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No. 2. METAI XVIII

Iš karo laui
VISA FRANCIJA KRIK 

ŠTAUJA.
Paryžius. — Vokiečiams 

nepasisekė Verduno tvirto
vės paimti ir šiandie Fran- 
cija džiaugiasi vokiečiu pra
laimėjimu. Fracnzų genera- 
lis štabas skelbia, kad mū
šiai aplink Verdun prakti
kos žvilgsniu jau pasibaigę 
ir vokiečiai savo tikslo no
na Franeijos vyriausiąjį va- 
atsiekė. Talkininkai sveiki- 
dą gen. Joffre su tais laimė
jimais. Berlyne tuo pačiu 
laiku tikri sielvartai, di
džiausias nusiminimas. Su 
tuomi vokiečiams visos ne
laimės prasidės. Gal dabar 
jie visą savo piktumą išlies 
ant rusu, rytiniam fronte, 
nes kitur sunku kas padary
ti.

VOKIEČIAI SULAIKYTI 
PRIE VERDUNO.

Londonas. — Vokiečiai 
liko sulaikyti prie Verduno 
trečiame periode mūšio, ku
ris tęsias jau 26 dienas.

Apie tai praneša Pary
žius, kuris sako, kad visos 
atakos i šiaurę nuo Verdu
no apsistojo, o į vakarus 
Tino Meuse jos pranyksta 
po artilerijos ugnim.

Visi kariški ekspertai 
tvirtina, kad Verdunas yra 
išgelbėtas ir negali būti vo
kiečių paimtas.

Tečiau, kaip Paryžiaus, 
taip ir Berlyno pranešimai 
palieka abejonę ir nežinia, 
kieno rankose yra labai 
svarbi augštuma Mort 
Homme, valdanti visą eilę 
franeuzų fortifikacijų i va
karus nuo Meuse. Iš vokie
čių pranešimų buvo pažy
mu, kad vokiečiai tą augš- 
tumą paėmė, tečiau vėlesnis 
franeuzų pranešimas sako, 
kad visos vokiečių atakos 
ant tos augštumos atmuš

tos. Vėlesnis vokiečių pra
nešimas sako, kad jie atmu
šė franeuzų atakas ant Mort 
Homme augštumos. Tas pa
rodytų, kad ta augštuma y- 
ra vokiečių rankose.

VOKIEČIŲ JUDĖJIMAS
RYTŲ FRONTE.

Petrogradas. — Rusai 
praneša, kad apie Dvinską 
ėmė nepaprastai judėti vo
kiečiai. Pastaromis dieno
mis vokiečiai sutraukė ten 
daugelį karuomenės ir arti
lerijos iš kitų frontų ir pra
dėjo atakas. Rusai stipriai 
laikosi prieš užpuolimus.

KARO LAIVAS NUSKAN
DINTAS.

Paryžius. — Adriatiko 
jūrėse teutonų submarinas 
sųtorpedavo Franeijos karo 
laivą, torpedų naikintoją 
Renandin. Su laivu žuvo 3 
ofieieriai ir 44 jurininkai.

ki| Europoje
LAKŪNAI UŽPUOLĖ 

ANGLIJĄ.
Londonas.— Keturi vo

kiečių dideli aeroplanai 
tomis dienomis užpuolė An
glijos pakraščius aplink 
Kent. 9 asmenis užmušta ir 
39 sužeista. Aeroplanai bu
vę pakilę ligi 6,000 pėdų 
augštai ir iš tos augštumos 
mėtė bombas. Keli desėtkai 
bombų numesta. Materi- 
jaliai nuostoliai taippat la
bai dideli.

LIGONLAIVIS NUSKEN
DO.

Berlynas.— Talkininkų 
submarinas Adriatiko juro
se nuskandino Austrijos li- 
gonlaivį Elektra. Vienas 
jurininkas nuskendo ir 3 
ligonių slaugotojos sužeis
ta.

VALUOS PRINCAS 
EGIPTE.

Londonas. — Čionai ofi
cialiai pranešama, kad An
glijos sosto įpėdinis, Vali- 
jos princas, pribuvęs Egip
tan, kur veiksiąs su tenai- 
tiniu Anglijos generaliu 
štabu.

TURKAI NORI TAIKIN- 
. .TIES.

Londonas .— Nors ofici- 
alis iš Konstantinopolio 
pranešimas skelbia apie su
mušimą anglų palei Tigris 
upę, Mesopotamijoj, iš Ro
mos korespondentai prane
ša, jogei tenai gauta žinia 
iš Beren, kad buvęs Turki
jos ambasadorius Italijoj, 
Naby-bejus, mėgina užvesti 
atskirtas derybas Turkijos 
su talkininkais.

SERBIJOS PREMIERAS 
ROMOJ.

Roma. —- Popiežius aną
dien suteikė privatinę audi
enciją Serbijos premierui 
Pasič. Popežius išreiškė vil
tį, kad Serbija susilauks 
šviesesniu dienu, t- €

PASKENDO PASAŽIERI- 
NIS LAIVAS.

Londonas. — Iš Amster
damo pranešama, kad Šiau
rės jurėje liko torpeduotas 
ar užvažiavo ant plaukio
jančios minos holandų lai
vas Tubantia, vežęs 89 pa- 
sažierius ir 300 žmonių įgu
los. Laivas plūduriavo tris 
valandas ir visi išsigelbėjo.

NAUJAS KARO MINIS 
TERIS FRANCIJOJ.

Paryžius. — Paskelbta, 
kad Franeijos karo ministe- 
riu yra paskirtas gen. Ro
ques.

Pirmiaus buvo karo mi- 
nisteriu gen. Gailiem, bet 
kaip pranešta kiek laiko at
gal, susirgo.

PRANCŪZAI ATMUŠA 
VOKIEČIUS.

Londonas. — Vokiečiai 
atnaujino savo atakas ant 
Mort Homme (Mirusio 
Žmogaus) augštumos, į va
karus nuo Meuse, valdan
čios visą apygardą. Vokie
čiai čia darė ataką po ata
kos. bet jos liko atmuštos 
franeuzų su labai dideliais 
nuostoliais vokiečiams.

Vokiečiai labai smarkiai 
bombardavo Douaumont ir 
Vaux apygardoj, bet pėsti
ninkų atakų nedarė.

Iš abiejų pusių praneši
mu matvti, kad mūšio lini 
ja prie Verduno nepersi
mainė.

, I
Francuzai darė atakas 

Champagne distrikte, bet 
jos liko vokiečių atmuštos. 
Čia vokiečiai suėmė 150 be
laisvių ir atėmė 20 kulko
svaidžių.

BULGARIJA NEPIRK
LIAUS SU RUMUNIJA.

Roma. — Gauta žinia, 
kad Bulgarija pertraukė vi
sus pirkly birius ryšius su 
Rumunija. Sofijos valdžia 
Uždraudė gabenti per Bul
gariją prekes, skirtas Ru
munijai.

Londonas. — Bįelgrade, 
buvusioje Serbijos sostinė
je siaučia cholera, 

s *
TURKIJA IR BULGARI
JA PERTRAUKS RY
ŠIUS SU PORTUGALIJA.

Berlynas. — Austrijai 
pertraukus diplomatiškus 
ryšius su Portugalija, už 
kelių dienų tą patį padarys 
Turkija ir Bulgarija; jos 
irgi pertrauks visus diplo
matiškus ryšius su Portuga-

MILIJONAS SERBŲ 
ŽUVO.

Roma. — Serbija pirm 
karo turėjo 5 milijonus gy
ventojų. Karo metu jų ne
mažiau milijono žuvo nuo 
bado ir ligų. Taip tvirtina 
Serbijos sosto įpėdinis 
Aleksandras.

KARALIUS SIŪLOSI 
KAREIVIAUTI.

Madridas. — Buvęs Por
tugalijos karalius Manuelis 
pasiuntė telegramą Portu
galijos valdžiai, pasisiūly
damas kareiviauti kilus ka
rui su Vokietija. Vargiai 
valdžia priims tą jo pasisiū
lymą.

REVOLIUCIJA CHINI- 
JOJE.

Pekinas. — Provincija 
Kang Si paskelbė savo ne- 
prigulmybę nuo valdžios. 
Šitą provinciją, kuri užima 
80,000 ketvirtainių mylių 
plutą ir kur randasi aplink 
5 milijonai gyventojų, re- 
voliucionistai apšaukė res
publika.

KARDINOLAS GOTTI 
MIRĖ.

Roma.— Mirė kardinolas
Iš Amerikos

iJermne Gotti, propagandos 
prefektas.

Kardinolas Gotti buvo 
gimęs 1834 metais mieste 
Genoa. Paaugštintas į kar
dinolus 1895 metais. Ilgas 
laikas jis sirguliavo.

Miręs kardinolas buvo jė
zuitų auklėtinis. Jis buvo 
paprasto dokuose dar
bininko sunūs. Taip augš
tai pakilo ačiū savo energi
jai ir dievotumui.

IŠREIŠKĖ UŽSITIKĖJI- 
MĄ.

Berlynas. — Bavarijos 
ministerija išreiškė nžsiti- 
k ėjimą Vokietijos kanclie- 
riui von Bethman-Holbveg, 
kurio pažiūros į neutralių 
šalių teises privertė rezig
nuoti Vokietijos admirolą 
von Tirpitz.

REZIGNUOS PREZIDEN
TAS.

Lima, Peru. —- Ateinantį 
mėnesį dėlei ligos rezignuos 
nuo savo vietos Peru prezi
dentas Pardo. Jis važiuoja 
į Europą gydyties. Jo vietą 
užims pirmas Viee-pirminin- 
kas Ricard Bentin.

Karo bėgis praeitą savai
tę, pasibaigusia kovo 22 d. 
sekančiai sutraukoje persi- 
stato:

Mūšiai aplink Verdun ne- 
apsistoja, tečiau, anot fran
euzų tvirtinimų, vokiečių 
atakos kuone visur atmuša
mos, Vokiečiai ten panešė 
pasibaisėtinus nuostolius, 
bot, regis, Verdun jiems 
jau neteks. Tik vienas neiš
aiškinamas klausimas, kam 
vokiečiams ton perdaug ver
žlios, jei jie ant galo per
sitikrinę, kad tos tvirtovės 
jukina bildu neįimsią.

Rytiniam karo fronte, y- 
pač aplink Dvinską, vokie
čiai smarkiai ėmė judėti. Jų 
tas judėjimas išaiškinama 
tuomi, kad jie rengiasi sto
ti ofensivan priešais rusus. 
Jei jiems nesiseka paimti 
Verdun, jie mėgins paimti 
Dvinską ir Rygą, b paskui 
gal ir toliau, sięjcįiAi

Taippat vokiečiai su bul
garais pradėjo veikimą ir 
Balkanuose. Norima veri
ties Salonikų link.

Italijos su Austrija karo 
jokių svarbesnių atsitikimų 
neįvyko. Ten beveik ant vie
tos visas laikas trypiama ir 
nei viena pusė negali pir
myn pasivaryti.

Viduržemių jūrėse teuto
nų submarinai nuskandino 
kelis talkininkų mažesnius 
garlaivius.

Tarpe svarbesnių praei
tos savaitės atsitikimų tai 
tas, kad Austrija paskelbė 
karą Portugalijai. Be to, 
Vokietijos karo laivyno ko
mendantas, admirolas von 
Tirpitz, pasitraukė iš uži
mamos vietos.

Kaukazo fronte — rusai 
nesulaikomai varosi pir
myn. Vienos rusų kolumnos 
gula ant Trębizondo, kitos 
—ant Bagdado. Rusai užė
mė kelis miestelius Persijo
je įr Turkijoje. Nedyvai to
dėl, jei pasklydę gandai, 
kad turkai nori taikinties 
su talkininkais. Jie jau ga
na yra paragavę karo kar
tybių.

Vokiečių lakūnai išnau- 
jo užpuolė Anglijos pakraš
čius ir kelioliką asmenų 
bombomis nužudė.

Įš Suv. Valstijų bausmi- 
nės ekspedicijos į Meksiką 
mažai žinių apturima. Ir tos 
dar cenzūruojamos. Bet

CHVOSTOV REZIGNAVO-
Petrogradas. — Rusijos 

vidurinių reikalų ministe- 
ris Chvęstov atsistatydino. 
Laikinarjo vietą užėmė pre- 
mieras Stunner.

PASIŪLO SUSITAIKIN
TI.

Argo, III. — Valstijos ar- 
bitracijos taryba andai for
maliai pasiūlė Corn Pro
ducts Refining Co. ir strai- 
kieriams taikinties per ar- 
bitraciją.

Straikieriai esą pritaria 
arbitracijai. Ką atsakys 
kompanija dar nežinia.

Kaltinimai, kad šerifo pa- 
gelbininkai ir mušeikos vei
kia išvien ir kad jie suga
vo vieną darbininką ir neži
nia kur paslėpė, privertė į 
Argo atvažiuoti- patį šerifą 
Traeger, kuris prižadėjo pa- 
keisti detektivus ir uždrau
dė mušeikoms - sargams 
išeiti už dirbtuvės vartų.

Pullmano įstaigose strai- 
kuoja pusantro tūkstančio 
darbininkų.

amerikonus ir ginties nuo 
jų užpuolimo. Įsiveržusiems 
Meksikan amerikonams ne-

šiaip visokių pašalinių spė
jimų — pilni laikraščiai. 
Spėjama, kad banditų vadas 
Villa veikiai busiąs apsup
tas ir sučiuptas. Bet ar taip 
lengvai atsieis —tai jau ki
tas klausimas. Villa išleido- 
atsiliepimą į meksikiečius. 
Kursto juos sukilti prieš

valia užiminėti Meksiko 
miestus ir miestelius, net 
juose nevalia sustoti.

Visose Suv. Valstijose 
rekrutuojami laisvanoriai. 
Daug jaunuolių įstoja ka- 
ruomenėn. Išanksto ruošia
masi, kadangi šis įsiverži
mas gali pagimdyti karą.

7 ŽMONĖS ŽUVO GAIS
RE.

Cumberland, Md. — El- 
seworth E. Font ir 6 jo 

vaikui žuvo gaisre, kurs su
naikino jų namus Claysvil
le, Va. Jo brolis ir svainis 
mirtinai apdegė.

MĖGINA VILLĄ APSUP
TI.

San Antonio, Tex.— Vil
ios gaudymas jau prasidv- 
dėjo. Nors tikros vietos, 
kur yra Suv. Valstijų ka- 
ruomenė, nežinoma, tečiau 
ji yra jau arčiau Vilios slė
pimosi vietos. Geperklis šta
bas viš dar jokių žinių ne
išduoda ir kur yra karuome- 
nė, kaip ji rengiasi sugauti 
Viii' prisieina tik spėti.

Tečiau gen. Funston grie
žtai užginčijo žiniai apie į- 
vykusį susirėmimą, apie ku
rį buvo pranešta. Funston 
sako, kad jo karuomenė ei
na priekyn be opozicijos ir 
neturėjo nei mažiausio su
sirėmimo.

Prie Vilios artinasi iš 
kitos pusės Carranzos ka
ruomenė. Jos abi gal ban
dys apsupti Vilią su jo ka
reiviais, kad jis niekur ne
galėtų pabėgti ir turėtų pa- 
sidiioti.

$50,000 UŽ VILLĄ.
Columbus, N. M. — Pul

kininkas Slocum paskyrė 
$50,000 už sugavimą Vilios. 
Pinigai pasiūlyti ameriko
nams ir meksikiečiams. 
Spėjama, kad už tiek tūk
stančių jo patįs artimiau
si , sėbrai jį išduos.

AMERIKONAI ARTI CA
SES GRANDES.

El Paso, Tex.— Carran
zos gen. Gavira iš Juarez 
praneša, kad viena ameri
konų karuomenės kolumna 
yra jau arti Cases Grandes 
apylinkių, tarpe Janos ir 
Ascencion miestų.

DAUG LEŠUOS ĮSIVER
ŽIMAS MEKSIKAN.

San Antonio, Tex.— Ma
joras Win. Elliot, turtų pri
žiūrėtojas, sako, kad kiek
viena minuta Vilios gaudy
mo Suv. Valstijoms atsiei
na $50, arba $72,000 per 
dieną.

• J >

PERKAMI SUBMARI- 
.......... . NAI....................

New York. — Submari
nes Boat Corporation gavo 
iš Rusijos valdžios užsaky
mą padirbdinti 250 subina- 
rinų, kurie atsieis aplink 
70 milijonų dolerių. Subma
rinai bus padirbti Rusijoj 
sulyg Electric Boat Co. pa
tentų.

CIGARŲ DARBININKŲ 
ŠTRAIKAS.

Lancaster, Pa. — 175 mo
telis ir 125 vyrai Gito Ei- 
senlohr & Bros, cigarų dirb
tuvėje straikuoja. Kompa
nija norėjo juos priversti 
vynioti cigarus į.mažą taba
ko lapą. Jie pareikalavo dis- 
desiiių. Kompanija tuosyk 
paskelbė lokautą. Straiki- 
ninkai yra nutarę laikyties 
tol, kol kompanija neužsi
tikrins, kad jiems nereikės 
vargti su netikusia medega. 
Kompanija yra turtinga ir 
turi savo dirbtuves New 
Yorke, Manheim ir Phila- 
dvlphijoj.

Pasipriešinimą padarė. 
pirmiausia kelios merginos. 
rJos valgydamos pietus lau
ke nusprendė, kad taip to
liau nebegalima dirbti, nes 
viniojimas į mažus lapus 
labai atsiliepia į nervus. To
dėl jos paišeliu ant vinioji- 
mo popierių parašė trumpą 
atsišaukimą į darbininkus, 
kad 3 vai. visi kartu nueitų 
į “stock room” ir pareika
lautų geresnių lapų.

Tas raštelis ėjo iš rankų 
į rankas, kol nesugrįžo at
gal. Atėjus paskirtai valan
dai visi pakilo ir nuėjo į 
“stock room” ir padavė sa
vo reikalavimus.

Ant rytojaus atėjus į dar
bą, visiems liko atmokėta 
uždirbti pinigai ir paleisti 
darbininkai.

Miestas pritaria straikie- 
riams. Vietinė valgykla pa
siūlė visiems straikieriams 
duoti valgį perpus pigiau.

NESIPRIEŠINA KARUO- 
MENĖS PADIDINIMUI.

Washington. — Andai 
Suv. Valstijų kongrese bu
vo svarstoma bilius apie 
padidinimą Suv. Valst. ka
ruomenės. Didžiuma atsto
vų pritarė įneštam biliui, 
bet daugelis davė priedus 
prie biliaus ir todėl jį pa
baigs svarstyti tik šią sa
vaitę. Biliui priešinosi tik 
vienas socialistas atstovas 
London, kuris tame karuo
menės skaitliaus padidini
me įžiūri kažkokį išsvajotą, 
išsapnuotą militarizmą.

24 ŽMONĖS ŽUVO.
Loredo, Tex. — Apturėta 

privatinės žinios, kad Mon
terey, Meksike, sudegė kra- 
sos namai. Sudegė viskas, 
kas juose buvo. Nuostolių
busią keli šimtai tūkstan
čių dolerių.

Čia atvykusieji keliaunin
kai pasakoja, kad geležin
kelio kieme, Monterey, ek- 
spliodavo visas vagonas 
granatų. Užmušta 14 car- 
ranzistų ir 10 civilių žmo-

- nių.
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Lietuviški Margumynai.
Visi “Kataliko skaitytojai yra 

kviečiami rašinėti žinučių Į šį sky
rių. Žinutes turi būti kaip galint 
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. Juo dauginus skaity
tojai rasinės Į ši skyrių, juo sky
rius bus iudomesnis ir kiekvienam 
skaitytojui naudingesnis. Taigi ir 
skaitytojui ir laikraščiui iš to bus 
nauda. Už visus prisiųstus raštus 
Redakcija iškalno dėkoja, pasižadė
dama rūpestingai sunaudoti visą 
tinkamąją medžiagą.

k »I —.——»

Scranton, Pa.
Green woode sustra i kavo 

anglekasiai. Mikolas Bela- 
dzikas ir Jurgis Lešinskas 
nenorėjo pamesti darbo. Už 
tai vienam namu priešakis 
dinamitu supi alsintas. o ki
tas baisiai straikininkii ap
muštas.

Brooklyn. N. Y.
Prie Aniolų Karalienės 

parapijos susitvėrė nauja 
ALRKMS. 24 kp. Susirin
kimai laikomi vienam para
pijinės mokyklos kambariui.

Indiana Harbor. Ind.
Vietos lietuviai kovo 5 d. 

surengė Lietuvių Dienos ap- 
vaikščiojimą. Išpildyta pla
tus programas. Aukų surin
kta $95.20.

Newark, N. J.
Čia visose dirbtuvėse dir

bama labai gerai ir darbas 
nesunku gauti tiems, kat
rie nori dirbti. Pasibaigė pa_- 
rapijos fėrai.

Mahanoy City, Pa.
Vietos parapijos bažnyti

nis choras “Birutė” turėjo 
parengęs gražų vakarą. Va
karas atsibuvo pp. Bočkau- 
skų dailioj svetainėj. Vai
dinta' “'Brangus pabučiavi
mas”. Publika labai nera
miai užsilaikė.

peretė “Consilium Faculta- 
tis.” Veikalas išpildytas ge
rai ir pati operetė publikoje 
turėjo nepaprastą pasiseki
mą.

Westfield. Mass.
Aud iinin ėse di rbt u vėsę 

streikas vis dar nepasibai
gė. Kompanijos stengiasi 
streiklaužių parsitraukti, 
bet tas joms nesiseka pada
ryt. nes streikininkai nepri
leidžia prie dirbtuvių ne
prašytų svečių.

Lietuviu pabėgėliu biuras. -
Suieškojimui giminių pa

bėgėlių nuo karo, geriausia 
butų kreiptis žemiau paduo
tu adresu, o iš ten gal aplan
kysite visas informacijas. 
Paieškant pabėgėlių, reikia 
aiškiai lietuviškai surašyti, 
ko ieškote, pažymint vardą, 
pavardę, iš kokio kaimo, val
sčiaus ir pavieto, ,iš kur pa
ieškomasis paeina, taippat 
patėmyti, kiek turi metų. 
Rašydami laiškus adresuo
kite :

Centralnyj Komitet Litov.
Obščestv dlia biurą regis- 

. .tracii biežencev. Baskov
pereulok 29, kv. 10, Petro

grad, Russia.

Mount Gamei, Pa.
Vietos duonkepis Milleris 

pas vieną farmerį nusipir
ko maišelį džiovintų obuo
liui, kur atrado $400 aukse. 
Farmeris tuos pinigus tar
pe obuolių buvo paslėpęs ir 
pamiršęs. Milleris tečiau do
ras žmogus. Pinigus fanne- 
riui sugražino. Ir už tai ga
vo šimtinę.

Pittsburgh, Pa.
Antanas Kunca, lietuvis. 

27 met. amžiaus, sunkiai pa
šovė savo moterį Julę ir 
pats galą pasidarė.

Wilkes-Barre, Pa.
Ilallenbock No. 3 angieka- 

sykloje kovo 9 d. ištiko bai
si ekspliozija, nuo ko žuvo 
net 9 anglekasiai. Po eks- 
pliozijai kasykloj!1 kilo gai
sras.

Kewanee, Ill.
Čia su darbais labai gerai, 

nes visur pilnas laikas dir
bama. Kai kuriems darbi
ninkams padidinta algos.

Cleveland, Ohio.
Be kitų čia randasi daug 

geležies ir plieno dirbtuvių. 
Darbininkų stovis tečiau ap
verktinas. Sąlygos dirbtu
vėse tiesiog pasibaisėtinos. 
Už tai daugiausia reikia kal
tinti darbininkus, kurie ne
susiorganizavę. Išnaudoji
mas jų spėkų todėl nepa
prastas.

Waterbury, C©nn.
Kovo 5 d. čionai scenoj 

statyta p. M. Petrausko o-

SUSIRINKIMAS.
TMD. 22 kp. nedėlioj, ko

vo 26 d. 1916 m. “Aušros” 
svet., 3001 So. Hlstcd str. 
itsibus mėnesinis susirinki- 
nas. Nariai, kurie negavote 
bangų už praeitus metus, 
tai teiksitės dabar ateiti su
sirinkimai! ir pasiimti.

Su pagarba Valdyba.

LABDARINGOS DR. 
7-TOS KP. PRAKALBOS.

Kovo 12 dieną Labd. 
Dr. 7-ta kuopa surengė pra
kalbas. Žmonių su
sirinko nedaugiausiai. T 
susirinkusią publiką pir
miausiai prakalbbėjo kun. 
F. B. Serafinas, nurodyda
mas šio vakaro prakalbų 
tikslą. Toliau pakvietė kal
bėti p. J. Elijošių, kuris kal
bėdamas nurodė į reikalin
gumą lietuviams vienybės, 
taippat nurodė, kaip nau
dinga Lab. Sąjun., prie ku
rios privalo prisidėti kiek
vienas lietuvis ir ištiesti pa
gelbės ranką savo pavargu- 
siems broliams.

Toliau pakviesta kalbėti 
p. J. Viskantas. Pastarasis 
savo kalboje paaiškino vei
kimą pirmos kuopos, ku
rios jis yra pirmininku. Po 
jo kalbėjo kun. A. Staniu- 
kynas. Nurodė, kad mes at
liekame gailestingus darbus 
link pavargėlių, pildome 
pareigas.

Po prakalbų prie Labd. 
Dr-jos 7-tos kuopos prisira
šė 17 naujų narių, ir vi
siems atsilankiusiems ištar
ta nuširdus ačiū.

PAKVITAVIMAS.
Tananc viez P ubl ishing 

Company, 946 West 33 st., 
Chicago, Ill.

Chicago, Ilk, kove 
13‘d., 1916.

Gerb. Tamsta:—
Priėmiau čekį vertės $83.- 

50 T. Fondui tuojaus 
ir siunčiu šias aukas Tau
tos Fondo iždininkui, 'var
du Tautos Fondo ištariu 
Tamstai ir visiems aukavu
siems širdingą ačiū už duo- 
snumą nukentėju stems del 
karo.

ATSKAITA.
Gruodžio 22, 1915, A. Ba

nevičius, Chicago,III. $62.00 
Vas. 5, Petrulionis, Harri
son, N. J. 5.00
Vas. 26, 1916, J.J. Palėkus, 
Chicago, Ill. $16.50

Viso $.83.50
A. A. šlakis, 

Tautos Fondo rust.

Finansinis Vokie
tijos krizis.

“Chicagos Daily News” 
korespondentas iš Pary
žiaus rašo:

Vokietijos finansinis sto
vis pasibaisėtinas. Tą liu
dija pirmiausiai kadir val
džios užtraukiamos pasko
los karo vedimui. Pirmoji 
vidurinė paskela sumoje 
$1,250,000,000 liko užgirta 
rugpjūčio 4 d. 1914 metais. 
Tos sumos karo vedimui 
užteko tik per keturis mė
nesius. Antroji paskola iš
leista gruodžio 2 d. 1914 m. 
ir vėl ant penkių tūkstan
čių markių ($1,250,000,000) 
Šitos sumos tečiau užteko 
jau tik trims mėnesiams 
karą vesti. Trečioji paskola 
buvo padaryta vasario 28 
d. 1915 m. Šituo kartu pa
skolinta jau dešimts tūks
tančių milijonų markių ir 
buvo aprobuojama, kad tų 
pinigų pakaks ligi metą 
pabaigai. Tuo tarpu dar lie
pos mėnesyje valstybės iš-J 
das pratuštėjo ir paaškė-| 
ta, kad Vokietijai karas per' 
mėnesį atsieina jau net 
2,000,000,000 markių. Tatai 
rugpjūčio 2 d. suskubta 
naują paskolą užtraukti ant 
10,000,000,000 markių ($2,- 
500,000,000) ir šitų pinigų 
užteko kaip tik keturiems 
mėnesiams. Po to parla
mentas leido ir vėl 10 tuk. 
milijonų markių paskolinti. 
Paskutine penktoji paskola 
užtraukta gruodyj praeitų 
metų.

Iš Chicago
MOTERIS atakuoja 

ADMINISTRACIJĄ.
Praeitą subatą Chicagos 

moteris pilietės Auditoriu- 
me atlaikė didelį susirinki
mą. Nupeikta dabartinė 
miesto administracija, kuri 
nekaip mieste šeimininkau
ja. Susirinkimui pirminin
kavo sufragistė Mrs. Bo
wen. Moterių susirinkimas 
užgyrė savo t. v. platformą 
miesto valdymo reikale. To
je platformoje neaplenkta 
nei vienas klausimas, paly- 
tintis miesto valdymą arba 
turintis bent kokį su tuo 
reikalu ryšį. Didžiausia do
mu atkreipta į civilės tarny
bos komisiją, kuri šiandie 
nereikalingai varžoma, ku
rios kompentenciją miesto 
valdyba ir politikieriai no
ri savinties. Platformoje iš
dėstytos reformos ir tik re
formos, be kuriu mieste to
lesniu! nebus galima tvarkos 
palaikyti. Tukino moterių 
judėjimu politikieriai neuž
ganėdinti, bet nėra kaip 
joms pasipriešinti.

Illinois valstijos guberna
torius Dunne iškeliavo Wa- 
shingtonan ir ten preziden
tui Wilsonui pasiūlė savo 
valstijos miliciją, jei tokia 
butų tuojaus reikalinga Me
ksiko pasienyj.

Mrs. Constantine Fron
ting, 1407 So. Sangamon g., 
liepė areštuoti savo vyrą, 
kuris ją ne tik apmušė, iš 
daužė .dantis, bet dar aplie
jo kerosimi ir mėgino pa
dengti. Jinai nuo mirties te
čiau išsigelbėjusi.

Argo, III., straikas dar ne
pasibaigė. Darbininkai pa
galiau po visų nepasisekimų 
sumanė susiorganizuoti- uni- 
jon._____ _____

Policija susekusi, kad 
žmogžudis, kuris Chicagoj 
nušovė poliiciantą B. John
son, traukinio suvažinėtas 
Elmira, N. J. Jo pagelbin- 
kc nežinia kur pasislėpusi.

NENORI STOTI KARUO- 
MENĖN.

Washington. — Karo de
partmental iš rekrutavimo 
stočių pranešta, kad per 
penkias dienas tik 507 re
krutai įsirašė S. Valst. ka- 
ruomenėn. Niekas nenori 
kareiviauti. Tai indomus 
apsireškimas. Jei Suv. Vai. 
prisieitų surinkti 20,000 re
krutų, užimtų tai labai 
daug laiko ir nežinia ar pa
sisektų kas nors tuo žvilg
sniu laimėti. Jaunimas tie
siog nenori kareiviauti ir 
prieš tai nieko negalima pa 
daryti.

Berlynas — Anglų laivai 
bombardavo Turkijos mie
stelį Vurlą. Užmušta ir su
žeista čia daug graiką — 
vyrų, moterių ir vaikų. Grai
kija pasiuntė Anglijai pro
testą.

steris tuo žvilgsniu todėl 
labai neužganėdintas ir jis 
atvirai pripažįsta, kad Vo
kietiją laukia finansinis 
krizis, toks krizis, kad val
stybė vos gyva tegali palik
ti. Todėl Vokietija jau du 
baltiniais laikais stengiasi 
pravesti naujas mokesčių 
tarifas. 1915 metais —kaip 
tas valdiškai buvo patvir
tinta — ja vii derlius buvo 
daug mažesnis už 1914 met., 
o šiemet, kaip spėjama, bu
sią dar labiau menkesni 
užderėjimai ir išnešią tik 
28,147,000 tonų, kad tuo 
tarpu sunaudojimui Vokie
tijai yra reikalinga per me
tus 34,000.000 tonų javų.

Baisų finansinį stovį Vo
kietijoj geriausiai prirodo 
poperinių pinigai apyvartoj 
pasididinimas. O tų pinigų 
vokiečių valdžia išleido dau
giau, negu kita kuri valsty
bė, įsivėlusi dabartiniu ka
rau. Poperiniai pinigai per
viršija aukso normą ir to
dėl jie baisiai liko atpigę. 
'Kiek palaukus jie neteks 
jokios vertės ir vokiečių fi
nansams bus kaput.

Jau ir dabartiniais lai
kais į Vokietijos vertingą
sias paperas ir banknotus 
niekas nei domos nenori 
atkreipti. Paskiau bus dar 
aršiau.

Finansinio krizių momen
tas Vokietijoje artinasi ir 
jis yra neišvengtinas. Pa
gelbės nėra iš niekur ir 
valstybė dar šiemet gali 
subankrutyti.

Biznėriai garsinkitės L.
D. “Katalike”.

Dabar nuo paskutines pa
skolos praėjus vos tik 
trims mėnesiams, išdas ir 
vėl tuštėja, jei dar tuščias 
nepaliko. Iš karo bėgio ma
toma, kad Vokietijai karo 
lėšos nuolat didėja. Ir jei 
deešimts bilijoninės pasko
los pereitais metais Vokie
tijai užteko per 4 mėnesius, 
tai dabartiniais laikais to
kios sumos neužteks nei 
trims mėnesiams.

Čia +aigi galime supra
sti tikrąją priežastį vokie
čių užpuolimo ant Verdun. 
Iš to kadangi paaiški, jo- 
gei kaizeris tik todėl įsakė 
Verduną atakuoti, idant pa
lengvinti parlamente pra
vesti naują karo vedimui 
paskolą, ir idant parlame- 
to atstovai nesipriešintų 
naujoms valdžios sumany
toms mokestinis, kokios no
rim :i ant gyventojų 
užtrau k, i. Parlamen
to nariai griežtai imtų pro
testuoti prieš naujas sun
kenybes, kokios norima ant 
suvargusios liaudies antme- 
sti, jei karuomenė visas lai 
kas nepasižymėtų savo per
galėm is. Ligšiol valdžia 
dun davo akis viešai vokie
čių opinijai savo tariamo
mis pergalėmis Lietuvoje, 
Lenkijoje ir Serbijoje ir to
dėl parlamentas vis naujas 
paskolas užgirdavo. Bet 
kuomet tas pat parlamentas 
pamatys, kad karuomenė 
karo lauke nieko gero ne
gali nuveikti, tuomet ir to
lesniems kreditams pasi- 
pric sius.

Vokietijos pinigyno miiii-

RIMTAS DALYKAS.
Niisiojimas noro valgyti 

visuomet yra rimtas daly
kas, kuris turėtų atkreipti 

i į save domą, nes jis visuo
met esti simptomu kokio su
gedimo virškinimo organą, 

i Reikia tuojaus paimti Tri
nerio Amerikoniško Kar- 
tausiaus Vyno Eleksyro, 
kaip tą padarė Bud. Kara— 
fiat, kuris mums rašo taip: 
“Aš nebuvau visai sergan
čiu, ir nustojau noro valgy
li ir negalėjau nieko suvir- 
I skinti. Aš buvau pilnas du- 
!jų, nuo kurių man buvo la
bai nesmagu, kol ant galo 
pradėjau vartoti Trinerio 
Amerikon! škajį Ka rčiojo 
Vyno Eliksyrą. Tai yra ge
ras vaistas, kuris tuojaus 
pagelbsti. Dabar aš jau
čiuosi visai sveiku”. Jis rei
kia imti nuo susilpnėjimo, 
nerviškumo, vidurių užkie
tėjime. nevirškinimo. Kaina 
$1.00. Gaunamas aptiekose. 
Jos. Triner, išdirbėtas, Chi
cago, 111.

Skaudėjimas strėnose pa
prastai esti skaudus. Pa
bandyk Trinerio Linimento. 
Pirma uždėk ant skauda
mos vietos karštą, šlapią 

Į skudurą, paskui - subraukyk 
llinimentu. Kaina 25 c. ir 
i 50 c. Per brasą 35 c. ir 60c.

(Advt.) 
—iii rirwir'tmiiii—t ffnim b 111—1

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jusųnarie arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovanai 
i •nerican School of Languages 
:........... .. i’;. . 41W. 47th St,

CHICAGO, i Lu.
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Kor espondencij e

KENOSHA, WIS. CLEVELAND, OHIO.

dar 
prie

Žiupsnys žinelių.
Vasario 23 dieną “Bi

rutės” draugija laikė pa
prastą susirinkimą, kuria
me išduota atskaita nuo vai
dinto veikalo “Genovaitė”. 
Pasirodė, kad labai puikios 
buvo pasekmės. Draugijai 
liko $200.45 gryno pelno. 
Į minėtą susirinkimą atsi
lankė kun. A. Balinskas ir 
meldė, kad “Birutė” paau
kotų kiek nors išdažymui 
svetainės. “Birutė” meldi
mą priėmė ir pasižadėjo pa
aukoti $100, bet nebesant 
daugumai narių, tas likosi 
atidėta iki pusmetinio susi
rinkimo.

“Birutė” yra jaunimo 
draugija, bet yra turtin
giausia, nes jau turi $1,521.- 
07 pinigų; narių turi aplink 
250. Geistina, kad 
daugi aus žmonių
jos prisidėtų, o ypač jau
nuomenės, tai butų galima 
daugiau nuveikti tautos ir 
visuomenės labui.

Pas mus tarpe parapijos 
ir katalikų draugijų gyvuo
ja gera vienybė. Jos visos 
remia kiek galėdamos para
piją. Kaip jau minėta, “Bi
rutės” dr. pažadėjo $100. 
“Šv. Benedikto” dr. —$50, 
“Šv. Petro” dr. jau aukojo 
50 dolerių. Gyvuojant to- 
ąkiai vienybei, tai ir parapi
ja auga, kaip ant mielių. 
Dar neturime užmiršti, jog 
musų klebonas nenuilstan
čiai darbuojasi parapijos 
reikaluose, už ką parapijo- 
nai labai jam dėkingi.

Kovo 7 d. likosi nuteis
tas vieniems metams belt’.n- 
gėn nekuris K. Glemža, ku
ris iš A. Bakšio skrynutės 
išplėšė $145.

Kaip tik musų tėvynę iš
tiko nelaimė, tuojaus visos 
Kenoshiaus lietuvių drau
gijos bendrai griebėsi veikti 
badaujančių brolių naudai. 
Visos draugijos įgaliojo po 
du žmones, kurie visokiais 
budais rinko aukas.

Štai šv. Kazimierio dieno
je, kovo 4 d., pas p. P. Jusi 
buvo jo žmonos varduvių 
minėjimas. Susirinko kele
tas svečių, kurie pador'ai 
linksminosi. Susėdus vaica- 
rieniauti, šeimininkas pra 
bilo, ar negalima butų pa
rinkti aukų nukentėjusiems 
musų broliams. Visi pritarė 
ir šie aukojo: Kazimiera 
Jusienė — $2. Po $1.00: A. 
Stuknis, A. Jankevičius K. 
Kajeckienė, J. Norbutas, A. 
Glebienė, A. Stankevičia, A. 
Kvedaras—50 cen.; K. Mit- 
lašius ir J. Trakšelis po 25 
c. Viso labo —$9.00. Vi
siems aukotojams priguli 
nuoširdus ačių!

Yra dar keletas daiktų., 
kurie bus išleisti dovanoms, 
o pelnas eis nuo karo nukt n- 
tėjusių naudai. Dovanas pa
aukojo šie: p-lė M. Graba-

Mat, 
nariu ne-

Buvo ma- 
dalyvaus 

ir kiti žy- 
bet pagal

“Santaikoje”

Nesusipratimai.
Vasario 27 d. D. Liet. K. 

Vytauto Kareivija bažnyti
nėje svet. laikė mėnesinį 
susirinkimą. Tarp kitko vir- 
šminėtos draugijos vadas 
pranešė, kad jis gavęs nuo 
Liet. Sūnų - Kareivių • šv. 
Kazimierio gvard. laišką su 
užkvietimu atsilankyti į j u 
kareiviškos valdybos posė
dį.’ Taipgi tas pats užkvie- 
timas buvo patilpęs laikraš. 
tyje “Santaikoje” No. 8 su 
ilga ir neaiškia korespon
dencija; na, ir po trumpo i” 
šalto svarstymo T). L. K. V. 
draugija vienbalsiai nuta
rė, kad jos perdėtinis su jo
kiomis išlygomis neprivalo 
lankytis į tą posėdį, 
iškarto daugelis 
galėjo suprasti, 
bus tas posėdis, 
noma, kad ten 
miesto majoras 
mus asmenis, 
skambėjimą
tilpusiu straipsnelio išrodo, 
buk LSK. šv. K. kareiviš
ka valdyba norinti nuo mu
sų perdėtinio pasiteisinimo, 
nes musą perdėtinis, 
Saimanas, vasario 
DLKG. šeimynianie 
rėlyje, pagirdamas 
draugijas, tik prieš 
kurios neįvardijo, 
kęs neprielankumą. Tad ko
kią turi teisę L. S. K. šv. 
K. valdyba šaukti jį pasi
teisinti?

Mes žemiau pasirašiu- 
- - šieji; -įgalioti per DL K V.

dr. viešai užprotestuojame 
prieš netikusį užkviethną.

■ kuris tilpo “Santaikoj“” 
8-me num. ir meldžiame

■ LSK. šv. K. Gvardijos, 
' kad daugiau musų narių

vardų po laikraščius nevel-
■ tumėte ir visiškai atsisa- 
> komo vesti polemiką su

minėta draugija.
A. Staseliunas, J. Ver- 

siauckas, Sal. Binkis, T.
1 NeuTa, J. Kilikauskas.

p. K.

vaka

ri eu a

WATERBURY, CONN.

Įiauskaitė — puikią rankų 
darbo padnškaitę, p-lė Vir- 
celaitė —puikų ranku dar
bo rankšluostį; p. J. Sake
lis, vardan SLA. 212 kp.— 
laikrodį. Vis tai gausios au
kos ir išvardintiems asme
nims vardan nukentėjusių 
tinka ištarti nuoširdų .ačių!

Pumpenietis.

šaitis ir Kazis Savickis. 
Veikalą labai gyvai atvai

dino, veik negalima nieko 
užmesti. Šv. Juozapo choras 
ir aidiečiai vakarą padaili
no dainomis.

Dainavo mišrus choras, 
solo, duotai, trietai ir kvar
tetai. Šį kartą taip puikiai 
sudainuota, kad publika 
dažnai dainininkus iššaukė 
garsiu rankų plojimu ir pri
vertė išnaujo dainuoti. Šv. 
Juozapo choras kuo tolyn, 
tuo labyn tobulinamas, la
biau lavinamas. Dainuoja 

gana sunkius šmotelius ir 
jam tas atlikti pilnai nusi
seka. Choro nariai turi pui
kiai išlavintus balsus.

Vakaran taippat prisidė
jo vyčių nauja, kuopa. At
vaidino “Akis atsimerkė”. 
Atvaidinta labai gerai. Pu
blika prijuokinta.

Dar buvo ir kalbų. Mok
sleivis J. Navickas kalbėjo 
apie tėvynės meilę, skatin
damas jaunimą mylėti savo 
tėvynę, savo Įgimtą kalbą. į 
Kalbėjo gerb. kun. V. P. 
Karkauskas, New Haven’o 
lietuvių parapijos kkbonas. 
Kaip visuomet, taip ir da
bar daug gražių prilygini
mų pasakė, daug ko susi
rinkusius pamokino.

Vakaro scenos papuošimą 
surengė vietos lietuviu ’pa
rapijos vargonininkas J. V. 
Kovas. Jis mokino, režisie- 

’ riavo. Jis pravedė perdėm 
visą vakaro programą.

Vakarą vedė su paaiški
nimais gerb. kun. J. Valan- 
tiejus.

Oras tą vakarą nors buvo 
nekoks, bet publikos kuone 
pilnutėlė svetainė prisirin
ko. Reikia ypač pažymėti, 
kad per visą vakarą publi
ka labai mandagiai ir gie
žiai užsilaikė.

Plaktuko Dėdė.

nors paaukojo forams ir ku
rie juosna atsilankė.

Su darbais anglekasyklo
se labai gerai, nes beveik 
kasdien dirbama. Darbinin
kai džiaugiasi, kad šiemet 
straiko šmėkla prašalinta ir 
kad jiems mokestis šiek- 
tick padidinta.

Parapijomis.

ROSELAND. ILL.

WESTVILLE. ILL. .

Pelenų diena.
Oras šaltas, sniego daug. 

Užgavėnių dieną ir Pelenų 
dieną daug prisnigo.

Su darbais yra gerai. Be
veik visose dirbtuvėse dir

bama dienomis ir naktimis. 
Ir didžiausi valkatos ne
drįsta be darbo valkioties. 
Darbdaviai darbininkų ne
prileidžia prie straiko. 

Kur tik kiek darbininkai 
ima judėti, arba pareika
lauja algų pakėlimo, darb
daviai tuojaus ima taikin- 
ties ir kol kas visuomet 
jiems pavyksta susitaikin
ti. Pasakojama todėl, kad 
čionai streikų nebus.

Moksleivių vakaras.
Užgavėnių panedėlį L. 

RKMA. 10 kp. surengė 
margumynų vakarą su pla
čia programa. Vakaro paį-

Bažnytiniai fėrai. Darbai.
Vietos šv. Petro ir Povy- 

lo lietuvių B. K. parapija 
buvo parengusi fėrus para
pijos naudai. Fėrai tęsėsi 
ištisią savaitę kas vakaras. 
Visais vakarais žmonių 
skaitlingai prisirinkdavo, 
bet daugiausia publikos bu
vo per tris vakarus. Lankė
si ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai. Buvo suau
kota ir supirkta daug viso
kiu daiktų. Per visus vaka-^ 
rus prie dovanų sprendžia
mojo rato ir prie kitų žais
mių Įplaukė $900 suvirs. 
Apmokėjus lėšas parapijai 
paliks gerokas pelnas. Daug 
Įvairių daiktų atliko ir jie 
padėti kitam laikui.

Daug forais rūpinosi ir 
daug pasidarbavo kle
bonas. Taippat ir parapijos 
komiteto nariai rūpestingai 
pasidarbavo ir stengėsi vi
sus atsilankiusius svečius 
patenkinti.

Žmonės fėrais, rodos, bu
vo patenkinti. Klebonas ir 
komitetas nuoširdžiai dėko
ja visiems tiems, kurie ką

vairinimui pasikvietė šv. 
Juozapo vietinį chorą, vy
čių kp. ir Aido teatralę dr. 
Teisybė, vakaras buvo pui
kiai surengtas ir Įvairus. 
Atlošta dvi drami. “Teisy
bės žvilgsniu” lošė vietos 
moksleiviai. Profesoria os 
rolę turėjo J. Tamošaitis, 
gi medicinos studentą ro

les— J. Dvileckis, J. Baltru-

dalinami cigarai. Darbinin
kams už darbo valandų mo
kama 25 centai, susirgus — 
veltui gydytojas ir ligoninė 
ir sergančio žmona dar su
šelpiama.

Kitos dirbtuvės ir gi ju
da. Nekuriu valdybos ap
žiūrinėja savo darbininkų 
gyvenamas vietas, jų šei
mynų pasilaikymų ir girdi
ma, jogei nori Įvesti darbi
ninkams uždarbį po $5 Į 
dieną. Smuikorius.

Gatvekarių tarnautojai 
Wilkes - Barre ’se vis dar 
streikuoja. Užtaigi automo
bilių savininkams puikiai 
klojasi. Gerus uždarbius tu
ri.

Čia vis dar kalbama apie 
streikų anglekasyklose.

i Išrausta
WHITE ROCK

Dr-jos susirinkimas; 
darbai.

Šv. Petro ir Povylo dr-ja 
kovo 12 d. atlaikė priešme- 
tini savo susirinkimą. Gar
bės nariu dr-jos priimta vie
tos lietuvių parapijos kle
bonas. Ši draugija yra veik
li ir jauniausia 1 
šios parapijos draugijų. Į-' 
kurta balandžio 7 d. 
motais. Per dešimtį 
savo gyvavimo daug 
jo pagirtino darbo atliko, 
nors per tą laiką turėjo 
daug ligonių ir našlaičių 
šelpti. Nežiūrint to, draugi
ja nuolat vis labiau stiprė
ja ir pinigų nemažai išde 
turi. Šv. Petro ir Povylo dr- 
ja be to Įsitaisė uniformi
nes kepures, bažnytinę vė
liavą, kuri lėšavo 300 dol., 
tautinę vėliavą (48 dol.),isman. 
Snv. Valstiją vėliavą (35 girtinas kliubo pasielgimas, 
dol.); taipgi nupirkta aprė Jo pavyzdi ir kitos drangi- 

šar- jos turėtų sekti.
I Tą pačią dieną vietos kle
bonas iš pamokslinyčios la
bai barėsi ant tėvų ir ant 
negerų kūmų. Mat, vienas 
kūmas atnešė krikštyti kū
dikį ir už pakrikštijimą ku
nigui davęs tik vieną dolerį. 
Gi namie kūdikio tėvams 
nupirkęs- už 25 dol. gėralu, 
bobutei ir gi kelis dolerius 
inteikęs, taippat nusisam
dęs karietą ir tt. už tai ii’ 
kūmas paliko labai prastas 
kunigo akyse.

Darbai susilpnėjo. Angle
kasyklose žiemą dirbo ge
rai, bot dabar jau tik pusę 
laiko kartais net mažiau 
išdirba. Turbut todėl taip 
darosi, kad šiemet nebus 

straiko. S. M.

jos

SPRINGFIELD. ILL.

tarp kitų Į šuolių. A’

1906 
metu 
viešo-

Abelnas lietuvių stovis.
Čia gyvena aplink 1,500 

lietuvių. Jų tarpe yra viso 
kių —apsišvietusių ir tam- 

7ieni skatina lietu- 
’ ’.uS prie darbo ir šviestis, 
kiti savo brolius nuo to at
kalbinėja.

Nesenai čia sutverta lie
tuvių neprigulmingas poli
tiškas kliubas, kurs pagel
bės nepiliečiams lietuviams 
pastoti šios šalies piliečiais.

Kovo 5 d. Lietuvių Ukėsų 
kliubas atlaikė susirinkimą. 
Pora narių tarp savęs buvo 
susivaidinusių. Tačiau susi
rinkimas juos sutaikė ir ne
leido eiti valdiškai! tei- 

Tai Labai pa-

dalai pirmininkui, 12 
pu ir tt.

Šitos dr-jos 10 metų su
kaktuvių apvaikščiojimas 
atsibus bal. 7 d. 1916 met., 
o jubiliejus bus apvaikš

čiojamas bal. 9 d. 1916 met. 
Tą dieną išryto bus mišios, 
o vakare—prakalbos su vi
sokiais painarginimais. Va
karo metu bus renkamos 
aukos nukentėjusioms nuo 
karo.

Šiame susirinkime išrin
kta valdyba sekantiems 
metams. . Narys.

DETROIT, MICH.

Iš darbininkų gyveninio.
Šis miestas pagarsėjęs 

Fordo automobilių įstaigo
mis — dirbtuvėmis. Milijo
nierius Ford savo darbinin
kams yra suteikęs daug ge
rovės. To negana. Fordo pė
domis ima sekti ir kitos 
kompanijos. Gerina darbi 
ninku padėjimą. Viena kom
panijų paskelbė, jogei ji
nai visiems savo darbinin
kams, išdirbusiems nema
žiau metų laiko, skiria 6 
nuošimčius nuo gaunamos 
jų metinės algos. Todėl pa
prastas darbininkas metų 
pabaigoje galės gauti kelis 
desėtkus dolerių. Žinomas 
dalykas, darbininkai tuomi 
labai patenkinti. Be to, va
saros metu, prisiartinus 
karščiam, kiekvienas darbi
ninkas vienai savaitei bus 
paleistas atsilsėtų, atosto- 
gon ir už tai net gaus apmo
kėti. Per Kalėdas ii’ liepos 
4 d. darbininkams taippat 
suteikiamos dovanos po ke
lis dolerius pasilinksmini
mams. Kitomis šventėmis

lietuviška 1110- 
Bet tuomi kol-kas 
nesirūpina. Praeitą 
lietuvių vaikučius 
vargonininkas. Ir

KINGSTON, PA.

Mokyklos reikalingumas. 
Straikas nepabaigtas.

Vietos parapijai yra labai 
reikalinga 
kykla. 
niekas 
vasarą, 
mokino
gražus vaikučių būrelis lan
kėsi. Mokykla būtinai rei
kalinga. Be jos negalima 
apsieiti. Jos Įkūrimui nei aš 
nei kiti parapijoms nesi
gailėtų lėšų. Nes šiandie 
bažnyčioj pamaldų metu 
pusė vaikų skaito-meldžiasi 
iš angliškų maldakningių.

Pinu Užgavėnių vietos ir 
apylinkės lietuvių draugi
jos ir kliubai daug darbavo
si Lietuvos labui. Bet neži
nia, kaip didis bus iš to pel
nas. Kovo 17 dieną rengia
ma “tag day” .nukentėju
sių del karo lietuvių naudai.

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNĖJIMU 
ANT LYTIŠKU ORGANU

Prisiunskite mums tik 50c.
Nusilpnejie ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nerviu. paliks išgydynti ant visa
dos per vartojimu, gyduolių NOVO. Ta: 
yra. galima pasakyti, eudauno gyduolė, 
kurios išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejesiam 
padčjimę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu ligą, arba kitos ligos 
puslęs. nemielus sapniai, baime sutjkti 
žmonius, kaip tai daro nekuric. palikste 
išgydynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada
ris, išsiunsme jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokėjimu liešu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra, maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išsigydymui. užtekti
nai an 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatideliokite. taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinimu ir mes 
išsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

NOVO COMPANY,
Dept. 36, Box 4000, Philadelphia, Pa.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 11)15 by A Kvasnicka

Si moksliškai sutaisyta gyduolė duo 
da įstabą palengvinimą baisiausiuos' 
sąnarią reumatizmo apsirgimuese. pa 
dagios, uždegimo, reumatizmo, strč 
ną gėlimo ir panašią ligų gydyme 
Juose nėra tokią dalyką, prie kurią 
įsigyja paprotis ir uėra alkoholio. Tol 
dol jis yra absoliutiškai nebudingas

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokis vaistai nepalengvmą 

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

Jaigu jusą aptiekoriuo negali jums 
suteikti, prisiąskite atvirutę, arba at J 
sišaukite šiuo adresu: White Kock 
Remedy Co., 1535 W 18th str.. Chi
cago, Ill. White Rock korną gydyJ 
tojus išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas Vartokite White Rock 
Headache Powders

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvią Farmerią Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musą už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs
esame seniausi ir didžiausi farmą par

daug progų

įmi
gę! e- 
igyti

DEI.EI ŪKIŲ LIETUVIŠKOS 
kolionijos Arkansas ir Louisia

na valstijose kreipties į 
gracijos Biurą Rock Island 
žinkelio.
geros žemės už mažą kainą. Mes 
galime suteikti jums bešališkų 
teisingų žinių apie ūkininkavi
mą žemės plotuose, kuriuos mes 
teikiame. Rašykite savo kalboje 
prie L. M. Allen, Passenger Traf
fic Manager, Rock Island Lines, 
Room 7tS La Salle Station, Chi
cago, Ill. (1)

davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. žemo derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sią farmą. Pasiskubinkite nusipirk-
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A. VITKAUSKO
7T4 TRALE KUOPA

NED., KOVO-MARCH 26, 1916 M.
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE Prie 33-čios gatvės

Rengia Spektaklį. Bus vadinama:

“GENAVAITE”
Drama 8 atidengimuose. Pertaisyta A. Vitkausko

Jel norite turėt gerą laikraštį, tai užsisakykite

“ATEIT!”
“ATEITIS” išeina 3 kartus į savai

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

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

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

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

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

Tel. Drover 7043

Dr. C. Z. VezeUs
LiETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-to« girtvia.
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Dr. T. M. Maturzynska
LĖTU VE DENTISTE

Atlieka visokj darbą deutisterijos sky
rium įeinanti* Darba* gvarantoja- 

mas* Taipgi tvirtas.
1151MILWAUKEE Avė.

Rolę Gobaus atliks artistas A. VITKAUSKAS. 
VEIKANTIEJI ASMENS

P-lės Aleksandravičiūtė, L. žilvičiutė, V. žilvičiutė, P-nai Vaitiekūnas, Vit
kauskas, Valančauskas, Sankunas, Mačiulis, širvinskas Ir kiti.

šitas veikalas buvo loštas 23 sausio š. m. Chicagoje, bet nuolatiniai 
reikalavimai atkartoti ši veikalą verčia mus užganėdinti Gerbiamąją Publi
ką ir mes, tikėdamiesi, kad šį sykį atlankys dar didesnis skaičius žiūrėtoją, 
lodei mes del publikos patogumo lošime ši veikalą.

DU SYKIŲ I VIENA DIENĄ
Nors yra dideli įskasčiai, bet mes nepaisydami i tai duodam proga pa

matyti plačiai publikai šį grąžą veikalą.
Kadangi tas veikalas bus statomas paskutinį sykį, tikimės, kad Gerb. 

publika atsilankys i ši Spektaklį kuoskaitlingiausia, idant pamatyti veikalą 
“GENOVAITĖ”. Teatralės Kuopos Administracija.
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dar- 
gra- 
yra 

baž-
ir sveikame krašte, kur 

aplink vaikams mokyklų, 
geležinkelių ir gerų žvyruotų 
apylinkėje pirklybinio miesto

ir pačtavo miesto Lu- 
Nusipirkite musų ke

ti žemės, nes ji greit eina brangy n. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiamo 
pilna 
nyčių, 
kelių,
Scottville ’ės 
dington, Mich.
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jąs liksite j ke
lis metus turtinga5* farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaus -istuvių Kolio
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras aincjas:

A. KIEDIS & GO.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

Geriausias būdas del jtrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Richter'lo 

nm-EiraiER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. Ir 50e. buteliukas visose aptiekoso arba 
stačiai nuo

F. AI). KICHTRR & CO.
74-80 Washington Street, Ncvz York, N. Y.

P. K. BRUCH A S
Geriausia vie

ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
nu aukso, Silabi
nius titulus, bran- 
zalietus, koloni- 
kUB, špilkas ir 
t.t. Musų krau- 
t u v ė pripildyta 

■ aujausios mados 
ivorais ir kai

tos pigesnis 
kaip ktiur. Ant 
ulpraAymo kata 
logą išsiunčiame 
dykai.

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III,

3
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Prisiunčiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardė ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami.

Svečiams atvažiavus.

Redakcijos
Straipsniai

Svečiai, naujai atvykę 
Amerikon, savo prakalbas 
pradėjo nuo Brooklyn. N. 
Y. ir sulyg spaudos praneši
mu surinkta pirmam vakare 
$440.00. P. Bulota buvo

Sunkus apkaltinimas.
Savo pirmose prakalbose, 

kulias laikė naujai Ameri
kon atvykęs p. A. Bulota, 
jisai metė į visą eilę Lietu
vos veikėją apkaltinimą, 
pro kurį tylomis negalima 
praeiti. “Tėvynėje”, kame 
tos pirmos prakalbos yra 
gan plačiai aprašytos, šis 
apkaltinimas yra sekančiai 
paduotas:

“Dabar, didžiausioji 
lietuvią draugija — tai 
Draugija nukentėjusiems 
del karo šelpti, pasivadi
nusi Central iniu Komi
tetu, apglėbė visą 
pabėgėliu šelpimo darbą. 
Ji turi savo skyrius įvai
riose Rosijos vietose, kur 
spietėsi musą žmonės. 
Gaudama pinigu iš rusą 
valdžios ir iš kitų įstaigų, 
ji šelpia 70,000 lietuv. pa
bėgėlių, kurių išviso yra 
suvirs 200.000. Kas yra su 
tais likusiais 130,000 — 
Draugija nežino ir mato
ma, nesirūpina sužinoti ir 
juos šelpti. Komiteto di
džiuma — klerikalai. A- 
žuot su j ieškojus tuos iš
blaškytus 130.000 lietuvių 
pabėgėlių, Draugijos lėšo
mis įsteigta Voroneže dvi 
gimnažiji M“. Yčo vardu 
ir nupirkta sanatorija 
Jaltoje. Bidota sako: 
“Lietuvai reikia inteli
gentų, reikia mokytų 
žmonių, bet negalima lei
sti, kad musų inteligenti
ja augtų darbo žmonių 
lavonais ir kaulais... Rei
kia ir sanatoriją, bet 

tuoin tarpu musą ligoniai, 
studentai džiovininkai, 
gali rasti vietos jau esan
čiose rusą sanatorijose, o 
išleistus sanatorijai pini
gus reikėjo sunaudoti ba- 
daujančiąją šelpimui... ’ ’ 
Kaip apie įsteigimą drau
gijos pinigais Yčo vardo 
gimnazijų, taip ir apie 
nupirkimą sanatorijos 
Komitetas sužinojo jau 
po tam, kaip tie faktai 
įvyko, tad ir nebuvo kai]) 
beatitaisyti klaidos.” 
Apkaltinimas, kad Rusi

joje steigta p. Yčo vardu 
gimnazijos, vietoji to, 
kad šelpti badaujančius lie
tuv. pabėgėlius, yra tokios 
rąšies, kad į jįjį turės atsa
kyti tie, kurie yra juom pa
liesti, arba jąją atstovai 
Amerikoje. Amerikos lietu
viams dalyką stovis su nu
kentėjusiąją šelpimo darbu 
anapus jūrių nėra užtekti
nai smulkmeniškai žinomas, 
kad apie šį kaltinimą gali
ma butą ką nors griežto pa
sakyti. Jaigu taip butą, 
kaip p. Bulota pasakoja, tai 
toksai pasielgimas negali iš 
Amerikos lietuviu susilauk
ti nieko kito, kaip tiktai 
k i logriešč iausio papui kimo. 
Tečiau kaltinamieji turi čia 
Amerikoje savo atstovą. 
Jam ir privalu Imti apginti 
apkaltintąją darbus, vardą 
ir garbę. Lauksime iš jo žo
delio.

pakviestas. Ponia Bulotienė 
atstovauja “Žiburėlio” mo
ksleiviu draugiją, o ponia 
Žemaitė turbūt abiem pri- 
gelbes rinkti aukas.

Kalbant bešališkai, visą 
fondą aukos eis nukentėju
sioms
Tiktai patėmytina, kad at
stovai
fondų. Nukentėjusius 
privalome šelpti visus kai
po lietuvius ir nežiūrėti, ko
kią jie butą persitikrinimą.

Į savo apšvietos reikalus; 
Amerikos lietuviai atkrei
pia toli gražu netiek atydos, 
kiek jie užsitarnauja. Jaigu 
i apšvietą butą atkreipta 
daugiaus atydos, tai, nėra 
abejonės, daugelis dabartį-' 
niu nesusipratusiu gyvenime 
rpanytką. Svarbiausiu Ame
rikos lietuvių obalsiu tur 
būti: “Steigti mokyklas, 
mokyklas ir mokyklas.”

Tarp laikraščiu
del karo lietuviams.

neužgauliotą kitu
mes

Pasiusta. $3,235.00.
Lietuvių Gelbėjimo 

Autonomijos Fondo kasiu
lius p. T. Paukštis pasiun
tė 10,000 rublių per p. 
Petrą Leoną, Maskvoje, nu- 
kentėj usiems del karo Lie
tuvoje. Tiek pasidarę iš $3,- 
235.00, kuriuos pasiuntė p. 
T. Paukštis.

Butą gerai, kad ir kiti 
fondai siųstų kaip galint 
daugiau pinigą nelaimin
giems nukentėjusiems lietu
viams. Ypatingai tai butu 
patartina Lietuvos Šelpimo 
Fondui, kurisai iki šiolei 
butą galėjęs išsiųsti daug 
didesnę sumą, negu kiek iš
siuntė.

ir

J. Jonaitis ap
spaudė je apie 
Lietuvą. Savo 
nuosekliai nu-

Kun. Jonaitis pasidarbavo.
Aplaikyta iškarpos ang

lišku laikraščių iš So. Oma
ha, Nebr., kame vietinis kle
bonas kun. 
rašo anglų 
nuvargintą 
atsišaukime
piešia Lietuvos padėjimą, 
kai]) 4,000.000 (?) lietuvių 
tapo išguiti karo metu ir 
randasi didžiausiame var
ge. Primena kai]) ameriko
nai šelpia belgus, lenkus o 
lietuvius apleidžia. Pagalios 
aiškina skirtingumą musų 
kalbos nuo kiti] rasių kalbą.

Garbė kun. J. Jonaičiui 
už parašymą tokio atsišau
kimo į amerikonus, ir vely- 
tina, kad dažniau pasirody
tu tokių aprašymų, supa
žindinančių per svetimtau. 
čių spaudą su Lietuva. Al il
sų privalumu yra kuodau- 
giausia rašinėti svetimtau
čių laikraščiuose ir budinti 
tą dvasią, kad nuvarginta 
Lietuva yra daug daugiau 
blogesniam padėjime negu 
belgai, lenkai ir tam pana
šiai. Kitos tautelės gauna 
užuojautą pas amerikonus, 
o mes iki šiolei nei jokio 
svarbaus žingsnio nepašo
kome šioje linkmėje, 
vyručiai, prie darbo!

SLA. NOMINACIJOS.
Sulyg “Tėvynės” No 11 

pranešimo tapo nominuoti 
į SLA. viršininkus sekan
tieji:

Ant SLA. prezidento' 
gavo balsų: 1) F. živat- 
kauskas —912; 1) St. Ge-į 
gužis —342; 3) Kl. Jur
gelionis — 331; 4) F. J.' 
Bradchulis —187: 5) J. 
Tareila —106; 6) K. Gu. 
gis —92. Be jų dar randa
me šiuos vardus — P. 
Mikolainis, B. K. Balutis 
ir t. t. *

Ant vice-prez. gavo bal- 
Są: 1) P. Mikolainis — 
440; 2) Dr. J. Baltrušai
tienė —235; 3) F. Živat- 
kauskas — 148; 4) P. Ki- 
bortas — 143; 5) O. Aly- 
tienė — 89.

Aut Sekretoriaus gavo 
balsu: 1) A. B. Strimaitis 
1870; 2) AI. Vokietaitis— 
67; 3) J. S. Vaškevičius 
—36; 4) A. Lesniauskas 
—27.

Ant iždininko gavo 
balsi]: 1) T. Paukštis — 

—1.444; 2) J. Neveckas 
— 188; 3) J. Skritulskas 
172; 4) A. J. Beržinskas 
—157; 5) J. Stravinskas 
—70.

Ant daktaro — kvotėjo 
gavo balsą: 1)T)r. J. Šliu
pas — 1,569; 2)Dr. F. 
Alatulaitis — 296; 3)Dr. 
J. Baltrušaitienė —159; 
4)Dr. A. L. Graičiunas— 
96.

Ant 
balsą: 
—942: 
867 
173
lis — 168; 5) S. P. Tana- 
nevičius — 165; 6) V.
Ambrazevičius — 108; 7) 
R. Karuža — 100; 8) K. 
G ūgis —60; 9) T. Paukš
tis — 60; 10) J. Vnukau- 

kauskas — 47.

Utarninke, 6 d. birže
lio, perstatymas “Blinda” 
Atliks Pitt sburgh’o apie- 
linkės SLA. lošėjai ir 
“Birutės” choras.

Seredoj, 7 d. birž. ba 
liūs, r

Ketverge, 8 d. birželio, 
—koncertas. Dalyvaus 
L. S. Benas iš Wilmer- 
ding’o ir “Birutės” cho
ras iš Pittsburgh’o ir k.

Pėtnyčioj, 9 d. birž. — 
Maišyta programa: Dai
nos, Muzika, Monologai, 
Eilės. Dalyvaus garsiau
si muzikantai ir daininin
kai.

Viskas atsibus viršmi- 
nėtoj svetainėje.
Kartu su SLA. Seimu at

sibūva ir kitos musų didžiu
lės organizacijos Seimas, 
būtent TMD. Šiemet atsi
bus birželio 8 ir 9 d. vaka
rais L. AI. Dr-jos svet., Ohio 
str., Pittsburgh, Pa.

nu vėlesniu užsipuolimą 
—labai negražią ir netak
tingą — ant lie
tuviško biznio buvo “Darbi
ninkas.” 9-tam jo numeryje 
tilpęs straipsnis, kuriame 
tarp kita-ko rašoma sekan
čiai:

Tat

Senos ginčus baigiant.

iždo globėjų gavo
1) T. Astramskas
2) K. Varašius— 

)J. M. Danielius—
4) M. J. Damijonai-

Lietuviu mokykla.
Visiems žinomas musų 

tautietis, p. V. Greičius, už
dėjo mokyklą Cleveland. O. 
Bus mokinama lietuviu kal
boje gramatika, muzika, 
hostorija ir geografija.

P. V. Greičius, kiek mum 
žinoma, yra gabus vyrukas 
— apšviestas. Be abejonės, 
jisai atneš didelę pagelbą 
jaunimui, užsiimdamas švie
timo reikalais.

m., “Lenką 
tarpe 16 ir 

gatvių S. S. 
Pa.
4 d. birželio,

SLA. SEIMAS.
“Tėvynė” No. 11 praneša, 

kad SLA. 29-tas seimas at
sibus 4 d. birželio. Čionai 
ištisai cituojame visą sei
mo programą:

“Seimas prasidės 4 d. 
birželio ir tęsis iki 10 d. 
birž., 1910 
svetainėje”, 
17 Carson 
Pittsburgh,

Nedėlioj,
7 vai. vak. bus vakarienė 
svečiu delegatą priėmi
mui. Laike vekarienės 
gros Lietuvių Orkestrą.

Panedėlyj, 5 birž., 9:30 
vai. ryte prasidės sesijos 

Panedėlio vakare 8 vai. 
bus prakalbos. Kalbės 
miesto majoras Arm
strong ir kongresmanas 
Coalman ir įžymus sve- 

čiai-delegatai.

Pastaruoju laiku pradėjo : 
didintis spauda, kuri savi
nas! kataliku spaudos va r i 
dą, bet kuri, vienok, labai 
mažai katalikiškumo ir, 
aplamai, krikščioniškumo 
savyje turi. Nors didinasi 
toji spauda savo laikraš
čių skaitliniu, vienok užuo- ( 
jautos lietuvių katalikų vi
suomenėje jinai iki šiolei 
randa labai mažai ir vargu 
kuomet jos susilauks, nes 
eina jinai, toli gražu, ne 
tais takais, kuriais katali
kų spaudai pridera eiti li
kimais tikroji 1' katalikų 
spauda —taip lietuvių, taip 
kitataučių — ir eina. A ie- 
uintėliu šaltiniu užuojautos 
tai Amerikos lietuvių span 
dos daliai yra nesusipratu- 
sios davatkėlės ir sufanati
zuoti — apmulkinti žmones.

Toji spauda nėra, kaip 
augšČiaus pasakyta, katali
kiška. Vienok, delei nesu
prantamos priežasties, lie
tuviai katalikai leidžia jai 
naudotis katalikų vardu. 
Toji gi spauda, pasinaudo
dama plačiąją minią neat- 
bojimu, vis daugiaus “ko
šės” stengiasi privirti. Jau 
gan daug tos “košės” yra 
privirta iki šiolei. Ir ne 
kam kitam, kai]> tiktai pla
čioms Amerikos lietuvių 
kataliką minioms ateityje 
reikalinga bus toji “košė” 
valgyti.

Šioji spauda pradėjo savo 
veikimą nuo negražių asme
niškų užpuldinėjimų ant tų 
lietuviu, kurie nematė ir ne
mato reikalo eiti su tosios 
pseudo — katalikiškos spau
dos vadovais vienu keliu. 
Vienu pirmutinių, ant kuriui 
toji spauda užsipuolė, tai 
ant “ Katal iko ” vedė j o. 
Kaip negražiai, nesąmonin
gai, nekrikščioniškai buvo 
tuomet ant jo užsipulta — 
apie tai spaudoje savo laiku 
buvo pilnai aprašyta. Pas
kui sekė kitų asmenų bom
bardavimas, kartais pasie
kęs tokio laipsnio, kokio 
silpniausis padorumo jaus
mas jokiuo bildu nebūtų pri- 
sileidęs. Drauge su užsipul
dinėjimais ant asmenų, pra
dėta užpuldinėti ir lietuviš
kas biznis. Tokioje pakrai
poje pradėta ir tokioje pa
kraipoje toliau einama. Vie

noks New Britain’o 
Skritulskas, ar Scra- 
ton’o Paukštis galėtą ne 
vien žmones nuodyti ir 
lobti iš žmonių tamsumo 
ir patvirkimo —bet galė
tų savo kapitalais parce
liuoti Lietuvos dvarus, ar
ba kelti Lietuvos vardą 
ir pramonę”
Ką tas reiškia? Prie ko 

mes prieisime, jaigu pradė
sime panašiai užpuldinėti 
aut atskirų lietuvių biznie
rių? Ką klerikalą organai 
ir kiti panašus turi bendro 
su Skritulskio arba kieno 
kito kapitalais? Iš kur tas 
negražus užsipuldinėjimas 
už žmonių neva nuodinimą 
ir lobimą neva iš patvirki- 
rašo, yra lietuvių kunigo 
mo? Laikraštis, kuris taip 
redaguojamas ir vadina sa
ve lietuvių darbininkų lai
kraščiu. Ir panašus užsipuo
limai ant atskirų žmonių 
jau nebe pirmu kartu pasi 
taiko.

“Darbininkas” savo 17- 
tame numeryje rašo sekau 
čiai:

“Katalikas” garsina 
svaigalus, bet jisai ir neno

ri eiti išvien su katalikų 
spauda (Turėtų būti kle
rikalų, o ne katalikų 
spauda. Red.) ir neside
da į katalikiškų laikraš
čių Sąjungą.”
Tai yra tuščias ir berg 

džias užsipuolimas. “Kat.” 
priklauso prie “Lietuvių 
Spaudos Draugijos^”. Ši 
draugija yra nutarusi, kad 
priklausantieji prie jos lai
kraščiai netalpintų apga- 

vingų apgarsinimų. “Kata 
likas” nei netalpina apga. 
vingų apgarsinimų. Jaigu 
draugija padarytų nutari
mą delei svaigalų garsini
mo, tai “Katalikas” lygiai 
jįjį pildytų. Kad Bostono 
klerikalu organo užsipuoli
mas yra tiktai tuščia prie
kabė, galima matyti ir iš to, 
kad svaigalų apgarsinimų 
“Katalike” sulyginamai tel
pa labai mažai. Jaigu tiktai 
nebūtą didesnių bėdų, kaip 
iš tų apgarsinimų, tai šioji 
ašarų pakalnė ištikrųjų ne 
taip baisi jau butų.

Kas link nenorėjimo pri
klausyti prie kunigą su
tvertos laikraščiu sąjungos, 
tai “Kat.” rašėme. Mes 
tikime į jėgą vienijimą, o 
ne į skaldymą. “Lietuvių 
Spaudos Draugijoje” yra

vius paskui save nuvesti. Ir 
todėl jūsų protestai reiškia 
tiek, kiek burbulas vande
nyje.

“Draugas” net išleido la
pelių prieš “Kataliką” ir 
platina juos lietuvių para 
pijose. Tas lapelis yra per- 
spauzdintas iš “Draugo” ir 
atkartojama “Draugo” me
lai, buk kelintą kartą jau 
‘ ‘Kataliko ’ ’ redakcija ‘ ‘ užsi
puola ant kunigų”.

Tasai pasakymas turėtą 
būti pataisytas: “ant kai- 
kurių kunigų, kurie, vieton 
kunigų priedermes pildyti, 
politikieriauja. ’ ’ Kunigas, 
kuris pildo savo priedermes 
ir neužsiima politikieriavi- 
mu, visuomet ras pagarbą ii' 
paramą “Kat”. Kuomet 
klerikalų organas sako, kad 
“Katal.” užsipuldinėjąs 
“ant kunigų”, jis neteisybę 
kalba. Mes teisybės žodį sa
kome ne kai-kurienis kuni
gams, bet politikieriams tu 
kunigų asmenyse.

Viename klerikalų laikra 
ščių yra nurodymas į faktą, 
kurisai yra labai indomus. 
bet kuris tikrosios prasmės 
tas laikraštis negalėjo su
prasti ir išaiškinti. Rašoma 
sekančiai:

“Apie 25 metus atgal, 
bemaž ko visi lietuviai 
buvo krikščionis, mylinti 
Dievą ir artimą, taip, kad 
Lietuva buvo šventa pra
minta”.

kI sun- 
Vienam,

dabarties ir 25 metų atgal 
yra didelis skirtumas.

Paika butų manyti, kad 
lietuviai paliovė buvę krik
ščionimis, kad jie yra da
bar menkesni katalikai, ne
gu kad anuomet. Bet tuo 
met tarp lietuvių katalikų 
kunigą nebuvo dabartinės 
rūšies politikierių, kurie ir 
gerus katalikus laisvama
niais vadina, jaigu šie ne
pučia vienon su jais dude- 
lėn politikoje. Žmonės pra
deda suprasti, kad kunigas 
privalo būti tiktai kunigu, 
o ne politikierium. Tikrus 
kunigus žmonės gerbia. Gi 
politikieriai užsipelno savo 
darbais tokį žmonių atsine- 
šimą, kokis jų veikimui pri
dera. Šiandien pradedama 
atskirti, tikėjimo labui, kad 
kunigas tai dar ne tikėji
mas.

Kas daro bedievius? Pa
tįs vadinamieji musą vado
vai. Štai viename Tautos 
Fondo Komisijos narių su
sirinkime, apkalbant bė
gančius reikalus, patsai 
Tautos Fondo pirmininkas, 
atsistojęs, išsireiškė: Girdi, 
“jaigu kas eiti] priešais mu
mis arba apšauktų mumis 
klerikalais, tai tokį žmogų

užtektinai vietos lietuvių apšauksime laisvamaniu, ir 
katalikų laikraščiams. Kitų užbaigtas kriukis”. Kai]) 
spaudos draugijų tvėrimas matyti, taip ir elgiamasi. Iš 
yra tiktai naudingų jėgą | to galima matyti, kokiais 
išblaškymu. Naujosios drau. keliais eina tie, kurie šau- 
gijos sutvėrimas buvo ir yra kiasi esą Amerikos lietuvių 
tiktai mėginimu toliaus ar- kataliką vadovais. Čia, ro
dyti ir taip jau išsklaidytas 
lietuvių jėgas.

Pastaruoju laiku klerika
lų organuose pasipylė pro
testai prieš “Kataliką”. 
Protestuokite, sveiki, kiek 
tiktai norite. Tai jums nie
ko negelbės. Musų visuome
ne jau pradeda atskirti pe- ti Amerikos lietuvių katali- 
lus nuo grudų ir suprasti ką priešakyje.
viliugingą jūsų politiką ir Į Mušu klerikalų

(losi, reikėtų ieškoti prie
žasties, kodėl šiandien pri
viso tiek daug pas mus “lai
svamanių”. Apie tai kiek
vienam lietuviui katalikui 
reikėtų giliai pamąstyti ir 
pasiklausti savęs, ar galima 
tiems klaidinantiems stovė-

“Kataliko” kelias, pro
gramas yra aiškiai nustaty
tas Jisai bus Amerikos lie
tuvią katalikų, plačiųjų 
liaudies miniu, musą žmo
nių reikalą ginimu. Be abc' 
jonės, einant šiuom keliu, 
reikės susitikti ne su vienu 
žmonių reikalų priešu. Kova 
bus sunki ir atkakli. Mes 
stovime už tai, kad tikėji
mas yra augščiausis ir svar- 
biausis žmogaus gyvenime 
veiksnis. Mes norime, kad 
jisai ir but jį branginamas 
kaipo tokis, kad niekas ne
drįstu pastatyti jįjį že
mi aus.

“Katalikas” bus padary
tas gyveninio veidrodžiu. 
Jame atspindės visi svar
biausieji musą reikalai. Ji
sai turės savo tikslu arčiaus 
supažindinti Amerikos lie
tuvius su šios šalies gyveni
mu. pakelti musą žmonių 
ekonomišką j į stovį. ‘ ‘ Pa gar
bu tikėjimui, geresnis lietu
vis, geresnis lieetuvio bū
vis” — toks tai yra “Kata
liko” obalsis.

Suprantame, 
kus tai darbas,
dviem ar kelioms žmonėms 
jisai tiesiog neįvykinamas. 
Kad pasiekus pilnos pasek
mės, reikalinga, kad drauge 
dirbtą didelis skaitlius žmo
nių, suvienytu vienu bendru 
darbininką šeimynos.

Tokią didelę ir plačią šei- 
mvna sudaro “Kataliko” 
Skaitytojai. Jeigu mes no
rėt ūme, drauge galėtume 
atlikti tiesiog milžiniškus 
darbus. Ir negalima abejoti, 
kad skaitlingame “Katali
ko” Skaitytoją būryje yra 
daug-daug vyrą bei mote- 
rią-merginu, ką nori veikti 
prakilnesniam tikslui.

C oriausias veikimas mu
šti tikslą atsiekiami, musą 
idėjų išplėtimui ir sustipri
nimui, yra tų idėjų platini
mas, idant kaip galint di
desnis skaitlius žmonių su 
jomis susipažintų, idant 
kaip galint daugiaus pase
kėją butu rasta. Juo dide
snis yra kokios nors idėjos 
pasekėjų skaitlius, juo sti
presnė, galingesnė yra toji 
idėja. Tai atlikti galima ge- ' 
riausiai, platinant tarpu 
žmonių patį idėjos platinto
ją — tai yra laikraštį.

Tegul kiekvienas Skai- 
fojas pasistato sau tikslu 
prikalbinti bent vieną ar du 
savo draugu ir pažįstamu 
užsirašyti 11 Kataliką. ” 
Tuom bus geriausiai ir pe- 
sekmingiausiai prigelbėta 
musų sunkiam darbui, 
'ruoni ne tiktai bus prigel
bėta musų darbui. Kiekvie
nam musų Skaitytojui, ku
risai užrašys savo pažįsta
miems ir draugams “Katali
ką,” mes suteiksime labai 
gražią dovanėlę, kurią jisai, 
be abejonės, bus užganėdin
tas.

Su tikra pagarba, 
“Kataliko” Išleistuvė.

drąsa

-Tie tampa vis nachališkes- 
niais ir atkaklesniais. Arne 
laikas butu Amerikos lietu
viams katalikams sulaikyti 
-iuį socĮA'uoiąsąĮ.iJf sotų 
talikybės laužytojus ir, nu
traukus nuo jąją skraistę, 
parodyti tikrąjį jų farize-

mato, į kur jus norite lietu-Į kaskart darosi vis didesnė, jišką veidą ?
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No. 2.

Mokslo Trupiniai
AR DIENOS ILGUMAS 

ANT ŽEMĖS BUS 
VIENODAS?

Dauguma žmonių yra įsi
vaizdinę, kad dienos ilgu
mas visuomet buvo toksai 
pat, kaip ir dabar. Kiekvie
nas, kad ir seniausias žmo
gus, neatsimena, kad dienos 
butu kiek nors trumpesnės 
ar ilgesnės. Tokiu būdu 
žmonėse ir yra išsidirbusi 
nuomonė, kad dienos ilgu
mas visuomet buvo toksai 
pat ir kad jisai niekuomet 
nesimainys.

Žmogaus amžius yra per- 
trumpas, kad jo bėgy j pa
stebėjus palengva įvykstan
čias permainas, kurios uži
ma tūkstančius ir net mili
jonus metu. Kaip mokslas 
aiškina, žemė yra atsisky
rusi nuo saulės, ir to atsi
skyrimo smarkumas suteikė 
didelį greitumą žemės suki
muisi. Be abejonės, laikui 
bėgant, pradžioje suteikto
ji jiega yra eikvojama. Tas 
reiškia, kad žemės kamuo
lio sukimasis apie savo ašį 
turi palengva eiti lėtyn. Juo 
tolyn, juo žemei užima dau
giau laiko apsisukti apie 
save. Iš to aišku, kad labai 
senuose laikuose žemė 
rojo suktis apie savo 
greičiaus negu dabar, 
kiek laiko jinai suksis
čiau. Kadangi dienos ilgu
mas priklauso nuo to, kaip 
greitai žemė sukasi apie sa
vo ašį, tai pirmose žemės 
gyvavimo . gadynėse turėjo 
Imti trumpesnės negu dabar 
(žodis diena čia imama pra
smėje paros, 24 valandą).

Apie anglu kalbos žodžiu 
daugumą yra įvairią skai
tliniu. Prieš keletą metu 
vienas tyrinėtojas suskait- 
liavo, kad anglu kalboj žo
džiu yra tiktai 38,000. Vie
nok šias skaitlines žymus 
ir pasitikėtini mokslininkai 
griežtai užginčija ir paduo
da daug dauginus. Garsus 
anglu kalbos tyrinėtojas, 
profesorius Max Mueller 
tvirtino, kad anglu kalboje 
vartojama apie 100,000, Te- 
čiau dabartinieji tyrinėtojai 
šią skaitlinę patrigubina ir 
anglišku žodžiu priskaito 
300,000. Šiame skaitliu j e y- 
ra ne tik tie žodžiai, kurie 
dabar vartojami, bet ir tie, 
kurie pirmiaus vartota ir 
kurie dabar yra užmiršti, 
nevartojami daugiaus. 

t) o
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tu- 
aši 
Už 
lė-

sis apie savo ašį lėčiaus. ir 
todėl diena arba para bus 
ilgesnė negu dabar. Supran
tama, šioji permaina Įvyk
sta labai-labai lėtai, ir to
dėl reikalinga bus tiesiog 
milžinišku laiko protarpiu, 
kad dienos skirtumas butu 
kiek nors žynius. Ir juo dau
ginus laiko praslinks, juo į 
didesnis bus tas skirtumas.!

AR ŽMONIJA PAŽĮSTA 
VISĄ ŽEMĖS PAVIRŠIŲ.

Išsivysčius įvairioms va
žinėjimo priemonėms, gali
ma butu tikėtis, kad žemes 
kamuolio paviršius yra ge
rai ir nuodugniai ištirtas 
ir kiekvienas kampukas da
bar jau žinomas.

Kas taip manytu, tai la
bai klystu. Lediniu jurią 
kraštuose visai mažai kas 
žinoma, ypač prie poliu 
(žemgaliu). Tiktai 1909 m. 
amerikonas E. Peary pasie
kė šiaurinio žemgalio. 
Dvicmi metais vėliau, 1911 
m., norvegas kapitonas A- 
mundsen pasiekė pietinio 
žemgalio. Vienok tos sritįs, 
kurios guli apie polius, yra 
dar labai mažai ištirtos.

Vienok ne vien lediniu
kraštą plotai dar neištirti. 
Afrikoje ir Azijoje yra di
džiuliai apskričiai, kuriuose 
niekuomet nebuvo tyrinėto
ju, aplamai civilizuotu žmo
nių, 
dėti 
visa

Tyrinėtojai turės pa- 
daug vargo, pirm negu 
tai bus ištirta.

Vokiečiai bijosi ju- 
i rių mūšio.

KIEK ŽODŽIŲ YRA ANG
LŲ KALBOJE.

Anglu kalba yra pripa
žinta kaipo viena turtin
giausią j u kalbą, tai yra kal
bą, kuri turi daugiausia 
žodžiu. Suskaityti visus žo
džius kokioje nors kalboje, 
suprantama, yra labai sun
kus ir ilgas darbas. Vado-j 
vautis kokiu nors vienu žo
dynu negalima, nes nėra nei 
vieno žodyno, kuriame bu
tu surašyti visi iki paskuti
niam žodžiui, vartojami ko
kioje nors kalboje.

Kiekviena kalba turi 
daug vadinamu paseilėjusią 
žodžiu, kurie kadaise buvo 
vartojami, bet kurie 
die jau yra užmiršti, 
kui yra labai daug žodžių, 
kurie vartojami tiktai tam 
tikroje vietoje. “Sugaudy
ti” visus tokius žodžius yra 
labai sunku, beveik visiš
kai negalima.

Todėl paduoti tikrą skai
tliu žodžiu, kurioje nors 
kalboje, negalima. Reikalin
ga pasitenkinti tiktai arti
momis skaitlinėmis, kurios 
gali parodyt, koksai skait
lius žodžiu yra daug maž 
vartojamas.

šian-

Viršui padėtas paveikslas yra gerai žinomo veikėjo 
Joseph J. Elias, kuris buvo Cook pavieto (Illinois) ko- 
nrisijonierium keturius metus. Jis šelpė lietuvius kiek 
galėdamas, prisiusdamas pagclbą pavargėliams, sergan
čius lankė ligonbučiuose, taipogi aiškino prie kiekvienos 
progos svetimtaučiams apie Lietuvą ir lietuvius. 1910 
metais jisai važinėjo Washingtonan, ir pasekme buvo 
tai, kad lietuviai, atkeliaujanti Amerikon pradėta lietu
viais užrašinėti, įvesta atskaitosna atskira lietuviu ru
brika. Dėlto gi mes turėtumėm atjausti musą draugui 
Joseph J. Elias ir balsuotiuž jį, kaipo republikonišką 
kandidatą ant “National Delegate of 4th Congressional 
District”. Lietuviai, gyvenanti tarpe 51-nios ir 22-ros 
gatvių, j lotam nuo State street ligi miesto ribą į vaka
rus galės balsuoti už Joseph J. Elias, ateinančią balsa
vimo dieną, kuri bus balandžio 11, 1916 mot.

>ti«
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Iš Vokietijos pareina ži
nios, kad kiek vokiečiu tau
ta yra užganėdinta savo 
sausžemio karuonienės vei
kimu, tiek yra nepatenkinta 
savo karo laivyno neveiklu
mu, kuris visas laikas tuno 
užsidaręs Kiel kanale ir ne 
'mano, iš ten išplaukęs, sto
ki atviron kovon su savo 
priešininku.

Užsieniuose gyvuoja vie
noda nuomonė apie vokiečiu 
karo laivyną. Sakoma, jei 
tasai laivynas kuomet nors 
turės stoti atviron kovon, 
-tai tą padaryti viešosios 
opinijos bus priverstas. O 
su viešąja opinija reikia ro- 
kuoties, ypač dar Vokietijoj. 
Ten viešoji opinija turi sa. 
vo intaką ir į pati kaizerį. 
Vargas jam butų, jei jis ne 
panorėtu viešosios opinijos 
balso paklausyti.

Bet kaizeris Vilhelmas 
turi savo rankose vieną 
švieti (atutą), knriuomi 
žymiai gali pasipriešinti vi
suomenes norui —atlikti 
muši ant jurią, būtent, ar- 
gume i* i, jogei imgali vie
nai! si.rynian pavesti v»sos 
valstybė, ir germanizmo 
ateitus likimą. Tane s pęr-

Ketvirtos Wardos Balsuotojai
Balsuokite už George J. Feser., reguliari Kepublikonišką 

didatą ant Vardos Komitetmaso (Ward Committeeman).
Primary Balsavimai atsibus Utarninke, Balandžio (April) 

met.1916

BALSUOKITE UZ GEORGE J. FESER
S : K <3 ES a ga.HBBS B »^WillKIK-a H :-ifK«ai!l9Blifl»lilBiin

I DR. A. J. TANANEVICZE <
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3240 SOUTH MORGAN STREET

Valandos:
8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet

7 iki 9 vakare

viršinis r< ikalavim..s reik
štų, j* i.< ; jinai a -.i l-.adir 
aršiausio sau paženiiiiimo, 
bi tik veikiau tas karas pa
sibaigtų.

Dabartiniais laikais nė
ra. nurodymą, kati Vokie
tijos jūrinė jėga šio karo 
metu butą kiek nors padi
dėjusi. Vokietijos karo lai
vynas savo kokybėje ir kie
kybėje yra toks pat, koks 
buvo ir pirm karo, sulygi 
nant jį su I). Britanijos ka
ro laivynu. To akiveizdoje 
ištikus ant jurią mūšiui, Vo
kietijos laivynas turėtu žū
ti, nes prieš D. Britanijos 
laivyną neatsilaikytą. Te- 
čiau nereikia užginti ir to, 
kad D. Britanijai toji per
galė irgi brangiai atsieitą, 
bet jinai iškalno tai žino ir 
pasirengusi tuos nuostolius 
panešti.

Vokiečiai dabart iniais 
laikais galėtą su savo ke
liais greitesniais skraiduo
liais prasimušti per D. Bri
tanijos laivą blokadą ir 
paskui ant jurią banditiz
mo prajovus išdarinėti. Bet 
tai ir viskas, ką vokiečiai 
galėtą atlikti. Tečiau susi
remti su D. Britanijos lai
vynu — tiesiog negalima, 
nes po tokiam susirėmimui 
Vokietija, netektu to, kuo 
dabai' gali dar pasidžiaugti.

Pralaimėjimas aut jūrių, 
kaizeriui ištrenktą iš ranką

Akis Aiški

i
1111-

Kati-

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA

’iiauMygri-.,

UžDYKĄ
Paprašyk savo krauti vninko dy-, 

kai knygutes popieros, kuri duo
dama su kiekvienu S-centiniu pa
ke! in NAVY.

THE AMERICAN TOBACCO CCMPANY

Ranka Tvirta
Gerasai senasai NAVY sustiprins r jus ir 

palaikys jus geroje tvarkoje visą dieną. Ji
sai yra specialiai padarytas širdingiems vy
rams, kuriems reikalinga tabako su spriktu 
ir kimu jame. Pamėginkite jįjį savo pyp
kėje, susukite į drūtą, saldu cigaretą ir kram 
tykite jįjį tarp rūkymų.

GAIL & AX 

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausias Tabakas Geriausima Pakelyje
NAVY yra padaryta iš pariiiktino

nokusio Burley lapo, geriausio abelno tabako 
visame pasaulyje. Jisai yra nunokintas — 
Gamtos keliu—nuo trijų iki penkių metą, 
kad suteikus jam pilną lapo skonį ir pada
rius jįjį geru, turtingu ir saldžiu.

Gaukite pakelį šiandien — pastebėkite 
keturis viršelius, kurie tabaką laiko šviežią 
ir pilnoje jėgoje.

Pamatykite, kaip jisai

PjC Artncan Gulėsit’*

G. W. SAIL & AK.
BALT! MORE. M D.

Ofisas ant F. KARA Aptiekus 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

Vokie- 
taikos

Vokie-

stipru švieti ir be to 
tija daug nukentėtu 
derybų metu.

Jei po šiam karui
tijai butu lemta išeiti su sa
vo karo laivynu sveiku, tai 
tuomet jinai vis vien butu 
galinga, nors ant sausžemio 
ir kasžin kaip liktu įgalėta 
ir apkarpyta. Stiprus karo 
laivynas šią gadynę daug 
reiškia. O kadangi vokie
čiams ir ant sausžemio jau 
nepergeriausiai sekasi, tatai 
siąsti karo laivvna mušiu, 
reiškia ieškoti saužudybės.

Tai labai gerai numano 
pats kaizeris, tai žino ir jo 
valdžios 
apie visą
(liniukai ir todėl nesikėsina 
stoti atvirau mušiu ant jū
rių.

spren džiautieji
veikimą val-

D. Britanijos Guyanoj 
gyvuoja ryšis drugiu, 
jie sparnu ištempime 
tuoja vienuoliki) coliu.

ku- 
nia-

Dainuškas Sirijoj dabar
tiniais laikais 
sias pasaulyje 
miestas.

yra seniau- 
gy vuo j autis

susikemša į drūtų, ilgai tę
sianti. pilno skonies rūkymą 
yuykėjr— kaip lengvai jisai 
yra susukamas i cir/aretą — 
kaip' saldus, syvingas jisai 
yra kramtant, -lūs pasakyki 
site, kad joki# kitas tabakas 
niekuomet nebuvo jums taip 
skanus ir taip pilnai jūsų 
neužganėdino.

Tiktai 163 Gaziniai Pečiai 
kuriame yra ir sekantieji

20 Stylius Stiklinės duris —labai

ROSE LANDĖ į'.'-.'
Jei nori išmokti greitai pįjĮaįsukan

čiai anglą kalbos, tai lankotais į mu
są mokyklą.

čia guli pradėti mokyticętįfnuo pat 
pradžios, arba nuo kur esi gėriau ap
sipažinęs. nes klesos yra sutvarkytos 
taip, kad kiekvienas naujas mokinys 
atranda skyrių pagal savo .lišgąlojimo. 
Musą mokykloje neturėsi ijjokio var
go išmokti anglą kalbos. ‘Sunaudok 
liuosą laiką ant pasimokinimo.. Mo
kykla atdara iki 10:30 kas vakaras. 
Nodėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po 
pietą.

Waitches Mokykla
11045 Michigan Ave., Roseland, III.

duris,

6

Kad prašalinti nesrpagų 
žuvų ir silkių kvapsnį nuo 
peiliu ir' šakučių, užtenka 
prieš jų plovimu patepti 
juos truputį sviestu. Tuo
met nesmagus kvapas 
išnvksta.

Kodėl Nesutau" 
pinti Kiek Pinigų?

Kad padarius vietos mūsų 1916 metų pirkiniams, mes 
išpardavinejame savo 1915 metų Gazinius pečius 
už speciališkas kainas, 
randasi šiame pluošte, 
populiariškieji styliai:

No. 289 Atsakantis Kabinetinis 
augsios rų.šies gazinis pečius.
$3.00 įmokėti, 15 mokėjimu po.$2.00 kiekvienas.

10 No. 18—79 Compasite Detroit—Jewel. Dėžė, emaliotos 
.. labai populiariško styliaus.

$3.00 įmokėti, 15 mokėjimų po $2.00 kiekvienas.
No. 18—76 Detroit Jewel. Dėžė yra šildančiojo pečiaus pavida 
le, stiklinės duris, baldakimo viršus. Labai gražus pečius.

.. $5.00 Įmokėti. 17 mokėjimų po.$2.00 kiekvienas........................ • •
12 No. 367 Composite Acorn Cabinet. Balto emaliaus duris ir išsi

kišantis užpakalis ir šonas.
$5.00 įmokėti, .17 mokėjimų po.$2 00 kiekvienas.

16 No. 397 Composite Acor//. Dėžės stylius. Stiklinės duris, baltos 
emaliaus užpakalis ir šonas.
$5.00 įmokėti, 15 mokėjimų po.$2.00 kiekvienas.

19 No. 576 Composite Clark Jewel. Stiklinės duris, trumpinis ty
po dėžė.
$3.00 įmokėti, 15 mokėjimų po $2.00 kiekvienas.

Visi šitie Gaziniai Pečiai yra vadinamieji garsus

Composite Ranges
kurio buvo musų garsinti praeitais melais. Jie yra padirbi i sulyg 
musų užsakymo, kad suteikus gerą patarnavimą ir užganėdinimą. 
Šie speeialėmis kainomis gaziniai pečiai yra išstatyti tiktai musų 
pardavyklose didmiestyje. Jų skaitlius yra aprubežiuotas. Jeigu 
norite pasinaudoti pažemintomis kainomis, tai pasirinkite susyk.

The Peoples Gas Light & Coke Co.
Peoples Gas Building Telefonas Wabash 6000

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškos kalboa

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, KnygrodystSs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirkiybos teisiu
„ Abelnos Histprijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Piliotystčs
„ Politiškos Ekonomijos
,, Dailarašystša

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAU. PO PIET.
VAKARE NUO 7J3O IKI 9',30.

3380 Emerald Ave., Chicago.

Tel. Yards 5194.

AKĮJSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

3136 W. 39-ia gal., Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

■

■ i

Antrų Metų Beethoveno Conservatories 
Mokytoji] Koncertai. |

Įvyks subatoje, 8 vai. vakare

. BALANDŽIO 1 D.
šV. JURGIO SVETAINĖJE

■
|

Auburn Ave. ir 32nd PI. ■■ 
"a n flll 8 1 N R H 8 9 ■ ■

■

Phone Yards 2063

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

THE BREMER COMPANY 
5345 S. Halsted St. Chicago, Ill.

1 
■

i

i

Reikalingos merginos mezgimo dirb
tuvėje. Darbas nuolatinis.' Gera mo
kestis. Kreipties: r j

Tilo Bailey Ktg.'' Mills,
. Fort' Plain, N. <Y.;

5
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Katalikų Gyvenimas
GAVĖNIOS MINTIS.

Gavėnia jau prasidėjo. 
Vienok musu katalikiškuo
se laikraščiuose nieko dar 
neteko apie tai matyti. An
glą katalikiškoje spaudoje 
gi beveik visur galima už
tikti straipsnių ir straip
sneliu apie ši svarbą imtą 
laiką. 1 '■

Šią dieną žmonės nemyli 
gavėnios. Dauguma žiuri į 
jąją, kaipo i kokį tai neiš
vengiamą blogą, atsiduodan
tį vienuolynu ir viduram
žiais. Vienok gavėnia turi 
nuims didelę reikšmę. Jinai 
primena mums tai, kas kie
kvienam katalikui yra už
vis svarbiausia. Šiuoni lai
ku mes kas metai prisime
name tai. ką musu Išgany
tojas turėjo pergyventi ir 
prie ko ruošėsi per keturias- 
dešimts dieną tyruose (pus- 
tynėse), kad stojus baisio- 
sna kančiosna.

Šią dienu gavėnia yra tie
siog nesnlygintinai su tuom, 
kaip ankstyvesnių amžių 
krikščionims reikalinga bu
vo pasninkauti. Šiandien į- ti bent dalį ir 
vairus dispensai ir paleng
vinimai yra labai skaitlingi. 
Senovės krikščionis dabar
tinę gavėnią galėtą paskai
tyti ne pasninku, bet gausia 
puota.

Todėl šią dieną katali
kams ytin vertė.tą atkreipti 
atydą į gavėnią. Tai yra lai
kas apmąstyti musų Išgany
tojo kančias ir pasiaukoji
mą. Tai yra taip-gi laikas 
mums patiems apgalvoti ir 
perkratinėti savo gyveni
mą ir prisiruošti, kad jisai 
butą tobulesnis ir kiltesnis, 
arčiaus stovėtą prie augš- 
tąją krikščionybės idealą. 
Tai yra laikas mums susti
printi ir padaryti save ga
lingais ir pergalinčiais ko
voje su nuodėmėmis.

priežastis, ku- 
pranešimą, 
katalikams

kilpų apie 
rios pagimdė 
uždraudžianti 
skaityti arba laikyti pas sa
ve tuos laikraščius.

Byla buvo pernešta į 
Wisconsin Supreme Courtą. 
Vienok šisai užtvirtino že
mesniojo teismo nusprendi- 
mą.

PALIKIMAS VIENUOLY
NUI.

ja seseris kazimierietės, iki 
šiolei jau tapo registruotos. 
Reiškia,šios mokyklos savo 
mokslo laipsniu prilygo vie
šoms Amerikos mokykloms. 
Jųjų auklėtiniai turi tas pa
čias teises, kaip ir baigę vie
šąsias mokyklas. Galima ti
kėti! s, kad artimoji* ateity
je skaitlius registruotų lie
tuvišką parapijinių mokyk
lą žymiai padidės. Vienuoly
nas deda dideles pastangas 
į tai, kad pagaminus užtek
tiną skaitliu gabią mokyto
ju*

Švento Kazimiero vienuo
lynas yra dar sulyginamai 
jaunutis tuom tarpu, kaip 
kiti, svetimtautiški, vienuo-

bagažiaus vežėjų, expres- 
smoiių ir vienos muilo dirb
tuvės darbininkų.

KATALIKAI IR PRO
TESTONAI VIENOJE 

BAŽNYČIOJE.

pasekėjų nėra užtektinai, 
kad išgalėjus pastatyti baž
nyčią vien sau. Tat ir nutar
ta atlikti tai bendromis jė
gomis.

Šią metų kovo pirmą die
ną pasimiręs amerikonas 
John P. AVirigis savo pali
kimo dalį — išviso $625.00,lynai medžiagiškai labai t
—užrašė Mount Calvary ka
pucinu vienuolynui.

Amerikoniškoje kataliku 
spaudoje tokiu pranešimu 
tenka užeiti labai dažnai. 
Vienuolynams kartais pa
liekama didelės sumos pini-

Tarpu lietuviu šie atsiti
kimai, kol kas, yra dar la
bai reti, ypač čionai Ameri
koje*. Lietuviai matomai dar 
nėra priėję prie to, kad, už
rašant savo palikimus, skir- 

tokioms Įs
taigoms, kaip vienuolynai. 
Lietuviai turi čia Ameriko
je tiktai vieną vienuolyną. 
Tai šv. Kazimiero Seserių 
vienuolynas, esantis Cliica-

rai stovi. Jisai dar kol kas 
neatsistojęs ant stiprių ko
jų. Dar nei skolos neišmokė
tos. Nors šisai vienuolynas 
yra lietuviškas, vienok iki 
šiolei stambesnės aukos jam 
suplaukė iš amerikoniškų 
šaltinių. Lietuviai yra pasi
rodę silpnais aukotojais. 
Ir tai nežiūrint, kad tai vie
nintelis Amerikos lietuvių 
vienuolynas!

Kaime Woronoeo, N. Y., 
pavasarį žadama, kaip spau
doje pranešama, statyti ba- 
žnyčią, kuria naudosis taip 
katalikai, taip protestonai. 
Minėtame kaime gyvena 
daugiausia Strathmore po
pieros dirbtuvių darbinin
kai. Iki šiolei katalikai ir 
protestonai laiko savo pa
maldas vienoje ir toje pat 
viešoje svetainėje, kuri var
tojama įvairiems tikslams. 
Nei vieno nei kito tikėjimo

I 
c

Residencijos.
IMouroc 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. T0CHA
ARCHITECT & ENGINEER

Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir 
rezidencijoms ir tt už labai žemas kainas

Room 207 Home Bank Bldg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee m.
Res. 1431 Holt St Chicago, Ill.

0
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8 PASAŽIERIŲ LIMOU 
SINAS

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

26c vertes Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos *1 Bankes* Dairy stalo
Kava JC/C Sviestas -*

Kiti parduoda po 3 i r
Bankes* geriausis
Creamery Sviestas .. ’^** *■*

Geresnis kaip ku;: kitur-
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc M z
1373 Milwaukee aro
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave 
2710 W North avo

BANKES

Dovanu* .Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruoseGeriausia iš visų Am
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

40c $500
1816 vV 12th st
3102 W 22nd st

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

3244 Lincoln avė 
’413 N Clark SI

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S llalstod st 
4729 o Ashland avė

Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Am

Mr. Clemens Raducha, 324. Palmer st., Detroit, Mich., var
tojo Severos Vaistą Inkštame 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 
eerge. nuo inkstų.”

Jojo svarba lietuviams 
yra didelė. Iš čia Amerikos 
lietuvių parapijines moky
klos gauna clideli nuošimti 
savo mokytoji!. Keletas mo
kyklą, kuriose mokytojau-

DRĄSIOS VIENUOLĖS.

Šiomis dienomis francu- 
zu pranešimuose apie karo 
bėgi buvo paminėta ketu
rios vienuolės už nepapras
tą jąją drąsą ir pasišventi
mą priedermiu pildyme. Pa
vyzdžiui, netoli nuo sesers 
Juliette Perdon sprogo mil
žiniška 16 coliu bomba, 
tuom tarpu, kaip jinai pri- 
žiurinėjo sužeistus karei
vius. Sprogimo sukelts pur
vynas apdrėbė jąją visą. 
Vienok jinai neapreiškė jo
kio išsigandimo ir tolinus 
dabojo ir slaugoje sužeis
tuosius. Jinai atsisakė ap
leisti pavojingąjį ligonbuti, 
kol visi ligoniai nebuvo per
gabenti saugesnei! vieton.

ARKIVYSKUPAS
LAIMĖJO.

Prieš kiek laiko du lenkų 
laikraščiai — “Kurjer Pol- 
ski”, išeinantis mieste Mil
waukee, Wis., ir Chieagos 
“Dziennik Narodowy”, — 
buvo užvedę teisme bylą 
prieš arkivyskupą Messmer 
ir kitus Milwaukee provin
cijos vyskupus už patarimą 
katalikams šalintis nuo tų 
laikraščiu. Kurjer Publi
shing Company apskundė 
ant $100.000. Teismas pripa
žino, kad civiliškieji teismai 
netur teisės klausinėti vys-

KUNIGAS UŽBAIGIA
STREIKĄ.

Keletas dienų atgal mie
ste St. Louis, Mo., kunigas 
Dempsey sutaikė 200 darbi
ninką su American Stove 
kompanija. Jie buvo išėję 
streikam Tai jau penktas 
nuo praeito gruodžio strei
kas, kuri tokiu bildu kun.
Dempsey užbaigia. Anks- 

čiaus jisai užbaigė šiuos 
streikus: paprastų vežėjų,

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

Severn’s Kidney and Liver
'O 1 (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe-

nims) kad pasiekus kelio Į sveikatą.
•ft’aV&IavU W Ligą nurodo inkstų, arba pūslės už-

® degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumų inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.

X . - paprastai eina greta sn inkstų ligomis,
ir kad Paselbėjus gydyme, SEVEROS 
GYVYBĖS BALZAMAS (Severn’s Balsam 

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

Kaina Severos Vaisto Inkstams ir Kepenims: 50 cent’4 ir $1.00.
Kaina Severos Gyvybės Balzamo: 75 centai.

Savo aptiekojo reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Justi aplieta jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Yra tai organizacija, kuri: —
1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 

$50.00, $750.00, $1,000.00.
2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 

$10.50, $14.00.
3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietę, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjizno 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 raštininkų

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

mf DABAR GALITE STATYTI PIGIAI
5,000,000 pėdų naujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, tvo- 
rinių stulpu, guntų, 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 S LUMBER CO. ’
3309 iki 3400 Wentworth Ave.

MILDA Į Dykai!-Dykai!
EATRASi . Pavyzdžiai tikru rusiškorusiško 

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.

DOVANU!Pasiimk šita LaikrodėliDOVANU!
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Telephone Yards 5834.

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

3325 Su. HalstcJ St.

TE Al
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasUekisk*. K** 
aakt pilna* žmonių.

Kodo!?
Todėl, kad duoda gertaualue 

vaidinimus už pigiausia* kaL

Prasideda 7 vai. kas vakar**. 
Bubatonu ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai prakišti 

valandą liuoso laiko, Ui atark

mildos-teatran
F* *— • . ■■ ■* . , M——

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Fempas 31 ir So. Helped jai. 
(Gyvenimas virš aptiekęs) CHICAGO, ILL

Chicago, Ill3249 So. Morgan Street
3246 S. Union Ave. CHICAGO, ILL.

ia y- 
ant 

ir 
pagal 

madą, 
atliekame

Ui 5e Ji* pamatysi graio**! 
Teatru, kaip vidunaiestyje ui 
5Oe.

Nedaliomis 10c. balkoaaa, 15c.
Kainos Kokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, 10a. £•-

Kas dieną gauname dešimtimis laiški) su atsakymais iš kraujaus

Kodėl negalit pajieškot save giminių? Ar jau visai apie juos užmiršot
Mes galime ištikro jums surasti gimines ir pažįstamus. Jusi) laiškai, siun
čiami giminėms, sugrįsta atgal. Musu gi nueina ir su pagelba biurų se
no krajaus patenka į adresanti) rankas.

Išlaidas pajieškojimo, kurios yra labai žemos, turi apmokėti patįs jieško- 
tojai. Kas ktaip mano, neapsimoka nei rašyti visai.
Rašydami indėkite 2c. krasos ženkleli atsakymui. Chicagiečiai ir aplin
kiniai gali atsilankyti ypatiškai subatoje uno 5 iki 8 vai. vak. ir nedė- 
lioj nuo 3 iki 5 p. p.

GENERAL CONSULT INFORMATION BUREAU, K.

Kiekvienas gaus šitą puikų, žadinamą j į laikrodi (budilninką) dovanų, kas uzsayks Kataliką” ant me
tų ir pusės, prisiųsdamas $3.00 prenumeratos. Piningus siųskite registruotame laiške arba Money Or

deriu sekančiu adresu:

X Telephone Yardsl546

W. J. Stankūnas
Geriausias Lie- 
tuvys Fotografas 
Musų galerij: 
ra didžiausia 
Bridgeport© 
parengta 
naujausių 
Dėlto 
visų fotografijų 
darbą kuogeriau- 
siai.
3315 S. Halsted Si 

kamp. 33 PI.

Nepamigsi Nesuklysi
Jis

visuomes
parodys

7
I
8

tau tikrą
tau reikia laiką

Ar žiniai; kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stog<< popieros, 4
MUSU Č1ENIOS YRA ŽEMIAUSIOS I

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 So. HALSTKD ST. CHICAOO, ILL.

S. P. Tananevičius
“KATALIKO” LEIDĖJAS

6
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No. 2. Lietuvių Laikraštis “Katalikas”

Voronežo peda
gogu pasikal- 
bejimoi-unta- 

rlmal.
(Pabaiga). ,

mų atgyvenusiais dalykais, 
žvelgiant į pedagogijos rei- . 
kalavimus, atmetant prieš, 
taraujančias šiems reikala
vimams priemaišas. Ir vi- ' 
dūrinėse mokyklose turi bu 1 
ti rengiama vieta mokslo , 
dalykų išdėstymui gimtąja 
kalba.

Nustatytiems mokyklų ti
pams, su visoms jų ypatybė
mis, turėtų būti išanksto 
rengiami

Vadovėliai.
Smulkiau išdėstyti turini 

ir ypatybes vadovėlių pra- 
dedamąjai žemesnio ir aug - 
štesniojo laipsnio (su ama
tų mokslų) mokyklai turėtų 
tos pačios komisijos, kurios 
tų mokyklų programomis 
rūpinsis.

Šiam laiko tarpui, be trū
kstamų pradedamąja i mo
kyklai vadovėlių, neatidėti- 

« nas yra reikalas parūpinti 
vadovėlių lietuvių kalbos 
pamokoms vidurinėse moky 
klose.

Vado vėlius pradedamo
sioms mokykloms turėtų pa
skubėti tiekti Maskvos mo. 
kyklų sekcija, tą darbą jau 
pradėjusi. Visi tos rūšies 
vadovėliai, skiriami moky 
Idai, turėtų eiti ir per Dva- 

I * j'ęikalų.sękcijosyrankas, 
Pageidaujama. taippat. 

kad veikiau butų išspau- 
zdinta rengiamieji šiam 
tarpui, bet taikinamieji ir 
geresniosios ateities reika 
lui lietuvių kalbos vadovė
liai — chrestomatija ir gra
matika.

Greta mokyklų griežtai 
apibrėžtu tikslu ir progra
ma kulturingesniuose kraš
tuose yra įsigalėję ir vai
singai dirba švietimo darbą 
liaudies universitetai.

Lietuvių liaudies univer
sitetas

turėtų imli kelti žmonių 
švietimą visomis prieinamo
mis jam priemonėmis, tarp 
ko kita, viešomis prieina
momis paskaitomis iš įvai
riu mokslo šakų, nuolatinė- v v 7

mis ar šen ir ten laikinai 
organizuojamomis pamoko
mis, periodiniais specialiais 
kursais. Sudaryti liaudies 
universiteto įstatams ir or- 
ganizuoti visam jo darbavi- 
muisi, įsižiūrėti ir kviesti 
prelegentams iš savųjų ir 
kitų tautų žmonių — reika 
liūgas komitetas iš didesnio 
dirbėjų būrelio, įvairiuose 
pun ktuose gyvenančių.

Į organizącijinį komite
tą čia galėtų įeiti tuo tar
pu: Yčas, Purenąs, Šlioge
ris, Šilingas, Dubinskas. 
Valdemaras (Petrograde), 
Leonas, Baltrušaitis (Mas
kvoje), S. Čiurlionienė ir 
kan. Alšauskas (Voroneže).

Tie patįs žmonės galėtų 
ir šiomis aplinkybėmis pra
dėti ne vienų darbų, liaudies 
universitetui tinkamą. Bu
tinas šių dienų reikalas, 
Lietuvių liaudies universi
teto uydaviniui tinkamas 
yra ir

Vasaros kursai liaudies 
mokytojams.

Šie kursai reikėtų organi
zuoti ateinančiai vasarai 
didesniame kuriame centre, 
kur daugiau susitelkę liau
dies mokytojų. Toks centras 
šiandien — Maskva. Iš lie
tuvių tarpo prelegentais ga
lėtų būti pakviesti: J. Ja
blonskis — lietuvių kalbos 
sintaksei (ir kalbos vadovė
lių kritikai), S. Čiurlionie
nė — lietuvių literatūros is. 
torijai su literatūros teori
ja, Būga — lietuvių kalbos 
istorijai ir tarmių mokslui, 
kun. Penkauskas — liau
dies švietimo istorijai Lie
ji vo j e.

Liaudies universitetui 
pritiktų gaminti populia
rioji mokslo literatūra, rū
pintis organizuoti kningų 
skaitymas.
Kilnojamieji kningynėliai.
Jei šios rųšies kningynė

liai tuo tarpu neįvykdomi, 
tad, aplinkybėms atsimai
nius, turėtų būti netrukus 
suorganizuoti. Taigi reikė
tų išanksto: arčiau susipa
žinti su tų kningynėlių i- 
deja ir technika.

Be to, pedagogų būrelis i tižiausius šių dienų 
manė, jog mokyklų ir moky-1 reikalavimus, 
tojų reikalams gera, butui . --------------
turėti tam tikras Geidulys. I ĮĮjSpaiĮįja palieka

Pedagogų leidinyje jt j r
turėtų būti nagrinėjami į- 
vairųs pedagogijos klausi
mai, keliamos aikštėn ir se
kamus naujos srovės moky
mo ir auklėjimo srityje, ren
kama. pedagoginė bibliogra
fija, spauzdinama apžvalga 
įdomesnių svetimųjų ir kri
tika svįsų.iiftusų; pačiiL. vado-, 
vėlių ir tt. Tas atskirųjų 
kningų pavidalo leidinys tu
rėtų ir galėtų eiti du kartu 
per metus. Rūpintis šiuo 
reikalu pavesta S. Čiurlio
nienei, J. Jablonskiui ir Pr. 
Mašiotui. Pirmoji laida tu
rėtų išeiti dar šią vasarą, 
prieš liepos mėnesį.

Pedagogų būrelis labai 
pritarė Dvasios reikalų se
kcijos sumanymui rūpinti 
vaikams kningynėlis, lei
džiant tinkamas jiems skai

tyti kningas. Sumanytasis Tuomet Hispanijai daug
Vaikų kningynėlis kartų buvo pasitaikius pro- 

turėtų tuo tarpu atstoti ir ga kibties už savo kaimy 
vaikų laikraštį, kurs taip nes. Tečiau Hispanija nuo 
seniai laukiamas. Tam rei- tos pagundos apsigynė. Ru- 
kalui Dvasios reikalų sekei- denį 1914 metais, iškilus da- 
ja jau renka medžiagą ir 
kviečia šelpti ją kuo kas ga
li.

Tiek rengiant įvairus va
dovėliai mokykloms, tiek 
leidžiant kitos švietimui 
kningos, išeina aikštėn mu
sų rašybos nevienodumas. 
Būtinai ir netrukus reikia 
nustatyti vienoda rašybą 

kurios paskui visi laikytų
si. Tą reikalą, pedagogų bū
relio nuomone, galėtų atli
kti ši musų kalbininkų ir aplinkybe, jogei visos Por-

'i kartiniam karui. Hispani
jos karalius, kad paliuosuoti 
nuo nesmagumų Franci jų ii' 
Angliju, pasižadėjo neužpul- 
ti karo metu neramiosios 

i Portugalijos ir tuo tikslu 
j visų savo karuomenę praša- 
| lino Iš Portugalijos pasie
nio.

To suteikto Francijai ir 
Anglijai užtikrinimo, kad 
Portugalija nebus paliečia- 

jma, visa priežastimi yra ta
_ v U-CT— -------------- --- -------- ’

praktininkų grupa: Jablon-j tugalijos valstybės skolos 
skis, Būga, kun. J. Laukai-, yra franeuzų rankose, ypač 
tis, Dubinskas, St. Nagin- nedaug pasiturinčių fran- 
skis, VI. Požėla, L. Noreika, euzų, ir kilus karui jie to

dėl labiausia nukentėtų
Kas lytisi gi Anglijos, tai 

pastaroji dar pirm poros 
šimtų metų sulyg sutarties 
yra pasižadėjus stoti Por
tugalijos apginhnan, jei jai 
kokia nelaimė atsitiktų, jei 
kas pašalinis ant jos užpul
tų. Remiantis ta sutartimi 
19-tam šimtmetyje Anglija 
jau ir buvo stojus Portuga
lijos apginhnan, kuomet tar
pe jos ir Francijos iškilo ka
ras.

Portugalija tat faktiškai 
randasi Anglijos globoje ir 
todėl karalius Alfonsas, kad 
sumažinti Anglijai neramu
mų, išnaujo inteikė užtikri
nimą, kad jis prieš Portuga
liją nieko neturįs.

Viršniinėti faktai yra 
verti pažymėjimo kadir dėl
to, - kad nuo Hgo -jau laiko 
vokiečiai buvo pradėję skel
bti, jogei Hispanija pasiren
gusi užpulti Portugaliją ir 
tuo tikslu anos pasieniais 
karuomenę koncentruojanti. 
Tai dar bus aiškus prirody
mas, kad vokiečiai savo in
trigomis stengiasi visą pa
saulį sukelti šin karan ir 
Anglijai su Franci j a padi
dinti sunkenybes.

Tečiau vokiečiams, kaip 
matome, su savo intrigomis

Dr.G. M. Glasfr
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI kerte 32rns. Chicago 
Sjiccialistas ant 

Moteriškų, Vyrišky ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo G iki 8:30 vakare.
Nedėliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

LENTOS 
visokios rušies del statymo namų talp

ai visokį medžio padal inimai.

Rittenhouse and 
Embrea Go.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
nard Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHO.V

Chicagos Strytkarių 
Transportacija.

Pirmesnieji straipsniai minėjo 
kai-kurias naštas, kurias Kompa
nijos neša pavidale mokesčių tie- 
siogin visuomenes naudai, priedan 
prie abelnųjų taksų, kurios vie
nos sudaro suvirš $5.000 į die
ną.

Masiulis, kun. Tumas ir 
mok. Statkevičius.

Pagalinus pašalint keb
lumams, kurie paaiškėjo be. 
rengiant šis tas spauzdint* 
pripažinta reikalingu, kad 
Centralis Komitetas Petro
grade paskubėtų įsisteigti 

savo spaustuvę, 
kuri pajėgtų patenkinti di- 

musų

JUS GALETE IŠAUGITI
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

metu?

ES
SI

Kompanija~turi vieną nepaprastą naš
tą, apie kurią visuomene mažai težino. Po 
tam, kaip Kompanijos išleidžia suvirš 
$100,000 už kiekvienos dubeltavų bėgių 
(trekių) mylios pratiesimą, dažnai pasitai
ko, kad Miestas randa reikalinga esant į- 
taisyti didesnę siurę arba pekraustyti di
džiąsias vandens triubas toje gatvėje.

nentrale
Hispanijos karalius Al

fonsas XIII išnaujo užti
krino Angliją ir Franciją, 
jogei jis jokiuc bud u nesi
naudos dabar pasitaikiusia 
proga, kad užpulti Portuga- 
lij ą,rimsta?ąjfti -su«ikivirė i- 
jus su teutonais. Tokį užti
krinimą karalius Alfonsas 
talkininkams inteikė pirm 
karo, gi dabar tai atnauji
no. Portugalija gali sau ka
riauti su teutonais, bet His
panija ir tolesniu i palik
sianti neutrale valstybe.

Kuomet pinu šešių metų 
Portugalija pakeista respu
blika, tuomet dažnai pasi
taikydavo visokie nesusi
pratimai ir susikirtimai

Ar slinka jums plunkei?
Ar pražilę jusu plaukai nuo _____ _

užkrėsti tokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

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

tai stenkitės apsauguoti jos. Užsakykete 
iluostrota knygute jusu prigemtą kalba: 

“TEISYBE APIE PLAUKUS,"
Parašita nuropos garsingo specialisto, 

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

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penktus saVa- 
lis turėti gražius plaukus.—-žili plaukuai. 
-s-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kllętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Už 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
6nion Laboratory, Box 544, Urion, N. Y. 
UNION LABORATORY,

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

kėjimo kaStd perstutimd; meldžiu .išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.” 
JPasiuskete sykiu kuponu su jusu antrašu.)

Kuomet tai pasitaiko, tai bėgės ir grin
dimas turi būti išplėsta, nukraustyta, ir vė
liaus atgal indėta ir gatvė išnaujo išgirsta.
t j

Nors siurės ir didžiosiosiųs vandens triu- 
bos yra vien savininkų ir aplamai visuomenės 
naudai ir Kompanijoms nereikalingos, teeiaus 
Kompanijos iki šiolei nešė visas išlaidas bė
gių ir grindimo išplėšimo ir.vėliaus atstatymo 
ir grindimo atgal indėjimo į gatvę.

Apie $2,000,000 liko Kompanijų išmokėta 
sąryšyje su šios rūšies visuomenės nauda 
priedan prie pergrindimo išlaidų.

CHICAGO SURFACE LINES.
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Hispanijos su Portugalija, ne visur sekasi.

Yra dar dauginus įdomių faktų, kurie pasiro
dys sekančiame musų straipsnyje.
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Apskelbimai “KATALILE" atneša ger? pelna.zi
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Tai yra geras obalsis, kad pasidėjus jį prie savo ‘ 
deskos.

Telephones Yards | 5946
Drdvor j 3584

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

CICERO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS. '

Pranešame, kad p. Mozeris, 1426 S. 
48th Court, Cicero, III., yra musų įga
liotu agentu rinkti prenumeratą ir už
rašinėti “Kataliką.” Tat pas ji drą
siai. be jokios baimės, galite užsirašy
ti ‘ * Kataliką ’ ’ ir jam prenumeratos 
pinigus užmokėti.

Tananevicz Publishing Co., 
.. S. P. Tananevičius, Prez.

Drdvor j 3584 j

H M. J. MANKOWSKI ;
APTIEK A j

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

mė. tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, .tai kiokvie- I 
nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos j save. Jauzdamas kokį j 
negerumą, šaukis gydytojaus pagclbos. Musą aptickoje yra geriausi ■ 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoju receptus išpil- j 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- j 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

I APKVAITĘS? PAILSĘS? ? 
? Jautiesi norįs vemti, išeit? Ma-į 
Štai dėmes prieš savo akis? Imk S 
j WAIT Pigulkii. Jis išvalys. J 
3 tavo kūno vidurius ir tuom pada-| 
I rys Jus sveiku. Pasiųskite 25c. g 
g stampomis, pinigais arba Money® 
a Orderiu j ■

e Wm. A. Herrick, Ph. G. R 
b 10558 Torrence Ave. Chicago, III.B

JONAS KULIS.
MUSŲ ĮGALIOTAS AGENTAS, 

KELIAUJA l’O SU.V. VALSTIJAS 
IR UŽRAŠINE,JA “KATALIKĄ”. 
JAM GALITE UŽMOKĖTI PINIGUS 
UŽ PRENUMERATA. PAS J{ GALI
TE TAIPGI ATNAUJINTI PRENU
MERATĄ.

Su tikra pagarba, 
“KATALIKO'’ Administracija.

EVESKIO ^MOKYMĄ
3106 So.Halsted St.,Chici^p.

Čia gali išmokti angliškai

Kuomet kelionė už miesto rodosi reikalinga—

Kuomet jums reikalinga susinešti su kostumeriu, 
gyvenančiu už miesto —
Kuomet kuris iš daugelio reikalų reikalauja Jūsų 
atydos tolimame mieste —

Sustokite, kad pagalvojus, ar Jus negalite sutau- 
pinti laiko ir išlaidų, vartodami Bell Tolimosios 
Distancijos Linijas.

Kiekvienas Bell Teleionas yra Tolimosios Distancijos Telefonu.
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8 Lietuviu Laikraštis “Katalikas” r Ko. 2:

Iš Chicago
LIETUVIO LITERATO 

LIKIMAS.
Spaudoje prieš keletą die

nu pasirodė para ginimas, 
kad pažįstamieji eitu atlan
kyti p. Zigmą Vitkauską, 
kuris esąs džiovininkų sana
torijoje ir silpnas.

Kaip plačiai lietuvių lite
ratų pramintas šisai takas! 
Kaip gerai jisai pažįstamas! 
Kiek lietuvių literatų nuėjo 
šiuom keliu! Neturtas, mok
slo išėjimas per didžiausi 
skurdą, kova su badu ii šal
čiu! Ir kuomet jau'sunkiau
sioji kelionės dalis atlikta: 
kuomet jau atėjo proga vy
kinti idealus, dirbti savo 
žmonių naudai, apšvietai, 
gerbūviui, ateičiai; kuomet 
galop jau prieita prie švie
sesnio ir skaistesnio ruožo- 
gvveninio, jiega jau sunai
kinta, išsisėmusi, liga ima 
karštą idealistą savo glo
bom Darbo ir žmonėms labo 
teikimo svajonės, it durnai, 
išsisklaido.

Reikia tiktai pažvelgti į 
ilgą eilę jaunų tautos darbi
ninkų, praėjusių tuom taku 
praeityje, ir skaudu darosi. 
Argi amžinai turi taip Imti? 
Ar negali būti pasirūpinta, 
kad jaunos jiegos, kiltos sie
los lietuviams pasiliktu, sa
vo misiją atliktų!

LIETUVIS LIETUVĮ] 
NUŠOVĖ.

William Gustidas (Gustai’ 
tis?) , 25 m. amžiaus, 1645 
Wabansia avė., praeitą su- 
batos rytą nušovė Ceciliją 
Šešauskielię, Kazimiero Še-

žmoną ir 4 vaikų j steigta pp. Radzevičių už. 
gyvenusią su savo i $400 ir ant galo didžiulis 

[varpas, kurį šiai parapijai

šausko
motiną
vyru po num. 3562 Wuhan
šia avė. Šešauskas yra sir-j parūpino seni Town of La- 
guliuojantis žmogus, negu ike gyventojai, Pranas ir 
lįs dirbti. Nokini laiką jislMarijona Armonai. Varpas 
buvo ligoninėj. Tuo metu jo Tėšuoja $583.96.

Šio didelio varpo pašven
timas atsibus ateinanti ne- 

3 va], 
gerų noru 

jo žmona pertraukė [lietuviai katalikai ton iškil-

žinomi suėjo pažintin su 
viršminėtu Gustidu. Dažnai 
sis pas ją lankydavosi. Bet deldienį, kovo 26 d. 
pagrįžus Sešauskui iš ligo-įpo pietų. Visi 
ainės.
visokią pažintį su Gustidu.jmybėn yra kviečiami kno- 

skaitlingiausiai atsilankyti 
į šią naują lietuvių koloniją.

Varpo pašventimas atsi
bus prie Nekalto Prasid. 
Šv. M. P. bažnyčios, 44 gat. 
ir Fairfield avė. Pavažiuo
ti geriausiai 47 gat. gatve- 
kariais iki 
šita gatve 
į žiemius.

šis taigi už tai jai ir atker
ėjo. Subatos ryte ją sutiko 
iiiant į darbą. Ant vietos ją 

mšove. Ir tuojaus pats min
iai persišovė. Nugabentas 
ligoninėn mirė. Pas jį atras
ta fotografija jo su Šešau- 
skienė. Nužudytos Šešaus- 
kieiiės vaikai randasi prie
glaudoje.

BENGIAMA DIDEL11 
KILMĖ.

. Visos musų įstaigos, 
tažnyčios, mokyklos, kaip 
mi, taip ir scenoje musų 
ėvynėje buvo ir yra palai

komos ir statomos žmonių 
katalikų aukomis. Kaip Lie- 
uvoje, taip ir čia razdavo- 
ši žmonių, kurie aukojo ir 
inkoja ne tik dolerius, bet 
r šimtus dolerių viršminė- 
oms įstaigoms.

Taigi nemažai tokių ge
idėjų turi Nekalto Prasi- 
lėjimo Šv. M. P. parapija, 
auniausioji Chieagoj. Inė- 
ę bažnyčios vidun pamaty
mu, kad čia nemažai aukų | B 
uniešta geraširdžių žmonių, 
ics yra tokiu daiktų, kurie 
kainuoja po kelis šimtus 
dol. Pirmiausia puolasi aky- 
■ma puikiai atnaujintas al
torius, puošni sakykla, įs- 

i T i'i____i

Iš-

Fairfield avė. ir 
tris blokus eiti

A.Kuržemnieks.

CRONES IR 5 KITI PA
TRAUKTI TEISMAN.
“Grand jury” atidavė 

kriminaliu teisman nesuim
tą anarchistą Jean Crones 
su 5 kitais jo sėbrais, kurie 
kitu.omet norėjo nunuodyti 
kelis šimtus svečių pokilio 
čiau anarchisto niekur ne
metu University kliube, 

Mundelein 
Policija tepagerbimui.

gali užtikti.
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Paieškau pusseseres, Onos česnakai- 
čės. Paeina iš Kauno gub., Vilkmer- 
gės pavieto. Pagirių parapijos. Vai- 
vadiškių sodžiaus. 9 metai kaip Ame
rikoj. Dabar yra ištekėjusi, vyro pa
vardės nežinau. Ji pati, ar kas apie 
ją žino, malonėkite pranešti šiuo ad
resu :

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

Paieškai! savo tikro brolio Juo
zo Kavaliausko. Jis paeina iš Pastul- 
gių kaimo, Stulgių par., Skaudvilės 
voiost., Raseinių pav.. Kauno gub. 
4 metai kaip Amerikoj ir nuo atva
žiavimo iš Lietuvos dar aš jo nema
čiau, dėlto labai pasilgau jo. Du me
tai atgal gyveno East Chieagoj. Ind.

Kas ji žino arba pats malonėkite 
atsišaukti šiuom adresu: Stanislovas 
Kavaliauskis. P. O. Box 428 Girardvi
lle, Pa. '

Paieškau savo giminaitės Mari
jonos Gudaitienės, kas apie ją žinote 
arba ji pati tegul atsišaukia sekančiu 
adresu: Eva Lacaitė, 4256 W.
Wall on st., Chicago, 111.

Paieškai! savo dėdės Jono Dvilio. 
Jis paping. iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Šilalės' volosties, Žvilgių para
pijos, Gorainių sodos. Jau 30 metų 
kaip Amerikoje.-,. Meldžiu atsišaukti 
ant šito adreso:

Juozapas Vaitkus. 101 Spruce st., 
Oil City. Pa.

Aš Jonas Brazionis paieškai! savo 
pusbiolių Jokūbo ir Jono Augustinavi- 
čių. Jie paeina iš Lietuvos Vilniaus 
gub., Trakų pąv., Jezno apskričio, Vy- 
liunčlin kaimo. Kartu paieškai1, pus
brolio Antano Brazionies irgi iš Vil
niaus gub., Trakų pav.. Stakliškių pa
rapijos, • I’akrovo kaimo. Malonėkite 
atsišaukti, ar kas juos žinote pranešti, 
neš aš turiu prie jų svarbių reikalų. 
Už, viską labai, busiu dėkingas

Jonas Brazionis. 120 Wooster avo 
Akron, Ohio.

Paieškau savo brolio, su kuriuo 
jau apie du metai persiskyriau. Aš 
turiu prie jo svarbų reikalą. Jei kas ži
note kur jis yra. arba pats brolis ra
šykite taip: Juozas Fogelis. Box 316 
2nd str., Harrison. N. J.

Parsiduoda bueernė geroje vietoje 
ir naujoje lietuvių kolionijoje, prie 
pat naujos lietuviškos bažnyčios, la
bai geri “fixtures”; parsiduoda pi
giai ir greitai. Atsišaukite:
4434 So. Fairfield avė., Chicago. III.

Karas Belgijoje panai
kino briežiukų pramonę. 
Užtaigi toji pramonė Šve
dijoje keleriopai padidėjo.

Dentistų naudojamas ele- 
ktrikinis grąžtas taip pa
rankiai sutaisytas, kad ga-

Įima jis kišeninį su savimi 
nešioties.

Praeitais metais Snv. 
Valstijose padirbta 11,000,- 
000 automobiliams gumi
nių lanku, kiekvienas ver
tės 20 doleriu.

w>s “ms į® Jtsį
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DARBO PAIEŠKOJIMAS.
Paieškai! darbo i pekarnę. Esu 

pekorium III metų. Butų gera už antrą 
ranką. Aš blaivas išpildau darbą, tu
riu .28 metus amžiaus. Galiu dirbti, ir 
už pirmą, bet nenoriu. Kalbu lenkiš
kai. rusiškai, lietuviškai. Kreipkitės 
greitu laiku: J. žukovsky. 4358 So. 
Wood st., Chicago, III.

•i

Beliepsnis Kepimas Tiesiog Pečiuje
TEBĖTINA, nauja, vidutiniškos kainos aliejinė prie
taisą su atskirtu pečium, kurisai gali būti vartojamas 
Beliepsniam Kepimui! Kepa ir apkepina palengva ir

greit, kaip tik jums reikalinga! Tik uždarykite silpninto- 
ją, uždarykit liepsną, ir turit “Pečių Beliepsniam Kepimui.”

Jus pamatysite, kad jie visi yra at- 
sulėtini, lengvi vartojimui, lengvi 
prižiūrėjimui. Dcgčjai uždegami vio- 

f nu briežuko palytėjimu ir tuo-
■ č jaus reguliuojami. NEW PER- 

x FECTION yra pastovių papro-
S čių aliejiniu paįiuin—užtekti

nai šilumos—visuomet gatavas 
kaip guzas.

“Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų”
Parsiduoda už vidutiniškas kainas geležiuose, rakandų, dcpartainoiitinėse ir abelnoso krautu- 

arba kur tik jus pamatote NAUJOS TOBULYBES MERGINA (New Perfection Girl).

Pnmatvkite ši stebėtina NEW 
PERFECTION Pečių pas sa-

ATYDAI
GERBIAMŲ KATALIKBEŲ DRAUGIJŲ CKCWOJE.

šv. Kazimiero Kapinių valdyba nutarė apvaikščioti Kapinių šven
tę gegužio 30 d. (Decoration Day). Ant šv. Kazimiero Kailinių su 
pamaldomis taip, kaip ir pernai buvo:

Visos Katalikiškos Draugijos ir Katalikiška visuomene kviečia
ma dalyvauti tame apvaikščiojime ir draugijos nėreųgti toj dienoj, 
jokių balių.

ŠV. KAZIMIERO LIET. KAPINIŲ VALDYBA-
«23?':S TilB-MBES: rSM EL.EIWiftiiiMMBIMSiil

vo krautuvninką. Jis ui
ti jįjį dviejuose didumuo
se kaip ir daugeli kitu 
NEW PERFECTTON Ke
pamųjų Pečių.

OH^OOKSTi

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

. . • / . * .

SAVINGS BANK
. . - . ■ • - - ...... 1 ■* I
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SavJONAS M. TANANEVICZ
iiiiiuiimiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

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 
kontroles biznyje. Jokis biznie
rius be bankas čekių šiądien ne
gali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chieagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

5249-53 SO. MORGAN ST

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 ne vagis, ne ugnis ne
gali prieiti. .

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

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

CHICAGO. ILLINOIS
BAMKOS VALANDOS: Ularninkils, Ketvergis ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. . Paneriais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nito 8 ryto iki 6 vak. Mitais nuo 9 ryto iki 1 vai. pa piety.
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