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49,500 MOTERIŲ NAŠLIŲ.
Londonas. — Valdžia par

lamentui pfanešė, kad da
bartiniais laikais D. Brita
nijoj atsiradę 49,500 našlių,
kuriu vvrai karo lauke žu-'ria jų didvyriškumą už sti- 
Vę.' tpru atsilaikymą prieš vokie-
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NAUJAS KRIZIS SU 
VOKIETIJA.

Londonas. — Vokietijos 
submarines sutorpedavo an
glijus garlaivį Sussex, pri
gulintį prie karo laivyno 
skyriaus La Manohe kanale. 
Šųtorpeduotąš i'' netoli Die- 

. ”ppe, kuomet pigoke, iš Fol
kestone. Apari įgulos juo 
keliavo ir daug pasažierių, 
tarp kurių buvę aplink 20 
amerikonų. Tvirtinama, kad 
Sussex sutorpeduotas be jo
kio iš kalno perspėjimo. Ar 
žuvo kiek amerikonų, kol- 
kas nėra žinoma. Tik žino
ma, kad keli jų sužeista. Jei 
paaiškės, kad garlaivis su- 

’torpeduotas be perspėjimo, 
taippat jei su garlaiviu žu
vo keli amerikonai, tuomet 
bus galimas daiktas, kad 
tarpe Suv. Valstijų ir Vo
kietijos gims naujas krizis 
ir galės būti pertraukti di
plomatiniai ryšiai. Washin
gtone laukiama apie tai pla
tesnių informacijų. Ir ųe 
juųjcpįs jau< lpdb.-uua.apie.he- 
spartinantį krizį. ,,.,rrTT

UŽĖMe prancūzų
POZICIJAS.

Paryžius. — Vokiečiai iš 
vakarų pusės briaujasi link 
Verdun tvirtovės. Po pašė
lusiam susirėmimui vokie
čiai užėmė francuzų pozici
jas aplink Ha nemirt Hill. Iš 
vokiečių veikimo supranta
ma, kad jie nori pasiekti 
Verdun-Paryžiaus geležin
kelio liniją, kuri svarbiau
sioji francuzų komunikacija. 
Tuo geležinkeliu francu- 
zams į Verdun atgabenama 
amunicija ir kitokia reika
linga karo medžiaga.

RUSAI: SMARKIAI ,
j h»■/ti«:«* I

Jįpljdpjias.. m^Rusąį. ivįsu 
frontu, ,jįpyądėjo. .••smarkiai 
veįktii..Ypač ąųt tęutpnų giir 
Idma Rygos-jRvinskų: įę. CąT 
ličijos frbiitiioso.. 'Rygos —

rinse vietp^-jpįrmyn pąsi- 

tiariis užduota didelis ^nu-n. 
gis.' Ten rusai.palei Dinestra 
pajine ' įc^aįičę mięs|elį, 
Rąrėjo žinios, kad austrai 
aįileięlžiąnti ..Gėrnoyicųs, Bu
kovinos vyyįąusiąjj migst^. 
Turbiit pramato, kad prieš i 
rusus neatsįilaik^Ysianti.

Apturėta žinios,, jkąd Ru
sija savo fronte turi /prįnio- 
šiisi 6 milijonu^ karųoiiy?- 
nės. Gen. Russia jau’jiasyei-

RUSŲ FRONTE.
Londonas. — Rusų armi

jos stoja ofensivan prieš 
vokiečius visu frontu, pra
dėjus Ryga ir baigiant Ga
licija. Smarkiausia veikia
ma Rygos — Dvinsko fron
te, taip kad kaizeris priver
stas tan frontai! pasiųsti 
saviškiams pagelią, nes lig- 
šiol ten veikianti prieš ru
sus vokiečių karuUmėnė pa
sirodė esanti neskaitlinga 
•ii negalinti atsilaikyti. An
dai ' vokiečiai buvo paskel
bę;!'kad Dvinsko -a'pylinke- 
sę viename susirėmimų* bu- 
vjo žuvę aplink 10,000 rusų. 
Įfetrograde tėčiai! oficialiai 
tąs užginčijama" ir pavadi
nama vokiečių prasimany-

Meksiko pasienį. Pirmiau 
buvo Įiriimta rezoliucija, 

El Paso, Tex. — Čionai reikalaujanti 20,000 laisva- 
aptui'ėta žinia, kad Chihua-įnorių. Dabar uždedama dail
inta provincijos gnbernato-Igiau. Bet klausimas, kur 
rius Louis Herrera su 2,000^1108 laisvanorius bus gali- 
Carranzos kareivių jierėjo ma gauti. • 
Vilios pusėn ir stos kariai!-1 ---------
ti prieš įsiveržiisiiis Meksi
kai! amerikonus. Kiti car- 
ranzistn lyderiai taippat pa
sirodo Viliai nuolankiais ir 
todėl spėjama, kad jie stos 
Vilios apginiman. Tuomet 
amerikonams tenai pasida- no politiką Meksiko reikale.

PULK. ROOSĖVELT SU : 
GRĮŽO-

Nef York, — pulkininkas 
Roosevelt iš Vakarų Indijos 
sugrįžo. Sugrįžęs išnaUjo 
nupeikė prezidento Wilso-

Piilkinin. pirmiausiai atlai- 
ekspedicijai k(- konferenciją su savo par- 

Meksikan siunčiama pagel-įtijos lyderiais. Nieko tikro 
ha. Ekspedicijai vadovauja ]iO] kas nežinoma, ar jįsj šie- 
gen. Pershing. Sugrįžusieji kandiduos į preziden- 
iš ekspedicijos susirgusieji fus ar ne. Tai trumpoji ateį- 
kareiviai pasakoja, jogei S. parodys. Sensacijų mylė- 

, briaudamiesi tojams pulkininkas pranešė, 
Meksiko gilumOn, neišjiasa- jogei jis Trinidade užtikęs 
kytai daug vargo panešę, neregėtą-negirdėtą paukštį, 
kuomet jiems prisiėję mar- jTenaitiniai gyventojai jį va- 

.. ....... dina , “diablotąii” (mažas
velniukas). Paukštis turįs 
dįdHįhs nasrus, gyvenąs in1- 
vuosė, skraidąs' tik .naktimis 
ir maitiną^is riešutais, Gy
ventojai apie tų paukštį tu
ri daug paMlrij^* ptaftfiriihų., 

Puikiniu. č-l .<Ųaį)'sevelt iš 
kiekvienos - ■ savo ekblitnitis: 
parveža; ‘daug naujienų ir< 
sensacijų.' ;O tas ameriko
nams •jabąį tinką.

sugrįžus fusų armijos pra
dės ofenšivą.' jie' gen.' Rįis- 
skio Rygos-Uviiisko fronte 
rusams vadovauja gen. Ku
ropatkin ir Dmitriėv. Gali
cijos fronte —- gėn. Ivanov.

50,000 ARMĖNŲ IŠŽUDY

Roma. — Apturėta žinią, 
kad turkiai sudegino' ir šu- 
naik'ųio Šiva's mieštą,. atsi- 
raridhhfį į vakhruš hito Er- 
zerum. Silhaikinoj‘ kad ' jis 
netektų tušams. Mieste ir 
apylinkėse gyVeno aplink 
50,000 armėnų ir graikų. 
Turkai kuone’ visus juos iš
žudė. •

Karo apžvalga.
Chicago. Ill. — Karo sto

vis už praeitą savaitę su
traukoje sekančiai persis- 
tato:

. Verduno fronte įvyko la
bai nežymios atmainos. Te
čiau vokiečiai nepaliauja 
aplink tvirtovę veikę. Vie
tomis jie persilaužė per pir
mąją francuzų liniją ir 

ilple^vieną Irancijos kolio-.pompai,juoja antrąją liniją, 
iii ją.,*; Rusijai. pavedamas ne jįems tą tvirtovę pa- stolius.
Konstantinopolis su Turki- Suvirš mėnesis kaip 
jos protektoratu, bet už tai'ft .......................
Vokiečiams tenka Lenkija, 
Lietuva ir Kuršas. Apie ka
rinį atlyginimą visai neprisi- 
menama. . < s

VOKIEČIAI IR TAIKA.
! Paryžius. — Čia apturėta . 

žinia, i kad Berlyno banki
ninkas Herr von Bleisch- 
Tpcdėt- pranešęs vokiečiams 
IjankininkainS Amerikoje, 
jogei kaizeris tikrai pienuo
jąs pasiūlyti taiką talkinin
kams. Svarbiausios taikos 
išlygos tokios: ■ Vokietija 

’atiduodanti Francijai Alzas 
i-Lotaringiją mamomis už1

čius. Paskatina juos tečiau 
ir toliaus didvyriškai laiky- 
ties, kadangi vokiečiai savo 
atakų vis dar nepertraukia, 
nuo savo tikslo vis dar jie 
neatsisako.

Praėjusią savaitę vokie
čių submarinai nuskandino 
kelis talkininkų garlaivius, 
nuo to daugiausia nukentė
jo Anglija.

Talkininkų lakūnai pra
dėjo smarkiau veikti ir kai- 
kuriose vietose jie vokie
čiams padarė didelius nuo-

Londonas. — Nuo persi- 
sišaldyino Anglijoj' premje
ras Asquith buvo susirgęs. 
TeČįau dab'hr jątf pefevė’iko 
ir 'iškeliavo į Par'v'žiįV karo 
konfereneijifc'^ ,'1

MONARCHIJA NEBUS 
SUGRĄŽINTA. ..

Londonas. — Iš Pekino 
apturėta žinia, kad Chinijoj 
monarchija nebus sugrąžin
ta, kadangi pietinėj Chini
joj' siaučia revoliucija. 
Yuan-Shi-Kai todėl ir to
linus paliks Chinijoj respu
blikos prezindentu.

franeuzai prieš vokiečių ata
kas atsilaiko. Atsilaikys ir 
toliau. Taip bent tvirtinama 
Paryžiuje. Ten vokiečiai 
paklojo savo geriausius pul
kus ir per tiek laiko užėmė 
tik nekurį žemės plotą ap
link tvirtovę iš rytų pusės. 
Tai viskas. Ir už tai turėjo 
pašvęsti kelis šimtus tūks
tančių parinktiniausių savo 
kareivių. Iš pranešimų yra 
aišku, kad vokiečiai šian
die kaip ten, taip ir kitur 
savo tikslo negalės atsiekti, 
nes jiems jėgos sumažėjo.

Vyriausias francuzų ar
mijos vadas, gen Joffre, iš
leido į savo kareivius, tvir
tovės Verdamo ap- 
ginėjus, proklemaciją, kil
niąja karštais žodžiais išgi-

Tomis dienomis talkinin
kų atstovai Paryžiuje atlai
kė karo konferenciją, kurioj 
tartasi, kaip veikiau ir pa
sekmingai įveikti centra
les valstybes. Konferencijoj 
turėjo savo atstovus D. 
Britanija, Rusija, Italija, Ja
ponija, Belgija ir Serbija. 
Sudaryta pienai, kokiuo bil
du Europa atnaujinti, žino
ma, Vokietijos ir Austrijos 
kailių lėšomis.

Rytiniam fronte
smarkiai juda. Rygos-Dvin- 
sko frontu seka baisiausi su
sirėmimai. Vietomis, anot 
rusų oficialių tvirtinimų, 
rusai vokiečius geroką galą 
atgal pastūmėję, paėmę iš 
jų daug anuotų, amunici
jos ir kitokios karo medžia
gos. Rusai prieš vokiečius 
panaudoja taippat visokius 
degančius skystimus.

Ten veikia gem Kuropat
kin. Jis' kaip karo ėkspyrtįti 
tvirtina, "sumanęs •: gehenoįb 
von Tiindenbiirgo ' afihijjfe 
atgal atmušti ir-po to-pradę- 
:ti višii frontu genėralį ofen- 
sivą, pradėjus Baltijos jū
rėmis ir baigus Galicija.

Gen. Kuropatkino veiki
mas tai nesąs ofensivas, 
tvirtina karo kritikai. Tai 
esą tik įžanginiai susirėmi
mai, kad surasti silpniau
sią priešininko vietą ir pas
kui anon smoigties. Tikra
sis rusų ofensivas prasidė
siąs kiek vėliau, kuomet pa- 
džiusianti pakaktinai žemė 
pranykus sniegui. Ir kuo
met pradžius žemė, tenai at
sidarys tikras pragaras, nes 
abi pusės stengsis stoti o- 
fensivan.

Šį kartą rusams rupi Ry
gos — Dvinsko fronte atim
ti iš vokiečių dalis nekuriu 
geležinkelių. Tai svarbiau
sias gen. Kuropatkino tiks
las. Kuomet tai bus atsiek
ta, biis sužinota silpnosios 
vokiečių vietos. .

LictuĮvai teks paragauti 
to pragaro, kuomet rusai 
vokiečius ims atakuoti.

Apie Rumunijos stovį 
nieko negirdima. Jinai tur
būt lukeravo pavasario, nes 
su šituomi karo lauke pra
sidės didėli veikimai. O jai 
riipi žinoti, katra pusė ibis 
viršų. ’

Ekspedicija pasiekusi a- 
pylįnkes, kur Villa su sa- 
visiškais slapstosi, prasidėję 
susįrūmimai. .

Tai ekspedicijai žymiai 
patarnauja S. V. lakūnai. 
Keli jų tečiau liko sužeisti 
aerbplahams krintant.

Visose -Suv. Valst. laisva- 
noriai rekrutuojami. Mažas 
skaitlius jaunimo rašosi. 
Nežinia kas bus toliau, jė! 
niekas, nenorės kareiviauti.

REIKALAUJA 50.000 
LAISV ANDRIŲ.

Washington. — Senato
rius Sherman iš Illinois se
natui inteikė rezoliuciją, ku
rtąja reikalaujama tuojaus 
surinkti 50,000 laisvanorių 
ir po išlavinimui pasiųsti į

PRIIMTĄ. MILIT ARINIS 
. ?J L "ę-pILIUS. : • 
. Washington.-— Suv. Vai-: 

štijųkongreso žemesnysis 
rūmas priėmė' Hay’o inilifa-; 
riųį bilių,- suĮyg.’kurio S. V. 
reguliąrė armija turi būti 
padidinta ligi 140,000 karei
vių, taip-pat 420,000 valsti
jų milicijos sufederalizuota. 
Bilius priimta 402 balsais 
prieš du. Pasiųstas senatam 
Pacifistų įveikimas todėl 
niekais pasibaigė.

Iš Mažosios Azijos ir Per
sijos mažai žinių tepareina. 
Matyt, rusai ten silpnai va
rosi. Gal yra kokios kliūtys. 
Nieko negirdima nei apie 
Trebizondą, ant kurio rusai 
gulė. O gal toji tyla gyvuo
ja prieš besiartinančią aud
rą. Juk ir prieš pat Erzem- 
mo puolimą apie rusą veiki
mą nieko nebuvo girdžiama. 
Tik ant kart pasigirdo rusu 
laimėjimas.

Balkanuose karo stovis 
senoviškas. Ten nei viena 
pusė neveikia. Laukia pava
sario. Mažas veiklumas ap
sireiškia ir Italijos — Aus
trijos fronte.

Šis-tas reikia priminti ir 
apie Meksiką. Suv. Valsti
jų bausminė ekspedicija 
Meksiko gilumoj veikia. 
Gaudo banditų vadą Vilią. 
Amerikonams prigelbsti ir 
Carranzos kareiviai. Pirm

kelių dienų amerikonai su 
earranzistais jau buvo apsu
pę Vilią. Ir buvo pranešta, 
kad jis iš tų spąstų jau ne- 
pasprusiąs. Tečiau Villa per 
rinkę persilaužė ir pabėgo. 
Ir spėjama todėl, kad ne
bus lengva jis pagauti. O 
ekspedicijos iškaščiai kas
kart vis didėja.

Kadangi Suv. V. kas kart 
vis labiaus platinasi gandas,' 
jogei dabartinis Suv. Valsti
jų Meksikan įsiveržimas tu
rėsiąs pagimdyti karą' su 
Meksiku, tatai valstybės se
kretoriui Lansing išleido 
oficialį pranešimą, jogei ka
ro su Meksiku • negali būti 
ir nebus, nes abi. valstybi • 
gražiai . sugyvenanti ir iš
vien veikianti prieš bandi
tus. ' ■ ■. •

Laisvąnorįai po senovei 
rekrutuojami.- Bet mažas 
skaitlius jų įstoja.

1
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Įvairios žinios. laikais franeuzai apšaudė 
Doiran. Žvalgu susirėmimai 
dažniau pasitiko.

Paskiausiai sutorpedųo- 
tu Anglijos garlaiviu Sus
sex, sakoma, keliavęs ir D. 
Britanijos karo sekretorius, 
lordas Kitchener. Bet apie 
tai nieko tokio panašaus ne
pranešama iš Anglijos. 
Naujausiai sužinota, kad su 
Sussex nei vienas ameriko
nas nežuvo, tik keli sužei
sta. Be to dar nėra sužino- 

. ta, ai’ Sussex tikrai buvo 
torpeduotas, ar gal nuo mi- 

— nos nuskendo.

Rusijos durnoje andai bu
vo apkalbami žydu reikalai. 
Atstovas Zamislovskis bjau
riai užsipuolė ant žydu, Pa- 
vadindamas juos šelmiais ir 
išdavikais. Nekurie atstovai 
Zamislovskį pavadino “hu- 
liganu”. Už tai du atstovu 
prašalinta iš salės. Bet Za- 
mislovskiui leista ir toliau 
žydus bjaurioti.

Iš Chinijis provincijos! Mergaitė išėjusi laukan 
Urumptsi pranešama, kaip pradėjo 
tos provincijos gubernato- KaliotValandžiukę dai
rius apsidirbo su savo suo
kalbininkais. Sužinojęs, kad 
jo armijos oficieriai tariasi 
jį nužudyti, ją 10 pasikvie
tė į savo tumus pietautą. 
Oficieriams atėjus, guber
natorius sargybai įsakė 
jiems visiems nukirsti gal
vas. Įsakymas išpildyta. 
Abelnai imant, Chinijoj su 
galvomis be jokią ceremoni
ją apsieinama.

šaukti: “Ęaliot!

Portugalijos karo minis- 
jterija išleido proklemaciją 
~į savo karuomenę. Anoje 

-m. išaiškinama, kad Portugali
jos karas su Vokietija buvo 
neišvengtinas, nes Vokieti- 

.. ja iš seno turėjo padariusi 
pienus pasisavinti visas 
Portugalijos kolonijas ir 
visą jurią pirklybą. Ir tai 
jinai butą savo pienus iš
pildžiusi, jei ne dabartinis 

- karas. , ■ .

Petrograde apturėta ži
nios, kad Vokietijos kaize
ris tomis dienomis keliaus 
į Vilnių, kur asmeniškai sa
viškius prieš rusu veikimą 
sustiprinsiąs. Matyti, rusai 
ten vis labiau verčiasi ant 
vokiečiu.

Paskutinis Vokietijos 
parlamento posėdis pasižy
mėjo dideliu trukšmingu- 
mu. Trukšmą sukėlė soci
alistai atstivai. Pirmiausia 

■' jie tarp savęs ko nesusipe
šė. Jų mažuma pasiprieši
no visokiems valdžios suma
nymams, ypač karo kredi
tams. Didžiuma socialistą 
atstovą, kurie eina ranka 
rankon su valdžia, pasipik
tino. Atlaikė todėl partiji- 
nį susirinkimą ir už tai ke
lis atstovus prašalino iš par
tijos. Tuomet iš partijos ją 
bene 18-ka išstojo ir sutvė
rė naują-’partiją. Taigi vo
kiečiu socialistai pagaliau ir 
pasiskirstė. Atsidalinusieji 
tuomet parlamento posėdy
je jau liuosiau užpuolė val
džią, reikalaudami baigti tą 
nelaimingą karą. Kilo ne- 

.... girdėtas trukšmas, delei ku
rio pertraukta posėdis, nes 
per truputį trukšmas butą 
persikeitęs muštynėmis.

Amerikonai su Carran.zos 
kareiviais Vilią Meksike 
jau buvo apsupę, bet tas 
kalną paukštis Sugebėjo iš 
užstatytu spąstų pasprukti 
į ne bile kam prieinamas 
vietas. Matyt, toji “medžio
klė” tik S. V. milijonus 
prarys, daugiau nieko.

Chinijoj reviliucionistai 
stipriai laikosi. Jie prezi- 
denįui Yuau-Shi-Kai pa
siuntė ultimatumą, idant jis 
tuojaus nuo prezidentūros 
rezignuotą. Kitaip jis bu
siąs pasmerktas miriop su 
dvylika savo patarėją.

Vokiečiai turi pasidirb
dinę naujos rąšies submari- 
nus, kelis kartus didesnius 
už paprastuosius submari- 
nus. Tuose submarinuose 
esama kiekvienam 80 vyru 
įgulos.

Skandinavija šio karo me
tu yra praradusi 138 viso
kios rąšies laivus, su ku
riais 205 asmenis žuvo. Tą 
laivu dalis sutorpeduota, 
dalis nuo miną nuskendo.

Sulyg aprokavimu Bori
so Schumacher, kuris viešė
jo Europoje kaipo vienas 
Fordo talkininką, rusą nuo
stoliai kare lig šiam laikui 
sekančiai persistato: 387,913 
kareiviu užmuštą, 192,300 
mirusią nuo žaizdą, 271,175 
mirusią ligoninėse; be to 
954,813 pražuvusią arba ne
laisvėn paimtą ir 733,438 
sužeisti. Rusai turėjo pra
rasti 74,355 oficierius.

Anglijos karo laivas Al- 
contara Škotijos pakraš
čiuose užtiko ir nuskandino 
vokiečiu piratinį laivą 
Greif, kuris kaip Moewe 
buvo mėginęs terioti Ang
lijos garlaivius. Tečiau ir 
karo laivas Alcontara nuo 
Greif torpedos nuskendo. 
Greif turėjo 360 žmonių į- 
gulos. Didesnė jos dalis žu
vo, likusioji paimta nelais
vėn.

pastovėjusi eina trobon ir 
sako ūkininkui:

— Šaukiau, šaukiau ka- 
liotę,, bet niekur nėra; jau 
ketvirta diena kaip esu prie 
tamstų, o kaliotės suvisu 
nebuvo, tai ir dabar jos nė
ra.

Ūkininkas jai sako:
— Aš tau sakau lietuviš

kai, o ne vokiškai: įnešk 
man “kalatą.” (

Mergaitė matydama, kad 
šeimininkas pyksta, tarė 
jam:

— Dėdyt, užmušk mane, 
aš nesuprantu, kas tai yra 
“kalatas”. Aš ir to nesuran-

— “Kalatas” — “žiupo- 
nas” yra tai rūbas.

— Pas mus kitu rūbą nė
ra, kaip kailiniai, sermėgos, 
trinyčiai, šalbierkos.

Šeimininkas supykęs sa
ko:

— Pridėk dar ir — vyžas.
— Dovanok, dėde, — sa

ko mergaitė — kad teisybę 
tarsiu. Nors mes jau senai 
vyžą nustojome, bet, ačią 
Dievui, lig šio laiko “kala
tą” ir “župbnu” neįgijom.

NUŽUDfi ŽMONĄ IR 
SAVE.

Po num. 6221 So. May g., 
Chicagoj, nusižudė du: 
John Henrich su žmona 
Anna. Šalę Henrich atrasta 
revolveris. Spėjama, kad 
Henrich nušovė savo žmoną 
ir pats nusižudė. Jiedu daž
nai barėsi už nuosavybę, 
kuri buvo užrašyta ant žmo
nos. Vyras norėjo, kad nuo
savybė ant jo butą perra
šyta. Nesutikimai 
prie tragedijos.

atvedė

128-TU KARTU AREŠ
TUOTA.

Mrs. Mary Cunningham, 
41 West 60 gat., andai iš- 
naujo areštuota ir atgaben
ta Englewood policijos nuo
vadom Susekta, kad jinai 
per 20 metą 128 kartus bu
vo areštuota už įvairius pra
sižengimus. Bet šiemet tai 
dar piriią kartą. Šį kartą 
areštuota už peštynes su sa
vo vyru.-

I 
■
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ATYDAl 1
GERBIAMŲ KATALIKIšKŲ’DRAUGIJŲ CHiCAGOJE. 

šv. Kazimiero Kapinių valdyba nutarė apvaikščioti Kapinių 
gegužio 30 d. (Decoration Day). Aut šv. T' ' ' ” '

pamaldomis taip, kaip ir pernai buvo:
Visos Katalikiškos Draugijos ir Katalikiška visuomenė 

rna dalyvauti tame apvaikščiojime ir draugijos nerengti toj 
jokių balių.

tę
I SVC11- 

Kazimicro Kapinių f pu 

kviečia- 
dienoj.

I
*

rg JUKiŲ UU11IJ.

| ŠV. KAZIMIERO LIET. KAPINIŲ VALDYBA. į

Juokai
Pas fotografą.

—Norėčiau užsakyti duk
ters fotografiją, kuri bus in- 
teikta jos sužadėtiniui.

— Visuomet, tamsta, mie
lai tai atliksiu.

— Kiekgi lėšuos?
— Penkis dolerius.
— O gal tamsta kiek-nors 

nuleistum, nes mano duktė 
turi labai smulkius ruožus.

negelbsti.
prisigeria i ? O

i blaivininku

prisirašiau ir

Nielko
— Ir vėl 

juk priguli 
draugiją!

— Tiesa,
metinius mokesnius sąžiniš
kai moku, bet kaip negelb
sti, taip negelbsti. Nežinau 
nei kas daryti.

Du keleiviu.
Du keleiviu eidainu rado 

brangą , žiedą ir, negalėdami! 
pasidalinti, sutarė išgalvoti 
tokią pasaką, kad klausan
tis pasakytu meluoji. Vie
nas taip pradėjo:

sutrauktas. Padvėsu^^r- 
kliu ėmė girtuokligjzmi^r- 
kiai važiuoti ir degtinę ger
ti prie"-žydo stalo. PąskiaJus 
jis kėlė krikštynak; sūnų 
apkrikštijo Jonu; tada va
žiavo prisipirkti miltą, deg
tinės krikštynoms, ir tada 
jam užgimė' sūnūs. Pas-

kiaus jis važiavo piršlėmis, 
tik, žinoma, be arklio ir ve
žimas buvo be tekiiiią; jam 
važiuojant pradėjo žvaigž
dės kristi ir sukties aplink 
tekinius. Tik staiga vežimas 
sustojo, jis pajuto, kad jo 
galvą kažkas slegia, jis aky- 
viaus ėmė žiūrėti, o gi pa
matė, kad jis susidūrė su 
mėnesiu, ir menuo, kaipo 
didesnis daiktas, turėjo tiek 
spėką, kad jį prie savęs pri
traukė ir pasikėlė taip aug- 
štai, kad jis turėjo palikti 
nevedęs.

1

“Meluoji tu, pipka, supy
kęs pasakė draugas.

O tas to tik ir laukė. Ir 
taip mikliu savo liežuviu 
laimėjo brangu žiedą.

GRĮŽKITE ATGAL Į ŪKĘ. AT- 
sigyvenkite prie Rock Island 

geležinkelio. Dideles progos ūki
ninkavimui Arkansase, Louisia- 
noje, Oklahomoje, Texase, New 
Mexikoje, Coloradoje arba Mis
souri. Nepaprastai gera žemė už 
žemas kainas. Musų Immigraci- 
js biuras suteiks Jums bešališkų, 
ištikimų žinių apie ūkininkavimo 
progas teritorijoje, kurią mes ap
tarnaujame. Rašykite savo pri- 
Passcnger Traffic Manager, Rock 
Island Lines, Room 718, La Sal- 
gimtoje kalboje į L.' M. Allen, 
le Station, Chicago, Ill.
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SUVALKIJOS

Sutaisė B. K. Balutis
Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

“Gcriausis žemlapis lietu-. 
vių''kalboj. ■— Persistato 
labai puikiai,”—Taip atsi,-. 
Hebė apie jį visi laikraš
čiai. , ; •... i

Kaina
VIENAS DOLlARIS 
su prisiuntimu Į nartius.
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S. P. TANANEVIČIUS,
3249 So. Morgan St., 

CHICAGO. ILL,
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ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jusųdanie arba kliasose' Hienomis 
bei vakarais.^aš,k ppiliklnlmiį. povinal 
American School of Languages 

731W. 18th St.. 1741W.47IH St.
CHICAGO. ILL.,

Eizneriai garsinkites L

$ll.SO-Uždyką-$11.5O-Uždyiką-$n.5O

Tomis dienomis Philadel- 
phijoj pasimirė graiką-ka- 
taliką apeigą pirmutinis 
Amerikoj vyskupas, kun. 
Stefan Ortynski. Turėjo 51 
metus amžiaus. Amerikoj 
gyvena daug ukrainiečiu iš
pažįstančią graiką-katali ką 
apeigą tikėjimą. Jiems ne
turint vyskupo, ją dalis bu
vo pasitraukę stačiatiky- 
bėn. Todėl pirm 8 metą po- 
pežius Pius X jiems pasky
rė vyskupą su sėdyba Phi- 
ladelphijoj. A. a. vyskupas 
Ortynski turėjo daug darbo, 
kol ukrainiečiu parapijas 
sutvarkė, kol ją didžiumą 
atvertė graiką-kataliką baž
nyčion. Turėjo daug nesuti
kimą ir su airių vyskupais, 
kurie nabašninką vyskupą 
ignoravo. Vyskupas Ortyn- 

... ski buvo vienas ištikimiau
sią Bažnyčios suną.

Franeuzai nesenai paėmė 
nelaisvėn tarpe kitą 
kiečią artilerijos 25 
dos komendantą, gen. Fries. 
Paimtasis gen. Fries nelais
vėje nusižudė. Išlupo iš ka
reivio ranką durtuvą ir 
šiuomi persivėrė. Pirm to 
jis buvo apreiškęs, kad grei
čiau visa Prūsija papildys 
saužudystę, negu duosis 
kam nors pergalėti.

ir vo- 
briga-

Vokiečiai savo zeppeli- 
nais daugiau jau nemano 
užpuldinėti. Kodėl? Ar gal 
jie nenori tolesniai žudyti 
niekam nekaltus civilius gy
ventojus ir vaikus? Ne. 
Franeuzai Paryžiaus apgy
nimui nuo zeppeliną įsigijo 
naujos rąšies 
padirbdintus iš 
žuvies pavidale,
gauti oro paukščiai 
smarkesni už zeppelinus ir 
gerai apginkluoti. Ve kodėl 
vokiečiai daugiau nesikėsi
na ant Franci jos sostinės.

Iš Holandijos pareina ži-

aeroplanus, 
aliumino 
Tie bliz- 

vra

siaučiaVėtros ir pūgos
Italijos-Austrijos karo fron
te ir visokį ten veikimą ap
sunkina. Jau ilgas laikas 
tam fronte nieko svarbaus 
neatsitiko. !•

Berlyne apturėta 
kad francuzą-anglą 
menė ant Serbijos - 
jos sienos pradeda užpuldi
nėti bulgarus. Pastaraisiais

žinia, 
karuo- 

G ra i ki

Paini giminystė.
Jonas: — Kaip? Ši mergi

na tau giminė?
Petras: — Tai pirma pati 

pirmo vyro mano trečios 
pačios.

Naujas pasiteisinimas.
Farmeris pamatęs vagi

liu obelyj paklausė:
— O tu kaip čia pakliu

vai1?
— Išpuoliau iš aeroplano

— atsakė vagilius.
Paaiškino.

— Jonuk, 
vaikščioti į

jei nemoku 
skaityti.

, delko nenori 
mokyklą?
aš ten veiksiu, 
nei rašyti, nei

Restorane.
— Žmogau, kodėl neduodi 

man konjako?
— Atleisk, tamsta, šeimi

ninkas uždraudė jums duo
ti, kol neužmokėsit seniau 
įgertus pinigus.

— Na, aš taip ilgai nega
liu laukti.

I

Kiekvienas gali pelnyti $11.50 kuolengviausiu budu.
Užsirašyk laikraštį ‘‘Kataliką” vieniems metams. Prisiųsk $10.00 ir gausi, “Kataliką’’ f 

per visus metus ir Grojajna Mašiną, kuri kaštuoja visur $19.50 Pigiaus niekur nepirksi 
šios mašinos. - . nu ’■

Štai Mašina
l.ii ■hn.

“Lithuania Special”
Kaštuoja
$19.50

Dabar ši mašina
ir “Katalikas” via

niems metams
tiktai

$10.00

Orkestrą,

macų a,
Juokai, Mo

nos, Muzika,

Solo, Dėklai

noliogai ir

CBI98■
V j »

Šokiai^ Dai-

pasiūlymas yra tiktai iki Gegužio 1 d. 1916 m.
lnos, kad ši valstybėlė ren
giasi karau. Andai Holan- 
dijos kabinetas atlaikė slap
tą posėdį ir po to paskelbė, 
kad Holland-Ainerikos lini
jos visi garlaiviai užimami 
karo žinybos. Tik kol-kas 
nežinia, katron pusėn IIo- 
landija mano stoti.

Susišnekėjo.
Vižoniškė mergaitė pris

tojo tarnaut prie salakiškio 
ūkininko. Nedėldienyje pa
valgęs pusrytį ūkininkas sa
ko tarnaitei:

— Veronika, įnešk man 
iš svirno “kalatą”, eisiu 
bažnyčion.

Skiubinkites! Šis
Rašykite, pinigus ir įsakymus siųskite šiuom adresu:

S. P. TANANEVIČIUS
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago,TU.
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Kor espondencif os»
DETROIT, MICH.

Darbo stovis ir darbininkai.
Laikraščiuose mažai už

tinkama žinių apie šiam 
mieste darbo stovi ir darbi
ninkių padėjimą. Į laikraš
čius šis-tas parašoma daž
nai, bet nekuomet neprisi
menama darbo stovio. Dar
bo stovis — Amerikos lie
tuviams yra svarbiausias 
daiktas. Visur atrasi daugy
bę tokių lietuviu, kurie ie
ško sau darbu per dienu 
dienas, bet niekur tokiu ne
gali gauti. O kad ir gauna, 
tai dažnai pasitaiko tokios 
vietos, kur negalima dirb
ti, ar tai sunkumo, nesvei- 
katingumo, ar kitokiuo žvil
gsniu. Todėl veikiai dirb
tuvę apleidžia ir išnaujo i- 
ma ieškoti darbo, išnaujo 

;/ skursta vargių prispaustas.
Užuot tokio vargo lietu

viams darbininkams patar
čiau nesignųsti i paprastas 
dirbtuves, bet paimti lai
kraštį ir sužinoti, kas vei
kias! kituose miestuos, kaip 
kitur darbai eina. O juk 
šiandie kituose miestuose 
darbių yra pakaktinai ir bi
le kur tegalima darbą gau- 
ti.

Del pavyzdžio imsime 
kadir šį miestą, Detroitą. 
Čia su darbais yra kuoge- 
riausia. Galima sakyti, kad 
Detroit yra geriausias mie
stas visiems tiems darbi
ninkams, katrie bent kokį 
amatą moka (O kaip su ne
mokančiais jokio amato dar
bininkais? Red.).Tokio čion 

-■ atkeliavę visuomet gali dar- 
Usbą gauti ir net su gera už- 

mokėštimi. Taippat ir no* 
riiitiems bent kokio amato 
mokiu ties visuomet galima. 
Ir besimokinant galima pa
daryti pragyvenimas. Išmo
kus amato mes paliekame 

t liuosesniais ir visur gerai 
apmokami.

Čionai yra didele automo
biliu dirbtuve, kur tukstaii- 

* "čiai automobilių padirbama 
ir kasdien išleidžiama jie 
į visas svieto dalis. Galima 
suprasti, kad tuos mašin- 
vežimius dirba ne vienas 
ir ne keli, bet tūkstančiai 
tokiu pat žmonių kaip ir 
mes patįs. Ir darbas darbi
ninkams lengvas ir gerai už
dirba. Man teko pereiti per 
daugelį panašiu dirbtuvių, 
bet nei vienur nei kitur ne
teko matyti liet u viii am at
lankų. Vis vieni svetimtau
čiai. Kas gi tam kaltas?

Čia apart paminėtos dir
btuves randasi dar daug ir 
kitokių milžinišku darbo 
įstaigų. Šimtai tūkstančių 
žmonių jose dirba. Jų did
žiuma suvažiavę iš kitu 
miestu. Ir kiekvienas jų 
tvirtina, kad Detroit šian
die yra geriausias miestas 
darbo žvilgsniu.

Nesenai man teko ang
liškuose laikraščiuose už- 

tėmyti, kad didesnes vietos 
kompanijos nutariusios dar
ban imti daugiausia, atei
vius, kadangi ateiviai ilgus 
metus prisilaiko prie savo 
darbo. Čiagimiai darbinin
kai, kompanijų nuomone, 
dirba tik tol, kol užsidirba 
kelis desetkus arba kelis 
šimtus dolerių. Paskui pa
meta darbą ir toliau per

miestus keliauja, neatkrei
pdami domos į tai, kad jie 
tokiuo savo pasielgimu kaip 
sau, taip ir kompanijoms 
skriaudą daro. Kas kita a- 
teiviai. -Tie gave darbą 
džiaugiasi ir ilgus laikus 
dirba. Ilgai bedirbdami pa
lieka atsakančiais savo dar
bui ir kompanijos tokius 
nuolatinius darbininkus la
biau gerbia.

Taigi paaiški, kad ne
kurtos vietos kompanijos 
žada darban imti ateivius. 
Lietuviai šios pasitaikomos 
progos neturėtų praleisti. 
Kadangi niekur kitur dar
bininkai taip augštai neap
mokami, kaip čionai. Dar
bininkai per savaite uždir
ba nuo $17 ligi $35. Ir yra 
visokiu visokiausiu darini.

Darbininkai visuomet ir 
atvažiavusieji iš kitur vei
kiai apturi darbą. Kas ne
nori dirbti automobilių, 
pečių ir kitose dirbtuvėse, 
gali gauti darbus viešbu
čiuose, prie namų statymo 
ir tt.

Man teko apkeliauti ke- 
lioliką visokių miestų. liet 
nei vienas jų savo darbais 
manęs tiek daug nenuste
bino, kaip Detroit. Praeitą 
rudenį buvojau ir Chicago j, 
bet niekur darbo negalėjau 
rasti. Tiesa, gyvulių sker
dyklose gal bučiau ir ga
vęs darbą, bet gėdijausi ten 
eiti dirbti- Paskui man, te
ko sužinoti, kad Detroite 
prie automobilių galima 
darbas gauti. Kadangi prie 
automobilių jau pirmiau 
buvau dirbęs, iškeliavau. 
Atkeliavęs tuoj an s ir ga
vau darbą. Dabar jaučiuo 
si laimingas.

Taigi ir kitiems savo bro
liams patarčiau taip pada
ryti. Čia gyvena diktokas 
būrelis lietuvių, nekurie jn 
gerai prasigyvenę, nes ge
ras algas uždirba. Nemany
tum, kad lietuvis galėtų 
liek daug uždirbti* " O*’tei
čiau tikra tiesa.

Čia lietuviai statosi nau
ją bažnyčią, taisosi sau pui
kius namus ir nepamiršta 
nei nuvargusios savo bran
gios tėvynės Lietuvos. Lie
tuvių Dienos paminėjimui 
lietuviai detroitiečiai laike 
susirinkimą ir daug pinigų 
suauko  j o nukentė j u s i ems 
del karo lietuviams. Už tai 
jiems garbe. Ir jei čionai 
daugiau lietuvių apsigyven
tų, ateityj galėtų jie nuvei 
kti didelius darbus tautos 
labui. Visur buvęs.

GARY, IND.

Prakalbos ir aukos.
Kovo 4 d. draugai Kazi- 

mieriai parengė prakalbas 
ir balių su įvairiais pamar- 
ginimais savo varduvių pa
minėjimui ir Lietuvių Die
nos pagerbimui Pr. Vedec-- 
kio ir J. Jurkūno svetainė
je. Visa tai buvo surengta 
nukentėj tįsiems del karo su
šelpiami per T. Fondą. Kal
bėt o j ūmi buvo Tautos Fon
do pirmininkas, kuris kal
bėjo dvejuos atvejuose apie 
dabartinį Lietuvos padėji
mą, jos vargus. Paskatino 
nukentėjusių del karo su
šelpiami parinkti aukų.

aukų su-

$51.85.
Antanina 

aukojo

Pirmiausia aukojo to va
karo rengėjai, draugai Ka
zimierai, ir kiekvienas jų 
davė po $2. Štai jie: K. 
Laurinavičia, K. Pažėra, K. 
Ganatauskas, K. Kukšėnas, 
K. Juknevičius, K. Valen
tinas, K. Jucius, K. Saka 
lauskis, K. Rimkus. Viso 
$18.00.

$5.00 aukojo P. Misiūnas.
Po $1.00: C. Blaževičie

nė, P. Apanavičius, A. Lau 
rinaitis, A. Sabockienė, J. 
Kilbeckis, A. Pažėra, M. 
Sabalis, B. Baniavičia, J. 
Margis, Z. Galiausios, V. 
Krasauskis, V. Sabockis, A. 
Nalivaika, U. Pažėraitė.

I*o 50 c.: O. Vedeckieno, 
I. Čieblikas, A. Rusteika, 
K. T i škunas, S. Stain ion is, 
M. Ruseckas, K. Ulbikas, K. 
Beniavičia, S. Baltrukonis, 
T. Benevičius, A. Daškus, 
P. Paukštis, J. Daškus, S. 
Lėlis, J. Blaževičia, A. Jes- 
monas, P. Kleismantas, T*. 
Karliunas.

Smulkesnių 
rinkta $5.85.

Išviso surinkta 
Pirm baliaus

M i 1 i j an a v i č i enė 
$1.00.

Nuo vakaro pelno liko 
$30.20.

Taigi viso nukentėju
sioms del karo tą vakarą į- 
plauky $83.05.

Po aukų rinkimui sekė 
deklemaci jos ir dainos. P-Iė 
Stcpanija Jurkuniutė dekle- 
mavo “Atsisveikinimas”. 
P-lė Anelė Jurkuniutė de- 
klemavo “Lietuvaitė”. P-lė 
Veronika Poškaito dainavo 
“Motinėlė” ir deklemaVo 
“Lelija.” Sesėrįs Jurkuniu- 
tės dainavo ‘‘Užtekėk, mė- 
nu’li.” P-lė Veronika Poš- 
kaitė deklamavo “Mylėkim 
vienas kitą”. P-lė Uršulė 
Pažėraite “ dcklemavo “Ne- 
veskie”.

Antru atveju kalbėjo pir
mininkas Tautos Fondo a- 
pie dabartinius lietuvių rei
kalus. P-lės Veronika Poš
ka i tė ir Stefanija .Turku- 
niute ■ gražiai padainavo 
“Lietuviais mes esam gi
mę”.

Vakarą galima pavadinti 
gerai pesisekusiu. Publikos 
buvo pilna salė.

Labiausia atsižymėjo p- 
lės Veronika Poškaitė, Ste
fanija ir Anelė Jurkūnai
tės, kurios savo maloniais 
balseliais palinksmino pu
bliką. Paminėtos mergelės 
buvo atvažiavusios iš Cice
ro, III.

Nuoširdžiai tariame ačių 
kalbėtojui, minėtoms vi
soms deklematorėms ir dai
nininkėms, taipgi muzikan
tams, L. Radavičiai ir jo 
draugams, kurie veltui pa
tarnavo, išskyrus kelis sve
timtaučius. Ačių visiems at
silankiusiems ir aukoto
jams tautos labui, tap- 
pat visiems Kazimieriams 
už nepaprastą, bet didžiai 
naudingą, savo varduvių 
paminėjimą ir už surengtą 

gražų vakarą. (Pinigai in- 
duoti T. F. raštininkui, p. 
A. Šlakiui. Red.) K. P.

NEWARK, N. J.
Iškeliavo Europon.

Iš svarbesnių atsitikimu 
pas mumis, tai iškeliavimas 
į Lietuvą 2 del. su įgalioji
mais nuo Liet. Tautos Fon

do ir Tautos Tarybos. Tais 
delegatais yra kun. Vincas
Bartuška iš Mt. Carmel, | 
Pa., ir Dr. Julius J. Biels
kis iš Hartford, Conn. Jie-i 
du kovo 1G d. iškeliavo iš 
New York Skandinavijos li
nijos garlaiviu Hellig Olav. 
Keliauja į Christian i ją. Jų 
misija — patirti Lietuvoje 
palikusių musų brolių tik
rąjį stovį, kad paskui butų 
gal ima drą s i a u juos ten j 
gelbėti.

Iš Christianijos jiedu ke
liaus į Stockholmą, iš ten 
per Daniją į Vokietiją ir 
pagaliau į Lietuvą. Su sa
vimi pasiėmė reikalingus 
tai kelionei diplomatinius 
dokumentu s su V ok ieti jos 
ambasadoriaus ir konsulin 
paliudijimais. Jiedu buvo 
pasirengę anksčiau išva
žiuoti, bet pasportai nebuvo 
priruošti. ' -y;

Jei jiems pasiseks dasi 
gauti i Lietuva, su griže 
daug ką naujo papasakos. 
Nes tai svarbi ir podraug 
pavojinga misija karo me
tu. V. Auibr.

WESTVILLE, ILL.

Paminėta Lietuvių Diena.
Kovo 4 d. vietos lietuvių 

šv. Petro ir Povylo bažny
čioje buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos už nuterio- 
tą Lietuvą ir šiam kare žu
vusius musų brolius. O ko
vo 12 d. buvo renkamos au
kos nukentėjusioms del ka
ro.

$3.00 aukojo Darata Ta
mošiūnienė.

$2.00 kun. S. Bystrais.
Po $1,00“. IU P.’ Vaitkus, 

J. Šležas?' R,, Mau-
ricas, K* Mičiųda, P. Dek- 
snis, A/MikloVis. M. Mičiu- 
dieno. . Į

Po 50. c. - J.. .Rimkus, A. 
Vaitkus, A. A ponaiti s. A. 
Mikučionis, J. Šėrpetis, J. 
Misiūnas, A. Motiejunaitis, 
M. Scikauskiutė, O. Bendi- 
kienė, M. 'Klimionė, O. Jur- 
gutienė, J.1 Seikauskas,* J. 
G ustas.

Smulkių aukų surinkta 
$13.47.

Viso labo surinkta $32.97.
Atrokavus iškaščius dra

panų siuntimo į R. Kryž. 
d r-ją, likusieji pinigai pa
siųsti Tautos Fondo kasi
ninkui.

Vietos T. Fondo komi
tetas visiems aukojusiems 
išreiškia padėką už šelpimą 
nukentėjusių del karo.

Darbai vietos anglekasy- 
klosc susilpnėjo ir darbinin
kai į visas puses krinka, iš
važiuoja. Pirm kiek laiko 
pradėta dirbti pilnas laikas. 
Darbininkai pradžiugo. De
ja, trumpai tas tęsėsi. Da
bar išdirbama savaitėje tik 
tris dienas. Jau treji metai, 
kaip čia kasyklose darbai 
nei šiaip nei taip velkasi.

Taut. P. skyr. raštininkas.

MINERS MILLS, PA.

Iš lietuvių pasilaikymo.
Čia tomis dienomis labai 

daug prisnigo ir pašoko šal
tis. Turbut pavasaris dar 
gana atokiai niukso. O čia 
vėl su darbais taip prastai, 
kad jau prasčiau negali bū
ti. Darbininkai nusiminę ir 
dažnai apkalba apie straiko 
šmėkla anglekasyklose.

. G. S.

Lietuviški Margumynai.
Visi “Kataliko skaitytojai yra 

kviečiami rašinėti žinnčitj j ši sky
rių. žinutes turi būti kaip galint 
trumpesnės, pilnos ir visiškai tei
singos. Kviečiami yra rašinėti ii 
tie, kurie silpnai temoka rašyti 
Redakcija rūpestingai raštus su- 
tvaryks ir bus dėkinga už žinių 
suteikimą.. .Tuo dauginus skaity
tojai rasinės i šį skyrių, juo sky
rius bus indomesnis ir kiekvienam 
skaitytojui naudingesnis. Taigi ir 
skaitytojui ir laikraščiui iš to bus 
nauda. TTž visus prisiųstus raštus 
Redakcija iškalno dėkoja, pasižadė 
dama rūpestingai sunaudoti visą 
tinkamąją medžiagą.

Paterson, N. J.
Vietos parapijos choro 

pastangomis čionai sulošta 
Vidinio “Lietuvos Pasakė
lė”. Tai pirmu kartu Ame 
rikoje ^statyta tas Vidum 
indomus ir jausmingas vei 
kalelis.

Grand Rapids, Mich.
Čionai gyvuoja Lietuvos 

Simų dr-ja, kuri daug dar
buojasi tautos labui. Drau 
gija turi nuosavią svetaine 
jon priguli aplink 400 narių 
Gali prigulėti visokių pažiū
rų žmones.

Brooklyn, N. Y.
Svečias iš Lietuvos, p. A. 

Bulota, jau laikė kelias pra
kalbas. Ne visiems jo kalba 
patinka. Nepatinka todėl 
kad jis kritikuoja Lietuvių 
Central įo Komiteto veiki
mą. *■ . 1 ’ * . ■

Brooklyn, N. Y.
Vietos Tautos Fondo sky

rius kovo 4 d. paminėjo 
“Lietuvių Dieną.” Tam tik
slui buvo, surengtas didelis 
koncertas MėCaddin svetai
nėje. Kompozitorius4 St. 
Šimkus vedė net keturis su
dėtinius chonis. Surin
kta* $255.35 aukų

»•• • • ; t , * ■ ’ ’_________________ - ’ » •

Midland, Pa.
Kovo 5 d. čionai suorga

nizuota nauja SLA. kp. Su- 
šauktan susirinkimai! atėji 
tik 25 žmonės, bet jų 15 kp 
įstojo.

Nonnood, Mass.
Ir čionai lietuviai iškil

mingai paminėjo ir apvaik
ščiojo Lietuviu Dieną, kove 
4 d. Tam tikslui buvo su
rengta prakalbos ir koncer
tas. Aukų surinkta $29 50.

Mahanoy City, Pa.
Kaip žinoma, iš vietos lie 

tuvių parapijos iškeltas 
kun. V. Dargis. Jo victor 
atkeliamas kun. Valaitis is 
M t. Carmel.

Philadelphia, Pa.
Šiam mieste suorganizu 

ta ratelis lietuvių lenkų e. 
peratininkų. Tikslas: stud 
juoti tą tarptautinę kalb 
ir aną platinti tarp lietuvi 
ir lenkų.. Iš lietuvių pusė 
tas perdaug negu stebėtina

Amsterdam, N. Y.
Lietuvos Sūnų ir Duktė 

rių Draugija sulošė historij 
nę keturių aktų dram.; 
“Mirga”. Sulošta labai ge, 
rai. Publikos buvo aplinl 
pustrečio šimto asmenų] 
Pelnas paskirtas nukentėju 
šiem s del karo.

Didvyris.
— Taigi vakar vagiliai iš 

tamstos namų viską iškrau 
ste. O juk tamsta turėjai p< 

čtg’ell V111 užtaisytą revolve 
rį.

— Šito ačių Dievui nesu 
rado.
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Perinenkos yra lietuvių su- 
rinktos lėšos, kad galima; 
butų siuntinėti atstovus su
žinoti tai, kas ir be “suži
nojimo” yra neabejotina. 
Jaigu atstovai buvo pasių
sti, kad sutvarkyti šelpimo^ 
reikalų tenais ant vietos,! 
tai jųjų misija yra nuosek
li ir gali būti vykusi. Jaigu 
jųjų tikslas yra tiktai “su
žinoti”, tai iškalno galima. 
sakyti, jog tai tiktai veltus 
jėgų, laiko ir lėšų gaišini
mas.

TUŠČIOS PASTANGOS

Kai-kurie laikraščiai yra 
labai įsikandę “Katalikų” 
ir nepraleidžia nei vienos sa
vaitės be to, kad nepasis
tengus “Kataliko” kokiu' 
nors budu įkąsti. Ypatin-* 
gai stengiasi įkalbėti lietu
vių visuomenei, kad “Kata-r 
likas” esąs laisvamaniškas,} 
“bedieviškas” ir t. t. Tie, 
kurie “Kat. ” skaito, žino, 
kad visi šie užpuolimai yra, 
nedoru šmeižimu. “Kat”. 
vienas dau.giaus apie katali
kių gyvenimų rašo ir dau- 
giaus juo rūpinasi, negu vi-' 
si anie rėksniai, krūvon su
dėti. Viename “Kat.” nu
meryje daugiau galima rasti 
apie katalikų gyvenimų ne
gu visuose anuose laikraš
čiuose, draugėn sudėtuose. 
Musų priešams rupi visai 
kas kita, bet jokiuo budu 
ne katalikų tikėjimas ir 
Bažnyčia, katalikų žmonių 
gerbūvis.

Mes dėkingi esame “Ame
rikos Lietuviui”. visiškai 
bepartyviškam ir bešališ
kam laikraščiui, kurisai 
‘Kat.” vadina “vieninte
liu rimtu, grynai. katalikiš
ku” laikraščiu, “kuris daug 

prisidėjo prie palaikymo 
lygsvaros ir taktiškumo ka
talikų viešame gyvenime 
ir kuris ne vien žodžiais, bet 
ir visu savo krypsniu bandė 
(ir bando. “Kat.” Red.) pa
laikyti tikrus krikščioniš- 
kumo principus.” Mes esa
me giliai įsitikrinę, kad j da
gioj i Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenė supras tai. 
Tai galima manyti iš tų 
skaitlingų laiškų, kurie 
plaukia į musų redakcija ir 
ragina mus toliaus laiky
sies linkmėje, kurios “Kat.” 
aikosi.

Tuščios yra pastangos vi
sų tų rėksnių. Musų visuo
menė nėra taip kvaila, kad 
alėtų duoti suvadžioti save 
vairiems politikieriams, 
uriems gal kas nors ir rupi 
et jokiuo budu ne katali- 
iškosios visuomenės gerbu- 
is. Ir juo tolyn, juo tuštes- 
ės bus visų tų rėksnių pas
augos.

SUSITVERĖ susivie
nijimas LIETUVIU 
DARBININKŲ ŠKO

TIJOJE.

i Sulyg spaudos padavimų, 
Škotijoje susitvėrė Susiv. 
Liet. Darbininkų. Kiekvie- 
las galės prigulėti be skir
simo savo pažiūrų. Šios or
ganizacijos tikslu yra su
vienyti visus lietuvius vie
lom krūvon ir darbuotis 
larbininkų naudai. Skotijo- 
e lietuvių skaitoma į 8,000, 
eurių daugumas išsidalinę į 
vairias partijas.

Na u j asai S. L. D. S. taip- 
lat atsišaukia į Amerikos 
eidėjus bei. draugijas ir

Ine tuvių Eailfraštis “Itatalikas**

prašo, kad prisiųstų po ke
letu egzempliorių kningų 
laikraščių į S. L. D. S. kny
gynų.

Vienas lakraštis, paminė
damas “Kataliko” leidėjo 
ir vedėjo pranešimą, kuria
me pažymėta, kad “Kat.” 
bus katalikišku laikraščiu, 
ir pabriežiama, kad jisai jo
kiu budu nebus klerikališ- 
ku, prikišama tai, kad “Ka
talikas” pirmiaus užginda
vęs, jog klerikalų visai nesu 
o dabar atsisakęs eiti išvien 
su klerikalais, tuom pripa
žindamas, kad klerikalų esa
ma, nors toji pati ypata pir
miaus ir dabar laikraštį ve
dusi ir vedanti.

Paaiškinti reikalinga, kad 
pirmiaus toji ypata tiktai 
vedusi laikraščio biznio rei
kalus į redagavimą visai ne- 
simaišydama. R edaga vimas 
buvo pavestas visai kitoms 
ypatoms. Dabar toji ypata 
“Kat.” redagavimų paėmė 
į savo rankas ir Veda lai
kraščio redagavimą. Tat 
priekaištas yra be pamato.

Ačių.
Paėmus man ‘i Kataiiko ’ ’ 

leidimų į savo rankas, aptu
rėta dideles' skaitlius pa
sveikinimų ir linkėjimų ves
ti lakraštį tokioje pakrai
poje, kaip buvo užbrėžta 
mano pranešime, Įlipusiame 
‘ ‘ Katal. ’ ’ numery j e iš šių 
metų kovo 14 d.

Neturėdamas laiko nei 
jėgų atsakyti į visus skait
lingai suplaukusius laiškus, 
aš šiuomi visiems' sveikinto
jams tariu širdingų ačių. 
Taipogi užtikrinu, kad ašį 
“Kataliką” vesiu be jokių' 
svyravimų ar abejojimų 
tuom keliu, kuri aš užbrie- 
žiau minėtame pranešime. 
Iš savo pusės aš tikiuosi, 
kad sveikintojai ir linkėto
jai padės man varyti tą sun
kų darbą, platindami “Ka
taliką” ir prigelbėdami re- 
dakcijinei jojo daliai, sutei
kdami laikraščiui kaip ga
lint daugiaus žinių iš lietu
vei gyvenimo, straipsnių, 
korespondencijų, strai pane
lių ir t. t.

Butų pageidaujama, kad 
kiekvienas sveikintojas ir 
linkėtojas pasistatytų sau 
tikslu, sakysime, per tris 
mėnesius gauti bent po pen
kis naujus skaitytojus musų 
laikraščiui. Tuom geriausia 
butų išreikšta prie j auta 
“Kataliko” darbui ir sutei
kta jam praktiška parama.

Su tikra pagarba, 
S. P. Tananevičius, 

“Kataliko” leidėjas.

I darbą, 
lietuves!

Kilta dalužė teko Ameri
kos lietuvėms ir lietuvai
tėms šio baisaus karo metu. 
Toji dalužė — tai musų mo
terių ir merginų pasirūpini
mas gelbėti nukentėjusius 
del karo lietuvius nuo žiau
raus šalčio. Lietuviai vyrai 
patįs aukoja ir nuo kitų ren
ka pinigiškas aukas. Musų 
moteris ir mergelės tuo me
tu gamina ir renka šiltus 
drabužius ir, visa taį suglu-

vietos Lietuvoje vaizdai te
gu sujudina Amerikos lie
tuvių moterių ir mergelių 
širdis. Tegu gi toji motina 
lietuvė Amerikoj, kuri čio
nai glamonėja savo kūdikėlį 
ir pridengia jį šalčio metu, 
atsimena, kad tenai, Lietu 
voj, Rusijoj ir Siberijoj, 
tūkstančiai lietuvių vaike 
lių yra puspliki ir šalčio 
žudomi; kad jie basi kur- 
nors sniege turi prastovėti 
po kelias valandas, kol ap
turi kružikėlį šilto viralo; 
kad skylėti skuduriai daž
nai visas apsidengimas 
jiems esti.

Tegu tie vaizdai iš musų 
lietuvaičių širdžių neišdil 
sta ir paskatina prie veik
lesnio veikimo drabužių 
rinkime. Nes argi gali ras- 
ties gyvenime koks kitas 
didesnis pasiganėdinimas 
atliktuoju darbu, kaip gel
bėti nelaiminguosius žmo 
nes nuo mirties, ypač dar 
saviškius, savo tautos na
rius!

Toks prakilnus musų mo 
terių ii' mergelių darbas au
kso raidėmis historijoj bus 
pažymėtas.

Lietuvė.

lodomus nukentėjusio nuo 
karo laiškas.

Vienas iš Lietuvos nuken
tėjęs nuo karo lenkas rašo 
iš Rusijos savo broliui i 
Amerika:

“Atūžė baimė, išgabeno 
mus Minskan, mane gi pa
skyrė specialiai traukinius 
kontroliuoti. Po paskuti 
niam mušiui (Gardino g.) 
absoliučiai nieko nebliko. 
Namai ir . trobesiai bnvu 
kaip sietas šoviniais susky
lėti, o medžiai lig vienam 
šrapneliais nukapoti... Prie
tikiai mane toliau nuvijo. 
O koks tai buvo “pakilus” 
reginys traukiniu keliau
jant. Šimtai tūkstančių pa 
bėgei i ų visais keliais kaip 
plačiosios jūrės siūbavo. 
Vieni jų pėsti ėjo, kiti, ark
liais važiavo. Vieni giedojo 
šventas giesmes. kiti jų 
verkė, o nekurie keikė toki 
savo likimų. Tarpe tų tuk 
stantinių minių visokių pa
sibaisėtinų ir apverktinų 
atsitikimų teko pamatyti. 
Ten vienam ant rankų nu 
mirė kūdikis, ten numirė 
motina, ten tėvas ieško sa
vo žmonos ir vaikų ir atbu 
lai, ten kitas vėl šalo kelio 
rave miršta, kitam vėl ve
žimo ratas sulužo, kitam 
arklys iš nuoilsio krito. 
Žodžiu tariant, keliai, lau
kai nukloti žmonių ir gyvu
lių lavonais prie kur tai to
lumoj anuotų griausmo or 
kestros ir aplinkui nuo gai
srų žėruojančių padangių.

Indomios tokios valan
dos, apie kurias jus ten gal 
kiek ir žinote, nes tas nebu
vo ir nėra nei karine, nei 
strategine paslaptimi.

Toksai padėjimas vertė 
kiekvienų tik apie save gal
voti ir kiekvienas tik savo 
sielų gelbėjo.

Ir tik kuomet toji minia 
pranyko, paskui aną pakilo 
dar didesnis trukšmas 
einančių kitų burių pabėgė
lių, kurie nesuskubo su pir
maisiais keliauti kur akįs 
neša. Vienur motinos pa
mestas kūdikis verkia, ki
tur paklydęs vaikelis raudo
ja ir nuolat šaukia “ma-

denusios, siunčia Europon. 
Tenai pasiųsti drabužiai iš
dalinami vargstantiems mu
sų broliams, seserims ir vai
keliams. Ligšiol jau daug 
skrynių su drabužiais išsių
sta. Yra viltis, kad Ameri
kos lietuvės to savo pradėto 
veikimo ne tik neužmes, bet 
dar ims plačiau tuo žvilg
sniu veikti.

Baisus daiktas yra badas, 
bet ne mažiau už tų yra bai 
sesnis ir šaltis. Kaip iš ba
do, taip ir iš šalčio gimsta 
vosokios ligos ir dar labiau 
retina jau ir taip neskait
lingų, išteriotų musų tautų. 
Amerikos lietuviai, pasiėmę 
ant savęs pareigų gelbėti sa
vo tautų, ne tiktai apie duo
nų turi galvoti, bet taippat 
ir apie pridengimų tų minių, 
kurios karo audros liko iš
mestos iš po nuosavios pa
stoges be reikalingojo apsi
vilkimo. Todėl iš to atžvil
gio pastangos, kurių tikslu 
yra gaminti, rinkti ir siųsti 
drabužius nukentėj usiems
del karo lietuviams, turi bū
ti kuoplačiausiai praplėstos. 
Tuo prakilniu darbu turi 
užsiimti visos Amerikos lie
tuvės ir lietuvaitės. Tam tik
slui juk nereikia daug lai 
ko pašvęsti. Kiekvienai lie
tuvei ir lietuvaitei pakanka 
kasdien tam tikslui nors 
pusvalandį pašvęsti. O to 
pasekmės tikrai butų dide
lės ir neapkainuojamos. Bei 
kia visoms darbuoties, ka
dangi tik visų bendras dar
bas tegali atnešti gausiau
sius vaisius. Musų seseris, 
drabužių rinkime ir gami
nimo srityje darbuodamo- 
Sios, turi žinoti ir tai, kad 
tuo tikslu rūpinimąsi ne 
apie šiandienų, bet apie ryt
dienų, apie sekančių žiemų, 
kuri gali kartais išsmaugti 
paskutinius musų tautos Ii 
kučius, nuo dabartinės žie 
mos užsilikusius. Ši žiema 
baigiasi, tiek to. Bet iškalno 
reikia rupinties busimąja 
žiema. Nes laikas kaip van
duo bėga.

Sunku pasakyti, kaip il
gai karas prasitęs. Gali jis 
pasibaigti prieš ateinančią 
žiemą, bet gali dar ir atei
nančių žiemų siausti ii' tik 
kiek vėliau pasibaigti. Bet 
ar taip ir kitaip gali būti, 
tas visai negali ir neturi su
mažinti pareigų drabužių 
rinkime. Drabužiai turi būti 
surinkti ir ateinančio ru 
dens pradžioje pasiųsti į 
vietų, kur jie su didžiausiu 
dėkingumu bus sunaudoti.

Bet, daleiskime, tegu ka
ras pasibaigs šiemet, atei
nančių vasarų. Tai visvien 
šiltų drabužių Lietuvoje rei
kalingumas negalės sumažė
ti. Po karui negreitai ten 
vargas ir skurdas galės iš
nykti, o todėl ateinančiai 
žiemai ir šilti drabužiai bū
tinai bus reikalingi. Musų 
šventa pareiga gelbėti y- 
pač moteris ir vaikus, ku
rie labiausia prisikenčia šal
čio žiemos metu.

Baisius vaizdus musų a- 
kims perstatinėj a angliškų 
laikraščių korespondentai, 
keliaujanti per nuteriotus 
Lietuvos plotus. Jie savo 
akimis mato ten pragaištin
gus žmonelių vargus. Ir 
apie visai tai matytų išlieja 
ant poperos, praneša pa
saulio žiniai.

Tatai tie visi lietuvių pa
bėgėlių ir pasilikusių ant

No.' 3. 
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ma”... Kitur vėl motina ieš
ko dukters, sūnūs tėvo ir 
tt. Ir taii> nuolat ieško, kol 
apilsę ir netekę jėgų visiš
kai sudrimba. Aplinkui de
javimai ir sielvartai — per
imantis verksmas.

Pagaliau per tą pragarą 
mus pravežė ir aš atsidū
riau Maskvon be apsivilki
mo, be pastogės, na, ii tik 
su keliais rubliais kišenių j e. 
Kiekvienas musų nenoro
mis Maskvos gatves ašaro
mis apliejo, nes ten labai 
šaltai ir su nepasitikėjimu 
buvome priimti. Tokiuo pa
bėgėlių užpludimu maskvie
čiai nebuvo užganėdinti. 
Nekurie jų sakė: “Ko jie 
čia atvažiavo, koks velnias 
juos čion atnešė? Mes už 
l nkus pastatėme tiek daug 
tūkstančių, o net milijonų 
savo jaunimo — kodėl jie 
patįs vokiečių ncatmuša ir 
tt.” Kiti kalbėjo: “Mūsiš
kius tenai paliko koviti, o 
palis pabėgo — ve kokia gu
druolė tauta ir tt.”

Aiveizdoje tokio pras
čiokų žmonių pasistatymo, 
kaip mes turėjome jausties 
—turbūt labai prastai. O 
dabar geriau nesi jaučiam.

Didžiumą pabėgėlių val
džia išsiuntė Siberijon. kiti 
Rusijoje paliko var
gus vargti”.

Laiškas sekančiais žo
džiais baigiamas:

“Jūsų doleriai iš Ameri
kos prisiųsti nedaug mums 
tepagelbėjo — menkai jū
sų aukas atjaučiame. Bet 
užtaigi šovinių turime tik
rą galybę; to mums nesigai
li nei Amerika nei Japoni
ja. Prisiųskite mums iš 
Amerikos duonos, ir 
dar kartą duonos... pastogę 
ir šilumos duokite”.

Nauja mada.
Sėdžiu aš, perkalėdojus 

kunigui, ant suolo ir rukau 
pypki. Atsidaro durįs ir įbė
ga vidun uždususi moteriš
kė. Pamiršo ir pagarbinti 
ineidama, tik sušuko:

— Kaimynėli, širdele, jau 
turbūt pabaiga svieto atė
jo!... Viskas mainosi, viskas 
navatnėja, negali nei supra
sti!...

— Kas pasidarė? —klau
siu aš, manydamas, kad de
ga, ar kokia nelaimė atsi
liko.

— Dar klausi! Juk ir pas 
jumis kalėdojo klebonas: 
be kamžos, be stulos, korte
lių nedalino, nei poterių be
veik nemokina...

— Nusiramink —atsa
kiau.— Jaigu poterių nemo
kina, tai dar geriau: bene* 
Imtum atsakius viską, jai
gu butų ėmęs egzaminuoti. 
O išpažintį juk ir be kor
telės galėsi atlikti...

— Bet kodėl visur kitur 
aplink mus ir korteles kalė
dojant dalina ir inėję pa
gieda ir...

— Tai jau tu, kaimyne, 
nori, kad visur butų vie
naip. Pas mus gali būti na- 
vatniau.

— Teisybe, pas mus daug
inis navatniau — tarė mo
teriškė ir atsisveikinus iš
ėjo. _______________

Po praeitos savaitės snie
go pūgai Chicagoje miesto 
apylinkėse pasirodė dagiliai 
ir čiulba-ulba savo papras
tas giesmes. Tai pavasario 
ir šiltesnių dienų ženklas. 
Bet dar-visaip gali būti.

4
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Mokslo Trupiniai
KOKIS PAUKŠTIS TURI 
IL&IAUSIĄ VUODEGĄ.

Povas yra žinomas, kaipo 
paukštis, turintis labai di
delę ii* gražią vuodegą, ku
ri yra inėjusi tiesiog patar
lėm Vienok povo vuodega 
yra tiktai menkniekis, su
lyginus su vuodega, kurią 
turi vienas paukštis Japo
nijoje. Šio paukščio vuode
ga turi išviso 12 pėdų ilgu
mo. Kiek žinoma, tai šisai 
paukštis turi ilgesnę vuode
gą negu bile kokis kitas 
paukštis pasaulyje. Kuomet 
paukštis išleidžiama pasivai
kščioti, tai prie jojo yra 
tam tikras tarnas, kurisai 
neša vuodegą, idant jinai 
nesusipurvintų dulkėse ir 
nesusigadintu. Šiam paukš
čiui gyventi yra padirbta 
tam tikras augštas, siauras 
narvelis (klėtka), kurio vir
šuje yra stipinas paukščiui 
tupėti. Vuodega karo žemyn 
viso narvelio ilgumam Kuo
met šis paukštis yra perve
žamas kiton vieton, tai ji
sai Įdedamas į tam tikrą il
gą dėže. Pervežant, ypatin
ga atyda yra atkreipiama 
į tai, kad vuodega butų kaip 
galint mažiaus sulenkiama. 
Šisai paukštis abelnai pa
sižymi nepaprastu 
plunksnų ilgumu.

savo

KODEL SNIEGAS YRA 
LENGVESNIS UŽ 

LIETŲ.

Kiekvienam yra žinoma 
tai, kad sniegas yra leng
vesnis už lietų. Taine kiek
vienas turėjo daug progų 
persitikrinti, matydamas, 
kaip greitai lietaus lašai 
krinta ii- kaip palengva lei
džiasi sniegenos.

Vanduo, iš kurio susideda 
ir sniegas ir lietus, turi vie
ną nepaprastą ypatybę, ku
rios negalima užtikti jokioje 
kitoje medžiagoje. Abelnai, 
juo kokia medžiaga šaltesne 
darosi, juo jinai daugiau su
sitraukia, eina mažyn savo 
apymiu. Tas pat išpradžių 
yra ir su vandeniu. Kol ji
sai nepasiekia 4 laipsnių ši
lumos sulyg Celsijaus, tai 
jisai vis labiaiis susitraukia. 
Kuomet jisai vėsta dar dau- 
giaus, tai galima pastebėti 
vienas keistas apsireiški
mas, kurio niekur kitur nė
ra: vanduo pradeda vėl skė- 
stis. Užšalimo laipsnyje, 
vandens skėtimasis apsirei
škia ypatingai smarkiai. To
kiu budu ledas užima 
daugiaus vietos negu tiek 
pat skysto vandens, ir to
dėl jisai yra lengvesnis už 
vandenį. Sniegas yra ma
žiuliais ledo gabalais. To
dėl jis ir lengvesnis už lie
tų.

skystas, kad jaigu jisai vie
nas butų tarp-planetinėje 
erdvėje, tai šioji butų be
veik tuščia — taip menkai 
eteras sveria.

Ar, išskiriant eterą, nie
ko nėra plotuose, skirian
čiuose planetas? Yra. Labai 
klystų tas, kuris sakytų, 
kad, apart etero, visatos er
dvėje nieko nėra. Yra žino
mos kometos, kurios laikas 
nuo laiko pasirodo žemes 
gyventojams. Bet ir be jų
jų yra dar daiktų, kurie jo
kiu budu neleidžia tuos mil
žiniškus plotus vadinti tuš
čiais.

Toje erdvėje pilna vadi
namų meteoritų-akmenų, 
kurie pastebėtinu greitumu 
skraido tose neva tuštumo
se. Jaigu reikalinga ir gali
ma butų keliauti tarp-plane- 
tiniąja erdve, tai greitai bu
tų pastebėta, kad šių akme
nų skraido tiek daug, kad 
jie kuone kas valandėle grę- 
stų pavojum tų erdvių ke
liauninkui.

Šie akmenįs-skraiduo- 
liai yra įvairiausių didumų. 
Vieni yra dideli ir sveria 
daug šimtų ir net tūkstan
čių svarų. Kiti vėl yra vi
sai mažyčiai — tikros dul
kės. Pastarųjų yra daugiau
sia. Jųjų yra pilna visoje 
erdvėje.

Kai-kurie šių akmenų nu
puola ant žemės. Pasiekę 
žemės orą, jie įkaista iki tir
pimui, ir tuomet mes juos 
matome “puolančiųjų žvai
gždžių” pavidale. Giedru 
vakarą šios “puolančios 
žvaigždės” nuolat matyt. 
Vienok milžiniškoji daugu
ma šių akmenų yra taip ma
ži, kad jųjų mes visai ne
galime įžiūrėti puolant.

SU D-BU COOK PASI
KALBĖJIMAS.

grįsti Amerikon. Danijos j 12 metais, išneša 790,000 ke 
sostinėj jisai susitiko su tvirtainių kilometrų. Gy 
Amerikos milijonieriaus 
Fordo ekspedicija. Taiki- 
ninkų burelyj būdamas Dr. 
Cook, susidūrė su laikraščio 
‘ ‘ Politiken ’ ’ sądarbininku, 
kuris paklausė apie toles
nius geografinio tirinėtojo 
pienus.

— Grįstu New Yorkan.
Ten turiu apdirbti medžia
gą, kokią surinkau ant Bor
neo. i

— O paskui tamista vėl 
bent kokion ekspedicijon 
leisies?

Dabartiniais laikais ant 
žemės kamuolio nėra per
daug neištirtų vietų —at- 
kė Dr. Cook atsidusdamas. 
—Gal dar apsimokėtų pa
mėginti užlipti ant augš- 
čiausio pasaulyje kalno, 
Mount Everest. Geografai 
tvirtina, kad jis yra 29,002 
pėdų augštas. Tiedvi pėdi 
—tai tik juokas, kadangi 
kalno negalima išmatuoti 
kitaip, kaip tik šimtais me
trų. Pagaliaus Everesto iš
matavimas paeina iš prieš 
70 metų ir todėl negali būti 
isekmus. Geisčiau ta dalv- *■ «. v
ką ištirti. Deja, iš politiškų
jų žvilgsnių dabartiniais 
laikais negalima prie kalno 
prisiartinti iš Indijos pusės, 
gi kelionė per Chiniją užim
tų 7 menesius laiko. Manau, 
neužilgo susilauksime gere
snių laikų, taip kad aš galė
siu įkūnyti savo troškimus 
pasiekdamas augščiausio 
pasaulyje kalno viršūne, 
kai kad pasiekiau tolimiau
si punktą ant šiaurinio žem
galio.

— Tamsta nuolat tvirti
ni, kad tamsta buvai ant 
šiaurinio žemgalio ?

— Žinomas dalykas! Ma
no dokumentai inteikta kon
gresui, kuris juos patikri
nęs pripažins, jogei 
tikruoju šiaurinio 
lio atradėju.

Tai buvo — rašo
tiken” sądarbininkas — 
paskutiniai Dr. Cook žo
džiai su juo persiskiriant. 
Negalima prislėgti, žino
mas dalykas, bet negalima 
ir užginčyti Dr. Cook gabu
mams panašių ekspedicijų 
srityje. Dr. Cook yra suma
ningas žmogus. Perstato jis 
keliauninko tyrinėtojo tipą 
iš prigimimo, trokštančio 
visuomet susidurti su nepa
prastais nuotikiais. Pinigai 
pas jį jokios vertes netu
ri. Savo kraujuje jis turi 
ką tokio iš Siudbado — ju
rininko. Šiaurinio žemgalio, 
kas tiesa, neatrado, gi da
bar jį Nemezis persekios. 
Su dideliausiomis sunkeny
bėmis po kelių metų jam 
pasiseks pasiekti augščiau
sio kalno pasaulyj viršūnę, 
o kuomet iš ten sugrįš — 
niekas jam neintikčs, kad 
jis ant kalno viršūnės buvo.

ventoj ų, susidedančių iš su- 
daniečių, zullusų arabų, 
skaitlius siekia 2,700,000. 
Baltųjų gyventojų yra labai 
mažai; pastarieji sudaro pir
klius, misionorius, valdi
ninkus ir kolonialės karuo
menės šeimynas.

Kamerūną Vokietija val
dė nuo 1884 metų.

Pirmutinę nuosavią sąma
tą Kamerūnas turėjo 1887-8 
metais. Įplaukų butą 49,000 
markių, o išlaidų 89,000 m. 
Lauktinos įplaukos ilgas 
laikas buvo labai nežymios, 
išlaidos gi milžiniškai augo, 
ypač prasidėjus vietos gy
ventojų maištams, taip kad 
apart policijos prisiėjo už
laikyti skaitlingą kolonialę 
karuomenę. Didelių gyven
tojų sukilimų Kamerūne ne
buvo, kadangi tenai visiškai 
nėra stiprių žmonių gimi
nių. Neskaitlingos giminės 
ne kartą drąsiai ir narsiai 
pasipriešindavo vokiečiams, 
bet tie pasipriešinimai vei
kiai buvo numalšinami. Ne
žiūrint to, karinių ekspedi
cijų skaitlius Kamerūne ne
buvo visai mažas. Kaip ir 
kitose vokiečių kolonijo
se, tas-pat veikčsi ir Kame
rūne, ypatingai pirmiausiais 
ten vokiečių šeimininkavi
mo metais buvo labai garsus 
prietikiai. Ir tai]), pavyzdin, 
nekuriu va] d ininkų 
tikis gyvai 
šmingai buvo 
net Vokietijos 
Niekam tikusi
tema ant plantacijų ir prie 
geležinkelių tiesimo taippat 
buvo aštriai kritikuojama. 
Tie santikiai pastaraisiais 
laikais atsimainę, daug kuo
mi pagerėjo.

Ekonominis Kamerūno 
vystymosi išpradžių buvo 
labai palengvas. Ir tik po 
pratiesimui geležinkelių ir 
po ištaisymui daugybės ke
lių Kamerūno pirklyba 
miaį pašoko. 1913—14 
tais abelnos Kamerūno 
klybos apyvarta siekė
577,734 markių. Vokietija 
toje pirklyboje turėjo daly- 
vumą su 47,057,148 mark.

Po pradinių mėginimų 
pradėta suplanuotoji šalies 
kolonizacija. — Specialiai 
dalykų žinovai lavino gy
ventojus, pamokindami juos 
kaip racionaliai išdirbti 
kaučuką, kakao ir tt.; įsteig
ta tam tikslui taippat visa 
eilė išmėginimo stočių. Šiau
rinėj Kamerūno dalyj pra
dėtas racionalis galvijų au
ginimas. Del pakėlimo ša
lies kultūrinės ligmalos žy
miai apribuota alkoholio 
įvežimas.

Vokietijos valdžia taip
pat užsiėmė sveikatingumo 
klausimu. Įvesta priversti
nas gyventojų čiepijimas 
nuo raupų, kurie ten pasi
baisėtinai siautė ir gyven
tojus žudė.

1912 metais Kamerūno 
buvo keturios valdiškos mo
kyklos, turinčios 833 moki
nius. Misionorių mokyklose 
tuo pačiu laiku buvo aplink 
40,000 mokinių.

prie- 
ir truk- 

apkalbanias 
parlamente, 
darbo sis-
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Šisai $1 Bepavojingas Skustuvas DžDYKĄ!:
(SAFETY RAZOR)----------.- ... --------- I

s

Amerikoniškas, Visada Gatavas | 
Skustuvas, (Britva) Nikeliu Padeng
tas Rėmas ir Rankena, 12 Plieninių 
Gelaščių, Pilnas Setas, Juodoje Lea
therette Dėžėje, Satinu Pamušta.

• v i •Kas užsirasys “Kataliką” ant pusantrų metų ir prisius $3.00 
tas gaus UŽDYKĄ Bepavojingą Skustuvą (Safety Razor), kuris kaš
tuoja $1.00.

Rašykite adresu:

S. P. TANANEVIČIUS 
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 South Morgan Street CHICAGO, ILL

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
ROSELANOE

Jei nori išmokti greitai ir atsakan
čiai anglų kalbos, tai lankykis į mu
sų mokyklą.

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

Waitches Mokykla 
11045 Michigan Ave, Roseland, III.

i DR. A. J. TANANEVICZE
5 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'V CHICAGO, ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptiekęs 
1013 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

aš esu 
žemga-

“Poli-

I
| 
i

AR TARPAI TARP PLA
NETŲ YRA TUŠTI?

Kiekvienas, kurisai yra 
šiek tiek mokinęsis astrono
mijos, žino, kad milžiniškuos 
plotuose, kurie atskiria vie
ną planetą nuo kitos, yra 
labai skysta i orą panaši, 
bet daug retesnė ir lengves
nė medžiaga, vadinama ete- 
ru. Kaip oras užpildo visą 
plotą, esantį arti žemes pa
viršiaus, tai]i šisai eteras 
užpildo begalines visatos er
dves. Vienok eteras yra taip

Tai]) savam laike pagar
sėjęs šiaurinio žemgalio ty
rinėtojas, Dr. Frederick A. 
Cook, kuris su admirolu 
Peary vaidėsi' už pirmenybę 
šiaurinio žemgalio atiden
gime, vėl pasirodė aikštėn, 
pasinaudodamas turbūt da
bartinio laiko tarptautinė
mis suirutėmis. Grįsta jis 
su Dr. F.- P. Thompson iš 
keliones mokslo tikslais nuo 
salos Borneo per Chiniją, 
Japoniją, Rusiją ir Skandi
naviją į Ameriką. Stockhol- 
ine laikraščio “Svenska Do- 
gbladct” sądarbininkas tu
rėjo su juom pasikalbėji
mą. Nebe nekurio dvejoji
mo jisai palietė žemgalio 
apylinkes, užklauzdamas 
Dr. Cook kas link Grenlan
dijos.

Cook apie visa apipasa
kojo kuoramiausiai, tary
tum tas butų paprasčiau
sias daiktas pasaulyj. “Jau 
senai pasiilgau žemgalio 
apylinkių, bet karo metu, 
nieko negalima pradėti tuo 
žvilgsniu. Kas link mano 
ekspedicijos į pietinį žem
galį, galiu tamstai pasakyti, 
kad nesutikimai tarpe Pea
ry ir manęs dar nepabaigti. 
Musų pagaminti raportai 
pavesti oficialiai komisijai, 
ir turiu viltį, kad pasekmės 
neišeis mano nenaudom”

Iš Stockholmo Cook nuke
liavo į Copenhagen, kad iš 
tenai per Christianiją su

Residencijos.
(Monroe 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. TOCHA
ARCHITECT & ENGINEER

Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir 
re?idencijoms ir tt už labai žemas kainas

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

Kiekvienas gali būti 
Fotografistu.
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Antrų Metą Beethoveno Conservatorijos H
Mokytojų Koncertas. ,. 1

jvyks subatoje, 8 vai. vakare

BALANDŽIO 1D.
šV. JURGIO SVETAINĖJE Auburn Ave. ir 32nd H

<B.'i a a j a ta b b.-b.b ,b ra n

KAMERŪNAS.
Nesenai telegramos pra

nešė, kad karas Kamerūne 
jau pabaigtas, likučiai ka
dangi vokiečiu karuomenės 
perėjo Hispanijos teritori- 
jon ir ten liko išginkluoti. 
Prancūzai su anglais todėl 
užėmė visą Kamerūną, di
deliai vertingą vokiečių ko
loniją Afrikoj.

Kamerun plotis podraug 
su teritorijomis, kuriąs Vo
kietijai Francija pavedė su- 
lyg- motokkinės sutarties 19-

zy- 
me- 
pir- 
57,-

Ką tik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių kal
boj kniuga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystčs a- 
mato. Prisiųskite $1.00, 
o gausite šitą kningą 
Siuntimą apmokame. 
Adresuokite:

North End Fhoto Co. Mgr. M.
376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man.
Canada.

“BIRUTES” GAVĖNIOS
KONCERTAS

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

Paieškau pusseserės, Onos Cesnakai- 
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 Balcunas.
420 Wooster Ave., Akron, Ohio.

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

Jonas Brazionis. 420 Wooster avė 
Akron, Ohio.

Aš pranešu, Juozas Yuknalis, 75 
Sehuyler avė, Kearny N. J. Kovo 16 
d. radau negyvą, Stanislovą Podarį. 
Velionis turėjo 34 met. amžiaus. Jis 
paėjo iš Suvaiką gub, Zapiškio parap., 
Padoriu kaimo.

Aš’ M. Milauskas paieškau mano gi
minaičio, Mikolo Daraskouio. Jis pa
eina iš Kauno gub, Panevėžio parap., 
Pi navos vilosties. Girdėjau kad pir
miau gyveno Chieagoj. Kas jį žino, 
arba pats niolonekite atsišaukti šiuo 
adresu: M. Milauskas. Post Office. 
Weirton. W. VA.

Londonas. — Tomis die
nomis Anglijoje pašaukta 
kareiviauti dalis vedusių 
vyrų. To dėlei visoj šalyj 
kilo neišpasakytas trukš- 
nias, kuris nežinia kuo gali 
pasibaigti.

Paieškau puseserčs Petronėlės Pun- 
skaitės ir Augustino Savickio. Abudu 
iš Kauno gub, Šiaulių apskr, Viekš- 
nor parap, Krakių sadas. Puuskaitė 
girdėjau gyvena Hartford. Conn. Po
nas Savickis Canadoj. Kas apie juos 
žinote arba patįs atsišaukite šiuom 
adresu: Juozas Savickis, 199 Uardoui 
avė, Detroit, Mich.

Reikalingos merginos mezgimo dirb
tuvėje. Darbas nuolatinis. Gera mo
kestis. Kreipties: ą

The Bailey Ktg. Mills, 
Port Plain, N. Y.

Pašvęstas didžiojo kompozitoriaus
A. A. SASNAUSKIO atminčiai

Atsibus

Nedėliojo, Balandžio-April 9 d. 1916 m.
8 vai. vak.

S v. Jurgio Parapijos Svetainėje, 
, <» !

Prisidėkite prie pa erbimo atminties mirusiojo lietuvių kom
pozitoriaus ir dainiaus.

Numeriuotas sėdynės galima pirkti itanksto M. J. Dimjionaičio 
krautuvėje prieš Šv. Jurgio par. bažnyčią.

“BIRUTE"

Trečias IškilmingasVakaras
Lietuvių viešo knygyno 1*. W. D. Chicago nedėlioj, Balandžio 

(April) 2 d. 1916 m.. Meldažio svet. 2242-44 W. 23td pi. Prasidės 4 
valandą po pietų. Inžanga 25 c. ir augščiau. šiame vakare dalyvaus 
žymiausi Dramatiško Ratelio artistai. Bus suvaidinta komedija 
“Be šulo”. Po perstatymui dai-nuos 3 chorai ir bus deklemaeijų.

Visus užprašome aut šito va-karo, nes rengia Draugystės kliubas ir 
atlikęs pelnas eis ant naudos viešojo kuingyno. Gros Brolių Sarpaliu 
Orkest ra.

Phone Yards 2063

Will ■ MMb E8 B'.B 1 S M fl Kt 91■ h HMM nmiiUMii MRBISBDBn
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8 PASAŽIERIŲ LIM0U 
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.

B 
a 
a

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

THE BREMER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, 111.

■
i 
« 
į 
i
i
■
i

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokins Angliško* kalbo*

„ Lietuviško* kalbo*
„ Aritmetiko*
„ Knygvody*t«*
„ Stenogrsfijol

Typewriting
„ Pirklybo* teisiu
„ Abelno* Hiitorijoa
„ but. V»l*t. Hiitorijoa
„ Geografijo*
„ Pilietyitš*
„ PelitŪkoa Ekonomljoa
„ DailaraSygtaa

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAI. PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Fm.dIWWwwn wiwiihmw 
. Yards 5194.

IAKUSERKA
REGISTRUOTA

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

L3136 W. 39-la gal., Chicago, III., 
arti Ėedzie avė.H889MMHBHSBMUM
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b Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 3.

Protokolas
NAUJ. ANGLIJOS AM. LIET. 

T. SANDAROS SUSIVAŽIAVIMO 
12 a. .k.oyo '1916 mėt. 1 

Lietuvių Salėje, S. Benton, Mass.

Susivažiaviųią atidarė rengimo ko
misijos narys S. Ė. Vitaitis. Sekre

toriauja J. Baniulis. Pakviesta bu
vo kalbėti A. Rimka, A. Ramanaus

kas. Z. Jankauskas^ Visi kalbėjo a- 
pįe suvažiavimo tikslus ir organiza
vimą Sandaros. A. Rimka priminė a- 
pie svarbą, kad šis- susivažiavimas 
pritartu bei parengtų . rezoliuciją dė
lei Dr. J. šliupo . perstatytų lietuvių 
reikalų Washingtone, D. C., kuri bu
tų jtėikta Mass, valstijos kongres- 
monams. Pakviestasis p. P. Norkus 
iš Brooklyno. kalbėti šiuo tarpu at
sisako, nes jus toliau, kaip prieis lai
kas kalbėtis apie bloką, paaiškins rei
kalus, kuriuos jis žino.

2.- Užsiregistravusių delegatų są
rašas:

1) . Stasys Vitaitis. So. Boston
2) Stasyą Norkūnus, Boston
3) Stąšys Mockus, Boston
4) Kazys Pratapas, Boston

■ 5)- .. Petras . Bartkevičius, Cam
bridge, Mąss.
6) Ant. Bartkevičius, Cambridge
7) Koąt. Galinauskas, Cambridge.
8) Ant. Vaisiauskas, Cambridge
9) P., Norkus. Brooklyn, N. Y.
10) žibikas, Boston.

! 11) Velička, Boston,
12) J. .Kkzmauskas, Boston,
13) Albinas. Rimka, Boston,
14) J. Kerdiejus, Boston,

: 15) Ant. Rampnauskas. Lawrence, 
Ifl) Alex Vaitkus, Montello
17) Jonas Balionis, Montello.
18) Andrius Jankūnas, Norwood.
19) Petrąs Kazlauskas, Montello,
20) J. Baniulis. Boston.

,21) J. Ž'emantaitis, Boston.
•22) Stasys šleinis, Montello,
23) George A. Romon, Boston, 
22) Ant Naujokaitis, Boston,
25) Kazys Vileišis, Boston,
26) J. Večkys, Haverhill.
27) Pet. čiras, Haverhill,
28) Z. Jankauskas, Lawrence.
20) J. Spkevičius, Lawrence,
30) J. Indėlas. Lawrence,
31) J. Žukauskas. Lawrence,
32) Jurgis pragąšiuB. Boston,
33) Ant. žvingilas, Boston,
34) Jieva Ž'virigilienė, Boston, 
35 Juoz. M. Neviackas, Boston.
36) Mykolas Vasiliauskas, Bos

ton,
37) Jonas Palionis Boston, 

'38) Jonas Tuinila. Boston,
i 039) V, Tamulevičia, Salem, Mass.. 

»40) K. Songaila, Boston.
.41) Jonas Pėžą, Norwood. Mass.,
42) Piuš Plioplis. Boston,
43) N. Gendroliiis, Boston,
44) A. TĮerųianovičia, Boston, 

■’■45) Jurgis Kodas. Boston,
46) K. Jurgeliunas, Boston.

•’į ,47) V. Visminas. Cambridge.
Mass.,

, 48) J. Medžiaušius, Montello,
Mass.,

49) P. Dumšlųs. Roxbury, Mass., 
;50) Juozas Pakarklius, Norwood,
51) Ant. Neviackas, Norwood.
52) M. šalčius. .Worcester, Mass..

•* •53) B. Bernotaitė. Worcester,
54) S. Jokubauskas, Boston, 

Po {iietų sesijos užsiregistravo:
55) St. Ciaupa, iš Montello, 

'Ay’Klimaratifikas, Boston,
* 57) K. Lukšis, Boston.

58) A. Ivaškevičius. Boston, 
..Pastaba. Be užsiregistravusi be- 
legatų buvo daug svečių ir posėdžių 
metu salėje buvo nuo 100 iki 150 as
menų.

2. Suvažiavimo prezidiumo ir rei
kalingu komisijų rinkimas.

a) Rinkimas vedėjo.
Kandidatais: S: ".E. Vitaitis, J. Več

kys iš Haverhill. Mass, ir K. Jurge
liunas' rįąuguiha balsų palikta suva
žiavimo veijėju S. E. Vitaitis, b) jo 
pagelbininkU K. - Jurgeliunas.

e) SuvąžiavLinio . rąštininka's kandi
datais: JZ Kerdiejus ir J. Sekevičius. 
Pirmuoju -rašt. :22, balsais lieka J. 
Sekevičius —. antruoju 21 balsu J. 
Kerdiejus. "/

d) : *\Pwfi,5še‘l«i>uisi4'a r vienbalsiui: J. 
Baniuįįs." lt." •JftrgėĮiunas. A, Rimka,

e) Rezoliucijų komisija: P. Norkus, 
Z.: .lankausiąs, Ą. ’.Rimka.

f) Maršilka išrinktas K. Pratapas.
4. įnešimas..posėdį pertraukti pietų 

laikui. Dįdži.uma balsų atmesta.
5. Įnešinjas dėlei svečių. Nutarta, 

kad svečiai gali" gauti patariamąjį 
balsą.

6. Bloko. klausimas.
a) P. Norkus kalba, kad “blokas” 

tarp katalikų klerikalų ir tautininkų 
negalimas, nes jie, Kaip patirta, nori 
būti viršesni už tautininkus. O kita, 
kad Tautos Fondas siunčiąs du ats 
tovu į Lietuvą ir pirm to kreipiąsis į 
Rockefellerio Fondą del piniginės pa
šalpos, bet minimasai Fondas patėmi- 
jęs, kad ant Tautos Fondo prašymų 
pažymėta vis “lietuviai-katalikai” 
taigi Rockefellerio Fondas užklausęs, 
kodėl nėra meldimo vardu visų lietu
vių. Tada siunčiamieji atstovai kun. 
Bartuška ir Dr. Bielskis prašė įga
liojimo nuo SLA. SLA. centre pasaky
ta, kad įgaliojimas bus galima duoti, 
jėigu prie kun. Bartuškos ir Dr. Biel
skio bus ir ŠLA. atstovas. Bet kata
likų klerikalų Tautos Tarybos dele
gatai SLA. atstovą priimti atsisakė 
— jie nori tik įgaliojimo, žinoma, jo 
jiems neduota. Ant galo P. Norkus 
papasakojo dar apie “bloko” memo
randumą ir kt., ir pabriežė, kad su 
katalikų klerikalais ar kuom kitu su
sivienyti nėra jokios vilties.

b) A. Rimka kalba apie pirmąjį 
“koalicijos” suvažiavimą 30 d. sau
sio Brooklyne. N. Y. ir toliau apie 
antrojo “bloko” (vas. 22. 23 ir 24 
d.), suvažiavimą ir jo pesekmes ir iš
reiškė. kad jei , ateityje eiti blokai) 
su katalikais klerikalais arba kuo 
nors kitais, tai nieko nelieka, kaip 
tik laikytis Philadelphi.jos, Pa. suva
žiavimo nustatytos taisykles — kai
po lygus su lygiais.

Po pranešimų iskįla.gana dideles ir 
karštos diskusijos, kuriose ima daly- 
vumą daugelis delegatų. Nevienas pa- 
briežia,■ kad koalicijos komisija, tar
damos! su Taut. Tarybos atstovais, 
nusileido daugiau negu galima. Rezo
liucijų komisijai pavesta parengti re 
zoliueija. kuri.’ paskiau priduota, 
skambėjo šitaip: t

“Mes Naujosios Anglijos sandarie- 
čiai susi važiavę kovo 12 d. Bostonan, 
paaiškėjus dalykams. reikalaujame, 
kad tarianties su kitomis srovėmis 
koalicijos ;komisija prisilaikytų rezo
liucijų; užbriežtų ,1’hiladelphijos visuo
tiname suvažiavime sausio 1 ir 2 die

nomis, t. y., kad laikytųsi principo 
“lygus su lygiais.”

Rezoliucija buvo priimta vienbal
siai.

7. Pusei po vienai sesija uždarvta.
SESIJA II.

8. Atidaryta pusė, po dviejų. Var- 
došaukis.

9. Korespondencijų skaitymas, a) 
Nuo J. Pakarklio iš Norwood, Mass, 
laiškas, kuriame pažymima, kad jei 
klerikalai nenori gerbti visų tauti
ninkų, tai su jais ir nesivienyti.

10. Toliau pradėta svarstyti klau
simas apie santikius su kitomis sro
vėmis. Besvarstant, atėjo rezoliucijų 
komisija ir per sekretorių A. Rimką 
pranešė, kad ji turi parengusi visą 
dekleraciją. kame yra paliesta ir kal- 
bamasai klausimas.

Nutarta tuojau skaityti dekleraci
ją. Perskaičius priimta apsvarstymui 
su pastaba, kad šis suvažiavimas iš
reiškia simpatiją lietuvių visuomeniši- 
kai-politikihiai organizacijai, o ne 
draugijų federacijai, kuriai tuo tarpu 
dirva dar nepribrehdusi. ir reikalin
ga pirmiau patiems geriau susitvar
kyti

Svarstant papunkčiui, dekleracija 
priimta ištisai rezoliucijų komisijos 
redakcijoj su mažais papildymais, 
Visi punktai priimta vienbalsiai, iš
skiriant porą, prieš kuriuos buvo po 
vieną balsą. Deklaracija galutinoj 
redakcijoj .skamba Šit kaip:

Naujosios Anglijos sandariečių 
dėkletačija.

Mes esame įšitikirię, kad Amerikos 
lietuvių tarpe yra pribrendusi dirva 
visuomeninįai-politikiriiai organizacijai 
kuri, remdamos plėčikis demokratiz
mo pamatais, gintį lietuvių tautos . ir 
plačiųjų diirbo minių — liaudies — 
reikalus. Teisybe, Amerikos lietu
viuose yra visuomėhiniai — politikinių 
organizacijų, bet viėna jų auklėja ne 
demokratijos, bet tėokratijos — gyve
nime kunigų luomo — idealus ir yra 
žinoma kaip klerikalinė, o antra — 
socialistų, kuri . apsitubėžiavusi vien 
darbininkų-Bamdlriitifciį reikalavimais. 
Mums gi reikia organizacijos, kuri 
rūpintųs visų darbo žmonių — t. y. 
tokių, kurie patįs Sau duoną užsidir
ba, vistiek ar jįę samdosi pas kitą, 
ar savystoviai uždarbiauja iš savo a- 
mato ar užsiėmimo (profesijos) ir 
nuosavais darbo įfaiikiais ant savo 
žemės ar kt. — reikalais ir drauge 
auklėti lietuvių tautinę kultūrą bei 
stovėtų lietuvių tautos reikalų sar
gyboje. .

Tokia organizacija galėtų būti A- 
merikos Lietuvių Tautine Sandara. 
Bet įsteigiamasis ALT. Sandaros su
važiavimas, buvęs Philadelphia, Pa. 
sausio 1 ir 2 d. 1916 m., aptarė ‘ir 
nustatė poziciją tiktiii į bendruosius 
labai paviršium ir hepilnai (visiškai 
lietuvių tautos reikalus, ir tai dar 
nepaliesta lietuvių reikalai Amerikoj, 
santikiai su kitomis tautomis ir t.t.). 
o į kasdieninius gyvenimo klausimus 
visai neatsakyta. Beto, patįs organiza
cijos pamatai toki, kad ALT. Sanda
rą daro daugiau draugijų federacija, 
o ne visuomeniniai politikine organi
zacija. Suvažiavimo išrinktoji pro
gramos projektui patašyti komisija 
ligšiol veikimo neapreiškė, ir dėlto vi
siškai nežinia, nei kaip atskiruose at
sitikimuose pasielgti, nei kaip į ką 
žiūrėti.

Del šių visų pfifežasčių Naujosios 
Anglijos sandariečių (jau organizuo
tu) ir jiems prijaučiančių (dar ofi
cialiai neįstojūšių, bet pasiryžusių į- 
stoti) žmonių Suvažiavimas išreiškia 
pageidavimą, kad ALT. Sandaros pro
gramos komisija ir centro valdyba 
kaip galint greičiau paruoštų projek
tą programos, ir kurios butų aiškiai 
matyti, kokią vietą ALT. Sandara u- 
žima kitų organizacijų tarpe (ar yra 
draugijų federacija ar visuomeniniai 
politikinė organizacija: jei visuom. 
politikine organizacija. tai kaip ji 
žuri į pamatinius politikos ir žmonių 
gyvenimo klausimus).

Mes neesame priešingi nei vienai 
organizacijos formai. Bet jeigu ALT. 
Sandara plėtotųs! ir pavirstų draugi
jų ' organizacijų federacija, tai mes 
išreiškiame pageidavimą, idant butų 
palengvintas -.įstojimas (sumažinta mo
kesnis^ j . centro iždą ir ..kt.) savysto- 
vėms - draugijoms, kliubams ir kt. ir 
kad ALT. Sandara, nesikišdama j - į- 
stojanč-ių organizacijų vidurinę tvar
ką nei jų politikinę spalvą, tik rū
pintųs' bendraisiais lietuvių kultūros 
reikalais ir pažangos plėtojimu.

Mes esame pasiryžę veikti ne tik 
kultūros, bet ir politikos dirvoje. Dėl
to, jeigu ALT. Sandara pavirstų vien 
dr-jų organizacijų federacija, mes, da
lyvaudami joje autonomiškais {ama
tais kaipo Amer. lietuvių organizacijų 
sąjungoje arba federacijoje, organi
zuosimos šiais visuomeniniai politiki- 
niais dėsniais.

I. Tautiškas klausimas.
Tautų ir valstybių nesupratimai ri

šami ne per kares ir kraujo pralieji
mą. bet tarptautinio tribunalo (teis
mo). Kiekviena tauta turi turėti tei
sę spręsti apie savo likimą ir viduri
nį susitvarkymą.

Lietuvai visiška laisvė arba bent 
autonomija etnografijos ribose su į- 
steigiamuoju seimu Vilniuje, išrinktu 
visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu bal
savimu ir su teise federacijos ryšiais 
jungtis su kaimynų tautomis (pav. su 
latviais, jeigu sutiktų, ar kt.).

Mažumos tautų teisės yra lygios su 
visos, valstybės ar autonomiškos vie- 
natos gyventojų teisėmis ir jų skirti
nieji kultūros bei dvasios reikalavimai 
patenkinama proporciohaliai sulyg jų 
skaičiaus.

šis pats dėsnis turi būti pritaikintas 
ir Amerikoje, t. y. Amerikoje lietu
vių ir jų kalbos teisės visose valsty
bės ir visuomenės Ištaigose turi būti 
lygios su visų kitų ateivių teisėmis.

Visuomenės gyvenimas 
ir politika.

Būdami Amerikos gyventojais mes 
turime dalyvauti šalies politikoje, i- 
dant galėtume patįs prisidėti prie pa
gerinimo savo būvio ir apginti savo 
reikalus kaipo žmonių šu atskira kal
ba ir kultūra ir kad tuo budu pasto
ti naudingais patįs sau ir šiai šaliai. 
Dėlto darbuosimės toje linkmėje, i- 
dant musų atkeliaujantįs broliai tuo
jau pastotų Amerikos piliečiais, taip
gi kad patsai lietuvių imigracijos 
tvarkymas pereiti; į lietuvių visuome
nės rankas.

Šiaipgi mes pripažįstame: pilną ly
gybę prieš įstatymus visų gyventijų, 
neskiriant nei rašės, nei tautos, nei 
tikvbos. nei kilmės, nei lyties;

Pilną tikėjimo ir sąžinės laisvę, 
taipgi laisvę spaudoš, žodžio, susirin
kimų, susidraugavihiU:

Demokratišką Valstybės, valsčių, 
parapijų ir kitų visuomenės draugi
jų sutvarkymą, su lygiu, tiesiu ir

slaptu balsavimu visų pilnamečių ir 
pilnateisių gyventojų — vyrų ir mo
terų.

Moterų tiesų lygybę;
Reikalų priverstino pradinio moky- j 

mo;
Išguldomąją kalbą — mokinių pri

gimtąją.
III. Darbo žmonių reikalai.

\ Ilgiausios darbo dienos nustatymas, 
'prisilaikant 8 vai. darbo dienos nor
mos, ir minimum užmokesnis, kuris 
turi būti toks, kad žmogus galėtų 
žmoniškai pragyventi.

Streikų ir “ pikietavimo ” laisvė.
Visuomenės lėšomis apdraudimas 

nuo ligų, senatvės, sužeidimų, bedar
bės.

Vaikų ir moterų sveikatos apsaugo
jimas.

Žemės ūkio valdyme — dirbimo ir 
naudojimo principas (žemę valdo tie, 
kurie ją dirba ir iš jos gyvena. Lie
tuvoje žemės davimas bežemiams ir 
mažažemiams iš tam tikslui sudaryto 
(ir dabar t. v. karališkųjų, valžios 
ir kt. žemių, kurias Lietuvos seimas 
tam tikslui paskirs) autonomiškos Lie
tuvos fondo.

Nacionalizacija ir municipalizacija 
visuomenės naudojamų įstaigų ar u- 
kio šakų. k. a. miškų, ežerų, gelžke- 
lių ir kitu susinėsimo įrankių, švie
sos ir jiegos šaltinių ir kt.

Progrosyvė mokesnių sistema nuo 
turto, pajamų, pelno ir palaikų.

Sistematinis netiesiųjų mokesnių pa
naikinimas nuo plačiųjų minių var
tojamų dalykų.

Darbo biurai, inspekcijos, darbinin
kų ir darbdavių nesusipratimas tiri- 
nėti ir, jei abeji sutinka, rišti ko
misijos.

IV. Santikiai su kitomis srovėmis ir 
organizacijomis.

Visos srovės ir partijos turi pilną 
teisę gyvuoti ir laisvai savo idėjas 
plėtoti. Bendriems tautos ar kt. rei
kalams atlikti galima tartis ir jungtis 
su visomis ir su bile kuria partijt ar 
srove, bile tik jungimosi ar tarimosi 
tikslu išstatytas dalykas nesipriešina 
demokratizmo ir priimtosios konstitu
cijos dėsniams ir patsai jungimasis 
nepanaudojama musų nenaudai. Ką 
del organizacijų, tai SLA. ir TMD. 
skaitome visuomeninėmis visų pažan
giųjų, be partijų skirtumo, lietuvių 
organizacijomis, ir jas mes iš širdies 
remdami taipgi žiūrime, kad ir atei
tyje jos pasiliktų bepartyviškomis 
pažangiosios Am. lietuvių visuomenės 
apšvietos, susišelpimo ir kultūros or
ganizacijomis.

V. Taktika.
Priklausydami ALT. Sandarai, jei

gu ji galutinai priims visuomeniai po- 
litikinės organizacijos formą tokiais 
arba panašiais principais bei pama
tais, ir dalyvaudami joje autonomiš
kos vienatos teisėmis, jeigu ji pavirs 
vien organizacijų federacija mes, sa
vo keliu, ant vietų dalyvausime įvai
riose apšvietos, susišelpimo, kultūros, 
dailės ir kt. draugijose, taipgi unijo
se. kooperacijose ir kt.. tversime 
naujas, jeigu kur jų truks, rengsime 
paskaitas, prakalbas, taisysime kur
sus, steigsime mokyklas, knygynus, 
leisime įvairius spaudinius, knygas, 
lapelius ir tt., ir tt.

Visiems šitiems dalykams geriau 
gyveniman įkūnyti išrenkame Naujo
sios Anglijos apskričio komitetą, ku
riam taipgi pavedame: 1) pranešti 
ALT. Sandaros centrui šituos musų 
nutarimus ir 2) patarti, kad kaip ga
lint greičiau butų visuotinas ALT. 
tų ar ALT. Sandara bus visuomeniai 
Sandaros suvažiavimas, kuris išreikš- 
politikinė organizacija ar draugijų fe
deracija. Mes iš savo pusės stovime 
už visuomeniniai-politikinę organizaci
ją-

Kol tas klausimas galutinai neišriš
ta. Naujosios Anglijos apskričio komi
tetą įgaliojame: a) rūpintis agitacija 
ir tvėrimu naujų kuopų čia nustaty
tais visuomeniniai politikiniais pama
tais; rūpintis visais kitais reikalais, 
tąipgi sušaukti kitą Naujosios Angli
jos sandariečių _ ar jų . kuopų atstovų 
suvažiavimą.

11. Priimta svarstyti dienotvarkės 
punktas apie Lietuvos laisvės klausi
mą. Del- stokos laiko šio klausimo 
plačiau negvildenta, tik priimta A. 
Rimkjs paduotas sumanymas, paremti 
Dr. J. šliupo pasidarbavimą Washing
tone, pasiunčiant Mass, valstijos kon- 
gresmanams šią rezoliuciją:

Reziliuclja.
“Naujosios Anglijos ALT. Sandaros 

kuopų ir narių suvažiavimas, laiky
tas kovo 12 d. 1916 m. Dahlgren Hali. 
S. Boston, Mass., išklausęs pranešimo 
apie Amerikos lietuvių organizacijų 
(SLA.. LAF„ ALTS., SLRKA.) 'ir 
Tarptautinės lygos del Teisių ir Lais
vės įgalioto atstovo Dr. J. šliupo j- 
teikta memorandumą užrubežinių rei
kalų komisijai vasario 24 d. 1916 m. 
svarstant atstovų Farro ir Londono 
rezoliucijas, išreiškiame pageidavimą, 
kad Mass, valstijos kongresmanai, 
kuomet ateis laikas, paremtų Farro ir 
Londono rezoliucijas, kuriose reika
laujama, idant Jungt. Am. Valstybių 
atstovas busimame taikos kongrese 
stovėtų už tai, kad pavergtosios tau
tos gautų pilną politikinio apsispren
dimo teisę; taipgi išreiškiame pagei
davimą, kad Jungt. Am. Valstybių at
stovas busimame taikos kongrese pri
imtų domon Dr. J. šliupo įteiktą me
morandumą apie lietuvių tautos pa
dėjimą ir stovėtų už tai, idant lietu
viai, taipgi latviai, lenkai, rusinai, 
čekai ir kitos pavergtosios tautos 
gautų politišką autonomiją su teise 
liuosai pasirinkti sau valdymosi for
mą taipgi sulig noro jungtis feederaci- 
jos ryšiais su kaimynų tautomis’’.

ši rezoliucija vienbalsiai visų buvo 
priimta ir nutarta vakare pasiųlyti 
viešam susirinkimui per prakalbas, 
kas ir buvo atlikta. Tą pačią dieną,, 
apie 600 žmonių dalyvaujant, rezo
liucija buvo vėl priimta visų vienbal
siai: Anglų kalbon išvertus, kaip ji 
pasiųsta kongresmanams ir vietos lai
kraščiams, rezoliucija skamba šitaip:

REZOLŪTION.
The branches and membęrs of the 

Lithuanian National League of Ame
rica in New England held a conven
tion during the day and a mass mee
ting in the evening of March 12, 1916 
in Dahlgren Hall. South Boston, 
Mass., attended by about 600 persons, 
who hearing an announcement of the 
memorandum reffering to condition 
of Lithuanian nation, presented by 
Dr. J. šliupas, representative of the 
Lithuanian Organizations of Ameri
ca, (Lithuanian Alliance of America, 
Lithuanian Autonomy Fund, Lithua
nian National League of America, 
Roman Catholic Lithuanian Alliance 
of America) and International Lea
gue for Equality and Freedom to the

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

BAN KES’s

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

Severa’s Kidney and Liver
1 (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe- 

ICnims) kad pasiekus kelio j sveikatą.
VUjI y Ligi) nurodo inkstą arba pūslės už- 

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

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

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

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

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Committee if Foreign Affairs on kus 25. J. Balionis 25, P. Kazlauskas
February 24, 1916, in connection with 
hearing’ if resolutions presented by 
J. J. Farr and M. London, expresses 
the desire that the Congressmen of 
Massachusetts would, when the time 
come, support J. J. Farr’s and M. Lon1 
don’s Resolution, requiring from the 
United States a representative in the 
coming peaęe Congress for supporting 
the oppressed nations ’ requirements 
and granting them full deciding poli
tical rights; also expressed a desire 
that Dr. J. šliupas’ tendered memo
randum receive the attention of the
United States Representative in the 
coming peace Congress and that he 
use all honorable means to the end 
that Lithuanians, also Lettish. Polish, 
Ruthenian, Bohemian and other op
pressed nations be given political au
tonomy with the right to determine 
for themselves their form of Govern
ment and to freely unite in Federal 
relations with the neighboring na
tions.

12. Dinkimas ALTS. Naujosios An
glijos apskričio valdybos, a) Didžiu
ma balsų išrinkta šie asmenis: pir
mininku K. Jurgeliunas, iš Boston, 
Mass.; vice pirm. J. Sekevičius iš 
Lawrence, Mass.; sekretorium J. Ker
diejus iš Boston, Mass.; finansų sekr. 
ir kasininku A. Ramanauskas iš Law
rence. Mass.; organizatorium M. šal
čius iš Worcester, Mass.

13. Svarstoma New Haven’o ALT. 
Sandaros kuopos įnešimas apie su
rengimą maršruto vienam gabiam kal
bėtojui. Nutarta surengti ir kalbėto
ju pakviesti Dr. J. šliupą. Tą darbą 
pavesta atlikti’ Naujosios Anglijos ap
skričio komitetui.

14. Įnešta klausimas apie rinkimą 
aukų atskirose kolonijose per “Tag 
day” Lietuvos šelpimui, drauge su 
katalikais ir klerikalais. Kadangi at
skirose vietose gali »buti įvairių ap
linkybių ir santikių, tai palikta kuo
poms kiekviename atskirame savysto
viai spręsti, prisilaikant Philadelphi- 
jos suvažiavimo nustatytų principų a- 
pie blokus ir šiame suvažiavime pri
imtos deklaracijės (punkto apie san
tikius su kitomis srovėmis).

15. Įnešta sumanymas parengti 
maršrutą ką-tik iš Europos atvažia
vusiam A. Bulotai su tuo tikslu, kad 
aukos eitų per Lietuvos Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondjj. Iš pasikalbėjimo 
paaiškėjo, kad Bulotą parsikvietė L. 
šelpimo Fondas savo lėšomis ir tuo 
tarpu buk yra sutarta, kad Bulota vi
stiek kur ir kam nekalbėtų, aukos tu
ri eiti per L. šelpimo Fondą. Nežiū
rint to, apskričio komitetui pavesta 
A. Bulota pakviesti su prakalbomis ir 
Liet. Gelbėjimo ir Autonomijos Fon
dui. Jeigu pasirodytų, kad A. Bulota 
su Žemaite ištikrųjų galėtų kalbėti 
vien šelpimo Fondui,’ tuomet j jį bus 
galima žiūrėti tik kaipo į šelpimo 
Fondo pasamdytą žmogų.

16. Pakelta klausimas, ar nebūtų 
galima šiame dalyke susivienyti su 
šelpimo Fondu. Esantis svečių tar
ne “Keleivio” redaktorius J. B. 
Smelstorius sako, kad. kaip jis mano, 
vienybe galima ir reikalinga, tik tau
tininkai turėtų “pataisyti savo klai
dą“, padarytą Brooklyno seime ir 
vėl į šelpimo Fondą sugrįžti tomis 
pačiomis sąlygomis. Plačiai apkalbė
jus dalykus pripažinta, kad ir su so
cialistų globoj esančiu šelpimo Fon
du tarianties reikia laikytis principo, 
nustatyto Philadelphijos seimo ir iš
reikšto šio suvažiavimo rezoliucijose. 
Apie jokį “grįžimą” negali nei kal
bos būti, o jei kas galima, tai tik su
sidėjimas kaipo lygus su lygiais. A. 
Bulotai prakalbas galima rengti ben
drai su šelpimo Fondu, bet rengiant 
bendrai, surenkamos aukos dalinama 
per pusę — pusė eina per Gelbėjimo 
Fondą, o kita pusė per šelpimo Fon
dą.

17. Kalbama apie Lietuvos atstaty
mą po karės ir su tuo surištą naujai 
besiorganizuojančią Prekybos ir Pra
monės Bendrovę. Suvažiavimas pri
taria Lietuvos atbudavojimo reikalui, 
bet plačiau apie tai nekalbėta del vė
lybo laiko, del stokos aiškesnių žinių 
apie projektuojamos bendroves pieną 
ir tikslą.

18. Kalbama apie sekantį Naujosios 
Anglijos ALT. Sandaros apskričio su
važiavimą. Nutarta: jeigu priklausys 
prie apskričio bent 10 kuopų, tai kuo 
pų atstovai turės būti su mandatais, 
liet iš vietų, kur kuopų dar nebūtų, 
su sprendžiamuoju balsu galės daly
vauti ir pavieniai ALT. Sandaros na
riai, jeigu išanksto kreipsis į apskri
čio komitetą.

19. Sekantis suvažiavimas nutarta
laikyti Bostone. Laiką paskirs N.’ A. 
apskričio komitetas.

20. Apskričio komiteto išlaidoms 
padengti sumanyta parinkti aukų, čia 
pat sudėjo:

K. Galinauskas 25, Ponai šolom- 
skai 50, M. Šalčius 50, B. Bernotaitė 
50, F. Viraks 30, J. Rimka 10, J 50, 
S. Stasiulis 25, Mockus! .00, P. Nor-

COFFEE
26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku

llfi J |26!

Szitą Kavą gausite tik pas Bankas'. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1 Qr* Bankes* Dairy stalo OCbr* --------------
Kava Sviestas ~

Puikiausia Arbata \ Hl III
60j vertes, tiktai po ųJUUU

nava .. - —
Kiti parduoda po 3 i r 

Bankes’geriausis 
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur- 
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cųicagc _ ;
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 M Iwaukee avė 
2710 W North avė

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po M **

Vakarine dalis.
1510 W Madissn st
2830 W Madison st
1836 Blue Island avė
1217 S Halsted St
1832 S Halstod st

Dovanu. Jeigu 
gulite pirkti 
Taukini Sviesta 

Įlankos’ Kavos sztoruose

1816 vV 12th st 
3102 W 22nd st

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

3244 Liunolo avo
^413 N C'ark si

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

Susivienijimas Lietuviu Rymo Katalikų Am.

25, P- Bartkevičius 25, J. Baniulis 25, 
J. Večkys 25, A. Rimka: 1.00, Z. Jan
kauskas 50, K. Jurgeliunas 50, S. E. 
Vitaitis 25, P. Ciras 50, J. Tamulevi
čia 25, J. Tuinila 50. S. Norkūnas 20. 
S. šleinys 25, J. žemantaitis 50, P. 
Dumša 25, G. Medžiaušius 25, A. Jan
kūnas 25, S. Ciaupa 25, Fr. Dupkelis 
1.00, N. Gendrilis 1.00. K. Sasgaila
I. 00, K. Pratapas 50, X 10, J. M. Na- 
viackas 50, J. šarkus 25, J. Pėža 40,
J. Klimas 50, A. Niaura 50, A. P. 
Naujokaitis 50, E. Knzmauskis 50, J. 
Velička 50, A. Ivaškevičius 1.00. M.
L. Vasiliauskas 20, K. žibikas 25, A. 
Klimarauskas 10. A. Ramanauskas 50. 
J. Palionis 10, J. Dragašius 10, A. K. 
Neviackas 25, X 10, J. Indėlas 10, A. 
Žvingilas 25, X 10, X 5. P. šarkiutė 
50, F. Markevičia 5, X 25, J. Sekevi
čius 50, J. Kerdiejus 1.00.

Viso $23.10.
21. Suvažiavimas uždaryta 6:45 vai. 

vakare.
Suvažiavimo pirmininkas

S. E. Vitaitis, 
Sekretorius J. Sekevičius, 
Rezol. Komisijos sekr.

.A. Rimka.

NAUJOS RŲŠIES PRA
NAŠAS.

Mums vienas skaitytojas 
rašo:

“Daug kas visoko prira-
šo ir nupasakoja apie da
bartinį karą ir jo pabaigą. 
Tuo tikslu atsiranda net ir 
visokiu pranašų, kurie pra
našauja tik remdamiesi iš 
karo lauko pranešimais. 
Bet mano nuomone kitokia. 
Aš pasakysiu, ką man apie 
dabartini karą apreiškė ma
no kraujas. Šiais metais 
Europoje rytuose ir pietuo
se įvyks baisiausios skerdy
nės, badas ir maras. Vaka
ruose nebus atmainų. Po 
badui ir marui iš rytų ir 
pietų užtels armijos Į Ger- 
maniją ir įvyks talkininkų 
pergalė. Tai įvyks aplink 
ateinančias Kalėdas ir ka
ras 1917 metais baigsis.

Tai pranešdamas neieš
kau garbės, todėl ir pavar
dės nepadeda. Kiekvienas 
gali tą mano spėjimą pasi
žymėti arba atmintyj pasi
laikyti ir persitikrinti, kad 
čia teisybe sakau. Kaip sa
kau taip turės būti.

Paskui, išsipildžius ši
tiems mano spėjimams, kas 
norės, tai galės per “Kat.” 
redakciją sužinoti, kas aš 
esu. Tuo tarpu pasislepiu 
po ženklu X.”

Šis musų skaitytojas, kai
po matyti, turi ne tik per
daug stebuklingą kraują, 
bet dar podraug mano, kad 
ir kiti tokį pat kraują turi, 
neišskiriant nei pačios re
dakcijos. Jis nepaduoda nei 
redakcijos žiniai savo pa
vardės ir adreso, tik, girdi, 
ji galima busią surasti po 
po ženklu X.

Matyt, jau čia ir perdaug 
“stebuklingai” atrodo.

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

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

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

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

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

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininką

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

V  ’ J>

I
mt DABAR GALITE STATYTI PIGIAI
5,000,000 pėdų naujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, tvo- 
rinių stulpų, guntų, durių, rėmų, akmens, maudomųjų kubilu, skal
byklų, klozetų, prausynių. Viskas pilnam namų taisymui ir staty
mui už pinigus taupinančias kainas. Kreipkitės anksti. Mandagus 
lietuviai pardavėjai patarnaus jums. į

WESTERN WRECKING & LUMBER CO. E3300 iki 3400 Wentworth Ave. ®

| MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasiseki**. Km 
nakt pilniai žmoni*.

Kodėl?
Todėl, kad duoda gertausuu 

vaidinimus ui plgiawtiM kai- 
naa.

Už 5e čia pamatysi graženj 
Teatrą, kaip vidunūestyje ui 
50c.

NodUiomis 10c. balkonas, IBe.
Kainos šiokiomis dienomis fr

subatomis 5c. balkonas, lOe. te
mai.

Pr-yiideda 7 vai. kas vakaran k 
Subatomi ir nedšliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleiati 

valandą liueso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai .tikrų rusiško 

stiliaus saldainių, penkių į- 
I 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.
■:!lll!BllillHi!;!!n:Hli:H!li;!iaililinilllllHllllllH:ill!SlllliailllllBllllllBllllK

•J* •J**J**5‘*5'
Telephone Yardsl546 £

| W. J. Stankūnas |
Gerlaus:as Lie- *—■■■ ■' *$«
tuvys Fotografas J.
Musų galerija y- 
ra didžiausia ant 
Bridgeporto ir 
parengta pagal 4* 
naujausią madą. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 
darbą kuogeriau- 
šiai. 4*
3315 S. HalsIedSI £ 

kamp. 83 PI. 
•5*

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFIStS-Kampas 31 ir So. Halstad gal. 
(Gyvenimas virš aptieks) CHICAGO, Dl

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo ^15% po numeriu:

332b Sc. tc-v St.

.t'w •“r*®’TT

| Ar žiniai kur ateiti nusip’rkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio t
® Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popioros, _ $
J MUSU ČiENIOS YRA ŽEMIAUSIOS | 
f CARR BROS. WRECKING CO. | 
I 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. |

Kas dieną gauname dešimtimis laiškų su atsakymais iš kraujaus

Kodėl negalit pajieškot savo giminių? Ar jau visai apie juos užmiršot
Mes galime ištikro jums surasti gimines ir pažįstamus. Jūsų laiškai, siun
čiami giminėms, sugrįšta atgal. Musų gi nueina ir su pagelba biurų se
no krajaus patenka į adresantų rankas.

Išlaidas pajicškoįimo, kurios yra labai žemos, turi apmokėti patįs jiesko- 
tojai. Kas ktaip mano, neapsimoka nei rašyti visai.
Rašydami judėkite 2c. krasos ženklelį atsakymui. Chieagiečiai 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. 3246 S. Union Ave. CHICAGO, ILL
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No. 3. Lietuvių Laikraštis "Katalikas”

Katalikų Gyvenimas. sulyg sumanymo bus padir
bta iš granito ir kaštuos 
$1,000,000 ar daugiaus.

PAMOKSLAI, 
i

Dažnai pas mus neatkrei
piama užtektinai (lomos į 
pamokslus, kurie kas šven
tadienį yra sakomi bažny
čiose. Toji atydos stoka ap
sireiškia taip iš pusės mu
su kunigu, taip iš pusės pa
rapijom]. Tuom tarpu, kaip 
daugelis musu žmonių ger
bia ir brangina pamokslus. 
^Dideli skaitliai kiti] žiuri į 
įjuos kaipo į neatbūtiną ir 
sunkią priedermę, kurios at
likimu yra pamokslo išklau
symas.

Nėra abejonės, kad visa 
eilė lietuviu kunigu rūpes
tingai prisiruošia prie savo 
pamokslu ir savo parapijo- 
nams suteikia indomius, 
naudingus, klausytinus pa
mokslus. Bet, iš kitos pu- 
&ės,' taipo-gi teisinga, kad 
yra pas mus daugel kunigu, 
kurie prie pamokslu prisi
ruošia toli-gražu ne taip rū
pestingai, kaip tai butų pri
valu.

Šitiems antros rūšies mu
sų kunigams męs ir turime 
būti dėkingi už tai, kad taip 
didelis' skaitlius musų žmo
nių nebraiigina pamokslų. 
£ Jeigu kiekvienas musu 
Kunigų rūpestingai prisiruo
štų prie kiekvieno savo pa
mokslo, tai dabartinis daly
tų stovis butų daug kitoniš- 
jįesnis. Visi musų žmonės 
^į^įPy j^ųB^kslus žįui-ėtų. 
ii*-- nekantriai- jųjų lauktų. 
Žmonėms ir Bažnyčiai iš to 
|)|įu ,|ąu4a. ... ' ,

.pamoksiąs yra ryšiu, jun- 
gi-iiiriii G kini į su tikėjimu.- 
eTainė’tikintis randa atsaky- 
liius į' įvairius savo klausi- . I ’■ < *’ : į, - £
litus. Ciū jam šaltinis įvai- 
rieips 'pamokinimams ir 'ži
nioms kaip apie patį tikėji
mų, taip ir apie daugybę da 
]ykų, surištų su gyvenimu 
aplamai. Ypač imant ome- 
11111 tai, kad apie pusė Ame
rikos lietuvių yra bemoks- 
liai ir todėl negali naudotis 
spauzdintu žodžiu, pamoks
lų svarba yra begalo didelė. 
Ir' todėl į pamokslus pas

sideda pastaruoju laiku ju
dėjimas, kurio tikslu yra pa
didinti skaitlių anglų, ei
nančių į kunigus. Augštes- 
nieji katalikų dvasiški jos 
viršininkai šį judėjimų už
gina ir remia.

JAIGU JIE ŽINOTŲ.

Laikraštis "Catholic Co
lumbian” rašo:

“Jaigu žmonės tiktai ži
notų Katalikų Bažnyčių, 
kaip jinai yra, tai jie ja my
lėtų. Vienok klaidingos ide- 
os apie jų netiktai laiko 
juos toli nuo jos, bet nelei
džia jiems jos teisingai iš
klausyti. Jie mano apie ja 
kaipo tamsių, slaptų, supu
vusių, prietaringų, puolan
čių, viešpatauti geidžiančių 
organizacijų. Ar jie prigu
li prie jos? Juk jie neišgir
stų tokio dalyko. Bet, o 
brangus Jėzau, jaigu jie tik
tai žinotų jų, jos grožę, jos 
teisybę, jos saldumų, jos mo
tiniškų lipšnumų, jos meilę 
prie šventumo, jos norų bū
ti jiems naudinga, tai jie at
kakliai belstus į jos duris ir 
nepaliautų, kol nebūtu“ Įlei
sti.”

Kadangi Chicagoje dau
gelis žmonių, dėlei darbo, 
negali dienos laiku lankyti 
bažnyčios, tai didmiestyje 
(down town) žadama intai- 
syti naktinę bažnyčių, ku
rioje pamaldos bus laiko
ma Įvairiomis nakties valan
domis, kad davus proga 
kiekvienam katalikui lan
kyti bažnyčių.

Tai bus pirmutinė tokios 
rūšies bažnyčia Suv. Valst.

Praeitų nedėldienį visose 
Chicagos bažnyčiose buvo 
skaitomas iš sakyklų J. M. 
Chicagos arkivyskupo lai
škas — atsišaukimas var
dan nukentėjusios del karo 
Lenkijos.

Iš Missouri provincijos 
Jezavitų Draugija nesenai 
pasiuntė keturias tėvus Jc- 
zavitus į tolimųjų Indija mi- 
sijon civilizuoti ir krikšty
ti tenykščius gyventojus.

South Omahos lietuvių 
Šventu Antyno kleboųas ku- 
tii gas Jonaitis—p išgel
bėjo užbaigti darbininkų 
straikų Cudahy mėsinyčiose 
Sioux City, Iowa. Darbini- 
kai sugrįžo darban, patarus 
jiems tai daryti kunigui Jo
naičiui, kurisai prieš tai tu
rėjo pasikalbėjimų su strai- 
kininkų vadovu Ed. Payne,

Clevelande prie Euclide 
avė., netoli nuo Wade Pau- 
ko, nutarta pastatyti nau
jų diecezijos katedrų, kuri

Romoj praeitų savaitę 
pasimirė kardinolas Gotti. 
Jisai gimė kovo 29-tą dienų 
1834 met. Kardinolu buvo 
nuo 1895 metų.

Taipgi tonai pasimirė J. 
M. T. F. Brennan, kuris 
pirmiaus buvo vyskupu De
llas, Texas.

PABĖGĖLIS IEŠKO 
BROLIO.

Gerb. "Kataliko’’Red.!
Širdingai meldžiu Jūsų 

neatmest šito mano meldimo
Aš, pabėgėlis iš Kauno g., 

Telšių apskr,, Latvelių kai
mo, noriu sužinoti, kur da

lbai- yra mano brolis Jonas 
Jono Rėpšas. Pi nulauš jis 
gyveno Chicago j,'West Pul- 
Imane. Kaip karas Rusijoj 
prasidėjo ir paliko pertrau
kti susinėsimai su Amerika, 
negaliu sii juo daugiau su
sirašinėti.

Prašyčiau Jūsų, kad pa
skelbtumėte į “Katalikų” 
štai kokį paieškojimų:

Paieškomas Jonas Jono 
Rėpšas. Keli metai jis gy

vena Amerikoj. Pirmiau 
gyveno West Pullmane. To
gu jis pats atsišaukia, arba 
kas kitas apie jį praneša to
kiu adresu:

Russia. Voronež (gub.)

ugol Nik itinsl<oT ir Bolšoi 
Moskovskoi, 1-je učeničes-Į 
koje obščežitie, uč. VII kl.1 
gimnazii imieni M. M. Yča- 
sa, Mateušu I. Rėpšas.

Iš paminėto krašto (nuo 
Šiaulių ir Latvelių) yra ir 
šitie žmonės, kurie irgi Chi
cago j gyvena: Pranas Pra
no Puškorius iš Pietaraičių 
k.; Pranas Petro Raišuoti s 
iš Latvelių; Antanas Anta
no Rėpšas iš Perkulių ir k.

Paieškomi tegu atsišau
kia augščiau nurodytu adre
su, arba kas kitas, kas juos 
žino, kur jie apsiverčia, te
gu, man pranešu. Užtai la
bai busiu dėkingas.

Į Latvelių kaimų seiliaus 
pareidavo "Kat.” Bet ki
lęs karas viską sulaikė.

Užmokesnio už šitų paie
škojimų prisiųsti negaliu, 
nes patsai būdamas pabėgė
liu ir, gyvendamas sunkio
se sąlygose, neturiu nei ska
tiko.

Iš lietuviškų laikraščių 
tegaunam skaityti tik "Ry
gos Garsą” ir "Lietuvių 
Balsų”, kurie, žinoma, sim
patizuoja tai valstybei, kur 
išeina. Todėl apie karo bė
gį žinios beveik abejotinos. 
Kaip girdima, kiekvienam 
talkininkų kariauti “labai 
gerai sekasi”, nežiūrint to, 
kad vokiečių kaizeris važi
nėjasi po Alinta uja ir po 
Rygos apylinkes,

Laikas parodys karo pa
sekmes ir visa teisybę. Ala
nai!, Amerikoj, kaipo lais
vo žodžio šalyj kur-kas len
gviau sužinoti apie tikrą 
skerdynių stovį Europoje.

Su tikra pagarba
M. J. Rėpšas. j i'

Aliestas New. York iš. sa
linių] licencijų per metus 
turi aplink 12 milijonų do
lerių įplaukų. 

' *
Taupumo bankuose New 

Yorko valstijoje dabarti
niais laikais sudėta arti du 
bilijonu dolerii].

•X-
Žemgalių apylinkėse ga

lima lengvai nugirsti žmo
nių kalbą per astuonias 
angliškas mylias.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moterišką, Vyrišky ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų talp- 

gi visokį medžio padailinimai. 

Rittenhouse and 
Embree Co.

Ofisas: 5500 Center Ave. Chicago 
pard Tol.Yards 602 JOS. J. ROZiiON

JUS GUETE IŠMOTIPLAUKUS
Ar slinka jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

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

tai stenkitės apskuguoti jos. Užsakykete 
iluostrota knygute jusu prisemtą. kalba: 

“TEISYBE APIE PLAUKUS,’’ ■
ParaSita europus garsingo specialisto, 

kurioje randas, Įvairios žinios:
Gražybe plaukti,-įšildėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveUpiiąur išau,. 
ginti plaukus.—Ir ’.kaip tai i penktus savu-' 
tis turėti gražius' plaukus.—žili plaukuti!. 
-j-Barzda.—ir dekkvones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI. \
Męs galeme pertikrėnti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimiį 
plauku prašalinu plaiskptes ir augina gra-< 
sius plaukus Už 10 centu arba krušos 
markėms prišlustus sykiu su Jusū antrašu. 
Męs išsiuceme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. i 1 ji' knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau ajspau- 
sta. kupolui ir siuskėte šlanden.
Cnion Laboratory, Box 544, Ur.lotl, N. Y. 
UNION LABORATORY, . i.................

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

kėjimo kaštu persiutimd;' meldžiu išsittstl, 
man tojaus’jusu dolerine dėžutė Calvacura , 
N. 1 ir knysute it‘:Tetsyber'Apie Plaukus.” ’ 
ipųsiuskete sykiu kuponu, su jusu antrašų,) :
-------- n----------------------- ---------- ------- ,

Chicagos Strytkai’iii 
Transportacija.

Vidutiniškos dienos išlaidos 
Cgicago Surface Linijų visuome-. 
nes naudai yra suvirš $15.000, Pa
mąstyk apie tai - $15,000 kasdien, 
grynai visuomenes naudai - tak
soms, gatvių grindimui, valymui, 
laistymui ir dideliems mokestims 
Miesto Traction Fondui.
-^ Mokestis Traction Fondui - 55 nuošim
čiai Kompanijų grynų įplaukų kasmęt - 
sudarė į devynis metus suvirs $17,060,000•

, Tai yra milžiniška suma, bet tai yra 
mažiaus negu puse to visko, ką Kompa-

I nijos yra išmokėjusios grynai visuomenes 
naudai. .a . i..
Tie 55 nuošimčiai į Traction Fondą bu

vo Miesto paimti iš Kompanijų už leidimą 
j patiesti gatvėmis bėgės ir aprūpinti vi

suomenę transportacija.
Bet priedan prie tų $|7,000,000,. kurie yraiį- 

moketi į Traction Fondą; KorhpanijOs išleido ki
ta $14,000,000 gatvių gtindiįnui, pergrindimui, 
laistymui ir šių bėgių užlaikymui.

Šios rųšies mokes,tįs per devynis metus suda- 
re daugiaus negu $41,306,000- kas yra day-' ; 

,'j/giaus negu $15 nuo kiekvieno vyro, moters ir ? 
kūdikio Chicagoje! ■ į’1; -
Keturiasdešimta Vienas Milipnąs DGlįąfiįi, yra : “ 

milžiniška suma, vienos organizacijos- išmokėta ii 
visuomenes naudai. .o. ■ .•*» ■ • i i ,

Bus daugiaus apie š a visuomenės naudą
I. ' •• f, -4 ■5TW.ITJ >Ė-'.‘I.I, sekunciaipe mųsų straipsnyje,> i, /

. ■' , J ’ d un; J r-A f*..CHICAGO SU REACH LlNkS “ "
SS

mus turėtų būti atkreipia
mą kaip galint daugiaus a- 
tydos ir rūpestingumo. Tuo
met didesne dalis dabarti
nio pamokslų neatbojimo 
pati šavaiųii išnyktų.
įį ‘ -------—----

STOKA KUNIGŲ

Žinios iš Londono prane
ša, kad anglų karuomenėje 
jaučiasi žymi stoka katali
kų kunigų. Anglijoje šisai 
apsireiškimas nėra nieku 
nauju. Toje šalyje katalikų 
kunigų stoka visuomet jau
tėsi ir buvo rūpesčio šalti
niu vyskupams. Pačios An
glijos gyventojai nenoriai 
eina į kunigus. Kunigų šal
tiniu iki šiol yra katalikiš
koji Airija, iš kurios gauna
ma kunigų abelnai visoje 
Anglijoje ir iš kur gauna
ma dauguma kunigų karuo- 
nicnėms, kuriose tarnauja 
didelis skaitlius katalikų.

Kai]) rodos, kariškoji An
glijos valdžia nori aprūpinti J 
tarnaujančius karuomenėje 
katalikus užtektinu kunigų 
skaitliniu. Kadangi ir skai
tliui kunigų, kuriuos gali su
teikti Airija, yra rubežius, 
tai Anglijos katalikų dva
siškojoje. ir visuomenėje, pra-

bwswssbsksk:

for s\

’ Watch Chain
14 kt. solid

. gold; can be
, used as
► double chain.
i 2200 coupons.

CIGARETTES ji
cnpif tip

feCORK TIP

5c for 1®
Parduoda visi krautuvninkai

Padaryti iš parinktino maišyto Tur
kiško tabako, NEBO Cigaretai iš
duoda gardų kvapsnį.

GRYNI—PILNI KVAPSNIO 
— LENGVI.

Puikios dovanos namiškiams, nu
mylėtiniai ar pačiai už

(jGAftEmS
CORK TIP

NEBO KUPONUS ir Baksukų viršukus
Taupyk Juos.

NEBO baksuko viršukai verti kiekvienas pusę 
cento pinigais arba gauk už kuponus dovanas.

Piniginis Kuponas Kožnam BakseS Hollow Ground Razor.
J Bl ack’oval hard
* rubber handle.
i 50 coupons.

Kingston Stationary 
* Tub Wringer.

Warranted 3 years 
for family use. 

GOO coupons.

Reikalauk Dovany Katalogo.

NEBO DEPARTMENT
95 First Street, Jersey City,, N. J,

P. Lorillard Co., Inc., New Yoxk City,—Est. 1760

JONAS KULIS.
MUSŲ ĮGALIOTAS AGENTAS, 

KELIAUJA PO SUV. VALSTIJAS 
IR UžKAšlNĖJA “KATALIKĄ”. 
JAM GALITE UŽMOKĖTI PINIGUS 
UŽ PRENUMERATĄ'. PAS J [ GALI
TE TAIPGI ATNAUJINTI PRENU
MERATĄ.

Su tikra pagarba,
‘ ‘ KATALIKO’ ’ Administracija.

"’WIIIMllMIIIIIMIIIIMIIIII’a'IIIIIBIIIIMIIIIIIBIIIIWIIIIKIIfflHIIir'- 

• APKVAITĘS? PAILSĘS?fį 
® Jautiesi norįs vemti, išeit? Ma-| 
B tai dėmes prieš savo akis? Imk g 
j WA1I Pigulkų. Jis išvalys. 1 
f tavo kūno vidurius ir tuom pada i' 
j rys Jus sveiku. Pasiųskite 25c;B 
g stampomis, pinigais arba Money Į 
I Orderiu j |
" Wm. A. Herrick, Ph. G. a 
a 10558 Torrence Ave. Chicago, III."

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 baimes, galite užsirašy
ti “Kataliką” ir jam prenumeratos 
pinigus užmokėti.

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

VESKIO 
SSH0KYKIA 
3106 So.Halsted St.,Chic^a 

Čia gali išmokti angliškai

Tolimosios Distancijos Patarnavi
mas Netikėtuose Atsitikimuose.
NARYS šeimynos Pietuose sunkiai apsirgo,:ir bu-

vo norima, kad slaugytoja iš Rytų miesįb už-; )/ ; 
siuntų slaugojimu. ii'1”"?'
Šeštą valandą petnyčios vakare tolimosios.distancijos telefo
ninis pašaukimas išaiškino, kad s|aligytoja nuvažiavo į kitą' ■ < 
Rytų miestą, esantį daugel mylių atstu. “ ,
Antras pasaukimas tolimąją distancija pasamdė slaugytoją, o trečias 
pašaukimas aprūpino jai Pullman vietą naktiniame traukinyje, taip kad 
jinai pasiekė ligoni anksti nedėldienio rytą.
Tai yra Bell Systeraos visuotinumas, sujungtas su josios tarnautojų ga
bumu, ką padaro toki patarnaviną netikėtuose atsitikimuose galimu 
dalyku.

Kiekvienas Bell Telefonas yra Tolimosios Distancijos Telefonu.

Chicago Telephone Company ;
Bell Telephone Building

Official 10?

. ................ ....... .......................... ..
_ Telephones Yards j fiOlfi

Drover | 3582

‘ W M. J. MANKOWSKI
! APTIBKA
” 4S03 So. Wood Street, :: ’ Chicago, Ill.
| Ar jus žinoto, kur kreiptieji nelaimei ištikus. Didžiausia nelai- 
| mo, tai žmogaus uustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie

nas iš musą turi atkreipti daugiau atydos j save. Jaugdamas kokį
® negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musą aptiokoje yra goriausi 
■ gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalaviipo, 

ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytoją receptus išpU-
J dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- 
S tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.’

Į OsMUiBi "HTAULE” atneša W M|W„į

7
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katu firma Raukiu & Dumi.

ieties r?rsnkum;<s su Keicsinimu /vpium
kilojami

Šių metu koncertas

enumeratoriams pasisakytą 
jog esą lietuviai; paeina b 
Lietuvos.

Lietuviu Laikraštis “Katalikas”

Mis. 
dviem 
traukė

TRAUKIA TEISMAN.
Kuo yra vynas Gardui? 

Ar jis yra tik alkoholiniu

Žymiausieji filosofui ir 
diplomatai — kaip patir-

jo vaisto sudėtiniai visai ne Į 
re i k a 1 a u j a n t i alkoholio.

su'
pa-

Cora Melican 
savo dukterim 
teisman tris saliu-

gėralu blaivioms moterims, rengia prelekciją temoje 
ar tikruoju vaistu? Tą klau-,“ Moterių lyties gyveninis”, 
sinia išris prisiekusiųjų šuo-'Atsibus Mark White Squą7 

.. , Hal
ai. Pradžia 6:39

• ’ - • •.. v.' "y'

kimas. Nariai yra kviečiami) 
nes susirinkimo bus Centro 
Valdybos rinkiniai.Valdyba

čio susirgusi..
i nedarė, kaip ant vietos, taip jLtins prideramą peną, rei- 

gerai 
Suvirškinamas ir viduriai 
neužkietėtų. Trinerio Ame-

jnėtas faktas kai]) tik prie-įsius organus gerame 
jšingai liudija. O gal vaikas 
(ir pagrobtas pąsipelnijimo 
l tiksliu

tarine iškilme visgi palaido-inininkas aaujga 
tas, nes kituomet buvęs pa- Turberg i 'T 1 
sižymėjęs kareivis. ■

T*?

r

1
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i osgsoys 
ir Nat Silver už 

padarymą, girtuokliu jos vy
ro, kuris dabar neįstengiąs 
šeimynos užlaikyti. Reika
lauja iš saliunininkų angšto' 
atlyginimo. Bvla veda advo-i' , " ■ j SLA.

SLA. 36-tos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

ŠĮ nedėldienį, balandžio 2 
(d., 1 vai. dieną “Aušros” sv.' 
3901 So Hąlsted str., bus ta — turėjo didelės ir at 

36-tos kuopos susirin- lepusias ausis.

las federaliani teisme, kur re parko svetainėje, 
bylą veda teisėjas Carpen- sted ir 21. 

Tomis dienomis byla vakare.
(prasidėjo. Vyno bendrovė! 
(patraukė teisman Amerikos 
gydytijų organizaciją. Rei- 
ikalauja $,“>00,009 atlyginimo 
’už tai, kad organizacijos or- 

ir visi . . <• > •> • 1, . , . gano tasai fabrikuojamasLietuviams. , .. . . .vynas buvo nupluktas, kai-j 
po be vertės gydymo žvilg
sniu 
apie to vyno gerumą esą ap-j 
gani ingi. Vyno fabrikantais ( 
yra broliai Patten, metodis-1 
tų bažnyčios nariai, užiman-Į 
ti toje bažnyčioje svarbias I 
vietas. Kuomet Amer. f— : 
dytoju organizacijos orua-L • > >4 - . ? . . 'kūmo nors pagrobtas ir vrane pasirodė apie jų tabn-i \ , i -
kilojamą vyną neprielankus|g.as p. atiduoda viską, -.r, 
aprašymai, jiedu buvo pri-jtįp turi, bi tik mylimą vai-., 
verstu apleisti užimtas de-.^^ snrasti. Motina iš rūpės- kaip greitai jų. 
tas. Gydytoju organizacijos (v.f0 susirgusi.. Policija ką pradės gerėti. Tas pats yra 
apgynėjas pradžioje bylos’ile(]arp, knip ant vietos, taip jL-ins prideramą peną’ rei- 

Kon-,tci.sme pranešė, jogei jis'jr kituose miestuose, tečiau. ]<ad ipaistas butų gerai 
.prirūdysiąs, kad tame vyne;vaj]<o niekur nesuranda.
yra 29 nuošimčių alkoholio, I pjodg panašus vaikų .pa- 
ty. dukart daugiau neguĮ grobimai dabartiniais lai- rikiais Karčiojo Vyno Flik- 
sampane ir, kad to tariamo-j'<aįs negalimi, tečiau virŠnii-’s.yras užlaiko virškinamuo- 

---- —B veiki
mo stovyje. Gaunamas ap- 
tiekose. Kaina $1.99. Juozas 
Trinaris, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, 1111. 

Trinerio Linimentas yra 
ištikimas vaistas nuo raraa- 
tinių skausmų raunumyse ir 
sąnariuose. Nt lauk kol 
skausmas .bus nepakenčia
mas, bet laikyk šitą puiku 
vaistą visuomet po ranka ir 
vartok jį kaip tik pįrmuti- .4 ~~ , v,

MOKYKLŲ CENZUS.
Šią savaitę Chicagoj pra- ? Į 

aidėjo mokyklų cenzus. Mo-'j 
kykln cenzus atsibuna kas, • . . I
2 met. Surokuojami mokyk-1 
las lankanti vaikai

DIDELIS KONCERTAS
Prie rimtesniu, lietuviu 

rengiamu vakaru reikia 
priskaityti Beethoveno kon
servatorijos koncertus. ŠĮ 
įstaiga kas metai parengia 
vieną koncertą, kame išim-

landžiu 1 d., šv. Jurgio K 
parapijos svetainėje 
certe apart kitų solistų pir
mu kartu pasirodys jauna ir 
gabi, lietuvių pianistė, p. 
E. Makariutė. Ponia Pocie
ne tarp kitu veikalų dai
nuos p. A. Aleksandravi
čiaus “Meilė” pačiam auto
riui akompanuojant. Pirmu 
kartu lietuvių koncerte bus 
išpildyta didelė smuikui ir 
pianui Sonata garsaus nor
vegų kompozitoriaus Grieg. 
Velytina labai todėl, kad 
muzikos mylėtojai siu va
karan skaitlingai atsilanky
tų.

SIŪLOMA $1,000 DOVA
NŲ.

Barnett Matthews, 864 
W. 39 gat., siūlo $1,090 do
vanų už informaciją, snlyg 
kurios butų galima suras- 
jti jo 10 metų sūnų Kirilą,

■ , „ . J kuris pirm šešių savaičių 
paskelbimai1 —1 ■, jsejo is namų ir pražuvo.

(Išpradžių buvo manoma, 
j kad jis ežere nuskendo. Ka
dangi dabar ežere ledai pa- 
jkraščiais atšilo ir lavonas 
.niekur neužtinkamas, tėvas. 
: įsitikrinęs, kad vaikas yra »<rn _ ' _ . _ *

NED AM A ĮTINAMI 
VAIKAI. 
» i

Kalkinio vaikai tartum 
po tėvų pačių akiu nyksta, 
nors jiems duodama knoge- 
riausi galimi daiktai Jokis 

hnaistas, jokie gardumynai 
Inesužadiną pas juos nori, 
valgyti. Tąsyk yra reikalin
ga greitą pageįba. Visų 

'pirmiausiai reikia apžiūrėti 
ir išvalyti, jų, dantys ir ne
leisti jų vidjiriams .iižkii*- 
tėti. Duok jiems Trinerio 

I gyvas. Tėvas pats neturtin- Amerikoįtinio Karčiojo Vy- 
no Eliksyro nuolatai tam 
tikrais ymiais, o pamatysi 

sveikata

DIENOS UŽDARBIS 
TAUTOS FONDUI.

Win. J. Kareiva iš De- NEGALĖDAMAS KAREI- 
troit, Mieli., per “Katali-j 
ko” redakciją Tautos Foil-, 
tlan prisiuntė savo <” 
uždarbi $3.75. Pinigai intei-'ną 
kti Tautos Fondo raštiniu- kino gazu. 
kni adv. A. A. Šlakiui. -naujo Įstoti

VIAUTI NUSIŽUDĖ
Buvęs Suv. Valst. karei- 

dienos vis ir tarnavęs ant Philipi- 
ai intei-Įnų, Frank Triška, užsitroš-

Jis mėgino iš- 
karuomenėn,

bet nepriimtas ’• dėlei siisilp-
Lietnvių Moterių Progre- nėjusio fiziško stovio. Tuo niai simptomai apsireiškia 

aviškojo Sus-mo 9 kuopa.Trišką labai ;susirūpino. iv Kaina 25 c. ir 59 c.
nedėjioj, balandžio 2 tiri., sau galą pasidarė. Su milt- są 35 c. 41- 69 e; "

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 baakos 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 Chieagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

J

i
L.Ą •

B1 ■
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ŽIUREK NAUJOS TOBULYBES MERGINOS
Jinai yra visos šeimynos drauge—vadove prie geresnio virimo, švaresnes, 
vėsesnės virtuvės ir mažiaus darbo.
Jus rasite josios paveikslą visur languose ir ant stalu geležinėse krau
tuvėse, rakandu ir abelnose krautuvėse, ir kur tiktai jus jąją pamatysi
te. tai ten rasite NEW PERFECTION ALIEJINĮ KEPAMĄJĮ PEČIŲ, 
šis NEW PERFECTION, kaip ir gazinis pečius, suteikia užtektinai šilumos—kiekvienas degėjas 
pasiekia pilno karščio į valandėlę po tam, kai jus pridedate degtuką prie knato.
Tai yra Aliejinis Pečius pastovių papročių. Jis yra visada geras. Jis dabar aptąrnaųja du mili
jonų laimingų šeimininkų—paliudydami, kad visose smulkmenose jis yru moksliškai teisingas. 
Su greit veikiančiu NEW PERFECTION jus galite turėti labai žemą, vidutinišką arba' augštą 
liepsną—bile kokio didumo, kurio jus norite, “kaip gazas!’’ Tik pasukite liepsną ligi pageidau
jamam laipsniui. Liepsna paliks pastovi. Ji neišaugs, nei persimainys. Nėra jokių skylėtų de
gimo triubų, kurios nuo perkaitimo susiriestų arba išsiskustų arba užsikimštų suodžiais. Tokiu 
budu užtikrinta pilnas išdegimas ir saugumas. Nėra jokių dūmų arba .kvapsnių.
NEW PERFECTION Pečius, kaip augščiaus parodytas, turi savyje keturių degėjų pečių, Beliep-’ 
snį, Virimo ir Kepimo Pečių—viską krūvoje, ruiminga, pilna virimui prietaisa. Vienas patrau
kimas silpnintojo uždaro pečių Beliepsniam Kepimui. Mažas pastumėjimas padaro jįjį Vėl pa
prastu pečium.

Padaryta 1, ! 
gėjų didumų; 
ališki 2 ir 4 
šir Prietaisu 
Kepimui., -

!, 3 ir 4 de- 
taipgi spcci- 

degėjų pečiai 
lieliepuniiim PE

O) OOKS
riON •

ES

Parsiduoda geležinėse ir 
abelnose krautuvėse ..arba, 
kur tik jus .pamatome pa-, 
veikslą NAUJOS TOBĮJLY- 
BkS IfERGI&OS. •; -*• . . I. S U

“Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų” . )

STANDARD OIL COMPANY’^
(AN INDIANA CORPORATION)

ĮMĮIIIIIIIIIIĮĮIIIIIIIIIIIIilIlI lll!llilllllll!lllllli!lll|||||||||||

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

t . •

SIUNČIA pinigus į Ljetuvą, 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.

JONAS M. TANANEVICZ, Sav
3249-53 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS

BANKOS VALAKUOS: Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9vak, Panedėliais, Šaradomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto Iki 1 vai. po piety.
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