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Iš karo laukų Europoje
KIZERIO SŪNŪS OSCAR 

LIETUVOS KARA
LIUS.

pulkų neteko pusės savo 
žmonių. Tų nuostolių Vokie
tijai niekas negali sugrą
žinti.

rimus suteikia “Prager Ta- Tos visos mokestįs bus ima- NORVEGIJA NEBIMAU- 
gesbįątt” redaktorius R. 
Keller ir reikalauja, kad 
valdžia tuojaus imtų pildyti 
jo šelmiškus patarimus.

mos, kad padengti šių mėtų 
sąmatą, kokią ministeris 
parlamentui perstatė.

JA.

Christiania. — Norvegijos 
laikraščiai skelbia, kad vo-

Is Amerikos

kietijos kaizerio penktasis 
sūnūs, princas Oscar, pro- 
klem uotas Lietuvos kara
liumi, tvirtina vietos dien
raštis “Journal”. Rašo:

Apleidžius Verduno mu
šiu laukus, kaizeris su sū
numi Oscaru ir ficldmaršalu 
von Hindcnburgu balandžio 
2 dieną pribuvo Vilniun. Ap
lankius senobinius Lietuvos 
kunigaikščių grabus, svečiai 
nusidavė ant kalvos, kur 
randasi senobinės Lietuvos 
pilies griuvėsiai (Gedimino 
kalnas. Red.) ir tenai kaize
riui inteiktų epeticiją su pra 
šymu atnaujinti Lietuvos 
neprigulmybę ir princą Os- 
carą paskirti karaliumi. Po 
peticijos inteikilnui ir per-

IŠ VOKIEČIŲ PARLA
MENTO.

Berlynas. — Vokietijos 
parlamente dažnai daug tru- 
kšmo pasitaiko. Praeitą pė- 
tnyčią, pav., atstovai varė 
diskusijas kas link Suv. V. 
neutralybės. Ir visi vienais 
žodžiais, išskiriant socialis
tų radikalų grupę, pasmerkė 
Suv. Valst. keistą neutraly-
be, už jos ginklų gaminimą džiai neparankios,
talkininkams, už pinigų sko
linimą ir kitką. Visi kalbė
tojai tvirtino, kad ne Suv.

karas Europoje 
pasibaigęs. Nes 
butų neturėję 
ir vokiečiai bu-

Valst., tai 
senai butų 
talkininkai 
amunicijos 

j tų todėl ant visų frontų lai- 
skaitymui susirinkusios ini-|mėję. jr įįk Ameril

kad kiečiai pastaraisiais laikais
VENIZELOS GRĮSTA PO-.leidžianti 25. milijonus dol.! 

LITIKON.
Atėnai. — Venizelos iš

nanjo sugrįžo politikom Jis 
išnanjo išrinktas parlamen
to atstovu. Todėl andai mi
nia priešais jo namus pada
rė didelę demonstraciją, 
tuomi išreikšdama jam sa
vo pritarimą. Žmonių minia 
buvo tokia didelė, kad kara
liška procesija iš katedros 
po pamaldų buvo sulaikyta. 

(Tokios demonstracijos val- 
todėl 

prieš pasiųsta karuomenė. 
Daug 
tai žmonės ant valdžios la
bai įnirtę.

ka esan
ti kalta, kad taip ilgai Eu
ropoje kraujas liejamas.

nius ėmė šaukti: “Lai 
vuoja karalius Oscar.”

Tiek telegrama praneša. Socialistai radikalai tečiau 
Apie tą patį ir Seniau, kąip tą kraujo liejimą kaltina 
iš Paryžiaus, taip'ifjs Lon- ^vo valdžią. Tuo labiavį, 
doiio buvo skelbiama, “kad kad valdžia jau pienuoja 
princas Oscar busiąs Lietu- Įužindąs teritorijas savinties, 
vos karaliumi. Tuo tikslu po-Bet socialistų didžiuma val- 
Lietuvą net spauzdinti lape-i^ios sumanymus remia, 
liai buvo mėtomi. Tečiau;
prūsų lietuviai tai užginčijo, 
tvirtindami, jog tai tikras 
prasimanymas, tai talkinin
kų išmistas, nes ko panašaus 
negali būti.

Ir dabar matome, 
tos žinios atsikartoja, 
leidžia manyti, kad ten kasįvimąsi 
nors turi būti. Juk be pa- ninkais. Pastaromis dieno- 
mato tokias žinias skelbti mis ten sušaudyta Gabrielė 
negali būti jokio tikslo. Gal Petit karo teismo nuspren- 

lietuvių laikraščiai dimu. Kelios moteris pas
merktos kalėjimam Blogai 
ibns vokiečiams už panašins 
jų pasielgimus.

VOKIEČIAI ŽUDO MO
TERIS.

Amsterdam. — Echo de 
Belge praneša, jogei vokie
čiai ir toliau Belgijoje mo-

jogei toris žudo už tariamą “iš- 
Tas davystę” arba už “bičiuolia- 

su vokiečių prieši

prūsų 
kiek vėliau, tai visa išaiš
kins.

DIDELI VOKIEČIŲ NUO
STOLIAI.

Paryžius. — Iš visų gali
mų šaltinių ir užrašų apro
buota, jogei vokiečių nuo
stoliai aplink Verdun siekia 
200,000 kareivių užmuštais 
ir sužeistais, arba daug dau
giau, negu kitam kokiam bu
vusiam pavieniam mūšy j. 
Du vokiečių korpusu dar 
pirm balandžio 1 dienos taip 
praretinta, kad jiedu iš mu
šiu lauko prašalinta, idant 
perorganizuoti. Tiedu kor
pusu neteko daugiau treč
dalio kareivių. Po perorga
nizavimui abudu korpusu iš- 
naujo mušiu laukan atsiųsta 
ir išnanjo daugybės kareivių 
neteko. 18-tas korpusas ne
teko 17,000, o 3-čias — 20,- 
000 kareivių. Todėl prisiun
čiamomis rezervomis nei 
kiek nepadidinama armijų 
skaitlius. Nes kiek prisiun
čiama, tiek išklojama. Ap
link Verdun vienų vokiečiu 
pėstininku aprobuojama li
gi 300,000. Daug bavariečių

GERIASIAS BUDAS PA
BAIGTI KARĄ.

Haaga. — International 
News Service koresponden
tas praneša, kad vokiečių 
valdžiai patariama kuogrei- 
čiau pabaigti karą ve kaip:

1. Vokietija privalo su- 
konfiskuoti žemę ir viską, 
kas tik randasi Belgijoje ir 
Šiaurinėj Francijoj. Gyven
tojus gi pasiųsti į Vokietijos 
ir Austrijos gilumas, o jų 
vieton atgabenti vokiečius 
ir šitiems sukonfiskuotą že
mę ir kitką pavesti.

2. Vokiečiai privalo ten 
pasisavinti visas kasyklas, 
geležinkelius fabrikas, ban
kus ir tt.

3. Užimtų teritorijų gy
ventojus badomi marinti. 
Toks vokiečių pasielgimas 
visam pasaulyj kadangi su
kels tokį baisų trakšimą, taip 
kad talkininkai bus priver
sti nusileisti ir paprašyti 
pas vokiečius taikos.

Tokius savo valdžiai pata

kad Villa be jokio sau pa
vojaus keliauja į pietinį Me 
siką, gi amerikonų ekspedi
cijai nebus kas veikti. Tu- 
|rės pargrįžti iš tos nepasise- 
i kusios medžioklės, nes to 
pats Carranza reikalauja. 
Paniški ir tas, kad earran- 
zistai ne tik nenorėjo ameri
konams gelbėti, ne tik nesi
stengė Vilią sulaikyti arba 

i sugauti, bet dar prigelbėjo 
i jam pabėgti. Suv. V. valdžia 
liko suvilta.

Eina gandas, kad į dešimtį 
dienų S. V. karuomenė iš 
Meksiko bus atšaukta.

VILLA SAVAIS KELIAIS 
NUĖJO.

El Paso, Tex.— Šionai gy
venąs Carranzos konsulis 
Andreas Garcia pranešė štai

karo reikalams kasdien i^-1 nuskandino 11 norvegų lai
vų, su kuriais 20 jurininkų 

žuvo. Vienas laikraščių tą___
faktą pažymėdamas pabrė- ka; 
žia, jogei pereitais metais 
vokiečiai daug notų apturė
jo iš Suv. Valstijų ir, nežiū
rint to,-jie ir tolesniai skan-- 
dina neutralių šalių laivus dicija dabar 
ir nemano-pertraukti to sa- ViUa dingai perėjo taip 
vo piktadaringo darbo. \ o-,va(]jnama “nepaliečiama” Ii 
kiečiai,-regis, mažiau bijosi!^ kurios, sulyg S. V. su 
Norvegijos, negu galingo- • carranza sutarties, ameriko- 
sios Amerikos. Tečiau tame ;nains negalima pereiti. To-

Šiems metams sąmata iš
neša 9 milijardus 125 mil. 
dol., iš ko tik vienai Angli
jai išlaidų busią arti 7 mili
jardų. Likusieji pinigai bus 
paskolinti talkininkams.

Pereitais metais Anglija 
turėjo 56 milijonus deficito. 
Tas įvyko skolinant pinigus 
talkininkams.

Francisco Villa jau iš 
visokio jam grasančio pavo
jaus pasprūdo, taip kad a- 
jinerikonų bausminė ekspe- 

■ nebereikalinga.

ATMAINOS, RUSŲ KA- 
RUOMENĖJE. y

Londonas. — Iš Petrogra-
žmonių sužeista. Už do apturėta žinia, kod piet

vakariniame, karo fronte ru
sų armijos komendantas ge
nerolas Ivanov atšauktas iš 
užilhamos vietos ir jo vie
ton komendanjtu nuskirtas 
8-tos rusų armijos vadas, 
gen. Brusilov.

Gen. Brusilov šiam kare 
jau nekartą pasižymėjo. Jo 
armija 1914 metais pirmuti
nė įsibriovė Galicijon ir pa
skui daug kastuvo laimėta.

Caras gen. Ivanov paskyrė 
valstybės tarybos nariu.

Rusijoje, jau veikia nau
jas karo ministeris, gen. Ču- 
vašev. Andai. jis laikraščių 
atstovams pranešė;- kad jo 
svarbiausiuoju rūpesniai bu
sią -pristatyti ’ armijoms 
kūpdaugiausiai ginklų iy a- 
miinicijos, ko visas laikas; 
karo metu vis trukdavo. '

Taippat naujas karo mi- 
hištcris visus -iiitikrino,. jo
gei rusai galų-gale vokie
čius įveiksią.

KARAS DAUG ATSIEI
NA.

Londonas. — Anglijos pi- 
nigyno ministeris McKenna 
parlamente į atstovus turė
jo kalbą. Visupirmu prane
šęs, kad dabartinis karas ju
kino budu negalįs pasibaig
ti pirm vienęrių metų, per
statė šiems metams karo są
matą. .

McKenna išparodė, jogei 
Anglijos skolos nuo karo 
pradžios beveik pasitrigubi- 
ho. 1914 anetais valstybės 
skobi buvo $3(580,000,000 
(trįs milijardai 580 milijonų 
dolerių), gi dabartiniais lai
kais skolos siekiančios 11 
milijardų 100 milijonų dol.

To akivaizdoj McKenna 
parlamentui patarė užginti, 
^specialus mokestis už teat
rus, kratomuosius paveiks
lus, arklių lektynes ir tt.

gali daug apsirinkti. Neutra-^^ Cnl.ranza 1Įnlkia> kad a 
lems šalims kantrybė gahjVajst ]<arnnmell(- y ;.y y; 
išsisemti, o tuomet butų pra- ko bl’tu pi.aį‘lillta.'

’ iš Meksi

stas vokiečiams stovis. Rosario mieste Villa susi- 
ITALIJOS - AUSTBI- tiko_s" f"1'"1? K™ernl]n Jn' 

JOS FRONTO. ■ |n’.' ™8’ rS v n *■Įvių buriu prisiųstu Viliai 
Londonas. — Iš Vienos pagelbon. Ir dabar abudu 

per Šveicariją į čionai pra-j pietinį Meksiką, kur Zopa- 
nešta, jogei Austrijos impe-^a valdovauja.
ratorius rengiasi keliauti i Juan Banderas yra vienas 
italu-austm karo frmrtan. V™"™.' Z“l!“tos vad'1- Jis

, , . . . , pirmutinis susitiko su VillaGydytojai senyvą nnperato-J .../ • Meksiko sostinėj pirm 18-
rių perspėjanti, idant jis lie“ kos mėnesiu, kur Zopata su- 
drįstų karo frontai! k< liauti, Vį]la pacĮarė sutartį prieš i 
nes t.as pakenktų jau ir taip Carranzą. Yra faktas., kad 
menkai jo sveikatai. Tečiau jiedu ligšiol palikę art. 
imperatorius perspėjimų ne- minusiais sėbrais, 
klausąs ir: nusprendęs vis- Taigi Zapata ir 
vien keliauti lai.pasiuntė pagelbą su Ban-

Kodel jis-- sumanęs tau deras priešakyj. Kiek girdi- 
frontan keliauti-, nežinia, ka- abudu avanturistu atlai- 
dangi ten neįvyko jokių konferenciją ir nuspren- 
svarbesniu atsitikimų.; ■ Visu' d<‘ armijas krūvon su- 

' - ' - ‘jungti.

IŠ

PRIVERSTINAS KAREI
VIAVIMAS.

Annapolis, Mcl. — Kuomet 
tomis dienomis paskelbta 
Maryland valstijos legisla
tures posėdžių pertrauki
mas, legislatura ant greitų
jų, be ilgesnių svarstymų 
ėmė ir priėmė bilių apie pri- 

, verstina kareiviavimą. Su
lyg to biliaus, kiekvienas 

* vyriškis nuo 18 ligi 45 metų 
amžiaus yra priverstas ka
reiviauti. Daugumas legis
latures atstovų tik paskui 

,|.į_ sužinojo apie biliaus perė- 
Įjimą. Be abejonės, tą bilių 

, , i gubernatorius pasius gnr- f dabar Vii- ban.

frontu seka menkos svar
bos'susirėmimai ir nei viena 
pusė-jokios pažangos rieda- vių ir kontroliuoja kelius į 
r0 Meksiko provincijas.

Zapata turis 40,000 karei-

Meksiko provincijas.
Tš tų visų žinių pasirodo,

Lietuvių veikėjų suvažiavimas Petrograde vasario 23 d., š. m. Pačiame salės gale sėdi užustalėje suvažiavi
mo prezidiumas (iš dešinės Į.kairę): A. Purenąs, M. Yčas, Pr. Mašiotas, A. Spurga ir P. Leonas — ir stovi se- 
kretarijatas: K. Šalkauskas Petraškevičius ir Skypitis (Suvažiavimo aprašymas bus kitam “Kat.” numeryje).

IŠ REVOLIUCIJOS CHI- 
NIJOJ.

Shanghai. — Chinijos 
provincijos Kwang — Tung 
paskelbta neprigulmybė. Re- 
voliucionistų pusėn perėjo 
civilis ir karinis provincijos 
gubernatoriai. Jiedu ir po 
ncprigulmybės proklamacija 
pasirašė. Šita provincija 
skaito 30,000,(10(1 gyventojų. 
Jos vyriausias miestas — 
Kanton. Spėjama, kad pas
kui ją ir kitos provincijos 
paseks ir tuo keliu prezi
dentas Yuan-Shi-Kai bus 
priverstas ne tik rezignuoti, 
bet ir šalį apleisti.

Berlynas. — Vokiečių 
fieldmaršalui von Hinden
burg sukako 50 motų kaip 
jis karuomenėje tarnauja. 
Visoj Vokietijoj iškilmingai 
tos sukaktuvės paminėta. Ir 
pats kaizeris asmenišku lai
šku tą generolą pasviikino.
PADIDINO SAU ALGAS.

Chicago aldermonai andai 
patįs sau padidino algas nuo 
$3,000 ligi $3,500 per metus. 
Bet žinovų spėjama, kad jie 
nelegaliai tai atlikę. Po nu- 
balsavimo aldermanas Ri
chert tečiau jiems pranešė, 
kad tasai algų padidinimas 
tik ant poperos paliksiąs, 
kadangi tokie dalykai užgi
riam! tik dviem trečdaliais 
balsų. Gi jų tasai visas rei
kalas tik maža balsų didžiu
ma priimtas.

1



2 • Lietuvių Laikraštis “Katalikas

Taupumas
Anglijoje

“Russkoje Slovo” paduo
da visą eilę indomių infor
macijų apie taupumą An
glijoje. Taupumo obalsį 

''spauda paskleidė. Prasidėjo : 
Upasirokaviniai su iielaimin- 
; .gomis išlaidomis. “Kas kie- : 

kviena savaitė — rašo “Dai-
• ly Mail” — Anglijoje krak- 
; moliuojama 50 milijonų kal- 
’ nieriukų ir mąnkietų. Per 
I metus bus — du ir pusė mi- 
‘ lijardo. Už krakmolų ir an- 
■-glis taigi išleidžiama 70 mi-
• lijonii rublių: VTUodcl; Šalin 
; mankietai!”
Į “Daily News” nekokia 
; šeimininkė pataria visiems 
; 'naudot,ies prijuostėmis. Te- 
~gu prijuostes nešioja suau- 
"“gę ir vaikai, mažiau reiks 

drabužius suodinti, juos 
•jplėšti, tuo budu bus sutau
pyta milijonai. “Tautos tur
tai — tai prijuostės”.

“Times” pataria taupy
ti šviesą: “Kuoanksčiausia 
eiti gulti ir brėkštant kel
ties — tai taippat sutaupy
sime milijonus”,.

/ Prasidėjo taupumo spor- 
• tas — visi visaip išgalvoja 
-ir lenktiniauja. Apie visa 
tai laikraščiai pašvenčia sa
vo skiltis.

Vasario pabaigoje dienraš- 
„Ltyj “Daily Mail” giriasi 
Aviena šeimininkė: nusipir- 
-*4<au 7 vištas, kurios man Ii- 
■•’gi spaliui padėjo 792 kiansi- 

~“niu. Vištų gi užlaikymas at
siėjo kelioliką šilingų.

Panašių laiškų laikraš? 
„ Čiuose buvo daug. Ir to pa- 

sėkmės buvo tokios, kad 
-visi Jigiko- 

>-nai pakeista vištiiiyeiomis... 
“ Taupumas ėmė platinties 
."■'iš viršaus. Turtingieji anglai 

viešai paskelbė, kad jie sa
vo rūmuose ir pilyse panai- 

_ kiną rengiamus pokylius. 
“ kurių normaliais laikais be 
7 galo daug butą. Kitos tur- 
~,tingos moteris sutvėrė tau- 

pumo lygą, pasižadėdamos 
‘•"visu karo metu dėvėti se
ilius rubus, nuvaikyti jokių 

madų, sumažinti tarnų skai- 
tlių, nevažinėti automobi- 

-liais, ir tt. tt.
Pagalinus spauda taupu- 

.„.nio reikalu kreipėsi ir į pa- 
čius darbininkus. Šitie tur
čių pavyzdį ėmė sekti. Ir 
šiandie Anglijoj prasidėjo 

■" abelriaas taupumas. Per me
ntus todėl bus sutaupyta mi- 

šaliai daug

tos vietos išbuvo ligi 18Q8 
metų. Voroncov-Daškov sto
vis buvo visai ncpriguhnin- 
gas, kadangi jis turėjo dilge
lius nuosavius dvarus. Be 
to buvo nepakeičiamo budo 
žmogus ir nesibijantis ne- 
kuojnet išreikšti savo nuo
monės, nežiūrant ar jinai 
kam patiktų, ar ne. Tuo žvil
gsniu jo intekmė į carų Ale
ksandrų pasirodydavo labai 
naudinga.

Dabartinis Rusijos caras 
Voroncov - Daškovui pave
dė svarbią užduotį, pa siųs
damas jį Kaukazan vice-ka- 
raliumi. Tenai rusifikaciji- 
nė politika buvo padarius 
apverktiną stovį. Visur vie
špatavo didelė beteisė, pri
spaudimas, taip kad ant ga
lo net gyventojai sukilo. 
Apart to prasidėjo pavojin
gas agrarinis judėjimas, kai
po tikslingas atsakymas Ru
sijos valdžiai už konfiskavi
mą armėnų bažnyčios nuo
savybių pagal 1903 metų de
kretą. Kaip tik Voroncov 
Daškov užėmė tenai vald- 
vietę, armėnai pas jį pasiun
tė savo deputaciją, prižadė
dami jam visame pagelbėti, 
jei jie nebus tolesniai per
sekiojami įvairiais išimti
nais įstatymais.

Voroncov-Daškov armėnų 
širdis visiškai link savęs 
palenkė pirmiausiai - -’pa
naikindamas bažnytinės 
nuosavybės konfiskatą. Ir j 
ne tik armėnai, bet ir kiti 
Kaukazo gyventojai Voron- 
covo teisingu valdymu buvo 
užganėdinti. Už jo sumanin
gą ir išmintingą Kaukaze 
administraciją Rusija ant 
visados jam paliks dėkinga. 
Trukšni'ingas ir neramus 
kraštas pakeistas kuora- 
miausiuoju ir lojaliu. Kraš
to gyventojai buvo atsito
linę nuo visokių turkų kur
stymų.

Delei nusilpnėjusios svei
katos rugsčjyj 1915 metais 
Voroncov-Daškov buvo pa- 
liuosuotas iš užimamos vic- 

’ tos. Jo vieton pasiųstas did-

kųnigaikštis Nikalojus, bu
vęs vyriausjąs rusi; grmijų 
vadas. Caras specialiu res
kriptu Voroncovui padėko
jo už jo uolumą valstybės 
tarnyboje Kaukaze.

Povą be uodegos.
— Sveikas gyvas, Jopai! 

Senai besimątėva. Girdėjau, 
tu apsivedei ?

— Tiesa, apsivedžiau.
— Ar džiaugiesi tuo?
— Nelabai.
— Kodėl?
— Paėmiau povą be uo

degos.
— Ką tu niekus tauziji. 

Kame matei moteriškę su 
uodega?

— Mat, negavau pasogos.
— Aa, suprantu: tai tu 

norėjai gaut pasegą, o ne 
draugę ligi grabo lentos.

Kas yra be pradžios 
(Žiedas).galo

PASKAITOS.

ir

Balandžio 16d., 3 vai. po 
pietų Mark White Square 
parko salėje SLA. moterių 
208 kuopa rengia paskaitas. 
Parkas atsiranda palei So. 
Halsted ir 29 gat.. ant Brid
geport. Skaitys p. Kl. Jur
gelionis. Pianu skambins p- 
lė Makariutė, dainuos ponia 
Viskoškienė. Bus labai nau
dinga kiekvienam laiką pra- 

j leisti. Visi lietuviai kviečia- 
imi kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti.

Kuopos Komitetas.

-Iijardai ir tas 
" kuo pagelbės.
— Panašios 
■“perversiiies tik 
.„Ii padaryti.

visuomenėje
karas tega-

KUNIGAIKŠTIS VQRON- 
COV-JDAŠKOV.

.s Rusijoje nesenai mirė bu- 
»-vęs Kaukazo viee-karalius 
" kunigaikštis Voroncov-Daš- 
-kov, sulaukęs 79 metų am- 
"žiaus. Apie mirusį “Berli- 
f„ner Tidendc” štai ką rašo:

“Ilarijon Ivanovič Voron- 
" cov-Daškov atliko kareivinę 
•karijerų. Turėdamas vos tik 
“25 metus amžiaus jau buvo 
^pulkininku caro u žarų pul 

ke. Caras Aleksandras III, 
nežiūrint nuomonių skirtu
mo, koks tarp abiejų buvo, 
visuomet prielankiai atsi
nešdavo į Voroncov-Daško- 
vą. Kiek vėliau'jis paskirtas 
■caro rūmų ministeriu ir ant

Jiįs Kurie Mo
kate Gazo Bilas

Turetute Žinoti Šitai
Mjesto Įsakymas Vey? 
čia Mus Daryti 22-Žąą? 
kįų Jiegos Gazą.
Kad įdėjus šią augštos žvakinės 

jėgos ypatybę į musų ga?ą, mes 
turime vartoti milijonų dolarių 
vertės aliejaus į melus, dirbant 
gazą.

Mes išleidžiame šiuos milijonus 
šiam tikslui, nežiūrint to, kad 
“žvakinė jėga” visai nieko netu
ri su vertingumu gazo, vartoja
mo. inantelinei šviesai gaziniam 
pečiui, vandens šildytojui, pro
sui, vietos šildytojui arba dirb
tuvės ugniai.

Vienintele prietaisa, kuri reika
lauja augštos žvakinės naujo- 
yra Paplokščios Liepsnos De- 
gėjas.

Ir senovišką Paplokščios Liepsnos 
Degėją į atmatas nuvarė naujo
viškas mantelinis degėjas, ku
risai duoda šešis kartus tiek 
šviesos iš to paties gazo.

Jus, žinoma, esate gazo vartoto
jas, nešate savo dalį naštos už 
visą šį kvailumą ir eikvojimą— 
kvailumą ir eikvojimą daryti 
augštos žvakinės jėgos gazą 
vienam pasenusiam tikslui.

Chicago gali atidaryti duris 
gesniam gazui, priimdamas 
lumos Vienutės Mierą, kuri 
velys mums pašalinti eikvojimą 
dabartiniame gazo išdirbime.

The Peoples Gas 
Light & Coke Co.

Peoples Gas Building

No. 5.

MAŽOM
ĘRAS virejąs niekomet nesijaučia gerai, jei- 

gU reikia vąjtoti aliejų virinąmųs taukus, kurie patįs sa
vyje nėra geri valgymui. , t

PastebėtĮiio MAZ0LQ pasisekimo paslaptis guli jos tyrume. Ji
nai yra pądaryta iš kopų. . '

Pyragams MAZOLA suteikia lukštą, kurisai yra smagus ir su
virškinamas. Štai čia yra mintis šeimininkėms, kurių šeimynos ypač mėgsta pyragus 
ir pajus.

■0 . . Atazola yra, skaitoma ligi augštų kainų užsieninnms alie-
UriKlįlJjniaS j;lnis prikiinšjinšpno tikslains.’jinai p asileka saldį, 'gerti' he- 
apriliuotąm laikui visose aplinkybėse. 

•>
. . Mazola padaro lukštų, kurisai yra smagus ir suvirški-

Apkepimmas namas.Mazola yra labai augštos rųšies. Vartoti reikia 
labai mažai—daug mažiau negu Jųsvartojate paprastam apkepinimui,

. Mazola atlaiko daug didesnę šilumą negu bile kiti, viliamieji
Kepimas taukai. Niekuomet nereikalinga deginti jųjų. Jinai pasiekia vi’ 
rimo šilumos labai greitai. Tai reiška dideli sutaupinimų lėšose r šejminkės 
laikų.

Mazola yra taip tyras, saldus ir gardus, kaip ir gardžiausias maistas, kurisai 
yra kepamas jame, šeimininkės visoje Amerikoje vartoja Mazolą virimui, apke- 
pimui ir prikijnšimui. . , ■

Mazola yra padaryta iš geriausių augintų kornų ir iš nieko dauginus.
Pareikalaukite Mazola Viri:: o Kningos — 25 praiziniai nurodymai. Gaukite 

Mtizolos iš savo groserninko šian dien ir nustebinkite savo šei
myną kai-kuriais valgiais, kurie yra taip gardus ir skanus, kuo-, 
met padaryti su Mazola.

ŽIŪRĖKITE LIETUVIAI!
PADĖKAVONŠ.

■ 'ft!

Pi-
Si- 
pa-

o jis kuoge- 
pagelbės visokiose

Su pagarba
K. Tigrudis,

12140 Union avė., 
West Pullman, Ill.

JačkšbN Blud

Wl

Specialiai Listai
Pareikalavus, męs tuojaus pa
siųsime tiems, kurie gyvena ne 
Chicagoje ir kurie neparanku 
ateiti pas mus, specialius listus 
musų persikraustymo išparda
vimo.-

Pianai parduoda 
rni ant mėnesinių iš- 
niokėjiniU'po i1’1 

dangjaus.

Persikraustymo Išpardavimas j

ŠISAI IŠPARDAVIMAS PRITRAUKIA PLAČIOS VISUOMENES ATYDĄ. Ne U
tiktai pianų pirkėjai Chicagoje gausiai atsiliepė į šį pranešimą, bet užklausimai nuola- 
tos plaukia iš visų šios šalies kraštų. Pardavimai perviršijo didžiausias musų viltis; Q 
Vienok dar lieka

v ................. 50

Šimtai Pianų ir Player-Pianų K
Šie yra pasiūlomi žymiai pažemintomis kainomis. Kadangi mes buvom pripažinti kaipo įstaiga, griežtai prisi- M 

laikanti vienos kainos, tai šisai nuleidimas iš pirmesniąją kainą reiškia ką nors piano pirkėjui.
Nors teisybe, kad daugelis specialių pianų jau išparduota ir kai-kurios eilės žymiai retinusi, vienok dar lieka 4^ 

puikus jtasir’:.’. Nį iadžių vieta musu sandėlyje neleido išstatyti parodon musų visų pianų, esančių persikrau- 
stymo išpardavime, ir todėl daugelis duplikatinių stylių buvo sudėta- kituose augštuose. Dabar semiama iš šių 
atsargos eilių, ir, yra pamato manyti, kad greitu .laiku šios eilės taippogi bus išbaigtos visiškai. ■ krl

Nors dabartiniu laiku dar lieka užtektinai prekių, tarpkurių galima rasti daug geriausių brangenybių, męs te- , feJ 
čiaus turime paskatinti tuos, kurie indomauja piano nusipirkimu, kad jie neatidėliotų peržiūrėjimo. Atsiminkite O 
kad daugelis musų Lyon & Healy ir Washburn Pianų, pianų iš musų randavojamų prekių ir panaujintų, yra sun- 
ku atskirti nuo visai-naujų instrumentų — kurie pirmiaus kainavo $325, $375, $425 ir 450. Dabar parsiduoda po 
$215, $245, $205 ir $285, imant paeiliu. . Km

Specialiai Styliai Steinway, Pianolų-Pianu ir Lyon & Healy Pianų
Keletas parinktinų instrumentų; kurie yra puikinusių stylių, visai nauji ir, kai-kurie pirkėjjų nuomone, lygus O 

vėliausiems styliams. Kainų nuleidimas nuo 10 procentų iki 30 procentų. •

Ilgos Eiles Nebrangių Pianų B
Parsiduoda daugybė geriausio išdirbinio pianų, paimtų mainius už naujus Steinway, Pianolas - Pianus ir Lyon 

& Uealy Pianus. Kainos nuo $75 augštyn. įvairus pianai ir Įilayer—pianai ištikrųjų už pusę tikrosios kainos.

Čia Kalbama Lietuviškai

LYON & HEALY
Wabash Avenue ir Adams Street ;

Šiuomi išreiškiu didelę 
padėkų D-rui A. J. Tauanė- 
vičiui už pasekminga manęs 
ligoje pagydymą. Kiekvie
nam ligoniui širdingai pa
tariu kreipties į D-rą A. J. 
Tananevieiu 
riausiai

? F If Ir f p 
?FFffr’n

b

h (į i 
F F ir Ir F

Corn Products Refining Co
NEW YORK.

w

JONAS KALVAITIS
mirė ketverge, bal. G d. 1916 met. Gerai žino

mas biznierius ant Town of Lake. Velionis turėjo 
38 metus, gimęs Jurbarko miestelyje, Raseinių p. 
Kauno gubernijos. Paliko dideliame nubudime 
žmoną Marijonų.

LAIDOTUVES atsibuvo nędėlioj, 8:30 valandą 
ryto, iš namu 4713 S- Ashland avė., iš Šv. Kry
žiaus bažnyčios,_ o iš net į Šv. Kazimiero kapines.

VIKTORIJA MICKEVIČIENE
Antradienį 11 d. baland.,-š. ųi. antra vai išryto, po 

sunkios ligos pasiskyrė su šiuo pasauliu A. A. Viktori
ja Mickevičienė, gyvenanti po No. 4558 So. Marhfield 
avė.,Chicago, 111. Laidotuvės atsibuspenktadienį 14 bal. 
9 vai. bus paimta iš, namų į Šv- Kryžiaus Bažnyčią ir 
iš ten bus palaidota ant Lietuviškų Šv. Kazimiero Kapi
nių.

Kaip gimines taip ir vįsu« Draugus ir pažįstamus
kuoširdingiausiai kviečiu dalyvauti šiose liūdnose laido
tuvėse, už dalyvumą, visiems iš kalno tariu širdingai 
ačių. f’

Pasilieku nulindęs vyras Marcelinas Mickevičius.
_______ , ______
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SO. OMAHA, NEBR.Korespondenci j os • Į LIETUVIŲ DIENOS AU-I 
KA.

Kovo 5. d. Omahos lietu
viai apvaikščiojo Lietuvių 
Dieną, kuri turėjo būti su- 
batoj, kovo 4 d., bet liko 
perkelta į nedėldienį. Baž
nyčioje buvo renkama aukos 
nukeniiėjusiems del karo. 
Surinkta išviso $28.30. Pi
nigai liko perduoti kun. J. 
Jonaičiui su įgaliojimu per
duoti juos per “Kataliko” 
Redakciją Tautos Fondui 
(Čekis ant 28.30 parašytas 
A. A. Šlakio vardu priimtas 
ir perduotas sulyg reikala
vimo.

Labai gaila, kad negalima 
paduoti aukotojų pavardžių, 
nes ant nelaimės, aukotojų 
surašąs liko pamestas.

Korespondentas.

BALTIMORE, MD.

“Tag Day”.
Vietos lietuviai rengia 

“Tag Day” balandžio 24 d. 
(Velykų panedėlį). Tą die
ną bus renkamos aukos tarp 
svetimtaučių ant gatvių, 
darbavietėse ir visose užei
gose, kur tik bus galima. 
“Tag Day” rengia visi Bal- 
timorės lietuviai katalikai ir 
tautininkai, visi iš krūvos. 
Surinktieji pinigai bus pa
dalinti į dalis pagal skaitlių 
rinkikų. Tatai pageidauja
ma, kad vietos lietuviai ir 
lietuvės kuodaugiausia pasi
darbuotų tuo reikalu ir kild 
nei vienas tinkamas asmuo

[tą; viskas pasirodė geroje 
tvarkoje ir paaiškėjo, jog 
Rochesteryje lig šiam laikui 
nu kentė j usiems nuo karo 
surinkta $1052.27 ir išsiųsta 
5 didelės skrynios drabužių. 
Nutarta 700 dol. tuoj nusių
sti T. F., kuriuos pinigus iš
siuntė kun. Kasakaitis ko
ve 21 d. T. F. išdininkui p. 
B. Vaišnorai. Jautraširdis.

. Kundrotą vičius. Delegatų
pribuvo 18-ka iš 8-nių kuo
jų. Iš svarbesniųjų suvažia
vime nuveikimų reikia pa
minėti tas, kad išrinkta ap
skričiui kasierius, kurio pir
miau nebuvo ir todėl apskri
tis jokių pinigų neturėjo. 
Apskričio išlaidas ] 
padengdavo. Nuo šito suva
žiavimo apskritis turės nuo
savų išdą.

persekioja visus laikraščius, 
katrie tik ne sulyg jo min
ties rašo.

Lekia oru, bet visados lai
kos vieškelio (Dulkės).

Vargo nežino, o vienok 
graudžiai verkia (Debesįs).

Kewanee, Ill.
j Čionai darbai žymiai pa-
I gerėjo, nekurtose dirbtuvėse 
'dirbama dienomis ir nakti- 

kuopos;mis ir neblogiausia uždirba-
- ma. Iš kitur atvažiavusieji 

darbininkai lengvai gauna 
darbą.

BALTIMORE, MD.

Vyčiai — atžagareiviai.
Nesmagu prisipažinti, kad 

turiu rašyti šią žinutę su 
širdgėla; bet atsitikimai, 
nors ir liūdni, pasilieka atsi
tikimais ir iš trumpų žodžių 

kodėl

Sunderland, Mass.
Šiemet per visą žiemą 

xaip čionai, taip ir apylin
kėse buvo geras rogių kelias.

West Frankfort, Ill.
Darbai anglckasyklose su

silpnėjo, kaikur dirbama tik 
pusė laiko. Daug darbinin-

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliškos kalbos 

„ Lietuviškos kalbos 
„ Aritmetikos
M KnygvedystSs
„ Stenografijos

Typewriting 
„ Pirkly bos teisių
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos
,, Duilarašystčs

Mokinimo Valandos; 
NUO 8 RYTO IKI 5 VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7Į3O IKI 9,30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Prie išsinarinimo ir isipjovimtfl
Tuojau įtrink 9-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų ntsuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliukas viso.o aptlekoso arba 

alučiui uuo
F. AD. KICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York, N. Y

Todėl daugiausia ir dirbta k'J tolM 1 kitur išvažinėje.
gabc-

neatsisakytą prisidėti prie skaitytojas supras, 
auką rinkimo. Ypač pagei- ] 
dalijama, kad auką rinki
mu tą dieną užsiimtą čionai 
augusios mergaitės. Tautos 
Fondo skyrius nutarė duo
ti dovanas. Tas, kuris pri
kalbins ne mažiaus 50 rinkė
ją ir rinkiką, gaus gryno 
aukso žiedą su T. F. ženklu.

Be to T. F. skyrius rengia 
grąžą pasilinksminimą savo 
rinkėjoms ir rinkikams. Pa
silinksminimas atsibus tą 
patį vakarą, kada bus ren
kamos aukos, ty. balandžio 
24 d. Visą ją nutraukti pa
veikslai bus ilgai atminčiai 
užlaikomi.

Tautininkai savo rinkė
jas ir rinkikus gal taippat 
kuo nors apdovanos, ar su
rengs bent kokią pramogėlę. 
Tečiau apie tai nieko tikro 
nežinau ir negaliu pasakyti.

“Tag Day” rengimo ko
misija susideda iš 20 narią: 
10 iš Tautos Fondo ir 10 iš 
tautininką pusės. Ta komi
sija turi ir savo valdybą. 
Kasierius turi uždėjęs tūk
stantį doleriu parankos.

Kaip matote tatai, viskas 
randasi kiiogeriausioj tvar
koj. Tik dabar reik smar
kesnio pasidarbavimo balan
džio 24 dieną. Narė.

ROCHESTER, N. Y.

Tautos fondo skyrius.
Kovo 5 d. įsisteigė pas 

mus T. F. skyrius pagal rei
kalavimą T. Fondo konsti
tucijos. Ligšiol čionai dar
bavosi T. Fondo komitetas, 
susidedantis iš narių, išrin
ktų iš katalikišką draugijų. 
Per prakalbas kun. Kasa- 
kaitis paaiškino, jog plates
niam, pasekmingesniam vei
kimui tėvynės labui reika
linga sutverti skyrius, ku
rio nariu gali tapti kiekvie
nas užsimokėjęs į metus lai
ko nemažiau kaip 1 dol. At
sirado būrys prakilnesnių 
tėvynainių, kurie nepabūgo 
tos mokesties savo suvar
gintai tėvynei ir prisirašė 
prie skyriaus net 95 asmenįs 
užsimokėdami po 1 dol. Ko
vo 9 d. atsibuvo susirinki
mas, kur klebonas perskai
tė T. Fondo konstituciją, 
pajudinta daug kitų naudin
gų užmanymų tėvynės la
bui, taipgi tapo išrinkta vie
niems metams valdyba, į 
kurią įėjo sekantieji: pirm. 
—Vyt. Danilevičius, rašt.— 
p-lė Liud. Jančaičiutė, išdin. 
—Kaz. Andriuškevičius, ka
sos globėjai:— Ant. Bara
nauskas ir Myk. Ventis. Se
nasis T. F. komitetas išdavė 
savo pasidarbavimo atskai-

reikia liūsti.
Vyčiai! Prakilni dr-ja, 

prakilnus jos tikslas! Visur 
vyčiai stato sau į pavyzdį 
skruzdę. Gi ką Baltimorės 
vyčiai veikia? Lavinasi 
kumščiavimuose, bilijardo 
spardyme, ristynėse šokime 
ir... boikotavime kitų pažan
gesniųjų draugijų žygių! 
Beje, sulošę vieną vakarėlį, 
t et tas paskendo eib'-se ne 
dovanot Yų apsireiškimų. 
K;.’S praslinko, tegu sau ilsi
si amžin.’.styj, bet Š’cs dic- 

•• • s nuoCkį negalina užty
lėti ir neduoti jiems papei- 
’rmo.

Turi nuo parapijos uždy- 
ką net kelius kambarius. 
Kiekvieną vakarą turi kur 
sau susirinkti. Bet štai a- 
tejo nedėldienis, nors klebo
nas ir neužsakė jų mitingo 
(klebonas visuomet praneša 
kokios draugijos laikys mi
tingus,, bet Jį nedėldienį vy
čių kuopos mitingo neužsa
kė) taukš susitarė nupyškė- 
jo į tą kambarį, kur sąjun- 
gietės paprastai daro mitin
gus, ir užėmė vietas. Tai da
rė iš savo nedorumo: tą die
ną vyčiai jokio mitingo ne
turėjo, be to jei butų ir tu
rėję, tai galėjo atlaikyti sa
vuose kambariuose. Kuomet 
moterėlės mandagiai paprat
au, kad prasišalinę leistų 
joms laikyti mitingą, tai 
joms nesigailėta riebių pa
šaipos žodelių. Moteris nie
ko nepešę iš atkaklių vyčių, 
turėjo eiti laikyti savo mi
tingą... Kur? Turbūt ant 
jardo, nes vyčiai nurodė 
joms ten vietą. Keista. Ko
de] vyčiai negalite laikyti 
mitingus savo kambariuose? 
Už ką neapkenčiate M. S. 
kuopos ir kitų pažangesnių
jų draugijų? Kodėl jas boi
kotuojate? Gal už tai, kad 
jus subytino savo nepapras
tu uolumu ir davė progos 
baltimoriečiams pasidžiaug
ti savo darbų vaisiais? Bet 
kas kaltas? Nemiegokite, 
dirbkite, o sąjungietės ne 
tik neboikotuos, kaip kad 
jus darot, pramogų, bet 
rems pagal išgales. Žodžiu, 
daugelyj dalykuose vyčiai 
prasižengia ir laikas jau bu
tų jiems susiprasti. O dabar 
jaigu galėtų kelties iš grabo 
Vytautas, sudrebėtų iš bai
mės pamatęs savo pulkelį 
kareivių, einančių tokiais 
keliais. Liūdna, labai liūdna.

Liūdnas.
Nuo Redakcijos. — Neži

nome, kaip ten tikrai daly
kai stovi. Ir todėl duosime 
vietos kitai pusei pasiaiš
kinti.

SO. BOSTON, MASS.

Prakalbos.
Nedėlioj, kovo 25 d., vie

tinėje lietuviu parapijos po- 
bažnytinėje svetainėje bu
vo surengtos Tautos Fondo 
prakalbos. Kalbėtoju - išviso 
buvo penki: du anglu ir trįs 
lietuviai. Pirmas kalbėjo 
kun. Žilinskas, vietinis kle
bonas. Jis kalbėjo apie Lie
tuvos nelaimes ir vargingą 
lietuviu padėjimą. Be to jis 
dar kalbėjo apie tautiečius 
ir socialistus. Išvadino juos 
išgamomis, kataliką tikėji
mo griovikais ir iš to išvedė, 
kad tautiečiai ištikrąją nė
ra tautiečiais, bet išgamo
mis, o socialistai yra soči- 
alistais. Kalbėtojo nuomone, 
tautietis, kuris nori būti ti
kru tautiečiu, turi mylėti sa
vo tikėjimą ir buti geru ka
taliku. -i ?

arkliais ir rogėmis 
nant nuo aplinkinių farmų 
į geležinkelio stotį svogūnus, 
tabaką ir kitokius daiktus. 
Tikrai kaip Lietuvoj. Tik 
ten užuot žemės vaisių žie
mos metu prisieidavo į Pa
nemunę gabenti medžius.

Homestead, Pa.
Vietos lietuviai Tautos F, 

suaukojo jau aplink keturis 
šimtus dolerių ir visi pinigai 
pasiųsti išdininkui.

New York, N. Y.
Čia nesenai sustraikavo 

National Biscuit Company 
darbininkai, tarp kurių yra 
ir daug lietuvių. Darbini- 
kai reikalauja didesnių algų. 
Kompanija straiklaužius 
samdosi.

New Haven, Conn.
Čionai sudegė New York, 

New Haven & Hartford ge
ležinkelio kompanijos dirb
tuvė. Nuostoliai siekianti 
pusę milijono dolerių. Daug 
lietuvių todėl kol-kas 
darbo paliko.

be

EVESKIO m? 

“eMOKYKIA 
3106 So.Halsted St.,Chic^g 

Čia gali išmokti angliškai

P. K. BRUCH A S
Geriauiia vie

ta pirkti laikro
dėliui, deimantui, 
žiedus 14k gry
no aukso, iliubi- 
□ius žiedui, brau- 
zalietua, koloni- 
kua, špilkai ir 
t.t. Musų krau
tu v ė pripildyta 
įaujaulios mados 
iiToraii ir kai

nos p i g e I n < ■ 
kaip ktlur. Ant 
ulpraiymo kata
logą ižaiunžiame 
dykai.

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

Xe,
Tarp kalbėtojų buvo 

vienas atvykėlis iš Chica- 
gos, iš “Draugo” redakcijos. 
Iš jo vienok kalbėtojas taip 
menkas, kad plačiaus neuž
simoka nei minėti apie jį.

Pelėda.

Waterbury, Conn.
Ant North River Side gat. 

atidaryta brolių Pivariuną 
duonkepykla, kurioj kepama 
tikroji lietuviška duona. 
Vietos lietuviai tą savo tau
tiečių įstaigą džiaugsmingai 
sutiko.

Norwood, Mass.
Čionai tarp lietuvių 

buojasi kun. Daugis, kuris
dar-

New Philadelphia, Pa.
Padidinta vietos lietuvių 

bažnyčia ir dabar puikiai 
persistato. Kontraktoriumi 
buvo A. Kazlauskas, o viso 
darbo vedėju A. Sakalaus
kas. Abudu iš Brooklyn, N. 
Y.

Cleveland, O.
Clevelando Lietuvių Teat. 

Choro draugija nesenai tu
rėjo savo susirinkimą, kurio 
metu net 43 nariai draugi- 
jon įstojo.

Lietuviški Margumynai.
Visi “Kataliko skaitytojai yra 

kviečiami rašinėti'žinučių į šį sky
rių. Žinutės 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 žinių 
suteikimą. Juo daugiaus skaity
tojai rašinės į šį skyrių, juo sky
rius bus indomesnis ir kiekvienam 
skaitytojui naudingesnis. Taigi ir 
skaitytojui ir laikraščiui iš to bus 
nauda. Už visus prisiųstus raštus 
Redakcija iškalno dėkoja, pasižadė
dama rūpestingai sunaudoti visą 
tinkamąją medžiagą.

Cambridge, Mass.
American Rubber Co. dir

btuvėje sustraikavo 150 
darbininkų. Darbininkai po 
9 dienų bedarbės straiką lai
mėjo. Kompanija sumažino 
vyrų tikietą ant 12 porų, o 
moterių — ant 6 porų. Dar
bininkai su tuo sutiko ir vi
si darban sugrįžo. Toj dirb
tuvėj daug ir lietuvių dirba.

Du Bois, Pa.
Kovo 18 d. mainose žuvo 

Juozas Mockeliunas. Akmuo 
puldamas iš viršaus užmušė 
jį ant vietos. Velionis pali
ko jauną moterį su dviem 
mažom mergaitėm. Čia daž
nai pasitaiko panašių 
laimių.

ne-

Vilmerding, Pa.
Lietuvos Sūnų svetainėje 

įvyko šeštasis iš eilės S. L. 
A. 3-čio apskričio suvažia
vimas. Suvažiavimą atidarė 
apskričio pirmininkas B K.
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REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnlcka

8i moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apslrglmuose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydymą, 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurty 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. lo
dei jis yra absoliutiškai neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

Didumas 
Penkiose 
ruošė), 
kalboje 
bažnytkaimius,
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
li kitų dalykų.

“Geriausis žemlapis lietu
vių kalboj, 
labai 
liepė 
čiai.

Sutaisė B. K. Balutis
28 per 22 coliu, 
spalvose (kolio- 
Parodo lietuvių 
visus miestus, 

kaimus,

Jį "i

DIDELIS 

SUVALKIJOS 
ŽEMLAPIS

Išrausta
WHITE ROCK

B

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

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

Reikalaukit pas

S. P. TANANEVIČIUS,
3249 So. Morgan St, 

CHICAGO. ILL,

i

K

o

dar- 
gra- 
yra 

baž-

kėj, susukite jį į cigaretą — kramtykite 
tarp rūkymą.

GAIL&AX

NAVY
Long Cut JTobacco

Jodinėti Gele
žiniais Rąstais

sukti plaktuką, vartoti tonus plieno angš- 
tai ore reikalinga vyrų, kurie galėtą išsi-« 
dytu švente. Ru§ics darbe. Ir reikalinga 
šviežio, saldaus, minkšto NAVY tabako, kad 
padarius taip, kad šisai didelis darbas išro- 
laikyti tokios rūkykite tą tabaką senoj pyp-

ji

“Geriausis Tabakas Geriausiame Pakelyje"
NAVY yra tyras, auksiniai-durpinės 

spalvos, nunokęs, minkštas Burley Tabakas 
—rūpestingai užlaikytas iki trijų metų, kad 
suteikus smagų Burley minkštumą ir skonį. 
Jokis kitas tabakas taip Jums nebus.ska
nus, nei nepatenkins Jūsų tabakinio skonio.

Yra lengva išmokti susukti šį 
šilkinį NAVY tabaką į ci- 

garetus — jisai visai 
J.eišpuola, nei ne- 

nusirita tolyn.
NAVY yra 

“visuotinu taba
ku”—jis padaro 

tobulą cigaretą, ji
sai yra skanus ir 

kvapus pypkėje; ir 
yra skaniu ir ilgu 

kramtiniu.

UŽDYKA knygute “poperių 
su kiekvienų 5c pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY (į
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Kuomet jokia vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo 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 Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

GERIAUSIOS PARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

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

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina br&ngyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingai* farmeriais. Ra
šykite tuoj, gaus: j -istuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras a&ssas:

A. MEDIS & GO.
REAL ESTATE** 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.
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, Prisiunžiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavarde ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 

"vardQ, pavardės ir antrašo, bus nai- 
kinami.

Redakcijos ” 
Straipsniai.

KAS RŪPINASI LIETU
VIAIS PABĖGĖLIAIS.
Amerikos lietuviai gerai 

žino, jogei šiandie šimtai tū
kstančių musų brolių iš Lie- 

7 tuvos pabėgėlių su savo šei- 
7 myliomis dangstosi po vi- 
■ są plačiųjų Rusiją ir tolimų- 
;» jų Siberijų. Jų ten pripludę 

miestai, miesteliai ir sodžiai. 
Visur susitvėrė jų naujoky- 

7 nai. Vieni jų uždarbiauja, 
;;;kiti šelpiami. Bet jie visi, 

žinoma, kenčia didelius var
gus. Negi žmogus busi so
tus ir patenkintas iš pašel- 
pos. Jie daug kenčia ne tik 
materijaliai, bet dar dau- 

“giaus dvasios žvilgsniu. Rei
škia žinoti tai, jogei žmogui 
-niekur negali būti maloniau
- gyventi, kaip savo prigimtoj
- šalyj. Mat, tenai ir... juoda 
_ duona daug gardesnė...
-■■■ Visa tai atminus, pabėgė-
- lių likimas turi būti toks 
“ didis ir sopulingas, koki tik

tegalima įsivaizdinti. O te- 
. čiau jie gyvena, nes likimas 

taip jiems skyrė. Jie viso- 
• mis išgalėmis šelpiami, rei-
- kalingiausiais daiktais ap

rūpinami, raminami. Jųjų 
širdysna skiepijama viltis, 
jogei taip ilgai negalės bū
ti, jogei tie vargai galų-ga- 
le turės pasibaigti, jogei jie 
visi galės sugrįžti į savo tė-

' viškes ir tenai naujų gyve
nimų pradėti. Kuomet pa
bėgėliams papasakojama, jo
gei ne jie vieni to žiauraus 
likimo paliesti, kad kitos 
tautelės dar labiaus nuo ka- 

„ ro nukentėjusios, tuomet ne
laimingieji nusiramina ir jų 
širdyse gimsta noras gyven
ti ir krutėti, nežiūrint di
džiausių vargų ir nelaimiu. 
Toks suraminimo būdas yra 
išganingiausias, kadangi 
dauguma pabėgėlių del tų 
visų nelaimių ir vargo nu
puola dvasioje ir juos apima 
desperacija.

Pabėgėlių, kaip minėjo
me, yra šimtai tūkstančių. 
Taigi dabar kįla klausimas, 
kas tais lietuviais pabėgė
liais rūpinasi, kas juos šel
pia, kas ramina ir paguo
džia?

Atsakymas aiškus ir vi
siems turi būti žinomas: Tų 
gailestingumo darbų atlieka 
Lietuvių Ccntralinis Komi
tetas Petrograde. To Komi
teto pirmi n in. yra visų ger
biamas musų tautietis, Ame
rikos lietuviams žinomas, 
Rusijos durnos atstovas 
Martynas Yčas. Tai atviros 
širdies vyras, intckiningas 
ir gabus veikėjas. Jo rupes- 
timi lietusių pabėgėlių žiau
rus likimas palengvinamas, 
vargai sumažinami. Jo nenu
ilstančiu pasidarbavimu vi
soj Rusijoj pabėgėliai šel
piami ir kiek galint globoja
mi. Kadangi gerb. M. Yčas 
yra durnos atstovas, tai kai
po toksai rusų valdžioje tu
ri intekmę ir iš valdžios iš
gauna materijalę pabėgė
liams pašelpų. Niekas kitas 
pašalinis musų veikėjas ko 
panašaus toli gražu neatlik

tų. Jis su kitų musų gerbia
mųjų veikėjų pagelba rūpi
nasi ne tik matcrijaliais pa
bėgėlių reikalais, bet ir dva
siniais. Kur tik randasi di
desnis pabėgėlių skaitlius, 
ten jo rūpesčiu steigiama 
jiems įvairios rūšies moky
klos su prigimtųjų kalba. 
Jo pastangomis Petrograde 
išleidžiama laikraštis “Lie
tuvių Balsas”, kurs skiria
mas veltui neturtingiems pa
bėgėliams. Tam laikraštyj 
neturtingiems pabėgėliams 
dedama namiškių ir giminių 
paieškojimai. Dabar Petro
grade steigiama nuosavi 
spaustuvė. “Lietuvių Bal
sų” ir Amerikos lietuviams 
butų pravartu užsisakyti, 
nes jame aprašoma visas lie
tuvių pabėgėlių gyvenimas 
ir pasilaikymas. “Liet. B.” 
galima užsisakyti ir per 
“Kataliko” red. Metams 
kainuoja 5 rubliai. “L. B.” 
adresas toks: Petrograd, Ba
skov per. No. 29, Russia. 
Reikia dar pažymėti, kad 
“Liet. Bals.” redaktorium- 
leidėju yra tas pats musų 
gerb. tautietis M. Yčas.

Taigi į klausimų, kas rū
pinasi lietuviais pabėgėliais, 
drąsiai galima atsakyti, jo
gei Lietuvių Ccntralinis Ko
mitetas Petrograde per sa
vo įsteigtuosius pabėgėlių 
vietose šelpimo skyrius ir 
su pagelba kitų kelių lietu
vių organizacijų, kurios rū
pinasi pabėgėlių šelpimu.

bilius yra pavestas senatui, 
kame jisai, kaip galima nu
manyti, taipogi turi daugu
mų savo šalininkų. Vienok 
senatas dabar yra užimtas 
eile kitų svarbių klausimų 
ir reikalų. Taipogi šįmet 
prezidento rinkiniai. Prie 
tokių išlygų vargu gali se
natoriai turėti laiko šiais 
metais prieiti prie šio klau
simo. Todėl biliaus priėmi
mas žemesniame bute nėra

ATEIVYBĖS VARŽYMO 
BILIUS.

Kaip jau žinoma žemes
nysis Suv. Valst. Kongreso 
butas perleido t. vadinamą 
Burnetto bilių. Už jojo pri
ėmimą balsavo daugiaus ne
gu du trečdaliu atstovų bu
to. Biliuje palikta daug gin
čų iššaukusi dalis, kuri 
draudžia įleisti į Suv. Valst. 
bemokslius ateivius. Kon
gresmenas Sabath buvo pa
davęs pataisymą, kad tą pa
ragrafą išmesti iš biliaus. 
Pataisymas vienok buvo at
mestas, ir bilius perėjo su 
paragrafu, kad bemoksliai 
ateiviai nebūtų įleidžiami į 
šią šąli.

Reiškia, nieko negelbėjo 
visos daugelio organizacijų 
ii’ šiaip pavienių žmonių 
pastangos, kurios buvo at
kreiptos į tai, kad bemok
slių ateivių įleidimas į Suv. 
Valstijas nebūtų varžomas. 
Sulyginant su pirmesniais 
balsavimais delei šio biliaus, 
matosi, kad tarp kongres- 
manų pastaru laiku padidė
jo skaitlius ateivybės suvar
žymo šalininkų. Daugelis 
atstovų pirmiaus buvusių 
prieš ateivybės suvaržymą, 
dabar atvirai sako, kad da
bartinis karas jųjų nuomonę 
del šio klausimo visai per
mainė.

Vienok vargu galima ma
nyti, kad Burnetto bilius bus 
įstatymu. Pirmesni prezi
dentai, prie kurių šis klausi
mas buvo svarstomas ir bi
lius priimtas, atmetė įstatą. 
Tą pat padarė ir preziden
tas Wilsonas, kai pirmu kar
tu prie jojo Burnetto bilius 
perėjo kongresą. Ką dabar 
Wilsonas darys — sunku 
yra atspėti.

Tečians galima manyti, 
kad iki jo bilius neprieis, 
bent gan ilgą laiką. Dabar

sų Tėvynė ir tauta nuken-į 
tės. I

BULOTA IR AUKŲ RIN
KIMAS.

Kaip tiktai p. Bulota su 
savo žmona ir p. Žemaite at
vyko Amerikon, mes savo 
nuomonę išreiškėme apie 
atvykėlius. Mes sakėme, 
kad tikslas, kuriuom svečiai, 
atvyko — rinkti aukas nu-I •<

baisus ir dar kiek laiko ne
bus pavojingas ateivijai.

SVEIKATOS SKYRIUS. 
MAS.

Amerikos lietuvių spau
doje prasideda matytis 
straipsnių, kuriuose kviečia
ma, kad butų atkreipta dau
giaus atydos į sveikatos rei
kalus, kad musų liaudis bu
tų mokinama, kaip reikia 
gyventi sulyg sveikatos mo
kslo reikalavimų.

Šie kvietimai yra vienu 
labiausiai džiuginančių ap
sireiškimų, kokius galima 
buvo pastebėti musų spau
doje pastaruoju laiku. Apie 
sveikatos reikalingumų ir 
svarbų kalbėti ir tai priro- 
dinėti — butų tuščias ir ber
gždžias darbas. Amerikos 
lietuvis, gyvenantis diena 
iš dienos savo rankų darbu, 
geriausiai žino, ką reiškia 
sveikata.

Velytina, kad pakeltas 
balsas už musų žmonių svei
katingumą neišnyktų, kaip 
išnyksta pas mus daugybė 
įvairių gražių pradėtų dar
bų ir sumanymų. Jaigu kas 
turi teisę šiame klausime 
tarti intekmingų ir autorite
tingą žodį - tai musų dakta
rai. Jie turi susitvė
rę savą draugiją, apie kurių 
vienok labai maža kas girdė
ti. Čia yra didelė ir dėkinga 
proga musų gydytojams ir 
jųjų draugijai pasidarbuo
ti.

kentėjusiems del karo — 
yra geras ir remtinas. Vie
nok mes padarėme pasargą, 
kad tikimės, jog p. Bulota, 
rinkdamas aukas ir laikyda
mas savo prakalbas, vengs 
užsipuldinėjimų ant kitų to
je pačioje dirvoje besidar
buojančių asmenų ar organi
zacijų.

Kaip matyti iš pranešimų, 
telpančių musų spaudoje, p.( 
Bulota neprisilaiko tradici-’ 
jos, kurią nustatė svečiai, 
pirmiaus buvę čia su prakal
bomis. Anie, veikdami čia ir 
rinkdami aukas, skaitė savo1 
priederme nepaliesti prie
šingų nuomonių veikėjų ar 
arganizacijų. Su p- Bulota,i 
kaip matyti, dalykas yra vi
sai kitokis. Jisai užpuldinė
jimais ant kitų organizacijų, 
veikiančių naudai nukentė
jusių del karo Lietuvoje, sa
vo prakalbose paveda žymią 
vietą.

Šitokia taktika negali būti 
pagirta. Ir Amerikos lietu
viai tą savo nepagirimą spė
jo jau išreikšti. Pirmos p. 
Bulotos prakalbos Brookly- 
ne buvo labai pasekmingos 
Bet kuomet žmonės pamatė, 
kad p. Bulota žengia iš vė
žių, kuriomis ėjo pirmesniė- 
ji “svečiai” ir kurias Ame
rikos lietuviai pripažįsta tei
singomis; kuomet žmonės 
pamatė, kad p. Bulota yra 
tartum pasistatęs savo tik
slu užsipuldinėti ant prie
šiningųjų nuomonių veikėjų 
— tai prakalbų lankytojų 
skaitlius-žyfhiai sumažėjo.

Tuom Amerikos lietuviai 
išreiškė savo nuomonę apie 
p. Bulotos taktiką. Jaigu p. 
Bidota suprato tikrą reikš
mę šio apsireiškimo, tad ji
sai, kaipo išmintingas žmo
gus, griebsis kitos taktikos, 
kuri sulaikys jojo misiją nuo 
galutino nepasisekimo.

Pamoka yra duota. Pro
tas lieptų tos painokos pa
klausyti.

TarpLaikraščių
LIETUVIŲ SUVAŽIAVI

MAS STOCKHOLME.

LIETUVA PALIKSIANTI 
PO VOKIEČIU.

Iš Berlyno parėjo žinios, 
kad Dr. P. Spaliu, katalikų 
centro lyderis, ir F. Ilebert, 
socialistų atstovų lyderis, 
Vokietijos parlamente pa
sakė kalbas, pilnai'sutinkan
čiais su kalba kanclerio Be- 
thinann-IIolhvcg, kuris pirm 
kelių dienų į parlamento at
stovus kalbėjo.

Socialistas Ilebert pažy
mėjo, jogei Vokietijos prie
šininkai, ypač talkininkų so
cialistai, atmetė šalin viso
kią santaiką ir pareikalavo 
tai]) ilgai kariauti, kol Vo
kietija nuo žemės paviršiaus 
neišnyksianti. Tos priežas
ties delei kiekvieno vokiečio 
pareiga stipriai laikyties sa
vo valdžios ir savo šalies.

Kas link vokiečių užimtų 
teritorijų pasisavinimo (a- 
nektavimo), socialistas He
bert išrodinėjo, kad vokie
čiai negali atgal rusams su
grąžinti “paliuosuotos” Lie
tuvos, Lenkijos ir kitų pro
vincijų. Vokiečiai nenori ki
tų tautų persekioti arba 
spausti, bet nori ten įsteig
ti atramą tolesniam po karui 
Europos kulturinimui.

Iš to paaiški, kad Lietu
vos likimo padangė nekaip 
persistato. Lietuva — tur
tinga šalis, todėl už ją bus 
dar labai daug skerdynių 
ir nesutikimų. Ir nuo to,' 
žinoma, daugiausia pati mu-

Praeitų savaitę Lietuvių 
Centralis Komitetas iš Pe
trogrado prisiuntė Chicagon 
kablegramą, kuriame prane
šama apie rengiamą Stock- 
liolme, Švedijoje, lietuvių 
veikėjų suvažiavimų. Į su
važiavimų kviečiama ir eilė 
Amerikos lietuvių. Kable- 
gramas skamba sekančiai:

“Užimtoji Lietuva miršta bailu. 
Greita pašalpa būtinai reikalin
ga. Susivažiavimas susirinks pir
mą gegužio, naujo stiliaus Sto
ckholme delei aptarimo didės 
svarbos klausipiė. Pribukite tik
rai. Telegrafuokite musų užkvie- 
timą Karužai, Rutkauskui, Sirvy
dui, T. Žilinskui ir .Šimkui. Jei 
reikalinga uždengsime iškasėjus. 
Vilkti dalyką negalima. Reikalau
jame būtinai jūsų atvykimo. Be- 
partyvis suvažiavimas būtinai rei
kaliukas. Jei Amerikos lietuviai 
siųs daugiau delegatų,— telegra
fuokite atsakymą.

Lietučių Centralis Komitetas.

Nuo tautininkų, kaip pra
nešama, žada važiuoti p. R. 
Karuža. Kun. Žilinskas tai
pogi apsiimąs važiuoti. Kaip 
su kitais — dar nežinia.

Jeigu šis suvažiavimas į- 
vyktų, tai nėra abejonės, 
kad jisai butų lietuviams 
labai naudingas ir pasekmės 
musų tautinei ateičiai galė
tų būti labai svarbios.

ŠIMKAUS REZIGNACIJA

Ponas Šimkus, kurisai A- 
merikon atvyko tuom tikslu, 
kad rinkti aukas “Liet. Dr- 
jai nukentėjusiems del karo 
šelpti,” rezignuoja iš to dar
bo. Jis paduoda priežastis, 
kurios verčia jį taip elgtis. 
Jisai bėdą verčia ant “Dar
bininko” ir tų, kurie yra 
prie “Darb.” susispietę. P. 
Šimkaus straipsnelis geriau
sia reikalą nušviečia ir ne
reikalauja jokių komentarų. 
Todėl tą straipsnį ištisai 
talpiname:

“Kaip kas dar atsimena mano 
barnius Chicagoje su vienu iš 
Tautos Fondo vyriausybės. Galop 
susitaikyta. Paskiau, važinėda
mas su prakalbomis, užtikau to 
paties asmens rašinėtus laiškus, 
kur tyčia, melagingai buvo iškrai
pyti faktai, kad už ką tai kenkti 
man. Ne taip senai, kitas iš Tau
tos Fondo vyriausybės sako man: 
“visuomenė nerimauja, duokite 
atskaitą.” Sakau, — pasiųsta. Ar 
negalima pilnesnės? — Pilnesnių? 
Man rodos, kad mano atskaitos 
taip smulkios, jog nei vienas at
stovas taip smulkiai (net išlai
das) atskaitų neskelbė. Bet. kad. 
sako, “nerimauja”, tai pasiryžau 
skelbti dar smulkiau. Paskelbiau 
sumas, dienas, ir bankus, per ku
riuos mano surinkti pinigai pa
siųsta. Tai buvo paskelbta pora 
savaičių atgal. Dabar štai 33 
“Darbininko” num. tilpo straip
snis apie Tautos Fondą, kuriame 
minimas taipgi aš ir mano surin
ktos aukos. Kalbama apie Anso
nia, Conn. Girdi, ansoniečiai, nu
tardami aukas siųsti stačiai i 
Lietuvą per Šimkų, parodė savo 
nesubrendimą ir nesusipratimą. 
“Šimkus aukų sau. girdi, kad ir 
nepasilaikys (o gal?), bet Tautos 
Fondo valdyba taipgi moka ir ži
no kam pinigus pasiųsti. Stebisi, 
kad klebonas neprieštaravęs.

Visu-pirmiausia čionai reikia 
šj-tą pataisyti. Ansonijos lietu
viai tą 1.000 rublių Lietuvių De
jai pasiuntė patįs Ir man tik kvi
tą prisiuntė. Kada “Darb.” rašė: 
“Šimkus pinigų sau. žinoma, ne
pasiliks, pasiųs,” jis žinojo iš ma
no atskaitos, jog tie pinigai jau 
pasiųsti. Galėčiau pateisinti ir 
Ansonijos kleboną. Jisai toli gra
žu nesielgė taip, kaip “Dar
bininkas” rašo, nei “neprieštara
vo”. Ansonijos klebonas “arešta
vo” visus už inėjimą dešimtukus 
($40.00 su viršum) ir, nežiūrint 
protestų ir aiškinimų, tuos pini
gus pasiliko ir žadėjo atiduoti 
kokiam tai kningynni.... Taigi An- 
sonijoje, kaipo pavyzdis, “Darb.” 
redaktoriui nelabai pritiko.

Bet man svarbiausia jo norai. 
Aš aiškiai pamačiau, jog prieš 
mane žmonės siundomi, jog tie. 
kurie nėr mane, kaipo Lietuvių 
Draugi'os ingalibtinį. siunčia au
kas, aiškiai vadinami nesusipratu
siais, nesubrendusiais. Jokiomis 
atskaitomis, matyt, aš “Darb.” 
redaktorių ir kitus jo prietelius 
neiniikinsiu. nes jiems rupi visai 
kas kita, jiems svarbiausia, kad 
“Tautos Fondo valdyba taipgi 
žino kam pinigus pasiųsti.”

Dabar man visiškai paaiškėjo 
iš kur plaukia tie šaltiniai “vi
suomenės nerimavimo...” Tad tu
riu garbę Amerikos lietuvių vi
suomenei pranešti: jog 1) nemo
kėdamas ir nepajėgdamas kovoti 
prieš tokius minių kiršinimus; 2) 
negalėdamas ir nenorėdamas pa
siduoti partijos arba atskirų po
litiškų kerštų spaudimui, priver
stas esu nuo šios dienos savo dav
inį (aukų (linkimo nukentėjusiai 
Lietuvai) paliauti dirbęs.

St. Šimkus.
Liet. Draugijos ingaliotinis.

Bostone, Mass., du gydy
toju, Dr. F. B. Mallory ir 
Dr. E. M. Maclar, suseku
siu skarlatinos bacilių. Tai 
vienas svarbiausių suseki
mų. Per du metu jiedu tuo 
tikslu darbavosi. Ir paga
liau atsiekė pageidaujamą 
rezultatą.

Karas dar metus prasi
tęs.

i Anglijos finansų ministe- 
fris McKenna praeitų savai
tę savo šalies parlamentui 
pranešė, jogei karas prasitę- 
siųs dar ištisus metus, todėl 
ištisiems metams prisieina 
ir sąmatų sudėstyti. Kadan
gi Anglijoje fiskaliniai me
tai baigiasi kovo 31 d. 1917

sunaikinta, kas ligšiol ne
buvo paliesta. Bet daug bai
sesniam padėjime atsiras 
Lietuva. Kuomet vokiečiai 
iš Belgijos pasitrauks, jinai 
atgaus laisvę ir jai pagelbon 
suskubs kitos valstybės. Kas 
kita bus su musų Tėvyne. Iš 
jos pasitrauks vokiečiai, 
tuojaus jon incis rusai. Kaip 
vieni, taip ir kiti nieko gero 
Lietuvai nevelija. Ir Lietu
vai pagelbon nei viena val
stybė neateis.

Todėl ilgesnis karas reiš
kia Lietuvai ir lietuvių tau
tai pražūtį. Dar po vienerių 
karo metų ten nieko neliks.

A. U.

metais, tatai ir karas Euro
poje galėsiąs pasibaigti ne 
veikiau, kaip vasaros laiku 
1917 metais. Toks pat įsiti- 
krinimas gyvuoja ir Franci- 
jos kabinete, nors franeuzų 
generolai tikisi veikiau su
laukti Ikaro pabaigos. Jie 
turi viltį, kad vokiečių ne
pasisekimai aplink Verdun 
paskubins karui galą. Kuo
met aplink Verdun vokiečių 
galybė bus sutrupinta, tuo
met jiems visai neapsimo
kės tolesniai kariauti.

Ministerio McKenna išsi
reiškimas, kad šis karas dar 
metus prasitęs, toli didesnį 
į visus padarė įspūdį, negu 
garsus karo pradžioje Ki- 
tehenerio apreiškimas, kad 
šis europinis karas prasitę- 
siąs trejis metus. Tuomet 
nebuvo suprasta ir pramaty
ta karo baisenybės. Tuomet 
abelnai buvo manoma, kad 
su šios gadynės ginklais ne
bus galima ilgai kariauti. 
Kai kurie net iš Kitchen orio 
tokio apreiškimo ėmė tyčio- 
ties, tvirtindami, jogei tasai 
senis niekus kalbąs, jogei 
karas negali ilgiau tęsties, 
kaip tik tris mėnesius. Per 
tą laiką kadangi jei kariau
jančios šalįs nesubankrutį- 
sią, tai žmonės išsiskersią.

Šiandie kaip tik priešin
gai matome. Per du metu 
tasai karas visus intikino, 
jogei į tas žmonių skerdynes 
prisieina kitaip žiūrėti. Su
prasta, kad Kitchener turė
jo teisybę. Bet visgi dar lau
kta kokio nors svarbesnio 
atsitikimo karo laukuose, 
kuris galėtų paskubinti ka
ro pabaigą. Tečiau, kaip ma
tome, lukeriavimas neišsipil
dė, nes McKenna pasakė, 
kaip tikrai karo dalykai sto
vi, kad karas be motų dar 
nepasibaigsiąs.

Taigi McKenna parlamen
tui ir visam pasauliui prane
šė, k" 1 siemet karo pabaigos 
negalima laukti. Dar daug 
tatai bus žmonių kraujo 
pralieta, dar daug gyvasčių 
ant jūrių turės žūti, dar vie
ną žiemą žmonėms prisieis 
šalčius kentėti, badauti ir 
be laiko mirti. Ir todėl nėra 
nieko tokio ypatingo, jei 
tasai finansų ministerio pra
nešimas į visus padarė pasi
baisėtiną įspūdį, jei visus 
baisiai supurtė. Nes ramieji 
laikai toli. Nei viena pu
sė namano ir nenori pasi- 

. duoti. 
I .

Kiekviena karo diena. 
Anglijai atsieina 25 milijo
nus dolerių. Bet Anglija tu- 

j ri užtektinai kai]) aukso, 
taip ir turtingų kolonijų, to
dėl su pinigais jai jokio rū
pesčio negali būti. Kas kita 
ilgas karas Francijai. Pa
staroji ne tik kad mažiau 
turtinga, bet jos šalyj ir pa
tsai karas siaučia.

Pasibaisėtinas dienas dar 
turi praleisti ir Belgija, ka
dangi karo vilnis išnaujo 
ant jos suguls ir sunaikins 
.visa, kas ligšiol nebuvo dar

NEI-SIS-NEI TAS.
Vienas vadinamas sociolo

gas “tyrinėjo”, ar nieko ne
kenkė tie protestai ir para
šai prieš “Katal.”Jojo iš
vada: — Atpenč, dar geriau 
—“free advertising”, pre
numerata plaukte plaukia iš 
Pennsylvanijos apiclinkės. 
Reiškia, kad tie “glaunųs 
parašai” tai didelis burbu
las.

* *

Beje, o kaip su “Pypkorių 
Susivienijimu?”

* *

Cnatlyvas “Draugas” 
pradėjo talpinti humbugie- 
rių daktarų apgarsinimus. 
Sveikiname. 

* *
Eniveį, kaip p. Bradchulis 

aučiasi po SLA numinacijų?
* *

Jeigu Jurgelionis bus iš
rinktas SLA. prezidentu, 
tai kai kam užeis apoplek- 
cija. 

* *
i ■:Konstantas visuomet ne

buvo ramus, kad reikėjo per 
dienas antrininkauti prie 
laikraščio. Jo draugai pata
rė mokintis ant kunigėlio’. 
Taip ir padarė. Dabar “Mo
ksleivis” yra Konstantija- 
dos organu. Visiems drožia 
į akį, kaip iš karabino. Net 
pamiršta savo draugus ir na
bagę....  You know.

* *

Fabijonas vėla tvirtina, 
kad “Katalikas” neaiškus. 
S usim ilda ma s, Fabi j onėl i, 
klysti, juk “Katalikas”, 
spauzdinamas aiškiomis rai
dėmis ir ant geros popieros.

* *
Jurgis turi gerą čensą'iš- 

runyti į prezidentus, ba tu
ri ilgas kojas.

* *
Strimaitis bus išrinktas 

vienbalsiai sekretorium, ir 
jam bus duota proga išmok
ti lemtai lietuviškai rašyti.

* #
Antanas Kazimieras, atsi

dūsėjęs sako: Dievaži pakly
dau! Buvau baisus laisva
manis, socialistas, katalikas 
ir dabar turėjau virsti kle
rikalų. 

* *
Ramiausia ir cnatliviausia 

gazieta tai “Santaika”, ba 
apie ją nieko nerašoma nei 
blogo nei gero.

Dutkus.

“Katalikas"
Metams
Kaštuoja 

$2.00 
(SSSSSSSSSSSSSSKSSSSSHS
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Delei P. Bulo
tos prakalbų ir 
pasikalbėjimų.
P. Bulota su savo draugė

mis viešose prakalbose ir 
ir pasikalbčjmuose labai 
daug kalba apie Lietuvių D- 
jos centralį komitetų ir apie 
jo veikimų. Žinoma, tas nie
ko blog'o; apie tai šiandien 
visi lietuviai kalba. Bet p. 
Bulota tų Draugijų mini, 
matyt, su tam tikra intenci
ja, kad Amerikos lietuviai 
pradėtų mųstyti apie Lietu
vių Draugijų taip, kaip p. 
Bulotai nerėtusi. Kad žmo
nės p. Bulotai tikėtų — ji
sai duoda “faktų”, kurie 
liudija apie Draugijos “ne
gerumų” ir net vadžiojusi 
su savimi gyvų liudytojų, 
septynias dešimties suvirs 
metų senutę, gerb. rašyto
jų Žemaitę, kuri nors galvos 
linktelėjimu p. Bulotos žo
džius patvirtina. Bet yra 
visgi daugelis žmonių, kurių 
p. Bulotos argumentai ii’ 
faktai ir neintikina. Vienu 
iš tokių esu ir aš. Gal bus 
neprošalį pasakyti kodėl p. 
Bulotos argumentai ir fak
tai neveikia į mane ir i dau
gelį kitų žmonių.

Taigi: 1) Juk ne paslap
tis, kad nuo pat Liet. Drau
gijos užsimezgimo iki šių 
dienų p. Bulota ir jo prie
temai visokiais budais Drau
gijai kenkė, žemino jų ir Vei
kė taip, kad toji Draugija 
gautų kuomažiausia lėšų. 
Atsimena amerikiečiai Že
maitės laiškus, kur buvo pa
tariama nesiųsti Dr-jai au
kų. Atsimena amerikiečiai 
p. Z. Valaičio laiškų (tilpo 
“Ateityje”), kur patariama 
.amerikiečiams pinigus ge
rinus “čėdyti”, negu siųsti 
“kokiai ten Lietuvių Drau
gijai”. Atsimena amerikie
čiai paties ką tik atvažiavu
sio p. Bulotos žodžius: “tai 
ir gerai padarėte, kad ne- 
siuntėte tai Draugijai pini
gų”. Atsimena visi, nes tai 
faktai, kurių niekas neuž
ginčijo. Bet štai taipgi fak
tas: Savo prakalbose p. Bu
lota smarkiai kaltina Lietu
vių Draugijos centralį ko
mitetų, kam šis šelpiąs tik
tai 70,000 žmonių, kam ne
sirūpinąs likusiais be prie
glaudos 130,000 žmonių. P. 
Bulota su visa savo kompa
nija veikia taip, kad Drau
gija negautu pinigų ir drau
ge smerkia Lietuvių Drau
gijų, kad ji šelpia tiktai 70,- 
000 žmonių.

2) . P. Bulota “Laisvės” 
redaktoriui pasakė, j (5 g au
kas galima suvartoti netik
tai maitinimui badaujančių, 
bet ir kitokios rūšies pagel- 
bai, kaip tai: remti žmones, 
grįžtančius po karo Lietu
von; padėti atstatyti triobas 
ir t. t., vadinasi galima su
naudoti aukas ir tobules- 
niems tėvynės reikalams. Gi 
Lietuvių Draugijų p. Bulo
ta smerkia už tai, kam ji 
įsteigia lietuvių vaikams 
mokyklas, kam intaisė sana
torijų gydyti pabėgėlius 
-džiovininkus...

3) . P. Bulota tvirtina, jog 
visi tikrieji demokratai ne
priguli arba išstojo iš Lie
tuvių Draugijos, bet nepasa

ko kodėl tie “tikrieji demo
kratai” nesirūpina anais 
130,000 pabėgėlių lietuvių, 
kurių neįstengia aprūpinti 
centralis komitetas, o visas 
savo jėgas vartoja kovoj su 
komitetu, kuris aprūpina 
bent 70,000 žmonių.

4) . P. Bulota smerkia cen
tralį komitetų, kam jis už
laikąs mokyklas, šelpiąs mo
ksleivius, gi jo gerbiama 
žmona, ponia Bulotienė, tuo- 
jaus po savo vyro prakalbų 
renka aukas “Žiburėliui” t- 
y. moksleiviams šelpti. A- 
part to tarp moksleivių vie
nos ir kitos draugijos šel
piamų, yra šiokių tokių ir 
skirtumų: centralis komite
tas įsteigė prieglaudas ir 
mokyklas vaikams nuo ke
lių iki keliolikos metų, kurie 
jokiu budu negali sau pra
gyvenimo užsidirbti, gi “Ži
burėlis” šelpia daugiausiai 
augštųjų mokyklų studen
tus, suaugusius vyrus, kurie 
bloginusiame atsitikime ga
lėtų ir patįs sau duonų užsi
dirbti.

5) . P. Bulota, klausiamas 
apie padėjimų lietuvių Ru
sijoje, atsakė: “ne taip jau 
bloga, kaip kaikurie kalbė
tojai histeriškai pasakoja.” 
[Gi drauge pripažįsta faktų, 
[kad iš 200,000 lietuvių pa
bėgėlių šiaip-taip aprūpin
tais yra tiktai 70,000, t. y. 
trečioji dalis, o kiti palikti 

i“Dievo valiai.”
6) . P. Bulota dažnai var

toja ir tokį argumentų, kaip 
l“Kun. Alšausko žirgai”. 
įPo to jis pasako: “aš jokio 
[išvedimo nedarau, aš tiktai 
[konstatuoju faktų.”

Ar negalima butų konsta
tuoti kitų faktų, kad ir tokį: 

į“Lietuvos Šelpimo” fondo 
iišdininkas, p. Šidlauskas, 
[kuriam ir patsai p. 
.Bulota surinkęs aukas siun- 
įčia, turi puikų tūkstantinį 
automobilių. Kuomi gi p. 
Bulotos “faktas” baisesnis 
už šita?

Galima butų privesti ir 
'dar vienų “faktą”, jog lie
tuvių centralis komitetas 
išleido, o dabar kitų rengia, 
viešų smulkių inplaukusių 
ir išplaukusių pinigų atskai
ta, gi Lietuvos Šelpimo fon
do pinigai, rodos, nuo pat 
pradžios karo tebeguli pas 
iždininkų. Skaitytojas su
pras, jog šitais dviem fak
tais aš, gink Dieve, nenoriu 
jokio šešėlio ant ko nors me
sti, aš tiktai noriu parodyti, 
jog tokiais “konstatavi
mais faktų”, kaip kad p. 
Bulota daro, galima privesti 
prie to, jog ir pačiam kon- 
statuotojui gali pasidaryti 
riesta.

Tai stambiausieji p. Bu
lotos argumentai prieš Lie
tuvių Draugijos centralį ko
mitetų; jie yra kaip skaity
tojai mato, ir gana stam
biais jo paties sau prištara- 
įvimais.

Girdi, “aš ne į jausmų 
veikiu, kaip tai daro “kiti 
kalbėtojai,”, bet į klausyto
jo protų.

Iš argumentų galima bu
tų spręsti, jog p. Bulota yra 
įlabai prastos nuomonės a- 
,piv savo klausytojų protų.

Prie progos norėčiau ati
taisyti ir tai, ką atvažiavu
sieji svečiai neteisingai nu
švietė.

1). Lietuvių gimnazijos 
Voroneže vadinasi “Yčo 
gimnazijomis” ne dėlto, kad

I 
I

DR. KAZYS DRANGELIS,
Ghicagos ‘ ‘ Birut ės ’ ’ prezidentas.

centralio komiteto pirminin
kų pagerbti, (nors jis ištik
tųjų didelės pagarbos ver
tas) bet, kaipo ne valdiškos 
gimnazijos, turi būti po kie
no nors atsakomybe. Gi p. 
Yčas, kaipo atstovas durno
je, buvo ir yra atsakančiau- 
sia ypata oficialiuose daly
kuose.

2) . Lėšos užlaikymui gim
nazijos nors ir eina į bendrų 
komiteto sąskaitų, bet val
džia pinigus asignuoja gim
nazijoms atskirai, kaipo sub
sidijų.

Uždaryti! gimnazijas — 
negautų subsidijos.

3) . Skelbiama, jog Petro
grado ir Maskvos augštųjų 
mokyklų studentai atsisakė 
iš centralio komiteto imti 
pašalpų. Tas netiesa. Buvo 
incidentas tarp vieno iš Pet
rogrado lietuvių studentų ir 
Petrogrado lietuvių draugi
jos nukentėjusiems del karo 
šelpti pirmininko, kun. Lau
kaičio. Petrogrado lietuvių 
studentų dr-ja, paremdama 
savo draugų, atsisakė tarpi
ninkauti savo nariams imant 
iš Petrogrado lietuvių dr-jos 
pašalpų. Tai ir viskas. Bet 
reikia žinoti, kad Petrogra
do lietuvių draugija ir lie
tuvių centralis komitetas tai 
visai atskiros organizacijos. 
Tarp centralio komiteto ir 
studentų organizacijų jokių 
nesusipratimų nebuvo, jei 
bent su vienu kitu p. Bulo
tos pasekėju.

Taip yra sulyginant, men
kniekiai, bet kuriuos p. Bu
lota visgi neturi teisės nu
šviesti kitaip, kad atsiekus! 
savo tikslus.

Tie visi p. Bulotos prieš
taravimai ir neaiškumai 
man rodosi, buvo taip aiš
kus, jog kiekvienas, kas aiš- 
rėjo, pamatė juos. Bet tūlas 
lietuvių laikraštis, matyti, 
nepamatė ir spirte-spyrė 
mane atsakyti “ką nors” į 
p. Bulotos užmetimus, gra
sindamas, jaigu nieko neats- 
kysiu, pasmerksiąs Lietuvių 
Draugija, kurių prieš p. Bu
lotos atvažiavimų daugiau 
negu kiti laikraščiai rėmė. 
Tokius žmones, tokius lai
kraščius sunku stipriai inti- 
kinti; jie turbūt ir toliaus 
ant kiekvieno pyptelėjimo 
reikalaus atsiliepti ir “ką 
nors” atsakyti. Bet tiems 
žmonėms, kurioms rupi tik
tai teisybė ir gelbėjimas tė
vynės, reikėtų omenyje tu
rėti tai, jog Lietuvių Drau
gijoje darbuojasi ilga eilė 
musų veikėjų, kurių vardai

ir darbai daug skaistesni už 
tos Draugijos engėjus. Anų 
veikėjų vardai ir jų darbai 
turėtų būti gvarancija, jog 
Lietuvių centralio komite- 
gai savo priedermes atlieka. 
Tie prakilnus darbai, taip 
aiškiai matomi, turėtų nu
statyti musų viengenčių 
nuomones, o ne klykavimai 
įsikarščiavusių egoistų, ku
rie apart aš, aš ir aš nieko 
dauginus nepasako ir nepa
rodo.

St. Šimkus.
Lietuvių Centralio komite
to narys ir ingaliotinis.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
gių kalbą labai trumpame laike: 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimą. Dovanai 

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

CHICAGO. ILL.

MILDA
TEATRAS
3138-42So. HalstedSt

T«ri |reritu»ią pejnsekūt*. Km 
aakt pilna* faaoaif.

Kodėl?
Todėl, kad duoda gerlanshu 

valdfnimtui ui pUiauidM kai
mu.

Ui it Hj pamatyti gralesai 
Teatrą, kaip viduriale«tyje ui 
60e.

HedaUomi* 10c. balkoaaa, ISe.
Kslnoa ttoklomi* diauoznl* ir 

rujotomis 5c. balkonas, 10c. to- 
Kai

Prasideda 7 vai. kas vakaras, 
hubatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą Huoao laike, tai steik

MILDGS-TEATRAN

DIDBLA PROGA
DEL VYRO NUSILPNĖJIMU

ANT LYTISKUlORGANU

.{..{..J. .J. -P
I Telephone Yards1S46

■ W. J. Stankūnas ,
zčOfeįN Geriausias Lie- į

: tuvys Fotografas |
’ / ■' eStW*-.1' Musų galerija y- .J.

didžiausia ant - 
Bridgeporto ir 

JHH parengta pagal 
naujausią madą. 
Delt0 atliekame 
vis1' fotografijų 
darbą kuogeriau-

❖ 
t *

*
*
❖
4

3315 S. HalstedSt 
kamp. 83 Pi. •i

Dr. T. M. Maturzynska
LETUVĖ DENTISTE

Atlieką, visokį darbą dentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas ^varantoja- 

mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Avė. Haddon A v. I

LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų taiji 

gi visokį medžio padailinimai. 

Rittenhouse and 
Embree Co.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
pard Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHON

f DR. A. J. TANANEVICZE
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X CHICAGO. ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptiekęs 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1576

Susivienijimas Lietuviu Hymo Kataliku Am.
Yra tai organizacija, kuri: —

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 
$50.00, $750.00, $1,000.00.

2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 
$10.50, $14.00.

3. Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

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

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

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

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

mmNNiiBKMsmm■■ntat  v- h s ■ > ■ j< a* n s ss n ■.? s : ■ < u . o n sisiss i nu jtiiniĮI *i
■
H Šisai $1 Bepavojingas Skustuvas MYKĄ!

(SAFETY RAZOR)

A merikoniškas, Visada Gatavas 
Skustuvas, Jžritva) Nikeliu Padeng
tas Rėmas ir Rankena, 12 Plieninių 
Gėlaščių^ Pilnas Setas, Juodoje Lea
therette Dėžėje, Satinu Pamušta.

Kas užsirašys “Kataliką” ant pusantrų metų ir prisius $3.00’ 
tac *aus UŽDYKĄ Bepavojingą Skustuvą (Safety Razor), kuris kaš- 
tuo' i $1.00.

Rašykite adresu: ■

S. P. TANANEVIČIUS
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 South Morgan Street CHICAGO, ILLQ 

■S „

Prisiunskite mums tik 50c.
Nusilpnejie ant 

kaip till nerviu. p:i 
dos per vartojima. ... 
yra, galima pasakyti, cudaune gyduolė, 
kurios išgydo jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejesiam 
padėjimu, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirlni- 
inai skilvio, inkstu liga arba kitos ligos 
puslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 
ginonius. kaip tai daro nekurie. palikste 
išgydynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpu laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tsy pad.i- 
ris. išsitnisme jums DYKAI kompletlšką 
kursą tu.gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokėjimu llešu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
imt to. kad tai nėra, maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išsigydymui. užtekti
nai an 15 dienu, labai tanke yra užtekti
ną! išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laikę. Rašykite mums 
neatideliokite. taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skait’.te ta apgarsinima ir mes 
išsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

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

dynti ant

Gazmio Pečiaus l’arankumas su Kerosininiu Aliejum

Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų1

Parsiduoda geležinėse ir 
abelnose krautuvėse arba 
kur tik jus pamatote pa
veikslų NAUJOS TOBULY
BES MERGINOS.

I, 3 ir 4 dė
tai pgi speci- 

degėjų pečiai 
Beliepsniam

Padaryta 1, ! 
gėją didumų; 
ališki 2 ir 4 
su Prietaisu 
Kepimui.

STAND AK D OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION)

Minai šilumos — kiekvienas degėjas 
degtukų prie knato.
s. Jis dabar aptarnauja du mili- 

Jsosv smulkmenose jis yra moksliškai teisingas, 
galite turėti labai žemų, vidutiniškų arba augštų 
kaip gavusi’ Tik pasukite liepsnų ligi pageidau- 

nei persimainys. Nėra jokių skylėtų de
rlia užsikimštų suodžiais. Tokiu 

arba kvapsnių.
keturių degėjų pečių. Beliep* 

pilna virimui prietaisu. Vienas putniu- 
Mažus pastumėjimus padaro jįjį vėl pa-

ŽIŪRĖK NAUJOS TOBULYBĖS MERGINOS
.linai via visos šeimynos drauge— -vadove prie geresnio virimo, švaresnės, 
vėsesnės virtuvės ir mažiaus darbo.
Jus rasite josios paveiksią visur languose ir ant stalu geležinėse kritu 
tuvėse, rakandu ir ahelnose krautuvėse, ir kur tiktai jus jąja pamatysi 
te, lai ten rasite NEW PERFECTION ALIEJINĮ KEPAMĄJĮ PEČIŲ, 
Šis NEW PERFECTION, kaip ir gazinis pečius, .suteikia 
pasiekia pilno karščio i valandėlę po tam, kai jus pride 
Tai yra Aliejinis Pečius pastovių papročių. J 
jonų laimingų šeimininkų—paliudydami, kad 
Su greit veikiančiu NEW PERFECTION jv* 
liepsnų—bile kokio didumo, kurio jus norite, 
Janiam laipsniui. Liepsna paliks pastovi. Ji 
ginto triubų, kurios nuo perkaitimu susiriestų arba 
budu užtikrinta pilnus išdegimas ir saugumas. Nėra jokių durnų 
NEW PERFECTION Pečius, kaip augščiaus parodytas, turi savyje 
snį, Virimu ir Kepimo Pečių—viską krūvoje, ruiminga 
kimus silpnintojo uždaro pečių Beliepsniam Kepimui, 
prastu pečium.

5
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Karo peržvalga
Praėjusią savaitę karas 

Meksike sekančiai persista- 
to:

Aplink Verdun mūšiai 
nesiliauja. Vokiečiai pose- 
novei be jokio pertraukio 
franeuzų linijas atakuoja ir 
vietomis vis arčiau tvirtovės 
prisigriebia. Tomis dienomis 
ant kairiojo Meuse upės 
kranto franeuzai kyliu buvo 
įsimušę vokiečių linijom 
Ir tą kylį vokiečiai iš trijų 
šonų buvo.užpuolę. Kadangi 
franeuzams norint ten savo 
pozicijose atsilaikyti hutų 
reikėję daug kareivių pa
švęsti, tatai franeuzai nu
sprendė pozicijas apleisti ir 
mūšio liniją daug tiesesnę 
padaryti. Nakties metu tai 
atlikta. Ant rytojaus vokie
čiai be pasipriešinimo aplei
stas franeuzų pozicijas užė
mė ir paskelbė apie savo 
“didelius” laimėjimus. Šiaip 
viskas aplink Verdun pose- 
novei tęsiasi. Bet mūšiai ne
siliauja. Vokiečiai vis dar 
tikisi tvirtovę paimti. Be 
nieko pasitraukti, juk tai 
butų didelis teutonų milita- 
rizmui pažeminimas, ne
smagumai, kas gali pagim
dyti net negeistinas visoj 
Vokietijoj suirutes.

Rytiniam karo fronte, y- 
pač aplink Rygą ir Dvinską, 
seka mažesni susirėmimai, 

. nes tenai žemė pabliuro ir 
abiem pusėm dažnai vanduo 
apkasus užlieja. Daug pada
roma nuostolių ir kareiviai 
priverčiami į kur kitur 
kraustyties . Negi mirksi ir 
pliuduriuosi vandenyj ilgas 
valandas.
•••Apgausėjus žemei taigi ir 
prasidės veikimas. Rusai gi
riasi stosią ofensivan. Bet ar 
kartais vokiečiai pirmiau 
jiems už akių neužbčgs.

Užkaukazyj rusų prieš 
turkus veikimas apsistojęs. 
Jokios žinios nepareina. 
Tik Juodose jurose rusų ka
ro laivas nuskandino teu
tonų submariną.

Italijos fronte austrų arti
lerija smarkiai bombardavo 
italų pozicijas. Tečiau nie
ko tokio svarbaus neatsitiko.

Balkanuose stovis be at
mainos. Talkininkai laikosi 
Salonikus ir Avloną. Graiki
ja ir Rumunija palieka 
neutralėmis.

Persijoje rusai užiminėja 
vis naujus miestus. Mcsopa- 
tamijoj neįvyko atmainos. 
Turkai kaip laikė taip ir 
laiko apgulę anglų karuo- 
menę Kut-cl-Amara-

Pasklydęs gandas, kad 
austrai rengiasi generalin o- 
fensivau prieš italus.

Praėjusią savaitę vokie
čių submarinai keliolika lai
vų nuskandino.

yalią šiame veikime. Jis tvir
tina, jei busimoji konvenci
ja sutinka su jo mintimis,- 
tegu jį nominuoja, jei nesu
tinka, tegu skiriasi naują 
kandidatą.

Roosevelt savo platfor- 
mon indeda, kas, jo nuomo
ne, yra svarbiausia, būtiną 
reikalą Suv. Valst. prisiren
gti militariniu žvilgsniu. To
ksai prisirengimas viai res
publikai inteiktų rimtumą 
kitų visų valstybių akiveiz- 
doje, kadangi dabartiniais 
laikais svetimos valstybės į 
Suv. Valst. su paniekinimu 
žiuri. Už principą p. Roostv. 
stato reikalavimą, idant kie
kvienas šios šalies pilietis 
pirmoj eilėj savo mintyje 
turėtų Ameriką o tik pas
kui svetiiną šalį. Taip vadi
namus puspiliečius, kurie 
labiau myli tą šalį, iš kurios 
atėję, pasmerkia, nes tokie 
žmonės nors čia gyvena, tu
ri prieglaudą, šios šalies gė
rybėmis naudojasi, tečiau 
už tatai šiai šaliai nieko ge
ro nevelija, nes visuomet la- 
biaus linksta prie savo se
nosios šalies ir tos šalies 
valdžios naudai darbuojasi.

Roosevelt nenori karo ir 
juo bjaurisi, bet neatmaino
mai reikalauja, idant šalis 
butų militariniai prisirengu
si. Nes tik tokiuo budu tega
lima šalies garbę ir piliečių 
gyvybę apsaugoti ir neleisti, 
kad bi kokie atėjūnai šios 
šalies įstatymus laužydami 
prajovus išdarinėtų.

Reiškia p. Roos. nori gau
ti nominaciją į kandidatus 
iš republikonų partijos. Ir 
jei taip, tai pirm keturių 
metų jo sutverta progresi- 
vė partija jau negyvuoja — 
susiliejo su republikonų 
partija.

Tasai progresistų su re- 
publikonais susiliejimas ir 
išvien veikimas demokratų 
partiją labai pergązdino. 
Demokratai nujaučia, kad jų 
partijos viešpatavimo die
nos jau baigiasi, nes prieš 
galingą republikonų partiją 
negales atsilaikyti.

minti šalies gyventojus, ku- manius ir energiškus veikė- 
rie už nepasisekimus aplink jus, kaip jos pinninikas Dr. 
Verdun labai priešais val
džią sujudę ir pasirengę su
kilti. Rasi tokiais valdžios 
tvirtinimais gyventojų skau
džiamos širdis ir pagydo
mos, o dvasia sustiprinama, 
tečiau visam pasauliui yra 
kitkas žinoma. Būtent, ži
noma, kad vokiečiai aplink 
Verdun jau susilpnėjo ir ne 
jiems tą tvirtovę paimti. 
Jaigu jie jos išpradžių nepa
ėmė, nepaims ir toliaus. Bet, 
daleiskime, tegu Verdun 
jiems ir tektų, tai kokią jie 
iš to naudą apturėtų? Su 

! krūva griuvėsių niekas ne
gali rokuoties.

K. Draugelis, choro vedėjas 
A. Pocius, dainininkai ir 
dainininkės. Tarpe solistų 
pasižymi dideliu darbu p-]es 
Rudauskaitės ir k.

Nesigilindamas į šio kon
certo aprašymą, galiu pasa
kyti, kad šis koncertas vie
nas iš geriausiai pasisekusių 
ir esmi įsitikrinęs, kad tai 
pirmutinis taip gerai nusise
kęs lietuvių koncertas. Tai
gi birutiečiams linkėtina ir 
toliau nenustoti energijos 
pasišventimo. Bravo biru
tiečiai! Pašalinis.

sudaužė visą glėbį lėkščių. 
Ponas pradėjo šumyt, sa
kydamas: “Kaip tu jas, šel
mi, sudaužei?” Liekajus pa
sigyrė parodysiąs kaip su
daužęs. Ėmęs lėkščių krūvą 
sušuko:

“Žiūrėk, ponas, vat ėjau 
per duris, kojos užkliuvo, 
tik burdingst! suklupau, o 
lėkštėms jau ir galas.”

Berodydamas ir šitas 
mušė.

BAHKES-į
— COFFEE
126c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku j

Szitą Kavą ga-ite tik pas Bankas’. Bandyk šiandien

i26t
alb. ■J

su- Bankes* puiki Santos 1 O Bankes* Dairy stalo
Kavą . IwV Sviestas

’ Puikiausia Arbata 4A/* 
60c vertes, tiktai po 
Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po ** **

J U • • • •
Kiti parduoda po 3' r

Bankes’ geriausia
Creamery Sviestas

Goresnis kaip kur kitur*
$500 Dovauu. Jeigu 

galite pirkti 
Taukini Sviesta

Bankes’ Kavos sztoruose

PULKIN. ROOSEVELT 
KANDIDATUOJA.

Oyster Bay, N. Y. — Pui
kiu. Theodore Roosevelt sa
vo šalininkams andai aprei
škė, jogei jis norįs likties 
kandidatu į Suv. Valstijų 
prezidentus, jei tik republi
konų taufcinč konvencija, 
kuri prasidės birželio 7 d., 
Chicag’oj, nominuos ji šitos 
partijos kandidatu. Tuo tik
slu jis paskelbė nekurtas sa- 

, vo platformos dalis. Pulk. 
, nesispiria likties kandidatu 

ir konvencijai duoda liuosą

“BIRUTĖS” KONCER
TAS.

Balandžio 9 d., šv. Jurgio 
parapijos svetainėje pa
rengė labai puikų gavėnios 
koncertą pagerbimui a.a.Če
slovo Sasnauskio, lietuvių 
muziko ir kompozitoriaus. 
Koncerto programa susidė
jo iš velionio veikalų ir ki
tų. Birutiečiai velionio pa
gerbimui nupynė puikų, gra
žų gyvų gėlių vainiką, lyros 
pavidale.

Vakaras prasidėjo sudai
nuojant hymną. Po jo dr. K. 
Draugelis, “Birutės” pir
mininkas, papasakojo apie 
šio koncerto tikslą, paminė
damas šį-tą ir apie Sasnau- 
skį. Preiš prajosiant pildyti 
programą gerb. A. Pocius 
papasakojo apie velionio 
tverybą, ypač apsistodamas 
ant platesnio paaiškinimo 
tų veikalų, kurio buvo kon
certo programoje. P. Pocius 
gan nuosekliai, tik, deja, 
trumpai, paaiškino apie Sas
nauskio muzikos veikalus. 
Truko prie tų visų paaiški
nimų platesnio paaiškinimo, 
nes tokiam tai tik ir vieta 
čia buvo, kad supažindinus 
auditoriją su velioniu.

Programą birutiečiai ir bi- 
rutietės išpildė labai gerai. 
Matyti padėjo nemaža jie 
darbo ir triūso, ligi išdrįso 
jau pasirodyti viešai. Užtat 
verti netik pagirimo, bet 
padėkos.

“Birutė”, kas tai pasakė, 
mirsianti. Vienok tas nelem
tas linkėjimas nei kiek nesi
pildo, bet anaiptol “Biru
tės” draugija vis atgyja ir 
drąsiau pradeda rodytis su 
dideliais darbais. Vis dau
giau išsidirbta solistų, jau 
nekalbant apie choro gerėji
mą. Matyti tenai susitelkė 
veiklios ir energingos spė
kos, kurios ištvermingai vei
kia. O to darbo yra ir dau- 

, giau vaisių.
“Birutė” turi jau savo de- 

• koracijas, kuriomis pasipuo
šia sceną laike savų vakarų 

■ arba koncerto. Dekoracijas 
, padirbo gerb. dailininkas 

Šileika.
Pastaraisiais laikais ši dr- 

ia pradėjo rengti koncertus. 
Reikia pripažinti kad jie jai 
sekasi ir jau pradeda daryti

Pono liekajus.
Kartą pas vieną poną bu

vo balius. Liekajus kažkaip

Mįslės.
Ne medis, o vienok iš me

džio (Sula).
Laukai stikliniai, ežės 

medinės (Langas).
Tur dantis, bet nekados 
dantimis neserga (Pjūklas).

Mr. Clemens Raducha, 324 Palmer st, Detroit, Mich., var
tojo Severos Vaistą Inkstams ir Kepenims savo keblumams su 
inkstais, ir štai ką jisai paraše rjums: “Aš sirgau daugiaus 
negu pusantrų metų. Paskui sš sužinota? apie vaistą ir li
kau išgydytas. Todėl aš galiu patarti jį kiekvienam, kuria 
eerga nuo inkstų.”

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

Several Kidney and Liver
WK 1 (Severos Vaistą Inkstams ir Kepe-

Dims) kad pasiekus kelio į sveikatą.
VmAVU y ‘ Ligą nurodo inkstą arba pūslės už- 

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

r T 4- sr~ , paprastai eina greta su inkstų ligomis,
k ir knd pagelbėjus gydyme, SEVEBOS

GYVYBĖS BALZAMAS (Sevora’s Balsam 
u of Life) dažnai yra pasirodęs pagelbingu padėjėju Severos Vaistui Inkstams 
r ir Kepenims.

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

F Savo aptiėkoje reikalaukite Severos Vaistų. Jeigu Jūsų aptieka jų netu- 
k ri, tai užsisakykite tiesiog nuo

► W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cuicagc u ;
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė 
2054 M iwaukeo avo 
2710 W North avė

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

1816 12th st
3102 W 22nd st

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

3244 Lincoln ave 
”413 N Clark st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 a AshlancUave

I Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio | 
Jh Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros, J 
t MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS | 

| CARR BROS. WRECKING CO. į 
| 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. |

..... .................................................................. .... IIJHWMUfflUJW

Ka gauname dešimtimis laiškų su atsakymais iš kraujaus

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

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

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

w DABAR GALITE STATYTI PIGIAI
5,000,000 pėdu naujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, tvo- 
riniij stulpu, gimtu, duriu, 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.

VOKIEČIAI RAMINASI.
Londonas. — Berlyno lai

kraščiai kaip susitarę tvir
tina, jogei nuo dabar pra
sidėsiąs tikrasis vokiečių 
veikimas ant visų karo fron
tų, ant vandens, po vande
niu ir ore. Vienam dienraš
čių grafas Reventloff reika
lauja, idant zeppelinų už
puldinėjimai ant Anglijos, 
ypač ant Londono, atsibūtų 
kas naktis be jokios per
traukos taip ilgai, kol visa 
Anglija nebus suterorizuota. 
Lygia dalimi vokiečiai su
manę ant jūrių pradėti to
kią piktadaringą kovą, ko
kio pasaulis dar nesąs gir
dėjęs — visus garlaivius, 
kokie jiems tik po ranka pa
sisuko, ar tai butų priešinin
kų ar neutralių šalių, be jo
kio atsižvelgimo į pasekmes, 
naikinti, skandinti, su žmo
nėmis jokių ceremonijų ne- šiokią tokią intekmę į pub- 
daryti. Taippat ruošiasi jie 
generalėn atakon prieš Ver- 
duną. Bet ataką pradėsią tik 
tuomet, kuomet persitikrį- 
sią, kad franeuzų apsigyni
mo linijos susilpn ėjusios.
Be to stosią ofensivan ryti
niam fronte ir būtinai pa
imsią Rygą su Dvinsku.

Tokie valdžios per laikra
ščius tvirtinimai ne del kit
ko veikiami, kaip tik sura-

D0WW! DOVAND!
Nepamigsia

Jist

pažadins
tave iš

ocoocoa

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

deriu sekančiu adresu:

ryto, kada 
tau reikia KATALIKO 

DOVANA 
3249-53 so. Morgan St. 

Chicago, III.

Nesuklysi
Jis

visuomes
parodys
tau tikrą

laiką

liką. Šis apsireiškimas patė- 
mijamas tame, kad “Biru
tė” jau išsidirba savą publi
ką. Į jos vakarus ar koncer
tus susirenka daugumoj in
teligentiškiausia publika iš 
visos Chicagos-

Šis visas darbas ne leng
vai duodasi birutiečiams. 
Prisieina daug triūso padė
ti, daug laiko tam pašvęsti. 
Gerai, kad jie turi tokius su-

4
I

S. P. Tananevičius
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill

>
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tfo. 5. Lietuviu Laikraštis “Katalikas”

Katalikų Gyvenimas. jos Kenya, priėmė katalikų 
akėjimą.

PAGELBA VAIKAMS.

J. M. Chicagos arkivysku
pas Mundelein yra pradėjęs 
vykinti sumanymą, kurio 
tikslu yra pagelbėti netur
tėliams vaikams ir jiems pa
statyti namą. Svarbiausiu 
pagelbininku gerb. arkivys
kupui yra didžiausioji Ame
rikoje katalikiškoji draugi
ja “The Knights of Colum
bus”.

Vadinamas vaiką klausi
mas yra opus Amerikoje, y- 
pač Chicago j e, kur paskuti
niais keliais metais vaiku 
ir abelnai nepilnamečių pra
sižengėlių skaitlius pastebė
tinai užaugo. Kaip parodo 
tyrinėjimai, prasikaltimų 
skaitlingumo priežastim yra 
tai, kad tie vaikai neturėjo 
progos dorai ir lemtai pra
dėti savo gyvenimą. Minė
tojo sumanymo tikslu yra 
duoti visiems tokiems vai
kams užtektiną “gyvenimo 
progą,” idant jie nenuslystų 
i taką, kurisai veda prie di
desnių prasikaltimų ir nuo
dėmių.

J. M. arkivyskupui ir 
“Knights of Columbus” 
pradėjus šį svarbų darbą, 
katalikiška visuomene šiuo- 
ini reikalu užsiinteresavo. 
Jaigu šis sumanymas butų 

-pasekmingai Įvykintas, tai 
tuom butų išrištas vienas 
skaudžiausiij social iškų 
klausimų, kuriuos Amerikos 

.visuomenė turi prieš save. 
Katalikų bažnyčios galvai ir 
visuomenei yra parankiau 
šia imtis už šio klausimo iš
rišimo.

KATALlKIŠKŲ LAI
KRAŠČIŲ SKAITYMAS.

Žinomas katalikiškas lai
kraštis “The Catholic Citi
zen”, einantis anglų kalboje, 
nesenai padare sekančią pa
stabą :

‘ ‘ Neska i ty ti kata 1 i k i ško 
laikraščio yra nereikalinga 
klintim tavo tikėjimiškam 
inteligentiškumui. Neturėti 
katalikiško laikraščio savo 
namuose yra sekai išiu 
blogiausiu dalyku prie netu
rėjimo katalikiškos bažny
čios savo mieste. Neapsieik 
be jojo, net jaigu turėsi mo
kėti dešimts kartų didesnę 
kainą.”

Šie žodžiai kuopuikiau- 
siai tinka ir musų tikintiems 
lietuviams katalikams. Kiek 
yra Amerikoj e lietuviškų 
katalikiškų namų, kuriuose 

pyisai nematyti katalikiško 
"y,laikraščio! ' Katalikiškoji 

spauda užsilaiko iš sulygi
namai nedidelio skaitliais 
'Susipratusių lietuvių katali
kų. daigu katalikiškoji A- 
jnerikos lietuvių visuomenė 
stengtųsi širdingai paremti 
jr plėtoti katalikišką spau
dą, tai katalikiškoji musų 
spauda galėtų būti labiau
siai išsiplatinusia, tvirčiau
sia ir galingiausia. Ameri
kos lietuvių katalikų prie
dermė yra tai padaryti.

KATALIKIŠKA IR KITA 
TAUTIŠKA KUNIGIJA.

. Katalikybės priešai mėg-

matyt iš bažnyčių statisti
kos, kurią kas metai renka 
Dr. H. K. Carroll, “Federa- 
lės Bažnyčių Tarybos” įga
liotinis.

Jojo paskutinis praneši
mas štai ką rodo:

19,029 katalikiški kunigai 
aprūpina apie 14.000,000 ka
talikų šioje šalyje. Reiškia, 
vienas kunigas išpuola ant 
700 katalikų.

42,000 metodistų kunigų 
prižiūri 7,328,000 metodistų. 
Reiškia, vieųas pastorius 
ant kas 200 metodistų.

9,450 liuteronų pastorių 
aptarnauja 2,500,000 liute
ronų. Reiškia, vienas pasto
rius išpuola, ant kas 240 liu
teronų.

42,000 baptistų pamoksli
ninkų prižiūri 6,200,000. 
Reiškia, vienas pamokslinin
kas išpuola ant kas 150 bap
tistų. Ir taip skaitlinės to
liau eina.

Iš šių skaitlinių matyt, 
kad katalikiškiems kuni
gams yra daugiausia darbo 
ir kad. savo sulyginamu ne- 
skaitlingumu jie užima pir
mą vietą.

Apaštališkas Sostas leido 
naujai Cardiff arkidiocczi- 
jai, kuri nesenai susitvėrė 
Škotijoje, turėti dvi kate
dras. Tai yra nepaprasta 

privilegija. Paprastai visuo
met leidžiama tiktai viena 
katedra turėti.

Vėliausia diena, kurioje 
Velykos gali pasitaikyti, yra 
balandžio 25 d. Šįmet Vely
kos išpuola visai netoli tos 
dienos. Kitų Velykų, kurios 
taip vėlai pasitaikytų, dau
guma iš mus nesulauksime 
šiame gyvenime, nes taip vė
lyvos Velykos pasitaiko la
bai retai.

mums prisiųskite žinelių iš 
savo miesto apie lietuvių 
gyvenimą. Už tai labai busi
me dėkingi.

Parapijonas, Glen Lyon, 
Pa. - Apie socialistų ir kitų 
pasielgimus nedėsime.

Pelėda, Šo. Boston, Mass. 
—Aprašymą apie asmenį, 
kuris skaldo tarp lietuvių 
vienybę, tik tuomet laikraš- 
tin dėtumėm, jei Tamsta ap
siimtam po korespondencija 
padėti savo tikrą pavardę.

P. K .Maspeth, L. I. N. Y. 
—Nesvarbu, kad ten kas ap
sivedė, kaip svečiai, girti 
būdami, vestuvėse gražiai 
pasielgė, kokios buvo pa
mergės ir tt. Nedėsime.

B
PAKVAITĘS? PAILSĘS? J
Jautiesi uorjs vemti, išeit? Ma-| 

Ita. dėmes prieš savo akis? Imk B 
_ ‘ WA1I Pigulkų. Jis išvalys. S 
" tavo kimo vidurius ir tuom pada- jį B rys Jus sveiku. Pasiųskite 25c. g 
gstampomis, pinigais arba Money J 
a Orderiu į ■
" Wm. A. Herrick, Ph. G.
110558 Torrence Ave. Chicago, III.!

Amerikoje kas metai į Ka
talikų Bažnyčią atsivėrę ja 
ir katalikybę priima 35,000 
kitatikių.

Tūlas turtuolis James J. 
Hill iš St. Paul, Minn., žino
mas savo gausiomis aukomis 
katalikiškoms įstaigoms, pa
staruoju laiku paaukavo 25,- 
000 dolerių katalikiškam 
Marquette universitetui, 
esančiam Milwaukee, Wis. Į 
dvi savaites tam universite
tui surinkta 503,471.71 au
kų.

sta dažnai užmesti katali
kams'' kunigų skaitlingumą 
jr j ų j n ‘1 iižviešpata vilną ’ 
Ko vertas šis užmetimas—

Žinomas Amerikos turtuo
lis Rockefeller aukauja 
daug pinigų įvairiems lab
daringiems tikslams. Vien 
pereitais metais jojo pinigų 
išaųkta 1,342,561 dol. 11 c. 
Daug pinigų jis aukauja ba
ptistams. Vienok iki šiolei 
jis nėra nieko aukavęs ka
talikiškoms įstaigoms, nors 
savo turtus jis krauja ly
giai iš katalikų, kaip ir kitų.

Pirmu Šiaurinėje Ameri
koje krikštintu žmogum bu
vo Henry Memberton, in- 
dijonų vadas. Jisai, buvo 
krikštintas birželio 2-1 d. 
1610 met.

Madison, Wis., sudegė šv. 
Rafaeliaus bažnyčia. Sudegė 
vargonai, verti $5,000. Kitų 
nuostolių padaryta ant $10,- 
000. Visi sudegę daiktai bu
vo apdrausti.

K 
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negražų j■

Tel. Yards 5194.

A K U SER K A
REtilSTBUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
■ Turiu patyrimą moterių ligp 
se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3138 W. 39-ia gat, Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

Phono Yards 2063

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

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

Dr O. C. REINE
DENTIST AS

OFISAS-Kampas 31 ir Sa. Halsted gal. 
(Gyvtpimas viri aptieks) CILCAGO, ILL

Residcncijo0 
Mouroc5G22 ’ V ” .

ANTON A. TOCHA 
ARCHITECT & ENGINEER

Dirbu planus bažny$om.s, mokykit rus r 
rezidencijoms ir tr. užkabai žemas kainas

Room 207 Home Bank B‘dg.
N. E.-Cir. Ashland & Milwaukee uve.
Rcr.'43‘ Holt St Chicago, Ill.

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

stiliaus saldainių, penkių į- 
vairių skonių, pasiunčiama 
UŽDYKĄ. Parašykite lai
šką arba atvirutę, tai gau 

! site tuos pavyzdžius. Musų 
j saldainius yra padirbę Ru 
! sijos gyventojai. Mes esa
me pradėtoj ais rusiško sti 
liaus saldainių šioje šalyje, 
ir musų vardas yra aiiit 

į kiekvieno saldainio poperė- 
lės.

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, 111.

I ' — . ......

IjjUS GALETE IŠAUGITI 
PLAUKUS 

pasekmingas; 
MOKSLIŠKAS

1 GYDYMAS DYKAI 
del VYRU IR, 
MOTERIŲ. ■’ i

-ttcl Haymarket 1027 ĮĮ- š
. J
I

I

Ar Jus Rengiatės 
Kraustyties?

Jei taip, tai neužsimirškite pa
liepti perkraustyti jūsų telefoną.

Pašaukite Official 100
(Uždyką)

Paduokite savo orderį anksti ir turėkite 
savo telefoną naujoje vietoje greitai.
Visi rašyti orderiai turėtų" paduoti telefono numerįs enoje 
vietoje; taipogi flato, augšto ar kambario numerį senoje 
vietoje.

Chicago Telephone Company
H Te^eP^one Building

Commercial Department
Official 100

Telephones Yards | 5916 
Drover | 3582

M. J. MANKOWSKI
4503 So. Wood Street, :: Chicago, DJ.

Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia uolai 
mė, tai žmogaus uustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į savo. Jaugdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagdbos. Musų aptiokoje yra goriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 

A ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus iSpil- 
U dome labai atsargiai ir teisingai. Reikalo nepamirškite musų ap- 

tiekos. Kalbamo visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

!

Dr. Barany, kuriam teko 
Nobelio dovana už naudin
giausią išradimą mokslo sry- 
tyje ir kurisai yra dabar ka
rišku belaisviu Rusijoje, yra 
uoliu kataliku. Jisai yra au
stras. Jisai išrado naują bū
dą gydyti galvos kaušo žai
zdas.

Kovo 24 d. Philadelphia, 
Pa. pasimirė vyskupas Ste
ponas Soter Ortynsky. Jisai 
buvo rutčniškai - grekiško 
ritualo katalikų vyskupu 
Suv. Valst. Mirė nuo plau
čių užsidegimo. Jisai daly
davo J. M. arkivyskupo 
Mun del ei n o i n st a 1 i a c i j o j e 
Chicagoje.

Anglijos vyriausias mini- 
steris, būdamas nesenai Ry
me, buvo Švento Tėvo pri
imtas. Jiedu gražiai tarp sa
ves pasišnekėjo.

Šventas Tėvas taipo-gi 
priėmė nesenai du kataliku 
oi'icieriir ir pelnkioiką kata
likų kareivių anglų armijos. 
Jie, važiuodami per Rymą, 
r orėjo pamatyti Šventą Tė- 
v j. kuris jų norą ir išpildė. 
Lankytojai priklauso prie 
a ilgių karuomenės.

Francuzų ii' vokiečių be
laisviai, esantieji Šveicarijo
je, telegramomis dėkavojo 
Šventam Tėvui už suteiktą 
jiems pagelbą.

Iš Rymo ateina žinia, kad 
Giuseppe Nareli, didžiausias 
valdovas Afrikos provinci-

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Giminaitis, So. Boston, 
Mass. — Aprašymas apie 
vieno grabininko
pasielgimą, laikraščiui ne
tinka, tuo labiaus, kad Svei
kas savo pavardės po tuo 
nenori padėti. Nedėsime.

J. W. Kurpius, Detroit, 
Mich. — Tamstos prisiųstos 
eilės dalintis iš kitur perra
šytos. Nedėsime. Verčiau

Telephone Yards 5834
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1,1 •'11 ■ 2,1 ‘ .....

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

332b Bl. Iklsici1 St
“3

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

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

Ar randus pleiško tęs, niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu Ilgu, 

tai stenkitės apsauguoti jos. Užsakykete 
iluostrota knygute jusu prigemtą kalba: 
... > “TEISYBE APIE 'PLAUKUS,"

Parašita europos garsingo specialisto, 
kurioje randas įvairios žinios:

Gražybe plauku,--sudėjimas plauko ir 
odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikata ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penktus sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukuai. 
i-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrentl kiekviena, kad 

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

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

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu [išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.” 
(Pasiusketo sykiu kuponą su jusu antrašu.)

Chicagos Strytkarių 
Transportacija.JL '•-[ • <įj ■■ • n mxukxh

CIGARETTES 
N EB o t

Tabakas — Geriausias 
Sujaukiinas — Puikus 
Skonis — Nępąprastas 
Rūkymas 
Kvepejim

Coffee Mill. 
140 whole coupon*.

SGAREHES
* CORK 77P

Vėsus
— siaunus

. Padarymas — Tobulas
PAKSIDUQ3A VISUR
Kuponai kiekviename 

pakelyje.
Geri del pinigų arba 

puikių dovanų.
Rašykite prašydami dovanų kataliogo

Nebo Department
95 First St., Jersey City, N. J. 

■■ •
P. Lorillard Co. inc, Established 1769.

Ilahway Automatic 
Lighter. 75 wholecoupons

Acė Eisffit-day Alarm ' 
Clock; 275 wholecoupons

Pastebėtinu dalyku apie milžiniškas su
mas, kurios Surface Linijos išleidžia visuome
nės naudai — suvirš $41,000,000 paskutiniais 
devyneriais metais, kaip mes matėme pirmes- 
niuose straipsniuose — yra tai, kad, šalę taksų, 
kurios yra išlaidomis, ką visos korporacijos 
turi daryti, likusioji dalis, siekianti suvirš 
$32,000,000, sudaro išlaidas, kuries neturi tie
sioginei ar netiesioginai, nieko bendro su 
transportacija.

Gatvių grindimas, pergrindimas, valymas 
bei laistymas ir mokesčiai į Traction Fond nė
ra neatbūtini transportacijai. Tiktai apsvar
styk tą dalyką, kuomet manai apie milžinišką 
skaitlių dolerių, kuriuos Kompanijos turi mo
kėti už tai, kas ne surišta su transportacija. 
Atsiminti tai yra svarbu.

Dabar pažvelgiame į kai-kuriuos didelius 
dalykus, kurie yra neatbūtina transportacijos 
dalimi. Vienu svarbiausiu dalyku yra darbas. 
Kompanijoms reikalingi patarnavimai žmonių 
armijos karams valyti, taisyti ir perdirbti, vė
žėms tiesti ir jėgos išskirstymui prižiūrėti.

Konduktoriai ir motorinanai gauna augš- 
čiausias algas, kokios mokama bile kur pasau
lyje šios klasos darbininkams.

Šiems vyrams ir kitoms varymo darbo, iš
lavinto ar neišlavinto (nepaskaitant algų mo
kėjimo pildomiems departmentamsj Kompani
jos išmoka suvirš $12,000,000 — vieną milijo- 
joną dolarių kas mėnesis algoms.

Bus daugiaus apie algas sekan
čiame musų.straipsnyje.CHICAGO SURFACE LINES.

ij......  . J--------
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Lietuviu Laikraštis “Katalikas” ' No. 5.

Iš Chicago ma, kad ant to parėdymo 
majoras Thompson padės 
savo veto, nes jis pakliudo 
politikierių reikalus.

iK. Kišunaitė. J. Rakauskas, NELAISVIS PAIEŠKO f barber shop ant pardavimo. 
. ’A. Bisli,'..L Kiųičiun;^; J.

IK. Kišunaiti".  ̂j. Rakauskas.
I -t-.-:. ... r r. ■ — \ ••r —• -». ■ i

PIENINIS STRAIKAS 
PASIBAIGĖ.

Pieninis straikas pasibai
gė fannerių pergale. Chica- 
g()S pieno pirkliai sutiko 
duoti jiems reikalaujamas 
už pieną kainas. Turbūt pie
no kaina del kostumerių ne
bus padidinta. Farmeriai, 
užlaikanti karves, kaip žino
ma, yra susiorganizavę į 

draugiją Milk Producers 
Ass’n. Andai tos draugijos 
atstovai atlaikė konferenci
ją su pieno kompanijų atsto
vais ir susipratimas įvyko. 

; Seniau farmeriams už 100 
svarų pieno pirkliai mokė
davo $1.28, gi dabar bus mo-i 
kaina $1.50. Taigi farmeriai1 
savo straiku 22 centu lai-i 
mėjo, pasidėkojant jų soli-l 
darumui. Viena pieno kom
panijų tečiau apreiškė, jo- 
gei už kvortą pieno nuo šio 
laiko vietoj 8 centų imsią 9 
c. Kitos kompanijos paliko 
senąją, kainą. Tik nežinia, | 
kaip ilgai. Ir štai dar vie
nas prirodymas, kad viso- iš 4-tojo distrik- naudai. Balius

kios rūšies straikai į visuo-i^0 išrinkta ir lietuvis, p. J-^Viekcr Park 
menės kišenių atsiliepia

MIRĖ ZIGMAS VITKAU
SKAS.

Praeitą nedėlią Chicagos 
mimicipalėj džiovininkų sa
natorijoj nuo džiovos pasi
mirė Zigmas Vitkauskas, ži
nomas lietuvis rašytojas. 
Velionis Valparaiso univer
sitete bu vo baigęs chemijos j tautinę

BROLIŲ.
Antanas Kabialis, 10205 

Commercial avė., Chicago, 
■ “Kataliko” 

M. Narbutie- redakcijai atvirutę, rašytą 
iš vokiečių nelaisvės karei
vio Antano Balzerio. Jis An- 

Nuo baliaus ailiko į f,allo Kalnalio prašo perlai- 
Sudėjus su surink-j^-čins paieškoti jo dviejų

skyrių. Pirm susirgimo jis 
dirbo “Lietuvos” redakci
joje. Buvo vedęs. Liko žmo
na su mažu kūdikiu.

J. J. Elias
į išrinktas delegatu į republi- 

> konvenciją, 
kuri atsibus Chicagoj.

PO RINKIMŲ.
Vakar Chicagoj atsibuvo 3 

rinkimai delegatų ir jų vieti- 
Įninku į tautines konvencijas 
ir valstijos ir wardu komite- 
|tininkų. Per šiuos rinkimus 
'moteris neturėjo teisės bal
suoti. Balsavo vien tik vy
rai piliečiai.

Išviso Chicagoj atiduota 
balsų 262,421, iš kurių 126,-j 
739 republikonų balsų. Dele-

nuodyti visus kariaujančių 
valstybių Europoje valdo
vus/ To suokalbio .pirmieji 
pėdsakįai susekta po žino
mam garsiam atsitikimui, 
kuomet virėjas Crones po
kylio metu norėjo nunuodin- 
ti kelis šimtus svečių, pri
buvus Chicagon naujam ar
kivyskupui. A.;

įSapitavičia, J. Kirstukas, 
f Ia. Nausieda, A. Janušaus-

Įkiene, A. Janušauskas, A. prisiuntė 
[čereškevičia, M. Narbutie- ............
'nė, J. Bašliis ir N. Klatvis.'
'Smulkesnės aukos neužraši- 
nėta.
$154.99.
taisiais
$235.36. Pinigai pasiųsta T.
F. kasieriui per T. F. centro
raštininką A. Šlakį.

Komitetas kaip parengu
sioms tą vakarą draugijoms, 
taip chorui ir visiems auko-

Gera proga del lietuvio, katras kalba 
lietuviškai ir lenkiškai. J. Valentina
vičius, 507 W 123r<l str. West Pull
man, III.

Paieškau broliu Joso ir Petro Loto
są. 4 metai Jonas gyveno So. Dakota, 
o Petras gyveno Keuasim, Wis. Paeina 
iš Kauno giib.. Raseinių pav.. Skalbi 
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, 111;

DR.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan St terte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriški.), Vyrišky ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo (i iki 8:30 vakare. 
Nedaliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

išviso pasidarė brolių — Stanislovo ir-.Do
mininko Balzerių, kuriuodu 
sako gyvena Chicagoj ar a- 
pylinkėsc. Jis neturįs jų a- 
dresų, o norėtų ssusirašinėti- 
Nęlaisvio Antano Balzerio 
adresas: Balzer Anton,

Reikalaujama:—- gaspndinė mažai 
šeimynai,- pastovus darbas. Kreiptis: 

A. Žukauskas,
3310 So. Halstcd st. Chicago. III.

tojams už gausias aukas .išf iKriegsgęfangenen lager Cra-
taria širdingą ariu. Tai bus 
didi paramą musų nukentė
jusioms niio karo broliams 

;ir seserims. Komit.

IŠ NORTH SIDE.
Šv. Mykolo lietuvių para- 

Įpijos keturios draugijos ko- 
ivo 5 d., š. m.,, turėjo paren-

DELEI 3EĖTH0VEN0 
KONSERVATORIJOS 

MOKYTOJŲ KONCERTO.
Ši muzikos ištaiga kasinė

tas rengia savo koncertą; 
Šių metu koncertas buvo. •■j.
parengtas subatos vakare 
bal. 1 du. Bet pasirodė, jog

ssc a. 0. Baracke 13 ko- 
mp. 58, Nr. 387 TL

Ten pat nelaisvėje randa
si ir Antano Kabialio brolis 
Jurgis.

Paieškau Jono Aijučlo,, po tėvais 
Jurgio. paeina iš Kauno g.. Aleksan- 
dravok pav.. Vileldavos p. Papilio pa
vapą Kudzgalio kaimo. Pirma gyveno 
Detroit. Mieli. Iš .ten girdėjau išva
žiavo į Pittsburgh. Pa. Jail apie du 
metai , nieko nežinau apie jį. Kas .ži
note ar pats malonėkite atsišaukti: 
Vladislovas Kaupas. 314 N. Darien st.. 
Philadelphia. Pa.

CICERO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS.

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

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

Paieškau draugą Joną Lukošuhą. 
Jis paeina iš Kauno gult.. Razalimo 
volost.. Beržini) kaimo. Tiiippat pnieš- 
kau Aneliją Lukošnna'tę. no vyro Jan
kauskienė. Girdėjau, kad gyvena 
Chicago, 11.1.
Kas juos žinote arba' pats atsišauki
te. Tali na t ir daugiau draugu ir pažįs
tamu Klaidainų parap. meldžiu atsi
šauki. ; . ,

■Junzatt JiinuXcrii'-hix.'
T? 7. Pov.w. • S’lflWto'vh. U’
kGojeė dksskbi eX <1—«li hr fwta. tt

gatu į republikonų tautine '<,Usios halių Tautos Fondo ta diena daugumui yra labai 
is a +za4z. zUcG.gu i . . „ atsibuvo nepatogus laikas. Kadangi

- - -------------, --pvicKcr i-ai-K svetainėje. ^<’1 atsakančio prisirengimo
j J. Elias, žinomas bankiniu- jParen gė šitos draugijos: Šv. Ibuvo pašvęsta daug laiko ir 
kas nuo Town of Lake. Jis j Juozapo Globėjo, šv. Cecili-

ijos, šv. Mykolo Ari 
RI BŪTI UŽDARYTI. inS3 konvencijoj, kur bus '

' Miesto taryba pereitą pėt- 
nyčią užgyrė parėdymą, su- 
lyg kurio mieste visi kaba
retai turi būti uždaryti 1-irni 
valandą nakčia. Tas palie
čia visas kavines ir resto
ranus, kurie per naktis bu
vo atviri ir kur buvo parda
vinėjami svaiginami gėralai. 
To parėdymo reikale nebu
vo jokių diskusijų. Spėja- ehistai padarę suokalbį iš- O. Rimkaitė, S. Jasinąkąitė,

KABARETAI 1 VAL. TU dab7vaus republikonų tauti-; 
nėj konvencijoj, kur bus 

I skiriamas kandidatas į pre-1 
zidentus.

ir vv-
triūso ir pfaniatydami svar
biausią neskaitlingo atsilan- 

priežastį, koncertą
■ v v

jčių kuopos. Išpildyta trum- kymo
programėlis. Aukų su- Į atidėjome patogesniam lai-pas

rinkta $80.36. kui. Dabar koncertas įvyks
Aukojo: K. Butkeyičius seredos vakare gegužio 3 dn.

$10; Dr. A. K. Rutkauskas 
$5. Po $3: N. N. ir Valaitis.
Po $2: J. Martišius, A. An
gimis, M. Mažeiką, J. Ger- 
džiunas, P. Grybas, A. šla
pelis, P. Kišiuhas ir P. Sriu- 

tarpu sužinota, kad anar-has. Po $1: P. Girdžiunas,

ANARCHISTŲ SUOKAL
BIS.

Iš prokuroro Iloyne biu
ro pasklydo žinia, kad slap
tieji agentai išnaujo susekę 
anarchistų suokalbį. Tuo

šv Jurgio svetainėje. Tiki
mės, kad šį kartą Gerbia
mą publils^ssąvo skaitlingu 
atsilankyinu 
triūsą. • J

atjaus mūsų

' ii

Beetboveno 
rijos Direktorius

A. Pocius.,
Konservato-

ATRADO JĮ LABAI 
• GERU. 

a i f.t . • .;

_ Nesenair apturėjome nuo 
vieno musų gerbiamųjų ko- — 
stomicrių laišką, iš kurio čia 
paduodame šitą ištrauką: 
“Malonėkite pasiųsti man 
dar-dvi bonkas jūsų Aracri-jno., ar šotoms panašių nega- 
koninio Karčiojo Vyno Ele- m nesijauti gerai. Gauna- 
xiro. Aš randu jį. labai geru' oS aptiekose. Kaina $1.00. 
sutaisymui organizmo ir pri- jos Triner 1333 — 1339 S. 
davimui noro valgyti.” Kun. Ashland avė., Chicago, Ill.

Kuomet tik tau reikia ge- 
iTO ištikimo Linimento, rei
kalauk Trinerinio. Jis yra 
sutaisytas kompetentiško 
chemiko ir aptiėkinihko iš 
geriausių sudėtinių po prie
žiūra musų daktaro. Grei
tam ir permanentanl niuhal- 
šinimui skausmo nėra geres
nio už Trinerio. Lihimentą. 
Kaina 25 c. ir 50 c.. Krasa 
35ę. ir 60 c. (Advert).

no Elexiras yra didele pd- 
gelba tau kuomet delei vidui 
irių. užkietėjimo, nevirškirii-

INVESTYKITE SAVO ŠUTAU- 
pytus pinigus ir užtikrinkite 

sau ateitį stebuklingai gausiose 
A.rkansaso ir Loųisianos žemėse. 
Daugelis kolionijų Jūsų pačių 
tautybės žmonių įsteigta šiose 
valstijose išilgai Rock Island Li- . 
nijas, ir Jūsų santautiečiai visi 
yra pasekmingi. Jus galite pa
daryti lygiai taip pat, ir šioji 
žemė parsiduoda nuo $5.00 iki 
$10.00 nž akerį. Musų Imigraci
jos Biuras suteiks Jums bešališ
kų, ištikimų informacijų apie 
ūkininkavimo progas teritorijoje, 
kurių mes aptarnaujame. Rašy
kite savo prigimta kalba į L. M. 
Allen, Passenger Traffic Maha''- 
ger, Rock Island Lines, Room 
718, La Salle Station, • Chicago, 
Hl. (4).

Juozas Conrath, klebonas 
Šv. Juozapo Bažnyčios, Ra
wlings, Wyo.”

Mes pilnai sutinkame su 
kun. Conrath ir norėtume 
pridurti, kad mes gauname 
šimtų šimtus tokių laiškų 
nuo žmonių, kurie jį išban-. 
dė ir rado viską taip, kaip 
apie jį buvo pasakyta. Gali 
būti tikras, kad Trinerio 
Amerikoniško Karčiojo' Vv-

M- . r- -j* * . *•

Paieškau ąavo kaiminių OnosTo- 
ofilės Bekeničių. Jos paeina iš Kau
no gųb., Ukmergės pav., Subačiaus-v., 
žvirblionių sodžiaus. Trjs metai buvo 
Cleveland, Ohio. Prašau atsišaukti ant 
adreso: Mareiona Kumštienė, 587 Colo
ny str., Meriden Conn. ,

REIKALINGAS JAUNAS VYRĄS.
Turi mokėti gerai lietuviškai ir pa

žinti rašliavą. Turi būti tikęs prie .kl
ioktu skaitymo; lenkų kalbos pažini
mas pageidaujamas, bet ne būtinai. Tu
ri mokyti šiek-tiek . vartoti typewrite i 
ir butu goru,’pastoviu, sąžiningu darbi
ninku. Tinkamam vyrui gera ateitis. 
Kreiptis tiktai laišku, paduodant visas 
smulkmenas apie save, savo prityrimą 
ir pasitikimą algą:

3249 . So.; Morgan st. Chicago, lib
J. A. Chmieliauskas.

TANANEVICZ SAVINGS BANK

JONAS M. TANANEVICZ Sav
............................................................................................................ lllllllillllllllllllllll

DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bilas 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias būdas vedimo 
kontroles biznyje. Jokis biznie
rius be 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.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

cektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

- y , ». ....  — ■ v -

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

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

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

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

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

3249-55 SO. MORGAN ST CHICAGO. ILLINOIS
BANKAS VALANDOS: Utarninkais, Ketvertais Ir Suhatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedeliomis nuo 9 ryto iki 1 vai, po piety.
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