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No. 9 METAI XVIII

Iš karo laukų Europoje
VOKIEČIAI KRAUSTOSI 

IŠ METZ.
Metz yra viena tvirčiausių 

tvirtovių pasaulyje. Jije yra 
stiprinama per daug metų ir 
šiądien matytis jai priseis 
grumtis prieš galingas Pran
cūzų armijas. Metz yra vo
kiečių miestas. Jisai stovi 
tik apie 20 mylių nuo dabar
tinės mūšio linijos ii’ apie 50 
mylių nuo franeuzų tvirto
ves Verdun. Metz, kaip eu- 
ropietiškas miestas, tai gan 
vidutinis: turi 60,000 gyven
tojų. Dabar tie gyventojai, 
sulig pranešimų, kraustosi 
iš miesto ir, matyti, vokie
čiai rengiasi Metz’o tvirto
vėse gintis nuo franeuzų.

ZEPPELINŲ UŽPUOLI
MAS ANT ANGLIJOS.
Vokiečiai padarė du už

puolimu su zeppelinais ant 
Anglijos. Pirmu kart iš
metė 100 bombų, o kitu kart 
tik 7 bombas ant miesto 
Deal.

Pranešama kad abiejuose 
užpuolimuose ' pridaryta 
daug nuostolių ir užmušta 
apie 60 žmonių ir netoli tiek 
sužeista.

ZEPPELINAS SU
NAIKINTAS.

Prie Norvegijos krantų 
t vienan vokiečių zeppelinan 
pataikė anglų suvis ir 
“paukštis” nukrito. Keli 
žmonės nuskendo, kitus iš
gelbėjo.

DAR DAUGIAU RUSŲ 
KARUOMENĖS FRAN- 

CIJOJE.
Gegužės 4 d. Marseilles 

prieplaukoje išsodino vėla 
naują transportą rusų ka
reivių. Sako šis trečias 
transportas. Visi rusų ka
reiviai patikti su didelėmis 
iškilmėmis ir išsiųsti i Mira
beau stovyklą.

VOKIETIJOJE NERAMU.
Iš Šveicarijos ateina ži

nios, kad badaujančių vo
kiečių riaušės ištiko Leipci
ge. Buvo susirėmimų su po
licija. Policija užmušė 3 
žm., o sužeidė net 70 asme
nų.

Taip-pat riaušės kilo Ber
lyne. Čia esą užmušta apie 
20 žmonių, o sužeista kokia 
200.

SOCIALISTŲ VADAS 
SUAREŠTUOTAS.

Pirmos gegužės dienoje 
suareštuota koletas socialis
tų ir darbininkų, tarpe ku
rių suareštuotas socialistas 
Liebknechtas. Dėlei šio dar
bininkų vado prasidėjo daug 
demonstracijų ir reikalauja
jo paliuosavimo.

ŽINIOS APIE TAIKĄ.
Ateina iš Romos žinios, 

kad Vokietija ir Austrija 
norėtų karę užbaigti ir su
tiktų taikintis su savo prie
šais. Apie tai gavo žinių ir. 
Suv. Valst. prezidentas Wil- 
sonas.

RUSAI PRIE 
BAGDADO.

Rusų oficialis pranešimas 
sako, kad ties Primersky, 
turkai buvo sumušti. Tuom 
pat laiku Bagdado apielin- 
kėse taip-pat pasistūmė ru
sų armija pirmyn užimdama 
keletą turkų pozicijų prie 
Serinalkeriiid.

DAR ŽUVO VOKIEČIŲ 
AEROPLIANAS.

Franeuzų aviatoriai pašo
vė ore vieną vokiečių aero- 
plianą, kuris nukrito žemyn.

NUSKANDINTAS AUS
TRŲ LAIVAS.

Adriatiko jūrėse nuskan
dintas austrų torpedinis lai
vas. Nuskandino franeuzų 
submarinas.

NUSKANDINO ISPANŲ 
LAIVĄ.

Vokiečių submarinas pa
skandino ispanų laivą Vini- 
freda.

ORLAIVIS IR SUBMARr 
NAS ŽUVO.

Vokiečių pranešimai sako, 
kad Vokietijos kariškas gar
laivis nuskandino anglų 
submariną į vakarus nuo 
Danijos. Prie Flandrijos 
krantu numušė vieną anglų 
aeroplianą.

PRANCŪZAI ATĖMĖ 
NUO VOKIEČIŲ 

POZICIJAS.
Paskiausios žinios iš karės 

lauko praneša, kad savo po
zicijas, kurias vokiečiai bu
vo užėmę diena anksčiaus, 
franeuzai atsiėmė. Taigi 
franeuzai atsiėmė tranšėjas 
abiejose pusėse Meuse upės 
ir taippat prie kalno N304.

ANGLŲ KARUOMENĖ 
FRANCIJOJE.

Oficialiai pranešama, kad 
Francijon atgabenta nauja 
anglų karuomenė. Ši ka
ruomenė atvežta iš Austra
lijos ir Naujos Zelandijos. 
Kareiviai jau mušiu fron
tuose.

RUSAI NORI GALUTI
NAI SUMUŠT TURKUS.

Rusai rengiasi prie dide
lio mūšio su turkais ir žada 
jau galutinai jų spėkas su-
laužyti.

cierių. Vienok, deja, nepa
vyko to viso bagažo prista
tyti Airijon. Laiku anglų 
valdžia nutėmijo .Airijoj ple- 
čiantįsi prieš anglų valdžią 
judėjimą ir norą pasinau
doti ištikusia. kare del išsi
liuosavimo. Pagalios nu
tvėrė prisiartinančius prie 
Airijos krantų vokiečių lai-; 
vus, kuriuos suėmė ir aptiko 
sumanyto darbo pienus. 
Ten surado Sir Case
ment ir išsivežė , į Londoną 
kalėjiman. Jo šalininkai, kad 
paliuosavus savo tautietį pa
darė netikėtą sukilimą Dub
line, Airijos sostinėj.

Sukilėliai tuoj ąpsišaukė 
šalį respublika ir jos prezi
dentu išrinko P. II. Pearce, 
Įierdėtinį St. Endas Second
ary School, ir James Conno- 
ly vyriausiuoju respublikos 
karuomenės vadu. Po iš
leistąjąproklo^aciją, kurioj 
buvo raginami liaudįs prisi
dėti prie išlįuosavimo Tėvy
nės buvo pasirašę keletą 
žmonių airių tautos veikėjų: 
P. H. Pearce, J. Cannolv, 
T. J. Clark; ir T. MacDa- 
nagh ir k.

Ši respubliką gyvavo tik 
7 dienas, nes po septynių 
dienų sukilimo Dubline va
dai pamatė savo silpnybę 
kovoti prieš anglų valdžią ir 
pral a imė j ę—pasida vė. Su
kilimas liko numalšintas.

Minėtieji augščiau airių 
tautos veikėjai nuteisti mir- 
tin ir sušaudyti. Kiti, bū
tent, Edmund W. Duggan, 
Pierce Beazlaw, Joseph Ma- 
ginnis nuteisti trims me
tams kalėjiman.

1 Taip tai užsibaigė airių 
paskutiniausias išsiliuosavi
mo sukilimas. Ar tuom nu
malšinimu išrovė iš tos tau
tos sūnų krūtinių visas pa
stangas išliuosuoti savo tė
vynę iš svetimos ir blogos 
globos, nėra abejonės, kad 
ne.

NUMALŠINUS AIRIŲ 
SUKILIMĄ.

Jau numalšinus airių su
kilimą pradeda išsiaiškinti, 
kas buvo to sukilimo vadu, 
kaip buvo manoma pasiliuo- 
suoti iš anglų globos.

Šio sukilimo vadu išvardi
jamas Sir Roger Casement. 
Jis yra protestonas iš Ulstę- 
rio apskričio, ir anglų val
džios politikai Airijoje už
jautė, vienok patriotizmo ap 
imtas prisidėjo prie savo tau 
'turnikų, kurie reikalavo 
Airijai savistovybės ir už ją 
kovojo. Prisidėjęs prie sa
vo krašto rūpinančiosios iš- 
liuosuoti organizacijos, ir 
Sis R. Casement pradėjo 
dabruotis toje srytyje. Tuo 
tikslu jis 1914 m., dar prieš- 
-pat karę, buvo atvykęs Chi- 
cagon. Čia jis pasirodė šali
ninku vokiečių ir išsireiškė 
viešai, kad Anglija nepriva
lėtų kariauti su Vokietija. 
Bet greitu laiku Anglija ap
skelbė karę Vokietijai, tuo
met Sir R. Casement pradė
jo jau ne vien žodžiu iš
reikšti užuojautą vokie- 
čams, bet darbu prisidėjo 
palaikymui visuomenės opi
nijos vokiečių pusėje.

Vokietija jau žinojo airių 
tautos norus ir tikslą. Jije 
pamačius Casemento intek- 
mę tarpe savo tautiečių ir jo 
intekmę į visuomenę apskri
tai, žinoma, sumanė pasinau
doti ir pritarė airių patrio
tu norams ir ,tikslui ir pri
žadėjo jiems prigelbėti. Tuo
met Airijoj prasidėjo spar
tesnis išsiliuosavimo judėji
mas.

Vokiečiai matė, kad Case
ment stovi vokiečių 
pusėje, taigi jį ir ap- 
sirenka tarpininkavimo 
asmeniu tarpe Vokietijos ir 
Airijos. Tuom tikslu Case- 
mentas užkviestas nuvyk
sta Berlynan ir tenai prade
da dirbti naujo Airijos suki
limo pienus su pagelba vo
kiečių valdžios ir jos diplo
matų.

Vokietijoj airius belais
vius surinko i vieną vieta ir 
jiems pradėjo taikintis vo
kiečių valdžia. Po to nuvy
ko į belaisvių lagerį pats 
Sir Casementas ir pasakė 
airiui patriotui pritinkančią 
prakalbą, kurioj Vokietiją 
išvardija drauge airių tau
tos, kuri yra pasiryžus pa- 
liuosuoti Airiją iš anglų glo
bos. J uos ragino įstoti į vo- 
kiečių-airių brigadą ir eiti 
kariauti prieš talkininkus. 
Už tą jiems pažadėjo po 
$50.00. Vienok airiai belais
viai nesutiko su Sir Case
mento pasiulijimais ir jie at
sisakė kovoti prieš savo val
stybę ir jos talkininkus.

Bet Sis Casement pavy
ko gauti nuo vokiečių ginklų 
ir šovinių Airijoj sukilė-
liams ir net kareivių bei afi- aišku.

Karo peržvalga Iš Amerikos

AIRIJOS REVOLIUCIJO- 
NIERIAI ŽUDOMI.

Dar astuoni airių revoliu- 
cijonieriai sušaudyti: Jos. 
Plunket, Edward Daly, Mi
chael O’Hanrah ir Wm. 
Pearce, Cornelius Colbert, 
Edmund Kent, Michael Mal
ian, J. J. Houston. Apart jų 
buvo nuteista mirtin ir dau
giau, bet jiems mirtis pa
keista kalėjimu.

Tarpe nuteistų kalėjiman 
randasi grafienė Markievich. 
Ji ir-gi buvo nuteista my
riop, bet pagalios pakeitė 
teismo ištarmę jai ant viso 
amžiaus kalėjiman.

Taip su tautoms elgiasi ta 
valstybė, kuria lig šiol dau
gelis skaitė tautų užtarėja 
ir. pati tokia vadinosi. Vie
nos kokia ji užtarėja jau

Vis dar mūšiai ties Ver
dami tęsiasi. Per šią savai
tę turi laimėjimų franeuzai. 
Taip-jau laimėjo ir vokie
čiai. Ypač pabaigoje savai
tės pasidaugino vokiečių a- 
takų ir, išrodo, jie vėla pra
dėjo ofensivą. Tik, deja, 
po kelių dienų ir naktų 
smarkių mušiu buvo sulai
kyti. Pastaromis dienomis 
vėla lig aprimo. Tas apri- 
mimas apsireiškia kiek ma
žesniame skaičiuje atakų ir 
jų silpnumu.

Franeuzai ties Dead Men’s 
hill, i žiemius-vakarus nuo 
Verduno, po smarkiai vokie
čių atakai, pereidami į 
kontr-ataką užgriebė didelį 
plotą keletą tranšėjų ir vi
są pirmąją tranšėją. Jie ir 
atlaikė savo rankos šiąs trail 
sėjas. Šis laimėjimas turi 
didelę vertę dėl franeuzų. 
Mat tuo mprirodoma vokie
čių nusilpnėjimas ir pakelia
ma ūpas karuomenėje.

Po šio laimėjimo kelias 
ienas nieko svarbaus neat

sitiko. Bet į pabaigą savai
tės vokiečiai tarytum pradė
jo naują ofensivą su baisiu 
smarkumu pradėjo atakuo
ti abiejomis pusėmis upės 
Meu.se. * Čia smulkiose ata- 
kuose atėmė iš franeuzų 
tranšėjas į rytus nuo kalno 
N. 304 ir kartu laimėjo 
tvirtą vietą tarpe Haudro- 
mout miško ir Daumoųnt 
forto. O kalnelį N. 304 ata
kavo visą naktį gegužio 7 ir 
8 d. rytą. Apart minėtų lai
mėjimų vokiečiai dar smar
kiai atakavo franeuzų fron
tą prie Lihoks, į pietus nuo 
Somme. Bet čia jie nieko 
nelaimėjo, tik panešė pasi
baisėtinus nuostolius.

Franeuzai sako, kad šiose 
atakuose vokiečiai panešė 
milžiniškus nuostolius ir 
kad jie patįs dėlei didelio 
spaudimo apleidę tranšėjas.

Rusų veikimas Turkijoje 
ir Persijoje vis eina pirmyn. 
Rusai randasi Bagdado apie- 
linkėse ir rengiasi prie ap
gulimo miesto. Šiaip prane
šimo nėra.

Aut rusų-austrų-vokiečių 
fronto linijos nieko ypatingo 
neatsitikę. Buvo mūšiai 
prie Rygos ir Dvinsko, Šven 
tonų apielinkės, bet apie pa
sekmes tyli abi pusės. Beto 
mūšiai ištiko prie Oginsko 
kanalo ir į pietus nuo jo.

Rusai Įsitaisė naują portą' 
rie Baltųjų jūrių. Į šį por

tą iš Petrogrado esą apie 
490 mylių. Šis portas kol- 
-kas pavestas karės žinybai.

Ant jūrių veikimas taip- 
-pat apsireiškia vien subma- 
rinų veikime. Viduržeminė- 
se jūrėse nuskandinta rusų 
transportas su 600 kareivių.

Orlaivių veikime pažymė-

MEKSIKA.
Jau buvo benusiraminą 

delei Meksikos reikalų. Suv. 
Valst. kariškieji atstovai su 
Meksikos karės ministeriu, 
sako, užbaigė reikalus kuo- 
gražiausiai. Carranza apsi
ėmė pats užbaigti su Villa, 
o Suv. Valst. palengvėle iš
traukti karuomenę.

Vienok jau vėla kitaip at
sitiko. Gegužės 5 d. naktį 
būrys villistų skaičiuje apie 
150 žm., vedamas gen. Cer
vantes, persikėlė per Rio 
Grande upę ir 15 mylių nuo 
rubežiaus, užpuolė miestelį 
Boguillas, kuriame apiplė
šė keletą turtuolių ir suėmę 
du amerikiečiu pasitraukė į 
Glen Springs. Šiame mies
telyj užmušė du vaiku ir už
degė keletą namų. Viename 
iš padegtų namų buvo kele
tas Suv. Valst. kareivių. Na
mą padegus jie gindamiesi 
bėgo nuo būrio villistų. 3 
kar. užmušti, vienas žuvo, o 
keletas sužeisti.

Taip beplėšiant apielinkės- 
gyventojai apsiginklavo ix 
užpuolė ant villistų, kurie 
paspruko į Meksiką.

Gavęs žinią apie villistų 
darbus gen. Funston kuo- 
greičiausia įsakė artimiau
siai karuomenei vytis villis- 
tus į Meksiką.

Ar ir po šitam atsitikimui 
pildys Suv. Valst. valdžia 
padarytą sutartį su Carran
za t. y. trauksis iš Meksi
kos, sunku pasakyti. Grei
čiausia, kad dalykai vėla pa
blogės ir šis atsitikimas gali 
būti ganėtina priežastis Suv. 
Valst. karei su Meksika. 
Dabar Washingtonas už- 
rei.škė, kad' jau ištikro ati
traukti karuomenę nemaną 

i ir tik mano tartis apie ben
drą veikimą prieš villistus. 
Kai-kurie republ ikonų lyde
riai jau pataria prezidentui 
įsikišti į vidurinius Meksi
kos reikalus ir žada panašų 
įnešimą paduoti senatam 
Viename susirėmime su vil- 
listais, pastarųjų 42 užmuš
ta.

VOKIEČIŲ SUBMARI- 
NAI AMERIKOS PA

KRAŠČIUOSE.
Du vokiečių submarinai 

vėliausiojo tipo, lydimi dvie
jų pagelbinių kruizerių ran
dasi apie 700 mylių į pietų- 
-vakarus nuo Cape Race ir 
nuo New York o apie 1,900 
mylių. Balandžio 29 d. ata
kavo franeuzų linijos laivą 
Venezia.

McCORMICK’O IR DEER- 
ING’O FABRIKUOSE 

STREIKAS.
Šis didelis streikas prasi

dėjo balandžio 27 d. Prie
žastis jo tai pavarymas ke
lių naktinių darbininkų nebe 
už girtuokliavimą.

Iškarto sustreikavo tik 
Twine Mills, fabriko skyriu
je Harvester Co. fabrike Mc
Cormick, po to tuoj sustrei
kavo ir kituose- tos pačios 
kompanijos fabrikuose, bū
tent, Deering’o ir to pačio 
skyriaus.

Iškarto darbininkai nepa
davė jokių reikalavimų. Iš
rodė, kad jie sustreikavo iš
reikšdami protestą prieš 
kompaniją, kuri atstatė ke
lis darbininkus. Bet ant ry
tojaus susirinko streikuo
janti darbininkai Meldažio 
svet. ir tenai išdirbo šavd 
reikalavimus. Reikalavimai 
buvo sekanti:

Naktiniams darbininkams 
numažinti veną valandą dar
bo, t. y. vieton dabar dirba
mų 11 v. reiktų dirbti 10 v. 
ir vietoje mokamų $3.00, 
mokėtų $3.25. ■ i

Dieną dirbantiems 25c į 
valandą ir 9 vai. darbo die
na, vieton dar esamų 10 v. ir 
komiso 10 nuošimčių. Mo
terims mokėti po 20c į va
landą ir 9 vai. darbo ir 15 
min. nusiprausti vieton 10 
vai. Apdraudos mokestis 
privalanti būti numažinta 
iki 25c mėnesiui.

Bendrovė sutiko duoti 9 
vai. darbo dienos ir mokėti 
už 10 valandų darbo.

Ant šitų išlygų bendrovės 
sutiko eiti dirbti tik apie 8 
vyrai ir 100 moterių, o su- 
virš 1000 darb. nesutiko, bet 
susirinko apie dirbtuves ir 
gynė eiti dirbti skebams.

Bendrovė pasikvietė tvar
kai daboti raitus ir pėsčius 
policjantus. Beto dar iš at
sarginės policijos apie 200 
patroliuoti pėsčių, o kokia 
50 raitų. Bot lig šiol dar ne
buvo susirėmimo tarpe dar
bininkų ir policijos.

Gegužio 1 d. išėjo strei
kai! dar daugiau: McCor
mick’e metę darbą apie 2,000 
darb. Gegužio 2 d. išėjo dar 
4,000 ir daugiau. Taigi Mc
Cormick’o fabriko streikuo
ki apie 5,000 darb. ir Mc
Cormick’o fabrikas visai su
stojo dirbęs. Deering’o, 
sako, streikuoja 4,000. To
kiu budu butų streikuojan
čių apie 10,000 darb. Kol kag 
skobų dar nebuvo kviesta 
dirbti.

Tarpe policijos ir streiki
ninkų atsitiki) tik keli maži 
susirėmimai, kuriuose po 
kelis streikuojančius apmu
šė.

tina užpuolimas ant Saloni
kų ir Londono bei Anglijos 
pakraščių. Beto sakoma, 
žuvo apie 20 franeuzų orlai
vių vėtrai ištikus.
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Iš Lietuvos
VOKIEČIAI ĮLEIS MAJ- 

: STO PRODUKTUS Į LIK
IT TU VA.

"■ “Liet. Balso” korespon
dentas, Ign. Jurkūnas, kuris 
dabar yra Švedijoje, rašo

: minėtan laikraštin:

no gub.), Vilnius, Suvalkai, 
Gardinas ir Balstogė (Be- 
lostok). Apygardą valdąs . 
vadinamasis Kreishanpt- 
mann’as;; prie jo esąs tai
kos teisėjas, žiūrįs teismo' 
bylas. Miestus valdą bur
mistrai, skiriami iš Vokios. 
Valsčiuose likę tie patys 
viršylos ir vaitai. Kiekvie
na apygarda esanti padalin
ta, sekant rusų sistema, ap
skritimis.

K u r š a s apimąs beveik 
visą Kuršo gub., išskyrus 
ryti! jos dalį. Kuršo plotas 
esąs 27,0(H) ketv. kilometrų 
didumo. Šito krašto admi
nistracija daugiausia susi-’ 
dedanti iš vietos gyventojų 
vokiečių; būtent jie skiriami 
esą miestų ir apskričių tary
bų nariais. Vokiečių santy
kiai su latviais buvę pir
miau neprietelingi, dabargi 
pagerėję. Kuršo gyventojų 
didžiuma išėjusi kartu su 
rusų karuomene. Del to 
laukų ūkis stingąs reikiamos 
priežiūros.

apygarda

; Laikraščiai praneša, kad 
. Vokietija sutikusi galop lei
sti Amerikai vežti grudų, 
miltų ir apskritai maitinimo 
dalykų į Belgiją, Lenkus ir 
L i c t u v ą ir pasižadėjusi 
jų nekonfiskuoti. Tą žinią 
taipl-pat patvirtina ir pačių 

'vokiečių laikraščiai. “Berli
ner Tageblatt” pabriežia 
dar, kad tokios stokos ne
juntama Belgijoje, kad ten 

•'galį apsieiti ir be pagelbos, 
'bet Lenkuose ir Lietuvoje 
esanti absoliuti stoka. 
Laikraštis sako, kad visos 
žmonijos žmogiška pareiga 
gelbėti tuos kraštus. Jis net 
vokiečių visuomenę šaukia 
kuo nors padėti lenkams ir 
lietuviams—slėptas padėji
mas veržiasi aikštėn net per 
pačių vokiečių laikraščius. 
Dar neseniai jų buvo rašo
ma, kad pati Vokietija už
tenkamai įstengsianti išmai
tinti tuos kraštus.

Vokiečių vyriausybė prieš 
anglų laikraščių prikaišioji
mus del rekvizicijos Lenkuo
se paaiškina, kad ten esą ne
buvę jokios rekvizicijos. Jei
gu ir buvę vežami grudai iš 
Lenkų, tai tiktai malti, nes 
Lenkuose nebelikę malūnų 
ir jau miltais tie grudai vi
suomet buvę grąžinami at
gal. Vokiečių laikraščiai 
taip-pat sako, “Vossischo 
Zeitung” pastebi, kad tenai 
ir norint nebuvę ko rekvi
zuoti, ypač Lietuvoje buk 
rusų karuomenė viską išve
žus! ar sudeginusi besitrauk
dama.

Koks Lietuvos padėjimas
iš tų žinių aiškiai matyti ir lūs katalikai, tai tie moky- 
iš viso juntama, kad tenai tojai neturėję pasitikėjimo, 
žmonės kenčia tikrą badą.

apimanti 34,000 ketv. kilo
metrų plotą.
valdymo centras esąs Tilžė
je, kadangi Šiauliai sudegę, 
o Kaunas, būdamas tvirtu
ma, valdomas tiktai karuo- 
nienės valdžios. Lietuvos 
viršininku esąs kunigaikštis 
Izeiiburgaš. Vokiečiams at
ėjus, ši apygarda buvusi 
skurdo pilna. Visi rusų val
dininkai ir mokytojai išbė
gę. Mokyklos buvusios už
darytos. Gyventojų dalis iš
sikrausčiusi dar prieš vokie
čiams ateinant. Laukus pa
dėjusi nuvokti karuomenė. 
Mokyklos organizuoti buvę 
labai sunku, bet ir organi
zuotosiose mokslas ėjęs dide
liu vargu. Iš pradžios mo
kytojais buvę pakviesti lie
tuviai iš Prūsų. Kadangi 
gyventojai esą labai atkak-

Apygardos

|vų mokyklų ir dvi privatini i 
gimnaziji. Toliaus korespon
dentas rašąs, kad lenkai tu
rėję Vilniuje privatinių mo
kyklų, kurios del mokesnio 
didumo (200 rub.) negalėju- 
isios išplėsti savo veikimo. . 
Del to lenkų jaunimas noro
mis lankęs vokiečių gimna
ziją Goltingene (w Goldyn- 
dzie, vadinasi Kuldygoje). 
Tai esą ne taip, sako “Dz. 
Pozn.” Nei Vilniuje, nei vi
soje Lietuvoje nebuvę nei 
vienos privatinės lenkų mo
kyklos, ir laisvės metais ne
buvę leidžiama netgi tiky
bos mokyti lenkų kalbą. J ei 
lenkų jaunimas vykęs Kur
šai!, tai tik del to, kad neno
rėjęs lankyti darančių daug 
įtakos (rusifikuojamų) vy
riausybės mokyklų.

S u v a 1 k ų apygarda (10,- 
000 kilom.)—buvusioji Su
valkų gubernija. Joje visa 
—administracija ir mokykla 
—esą sutvarkyta taip-pat, 
kaip ir Vilniaus apygardoje. 

I Gardi n o ir B a 1 s t o- 
g ė s apygardi apimanti tuo
du miestu su jų apylinkė- 

' mis. Čia mokyklose daugiau 
esą leidžiama lenkų kalbos, 
kaip tikrojoje Lietuvoje. 
Esą teisiama rusų įstaty
mais, būtent Įstatymų Rin
kiniu (“Svod Zakonov”) ir 
1013 m. bausmių įstatymais. 
Vyriausybės kalba esanti 
vokiečių. Mokyklos, kiek ga
lima, esančios organizuoja
mos tikybos reikalavimais. 
Pradedamosiose mokyklose 
mokoma gimtąja mokinių 
kalba, tik žydų mokyklose— 
vokiečių kalba, nes ši laiko
ma jų gimtąja kalba. Miš
riose mokyklose vaikai 
mokąsi vokiškai, lenkiškai 
ir, kur reikią, lietuviškai.
Administracija esanti laiko

ma mokesniais, kuriuos 
žmonės moką senoviškai, 
muito mokesniais ir mono
polija.”

dažnai sutinkamos netaisyk
linga kalba parašytos iška
bos: Ilir schvorcm fifer sol- 
daten” (čia avalynė karei
viams). Gerai sekąsi ke
pykloms ir alinėms. Labai 
pabrangę reikalingiausioj i 
daiktai. Visur jaučiamas vi- 
sako trukumas. Prieš vo
kiečių valdininkų namus, 
kurie daliną žmonėms duo
ną, stovinčios ilgos eilės 
žmonių. Aibės pabėgėlių 
ėjusios per Vilnių. Vilnius 
buvęs pereinamuoju punktu 
žmonių, netekusių savo na
mų, j ieškančių pas savo tau
tiečius prieglaudos. Vil
niaus apylinkės esančios pa
našios į tyrlaukį, kuriame 
striksa sudegintų fabrikų ir 
dvarų kaminai ir apdegę 
medžiai. Daugelis ūkininkų 
dar lapkričio mėnesyje gy
venę duobėse, granatų iš
muštose, ir likusiuose apka
suose. Išgąsčio metu žmo
nės taip išsiblaškė, kad lig- 
šiol tėvai nežiną, kame jų 
vaikai, moters,—kame vyrai, 
sesers,—kame broliai.

Lietuvių Draugijos nu
kentėjusioms del karo šelpti 
bendrabučiuose ir prieglau
dose esą švaru ir pavyzdinga 
tvarka, tiktai jaučiamas di
delis rūbų ir autuvų truku
mas.

Lietuvai, Seudebergo nuo
monė, reikalinga esanti di
delė pagalba. Seudebergas 
stebisi, kad Lietuva daugiau 
nukentėjusi, kaip Lenkija ir 
Belgija, gyventojų esą ne 
mažiau, kaip pastarojoje, o 
apie tą taip maža žiną ir to
kią mažą (kaip nieko) pa- 
šelpą teikią. Europa ir Ame
rika turinčios gelbėt Lietu
vą kaip gelbėję Belgiją ir

MABEUS
M«a»rlal Belle a Specialty. 

EpSgfeį Mc»m. Ml ToeaAry C». Mfimon. m.WJ.

LENTOS 
visokios r u Mes del statymo namų taip- 

gi visokį medžio padaUlalmąl- 

Rittenhouse and 
Emhree Go.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
pard Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH0N

lUždyką! Koncertai Dždyk|!!!li ' . \ X . y.< : ..Jig . Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, goriausių daininin- * 1” ką, muzikų, geriaušįtj. Jiękliaiuaeijų, monologų, dialogų ir 1.1., S
gali turėti tai visa užvyki). Atsilankykite į-natsų krautuvę. Męs 1 
turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę g 
kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo 
fonų visai už dyką.

ŠVEDO ĮSPŪDŽIAI IŠ 
LIETUVOS.

Tame pačiame “L. B.” 
numeryje randame šiokių ži
nia iš Lietuvos:

N e m u n-ė-l-i-o R a d v i- 
liškis, Zar. apskr. Iš Is
panų pasiuntinybės Stock
holme gavau žinių, kad Ne
munėlio Radviliškyje katali
kų bažnyčia sudegusi, o re
formatų smarkiai nukentė
jusi per muši: nuardytas vi
sas stogas, nugriauta bokšto 
dalis ir išdaužyti visi langai.

LIETUVOJE IR 
LATVIUOSE.

num. 
indo-

“Lietuvių Balsas” 
25-me persispauzdino 
mią korespondenciją 
“Dziennik Poznanski,” apie 
Lietuvą ir Latviją. Męs ir- 
-gi paduodame ją musų skai
tytojų (lomai. 'Tenai rašo:
“Lietuvos ir Kuršo vyriau

siuoju viršininku esąs lauko 
maršalas llindeiiburgas. Jis, 
drauge su slaptuoju patarė
ju Ludendorfu ir genera- 
liuoju kvatermeisteriu Ei- 
zengartu Boše, sprendžiąs 
visus didžiuosius reikalus. 
Vietos, kurias aplankęs ko
respondentas, esančios pa
dalintos apygardomis: Kur
šas, Lietuva (buvusioji Kau-

tai jų vietosna buvę pasta
tyti kareiviai ir unter-afice- 
riai, kurie šiek tiek mokėję 
lietuviškai. Mokslo vadovė
liai reikėję gabenti iš Prū
sų. Tose miestu mokyklo
se, kur mokiniai žydai, esą 
mokama vokiškai. Oficija- 
liniai skelbimai esą spauzdi- 
nami vokiečių ir lietuvių 
kalba. Tose Lietuvos apy
gardose ir vietose, kur gy
veną lenkai, busianti varto
jama ir lenkų kalba, gyven
tojams prašant.
Vilnia u s apygarda api

manti didesnę pusę buvusio
sios Vilniaus gub. (18,000 
ketv. kilom.). Didžiausia 
bėda esanti—tai pristatyti 
Vilniaus miestui maisto, nes 
jame esą apie 200,000 gyven
tojų. Vilnius misdavęs pir
miau savo apylinkėmis per 
200 kilometrų aplinkui. Da- 
bargi visa reikią gabenti iš 
Vokios. Vilniaus burmistru 
esąs paskirtas vokietys. At
ėję vokiečiai mieste radę 
18,000 vaikų mokslo am
žiaus, 8.000 gimnazistų ir tik 
150 mokytojų. Tik vokie
čiams inėjus Vilniun, lietu
viai, kurių čia buvę nedaug, 
tuojau kreipęsi į vokiečius 
su savo pretenzijomis (pre- 
tensyami). Žydai noromis 
prisiėmę mokyklose vokie
čių kalbą. Lenkai turį sa-

“ Lietuvių Balso 
24-tame paduoda filosofijos 
daktaro Seudebergo (švedo) 
išleistos po to, kaip jis ap
lankė Lietuvą ir Latviją, 
šiais metais, knygelės recen
zija. Seudebergas yra Šve
du Lietuvių Komiteto Sek
retorius ir štai ką jis rašo:

num.

debergas aprašo Kauną ir jo 
gražias apylinkes. Mieste 
daug esą sugriautų ir paga
dintų namų. Smarkiai nu
kentėję gelžkelio stotis, dva
sinė katalikų seminarija ir 
josios bažnyčia, pravoslavų 
soboras Mikalojaus prospek
te (dabar Kaizer Vilhelm 
strasse), pravoslavų soboras 
senajame mieste.

Bet pamatyti 42- jų santi- 
inetrų “Drūtųjų Bertų pa- 

’jiega” <“są galima tiktai už 
miesto, kame nei ženklo ne
likę turtingų gyventojų tro
bų. Kaune nekarininkų 
žmonių esama labai maža.

Visai kitaip atrodąs Vil
nius. Namų, sugriautų ar 
pagadintą, beveik nebesą. 
Prekyba einanti gana gerai, 
nors didesnės firmoj išvežu
sios savo prekes .ir krautu
vės esančios uždarytos ir už
rakintos didelėmis jutrino- 
mis. Dauguma Vilniaus ir 
Kauno gyventojų esą žydai. 
Veik visos iškabos vokiečių 
kalba. Krautuvių languose

JONAS KULIS
Keliaujantis “Kataliko 

Agentas.
Dabar važinėja po

Suvienytas Valstijas.
visas 
Pas 

jįjį galite užsirašyti “Kata
liką” ir užsimokėti jam pre
numeratos pinigus.

S. P. Tananevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

Vilniuje likęs Aušros Var
tų šv. Motinos paveikslas, 
prieš kurį suklaupusių mo
terų būriai meldžiu geresnių 
laikų. Aušros Vartų varpai 
taip pat išlikę sveiki. Iš 
Vilniaus Seudebergas važia
vęs per Eitkūnus, Stalupė
nus, Pilekalnį, Tilžę, Klai
pėda ir Liepoją. Smarkiai 
sudaužyti Stalupėnai. Žmo
nių ir kareivių ūpui pakelti 
jau statomos naujos trobos 
nauji namai,’ nors dar daug 
gatvių, kame esą tik vieni 
griuvėsiai. Seudebergas, va
žiuodamas iš Palangos į Lie
poją, taip pat matęs liūdną 
reginį: laukai perkasais iš
raižyti ir daugelyje vietų 
dar užsilikę vielų tvoros. Vi
sur riogsą buvusių kaimų ir 
viensėdžių degėsiai, 
riuose ties keliais 
kryžiai—tai brolių 
žuvusių už tėvynę,
ku esą laukuose tarp kapų 
kryžių su prikaltomis prie 
jų kepurėmis, jau nublanku
siomis nuo vėjų ir lytų. Tok
sai trumpas minėtos knygu
tės turinys apie liūdną Lie
tuvos vaizdą.”

Pagi- 
niuksą 
kapai, 

Nejau-

IPETER MILLER

a
 Męs pardaviiiėja- 

šiŲ Laikrodėlius 
ir Laikrodžius. 
Visi musų tavorai 
me Pastovių Ru- 

yra išdirbėjo ir musų gvarantuo- 
ti. Musų kainos yra nebrangios. 
Męs perkame senų Auksų ir Si
dabrą. ištarpinimui.

Męs taisome Laikrodėlius ir 
Laikrodžius. Akis išegzamenavo- 
ja Uždyką Specialistas.

Peter A. Miller
JDBILIERIS

2256 W. 22ntl Chicago, III. Į

i 
NoteįZ

GARSINKITŽS L. L.
“KATALIKE.”

F B II į i p ■ i '■ Ig Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir subatomis iki jg g 9 vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos. g
KATALIKO KRAUTUVE I

S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas • i I

■3249 So. Morgan St, CHICAGO, ILL j

Ateik, išgirsk ir pamatyk tuos ■ svarbus
Pregresyvės Federacijos Lietuvio Muzikantu Unijos
- rauKwrarannKi -

Parengtns naudai nukentėjusių nuo karės 
Nedėliomis, 14-tą ir 21-mą Gegužio-May, 1916 m.

ŠVENTO JURGIO’PARAPIJOS SVETAINĖJE ■ - 
Pradžia 5-tą vai. vakare Durys atsidarys 4:30.

Ant virš minėtų koncertų bus lošta Salekcijos: Overturai, Duetai ir Kvartetai, sulai" 
syti per geriausius kompozitorius. Taipgi bus Prakalbos, Dainos ir Išlaimėjimas Auksinio 
Laikrodėlio. Šio Koncerto Vedėjas K. J. Fillipovich, patyręs muzikos prafesijųper 30 metų, 
Europoje ir Amerikoje.

Taigi publika kviečiama koskaitlingiausiai atsilankyti ir paremti tuos svarbius ir nepa" 
prastus koncertus, labui karės vargšų. Po koncertui šokis prie geros orkestras.

Su pagarba kviečia visus be skirtumo, KOMITETAS-

ŠTAI yra labai lengvas išbandymas Mazo- 
los ekonomiškumui prirodyti—Atmieruokite pain- 

tę Mazolos pirm vartojant ir paskui jo vartojimo. Jus nusiste
bėsite iš to, kaip mažai susivartoja virimui, 
jum ir neturi savyje nei vandens nei oro, 
per šildinimą.

Kadangi Mazola yra tyru alio
tai nedaug aliejaus susieikvoja

savo prikiinšimanis. Jus .
Jau dau

. v. Vartokite Mazolą
1Tlkimsimas galite turėti tokius valgius kasdien.
glaus nereikia pirkti brangius svetimu šalin aliejus, nes Mazola pa
daro skaniausią prikimšimą, koki jus kuomet nors, ragavote.

. . Kuomet Mazola yra vartojama apkepininnii 
ApKepinimaS arba • aptraukimui gretine, tai pilnai penkios 
minutos yra sutaupinamos. Pajaus lukštas, apkepintas. Mazola, 
yra smagus ir virškinamas.

__ . . Mazola yra lengviausia kepimo priemone vartojime.
IiepininiaS Paeidama iš valgomo šaltinio, jinai padaro lalijaiis 
virškinamą maistą ir nekenkia jo skoniui.

Mazola yra aliejus taip tyras, saldus ir gardus, kaip ir gardžiausia mai
stas, kurisai yra kepamas jame. Šeimininkės visoje Amerikoje vartoja Mą- 
zolą virimui, apkcpimui ir prikimšimui. ....

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

Corn Products Refining Co,
17 BATTERY PLACE NEW YORK
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lietuvių Laikraštis “Katalikas”

Kor espondenci j os
IŠ MONTELLO, MASS. 

PADANGĖS.
mėse choro M. Petrauskas 
nieko neėmė, dykai patarna
vo.

Taip tai darbuojasi pas 
mus gerb. musų dailininką s- 
-kompozitorius M. Petrau
skas. Jo atmintis musų 
žmonių tarpe niekuomet ne
išdils ir sekančios kartos, 
kaipo apie milžiną-žmogų 
kalbės, seks pasakas apie jį, 
niunuos, saviems dar atme
namas išmoktas dainas...

Per prakalbas svečių, Bu
lotų ir Žemaitės, surinkta 
apie $410.21. Toje sumoje 
$65.69 “Žiburėliui,” o kiti

pradeda
M. Pet-

apie M.

M. Petrausko Pasidarbavi
mas Montelliečiams. Bulo
tų ir Žemaitės Atsilanky
mas. Svečiams Vaka

rienė. “Vėsula” ir
Priedelis.

Nuo 1915 pabaigos tarpe 
montelliečių pradėjo dar
buotis gerb. kompozitorius 
M. Petrauskas. Jis čionai 
lavina du choru: vieną miš
rų chorą suaugusių, o kitą 
vaikučių.

Anksčiaus montelloje taip- 
-gi gyvavo choras, bet ne
skaitlingas ir jam jaunuo
mene nepritarė. Mat visi 
buvo neužganėdinti choro 
vedėju. Vienok dabar apie 
montelliečiij chorą visai ki
tokia nuomonė kaip saviš
kių, taip ir kaimynų. Jau
nuomenė pradėjo simpati
zuoti “naujam chorui” ir 
jau choras susideda iš 115 
narių vyrų ir merginų. Vi
suomenė taip-pat 
užjausti chorui ir 
rausko darbams.

Vienok balbant
Petrausko pasidarbavimą 
reikia priminti jo vieną pa
siimtą labai sunkų ir gar
bingą, bei lietuviams nau
dingą darbą, tai jo suorga
nizuotą mažų vaikų chorą. 
Gerb. kompozitoriui besi
darbuojant prie to choro, 
visai kitaip apsivertė choro 
vertė ir pasirodė didelis vai
kų gabumas. O tėvai už tai 
vaikų mokytojui nežino ir 
kaip atsidėkoti. ;. ..

Balandžio 8 d. įvyko vai
kų koncertas. Pasirodymas 
vaikų choro, prieš publiką 
padarė didelį įspūdį. Tik 
matai, kaip motina su tėvu 
džiaugiasi, kaip kaimynas 
džiaugias, kaip jautri lietu
vio širdis džiaugiasi, kad 
Lietuvos jaunuomenė, toji 
mažiukė jaunuomenė, taip 
puikiai dainuoja. Vaikų cho
relis tarytum visus užbūrė 
savo pasirodymu ant estra
dos, tarytum sugniaužė šir
dis, kurie tuom laiku atmi- 

ilgą praeities lajką, kuo
met nieko panašaus nebuvo 
ir vaikai montelliečių mokė
jo ir galėjo pasirodyti ant 
gatvės, bet ne ant estrados. 
Taip man ir tuoj dingtelė į 
galvą: “Tai mažieji musų 
scenos vaideliotai su savo 
Krivių-Krivaičiu! ’ ’

Musų vaikai žaidė, daina
vo. Buvo svečiuose pas mus 
vaikus “Gabijos” vaikai iš 
So. Bostono, Mass., kurie su
vaidino veikalėlį “Žilė gal
von — velnias vuodegon.” 
Tik reikia gailėtis, kad mes 
neturime tam tikrų vaikams 
rašytų veikalėlių. Beto 
skambino ant piano, dekla
mavo. Žodžiu vakaras buvo 
begalo įvairus ir taip patiko 
montelliečiams, kad jie tik 
ir laukia kito tokia vakaro.

Balandžio 16 d. vietinis 
L. Š. F. parengė prakalbas 
del svečiu ir rinko aukas 
nuo karės nukentėjusiems 
Lietuvoje broliams. Laike 
šių prakalbų dainavo choras 
vedamas M. Petrausko. Su
dainavo labai puikiai. Taip- 
-jau ir vaikai dainavo, ku
rie ir-gi pasižymėjo gana ge
rai. Už vedimą šitose iškil

Bulota savo kalbose aiški
no apie karės baisenybes 
Lietuvoje ir apie šelpimo 
reikalus. Žemaitė pasakojo 
vaizdelius iš karės lauko. 
Bulotienė apie moksleivių 
padėjimą. Visi kalbėtojai 
kalbėjo labai nuosekliai ir 
aiškiai ir musų žmonėms pa
tiko.

Po prakalbų gerb. sve
čiams surengė vakarienę su 
pasikalbėjimais ir su tikslu 
artymesnio supažindinimo 
svečių su montelliečiais.

Čia turime teatrališką kuo 
pelę “Viesulą.” Balandžio 
19 d. vieši apielinkės teatra
liški rateliai rengė bendrą 
vakarą ir visi dalyvavo 
programoje/ Tai buvo ko 
pažiūrėti. Po vakaro buvo 
surengta artistams vakarie
nė, ant kurios dalyvavo apie 

' 40 artistų.
Valio, lietuviai, pradelge- 

‘ lę po pradelgelės! Kirskite 
ir barais!

Montellietis.

Jančaičiutė, K. Dubickiutė, 
A. Gervickas, J. Bartmonas, 
P. Kaminskienė, A. Jucis, P. 
Reinis, M. Tamošiuniutė, A. 
Pacevičiutė, M. Izelunaitė,
J. Mikitas, J. Saviekiutė, A. 
Budreika, A. Mastauskas, K. 
Želnis, M. Nakutis, A. Mar
ge vičiutė, M. Berkis, J. Ma
stauskas, K. Kazlauskas, J. 
Levickas, M. Bartusevičius, 

A. Gribauskas, O. Pored niū
kė, J. Levickiutė, P. Krate
ris, V. Kulbienė, E. Gude- 
liukc, L. Tomašauskienė, M. 
Vinickienė, P. Širvinskas, V. 
Kačinskas, S. Šiurkus, O. 
Bardzilauskiutė, J. Anusevi- 
čiutė, O. Varkaly te, K. Sta- 
šaičiutė, V. Paliukaitė, A. 
Bernatavičiutė, J. Basčius,
K. Šilinis, P. Pikunas, D. 
Senkevičiutė, A. Kundročiu- 
kė, P. Širvinskas. Smulkes
nių aukų $29.14. Viso su
rinkta $110.64.

Garbė rochesteriečiams už 
gražią auką, kurią sudėjo 
parėmimui vieno svarbes
niojo kultūros dalyko, ku- 

' riuo,m yra geras katalikiš
kas laikraštis.

Lietuvos Sūnūs.

rą skatiką nukentėjusioms.
Aukų surinkta vos virš 

tris doliariai. Dr. Zimontas, 
atkeliavęs draugo su kalbė
to j um, aukavo $5.00, tai yra 
daugiaus negu visi susirin
kę ciceriečiai. Tarp vietos 
lietuviu matomai yra vaidu 
dėlei aukų rinkimo. Tat ne
pasislėpė ii* prakalbose, ku
riose tuojaus pakelta ginčai 
apie vietos lietuvių veikimą 
ir aukų rinkimą naudai nu
kentėjusių dėl karės lietu
vių. Į nesusipažinusių su 
Cicero atsilankėlį šis susi
rinkimas darė labai blogą 
įspūdį ir vertė nekaip many
ti apie ciceriečius.

Svečias.

NEW BRITAIN, CONN.

PITTSBURG. PA.

BRIGHTON PARKAS.

Tai dar nesena lietuvių 
kolonija, bet jau pradeda 
gana smarkiai judėti. Čia 
susitvėrė daug dr-jų, kurios 
gerai yvuoja.

Draugijos veikia: rengia 
balius, forus ir t.t. Čia yra 
Pirmos Devizijos Šv. Kazi
miero Karai, dr-ja, kuri jau 
turi apie 70 narių ir $200 iž
de. O susitvėrė vos tik du 
metai atgal. Gegužės 6 ’d. 
toji dr-ja turėjo balių Tarno 
Majone svetainėje. Pelnas 
?ina naudai vietos bažny
čios. J. T.

Prakalbos.
Balandžio 17 d., sumanius 

SLA. 34 kp. ir pritariant 
kitoms pašelpinėms draugi
joms, įvyko prakalbos. Kal
bėjo. Dr. J. Šliupas, F. J. 
Bagočius ir miesto majoras.

Šliupas pasakojo apie ka
rės baisenybes Lietuvoje ir 
kaip labai nukentėjo nuo to 
Tėvynė. Pagalios pasakojo 
apie Lietuvos autonomiją ir 
ragino lietuvius kovoti dėl 
jos. Taip-pat ragino auko
ti į Autonomijos fondą, nes 
io reikybė bąli pasirodyti 
karei pasibaigus.

Apie kares apskritai ir jų 
blėdį pasakojo Bagočius. Jis 
labai daug baisenybių pri
pasakojo. Plaukai stojasi 
ant galvos.

Surinkta aukų $90.92.
Patriotas.

Streikai.
•Musu apielinkė j 

neišsakytai dideli streikai. 
Sako dar tokio daugumo 
streikų niekuomet nebuvę 
šioj apielinkėj.

Mat per keletą pastarųjų 
krizio metu darbdaviai engė 
darbininkus visokiais bu
dais. Tai mokestį mažino, 
tai spaudė prie darbo, tai ki-Į 
tokiais budais. Bet dabar, Į 
matyti, jau kitaip virto.

Darbai visur pradėjo eiti. 
Darbininkų naujų negali 
pribūti, nes visur darbai ei- 

I ia, o ateivybė į Ameriką su- 
I mažėjo. Darbininkų trūk
sta. Taigi dabar turi spėką 
ir darbininkai ir prisikentė- 
ję per keletą pastarųjų me
tų, suskubo tą visą prie
spaudą numesti nuo savo pe
čių. Kompanijoms tas ne
patinka, na tai ir iškilo riau
šės—streikas.

Išpradžios kompanijos ma
nė priversiančios darbinin
kus eiti dirbti varu. Par
sikvietė smarkių kazokų, 
policijos ir skebų. Bet dar
bininkai žino, kad begink
liu! su apsiginklavusiais sun
ku kovoti, todėl ir jie ra
miu budu susėdo savo bagu- 
žėse—rūmuose ir lauke. Va
karais, jau sargybos nusto- 
:usius skobus apkūlė ir tiek. 
Bet įvyko keletas susirėmi
mų, kur apmušė keletą dar
bininkų, gavo ir policija kai
liu.

Pradžią streikui davė 
Westinghouse Electric Co., 
E. Pittsburg, Pa. 18,000 dar
bininkų po to kitas fabri- $20.00 pelno.

iškilo

kas išėjo ant streiko tos pa
čios kompanijos apie 4,000 
darbininkų.

Per koletą dienų streikas 
apėmė ir kitas kompanijas 
ir greitu visa apielinkė atsi
dūrė bestreikuojanti. Pasta
ruoju laiku priskaito apie 
100,000 darbininkų streikuo
jančių.

Taigi dabar kuone visos 
dirbtuvės, kurios neišpildė 

| darbini nkų reikalą vinių
į streikuoja. Darbų čia dabar, 
žinoma, niekam nėra ir to
dėl, lietuviai, į Pittsburg’o 
apiclinkę nevažiuokite dirb
ti, kad ir agentai kalbintų. 
Čia reiktų skelianti, o sko
bo gyvenimas bjaurus, gy
vybė pavojuje.

Darbininkai laikosi vieny
bėje ir spėja, kad kompani
jos išpildys reikalavimus.

Ne Skebas.

N. Abington, Mass.
Čionai sustreikavo 

vilnės Victory Vibbury Co. 
audinyčių darbininkai. Rei
kalauja pripažinimo unijos 
ir 9 vai. darbo dienos. Strei
ką veda Am. Federation of 
Labor. Streikuoja apie 80 
darb. Tarpe streikininkų 
yra lietuvių ir lenkų dau
giausia ir franeuzų mažiau. 
Darbininkams nepataria į tą 
miestą važiuot darbo 
koti.

Mecl-

jieš-

New Haven, Conn.
Kovo 25 d. L. S. Choras 

t

parengė koncertą. Progra
ma buvo įvairi. Atliko apie

CHESTER, PA.

Šis-tas iš Lietuviu 
Gyvenimo.

Italionu bažnytinėj salėj, 
balandžio 24 d. atsibuvo pra
kalbos, parengtos rupesniu 
kun. Ig. Zimblio. Kalbėto
jais buvo: Ig. Valančiunas, 
M. M. Šlikas, P. M. Juras

DONORA, PA.

ir Juozas Karalius dcklcma- Į v/ •
I ŽLUK Hl 111 •

Lietuvių Gyvenimas.
Musų miestelyje randasi 

vos apie 60 šeimynų ir kelio
lika pavienių. Vienok vei
kime tas nedidokas skaitlius 
lietuvių neatsilieka nei nuo 
tų kolonijų, ką turi šimtais

vo eiles. Prakalbos žmonėms 
labai patiko. Tik, deja, 
žmonių buvo labai mažai. 
Ant pabaigos moksleiviai 
uždainavo—“Lietuva, Tėvy
nė Musų”...

Moterįs ir merginos ta
riasi apie sutvėrimą “Mote
rų Sąungos” kuopos. Pra
kilnus dalykas ir tik lieka 
palinkėti susipratusioms lie
tuvėms pasekmių tame pui
kiame ir naudingame darbe.

Bernelis.

Čionai surinkta 500 dol. 
nukentėjusioms nuo karės 
Būva dažnai baliai ir pra
kalbos. Gegužio 30 d. ren
gia balių ir prakalbas. Ren
gia moteris ir klebonas. 
Kalbėtojus kvies iš kitur.

Katalikas.

CICERO, ILL.

Suk prie 
NAVY

ROCHESTER, N. Y.

Aukos “Vilčiai.”
Aukos palaikymui laik

raščio “Viltis” per kun. A. 
Maliausko prakalbas kovo 
19 d. Aukavo šie: Kun. J. 
Kasakaitis $9; J. Peleckai- 
tė $2; Pr. Bardzilauskas 
$1.50. Po $1.00.: A. Vaito
nis, A. Dziedulionis, P. Ski- 
paris, S. Levickas, S. Kovas, 
J. Bardzilauskas, K. Vene- 
lauskas, F. Palaikis, D. Mo
linis, M. Giedraitis, J. Vinic
kas, R. Šerelis, J. Anusevi
čius, P. Petruševičius, A. 
Bernatavičius, J. Šileikis, J. 
Romanauskas, P. Černius, 
V. Uzdilas, A. Stukas, P. 
Milevičius, J. Brokais, J. 
Raiten, V. Norkevičius, L.

Martaus Prakalbos.
Nedėliojo, gegužio 7 

vienoje vietinių svetainių 
buvo parengtos prakalbos, 
kuriose kalbėjo p. M. A. 
Martus, nesenai iš Europos 
sugrįžęs ir susidūręs su bai
siu lietuvių padėjimu. Žmo
nių išpradžių buvo susirin
kę visai mažai, bet vėliaus 
suėjo daugiaus. Ponas Mar
tus kalbėjo apie savo prity
rimus, kurie jį patiko, beve
dant pabėgėlius Rusijon ir 
aplamai besidarbuojant nu
kentėjusioms dėl karės lie
tuviams. Tuojaus prakalbų 
didelis būrys išbėgo laukan 
iš svetainės, matyt bijoda
miesi aukauti naudai nuken
tėjusių savo brolių tėvynėje. 
Dalis jųjų noriaus nuėjo į 
greta stovintį saliuną ir at
sistojo fenais prie baro, ne 
gu kad paaukauti vieną-ant-

ir pamatysi, kad esi teisingoje vė
žėje. NAVY yra tyras, minkštas, 
šviežias ir malonus Ilgai Supjau
stytas Tabakas. Kramtyk jįjį, rū
kyk jįjį savo pypkėje, susuk jįjį 
į cigaretę. Kiekviename atsitiki
me jisai tau patiks.

d., GAIL & AX

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais-

tus “Dcrinafuga”. Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafugą” nėra!

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačia 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 6 .
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

Išra.sta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnieka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokie vaistai nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Beumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą. . n,<i-<iin>

Jaigu jutą aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, III. White Rock kornų gydy
toja* išnaikys kernus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

NAVY ateina pas tave šviežias ir kva
pus, nes NAVY pakelis su Keturiais Viršeliais 
neleidžia jiegai ir skoniui išnykti.

NAVY yra turtingas, pilnai nunokęs ir ska- 
ningas. Jisai yra padarytas iš minkšto, rūpes
tingai nunokinto Burley tabako—tabako, kurį šir
dingi, drūti vyrai labiausiai mėgsta kramtyti ir 
rūkyti.

M Reikalauk iš savo krautuvininko Už- 
| J S y B /a dyką Knygelės “Poperelių”, kurios ei-
vj į&i && JI * JLX"3i na su kiekvienu 5c pakeliu NAVY.

NAVY
Long Cut Tobacco

c“ Geriausias Tabakas Geriausiame Pakelyje”

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja 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 brangy n. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklų, baž
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville ’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie 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 turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gausta Lietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

Tikras adresas:

A. KIEDIS & CO.
REAL ESTATE

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

3



4.! JM! "

Lietuvių Laikraštis “Katalikas’’ No. 9
k Prisiunčiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var- 
das, pavardė ir antrašas. Rankraš- 
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardą, pavardės ir antrašo, bus nai- 

/ kinami.

Redakcijos
Straipsniai
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PRAKALBOS IR PASKUI 
TEISMAI.

Ponui Martui laikant pra
kalbas ant Town of Lake, 
Chicago  j e, vienu vakaru su- 
aukauta $150.00. Ir kitur 
žmonės gausiai aukauja. Ta
sai darbas Lietuvai neatbū
tinai reikalingas. Tat pa
tartina lietuviams lankytis 
kuoskaitlingiausiai į p. Mar
taus prakalbas ir išgirsti, 
ką p. Martus patsai datyrė 
ir matė Lietuvoje.

bedievystės 
taipgi, bus 
vienas di- 
krikščioniš-

Spaudoje pranešama vėl 
apie riaušę, kilusias socia
listų prakalbose Dayton’e 
balandžio mėnesyje. Vienas ( 
socialistas laikęs eilę pra
kalbų. Penktose prakalbose 
sukelta triukšmas, ir iš pub
likos pradėta mėtyti kiauši
niais. Paskui teismas ir bau
smės moterims, kurios pakė
lė triukšmą ir mėtė kiauši
nius.

Socialistų spaudoje tasai 
apsireiškimas sukėlė liariną, 
kaip ir pirmiaus pasitaikę 
prakalbose triukšmai. Triuk
šmadariai ir triukšmadarės 
vadinama “fanatikais” ii 
‘ ‘ fanatikėmis. ’ ’ Prakalbų 
rengėjai yra perstatomi kan' 
kiniais.

Tiesa, riaušių kėlimas su
sirinkimuose yra negeras ir 
papeiktinas apsireiškimas. 
Nei vienas kultūringas žmo
gus negali pagirti panašių 
dalykų. Vienok, papeikda
mi prasižengėlius, pasisteng- 
kime išvengti vienpusišku- 

- mo.
Ar tiktai riaušininkuose 

yra kaltė? Kiekvienas, ku
riam teko girdėti daugelio 
socialistų prakalbas, buda- 

_ mas bešališku, turės pripa
žinti, kad daug tame kaltės 
yra ir kalbėtojų. Kokių pa
sityčiojimų iš tikinčiųjų ka
talikų išgirsi iš kalbėtojų 
lupų! Kaip kartais yra pa
juokiama, niekinama ir 
šmeižiama tikėjimas! Ne 
tiktai tikinčiam, bet ir kiek

-vienam padoriam žmogui, 
gerbiančiam svetinius įsiti
kinimus, turi užvirti krau
jas, girdint, kaip kartais nuo 
estradų yra pliauškiama 
apie tai, kas tikinčiam yra 
didžiausia šventenybe.

Nesant ar nežinant kito
kios priemonės numalšinti 
užgaulioto j us, griebiamasi 
prievartos. Tokiu budu pa
tįs kalbėtojai iššaukia tuos 
negražius prievartos ir skan
dalo apsireiškimas, kurie 
pastaruoju laiku pradeda ap 
sireikšti musų visuomenėje. 
Tegul kalbėtojai būna tak- 
tingesni, tegul jie atsimena, 
kad reikalinga kitų žmonių 
įsitikinimus gerbti ir jų ne
užgaulioti, tegul atsistoja 
ant šiokio-tokio visuomeniš
kumo ir tolerancijos pama
to, ir galima bus tikėtis, kad 
dabartinieji negražus apsi
reiškimai nyks.

n

PONUI MARTUI 
SEKASI.

$500.00 KUN. FABIJONUI 
KEMEŠIUI ARBA JOJO 

“DARBININKUI.”

‘ ‘ Darbii liukas ’ ’ numery j e 
92-tame, užsikarščiavęs ir 
užpykęs už straipsnį, kuria
me “Katalikas” panagrinė
ję kun. Kemėšio veikimo 
reikšmę, duoda “Katalikui” 
tokį atsakymą, kurį net gė
da imą jį skaitant. Iš rim
tų žmonių, kurie jaučia sa
vo veikime esant ant tvirto 
pamato, galima butų tikėtis 
rimtesnio atsakymo.

Męs pirmiausia norėtume 
žinoti, kas kun. F. Kemešiui 
davė' teisę kalbėti vardu 
‘ ‘ katalikiškos visuomenės ? ’’ 
“Katalikas” num. 7-tame 
rašė vien apie kun. F. Ke
mėšio darbus bei politiką ir 
nepalietė katalikiškos vi
suomenės. Kun. Kemėšis, 
gindamas savo vardą ir ne
rasdamas pamato atsakyti 
“Katalikui,” stengiasi pa
sislėpti už katalikiškos vi
suomenės pečių.

Kun. Kemėšis, “Darbinin
ko” lupomis, sako, kad “Ka 
talikas” esąs laisvamanis ir 
užsipuola# ant katalikiškos 
visuomenės. (Toki kaltini
mai jau no pirmu kartu atei
na iš to šaltinio). Tolesniai 
pripasakojo visokių nonsen
sų. Jeigu “Katalikas” drį
sta pasakyti tiesos žodį, apie 
kun. Kemėšio negeistinus 
darbus, tai ar “Katalikas,” 
tuomi peržengia rybas ir už
gaulioja katalikus? Ne, mes 
tiktai norime apsaugoti ka
talikišką visuomenę nuo pra 
gaištingų kun. Kemėšio po
litikos vaisių. Jeigu palietė 
kun. Kemešį, ar tuom i pra
sižengia prieš tikėjimą? 
Paika ir keista nuomonė!

“Darbininkas” savo atsa
kyme mums sako:

bedievystės diplomų, ir tą 
jisai toliau praktikuoja. 
Kuomet jisai dums Lietu
von, tai paliks savo vardą 
tarpe amerikiečių, kaipo . ex- 
pertas rašyme 
diplomų. Jisai 
žinomas kaipo 
džiausiu prieš
kuino, neapykantos sėjėjų, 
kokius Amerikos lietuviai 
savo tarpe kuomet nors tu
pėjo. Tai visi jojo nuopel
nai tiktai ir bus.

Net “Lietuvių Balsas,” 
leidžiamas Petrograde, “Lie 
tuvių Draugijos” organas Į ir 
rašo, kad “Darbininkas”’*2 
yra netaktingas laikraštis. 
Kasžin ar kun. Kemėšis ne
apšauks bedievių jo redak
toriaus gerb. advokato M. 
Yčo? Ir ar, neapdovanos 
jo “diplomu”? Tiktai gaila, 
kad advokatas Yčas nėra 
kataliku. Kun. Kemėšis ne
turės geros akies ant p. Yčo 
už tiesos pasakymą.. Bet vi
si protaujantieji žmonės ga
li pasakyti tiktai tą, ką 
“Lietuvių Balsas” pasakė 
apie “Darbininko” redakto
rių.

Kun. Kemėšis visur skel
bia ir rašo, kad “Katalikas” 
yra laisvamanių laikraščiu.’ 
Čionai suteiksime kun. Ke
mešiui, gerą propoziciją:

“Jeigu kun. Kemėšis da-. 
rodys, kad “Katalikas” kuo! 
met nors rašė prieš tikėji
mą, gynė ar apaštalavo lais- 
vamanybę tai suteiksime 
kun. Kemešiui arba jojo 
“Darbininkui” gyvais pini
gais penkis šimtus doliarių. 
Jeigu kun. Kemėšis to ne- 
priparodys, tai liks melagiu' 

■ir šmeižiku lietuvių išeivi
joje.
1 Galop pakartojame dar 
vieną savo paaiškinimą: Jei 
“Katalikas” polemikas ve
da su kun. Kemešiu, tai jisai 
neturi omenyje rašyti prie
šais visą kunigiją. Męs prie
šai visus kunigus neturime, 
nieko ir kovojame tiktai] 
priešais kun. Kemėšio dar-; 
bus, kurie gręsia dideliu 
pavoju Amerikos lietuvių 
katalikiškai visuomenei. Mu 
’sų pasielgimą iššaukia rū
pestis katalikiškos visuome
nės ateitim ir gerove. i

Aukos Lietuvai

“Pilnai galime sutikti 
su “Kataliku,” kad a. a. 
kun. A. Kaupo darbams 
negalime dar šiądieną pri-

Nesenai iš Lietuvos atvy
kęs p. Martus laiko prakal
bas po Chicagos apiclinkes 
ir renka aukas “Lietuvos 
Gelbėjimo Fondui.” Ponas 
Martus, kaipo patsai daty- 
ręs bei matęs Lietuvą ir lie
tuvius karės metu ir darba
vęsis prie “Lietuvių Drau
gijos,” nuodugniai ir smulk
meniškai pasakoja apie Lie
tuvos vargingą padėjimą.

Teisybė visuomet duria Į 
akią. Ir patsai kun. Kemė
šio “ Darbininkas” pripažį
sta, kad a. a. Kun. A. Kau
lio veikimas buvo naudingas 1 o
lietuviams katalikams ir jo 
darbams šiądieną negalima 
prilygti.

Jeigu a. a. kun. A. Kaupo 
darbas buvo naudingas, kaip 
patsai “Darbininkas” pri- 
pažįsta, tai delko nesekti vė- 
lioniaus ir toliaus varyti nu
statytą ir mums paliktą dar
bą? Aiškiai matosi, kad 
kun. Kemėšis nuo tų visų 
darbų šalinasi. Nuo pat pra
džios jo atvažiavimo, pradė
ta nesveikas ir nedoras dar
bas. Jisai pradėjo boiko
tuoti visus naudingus visuo
meniškus darbus. Jojo eu
ropio jiškas “ego” nedalei- 
džia jam nusileisti prie rim
to ir naudingo darbo. Kun. 
’Kemėšis prirašė daugybei

Iki šiolei sunku buvo su
žinoti tikrasai dalykų stovis 
pačioje Lietuvoje ir tarp pa
bėgėlių iš Lietuvos į Rusi
ją. Visos žinios, kurios atei
davo i Ameriką apie dalykų 
stovį fenais, paprastai buvo 
iš, taip sakant, “ party viš- 
kų” šaltiniu,—iš tokių žmo
nių, kurie iškilusioje fenais 
apie nukentėjusių dėlei ka
rės lietuvių šelpimą politiš
koje kovoje, laikydamiesi 
vienos ar kitoj?’pusės, sten
gėsi savą pusę baltinti ir 
teisinti, o priešingą grupą 
juodinti. Žinių buvo ir iš 
vienos pusės ir iš kitos. Tos 
žinios nekartą buvo griežtai 
priešingos viena kitai, ir vie 
no žodis stovėjo griežtame 
prieštaringume su kito žo
džiu. Berods, toksai dalykų 
stovis tęsiasi ir iki šiolei'.

Šiek-tiek labjaus patikė
tinų žinių galima gauti iš 
nesenai Amerikon grįžusio 
p. Martaus, seno amerikie
čio, kurisai praleido gan ilgą 
laiką, darbuodamasis tarp 
nukentėjusių, vesdamas as
meniškai apie 7,000 lietuvių 
pabėgėlių būrį Rusijos gi- 
lumon, ir kurisai, neįmaišy
tas į tenykščių sriovių vai
dus, gali, būti labjaus pati
kėtinas kaipo bešališkų in
formacijų šaltinis negu bile 
kuris kitas iki šiolei pasiro
džiusių pranešėjų..<

Kam teko pasiklausyti p. 
Martaus pasakojimo apie 
tai, kaip karės pradžioje 
veikė įvairios sriovės, tas 
galėjo išnešti įspūdį, kad vi
sos tenykštės sriovės yra 
kaltos sukeltoje suirutėje 
tarp lietuvių. Labai mažai 
radosi fenais žmonių, kurie 
butų supratę’ momento arba 
galėję atsistoti augščiaus 
įsmeniškų ar partijinių am
bicijų. Tat kaltinti vieną ar 
kitą tenykštę sriovę už pa
kilusius tarp lietuvių kivir
čus butų neteisinga. Viso
se sriovėse yra dauginus ar 
mažiaus kaltes.

Vienok tai visa atsitiko, ir 
iądien sunku-pataisyti tai, 

kas padaryta. Reikia žiu-

rėti, kas galima padaryti , 
prie dabar susitaisiusių ap
linkybių, kur reikalinga yra 
pagelba daugiausia ir kaip 
jinai turėtų būti teikiama. 

' Čia vėl iš p. Martaus męs 
susilaukiame įdomių žinių. 
Jeigu tikėti tam, tai Rusi
jos valdžia skirianti lietu
viams pabėgėliams tiek pini
ginės pašelpos, kiek yra rei
kalaujama. V eikiančioji
tarp lietuvių pabėgėlių Ru
sijoje Lietuvių Draugija 
Nukentėjusioms dėl karės 
šelpti gaunanti užtektinai 
pinigų iš valdžios. Jeigu to
nais yra kame nors stoka, 
tai, sulyg p. Martaus, stoka 
gerų ir uolių darbininkų šel
pimo darbui, o ne pinigų. 
Lietuviams prigelbsti, ir ru
sai su savomis šelpimo or
ganizacijomis.

1 Męs žinome iš pranešimų, 
kad su pabėgėliais Rusijon 
drauge išbėgo didesnėj i da
lis lietuvių inteligentijos, ap 
šviestunijos. Jeigu tarp pa
bėgėlių Rusijoje jaučiasi 
stoka darbininkų, tai pačio
je Lietuvoje tų darbininkų 
šelpimo darbui dar labjaus 
stoka, nes Lietuvoje pasili
ko daug didesnė dalis lietu
vių liaudies, o inteligentijos 
pasiliko mažesnė dalis.

Bet, apart darbininkų sto
kos, pačioje Lietuvoje yra 
dar kitas apsireiškimas, ku
rio svarbos negalima mažin
ti. Lietuviams, išbėgusiems 
Rusijon, pagelbą teikia pati 
rusų valdžia. Gi Lietuvoje 
pasilikusioms niekas negelb
sti. Vokiečių valdžia ir ap
lamai Vokietija negali nieko 
pagelbėti, jei ir norėtų, nes 
pačioje Vokietijoje jaučiasi 
visa ko stoka. Vokiečiai, 
užėmę priešo kraštus, sku
binosi išvežti ką tiktai ga
lėjo į Vokietiją, kad fenais 
reikalus aprūpinus. Tokiu 
budu užimtieji kraštai liko 
visai apiplėšti. Lietuvos, 
kaip ir kitų užimtų kraštu, 
žmonės tokiu budu yra atsi
dūrę tiesiog nepakenčiame 
padėjime. Stoka yra pinigi
nes pagelbės, stoka ir darbi
ninkų šclpipio. darbui.

Tokiu budu, svarstant 
klausimą, kur reikia siųsti 
aukas—lietuviams pabėgė
liams Rusijoje ar pačiai Lie
tuvai ir fenais pasilikusioms 
žmonėms, galima padaryti 
tiktai viena išvada: Lietuvo
je pinigai dabar yra reika
lingesni, ir todėl reikalinga 
butų siųsti kaip galint dau
ginus pinigų į Lietuvą, “po 
vokiečiu” pasitikusiems lie
tuviams.

Kaip žinoma, Vilniuje pa
siliko dalis Lietuvių Drau
gijos Nukentė j usiems dėl 
Karės Šelpti. Prie jos su
kasi visa Lietuvoje pasili
kusi lietuvių inteligentijos 
dalis. Jeigu galima butų 
turėti užtikrinimą, iš vokie
čių valdžios, kad pasiųstieji 
pinigai ištikrųjų pasieks tą 
Draugiją ir jai bus leista su
naudoti pinigus nukentė j i- 
siems <.ėl karės šelpti, tai., 
rodos, neturėtų būti jokios 
abejonės, kad Amerikos lie
tuvių surinktos aukos yra 
tonais reikalingiausios.

šalo to reikia turėti ome 
nyje, kad Lietuvos ateitis 
priklauso i:e nuo pabėgėlių 
diduomenės, bet kuri yra pa
likusi pačioje Lietuvoje. “At 
badavo j ant” Lietuvą šioji 
diduomenė turės svarbesnį 
balsą už kitas lietuvių dalis. 
Tai yra dar viena priežastis, 
kad Amerikos lietuviai at 
kreiptų daugiaus atydos i 
Lietuvoje pasilikusius žmo
nes ir pagelbėtų jiems per
gyventi šią žiaurią istoriji- 
nio krizio valandą.

Tarp Laikraščiu
PIRMAS PRANEŠIMAS 
DELEGATŲ Į LIETUVĄ.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ numeryje 
52 (94) tilpo pirmas delega
tų kun. Dr. V, Bartuškos ir 
Dr. J. Bielskio pranešimas 
iš kelionės. Jie rašo:

pastangomis surinkta apie 
6000 kronų ir nusiųstas į 
Lietuvą ištirti tenai esančių 
vargus dr. Seudebergas. 
Tuom ir užsibaigęs jų veiki
mas.

Apie veikimą Centralio 
komiteto įgaliotinių rašo:

“Stockholman atvažiavome 1 
balandžio ir apsistojome kotely
je Continental. Nesulaukę jokios 
iš Petrogrado žinios mušėme te
legramą Centraliniam komitetui. 
Į porą dienų gavome nuo p. M. 
Yčo atsakymą, kad jie tuom tarpu 
jokiu bildu negali atvykti Stock
holman pasimatyti su Amerikos 
lietuvių delegatais. Priežastis: 
negalima išgauti pasportų. Cen
tralinio komiteto delegatai tikisi, 
anok telcgramo, atvykti balandžio 
pabaigoj Stockholman. Taip da
lykams virtus, męs sumanėme su
šaukti Europos lietuvių konferen
ciją Londone, arba Šveicarijoje 
gegužės mėnesyje. Iki tam laikui 
Amerikos lietuvių delegatai tikisi 
atlikti visus reikalus Lietuvoje, iš
tirti ant vietų lietuvių padėjimą 
ir pranešti laike konferencijos da
lykų stovi Lietuvoje. Atvažiavus 
delegatams iš Centralinio komite
to iš Petrogrado, Stockholmo, Ko- 
penhageno, Friburgo-Šveicarijos, 
užkvietus iš Rymo pralotą Prapo- 
ienj, bus galima, manome, daug 
svarbių dalykų bendromis jiego- 
mis apsvarstyti’. Dieve duok, kad 
musų sumanymas įvyktų.”

“ Centralinis lietuvių komitetas 
gruodžio 15 dieną atsiuntė Stock- 
liolmą p. Joną Augštuolį, kuris, 
sužinojęs nuo Scudebergo, redak
toriaus Stockholm^ Tag-Blatt ’o 
apie padėjimą Lietuvoje, pradėjo 
veikti, kad pamažinus Lietuvos 
vargą. Už prisiųstus 8000 kronų iš 
Centralinio komiteto nupirkta rei
kalingų drabužių vaikams ir su
augusiems ir pasiųsta Vilniun p. 
Smetonos vardu. Beto dar pasių
sta 6 dienomis prieš musų atvažia
vimą 8000 kronų Smetonos vardu 
į Vilnių; tuos pinigus atsiuntė 
Aukštuoliui Centralinis komitetas 
iš Petrogrado. Iš p. Jono Auk
štuolio sužinojome, kad per tą 
trumpą jo Stoekhohpe buvimą1 
persiųsta Lietuvon arti 2000 laiš
kų, bet atsakymų iš Lietuvos dėl 
nežinomų jam priežasčių, negau
ta. Siuntinėti laiškus Lietuvon— 
vokiečių kalboje išsirūpino dr. 
Seudebergas. ’ ’

■' v „ j Y 1:' Y. \ ■ i,;
Toliau rašo, kad į Lietuvą 

lietuviai labai mažai rašą 
laiškų. Daugiausia žydai 
rašo. Todėl ragina lietuvius 
rašyti laiškus. Kas moka 
vokiškai, girdi, tegu rašo 
vokiškai, tik ne ilgus laiškus 
ir trumpais sakiniais. Kas 
nemoka vokiečių kalbos, tie 
;ali lietuviškai rašyti ir juos 
išvers pp. J. Augštuolis ir 
Jurkūnas. Kuomet vokie
čiai gauna laišką iš “Schwe- 
dishe Hilfs Komitce fur Li- 
tauer” iš Stockholmo, tai 
praneša komitetui apie laiš
kų pridavimą adresantui ar
ba grąžina. Prašoma, siun
čiant laiškus įdėti už 10c 
markę. Savo laišką įdėti į 
konvertą ir ncužklijuoti, o 
tą konvertą įdėti į antrą kon 
vertą, kuri užklijuoti ir už- 
adresuoti ant švedų-lietuvių 
komiteto. Adresas tokis: J. 
Aukštuolis, Box 397, Stock
holm, Sweden.

Žinoma, laiške reikia pa
duoti aiškų adresą to, kam 
siunčiamas laiškas, kad ži- 
iotų kur nusiųsti.

Toliau rašo, kad per šį 
komitetą galima esą ir pini
gus siųsti Lietuvon, 
apie siuntimą pinigų 
rašo:

pintų (jeigu tas reikalinga) iš
gauti pavelinimą iš atsakančių 
valdžių persiųsti drabužius 
j raudoną švedų kryžių. Gavę 
čion drabužius ir sužinoję su vo
kiečių valdžia jie pasižada pri
statyti juos į nurodytas vietas. 
Man matos, kad Amerikos lietu
viams jau gražus laikas pasirū
pinti siuntimu drabužių Lietuvon. 
Gal galėtų pervežti Švedijon Lie
tuvon siunčiamus drabužius Ame
rikos Raudonasis Kryžius. Sių
sdami Petrogradan daiktus prie 
jų gali pridėti siunčiamus daik
tus Lietuvon ir perduoti juos Rau
donam Stockholmo Kryžiui.”

Tiek žinių nuo delegatų į 
Lietuvą.

LIETUVIŲ ZECERIŲ 
UNIJA.

Pereitos savaitės “Dige- 
lėse” štai ką praneša apie 
Lietuvių Zecerių Uniją. Iš
tisai situojame:

“Alicd Printing Trades” Chi
cago j patraukė “Naujienas” i 
teisiną už vartojimą Lietuvių Zc- 
cerių Sąjungos ženklo (labelj). 
Tas esąs Kopija Allied P. T. 
“Naujienos” pasisamdė advoka
tą. Jos liko be bausmės. “Lai
svė” apie tai rašo:

“Gerai, kad bylą išlošė, bet su 
ta Lietuvių Zecerių Unija vis-tiek 
yra keblumų. Keblumų dėl uni
jos turėjo ir “Laisvė,” kuriai vos 
tik neprisiėjo atsidurt teisme.

“Musų zecerių unijos viršinin
kai turėtų nors kartą, pranešti, ar 
jų unija bus kada nors pilnatei
sė, ar tik šiaip jau savotiškos rū
šies mielaširdystės įstaiga.”

Štai 
kaip

Toliau praneša, kad Stock- 
holme laukia pinigų iš Ame
rikos, kuriuos nori nusivežti 
į Lietuvą ir jau tenai teikti 
pagelbą nelaimingiemsiems. 
O Stockholme radę 3 lietu
vius: du centralio komiteto 
Įgaliotinius p. J. Augštuolį 
(advokatą) ir p. Ignotą Jur
kumi (Šeinių), jau žinomą 
■lietuviams literatą; esama 
sutverta tarpe' švedų Lietu
vai šelpti komitetas, kurio

“Vienas iš tų būdų yra
Nueiti Amerikoje pas ispanų kon- 
suli ir pareikalauti, kad jisai per
siųstų pinigus Lietuvon, užimton 
vokiečių. Mat visais, atimtų nuo 
rusų per vokiečius žemių, žmonių 
reikalais privalo rupinties ispanų 
konsnliai. Ispanų konsuliu yra 
priederystė tad persiuntinėti pi
nigus Lietuvos adresantanis. — 
Antras būdas pinigų siuntinio 
Lietuvon yra sekantis: Pasiųsti 
pinigus Stockholman p. Jono 
Aukštuolio vardu, pridedant ad 
resą tų žmonių, kuriems siunčia
mi pinigai. P. J. Aukštuolis su- 
sižino su ispanų konsuliu Stock- 
holnie ir su jo pagalba siunčia pi
nigus Lietuvon. Iš Berlyno jisai 
gauna visuomet kvitą, kad pinigai 
pasiųsti adresantams. Nesuradus 
gi žmonių, kuriems yra siunčiami 
pinigai, pinigai grįžta atgalios.”

toks:

KVAILAS PASIELGI
MAS.

“Amerikos Lietuvis,” nu- 
ineryj 18-tame, redakciji- 
niam straipsnyje, rašo, kad 
šiame svarbiame momente 
pas lietuvius stoka toleran
cijos, ir vienybės. Jisai pri
veda štai koki negražų ap
sireiškimą iš Worcesterio 
socialistų Lietuvių Šelpimo 
Fondo skyriaus pirmininko 
p. J. Kalakausko:

Buvo jau rašyta, kad Worces- 
toryje tapo suorganizuota ALTS, 
vietos kuopos pastangomis ame
rikonų komitetas rinkimui aukų 
Lietuvos šelpimui. Buvo paskelb
ta to komiteto narių sąstatą ir 
veikimo plianai. Pasinaudoda
mas tuom, vietos socialistų LŠF. 
skyriaus pirmininkas p. J. Kula
kauskas nueina pas komiteto sek
retorių ir bando diskredituoti San 
daros veikėjus, persistato save 
kaipo tautininkų fondo skyriaus 
“National Progressive Fund” 
pirm., nurodo LŠF. centro val
dybą, bandydamas aplenkti Gel
bėjimo Fondą ir išniekina “Tau
tos Fondą.”

Nesvarbu kiek tuom buvo at
siekta, bet vien pažymėtina kvai
la musų veikė jii taktika. Kuom 
panaši taktika atsiduoda lai pati 
visuomenė sprendžia. Reikia tik 
pažymėti, kad tai kasdieniniai 
musų viešame gyvenime apsireiš
kimai.

“Amerikos Lietuvis” tei
singai tą pasielgimą pava
dina kvailu. Pridėti reikė
tų, kad kai-kurie veikėjai 
žino, kokios pasekmes šioji 
taktika atneša, ir tokiu bil
du jie sužiniai prisideda prie 
atitraukimo duonos nuo ba
daujančiųjų musų viengen
čių užjūryje.

Pagalios apie drabužių 
siuntimą vėla rašo:

“Kick teko sužinoti pas švedu 
Raudonojo Kryžiaus valdybą apie 
drabužių siuntimą Lietuvon—čion 
pranešu Amerikos lietuviams. Šve
du Raudonas Kryžius uemato 
kliūčių, delko jisai negalėtų sių
sti drabužių lietuviams. Jisai nu

SLA. ISTORIJA.
“Tėvynė,” num. 18, pra

neša, kad netrukus žada ap
leisti spaudą SLA. istorija. 
Tai bus pirmutinė knyga tos 
rūšies, musų kalboje. Kny
goj rasis aprašymas nuo pat 
uždėjimo SLA. iki šių laikų. 
Jskalno galima spręsti, kad

ri, kad Amerikos lietuviai pasini- knyga bus įdomi.
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Rusijai gręse badas. mano piešiamam vaizdeliui 
pakaks ir tiek.

Ateiną kai-kurie iš Rusi- 1914 m. Kubaniaus gub. 
jos laikraščiai skundžiasi, 
kad artinanties pavasariui 
išseko ūkininkų ir dvarų 
aruodai ir nebus kuom sėti 
laukų. Sėklų nėra.

Šita reikybė sėklų buvo 
pastebėta gana laiku žemieti
jų, bet kadangi toms pavie- ' 
nioms žemietijoms yra sun- ' 
ku sujieškoti ganėtinai sėk
lų, tai buvo pakilų balsai, ' 
kad susivienijus visoms ar- į 
ha didžiumai daryti užpir
kimus sėklų savoms guber- ’ 
nijoms. Bet vidaus reikalų : 
ministeris užgynė žemieti- ; 
joms rūpintis nupirkimu 
sėklų del valstiečių ir k. ir 
apsiėmė pati ministerija pri
statyti. Taip-gi manoma, i 
kad vidaus reikalų ministe- < 
rija ne tuo budu, kad pa
tarnauti valstiečiams ir že
mietijoms sėklų reikale 
griebėsi pati pirklybos, bet 
todėl, kad neleisti žemieti
joms vėla susivažiuoti ir tar
tis apie savus reikalus.

Bet darbavimasis vidaus 
reikalų ministerijos ne ilgas 
buvo. Triususi keletą mė
nesių per savo agentus taip 
pasitarnavo, kad tūlų žemie
tijų vyriausybę privertė 
prieš tą galiūnę valdžią už
protestuoti. Bet gana juo
kingai tas “pasidarbavi
mas” išrodo.

Štai Voliniaus gub. žemie
tija buvo užsakius 2 milionu 
pūdų sėklų. Gi ministerija 
tik dviems savaitėms prieš 
pat sėją pristatė vos 25,000 
pūdų ir pranešė, kad toliaus 
gali rūpintis nupirkimu 
sėklų del savų žemdirbių ir 
pati žemietija. Toks pat at-

• sitikiinas buvo su Petrogra
do gub. žemietija, kuriai rei
kėjo 3 mil. pūdų sėklų, gavo 
tik 500,000 pūdų. Bet jau 
žemietija nesitiki, kad su
spės lig pasibaigimui sėjos 
laiko surasti nupirkt reika
lingą nedateklių sėklų.

Bet netik bėda Rusijos 
žemdirbiui, kad nėra kur 
gauti sėklų, bet ir gavus nu
sipirkti sunku į laiką parsi
gabenti. Štai kokia istorija 
ištiko su Petrogrado žemie
tija.

Minėtoji žemietija nupir
ko pietų Rusijoje 145 vago
nus sėklų. Bet negauna va
gonų, kad pervežus. Per il
gą dėvėjimąsi su geležinke
lių ii* karės valdžiomis buvo 
gauti vos 53 vagonai. Kuo
met pargabęs kitas sėklas 
tiesiog nežino. Dabar tru
kumo vagonų ir apsunkin
tos komunikacijos iš prie
žasties karės sako, kad Pet
rogrado gub. gali likti ne
sėtos žemės 9,200 dešimti
nių, kurioms sėklos apipirk- 
ta. Daug didesniems plo
tams visai negali surasti nu
pirkt sėklų. <

Čia privestuose pavyz
džiuose figūruoja tik dvi gu
bernijos viena šiaurėje, o 
antra pietų Rusijoje. Bet 
panašus padėjimas, o kitose 
gub. jau daug blogesnis, ne
gu čionai. Sakoma, kad di
džiuma laiku šiaurė ir pietų 
Rusijoj liks neapsėti, jeigu 
neims rusų valdžia energiš- 
kiau rūpintis sėklų prista
tymu.

Jau neapsėtų laukų pra
dėjo likti nuo 1914 metų. Čia 
paduodu keletą skaitlinių 
del akylesnio įsivaizdinimo. 
Jų galima daug paduoti, bet

liko neužsėta 350,000 dešim
tinių arba 16 nuoš. visos že
mės. Samaros gub. liko ne
užsėta 120,000 deš. arba 15 . 
nuoš. visos žemės. 1915 me
tuose ta skaitlinė padvigu
bėjo, o vietose pusė ir tre
čia dalis buvo užsėta, o ki
ta liko nesėta.

1915 metuose daug nuken
tėjo visa rytinė dalis Euro- ! 
pejiškos Rusijos. Derlius 
nose gub. buvo tokis men
kas, kad vietose nei sėklų 
nesugrąžino, o kitose vieto
se nedaderėjo prieš kitus 
metus nuo 5 nuošimčių ligi 
35 nuoš., o kitose ir daugiau 
ir tai skaitėsi geru derliu Ru 
sijos 1915 m. 1916 metuose 
derliaus dar mažiau surinks, 
negu praėjusiuos.

Todėl žemdirbio padėji
mas Rusijoje eina blogyn ir 
trukumas grudų didėja. Kad 
derlius labai menkas paro
do ši skaitlinėlė.

Ligi karės iš Rusijos bū
davo išvežama apie 1,680 
mil. pūdų. 1914 m. išvežė 
jau tik 348 mil. pud., o 1915 
m. 31 mil. pūdų’ Pirmiaus 
būdavo surenkama į metus 
4—4^/2 milijardo pūdų, o
1914 m. jau sumažėjo šis 
derlius ant 285 mil. pūdų.
1915 m. ši skaitlinė dar pa
didėjo, o 1916 m. jos visai 
kol-kas negalima Įsivaizdin
ti.

Dabar neužtenka jau tik 
sėklomis aprūpinti žemdir
bius, bet reikia jiems duoti 
į talką darbininkų, o taipgi 
įrankių žemės dirbimui.

Darbininkų trukumas Ru
sijoje taip didei jaučiamas, 
kad sunku kuom nors išreik- 
ti to atjautimo laipsnį. Sta

tistikų tikrų neturime. Spė
ja, kad iš likusių neapsėtų 
laukų netoli pusė jų neapsė
ta iš priežasties trukumo 
darbininkų. Ypač tai atjau
čia dvarai ir 1915 m., o jau 
dalis 1914 m. pietų Rusijo
je, derlingiausiose vietose, 
dėlei trukumo darbininkų, 

■ daug dvarų visai liko ne- 
'irbtų, o rytuose ir dar blo

giau.
Pastaraisiais laikais mano 

tą trukumą dapildyti įvai
riais budais. Kviečiami į 
“talką” kyniečiai, kaliniai 
varoma laukų dirbti, belai
sviai, o moterįs liko vietos 
ūkių vedėjomis arba seniai 
ir vaikai. Belasvių ant Ru
sijos ūkių jau dirba apie 
260,000 žmonių, o apie 440,- 
000 įvairiose pramonės įstai
gose ir dirbtuvėse. Bet 
skaitlinę belaisvių, dirban
čių ant ūkių žada pakelti 
dar ant 120,000 žmonių.

Antra tai trūksta žemės 
dirbimui įrankių. Visi fa
brikai, pirmiau gaminę žag
res, plugus ir k. žemei ap
dirbti įrankius, dabar dirba 
karei reikalingus prietaisus- 
-pabuklus. Mat fabrikas se
ka. žemdirbį: žemdirbis eina 
ginklą pasiėmęs, ir fabrikas 
jam jį taiso ir naują gami
na. Žemdirbystės ministe
rija, jau darbams praside
dant, dar jieško kur-nors už
sienyje užsakyti žemei dirb
ti įrankių. Tiesa, kai-kuriuo- 
se fabrikuosi* pradėjo dirbti 
vien žemės įrankius.

Trūksta gyvulių žemei 
dirbti ir mėsai arba karvių 
pienui..

Neužsėjus ūkininkams lau
kus, žinoma nėra iš ko lai
kyti gyvuliai. Beto arklių 
reikalavimas karei buvo ir 
dar yra gana didelis: vienus 
paėmė per pirmas rekvizici
jas, kitus per antras. Liko 
blogiausi arkliai. Bet ir tie 
nyksta, nes nėra kuom juos 
šerti. Karuomenėms mėsa 
reikalinga, todėl raguočiai 
gyvuliai visokiais budais iš
perkami. O valstiečiui trūk
sta pinigų, tai ir lengvai par
duodami, o pagalios truku
mas pašaro privertė skirtis 
su paskutiniais. Ir taip
1913 metais Rusijoj gyvu
lių buvo 52,4 mil. galvų. Kas 
met priaugdavo po 9 mil. 
naujų gyvulių. Dabar-gi už
imtose gub. žuvo 18 mil. 
galvų, o kitose vietose ap
skaito kad 1914 m. buvo li
kę 43 mil. galvų. Zemstvų} 
statistikos parodo štai ką.
1914 m. be arklių ūkių buvo 
jau 94,700 ir be karvių 91,- 
700, o 1915 m. vasarą jau 
buvo 104,500 be arklių ir 99,- 
870 be karvių. Spėja, kad 
antroji dalis 1915 metų dar 
kokia 20 nuošimčių, o gal ir 
daugiau padidino paduotas 
skaitlines. Tai-gi 1916 m. 
jau skaičius be arklių ir be 
karvių ūkių bus daug dides
nis, negu mus parodyta.

Nežiūrint į tokį rusų žem
dirbių padėjimą ir į jų grim- 
zdimą blogesniu padėjiman, 
visgi valdžia žiuri į visą gy
venimą gana optimistiškai 
ir sako, kad pataisys, kas 
bus galima. Girdi, dar Ru
sijoje sandeliuose esą atlikę 
nuo 1914—1915 metų 900 
mil. pūdų javų, tai busią ga
lima panaudoti juos apsėji- 
mui laukų. Vienas feljeto
nistas juokiasi, kad ministe
rija veža grudus sėti kuo-i 
met reikės pjauti, duos įran
kius žemei dirbti, kaip reiks 
juos pašiurėn pastatyti, 
duos darbininkus, kuomet 
jau pas pečių pančius rei
kės vyti, duos arklius, ka
da nebus pašaro daržinėj, o 
karvę, kuomet nepajiegs 
valstietės ranka milžti.

Jeigu rusų valdžia nesu
ras greitų priemonių atitai
symui dabartinio žemdirbiu 
padėjimui, tai gręsia Rusijai 
visuotinas badas.

Dūda.
P. S. Šiam straipsniui 

naudoj au si “ Rieč ” balan
džio 5 d. ir sekančiuose nu
meriuose straipsniais gvil
denančiais rusų žemdirbių 
gyvenimą.

Vakaro Tyloj...
(Eilės prozoje.) 

Kuomet paskutiniai 
lės spinduliai atsisveikina 
su žeme ir vakaro tyla ap
globė pasaulį; kuomet pa
slaptinga dangaus mėlynė 
temsta, ir, tarytum milionai 
akių, mirgsioja žvaigždutės, 
—tuomet taip ramiai ir išpa- 
lengvo atsimena man, seni, 
pažįstami vaizdai ir paveik
slai, kada tai taip buvę 
artymi ir brangus mano vie
nuoliai širdžiai...

*
* *

1 Kuomet vakare pirmoji 
žvaigždutė užsidega erdvės 
gilumoj ir vakarinis ramus, 
apsnūdin traukęs, vėjelis 
papučia ir švelnius plaukus 

j vertinėje, — tuomet iškyla 
prieš mane tie pažįstami 
paveikslai—taip mieli, taip 
mylimi paveikslai—ir širdis 
suvirpa ir užgįstą liūdną lu- 
kesties ir dėkonės hymną už 
suteiktas linksmybės va
landas, valandas laimės ir 
neužmirštamos meilės.

Vertė K.
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Pirštines ir Pančekos

Iki alkuniu ilgio šilkinės 
pirštinaitės su dvigubais pir
šteliais. Jums reikia keleto
porų po

79c
Męs parduosime jums pui

kias paneiakas už visiškai 
prieinamą kainą.
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Pasipuošimai del į
Jaunavedės |

Jaunavedė gali lengvai rasti čionai viską, g 
kas jai tik reikalinga, pasipuošimui del | 
vestuvių.
Męs žinom, kad jus užsiganėdinsit pirk- | 
damos pas mumis, nes męs parduosim Į 
jums geriausi ta vorą. .į

Šliubines Dresės i
Crepe de Chine vestuvių dresės, apsiu- f 

viliotos su žemčiūgais ir užbaigtos su dai
liais leisais. Platus sulenktas atlasas, ap
juostas apie sijonus. Yra labai dailių 
dresių po $16.50.

Kitos iki $32.50 I
Jums bus reikalinga keleto porą če- 

veryką jusli vestuvėms.
Jums bus reikalinga baltos atlasinės 

slipės, lengvai susilenkiančios—labai 
pritinkančios prie vestuvių dresės

$2.00
Juiųs taippat reikės su auteliais če- 

veryką—Ateikit ir išsirinkit.

Labai Puikus Gorsetai 
kaip 
vedei, 
tik

Puikios Crepe 
šviesios Dresės 
chemises—balti i 
niai—tik už

$3.50

tik tinkantis 
Saizos nuo 12 

83.00

i De 
ir Cuvelope 

arba ružavi-

jauna- 
iki 30

Chine

Atsakanti Rakandai už labai nužemintas kainas

Žemiau paduodame sura
šą tų laišku, kurie atėjo iš 
Europos Chicagon, bet ne
pasiekė, dėlei adreso neaiš
kumo, tų žmonių, kuriems 
šie laiškai buvo rašyti. Čia 
sutraukta tos adresų pavar
dės, kurios skamba lietuviš
kai. Norint atsiimti laiška, 
reikia nueiti i Main Post 
Office (Jackson ir Adams 
sts.) ir tenai atsiimti laiš
kus, padavus pavardę ir 
laiško numeri, kaip žemiaus 
paduota.
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—mansi ve 
—distinctive 
—durable

Tąsai puikus 3 šmotų Parlor Setas
Tikras bertainis iš ąžuolo išpjautas, ma

hogany arba Circassian žeminio riešučio— 
ir i’olsteriuota, geriausios 
rų' les skūra. Yra labai pui- Sfijį

Per šį didžiausi rakandų išpar
davimą, męs pasiūlome jums du 
speciališkus paragrafus, kurie, męs 
manome, turi pusėtiną vertę.

Skaitykite apie tai žemiau.

Augšto laipsnio iš
traukiami Stata

Padirbtas iš tvirto 
ąžuolo, storos kojos su 
milžiniškom lopom; 
viršus atsidaro iki 
pėdų. Kaina

n ^8e45
6

i 
i
a

1805 
1808 
3816 
1844 
1851 
1880 
1887 
1918
1945 
1948 
1949 
1988 
1991 
2038 
2049

Balazsic Stevan 
Baranowski John 
Benda Peter 
Dubas Maryana 
Filas Feliks 
Jablsnski Frank 
Kaszuba Julia 
Mackevičius Juozą 
Murgas Zuza 
Nausėdas Peter 
Navickeui Mariana 
Samuris Spitos 
Satkus Ona 
Vilma s Simon 
Wisniewski Jozcf

GARSINKITĖS L. L. 
“KATALIKE.”

■HSSiS3KSiilS
m iiiužkietėjimas, skilvio ĮįJ

B Nevirškinimas i nemalimas, sustiru-
'9 sios kepenįs ir toki

_ simptomai, kaip lie-
M žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, 
Mg mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligoni labai ser

gančiu. Kodėl neimti

| CJEVERA’S
į L# Balsam of Life

(Severos Gyvybes Balzamas) laiku ir tokiu budu neteisti 
ligai toliaus išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab
daringa Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro 
vidurius reguliariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimi], at
gaivina ligoni ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami
nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame 
karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa
tariamas moterims ją sirg’uliavimuose. Kaina 75e už bonką.

Pilvo Skaudėjimas.
parašė mums: “Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa
ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo."_________
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AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokiu* Angliško* kilboa

„ Lietuviško* k*ibo*
„ Aritmetiko*
„ KnygvedMtl*
„ Stenognfijo*
,. Typewriting
„ Pirkly boa teisią
„ Abelno* HUtorijo*
" «aT- ®*torijo*„ Geografija*
„ Pilietyątėa
■> rolitiško* Ekonomija*
„ Dailarašystfig

Mokinimo Valandos;
NUO a RYTO IKI s VAL. PO PIET
VAKARE NUO 7130 IKI 9;30

3360 Emerald Ave., Chicago.

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO. ILL.
Ofisas ir gyvenimo vieta 

3249 SOUTH MORGAN STREET
Valandos:

. 8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po piet 
7 iki 9 vakare

TELEPHONE DROVER 7300

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1576

CORK TIP-CIGARETTES
•< ■ ■*

Kodėl?
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Pirkdami vaistus, prašykite Sevcros vaistu ir Imtinai reikalaukite, kad riĮ 
duotą Jums tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Sevcros Vaistus. H 
Jeigu jūsų aptiekorius neturėtu tu vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky- g 
kito jų tiesiog iš musų. _ „ — . .. _

We Fo SEVERĄ CO., Cedar Rapsds, Iowa

Rašykite prašydami dovanų kataliogo 
fe®*“" * 

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

P.Loriilard Co. Inc~ —<«* ‘Established 186,’

M 
A v Tabakas — Geriausias 

Sujaukimas — Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas
Padarymas — Tobulas
PARSIDUODA VISUR
Kuponai kiekviename y. . pakelyje. y 

į-Geri del pinigų arba •
.i......... k

Coffee Mill.
B40 whole coupons.

Hahway Automatic 
Lighter. 75wholecoupona

Ace Eight-day Alarm 
Clock. 275 whole coupons

5
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Amerikos lietuviai 
ir aukos.

Amreikos lietuviai turi 
tris fondus, būtent: Lietuvos 
Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondas, Tautos Fondas ir 
Lietuvos Šelpimo Fondas. 
Tie visi tris fondai varžosi 
aukomis ir eina lenktynė
mis. Reikia pripažinti, kad 
daugiausia auką pasiusta nu 
kentėjusiems Lietuvon tai 
nuo Tautos Fondo ir (kalbė
jimo Fondo. Socialistu fon
das dar žada siusti, ir neži
nia, kada jie tą susimylėji- 
mą padarys. Parodys atei
tis.

Tie fondai privalėjo dau
giau surinkti pinigu, negu 
iki šiolei suaukauta. Maty
ti aiškia*!, kad visuomenė ne 
prijaučiu iš širdies nei vie
nam fondui. Vieną fondą 
vadina kuniginiu, antrą so
cialistu, o trečią tai tautišku 
tai bepartyvišku. Idant už
bėgti toms varžynėms, tai 
paduočiau štai koki naują 
užmanymą. Šįmet atsibus 
SLA. Seimas. Susivieniji
mas Lietuviu Amerikos, jei 
neklystu, priskaito 12,00(( 
nariu. Tai reiškia, didžiau
sia lietuviu organizacija 
Amerikoje. Tat ar nebūtą 
pravartu, kad šitasai seimas 
užgirtą Įvesti naują skyrią 
rinkimui auką. Tai butu 
vienas iš prakilniausią dar
bą. Tuomet Amerikos lie
tuviai nesvyruotu, ir dau
giau susirinktą auką. Tai 
vyručiai prie darbo. Svar
stykite ir rašykite tame rei
kale. ' *’ Grinorius.

Fondui. jeigu Tautos Fondo rašti
ninkas. p. A. Šliakis, pasivelija 
sau panašiai netikusiu budu elg
tis?

Męs norime taipgi pasiklausti, 
<as galu gale Tautos Fondo atsto
vams labjaus rupi—ar nukentėju
siu lietuviu reikalai, ar savo par
tijos reikalai, jeigu jie pradeda 
atvirai boikotuoti Lietuvos Gelbė
jimo Fonda, kurisai siuntė ir siun
čia aukas tai pačiai Lietuviu 
Draugijai, kuriai siunčia aukas ir 
Tautos Fondas; ir jeigu jie jau 
užboikotavo viena Lietuviu Drau
gijos pasiuntinį (p. Šimkų), o da
bar rankomis kratosi ir nuo kito 
tėvynainio, kuris minėtoj draugi
joj dirbo ir lietuviams pabėgė
liams asmeniškai padarė daugiaus 
negu visi Tautos Fondo valdybos 
mriai sykiu paimti?

Turėdami prieš akis Baltimorės 
pavyzdį, galime pasakyti, kad 
puiku •‘bunčiu'' šiaudiniu karje- 
ristų-patriotų turime Chieagoje.

Tame reikale “Kataliko” 
Redakcija turėjo pasikalbė
jimą su p. Šliakiu. Ponas 
šliakis tą dalyką šitaip aiš
kina:

Kum Vaičiūnas, suteikda
mas šv. Jurgio svetainę p. 
Martai, manė, kad pinigai 
(iis Tautos Fondui. Bet, kuo
met kum Vaičiūnas dasiži- 
nojo, kad pinigai eis Lietu
vos Gelbėjimo Fondui, tai 
užgynė turėti prakalbas. Po
nas Šliakis aiškina, kad jisai 
■nieko neturįs priešai tautie
čiu fondą. “Juk tie pinigai 
vistiek eis tai pačiai Lietu

viu Draugijai”—taip išsi
reiškė p. Šliakis.

Čia pasirodo neaiškumai. 
Butą gerai, kad tie nesusi
pratimai išeitu aikštėn. 
Lauksime pasiteisinimo ap
kaltinime.

nos, kurioms buvo mokama 
už 10 valandą darbo $1.25, 
o reikalauja tik $1.35. Ši
tame skyriuje paimti dirbti 
skebai.

Vilną apdirbimo skyriu
je sustreikavo 150 darb. Už
ėmė streikininką vietas ni- 

I gėriai.
Jaučiu valytojai — 125, 

dirba nigeriai skebai.
Kaulą išlupinėtoj ai — 50 

darbininką.
Kiaulių skerdikai—60 dar 

liniuką.
Kitu skyrią darbininkai 

žada taip-jau streikuoti.

VĖLA NAUJAS 
STREIKAS.

Gegužio 8 d. sustreikavo 
Heywood Bros, and Fake- 
field Co. darbininkai. Tame 
fabrike buvo išdirbama kė
dės. Išpradižos darbininkai 
buvo padavę reikalavimus, 
kuriuose reikalavo už darbą 
geresnio apmokėjimo, ir 
trumpesnes darbo valandas. 
Sustreikavo apie 3000 darb. 
Šioje dirbtuvėje dirba gana 
daug lietuviu. Streikuoja 
visi iki vienam darbininkui. 
Skobą kompanija taip-gi ne
turi, tai tikisi, kad tuoj bus 
darbininką reikalavimai iš
pildyti. Darbininkai Įsto
jai uniją.

' NAUJAS ĮSTATYMAS 
GALĖJĘ.

Po truputį Chicaga prade
da tvarkytis. Kiek seniau 
nedėldieniais uždarė salin
iais, o dabar jau įeina ga
leli naujas įstatymas apie 
kabaretus, kuriuose parda
vinėjama svaiginamieji gėri-

Į pirmininkus St. Gegužis 
27 b., Kl. Jurgelionis 21 b., 
Žyvatkauskas 7. Į vice-pir- 
mininkus Kybortas 25, Mi- 
kolainis 12, Baltrušaitienė 
14. Į sekretorius A. B. Stri
maitis 43, M. J. Vokietaitis
4, Čepanionis 3. Į kasinin
kus Paukštis 39, Neviackas 
8, Skritulskas 4. Iždo glo
bėjus Damijonaitis 38, S. P. 
Tananevičius 25, Astram- 
skas 18, Varašius 9, Danie
lius 4, Ambrozevičius 1. Už 
daktarą kvotėją Dr. Šliupas 
30, Dr. Matulaitis 11, Dr. 
Graičunas 10.

Taip-gi atsibuvo rinkimai 
delegatą į seimą. Išrinkti 
sekanti: Dr. Zymontas, Dr. 
Graičunas, adv. Bradchulis, 
Pajauskas, Dr. Draugelis,
5. P. Tananevičius.

Užbaigus rinkimus buvo 
tartasi apie naujus sumany
mus seimui. Keletą suma
nymą nutarta paduoti.

Rep.

(Užbaiga ant pusi. 8.)

EVESKIO 
^MOKYMĄ 
3106 So.Halsted St.,Chical

Čia gali išmokti angliškai

■iiiiiiiB::i!i:H!iiiiiHiiiiiiB:iiiiin:iiiiiH!i!iiiH!iiiiiB!!iiina!iim:iiiiiai!  iihha - ■■■ 

! PLUNKSNOS PLUNKSNOS į 
| Kad būti užimtais per vasaros J 

sezonų, męs esame numušę savo įį 
| kainas ant vieno trečdalio. Ateik j 
| ir išbandyk mus. i

' H, Rubenstein & Co. ’ gn Plunksnos ir Puk&i

| 640 W. 14th St., :■: Chicago, III. a 
-j Arti Hoisted
J Atdara Nedėliomis g

■ “KATALIKO” GENERALE !
* AGENTŪRA I ■| Chieagos 18-tos gatvės apskričiui, j
I M. J. Tananevičius,
B 670 W. 18th St., Chicago, Ill. | 

čia galite užsirašyti “Katali- f
S ką,” užsimokėti prenumeratą, įį
■ .paduoti apgarsinimus ir t.t.. ly- I
| giai kaip pačioje “Kataliko” I 
B išleistuvčje. |

_ S. P. Tananevičius, Į
“Kataliko” Leidėjas. |

maKmwwKBKWivm*

Dr. A. R. Blumenthal
Egzumt nu oj anie Akis 

UžDYKĄ
Valandos; nno 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio
jo nuo Oryto iki 12 vai. 

dieną*

Sviestas
yra Pigesnis

po 5c
ant svaro

Bankes’ geriausias Meier Svie
stas yra puikiausiu kokį už pi
nigus galima pirkti. Speciališ- 
kai šiai savaitei, 
svaras po ..................

Bankes’ puiki Kava, 
geresnės,—svaras 
tiktai po....................

— nėra

26c
Rankes’ Kavos Krautuvės

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cųicagcy ?
1373 Milwaukee are 
1045 Milwaukee avė 
2154 M Iwaukee avė 
2612 W. North avė-

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
•1836 Blue Island avė 
*1217 S Halsted St 
1832 S Halstod st 
1816 vV 12th st
3102 W 22nd st

Iš Chicago.
DĖLEI ŠV. JURGIO 

SVETAINĖS.
“Lietuva,” num. 18, štai 

ką rašo apie nedavimą šv. 
Jurgio Bridgeport^ ir an 
Town of Lake šv. Kryžiaus 
parapiją svetainių laikymui 
prakaltu p. Mariui Chicago- 
je-

Tarp kitų, jo prakalboms buvo 
nusamdyta ir šv. Jurgio parapiji
nė svetainė. Ant rytojaus tos pa
rapijos kamendorius, kun. Vai
čiūnas, staiga atsisakė duoti sve
tainę, aiškindamas!, kad aukos 
eisią per kitą, o ne per jų Tautos 
Fondą. Jis dar žadėjo pasiklau
sti nuomonės p. A. Šliakio, Tautos 
Fondo sekretoriaus.—ar galima 
duoti svetainę prakalboms.

Ponas Šliakis karštai—anot Dr. 
Graičuno, ‘ ‘ ba isiausiai ’ ’—užsipuo
lė ant rengėjų ir Gelbėjimo Fon
do, reikalaudamas, kad svetainė 
prakalboms nebūtų duota. Męs, 
esą, remiame tik Tautos Fondą. 
Ant Town of Lake klebonas kun. 
A. Skripka, taippat griežtai pasa
kęs, kad kas neina per Tautos 
Fondą, su tuom jie nieko bendro 
nenori turėti. ,

Męs norime padaryti prie to ke
letą pastabų.

Pereitame numeryj męs minė
jome apie rinkimą aukų Chieagos 
bažnyčiose lenkų naudai. Minė- 
foj lietuvių šv. Jurgio bažnyčioj 
surinkta lenkams $227.62; šv. 
Kryžiaus bažnyčioj ant Town of 
Lake surinkta $176.37. Męs no
rime paklausti—nuo kurio laiko 
lietuvių kunigams lenkų reikalai 
artimesni širdžiai už lietuvių rei
kalus, jeigu lenkams galima rink
ti aukas ir dievnamyj, o lietu
viams nevalia ir bažnytinėj sve
tainėj?

Męs norimo taipgi paklausti, ar 
Tautos Fondo valdyba užgiria at
virą boikotą Lietuvos Gelbėjimo

JAUNŲ LIETUVIŲ AME- 
RIIOJ T. KLIUBO 

VAKARAS.
Gegužio 7 d. Meldažio sve

tainėj buvo parengtas J. L. 
Am. Tautiško Kliuho vaka
ras su spektaklium. Vaidi
no “Aukso Veršis”—vieno 
veiksmo komedijėlę.

Art i sttii savo užduotis at
liko vidutiniai. Kai-kurie iš 
ją net pusėtinai gerai.

Sulošus veikaliuką daina
vo du choru: LSS. 137 kp. ir 
J. Liet. Am. T. Kliuho. Pa
skutiniai dainavo kiek silp
niau. Apskritai dainą prog
ramas pavyko pusėtinai.

Nežiūrint į gausą vakarą 
skaičią į J. L. A. T. Kl. va
karą prisirinko publikos ga
na daug. Tikimasi, kad at
liks pusėtinai pelno.

Kliubietis-

STREIKAS ARMOUR & 
CO. SKERDYKLOSE.
Streikai Chieagos dirbtu

vėse kyla vienas po kito, 
gegužės 5 d. prasidėjo strei
kas Armour & Co. skerdyk
lose. Streikuoja kai-kurią 
skyrią darbininkai. Streiki
ninką vieton pasamdė sko
bus—nigerius.

Skerdyklose galima saky
ti, kad prasčiausia apmoka
ma negu kur kitur. Čia tie
siog niizernas darbininko 
darbo apmokėjimas. Maty
dami darbininkai progą, kad 
galima šis-tas laimėti ir kad 
trūksta darbininką pareika
lavo didesnio užmokesnio. 
Kompanija nesutiko padi
dinti, tai ir sustreikavo.

Dabar šią skyrią darbi
ninkai streikuoja:

“Butterine” sustreikavo 
250 darb., didžiumoj mergi-

mai. Sulyg šito naujo įsta
tymo visi kabaretai turės 
būti uždaromi nuo 1 vai. 
naktyje. Ligšiol jie buvo 
atidari per visą naktį.

RUBSUVIAMS PADIDIN
TA MOKESTIS.

Rūbą siuvimo firma Hart, 
Schaffner and Marx paga
liau padarė sutartį su savo 
darbininką unija Amalga
mated Garment Workers of 
America. Sulyg sutarties 
per sekančius trejus metus 
.7,000 firmos darbininką gaus 
kas metai $500,000 daugiau 
mokėti ir darbo valandą 
skaitlius bus sumažintas— 
trimis valandomis per savai
tę. Daugiausia mokestis pa
didinta tiems darbininkams, 
kurie mažai uždirbdavo. Vi
siems darbininkams mokes
tis padidinta nuo 6 ligi 25 
nuošimčiu.

Senos sutarties laikas bai
giasi balandžio 30 dieną, š. 
m. Sulyg šitos sutarties 
darbininkai įstaigose dirb
davo po 52 valandas per sa
vaitę. Bet sulyg naujos su
tarties dirbs tik 49 valan
das per savaitę ir subatomis 
tik pusę dienos. Be to po 
pirmą dvieją mėnesią pra
dedančiosios darbininkės 
gaus minimum mokesties 
$8.00 o darbininkai—$12.00.

Darbininkai tą sutartį 
džiaugsmingai priėmė. Sui- 
tartis bus gera ligi gegužės 
1 d. 1919 metą.

SLA. 36 KP. SUSIRIN
KIMAS.

Gegužės 7 d. “Aušros” 
svet. įvyko SLA. 36 kp. su
sirinkimas. Šiame susirin
kime buvo renkama sentro 
valdyba. Pasekmės tokios:

-’T' -g. .r,.y. ,r, r, .u, ,n\ .k, -ir. -n- -y..y.-j. T-s a-s-jf sv'W’■zr_z*'R i1 a,1 a1 T'rTy ’S’VW’SwTTr’x**?*^*

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

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

Kiekvienas Stiklas 
Rieškute Sveikatos

Kiekvienas auksinis lašas budweiserto 
yra gyvas ir blizga gyvybės energija Šiaurės 

» Miežiu ant sustiprinančiu žavėsiu Laager 
Apyniu. Dėlei savo malonumo ir puikaus kvapsnio, 
jisai stovi vienas sau—nepergalėtas karalius bonkinių 
alų. Vis augantis jojo populiariškumas yra pripa- 
rodytas išpardavimais, kurie milionais bonkų viršina 
bile kurį kitą alų. ANHEUSER-BUSCH ST. LOUIS, U. S. A.

Atsilankitioji j St. Louis yra nuoširdžiai kviečiami apžiūrėti 
musų dirbtuvę — užima 142 aktorių-

Means Moderation

Skaitykite L. D. “Kataliką”.4649 S. ASHLAND AVENUE
Kampas 47-tos gatvės Tol. Yards 4371 axe

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

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

6
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Papasakojimas
APIE

KOLERA
Lietuviškai Perpasakojo, S. KAIMIETIS

—   — — —

(Tąsa.)
— Reikia žinoti, kad tie bjaurus keteros grybeliai 

labai lengva užmušti, kol jie dar nepatekę į žmogaus 
kūną, bet kada jau jie ten įsiviešpatauja, tada—sudie 
duonele! Pirmiausiai jie pastimpa nuo smarkaus šal
čio, taip-pat dar greičiau nyksta nuo karščio; šviežiai 
virtame valgyje jų nebėra, o, jei ir butų buvę, tai ver
dant užmušti, nieko nekenkia. Vandenį ką-tik pervirin- 
tą galima gert drąsiai; galima uždengtą atšaldyti; taip- 
-pat ir pieną, ypač laike kolęros, daug naudingiau gerti 
ir visame kame vartoti tik gerai pervirintą; rugusį pieną 
galima ir nevirtą vartoti, nes tie, bjaurus grybeliai, 
rūgšties nemėgsta ir rūgštyje, arba pienui rugstant, pra
žūva. Šaltame valgyje, arba gėrime, nors pirmiau ir 
virtuose, jeigu kokiu nors bodu patenka grybeliai, ten 
jie prasiplatina ir tokius daiktus yra pavojinga į vidu
rius imti. Tai iš čia pamokinimas, kad nepalikti valgio 
kitam sykiui, bet kiekvieną, kartą naujai virti ir dar šil
tą valgyti.

— Na, o kaip, Jonai, su duona, arba vaisiais daryti?
— Duoną nuolat šviežią negalima turėti, tai reikia 

saugoti, kad ją nieks neapterštų nešvarioms rankoms ar 
kuo kitu; tai-gi duoną naudinga laikyti kur-nors švarioje 
vietoje uždarytą, kad musės ar lėtoki vabalai ant jos ne
vaikščiotų. O kas link vaisių, tai geriau, kada liga ko
lera yra apielinkėje, jų visai nebevalgyti, ypač ne iš savo 
sodo, ar iš nežinomos vietos bei rankų, ar pirktus; nes ką 
gali žinoti, kas. ir kokiomis rankomis ant rinkos vaisius 

apčiupinėja? Jeigu kas jau labai užsimanytų vaisių val
gyti, tai nežinomus vaisius reikia gerai karštu vandeniu 
nuplauti ir švariu peiliu žievę nulupti, o dar geriau val
gyti vaisius virtus ar keptus.
i
i’ —Apie tai, ką čionai pasakoju, tai aš pats dabai ge

rai persitikrinau. Kada buvo kolerii/tai man labai na- 
vatna būdavo, kam daktars, nors kelesdešimts ligonių 
per-dieną apžiūrėdavo: rankomis čiupinėdavo, klausyda
vo, o kunigas nuolat nuo vieno ligonio prie kito spaviedo- 
dams važinėdavo, bet nė nemastydavo susirgti. Aš išsyk 
manau, kad jie žino ir turi tokius vaistus, kurie prie jų 
kolęros neprileidžia; nes būdavo, kaip tik pas ligonį su
sirinks visokį kuinai, kūmos, kaimynai ir kaimynės at- 
ląnkytO’aKžiurėk iiz pora dėmi 
i|^nis,; ųpt kapinių veža... Niekaip nebegalėjau to su
prasti nė permanyti, tai kartą paklausiau daktaro, o jis 
jįian atsakė: “Ir aš ir kunigas nuolat rankas mazgojame 
it nieko nežinomo negeriame ir nevalgome!”

— Būdavo daktaras nuolat tiems, ką apie ligonius 
vaikščioja, sako: “Mazgokite rankas kuotankiausiai, 
ypač prieš valgį, prie ligonių nieko nevalgykite!” O 
žnlonės, būdavo, netik ką rankų neplaudavo, pric-ligo-- ..’ė
ilio valgydavo, bet kolera mirusį pasiguldydavo viduryje 
grinčios, sėdėdami giedodavo, valgydavo ir degtinę bei 
alų gerdavo. O musės, su blusoms tai tik savo amatą ir 
varydavo: pabėgioja, pabėgioja aut negyvėlio, tarsi gry- 
bąudamos, prisirinks ant kojukių grybelių, o paskui be 
jokios politikės laipioja ant valgių: ant duonos, sūrio, 
mėsos, ant rankų, burnos ir į barščius ar kopūstus įkrin
ta. Tai visai nedyvai, kad po vienų laidotuvių, 5 ar 6 
laidotuvės būdavo...

Išsiusime Jums

KARAMELKŲ
Tikrų rusiški; karamclkų. Išdirba 
jas tiktai Russian Candy Compa
ny. Jeigu norite pavaišinti bran
giausia Jums ypatų, tai duokite 
jai dėžutę Rusiškų 
Saldaiuiai, kurie yra 
pritraukimu Europos 
namuose.
PUSANTRO SVARŲ

DĖŽĖJE 
tų puikių saldainių pasiunčiamo 
Jums per pačt;., musų apmokėtų, 
už 50e. Pinigus galite prisiųst 
stampomis arba susukite pusę do- 
liario į popierą ir koperte pri- 
siųskite draugo su šiuom apgar
sinimu, paduodami savo adresų. 
Rašykite tuojaus:

Karainelkų. 
svarbiausiu 
aristokratų

GRAŽIOJE

Russian Gandy Go.
1845-47 W. GRAND AVE., Depl. Z.

Chicago, III.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt

Tari geriausią pasiseki**. Km 
■aki punas taaoaių.

Kodai?
Todėl, kad duoda goriausius 

vaidmžsiui ui jUUuriaa kai
nas.

Už 5e 8ia pomityri graiceaj 
Teatru, kaip vidumiaatyje ui 
SOe.

Ned&iionsia 10c. balkoaaa, Ific. 
Kainos Mokiomis dienomis fcr 

rubatonds &c. balkonas, 10a. to
nai.

Prisideda 7 vai. kas vakare*. 
Subatoiai ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai p raišioti 

valandą liueso laike, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Dr 0. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kairpas 31 ir So. Hslsted gal. 
(Gyvenimas viršaptiekos) CHICAGO, ILL

Prie -išsinarinitao ir ištpjovimifl
Tuojau įtrink D-ro Sichter’io

PAIN-EXPE1LER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba 

stačiai nuo
F. Ap. RICHTER & CO.

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

MiitiiiaiiHirainniHiiin'MnHiiti’tatiiiisiinifliiiiimiiit'iBKKtaiiiĮt'
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Phone Yards 2.063

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

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

Residencijos.
Mouroe 5622 Tel Haymarket 1027

ANTON A. T0CHA
ARCHITECT & ENGINEER

Dirbu planus bažnyčioms, mokyk lems ir 
rezidencijoms ir tt už labai Žemus kainas

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

JUS GALETE IŠAUGĖTIPLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar slinka jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo. metu? - Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

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

tai steaikites apsauguoti jos. Užsakykete 
iluostrota knygute jusu prlgemtą 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. 
■s-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pcitikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą, 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Už 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męą išsiuėem.e kiekvienam doleiįne dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau Atspau
sta kuponą ir siuskete šianden.
union Laboratory, Bex 544, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

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

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

i PAKVAITĘS? PAILSĘS?
y Jautiesi noris vemti, išeit? Ma-
■ dėmes prieš savo akis? Imk
| WAII Pigulkų. Jis išvalys.
" tavo kūno vidurius ir tuom pada-
■ rys Jus sveiku. Pasiųskite 25c. y stampomis, pinigais arba Money 
įį Orderiu į

n Wm. A. Herrick, Ph. G.
g 10558 Torrence Ave. Chicago, III.!

l. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

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

3136 W. 39-ta gat, Chicago, III. 
arti Ėedzie avė.

DIDELIS

SUVALKIJOS
ZEMLAPIS

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

kaimus,

Didumas 
Penkiose 
ruošė), 
kalboje 
bažnytkaimius, __ .
paštas, telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkplius, 
ežerus, upes, rubezių: tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

“Geriausis žemlapis lietu
vių kalboj, 
labai 
liepe 
čiai.

Pęrsistato 
puikiai.”—Taip atsi- 
apie ji visi laikraš-

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimirį namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL, g

| DABAR SALITE STATYTI PIGIAI tu
5,000,000 pūdų naujo ir vartoto medžio, balkių,1 grindims lentų, tvo- 
rinių: stulpų, gįšitą, durių, rūmų, akmens, maudomųjų kubilų, skal
byklų, klozetų,-1 pratisynių. Viskas pilnam namų taisymui ir staty
mui už pinigus trupinančias kainas. Kreipkitės anksti. Mandagus 
lietuviai pardavėjai patarnaus jums.

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

i
I
i
i
Į
a

maiiisiBiiniaiiniiaiiiiiiaiigM
Telephones Yards I 5946 

Drovor | 3582M. J. MANKOWSKI
APT1EKA

So. Wood Street, :: Chicago, III.
jus žinote, kui kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia neląi- 
žmogaus uustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvio-

4503
Ar 

mė, tai u ____ u_____  _____ __  __ ______
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumų, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikalo nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

“Nekresnokite” Kablio
SIGNALINE prietaisu telefono operatorkos yra maža 

elektros liampa. Jinai yra tokia pat, kaip ir kiek
viena kita elektros liampa—truputį tingi užsižiebti. Jus 
galite judinti guziką elektros šviesos prietaisoje taip 
greit, kad liampa neužsidegs. Pabandykite. Tat pat at
sitinka’, kuomet jus “kresnojate” telefono kablį, ir todėl 
operatorka negauna jusi] signalo.

Kad pritraukus operatorkos atydą, judinkite rcceivcrio 
kablį augštyn ir žemyn palengva, ^ios taisyklės prisilai
kymas pagelbsti patarnavimą padaryti greitesniu.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Chicagos Strytkarią

: — Pasakykitė-gi, Jonai, kaip žmogus kolęros ap
imtas išrodo, kad galima ją but pažinti.

— U-gi iš pat pradžios prasideda paprastu paleidi
mu vidurių, ir žmogus visai nejaučia, kad kas baisaus 
gal iš to išeiti. Toliaus tas paleidimas darosi kas-kart 
tankesnis ir skystesnis, išmatos iš žmogaus išeina be jo
kio kvapo ir spalvos, balagane s, kaip ryžių sriuba; pas
kui prasideda vėmimas, taip-pat kaskart tankiau ir sky
sčiau; viduriai įpuola, kūnas atšalu, išpila šaltas prakai
tas, nosis atsikiša, akįs giliai įpuola ir aplinkui jų pamė
lynuoja, balsas pasidaro užkimęs, tykus, neaiškus, to- 
Jjaus rankos ir kojos mėlynuoja; ligonis palieka ramus 
Ii’ nejaustus, tiktai laikas nuo laiko pasijaučia ligonio 
kūne skaudus mėšlungio traukimai po krutino ir blauz
dose; šlapumas visai sustoja. Tokiame padėjime ligo
nis pasilieka keletą valandų, o net visą dieną. Jeigu 
pradeda eiti geryn, tai vėmimus pasiliauja, ligonis atšy
la, išmatos eina gelsvesnės, ligonis šlapinasi, paliauja jį 
mėšlungiai traukę, ir, labai p: lengvėle, jeigu neprisika
bina karštinė ar kita kokia liga, ligonis pasveiksta, bet 
dar ilgą laiką būva silpnas, nebegali dirbt ir turi labai 
atsargiai gyventi, kad savo sveikatai neužkenktų. 
Kartais ta liga—kolera—labai greitai žmogų pasmaugia. 
Išsyk pasirodo mažas paleidimas vidurių, žmogus jau
čiasi gana tvirtu, sveiku, dirba, tik susyk ant vietos, kai 
perkūno užgautas, krinta, mėšlungio traukomas pamėly
nuoja ir per poni valandų-pabaigtas žmogaus gyveni
mas...

, (Toliaus bų^.i

j Gazrio Pečiaus t'arankunms su Kerasininiu Aliejum

'Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų'

Parsiduoda geležinėse ir 
abelnose krautuvėse arba 
kur tik jus pamatote pa* 
veikslą NAUJOS TOBULY
BĖS MERGINOS.

Padaryta 1, 2, 3 ir 4 de- 
gėjų didumų; taipgi speci- 
ališki 2 ir 4 degė ją pečiai 
su Prietaisu Beliepsniaiu 
Kepimui.

-viską krūvoje,. ruimingu, pilnu virimui prietaisu. Vienas patruu- 
Beliepsuiam Kepimui. Mažus pustumėjimas padaro jįjį vėl pa-

ŽIŪRĖK NAUJOS TOBULYBES MERGINOS
Jinai yra visos šeimynos drauge—vadove prie geresnio virimo, švaresnes, 
vėsesnės virtuvės ir mažiaus darbo.
Jus rasite josios paveikslą visur languose ir ant stalą geležinėse krau
tuvėse, rakandu ir abelnose krautuvėse, ir kur tiktai jus jąją pamatysi
te, tai ten rasite NEW PERFECTION ALIEJINĮ KEPAMĄJĮ PEČIŲ, 
šis NEW PERFECTION, kaip ir gazinis pečius, suteikia užtektinai šilumos—kiekvienai degėjas 
pasiekiu pilno karščio į valandėlę po tam, kai jus pridedate degtukų prie knato.
Tai yra Aliejinis Pečius pastovių papročių. Jis yra visada geras. Jis dabar aptarnauja du mili
jonų laimingų šeimininkų—paliudydami, kad visose smulkmenose jis yra moksliškai teisingas. 
Su greit veikiančiu NEW PERFECTION jus galite turėti labai Žemą, vidutinišką arba augštą 
liepsną—bile kokio didumo, kurio jus norite, “kaip guzas!” Tik pasukite liepsnų ligi pageidau
jamam laipsniui. Liepsna paliks pastovi. Ji neišuųgs, nei persimainys. Nėra jokių skylėtų de
gimo triubų, kurios nuo perkaitimo susiriestų arba išsįskėslų arba užsikimštų suodžiais. Tokiu 
budu užtikrinta pilnas išdegimas ir saugumas. Nėra jokių durnų arba kvapsnių.
NEW PERFECTION Pečius, kaip augščiaus parodytas, turi savyje keturių degėjų pečių, Beliep- 
snj, Virimo ir Kepimo Pečių— 
kimus silpnintojo uždaro pečių 
prastu pečium.

Pradinis ap vertinimas, kuri Miestas Sur
face Liniją nuosavybei, buvo (langiaus negu 
$30,000,000 mažesnis tos sumos, kuri ištik rują 
buvo įdėta į tą nuosavybę. Prie šio pradinio 
apvertinimo, kuris išnešė $60,000,000, apie $88,- 
000,000 buvo nuo to laiko pridėta prie kapitalės 
vertės ant certiiikatą, kurie išleista su lyg mie
sto taisyklinią proviziją ir kurie perstatų su
mas, tikrai išleistas kapitalinėje atskaitoje, taip 
kad perkamoji kaina Miestui vasario 1 d. 1916 
m. buvo $148,221,578.

Šioji milžiniška suma yra užtektinu priro
dymu, kad žmonės, kurie turėjo kapitalo, užsi- 
tikėjo didžiu reikalu, aprūpinančiu Chicagą 
transportacija. Kitaip jie nebūtą atidavę savo 
milioną Kompanijoms vartoti visuomenės labui.

Šisai milžiniškas investmentas yra tiktai 
dalim to, kas bus reikalinga, kad išpildžius atei
ties reikalavimus. Kiekvieną mėtą, sulyg mie
sto įsakymą, Kompanijos turi daryti ilgus savo 
liniją pratęsimus. Praeitą metą suvirš 20 my
lią vienlinką bėgiu (trekią) turėjo būti pasta
tyta už suvirš $1,000,000. už bėgės ir viršutinį 
elektros darbą tiktai.

Nesenai liko pridėta arti -100 naujausio 
typo karą, kurie reikalavo išlaidą apie 
$2,500,000, ir išlaidos naujoms sub-staeijoms 
1914-15 nudais pasiekė virš $500,000.

Chicagos augimas gan artimoje ateityje bus 
tokis, kad daugelis milioną galėtą būti naudin
gai suvartoti.

Kapitalas yra būtinai reikalingas užtekti
nam aptarnavimui.

Musų sekančiame straipsnyje bus toliaus 
apkalbėtas aptarnavimas ir kapitalas.CHICAGO SURFACE LINES

{"Apskelbimai “KATALIKE" atneša gera pelną,!
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Iš Chicago
(Užbaiga nuo pus’. 6.)

AUKOS NUKERTĖJU
SIEMS NUO KARĖS
Gegužes 3 (L SLA. II ap

skritys parengė prakalbas 
Meldažio svet. Kalbėjo adv. 
Brandchulis ir p. Martus. 
Buvo renkamos aukos nu
kentėjusioms nuo karės. Iš
viso surinkta $26.36. Aukos 
įteikta West Sides Dr-jų 
Organizacijos iždininkui. 
Dabar išviso pas minėtos or
ganizacijos iždlininką p. R. 
Zaurą randasi apie $900.00 
dėl nukentėjusiu nuo karės 
lietuviu. B. L.

Šiame susirinkime prisira-jvim naujų narių. Taipgi yra Į 
šė Helena Bandvičait 
prisirašė i Labdarybės sky 
■ių. Jai dar tik 8 metai.

Truputį Klausęs.

Į “Brangus p. Trineri: Dė- 
ikodiamas jums už Linimentą 
įnoriu pasakyti, kad aš net 

jaunikaičiai nuo 14 iki , 21 'nesitikėjau, kad Trinerio Li- 
inetu. Stasys J. Petkus, nimentas 

Pirmininkas.

ii-j kviečiami atsilankyti norin
tieji Įstoti į šia draugiją visi

D. L. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VAKARAS.

Gegužės 1 d. DLK. Keis
tučio dr-ja turėjo savo va
karėlį Meldažio svet. Suvai
dino“ Geriau vėliau, negu 
niekad.”

Po vaidinimui M. Kadzev- 
skis pasakė prakalbą, kurio
je jis ragino darbininkus 
prie vienybės ir švietimosi 
ir remti visas darbininkiš
kas dr-jas į jas įstojant. 
Taip-pat ragino rašytis prie 
DLK. Keistučio dr-jos.

Po jo sulošė juokingą mo
nologą, jau chicagicčiams 
žinomas “komedi jautas”

kad Stepukas. Jisai begalo daug 
. Tai lietu-

McGORMICKO 
STREIKAS.

Kompanija paskelbė, x .... .
gegužio 8 d. visi darbiniu-j juokino publiką, 
kai apart “Twine Mill” su- i viskas Čaplinas, 
grįžę į darbą. Vienok Ame-j 
rikos darbo federacija drau
dė grįžti ir pranešė, kad su 
kompanija neužbaigta tar
tis. Spėja, kad organizuo
tieji darbininkai dar nedirb
sią.

Žmonių buvo daug. Dr-j a 
pusę pelno skiria Westsides 
viešamjam knygynui.

Tututis.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS.

Šioji sąjunga užsiima lab
darybe: šelpia našles ir naš- 
Meius. • i; j: t i-, ..

Nesenai 1-ji kp. tos dr-jos 
ant Town of Lake turėjo sa
vo susirinkimą. Pirmiausia 
kalbėjo kun. Serafinas ra
gindamas visus stoti šioii 
dr-jon ir kokia iš to nauda.,
Po to tarėsi apie forus ir Visi nariai yra užkviečiami 

netik atsilankyti į susirinki
mą, bet kad atsivestu su sa-

ŠV. ALOIZO JAUNIKAI
ČIŲ DR STĖS SUSI

RINKIMAS.
Šv. Aloizo Jaunikaičiu 

Draugystė laikys savo susi
rinkimą nedėlioj, gegužio 
(May) 14 d. 1916 ui. Šv. Jur
gio parap. svet., prie 32-ro 
pi. ir Auburn avė., kamba
rys 3, 1 vai. po piet. Susi
rinkime bus svarstoma kas- 
link ateinančio musu uki- 
ninkiško vakaro ir kitą la
bai daug svarbiu dalyku.

gegužės 30 d. išrinko aukų 
rinkėjus.

Ūkininkų draugija R ’iet-ivi ’.p. m- įsta
tė ukiuosna. ...............................
po GO milžiamų karvių ir po 40 priau
gančių galvijų. Mažesnieji ūkininkai 
užlaiko po 10 milžiamųjų karvių ir la
bai gražiai gyvena. Tai graži Lietuviu 
Ūkininkų draugijos pradžia. Paminė
tose apielinkėse yra geriausia žemė. 
Auga kviečiai, rugiai, dobilai. Ir ge
rinusi ūkiai auginti karves. Viena kar
vė už, pieną atneša $100 pelno i metus. 
Visa žemė išdirbta. Akras kaštuoja po 
$40. $50, $70, $100 ir $150. Arčiau 
miesto yra branginus, tolia:;—piginus 
Lietuvių Ūkininkų draugija rūpinasi, 
kad lietuvis ir maža pinigų suma galė
tų. Įgyti ūkį. Ir i kelis motus gali pa
stoti turtingu ūkininko. Draugija ne
turtingiems lietuviams' duoda visą pra
džią, t. y. ant lengviausių išmokesčių 
karves, arklius ir reikalinguosius prie 
ūkio padargus. Lietuvių Ūkininkų 
draugija nėra kokia tai agentine. Jinai 
nedirba kompanijų laimi, tik lietuvių 
gerovei. Ant ūkių nėra kelmynų. Yra 
tik po kelis akrus reikalingo miško 
Liet. Tik. Draugija turi apėmusi 1,000 
įvairių, didesniu ir mažesnių ūkių. Ti
tuos ukius taigi siūlome lietuviams įsi
gyti. Daug lietuvių apsigauna. Išva
žiuoja į gjyias-kolmynus, per metus ton 
vargsta. Po keliolikai metų netenka 
sveikatos, pinigų ir grįžta atgal mie
stan pas bosą darbo prašyti. Ir išna.i- 
jo gyvena po boso botagu. Pas mus to 
nėra ir nebus.“ Męs stengiamės kiek
vieną lietuvį laiminga: ant ūkio apgy-

Pajieškoma Agota Žolynienė
T' -uri J™’™!’" Žolyno moteris, paeina iš u karvių r no 4) iirimi- - , . • _ ? *

alėtu mane pa- 
nuo 

įmano skausmu strėnose. Aš 
turėjau skausmus strėnuose 
ir kuomet jokie plėstrai jau 
negelbėji, nš užsisakiau 
Trinerio iLinimento ir kaip 
mano žmona antru syk ma
ine subraukė, aš pasijaučiau

i- Oaklev gedaus ir dabar vėl ga-
- • į_ liu dirbti savo darbą, kaip ir

- - " _ pirma.
marginimais. Todėl nepraloš' “Aš patarčiau kiekvienam 
atsilankęs i minėta miiku Ituojaus užsisakyti jį ir lai

kyti po ranka.” Trinerio 
Linimentas yra nesulygina
mas vaistas dėti išlauko ra- 
matose, sausgėloje, strėnas ......... .... t .. ....................
ąkllldant raumenis o-eliant ivon<linti, kad jis trumpu laiku pratur- SKauuaiu, laumėms ^ciiani, ,-tlJ ir amžilJ ant Jiuosavoa žo. 
sunariams sustirus ir t.t., ' mr‘s-_Turi,”° "kių nuo 4o .ligi 200 ak- 

25c ir 50c aptiekose; krasa 
35c ir 60c.

Atsitikimuose viduriniu 
klinčių, nevirškinimo, vidu
rių užkietėjimo, netekimo 
noro valgyti, svaigimo, gal
vos skaudėjimo, nuovargio, 
paimk Trinerio Amerikinio 
Karčiojo Vyno Eliksyro. 
Gaunamas aptiekose. Jos. 
Triner, išdirbėjus, 1333— 
1339 So. Ashland Ave., Chi
cago, Ill. \ o J

liuosuoti taip greitai

TMD. RENGIA ŠEIMY
NIŠKĄ VAKARĄ.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gija 28 kuopa rengia šeimy
nišką pasilinksminimą gegu
žio 13 d., Karwowskio svet., j 
'kampas 22ras pi. ir ......„
avė. Rengėjai rinošiasi pri
rengti kuoįvairiausiais pa-

atsilankęs i minėtą puiku 
zakarą. Rengėjai.

Jurbarko, Kauno gub., kuri persi
skyrė su vyru 6 ar 7 metai atgal. 
Sakoma, kad gyvena kur tai apie 
Baltimore, Md. Dabar jos vyras 
J. Žolynas pa trauktas į Morais 
Court už nelegališką sugyvenimą 
su Antanina Prušinskaite. J. Žo 
lynas, neturėdamas atsiskyrimo 
nuo pirmosios moteries, Agotos, 
sugyveno su Prušinskaite ir turi 
2 kūdikiu ir dar prie to Žolynas 
sugriovė šeimynišką gyvenimą P. 
Kiklio, paviliodamas jojo moterį. 
Agota Žolynienė yra reikalinga 
atsišaukti ir atsiimti savo dukterį 
Birutę, kuri kenčia baisias kan
čias prie svetimos moteries ir įieš
ko savo tikros motinos. Agota 
Žolynienė tegul atsišaukia prie 
State Attorney F. C. Suohrada, 
1814 So. May st., Chicago, Iii., 
arba prie P. K., 2158 W. 23rd st., 
Chicago, Ill.,

•Jeigu neturi pinigu, bus prisin 
stas tikietas. Arba jeigu kas ki
tas žinotu, meldžiame duoti žinią 
minėtu adresu.

Parsiduoda: — parinktinoje vietoje 
šiaur rytinis kampas 35th st. ir Lowe 
avė., pagerintas su 2 augštų mediniu 
namu, muro pamatas, 2 fliatai 5 ir 7 
kambarių su maudyklėmis. 8 pėdų 
basementas, furnace apšildymas vienam 
fliatui, 2 augštų plytinis staldas užpa
kalyje. Visi gatviniai ir speciališki 
mokesčiai apmokėti. Parduoda savi
ninkas už $6,500.

Jas. A. Burka,
620 W. 35th st.. • Chicago. Ill.

Telephone Drover 7563

Pajieškau sesers (no vyru Ronsos- 
kienės) Mariionos. apie metai kaip iš
važiavo iš Pittsburgo, Pa. į Kenosha, 
Wis., ir brolių Jono. Žekes. Kardei ir 
Frido, visi broliai gyveno New Yorke 
2 metai atgalios. Jeigu kas žinotų 
apie juos ar jie patįs, malonėkite atsi
šaukti antrašu:

Agė Cerbauskicnė,
1128 Laurel st.. N. S. Rear Bldg., 

Pittsburg. Pa.

Ypa-

PRANEŠIMAS.
2-rasis Apskr. SLA. ir 1- 

-masis Apskr. TMD. rengia 
prieš Seimą šeimynišką va
karą ateinančios subatos va
kare gegužio 13 d. 1916 m.— 
Mildos svetainėje.

Užkviečiame visus gerb. 
lietuvius atsilankyti.
tingai Gerb. Delegatai ir 
kuopų valdybos malonės ne
ik nepamiršti šio vakaro, 

bet ir kitus, ypatingai įžy
mesnius musu pramoninin
kus, neatbūtinai su savimi 
atsivesti į šį vakarą.

įžanga vyrams 75c, mote
rims 50c.

SLA. 2-tro Apskr. ir 
TMD. 1-mo Apskr. 

Valdybos.

GERI AUS NEGU 
TIKĖJOSI.

P-as John Firmęnt š Bo
wersville, Pa., P. S. K. U. 
181 kuopos narys rašo ši
taip:

PRANEŠIMAS.
Svarbi ir naudinga žinutė nuo Lie

tuvių Ūkininkų draugijos Wiseonsine. 
Męs keli lietuviai sutvėrėme Lietuvių 
Ūkininkų draugiją praeitą rudeni Chi- 
eagoje. Dirbome plianns ir siuntinėjo- 
me komitetus po visas valstijas, kad 
susekti, kur butų patogiau lietuviams 
įkurti savas ūkių kolionijas. Koinite- 
tai atrado, kad Sheboygan County. 
Campbellsport, Plymouth, Cascade, 
Fond du Lae- ir .Milwaukee, yra pato
giausios vietos, šitie visi-1. miestai ir 
miesteliai nuo- ūkių; gali toliausia už 
15 invliu ir arčiausia už pusantros my
lios. Todėl tos visos apieliknės ir ūkiai 
via lietiniams tinkamiausi. Lietuviu

ių. Turime ukius su gyvuliais, su pa 
dargais, mašinomis. Tiktai eik ir gy
venk. Miestai ir miesteliai sujungti 
geležinkeliais ir gatvekariais. Ant 
ūkių yra ežerėliai, teka upeliai. Dabar 
laikas atsišaukti ir pradėti ant ūkių 
gyventi. Taipogi mainome ukes ant 
namų kuri turėtų namelius miestuose ir 
norėtų pastoti ūkininku. Atsišauk, o 
busi Užganėdintas. Geriausia proga yra 
praduti, ūkę renduoti ir po norą metu 
pirkti jeigu kas negali pradedant kartą 
pirkti. Klauskitės per laiškus, o mu
su draugija suteiks visokius patarna
vimus nes męs dirbame ant labo lie
tuviu. Su įvairiais reikalais kreipkitės I 
i Lietuvių Ūkininkų draugijos pirmi
ninką. Be to draugija nutarė laikraštį 
paimti savo organu, kuriam dažniau bu
tų rašoma, apie lietuvių ūkininkavimą. 
D. Mažeika. Pirm., .1315 Auburn avė.. 
Chicago, III. Gco. Daržiniek, sekr.. 
Road 21. Box 49, Cascade. Wis. Adam 
Dutkiewicz. kas.. Road 21, Box 45, 
Cascade, Wis.

REIKALINGAS VAIKI
NAS.

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,

Pajieškau ■ Stanislavos Gulbaitės, ku
ri atvažiavo per Japoniją. Japonijoje 
(Jokoliame) buvo sustojusi ir iš ten pa- 
jieškojo savo tėvo Justino Gulbino, bet 
jis neatsišaukė. Dabar girdėjau nuo 
rusu konsulio. kad ji atvažiavo į Chi
cago. TU. Meldžiu atsiliepti per laišką 
arba kas ja žino, meldžiu prisiųsti jos 
adrpsą, už ką aš busiu labai dėkingas, 
nes aš turiu svarbų reikalą prie jos. 
Mano adresas: ,

Joe Wanton,
Box 216. Wash. County. Woodland, Me.

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

M. Pienis, 
3435 So. ITalsted st., Chicago, Ill.

III.

GRAŽUS PAVASARINIS BALIUS
Parengtas Dr-stės šv. Panos Marijos 

Ražam avos. Paną ir 'Moterių. Atsibus 
nedėlioj. gegužio (May) 14 d. 1916 m. 
Dievo Apveizdos parap. svetainėje, pri? 
Union avė. ir 18-tos gatvės. Įžanga 
15c ypatai.

K. J. FILLIPOVICH,
Gcneralis Agentas Chicagai.

Visoje Chicagoje užrašinėja “Katali
ką,’' priima prenumeratos pinigus ir 
taipogi apgarsinimus j “Kataliką,” Ji
sai mušti įgaliotas agentas, ir todėl ga
lite juom pilnai pasitikėti visuose “Ka
taliko;’- reikaluose.

S. P. Tananevičius.
. , “Kataliko” Leidėjas

CAMBRIEGE, MASS.. LIETUVIAMS.
giliom pranešame, kad P. Bartkevi- 

čia, 877 Cambridge st., Cambridge, 
Mass., yra musų įgaliotas agentas, l’as 
ji galite užsirašyti “Kataliką.” ir už
simokėti pinigus. ,

S. P, Tanansvičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

BUČERNŠ ir grosernė pigiai.
Parsiduoda:—bučernč ir grosernė lie

tuvių .apiclinkčje, biznis gerai išdirbtas 
ir pelningas; biznis vertas $2,700, par
siduoda tiktai už $1.900. Pardavimo 
priežastis: savininkas eina į kitą biz
nį. Puiki proga. . Atsišaukite adresu: 
3329 So. Halsted st., Chicago. Ill.

Telefonas Drover 4066.

DEŠIMTS MILIJONŲ DOLE- 
riii pradedamos “Cut Over” že

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

TA

JONAS M. TANANEVICZ Sav
CHICAGO, ILLINOIS5249-55 SO. MORGAN ST
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SAVINGS BANK
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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 Chicagcs mieste.

PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolek- 

tektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

t:

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

SIUNČIA pinigus i 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.

BANKOS VALANDOS: Utarninkais, Ketvergis ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. Paneriais, Šaradomis ir Pėsčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety.
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