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METAI XVIII

Iš Amerikos
Pary- 

ir Berlyno raportuo- 
prieštarąujaiiti pra-t stovis sutraukoje sekančiai 

nešimai. Vokiečiai praneša, persistato: i 
kad į Šiaurius nuo Malam j Vokiečiai aut Verduno 
court jie paėmė 2,000 jardų tvirtovės nesiliauja su savo 

atakomis, tečiau tvirtovės

Už praeitą savaitę karoZEPPELINŲ UŽPUOLI- spėja, jogei taip nutarta ka-, ;*'— 
MAS ANT ANGLIJOS, jro konferencijoje, kuri pra- ^aiP.a

Londono priemiesčius. Vai- eitą savaitę Paryžiuje at- 
vaitės pabaigoje vokiečių laikyta. Tenai sudėstyta 
zeppelinai net keturis kar- neralio ofensivo pienai, 
tus paeiliui buvo užpuolę 
Angliją. Pirmu kartu zep- 
pelinai buvo pasiekę net ■ 
London priemiesčius. Vai-i 
diškai pranešama, kad labai' 
dideli nuostoliai padaryta.1 
Be materijalių nuostolių kc-. 
Ii šimtai asmenų pamesto- v. ,. .. , , „. . . , . . _. . , ,, „ . ,
mis bombomis nužudyta musl'» hln’»T?"r ka.VlnI. t0 nekalt,; gyventojų rudyti.

v . , . , . , v. , . labiau prailgino. Užėmė ii- pasivarę tik Imk r ...sužeista. Anglai tečiau vie- . , . . , . . i . . „ . .. . m ,
na zeppeliną pašovė. Jis nu-!11*1 tas vietas, Kurias pir-imų ten franeuzų pozicijų ir,Taippat vokiečiams nepras- 
j V . - K \ -i miau franeuzai buvo užėmė.'miestelio Malancourt tik po-Įčiausia sekasi ir su suhma- krito iiircsna ir nuskendo. T. , .... , , ‘.i v. 1 . .
Įgula tečiau išgelbėta ir pa-' 
imta nelaisvėn. Ką Anglijos 
valdžia su ta žmogžudžių Į 
gauja padarys, kolkas neži-' 
nia. Vokiečiai tais savo at-j 
kakliais užpuldinėjimais tur-Į 
but mano Angliją priversti I 
veikiau taikintiės. Bet jeil“' 
taip, tai labai apsirinka. Nes ; 
tokio nekaltų gyventojų žu
dymai visą stovį dar labiau 
paaršina.

gC-

ANGLAI PRAILGINO
MŪŠIO LINIJĄ.

Londonas. — Valdiški 
i pranešimai patvirtina faktą, 
kad pastaraisiais laikais an- 

1 glų karuomenė Francijoje;

franeuzų pirmosios ir an
tros linijos apkasų be to paimti neįstengia. O nuosto- 
ten jiems tekę 500 franeuzų liūs tiesiog pasibaisėtinus 
nelaisvių su 5 anuotomis, j 
Malancourt apylinkė ;
už 10 mylių į šiaurvakarus pasivaro. Jiems kiek pasise
mta tvirtovės Verdun. Bet kė savo zeppelinais ant An- 
franeuzai sako, kad vokie-'glijos užpulti jįrJten daug

paneša. Kituose frontuose 
guli taippat vokiečiai pirmyn ne-

priešaki-|Apie tai rašomą kitoj vietoj, jkritiknoja< 
fun/Hlll ir H’n i 1 4- ir/JrinZiflTiin vTzn-k-nnn •

iDabartiniais laikais anglai,rą namų užėmę. Tečiau vo-Įrinais, Kasdien tai vienui’ 
turi užėmę ketvirtą dali va- kiečiams toji pozicija nebus.tai kitur po kelis laivus su- 
.karinio fronto. Tokiuo bildu'ga1' ** ” ’ . ’ ' 1 ,J 1
į daug franeuzų paliuosuota daugi ji įsirėmusi į f rančų-j 
‘ir šitie turbut pasiųsta Ver- 
jduno frontam Anglų mūšio 
' linija dabar nepertraukia- 
Imai tęsiasi nuo upės Iser 
■ligi upės Somme. Tasai fak
tas taigi ir liudija, kad ruo
šiamasi ofensivan.

Oyster Bay. — Puikiniu-, 
kas Roosevelt andai jau. 
smarkiau paleido šūvį iš po- 
litikinės anuotos į preziden
tą Wilsoną, aštriai kritikuo-. 
damas už prastą politiką 
Meksiko žvilgsniu. Prez. 
Wilsonas kituomet drįso iš
sireikšti, kad dabartines 
Meksike suirutes pagimdęs 
patįs Suv. Valst. piliečiai,, 
gyvenanti Meksike ir 
turinti ten bent kokius in
teresus. Už tai pulkininkas 
Roosevelt baisiai Wilsoną

, tvirtindamas, 
kad už suirutes Meksike ir j 
amerikonų žudynes ne kas 

| kitas kaltas, kaip tik Wilso-

VILLA SUMUŠTAS IR 
SUŽEISTAS.

KONGRESAS PASKYRĖ 
$8,600,000.

M;

Rytiniam fronte
NESUTIKIMAI ANGLĮ-.

JOJE.
MŪŠIAI SEKĄ.

Petrogradas. — Ritiniam
karo , fronte mūšiai vis dar i sntikimai. Premieras Asqui- 
seka, ypač aplink Dvinską,q- 
kur rusai stengiasi prisiar- facįjos 
tinti prie Vilniaus. Bet vo
kiečiai atsilaiko. Jiems ten 
pasiųsta sustiprinimai. Ir 
dar vokiečiai skelbia, kad' 
ten ir kituose frontuose ru
sai praradę užmuštais ir su
žeistais 140,000 kareivių. Te
čiau rusai tuos nuostolius 
užgina ir tvirtina, kad tur-! 
but patįs vokiečiai tiek pra
radę savo kareivių. Kol darį 
visai neatšilusi žemė, tai 
mūšiai tęsiasi, paskui gi ne-1 
kuriam laikui turės apsisto-' 
ti. !

Londonas.,— Tarp Angli
jos kabineto narių kilo ne-

thas didžiai priešinas rekru- 
; viršininko, lordo 

Derby, įvairiems parėdy
mams ir subskribcijos pie
nams. ’
lordo Derby parėdymu pa
šaukta kareiviauti dalis ve
dusiųjų. Su tuo nesutinka 
Asquith ir jo šalininkai. Jie 

j.tvirtina, kad dar galima su- 
i rasti nevedusių vyrų, o ve- 
idusins reik palikti paskiau

si šia. Tas klausimas parla- 
1 mente bus apkalbamas ir ga

lima tikėties didelių trakš
imi.

Pastaraisiais laikais IDiijii pasilaikyti.

alima ilgai palaikyti, ka-Įtorpeduoja.
. - . . Rytiniam karo froritę ne-'

zų liniją, kyliu ir todėl vi-Įvyko jokios atmainos. Pa- 
suoinet gali butų suremta iš sitaiko smarkių susirėmimų, 
šonų. Be to Avancourt miš-(bet nei viena pusė pirmyn 
kuose franeuzai iš vokiečių' 
atėmė 300 jardų jų linijos 
ir vieną stiprią'poziciją, kur 
jie ilgas laikas laikėsi.

Ir nežinia, katroj pusėj 
teisybė. Bet daug teisybės 
pripažįstama franeuzų pra
nešimams, kadangi vo
kiečiai .visur jau apsilpę. 
Negalėdami taip ilgai paim
ti Verduno, jie pagaliau nei 
nemano to tikslo atsiekti. 
Jiems rupi tik franeuzus er
zinti, kad ilgiau ant užimtų

AREŠTAVO KARDINOLO 
SEKRETORIŲ.VERDUNAS NEĮIMA- 

MAS.
Londonas. — Vokiečiai 

nesiliauja su savo atakomis 
aplink Verdun, bet visos jų 
pastangos tą tvirtovę paim
ti perniek eina. Turbut jie 
tos taktikos laikosi todėl, 
idant neduoti progos franci!-'jime su vokiečių priešinin- 
zams stoti ofensivan. Kelio-Į kais franeuzais i 
se vietose 
prasimušę per franeuzų ap-Į tariamai 
sigynimo linijas, tečiau at- 1”’" T 
gal buvę atmušti. Ir jie ten 
visgi dar narsiai imasi ir 
pesenovei panneša pasibai
sėtinus nuostolius. Ne be ti
kslo tas veikiama.

POTVINIAI SULAIKO 
VEIKIMĄ.

Petrogradas. — Rygos- 
Dvinsko fronte rusų veiki
mas šiek-tiek apsistojo, ka
dangi pavasariniai potviniai 
prasidėjo. Suskydusi žemė 
ir pabliurę keliai neleidžia 
rusams iš vietos pasijudinti. 
Tasai dumblynas rusams 
padaro didesnius nuostolius 
negu vokiečių anuotų šovi- 

| iriai. Reikia atsiminti, kad
Berlynas. — Vokietijos™1 paminėtu frontu, ypač 

valdžios paliepimu BeĮgijo-.al^imai Dauguvos, randasi 
1 >■ pelkiuotų plotų, per
kuriuos pavasario metu jo- 
kiuo hudu negalima perei
ti.

Kai kuriose vietose

je areštuotas belgų kardi- dau" 
nolo Mercier privatinis se
kretorius, kun. M. Lousin.' 
Jis intariamas susinešinė-

Washington. — Kovo 20 
d. S. V. raitelių pulk. Dodd 
su savo buriu sumušė villis- 
tus ties Guerrero. Žuvo keli 
desėtkai villistų. Iš ameri
konų tik keturi sužeista. 
Pats Viila pasirodė sužei
stas. Jo kareiviai tečiau po 
valandai neatlaikė ameriko
nų spaudimo ir, pasiskirstė 
į mažus būrius, pasileido bė
gti. Ilgoką galą amerikonai 
juos vijosi. Daug sužeistų 
saviškių amerikonai su sa
vimi pasiėmė. Amerikonams 

Lno netaktinga politika. Se. ^ko du kulkasvaidžiu, daug 
niau’Wilsonas su. banditų .ai 111 ir a n/L 
.vadu Villa darė taiką, su Į Amerikonai ant 
j juo kuone jau bičiuoliavosi, įtikėtai užpuolė 
gi dabar prieš jį siunčia ek- pasekmingai įveikė.

villistų 
ir todėl

Washington. — Kongre
sas andai beveik vienbalsiai 
(buvo priešingas tik vienas 
socialistas kongresmanas) 
paskyrė $8,600,000 meksiko- 
ninės ekspedicijos išlaidoms.

Tai tik menka pradžia, 
nes su tokia suma nieko y- 
patingo negalima nuveikti. 
Už tuos pinigus norima pa
rūpinti daugiau aeroplanų, 
automobilių, ir kitokių ka
ro Įrankių, taippat sumobi- 
bilizuoti skaitlingesnę ka- 
ruomenę.

KORPORACIJOS NE
KALTOS.

Youngstown, O. — Už 
darbininkų riaušes East 
Youngstown, Ohio, buvo 
patrauktos teisman net pen
kios korporacijos. Jos buvo

Meksikonai suburbėjo įspediciją ir ranka rankon ei
na su Carranza. Toksai ne- artimuosius kalnus, aplink 
pastovumas taigi ir gimdo 
skerdynes ir visokias Mek
sike suirutes.

Pasakojamą, kad prėzid.
i Wilsonas iš tos kritikos tik

g j pasijuokiąs. Bet nežinia, ko-
Ikios rųšies yra tas pasijuo-

Albanijoj,'kimas, ypač artinanties pre- 
zidencialei kompanijai.

nepasivaro.
Užkaukažyj taippat nie

ko svarbaus neatsitiko.
Tą patį galima sakyti ir 

apie Balkanus. Tik čia an
dai vokiečių lakūnai buvo j 
užpuolę Salonikus ir daug] 
žmonių išžiidė.

Kas veikias! 
nėra jokių žinių.

Juodose jūrėse vokiečių 
submarinai nuskandino du 
didelius rusų laivus: vieną TUO JA PRIEŠ UŽPUOLI- 
su sužeistais kareiviais, kitą 
— transportinį, kuriuo buvo 
gabenami į Turkijos.pakraš- 

amunicija. 
daug nuo

žinių gali

čius kareiviai ir 
Ir tuomi rusams 
storių padaryta.

Iš svarbesnių
būti ta, kad Holandija sto
janti karan arba jin prisi
rengianti. Mat, atėjus pava
sariui talkininkai mano sto
ti ofensivan ir išmušti vo
kiečius iš visos Belgijos. Jei 
jiems tas pasisektų padary
ti, tuomet vokiečiai pasi
traukdami, be abejonės, iš 
Belgijos 
dijon ir 
ninkauti. 
tų, taigi
prisiruošia. Pranešama, kad 
visi Holandijos geležinke
liai paimti karo žinybon ir 
paskutinės jėgos baigiama 
mobilizuoti.

suburbėtų Holan- 
tenai imtų šeimi- 
Kad to neatsitik- 
Holandija išlaiko

GRAIKIJA PROTES

; ir belgais v^s dar pasitaiko susirėmi- 
vokiečiai buvo;Padaryta jo namuose krata lnlJ* Bet artimoj ateityj ir 

■■ ’ ' ’ ‘ ; kad tie turės išnykti. Per dvi,
tris savaites karuomenė il
sėsis, kol žemė ganėtinai 
subrings ir apdžius. Po to 
rusai, kaip jau žinoma, pra
dės generalį ofensivą.

MUS.
Atėnai. — Graikijos val

džia prieš centrales valsty
bes energingai užprotesta
vo, kam jų lakūnai užpul
dinėja Salonikus ir žudo 
ten nekaltus gyventojus. 
Pastaromis dienomis kadan
gi vokiečių ir bulgarų lakū
nai Solonikuose iš oro bom
bomis kelis desėtkus civilių 
graikų nužudė ir sužeidė. 
To užpuolimo metu keturi 
vokiečių aeroplanai numuš
ta ant žemės. Paskiau antru 
kartu buvo mėginta užpulti 
Salonikus, bet nepavyko. 
Šiam atvėjyj graikų val
džios protestai nieko negali 
pagelbėti, nes jų neklauso
ma.

kuriuos dabar ir veikiama
Bet Villa paimti gyvą ar ne- į knltimnnos už suokalbį, ku- 
gyvą nesitikima taip greitai ilao tikslu buvę nustatyti 
nes ten randasi tiesiog ne-1 darbininkams vienodą 1110- 
prieinamų vietų. O Villa ži-p<esti vienodą kainą sa
lio visokius kalnuose praėji-i V(i geležinius produktus par
muš ir visokias lindynes,.! davinėti. Atėjus bylos lai
kui* pasislėpęs galil jis sau teisėjas Anderson pa- 
ramiai ilgus laikus gyventi. Į naikino bylą ir tuo patim 
Gi jo sėbrai gali jam ir vai- parodė, kad korporacijos nė
gių pakaktinai sugabenti.

Ir jei ilgiau prasitęs tas 
jo gaudymas, visaip ir pa
čiam Meksike gali atsitikti. 
Daug žinių pareina, kad jo 
pusėn carranzistai pereina. 
Šitie mano, kad amerikonų 
jų šalin Įsiveržimas nėra 
juokai, arba koks paprastas 
žaislas. Ve todėl jie ir gami
nasi bendromis jėgomis 
amerikonams pasipriešinti. 
Laikui bėgant Villa dar ga
li palikti didvyriu meksiko- 
r.ą akyse, o tuomet Dėdei 'cago 
tarnui šposauti nebus gali- Pirmutiniam sulyg rodomojo 
ma, nes priešais save pama
tys karą, kokio nesitikėjo.

turėjusios suokalbio, neigi 
del to buvę gimusios darbi
ninkų riaušės.

BAISI NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO.

Cleveland, O. — Netoli 
Amherest, O., ant geležinke
lio andai atsitiko baisi ne
laimė. Susidaužė net trįs 
greitieji pasažieriniai trau
kiniai. Vienais bėgiais kits 
paskui kitą važiavo į rytus 
New York Central ir Chi- 

Pittsburgh Limited.

raudono ženklo sustojus, 
pastarasis ant jo visu smar
kumu užbėgo. Keli sutraš
kinti su žmonėmis vagonai 
užmesta ant pašalinių bė
gių. Kiek palaukus anais 
pašaliniais bėgiais atpoškė-

i paliudijus.
kun. Lousin priklausąs sla
ptai organizacijai, . kurios 
tikslas — siuntinėti laiš
kus iš Belgijos Francijon.

Rumunijos su Graikija 
stovis nėra žinomas.

Dar kadaisia prieš karą 
su Ilispanija Suv. Valst. bu
vo nusipirkusios anglinį 
garlaivį “Justin” už $145,- 

Londonas. — Diplomati-j 000. Tomis dienomis tą pa
ntuose rateliuose plačiai kai-Į tį garlaivį pardavė vienai

ŠIEMET KARAS PASI
BAIGSIĄS.

Nežiūrint didelių ir sun
kiu nuostoliu, kokius D. C *.7

Britanijai padarė vokiečių 
submarinai, Anglija visvien 
dar turi milžinišką trans-

baiga, kad talkinijifeaįKPfieš,kariaujančių valstybių Eu- .portinį laivyną — 1, 800 gar- 
birždį pradėsią, . :,.geųęralį'ropoję ir už jį pačųiė $301,-1laivių. Tie visi —i——
ofensivą ant. visų .fypųtų;įrp07. Už seną “antrarankį”,randasi ’ Valdžios 
karas, turėsiąs, r, pą^baigįtijgąylaiyį paimtu dviguba kai- ir ■— 
prieš gruodį ar)ją pgpųpd^iųna. Taip tai karo metu už-j 
mėn. Visi taip mano, nes darbia ujama. ' ’ (Įverčia ir kAs',jUb,‘‘Veildaiha,1

garlaiviai 
žinyboje 

karas. turėsiąs, r, pą^baigtį .i garjaiyį paimtu dviguba kai- ir 'valdžiai'-“ nėt žinoma,
• v 1 -------- m--~ -L- i<uiH<ati'a!š!i‘ garlaivis apsi-.

Jūrių pakraštyje, Belgijo
je, ant plačiosios lygumos 
vokiečiai intaisė turbut di
džiausių pasaulyj automo
bilių taisymo ir perdirbimo 
ištaigų, kur nuolat per 2,000 
automobilių “gydoma”. Ne
kurto atgabenami automobi
liai esti visiškai sutraškinti,- 
sulaužyti. Tečiau vokiečiai 
jų nemota šalin —- visa tai 
taupia, kiekviena automobi- 
liaus dalelė branginama du 
prideramai sunaudojama.

RUSAI NETEKĘ 80,000 
ŽMONIŲ.

Berlynas. — Čionai tvir
tinama, kad rusai per pas
kutini savo ofensivą Rygos- 
Dvinsko fronte- netekę ap
link 80,000 kareivių užmuš
tais ir sužeistais.

Šveicarija ima cukrų pir
kinėti iš S. V., negalėdama 
to produkto gauti kariau
jančiose Europos šalyse. 
Pirm karo Šveicarija cukrų 
gabendavosi iš Belgijos ir 
Vokietijos;

Tiktai nešlifuotas cjeį- 
mantas turį (.ypatybę,. p jau 
ii. stiklą.-.. į^ušlifųptąsi tojs 
ypatybės netenka..' !f (,

LEIDO NAUDOTIES 
GELEŽINKELIU.

Washington. — Laikinas 
Meksikos prezidentas leido 
Suv. Valst. valdžiai geležiu- .1° Twentieth Century Li
keriu Northwestern Rail- mited ir susidaužė į vago- 
road gebenti provizijij ir į“" . ........ .  ’4’'‘ .....
amuniciją, skiriamą ameri
konų bausminei ekspedici
jai Meksike. Kad neerzinti 
Meksiko gyventojų, tai visa 
tuo geležinkeliu bus gebena- 
ma ne tiesiog amerikonų ar
mijai, bet meksikonų fir
moms, iš kurių armija kas 
tik jai bus reikalinga aptu
rėsianti. Tasai leidimas to
dėl neturi kareivinio po
būdžio ir tuo geležinkeliui 
amerikonų karuomenės ne
bus galima gabenti.

Ne veltui pulkininkas Ro
osevelt aštriai užsipuolė ant 
šalies administracijos už jos 
strausinę politiką, 'kaš tik 
šalį baisiai pažemina.

nu griuvėsius. Šito trauki
nio tik viena lokomotiva 
nuo bėgių nusirito. Keliau
ninkams nieko blogo neatsi
tiko.

Tečiau pirmų dviejų ke
liauninkai labai daug nu
kentėjo: 27 asmenis žuvo ir 
43 šitokiai, lengvai sužeista. 
Nekuriu lavonai liko į šmo
tus sudraskyti.

Už tą baisų . atsitikimą 
kaltinama migla ir tamsi 
naktis.

Londonas, 
ro ministeris Pojlivdnovt 
pasitraukė iš vietos. Jo vie-, 
ton minister!u paskirtas 
gėn. ČUVajev'. !' <• ■' ■ ■! •••(

Rusijos ka

1



2 Lietuvių.' Laikraštis “Kata Wigs”

Iš tarpo musų 
ir apie mus 
Chicagoje.

Jau metai laiko praėjo, 
kaip Chicagoj susitvėrė dr- 
ja, arba, geriau sakant, 
kliubas jaunų, baigusiųjų 
augštesnįji mokslą lietuvai
čių, vardu “Gabija Soro
sis.”

Kaip viskas pasaulyje, 
taip ir ši draugija, nors 
trumpame savo gyvenimo 
laikotarpyj, perėjo paprastą 
visiems kelią. Pirma per 
laikraščius ir šiaip privati
niai nemažai apie ją kalbė
ta, diskusuota. Keletas lai
kraščių atsiliepė gana ne
prielankiai, kiti išreiškė nu
sistebėjimą, abelnai, visi pa
sveikino naujai užsimezgu
sią draugiją švelniu nepa- 
pasitikėjimu, lyg mandagiu 
abejojimu jos reikalingu
mui ir naudai, kokią ta dr- 
ja gali atnešti musų gyve
nime. Gal ne vienas užtikęs 
laikraščiuose vardą “Gabi
ja Sorosis” yra pamanęs; et 
kas per naujiena, tiek 
jau turime draugijų ir drau
gijėlių keistais - keistes- 
niais vardais, o visos, abel
nai imant, nežiūrint vardų 
įvairumo, mažai kuomi ski
riasi viena nuo kitos. Taip, 
musų draugijos nedaug kuo
mi skiriasi tarp savęs, ne
gu tuomi, kad vienos kruta, 
darbuojasi, kitos gi miega, 
arba rengiasi į saldų atsil
sėti. Visų musų draugijų 
vienodas yra tikslas — bu
dinti‘tarp čionykščių lietu
vių tautinį susipratiimą ir 
kelti apšvietą, nežiūrint, 
kad prie, tikslo einama bent 
įvairiais keliais. Šiame laike 
--laike visapasaulinio krizio, 
jau nebeužtenka vien senų
jų obalsių, kaip kėlimas ap
švietus ir tautinio susipra
timo, bet reikia stengtis, 
kad ir svetimtaučiai pripa
žintų mus kaipo savistovius, 
turinčius teisę gyvuoti ir 
lošti kokią nors rolę histo- 
rijoje. Ir, ištiesų, nors mes 
ir veiktumėm, turėtumėm, 
taip sakant, vidujinį susi
pratimą, bet to niekam ne- 
apreikštumėm ir negarsin- 
tumėm, niekas nežinotų a- 
pic musų egzistavimą, kai
po atskiros tautos. Sekdami 
pavyzdį kitų tautų: lenkų, 
rusinu ir t.t., pradžioje ka
ro ir musų veikėjai supra
to svarbumą- ir reikalingu
mą supažindinimo svetim
taučių su musų tauta, jos 
ideomis, viltimis, norais ir 
siekiais. To atsiekimui bu
vo daroma susirinkimai, ka
me buvo užkviečiami sve 
timtaučiai veikėjai, rašoma 
į angliškus ir kitose kalbose 
laikraščius apie lietuvius, 
būdavo informuojami dides
niųjų lakraščių redaktoriai 
apie Lietuvos reikalus, iš
leidžiamos kningos, pašvę
stos Lietuvos reikalams 
svetimose, kalbose, ir t.t. 
Žodžiu sakant, buvo panau
dojama visokios priemonės^ 
kad įgijus svetimtaučių prie
lankumą ir supažindinus 
juos su lietuviais.

Bet dar tik plati dirva, 
į kurią pirmiaus suvis ne
buvo atkreipta atidos, bet 
kuri, jaigu ..sumaniai ir tin
kamai išnaudojus, atneštų

nemažą naudą supažindini
me ir susipažinime musų su 
svetimtaučiais, reikale jų 
informavimo apie lietuvius. 
Toji apleista dirva, tai su
pažindinimas svetimtaučių 
labiausia inteligentų su 
geibia rengimo vakarų, 
lių ir pasilinksminimų, 
užduotį veikliausia gali 
likti jaunuomenė. Jaunuo
menė turi savo tiesas ir rei
kalauja nevien tik pamok
slų, prakalbų ir teatrų, bet 
taippat ir draugiškų savi
tarpių susiėjimų ir padorių 
pasilinksminimų. Kas gali 
būti gerinus, jaigu ant to
kio vakaro, kame susirenka 
žiedas musų augštesnės iš
silavinusios jaunuomenės, 
užkviest svetimtaučius vei
kėjus, kad kartu besilink
smindami susipažintų vieni 
su kitais ir užmegstų arti
mesnius ryšius tarp savęs. 
Man rodos, svetimtautis, ap
silankęs į tokį vakarą-balių, 
išneš gilesnį įspūdį ir prie
lankiausią nuomonę apie 
lietuvius, negu perskaitęs 
laikraštyje žodį “Lithua- 

, nia”, nors ir keliolikų sykių 
atkartotą.

Kad užpildžius tą truku
mą reikale informacijos svo- 

. timtaučių apie lietuvius ir 
buvo sutverta draugija ar- 

. ha kliubas “Gabija Soro- 
[ sis. Tų draugiją sutvėrė 
. kelios, baigusios augštesnį 
, mokslų lietuvaitės. Į jų pri

imama taip-pat narės tiktai 
su augštesniu išsilavinimu. 
Žemesnio ir vidutinio mok
slo, arba High School neuž
tenka. Ir nieko stebėtino, 
jaigu į šeimyninį pasilink
sminimų kviesti atsižymė
jusius svetimtaučius, dak
tarus, profesorius, reikia, 
kad ir nariai tos šeimynos 
mokslu ir išsilavinimu ne
žeminu stovėtų, jaigu nori
ma, kad vieni ir kiti jaustų
si savo vietoje. Užtad daug 
prieš “Gabiją Sorosis” ran
dasi priešu, kurie užmetinė- 
ja tai draugijai skirstyme į 
kastas, tai yra piktinas dėl
to, kad į draugiją nepriima
ma narės bemokslės arba 
mažo mokslo.

Ir čionai prisimena man, 
musų baliai pobažnytinėse 
salėse ir hall’ėse, kur susi
renka marga musų publika. 
Kiek ten tenka išgirsti 
visokių patėmijimų ir sar
kazmų nekenčiamoms ypa- 
toms, o kartais net bonka į 
galvų nuo pusgirte “apsi- 
švietėlio” “Bailiuko”. Man 
rodos, svetimtautis veikė
jas nekažinkaip jaustųsi ant 
tokio baliaus, jei pri- 
reikėtų drebėti už savo pa
kaušį. Užtad ir gabietės sa
vo įstatuose nurodė stengi- 
masi ne į daugumų, bet so
lidarumą narių. Rodos aiš
ku, užmetimas gabietėms 
skiriinosi nuo liaudies yra 
be pamato. Teko man būti 
ant jų pasilinksminimo va- 

ikaro, iš kurio išnešiau kuo- 
geriaųsį įspūdį, žodžiu sa
kant, neapsakomai man pa
tiko.

Niekad dar neteko būti 
tokioje gražioje ir inteligen
tiškoje draugijoje, taip kad 
net užsimiršti esąs tarp lie- 
vių. Publikos atsilankė 
taippat.nemažai ir daugiau
siai parinktosios: daktarų, 
profesorių, advokatų, redak
torių, visokių artistų ir taip 
toliais ’ įvaĮrių, ? įvajliaąsid 
tautų. ^Daugui^a ji) pirmą

pa- 
ba- 
Tę 
at-

kartą sužinojo apie lietu- Tai yra tikra vargšų pa-Į saliunan. Aš stiklelį, jis sti- 
vius ir labai stebėjosi, kad'guoda ir globėja. Vakarais 
tai yra1 graži ir prakilni tau-! ji mokina Settlement IIou- 
ta, kurios mergaitės sugeba se, apart to duoda lietuvių 
surengti tokius vakarėlius.
Tiesa, tai pirmas balius, kur 
svetimtaučiai buvo užkvie
sti. Tas buvo geras informa
vimo vakaras. Negana to, 
pelnas to vakaro buvo ski
riamas sušelpimui našlių ir 
našlaičių. Tuodu tikslu: in
formuoti svetimtaučius apie 
lietuvius ir suteikti tų pa
čių lietuvių našlėms ir naš
laičiams pašelpą — pilnai 
buvo atsiekta.

Neiškenčiu čionai nepa
minėjęs kelių veiklesniųjų , 
“Gabijos Sorosis” narių. 
Manau, žingvidu bus žinoti, 
kas jos tokios yra, kurios 
sumanė pirmos išnaudoti tą, 
kas kitų buvo nepastebėta. 
Nes randasi užmetimų, jog 
tai gabietės esą nupuikusios 
panaitės, kurios nieko ben
dro nenori turėti su lietu
viais. Tas aiški netiesa. 
Del pavyzdžio privesiu ke
lias iš Gabijos šulų:

Panelė M. Brenzaitė y- 
ra labai maloni, turi gražią 
iškalbą ir prielanki prie vi
sų. Ji kiekvienam stengia
si padėti, kuris tik kreipia
si prie jos, darbu ar patari
mu, nežiūrint ar tai butų 
inteligentas ar bemokslis. 
Antra p-lė A. B. Balčaičiutė, 
kuri dirba “Kataliko” ofi
se, yra nemažai prisidėjusi 
prie musų tautinio veikimo. 
Trečia p-lė Urbiutė ir p-lė 
Toleikiutė, kurių pirmoji 
turi krautuvę drapanų vi- 
dumiestyje, Chicagoje, o 
antroji užlaiko “Beauty 
Shop”, yra plačiai žinoma 
visiems aplinkiniams lietu
viams savo mandagumu ir 
prielankumu. Ketvirta p-lė 
Viktorija Marcinkevičiūtė, 
viena iš turtingesniųjų Ga
bijos narių, bet kuri nekuo- 
met nesišalina nuo tautinio 
veikimo ir visuomet remia 
gerus sumanymus. Penkta 
p-lė L. Narmontaitė yra vie
natinė lietuvaitė, kuri mo
kinasi North Western Uni
versitete. Yra baigusi augš
tesnį mokslą ir turi gražią 
iškalbą. Nors dar jauna, bet 
labai yra užsiinteresavusi ir 
atsižymėjusi “moterių klau
sime”. Šešta p-lė Rudaus- 
kaitė, yra visiems chicagie- 
čiams žinoma, kaipo gabi 
dainininkė. Septinta p-lė 
M. Vaitaitė yra labai gabi 
ir užima gerą vietą Western 
Union Telegraph Co. P-lės 
A. ir Ij. Gaižaitės, nežiū
rint savo dieninio darbo, va
karais studijuoja tiesas 
(Law) ir mano kitais me
tais baigti. Žodžiu sakant, 
kur tik pasisuksi, sutiksi 
gabietes ir kas tik su kokiu 
reikalu kreipsis prie jų, 
gaus visuomet rimtą ir tei
singą patarimą ir t.t. Nes 
gabietes galima sutikti vi
sur, kaip tai dirbančias of- 
fisuose, teismuose, ligoninė
se ir kitur. Čia negaliu ap
leisti. nepriminęs vienos iš 
darbščiausiųjų, atsižymėju
sios visuomeniniame veiki
me ir žinomos visiems inte
ligentams. Tai gabietė pane
lė St. Čiurlioniutė. Ji yra 
nenuilstanti, darbšti, o ypa
tingai neturtėliai žmonės ją 
žino ir kiekvienas laukia, 
kad ateitų ir parašytų čekį 
už randi], bučemėn, anglims 
ir t.t., nes ji darbuojasi prie

kalbos lekcijas svetimtau
čiams, kartu išguldo ir “Es
peranto”. P-lė St. Čiurlio- 
niufe žino daug kalbų ir ga
li susišnekėti jomis lengvai. 
Dabar p-lė St. Čiurlioniutė 
renka kningas ir laikraščius 
savo globojamiems varg
šams ir tai paskui išdali
na lietuviams, kurie randasi 
ligonbučiuote, . kalėjimuose 
ir kurie reikalauja to. Jai
gu kas turėtų atliekamas 
kningas, arba mėnesinius 

! laikraščius, žurnalus, ar 
taip finansinę pagelbą, mel
džiu kreiptis adresu: Miss. 
St. Čiurlioniutė, 1728 N. 
Wood st. Chicago, Ill.

Man rodos, komentarų 
prie to nereikia. Draugija, 
kuri turi tokias darbščias 
nares, negali kelti mumyse 
neižsitikėjimą, bet visi tu
rime tik džiaugtis ir pa
sveikinti ją, linkėdami kuo- 
geriausio pasisekimo.

Lai gyvuoja “Gabija So
rosis”!

Drevė.

klelį, taip ir susilaukėm va- 
karo. Mikas tai patėmijęs ir 
sako.: Žiūrėk, jau saulė tem
sta. Bet kai su vargu išėjo
me iš smuklės, tai pama
tėm, kad tai buvo saulės 
nusileidimas, o ne užtemi
mas. Tai mat, taip ir neteko 
pamatyt, kaip saulė temsta.

Jonas: — Užtat patyrėt, 
kaip protas jums temsta.

Ligonis.
Antanas į Joną: — Ko 

tu taip išblyškęs. Ar neser
gi?

Jonas: — Sirgti nesergu, 
bet ko tik nebuvau numi
ręs po Užgavėnių.

Petras:— Kas do prieža
stie?

Jonas: — O gi mat Užga
vėnių vakare supusčiau ke
lis svarus “porkčiapo”, iš
gelia u bonką degtinės ir de
šimtį blcšinaičių alaus. Tai 
brač pilve pasidarė tikra 
revoliucija, kuri inažko ga
lo man nepadarė.

NORI IŠPIRKTI VAIKUS

Noriu baigti.
Petras (svyruodamas ša

lę smuklės gieda):— Anio- 
las Dievo ap-p-reiškė Pan- 
nai Marijai...

Magdė (davatka).— Žmo- 
gel, kaip tu Dievo nebijai, 
nei žmonių nesigėdi prigė
ręs tos prakeiktos degtinės, 
vos tik turies ant kojų, o 
dar Dievo Aniolą vargini!

Petras: — Eik tu, žem- 
šniukšte, plytlaiže! Be jus, 
davatkų, tai jniekur neapsi
eisi, vadinas, nei velionio 
palaidosi, nei dievobaimin
gai užgiedosi.

Magdė; — Man regis, tau 
buteliukas daugiau rupi, ne
gu gailestingi darbai ir mal
dingumas.

Petras: —- Plepėk sau 
sveika; jus ir pats kipšas 
neperkalbės, bet visgi ma
tyt iš tavo kalbos, jog šian
die nei vienos plytos baž
nyčioje nenulaižei, nes ne
žinai, kas tai per iškilmė 
buvo.

Magdė (susirupinusi) :— 
Meldžiamasis, sakyk, kas 
ten buvot! Gal atvažiavo 
koks nors maldingas kuni
gėlis? Gali spaviedojo iš vi
so gyvenimo? Gal į “bros- 
tvas” rašė ir mainė?

Petras: — Matai kas tau 
rupi. To viso nebuvo, bet 
buvo egzekvijos už dūšią 
buvusio giedotojo, gedulin
gos pamaldos. Išdžiuvo, iš
troško širdis ir gerklė, 
o kunigėlis, kaip tyčiomis, 
taip augštai užgiedojo Anio- 
las Dievo, kad jokiu budu, 
vadinasi, nebuvo galkn?. nu
imti. Ačiū, šeimininkas pa
rūpino dvi bački naminio 
alučio; ko stigo, pas musų 
kaimynų smuklininkų atsi- 
gijome. Atgijo ir mano šir
delė, atvilgo
vadinas, dabar ir noriu 
baigti tų Dievo Aniolų.

gerklelė, taigi 
pa

Saulės užtemimas.
Jonas i Baltru: — Ar
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MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSL

Tari geriausią pasisekta*. Ka* 
aakt pilna* imoaią.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriauaUu 

vaidinimu* u* pigi an*1 a* kai

Ui •« Ha pamatyti graieąl 
Teatrą, kaip vidumiestyjo ui 
50c.

Nedtliomia 10c. balkoaaa, Ifie. 
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po pietų.
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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.

“Geriausia žemlapis lietu
vių kalboj, 
labai 
liepė 
čiai.

Persistato 
puikiai.”—Taip atsi- 
apie jį visi laikraš-

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus.
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Kraugeriai teutonai pasi
baisėtinus prajovus išdari
nėja užimtuose kraštuose. 
Dabartinis karas paskui sa
ve paliks tokių žymę, kurios 
per kelis šimtmečius nebus 
galima užtrinti. Kaip Len
kijoj, taip Lietuvoj ir kitur 
teutonai gyventojus užkrės 
lytinėmis ligomis, nuo ku
rių apsivalyti užims labai 
daug laiko ir žmonių kartų 
kartos turės nukentėti.

Vokiečių kareiviai užim
tuose kraštuose daug mote
rių ir mergelių suvedžiojo, 
subjauriojo. Paryžiaus lai
kraščiai tai faktu patvirti
na. Daug moterių ir merge
lių susilaukė kūdikių. Di
džiuma jų Lenkijoje todėl 
kreipėsi į ten veikiančių vo
kiečių valdžia, prašydamos 
sau ir kūdikių užlaikymui 
pašelpos. Kuomet tie prašy
mai iš visų pusių pradėjo 
plaukti, Varšavcs reneralis 
gubernatorius von Beseler 
buvo priverstas paskelbti 
sekantį įsakymų:

“Kadangi daugelis mote
rių kreipiasi į vokiečių val
džia, prašydamos pašelpos 
auginti savo vaikus, gimu
sius per vokiečių kareivių 
priežastį... tatai pasiūloma 
motinoms, idant tuos savo 
vaikus atiduotų vokiečių 
valdžiai, kuri juos savo lė
šomis išauklės ir suteiks 
apšvietimų; be to motinoms 
už kiekvienų bernaitį valdžia 
dar išmokės 150 markių, o 
už kiekvienų mergaitę 100 
markių. Motinos, kurios su 
pasiulijimu nesutinka, jo
kios pašelpos negaus.”

Tai vienas pavyzdžių teu
tonų kulturingumo.

DEŠIMTS MILIJONŲ DOLE- 
rių pradedamos “Cut Over” že

mės Arkansase ir Louisianoje, 
laukiančios apsigyventojo. De
šimts mėnesių ganymo, užtekti
nai lietaus, javai išduoda penkis 
iki penkiolikos tonų pašaro nuo 
akerio, nėra jokio reikalingumo 
statyti budinkus ūkės gyvuliams, 
ir neaprubežiuotas mėsos reikala
vimas yra parankumais. Gera 
žemė $5.00 iki $10.00 už akerį iš
ilgai Rock Island linijas. Męs 
galime suteikti Jums bešališkų, 
ištikimų informacijų apie ūki
ninkavimo progos teritorijoje, 
kurią męs aptarnaujame. Rašy
kite savo gimtoje kalboje į L. M. 
Allen, Passanger Traffic Mana 
ger, Rock Island Lines, Room 
718 La Salle Station, Chicago, 
Ill. (3)

BAUBEI! SHOP ANT PARDAVIMO? 
Gera proga del lietuvio, katras kalba 
lietuviškai ir lenkiškai. J. Valentina.- 
vičius, 507 Wi 123rd str. Wešt Pull
man, 111. ' .
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Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St., 
CHICAGO. ILL, 
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AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliikoa kalboa

„ Lietuviško! kailio*
„ Aritmetikoi
„ Knygvedynt*!
„ Stenografijoa
.. Typewriting
„ Pirklyboa telalq
„ Abelnoa Hialorijoa
„ Suv. Valat. Hiatorijoa
„ Oeogrotijoa
„ , PilietyetSi
„ Pclitiikoa Ekonomijom
„ Dailarašyetfia

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7|3O IKI 0I3O.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Mazola, naujas ir geresnis air‘its vMmui, ar 
kepiniui ir prikimšimui — yra padarytas iš ge
riausių karnų, koki užauginti. Jis yra ekonomiš
kas — gali būti vėl ir vėl vartojamas. Jisai nepa
daro dūmų jūsų virtuvėje — verda prie šilumos, 
dvigubai didesnės už sviesto, prie pusės taukų ši
lumos, Tai reiškia laiko sučėdinimą ir kuralo su
dedi j imą.
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tu 
matei balandžio 4 dieną sau
lės užtemimą?

Baltrus: — Labai norė
jau pamatyti ir net buvau 
prikalbinęs Miką Srėbalį ei
ti draug saules žiūrėti. Bet 
kadangi saJle -ilgai henorė-

WcS^t:lio nttiffi,' tar’nibs’ užėjome (

Tol. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

3136 W. 39-la gal., Chicago, III. 
arti Kedzie avė.
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Prikimšimas — Vartokite Mazola te
nai, kur reikia prikimšti. Jus galite tu
rėti prikimšim.], kasdien. Jau dau- 
giaus nereikalinga pirkti brangius 
svetinių šalių aliejus. Mazola padaro 
skaniausi prikimšimu, kokį jus kuo
met nors ragavote.
Apkepinimas — Mazola pagamina lu
kštų, kuris yra gardus ir suvirškina
mas. Mazola yra nepaprastai puikus. 
Joje reikalinga vartoti tiktai labai 
mažai — daug mažiaus negu papras
tam apkepinimui.
Kepimas — Mazola yra geriausiu dai
ktu prie kepimo. Paeidamas iš valgy- 
tinų dalykų, jisai prigelbsti maisto 
virškinimui ir neužkenkia jojo sko
niui.

Mazola yra taip tyras, saldus ir gardus, kaip 
gardžiausias maistas, kurisai yra kepamas ja

me. Šeimininkės visoje Amerikoje vartoja Mazolą 
virimui, apkepimui ir prikimšimui.

Mazola yra padaryta iš geriausių augintų 
kornų ir iš nieko daugiaus.

Pareikalaukite Mazola Virimo Knygos 25 
praiziniai nurodymai. Gaukite Mazolos iš savo 
groserninko šiandien ir nustebinkite savo šeimy
ną kai-kuriais valgiais, kurie yra taip gardus ir 
skanus, kuomet padaryti su Mazola.

ir

Corn Products Refining Co.
New York
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Korespondencijom
ROCHESTER, N. Y.

Lietuvių Diena.
Kovo 5 d. vietos lietuviai 

iškilmingai ap vaikšč io j o
Lietuvių Diena. Išryto šv. 
Jurgio bažnyčioje atsibuvo
pamaldos dalyvaujant vi

soms draugijoms už brolius 
žuvusius kare. Vietos kle
bonas kun. Kasakaitis pa
sakė gražų pritaikintą iš
kilmei pamokslą. Vakare 
pobažnytinėje svetainėje 
buvo prakalbos, dainos, ei
lės ir aukų rinkimas. Pir
mas kalbėjo kun. Kasakai
tis. Kalbėtojas jautriais žo 
džiais nupiešė reikšmę šios 
tautiškos šventės mums 
lietuviams, paskui kalbėjo 
apie, Tėvynės meilę, primi
nė, jog reikia mylėti Tėvy
nę ne pačiais žodžiais ir jau
smais, bet rimtais darbais ir 
pasiaukojimu; galutinai,
perstatęs liūdną dabartinį 
musų Tėvynės stovį, pa
skendusios kraujuose ir aša
rose, karštai žadino visus 
aukoti kiek kas išgali. Po- 
tam sekė aukų rinkimas, 
laike kurio kalbėjo p. J. 
Rickis. Kalbėtojas pasako
jo apie baisybes, kokios da
bar dedasi Lietuvoje, pavy
zdžiais nurodė kaip kitų 
tautų žmonės čion gyvenan
tieji rūpinasi apie savo tau
tos pakėlimą, tiktai vieny
bės ir pasišventimo reikia 
ir lietuviams ypač dabarti
niais laikais. Deklemavo: 
p-lė L. Jančaičiutė — Var
ginga Tėvynė” ir p. K. Gau- 
bis — “Daina”. Pertrauko-

čįutef 'EI. Bcrnatoniutė; 
A. Skabeikiutė; J. Poškus;
L. Savickiutė; O. Kazakevi
čiūtė; J. Sedleckis; M. Ba- 
ranauskiutė; A. Gudeliutė; 
T. Maluiiavičiutė; D. Gri- 
caitė; J. Malcevičaitė; J. 
Šūkis; N. Brūžinto; A. Ber- 
natavičintė; Jul. Paluikis: 
O. Zdanevičiutė; A. Gudi
nąs; J. Anusevičiutė; K. 
Degučiutė; V. Pikuniutė; J. 
Stašaitis; S. Steponaitis; M. 
^abrinkis; J. Kiekis; J. So
delis; J. Neveda; A. Širvin- 
skas; Zdanavičiūtė; K. Du- 
jiekiutė; L. Jančaičiutė:
M. Ventis; P. Širvinskas; T. 
Stukiutė; M. Knlbis; J. Gu
dinas; Jul. Malinauskiutė.
Smulkesnių aukų $19.26.

Už ženklelius specialiai 
ai dienai pagamintus, ku

riuos pardavinėjo p-lės: 
L. Jančaičiutė ir A. Berna- 
eavičiutė, surinkta $19.51.

Viso surinkta ..$151.27 
G a rbė rochesteriečiams

už taip gražią auką savo su
vargintai Tėvynei! Nors tik 
trumpas laikas praslinko, 
kaip lankėsi pas mus p. S. 
Šimkus ir išsivežė $215.15. 
bet tas nesumažino ir šioje 
tautiškoje šventėje Rochos- 
terio prakilnių tėvynainiu 
duosnumo, ir šį kartą šie 
miesto lietuviai—katalikai 
pasirodė tikrai mylinčiais 
savo Tėvynę sudedami ant 
jos aukuro didelę auką.

Lietuvos Sunūs.

HUDSON, MASS.
Atrasta. negyvas kūdikis.

Kovo 21. dieną vietos du 
policiarifu po gatvekario 
tiltu upėj atrado bunduliu- 
ką, kuriame buvo įvyniotas 
dienos ar dvieju senas negy

vakarienę, kurioje dalyva
vo kaip katalikai, taip tau
tininkai. Dalyvavo įr p. St. 
Šimkus. Aukų nukentėju
sioms del karo surinkta 
$21.70.

CLEVELAND, OHIO.

vas kūdikis. Policijos vir
šininkas sužinojo, kad to
je piktadarystėje intariama 
viena lietuvė mergina. Atsi
rado ir liudininkai, kurie 
išvakaro ją buvo matę ap
link tiltą besisukinėjančią 
su bunduliu. Sužinota ir kur 
jinai gyvenusi. Pasiųsta į 
nurodytus namus policija 
su gydytojumi. Ton patirta, 
jogei tiesa, kad tokia ir to
kia mergina pagimdžiusi be 
daktaro moteriškos lyties 
kūdiki, bet po to veikiai iš
sikrausčiusi.

Kaip ten buvo ir kaip bus 
nežinia, tik faktas, kad kū
dikis atrastas, o motina kol 
kas ieškoma ir nesuranda
ma. K.

*
Brooklyn, N. Y.

Kovo 19 d. Draugelio sa
lėje atsibuvo Sandaros pir
mos kuopos (tautiečių kliu- 
bo) susirinkimas. Prisirašė 
keli nauji nariai. Nutarta 
sušaukti sandariečių suva
žiavimas balandžio 2 d. toj 
salėje.

tarpe jų nesimato. Bet vai
kinų tarpe atsiranda ir šel
miu, kurie su mergaitėmis 
meilinasi, o paskui jas pame
ta. Nesenai vienas toksai 
nedorėlis merginą varge 
paliko nežinia kur išdumda-

da pradeda gerti, tai kaip i 
bačka lieja, o kada reikia 
užmokėti, tai kaip kvailys, 
stovi.

— Na, tai ištikro nei sta
bu, kad jus žemaičiai ju*> 
pragarsėjot...

mas.

New Britain, Conn.
Kovo 19 d. vietos vyčių 

42 kp. buvo parengusi pra
kalbas. Publikos atsilankė 
aplink 300 asmenų. Buvo 
du kunigu kalbėtoju. P.

lj liestdencijos.
g Monroe 5622 Tel Haymarket 1027 ■ 

. ANTON A. T0CHA ■
ARCHITECT & ENGINEER y 

■ Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir ~ 
g rezidencijoms ir tt už labai žemas kainas £ 

Room 207 Home Bank B’dg.
g N. E.-Cor. Ashland &. Milwaukee avė. ■ 
g. Ros. 1431 Holt St Chicago, Ill. g

Išrasta <

white rock" 
’ * * ! f I ' ' '• ’ ■

Wilmerding, Pa.
Kovo 12 d. čia atsibuvo 

Sus. Liet. Amer. 3-jo ap
skričio suvažiavimas. Suva
žiavime paaiškėjo, kad Pit-į 
tsbmgo apylinkėje šiemet 
susitvėrė 3 naujos kuopos 
ir nariu Sus. prisirašė ap
link 500 asmenų. Išrinkta 
nauja apskričio valdyba. 
Dalyvavo 15 delegatų.

CLEVELAND, OHIO 
Darbai ir darbo ieškotojai

Čia daug iš kitur priva
žiavo žmonių-be,darbių dar
bų ieškotų. Ypač suplūdo 
daugybė paprastu darbinin
kų, tarp kurių randasi ir 
žymus skaičius lietuvių. Aš 
noriu lietuvius, paprastu0 
darbininkus, perspėti, kad 
jie iš kitur į Clevelandą ne
važiuotą aukso ieškoti, nes 
vietoj to čionai sutinka tik 
didelį vargą. Čionai darbą 
gali gauti tik “molderiai”, 
mašinistai ir kitokie amat- 
ninkai. O paprastų darbi
ninkų yra pilna.

Darbininkas.

So. Boston, Mass.
ALT. Sandaros 7 kp. žy

miai auga. Nesenai buvo 
kuopos susirinkimas. Daug 
nauju narių kuopon įstojo. 
Tarpo jų Įstojo ir dailinin
kas Mikas Petrauskas.

Newark, N. J.
Šiam miestui šiemet su

kako 250 metų nuo jo įkū
rimo. Todėl miestas rengia 
didelį apvaikščiojimą. Ap- 
vaikščiojiman pakviesti ir 
lietuviai. Kovo 19 d. todėl 
lietuvių draugijų atstovai 
atlaikė susirinkimą ir nu
tarė prisidėti prie apvaikš- 
čiojimo. Ruošiamas choras 
iš 100 asmenų. Išrinkta ko
mitetas išdirbti lietuvišką 
programą.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ’ ORGANU

Rumford, Me.
Darbai čionai gerai eina 

ir darbą galima gauti, bet 
žmonės išvažinėja kitur, 
manydami kitur rasti geres
niu uždarbių ir .geresnį pra
gyvenimą.

Hoosick Falls, N. Y.
Čionai nedidelis lietuviu 

būrelis gyvena. Nesutikimi

Žemaičių veikėjas.
Kaune susitikęs lietuvis . Ižemaitį klausia:
— Brolau, žemaiti, skai

čiau laikraščiuose apie jū
sų apygardoje garsų veikė
ją, pasakyk man, ar jis taip 
garsus? Koks jis yra? Kuo 
atsižymi ?

-r- Jei jį garsina po lai
kraščius, tai kaip nebus gar
sus. O atsižymi jis tuo, kad 
gieda kaip kisteris, kad pra- 
kaip pradeda giedot, tai 
koks ministeris, kada rašo 
leda kalbėti, tai kalba kaip 
■ai kaip aguonas sėja, ka-

, Prisiunsklte mums tik 50c.
Nusilpnojie ant lytišku organu vyrai, 

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

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

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

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

CHICAGO. ILL.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokia vaistai nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuoso, 
tai imk White Bock Beumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą,

Jaigu jūsų aptiekoriua negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Roek kornų gydy
tojas išnaikyi kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

se šv. Cecilijos chorą?,, visos 
merginos tautiškai pasipuo
šę, sudainavo keletą daine
lių, o Kanklių Benas sugrie
žė keletą jautrių šmotelių. 
Žmonės didžiai buvo užga
nėdinti iš šio vakaro, kiek
vienas atsilankęs jautė, jog 
čion ištikrųjų apvaikščioja
ma mus brangioji tautiško
ji šventė. Prakilnus upas 
tą dieną, prakilni ir auka 
Tėvynei, nes sudėta net 
$151.27.

Sekantieji aukojo:
Vai. Kačinskas 11 dol.; 

Jieva Peleckaitė 5 dol.; 
Kun. J. Kasakaitis 3 dol.

Po 2 dol.: Jon. Bardzilau- 
skas ir Br. Danilevičius.

Vine. Paluikaite $1.50.
Po 1 dol.: Vyt. Danilevi

čius ; Fel. Paluikis; Dom. 
Began skis; Ign. Kairia; 
Pov. Praninckas; Pr. Šūkis ;
J. Vaiciekevičius; L. Žile
vičius; P. Pabijanskas; A. 
Zimnickas; S. Janavičius: J, 
Čepas; J. P. Senkevičius; 
A. Dziedulionis; A. Devo- 
nis; M. Giedraitis; A. Bara
nauskas; K. Andriuškevi
čius; J. Mociejunas* Pr. 
Petruševičius; P. Banelis;
K. Subatavičius; Jul. Ke- 
lauskas; Sel. Butrimavičius; 
Vine. Butrimavičius; A. 
Vaitonis; P. Šiaučiulis; A. 
Stukas; J. Broknis; J. Bar- 
tmonas; J. Romanauskas; 
J. Bartusevičius; J. Sauno- 
ra; V. Voronkevičius; V, 
Uzdilas; J. Bitinas; A. Sta
šaitis; P. Valulis; O. Var
kaly te; A. Žurauskas; P. 
Pikunas; P. Reinis; J. Ži- 
linskiutė; M. Nakutis; O. 
Pranskuniutė; M. Stukienė; 
J. Levickiutė; S. Malinaus
kiutė; J. Ku]ėraitis; A. Ju- 
cis; Mieli. Škulytė; O. Jon-

C. L. Teatrališkas Choras.
Člevelancįb Lietuvių Te

atrališko Choro dr-ja kov< 
5. atlaikė savo paprastą su
sirinkimą šv. Jurgio para
pijos mokyklos svetainėje. 
Draugijon įsirašė 39 nauji 
nariai. Susirinkimai! atsi
lankė moterių Panelės Šv 
dr-jos komitetas, kuris pa
kvietė chorą imti dalyvn- 
iną rengiamai! minėtos mo
telių dr-jos 10 metų sukak
tuvių paulinėj imiii apvaik- 
ščiojiinan. Pakvietimas pri
imtas. Dainų mokytojas su
sirinkimui be to pranešė, jo
gei Teatrališkas Choras a- 
teinantį rudenį yra suma
nęs statyti scenon įnirusio 
nesenai lietuvių kompozito
riaus Č. Sasnauskio veikalą 
— Epiškai lirišką kantatą 
“Broliai”. Taippat nutarta 
ateinančią vasarą šiam cho- 
ui ir tarp svetimtaučių pasi
darbuoti, nes vasaros metu 
vietos Luna Parke turės sa
vo koncertus visi svetimtau
čių chorai. Clevelando gy
ventojams todėl bus proga 
išgirsti ir lietuviu chorą.

Cl. Liet. Teatr. Choras su
organizuotas ant stiprių 
pamatų ir puikiai išlavintas 
Apie jo išsilavinimo laipsnį 
šio miesto lietuviai patyrė 
kovo 5 d., kuomet buvo pa
minėta apvaikščiojimų Lie
tuvių Diena. Visa publika 
pripažino puikiai išlavintu 
choru, kokio čionai nekuo- 
met dar nebuvo. Dainų me
tu publika jautėsi it kitam 
pasaulyj, taip daug jinai bu
vo užžavėta.

Velvtina todėl ir tolinus 
minėtam nliprui nenuilstan
čiai darbuoties.

Narė.

Lietuviški Margumynai.
Visi “Kataliko skaitytojai yra 

kviečiami rašinėti žinučių Į šį sky
rių žinutes turi būti kaip galint 
trumpesnės, pilnos ir visiškai tei 
singos. Kviečiami yra rašinėti ir 
tie. kurie silpnai temoka rašyti 
Redakcija rūpestingai raštus su 
tvaryks ir bus dėkinga už žinir 
suteikimų. Juo dauginus skaity
tojai rasinės i šį skyrių, juo sky 
rius bus indomesnis ir kiekvienam 
skaitytojui naudingesnis. Taigi i 
skaitytojui ir laikraščiui iš to bus 
nauda. Už visus prisiųstus raštui 
Redakcija iškalno dėkoja, pnsižadė 
dama rūpestingai sunaudoti vis:; 
tinkamąją medžiagą.

Shenandoah, Pa.
Čionai ant kampo White 

ir Centre gatvių andai išti
ko gaisras. Keli mediniai 
namai sudegė. Daug nuken
tėjo skvajeris Birštonas, fo- 
tografistas Jonas Drižis. 
Križanaiiskas, Yasikas ir k. 
Gilberton, Pa.

Ranlo Snbavičiaiis namai 
sudegė. Peliksas ir Juozas 
Marcinkevičiai, burdingie- 
riai, mėgino ugnį gesinti, 
bet sunkiai apdegė. Abudu 
nugabentu ligoninėn.

*
Mt. Carmel, Pa.

Sunkus automobilius su
važinėjo 6 metų vaiką Pe
liksą Marcinkevičinką. Ki
tas vaikas liko sužeistas.

f---------------------------------

Passaic, N. J.
Vietos lietuviai menkai 

kruta-juda apšvietus labui. 
Jei ne vietos TMD. kuopa, 
kolionija gal visai saldu 
miegu užmigtų. Šita kuopa 
taigi dažnai lietuvius suju- 
dina-prablaivo. Ji rengia 
paskaitas, vakarėlius ir tuo- 
mi daug prisideda prie lie
tuvių apšvietus.

*
Harrison, N. J.

“Birutės” choras nesenai 
čia buvo surengęs draugišką 
„8 -.st? ; ’ ■. S ; ■ fcšM I

Die Arenau U

G.W.GAIL&AX.
BALTI MORE. M D.

DYKAI
Prašyk pardavėjo dykai knin- 
gelę Poperio, kuri duodama 
su kožnu 5 c. pakeliu NAVY.
THE AMERICAN TOBACCO CO.

Ją Atrado
Jus jos j ieškote, taboka, kuri 

užganėdins jūsų skonį geriau, ko
kią jus kuomet vartojate pirmą— 
ir taboka, kuri gaivina kūną ir 
kramtymą užtektinai kad užsiga
nėdinti laike visos dienos.

Štai ji yra —

©yf Tobacco
Geriausias Tabakas Geriausima Pakelyje

NAVY pagamintas ypatingai vyrams, ku
rie pageidauja geriausios tabokos kramtyti ir 
rūkyti.

NAVY pagaminta iš Burley lapų, sendin
ta tris metus, kad suteikti geriausią kvapą ir 
sulti. Keturi suvyniojimai užlaiko jį šviežiu, 
kvepiančiu! ir stipriu.

Įgyk pakelį NAVY ir pabandyk savo pyp
kėje. Pamatyk, kaip saldi ir pilna kvapo ji 

yra. Susisuk Cigaretą 
iš jos — ilgos, švelnios pa- 
javos nenukris ir vėjas 
jų nenupųs. Taigi paimk 
kąsnį kramtomo tabako 
ir pamatyk, kaip sultin
gas ir skanus jis yra. Jus 
vėl niekuomet nebūsit be 
Jųsų NAVY.

GERIAUSIOS FARMS
Pirkite pas mus farinas didžiau

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

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio diduipo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios, 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, uos ji greit eina b rangy n. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaus' _;jtuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų del 
pačtos kaštų.

Tikras aure^as:

A. KIEDIS & 00.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

Geriausias būdas def itrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter’lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose uptlekoso arba 
sinčiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

P. K. BRDCHAS
Geriausia vie

ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, Silabi
nius žiedus, bran- 
zalietus, koloni- 
kus, špilkas ir 
Lt. Musų krau
tuvė pripildyta 
naujausios mados 
ivorais ir kai

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

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

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

Redakcijos 
Straipsniai.

LIETUVOS ATEITIS.

Prasidė j us daba rt in iani 
karui, pavergtosios tautos 
įgijo daugiaus vilties, kad 
artinasi jųjų pasiliuosavi- 
mo valanda. Tos vilties ža
vinamos, pavergtosios tau
tos, kurioms lemta pakelti 
didžiausių karo sunkumu 
naštų, kantriai stojo prieš 
užpludusios nelaimės ban
gas. Nors šioji diena yra 
tamsi-tamsi, vienok vilties į 
geresnį rytojų suteikia dau
giaus vieko perkošti tai, kas 
historinio likimo yra lemta. 
Tarp tautų, kurių viltįs pa- 
siliuosuoti iš svetimos ver
gijos skaisčiaus užsiliepsno
jo su dabartinio karo pra
džia, yra lenkai, taipgi lie
tuviai. Abiejų šių tautų li
kimas dabartiniuoju mo
mentu yra daug kame pana
šus.

Viena ir kita gavo perneš
ti vienų didžiausiųjų sunai
kinimų, kokius žmonijos his- 
torija kuomet nors pagami
no. Viena ir kita yra pada
linta tarp didžiųjų valsty
bių, kurios dabar yra susi- 
rėmusios mirtinoje kovoje. 
Vienos ir kitos sunams rei
kia kovoti brolis prieš brolį 
priešų karuoinenėse. Vienai 
ir kitai reikia aukoti savo 
kraujų ir savo gerbūvį sve
timiems tikslams, sveti
miems dievams. Viena ir ki
ta, kraujuose ir liepsnose 
papludusios, tikisi, kad ka
ro gale jųjų laukia tautinė 
laisvė. Viena ir kita tame 
savo lūkestyje yra pasidali
nusios: viena dalis abiejo
se tautose laukia geresnės 
ateities iš talkininkų, kita— 
iš centralių valstybių, kuriu 
priešakyje stovi Vokietija. 
Taipgi viena ir kita šių ne
laimingųjų tautų didesnėje 
savo daugumoje savo viltis 
yra sudėjusios talkininkuo
se. Ir lygiai vienai ir kitai, 
kaip matyt, savo viltyse 
reikalinga bus skaudžiai ap- 
sivilti, apsigauti, bent lai- 
kanties tos minties-kryps- 
nio, kuris iki pat paskuti
niųjų laikų rodosi viešpa
taująs abiejose tautose.

Vokiečių prižadų bergž- 
dumas posirodė tuojaus po 
tam, kai jie pradėjo šeimi
ninkauti užimtose Lietuvos 
ir Lenkijos dalyse. Apie pri
žadus, kurie buvo duoti tų 
šalių gyventojams karo me
tu pradžioje, yra užmiršta. 
Jaigu ’’rusijos jungas buvo 
Šimkus, tai nei kiek geres
niu nesirodo vokiečių vieš
patavimas ateityje, jaigu 
jiems pastoviai tektų užim
ti dabar laikomųsias šalis.

Mažai kas gero galima ti
kėtis ir iš talkininkų, nors 
jie ir skelbiasi mažųjų ir 
pavergtųjų tautų šalinin
kais bei draugais. Labai kei
stai skamba iš talkininkų 
lupų tie priejautos ir priža
dų žodžiai pavergtoms tau
toms, kuomet dvi didžiau
sios talkininkų eilėse valsti
jos — Anglija ir Rusija —- 
yra dviemi didžiausiomi

pasaulyje tautų pavergėjo
mis

Pavergtųjų tautų paliulo- 
savimas ir suteikimas joms 
laisvės butų smūgiu, kulisai 
sunkiausiai atsilieptų ant 
Rusijos ir Anglijos, nes šios 
abi valstijos, paliuosavus 
jųjų laikomųsias tautas, tu
rėtų netekti dabartinio savo 
stovio didžiųjų valstijų tar
pe. Tokios “kvailos4’ politi
kos iš jųjų, suprantama, nė
ra ko laukti. Talkininkai, 
jaigu galės, “paliuosuoti” 
savo priešus nuo kaip ga
lint daugiaus kraštų, kad 
pergalėtiems butų mažiaus 
“naštos”. Bet apie paliuosa- 
vima tų kraštų, kurie yra 
talkininkų rankose, tai jau 
visai kitas klausimas. Su
teiks jie laisvę toms tau
toms, kurioms jie bus pri
versti tai padaryti.

Tarptautiniuose santi- 
kiuose labai mažai galima 
užtikti labdarybės, artimo 
meilės. Jaigu kuri nors val
stija daro kokį nors žingsnį, 
kurisai kitiems yra naudin
gas, tai jinai tai daro, ka
dangi jai pačiai iš to žings
nio yra nauda arba kadangi 
jinai yra priversta taip el
gtis. Sava nauda arba prie
varta yra stengiamasi už
slėpti gražiais ir skambiais 
žodžiais, kuriems tiktai 
kvailiai ir politiškieji nepri- 
brendėliai gali tikėti.

Talkininkai suteiks ma
žoms tautoms laisvę, jaigu 
jie bus prie to priversti. 
Jaigu jie laimėtų šį karų, 
tai gal jie paliuosuotų au- 
stro-vokiečių pavergtąsias 
tautas, kad susilpninus savo 
priešus. “Riebesnius” kąs
nius greičiausiai jie patįs 
sau pasiliktų, ramiai užsi
miršdami apie “mažųjų tau
tų teises.”

Kai-kurių lietuvių ir taip
gi lenkų veikėjų nuomonė, 
kad agitacija užrubežyje 
pa gainins nusprendži antį 
veiksni išgavimui laisvės 
jųjų tautoms, yra niekuom 
nepateisinama. Jaigu dides
nės tautos nebus priverstos 
atsisakyti nuo pavergtų j ų 
tautų, tai jokia agitacija 
nieko nereikš, nes toji agi
tacija gali atsiekti nedau- 
giaus kaip svetimų tautų 
visuomenės simpatijų, prie- 
jautų, o tai jokiu budu nėra 
veiksnis, kurisai nustatvtų 
prijaučiamos tautos likimų.

Visos kalbos — nežiūrint 
kaip teisingos ir prakilnios 
jos nebūtų — ir visi “memo
randumai” valstijų vedė
jams — nors ir logiškiau- 
siais argumentais butų pa
remti — pasiliks tiktai tuš
čiais žodžiais, jaigu jųjų už
pakalyje nėra jėgos, kuri 
paremtų išstatomus reikala
vimus ir kuri butų užtek
tinai svarbi, kad su ja skai
tytus! kiti, “didesnieji”.

Šio tvirtinimo teisingu
me turėjo gerų progų persi
tikrinti pastaromis dieno
mis lenkų veikėjai, kurie 
“diplomatišku!” budu nori 
išgauti savo tautai laisvę. Į 
visas jųjų pastangas, kad 
Lenkijos likimo klausimas 
butų pakeltas tarptautinia
me kongrese po karui, Ru
sija, kaip telegramai duoda 
suprasti, atsakė, kad Lenki
jos sutvarkymas esąs Rusi
jos “viduriniu dalyku”. To- 
liaus sakoma, kad Francija, 
nenorėdama erzintis su sa
vo biciuole Rusija, 1W 
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silėnkia prieš šių nuomonę. 
Reikia laukti, kad ir kiti' 
talkininkai sutiks su tuom,t 
kad pavergtos tautos smau
gimas yra Rusijos “viduri
niu dalyku,” galėtų “atvė
sinti” santikius tarp pačius 
talkininkų ir galop net juos) 
tarp savęs supjudinti.

Lietuviams nėra pamato 
tikėtis kiek nors daugiaus 
malonės negu lenkams. Len
kai dar didesnė tauta, tat su 
jais turėtų bent šiek-tiek 
skaitytis. Gi lietuviai, suly
ginant su lenkų skaitliam, 
yra tiktai menkutė tautelė, 
su kuria nei talkininkai nei 
vokiečiai nemato reikalo' 
rinitai skaitytis. Vokiečiams 
lietuviai yra tiktai “Bauer- 
volk” — kitaip tariant, mu
žikai. Pasakyta aiškiai ir bei 
ceremonijų. Rusai apie po
litiškus Lietuvos reikalus; 
neleidžia nei užsiminti. '

Lietuvių veikėjų prasy-i 
mai, “memorandumai,” agi- 
cija, šaukiamasis prie kitų 
tautų viešosios opinijos ir) 
prie teisybės nieko negelbės, 
jaigu tų veikėjų užpakalyj 
nestovės plačiosios minios,; 
gatavos jėgos paremti savo 
vadovus. Jaigu visa tauta 
nebus suorganizuota į jėgų, 
su kuria reikalinga butų 
skaitytis, kuri su ginklu 
rankoje yra pasiryžusi ginti 
tai, ką ji mato esant savo 
teisėmis, tai viskas kitas 
nieko negelbės.

Šiuom nenorime pasakyti 
kad reikalinga atmesti “di
plomatija”. Anaiptol. “Di
plomatija“ yra reikalinga. 
Vienok jinai privalėtų turė
ti tvirtų pamatų, į kurį vi
suomet galėtų atsiremti. 
Tuomet kiekvienas skai
tytų si su tuom, ko lietuviai 
reikalauja. Tas pat reikia 
pasakyti apie lenkus ir ki
tas pavergtas tautas.

Lietuvos ateitis priklauso 
ne nuo atskirų asmenų, ne 
nuo “memorandumų”, lan
džiojimų po ministerių prie
menes, atsiliepimų į kitų 
tautų visuomenės gerašir- 
dingumų ir priejautų nelai
mingiems. Lietuvos ateitis 
priklauso nuo pačių lietuvių 
tautos. Visa tauta turi žino
ti, ko jinai privalo reikalau
ti, ir turi mokėti paremti 
tuos reikalavimus. Tame 
guli Lietuvos ateitis.

LIETUVIŲ DIENA 
AMERIKOJE.

Sulyg spaudos pranešimų 
kongrese yra pakeltas klau
simas apšaukimo Lietuvių 
Dienos Amerikoje. Lenkai 
ilgai darbavosi tuom pačiu 
tikslu. Jųjų darbas atnešė 
gerus vaisius. Lietuviai yra 
tokiais pat S. Valst. gyven
tojais ir piliečiais, kaip kad 
lenkai. Todėl Amerikos vi
suomenė ir kongresas, visuo
met stovėję pavergtųjų tau
tų užtarime ir ginime, turė
tų ir lietuvius užtarti, kaip 
kad jie užtaria kitas tautas.

Gaila, kad lietuviai iki 
šiolei neišgavo Lietuvių Die
nos. Jaigu butų buvę sutari
mo tarp pačių lietuvių, tai 
Lietuvių Diena turėjo senai 
būti atlikta ir aukos pasių
stos nukentėjusioms. Bet 
visgi gerai. Dabar lietuviai 
turėtų ruoštis prie to, kad 
Lietuvių Diena atneštų kaip 
galint didesnes pasekmes.

TarpLaikraščių
MELUOJA.

Kun. Kemėšio organe 
“Darbininke” pradėjo eiti 
eilė straipsnių, kuriuose už
sipuolama ant “Kataliko” 
kam jis eina neklerikališko- 
je dvasioje. Straipsniai, kaip 
galima matyt, yra vienos y- 
patos rašomi, bet po kiek
vienu straipsniu pasirašoma 
vis kitokiu vardu. Kemėši- 
nio organo 37-tame num. 
apie “Kat.” pasistatytųjų 
platformų rašoma tarp kita- 
ko sekančiai:

“Pirmu pirmiausia, ką reiškia ta 
tautiškai krikščioniškoji pakraipa? 
Jau tik negali reikšti ko kito, kaip 
tik Neprigulmiu Lenką Uoduro sektą, 
arba Kozlavitą sektą, ar senovės Liu
terio ii- kitą. Jeigu “Kataliko’’ leidė
jas mums aiškiai pasakytą, kad jis 
stengiasi sutverti kokią naują katali
ku sektą, tai žinoma butą galima aiš
kinti be kontradikeijos; tur-but užtai 
ir neparašė Rymo Kataliką laikraštis. 
Nes mes bent tiek jau tik gerai ži
nome, kad Rymo Katalikai niekad ne
gali būti be dvasiškijos, kurios “Ka
talikas* ’ žada grieštai vengti, žada 
būti “griežtai priešingas visoms pa
stangoms politiką sujungti su tikyba,’’ 
o patsai yra aršiausias jungėjas politi
kos su tikyba. 1‘avyzrtin, argi nejungi- 
mas politikos su tikyba girties apgy
nėju tikėjimo, vadinties Kataliku, ir 
skelbti savo laikraštyje protokolus 
aršiausią Kataliku Bažnyčios priešą’’.

Jaigu šio straipsnio au
torius seka “Kat.”, tai ji
sai turėjo pastebėti, kad 
męs aiškiai ir atkartotinai 
esame pasakę, kad musų lai
kraštis eis katalikiškoje pa
kraipoje. “Kat.” savo turi
niu parodo, kad jisai apie 
katalikų gy venimų rašo dau
giau negu visi kiti lietuviš
ki laikraščiai, krūvon sudėti. 
“Kat.’4 rupi katalikų reika
lai. To nedrįsta užginčyti 
nei musų “kritikai”. Tat ir 
ano straipsųjo rašytojas, ne
turėdamas ką rimto mums 
primesti, kalba apie Kazla- 
vitus ir kitas nesąmones. Ji
sai gerai žino, kad mes jo
kios sektos ir jokio naujo ti-; 
kėjimo netveriame. Jaigu ji- 
jisai žino, o vienok taip kal
ba, tai jisai meluoja ir šmei
žia.

“Kat.” nėra priešingas 
katalikų dvasiškijai. Musų 
nuomonė yra, kad lietuviai 
kunigai ir aplamai dvasiš
kiai turi rūpintis tikėjimo 
reikalais, o ne politikeiriavi- 
mu. Jaigu kurie kunigai sa
vo kunigiškas priedermes 
meta pasuolei! ir pasidaro 
politikieriais, tai mes prieš 
tokius kovojame. Tat tegul 
musų kritikai supranta, kad 
mes esame priešingi ne ku
nigams bet politikieriams 
sutonuose.

4 4 Darbininko ’ ’ rašytojas 
meluoja, kuomet sako, kad 
mes žadame vengti dvasiš
kijos. Mes to nežadame ir 
nekui>met nežadėjome.

Jisai meluoja, sakydamas, 
kad “Kat.4’ esąs aršiausias 
jungėjas politikos su ti
kyba”. “Kat.” stengiasi po
litikų atrubežiuoti nuo tiky
bos.

“Kat.” nckuomet ne
skelbė protokolus kokių 
nors žmonių ar organizacijų, 
priešingų katalikų tikėji
mui. Todėl “Darb.” sandar- 
bininkas vėl meluoja, saky
damas, kad “Kat.” skelbia 
4‘protokolus aršiausių kata
likų Bažnyčios priešų.”

Savo melų ir šmeižtų rin
kinyje, kurio dalį mes čia 
padavėme, aus gudruolis sa
ko, kad politikų “patsai 
Bažnyčios Galva Rymo Po
pelius rekomenduoja ir ra
gina”. Iš visu melu ir šmei- 
žtų,kurie tilpo tame pusės

špaltdš straipsnyje, ęis tvir- fenus. Vokietijoje. Atsaky- 
tinimas yra didžiausiu šmei- mė buvo gan aiškiai duoda- 
žimu, nes jame užgaunamas nia suprasti, kad p. Gabrys 
yra Šventas Tėvas. Musų stengiąsis prisišlieti prie
klerikalų politika — tai nic-i vokiečių ir 
lų, šmeižtų ir suvėlimu tin
klas. Šv. Tėvas pirmutinis 
pasmerktų tokių politikų, 
jaigu apie jų žinotų. Ir todėl
didžiausiu Šv. Tėvo šmeiži
mu yra davimas suprasti, 
kad musų Bažnyčios Galva 
netik pateisintų musų kle
rikalų melus bei šmeižtus, 
bet dar ragintų ir patartų 
taip elgtis.

Labai bloga, jaigu musų 
neprieteliai nemoka jau nie- 
kuoni kitu kovoti, kaip tik
tai šmeižimais ir melavi
mais.

KAS LIETUVOJE PO 
VOKIEČIU DEDASI? '

“Darbininkas” talpina 
sekančias įdomias ištraukas 
iš laiško, kurį jis sakosi ga
vęs iš žinomo lietuvio vei
kėjo ir kuriame pranešama 
daug indomių žinių apie tai, 
kas dedasi vokiečių užimto
je Lietuvoje:

“Jus gal manote, kad Lietuva jei 
yra užimta vokiečią, tai taip kaip 
priskirta prie Vokietijos; tuomtarpu 
yra taip, kad Lietuva kantonais yra 
atidalinta nuo pasaulio taip, kad ten 
nei uodas snapo ueinkiša. Pats atsto
vas Gaigalaitis beldė visose instancijo
se gauti leidimą, kad atlankytu Di
džiąją Lietuvą ir negavo. Su šelpimu 
nukentėjusiu yra šitaip. Jeigu jus bū
tumėt siuntę savo tūkstančius per vo
kiečią komitetą, jie butu patekę pa
tiems vokiečiams, kurie pirma butą 
nuo musą žmonią už atsakančią sumą 
valgiu rekvizavę, o paskui tuos pa
čius arba panašius valgius, pirktus už 
jusą pinigus, jiems vėl butą dalinę 
butą no vien lietuviams, bet lenkams 
žydams ir vokiečiams. Taip norėjo su
vartoti amerikiečiu pinigus prusą neva 
komitetas po vadovyste Stcputaičio, 
kuris visados gerinasi valdžiai. Be rei
kalo ir p. Gaigalaičiui siuntė $1.000.00. 
Gerai dar kad atsirado ten susipratu- 
ssią lietuviu, kurie uždraudė Gaiga
laičiui tuos pinigus suvartoti per vo
kiečią rankas. Reikėtą, kad ameri
kiečiai tuojau jajn parašytą, kad tu 
pinigą niekam neduotą kaip tik Liet. 
Šelpimo Komitetui, sūrio pirmininku 
yra p. Smetona, o sekretorium kun. 
Dogelis. VISUS PINIGUS, KIBK TIK 
LIETUVOS PAŠALPAI TURITE, 
SIUSKITE TIK TAM KOMITETUI. 
Tik ten ir vien tik ten jie bus su
naudoti su didele del Lietuvos ir lie- 
tuvią nauda, kitur bus lašas vandeni. 
Surinktuosius pinigus, visus kiek tik 
turite, siąskite tam komitetui ratomis 
ir rinkite kiek galint daugiau, ir vėl 
siąskite, nes ten reikalai šelpimo var
guoliu yra neišpasakyti. Lenkai lei
džia Lietuvoj galybę pinigą ir organi
zuoja Lietuvoj Lenkiją, trindami ran
kas iš džiaugsmo. Lietuva gi neturi 
nei žmonią, nei pinigą. Patys vokie
čiai, kurie buvo net prielankus atidali
ni mui Lietuvos nuo Lenkijos, dabar sa
ko:
“Ką jąs vieni padarysite, kad pas 
jus tik Bauervolk (tik valstiečiai ūki
ninkai)! Neišpasakytą klaidą padarė 
musą visa inteligentija, pabėgdama iš 
Lietuvos. Ko buvo bėgti. Dabar mes li
kome tik Bauervolk.

Pinigus siąskite per komendantūrą, 
arba per Rytprusią banką, kuri turi 
atidariusi Vilniuje skyrių, tiesiog p. 
Smetonai. Kaip patsai p. Smetona ra
šė, ią KOMITETAS YRA VOKIEČIŲ 
VALDŽIOS UŽTVIRTINTAS. Jei ki
taip negalėsite, o norėsite greit pini
gus komitetui priduoti, tai siąskite 
juos per cablegramą Jonui Žiliui, Ber
lin. Deutsche Bank.

Informavimui padėjimo, kiek cen
zūra leis, gynimui musą reikalu ir su
si neši mui su Lietuva ir užrubežiu — 
laikytas Šveicarijoj lictuvią susirinki
mas pavedė kun. Jonui Žilinskui (ame
rikiečiams gerai žinomam) leisti vokie
čiu kalboj mėnesinį laikrašti. Jo pa
dėjėju bus p. Ašmys, prusą lietuvis, ju
ristas. Tam ir kitiems reikalams, kaip 
girdėjau, kreipiamasi į Amerikos lietu
vius, kad prisiąstą pašalpą. Jei jie to 
reikalo neparems, tai, žinoma, nieko ir 
neįvyks.

Kunigas Jonas Žilinskas, kurs buvo 
atvažiavęs tūlam laikui į Šveicariją, 
dabar vėl sugrįžo į Berlyną. Gyves 
Vokietijoj ir ten atstovaus lietuvią 
reikalus.

Galima tiketies, jog tame dalyke tu
rės pilną savo tautiečią pasitikėjimą.

Jo leidžiamo laikraščio vardas bus 
“Litauen”. Adresas: J. žilius, Berlin 
W. B. Faeh 15. Laiškai į Vokietiją 
nėra atidaromi ir galite rašyti lietuviš
kai. Laiškus geriau apdrausti.

GABRYS ŠVEICARIJOJE.

Prieš kiek laiko Amerikos 
lietuvių spaudoje buvo ke
letu kartų minėta apie p. 
Gabrį ir jojo likimų. “Lie
tuva” buvo užklaususi, kur 
p. Gabrys dingo, nes jisai 
žadėjo prieš tai atkeliauti 
Amerikon ir paskui ilgų 
laikų nieko apie jį nebuvo 
girdėti. Kitas laikraštis at
sakė, kad jisai turįs žinių 
apie p. Gabrį, buk jisai gy-

susidraugauti
su jais, nors iki šiolei, kaip 
žinoma, p. Gabrys buvo aiš
kiu talkininkų draugu. Ši 
pastanga diskredituoti ,p. 
Gabrį nepavyko. Jisai pats 
laišku į “Lietuvos” redak
cijų praneša apie save. Po
nas Gabrys yra Šveicarijoje 
ir rašo tarp kitko sekančiai:

Lausanne, Šveicarijoj, 
Vas. 29 d. 191G m. 

Gerbiamieji!
Iš Paskutinio “Lietuvos’’ numerio 

patyriau, kad žingeidavot, kas su ma
nim atsitiko. Ačią! Su manim nieko 
blogo, kol-kas, neatsitiko, nors galėjo 
atsitikti... f Ameriką, kol-kas dar 
negalėjau vykti, nes neužbaigiau dar 
susirašinėjimą su Rockefellerio komisi
ja Belgijoj, nuo kurios priguli pripa
žinimas reikalingumo Lietuvai pašal
pos. Du delegatu to komiteto, sugrįžę 
iš Lenkijos ir Lietuvos, pripažino mi
lijoną dolerią Lietuvai ir Lenkijai; 
dabar visais galimais keliais dirbu, 
idant Lietuva gautą atskirai nuo len
ką pašalpą; gal ir pasiseks išgauti 
Lietuvai porą milijoną franką kas 
menuo; mane šiame reikale remia Ber
no ir Londono rusu pasiuntiniai.

Amerikiečiams apie tai savam lai
ke rašiau ir siunčiau kopijas raportą, 
siąstą Rockefellerio fondui, raginda
mas amerikiečius paremti mano akci
ją (veikimą), bet tik nesenai tapo 
man pranešta vietinės krasos, kad visi 
mano apdrausti laiškai (4 ar 5) tapo 
sekvestruoti (užgriebti) anglą ir fran- 
euzą. Kas atsitiko su neapdraustais 
laiškais"— nežinau, nes apie ją sekve- 
stravimą nepraneša.

Lenkai nori mus suėsti be druskos 
po vokiečią globa.... Darbo šioj politi
kos dirvoj be galo. Praneškite ameri
kiečiams, kad esmi gyvas ir sveikas 
Dirbu dabar daugiaus negu kada nors!

Su tikra pagarba,
Juozas Gabrys, 

Villa Messidor av. Elysee,
Lausauue, Suisse.

SLA. centro 
nominacija,

Laikraščiuose jau pasiro
dė pesekmės SLA. centro 
viršininkų nominacijos. 
Kiekvienos partijos žmonės 
agitavo už sava kandidatus. 
SLA. nariai privalėtų turė
ti omenyje ne kandidatų 
partyviškų priguhnybę, bet 
jųjų tinkamumų būti gerais 
ir pasekmingais tos organi
zacijos vedėjais ir ploto to
jais. Kadangi SLA. yra įvai
riausių įsitikrinimų, pa žval
gų, pakraipų žmonių, tai 
žiūrint, kad kandidatai butų 
gabiais organizacijos vedė
jais, reikalinga taipogi tu
rėti omenyje, kad jie butų 
asmenimis, kurie butų, taip 
sakant, “tinkami”, prieina
mi visiems nariams.

Pastaruoju laiku prade
dama gan daug kalbėti apie 
p. Gegužį, kaipo gali
mų kandidatų į prezidentus, 
iš Shenandoah, Pa. Jisai ro
dosi tinkamiausias būti pre
zidentu SLA. Jisai yra mai- 
nicrių organizatorium. Kai
po tokis, jisai pasirodė geru 
darbo žmonių užtarėju ir 
draugu, ir lietuviams darbi
ninkams jisai gali būti tin
kamu į prezidentus. Lietui- 
viai biznieriai jįjį žino, ir 
vargu iš jųjų pusės gali bū
ti koksai nors pasipriešini
mas prieš p. Gegužį. Tikėji
mo reikaluose p. Gegužis 
žinomas kaipo taktingas 
žmogus, kuris lygiai tinka
mas katalikams, kaip ir nė- 
katalikams. Jisai pažįsta 
apdraudos reikalus ir gerai 
susipažinęs su lietuvių gy
venimu. Vargu galima butų 
rasti tinkamesnį kandidatų 
už jį, bent tarp dabartiniųjų 
kandidatų.

Vice-prezidento vietai tik
tų p. Prąnas Kybartas, iš 
Chicagos, Ilk, kuris nesenai 
paaukojo Susivienijimui di
džiulį veikalų “Amerika”. 
Jisai yra gabiu biznierium;

No. 4.

rods, šįmet, baigid 'fadvoka
tūros niokslų, Hi veiklus, 
pažįsta apdraudos reikalus. 
Kadangi vice-prczidentas y- 
ra visu komisijų pirminin
ku, tai busimas advokatas 
tai vietai labai tiktų.

Sekretoriaus vietai tinka 
p. A. B. Strimaitis, tiktai, 
reikėtų daugiau pasimokyti 
lietuviu kalbos. Sekretorius
privalėtų didžiausios lietu
vių organizacijos vartoti 
taisyklingų lietuvių kalba 
korespondencijose,

Kaip išdininkas p. Tanias 
Paukštis, dabartinis SLA. 
išdininkas, iš Pittston, Pa., 
savo veikimu užtektinai sa
ve užrekomendavo, kad bu
tų išrinktas vėl ton vieton.

Išdo globėjais reikalinga 
turėti smarkius ir reikalų 
pažįstančius asmenis. To
kiais galėtų būti p. K. Vara- 
šius, dabartinis globėjas 
kuris yra bankininku Pitt- 
sburg’e, Pa., ir p. S. P. Ta- 
iianevičius iš Chicago, Ill., 
kurisai pirmiaus buvo ban
ko vedėju ir todėl su pinigi
niais reikalais yra gerai su
sipažinęs.

Daktaro-kvotėjo vietai 
reikalinga daktaro, kuris 
butų pirmoje vietoje žmonių 
Susivienijimo narių svei

katos dabotoju, o ne politi- 
kierium. Čia reikalinga pir
miausiai ir svarbiausiai gy
dytojaus, kurisai turėtų už
pakalyje savęs gerų rekor
dų kaipo sanitaristas — hy- 
gienistas. Dabartinis SLA. 
daktaras-kvotėjas yra žino
mas kaipo uolus visuoinenišf 
kas, politiškas veikėjas. Gi 
kaipo žmonių sveikatos da
botojas ir sargas— pirmasis 
SLA. daktaro — kvotėjo 
privalumas — jisai nėra nie
ko nuveikęs.

Tarp lietuvių daktarų 
vargu galima rasti kitų, ku
risai butų taip atsidavęs 
žmonių sveikatos ir sveika
tingumo klausimui, kaip Dr. 
A. L. Graičunas. Jam ir 
privalu butų būti išrinktam 
(Dr. A. L. Graičunas rezig
navo. Red.).

Jaigu butų išrinkta tokia 
valdyba, reikia manyti, kad 
musų didžiausios apdraudos 
organizacijos reikalai butų 
atiduoti į saugias, gabias ir 
ištikimas rankas.

- Pr. švabždis.

PAKVIETIMAS.
Šiuomi atsišaukiu į Ger

biamuosius Skaitytoj us, 
kviezdamas rašinėti kores
pondencijas iš lietuvių gy
veninio ir trumpas žineles į 
musų naujai įvestų skyrių 
4 4 Lietuviški Margumynai ’ ’. 
Tiktai, Gerbiamieji, rašyda
mi žinias, visuomet teiksitės 
paduoti dalykus teisingai. 
Tuom mes išvengsime visų 
nereikalingų polemikų.

Dar sykį kviečiu visus 
skaitytojus rašinėti žineles 
ir platinti Lietuvių Laikraš
tį 44 KATALIKĄ”.

Su pagarba,
S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” leidėjas.
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“Katalikas"
Metams

[Kaštuoja 
$2.00
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Lietuvi ą Laikraštis “Katal ikas”

Mokslo Trupiniai.
KODĖL UŽSIMERKĘS 
ŽMOGUS NEGALI EITI 

TIESIOG?

Būrelis susirinkusiu sve
čiu gali turėti daug smagaus 
laiko, užrišdami bile ku
riam akis ir liepdami jam 
eiti tiesia linija. Padarius tą 
patį bandymą su visa eile 
žmonių, galima bus persiti
krinti, kad nei vienas su už
rištomis akimis negali pa
eiti tiesia linija. Kiekvie
nas visuomet nukryps vie
non ar kiton pusėn. Ir juo 
dauginus bandymą bus da
roma, juo labjaus bus persi
tikrinama, kad žmogus su 
užrištomis akimis negali 
tiesiog eiti.

Paaiškinti šį keistą pirmu 
atžvilgiu apsireiškimą yra 
labai lengva. Dalykas tame, 
kad ant žemės negalime ras
ti žmogaus, kurio abi kojos 
butu vienodo ilgumo. Tiesa, 
skirtumas ilgume yra pa
prastai labai mažas, paste- 
biauias tiktai rūpestingai 
abi kojos išmieravus ir suly
ginus. Vienok skirtumas 
yra.

Šis skirtumas koją ilgume 
savo pasekme turi tai, kad 
viena koja padaro didesnį 
žingsnį negu kita. Kuomet 
žmogaus akis yra atdaros, 
tai jisai, matydamas mažą 
pasisukimą į šalį, sekantį 
žingsnį padaro trumpesnį ar 
ilgesnį ir tokiu budu “išly
gina” savo eiseną.

Kuomet akis užrištos ir 
žmogus tokiu budu negali 
matyti, kokioje linkmėje ji
sai eina, tai pasekmėje vi
suomet bus nusisukimas nuo 
tiesios linijos.

Indomu yra tai, kad jaigu 
žmogus užrištomis akimis 
eitą didele lyguma ir steng
tųsi laikytis tiesios linijos, 
tai jisai apsuktu pilną ratą 
ir sugrįžtu daug iiiaž ton 
pačion vieton, iš kurios pra
dėjo eiti. Ir juo didesnis 
butu skirtumas koją ilgu

me, juo mažesnis butu ratas, 
ir atpenč: juo koją ilgumo 
skirtumas butą mažesnis, 
juo didesnį ratą žmogus ap
suktą.

sau guli kieme. Staiga, nors 
nieko negirdėti ir nematyti, 
šuo pradeda loti ir šoka pa
sitikti prisiartinantį žmogų.

Šioji šuns ypatybė paei
na nuo nepaprastai išlavin
tos šuns uoslės. Šuo užuo
džia žmogą iš toli. Sulyg 
kvepėjimo šuo pažįsta, ar 
tai savas žmogus ar sveti
mas. Šuo netiktai gerai už
uodžia, bet taippogi ir atsi
mena kvapsnį ilgą laiką. Ji
sai turi, taip sakant, gerą 
uoslinę atmintį.

Nakties laiku ateis sveti
mas žmogus, apsirengęs 
šuns savininko drabužiais, 
prie kurią kvapsnio šuo yra 
senai pripratęs, tai šuo sve
timą žmogą priims už savo 
savininką. Tiktai už kiek 
laiko šuo pastebės, kad ne
viskas “gerai”.

Uoslė yra išvystyta ir pas 
eilę kitą gyvuliu. Pas kitus 
vėl gyvulius išvystyta ku
ris nors kitas jausmas. Ga
lima pastebėti, kad pas kie
kvieną gyvulį kurisai nors 
jausmas yra daugiaus išvy
stytas negu kiti jausmai. 
Paprastai tai buna jausmas, 
kuriuoin gyvuliui reikia 
daugiausia naudotis kovo
je už būvį.

KIEK ŽMONIŲ UŽNUO
DIJA KIRMĖLĖS.

Mpi Č1C wri TAQ diją pripažintu Europos, bet 
llLil"OAO- llLil 1HJ. ue Britanijos sala; idant

“Kova” neturi vilties, 
kad kun. Maliausko surink
tos aukos eis “Vilčiai”. 
“Lietuva” neturi vilties 
4 4 Kovos” išvedžiojimuose. 
Pas lietuvius matomai viltis 
visai mažinasi.

pripažintą jai absoliučią nc- 
prigulmybę ir vardu musą 
prispaustąją broliu už jury j 
reikalaujame taikos kongre
se turėti savo atstovus su 
tikslu perstatyti teises, sa
vistoviam irlandą politiki- 
niam būviui.”

MlWHMHWIOinMIllllim
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I Šisai $1 Bepavojingas Skustuvas UžDYKĄ! :

(SAFETY RAZOR)

“Žvirblis” pradėjo nelai- 
ku žvirbliuoti ir ne ant savo 
dirvono. Ar nereikės naba
gui tą viską atžvirblioti at
gal. Vat tai bus “džiabas.” 

# *
Nauji raštai — “Mokslei

vio” kritikuoti negalima, 
nes žemiaus kritikos.

Paieškau savo vyro Petro Morozo, 
27 metų amžiaus, kuris paliko mane 
su 2 vaikais: vienas 2 metų, o antras 
5 mėnesiu. Apleido Vasario 7 dn. 1916 
met. Jis paeina iš Kauno gub. Pan. p. 
Jabotonių kaimo. Kad kas jį sužinotu
mėt, tai meldžiu man pranešti, o aš 
už tai busiu labai dėkinga.

Rašykite: Mis Ona Morozieuė, 1620 
Huron avė., Sheboygan, Wis.

r
U

Amerikoniškas, Visada Gatavas į. 
Skustuvas, (Britva) Nikeliu Padeng-1 
tas Rėmas ir Rankena, 12 Plieninių ■ 
Gelaščių, Pilnas Setas, Juodoje Lea 
therette Bėžeje, Satinu Pamušta.

Pittston’o klebonas 
nemyli tautiečiu nei soci
alistą. Jam tai vis “neaiškus 
žmonės”.

labai

* *
Moksleivis” savo turiniu 

visai nuvažiavo anapus 
bo. * *

srra-

Fabijonas tvirtina, kad 
“neaiš- 

ir saulės
“Katalikas” yra 
kns”. Kai kam 
šviesa neaiški.

*
Delko musu kalbėtojai va

dinasi “daktarais”, socio
logais’4 ar kitaip? Atsaky
mas — kad išgąsdinti žmo
nes, 
savo

tai daugiau “inačija 
4 4 vardo pakėlimui’ ’.

Paieškau savo kaiminiu OnosTe- 
ofilčs Bekeničių. Jos paeina iš Kau
no1 gub., Ukmergės pa v., Subačiaus v.. 
žvirblionių sodžiaus. Trįs metai buvo 
Cleveland, Ohio. Prašau atsišaukti ant 
adreso: Marciona Kumštienė, 587 Colo
ny str., Meriden Conn.

Paieškau brolių Joso ir Petro Loto- 
zų. 4 metai Jonas gyveno So. Dakoto, 
o Petras gyveno Kenasiia, Wis. Paeina 
iš Kauno gub.. Raseinių pav.. Skaud
vilės parap. Labai turime svarbių rei
kalų iš seno krajaus. Kas juos žinote 
arba patįs praneškite šiuo adresu:

Adomas Lotoza 842 W. 
33 st. Chicago, Ill.

Paieškau draugą Antaną Jaugei). 
Paeina iš Kauno gub.. Raseinių pav., 
Šidlavos parap., V eglaičių dvaro. 1 Im. 
kaip Amerikoj, gyveno Chicago,]. Jei
gu kas jį žinot arba irpats malonėki
te atsišaukei. Aš turiu svarbų reikalą. 
Busiu labai dėkingas. Kazimieras Ba- 
ranauskis, Millinocket, Me. P. O. Box 
97.

Reikalaujama:— gaspadinė mažai 
šeimynai; pastovus darbas. Kreiptis: 

A. Žukauskas,
3310 So. Halsted st. Chicago, 111.

Kas užsirašys “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

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS.
Turi mokėti gerai lietuviškai ir pa

žinti rašliavą. Turi būti tikus prie ko- 
roktų skaitymo; lenkų kalbos pažini
mas pageidaujamas, bet ne būtinai. Tu
ri mokėti šiek-tiek vartoti typewrite į 
ir Imti geru, pastoviu, sąžiningu darbi
ninku. Tinkamam vyrui gera ateitis. 
Kreiptis tiktai laišku, paduodant visas 
smulkmenas apie save, savo prityrimą 
ir pasitikimų algą:

3249 So. Morgan st. Chicago. III. 
J. A. Chmieliauskas.
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CHICAGO, ILL. J

| DR. A. J. TANANEVICZE f
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >

CHICAGO. ILL. f
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 Aptickos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

KAIP ŠUO PAJAUČIA 
ŽMOGŲ JO NEMATYDA

MAS.

Kiekvienas iš prityrimo 
žino, kad šuo pajaučia žmo- 
gą, visiškai jo nematyda
mas. Dažnai tamsioje nakty
je,’ kuomet nieko nematyt, 
šuo pradės loti ant prisiar
tinusio svetimo žmogaus. 
Tas pat dieną: šuo ramiai

Viena baisiausią kirmė
lių, kurias lietuviai pažįsta, 
yra gyvatė, kurios įkandi
mas yra labai pavojingas. 
Vienok gyvatė, sulyginant 
su' kirmėlėmis',''gyvenančio
mis šiltuose kraštuose, yra 
tiktai žaislas, menkniekis.

Šalim, kuri pasižymi sa
vo kirmėlių nuodingumu y- 
ra Indija, Azijoje. Tos ša
lies kirmėlės yra ir baisiai 
nuodingos ir neišpasakytai 
skaitlingos. Vien toje In
dijos dalyje, kuri priklauso 
Anglijai, kasmet nuo kirmė- 
lią miršta 18,000 — 22,000 
žmonių. Begalę nuostolio 
kirmėlės padaro taipogi ir 
gyvuliams, kuriuos Indijoje 
tiesiog tūkstančiais naikina.

Anglai stengiasi išnaikin
ti šias kirmėles. Valdžia 
duoda dovanas už kiekvienos 
kirmėlės užmušimą. Vienok 
tas nieko negelbsti. Kirmė
lės, nors jąją užmušama di
deli skaitliai, matomai 
smarkiaus veisiasi, negu 
spėjama jas naikinti. Jaigu 
suskaityti, kiek žmonių kas 
metai žūva nuo kirmėlių į- 
kandimą, tai iš mirusiu kas 
metai galima butą padaryti 
gan didelis miestas.

Dr. A. L. Graičunas una- 
ravai rezignavo iš nominaci
ją į SLA. daktarus kvotėjus. 
Nelaukė nei kol bus išrink
tas. * *

Vienas parapijos klebo
nas, aiškindamas, iš kur pa
eina žodis “Draugas’, štai 
ką papasakojo: Atimk raidę 
“D”, tai bus raugas; atimk 

tai bus angas; a- 
44 a”, tai bus ugas 

atimk raidę “u”, tai pa- 
gas”.

Reikalaujama:— drabužių ir materi
jų pardavėja; vieta pastovi; rekomen
dacijos. ,

Kahn’s,
613 W. 31st str. Chicago, III.

Reikalaujamas:— drabužių ir mate
rijų pardavėjas; rekomendacijos.

Kahn’s,
613 W.olst st. Chicavo, 111.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan Ši. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

“BIRUTES” GAVĖNIOS 
KONCERTAS

VISIEMS NEPRIGULMY- 
BĖ RUPI.

Šiandie neprigulmybės 
reikalauja visos tautos, ku
rios jaučiasi esą stipriomis 
ir kurios save gerbia. Nese
nai angliški laikraščiai pra
nešė, jogei Amerikoj gyve
nanti čekai inteikė Suv. V. 
prezidentui Wilsonui pra
šymą, kad po šiam karui 
kongreso metu nebūtą pa
miršta ir Čekija, kuriai bū
tinai. reikalinga įgyti nepri- 
gulmybė. Pastaraisiais lai
kais tą; patį pącląrė irlandai 
(airiai-ąirišiąi).

Irlandą organizacija var
du “Irlandijos laisvės šali

ninkai”, kurion priklauso 
Amerikoj gyvenančią irlan
dą visokiu srovią draugijos, 
nesenai New Yorke atlaikė 
didelį suvažiavimą. Suvažia
vime išnešta rezoliucija var
du “Irlandijos Neprigulmy
bės dckleracija”. Tąja sa
vo dekleracija irlandai pas 
pasaulio valstybes reikalau
ja Irlandiją pripažinti sa
vistovia valstybe; taippat 
reikalaujama, kad ameriko
nai karo metu nekeliautą 
garlaiviais, gabenančiais ka
ro kontrabandą; gi nuo tai
kos konferencijos, kuri atei
tyj turės atsibūti, reikalau
jama peržiūrėti Irlandijos 
reikalus.

raidę “r”
timk raidę 
ir a ’
siliks ant galo tiktai

* *
Tautiečių Saudara 

lino. Išviso veikimo 
nei šis nei tas.

-X-

susifu-
išrodo

*
Musą Cliicagos “glaunas” 

veikėjas“ taip išrodo, kaip 
Simanas Daukantas — ba

*
Beethovei u > Konservato*- 

rija vieton programo, pada
rė “April fui” atsilankiu
siems.

Dutkus.

Rezoliucijoje pasmerkia

MIRĖ BR. VARGŠAS.
Praeitos savaitės pėtnyčioje, kovo 31 d., mirė gerai 

Amerikos lietuviams, ypač chicagiečiams žinomas Br. 
Vargšas — Bronislavas Laucevičius. Jisai buvo pasižy
mėjusiu lietuviu rašytoju, kurio sceniškieji veikalai yra 
plačiai žinomi. Tarpe eilės kitu veikalu pažymėtina 
“Pirmi žingsniai”, “Paskutinė Banga”, “Gadynės žai
zdos,” “Svetimas Dievas”, “Lizdas Naminio Liūto,” 
“Penktas Prisakymas”, Milijonai Vandenyje.”...........

Velionis gimė rugs. 20 d. 1885 m. Kelmiu miestelyje, 
Raseinią pav., Kauno guber. Mokinosi Lomžos gimnazi
joje. Paskui važinėjo su teaatrališka trupa po Rusiją ir 
vėliaus dirbo vaistinėse.

Amerikoje jisai gyveno nuo 1904 ar 1905 metą. Tarp 
kita ko, teko jam dirbti ir“Kataliko” administracijo
je, kame jisai paliko po savim labai gerą atminti.

Jis^i sirgo suvirš metus.. Kokia liga — gydytoją 
nuomonės skirstėsi. Velionis paliko žmoną ir porą mažu 
vaiku neturite.

Pašvęstas didžiojo kompozitoriaus 
A. A. SASNAUSKIO atminčiai 

Atsibus

Nedėlioję, Balandžio-April 9 d. 1916 m.
vai. vak. i ,,,

Sv. Jurgio Parapijos Svetainėje,
Prisidėkite prie pabrbimo atminties mirusiojo lietuvių kom

pozitoriaus ir dainiaus. 

Numeriuotas sėdynės galima pirkti išanlssto M. J. Domjionaičio 
krautuvėje prieš Šv. Jurgio par. bažnyčia.

‘‘BIRUTE'.

rnr DABAR GALITE STATYTI PIGIAI 7*
5,000,000 pėdų naujo ir vartoto medžio, balkių, grindinis lentų, tvo- 
rinių stulpų, gimtų, 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.

WESTERN WRECKING & LUMBER CO
3300 iki 3400 Wentworth Ave.

Susivienijimas lietuvių Rymo Kataliką Am.
mas anglu pasielgimas Ir
landijos link atsinešime ir 
visokias iš anglišką šaltinių 
paeinančias žinias pa vadi
na4 4 Irlandijos historijos kla- 
stavimu.” Sakoma, jogei 
Anglija nekuomet dar taip 
uoliai nebuvo oesiruošusi 
ginkluotai! susirėmimai! su 
Suvienytomis Šiaurinės 
Amerikos Valstijomis, kaip 
kad dabartiniais laikais. To
dėl norima, idant Suv. V. 
ueutralybė butą pilnai už
laikoma. Nes dabar ne tik 
irlandai, bet ir visi kiti An
glijos priešininkai pripažį
sta, jogei del apturėjimo pa
saulinės romybės, visupir- 
imi pridera uždrausti Ang
lijai Irlandiją persekioti.

Rezoliucijos pabaiga taip 
skamba: ■

“Kreipiamės Į prezidentą 
ir valdžią, kaipo lojaliai šios 
šalies piliečiai, idant Irlan-

Mi. Clemens Raducha, 324. Palmer st., Detroit, Mich., var
tojo Severos Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir štai ką jisai paraŠ.I "A5 > ’gau daugiaus
negu pusantrų metų. Paskui 15 .•,<*.<«' v į vaistą ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti ji kiekvienam, kuris 
serga nuo inkstų.”

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

Severn’s Kidney and Liver
Wfe JĮ (Severos Vaistą Inkstams ii’ Kepe-

Vy nims) kad pasiekus kelio j sveikatą.
JBkvlK&vU y Lig? nurodo inkstą arba pūslės už- 

" degimas, sulaikymas arba ėjimas tirš
to šlapumo, skausmingas šlapiavimas, sutinusios kojos ir 
galvos skaudėjimas, kjlantis dėlei keblumą inkstuose, gelt
ligė ir surūgęs skilvis. Šisai vaistas yra parodęs savo ver
tę pataisyme lovos šlapinimo pas vaikus.
gyvi « ■»« __ _ . paprastai eina greta su inkstų ligomis,S ItCllRĮTftįlTnflS fcnU pagelbėjus gydyme, SEVEROS

GYVYBĖS BALZAMAS (Sev.era’s Balsr.m 
of Life) dažnai yra pasirodęs pagalbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
ir Kepenims.

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

Savo aptiekoja reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jūsų aptieka jų netu
ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO,, Coder Rapids, Iowa

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

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

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

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

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

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

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

Ka gauname dešimtimis laiškų su atsakymais iš kraujaus

Kouel negalit pajieškot savo giminiu? Ar jau visai apie juos užmiršot
Mes galime ištikto jums surasti gimines ir pažįstamus. Jūsų laiškai, siun-. 
čiami giminėms, sugrįsta atgal. Musų gi nueina ir su pagelba biurų se
no krajaus patenka į adresantų rank:,s. ;

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

GENERAL CONSULT INFORMATION BUREAU, K. 3246 S. Union Ave. CHICAGO, ILL
i m ii

Biznieriai garsinkitės L. D. “Katalike”.
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 1

Aplink karą.'
Žinovai /’tvirtina, kad jei 

Suv. Valst. kokiuo nors 
“stebuklingu” budu prisiei
tu pradėti karę su Meksiku 
ir reiktu link Meksikos sie
nos pasiusti nors 75 tukst. 
armiją, tuomet valdžia atsi
rastu nepaprastai kebliame 
padėjime, kadangi tam tik
slui pritrukti] geležinkeliu 
vagonu. Vienu kareiviu su- 
gabenimui neatsirastu per- 
didelių klinčių. Bet su ga
benimu kareivinio bagažo ir 
kitokiu daiktu, armijai rei-

ir paprasti], batu,,6,855. sta
tinaičių sil' aliėjmni maši
noms aliejuoti, 240 pakink-j 
bj/5,912 tuzinu špatu 520 sk. 
šovinių, 67 pundus izoliuo
tu vielų, 70 pundu guminiu 
ratu, 2,129 pundus dygliuo
tu vielų, 10 skrynių stabili
zatorių aeroplanams, 40 to
nu ‘ ‘ trinitrotuoluolu ’ ’
(smarkiai plyštančios me
džiagos), 1,897 skrynias a- 
vahj kareiviams — ir t.t, ir 
t.t. Tai tik vienas transpor
tas. O per savaitę jų po ke
lis tokius išgabenama.

Fraiiciizų laikraščiai pra-
kalingi], butų ir perdaug 
nesmagumų. Didžiuliams 
Suv. Valst. miestams kas
dieni yra reikalinga turėti 
po kelis desėtkus tūkstan
čių vagonų ir jų stoka nuo
latos atjaučiama. Be to va
gonų daug trūksta ir abel- 
nai vidujinei šalies pirkly- 
bai. Ir kuomet visų geležin
kelių vagonai butų panau
doti išimtinai armijos rei
kalams, šalyj visokia pirkly- 
ba turėtų sustoti ir nuo to 
labiausia nukentėtų didžiu
lių miestų gyventojai, žino
ma,- vargdieniai darbinin
kai.

neša, kad sausyj Rusija Ja
ponijai išmokėjusi $50,000,- 
000 už senus šautuvus, šo
vinius ir kitokią karo me
džiagą. Palikusi dar kalta 
Japonijai $30,000,000 ir beto 
dar užsakiusi visokios karo 
medžiagos vertės $40,000,- 
000. Taippat tvirtinama, 
kad Rusija Japonijąi atida- 
davusi jau visą Sachaliną 
už įvairius jai japoniečių 
“pasitarnavimus” šio karo 
metu.

\ s .i M >. r •. . J K . R e J. 7 •.. . , -

Sasnauskio kompozicijos: 
“Užmigo žemė”, “Karvelė
li”, i Kanonas iš kantatos 
“Broliai”. “Birutė savo 
užduotį žada atlikti gerai, 
taip kaip pirmame savo se
zono koncerte. Štai ką rašo 
apie “Birutės” koncertą 
“Naujienos”: “Galima tik 
pasveikinti birutiečius su 
pasisekimu. Vargiai kokia 
nors kita Chicagos draugija 
gali pasirodyti, kad ji vien 
savo (lietuvių) spėkomis 
davė tai, ką davė nedėlios 
koncerte birutiečiai”.

“Katalikas” gi sako: 
“Uždainavus “Birutei” jau-

BAN KES’
i—COFFEE
į 26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku

T,

f▼T -

26<
Szitą Kavą ga -ite tik pas Bankes*. Bandyk šiandien
Bankes* puiki Santos i Bankes* Dairy stalo
Kava ■ Sviestas ^UC

’ ’ ' Puikiausia Arbata /1Aa xhilll
60j vertes, tiktai po i])JUU
Geriausia iš visų Cfi/* 
Arbatų, 60c vertes po ” V V

..-/a .. .. —
Kiti parduoda po 3) c

Bankes* geriausia J“ 
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur*
Vakarine dalis.

1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Bine Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstod st

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cųicagc „ i 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 M 1 waukee avė 
2710 W North avė

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

3244 Lincoln avė
3413 N Clark si

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

Dabartinis karas Suv. V. 
padidino poperos stoką ir 
jos nepriteklius vis labiaus 
atjaučiamas. Francijos ir 
Anglijos peperos dirbtuvės 
kuone visai sustojusios ir 
vos-ne-vos tik savo šalies įs
tengia ta medžiaga aprūpin
ti. Vokietijoje su poperos 
dirbtuvėmis nežinia kaip 
klojasi. Gal tenai ir turima 
pepępis, bet negalima jos į 
kitur išgabenti. Todėl Suv. 
Valstijose su popera visai 
prasta, kadangi ir norma
liais laikais prisieina daug 
poperos iš užsienių partrau
kti, gi dabar reikalingas jau 
ir taupumas. Ilgai besitesiąs 
karas gali popera labai pa
branginti.

Anglija nepabaigė dabar
tinio, o jau rengiasi prie 
antrojo nei kiek nemažes- 
nio už dabartinį karo. Lon
done viešoj vietoj išstatyta 
aplink 3,000 įvairių vokiečių 
firmų katalogų. Gyvento
jai tuoini supažindinami su 
vokiečių visokiais išdirbi
niais ir po šiam karui pra
sidės pirklybinis karas. An
glija savo išdirbiniais mė
gins nustelbti vokiečių vi-

Neutralės valstybės iš 
dabartinio karo Europoje 
pelnosi taip, kaip dar ne- 
kuomet. Žinoma, daugiausia 
iš karo pelnosi Amerika. 
Pav., Brazilija pereitais me
tais iš eksporto į kariau
jančias šalis turėjo $111,- 
356,000 pelno. Antkart pra
turtėjo. O juk pirmiau galo 
su galu nesurišdavo.

Praeitą savaitę — rašo 
angliški laikraščiai — ame- 
rikoniniai laivai iš New 
Yorko uosto į vieną kariau
jančių šalių išgabeno že
miau sekančių prekių ir ka
rinės medžiagos transpor
tą: 13,792 gabalu vario, 4,- 
314 pundų medvilnės, 49 
skrynias su įrankiais ir ma 
šinerijomis dirbti ir taisyti 
avalus, 850 arklių, 23,981 
skrynią tuščių patronų gil- 
zų, 850 skrynių guminių

A. A. ČESLOVO SASNAU- 
SKIO ATMINČIAI KON 

GERTAS.

Tris mėnesiai praslinko 
nuo dienos mirties Č. Sas- 
nauskio. Jau tris mėnesiai 
kaip lietuviai kalba amžiną 
atilsį Sasnauskiui.

Ar-gi ištiesi] Sasnaus- 
kis mirė!

Ne, ne. Jis nemirė. Jis 
nemirs nekuomet nemirs...

Tiesa, nejuda jo rankoje 
auksinė plunksna, nesigirdi 
brangiųjų muzikos tonų ir 
vaidentuvė pertraukė ryšius 
su mūza... Jo kūnas sustin
go....

“Gaila ir labai gaila —ra
šoma “Naujojoj Liet.” — 
kad toji beširdė mirtis atė
mė mums taip daug žadantį 
Lietuvos sūnų! Dar laimė, 
kad mes turime nors pluoš
telį jo dainų. Amžiai slinks, 
dainius tylės, bet Jo jau
smai, Jo prakilnioji dvasia, 
Jo giliausios mintis dainų 
liaurų vainike — su mumis 
per amžius Ims.” Taigi Sas- 
nauskis su mumis per am
žius bus.

M. Petrauskas “Tėvynė
je” rašo: “Didelis smūgis 
musų muzikai su mirčia 
kompozitoriaus Č. Sasnaus
kio, nes jaunutei muzikai, 
muzikai savitai, tai nuosto
lis toks, kurio žodžiu išreik
šti negalima, — tą gali ap- 
vertinti tiktai žmogaus sie
la.”

Apie Sasnauskio veikalus 
“Naujojoj Lietuvoj” štai 
ką sako: “Visas dainas Sas- 
nauskis apveikdamas auksi
niais rubais padarė nemirš
tamomis. Iš dainų, kaip so
lo, taip ir mišriam chorui 
“Užmigo žemė” aš priskai- 
čiau prie nuosekliausių ir 
turtingiausių Č. Sasnauskio 
tvarinių. Ten staigi, bet 
nuosekliai pritaikinta mo
duliacija klausytoją tai pa
neria užmigusios žemės gel
mėse, tai vėl lengvai, švel
niai tave nejutomis kelia į 
erdve žvaigždėtos padan
gės.”

Šio lietuvių muziko ir 
kompozitoriaus atminčiai, 
“Birutės” dr-ja šioje nedė
lioję (balandžio 9 dn.) Šv. 
Jurgio par. svetainėje ren
gia koncertą. Bus giedama

trią ir prie jausmų limpan
čią “Karvelėlio” melodiją, 
prisiminė jos autorius A. A. 
Č. Sasnauskis. Ir pasigirdo 
balsai, kad publikai dar duo
tų progos pasiklausyti 
“Karvelėlio” melodijos. Su
stingo autoriaus kūnas, nu
tilo mūza, bet kompozicijos, 
į kurias įaudė gilias melodi
jas, duos mums visados pa
justi jų autoriaus talentą.” 
Chicagiečiai ir Chicagietės! 
“Birutė” pasiryžus šį pa
minėjimą padaryti kuoįspu- 
dingiausiu ir tam deda visas 
savo geriausias spėkas. 
Ji mano savo prisirengimu 
neapvilti jai ištikimos pu
blikos. Tik ji meldžia, kad 
ir Jus šin koncertai! atsilan
kytume! kuoskaitlingiausia, 
nes tuom išreikšime pagar
bą velioniui. Beto čia bus 
proga ’ išgirsti Sasnauskio 
puikiausius veikalus ir jį 
arčiau pažinti. Dalis pelno 
eis labdaringam tikslui.

Birutietis.

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

| Ar žiniai, kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |
Durų, lentų, lentelių, rūmų, švinakalvių daigtų ir stog', popieros, 4

J MUSU ČiENIOS YRA ŽEMIAUSIOS | 
| CARR BROS. WRECKING CO. 1
t 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. |

+ + * ❖ 
❖

Telephone Yardsl546

W. J. Stankūnas
Geriausias Lie

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-hmpas 31 Ir So. Halsted gal.
(Gyvenimas virš aptiekos) CHICAGO, ILLtuvys Fotografas

Musų galerija y- 
ra didžiausia ant 
Bridgeporto ir 
parengta pagal 
naujausią madą. 
Dėlto atliekame 
visų fotografijų 
darbą kuogeriau- 
šiai.
3315 S. HalstedSt

kamp. 83 PI.

f ♦ ♦ * f * f * * ♦ ♦ ♦ * *.
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f Ketvirtos Wardos Balsuotojai ;
i . ■; Balsuokite už George J. Feser., reguliari Republikonišką Kan- į 
jj .didatą ant Vardos Komitetmaso (Ward Committeeman). S
a Primary Balsavimai atsibus Utarninke, Balandžio (April) 11 d.
■ 1916 met. J

Į- BALSUOKITE UŽ GEORGĘ J. FESER :
IŠ BRIGHTON PARK.
Kovo 19 d. Nekalto Pras. 

P. M. par. sv. atsibuvo pra
kalbos su tikslu tos apylin
kės lietuvius supažindinti 
su katalikiškomis organiza
cijomis ir parinkti aukų 
Tautos Fondui. Buvo keli 
kalbėtojai. Aukų surinkta 
$24.80. Aukojo: Juoz. Duko- 
vičia $5.00. ’ Po $2.00: P. 
Kvietkus, R. Andreliunas; 
po . $1.00: M. Šlušnaitė, V. 
Paukšta, J. Drulis, P. Se- 
liunas, M. Stungienė; po 50 
fcen.: O. Danusiutė, O. Sta- 
|ilionis, J. Enceris, J. Jaku- 
šunas, I. Pavišolaitis, J. 
Butkunas. Smulkesnių au
kų surinkta $7.80. O. D.

PRANEŠIMAS.
Šiuoini pranešu visuome

nei, kad sutvėrimui naujų 
ALT. Sandaros kuopų ir pa
didinimui senųjų apsiimu 
kalbėti visur, kur tik mane 
užkvies pavieniai žmonės, 
būreliai ar kuopos.

Adresas: 15 Millbury st., 
Worcester, Mass.

Su pagarba
Mok. M. Šalčius.

Naujosios Anglijos ALT. 
Sandaros apskričio organi
zatorius.

□į SSDOVANU!
M

B' ii i 
a

Telephone Yards 5834.

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

3325 Si. HaJsiCb St.
■HIII!M!IIIIIMIi:!!!Hl!ti:!M!lll3ai!l!l!imili;iKi:iiniEaill1IIESI!lillHllllHMiliiilM;iĮĮĮĮ
i I
i- Tel. Drevei 7042. g
I B

■ Dr. C. Z. Vezelis i
J LIETUVYS DENTISTAS
į. Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedalioms į aurai sutarimą

4712 So. Ashland Ave. ■
arti 47-tos gatvės. ~

■’iKHisiiiBaciMiiKsiiiitHiiiiuiiiiiai'iiiiiMBiBinimiiiiiiHiiiiimūiia

■ Dr. T. M, Maturzynska ■
LETUVE DENTISTE !

Atlieka visokį darbądentisterijos sky- _g
■ rium įeinanti* Darbas gvarantoja* |

mas* Taipgi tvirtas.
” 1151MILWAUKEE Ave. HaPd«v. j

Pasiimk šitą Laikrodėlį DOVANU!

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sandaros 7-ta kuopa 
rengia Povylo Višinskio 10 
metų mirties sukaktuvių pa
minėjimą ir drauge“Žiburė- 
rėlio” naudai koncertą ba
landžio 23 d. (tą dieną Po- 
vylas Višinskas mirė), t.y. 
pirmą dieną Velykų, daly
vaujant “Gabijai” ir sve
čiams iš Lietuvos: pp.Bulo- 
tams ir Žemaitei.

• l:

Nepamigsi 
Jis 

pažadins 
tave iš 

ryto, kada 
tau reikia

m
O —3
iZ “KATALIKO”

DOVANA 
3249-53 So. Morgan St. 

Chicago, ill.

Nesuklysi 
Jis 

visuomes 
parodys 
tau tikrą 

laiką

Kiekvienas gaus šitą puikų.žadinamąjį laikrodį (budilninką) dovanų, kas užsayks “Kataliką” ant me
tų ir pusės, prisiųsdamas $3.00 prenumeratos. Piningus siųskite registruotame laiške arba Money Or

deriu sekančiu adresu:

S. P. Tananevičius
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill.
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Lietuvių Laikraštis .“Katalikas”;No. 4.

N

pramogos.

<as bendras neriša
r;

i

6

•«

i 
t

Sloniaus Iš- (White Ele

rt >dos, Ta rpe

čionykščiai nuomone, prisirengi- dar mažiau

SIT- pa- 
IlŽ- ir ligoninės valdyba,

iei vaišinimas. Svečius nie- prisilaikoma ir <as bendras neriša apart hygijenos reikalavimų neiš-muzikos, kuri trumpam lai- laiko (tik atminkime kokia dyka, km sutraukia visus vienan švara tų svetainių ir venti-.kuri prižiūri šį išpardavimų, locija). Tokiu budu tokie(tikisi, kad bus užtektinai

LENTOS 
visokios rūšies del statymo nmniĮ taip 

gi visoki medžio padailinimai. 

Rittenhouse and 
Embree Go.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
oard Tel.Yards E02 JOS. J. ROZIIO'

s

Musų pasilink
sminimai ir

Nuo senų laikų lietuviai ; yra įpratę, liuosu laiku nuo darbo ar užsiėmimų, užsiimti sportu: vasaros laiku rita ritinį, paupiais, prie ežerų, plaukioja, žuvį gaudo, eina medžioklėn, taiso gegužines, kuriosen susirenka jaunimas ir žaidžia, linksminas. Žiemos laiku jau ledu čiuži- nėjaina, medžiojama, vakaruškos rengiama...Apart minėtų dar gana plačiai prasiplatinę įvairios ' vaišės. Kaimynas kaimvna dažnai užsikviečia ir prie “gaspa doriškų” kalbų praleidžia laikų. Taigi liuoses- niu laiku keliami pokyliai kuriuosen, nors prastai, bet gan gausiai ir linksmai prie pasakų, dainuškų, juokų, jaunųjų linksminimosi, gyvenimo nuotikiai apsitariami, savi reikalai apkalbami.Toki susiėjimai pas ūkininkus būva gan labai linksmi. Nuoširdus kėlėjai vaišių, ir tokie pat svečiai, susiėję, sutveria kelių valandų molonų idiliškų gy t eilinių,, Tokios laimingiausios va-j landos pas ūkininkus, ir jų jaunimų.Išėję lietuviai iš Lietuvos, sakysim į Rusijos miestus, dar užlaiko daug paveldėtų nuo senesniųjų iš Lietuvos papročių, kurie dažnai tik skiriasi nuo kaimiečių puošnumu; ir jau įmaišoma svetimų manerų elgiantės arba jaučiama stoka sodietiško primityvumo ir širdingumo, bei tokio linksmumo ir galėjimo tokį nuoširdų pokylį sutaisyti. Žinoma, jau nei pasakų, nei dainelių tiek negirdėsite, kurios taip saldina tas vaišių valandas. Inteligentai pas inteligentus stengiasi elgtis “inteligentiškai,” todėl jiems išrodo tokios žmonių pasakos jų keliamuose pokyliuose ’ peržemoinis. Jie jų keliamuose pokiliuose pasakoja anekdotus įvairaus turinic iš gyveninio augštų žmonių mokytų arba kuom nors pasižymėjusių abelnam žmonijos gyvenime.Inteligentiškos Lietuvos miestų šeimynos arčiau kaimiečių stovi ir pas juos dau giau užsilikę dar neužmirš tų dainelių papasakojimų tinkamų baliams, arba vaišėse pasakoti.Ska itlingcsnėse lietuvii kolonijose, miestuose into ligentiškų šeimynų jauni mas daro savo vakarėlius Tai viena šeimyna, dažna su senesniais, lankosi pa? kitų, kur yra jaunimo i1 bendrai linksmindamies praleidžia linosų laikų. Ta miesto jaunimo linksmosio; jų gyvenimo valandos.Be minėtų miestiečia rengia spektaklius, gegužines į laukus, šiaip išvažia vimus ir tt.Vienok Lietuvos miestie Čio lietuvio daug kuom skiriasi pramogos nuo Arneri- k|s. Ii . įl^Ęfe .feui ’ mĮ^'kainiiečio jau nėra kai- bųS)’ pųnašau^ įvienas antra neturi.

Čia pramogos daugiau dirbtinės, ruošiamos sii tikslu pasipelnijimę; kuriose iętuviškumo, apart kalbos o kitusyk sušoktos lietuviškos polkos, suktinio ir t. t. ietuviškų tipu, nieko nerasite.Čionai, svetainės, kaipir Lietuvoje, žydo karčiamų kambariai: tiktai pasigerti, paulioti, ir girtam dangintis namon. Jaigu bains, tai čionai vaišės prastos. o jau pasakų, širdingumo kaip iš pusės šeimininkų, taip ir iš svečių mažai nejausi: nachališkas užvilio- jimas, ir šaltas priėmimas

vaidentuvėj. Teitai kftimįe- eib inteligento: vaidmftuvč kur kas galingesnė už čionykščio miestiečio “inteligento”.Visas čionykščiių vakarų gražumas tai šokiuose. Lošimais maža kų galima užganėdinti, nes tik už penktukų pavažiavus, net pigiau bilietų del įėjimo pirkus, galima pamatyti daug puikesnių vaidinimų (tik vargu gerų dailės žvilgsniu). Čia viskas -1—tai; šokis, kuriuosen susirenka jaunuomenė ir lig vėlybam rytui—vidunakčiu i linksminas. Hygijenos atžvilgiu jokių taisyklių ne-• svetainės
■atan.Todėl draugijiniai baliai jonai rengiami, kad “draugijiniu” budu išvilioti kuo- daugiausia dolerių; čionai išvažiavimai — pikninkai ir gi toki pat ir tokiu pat tikslu rengiami. Nerasi čionai vertesnės vietos ir tinkamesnės, kaip kad po saliuno cįuriniis arba užpakalyj jo. Čionai gardu pasitenkina, Įkuriame aptverti, y t neramius gyvulėliai, šinkuoja 
i utį ir degtinėlę.Ir šeimyniniai d-jų išva- avimaii arba baliai labai aža kuom skiriasi vieni i&kitų.„ ^5'ktakliai —mano prastesni: maža mo, atbojimo, pastangų ir lošimo. Lietuvos daržinėj ar klojime, visuomet atsakančiau ir rūpestingiau pastatys scenoj veikalų, negu čia (tenai Ims ir dekoracijos geresnės ir scena aprūpinta geriau), nors patogumu čia geriau: jau gatavos scenos, yra svetainės, arčiau vieni kitų ar- tįstai gyvena (žinoma miestuose Lietuvoj, tokie pat patogumai). Čia yra progos ir pamatyti, prisižiūrėti pastatyme veikalo pas kitus kadangi tenai, Lietuvoj, mažų miestelių artistai-mėgė- jai viską turi sutverti savo

; ligonines Naudai.Pradedant _nuo- 'balandžio į J * DyJc^i!Pavyzdžiai tikrų rusiško stiliaus saldainių, penkių į- vairių skonių, pasiunčiama UŽDYKĄ. Parašykite laišką arba atvirutę, tai gau site tuos pavyzdžius. Musų saldainius yra padirbę Rusijos gyventojai. Mes esame pradėtoj ais rusiško stiliaus saldainių šioje šalyje, ir musų vardas yra ant kiekvieno saldainio poperė- lės.
Russian Candy Co,

1724-26 West Grand Ave.
Chicago, lil.

5 d. adresu 171 No. Wabash avė., prasideda taip vadina- namas Balto pardavimasphant Sale); kurisai tęsis per visų savaitę ir kuriame galima bus įgyti pąstabėti- nai daug daiktų už labai pigias kainas.Visas pelnas nuo šio išpardavimo eis naudai Vaikų Memorial Ligoninės, kurios vekimas už tuos pinigus bus žymiai išplatintas.Šisai ligonbutis per praeitus 1915 metus suteikė riaušių gydyfno pagelba virš 22,000 sergančių ir bėgusių vaikų visiškai
trukšiningi pasilinksminimai, neabejotina, kad labai nuvargina ir sveikatai kenksmingi.Šeimyniniai susiėjimai, čionai labai prasti ir net netikę. Vargu kur galima kas nors prastesnio rasti.Susiėjime svarbiausių rolę lošia “rudis” ir degtinėlė. Antrų vietų užima, tai jau tušti pliauškimai, kurie lygiai kaip tarpe jaunimo taip senų vyrų, vaikų, ar moterių, merginų sekasi kalbėti. Tai jau perdidelis. atvirumas ir perdaug “širdingas” appiejiinas. Prie visu tu kalbu ir elgimasis pritinka.Inteligentiškų šeimynų labai mažai teturime, o ir tos pačios kaž kaip navat- niau gyvena, negu, priderėtų gyventi, savęs retai susitinka, o jų vaikai tai ir nepasižino ne- suseina kartu praleisti vakarų tėvų ir vyresniųjų draugijoj.Tokiu budu mes čionai neturime tokių romių, prakilnių pasilinksminimų, nei susiėjimų. Ypač tai atjaučia jaunuomenė.Čia mums reikia geresniu, ~ <.7sveikesnių, ir dvasiniai vertesnių pasilinksminimų.Dūda.

pinigų surinkta, kad padidinus gydomųjų vaikų skaitlių.Jokių klasių nei tautinių vaikai nėra neįleidžiami į ligoninę. Visiems suteikiama šioji medikahška ir chirur- giška pagelba uždykų.Daiktai, kurie yra šiame išpardavime, yra perskait- lingi, kad juos visus čia iš- skaitliavus, tečiaus tenais yra daug daiktų kuriuos žmonės mieste labai noriai pirktų už pastebėtinai žemas kainas. Yra visokiausiu daiktų visokiausiam tikslui. Rengėjai spėja, kad n t pirmos dienos į išpar- davinių atsilankys žmonių, kaip niekur niekuomet nesirinko.Visos strytkarių ir ele- veitorių linijos priveža prie pat durų, 17T No. Wabash avė. ■ c

JUS GALITE BAUGIU

PLAUKUS

f.
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar slinka jums pluakai?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

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

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

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita nuropos garsingo specialisto, 

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

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukuai. 
^Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

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

Box 543, Union, N. Y.
Siueiu i dedamas 10 centu lel apmo

kėjimo kaštu persiptimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžulė Calvacura 
N.,1 ir knygute "Teisybe Apie Plaukus.” 
iPasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu, j

APKVAITĘS? PAILSĘS?
Jautiesi norįs vemti, išeit? Ma-1 

tai dėmes prieš savo akis? Imk s 
WAII l’igulkij. Jis išvalys.

tavo kūno vidurius ir tuom pada-g 
rys Jus sveiku. l’asiiiskite 25c.

jj stampomis, pinigais arba' Money
■ Orderiu į

■ Wm. A. Herrick, Ph. G.
h 0558 Torrtnce Ave. Chicago, III."

EVESKIO» 
^SMOKYKIA

Čia gali išmokti angliškai

CICERO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS.

Pranešame, kad p. Mozeris, 1426 S. 
4Sth Court, Cicero, III., yra muši} įga
liotu agentu rinkti prenumeratą ir už
rašinėti “Kataliką.” Tat pas ji drą
siai, be jokios baimės, galite užsirašy
ti “Kataliką” ir jam prenumeratos 
pinigus užmokėti.

Tananevicz Publishing Co., 
S. P. Tananevičius, I’rez.

Kiekvienas gali būti 
Fotografistu.

Ką tik išėjo iš spau
dos pirma lietuvių kal
boj kniuga, iš kurios 
kiekvienas gali lengvai 
išmokti fotografystės a- 
mato. PrisiŲskite $1.00, 
o gausite šit:} ktiingą 
Siuntini:} apmokame. 
Adresuokite:

North End Fhoto Co. Mgr. M.
376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man. 
Canada.
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i| THE BREMER COMPANY I 
R 5345 S. Halsted St. Chicago, Ilk. j 
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Phone Yards 2063

Mes parduodame ir mainome 
Singer, Wheeler & Wilson, Whi
te, New Homo ir kitas geriausias 
siuvamas mašinas pigiausia kai-,1.4.. r . !__ __

I 
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Cbicagos Strytkarių 
Transportacija.

Pirmesniuose straipsniuose buvo at
kreipta atyda į dideles pinigų sumas, ku
rias Chicagos Surface Linijos turi mokėti 
grynai visuomenes naudai — suvirs $41, 
000,000 į devynis metus.

Pažvelkime į tai iš kitos puses.
Ima visą strytkarinę mokesti, kurią 

sudeda 26,000,000 pasažierių, kad apmo
kėjus atgal išsyk abelnas Kompanijų tak
sas! vieniems metams.

Ima visą strytkarinę mokestį, kurią 
sudeda 30,000,000 pasąžierių, kad apmoke- 
jus grindimo, gatvių valymo ir laistymo 
bitas už vienus metus.

Ima visą strytkarinę mokestį, kurią 
sudeda 50,000,000 žmonių, kad sudarius 
sumą, kurią reikalinga .įmokėti į Miesto 
Traction Fondą per vienus metus.

Ima sumą, lygią $10 kasmet nuo kiek
vienos iš 500,000 šeimynų Chicagoje, kad 
sudarius sumą, kurią Chicago Surface Li
nijos išmoka kasmet grynai visuomenes 
naudai

Kitais žodžiais, nikeliai, kuriuos įmoka 
daugiaus negu 100,000,000 pasažierių, yia 
sugrąžinami tiesiog visuomenei formoje pa
gerinimų ir piniginių mokesčių, kurios eina 
tiesioginei nejudinamojo turto savininkų 
naudai. ....

KETURIASDEšIMTS VIENAS MI
LIJONAS DOLIARIŲ! Tai yra milžiniška 
suma. Pamąstykite apie,tai

Sakančiame savo straipsnyje męs papa
sakosime apie musų algų išskirstymą.CHICAGO SI H FACE LINES.
■ ■ ■ .......... , l >..■ r .

Kraustymo Diena Grei- 
X 

tai Bus Čia.
Jeigu jus manote permainyti savo gyve
nimo ar biznio vietą šį pavasarį, tai da
bar pasirūpinkite, kad jūsų telefonas 
butų perkraustytas.

Pašaukite Official 100
(Vždyką)

Mes reikalaujame Trisdešimties Dienų Pranešimo per. 
kraustymams, kurie turi būti atlikti tarp balandžio 15-tos 
ir birželio 15-tos.

Vengkite sutrukime- 
patelefonuokite savo orderį dabarChicago Telephone Compan 

Bell Telephone Building 
Commercial Department 

Official 100

Telephones 'Yards | 594R 
r | 3592Įfęąjjgh DroverU M. J. MANKOWSKI APT1EKA

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

mė. tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to uesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokj 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra goriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsiusimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. -Reikale nepamirškite musų ap- M 

a tiekos. Kalbame visokioĮĮiignįkftlt)omis, tiaipgi. ir lietuviškai.
giT 'CnnuTMi o" iilHL .... .... — ... M.llU.a,.   te. «te..  «H..'lllM|l|lhidFi.'..■rilIihlH^ tai.! I ■■Ln. M|?ih
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‘‘KATALItE" atneša gera, pelną, t
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Iš Chicago. Isirinkimą salėj po num.'ir rašto, kaip dienomis, taip'šaukiančių,^kolektorių jau.riipiy-senų^popergaliųųiaįi- tįek, 
1447 :Šo. 49th ėt.- NMarfa'invakarais mokinamai -tiek daug dtsiraclb, kad rb-Mie’laliai reikalauja ir to Vi- nors

I - - . . . . -......................................... 1. 11...

negu pirmini- kumųęt ALPŲRMĄNŲtjRINK.

DR SACHS NUSIŽUDĖ.
Dr Theodore Sachs, Chi- 

cagos džiovininkų sanatori
jos viršininkas, kuris nese
nai iš užimamos vietos re
zignavo, nusinuodijęs. Nu- 
atrastas nusinuodijęs. Nu
sižudė delei bereikalingų 
ant jo politikierių užpuldi
nėjimų. I)r. Sachs visas lai
kas sąžiningai aplink mini
mą sanatoriją be jokio atly
ginimo darbavosi, stengėsi 
tą įniršto Įstaigų apsaugoti 
nuo politikierių intekmės, 
kad štai politikieriai staiga 
ant jo nereikalingai užsi
puola ir jis susikrimtęs nu
sižudo. Paliko laišką, adre
suotą Į Chicagos gyventojus. 
Laiške jis prašo gyventojų 
ginti tą svarbią miesto iš

imo politikierių.

pakviesti žymus kalbėtojai, j 
Manau, kiekvienas Cicero mokyklų gerumą 
lietuvis mielai susirinkimai) 
apsilankys ir Įsirašys atgai- 
vinamon TAU). kuopom Nes 
reikia tik atminti, kokia tai 
menka nariams mokestis 
(tik 5 c. per mėnesi), o nau
da iš kningų — tūkstante
riopa.

Iš savo pusės veliju kuo- 
geriausio pasisekimo ir kuo- 
skaitlingiausiai lietuviams 
susirinkti.

J. M. Janulis, 
SLA. 194 kp. narys.

Neteko man apie visų tų gis - dauguma ■ šeimininkių so negali pakaktinai gauti.
persiti- nęi nesupranta, kodėl taip Į Šiandie vienas tonas senų 

krinti ir sužinoti, tik turiu yra. • poperių, laikraščių, kningų
pasakyti, kad jų viena, ku-j TaigijJčlBUKt Ll, JS.au JU VlVJlii, lsu-j Taig i “rėksai”, arba vi- ir tt. yra vertas $25.00, ty 
ri vadinasi Amerikos Lie-šoki skudurini ii* sunaudota po 144c. svaras.
tuvių Mokykja, tai yra mo- popera, pamesta kur ša-1 
kykla tikroj to žodžio pra-Jin kaipo be jokios vertės, 
smej. Tai galiu raštu ir žo- šiandie jau turi piniginę 
džiu patvirtinti, nes man ji vertę, kadangi skuduriai ir 
labai gerai žinoma. Ameri-Jgena popera yra reikalinga 
kos Lietuvių Mokykla, man | naujos popci*os išdirbimui. 
rodos, tik pernai , Įsteigta. Poperos fabrikantai skudu- 
Randasi po num. 3360 Eme- ',_  • , -
raid avė., šalę 34 gat. (antį NORMALĖ SPALVA.
Bridgeporto). Man rodosi TX. , . v. , , .... .. . . 'Kiekvienas Žilio, kad. kar-sita mokykla vra viena ge- . . , ., . .v ... , i tais atrodo i ai n, .log.io vepriaušių ne tik Chicago.], bet. . _ ' ? i. . v, . v , . T3. . . das nėra geto;? spalvos, lyg 
11 VIv?^ S1 °'1. \e kad pageltęs^ pabalęs, ar pa
nas šitą mokyklą lankantis ■ J ., .. , ,e ■ melęs. TąsVk reikia darvti

Skudurai yra verti dukart

wr ,, 3! 
Vakar mieste atsibptp

Todėl šeimininkėms pa- aldcrmanų rinkimai. IšrįnJi- 
tariama nuo žydų rėksnių daug-majoi-o , ^lįompsbno 
už parduodamus sklidųrius priešininkų. Lietuvis M. Va- 
ir poperą reikalauti pilnos holas iš 16 wardos pralaimė- 
jų vertės. jo.

MIRĖ BR. VARGŠAS.
Tomis dienomis Chicagoj

mirė Bronislavas Laueevi-jairturi tai ko jis reikalauja, kagnors t„oj w )a_| 
cms (Br. Vargšas), zmo-l',‘''“'" +,lr ’
mas apysakų ir dramų ra
šytojas. Gimęs Kauno gub. 
1885 metais.

žino-ljaigu tik tam tikslui nesi
gaili praleisti atliekamojo 
nuo paprasto, savo kasdienio 
užsiėmimo laiko. Mokyk
lon priimami mobilities kaip 
vyrai, tai]) ir inoterįs. Čia 
mokinama taip, kad kiek-

sidarytų aršinus. To prie-i 
žastimi matomai bus tas, kad 
viduriai rieVcikia kaip rei
kiant. Visų pirmiausiai pa
imk Trinerio Amerikoniško 
Karčiojo Vyno Elixyro ir 
vartok ji nuolatai. Tas atves 
viską vėl į jorinalį stovi. 
Skilvys ir virškinamieji or- 

: anai.pradės veikti kai]) rei
kiant. Sugrįš noras valgyti, 
viską vėl Į normali stovi, 
kinama ir veidas atgaus sau 
tinkamą spalvą. Gaunamas 

■ aptiekose. Kaina $1.00 Jos. 
įTriner, išdirbėjas 1333— 

Norintiems pramokti MI-Ą339 Ashland avė., Cbi- 
Ir tiesa, j glišką kalbą taigi visiems ea<>() jų

■ ’/“’i Atsimink, kad nėra geres- 
v,rs" nio vaisto sHnramo prašali- 

niinui, kaip- Trinerio Lini- 
K. K. Bataitis. mentas. Pamėgink pašutin- 

------- *—— ti skaudamą vietą, o paskui 
rimų, kuone visi atgaivina-^ ' “ SKUDU®« PABRAN' .sutrink gerai Trinerio įini-
mon knopon įsirašė ir soti- kas kUa Atsirado dau^b,-J . «>; iiientu in ziiirak, kas is to
ko ateinant, ne.lėldieni, bal. li(,t|lvi5kll ivatiniu Jįįy.1 , “Boksai!” - saukia zv- įse.s Kaina > <• ir 50 e 
9 d., sušaukti agitativinį su- k] kuriose visokių Raibų das' šiandie tų 1-cksV .knisa: .h> ę. |i 60 e.(Advt)

taigi)

SLA.
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA.194 KUOPOS SUSI
RINKIMAS. I 

SLA. 194 kuopa, Cicero, 
III., praeitą nedeldicnĮ turė
jo savo susirinkimą. Kuopa 
nutarė surengti agitativini 
vakar.) ir halių su Įvairiais 
pamarginimais, kad surinkti 
lėšų pasiųsti savo atstovą 
ateihantin SLA. seimą)), 
Pittsburgh, Pa. Po to nutar
ta užsiimti pašaliniais ki
tais tautiniais darbais. 
Būtent, nutarta atgaivinti ]iVkioinjs 
vietos miniai, TMD. kuopų. gįai kadil, ............. ........
Matyt, musų žmonėms apš- km. didžiatlsia lipt„vi„ k„. 
vietmias rupi, nes po trran- lil)1|ija Alncrikoi) seniau nei 
pų pasikalbėjimų ir pasita-'vi(.„„s lict„viškos mokyk-

■ Šiandien nerasime nei vie- vienas anglišką kalbą gali 
’ no, kuris nenorėtų apsipa- išmokti suvis Į trumpą lai- 

žinti su mokslu, o ypatingai ką, nes mokinama sulyg. 
su anglu kalba, kokia kiek- naujausios metodos. Moki- 
vienarn žmogui šioj šalyj y- nantysis nereikalauja pano
rę reikalinga. Kiek pirmiau šti jokio vargo besimokin- 
man teko apkeliauti daug damas. Ir mokslas nenuobo- 
savo broliu, norinčių lain/his, prieinamas, visapusiai 
Ryti mokyklas. Bet jie nu- suprantamas.
siskųzdavo, jogei lietuviški) 
mokyklų nesama.
Seniau su lietuviškomis mo-isavo broliams iš tikros šir- 

buvo retenybė.| dies rekomenduočiau 
• pačiam Chicago, minėtą mokyklą.

įam linui

Pamatykite šj stebėtiną NEW 
PERFECTION Pečių' pas sa
vo kraUtuvninktj. Jis cu: 
ri jįjį dviejuose didumuo- T)f T 

' kitu >se kaip ir daugeli 
NEW PERFECTION 
pamuju Pečių.

flte, kad jie visi yra at- 
gvi vartojimui, lengvi 

“ ’ ’ " ’ ii vie- 
irinžuko palytėjimu ir tuo- 
reguliuojami. NEW PER-.

aliejiniu pečium—užtekti- 
Išilumos—visuomet gatavas

Jus pam: 
sulėtini, . .
prižiūrėjimu:. Degėjai uždegam

ja'11.FE< TION yra pastovių papro
čių

“Dabar Aptarnaiįa 2,000,000 p _*nų
Parsiduoda už vidutiniškas kainas geležiuose, rakandų, depariUlnc^inūse ir abolnose krautu' 

vėso, arlte kur tik jus pamatote NAUJOS TOBULYBES MERGINĄ (New Perfection-Giri).

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

g

TANANEVICZ SAVINGS BANK
rt • - mr . ■ .Ta
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JONAS M. TANANEVICZ
IIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiHii liiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

| 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 

|0 kontroles biznyje. Jokis biznie- 
Irius be bankos čekių šiądien ne

gali atsakančiai savo biznį vesti.
PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 

procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 

lotų Chicagos mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
g ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 
cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

r :

aršu!

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

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

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

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

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

3249-55 SO. MORGAN ST
, Sav.
CHICAGO, ILLINOIS

SAUKOS .VAUIDOS: Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panedėliais, Seredomis ir Petnyblomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedėliomis lino 9 ry olki 1 vai. jįo piety.;
/ . 5 'I.'.. Į • i i ; 1 ■ I • ■ • . . . . . . ! * ... Y
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