliu taip intiko 
publikai, jog pastaroji dar 
išmaldavo ir daugiau. Gra
žini pasirodė p. K. Bučio 
vedamas Cl. L. Tautinis 
Benas. P. Šalčius šį-tą papa
sakojo apie salės bendrove. 
Programas užsibaigė iškil
mingai sudainuotu tautiniu 
himnu.

Šį vakarą aplankė apie 
tūkstantis asmenų. Mena
ma, kad aukų tas vakaras 
nukentėjusiųjų naudai da
vęs apie $500. Aukotojai sa
vo aukas galėjo pavesti tam 
fondui, kurį daugiau mėgia.

Ilgai šis vakaras pasiliks 
cl e vėl an d i eč i ų o men ė j e.

M—s.

Lietuviški Margumynai.

Newark, N. J.
Čia buvo surengti para

pijos fėrai, kurie tęsėsi nuo 
kovo 1 iki 7 d. Žmonių 
sas dienas buvo pilna.

Gub. žemietybė davė 15 tij 
stančių rublių, apskričiai 
6 tukst., reikalinga buj

vi-

Roseland, Ill.
Kovo laikytame L. Vyčių 

8-tos kuopos susirinkime 
nutarta atsilankyti ateinan
tį nedėldienį į Chicagos Dai
lės Institutą. Kalbėta apie 
teatrališko ratelio Įsteigimą

tų 15 tūkstančių tai dide 
ligoninei su 40—50 lo'v 
Buturlinoviečių draugi 
turtinga. Liuosas išdas 
neša 51 tūkstantį rublių.

Sušaukta valsčiaus sd 
rinkimas. Viršaitis praJ 
šęs išaiškino dalyką ir ] 
siūle paskirti pinigų stl

susirinkimai.

New Britain, Conn.
Vietinė šv. Onos di 

ja parengė prakalbas.

Staiga tūkstantiniai b 
sai prabilo:

— Nereikia!.
Balsai kaskart šiurkš 

ja. Galų galo nutįla ir ii

pos Dienoje šv. 
■in g Valiuje 
d komitetas

lOUClVV JYlll L I J IV’ >

priimta. Toliau liko nutar
ta Velykų liuosla ikiu su
šaukti Chicagos 
moksleivių 
Tuo tikslu

Visi ‘‘Kataliko skaitytojai yra 
kviečiami rašinėti žinučbi i ši sky
rių. Žinutes turi būti kaip sralint 
trumpesnes, pilnos ir visiškai tei
singos. Kviečiami yra rašinėti ir 
tie. kurie silpnai temoka rašyti. 
Redakcija rūpestingai raštus su- 
tvaryks ir bus dėkinga už žinių 
suteikimą. .Tuo dauginus skaity
tojai rasines i ši skyrių, juo sky
rius bus indomesnis ir kiekvienam 
skaitytojui naudingesnis. Taigi ir 
skaitytojui ir laikraščiui iš to bus 
nauda. Už visus prisiųstus raštus 
Redakcija iškabto dėkoja, pasižadė
dama rūpestingai sunaudoti visą 
tinkamąją medžiagą.

komi

stulpino. Chicagos rajono 
moksleivių suvažiavimas y- 
ra šaukiamas apkalbėjimui 
ateinančio seimo, kuris atsi-

mui, kad visos apylinkes 
kuopos rengtųsi jį sutikti. 
Taipgi nutarta pasiųsti pa- 
dėkonės laišką toms redak
cijoms, kurios dykai siun-

Baltimore, Md.
“Darbininkų Balso” re

daktoriaus vietą užėmė p. 
A. Brijunas-Andiius. Sena- 
sai redaktorius, p. ei. Lau-, 
kis, sugrįžo Chicagon ir čia 
pradėjo dirbti prie vieno 
laikraščių.

ku ingy n an.
Po to pranešta, kad šv. 

Bedo kolegijos moksleiviai 
yra kviečiami surengti pro
gramą Spring Valley. Pra
nešimas liko priimtas ir tuo 
tikslu išrinkta komitetas, 
kuris susižinos su vietos 
komitetu ir klebonu, kun. 
A. Deksniu.

Nebesant daugiau reika
lų, pirmininkas susirinkimą 
uždarė. • Mažiukas.

Waterbury, Conn.
Apsi gyveno čia lietuvis 

dentistas Dr. St. Saju-anas 
( Sa f rana uskas ), pirm iaus 
praktikavęs Chicagoje.

TMD. 5 kuopa paskyrė 
nuo dviejų josios surengtų
jų vakarų likusio pelno pu
sę naudai nukentėjusių* nuo 
k a r o Lietuvoj e.

Rockford, Ill.
Čia susitvėrė Tautinės 

Sandaros kuopa.

CLEVELAND, OHIO.

Lietuviu Dienos 
apvaikščiojimas.

Ko- 
Ko - 

kuris buvo išrink- 
igaliotas prirengti

Liet. Dr—jų Centralis 
mi tetas 
tas ir 
Lietuvių Dienos apvaikščio-

gai atliko. Lietuviai turėjo

tai te. Tai v 
tikimų tarp 
mergina būti

itsi-

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Gerb. Liet. Dienraščio 
dakcija!

Leiskite mums Jūsų 
biamojo

ger 
skiltyse

Mums labai nemalonu 
iki šiol “Muzikos” n<

sa v< > Mat,

merikos gaidų spaustuvės 
begalo užverstos darbais ir 
nei mažiausio užsakymo ne
atlieka savame laike.
tyje
būti,
mus

Atei- 
stengsiinės tam pagel- 
o dabar savo gerbia1-

tšome. Antras 
numeris išeis a- 
dieną. Tuo pa-

rias “iViuzikos” 
ant pareikalavimų neišsiun- 

ir “plau-

red. ir adm.

“NEREIKIA.
to-

mietijos sąj
Butuvlinovicų
ronežo giib., j
ką ligoniams u.žsikročiaiup-
mis ligomis sergaritiemš.

nutarč

n-

Elizabeth, N. J.
Juliaus Venciaus kieme 

rasta sušalęs Juozas Tamu
lis, apie 50 metų amžiaus, 
gyvenęs pas Vencių “ant 
burdo. ” Nuvežtas ligonbu- 
tin, Tamulis neužilgo pasi
mirė.

Worcester, Mass.
Vietos ietuviai turi tris 

savas mokyklas suaugu
siems.

----- G erbiamieji! Leisk 
išsiaiškinti dalykui, o p 
kui nubalsuosime. Čia ] 
sitaikė...

— Nereikia! Ne-rol I 
ligonines! •

Minia š.
rankomis...
nuomonių:

—- Kam tos ligonine

daktarų priviso, tai į pd 
ei jas “grūstų ! Į pozicijai 
Žinome, kas tai ligoninį
Kas ten paklius, tai lai 
naši... Nereikia! Pas nei 
buosiiis su . ligoninėmis!] 
Žmones žudyti už jų pati 
pinigus.

dalyką nuėjo niekais. PJ 
tatymas . ligoninės tolini 
ateičiai pavesta. Ir ki 
kultūros minčių jau prai 
ko minėtame sodžiuj... V 
kas nyksta bemintiniame 
nežmoniškame obalsyj “i 
reikia.”

3 svetįMžemių LEG! 
NAS FRANCI JOJE. j

Amerikonas 13. Marl< 
tarnaująs “ svetimžemių i 
gioiie Franci jo je, sekančia 
žodžiais charakterizuoja 
gi< >no sąstatą:' '

“Mano skyriuje — ra 
Mąiloę —į. buvo žmonės iv 
rių rasiiisiir ltautybių. Buj 
rix^i, turimų,’aiinamicų ir 
dūkų. : Buvo?, franeuzų D 
vąs. žiiib i!š kur iv kokios b 
mes;"buvo vokiečių visišk

f-ĘMPEROR, FRANCIS JOSEPH-ij 1

os imperatorius Pranas Juozas, kuris, sakoma 
ir vėl mirtinai sergąs. - —
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ipų, stato tikėjimo patikl
ią asmeniškai kiekvieno 
□s nario nuožiūrai. Taigi 
rie Sandaros galėsią pri 
1 ausyti katalikai lietuviai, 
aip ir lietuviai ne-katali- 
ai. Sandara tikėjimo rei- 
aluose pasiliekanti neutra- 
5. Tuom principu Sandara 
usyk pastatė save aiškion 
r griešton pozicijon link 
katalikybės ir visų kitų ti
kėjimų ir ne-tikėjimų. Ji- 
iai, kaipo politikinė orga- 
tizacija, atsisakė turėti ką 
tors už arba prieš katalikų 
ikėjimą ir kitus tikėjimus. 
Finai stojo ant to paties 
>amato, ant kurio stovi re- 
mblikonų, demokratų, pro- 
•resistų ir kitos politiškos 
>artijos Suv. Valstijose.

Iš Sandaros, Kaipo poli- 
ikinės partijos, ypatybės 
steką tai, kad jinai gal tar
as su kitomis politiškomis 
>artijomis, šlietis prie jųjų 
•einti jas arba kovoti prieš 
as. Reiškia, Sandara pas
ate ar bent nori pastatyti 
save politiškos partijos ly
gumoje. Su kokio nors tikė- 
imo žmonėmis, kaipo to
kiais, jinai negali tarties, 
les tokios tarybos išvestų 
Sandarą iš josios užimtos 
leutrališkos pozicijos lin
kui tikėjimų. Galop, jeigu 
>rie Sandaros .gali priklau
syti visokių tikėjimiškų isi- 
ikinimų žmonės, tai jinai 
stodama tarybosna su bile 
tūrio vieno tikėjimo žmonė
ms, tuom pačiu Įiastato ki- 
;us, priklausančius prie ki
šų tikėjimų, labai kčblan 
ladėjiiuau.

Atsižvelgiant i visa tai, 
tą galima sakyti' apie San
taros pastangas sudaryti 
ai lietuviais katalikais bio
ta? Iš augščiau stovinčių
jų argumentų atsakymas 
;į klausimą yra aiškus. Ti 
tėjimas ir politika yra 
Iviemi visuomeniškais veik
sniais, stovinčiais dviejuose 
visiškai skirtingose lygumo
se. Suv. Valstijose sulyg šios
Saiies tvarkos ir konstituci
jos, kitaip nei būti negali
na. Reiškia, Sandaros pa
sielgimas yra didelis ne- 
inoseklumo vaisius. Sanda
ros vi r š i ninkai, pradedam i 
tarybas su katalikais, tuom 
pačiu laužia vieną pamati
nių principų, ant kurių jųjų 
organizacija yra pastatyta.

I*et šalę to nenuoseklu 
tno, Sandara pastatė save 
labai kčblan ir juokingai) 
padėjimam Ji vienijasi su 
katalikais. Kas gali vieny
tis su katalikais? Supranta
mai, kitų tikėjimų žmo
nes. Ir ištiesų, jeigu prie 
Sandaros priklauso katali-

Cunard linijos garlaivis Mauretania paimtas ’ anglų valdžios karo tarnybon.

P LE MARGARETA KAŠIUBIUTE.

Nuo šios savaitės ketvergo p-lė Margareta Kasiu 
biutė pradeda dirbti Tauanevicz Pub. Kompanijoje kai
po kasierka. Jinai yra iš Pittston, Pa., kame pasižymė
jo nepaprastu savo veiklumu naudai nukentėjusių del 
karo Lietuvoje. Jinai Lietuvos Gelbėjimo ir Autono
mijos Fondui surinko, kaip apskaitliuojama daugiaus 
aukų, negu bi kokia mergina lietuvaitė Amerikoj. Au
kų rinkime jinai pasižymėjo ypatingai tarp amerikonų, 
iš kurių jinai surinko gan didelę sumą pinigų nukentė
jusioms lietuviams. Jinai yra gabi ir turinti prityrimo 
biznio srityje, dirbdama ilgus metus lietuviško biznio 
dirvoje.

kai, tai kam gi, dar katali
kams butų vienytis su k a 
talikaiš. Reiškia, Sandara 
susideda iš ne-katalikų. 
Kuom gi jie gali būti? Mes 
žinome, kad Sandaros na
riai nėra mahometonais. bu
distais, kalvinistais, liute
ronais. Jei jie nepriklauso 
prie ktalikų Ražnyčios ir 
tikėjimo, tai matomai jie 
yra taip vadinamais laisva
maniais, bedieviais. įleis 
kia, teisybe sake kai kurie 
laikraščiai, kuomet jie tvir
tino, kad Sandara yra lai
svamanių, bedievių, kad 
katalikams į jąją negalima 

| pri klausyti.

Tai tokia yra skylė, i ku
rią Sandara kiša save. Ji 
patvirtina šiuomi savo pa
sielgimu tuos užmėtinėji-
mus, kurie jai buvo daromi. 
Iš grynai poiitiškai-visuo- 
meniškos organizacijos ji
nai pati pastato save orga
nizacija su tikybiniu atš
ilai viu. Tas reiškia, kad ji
nai išvažiuoja iš savo: vėžių 
ir deda į šalį vieną pamati
nių savo principų. Kas-žin 
ar tai sužiniai daroma ar 
pačių vadovų neprimaty- 
mas?

Katalikai gina ir platina 
savo tikėjimą. Jiems su be
dieviais arba kitatikiais nė
ra jokio reikalo vienytis. 
Jie savo tikėjimo reikaluo- 
se yra užtektinai galingi, 

|kad veikti be jokių “blokų”

per s i t i k r i n i- 
kaipo šios 
Savo tiky- 
iie atlieka

ar susitarimų. Gi politiškai 
—visuomeniškuose reika
luose jie veikia kaipo tam 
tikru politiškų 
m u šalininkai, 
šalies piliečiai, 
binius reikalus 
bažnyčiose. Atėję į viešąjį 
gyvenimą, jie savo tikėjimą, 
kailio brangų daiktą, pade
da į tokią vietą, kur politi- 
kiniam gyvenimui ir triuk
šmui nebūtų pasiekiama 
tai, kas jiems užvis bran
giausia. Pastangos tų, ku
rie nori katalikų tikėjimą 
padaryti visuomeniškai — 
politišku veiksniu, yra pra
sižengimu prieš Kataliky
be, bet ir prieš Suv. Valsti
jas. Tokios pastangos yra 
podraug šventvagyste ir 
valstijos įstatų paniekini
mu.

Vokiečiams aplink Ver
dun staiga ėmė nesisekti ir 
jie ten visu frontui sustojo 
veikę. Nereikia pamiršti 
to, kad pirm kelių dienų 
kaizeris vienoj kalboj išsi
tarė: “Tegu man Verduno 
paėmimas atsieis 200,000 
kareivių, bet turiu paimti.” 
Teisybe, ligšiol tenai vokie
čių gal dar daugiau poros 
šimtų tūkstančių krito, bet 
tvirtove sau stovi kaip sto
vėjusi. Be abejones, turi 
būti kas nors blogai su vo
kiečiais, jei jau paties kai
zerio žodžiai nesipildo.

Nauji žingsniai 
progreso keliu.

Europos karui užėjus, 
Amerikos lietuvių leidėjai 
ir pavieniai asmenįs beveik 
nustojo išleidinėję kningas. 
Aš pasiryžiau tą spragą už
pildyti ir pradėti leisti kny
gas. Savo pasiryžimą aš 
aprubežiuoju vien tiktai ge 
romis kningomis, tai yra to
kiomis kningomis, kurios 
prisidės prie lietuvių kultū
ros, apšvietos kėlimo.

Teisybe, iki šiolei jau yra 
išleista daugybę vietinių 
kningų. Vienok tarp dau
gumos yra pasitaikę išleisti 
ir abejotinos vertes kningų. 
Pastarojo apsireiškimo prie
žastis aš išdalies matau štai 
kame:

Musų veiklesnieji moks
leiviai, norėdami užsipelny
ti koletą centų, pa rengdavo 
bent koki vertimelį ir at
nešdavo parduoti leidėjui. 
Leidėjas, dažnai nenorėda
mas vien atsisakyti, nupirk
davo rankrašti ir išleizda- 
davo kningelę. ■Daugumas 
taip išleistų kningų pasiro
dė labai mažos vertes.

Aš pasiryžau saugoties, 
kad bi ko neleidus, kad iš
leistieji raštai butų tikrai 
geros rūšies, naudingi. Vi
sus perkamus raštus duosiu 
peržiūrėti literatams žino
vams, saiižiningiems kriti
kams, kad jie nustatytų 
kiekvieno prirengto veikalo 
vertę. Veikalą- spauzdinsiu 
tiktai tuomet, kai tokie ži
novai pripažins jįjį esant 
geru ir vertu spauzdinti. 
Jeigu veikalas bus nepripa
žintas užtektinai geru, tai 
tokio rašto nespauzdinsiu. 
Tokiu budu aš tikiuosi at
siekti to, kad kiekviena 
kninga, mano išleista, bus 
ištik rujų naudinga ir skai
tytojas, pirkdamas jąją, ne
turės abejoti nei bijoties. 
kad jisai veltui leidžia pini
gus. Kiekviena pirkta knin
ga bus ištikrųjų naudinga 
ir verta tų pinigų, kurie bus 
už jąją užmokami.

Dabar pas mus yra eile 
kningų spauzdinti. Taip 
esamųjų rankraščių yra se
kamieji: K. Jurgelionics su
rinktosios Lietuvių Mįsles 
su prakalba, komentarais ir 
palyginimais; keletą moky
tojo Grigonio veikalų; Lie
tuvos Ilistorija nuo seno 
vės gadynių iki šiandien: 
Lietuvių Literatures Ilis
torija; Princas ir Klgėta, 
autelius Mark Twain; J. 
Laukio Raiikvedis. Taipgi 

į ketinama iškišti keletą 
[spalvuotų paveikslų: DLK. 
Vytauto, Dr. Vinco Kudir
kos ir Simano Daukanto. A- 
pie kitus leidinius bus pa- 

; skelbta vėliaus.
Tikiuosi sulaukti priej a įi

mtos ir pritarimo iš Amerikos 
1 lietuvių visuomenes tam 
į tam darbui ir šioms pas- 
I tangoms pasidarbuoti mu
sų kultūros ir apšvietus la
bui.

S. P. Tananevičius, 
“Kat.” leidėjas.

KARALAITIS ALEK 
SANDRAS ROMOJ.

Roma, kove 15. —— 13 ui ga- 
: rų užimtos Serbijos sosto 
Įpėdinis, karalaitis Alek
sandras, su Serbijos piemic- 
ru Pasiču atkeliavo Romon. 
[Kiek laiko čionai paviešė
jęs jis keliaus Paryžiun.

Pranešimas 
“Kataliko” Pre
numeratoriams

Virstant “Katalikui” iš 
dienraščio i savaitraštį, 
* ‘ Ka taliko ’ ’ prenumerato
riams yra pasiūlomos sekan
čios atsilyginimo išlygos:

1) Dienraščio prenumera
ta bus perversta i savaitraš
čio prenumeratą. Kadangi 
dienraštis kaštavo $5.00 i 
metus, o savaitraštis kaš
tuoja tiktai $2.00 į metus, 
tai prenumerata bus sulyg 
to ir sutvarkyta (Pavyz
džiui: skaitytojas, kurisai 
yra užsimokėjęs $3.00 už 
pusę metų ir gavęs laikraš
ti per du mėnesiu, iš ko pa
lieka dar $2.00 prenumera 
tos, savaitraštį “Kataliką” 
gaus per visus metus už 
tuos likusius du doleriu; su
lyg to principo bus sutvar
kyta ir visas šios rūšies at
silyginimas ).

2) Kas norėtų, vieton 
dienraščio, toliaus gauti sa
vaitraštį, gali atsiimti savo 
likusią prenumeratą iš mu
sų knygomis.

S) Kas nenorėtų “Katali
ko” savaitraščio nei knygų, 
tam pasiūlome už likusią 
prenumeratos dalį užrašyti 
bile kurį kitą Amerikos lie
tuvių laikraštį.

4) Kas nenorėtų savait
raščio “Kataliko,” nei atly
ginimo kningomis, ar kitų 
laikraščių užrašymu, tiems, 
pareikalavus, grąžiname pi
nigus.

Skaitytojai, kurie nenori 
pirmos išlygos, tai yra nori 
išlygų 2), 3) ar 4), yra kvie
čiami atsišaukti vieno mė
nesio bėgyje nuo kovo 15 d. 
1916 m., tai yra nevėliaus 
balandžio 15 d. 1916 m. Ne
atsiliepę per nurodytąjį lai
ką bus paskaityti sutikę su 
pirmąja išlyga, ir jiems sa
vaitraštis bus siuntinėja
mas, kol nepasibaigs liku
sioji dienraščio prenumera
ta.

šisai pranešimas yra ofi- 
cialis, ir daugiau pranešimų 
nebus.

Su pagarba,
J. A. Chmieliauskas, 

Administratorius.

Šiandie daug rašoma apie 
Suv. Valstijų karuomenes 
įsiveržimą Meksikai). An
gliški laikraščiai kas miela 
valanda skelbia vis naujas 
sensacijas apie tą bausmine 
ekspediciją ir nuolat tvirti
na, kad jau-jau karuoinene 
žengia per sieną. Tuo tar
pu Washingtone apie tai vi
sai kitaip manoma. Car
ranza yra tai amerikonų 
ekspedicijai priešingas. B<* 
jo sutikimo, matysime, pre
zidentas Wilson susilaikys 
su tuo įsiveržimu taip ilgai, 
kol pastaroji amerikonų 
skerdė ne visiškai nebus pa
miršta. Tai]> bent atrodo. 
Ton vilkiniui atsiras klintis 
ii- visa tai po senovei gra
žumu praeis.

Sekantis “Katali
ko” numeris bus 

išleistas
Kovo 23d., 1916.

• ...... .... .. .. .. . ....■
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Mokslo Trupiniai.
Koksai milžiniškas gyvūnas 

.turi nykštuko smegenis.
Vienu Įstabiausiųjų gam

tos apsireiškimų yra gyvu 
lys, vadinamas hippopota 
mu. Jisai yra apie penkis 
kartus didesnis, negu ark- 
lys. Vienok jojo smeg.mjs 
yra nei kiek nedidesnės už 
arklio smegenis. Šisai gy
vulys yra labai išsiplatinęs 
apskrityje upės Nik Gyve
na jisai daugiausiai vande
nyje. Šisai jojo gyvenimas 
vandenyje daugiausiai pa
aiškina priežastį, kodėl ši
sai gyvulys yra užsilikęs iki 
dabartiniųjų laikų. Jisai 
galima sakyti, liekana 1ų 
laikų, kuomet ant žemės pa
viršiaus buvo privisę dau
gybe milžiniškų gyvulių su 
mažomis smegenimis. Dau
guma jųjų gyvena ant saus- 
žemio. Persimainius gyve
nimo išlygoms ant žemės, 
šie milžinai gyvūnai turėjo 
išnykti, užleizdami savo vie
tų mažesniems gyvūnams 
turintiems vienok didesnes 
smegenis ir mokantiems ge
naus prisitaikinti prie per
simainiusių gyvenimo ap
linkybių. Ilippopotamas 
vienok nebuvo šių permai
nų paliestas. Jisai ramiai 
sau ilsėjosi šiltųjų šalių 
vandenyse. Hippopotamo 
papročiu yra pasinerti van
denyje ir, iškišus snuki tru
puti virš vandens, kad bu
tu oro kvėpuoti, ramiai sau 
leisti laiką ištisomis valan
domis.

f-------------;-------------------

Kokia knyga buvo pirmiau 
šiai išspauzdinta?

Turbut ne visiems yra ži
noma, kad pirmiausia spau
sdinta kninga, kurių pasau
lis pamatė — Biblija, arba 
Šventas Raštas. Spausdino 
ja Johan Gutenbergas, 
kurisai išrado pasauliui 
spauda. Pirmosios kningos 
spausdinimas užėmė labai 
daug laiko ir atsiėjo neiš
pasakytai brangiai. Guten
bergas, būdamas neturtingu 
žmogum, iš pačių pradžių 
net bijojo, kad neužteks pi
nigu visai knygai atspauz- 
dinti. Galop 1455 metais.

Šiaurinis rusų karo 
frontas.

“1 Jori iuer Tagebl a tt ’o'' 
korespondentas praneša, 
kad šiauriniam karo fronte, 
tarp Rygos ir Mintaujos 
kur atsiranda neišmatuo
jamos, nepereinamos pelkės 
ir miškai, karinis veikimas 
labai apsunkintas. Apkasai 
padaryti net augštesnėse 
vietose pasirodė netinka
mais, kadangi visur Įsise- 
mia vandens, kuris viską 
gadina.

Prisiėjo vokiečiams ap
šaudomuosius apkasus in- 
taisyti augščiau paviršiaus 
žemės. Minėtas darbas pa
reikalavo specialūs techni 
kos ir dideliu pastangų. Yi- 
supirma pelkinė žemė rei
kia sudrutinti. Tuo tikslu 
prisiėjo padėti plačius ir il
gus rastus. Tie rastai pa
imami iš artimu miškų, kur 
jų pakankamai esama. Vi
sas vargas yra jų pristaty 
me. Dažnai ištisas valan
das prisieina išstovėti van

Ipo ilgo darbo, Biblija buvo 
užbaigta. Spausdinimo pra
monė buvo pastatyta ant 
tvirtų vystymosi pamatu. 
Žmonės pamatė, kad nors 
kningos atspauzdinimas ir 

i brangiai atsiėjo, vienok jis 
visgi buvo daug pigesnis, 
negu kningų perašinėji- 
mas ranka, kas iki tam lai
kui buvo vartojama kningų 

j išplatinimui ir kaštavo ne- 
i paprastai daug. Didesnės 
I knygos perrašymas ranka 
dažnai užimdavo visų vieno 
žmogaus amžių, o kartais ir 
net daugiaus.

Kur dingsta žaibas, 
pasiekęs žemės?

Žaibas, kaip žinome, turi 
milžiniškų jėgą. Jisai su
griauna kartais didžiausius 
namus, pradeda milžiniškus 
gaisrus. Žmonėse yra viso
kių pasakojimų apie nepa
prastus “šposus,” žaibo iš
kirstus. Tat kur dingsta 
žaibas, kuomet jisai pasie
kia žemės?

Yra žinoma, kad žaibo 
jiegą sudaro ne kas kita, 
kaip tiktai elektra — ta pa
ti elektra, kuri apšviečia 
namus ir gatves, varo stryt- 
kaiius ir kitokias mašinas. 
Griausmas ir žaibas, ku
riuos mes girdime ir mato
me, yra tiktai elektros veik
mės pasekmėmis. Jie netu
ri jokios jiegos daryti blo
ga ar gera. Pačia veikian
čiąja jėga yra elektra.

Kuomet elektra pasiekia 
žemės, tai jinai ineiria i že
mę, “Įlenda.’” Tenai jinai 
persimaino. Tiktai pasta
raisiais laikais pradedama 
suprasti, kaip svarbi yra 
šioji elektra žemei. Pasi- 
dėkavojant jai, kaip mano
ma, žemė pasidaro daug 
našesnė, derlingesnė. Suly
ginant tą blogą, kuri per
kūnas padaro savo naiki
nančia jiega, ir tą gerą, ku
ri atlieka elektra, inėiusi 
žemėn, pripažįstama, kad 
žaibas atneša žmonijai daug 
daugiaus naudos, negu blo
go.

denyje. Ant mediniu rastų 
statoma iš lentų sienos su- 
lyg žmogaus ūgio. Toliau, 
abiejų sienų tarpan pripila
ma žemių ir medžių. Tečiau 
darbas buna dar neužbaig
tas. Priešakis tokios sienos 
apmetama stora eile žemių 
Tada tokie apkasai geri ne 
tik prieš šautuvų ugnį užsi
slėpti, bet ir nuo kanuoliu 
ugnies tinkamai gina.

Del atsargumo tokių sie
nų sudaroma visa eilė. Kai- 
kuriose vietose tokių apka
sų statymas susitinka su di
delėmis sunkenybėmis, kur 

I prisieina į pelkėtą žemę su
kasti šulus ir ant tų šulų 
statyti apkasus.

Šalip didelių maisto pri- 
teklių, kokius dabartiniu 
laiku Rusija turi l’abalti- 
jos provincijoje (dalyse ku
rių vokiečiai neužėmė) vie
špatauja badas. Paeina tai 
del tos priežasties, jog ne
esama organizacijos padai! 
nimui maisto. Daug Pabal- 
tijos miestų pardavinėjimą 
duonos, miltų, žibalo, cu
kraus ir medžio įvedė pa

gal kortelių, bet toks būdas 
menkai padėjo.

Estonijoj, pavasaryje 19-
15 metų, pritruko grudų del 
mėsos. Ačiū žemdirbystės 
ministerijos apsileidimui ir 
nerūpestingumui, Estonijai, 
vieton 270 vagonų reikalin
gų grudų, pristatyta tiktai
16 vagonų.

Iš priežasties prastos ko
munikacijos, turtingi žiba
lo šaltiniai, anglių kasyklos 
ir daugybės medžių, kuriuos 
turi Pabaltijos kraštas, vie
tiniams gyventojams tie 
turtai buvo neprieinami. 
Estonų laikraščiai rašo, jog 
kuomet pargabenama maži 
transportai cukraus, žibalo, 
miltų ir tp., tai tūkstančiai 
žmonių apgula krautuves.

Žmonės esą nusiminę. 
Blogas upas ir tarpe karei
vių. Rusų valdžia nesenai 
išleido apskelbimą drau
džiantį persikėlimą gyven
tojų iš dešinėsės Dauguvos 
pusės į tarpą 20 varstų nuo 
Dvinsko ir ligi Dauguvos 
intakes. Prie tokių pat Įsa
kymų išdavimo valdžia pri
sirengia ir kitose fronto 
dalyse.

Iš Chicago
MeSININIKAS INTAR- 
TAS ŽMOGŽUDYSTĖJE.

Nuostabiu budu pereitą 
sekmadieni nužudyta Wil
liam Bindrim ir jo sūnūs 
George, mėsinyčios savinin
kai prie 1106 Blue Island 
avė.

Ponia Bindrim savo gy
venime, 4021 Filmore gat., 
vyro ir sūnaus pagrįžtant 
jaukė ligi vėlumai nakties. 
Kuomet išaušus rytui lau
kiamieji neatsirado, jinai 
ėmė teirauties pas kaimy
nus, bet nieko nesužinojo. 
Nuėjo tuomet į krautuvę, 
kur išvydo baisią sceną. Vi
sos duris buvo užrakintos, 
išskiriant tas, kurios vedė 
i vištinę. Ant grindų gulė
jo negyvas sūnūs ir tėvas 
su mėsininko kirviu padary
tomis žaizdomis. Šalip jų 
gulėjo skrynutė su $180 ir 
keletu čekių. Čekių ir pini
gų atrasta ir kitose vietose. 
Iš to aišku, kad žmogžudy
stė ne apiplėšimo, bet kers 
to tiksiu papildyta.
Jaunojo Bindrimo rankose 
atrasta kuokštas, suvis 
skirtingų nuo jo pat'es, 
plaukų. Į policijos paklau
simą ponia- Bindrim išvar
dino, kokie pagelbininkai 
toje mėsinvčie.Įe dirbę. Vi- 
snpirma suareštuota 
Cunningham, 3128 Flou
rnoy gat., ku.,;; tečiau pa- 
buosuota. Das'.ui suareš
tuota V. Dobrinsky, ĮSI’ 
So. Ashland avė., kuris dar 
bą pametęs iš priežasties 
nekuriu nesusipratimų. Jo 
plaukai labai panašus at
rastiems jaunojo Bindrimo 
rankose. Dobricky tėčiam 
(virtinas, kad pereitą savai
tę minėtoje krautuvėje jam 
neteko būti.

HOYNE PRIEŠ PO 
LICIJA.

Valstijos prokuroras, Ho- 
yne,. vakar išėjo su ypatin. 
gaiš užmetimais prieš ke
turias kandidatus į polici
jos perdėtin į, Healey, už 
nerūpestingumą savo parei
gose. Minėtieji kandidatai 
apgaulingais keliais siekia

si paaugštinimo.
Pastarieji Hoyne užmeti

mai i šaukė nemenkesnę sen
saciją už pirmąsias jo rezo
liucijas apie policijos sutru- 
nėjimą.Štai jo žodžiai: “Pa- 
gelbininkas Michael J. Gal
lery, vienas iš besisiekian- 
čių į kapitono laipsnį, yra 
“grafteriu.” Gavau infor
macija, kad trijų pegelbi- 
ninkų, t.y. M.J. Gallery, W. 
F. Russellio ir W. H. West- 
brook’io paaugštinimas pa
daryta už pinigus, ty. su. 
teikta tiems, kas nusipirko. 
Mano asistentai tą paliudi
ja ir jaigu pasirodys, tas 
tiesa, policijos perdėtinis 
turės daug pagalvoti.”

Minėtas Gallery juodą 
dėmę nešioja nuo 1894 me
tų. Tais metais jis buvo pa-1 
šauktas prisiekusiųjų tei
sman už apiplėšimą kalinio, 
kuris buvo jo priežiūroje. 
Ligi formaiio proceso te
čiau neprieita, kadagį skun
dėjas nedalyvavo teisme. 
Išvilkta aikštėn ir kiti Gal
lery darbeliai. Jis rinkęs 
nuo pasileidusių mergelių 
pinigus ir užtad joms pa
likdavo pilną liuosybę. Jis 
spalio men. 1893 metais ap
vogė E. Boererą, 4856 Indi 
ana avė. Pavogė $4,000. Te
čiau anie darbeliai būdavo 
nuglostyti ir Gallery re
miamas savo šalininkų 
sluoge augštyn. Ar reikia 
tad stebėtis, kad šiandien 
piktadarybės mieste taip 
plačiai suleido šaknis. Juk 
ir pati policija tokias šak
nis palaiko.

Kas-kas, bet turkai tai 
jau tikrai puikiai pramoko 
rokundų nuo vokiečių. Kon- 
stantinopoiyj tik ir skelbia
ma, kad turkai Mesopatami 
joj anądien 2,000 D. Brita
nijos kareivių išmušę, kitą 
dieną 3,000, paskui vėl 5,000 
ir t.t. Prieis prie to, kad 
iižmuštus savo priešininko 
'kareivius rokuos šimtais 
tūkstančių. Toksai rėkavi
mas pasaulį prijuokina. Ant 
nelaimės turkai ligšiol ofi
cialiai dar nepranešė, kad 
rusai užėmė jų tvirtove Er- 
zerurn, nors nuo to smūgio 
gana daug laiko praėjo. 
Tikri vokiečių mokiniai!

JUS GALEIE IŠAUGITIPLAUKUS
Ar slinka jums pluakai?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu?*Ar 

užkrėsti Lokius nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu Ilgu, 

tai stenkitės apsauguoti jos. l'žsakykete 
iluostiota knygute jusu prigemtą kalba: 

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsitigo specialisto, 

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku.--sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumus—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai 1 penkius savu- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukusi. 
-r-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliįtu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
plauku prašalinu plaiskotes ir augina gra
žius plaukus l'ž 10 centu arba krasos 
jnarke.ins prisiusiąs sykių su Justi antrašu. 
Męs išsiuceme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
sta. kuponą ir siuskete šiaudeli.
ertiion Laboratory, Box 544, Urion, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu .Jei apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute "Teisybe Apie Plaukus." 
(Pasiuskete sykiu kuponu su jusu antrašu.)

Bizneriai garsinkites L.
D. “Katalike”.

g

Tiesus, Teisingas 
ir ant Lygios

Tai, kuom NAVY yra ir iki šiol buvo 
Jisai yra padarytas iš rinktinio, nunoku
sio Burley lapo—geriausio aplinkui kram
tymui ir rūkymui tabako ant svieto. Pa
mėgink sau labiausiai-patinkamu budu — 
pypkėj, cigarete arba kramtyk.

GAIL a AX 

NAVY 
Long Cot Tobacco

“Geriausias Tabakas Geriausiuos Pakeliuose'
NAVY yra ne tiktai saldaus skanumo 

ir kvapsnio, bet jisai yra sotus ir pilnus. 
Tai kodėl jis daro stiprų, išteklingą, skys- 
timingą kramtymą ir ilgą, užganėdinantį 
rūkymą pypkėj.

NAVY tai — tvirtas, šilkuotas ilgas Ta
bakas. Tai kodėl jis yra taip lengva suvy
nioti i skanų, gražų cigaretę. — jis nesu
byra, neišpuola ir nenusipučia šalin.

Keturi apvyniojimai
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G.W.GAIL&AX.
BALTIMORE, MO. 3
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SAULE”

THE SUN.
Smagiausias Lietuviškas Laikraštis1

IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYGZIA
Prenummfe Kaštuoja:

fijySPPSi/C J Ant viso meto - $2.50 
nJflLSilnL (Ant puses meto - 1.25

ir i Rosijoje ir Lietuvoje - $3.50 FI sHI is I IrEF ą Anglija ir Skotlandija - 15 Sh., KnWItiWB Wk į prusUose 15 Mar,, Kanadoj $3.50

Įj. Užsirašant ‘ SAULE” reikia drauge ir Pernume- 
rata siusti per pačto Money-Orderi arba pinigus re
gistruotam Laiške:

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimui viena numeri dykai

W. D. B0CZK0WSKI-C0.Ma&,"c4,^e!

»

........................................................ i

i APKVAITĘS? PAILSĘS?!'j
® Jautiesi norįs vemti, išeit'? Ma-g
■ tai demes prieš savo akis? Imk ’ 
jj WAH Pigulktj. Jis išvalys. JĮ 
§ tavo kūno vidurius ir tuom pada jji
■ rys Jus sveiku. Pasiųskite 2ac.g 
jįstampomis, pinigais arba Money®
1 Orderiu į I

■ Wm. A. Herrick, Ph. G. s
■ 10558 Torrence Ave. Chicago, III.' 
jaaHBUBBlC -iH'iaSH' ISB

8 PASAŽIERIŲ LIMOU- 
SINAS

Gerame stovyje, ką tiktai t .
visas naujai sutaisytas, tin
ka samdymo ir laidotuvių 
darbui; pigiai, už grynus pi
nigus. Kreipties:
1146 E. 47 st;, Chicago. Ill.
i. . . ,...... .
aSSES353SKSS^32SSC5SEKSS

m

palaiko
šviežiu, drėgnu 
skaniu — tikra 
nū vertė tikro vy 
tabako, kuriuo tu 
pasidžiaugti iki augs- 
čiausiam laipsniui. Pa
sirūpink pakelį šiandie 
ir pamėgink.DYKAI

Paprašyk savo krautivninko dy
kai knygutes popieros, kuri duo
dama su kiekvienu S-centiniu pa
ke! u NAVY.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

įocosecoceo

l
M

&

>
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® Residencijos.
_ IMouroe 5622 Tol Haymarket 1027 ■

- ANTON A. TOCHA ■
' ARCHITECT & ENGINEER M
9 Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir
- rezidencijoms ir it už labai Žemas kainas g

$ Room 207 Home Bank Bldg. H
g N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė. • 
į Res. 1431 Holt St Chicago, III. g

fEVESKIO M 

“nsMOKYKJA 
3106 So.Halsted SL.Chic^pi 
' Čia gali-išmokti angliškai

CICERO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS.

'Pranešame, kad p. Mozeris, 1426 S. 
48th Court, Cicero. III., yru iiiusi.i Įga
liotu agentu rinkti prenumeratą ir už- 
rašimti “Kataliką.” Tat pas ji drą
siai, be jokios baimės, galite užsirašy
ti* “ Kataliką” ir • jam premimeratos 
pinigus užmokėti.. . . .

Tananevjcz Publishing Co., 
S. 'P. Tamiuevičius, Prez.

DIENINE !R VAKARINE MOKYKLA 
RQSELANOE

Jei nori išmokti greitai ir atsakan
čiai anglu kalbos, tai lankykis į mu
są mokyklą.

čia gali pradėti mokyties nuo pat 
pradžios, arba nuo kur esi geriau ap- 
sipažiuęs. nes klesos yra sutvarkytos 
taip, kad kiekvienas naujas mokinys 
atranda skyrių pagal savo išgalėjimo. 
Musu mokykloje neturėsi jokio var
go išmokti augią- kalbos. Sunaudok 
liuosą laiką ant pasimokinimo. Mo
kykla atdara iki 10:30 kas vakaras. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po 
pietų.

Waitches Mokykla
11045 Michigar. Ave., Roseland, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško* kalboa

„ Lietuviško* kalbos
„ Aritmetikoa
,. KnygvedyatSa
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Plrklybos teisią
„ Abelnos Hist ori j 01
„ Huv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ PilietysUa
„ l’clitiškoa Ekonomijos
,, I>ailaraSyBt6s

Mokinimo Valandos;
NUO e RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7i30 IKI Bi30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

F ji ■ ".~n~-nMni'iieiiriiwig
. Yards 5194.

I AKUŠERE A
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHOTuriu patyrimą moterių ligo
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms. :

L3136 W. 39-ta gal., Chicago, III. 
arti Kedzie avė.__'____ ’__ ■ ■__ ___’________ •, .« 

. . . . )
Q »S N M.u.N Oi

■ Phone ’ Yards 2063

H Mes parduodame ir mainome , 
■ Singer, Wheeler & Wilson, Whi- ■ 
■ toi Now Home ir kitas geriausias ■ 
■ siuvamas mašinas pigiausia1 kai- J 
g na. Visos gvarantuojamos. Taip- | 
g gi pataisome senas mašinas. g
v THE BREMER COMPANY' I 

“ 5345 S. Halstėd St.', Chicago, III. ! 
Lmwaa ...........................wci^iiiii8»iii*raiS

1 Reikalingos mergintis1 mezgimo *dirb- 
tuve je. JMrbtfs -nuolafinis.'’ ;Gera^mo- 
kcslts. Kreipties:* “ ■:}' jį

The • Bailee Ktg. ’Mills,
Fort'Plain','N.-Y.' |
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6 Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No, 1.

Katalikų Gyvenimas.
PERSPĖJIMAS APIE 

KARO ŽINIAS.
Laikraštis “Osservatore 

Romano”, išeinantis Ryme 
ir esantis Švento Tėvo or 
ganu, nesenai patalpino sa
vo skaitytojams ir aplamai 
visiems katalikams perspė
jimą apie pranešimus, ku
rie telpa svietiškoje spau
doje sąryšyje su Vatikano, 
popiežiaus buveinės, reika
lais.

Metai atgal Soros Ka
tedra, Abruzzi apskrityje, 
Italijoj, išlaikė baisu žemės 
drebėjimą tnom tarpu, kai 
viskas aplinkui buvo paver
sta į gruvėsius. Šįmet, ly
giai metams sukakus, šioji 
bažnyčia likosi ugnies be. 
veik visiškai sunaikinta. 
Šventas Tėvas susyk pa
siuntė 10,000 franku, kad 
padengus pirmiausias išlai
das.

Tasai .perspėjimas yra la
bai svarbus ir Įsidėmėtinas. 
Spaudoje, ypač amerikoniš
koje, dažnai matyti įvairiu 
pranešimu apie popiežiaus 
darbus ir tikslus. Dažnai 
tie pranešimai yra pačių 
korespondentų prasimany
ti. Kariaujančioms valsty- 
joms butu labai svarbu tu
rėti Šventojo Tėvo paramą 
ir priejautą. Tas reikštų 
(langelio milijonu katalikų 
vadovo palinkimą jųjų pu 
sėn. Kokia didelė yra mora-

Nanja lenku katalikiško
ji bažnyčia Shenandoah, 
Pa., kurios pastatymas ka 
štavo $100.000, yra didelia
me pavojuje, nes žemė, ant 
kurios jinai stovi, pradėjo 
leistis žemyn. Apačioje baž
nyčios yra augliu kasykla.

Kardinolas Gibbons pri
ėmė savo namuose Billy 
Sunday, žinomąjį Ameriko. 
je pamokslininką. Jiedu 
daugiausia, šnekėjosi apie

liška tokio prie jautos išrei
škimo svarba —kiekvienam 
suprantama. Iš čia ir kyla 
tie įvairiausi pranešimai 
apie tai, ką Šventasai Tė
vas mano arba daro.

Vienok, kaip augščiau 
pasakyta, į visus tuos pra
nešimus reikalinga atsineš
ti labai atsargiai ir nepri
imti jųjų teisingumo be nuo. 
dugnio kiekvienos žinios iš- 
gvildenimo.

MEXIK0 IR KATALIKAI
Skaudžiausioj i vieta vi

soje Amerikoje, tai Mexiko, 
kurioje paskutinius kelius 
metus katalikams yra teky 
pergyventi baisiausios kan
čios ir persekiojimai. Tie 
persekiojimai ir iki šiolei 
nepasiliauja. Mexikos val
džia yra tartum tyčia pasi
stačiusi savo tikslu daryti 
katalikams, ypač katalikų 
kunigijai, kaip galint dides
nę skriaudą. Katalikų vie 

’ nuolynai ir bažnyčios yra 
i š j nok i a mos, pan i ekiu amu
ir naikinama be jokio pa
sigailėjimo.

Ypatingu žiaurumu ir ne
apykanta prieš katalikus 
yra pasižymėjęs Carranza, 
dabartinis neva valdytojas 
Mexikoje, Suvienytų Valst. 
pripažintas. Jisai, kovoda
mas prieš savo politiškus 
priešus, su nemažesniu įnir
timu kovoja ir prieš katali-

įsunkumą kalbėti labai dide 
iliam skaitliui žmonių. Li
kęs nuo to laikas pavesta 
kalboms apie “Base-Ball”.

Laikraštininku
teisės Chinijoj.

I)r. Lu-tzeng-tziang,’ chi- 
nu pasiuntinys Paryžiuje, 
iš savo valdžios gavo Įsaky
mą apdovanoti Francijos 
prezidentą užsitarnavimo 
ženklu. Lu-tzeng-tziang pa
dare vizitą pas ministerių 
pirmininką ir turėjo su pa
staruoju pasikalbėjimą. 
Tarp kitų paliesta tema 
dienraščių reikale. Chinų 
didikas išreiškiąs savo nuo
stabą, kaip tai Europos val
stybės savo dienraščiams 
daleido tokią laisvę.

— Pas mus, Chinijoj — 
išsitarė chinas — dienraš
čiai pažaboti, negali tiek 
pasivelyti, kaip Europos. 
Visi dienraščiai nuo vyriau
siųjų redaktorių ligi pap 
rastųjų lapelių spauzdinto- 
jų atsiranda po kieta poli
cijos priežiūra. Nei vienam 
chiniečiui negalima pasto
ti laikraštininku neužbaigus 
30 metų amžiaus. Pirm, ne
gu kandidatas į laikrašti
ninkus gauna leidimą raši
nėti į laikraščius, turi pasi
duoti gydytojų tyrinėjimui 
ir paduoti liudijimą, kad 
liuesas nuo nuomaro ir nuo

kus.
Dabar Suv. Valst. išti- 

krųjų, kaip matyt, yra nu- 
spręndusios įsiveržti į Me- 
xiką ir padaryti tenai šiek 
tiek tvarkos. Tas lyg rody
tų, kad ir katalikams gali 
ma butų tikėtis truputį 
šviesesnės valandėlės toje 
nelaimingoje šalyje.

Vienok Suvienytų Valsti
jų įsiveržimas į Mexika 
yra rengiamas vien tuom ti
kslu, kad nnbaudus Vilią, 
kurisai prieš keletą dienų 
buvo užpuolęs Columbus, 
New Mexiko ir pridirbęs 
tenai eile piktadaryščių. 
Kaip iš laikraščių matyti, 
Caranza pagelbės Suv.-Vai. 
Reiškia, šisai įsiveržimas 
tiktai sustiprins Carranzos 
padėjimą. Gi katalikai bus 
persekiojimai kaip ir pir- 
miaus. : i

protinių bei nervų ligų. 
Tuomet kandidatas gauna 
stambų įstatų rankvedį ir 
turi aiškiai apsipažinti ir 
išstudijuoti, kas jam gali
ma, o kas ne. Iš to viso tu
ri išduoti kvotimus. Abel- 
nai, minėtoje knygoje labai 
retai kuris paragrafas pra
sideda žodžiu “galima,” ūž
ta d “užginta.” “griežtai 
užginta” visur mirgėto-mir- 
ga. Laike peržengimo bent 
vieno paragrafo laikrašti
ninkas be jokios apeliacijos 
turi atkalėti bausmę. Poli
cija ten turi neaprubežinų- 
tas teises. Laikraštininkai 
jokiu atžvilgiu negali sau 
pavelyti kritikuoti valdžią 
ir jos parėdymus, neleista 
taippat talpinti apie diplo
matinius valdžios žingsnius, 
rašyti apie augštąi stovin
čius asmenis nurodant jų 
elgimąsi, tai yra,, apie tai,

kas laikraštininkų neapei
na.' arba neprivalo apeiti.

Nepaisant tokio suvaržy
mo visgi atsiranda žmonės, 
kurie toje srityje pasišven
čia. Neverta daug nei ste- 
bėties, jaigu tokia tvarka 
gyvuoja Chinijoje, juk 
daug jos pėdsako galima 
rasti Rusijoje. Gi tarp Ru
sijos ir Chinijos skirtumas 
nemenkas. D.

Fordo taikos ekspe
dicija nepasek- 

minga.
Iš Haagos pareina žinios, 

kad Fordo taikos'ekspedici
jai prastai klojasi. Labai 
nesmagią ir neprielankią re
klamą apie save išgirdo. 
Daugelyje vietų ekspedici
ja priimta su pikta ironija. 
Ekspedicijos perdėtiniai a- 
merikonai patįs prisipažįs
ta, kad toli gražu nuo to, 
kas norėta atsiekti.

Holandijoje ekspedicijos 
surengtuose susirinkimuose 
šalip amerikonų dalyvavę 
švedai, danai ir norvegai. 
Tarp ekspedicijos narių, ša
lip daugumos nežymių as
menų, buvo plačiai žinomų 
ir žymių. Priėmimas Ho
landijoje buvo, šalip neku
riu neprielankių balsų, prie- 
telingas, o kaikada net nuo
širdus. Nors oficialės sfe
ros asmenis susirinkimuose 
nedalyvavo, tai šiai]) daug 
rimtų asmenų prisidėdavo. 
Viešieji susirinkimai turė
davo paprastai masinį cha
rakterį. Ant pirmo susirin
kimo, padaryto zoologijos 
salėje, Haagoje, dalyvavo 
keli tūkstančiai asmenų. 
Labai skaitlingi ir gyvi su
sirinkimai atsibuvo Amster
dame ir Rotterdame. Su
sirinkimai abelnai praeida
vo ramiai, vienintele išimti
mi buvo incidentas Amster
dame, kur išreikšta pagar
ba Henrikui Fordui, ekspe
dicijos užmanytoj ui.

Gi kada iš publikos pasi
girdo balsas: “Mr. Ford is 
a man. of money!” (Ponas 
Fordas yra pinigų žmogus), 
tuomet poetas Barry iš Ca- 
lifornijos atsakė: “Tas tie
sa, bet Fordas mano, kad 
pasiturėjimas išstumia pa
reigas, o savo pinigus auko
ja žmonijos gerovei.” Tie 
žodžiai, ištarti su didele pa
jėga, iššaukė trukšmingus 
ir ilgus šauksmus ne tiek 
Fordo garbei, kurio ten nie
kas nepažįsta, kiek jo re
prezentuojamai ideai. Toks 
ekspedicijos pasisekimas 
nekuriose neutralise šalyse 
labai suprantamas, nes ten 
nuo senai jau kalbama apie 
taikymą kariaujančių val
stybių. Apie ekspedicijos 
viekimą nei klausyti neno
ri talkininkai, kadangi su
sitaikymas prie šiandieni
nių aplinkybių jiems reikš
tų pralaimėjimą, o vokiečių 
triumfą. Reiškia, po visų 
pastangų, pasirįžimų su
traškinti vokiečių karinę 
galybę jai tik garbės vai
niką uždėtų. Dėlei šitų 
priežasčių talkininkai eks
pediciją. ignoruojanti ir jos 
veikimui priešingi. D.

Paieškai! pusseseres, Onos Česnakai- 
čės. Paeina iš Kauno gub.. Vilkmer
gės pavieto. Pagiriu parapijos, Vai- 
vadiškių sodžiaus. 9 metai kaip Ame
rikoj. Dabar yra ištekėjusi, vyro pa
vardes nežinau. Ji pati, ar kas apio 
ją žino, malonėkite pranešti šiuo ad
resu:

Antanas Baleunas, 
420 Wooster Ave., Akron, Ohio.

Mr. Clemens Raducha, 324. Palmer st., Detroit, Mich., var
tojo Severos Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir štai ką jisai parašė mums: “AS sirgau daugiaus 
negu pusantrų metų. Paskui aš sužinojau apie šį vaistą ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuris 
serga nuo inkstų.” /

Ar Jums Skauda Nugara?
Tai jieškokite priežasties. Skaudėjimas gali būti ki
lęs dėlei inkstų netvarkos, ir todėl imkite

Severn’s Kidney and Liver
J (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe- 

nims) kad pasiekus kelio į sveikatą.
VaRIVU ¥ Ligą nurodo inkstų arba pūslės už- 

• degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kįlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
T X — — paprastai eina greta su inkstų ligomis,

ir kad Pagelbėjus gydyme, SEVEROS 
GYVYBĖS BALZAMAS (Severa’s Balsam 

of Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

BANKES®
COFFEE

>
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26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku įK
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos -fl O Bankes’Dairy stalo --------------
Kava .. Sviestas toizC Arnn

Puikiausia Arbata /IfYf* \hiH 
60? vertes, tiktai po 

O < C Ge “ ~
Kiti parduoda po 3 > c

Bankes1 geriausi s 
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur- 
šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc M ;
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Geriausia iš visų Cflr 
Arbatų, 60c vertes po

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

1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

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

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 centu ir $1.00.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Savo aptiekoje reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jūsų aptieks jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Telegramos.
HARDEN REIKALAUJA 
GREITESNĖS TAIKOS.

Londonas, kovo 15.—Max 
Harden savo laikraštyj Die 
Zukunft reikalauja val
džios, kad jinai pasisuku- 
bintų su taika. Jis tvirti
na, kad po tiek vokiečių 
laimėjimų dabar yra Vokie
tijos pareiga talkininkams 
pasiūlyti taiką. Tai nebū
tų koks nusižeminimas, bet 
tik pasididžiavimas savo jė
gomis, kurių Vokietijai ne
trūksta. “Pagaliau — sa
ko Harden — Vokietija pri
valo padaryti pasiūlymą, 
kadangi, vokiečiams taika 
yra. reikalinga.”

Toliau -įrašo: “Vokietija 
yra pergalėtoja karo lauke, 
bet viduryj visokių sunke
nybių prislėgta. Negalime 
užginti, kad prisiruošimas 
link trečiojo javų valymo y- 
ra sunkesnis, negu prie an
trojo. Nestoka mums žmo
nių, bet negalime niekur 
gauti nekurios žalios me
džiagos. Tuo tarpu musų 
karinės išlaidos nuolat ne
girdėtai auga. Trečių mo
tų pabaigoje neteksime pas
kutinių savo prekėms tur
gaviečių. Jei Vokietijos 
valdžia dar ilgiau taikos ne

norės siūlyti, pagaliau bus 
priversta pasiduoti savo 
valiai. Todėl dabar būtinai 
reikalinga pakviesti sau 
talkon visas pasaulis ir pa
daryti taiką. Toksai pakvie
timas gali būti parokuotas 
silpnybės apsireiškimu, bet 
tai maža ką reiškia. Nors 
musų pasiūlymas butų at
mestas. tuomet tikrai žino
tumėm, jogei paskutinę sa
vo sąžinės pareigą akiveiz- 
doj Europos ir žmonijos iš- 
pildėm.”

Rodos, kad šiandie Euro
pa jau nelabai žiuri į Vokie
tijos sąžinę, kuri baisiai įsi- 
dumblavusi.

DIDELI UŽSAKYMAI.

Philadelphia, Pa., kovo 
14. — Keturi didžiausi gin
klų ir amunicijos fabrikai 
Amerikoje turi didelius ka
rinius užsakymus iš Suv. 
Valstijų valdžios.

The Remington Arms Co. 
Eddystone gavo užsakymą 
padirbdinti 2,000,000 šautu
vų Suv. Valstijų karuome- 
nei. The Eddystone Am
munition Co. sukvietė visus

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
3244 Lincoln avė 
’413 N Cark st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 5 Ashland avė

Susivienijimas Lietuvių Rymo Kataliką Am.

Aš. Anelė Veličkienė, pasilikusi di
deliame nuliudime po savo vyro mir
ties su mažais vaikeliais, paieškau sa
vo brolio, Mikolo Zingulaičio; jis pa
eina iš miesto Liepojos. Amerikoje 
gyvena apie 8 metai. Tris metai at
gal gyveno mieste St. Charles, III. 
Dirbo vargonų dirbtuvėj, o dabar ne
žinau kame gyvena. Jis pats, o gal 
jo kaimynai, žinantieji apie ji. molo- 
nes man pranešti, kur js yra. O jei 
galima, meldžiu ypatiškai atsilankyti, 
nes aš labai norėčiau su broliu pasi
matyti. Mano adresas laišką rašant 
toks:

Anelė Veličkienė, 
Tolleston, Ind., P. O.

Ypatiškai atvažiuojant šitoks:
15th and Grand st., Gary, Ind. (Tol
leston).

tinkančius prie darbo dar
bininkus, idant į paskirtą 
laiką padirbdinti 2,500,000 
šovinių tai pačiai karuome- 
nei. Baldwin Locomotive 
Co. dirba 1,000,000 plieno 
mašininių priekalų, o Mid
vale Stee 1 and Ordinance 
Co. taippat turi kupinas 
rankas įvairių iš Washing- 
tono užsakymų.

Paminėtos kompanijos 
jau antrasis mėnuo dirba 
tuos Suv. Valstijų valdžios 
užsakymus, kaip pripažįsta 
fabrikų direktoriai ir ma- 
nadžeriai.
Tie užsakymai paduota atsi
radus Europai visai kritiš
kam stovyj ir pasiaršinus 
šios šalies su Meksiku san- 
tikiams.

VISI KALBA APIE 
KARĄ.

Washington, kovo 15. — 
Senatorius A. T. Fall iš 
New Mexico senatan įnešė 
rezoliuciją, idant nutarta 
butų tuojaus sušaukti 500,- 
000 laisvanorių, kadangi 
su Meksiku nėra juokų. 
Senatorius tvirtina, kad 
meksikonai visuomet yra ir 
bus meksikonais. Ir jei S. 
Valstijų karuomenė per
žengs Meksiko sieną, tuo
met tenai visos meksikonų 
partijos su savo lyderiais 
susivienys ir bendrai pasi
priešins amerikonams. Tuo
met nesutikimai pas juos 
išnyks.

Tą patį tvirtina ir Diaz 
Lombardo, buvęs Meksiko 
užsienių reikalų ministeris 
Maderai prezidentaujant. 
Šis tvirtina, kad jei S. V. 
karuomenė peržengs sieną, 
tuomet kils ilgas karas, ku
ris nežinia kaip gal ir pasi
baigti, kadangi meksikonai 
savo pozicijoms turi kalnus, 
ant kurių jie ištisus mėne
sius gali laikyties ir prieši
ninkui nepasiduoti.

Kiti ir tą patį sako. Ir 
jei bausminė ekspedicija ne
bus sulaikyta, karas su Me
ksiku neišvengtinas.

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, MD.

mt DABAR SALITE STATYTI PIGIAI -»»
i 5.000,000 pėdų naujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, tvo- 
į rinių stulpų, gimtų. duriu, rėmų, akmens,' maudomųjų kubilų, skal

byklų, klozetu, prausynių. Viskas pilnam namų taisymui ir staty
mui už pinigus taupinančias kainas. Kreipkitės anksti. Mandagus 
lietuviai pardavėjai patarnaus jums.

WESTERN WRECKING & LUMBER CO. f
3300 iki 3400 Wentworth Ave. 1

MILDA " 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasiaekimi^. Km 
uakt pilna* žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda gerlausfiu 

vaidinimui už plglauaiaa kalr 
naa.

Už 6e čia pamatyn grašeeaj 
Teatrų, kaip viduraiestyje ui 
50e.

Medillomts 10c. balkonas, 15e. 
Kainos Hokiomls dienomis tr 

subatomis 5c. balkonas, 10c. te
mai.

Prasideda 7 vai. kas vaksraa 
Bnbatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleieti 

valandą liuoso laiko, tai ateik 

M1LDOS-TEATRAW

J Telephone Yardsl546

t W. J. Stankūnas 
Geriausias Lie-
tuvys Fotografas

y- ant 
ir 

pagal 
madą, 

atliekame 
fotografiją 
kitogeriau-

3315 S. Halsted SI 
kamp. 33 PI.
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Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

stiliaus saldainių, penkių į- 
vairių skonių, pasiunčiama 
UŽDYKĄ. Parašykite lai
šką arba atvirutę, tai gau
site tuos pavyzdžius. Musų 
saldainius yra padirbę Ru
sijos gyventojai. Mes esa
me pradėtoj ais rusiško sti
liaus saldainių šioje šalyje, 
ir musų vardas yra ant 
kiekvieno saldainio poperė- 
lės.

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, 111.

ii
Dr O. C. HEINE

DENTISTAS
OFISIS-Kampas 31 ir So. Halsted gat. 
(Gyvenimas virš aptiekos) CHICAGO, Hl

....................... . ... rrr;-.;
•KMiiiH.... ■!.< ei ■mi<«<.'<ė,rt»«iiwiii«iei<Htė<Mi<ėnniiiH»<ėitMieMme<M*ew«e«*euwo*,*o

Telephone Yards 5834.

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

3325 Sa. fi&lstCL St

o

Visi lietuviai rašykitčs prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir pkiegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 Į savaitx - ’'•'Ipos ligoje.

Reikalaudami informr : kreV..’'stės šiuo adresu:
A.’B. STRING - c A. Sekr.

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

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE
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Voronežo pėda 
gogų pašilai 

bBjlmai-nuta-
m

-tidūvnj7taik'rdstls:OTataHW* ' W’*’* * *’

a hrimai.
eida-Pedagogų būrelis, 

mas Dvasios Reikalų Sekci
jai į pageibą, atsidėjęs 
svarstė kelius ir priemones 
lietuvių kultūrai ir švieti
mui kelti, kartu įsižiūrėda
mas tinkamus tam darbui 
žmones ir grupuodamas 
juos kiekvieno; paaiškėjusiu 
dalyko reikalui.

Būrelio nuomone, tautos 
deda

sinėse akademijose ir semi-įkra komisijėlė iš kelių žmo- 
narijose . turėtų būti tinka ; ui u, vienoje vietoje gyve

nančių. Tokią komisijėlė ga. 
lėtų sudaryti inž. Šakenis, 
agron. Špakevičius, mok. 
Šikšnys.

A ugštesni ų j ų pra dedam ų - 
jų mokyklų kursas neturi 
būti taikinamas su viduri
nių mokyklų (gimnazijų, 
realinių mok.) kursu.

Reikalingos ir augėles
niosios pradedamosios mo
kyklos, kurios atstotų 2—4 
pirmąsias vidurinių mokyk
lų klases. Taigi esančios

mai aprūpintos katedros 
pedagogikai ir tikybos mok. 
slo metodikai aiškinti.

11) Dabar, karo metu, 
reikia būtinai stengtis su
teikti visiems pabėgėliu vai
kams progos lankyti prade 
damoji mokykla, organizuo

ji, kiek galima, aukš- 
išdėsty ta is treikalavi. 
Šiose to tarpo mokyk- 

gimtoji kalba reikėtų

švietimui pagrindus 
gerai sudaryta 
PRADEDAMOJI

MOKYKLA. !
1) Pradedamoji mokykla ! 

turi but visiems vaikams ' 
prieinama ir visų lankoma.

2) Ji turi padėti visašali- 
ško mokinių auklėjimo pa
grindą, supažindindama 
juos su praktikos gyvenimu, 
ir ruošti į darbą savaran
kius dorus žmones, mylin
čius savo kraštą.

Tam tikslui prieiti mo
kykla lavina vaiko protą, 
valią, vaidentuvę, žadina jų 
domę, pastabumą, akylumą, 
auklėja etikos ir aistetikos 
jausmus, dėdama į savo 
programą ir dainas, žai
dimus, paišymą, ir semia 
dėstomą vaikams medžiagą 
iš artimo mokiniui gyveni
mo, taikindama ją prie pra
ktikos reikalų.

..•j *. iJ p aderimojoje moky-
: ^JUoje, turi imti šie nicks' o' 

dalykai išdėstomi: religija, 
skaitymas, rašymas, arit- 
metiką, teikiama patyrimų 
iš geografijos, istorijos, gi- 
gijenos, gamtos mokslų, mo
koma dainuoti, paišyti, ran 
kų darbelių ir žaidimų.

4) Pradedamojoje moky
kloje mokslo da
lykams dėstyti dera gimto
ji kalba.

5) Pradedamąjai mokyk 
lai reikėtų skirti pradžiai 
4-tveriu metų kursas.

6) Kiek kuriems mokymo

jaut 
čia u 
mais 
lose
vartoti bent tiek, kiek buvo 
jos nuskirta Suvalkų ir Į 
Kauno gubernijų mokyk-i Rusijoje 
loms. Tam tikri vyresnybės 
patvirtinti nutarimai, kad 
jie butų visiems žinomi, rei
kėtų naujai atspauzdinti.

Tolesniam liaudies švieti
mui tinka ir lietuvių apliin 
kybėms privalomos — aug
štesn io laipsnio pradedanim 
sios mokyklos su amatų mo
kslo uždaviniu, tly. teikian
čios tolesnį bendrąjį mok 
slą ir kartu dedančios kokio 
nors specijalaus mokslo—a- 
mato pagrindus, kaip an
tai : viena buhalterijos (są
skaitų darbo), kita ledini 
kos, kita lauko ir namų u. 
kib, namų apyvokos ir že
mės darbo, kitų daržininky
stės, bitininkystės ii* t.t. aią 
ha ir dviejų kurių artimų 
amatų. y

Mokslo metu skaičius to
kioms . niokyklomsi-r negalį 
būti nustatytas vienas, nes.! 
1) bendrojo lavinime kur
sas reikia tąikiiitįičia prie 
amato, 2) specialiam mok
slui laikas turi būti skiria
mas speciaJaUs dalyko sun 
kurnu ir norimu duoti tam 

giiami». <iui-..t
Artimesniam laikui pa

geidaujamos šių specialu 
imi augštesn iosios prade
damosios mokyklos: namu 
statymo, buhalterijos ir 1<6- 
operacijos, kalviu ir šaltkal
vių ir žemesnius i os ūkio ir 
žemės darbo mokyklos. To
lesniam laikui reikalingos: 
prekybos, elektrotechnikos, 
sodininkystės ir bitininkys
tės, pienininkystės mokyk
los. Susipažinti su šio tipo 
mokyklomis ir programo
mis reikalinga butu tam ti.

AUKŠTESNIOSIOS DVI- 
• KLASĖS MOKYKLOS. • 
irgi pageidaujamos, nes josi 
pigesnės už gimnazijas ir 
lengviau įsteigiamos.

Liaudies mokykloms turi 
būti pakankamai mokytojų 
į šį darbą tinkamai prisi
rengusių. Šį reikalą privalo 
aprūpinti 
MOKYTOJŲ SEMINARU 

' JOS.
Seminarijų mokslo pla

nui ir programoms sudary
ti pageidaujama tam tikra 
komisija. Tokiai komisijai 
tiktų Vokietaitis, šiuo rei
kalu rūpinęsis, Žemaitis. 
Ka irukštis, I Jam i joną it is. 
Prireikus jie kviečiąs tal
kon ir kitų žmonių.

Gabesnieinsiems 
iiiams ir mokinėms sureng
ti į augštąsias mokyklas 
reikalingos
VI DUBINĖS MOKYKLOS.

gimnazijos, realinės mo
kyklos. Šios mokyklos turi 
būti irgi taikinamos prie 
visuomenės ypatybių; mok 
skis jose privalo būti teikia
mas taįppat įmanomais ke
liais, Besunkinant progra- 

(Toliau bus.)

inoki-

Kaip neturtui) 
lis išdalino 
$150.000

Iš angliško.
Garsus anglų reformato

rius Wesley buvo neturtin-

gu žmogum.. Vienok jisai 
pajėgė pe visą savo amžių 
išdalinti nei daugiau nei 
mažiaus kaip $150,000. Ji
sai pasistatė sau už tikslą 
kasmet atidėti dalį savo 
pinigų ir juos išdalinti. 
Kuomet jis nuvyko į Ox
ford,, kame yra vienas gar
singiausią j u pasaulyje uni
versitetų, tai jisai turėjo į 
metus įplaukų $150,00. Iš 
tų pinigų jisai praleido 
$140.00 savo reikalams, o 
$10.00 išdalino. Sekančiais 
metais jojo įplaukos buvo 
$300.00. Iš jųjų jisai panau
dojo $140.00 savo reika
lams, o $160.00 išdalino, 

i Kasmet jojo įplaukos vis 
didėjo. Vienok jisai savo 
reikalams naudojo vis tik
tai po $140.00. Tokiu budu 
jisai, sakoma, per visą savo 
amžių išdalinęs $150.000.

Kokiam tikslui tie visi 
pinigai buvo išdalinti? We
sley buvo tikinčiu žmogum. 
Jisai statė koplyčias, kur 
tiktai pasitaikydavo: lau
kuose, gatvėse ir p. Kur tik 
tai buvo klausytojų, jisai 
visuomet buvo pasirengęs 
sakyti pamokslą. Nevisuo- 
met jisai sutikdavo prie j au
tą. Vienok jojo dvasios tvir
tumas buvo taip didelis, 
kad jisai niekuomet dėlei to 
nenusimindavo. Bet ir tas 
nesulaikė jojo troškime 
skelbti žmonėms tai, ką ji
sai tikėjo teisybe esant.

Jisai keliaudavo dau
giausia raitas ant arklio 
Apskaitliuojama, kad kas
met jisai tokiu budu pra
keliaudavo po 5,000 mylių. 
Vienas žymus aiiglas kartą 
išsitarė, kadl,“jokis žmogus 
neatliko per 'savo gyvenimą 
tiek darbo Anglijai, kaip 
kad Wesley”..

Wesley pragyveno išviso 
88 metus. Paskutiniais joje 
žodžiais bUVo: “Užvis ge
riausia tai, kad Dievas su 
Įnamis”.

Tame karštame tikėjime 
Wesley sėmė savo jėgas ii 
tą milžinišką energiją, ku 
ria jisai pasižymėjo ir ačiū 
kuriai jisai galėjo tiek daug 
nuveikti.

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros. Chicago 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nerišliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.
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! Dr. T. M. Mahirzynska
J LETUVE DENTISTE

■ Atlieka visokį tlarbą dotitislorijos sky-I rlun) įeinanti- Darbas Rvarantoja-
= mas- Taipgi tvirtas.

I 1151MILWAUKEE Alt.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an- 
g.ų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovanai 

American School of Languages 
731W. 1 Sth St. 1741W. 47th St 

CHICAGO. ILL.

Draugysčių Reikalai
LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA Dr 

STĖ ŠV. MARTINO 
CHICAGO, ILL

N. Overlingas, Pirm.
3405 Auburn Ave.

A. Maziliauskis, Vice-pirm., 
3408 Auburn avė.

A. J. Kasparas Prot. Rast. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievskis Pin. Rast.
2118 W. 20 St.

S. F. Martinkus, išdin., 
3324 So. Halstcd st.

IDMINISTRACiJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Juozapas Kiserevskis, Pirm.
'721 Engol St.

Pran. Stankus, Vice-Pirm.
957 Jenne 6t.

Jonas Druktcuis. Nut. Rašt.
408 Linden St.

MotSjus Reugą, Fin. Rašt.
353 W. Main St.

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Poiaeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY 
BA KENOSHA. WTS 

Ppyijąs Beišys, l'irm.
202 N. Howland Ave. 

jonas Gasiunas, Vice-Pirm.
33 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaite 
173 Milwaukee Ave. 
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

313 Qaoey St.

ADMINISTRACIJA DĖSTĖS SV. 
STANISLOVO V. IR K.

Juozas Klimas, pirmininkas.
4527 So. Marshfield avė.,

Frank Rauba. nutarimų rašt.,
6064 Lafayette avė.

fonas Kontauskis Finansų ■ raštin.
4302 So. Wood str.,

Jurgis Brazauskis išdininkas.
4546 So. Wood str..

metams skirti valandų sa
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vaitėje, kuri atskiriems da
lykams programa teikti — 
turėtų nustatyti tam tikra 
komisija. Tokią komisiją 
.galėtų išskirti, būrelio nuo 
mono, iš savo tarpo Mask
vos Komiteto mokyklų sek-

,k . 7) Mokymo ir mokyklos 
reikalui turėtų būti steigia 
imi prie pačių mokyklų knin- 
gyiiėliai, kuriais galėtų 
naudotis ne tiktai mokiniai 
bet ir šiaip žmonės, išėję 
pradegamosios mokyklos 
kursą.

S j Kad išėję pradedamo
sios mokyklos kursą neat 
virstų bemoksliais, turėtų 
būti organizuojama karto
jamosios mokyklos, bent 
sekmadieniams atidaromos.

!)) Norima, kad pradeda
mųjų mokyklų durys nemo
komu metų butų kuopia 
čiausiai atidaręs įvairioms 
pamokoms ir paskaitoms.

10) Kad ir religija galė
tų imti mokoma taip, kaip 
to reikalauja pagrindiniai 
pedagogikos principai, dva

Ramulis
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Vokiečiai taiso' armotas savo pozicijose prieš tvirtovę Verdun.
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Siekite Savo Telefono
kuomet skubus reikalas tolimame 
mieste reikalauja asmeniškos Jū
sų atydos.

Kartą įgiję paprotį vartoti Tolimą
ją Distanciją, Jus atrasite, kad ji
nai gali paliuosuoti Jus nuo dau
gelio kelionių ir suteikti greites
nes pasekmes.

Kiekvienas Bali Tolelsnas yra Tolinusios Distans jes Telefonu.

Chicago Telephone Company 
‘lėlį Telephone Building 

Official 100

.n ■■ '"i ■■■ niniw "" ”— —  ——    —  —~ ~     —~ .  

Telephones Yards | 5916 
Drover | 3582 

W M. J. MANKOWSKI
APTIEK A

4503 So. Wood Street, :: Chicago, Ill.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė. tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tni kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos j save. Jauzdamas kokį 

’negeruin.-Į., šaukis gydytojaus pagelbės. Musų aptiokoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti aut kiekvieno pąreikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikalo nepamirškite musų ap 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.
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Kas dieną gauname dešimtimis laišku su atsakymais iš kraujaus

Kodėl negalit pajieškot savo, giminių? Ar pu visai apie juos užmiršot
Klės galime ištikro jums surasti gimiiics ir pažįstamus. Jūsų laiškai, siun
čiami giminėms, sugrįsta atgal. Musų gi nueina ir su pagclba biurų se
no krajaus patenka į adikisnutų, ranki j, ....
' Išlaidas pajieškojinio, kurios yra labai žemos, turi apmokėti pat/s jieško- 
tojai. Kas ktaip mano, neapsimoka nei rašyti visai.
Rašydami indūkite 2c. krasos ženklelį atsakymui. Chieagicčiai 'ir aplin
kiniai gali atsilankyti ypatiškai subatoje uno 5 iki 8 vai. vak. ir neda
lioj nuo 3 iki 5 p. p.

GENERAL CONSULT INFORMATION BUREAU, K. 32<6 S. Union Ave. CHICAGO/ ILL

AMER. LIBT. R. K. MOTERIŲ SĄ 
JUNGOS CETRO VALDYBA. 
Marijona Juškiene, pirm., 

129 Melrose str.,
Montello, Mass 

Pranciška Nutautionė, vice-pirm., 
2006 Strings str., 

, Chicago, Ill 
Monika Gurinskaitė, centr. rašt., 

3347 Auburn ave.,
Chicago, Ill. 

Antanina Nausiedienė, iždininke, 
917 W. 33rd str.,

Chicago, Ill 
Ona Nausiedaitė, išdo globėja, 

1447 50th avo.,
Cicero, 111 

Pranciška Maeiejauskaitė, išd. gi.
145 W. 18th str.,

Chicago, III 
Or. S. A. Šlakienė, Daktarė kvotėja 

3352 S. Halstcd st., 
Chicago, Ill. 

Kun. F. Kemėšis, dv. vadovas, 
50 W. 6th str.,

So. Boston, Mass

CENTRO VALDYBA.
LIET. B. K. LABD. SĄJUNGOS 

P. A. Mažeiką, prez., 
3315 So. Auburn ave.

Alex Prečinauskas, rašt,, 
2415 W. 46th str.

Kun. Antanas Staniukynas, išd., 
6700 So. Rockwell str.

Siunčiant aukas į Labd. Sąjungų 
•rašome išpirkti “Money Orderį” (ar 
ha čekį) kasininko vardu, kuriuo yra 
kun. Ąnt. Staniukynas, ir pasiųsti 
raštininkui Al. Prečinauskui. 2415 W 
16th str.. Chicago, Ill.

D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 
WILKES BARRE. PA

J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Rašt.
' 462 E, Smith Pa.
J Lakus. Finam Rašt.

404 Park .Ave.
J. Jakimaitis, Antras Finan Kaži

J.' Rėkus,’'Iždin.
B. Palionis ir K. Rudaitis.

Rasos globėjai.
K. Rudaitis ir V. Montvila,

Maršalka
J.' Liaukus, Organo vedėjas

’ 404 ’ Park“ Ave.

.HMM"
f Ar žiniai kur ateiti nūs pikti Naujo ir An’rų Rankų Medžio j
t Durų, lentų, lentelių, rCmų, švinakalvių daigtų ir slog■■ popieros, ,

MUSU Č3EN9OS YRA ŽEMIAUSIOS i!
'T ---- r -- ir:------ 1 T-l    ■      -------------- 1 • l"'“ ——— I 1

I CARR BROS. WRECKING CO.
X 3003-30:J9 8o. HAI.STED ST. CHICAGO, ILL. f

. >r

z DR. A. J TANANEVICZE f
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J
■’K CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3248 SOUTH MORGAN STREET 

rValaųdos: ■ ■ .
8 iki 10 ryto - 1 iki 3 po piet

• 7 iki £7 vakare.

. Olisas/sht F. KARA Aptiekęs 
1013 SOUTH HALSTED STREET

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

ir Vak'nrais

7
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DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bilas 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznie
rius be bankos čekių šiądien ne
gali atsakančiai savo bizni vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chicagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
banko se.

IŠMAINO ruskus pinigus ant ameriko 
niškų ir amerikoniškus ant rus 
kų, taippat ir pinigus visų kitų 
viešpatysčių.

SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir 
visas dalis svieto ir parduoda šif- 
kortes ant visų linijų.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Box
es) saugiausiai Įrengtoje Bankoje, 
prie kurios nė vagis, ne ugnis ne
gali prieiti.

APSAUGOJA (Pire Insurance) nuo ug
nies namus, rakandus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius su
teikiant 5-tą ir 6-tą procentą.

I 
ii

JONAS M. T AN ANE VICZ, Sav.
3249-53 SO. MORGAN ST., w«T. . CHICAGO, ILLINOIS

BANKOS VALANDOS: Utarninkais, Ketvergis ir Jutomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panadeliais, Seredomis ir Pėtnyčicmis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety.

Iš Chicago.
MOTERIS PRIEŠAIS 
“SPOILS SYSTEM/’

Moteris, užimančios žy
mias vietas Chicagos sutra-: 
gięčių ir piliečių rateliuose, 
pradeda kovą prieš politiki- 
uio plėšimo sistemą, taip 
vadinamą “spoils system"’.j

Ateinanti šeštadieni atsi-Į 
bus didelis moterių piliečiui 
susirinkimas Auditorium’e,' 
kurį reikia prirokuoti prie' 
svarbaus Illinois valstijos 
sufragiečių judėjimo ir 
prie nepaprastojo atsitiki
mo nuo to laiko, kuomet val
stijos legislature moterims 
suteikė teises politikoje.

Susirinkimai! pakviesta i 
visų moterių organizacijų 

sirinkimas turėtų išeiti ne 
tik skaitlingas, bet žymus 
ir gyvas visapusiai.

Išleistuose atsiliepimuose 
susirinkimo tikslas sekan
čiai perstatomas: “Kad už
protestuoti prieš politikių! 
plėšimą, taippat aptarti ir 
priimti municipale platfor
mą del moterių reikalu.”

Susirinkimas busiąs be- 
partyvis. Sutaisyta laikinai 
platforma sekančiai persi- 
stato:

Protestas prieš metodą 
skiriant Į miesto biuro de- 
partmentus viršininkų. Me
todą yra tame, kad viršinin
kai skiriami lik su tuo tik
slu, kad jiems atlyginti už 
politikinį bile partijoje 
veikimą.

Pasižadėti miesto valdi
ninkus rinkti tiktai kompe- 
tentiškus, bet ne partijų

siūlomus kandidatus.
i Indorsuoti ‘‘Municipal
; Voters League” ir pa smer
kti visokius ant jos užpul- 
din ėjimus.

i Pareikalauti, idant atei
tyj miesto department!] 
biurai butų geriau sutvar- 

juos 
civi-

mo- 
veikimas atkreiptas 
da ba rt i n į ma j orą.

kad moterių

kyti ir viršininkus Į 
skirtų ne majoras, bet 
lės tarnybos komisija.

Žinomas dalykas, šis
terių

prieš
Nors sakosi,
susirinkimas busiąs bepar- 
tijinis, bet kasžin ar tik jo 
užpakalyj nestovi demo
kratai, kurie prieš dabarti
nį majorą kariauja.

PO REGISTRACIJŲ.
Vakar užsiregistravo 41,- 

650 daugiau piliečių. Se
niau užsiregistravusių vyrą 
r moterių buvo 702,489.

502 vyrai ir 19,148 motery:.
LAUKIAMARUBSIU

VIŲ STRAIKO.
Tomis dienomis Chicagon 

atkeliavo Sidney Hillman, 
prezidentas rubsiuviu uni
jos “Amalgamated Clo
thing Workers of America”. 
Jo atkeliavimas yra suriš
tas su straiku, kokį darbi
ninkai išnaujo mano sukel
ti atėjus pavasariui.

Kad rubsiuviu 
išnaujo iškilti, 
smarkus 
Visose 
nuolat 
siuvi u 
daromi 
mai, taip kad 
straikas, jei jis užgimtu, 
darbininkam išeitu naudon, 

t straikas 
tai liudija 

unijos judėjimas.
mieste dalyse
laikomi rub- 

susirinkimai. Be to 
visokie prisiruoš!

sekantis

butų pilnai laimėtas.
Ateinantį mėnesį baigias 

rubsiuviu sutartis su Hart. 
Shaffuer ir 
kurioj dirba 
darbininkų.

Rubsiuviai 
trumpesnių dienos darbo 
valandų- ir daugiau atlygi
nimo.

Nuo minėtos firmos taip 
gi ir prigulės, ar straikas 

Marx firma, 
aplink 8,000

pareikalaus 
dienos

turės kilti, ar ne.

par.
S vai. va'k

INDOMIOS BISTYNES.
Kovo 16 dieną šv. Jurgio 

32 pi. ir Auburn g., 
prasidės garsios 
Risis pagarsėję 
Musu tautietis,ristikai.

Petras Katauskas, risis su 
švedu milžinu, Louis Hel
mer. Tai bus 
si ritimas, nes 
rė laižybas iš 
dabar viso 
ra Katauską 
siąs į valandą. Garsios ir 
kitą ristikų 
antai: Ant. 
Louis su M. 
ha, Nebr.

indomus per. 
švedas pada- 
$50, jog Per 
bus 463,139.

dusyk park

poros, kaip 
Glumas iš St. 
Liwan iš Omą-

Reporteris.

PRIPAŽINO $6.333.00.
1913 metais Chicago  j vie

nas gatvekarių sužeidė Carl 
Hartung, 8 metu bernaiti. 
Gatvekario tekinys jam nu
pjovė du pirštu dešinėsės 
kojos. Augštesniam teisine 
prisaikintųjų suolas pripa
žino vaikui atlyginimą, už 
kiekvieną prarastą pirštą 
po $3,166.50.

MILITARINIS LAVI 
NIMAS.

Į Chicagos viešąsias mo

kyklas rflitafta įvesti' utili
tarinis mokinių lavinimais. 
Ta mtikslui taisomi pienai.

POLICIJA SAUGOJA 
ĮSTAIGAS.

Corn Products Refi
ning Co., Argo, Ill., sustrąi- 
kavo 1,000 darbininkų, rči- 
kalaudami didesnių algų.' 
Įstaigą kompanija apstatė 
specialiais policįantais ir 
nusprendė sulaikyti viso
kius darbus neapribotam

UŽ KELIS CENTUS.
Yra nedovanotina, kad 

kelis centus vienas turi pa
stumti pavojun savo sveika
tą kartais ir gyvastį jo ar- 
tymiĮ. Jeigu kas pataria 
paiiašias gyduoles i vietą 
tikru gyduolių, tavo sveika
ta ir gyvenimas statomas 
pavojuje. Kaip perki Tri- 
ners American Elixirs Kar
čiojo Vyno, tu žinai ką per
ki ir kam perki. Reikalauk 
visada tikrų gyduolių. Tri 
ners American Elixir, Kar
čiojo Vyno tai yra gera gy-l 
duolė nuo užkietėjimo;, sil
pnybės, nerviškumo, mažu 
mo kraujo ir daugelio kitų 
pilvo ligų. Padidins norą 
valgio ir pagelbės sugrumu- 
iiojimą. Kaina $1.00 aptie 
koše Jos. Triner Manufac
turer 1333—1339 So. Ash
land avė. Chicago, Ill. j

Reumenam, Riumatiz- 
mui bus greitas apmalšini
mas jiegu trinsi skausmin- 
gas vietas su Triners Li.t 
nimentus. Kaina 25 c. ir 
50 c. per pačtą 35 ir 60 c.

(Advt.)

laikui. Artimajame mieste
lyj Summit dėlei to streiko 
15 salimui -uždaryta.

BULGARAI VALDO 
SERBIJĄ.

Sofia, kovo 15.—Bulgari. 

kur tik jus pamatote pa-.ll iN veikslu -NAUJOS TOBULY- SSLir SĖS MERGINOS.SltJVEo ___________ -

Parsiduoda geležinėse ir 
abelnose krautuvėse arba 
kur tik jus pamatote pa-

* A u i
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Padaryta 1, 2, 3 ir 4 de- 
gėjų didumų; taipgi specį- 
ališki 2 ir 4 degėjų pečiai 
su r / 
Kepimui.

m 
. •? U. “Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų"

STANDARD OIL COMPANY 
(AN INDIANA CORPORATION)

Gpznii Pečiaus Parankumas su Kerosininiu Aliejum

ŽIŪRĖK NAUJOS TOBULYBĖS MERGINOS
Jinai yra visos šeimynos drauge—vadove prie geresnio virinio, švaresnės, g 
vėsesnės virtuvės ir mažiaus darbo.
Jus rasite josios paveikslą visur languose ir ant stalų geležinėse krau 
tuvėse, rakandų ir abelnųse krautuvėse, ir kur tiktai jus jąją pamatysi- | 
te, tai ten rasite NEW PERFECTION ALIEJINĮ KEPAMĄJĮ PEČIŲ, p 
Šis NEW PERFECTION, kaip ir gazinis pečius, suteikia užtektinai šilumos—kiekvienas degėjas 
pasiekia pilno karščio Į valandėlę po tam, kai jus pridedate degtuką prie knato.
Tai yra Aliejinis Pečius pastovių papročių. Jis yra vięąda geras. Jis dabar aptarnauja du mili
jonų laimingų šeimininkų—paliudydami, kad visose smulkmenose jis yra moksliškai teisingas. 
Su greit veikiančiu NEW PERFECTION jus galite turėti labai žemą, vidutinišką arba augštą 
liepsną—bile kokio didumo, kurio jus norite, “kaip gazasl“ Tik pasukite liepsną ligi pageidau
jamam laipsniui. Liepsna paliks pastovi. Ji neišaugs, nei persimainys. Nėra .Tokių skylėtų de 
gimo triubų, kurios nuo perkaitimo susiriestų arba išsiskėstų arba užsikimštų suodžiais. Tokiu 
budu užtikrinta' pilnas išdegimas ir saugumas. Nėra jokių durnų arba kvapsnių.
NEW PERFECTION Pečius, kaip augščiaus parodytas, turi savyje keturių degėjų pečių, Beliep- 
snj, Virimo ir Kepimo Pečių—viską krūvoje, ruiminga, pilna virimui prietaisa. Vienas patrau
kimas silpnintojo uždaro pečių Beliepsniam Kepimui. Mažas pastumėjimas padaro j j jį vėl pa 
prastu pečium.

i 2 ir 4 degėjų pečiai TtTi
Prietaisa Beliepsniam M L
mui-___________ oi

ja pagaliau sutvarkė Serbi
jos teritorijas, kurias jiems 
teko užimti. Visa Serbija, 
išėmus Bielgradą, padalinta 
Į;47; dėp^taĄientu. iF 86 ap- 
skričius; kiek vienaip depar

tamente Įsteigta aiigštesnis 
teismas, o kiekvienam api- 
skrityj — žemesnis teis
mas. Visoj Serbijoj Įsteig
tą t$s ąpąliacijiniąi triHu- 
na lai.
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