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METAI XVIII

TURKAI LAIMĖJO.
Pranešama, kad buvęs 

Kut-El-Amaroje anglų gar
nizonas, kuris buvo apsup
tas turkų karuomcnės, pasi
davė kartu su savo vadais. 
Prieš pasidavimų anglai su
naikino visus karės įran
kius, kad jais negalėtų tur
kai pasinaudoti.

Šitan miestan anglų ka- 
ruomenė uždaryta nuo gruo
džio mėnesio pereitų metų. 
Ją mėgino išliuosuoti kita 
dalis anglų karuomcnės, sto
vinti arti Kut-El-Amaros, 
bet turkai smarkiai gynėsi 
ir anglai negalėjo pramušti 
jų ansupančio miestų žiedo. 
Todėl verčiami bado ir sto
ka amunicijos privertė ang
ių karuomenę pasiduoti. 
Kaip daug anglų turkai su
ėmė kol kas nežinoma.

ANGLŲ KARĖS LAIVAS 
NUSKANDINTA.

London, balandžio 28 d. 
n8hj karės Jai ras Russel 

ausvcndo užėjęs ant minos 
Viduržemčs jūrėse.

26 oficinai ir 676 karei- 
Vlai Wlbėti; 124 kareiviai 
yna. pražuvę.

Šis laivas turėjo 405 pė- 
. as ilgumo, 7.5 pėdų pločio 
ir 26 pėdų gilimio; 14,;)ū0 
tonii įtalpino svarus. Jis 
buvo apginkluotas 4 arm. 
12 colių, 12 arm. 6 colių, 12 
c.im. 3 colių, 4 vamzdžiai 
b’i'podoms išleisti Jis kai
navo apie $5,000.,000.

ŠALIŲ NUSKANDINTI. |Karo peržvalga
Carmenian, norvegų laivė; 

nuskandinta vokiečių subma 
Tino netoli nuo Irlandijos 
krantų; dalis jūreivių žuvo.

Stromsnaes, norvegų gar
laivis; nuskandintas prie 
Danijos pakraščių; jūreiviai 
išgelbėti.

Noordzee, danų garinis bo
tas laivams traukti; du jū
reiviu nuskendo.

Dubhe, danų garlaivis; 
nuskandintas Šiaurinėse jū
rėse; priežasties nepranešta.

Maashaven, danų garlai
vis; nuskendęs del ckspliozi- 
jos Šiaurinėse jūrėse; jūrei
viai iškelti ant Anglijos 
kranto.

turkus stūmė į pietus nuo 
Ęrzerumo. Turkų aviatoriai 

i metė bombas į rusų aero
plianų stotį ant salos Im- 
bros. Sako pridarė daug 
aibių rusams.

Rusų-austrų fronte ištin

Is Amerikos

VOKIEČIŲ SUBM ARI
NAS NUSKANDINTAS.

Londonas, balandžio 28 d.
Vokiečių sųbmąriiiąs U- 

t -Boat nuskandintas Į rytus 
nuo Anglijos.' Vienas ofi- 
cieras ir 17 vyrų paimta ne
laisvėn.

DIDELIS VOKIEČIŲ 
LAIMĖJIMAS.

Iš Berlyno praneša, kad 
vokiečiai paėmė rusų stiprią 
poziciją prie ežero Naroch, 
ir suėmė apie 6,000 rusų. 
Rusai norėję atimti atgal 
poziciją,, bet neįstengė, o tik 
pasidarė sau daug nuostolių.

DAR NUSKANDINTA 
LAIVŲ.

Anglų garlaivis Industry 
nuskandintas vokiečių sub
marine. Ant jo buvę jūrei
viai išgelbėti Amerikos lini
jos laivo Finland. Jis nu
skandintas Atlantike apie 
120 mylių nuo sausumos.

Taip jau praneša, kad nu
skandintas 
Christian 
submarine.
bėti.

dami laivas 
ir-gi vokiečių 
Jūreiviai išgel-

PRANCŪZAI LAIMĖJO 
PRIE VERDUNO.

Paryžius.—Tarpe Thiau- 
mout ir ežero prie Vaux 
(apie mylios fronte), vokie
čiai padarė smarkią ataką 
ant franeuzų pozicijų, bet 
buvo atmušti ir franeuzai 
pereidami Į kontr-ataką juos 
išvijo ir keliu užimtu tran- 
sėjų. Suėmė daug vokiečių 
belaisvių, ir atėmė ginklų. 
Pagalios kitoj kontr-atakoj 
paėmė pryšakines pozicijas 
prie upės Mcusc abiejose 
pusėse.

Prie Mort Homme, gale 
Caurette miško franeuzai 
dar laimėjo vieną tranšėją 

‘ir suėmė 4 ofieierius ir 150 
kareivių.

RUSAI ŠAUKIA 
BALTBILIEČIUS.

Rusų valdžia išleido nauja 
įsakymų, kuriuomi įsakoma 
stoti į kareivių eiles visiems 
baltbiliečiams. Taip lygiai 
tas įsakymas paliečia ir 
tuos, kurie yra išvažiavę į 
sveitmas šalis. Šitas reik
štų, kad rusams trūksta ka
reivių.

METĖ BOMBAS ANT 
RUSŲ KARĖS LAIVO.
Berlynas. Rygos įlankoje 

vokiečių aeroplianai mete 
bombas ant rusų karės laivo 
Slava. Išmesta apie 31 bom
ba. Keletas jų pataikė ant 
laivo ir apgadino.

ANGLAI NUSKANDINO 
DANŲ KARIŠKĄ LAIVĄ.

Dar kovo 31 d. angai nu
skandino danų karišką gar
laivį “Breda.” Dėlei to bu
vo kilę tarp anglų ir danų 
nesusipratimai, bet kaltinin
kams sutikus atlyginti 
naras nuostolius, ginčai 
mis dienoms užsibaigė.

da- 
šio-

IŠBERIAMOJO TIFO 
BACILAS ATRADO.

Paryžius, Balandžio 23 
korespondentas

kad Raudonojo 
paskelbta, jog

d.
“Time’s’' 
praneša, 
Kryžiaus 
prof. Ncdigajel ir daktarė 
Bourova, kuriuodu dirba 
prie Raud. Kr. vakariniam 
rusų armijos fronte, atrado 
bacilas išberiamojo tifo.

AIRIJOJ SUKILIMAS.
Airija yra gana didelė 

tauta po Anglijos valdžia. 
Senai airiai neapkenčia ang
lų valdžios ir nori nuo jos 
pasiliuosuoti. Tuom tikslu 
jau daug kartų buvo sukilę 
airiai, o priešingas judėji
mas prieš anglų valdžia nie
kuomet nei ant jninutės ne
buvo sustojęs.

Pastarasis sukilimas pri
dengtas ii- jokio apie jį gau-

Šios savaitės pradžioje 
kick didesni susirėmimai iš
tiko ties Verdunu,, Smarkus 
mūšiai ištiko į pietus nuo , v . v. . TT. , ... 
Ynrras. Čia ypač smarkiai ka dazm Vl™ok tlk 
veikė praneuzi) ' artilerija. ™“s snsirėmimas davė ru- 
vienok sulig-vokiškų prane-!'sams geresnms rezultatus. 
Šimu sakomajad ta smai-J^Latsiėmė savo pozicijas 
ki kanonada nedavė jokių ' P™ Mowravitz (Galicijoje) 
rezultatų. Kitoji vietoj sa-.įj- aP“ 600
koma, kad prancūzai už- šiaiP pe™amų nėra. Taip- 
griehė vienas tranšėjas. i‘Pat ml,Siai b,,v0 Pak>»“‘a 

rt, . . t v . - Upės Jacolda, prie OgiskioTaip-iau dideli jsaudvmai- . 1 . ’ 1... . j kanalo.
Šiame karės fronte vokie- 

mosi buvo miškda prie Ma-į čiai atakavo Vlassy Krosnin 
lancourt. Į rytus nuo Meuse į žiemius-rytus nuo Barano- 
vokiečių artierija smarkiai, virių, bet nelaimėjo. Apio- 
apšaudė prancūzų pozicijas hnkėje Rovno-Kovel gele- 

jtarpfe Cote du Poivre ir žinkelio atėmė rusai iš vo- 
iDouaumout. I kiečių kaimą Chromekovką.

Vęgesuose. prancūzų arti- '^i4as< kaimas po kelis kar
teri ja pasistūmė; pirmyn ir 
tenai pat suėmė > sargybą 
ties Moussey. .

Tarpe .anglų ir vokiečių 
taip-jau., ištiko susirėmimas 
ties Vermale. Vokiečiai sa
komi čionai laimėję,dr paėmę

si artilerijų įvyko į vakarus 
nuo Meuse. Punktu šaudy-

tus perėjo iš rusų rankų į 
vokiečių, bet pagalios pali
ko rusams.

Vokiečiai laimėjo prie 
ežero Naroch. Čionai jie at
ėmė iš rusų svarbias pozici
jas ir užgriebė apie 5,600 ru-

nelaisvėn oficįerą su keletą <S1J kareivi*}, nelaisvėn. Taip- 
, kareivių, įkulk'ašVaidžįų įr 
kitos karės'medžiagos;'e

-------- ----------------------------------------- ų

do nebuvo duota nei Amcri- Bet .šios savaitės- veikime i 1 e. e s v. . 1 1 • T 1 __ .1*__  i>l

Į FRANCI JĄ. ATGABENO 
DAUG RUSŲ KAREIVIŲ.

Marseilles porte, Franci- 
joj, išsodinta apie 250,000 
rusų kareivių, kurie pribuvo 
į talkų franeuzams. Spėja 
kad rusai stosiu mūšio lau
kan tik atsilsėją arba už ko
kių 2—3-jų savaičių.

RUSAI SUĖMĖ 600 
AUSTRŲ.

Šiomis dienomis rusai pa
ėmė Mowravitz miestelį iš. me. 
austrų ir suėmė 600 karei- jam galų, 
dų.

kos airiams. Ar šis sukili-' 
imas buvo planuojamais pla
učiai, ar tik Dublinas (Airi
jos sostinė), be jokio tari- 
irnosi sukilo; kad iššaukti su
kilimų visos airių tautos. 
Koks tikslas nežinoma, taip- 
-jau nežinoma, kas jį veda, 
ir ar jam prijaučia airiai ki
tų vietų. Sako, kad šis su
kilimas plečiasi po visą šalį, 
bet pranešama, kad baigia
ma malšinti sukilėliai Dub
line, ir tuoj bus galas revo
liucijai.

Sukilimas rodos kilo dėlei 
menkoš priežasties: suareš
tavimo Sis Roger Casement, 
kuris skaitomas dideliu ai
rių tautos patriotu ir anglų 
veldžios priešu. Tuo pat lai
ku, jau turbūt sukilimui 
prasidėjus, suimta vienas 
vokiečių laivas su amunici
ja, kuris norėjo iškrauti ją 
Dubline, ir taip-jau buvo 
bandoma 
vokiečių kareivių į 
rijų. Vienok tai nepasisekė 
padaryti.

Paskiausios žinios iš Airi
jos paskelbė, kad šalis ap
šaukta respublika ir jai pre
zidentu (žinoma kol-kas ir 
diktatorium) Peter Pearce, 
perdėtinis St. Endas Se
condary School, o James 
Cannoly nuskirtas vyriau
siuoju respublikos karuomc
nės vadu.

Kad ištiko Airijoj išsi- 
liuosavimo iš po anglų val
džios sukilimas žinome, bet 
kaip jis didelis, tai nežino- 

Anglų valdžia skelbia

davežti šiek-tiek
Ai-

■dalyvavo daug aeroplianų. |ia< 
.Keletas buvo aeroplianų su
sirėmimų. Svarbiausia, tai 
aeroplianai ipėtp bombas į 
geležinkelių stotis, ardė ge
ležinkelius ir., taip-jau ra
miąsias stovyklas. Didelių 
pasekmių nepraneša nei vie
na pusė. Vienok prancūzai 
praneša, kad-šią savaite žu
vo trįs vokiečių aeroplianai 
ties Verduliu. Vokiečiai 
praneša, kad žuvo prancūzų 
3 aeroplianai. Beto vokie
čiai buvo užpuolę Dunkirck 
ir kitas vietas su savo zep- 
pclinais.

Iš italų-austrų fronto sako 
buvo daug mūšių, bet nieko 
nepranešama apie jų pasėk

imos.
Iš anglų-turkų veikimo 

pranešama, kad turkai pa
ėmė Kut-El-Amara ir tenai 
esančių visa anglų karuome
nę. Mat jie buvo'apsupę šį 
miestų su visu anglų garni
zonu. Spėjama, kad tenai 
suimta daug karuomenės ir 
karės prietaisų. Tat didelis 
turkų laimėjimas ir, rodos, 
ar tik ne didžiausis nuo pat 
pradžois įstojimo jų karėn.

Beto tame pat fronte tur
kų aviatoriai mėtė bombas 
ant anglų pozicijų arti Su- 
ezo kanalo.

Rusų-turkų fronte ateina 
įvairių žinių. Turkai giria
si savo laimėjimais į pietus 
nuo Bitlis ties Surem. Jie 
sako, kad rusai atakavo tur
kų pozicijas, bet buvo at
mušti ir panešė labai dide
lius nuostolius. Rusai pra
neša taip-jau kelis laimėji
mus. Rusai sako, kad jie 

i

JAPONIJA PRIEŠ 
SUV. VALST.

Pereitos savaitės pabaigo
je Japonijos ambasadorius 
Washingtone pareikalavo 
pasimatymo su Wilsonu. 
Wilsonas sutiko matytis ir 
juodu turėjo kalbų apie emi
gracijos bilių, kuriuomi ja
ponams uždaromas įplauki
mas į Suv. Vaisi.

Wilsonas žadėjo ambasa
doriui pasirūpinti, kad už
kenkiančios japonų emigra
cijai į Suv. Valst. biliaus 
vietos butų išmestos. Wil
sonas dar tarsis' su senato ir 
atstovi] rūmo žymesniais at
stovais apie tą reikalą.

Washington, D. C. Balan
džio 18 d. senatas priėmė 
bilių, sulyg kurio armija ir 
rezervas bus padidinti li
gi 1,000,000 kareivių.

Tarta, kad ramiuoju laiku 
laikoma butų apie 250,000 
kar. regulįarė armija (140,- 
000 buvo reikalaujama Hay 
bill’iųje). Kita dalis susi
dės iš rezervistų ir apro
buojama: federalės volante- 
rių armijos rezervas

įgalėjo villistus ir kelis už
mušė ir sužeidė.

Pereitų savaitę prasidėjo 
tarybos Suv. Valstijų kariš
kųjų atstovų su Meksikos 
karuomcnės ministeriu. Nuo 
Suv. Valstijų dalyvaują gen. 
Scott ir gen. Funston, o iš 
Meksikos pusės gen. Obre
gon (karės ministeris).

Vienok nežiūrint į prasė
dėjusias tarybas Suv. Valst. 
vis siunčia daugiau ir dau
giau karuomcnės į Meksiką 
Vilios gaudymui. Iš tu ma
tyti, kad Suvienytos Valsti
jos nori stipriai pasistatyti 
prieš Meksiką ir reikale ne- 
pabugs nei karės. Ar bus 
Meksikos su Suv. Valstijo- 
'mis karė greitoji ateitis iš
ris ir prigulės nuo šių tary
bų ir Suv. Valstijų reikala
vimų. Paskutinėmis dieno
mis reikalai su Meksika dar 
labjau pablogėjo ir iš Wash
ington© pasiųsta ultimatu
mas.

DAUG TELEGRAMŲ 
r " SU PROTESTAIS

Suv. Valst. kongreso na
riai apturėjo iš visų kampų 

apie šalies suvirš 100,000 telegra- 
261,000 ir 280,000 federali- nių. Tas telegramas pri- 
zuotų tautiškų kareiviškų |.siuntė išeiviai iš Vokietijos 
pulkų, kurie viso sudarys arba amerikonai vokiškos 

kilmės. Telegramose reika
lauja, kad kongresas neda- 
leistų Wilsonui įtraukti šią 
šalį į karę su Vokietija.

,-pat paėmė daug amunici
jos ir. kitos karės medegos.

• Rusų aeroplianai bombar- 
įįdavo Konstantinopolį. Vo
kiečių fronte mėtė bombas 
apie Friedrichstadt, kur 
numesta suvirš 20 bombų. 
Vokiečiai veikė savo, aero- 
plianais laike mūšio ties la
kui ir taip-pat mėtė bombas 
ant Dvinsko.

Ant jūrių veikimas taip- 
-jau smarkesnis. Gal turbūt 
todėl, kad vokiečiai nori pri- 
gelbėti Airijoj sttkilėliaihs. 
Tokiu budu submarinai vei
kė smarkiai; nuskandinta 
daug laivų neutralėms ša
lims. Vienok talkininkams house board of directors, ku- 
nedaug padarė nuostolių. 1sakoma, kad tarp 13,- 
Žuvo vienas anglų kariškas 00^ 14,000 anglekasių su-
laivas, vienas submarinas, i streikavo E. Pittsburgh. 
Žuvimą submarine E—22 Darbininkai neįdavė forma- 
anglai užginčija. Vokiečiai lių reikalavimų, bet užreiš- _______
taip-jau nustojo vieno sub- kia, kad reikalaują 8 vai. Ladies Garment Workers 
marino. Bet ant jūrių vei-| 
kimo žinios oficialiai nepa- £os-

. tvirtintos.
Pastaromis dienomis eina 

gandai, kad vokiečių laivi- 
. nas išplaukęs iš Kiel kanalo je ištiko apie du didesni su-
• į jūres. jsirėmimai Suv. Valst. ka-
1 Iš Austrijos ateina žinios, romėnės su villistais. Šiuo- 
. kad austrai rengiasi prie se susirėmimuose, sako, esą

ofensivo.

791,000. Likusią skaitlinę 
(užpildys mokyklų mokinių 
kareiviškieji pulkai, kurie 
.mokinami yra oficierių. Jų 
tikimasi susirasiu nuo 200,- 
000, ligi 400,000,

13,000 LIG 14,000 DARBI
NINKŲ SUSTREIKAVO.

New York, N. Y.—Gauta 
pranešimas nuo Westing-

STREIKUOJA 96,000 
DARBININKŲ.

Tik vienoje Pittsburgh) 
apielinkėje priskaito, kad 
streikuoja 96,000 darbinin
kų. Šis skaičius buvo iški
lęs net lig 140,000 streikuo
jančių darbininkų. Bet kai- 
-kurios anglekasių kompani
jos išpildė reikalavimus ir 
darbininkai grįžo prie darbo.

7 *■ į

| darbo dienos ir pakėlimo al-

DARBININKAMS ALGAS 
PAKĖLĖ.

New York, N. Y.—United 
States Steel Corporation pa
skelbė, kad nuo gegužės 1 d. 
pakels visiems savo darbi
ninkams algas ant 10 nuo
šimčių. Nesenai trestas bu
vo pakėlęs algas taip-gi 10 
nuoš. Su šituo pakėlimu al
gų, darbininkams viršaus |. Kitas susirėmimas ryko 
bus mokama nuo 20 milijonų ties Cocormorachic, kur pul

kininko Erwin kareiviai nu-

Worcester, Mass.—Nariai

MEKSIKOJE.
Per šių savaitę Meksiko-

Union po kelių savaičių 
streiko sugrįžo prie darbo. 
Darbdaviai pakėlė algų 10 
nuoš. ir sutiko paskirti ko
misijų išdirbimui mokesčių 
už darbų nuo štukų.

'užmušta keliolika vil- 
listų. Taip-pat jau esama 
keli užmušti amerikonai. Ši
tie susirėmimai įvyko, vie
nas Tomachic, kur pulki
ninkas Dodd užpuolė ant 
stiprio villistų būrio. Šitam 
susirėmime sako, kad 6 mek- 
'sikiečiai užmušti, o apie 20 
sužeista. Suv. Valst. karei
vių 2 užmušta ir 3 sužeista. 
Mušis tęsėsi apie 4 valan
das.

dol. ligi $30,000,000.

VAGONŲ VALYTOJAI 
PABAIGĖ STRAIKĄ. 
Pullmano vagonų valyto

jai pabaigė straiką, kuris 
tęsėsi nuo kovo 6 dienos. 
Prie straiko užbaigimo žy
miai prisidėjo valstijos arbi- 
tracijinės komisijos narys 
L. J. Vinieckis. Darbinin
kams pakelta mokestis pus
antro cento. Nuo šio laiko 
vyrai per valandų gaus 
2014c., o moterįs—15c. ir 
kas trečių nedėldienį turės 
liuosą. Po susitaikymui dar- ‘ 
bininkai atlaikė susirinkimų 
ir nutarė darban grįsti. Čia 
dirba daug ir lietuvių.
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Lietuvių. Laikraštis “Katalikas”

Lietuvių suvažiavimas. organo sudarymo klausimas J neturime autoritetingumo J reikia susitarti su srovėmis.
nes dabar, kaip sakysim, Mo

(Pabaiga iš pereito num.) Į 
inteligentų iš senovės ten 
gyvenančių, kviečiami pabė
gėliai inteligentai. Kur ir 
to nėra, siunčiami Įgalioti
niai ir jų padėjėjai, kurie ir 
tvarko visų pabėgėlių šelpi
mo darbų. Pernai lapkričio 
mėnesyje sudarytas ypatin
gųjų įgaliotinių institutas. 
Komitetas daugumų lėšų 
gauna iš Tatjanos Komiteto 
arba iš tam tikrosios pabė
gėlių Tarybos prie vidaus 
reikalų ministerijos . Var
tant didelius sumas reikalin
ga vesti tvarki vienodai nu
statyta apyskaitų sistema 
ne tik pačiame Centre, bet ir 
skyriuose ir įgaliotinių kan- 
celerijose. Ypatingieji įga
liotiniai, važinėdami po sau 
paskirtų rajonų, turi patik
rinti ir nustatyti vietose 
tvarka. Adv. Al. Šleževičius 
važinėja po Rusijos rytus, 
Turas prie karo fronto ir 
adv. Valiukas—Rusijos pie
tuose ir viduryje. Po pus
antro dviejų mėnesių, suži
nojus iš ypatingųjų įgalio
tinių visų reikalų, buvo su
darytos instrukcijos, kurios 
buvo įteiktos skyriams ir 
ypatingiesiems įgalioti
niams. Trūkstant tikslių ži
nių iš vietų, aplinkraščiai 
buvo sunku sustatyti, ir jų 
įstengta sudaryti tik keli. 
Tas sunkumas buvo pakei
stas žodžio budu—per ypa
tinguosius įgaliotinius ir at
važiavus skyrių įgalioti
niams į Centrų. Dabar jau 
galima susintetinti daugumų 
taip surinktų žinių Jr su- 
tratikti jas _ į principus ap
linkraščiuose. Bet tik. vie
na aplinkraščių sistema nau- 
doties visuomet buvo ir bus 
kliūčių. Po Šilingo praneši
mo buvo kitų savistovių lie
tuvių draugijų pranešimai 
apie jų organizacijų.

Pirmininkas, neleisdamas 
ilgai pranešimams užsitęsti, 
pasiūlė juos baigti. Sekcija 
pasiūlymų priėmė.

N a r u š e v i č i u s sako, 
kad klausimų programoje 
labai daug, kad reikia labai 
daug laiko jiems visiems, 
apsvarstyti, tad geriausia 
bus, aptarus tik bendras re
zoliucijas, daugiausia imti 
svarstyti visų draugijų ben
dro darbo organizavimų. 
Maskvoje tas klausimas jau 
senai buvęs svarstomas. Bu
vę nutarta pasiimti pamatu 
valdžios išleistus įstatus 
sudarytų lenkų draugijų.

M. Yčas sutinka su Na
ruševičiaus pasiulymu suda
ryti tam tikrų bendrų orga-
na, kurs rištų visas lietuvių 
organizacijas ir derintų jų 
darbus.—Bo to mes neišriši- 
me, sako, ir klausimo apie 
santykius su kitų tautų or
ganizacijomis, ypačiai su 
Vilniaus Kauno Abivatelių 
Komitetu.

. AI a r m a, suglausdamas, 
kas pirm jo buvo pasakyta, 
siūlo pirma pastatyti V 
programos skyrių—lietuvių 
draugijų darbų suderinimo 
būdų, nes nuo jo išrišimo 
daug pareis ir kiti klausi
mai, kaip užimtosios Lietu
vos šelpimas ir t.t.; paskiau 
jau imti IV ir II skyrių.

Adv. Petraškevičius 
pasakoja, kad Petrapilio 
Lietuvių Draugijoje taip- 
-pat jau- buvo iškilęs bendro

(gileve ir jo gubernijoje gre
timai darbuoasi dvi organi- 
zaciji: Petrapilio Lietuvių 
Draugija, kuri turi Mogile- 
ve savo skyrių, ir Centro 
Komiteto įgaliotiniai. Trūk
stant mums apskritai darbi
ninkų, sako, dar tenka ir tie 
patys vienoje vietoje skai
dyti tarp dviejų organizaci
jų. Bendras organas įstaigai 
būtinai reikalingas. Tad bus1 
lengviau sutvarkyti lietuvių 
reikalų atstovavimų ir vy
riausybės ir visuomenės 
įstaigose.

Inž. Naruševičius 
priduria, jog pirmiau reikia 
patiems susiorganizuoti, ir 
tik tada tarties su kitomis 
tautinėmis organizacijomis. 
Eidamas prie konkretinio 
pasiūlymo, jis pataria suda
ryti Suvažiavimų Tarybų, 
kokių turi susidarę lenkai. 
Jis siūlo priimti ir įstatus, 
pritaikinus juos kur rei
kiant prie musų reikalų. 
Skaito svarbiuosius jų pun
ktus.

Adv. G. Liutkevi
čius iškelia klausimų, ar 
steigiamasis centras—siūlo
moji Suvažiavimų Taryga— 
gali suderinti ne tik šelpimo 
darbų, bet ir politikinį lietu
vių tautos atstovavimų.

Del to klausimo kįla ilgi 
ginčai.

P e t r a š k e v i č i u s pro
testuoja prieš suvažiavimo 
kreipimų į politikos pusę.— 
Del to, sako jis, mes dabar 
ir galime bendrai darbuoties 
įvairių srovių ir krypsnių 
žmonės, kad nekliudome po
litikos klausimų. Kreipimas 
į politikų butų ir darbo ir 
suvažiavimo ardymas. Šau
kiant suvažiavimų nebuvo 
skirstoma nei kairiųjų, nei 
dešinųjų; šaukiama buvo 
žmonės, pasižymėję darbu ir 
labdariškumu, o ne kaip sro
vių atstovai.

M a r m a. Suvažiavimas 
ne visai atstovauja musų vi
suomenę. Jis kalba už cen
trų.—Centras daugiau pavė
luotas dalykas, nes Maskvo
je apie jį kalbėta bent prieš 
4 mėnesius. Centro uždavi
nių negalima suvaržyti, nes 
jam visvien toks rišti ne tik 
šelpimo klausimai.

Inž. Bielskis prikiša, 
kad eidamas į suvažiavimų 
taręsis einas tarties tik del 
šelpimo darbo.

M. Yčas paaiškina apie 
kelionę į Stockholm^. Jis 
nurodo, kad pats šelpimo 
darbas yra jau politika, ir 
sako, jog tam, tur būti nieks 
neprieštaraus.

St. Šilingas vėl aiški-

Šis suvažiavimas nėra beša- Jei to nebus, tad rezoliucijos
liukai sušauktas, nes kvie- formulę, balsuojant jis siūlo 
čiaut žmones jame dalyvau- perskirti i dvi dali. U„ž, pir

Iš Lietuvos.

na, kokia Stockholme buvo 
politika, kad ten buvo rūpi
namasi tik suorganizuoti vo
kiečių užimtosios Lietuvos 
šelphną, bet tuo pačiu buvo 
iškeltas lietuvių vardas ir 
klausimas Šveduose, kurie, 
išgirdę apie lietuvius, stebė
josi ir džiaugėsi suradę nau
jų tautų.

Pakalbėjus B a 1 e i š i u i, 
AI. Sleževičius iškelia naujų 
sroviu klausima. Jei, sako, 
centrui bus pavesta išimti
nai šelpimo darbas, tai tuo
jau galima svarstyti toliau 
jo sudarymo klausimas, o 
jei ne, tai pirma reikia pasi
tarti su srovėmis.

G. Liutkevičius. 
Spręsti, kas gerai buvo pa
daryta ar yra daroma mos

ti, buvo košta.
Naruševičius siūlo 

baigti debatus ir prieiti prie 
centro sudarymo.

Užsirašo dar 9 kalbėtojai. 
Sąrašas nutarta pabaigti ir 
jau užsirašiusiems kalbėti ne 
ilgiau, kaip po 3 minutes.

St. Šilingas. Kiekvie
nos tautos gali būti reikala
vimų minimumas ir maksi
mumas. Stengiantis pasiek
ti minimumų reikalinga, kad 
butų atstovaujamos ir sro
vės. Minimumas bus toki 
reikalavimų suma, su kurių 
visi sutinka ir nuo kurios 
jau nebegalima nė trupučio 
traukties atgal. Dabar gali
mas tik šelpimo darbas. Cen
tras reikalingas be ypatingų 
mandatų.

A. V a 1 d e m a r a s. Kas 
reikia suprasti žodžiu politi
ka. Pirma reikia jis aptarti, 
kad nebūtų progos ginčams. 
Šilingas šiek-tiek paaiškino, 
kokia politika galima. Aš 
supratau tik tiek, kad rei
kia rinkti kuodaugiausia ži
nių apie mus, musų padėji
mų ir musų reikalus. Tam 
darbui reikalinga turėti ap
mokamų žmonių. Bet tai ne 
politika. Čia gali tilpti visi 
be jokių skirtumų. Tik kaip 
tas darbas dirbti: ar greta 
steigiamojo centro, ar sky
rium nuo jo. Geriau greta, 
nes tada nereikės skyrium 
legalizuoti.

M. S1 e ž e v i č i u s sako, 
jog ir tada, jei bus tik su
rinktomis žiniomis infor
muojamos kitos tautos apie 
lietuvius, reikia pasitarti su 
srovėmis.

Ta pačia tema kalbėjo dar 
M a r m a; P e t r a š k e v i- 
č i n s nurodė, kad steigia
mosios tarybos darbas—šel
pimas ir platus kultūros dar
bas. Autoritetingumo su
važiavimas autoritetingas 
tiems klausimams rišti.

N a r u š e v i č i u s aiški
na kad šelpimo darbų dirbs 
ir toliau atskiros šelpimo 
draugijos; daromosios orga
nizacijos tikslas bus derinti 
tų darbų, telkti darbininkus 
ir t.t. Kaip Maskvoje buvo 
galvojama, į teikiamąja ta
ryba suvažiavimas nuo sa
vęs išrinktų 5 žm. ir be to -1 
vietos turėtų būti paliktos 
V. Durnos atstovams.

Pasibaigus kalbėtojų sąra
šui, St. Šilingas pasiūlė to
kią rezoliucijų:

— Renkamas organas nu
kentėjusių dėl karo lietuvių 
šelpimo darbui suderinti, 
lietuvių pabėgėlių atgal tė-

mųjų ir jis paduosiųs savo
balsą, o už antrųjų ne.

Šilingas sako, kad ta
ryba reikalinga tuojau, šian
dien, o susitarti negalima 
nei šiandien, nei ryto. Tad 
žadamoji rinkti taryba rei
kia tik įgalioti ilgainiui pra
plėsti savo ribas ir kooptuo
ti reikalingus žmones, susi
tarus su kuo reikiant. Tam 
reikalingas kompromisas.

K u n. T u m a s siūlo tuo
jau susitarti, neatidėliojant, 
nes susirinkime yra visokių 
žmonių.

Pirm. P. Leona s, pirm 
balsuojant formula, siūlo 
balsuoti tas išvadas, kurias 
galima išvesti iš jau pasa
kytų kalbų.

Šilingas nuomonėms 
sutaikinti pasiūlo dar trečių 
rezoliucijos dalį.

— Norint pasiekti kuo- 
plačiausio lietuvių visuome
nes atstovavimo, organui, 
savo darbų plečiant, leistina 
kooptuoti atskiri žmonės, at
skirų visuomenės srovių nu
rodomi.

M. Sleževičius. Pri
imant trečiųjų dalį, joje turi 
būti pasakyta: ne “leistina 
kooptuoti,” bet “turi būti 
kooptuojama.”

P i r m i n i n k a s iškelia 
klausimų, ar steigiamojo or
gano kompetencija, be šel
pimo, pavesti vien tik žinių 
rinkimų, ar ir kitų tautų in
formavimų apie lietuvius. 
Čia vėl iškįla ginčų, ar ap
skritai paskirti centro dar
bui kokių, sienų, ar ne.

Al. Sleževičius pata
ria pirma balsuoti jo pasiū
lytųjų pataisa. Jei ji bu
sianti priimta tada galima 
esą duoti tarybai “carte 
blanche:”

Pasulymų nustatyti stei
giamojo centro darbams sie
nas sekcija atmetė. Paga
linus priimta M. Sleževi
čiaus pataisa, tik truputį 
kitaip formuluota: ne—“tu
ri būti kooptuojami” atski
ri žmonės, bet—“kviečiami” 
atskiri žmonės.

Balsuojama visa Šilingo 
rezoliucija su priimtąja pa
taisa. Už jų—32 balsu, 
prieš—0, susilaiko—5. Re
zoliucija priimta.

Steigiamajam centrui su
statyti įstatų ir jo organiza
cijos tvarkos projektų pave
sta tam tikrai komisijai, į 
kuria išrinkta 5 žmonės: 
Leonas, Petraškevičius, Ši
lingas, Naruševičius ir M. 
Sleževičius. (Iš “L. B.”).

(Pabaiga.)
vynėn grąžinimui paruošti, 
užimta jai Lietuvai šelpti 
medžiaginiu ir moraliniu 
žvilgsniu.

— Organas renkamas ta 
prasme, kad pažymėtųjų 
trijų vyriausiųjų tikslų vy- 
kinimas yra augštai surištas 
su platum visų kitų tautų 
informavimu apie lietuvių 
tautų ir padės teisingai iš
rišti lietuvių tautos klausi
mų karui pasibaigus.

Del rezoliucijos pirmas 
kalba AI. Sleževičius. 
Su pirmąja jos dalimi jis vi
sai sutinka, nes del jos ir 
ginčų negali būti. Del ant
rosios rezoliucijos dalies kįla 
klausimas, kaip suprasti in
formavimų. Todėl jis vėl 
pakelia klausimą, kad pirma

Telephone YaKO.'U

IŠDUOS DU0NŽENK- 
LIUS.

Mi esti > valdybos name gy
ventoj ams, surašytiems pa
gal abėcėlės eilę, išduoda 
duonžehklius. Kurių pavar
des prasideda raidėmis A 
iki N, tos ypatos privalo at
siimti duonženklius iki va
karo vasario 16 dienos; ku
rių pavardės prasideda rai
dėmis O iki Z, privalo atsi
imti nuo vasario 17 d. iki va
karo 19 dienos. Pagal tuos 
duonženklius galima pirk- 
ties duonos, pradedant nuo 
ateinančio pirmadienio, va
dinasi nuo vasario 21 d.

Laiškausjliisijos.
Pabėgėlis J ieško Brolių ir 

Giminių.
Nuolankiai meldžiu Ger

biamos Redakcijos, atjau
čiant dabartinį padėjimų pa
bėgėlių, patalpinti jūsų ger- 
biamjam laikraštyj mano 
pajieškojimų:

Antanas Pėstinykas, Ala- 
riampolės apskrities, Šum
sku valsčiaus,-kaimo Puske- 
purių, jieško savo brolio 
Petro ir giminių. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Russia. Gorod Voronež, 
Voronežskai gub., Ugol B. 
Aloskovskoj i Nikitinskoi.

Litovskoje učeiiičeskoje 
obščežiteje Učeniku VI kl. 
Antanui Pestinykui.

Su tikra pagarba,
A. Pėstinykas.

Sausio 12 d. 1916 m.

KONFISKAVO PREKES.
Šiomis dienomis, slaptoji 

policija vienoje Mikolo gat
vės s-mkrovoe konfiskavo
cukrų, tabakų ir tulus mai-) 
sto dalykus, kūrins sankro
vos savininkas buvo pirkęs 
be vyresnybės leidimo, iš 
žmonių, kurie neturi teisės 
pardavinėti. Šalia prekių 
konfiskavimo ansai pirklys 
dar ta:s sunkiai pabaustas.

PAŠELPA D ARBININKŲ 
VIRTUVEI.

Vilniaus darbininkų vir
tuvė gauna mėnesiui 20C0 
markių iš Beribio paramos 
ėdraugijos, kuri yra atsiun
tusi 50,000 markių. Įstaiga 
beturčiams šelpti yra jai pa
vedusi padalinti pavargė
liams 2000 duonženklių.

SATYRIŠKAS MEDA
LIONAS.

Paryžiaus vienos firmos 
kataloge pasirodė įdomus 
“satyriškas medalionas” at
minčiai sutorpedavimo Lu- 
sitanijos. Medalionas šiaip 
išrodo:

Ant vienos puses meda
liono yra motto: “Geschaeft 
Uber Alles” (Pirklyba virš 
visko) ir paveikslėlis ant 
kurio regime daug susitel
kusių keliauninkų prie ofi
so, kuriame skeletas parda
vinėja bilietus. Ant kitos 
pusės, kitas motto: “Keinę 
Bannware” (Nėra kontra-

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

3325 Ss. St

! “KATALIKO” GENERALE i 
' AGENTURA

I
I Chieugos 18-tos gatvės apskričiui. H 
| M. J. Tananovičius, •
j 670 W. 18th St., Chicago, Ill. Į 

čia galite užsirašyti “Katuli- I 
| ką,’’ užsimokėti prenumeratą, | 
| paduoti apgarsinimus ir 11.. T •• g 
| giai kaip pačioje “ j ’ | 
J išleist,uvėje. |

S. P. Tananeviėius, | 
a “Kataliko” Leidėjus. |
SM'iirH.unMsiiMTiEBEiKMtii ■iissartt i■ <- w?m

GARSINKITeS L. L. 
“KATALIKE.”

Dr. A. fi. BluijienlhaĮ;
' ’ Ž'gznmCnuojanic Alii--

. UžDYKĄ 
Valandos;- non 9ryto iki® 
ntkiri’b; NfedelWie-imo w.vto 
■' ’ ‘fki 1- vai. dieną-

4649 S: ASHLAND AVENUE
Kampas 47-tos gatv£s_ .. . Tel. Yards 4371

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliikoi kalboa 

„ Lietuvi&koa kalbos
„ Aritmetikoa

KnygvedyalS.
„ Stenugrafijoa
,. Typewriting

Pirjtlyboji teliln.il ‘‘I
■ H Abeluua Hi.torijoi
„ Snv. Valit. Hiatorijoa
„ Geografijoa
» PilietyetSa
■■ Pclitiakoa EkonOmlJo.
,. DailaraSyBtčB

Mokinimo Valandos;*
NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7:30 IKI 8;30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

^rBEtlS
Memorial Belle a Specialty. 

McShaae Bell foundry Baltimore,

PLUNKSNOS

g
I

■

PLUNKSNOS J

IKad būti užimtais per .v;isųi*oų 
sezoną, męs esame nuniušę savo 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik 
ir išbandyk mus. ;

B. Rubenstein & Go.
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St, :-: Chicago, UI.
Arti Halsted

Atdara Nediliomis ’

■

LENTOS 
visokios rūšies dvi stalyiiio hiiihų taip

gi visokį medžio padailitiimai*.

Rittenhouse and
Einbree Go.

I : , » f
Ofisas:’5500. Center Ave. Chicago 
pard Tel. Yards 602 JOS. J. KOZHO.N 

fcr b-i

ĮKŪRĖ moterims 
PRIEGLAUDĄ.

Mintaujoj pertaisė; buvusį 
moterų kalėjimo trobesį ?irį 
vasario pradžioje jo kamba
riuose įkūrė prieglaudų puo
lusioms merginoms. Tuotar- 
pu ten yra jau 44 merginos, 
bet vietos užtektų 120 mer
ginų. Ten-pat įtaisyta siu
vimo mokykla. Pamaldoms 
ketina įtaisyti salę.

Bannware (Nėra kontra-i • «.s__ _ ,,; ,■ MV ! n: □ ■ n r n ■ ■ -U *» :■*'■,■ >ui >
bandos), ir yra kitas paveik-Į| -—-—------------ ■
sielis, kuriame matome Lu- a 
sitania laike skendimo 
(grimzdiino į jūrių dugnų).

PETER MILLER

Žemiau minėto reginių šiolei g K „ ............ ... ° ~ I vrtlžodžiai iškalti: “Der Gross- 
dampper Lusitania Dūrch 
Ein Deutsches Tashboot Ge- 
sunken, 5 Alai, 1915.” (Di
dysis vendenynų garlaivis 
Lusitania nuskandintas vo
kiečių submarine, Gegužio 
5 d., 1915 m.).

I 
i
a
i
I

I

Męs pardavriieja- ■ 
i ■ a#, LąikĮędj&lįus ■ 

_, ir Laikrodžius, g 
fVisi WiihY/thVCranjB 

——.mo Pastoviu Bu- I 
:yrti išdirbC.jd'i? musr/^aValiWo-' | 
ti. Musų, kainos yra nębfgngios,.(| 
Męs ’ perkamo hfe'ną Aukštį “ir Si- | 
tlabrą ištįii’piniiuui.’ • ., ,; / . .

Męs taisomo Laikrodėlius ir 
Laikrodžius. Akis išegžidmunhvo- 
ju Uždyką Sįiveialistas, (

Peter A. Miller |
, J JŲBIMERIS |

2256 W. 22nd St., Chicago, UI. i

I
I-V

MAZOLA, naujas ir geresnis aliejus viri
mui ar kepimui ir prikimšimui — yra padarytas

iš geriausių kornų, koki užauginti. Jis yra ekonomiškas - galį bū
ti vėl ir vėl vartojamas. Jisai nepadaro dūmų jūsų virtuvėje —verda ptle ilumos, ■ t 

dvigubai didesnes už sviesto, prie pusės taukų šilumos. Tai reiškia laiko gučedi- 
nimą ir kuralo sučedinimą.

p ... v. Vartokite Mazola tenai, kur reikia jirtkiinjšti. i 
i riKimŠimaS jųS galite turėti prikiinšiiną kasdien. «Jaii ... 
daugiaus nereikalinga pirkti brangius svetimų šalių aliejus. Mtl- 
zola padaro skaniausi prikimšimą, kokį jus kuomet nors ragavote.

. , . . Mazola pagamina lukštą, kuris yra gardus ir
ApK.epiHim.aS suvirškinamas. Mazola yra nepaprastai pui
kus. Jojo reikalinga vartoti tiktai labai mažai—daug mažiaus 
negu paprastaui apkepinimui. .

__ . Mazola yra geriausiu daiktu prie kepimo. Paliida
liepimas mas į- valgytinų dalykų, jisai prigelbsti maisto 
virškinimui ir neužkenkia jojo skoniui.

Mazola yra taip tyras, saldus ir gardus, kaip ir gardžiausis maištas, 
kurisai yra kepamas jame, šeimininkes visoje Amerikoje vartoja Mazolą 
virimui, apkepimui ir prikimšimui. •» ą

Mazola yra padaryta iš geriausių augintų komų ir iš nieko daugiaus.
Pareikalaukite Mazola Virimo Knygos—25 praiziniai nurodymai.1 Gau

kite Mazolos iš savo groserninko šiandien ir nustebinkite 
savo šeimyną kai-kuriais valgiais, kurie yra taip gardus ir 
skanus, kuomet padaryti su Mazola.

Corn Products Refining Co
NEW YORK
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Kelionė j Texus.
Kas interesuojasi žemdir

byste; o mes dauguma lietu
vių prie žemės tik ir pratę. 
Per laikraščius tankiai ma
tyti, ta ir ta šalis S. V. ge
riausia del apsigyvenimo. 
Bet tai vis darbas vadinamų 
pardavėjų ‘‘agentų. ’ ’

Progai pasitaikius noriu, 
žodį kitų tarti, ką savo aki-j 
mis mačiau ir pirma girdė
jau. 3 metai atgal F. A. Go- 
lubickas dažnai kalbėjo apie 
Texus. Jo išvedžiojimai ne
matančiam atrodydavo tikri 
stebuklai. Dauguma ir aš 
pats, netikėjau. Sakydavau, 
kaip ir kiti, tas tik del biz
nio.

Štai šiemet F. A. Golu- 
bickas, M. J. Tananevičius 
ir 3 svetimtaučiai žingeidu
mo dėlei ir atsitoliname nuo 
miesto bildesio ir blogo Chi- 
cagoj oro. Išvažiavom ba
landžio 18 d. 1916 m. 9 vai. 
išryto. Važiavome pietų 
link iki vakaro per Illinois 
valstijų. Laukai lygus; 
daugiaus prie miškų ;medžiai 
ir žolė iš po ilgos žiemos tik 
pradeda atsibusti. Rengiasi 
prie veiksnios. Pasijutome 
netoli St. Louis, Mo. Lau
kai namais ir dūmais ap
dengti. Taip-pat kaip ir 
Chicagoj. Permainę kitą 
traukinį 6 vai. po pietų va
žiavome į pietus Missouri 
valstijos. Laukų išžiūra ma
žai skiriasi nuo Illinois; bet 
užėjus nakčiai negalima bu
vo matyti.

Per naktį važiavome be 
sustojimo. Nekantriai lau
kėme ryto šviesos. Sulaukė
me, bet jau buvo pabaiga 
Missouri valstijos. Laukai 
kalnuoti ir smiltinai; miškai 
iš lapuočių medžių; matyt 
kur-nekur gyventojai.

Tas pats ir Arkansas val
stijoj. Štai pasiekėm Texų 
valstiją. Važiuojam visą die
nų. Daugiausia miškai, gy
ventojų mažai. Oras šiltas. 
Žemės išvaizda įvairi: juoda, 
raudona ir smiltynai. Štai 
privažiavom miestų Hous
ton. Čia turime apsistoti. 
Suradę vietą, vakariop, iš
ėjome į miestą.

Sultikome senų žmogų. 
Jau 7 metai kaip gyvena ta
me mieste. Atvažiavęs iš 
Chicagos, sirgdamas. Dakta
rai sakė, kad negyvens il
gai, o dabar gyvena link
smas ir nori gyventi, nes 
viskas sekasi. Išvedžiojo 
po visų savo ūkę. Užsikėlę 
eleveitoriu 232 pėdų aug- 
ščio matėme visų miestą. 
Seniukas buvo tokis draugiš
kas ir viską rodė.

“Tokis ir tokis namas, ta
da ir tada pastatytas” pasa
kojo senelis. Iš augšto žiū
rint Houston miestas atro
do gana plačiu; gyventojų 
su priemiesčiu siekia 12,000.

Tas pats senukas vėlai va
kare atsiskirdamas prižada, 
rytui išaušus parodyti mie
stų ir už miesto.

Ant rytojaus dviejuose 
automobiliuose išvažiavome 
miesto žiūrėtų. Aliesto gat
vės plačios, švarios; namai 
kvietkomis apsodinti: kviet- 
kos žydi, kvepia—žiūrėk ir 
gėrėkis... Išvažiavus į lau
kus atsidarė panorama di
džiausios lygumos. Žemė 
prie smėlio, bet atrodo, kad 
gali viskas augti. Yra ir 
mišką: pušinai, augšti lygus 
medžiai. Ot čia ir prisime

na man F. A. Golubicko žo
džiai: “Aliejo purkščia iš 
žemės.”

Aplinkui įtaisyta pompos 
prie pompų. Vienomis pom
pomis dirba, kitos dar taiso
mos, įrengiamos. Ir darbas 
virte verda.

Pompomis traukia iš že
mės gesą ir vandenį. Ištrau
kiu atskiria gesą nuo van
dens su tam tikrais įtaisy
mais. Girdėjome pasakojant, 
kad iš vienos pompos (plium 
po, traukiko) padaro apie 
1200 ar 1500 bačkų per die- 

r ■ ■ '-K ną,.
Vienas kompanijos narys 

mums sako:
“Laimingi tie, ką pirmuti

niai pradėjo čionais organi
zuotis, nes tuos kompanijon 
priėmė su tiek, kiek kas iš
galėjo. Dabar naujų nepri
ima. Mažesnieji atsiėmė 
savo dalis ir likosi didikai 
ir čiulpia savo naudon iš tos 
žemės syvus, nors ta žeinė 
ne jiems priklauso.”

Bet yra žmonių kurie tu
ri gabaliukus žemės nusipir
kę iš seiliaus. Galybės ne
užimtos žemės ir laukia kuo
met kas pradės jų vartoti iš 
viršaus ir apačios.

Paskui matėm, kaip ūki
ninkai dirba ir gyvena. Ma
lonu matyt, kaip viskas au
ga : figos medžiai 5 m. senu
mo žemi, platus. Kiekvie
nas toks medis atneša 1 bu
šelį figų ir parduoda už 
$1.20; medžiai apelsinų, cit
rinų ir da kitų čionai auga. 
Daugiausia mus stebina 
ūkių tvarka, kai-kurių žem
valdžių.

Tenai viskas didžiausioj 
tvarkoj vedama. Matėme 
“ncvalninkų” darbus ir jų 
gyvenimų. Taip-pat puikiai 
sugalvota, padalinti sulig 
amatų. Tuomet nudirba di
džiausius plotus laukų ir t.t. 
Matėme, kaip iš laivų iš
krauna visokius tavorus. 
Daugiausia dirba juodieji- 
-nigeriai. Dirba labai spar
čiai.

Taip apie 100 mylių ap
link nuo Iloustono važinėjo
me. Rodė vienur ir kitur 
pardavimui ūkių. Kiek pa
tirta, tai tikrai galima gy
vent, tik reikia sveikatos ir 
kapitalo. Oras stebėtinai 
puikus: dienomis šilta, nak
timis atvėsta. Auga visoki 
augmenis: daržovės ir kitokį 
vaisiai. Rodos, žmonės tu
rėtų but visi milijonieriais, 
bet matyt ir skurdžių yra.

Ką patirsiu vėliaus para
šysiu.

K. P. Deveikis.

ADMIROLAS VON TIR
PITZ.

Vokietijos karo laivyno 
tvėrėjas, to laivyno didis 
SUį. ‘ząidlIJj U0A SUĮOJĮUipi? 
pat, kurio noru ir paliepi
mu sutorpeduota Lusitania 
ir kitų šimtai garlaivių 
dabartinio karo metu, kurio 
įsakymu ligšiol Vokietijos 
karo laivynas laikomas pa
slėptas Kiel kanale, paga
liau atsistatydino, pasitrau
kė iš tarnybos. Praeis kiek 
laiko, o jis bus pamirštas, 
kaip liko pamirštas vokie
čių generalio štabo viršinin
kas, gen. von Moltke, kuris 
buvo priverstas atsistaty
dinti po nepasisekimui už
imti Paryžių 1914 metais.

Alfred von Tirpitz buvo 
artimas kaizerio bičiuolis. 
Gimęs 1850 metais. Įstojęs

iš jaunų dienų vokiečių jū
reivi j on, 1869 metais — po- 
ručninku, gi 1875 metais — 
poručninku-komend. O 1891 
metais paskirtas štabo vir
šininku Kiel uoste.

Tirpitz yra dabartinio vo
kiečių karo laivyno ir sub- 
marinų tvėrėjas. Už tuos 
užsitarnavimus 1899 metais 
jis palieka bajoru ir vice-ad- 
mirolu.

Nuo to laiko von Tir
pitz tik projektus karo lai
vynui galvoja. 1902 metais 
jis apturi leidimų dirbdinti 
milžiniškus šarvuočius. 1907 
metais jam pareikalavus ka
ro laivynui suteikiamas di
delis kreditas. 1914 metais 
baigia darbus prie Kiel ka
nalo praerdvinimo ir po to 
kaizeriui praneša, kad Vo
kietijos karo laivynas pri- 
ruošas. Kiek palaukus pra
sideda dabartinis karas.

Kilus karui admirolas von 
Tirpitz veikiai pagarsėja 
tuo, kad paleidžia darban 
submarinus, o karo laivynų 
paslepia Kiel kanale, kur 
priešininkai negali prieiti.

Ir štai už tai dabar jis bu
vo priverstas atsistatydinti.

Jis nesutiko pažiūromis su 
kaizeriu kas link karo vedi
mo ant jūrių. Tirpitz būti
nai reikalavo, kad vokiečių 
karo laivynas pagaliau nors 
kartų išplauktų iš Kiel ka
nalo ir stotų mušiu su D. 
Britanijos laivynu.

Tečiau kaizeris tam rei
kalavimui pasipriešino, 
nos skeveldros.

Nuomonių skirtingumas 
tatai ir privertė von Tir- 
pitzų šalin pasitraukti.

— Žinokitės sau! — tarė 
von Tirpitz ir atsistatydino.

BELGAI NEPASIDUODA 
VOKIEČIAMS.

Vokiečiai, barbaringu bu- 
du užpuolę ir nuterioję Bel
giją, pagaliau norėtų ten 
gyventojus savaip suvaldyti 
juos pažaboti, bet sutinka 
tokius nepaprastus nes
magumus, kokių nekuomet 
nesitikėjo ir prie ko nebuvo 
prisirengę ir vokiečius tie
siog pasiutiman įvaro bel
gų ir toliau paslapčia išlei
džiamas laikraštukas ’‘Li
bre Belgique”. Jis išleidžia
mas Bruselyj. Nežiūrint 
skaitlingų vokiečių policiji- 
nių šnipų ir agentų, jie vis- 
vien negali susekti, kas tų 
lakraštukų išleidžia, kur jis 
yra sustatomas ir kur spau- 
zdinamas.

Nuo to laiko, kuomet vo
kiečiai užėmė Belgiją, minė
tas laikraštukas jau per 60 
kartų išleistas. Ir, matyt, jis 
bus leidžiamas, kol karas tę
sis. Belgijos generalis gu
bernatorius von Bissing pa
skyrė 25,000 frankų dovanų 
tam, kuris galėtų nurodyti 
nors vienų asmenį, turintį 
sąryšį su išleidimu to laik
raštuko, kuriame baisiai kri
tikuojama vokiečių žiaurus 
elgimasis Belgijoj. Kad von 
Bissingui rupi laikraštuko 
leidėjus sugriebti ir jiems 
atkeršyti, tai liudija faktas, 
jogei jis dovanas padidino 
net ligi 75,000 frankų. Te
čiau nei dovanos nieko gel
bėti negali.

“Libre Belgique” po se
novei išleidžiamas ir jo nu
meriai net aplink paties von 
Bissing’o rumus išmėtomi. 
Kiekvienas vokiečių val
dininkas tai atradęs turi

progų pasiskaityti apie sa
vas atliekamas žiaurybes 
Belgijoje. Laikraštukyj iš
juokiama viskas, kas tik y- 
ra vokiška, ir kuodrasiau- 
sia nuspėjama vokiečių pra
gaištingumo diena, taippat 
paties kaizerio pražutįs. 
Tas, žinoma, išdiniems vo
kiečių oficieriams ir civi
liams valdininkams baisiai 
nepatinka.

Vienam jo numerių, pav., 
aprašoma, kaip 1870 metais 
vokiečių karuomenės poruč- 
ninkas von Bissing su kitais 
vokiečių oficieriais apiplėšė 
vienų Francijoj pilį. Ir tuo 
buvusiu plėšiku šiandie pa
sirodo generalis gubernato
rius Belgijos von Bissing, 
kurį kaizeris nuskyrė užim
tos Belgijos valdovu.

Tokie išvilkti aikštėn fa
ktai vokiečius ir patį von 
Bissingų baisiai kompromi
tuoja pasaulio akyse, jei bu
vusiems plėšikams paveda
ma užimtieji kraštai valdy
ti.

viršaus pabaigti mechanišką skaitliavi- 
mą.

Kituose miestuose per tokį darbą bu
vo surinkta virš 90 nuoš. pasažieriams 
išduotą korčiukią. Pavyzdin, Detroite 
ant didžiosios gatvės praėjusį metą bu
vo sugrąžinta 97 nuoš. Yra manoma, 
kad mažiausiai šį rekordą pasieks ir 
Chicagoj.

VIRŠUTINĖS LINIJOS.
Delei didumo miesto ir 172 skirtingą 

egzistuojančią gatvekariu keliu, ant ku
rią yra duodama transferai 5-15 skirtin
gose vietose, panaši kontramarka visos 
sistemos yra nepraktiška. Manoma pa
žymėti komunikacija viršutiniu gatve
kariu liniją skirtingomis dienomis.

Generališkas plianas yra išdavimui 
identifikacijos korčiukią pasažieriams. 
kuomet jie įeina į gatvekarj. šios kor
čiukės bus surinktos ir iškirstos paro
dymui vietos, kurioje pasažieriai išlipo 
iš gatvekario. Korčiukė parodys, ar 
buvo “cash” mokėta, ar transferu,
jei transferu, tai bus pažymėta, nuo 
kurios linijos ji paeina. Ant gatveka- 
rią bus du speciališki žmonės, kurio iš
duos ir surinks identifikacijos korčiu
kes. Todėl pasažieriai yra nuoširdžiai 
užprašomi turėti kantrybės bizniškosn 
valandose, kuomet gatvekariai yra ku
pini, o šie žmonės pagal geresnį savo 
išgalėjimą išdalys, surinks ir pažymės 
teisingai šias korčiukes. Yra apskait 
liuota. kad tarpe vieno ir dviejų mi- 
lionu korčiukią bus išduota ir surinkta 
bėgyje šio komunikacijos ištyrimo, rei
kalaujant daugiau, kaip dvigubo me
chaniško darbo, pažymėta pirmiau ele
vatoriaus gelžkelio ištyrinėjimo.

Visas ištyrimo plianas buvo perdėm 
apsvarstytas ir atidžiai išdirbtas su ofi
cialiais paviršiaus ir elevatoriaus liniją 
ir su miesto autoritatėmis. ir atiduota 
ją kooperacijai ir patvirtinimui. Mano
ma, kad šis komisijos darbas sutiks 
nuoširdų palaikymą publikos, kurį bu
vo užganėdinta iki šiolei išrinkime da

vekarią komisija ves didelę painią ke
liavimo ant elevatorių ir paviršutinių 
liniją šio miesto Į keletą dienų. Tai 
bus vienas iš svarbiausių dalykų, kad 
surinktos informacijos per ją bus taip 
teisingos, kaip galima, šia užbaigimui 
keliaujančioji publika yra nuoširdžiai 
kviečiama.

Priimta sistema gavimui šios infor
macijos yra pamatuota ant. išdalinimo 
ir surinkimo korčiukių, panašių į gatve- 
karių transferus. tik visiškai skirtin
gos spalvos ir kiek didesnes. Komisija 
pastatys užžiurėtojus. kurie duos šias 
korčiukes; kiekvienam pasažieriui, kuo
met įeina i gatvekarj. šie užžiurėtojai 
bus pažymėti uniforminėmis kepurėmis 
ir žyme. Pasažieriai yra užprašomi 
imti šias korčiukes, nesulenkti jų ir. 
apleidžiant gatvekarj, paduoti jas už- 
žiurėtojui. Jos bus iškirstos del to 
distrikto, kuriame pasažieriai įsėdo, su
rinktos ir iškirstos del to distrikto, kur 
pasažieriai apleis gatvekarj. Tokiu ba
du bus parodyta i kur ir iš kur pasa
žieriai keliauja. Viršutiniam kampe 
korčiukės, paduotos per pasažierią, ga
lima bus pastebėti trausfero rųšj. ro
dančią jo kelionę.

šios rūšies kontramarka prasidėjo 
apie balandžio 18 dieną nuo Indiana j

Avenue linijos. Rortos, nurodančios 
publikai, keleto dienu pirmiau, kad 
kontramarka padirbta, bus indėtos gat- 
vekaryj ant individuališkos linijos.

Ant elevatoriaus sistemos, elevato
riaus kontramarka bus užbaigta apie 
balandžio 24 dieną, ši kontramarka bus 
vedama panašiai, kaip viršutinės linijos 
apart, kad korčiukes bus duodamos pa- 
sažieriams Įeinant j stotį ir mokant pi
nigus, ir, kad bus išrinktos, apleidžiant 
stotį. Apgarsinimai, nurodanti tikrą 
laiką šio kontramarke, keletą dienų pir
miau, bus indėti gatvekariuose.

Apie 1000 užžiurėtojų bus reikalinga 
pastatyti ant visų įėjimų ir išėjimų 
elevatorio gelžkelių. Išlaidos ir keblu
mai padirbimui šio kontramarko pa
sekmingai, bus reikalinga, kad pasa
žieriai pasistengtų palaikyti korčiukes 
geram padėjime ir paduot jas kolekto
riams. Manoma, kad visa keliaujanti 
publika ir kooperacija atidžiai sekdama 
šiuos nurodymus, maloniai pagelbės ko
misijai; nuo šių kontramarkų rezultatų 
turi prigulėti didis nuosprendis pageri
nimų. kuriuos, tikimės, komisija gali 
rekomenduoti. Kituose miestuose virš 
90 nuoš. išduotų korčiukių buvo pasek
mingai surinkta, ir manoma, kad ir 
Chicago perviršįs šį rekordą. (Adv.)

j DR. A. J. TANANEVICZE
5 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

KOMUNIKACIJOS TYRINĖJIMAS 
ANT GATVEKARIU IR ELEVATO

RIŲ LINIJŲ CHICAGOJ PRASIDĖJO 
APIE BALANDŽIO 18 D.

Paskutiniai du komisijos posėdžiai 
buvo išimtinai pašvęsti apsvarstymui 
komunikacijos keblumą miesto gatve- 
karią ir •elevatorių liniją. Užmanymą, 
kurį davė vyresnysis inžinierius, p. 
Henry M. Brinckerhof, komisija pri
ėmė tik po ilgą diskusiją. Taipgi bu
vo paimta atydon, kad šį taip svarbą 
darbą kuogreičiausia įvykinti.

Techniški sunkumai teisingam ir pil
nam aprokavimui skaičiaus kasdien ke 
liaujančią Chicagos gyventoją bus leng
vai matyt iš sekamą raktą: 2,500,000 
Chicagos gyventoją padaro 4,050,000 
kasdieninės kelionės; iš šią 2.310,000 
yra pradines keliones ir 1,740.000 per
kėlimo keliones. Elevatoriai turi 206 
stotis ant 14 skirtingą liniją su 12 
Svarbesniu perkėlimo vietą. Gatveka- 
rią linijos turi 172 keliones ir perkelia 
545 skirtingose vietose.

Surinkimas ir sutvarkymas žinią, ku
rios aiškiai nurodytą svarbesniu pasa- 
žieriniu grupu generališkas keliones į 
ir iš įvairią miesto daliu, kaip mato
me, yra labai sunkus dalykas, reika
laująs atidaus ir tobulo prisirengimo. 
Kad butu pasekmingas ištyrimas, jis 
turi nurodyt, kaip, kuomet ir kur ke
leiviai įsėda, persikelia ir apleidžia bile 
gatvekarj ar elevatorių per 24 valan
das. Tuo tikimasi patirti kelius, var
tojamus abelnai keliaujančios publikos, 
bet ir įgyti faktus, ant kuriu bus ga
lima paremti pasiūlymus permainą gat- 
vekarią vaikščiojimo praplatinime arba 
pridėjime prie dabar esančios sistemos 
ir išdirbti plianus dabarties ir ateities 
gatvekariu liniją pratiesimui ir pože
miniu keliu konstrukcijai.

Budai, sulyg kuriais transportacijos 
tyrinėjimas vedamas, susideda iš dvie- 
ją atskirą skyrių.

Pirma, surinkimas žinią apie pramo
nes ir pirklybą įstaigą darbininkus, su 
nurodymu ją užsiėmimu ir gyvenimo 
vietą.

Antra, patyrimas įsėdimo, kelionės ir 
išsėdimu pasažierių, keliaujančiu gat- 
vekariais ir elevatoriais.

Pirmo skyriaus darbas, pradėtas ke
letą savaičią atgal, ačiū širdingai pa- 
gelbai samdytoją, liko labai palengvin
tas, ir rinkimas žinią apie 50,000 dar
bininką vidurmiestyj liko užbaigtas, 
patyrimu ją pasiskirstymu po miestą 
hertainio mylios plote. Apart to su
rinkta žinios ir dar apie daugiau kaip 
50.000’ darbininku, dirbančią kitos" 
dirbtuvėse. Manoma surinkti žinias 
apie pusę miliono žmonių, arba apie 
virš 50 nuoš. keliaujančiu didžiausio 
miesto judėjimo valandose.

Darbas, kuris tuojaus dus paimtas po 
antru paragrafu, yr- apribojantis pa
ėmimo ir išleidimo pasažierią vietą ir 
nuo įvairią paviršiaus ir elevatorių li
niją, kurios smulkmeniškai yra sekan
čiai:

ELEVATORIAUS GELŽKELIO 
SUSINĖSIMAS.

Užmanytas ištyrimas visiškai apru- 
bežiuoja elevatoriaus linijas, apiman
čias 24 valandą periodą. Sutvarkymai 
yra dirbami vesti šį keblumą ant ele
vatoriaus liniją, savaitė nuo. balandžio 
24 d. Tikra diena bus pagarsinta vė
liaus. Visiška elevatorių sistema bus 
pažymėta vienlaikingai, reikalaujanti 
beveik 1,000 užveizdėtoiu, sno-gani-z 
tu į skyrius po vadovais, kurie peržiū
ros ją 24 valandą perijodo darbą.

Kad įgyti reikalingą informaciją, 
kaipo pamatu nurodymams, bus duo
damos individuališkos korčiukės, pana
šios i gatvekariu transportus, šitas kor
čiukes pasažieriai gaus įeidami į ele
vatoriaus stotis, atiduos jas kolekto
riams, stovintiems prie išėjimo vietą 
ant visą elevatorią stočią. šie tikin
tai bas pažymėti įėjimo ir išėjimo sto 
tyso.

510,000 pasažierią važiuoja elevato
riaus geležinkeliais kasdien, o 140,000 
iš šią pasažierią persikelia nuo vienos 
linijos ant kitos. Kuomet pasekmin
gai bus užbaigta, tai bus galima pa
daryti toblyčią, kuri parodys pasažie
rią skaičių, įeinančią kiekvienoj iš 200 
elevatoriaus stočių, ir sugrįštančią skai
čius nuo kitu stočią.

Skaitymui ir tabuliaciiai tikietu bus 
pavartota skaitanti mašina kontrolie
riaus ofise, miesto salėje, šiam dar 
biri asistentai bus pastatyti iš įvairiu 
komercijos organizaciją. Į vieną dieną 
galima bus išklasifikuoti ir suskaityti 
dauginus 500,000 tikietą. Del kiekvie
no tikinto korčiukė turi būti iškirsta, 
reikalaujanti 10 ap 15 patyrusiu opera
torių, dirbusiu apie 10 d. iškirtime, ir 
trįs skirstančios mašinos, kurios skait
liuos ir išskirstys 250 korčiukių per 
minutę, reikalaus apie penkias dienas

tą iš dirbtuvią, krautuvią ir komerci
jos įstaigą.

Chicagos viršutinių ir požeminiu gat-

'JŪ TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANĄL 1576

Ofisas ant T. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais

gWillllgilMMillMiiaBIBMi!il| !M3i!IWlIIIIIWIĮMI!!illM'il!imilllMIIM!l^

: Vyčiams ir Chorams Maioni Naujiena!!! I
’ Ka tik išėjo iš spaudos

į “ VYČIŲ HYMN AS"■ Žodžiai M. Gustaičio, muzika žinomo muziko A. Aleksandravičiaus
| Sutaisyta keturių mišrių balsų chorui. n

| Kaina tiktai 2Sc. g
g Vyčiai ir Vytės! Taipgi visi Dainininkai ir Dainininkės! Pasiskubinkite įsigyti g 
| šį irų-tik iš spaudos išėjusį veikalų. Jį surengė žinomas musų muzikas, žodžius g 
I pai .šė garsingasai poetą (kunigas) M. Gustaitis, kulisai dar nesenai lankėsi | 
g Am.rikoje. Muzikos žinovai vienbalsiai tvirtina, kad “Vyči|j Hymnas” yra g 
g aug;J tos rūšies muzikaliu veikalu. » f!a
| -^Vyčių Hymnas” yra atspausdintas aprubežiųotame skaitliuje., ,r$kima,-. g 
g si, kad šioji laida greit pasibaigs. Tat pasiskubinkite! Užsisakant vienui sy- S 
g kiu 15 ar daugiaus egzempliafų, duodama didele nuolaida. Su užsakymu visada | 
g turi būti prisiunčiami ir ■ pinigai. .
g Užsakymus, pinigus ir laiškus siųskite antrašu:

j S. P. TANANEVIČIUS į
| “KATALIKO LEIDĖJAS 8
■ 3249 So. Morgan St. Chicago, III *

. ..

CORK TIP?CIGARETTES
'°* —'

^“‘VNEBO
Kn(W? ®Kodėl?

’CORK W

Tabakas — Geriausias 
Sujaukimas — Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas — šiaunus 
Padarymas — Tobulas

„PARSIDUODA VISUR- v
f Kuponai kiekviename 

pakelyje.
rGeri del pinigų arba

■ ..... .  A

Coffee Mill. 
140 whole coupons.

Hahway Automatic 
Lighter. 75wholecoupooa

^ Rašykite praŠydatni dovanų kataliogo-

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

P. Lorillard Co. Inc.. -*«• ’Established 1S3X
Ace Eight-day Alarm 

Clock. 275 whole coupons

3
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Mokslo Trupiniai
KAIP GALIMA SUŽINO

TI VIETĄ, KURIOJE 
POŽEMINĖ ELEKTROS 
VIELA YRA NUTRU

KUSI?
Amerikoje elektros vielos, 

kuriomis eina elektra musų 
namų apšvietimui, yra po 
žeme. Kartais atšilai L’a, 
kad tokia viela, esanti po že
me, nutrūksta. Kaip atras
ti nutrūkimo vietą, nciška- 
sant vielos (drato) perdėm? 
Žmogui, nesusipažinusiam 
su šiuom klausimu, vielos 
trūkimo vietos suradimas 
rodosi labai sunkiu dalyku. 
Kartais pasitaiko, kad vie
la yra kelių mylių ilga. Ka
sti ją nuo vieno galo iki tol, 
kol bus rasta trūkimo vieta, 
butų begalo ilgas darbas, ir 
jisai kaštuotų labai daug. 
Didesniuose miestuose, kur 
tų vielų yra tiesiog begalės, 
šis kasimas atsieitų elektros 
kompanijoms labai brangiai, 
ir kompanijos turėtų tuo- 
jaus subankrutyti.

Yra vienok būdas, kurisai 
leidžia rasti trūkimo vietą 
visai nekasant perdėm. 
Elektros vielą galima prily
ginti prie vandens triubos. 
Tam tikro storumo triuba

gali turėti tiek vandens sa
vyje ir nedaugiaus. Yra ži
noma, kiek vandens telpa 
viename tos triubos maste, 
sieksnyje, mylioje ir t.t. Tas 
pat ir su elektra. Jinai per 
vielą eina taip, kaip vanduo 
per triubą. Tam tikro sto
rumo vieloje gali tilpti tiktai 
tiek ir tiek elektros. Tam 
tikrų prietaisų pagelba iš- 
skaitliuojama, kiek elektros 
telpa vielos viename maste, 
vienoje mylioje ir t.t. Pri
leidus elektros pilnai į vielą, 
žinoma, kiek tos elektros 
įleista ir kiek reikalinga bu
vo vietos, kad toji visa elek
tra sutilptų. Tokiu budu la
bai lengvai atrandama kaip 
toli nuo galo viela yra tru
kusi.

Trūkimo vietą vieloje 
lengviaus yra surasti negu 
triuboje, nes vanduo iš triu
bos teka toliaus trūkimo vie
tos, o elektra “neišsilieja” 
per trūkimo vietą ir trūki
mas tokiu budu tartum “už
kemša” vielą trūkimo vieto
je.

Tokiu pat budu sužinoma, 
kokioje vietoje yra trukęs 
kabelis, tai yra telegrafinė 
viela, einanti jūrių dugnu.

NEI -ŠIS-NEI-TASk^
Dėlko Jurgelionis runija į 

SLA. prezidentus, tai nė 
patsai Dutkus nežino.

* *
Dutkus pa j ieško tų rėk

sniu, kurie nustoju bliauti: 
“Su Lietuvos Meilę.”

*

lartus—“Tėvas koloni
zacijas”—netikėtai pasiliks 
“garsiu žmogum.”

Dutkus aplaikė daug lin
kėjimų už įvedimą naujo 
skyriaus.

Dutkus vėla kviečia raši
nėti į Dutkaus skyrių.

Dutkus.

Tai tikras vargas: Ar būti 
fanatiku, socialistu, tautie
čiu arba klerikalu.

* *
Socialistų spauda niekino 

SLA., o dabar nekurie glau
džiasi prie šiltos vietos.

Jeigu socialistai nebus iš
rinkti į SLA. valdybą, tai jie 
užsidės savo susivienijimą 
God bless them.

____ * *-----
‘ ‘ Tėvynės ’ ’ redaktorius 

niekuomet negali įtikti vi
siems, o ypač naujokams- 
-veikėjams.________

----7T- *
Julius Kaupas išvažiavo 

sutvarkyti Albino “Žvirblį.” 
O pagalios važiuos redaguo
ti “Santaiką.” Tai gal pa
darys švaresniu laikraščiu.

* *
Chicagoje žada pasirodyti 

naujas turtingas laikraštis 
vardu “Dzūkas.”

* *

VIRŠAUS $100,000,000
VERTĖS VOKIEČIŲ IR 
AUSTRŲ LAIVŲ SUV.
VALST. PRIEPLAU

KOSE.
Iš Washingtono praneša, 

sulig apskaitliavimo 
Valst. prieplaukose

Pas mus lietuvius tai tik
ras meksikonizmas, ba visos 
musu sriovės veikia asme
niškumui, o ne visuomenės 
labui.

* *
Musų tautiečiai, tverdami 

“Sandaros” kuopą, tiktai 
pakvietė sau “paklusniuo
sius.”

kad 
Suv. 
randasi 68 garlaiviai, pri
klausantis Vokietijai ir Aus
trijai. Jeigu iškiltų tarpe 
šių valstybių nesusipratimai, 
tai šie visi garlaiviai butų 
konfiskuoti Suv. Valst. val
džios.
/ Minėtą skaitlių garlaivių 
apkainuoja viršaus negu 
$100,000,000. Svarbumą jų 
apskaitliuoja apie 527,298 o 
nemažiau 303,299 tonų. Šie 
garlaiviai stovi New Yorko, 
Boston ir Baltimors prie
plaukose ir kitur.

Didžiausias iš garlaivių 
milžiniškasis ‘ ‘ V aterland, ’ ’ 
turįs apie 54,282 tonų, kuris 
pastatytas New Yorko prie
plaukoje. Tenai pat yra 
25,000 tonų gari. “George 
Washington” ir “Kaiser 
Wilhelm II” ir kiti 3, kurie 
turi daugiau negu po 18,000.

16 kitų garlaivių turi ne
mažiau 10,000 tonų. Visi 
jie priguli The Hamburg- 
-American ir The North 
German Lloyd linijoms, ir 
vienas iš jų Hohenzollernų 

, karališkai šeimynai.

parengtas dviejose svetainė
se. Beje, vienoj svetainių 
buvo iškabinėta vos tik - 
sprogstą karkliukai ir kele
tas vazonų lapuočių gėlių. 
Šiaip butų buvęs visai pa
prastas vakaras.

Šį vakarą “Birutės” cho
ras dainavo ir keletą daine- 
ių. Bet daininikės ir daini

ninkai buvo nuilsę po šokių, 
tai dainelės išėjo kiek pras
čiau, negu, kad anksčiau su
dainuodavo.

Šitas vakaras buvo priža
dėtas p. K. Draugelio (“Bi
rutės” pirmininko) ir pub
likos nubalsuotas, vakare, 
rengtame Č. Sasnauskio pa
minėjimui, kad bus pakar
tota visos aname vakare su
dainuotos dainos ir net šis- 
-tas pridėta. Vienok aplin
kybėms susidėjus kitaip at
sitiko ir demokratišku ke
liu pravestas nutarimas 
buvo sulaužytas. Ankstybas 
pažadėjimas vargiai išsipil
do.

Publikos prisirinko gana 
daug. Šokiai tęsėsi lig ry
tui.

Visgi “Pavasario šven
tės” vakaras galėjo būti 
daug indomesnis ir turinin- 
gesnis. Bet reikia dovanoti 
'“Birutės” dr-jai, nes ji pir
mu kart rengdama tokią 
“Pavasario šventę” neturė
jo prityrimo ir, gal, vengė 

« didelių išlaidų. Jau jai už 
th gražią mintį, paleistą i 

’ ^tmerikos lietuvių naujoky- 
' nūs, švęsti “Pavasario šven

tę,” męs galime taipjau bū
ti dėkingi. Tikimės, kad po 

' metų kitų daug kas rengs 
pavasario šventes ir jas iš- 
grožįs iškilniais apvaikščio- 
jimais ir išmoks padabinti 

'sales taip, kad jose dvelks 
pavasariu, kad jose išnyks 
“kabare,” o sveika gyvybė 
žengs naujau gyvenimai!, sa
ve nenuodindama, bet sau
godama savo sveikatą. Jei 
kas pavasarį gyvenimo pra
deda save vesti nesveikatos 
keliu, tas nešvenčia pavasa
rio, bet jam jaučiasi ruduo 
ir pavasarį.

Čia tai ne moralai, bet 
ateičiai patarimas.

Rep.

rios užduotimi buvo nusprę
sti ką toliaus daryti. Ši kon
ferencija įvyko gegužes 2 d.

DAUG SUAREŠTUOTA.
25 areštai padaryti detek- 

tivų North Sidėje pas įta
riamus užlaikyme “pane
lių.” Vienuose namuose at
rasta 7 moteris ir 8 vyrai. 
Kitoje vietoje suimta 3 mo- 
terįs ir dar keletas areštų 
padaryta. Sakoma, kad no
rima “išvalyti” North Side.

EVESKIO
Dieninė n-MAWIH A Vakarinei 1UMWA
3106 So.Halsted St.,Chic<^p,

Čia gali išmokti angliškai

; Telephone Yardsl546

: W. J. Stankūnas
Geriausias Lie-

: tuvys Fotografas

Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų 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 apšvictą, 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

xSjmet atsibus triukšmin
gas SLA. seimas; tautiečiai 
su socialistais drūčiai susi- 
rems. ----------J

BIRUTĖ ŠVENTĖ “PA
VASARIO ŠVENTĘ.”

x Balandžio 29 d. “Mildos” 
dviejose svetainėse buvo pa
rengta “Birutės” “Pavasa
rio šventė.” Šis vakaras tuo 
buvo ypatingas, kad buvo

Reikalinga:—Apysenė moteris prie 
vieno mažo vaiko. Turi būti tikusi prie 
mažo kūdikio. Gyvens drauge su ma
nim: Vaiko motina eina dienomis i 
darbą. Tinkamai moteriai geros išly
gos. ir nuolatinė vieta. Gera proga. 
Atsišaukti greitu laiku.

M. Pieuis, 
3435 So. Halsted st., Chicago. Ill.

* ❖ 4 4 4 4 ♦ * f * 4 4 4 44-

y- 
ant 

ir 
pagal 

madą, 
atliekame 

fotografijų 
kuogeriau-

3315 S. HalstedSt 
k a m p. 33 PI.

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

JONAS KULIS
Keliaujantis “Kataliko” 

Agentas.
Dabar lankosi Pittsburg, 

Pa. ir apielinkėse. Pas jįjį 
galite užsirašyti “Kataliką” 
ir užsimokėti jam prenume- 
'ratos pinigus.

Su pagarba,
S. P. Tananevičius, 

t “Kataliko” Leidėjas.

McCORMICK’O DIRBTU
VIŲ DARBININKAI 

STREIKUOJA.
Chicagoj McCormick’o 

dirbtuvėse ištiko streikas. 
Jose dirba daugiausia atei
viai, o ypač daug lietuvių. 
Sustreikavę darbininkai iii 
teikė kompanijai reikalavi
mus. Reikalauja pakėlimo 
mokesties. Iš viso streikuo
ja apie 4,000 darbininkų.

ANTRACITO KASYKLŲ 
SAVININKAI ATMETĖ 

DARBININKŲ REI
KALAVIMUS.

Nuo darbininkų kietųjų 
kasyklų sub-komitetas tarė
si net per du mėnesiu su sa
vininkais kasyklų. Darbi
ninkai reikalavo S vai. dar
bo dienos ir pakėlimo mo
kesties. Vienok taryboms 
užsibaigus sub -k< -i a i t • • a s
pranešė, kad su dar’ 
neprieita prie jokio 
rimo.

Po pasibaigimui
su darbdaviais pilnas komi
tetas turėjo savo susirinki
mą, kuris nutarė sušaukti 
Pottsville, Pa. 3-jų distrik- 
tų kietųjų anglių kasyklų 
darbininkų konferenciją, ku-

daviais 
susita-

tarybų

ryto, kada
tau reikia

Sviestas
yra Pigesnis

a

po 5c
ant svaro.

Bankes’ geriausias Meier Svie
stas yra puikiausiu koki už pi
nigus galima pirkti. Speeiališ- 
kai šiai savaitei, 
svaras po ................
Bankes’ puiki Kava, — nėra 
geresnės,—svaras
tiktai po ..................... fcOG

Bankes’ Kavos Krautuvės.
Šiaur-vakarinč dalis.
1644 W Cnicagc u 7 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee avė 
2054 M Iwaukee avė 
2710 W North avė

Šiaurine dalis
406 W Division st
720 W North avė 
2640 Lincoln avė
3244 Lincoln avė.
’♦413 N. Clark st

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
4836 Blue Island avo 
U217 S Halsted St 
1832 S Halstod st 
1816 iV 12th st 
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth a ve 
3427 S Halst st 
4729 o Ashland ave

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

CARR BROS. WRECKING CO. į
3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. I
- ____ _____________________ *

BnBMUeaDMHOBMHBHBH
gj| užkietėjimas, skilvio

I Nevirškinimas, sios kepenjs ir toki 
feųjį simptomai, kaip lie-
į*| žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, 

mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser-

Ž
gančiu. Kodėl neimti

QEVERA’S 
0 Balsam of Life

■ • n
iri (Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti ||į 

ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab-
rbra daringa Jisai yra atstataneios vertės tonikų. Jisai padaro hi 
M vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at- M 
ĮįB gaivina ligoni ir sumažina priepuoliu aštrumą. Jojo rami-
M naneioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame b l 
įBjį karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa- į * 
jfl| tariamas moterims ją sirguliavimuose. Kaina 75e už bonką. jfl

Pilvo Skaudėjimas. “Vg5I’weosbtv“ne“k’inCd°: S
parašė mums: “Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa- ji I
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.“ HI

Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistų ir būtinai reikalaukite, kad Ml 
duotų Jums tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severos Vaistus. Mj 
Jeigu jūsų aptiokorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky-
kite jų tiesiog iš musų. - ' Lfl

Wo F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa jį

tau tikrą
laiką

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

deriu sekančiu adresu:

S. P. Tananevičius
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill
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Papasakojimas
APIE

KOLERĄ
Lietuviškai Perpasakojo. S. KAIMIETIS

(Tąsa.)
vome; tiesa, jis daugiau kalbėdavo, o aš tik klausyda
vau, bet kaikada išsidrąsinęs kai ko paklausdavau, ko 
pats gerai nebesuprasdavau, tada jis man labai švelniai 
ir lengvai išaiškindavo, kas man labai buvo naudinga.

Oi nevieną žvakelę jis užžibino mano galvelėje ir aš 
pats persitikrinau, kad tas daktaras visame teisybę sa
kė, nes naudodamasi iš jo gautomis žiniomis, aš pats ne- 
sykį nuo nelaimės išsisukau ir kitus išgelbėjau.

Tai-gi jis man apie kolerą šiaip aiškino, ką aš čionai 
nuosekliai, papasakosiu:

. —'Kolera baisi yra tiktai kvailiems ir tamsiems 
žmonėms; kolera, tai tokia navatna liga, kuri bijo šalčio, 
karščio^ saulės šviesos ir šviesos žmogaus galvoje. Tam 
kiaušiai, kolera mėgsta lindoti nešvariuose ir tamsiuose 
grinčios kampuose, o tamsybe galvoje, arba kvailumas 
sWrpaikumu padeda jai plėtotis.'i k '■

/'>—■ Matai, sakydavo, kad žmonės butą išmintingesni, 
tai ir kolera jiems butų nebaisi, nes kaip tik ji kur pa
sirodytą, tai su syk ją ant vietos užsmaugtą ir neduotą 
išsiplėsti, o dabar, tai ji žmones smaugia...

— Na ką jus dabar kalbate, Jonelį! Kas to norėtą, 
kad ji žmones smaugtą? Bet ar-gi ji koks vagis ar žmog
žudys, kad ją but galimą sugaut, surišt, arba nugalabyt?

— O taip, galima ją nugalabyt! Ir aš pirmiau taip 
maniau, kaip jąs dabar manote, kol man daktaras nebuvo 
išaiškinęs. Ant svieto, sako, yra visokią ligą: vienos 
kankina žpionęs nuo persišaldymo, kitos—nuo persival- 
gf&Oį- tTečios—nuo gėrimo degtinės ir rūkymo tabako, 
kętvirtosArh.uo sunkaus gyveninio ir rūpesčiu, penktos— 
nuo. nešvarumo ir 1.1. Bet daug yra tokių ligą, sako, 
kurias vadina užkrečiamomsioms, kurios pereina nuo 
vieno žmogaus ant kito, paveįzdaii: rauplės, skarlatina, 
tymai, difteritas, džiova ir t.t.; tos ligos, sako, gali oru 
perlėkti riuo’vieno žmogaus ligi kitam, o kitos ligos, kaip 
štį^į šiltinė _(tįfųs), kolera, tai tankiausiai gaunasi per 
vahdeni.' Tai-gi tas daktaras pasakojo, kad daugumą 
jąjrt^. užmušę jųrado, kurie, tas ligas iššaukia ir perneša 
nuo sergančią žmoniii ant sveiką... Yra tai, sako, toki

diltViigiy'brūš^ne’į bavarykuš,Hė iiėt į inušiuiriuš. Jie tb- 
ki;-įhat4iiažiulįUl?ąi, d<ad<paprasta žmogaus akia jų jokių 
bildu negalima pamatytį; S ''

i'S-’ į i! 3* jį ?• Al
įt'i—®Etką jMi čia kalbėti, Jonuli! Kaip tu čia .sugau

si tokį piktadarį, kurio nematyt?
— Nesijuokite, bet paklausykite, o paskui kalbėki

te! Yra toki padidinanti stiklai, kurie padidina daiktus 
pines žmogaus akis, į ką žmogus žiuri, šimtą, tūkstantį 
ir liet kelis tūkstančius sykių; per tokius tai stiklus 
lengvai galima matyti tuos grybelius, arba aiškiau sa
kant—ligų daigus. Tie grybeliai išsižiuri visokiuose pa
vidaluose^ žiūrint nuo kokių ligą jie paeina. Vieni iš
rodo kaip ploniausios lazdelytės, kiti—kaip kruopytės, 
treti—kaip grąžteliai, bet visi toki mažiulyčiai, kad vie
name laše vandenio jų 'patelpa ligi pora šimtų tūkstan
čių ir daugiau; o veisiasi tie niekšai taip greit, kad iš 
vieno grybelio, per valandą, keletas arba keliolika tuk- 
stančių privysta. Tie grybeliai išleidžia iš savęs viso
kius nuodus, o toki nuodai, jeigu ją labai daug patenka 
į Žhiogauš kūną, tai užnuodyja ir gali užmušt.

C r— Žingeidžius dalykus pasakojate, Jonas; gražu 
klausyt, bėt tikėt nė^nori.

;•<— Taip, taip! Žingeidi! ir gražu, bet tikra teisybė! 
Šthi ir koleros yra toki grybeliai, o patekti į žmogaus 
Limą jie kitaip negali, kaip tik per burną į pilvą, į žar
nas, o paskui jau į visas gyslas ir kraują. Kolera ir jos 
dajgai-grybeliai po orą nelaidoja, bet gaunasi su valgiu 
ar -gėrimu į žmogaus vidurius, arba su nešvarioms ran
koms išinęša į burną dantis krapštant, ar su pirštais po 
burną bei nosį maišant. Į vandenį tie koleros grybeliai 
patenka, kada vandenyje—upėje, prūde ar ežere—kole
ra sergančio žmogaus baltinius išskalbia, arba kokiu 
nors budu ten patenka išmatos iš sergančio žmogaus kū
no. Į valgį koleros grybeliai patenka taip, jeigu kas 
sergantį rankomis palyti, o pskui nenumazgojąs, tomis 
pačiomis rakomis, verda valgį, riekia duoną, melžia kar
ves ir t.t. ‘J

— Suprantate dabar, dėlei ko prieš valgį aš rankas 
mazgoja? Ar aš galiu žinoti, ką per dieną savo ranko
mis palytėjau, su kuo sveikina nsi, ir kas per grybeliai 
ant mano rankų tupi? Gal jie tik ir laukia kaip nors 
man į burną patekti, o iš ten į vidurius, paskui prasi- 
.vaisinti ir mane apsarginti bei numarinti, bet aš jiems 
ant to džiaugsmo čystu vandeniu ir muilu, šalyn juos 
nuplauju ir čystomis rankomis valgį į burną dedu.

— Nąi.matai, matai! . ;Kaip dabar man Tamsta, Jo- 
n^į, igcr^išaišfetĮ^iįdai’ir'aš dabar suprantu; bet pasa- 
kjik) nięldžįainąsis, kaip tuos neprietelius užmušti?!

(Toliausibus.);

Į. ti '< *1

Išsiusime Jums
Pusanlro Svąio

KARAMELKŲ
Tikrų rusiškų karamelkų. Išdirba 
jas tiktai Russian Candy Compa
ny. Jeigu norite pavaišinti bran
giausia Jums ypatų, tai duokite 
jai dėžutę Rusiškų Karamelkų. 
Saldainiai, kurie yra 
pritraukimu Europos 
namuose.
PUSANTRO SVARŲ

DĖŽĖJE
tų puikių saldainių pasiunčiamo 
Jums per pact:., musų apmokėtų, 
už 50e. Pinigus galite prisiusi 
stampomis arba susukite pusę do- 
liario Į popierų ir koperte pri- 
siųskite drauge su šiuom apgar
sinimu, paduodami savo adresų. 
Rašykite tuojaus:

Russian Gandy Go.
1845-47 W. GRAND AYE., Dept. Z. 

Chicago, III.

svarbiausiu 
aristokratų

GRAŽIOJE

R
Phone Yards 2063I
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PAKVAITĘS? PAUSES’ «
Jautiesi norįs vemti, išeit? Ma- 

dėmes prieš savo akis? Imk 
WAII Pigulkų. Jis išvalys.

" tavo kūno vidurius ir tuom pada-
Į rys Jus sveiku. Pasiųskite 25c. 
| stampomis, pinigais arba Money 
• Orderiu į
’ Wm. A. Herrick, Ph. G.
i 10558 Torrence Ave. Chicago, III. I

Tel. Yards 5194.
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Resideucijos.
Monroe 5B22 Tel Haymarket 1027

ANTON A. T0CHA 
ARCHITECT & ENGINEER

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

Room 207 Home Bank B dg.
N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee uve.
Res.1431 Holt St Chicago, III.

AKUSERKA 
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo 

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

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

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

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

JUS GAIETE BAUGIU
PLAUKUS

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
■aki pilnu žmonių.

Kodai?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus u* pigiausiąjį kai-

Už *« H* pamatysi gražaaa] 
Teatru, kaip vidurmieatyje ai 
50e.

NediUomU 10c. balktmaa, Ue.
Kainos Šiokiomis dienomis ir 

lubotomis 5c. balkonas, lOe. ž»-

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Bubatonu ir nedalomi 2 vai p« 

P® ptėtų.
Jei nori linkaįiai praleisti 

valandą liuono laike, lai ateik

MlLDOS-TEATRAN
c®

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS ••

OFISAS-Kampas 31 ir So. Htlsicd gal. 
(Gyvenimas virš aptieks) CILCAGO, flJL

Geriausias būdas de! itrininio
Neturi stokuot nei viename name 

D»ro Richtcr’lo 

flUN-nPEUER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir
„ . visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visos© aptiekoso arba 
stačiai nuo

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

3 S „BPasekmingas, 
moksliškas 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar .slinka jums plunkei? —
Ar 'pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne Sveikumais ir 
limpanti jie?

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

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

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
ParaSita europos garsingo specialisto, 

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

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatų, ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penklus sava- 
tis turėti gražius plaukus.—žili plaukuai. 
-s-Barždū.—ir dėkavones nuo užganėdintu 
Mietu. V.-

, GYDYIWS; DYKAI.
Męs galeme perffiSĘėnti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACUliA sulaiko slinkimą 
.plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Už 10 centu arba krasos 
markoms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacuija—os? N- 1 įr knygute “Teisybe 
Apie Plankus.” ilšpiatikete žemiau atspau
sta. kuponą ir siuskete šianden.
Onion Laboratory, Bok 544, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

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

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžute Caivacura 
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.” 
i Pasiusite te sykiu kuponą su jusu antrašu.)

X
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DIDELIS

SUVALKIJOS
ZEMLAPIS

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

kaimus,

Didumas 
Penkiose 
ruošė), 
kalboje
bažnytkaimius, 
paėtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenku ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.
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Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČiUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

“Geriausia žerrdapis lietu
vių kalboj, 
labai 
liepė 
čiai.

Pcrsictato 
puikiai.”—Taip atsl- 
apie jį visi laikraš-

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prįsiuntimu į namus. H

g 
i
i
H
g 
a
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Pasikalbant Veidas Veidan -

T
URĖDAMI Private Branch Exchange systemą savo oiz- 
nio vietoje, Jus galite kalbėti su atsakomingais savo or
ganizacijos galvomis^ bile kokiu laiku, tartum jie sto. • .

vėtą tiesiog priešais Jumis. Tuom siisitaupina daug laiko, . /> 
sueikvojimo agsiliepiant asmeniškai, kuomet tiktai Jųsno- ... 
rite kalbėti su jais.
Private Branch Exchange netiktai užtikrina artimesni ben- ;; 
dradarbiavimą orginizuijoje, bet, jisai suteikia kiekvi- 
nam departamentui tiesioginį telefoninį sujungimą su paci- 
onale Bell Systema. j 1

Kiekvienos Bell Telefonas yra Tolimos Distancijos Telefonu.
■ ■ ■ į I »

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Commercial Department i-
Official 100

R?-
B >a -

Telephones Ynrds | 5940
1 Drover j 3582

W M. J. MANKOWSKI 
AJFTiKKA

4503 Sp. Wood Street, . ’ ' :: Chicago, Ill.
Ar jųa žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai zųįogaus uustojimas sveikatos, Į<ad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. lauždamas kokį 
ųegcrumiį, šaukis gydytojaus pagolbOSlr Musų aptiekoje yra; 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti r Jipt kiekyiend; J pareit. 
ypatingai nelaiminguose atsitikinfuose. Mes gydytojų' receptus išpil- ■ 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap . 
tiekos. Kalbamu visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

I- 
. R , 

ai; gerinusi f 
Įkala viirto, •

CMcagos Strytkarią Transp^tacija.
«®»ft&®3 rMt“ žssįįį

I DABAR HAUTE STATYTI PIGIAI |
5,000,000 pėdųiįn^ujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, tvo- 
rijiių stulpų, gpįrtų, durių, renių, akpiens, maudomųjų kubilų, skaį- wį 
bylitį, klozetų,'ipraušynių. Viskas pilnaln nanių taisymui ir stiity-"a 

■S mui už pinigus taupinančias kainas. Kreipkitės anksti. Mandagus » 
K lietuviai pardavėjai patarnaus jums.

STANDARD: OIL COMPANY
Zk (An Indiana Corporation)

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

Dideliame ir smarkiai augančiame mieste, 
kaip kad Chicago, tranšportacijos systema tu
ri būti galėję išpildyti reikalavimus netik tą vie
tą, gurios yra šiądien apgyventos, bet taipogi tu
ri būti pasirengusi išpildyti reikalavimus, ku
riuos pastatys rytojaus ir ateinančią metą mie
stas.

Šie reikalavimai turi būti išpildyti pratęsi
mais i naujų teritoriją; in šie' pratęsimai tarp 
kita ko reiškia padidintas prietaisas, didesni 
jiegos sunaudojimą, didesnį tarnautoju skait
liu ir padidėjimą vietą karams užlaikyti. Ir 
visa tai krūvoje reiškia (langiaus pinigu—žymą 
padidėjimą. properčią vertėje.

. ■ A
Ų7'"

Beliepsiiis Kepimas Tiesiog Pečiuje
TEBETINA, nauja, vidutiniškos kainos;aliejinė prie
taisą su atskirtu pečium, kurisai gali būti vartojamas 
Beliepsniani Kepimui! Kepa ir apkepina palengva ir 

greit, kaip tik jums reikalingu! Tik uždarykite silpninto- 
ją, uždarykit liepsną, ir turit “Pečiu Beliepsniam.Kepiniui.” 

Pamatykite šį stebėtiną NEW 
PERFECTION Pečių pas sa- m 
vo k rautu v n i n ką. Jią tu
ri jįjį dviejuose didumuo- DU 
se kaip ir daugelį kitu ' 
NEW PEKFECTION Ke- 01 
pamųjų Pečių.

Miestas 1907 metais nustatė properčią ver- 
ę, kaip tos propertės stovėjo, ir šioji vertė yra 

ta kaina, kuria Miestas, gali nupirkti tas pro- 
peites. Nustatydamas vertybę, Miestas neat
kreipė atydos Į daugelį milioną kapitalo, kuri- 
sai buvo tikrai investuotas Kompaniją užsta
tuose (securities), ir, neatkreipdamas atydos į 
Kompaniją protestus, privertė priimti apverti- 
nimą, kurisai buvo dauginus negu $30,000,000 
žeminus tą verčiu, kurią reikalavo Kompanijos.

Prie šios 1907 pirkimo kainos Miestas lei
do Kompanijos pridėti kuinas, kurios buvo tik
rai išleistos ant kapitalo nUp to laiko. Šios iš
laidos, Supervizorią Inžihie ią Komiteto leistos 
ir certifikuotos, pakėlė visą pirkimo kainą iki 
$148,221,578 vasario 1 d. 1916 m.

M

Jus pamatysite, kud jie visi yra at- 
sidėtini, lengvi vartojimui, lengvi 
prižiūrėjimui. Oegėjai uždegami vie- 

1,11 briožuko palylčjiinn ir luo- 
jaus reguliuojami. NEW PER- 
FECT1ON yru pastovii 

S čių aliejiniu pečium - 
n:ii šilumos—visuomet

Sekantis straipsnys parodys, kaip 
tarnyba priklauso nuo Kapitalo.

CHICAGO SURFACE LINES.

ii

“Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų’
Parsiduoda už vidutiniškas kainas geležinėse, rakandų, departainentinėso ir abelnosu krautu 

vėse, arba kur. tik jus pamatote NAUJOS TOBULYBES MERGINĄ (New Perfection Girl).

Į, Apskelbimai “KATALIKE” atneša gere pelną.
‘j ,

5



8 Lietuviu Laikraštis “Katalikas N<M

Iš Chicago. dėtas sekančiam kuopos su- prakalbas, kuriose kalbėto- 
sirinkimui, kurį sušaukti;jais buvo Dr. A. L 
ankstyviausiu patogiu laiku nas, p.
liko Įgaliota kuopos valdyba. j( Imiielianskas.

J. A. Chmieliauskas, i kalbėjo apie SLATautinės Sandaros kuo
pos susitvšrimas. Pėtynčio- 
jc, balandžio 28 d., “Mildos” 
svetainėje liko sutverta pir
ma Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros kuopa Chica- 
goje. Susirinko nedidelis 
būrelis žmonių, kuriuos su
kvietė specialiais laiškais p. 
AL J. Damijonaitis, kurisai '< 
iy vedė šį Įsteigiamąjį susi
rinkimą, J. A. Chmieliauskui 
raštininkaujant. Po visai ei
lei prakalbų ir diskusijų, ku
riose dalyvavo Dr. Drauge
lį^ adv. Bradchnlis, Dr. Zi-( 
ipontas, J ir. Graicunas, pp.i 
Pr. Kibortas, K. Kasputis, I _____
B. K. Balutis, p-lė Radzevi- Įjota valdyba suteikti man-!

— t rn • • __ • T ____ • I .. . w '

tis, J. A. Chmieliauskas ir'nuo 36-tos kp. SLA. 
1 • i • VI •• •

Parsiduoda: — parinktinoje vietota 
šiaur rytinis kampas 35th :t. ir Lovyj 
avė., pagerintas sa 2 bugštu mediniu 
namu, muro pamatas, 2 flintni 5 ir r 
kambariy su maudyklėmis. N pėdu 
basementas, furnace apšildymas vienam 
fliatui, 2 augštii plytinis staldas užpa
kalyje. Visi gatviniai ir speeiališki 
mokesčiai apmokėti. Parduoda savi
ninkas už $6,500.

Jas. A. Burke, 
620 W. 35th st.. Chicago. III.

Telephone Drover -7563

i;J. NAUJI JUDANTI RAČIU- 
N9 PAVEIKSLAI IŠ KA

RĖS LAUKO IR IŠ 
LIETUVOS.

G ('l iausią proga pamatyti 
Lietuvos miestus ir kaime
lius, kame siaučia baisioji, 

inoje Pom'pejos įr Vesuvi- Europos kare. Pamatysite 
jėlus nuotikiu apipasakoji- sav<) brolius, kurie neteko 

! iriai. Skaitys Mrs. Jean pastogės, badauja, rankas iš- 
Sherwood,. anglų kalboje.

SLA. 36 kp. susirinkimas.; Iš STANFORD PA
Šiame susirinkime bus ren-;^ šiuomi mus prašo Stan

kaitis ir p. J. A."laimi atstovai į seimą, ku- for(į pai-k vedėjai pranešti, 
___ __ (-- -------— ---- . į kad minėtame parke bus: 
TMl).,|l>iiž<-!i<> prMžioje ir taippatĮ (l(.„nži„ <j (1. (taniiu-l 
kartims renkama (lenrro Valde- k(i)> 8 |ms sk,litl>.!
in „a- ba. Todėl šio snan inknnan |(,k( .ja s„ .|lav<,ikstois t(,J

Europos 'kare.

atsibus Pittsburg, Pa
• — -------------  —--- . -X--
Kuopos raštininkas, nukent"jusius dr,lei

j Lietuvoje, apie Lieti’
dėjimą Amerikoje ir apie kviečiami visi kuop<»s nariai 
/ \ .■ Ponas pribūti. Valdyba. Į

svet. turėjo susirinkimą Girnitis kalbėjo apie lietu- Į - ;
TMD. 22 k p. Šiame susirin- vius, jų padėjimą pirmians MARTAUS PRAKALBOS.1 

i kimo S. Valančauskas, fin.' ir dabar. Trumpoje prakal- 
| raštininkas padavė rezignaci beįėjo p. Chmieliauskas kai-,d

TMD. SUSIRINKIMAS
Pereita nedėle “Aušros”'daugeli kitų dalykų. v 6 1 turėjo susirinkimą

ją ir jo darbas buvo perduota kūjo apie Tėvynės Alylėtojų 
LIsusinės, rast. V. Zalanskui.

Toliaus kp. pasiliko su vienu 
raštininku.

Nutarta surengti šeimy
nišką vakarėlį gegužio mė
nesį. Laikas maždaug sprę- 

lįiontas, Dr. Graicunas, pp.ista apie 22 d. gegužes.
' Į seimą Pittsburgan iga-

Draugiją ir ragino rašytis 
prie jos. Prakalbų protar
piuose p-lė Bigeliutė ir Bi- 
geliukai patiekė muzikos. 
Taipgi patiekta labai gabiai 
sutaisytas origiųališ dialo-’ 
gas “Kaip Jurgis prisirašė, 
prie TMD.”

Į Vietinė TMD. kuopa susi- 
čjutė, J. Trijonis, J. Strimai-’datus atstovams išrinktiems'tvere nidenJ

; nario. Iki siu prakalbų jįje 
buvo užaugusi iki 63 narių. 
Be to prakalbų susirinkime 
prisirašė gerokas būrelis 
naujų narių. Šioji kuopa yra 
viena sparčiausiai augančių 
visoje draugijoje. Draugija 
už tai turi dėkavoti būreliui; 
gabių šios kuopos jaunuolių.-, 

Englewoodietis. .

kiti, rašyta nariai prie nau-1 
jai tvertos kuopos.

; Surašius narius, užsibaigia mi, tai rinkti jos vieton
yišuomeniškasai susirinki-

Jeigu “Vienybė Liet u v.” 
atsisakytų būti TMD. orga- 

Tė- 
vynę.” Jeigu pastaroji ne-

ipas, ir atidaryta naujosios sutiktų, tai tuomet “Lietu-
kuopos susirinkimas. -Jįjį 
atidarė ir vedė p. M. J. Da-

va.
Pristojo du nauju nariu

mijonaitis, pasiliekant tam prie kuopos.
pačiam raštininkui. Rasti-f Pagalios nutarta daryti 
ninkas pranešė, kad naujon susirinkimai kartu su SLA. 
kuopon išviso prisirašė 34lo(; ]q)- SLA. kp. žada susi
namai ir narės. Nauji nariai rjnkimą. tęsti nuo I lig 3 vai. 
ir nares sudėjo mokesčių is- p0 pietų, o nuo trim TAU), 
viso $27.00.

Kuopos valdybon išrink
tą per akliamaciją (apšauki- dabar bus kas mėnuo pirmą 
•mą): pirmininku — F. P. j nedėldieni po pirmai. 
Bradchnlis, pirmininko pa--

pačiam raštininkui. Rašti-

susirinkimas prasidės. Tai
gi susirinkimai TMD. 22 kp.

dč j ėjų—K. Kasputis, rašti
ninku—J. A. Chmieliauskas, 
iždininku—M. J. Damijonai
tis.

Rep.

IŠ SO. ENGLEWOOD.
Pereitą subatą p. Vasi- 

liausko svetainėje vietinė 
Dėlei laiko vėlumo, kitų, Tėvynės Mylėtojų Draugi- 

reikalų svarstymas buvo ati-jjos kuopa buvo parengusi

TMD. APSKRIČIO SUSI
RINKIMAS.

TMD. Apskričio susirin
kimas Įvyks gegužio 5 < 
1916 m. Susirinkimai! kvie-J 
ši am i atstovai iš valdybų na-! 
riai visų Chicagos 
kuopų. Susirinkimas atsibus; 
“Aušros” svet., 3001 
Halsted St. \ !

Pajiešknu sesers (po vyru Reuses- 
kienės) Marijonos, apie melai kaip iš. 

Įvažiavo iš I'ittsburgo, Pa: j Kenosha, 
. "Jis., ir brolio Jono. žekes, Kardei ir 
| Frido, visi broliai gyveno i New Voj-kc 
<2 metai atgalios. Jeigu, kas žin.ot.u 
I apie juos ar jie pati.-, malonėkite atsi
šaukti antrašu:

Agė Cerbauskiehė;
1128 Laurel st.. N. S. . Rear Bldg., 

I’itfsbnrg. Pa.

i tiesę prašo pagelbės. Pama-'^i 
, • v- i . iFri

•2) Gegužio TO, 11, 12 ir 13 , 
(k (eredoje, ketvergi' ir pėt- 
nyčioj) 4 vai. dieną ir 8 vai. 
vak. bus serijos žeidimų 
dramatiško kliubo prie Stan
ford Parko.

3) Gegužio 15 d. (panedė- 
lį) 8 vai. vak. koncertas 
West Sides Skyriaus Y. M. ž*ų dainelių.

Marius kalbėjo gegužio 1 
L ant Town of Lake, Co
lumbia svetainėje, 8 v. vak. 
Be jo kalbėjo: Dr. A. L. 
Graicunas ir p. Pranas Ky
bartas. Kubartas buvo va
karo vedėju. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Aukų su
rinko suvirš $100.00.

Sekančios prakalbos p. A. 
AL Martaus atsibus šiose 
vietose:

Scredoje, gegužio 3 d., kal
bės . West i- Side'—Aleldažio 
svet., 2242-44 AV. 23rd pi. 8 
vai. vak.

Ketverge, gegužio 4 d. 
kalbės Černausko svet. 1900 
S. Union Avė, 8 vai. vak.

I Pčtnyčioj- gegužio 5 d. 
kalbės ant Town of Lake, 
Zolp ir Bieržynskio .svet. 
4600 So. Paulina st., 8 vai. 
vak.

Sukatoj, gegužio 6 d. kal
bos SoĮ Chieagoje, Aršahskoj

Iprie Stanford Parko.
Į 7) Gegužio 28 d. (nedė- 

’. Iškilni mu
zika West Parkų. Stanford 

ir-gi dalyvaujant.
Harrison

Schoolčjc 24th st. ir Alar- 
shall Blvd.

Beto žaidimui kiemas at 
sidarys gegužės 10. ch . Plau
kiojimai prasidės apie bir
želio 1 d: ir 1.1. '

tysite, kaip vokiečių lakū
nai iš padebesių mėto bom
bas ant Lietuvos sodžių.

Be to dar bus „parodyta 
daug juokingų ir pamoki
nančių paveikslų.

Ponia Elz. • Račiūnienė 
pertraukoje padainuos gra- 

” . Perstatymas 
trauksis apie 2 valandi.

• 4) Gegužio 16 d. (utar-j . Kas išsiilgo Lietuvos, ga
iduke) 8 vai. vak. iliustruo-; vųjų viengenčių, nepatingė
ta lekcija-temoje “Pietų pro Į kite ateiti ir pasižiūrėti šių 
giedruliai.” Skaitys Frank [įdomių paveikslų.
M. Hallenbeck anglų kalbo- Perstatymai atsibus: Ne

dėlios ir panedėlio vak. ge
gužio (May), 7 ir 8 d. Ne
kalto Pras. P. Šv. bažnyti-, 
nej- salėj, Brighton Parke, 
Ilk

Ketverge, pūtnyčios vak. 
geg. 11 ir 12 d. Šv. Kryžiaus 
baž. salėje, Town of Lake.

je.
5) Gegužio 17 d. (seredo- 

je), 8 va. vak. Koncertas 
Stanford Parko kaimynų or
kestrą ir choras.

6) G(\gužio 19 d. (pčtny- 
čioj) 8 vai. vak. susirinki
mas ir veisės Community 
Council 10, 19 ir 20 wardu

REIKALINGAS VAIKI 
NAS. T'

Jaunas, kuris mokėtų ve
sti knygas ir skaityti lietu
viškas korektas. Turi būti 
pastovus ir gerų įpročių. 
Tinkamam vyrui darbas ant 
visados ir puiki ateitis. 
Kreiptis tiktai per laišką 
antrašu: ■'■■■■

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

Chicago, Ill,

GRĮŽKITE ATGAL Į- UKĮk ĄT- 
sigyvenkite prie Rock Island 

geležinkelio. Didelės progos ūki
ninkavimui Arkansase,- Louisia- 
noje, ' Oklahomoje, Texase, New 
Mexikoje, Coloradoje' arba Mis
souri. Nepaprastai gera žemė už 
žemas kainas. Musų Immigrąęi- 
js biuras suteiks Jums bešališkų,' 
ištikimų žinių apie ūkininkavimo 
progas teritorijoje, kuria mes ap
tarnaujame. Rašykite savo į>ri- 
Passenger Traffic Manager, Rock 
Island Lines, Room 718,' La Sal- 
gimtoje kalboje Į LCM. Allen, 
le Station, Chicago, Ill. oą,. . . _

Lsl jTT Parsiduoda:—-rpuikus naliunas riqtpli 
nuo Chicagos, nekėliomis aieužda rylas, 
puiki■ svetainė dėl teatro-ir. šokjŲ, 49.Į 
pačioj vietoj '15 metu. atsi'hiuIiiįLfSr 
lalšk:,i: 

ti-w: BnMr«; -
Box 11 (JO, Melrosfi Park, J1J.

DRAUGAMS IR PAŽĮS
TAMIEMS ŽINOTINA.
Viisems žinomas musu 

tautietis p. A. Byanskas per
sikėlė iš savo buvusio namo 
3223 So. Emerald Aye. (na
mą atpirko p. S'. P; Tanaiie- 
vjcius) i savo locną namą 
po num. 840 W.’ 33‘rd Place. 
Tat.. su, visokiąjs reikalais 
budavojime namų ir f.t. rei“ 
kia kreiptis nauju antrašu.

i svet. 8756 So. Hudson avė.
* j Nedčlioj, gegužio 7 d. kai
Įbes Cicero, Ilk Tamuliuno ir !ioj) 8 jah vak.

TMD (K^npo svet. ' ■
•egužio 8 .d. Porkui 

kalbės Indiana Harbor, ind. Laikys 
Ivanovo svet. . ’

Utarninke, gegnžįfį9 (L 
kalbės Gary,' Ind.

- Seredojj-gegužio.10 d. kal
bės Brighton Park', (Chicago, 
(HP ■ ■■-■•-i-- -----....

So,

SLA. SUSIRINKIMAS.
Nedčlioj, gegužio 7 d. 

“Aušros” svet., 3001 South 
Halsted Street, -atsibus

O‘

High1
• .

fl

SAVINGS BANK
‘-4.
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DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bilas 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir lengviausias būdas vedimo 
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 
bankosc.

/■t« ■ i rt i

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.

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

SAUKOS VALAU BOS: L'tsrninka is, Ketvertais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Panerlėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedeliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety.
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