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METAI XVIII

£ *«■Didžiansis Pasaulio Istorijoje Laivynu Mušis.M%

Mušyje Dalyvavo Apie 
į 150 Kares Laivų

Apie 30 Karės Laivų Nuskandinta.
sis skaitlius žuvusių iki šio
lei viename atskirame mū
šyje ant jūrių. Iš anglų 
pusės, sulyg apskaitliavimų, 
žuvo apie 5,000 žmonių. Gi 
iš vokiečių pusės žuvusiųjų 
skaitlius yra nustatomas 
tarp 3,000 ir 5,000.

Mušis atsitiko netoli per- 
takos Skagerak, kuri suvie
nija Baltike jūres su Šiau
rės jūrėmis. Taigi mūšio vie
ta buvo netoli nuo vokiečių 
prieplaukų ir gan dideliame 
tolume nuo anglų prieplau
kų, kas 'vokiečiams suteikė 
pirmenybę mūšyje. Apart 
nuostolių pačiame mūšyje, 
pranešama, kad aštuoni vo
kiečių karės laivai pasislė
pė danų prieplaukose ir kad 
anglų laivai saugoją tuos 
laivus, kad jie neišbėgtų. 
Sulyg tarptautinių taisyk
lių, tie laivai turi išsinešti 
laukan į 24 valandas arba 
nusiginkluoti iki karės pa
baigai. Jeigu šis praneši
mas butų teisingas, tai reik
štų, kad prie pražudytųjų 
mūšyje laivų vokiečiai ne
teks karės metui dar astuo
nių laivų. Iš Danijos pra
nešama, kad netoli nuo 
įkrauto buvo matytas labai 
sudaužytas vokiečių mūšio 
skraiduolis Seydlitz su dvie- 
mi skylami šonuose ir kad 
šį laivą vijęsi anglų karės 
laivai.

Vokiečių tikslu šiame mū
šyje, kaip manoma, buvo pa
sistengti prasimušti per re
težį, kuriuom anglų laivy
nas yra atkirtęs Vokietiją 
nuo viso likusio pasaulio, 
ir taipogi “išsibandyti pa- 
jiegomis.” Kaip rodo mūšio 
pasekmės, vokiečiai smar
kiai anglus apkūlė, nors pa
tįs buvo priversti pasitrauk
ti mūšio pabaigoje ir nors 
jiems nepasisekė sulaužyti 
anglų galybės ant jūrių.

Pilnai šio mūšio pasek
mės, gailma tikėtis, neišsi
aiškins dar per ilgą laiką, 
nes taip anglai, taip vokie
čiai net oficiališkai stengia
si savo nuostolius sumažin
ti, o priešo nuostolius padi
dinti. Visgi tai, kas iki 
šiolei paaiškėjo, leidžia ma
tyt, kad šisai mušis buvo 
didžiausiu pasaulio istori
joje laivynų mušiu ir kad 
mūšį galutinai laimėjo ang
lai.

Praeitos savaites seredo- 
je Šiaurės jūrėse ištiko di- 
džiausis laivynu mušis, ko
kis tiktai kuomet nors bu
vo pasaulio istorijoje. Vo
kiečiai ii’ anglų laivynai su
sirėmė didžioje kovoje, ku
rioje iš abiejų pusių žuvo 
apie 30 didesnių ir mažes
nių karės laivė. Dėlei cen
zūros aštrumo, iki šiolei vi
sos mūšio smulkmenos nėra 
žinomos. Vienok iš to, kas 
cenzūros praleista, matyt, 
kad tai buvo mušis, kuria
me lygaus pasaulis iki šio
lei neregėjo. Kaip matyt 
iš atėjusių žinių šiame milži
niškame mūšyje dalyyavoųš 
abiejų pusių išviso .150 
karės laivų, tarp kurių bu
vo visa eilė didžiausių karės 
laivų — drednautų. Kaip 
žinios paroo, anglai netekę 
apie 20 laivų. Gi vokiečių 
nuostoliai buvę apie 18 lai
vų.

Mušis prasidėjo tarp dvie
jų atskirų abiejų laivynų 
dalių. Vienok neužilgo mu- 
šin šoko ir didieji abiejų 
laivynų milžinai. Prasidė
jęs seredoje po pietų, mu
šis tęsėsi iki sekančios die
nos ryto, kuomet vokiečių 
laivai pasitraukė atgal ir 
pasislėpė už savo tvirtovių.

Kadangi vokiečių laivy
nas pasitraukė nuo mūšio 
vietos, užleisdamas lauką 
anglų laivynui, tai reikia 
skaityti, kad laimėjo mūšį 
anglai, nors jie ir pražudė 
didesnį skaitlių laivų. Ang
lai neteko, apart eilės ma-į 
žesnių laivų, sekančių di
džiųjų šarvuotų ir paprastų 
mūšio skraiduolių: “Invin
cible,” Queen Mary,” “In
defatigable,” Warrior” ir 
kitų. Sakoma, kad tarp žu
vusių vokiškų laivų buvo 
vienas didžiausių pasaulyje 
karės laivų skraiduolis 
“Hindenburg,” kurisai bu
vo dar tiktai suvirš vieni 
metai padirbtas-. Tarp vo
kiečių nuostolių yra du mū
šio laivai, du drednautiniai 
mūšio skriaduoliai, du vė
liausi lengvi skraiduoliai ir 
eilė kitų laivų. Kai-kurie 
laivai buvo taip greitai nu
skandinti, kad visa jųjų įgu
la beveik iki paskutiniam 
žmogui žuvo. Apskaitliuo- 
jama, kad išviso mūšyje žu
vo apie 8,000 iki 10,000 ju
rininkų — tai yra didžiau-

ŽUVO ANGLIJOS KARĖS 
MINISTERIS KITCHE- 

NERIS.

Angliją šią savaitę patiko 
dar didesnis smūgis, negu 
paskandinimas keliolikos 
karės laivų, kurių Anglija 
neteko praeitą savaitę ko
voje su vokiečių laivynu 
Šiaurės jūrėse: žuvo anglų 
karės ministeris Kitchener, 
stambiausias karės reikalų 
žinovas ir tvarkytojas, kokį 
Anglija turėjo dabartinėje 
karėje. Kaip pranešė Ang
lijos didžiojo laivyno vadas, 
admirolas Jellicoe, į vaka
rus nuo Orkney salų (į šiau
rius nuo Škotijos) žuvo ang
lų skraiduolis Hampshire, 
užšokę ant minos ar torpe
dos pataikintas—tas nesuži
nota iki šiolei. Skraiduoliu 
Hampshire Anglijos karės 
ministeris Kitchener įr jojo 
štabas važiavo Rusijon. 
Drauge su laivu žuvo Kit
chener ir visas jojo štabas 
bei laivo įgula. Sulyg pra
nešimų, neišsigelbėjęs nei 
vienas žmogus nuo skraiduo
lio.

Kitchener buvo vienas 
Anglijos įžymiausių veikė
jų, daug pasitarnavęs savo 
šaliai, gabus karės vadas ir 
neblogesnis administrato
rius. Jojo pastangomis ang
lų kariumenė iš neskaitlin
go būrio vienų metų bėgyje 
pasiekė 3 milionų. Atsiekė 
jisai to be priverstino ka
reiviavimo. Niekuomet pir- 
miaus nieko panašaus nie
kas nepadarė.

VOKIETIJA ATMETĖ 
ANGLIJOS IŠLYGAS 
LENKŲ MAITINIMUI.
Jau buvo anksčiau pra

nešta apie derybas tarp Vo
kietijos ir Anglijos dėlei 
Lenkijos maitinimo. “Ka
talike” buvo pranešta apie 
išlygas, kurias Anglija sta
to prie savo leidimo maitin
ti Lenkijos žmones. Dabar 
pranešama, kad Vokietija 
tas išlygas atmetė. Tokiu 
budu Lenkijos maitinimo 
•klausimas užsibaigia, bent 
tuom tarpu. Nėra abejonės, 
kad Amerikos lenkai dės vi
sas savo pastangas ir to- 
liaus, kad tiktai sutvarkius 
savo santautiečių šelpimą 
prideramu budu.

VOKIEČIAI SPIRIASI 
PIRMYN PRIE 

VERDUNO.
i Praeitą savaitę toliaus tę
sėsi atkaklus mušis tarp 
vokiečių ir franeuzų prie 
Verduno. Vokiečiams pasi
sekė šiek-tiek pirmyn nu- 
ižengti.

MIRĖ ČHI&UOS 
PREZIDENTAS.

Praeitą utarninką mirė 
Chinijos prezidentas Yuan 
Shih-Kai. Jojo vietą užėmė 
Chinijos viceprezidentas Li 
Yuan Hung. ’ Velionis pre
zidentas keletą dienų sirgo 
kokia tai viduriu liga. Ke
letą dienų prieš jojo mirtį 
buvo prasiplatinęs gandas, 
kad jisai nunuodintas.

Yuan Shih-Kai buvo vie
nas įžymiausių ypatų šių 
dienų Azijoje. Panaikinus 
Chinijoje karalystę ir ap
skelbus jąją respublika, 
Yuan Shih-Kai buvo išrink
tas prezidentu. Vėliaus ve
lionio pastangomis Cbinija 
buvo vėl apšaukta imperija 
ir jisai išrinktas imperato
rium. Toji permaina vienok 
sukėlė tokią suirti te it* revo
liuciją Chinijojb, kad Yuan 
Shih-Kai buvo priverstas at
sisakyti nuo imperatoriaus 
vainiko ir ChinrĮai sugrąžin
ti republiką, kurios prezi
dentu jisai po senovei, pasi
liko.

NENORI WILSONO 
TARPININKAVIMO.

Vokiečių liberalai nenori 
Suv. Valstijų prezidento 
kaip tarpininko taikos dery
bose, apie kurių galimą 
pradžią jau nuo kiek laiko 
rašoma įvairių šalių laik
raščiuose. Praeitą savaitę 
Vokietijos Reichstage (par- 
liamente) Dr. Gustav Stre- 
semann, vokiečių nacionali
stų liberalų vadovas, laike 
prakalbos atmetė mintį, kad 
prezidentas Wilsonas veiktų 
kaipo taikinimo tarpininkas. 
Sulyg šio vadovo nuomonės, 
tarpininkavimui gerinus tik
tų Šveicarija, nors jinai ii 
maža. Amerikos preziden
tas netinkąs, nes Suv. Vals
tijos laike dabartinės ka
rės nepasielgusios kaipo 
heutralė šalis. >

KETURI PASMERKTI 
MIRTIN UŽ IŠDAVYSTĘ.

Iš Austro-Vengrijos sosti
nės pranešama, kad keturi 
Vengrų Čekų Partijos na
riai liko nuteisti mirtin kai
po apkaltinti šalies išda
vystėje. Jie įtarti pastan
gose suartinti Čekiją ir Ru
siją. Vienas apkaltintųjų 
daugel kartų net į Petrogra
dą važinėjęs. Visi keturi už
ima įžymią vietą čekų vi
suomenėje. Vienas apkal
tintųjų yra net parliamen- 
to atstovu.

AUSTRAI PAĖMĖ DVI
TVIRTOVES.

Praeitą savaitę austrai 
oficialiai pranešė, kad jųjų 
kariuomenė užėmė dvi ita
lų tvirtoves Asiago ir Ar- 
siero. Prie italų-austrų ru- 
bežiaiis jau nuo senai ver
da smarkus mušis, kuriame, 
kaip galima matyt iš prane
šimų, viršų ima iki šiolei 
austrai, kurie italus nuginė 
gan toli atgal.

AUSTRO-VENGRIJA 
PRIEŠINGA WILSONO
TARPININKAVIMUI
Kaip Vokietijoje, taip ir 

'Austro-V engrijoje pradeda 
augti neoraš ,kad preziden
tas Wilsonas butų tarpinin
ku taikos derybose. Austro- 
Vengrijoje vis labjaus iš
reiškiama pageidavimas, 
kad Ispanijos karalius Al
fonsas butų taikintoju.

KARĖS LAUKO STOVIS 
SALONIKUOSE.

Talkininkų kariuomenei 
užėmus grekų miestą Sa
lonikų tos kariuomenes vy
riausybė apskelbė miestą 
karės lauko stovy j, kas reiš
kia, kad visi paprastieji 
įstatymai yra atmainomi ir 
jųjų vietą užima karės tai
syklės ir visa valdžia per
eina į kariuomenės vadų 
rankas. Grekai šiuom talki
ninkų žingsniu, kaip pra
nešama, neišpasakytai pasi
piktinę.

ITALU GNEROLAS 
PRAŠALINTAS.

Iš Rymo pranešama, kad 
liko prašalintas iš tarnybos 
'generolas Brussati. Praša- 
linimo priežastim yra pa
duodama tai, kad jisai ne
pasirūpino padirbti apka
sus, kad nuo austrų apsi
ginus.

TURKŲ MIESTĄ 
BOMBARDAVO.

Kaip turkai oficialiai pra
neša, praeitą savaitę talki
ninkų orlaiviai bombardavo 
turkų miestą Smyrna. Ke
letas ypatų užmušta bei su
žeista, ir padaryta nuostolio 
namams.

RUSŲ SMŪGIS 
AUSTRAMS.

Galicijoje rusai šios savai
mės pradžioje staiga užpuolė 
iaustrus 250 mylių fronte ir 
•atgal atstūmė, paimdami di
delį skaitlių belaisvių.

GAUSI AUKA 
MOKSLAINĖMS.

Praeitą nedėldienį Rocke- 
fellerio mokslo taryba New 
Yorke paskelbė, kad $789,- 
980 paaukauta įvairioms 
mokslainėms Suvienytose 
Valstijose. Didžiausia dova
na $250,000 teko Washing
ton Universitetui, kuris ran
dasi St. Louis, Mo., ir se
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UŽTVIRTINO KARIUO
MENĖS PADIDINIMĄ.
Praeitą subatą preziden

tas Wilsonas pasirašė po 
kongreso priimtu biliu, 
kuriuom Suv. Valstijų ka
reivių skaitlius padidinamas 
iki 215,000 vyrų. Tame 
skaitliu j e yra tiktai eiliniai 
kareiviai, išskiriant tokius, 
kurie nestoja mūšio linijon.

NUPEIKĖ VOKIEČIUS.
Praeitą savaitę buvęs pre

zidentas Rooseveltas laikė 
St. Louis Mo., prakalbas, 
kuriose smarkiai užsipuo
lė ant prezidento Wilsono ir 
taipogi ant Amerikos vokie
čių, kuriuos jisai už jųjų 
veikimą naudai Vokietijos 
pavadino tiesiog šios šalies 
išdavikais.

PASMERKIA NEPADO
RIUS RUBUS.

J. M. Milwaukee, Wis., 
arcivyskupas Messmer iš
siuntinėjo į parapijas laiš
ką, kuriame pasmerkė mo
terų nešiojimą peraug at
viru rūbų kaipo nepadorų 
dalyką ir įsakė klebonams 
pradėti karę prieš tokių rū
bų nešiojimą tarp parapi- 
jonių

KARĖS REIKALAMS.
Praeitą savaitę Suv. Val

stijų kongreso žemesniame 
bute liko priimta keletas su
manymų, kurie turi savo 
tikslu padidinti šios šalies 
kares spėkas. Demokratai 
buvo pakelta iki 3,500,000. 
000 kariškos orlaivininkys- 
tės reikalams. Republiko- 
nų pastangomis toji suma 
buvo pakelta iki $3,000,000. 
Skaitlius tarnaujančiųjų or
iai vininkystės skyriuje bu
vo padidintas iki 2,730. Tą 
pačią dieną atstovų butas 
'priėmė bilių, kuriame val
džia yra įgaliojama statyti 
valstybės lėšomis užlaikomą 
šarvų dirbtuvę. Republiko- 
nai buvo tam priešingi. Vie
nok sumanymas perėjo de
mokratų balsais.

kanti savo didumu dovana 
— $75,000 — liko paskirta 
Rockfordo kolegijai, kuri 
randasi mieste Rockford, 
Ill.

CARRANZA GRĄSINA 
KARE.

Praeitą savaitę Mexikos 
prezidentas prisiuntė Suv. 
Valstijoms pranešimą, ku
riame reikalaujama, kad 
šios šalies kariuomenė tuo- 
jaus pasitrauktų iš Mexi
kos. Jei tas reikalavimas 
nebūtų išpildytas, tai Car
ranza grąsina griebtis už 
.ginklų, jeiškia pradėti karę 
prieš Suv. Valstijas.

Kol-kas Suv. Valstijų ka
riuomenė nėra ištraukta iš 
Mexikos, ir nežinia, kuom 
visas šis reikalas pasibaigs.

MIRĖ ĮŽYMUS 
PEDAGOGAS.

Morgan Park’e, III., Chi- 
cagos priemiestyje, mirė 
.praeitą nedėldienį nuo vė
žio ligos Dr. Hubert M. 
Skinner, plačiai žinomas 
Amerikoje pedagogas, rašy
tojas ir prelegentas. Tarp 
kitų dalykų, jojo atliktų, 
velionis įvedė Lincolno die- 
'nos šventę, kuri dabar yra 
švenčiama visose Suv. Vals
tijose.

IŠ MILIONŲ Į NETURTĄ.
Prieš lygiai porą metų tū

las John Claflin New Yor- 
\ke buvo prezidentu kompa
nijos, kurios kapitalas išne
šė $34,000,000. Dabai* vi
sas jojo turtas tai $200, su
dėti banke. Minėtoji kom
panija 1914 metais susiban- 
kflitijo, ir jos prezidentas 
greitu laiku iš milionų val
dytojo pavirto į visišką ne
turtėlį.

(UŽPUOLĖ SUV. VALSTI
JŲ JŪREIVIUS.

Praeitą panedėlį 200 vyrų 
maištininkų San Domingo 
republikėlėje užpuolė ant 
Suv. Valstijų jurininkų. Iš
nikusiame mūšyje liko už
muštas tūlas sktlius maišti- 
ininkų, ir maištininkai liko 
nuvyti. Iš amerikonų nei 
vienas nežuvo. ■ '
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Iš Užjūrio
ČIURLIONĖS PARODA 

MASKVOJE.
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Vasario 6 d. apsilankęs 
latvių dailininkų parodoje 
Maskvoje, latvių šaulių nau-1 
dai sutaisytoje, turėjau pro-, 
gos susipažinti ne tik su 
latvių daile, bet ir šiek tiek 
su j u visuomenės darbu, r--

Pirmiausia, deja, turiu 
prisipažinti, kilo man pavy
do jausmas latviams: visuo
menės darbe latviai toliau 

' nužengė už mus — iš viso 
ko matyti mokėjimas dirbti, 
iš anksto apgalvoti net pa
čius smulkiausius detalius, 
darbo solidarumas ir tt.

Toks darbas, be abejonės, 
daro gerą įspūdį ir gerai 
rekomenduoja latvius, kaip 
tautą, svetimtaučių akyse. 
Toks savo kultūros laipsnio 
reprezentavimas, žinoma, 
jiems nepraeis pro šalį. Aš 
nekalbėsiu apie latvių dai
lininkų paveikslų kokybę ir ; 
visai nenoriu lyginti su 
Čiurlionės paveikslų paro- . 
da, nes tat padarys žino
vai; aš tik viena noriu pažy-> 
mėti, — kad latviuose prie 
visuomenės darbo prisideda 
nepalyginamai daugiau in
teligentų ir varo jį savo spe- 
cijalybe. Sakysim kad ir 
dailės parodą Maskvoje su
taisė ne svetimi tai kultū
ros šakai žmonės, bet patys 
dailininkai: tam tikslui bu
vo sudarytas iš pačių daili
ninkų Komitetas. Komiteto 
pirmininkas Skolbė, sekr. 
Puricac, nariai: Airvitas, 
R(ėw¥tedj^TO'Gzeniš irjLai- 
cenas.

Jeigu grįšim prie musų 
parodos, tai reikia pasaky
ti. nieko panašiai nebuvo: 
ja teko užimti žmonėms, 
nedaug bendra su daile te- 
turintiems. Bet, spren
džiant iš minėtos latvių pa
rodos, iš viso ko matyti, mes 
nemažiau turim dailininkų 
ir nemažesnės vertės, nekal
bant jau apie Čiurlionį. Bet 
kur tie musų dailininkai da
bartės išsiblaškė, sunku pa
sakyti. Kaip ir kitose mu
sų darbavimose srityse, taip 
ir dailininkų tarpe nematy
ti tos pajėgos, kuri juos 
trauktų krūvon, į vieną kuo
pą, kad ji galėti}, kaip lat
viai, parodyti savo kultū
ros laipsnį, bot kiekvienas 
darbuojasi sau skyriumi ir 
nyksta ten tarp svetimtau
čių. O męs vis dėlto jau 
turime kuo pasirodyti. Pa
tvirtinta tai Čiurlionės pa
roda, kuri iki šiam laikui 
per šį sezoną Maskvoje tu
rėjo ar tik ne didžiausią 
pasisekimą ir kurios atbal
siai iki šiai dienai nenu
stoja skambėję.

Ką rusų visuomenė ma
no apie musų garsųjį daili
ninką, galima spręsti iš ru
sų spaudos balsų. Ne pro 
šalį bus juos išvertus ir iš
tisai padavus ir lietuvių 
spaudoje.
^Rusų laikraštis — “Soln- 

cė Rossii” (Rusų Saulė) — 
apie Čiurlionį taip rašo:

M. K. ČIURLIONIS.
Pomirtinė j o paveikslų 

’paroda Maskvoje.
Dabar. . penkerįetųs me- 

tams-po M};;^rliončs - mįr-

, r—-y    - •
(susidariusi. Joje matomi ir 
! misticizmo krislai ir gi- 
įlaus abstraktumo, ir' kon
kretaus psichologinio ana- 
lizo. Ši eilė charekterizuo- 

ties sukakus, žinant, jog jį K nepaprasįaį giliai galvo-
supras ir panorės suprasti,L xJ.no.„

ijchila u.
galima suprasti, galima kai- Turėdamas visas dovanas 
bėti apie jo tverybą. ®Ys^|mųzikos karjerai, su dide- 
dailininkai, o ypač kriti va lpu pasįseknnu atlikęs savo 
su atida lydėjo jauną lietu-lfug^ viešame koncerte Leip- 

■vių dailininky, sąmoningai cig(l, Ciurlionis pagrįžo į 
analizuodama ir palankiai I Varšavą ir čia užsiėmė ta- 
'apvertindami jo tverybą. pylllu
Čiurlionis, kaip ir visi ori- Pražioję jis mokosi Kauzi- 
ginalųs galvotojai apie Kos-ko ainaįp mokykloje, gi pas- 
mosą, apie žemišką ir pa- fcįau g. Stabrauskio veda- 
geidaujamą pasaulį, atsito- lmoje tapymo mokykloje, 
lino savo mintyse ir pasi-K£okyk]os įr jp0kyf0jaj su
joto vienumoje esąs. ki-Le^g jam vįen technikos ži- 
kimas kaip tai netikusiaikurias jis ytin urnai 
pasielgė su šiuo talentingu sučiupdavo; bet toli gražu 
asmeninu, tartum tyčiomis nįeks negalėjo padaryti įta- 
pavertęs jį savo paradoksų hios į j0 jaįiės pasaulėžiūrą 
ir ironijų meilės auka. |įr tverybą. Jis buvo jau

nė

tuvių Dr-jos dėl karo nu- 
kentėjuslėms šelpti, yra pą-j 
■vesta rupinties rusajs, lat-’ 
viais ir lenkais pabėgėliais, 
kuriems taip pat duodama 
(pašalpa iš tam tikrų sumų, 
gaunamų iš tautinių komi
tetų kai], latvių, taip ir leių 
kų. Latvių lenkų ir msų 
Lietuvių Draugijos Baliną-, 
yičių skj/i'us priežiūroje 
iyra apie 450 žmonių.;

Artinantis laukų darbo 
metui rengiamasi prie Sky
riaus atidaryti darbo biu
ras. Tam darbui prP.ar'a 
“Šiaurės Pagalbos” draugi
ja.

ir ironijų meilės auka.
Dvasioje būdamas vienu-1pasirengęs dailininkas, 

moję, Čiurlionis socijalių jam savo mintims įkunyt 
aplinkybių, kuriose jam te-j reikalingi buvo tik įran- 
<o gyventi, priverstas buvoikiai.
vesti sąmoningą visuome- gyvenamoji epocha uždėjo 
nės gyvenimą, sutikdavo tam tikrą pareigą. Socija- 
daugumą žmonių ir jų tar- liai suvaržytas tautos atgi- ’ 
pe užėmė žymią vietą. mimas, kuri gilioje praeity-

Turėdamas numatymo irNe didžiavosi pirmaeile kul- 
analizo dovaną, Čiurlionisuuia’ Pa^au^č į darbą li- 
tąpo savo gimtinės dailėsr®ra^ul0s dailės srytyje, 
'tvėrėju, sodintoju, atnaujin- v^sus goriausius Lietuvos 
toju suims. Męs pražiopso jom

a ] atgimimą tautos, gyve
na vo proto pamatine ypa-1 v. , , ... .x i , j . v. .v : nancios tarp Petrapilio irt v be būdamas galvočius, is-Lr . 1 .. . 1 ....

,-t w. ® t . , varsavos, ir ii buvo palikta lųlęs augsciau salių ir tau- .v. ... ..
, .. .. t i D- x i išimtinai savoms paiiegoms.tų, stojo ns nedideles tau- .. . , . , . ,, , . v. -xt 1 Čiurlionis atsidavė tartos atgimstančios mtengen- .. , , . ... _ .... • v . . . . ,x nauti tautai, atidavė lai saujos priešakyje ir kultūros. . v d.. . . . ... vo dažus, rojolę ir organi-dirvoje buvo pirmos eiles ■ . . . d T 3..... .... ... zacmius gabumus. Jam ma-jos darbininkas, viltis, dziau-1 v . ■ , . , . . .’ zai suprantamą gimtąja kal- gsmas ir grože. . .. ._ . ° , ’ x-XT. .v. .v. . . bą jis pradėjo mokyties.Visišką savo mineių vaiz- MoMsi jjs gofijos K 
dų išreiškimą radęs tapyme, moutait6 susiartilM su į, 
jis prie sms tveiybos pn- greit , ¥edg>- - .
< j<> ve ai, gi y m ve a siami (Užbaiga sekančiam 
savo trumpam, jautriam, • i J
beveik kančių gyvenimui. 'J
Galų-gale pasauliui ir gini-j BALINAVIčIAI 
tinei tautai pašauktas duoti (,Mogilevo gub.) ’ 
neužmirštinų veikalų eilę, LietuyiŲ H šįoje 
jis buvo užkluptas sunkios ielink6-e yj.a ie 300J 
ligos, anksti pakirtosios jo Jaia rupinasi‘vietinis Lietu. 
gyvenimą. . Draugijos dėl karo nu-

Giinė M. Čiurlionis m. kentėjusiems šelpti skyrius, 
Varėnoje, Vilniaus gub. teikdamas pašalpą pinigais 
1875 m. Jo tėvas buvo var- ų. drabužiais. Pašalpos pini- 
gonininkas. Kada sūnui su- gaįs duodama iki 6 rub. mė- 
ėjo 3 metai, jis persikėlė į nesyje vienam žmogui. Mie- 
Druskininkus, kuriuose tar- stelyje yra nusamdyti ke
liavo vietinėj bažnyčioj. ]į Kutai, kaikuriuose gy-

Busimas kompozitorius ir vena keliolika pavargusių 
dailininkas anksti parodė j senučių ir su vaikais mote- 
nepaprastą muzikos gabumą rįškių.

.?vJ.aS a^^avt” Ji kuni- jg rudens drabužiai buvo 
gaiksmo Agmskio (1884 - kami h. dahjami daugiau: 
1888) muzikos mokyklon. reikalingiems pabėgėliams; 
Dar pemkolikos tik metuku pastaruoju metu buvo 
vaikas, Čiurlionis, savųjų U <<šiauras Pagaibos” (Sie. 
veimų a i imu, atkreipė į veropomošč’ės) draugijos 
save savo selpėjo kunigaik- nemaža drabužių ir avali- 
scio^ Ąginskio domą. kuriais apdengta ir ap-

Išsiuntė vaiką į Varšavą auta dauguma pabėgėlių, 
ir įstatė konservatorijoj, rudens buvo žadama 
kurią jis baigė 1900 me- ktidiiryti pračįėdamoji liau
tais. Pagaliaus pabaigęs vie- dės mokykla pabėgėlių lie- 
tinėj Varšuvos konservato- tuvių vaikams su tam. tikra 
rijoje savo muzikos lavini- programa, bet negauta lei- 
mąsi metams pavažiavo į dimo, tai ir atidėta tolimes- 
Leipcigą. Iniam laikui.

Varšuvoj ir Leipcige gy- Dabar ruošiamasi atidary- 
vendamas, Čiurlionis ypa- ti prieglauda 30—35 lietu- 
tingai daug darbavosi. Su- vių pabėgėlių vaikams. Na- 
sitikdavo jis su įvairiais in- mai jau nusamdyti, lovos 
teligentų visuomenės atsto- padarytos ir namų taisymas 
vais, daug skaitė ir mokė-jau baigiamas, taip kad ba
si. Įdomovo jis astronomi- landžio 1 d. manoma prie- 
ja, Aigypto, Persijos gyve- glaudą atidaryti. Rupina- 
nimu, Indijos filosofija. Bi- masi išgauti leidimas, kad 
blija, Kantu, Nitše, Dosto- butų galima prieglaudoje 
jevskiu, Edgaru Po. vaikučius mokyti gimtąja 

Šita eilė, jeigu į ją išsi- kalba, skaityti, rašyti ir 
žiūrėsime, be galo charakte- skaitmenuoti.
ringą ir nėra pripuolamai Babinavičių skvr.'ui, Lie-

Čiurlioniui, lietuviui

Lietuviai pabėgėliai su 
vietiniais rusais sugyvena 
gana girai. Gal būti dėlto 
taip yra, kad čia vietiniai 
rusai yra ankščiaus susipa
žinę su lietuviais (kurių šio 
j e apielinkėje yra apie 2,000 
ir gyvena nuo 20—30 me
tų), kaipo su darbščiais ir 
sąžiningais piliečiais, nesi- 
didžiuojaučiais prieš vieti
nius gyventojus rusus, kap 
kad daro “miejseowa szla- 
chta,” niekindama visa, kas 
'nelenkiška.

Įgaliotinio padėjėjas,
K. Subačis.

rankosna. Kitos Lietuvoje 
gy veriančios tautos turi pa
šalpas iš įvąirįų pūsįų, tik 
lietuviai apleisti.

Labai stinga Lietuvoje ir 
inteligentų: gydytojų, mo
kytojų etc. Vyriausybes 

Vietų užimti prigužėjo dau
gybė lenkų iš Poznanės ir 
kitų šalių, gi gydytoji} — tų 

!?aię nėra taip nėra. Jau per
nai "sfairtušios ligos: chole
ra raudonoji, kokliušas, o 
kas bus, kaip ateis pavasa
ris?! Pernai pav. Marijam
polės apielinkėj e pakilus li
goms Marijampolėje buvo 
dar vienas gydytojas, bet 
paskiau ir tas buvo pa'šaiik- 
aas prie kariuomenės, ir Vi
sa 'apielinkė liko “Dievo 
valiai.” Buvusieji Lietuvo
je apsako net tokių daly
kų, kaip kad, užėjus epi
demijai kurioj apielinkėje, 
apstoją ją, nebeduodu susi
žinoti su kitomis apielinkė- 
mis ir palieką išmirti.

Kamblys.
Šveicarija

IŠ LIETUVOS.
Tamsus debesys apniaukė 

Lietuvą ir nematyti, kada 
prasiblaivįns. Toj tamsoj 
viešpatauja įvairus gaivalai 
ir, žinoma,, krauna sau ge
roką naudą.,

Iš aplankiusių Lietuvą 
;eko sužinotii, jog ypatingu 

’hudu šeimininkaują Lietu
voje lenkai; jie pasistengę 
užimti valdžios Vietas, mo
kyklų ir gimnazijų pristeig
ti; jie stengtųsi taip pat Vii* 
niaus universitetą atgaivint 
ti, kuriamo lietuvių kalbai 
maną duoti vos aiškinamojo 
dalyko vietą. Lietuvių šel
pimu jie (neužsiima, nors 
“Generalis Komit.” (Vev- 
cy, Šveicarijoj jo apsigyve
nimo vieta) skelbiasi: ren-į 
kąs aukas ir Lietuvai ir ją 
šelpiąs. Ištiktųjų dalykai 
atrodo taip: “Generalis” 

’lenkų komitetas iš Vevcy 
siuntė neva Lietuvai pernai 
metais liepos 6 d. 25,000 
fr., rugpjūčio mėn. — 51,000 
fr., spalių mėn.—100,000 
f r. ir gruodžio 108,800 fr. 
Pirmu du kartu siunčiant' 
įbuvo pasakyta, jog reikia’ 
šelpti ir lietuviškai kalban
tieji gyventojai, tretį kartą 
(buvo paminėta, jog vienas 
trečdalis sumos skiriama1 
lietuviškai kalbantiems,- gi 
ketvirtą kartą — jog 8,800 
frankų lietuviškai kalban
tiems. Visi šie pinigai bu
vo pasiųsti lenkų komite
tui Lietuvoje,, kurs įšdąlp, 
no lenkams arbųi;prvt?įg’ 
prieglaudų bei .mokyklų, 
kuriose lenkinama’ tenai pa
tekę lietuviai. Ceųtralinis 
Lietuvių Komitetas Vilniu
je nei kita kokia vieša drau
gija negavo' nieko. Gavo, 
tiesą 8,000 fr. taip vadina
ma “Agron. teisių Pagalb. 
Draugija.”

Toks lenkų pasielgimas 
labai suerzino lietuvius. A. 

’Smetona ir kunigas Dogčliš, 
Lietuvių Komiteto pirmi
ninkas ir sekretorius, para
šė lenkams protestą, kad jie, 

, taip darydami bent iiėskelb- 
■ tų pasauliui, “kad Lietiivą 

šelpią. To protesto kopija 
. pateko Šveicarijos lietuvių

DžM|! Koncertą! Myką!!! į
Kas nori pasikląusyti puikių koncertų, "geriausių’ daininin- I 

g kų, muzikų, geriausią dekliamacijų, monologų, dialogų ir t.t., E 
g gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite j "musų krautuvę. Męs 1 
i turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę E 

grafo- hkitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių 
fonų visai uždyką. •

iki
9

■

■ 
■

I

jj 3249 So. Morgan St., CHICAGO, ]

. . . Kuomet Mazola yra vartojama apkepiniinUi
ApKepmimaS arba aptraukiami gretine, tai pilnai penkios 
minutos yra stitaupinamos. . Pajaus lukštas, apkepintas Mazola, 
yra smagus'ir virškinamas.

„ Mazola yra lengviausia kepimo priemone vartojime.
AvPmimdb Paeidama iš valgomo šaltinio, jinai padaro lai)jaus., 
virškinamų maistą ir nekenkia jo skoniui.

e v, Vartbkite Mazola savo prikimšimą lūs. Jus 
rriKimSlDldS galite turėti tokius valgius kasdien. Jau dau- 
giaiis nereikia pirkti brangius svetimų šalių aliejus, nes Mazola pa
daro skaniausią prikimšimą, kokį jus kuomet nors ragavote, ?

KATALIKO KRAUTUVE
Š. P. TANANEVICIUS. Savininkas

I

zolą virimui, apkepiniui ir prikiittšimui.

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

Ispanų pasiuntinybė pra
nešė Stokholmo Rusų Ko
mitetui į jo paklausimą, kad 
kunigas Aleksandras Dam- 
brauskis ir Antanas Alekna 
jau nuo spalių mėnesio 1915
m. yra sugrįžę į Kauną, gi 
prel. Jonas Maculevičius ir 
kun. Po vii. Jamiševičius vis 
dar tebėra Panevėžyje, bet 
ir jie taip -pat nori sugrįžti 
į Kauną. ' .
Stokholmas, 1916 m. k< 24 
1916 m. kovo 24 d.

PETER MILLER
teį, M?b pardavinėja-
1 “šią. Laikrodėlius

. ir , Laikrodžius.
! Viši musą ta vorai

i' i yra.išdirbėj6! ir' muSij^gvaran W ' 

ti. Musą kainos yra nebrangioj 
Męs .perKame seną Auksą ir Si
dabrą ištarpinimui.

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

■ Peter A. Miller
JUBILIERIS

| 2256 W. 22nd St., Chicago, III.

Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir subatomis 
vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos.

I l

Telefonas CANAL 3737

AKUSERKA
[Mrs. A. VID1KA8

Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pcimsylvanijos hošpitalėse ir l’hiladel- - 
phijoj. 1’asekinhigai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. Halsted St., Chicago j

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. Kadangi Mazola yra tyru alie
jum $r neturi savyje nei vandens nei oro, tai nedaug aliejaus gušieikvoja 
per šildiuimą.

Mazola yra aliejus taip tyras, saldus ir gardus, kaip ir gardžiaUfiisimai
stas, kurisai yra kepamas jame. Šeimininkės visoje Amerikoje vartoja Ma-

P?&
.U!

Corn Products Refining Co.
17 BATTERY PLACE NEW YORK
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Visi “Kataliko” skaitytojai 
yra kviečiami rašinėti žinučių 
j šį skyrių. Žinutės turi būti 
kaip galint trumpesnės, pilnos 
ir visiškai teisingos. Kviečia
mi yra rašinėti ir tie, kurie 
silpnai temoka rašyti. Redak
cija rupcstngai raštus sutvar
kys ir bus dėkinga už žinių 
suteikimų. Juo daugiaus skai
tytojai rasinės į šį skyrių, juo 
skyrius bus įdomesnis ir kiek
vienam skaitytojui ir laikraš
čiui iš to bus nauda. Už vi
sus prisiųstus raštus Redakci
ja iš kalno dėkuoja, pasiža
dėdama rūpestingai sunaudo
ti visų tinkamąja medžiagą.

mą. Ragino rinkti aukas ir 
siųsti bent katram fondui. 
Aukų surinkta $41.25, o 

(‘Žiburėliui” $2.19.
‘ ‘Kataliko’ ’ Skaitytojas.

SLR-KA. 31-MAS 
SEIMAS.

Birželio 6 d. SLR-KA. 
Seimas Philadelphia, Pa. šv. 
Kazimiero parapijos svetai
nėje, 326 Wharton st. Sei
mas tesis tris dienas.

So. Omaha, Nebr.
21 d. gegužio T. ,M. D. 

18-ta kp. statė scenoje ‘‘Ka
rės Metu.”

Pittston, Pa.
21 d. gegužio T. M. D. 24 

kp. parengė prakalbas Lie
tuvių Knygyno svetainėje. 
Kalbėjo M. Šalčius, 
T. S. organizatorius, 
pat susitvėrė nauja 
T. S. kuopa.

Taip-

Akron, Ohio.
S. L. A. apskritys 

gė prakalbas. Čia lietuviai 
rengiasi sutverti T. M. D. 
ir A. L. T. S. kuopas.

sureii-

Sheboygan, Wis.
“Birutės” Draugija turė

jo pasilinksminimo balių.
Lietuvos Vyčių 51 kuopa 

sulošė teatrą Lelioni” ( ? 
Red.) Vakaras užsibaitiė 
linksmai.

)

r > fžilaplaukis Seneli^.

IŠ SLA. SEIMO.
Šį panedėlį “Kataliko” 

Redakcijai buvo specialio 
musų korespondento prisių
stas sekančio turinio tele
gramas apie Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje 29-tą 
Seimą Pittsburge, apie kurį 
“Katalike” jau buvo minė
ta ir kurisai prasidėjo šios 
savaitės panedėlyje:

“Seiman atvyko 86 delega
tai. Seimo pirmininku iš
rinkta St. Gegužis, vice-pir- 
mininku Dr. A. J. Zimontas, 
sekretorium P. Norkus. Nie
ko naujo pirmoje sesijoje.”

Sulyg vėlesnių žinių, at
ėjusių Redakcijon, seiman 
atvyko 81 delegatas. Apart 
p. Norkaus, kurisai yra 
“Vienybės Lietuvninkų” re
daktorium, Seimo sekreto
rium išrinkta dar ir p. Jo- 
kubynas iš Rockford, Ill.

1 Pilnesnių žinių apie sei
mą, leidžiant laikraštį spau- 
don, neapturėjome. Tikimės, 
galėsime tai atlikti sekan
čiame numeryje.

liaudies mokytojų, labai ru-j galėtų pas save priimti kiek 
pi, kad visi musų liaudies 
mokytojai ir mokytojos ga
lėtų grįžti po karui Lietu
von stiprus kunu ir dvasia, 
ir dėlto Sekcija labai pa
geidauja žinoti, ar musų 

’draugai ir draugės nekenčia 
kur nors vargo, kad reikale 
galima butų ateiti jiems į 
pagelbą. Dabartinis musų 
tautos gyvenimo momentas 
yra labai svarbus, ir moky
tojai dėlto turi stoti liau
dies švietimo reikalų sargy- 

!bon. Kam gi daugiau, kaip 
ne mokytojams, turėtų rū
pėti musų jaunosios kartos 
tolimesnio švietimo geresnis 
pastatymas. Šiuo klausimu 
yra susirupinusi Mokytojų 
Sekcija. Bet šis darbas 
'dar vaisingiau ir sparčiau 
'galima butų varyti, jei Mo
kytojų Sekcija galėtų palai- 
'kyti dvasios ryšius su tais 
draugais ir draugėmis, ku
riems likimo neskirta buvo 
apsigyventi Maskvoje. Dėl
to Maskvos Mokytojų Sek
cijos vardu kreipiamės į vi
sus liaudies mokytojus ir 
mokytojas, prašydami pra
nešti Sekcijai žemiau nuro
dytu adresu savo adresus. 
Geistina, kad mokytojai, no
rintieji gauti kokią nors vie
tą arba lavinties toliau, apie 
tai pažymėtų savo Sekcijai 
rašytuose laiškuose, idant 
galima butų duoti jiems šio
kis ar tokis patarimas.

Atsiliepkite, draugai ir 
'draugės!

Maskvos Mokytojų Sekc.
Pirm. V. Sidzirauskis, 

Sekr. A. Klimas.

nors pabėgėliu, - Jai reiktų, 
kad jis apie tai praneštų ki
tiems komitetams, kad visi 
komitetai žinotų, kur gali
ma nusiųsti žmonių.

Tas, kaip ir viskas, žino
ma, įvykdinti galima tik ta
da, kada Komitetų darbi
ninkai bus tikri darbinin
kai, kada neatsiras jų tar
pe žmonių su principais 
P pasirašei—ir pabaigta” ir 
kada nebus žiūrima į pabė
gėlius, kaip į objektą, ku
riuo galima- “verslios.”

J. U.

tokią 
kny- 
ška- 

šven-

Newark, N. J.
Newark’e prasidėjo ap- 

vaikščiojimas sukaktuvių 
250 mėtų nuo Newark’o 
miesto įkūrimo. Tame ap- 
vaikščiojime ir lietuviai da
lyvaus. Ap vaikščiojimas
tęsis ilgą laiką.

Lawrence, Mass.
Gegužio 24 d. atsibuvo 

prakalbos. Kalbėjo Dr. J. 
Šliupas ir Dr. Mikolaitis.

Cleveland, Ohio.
Gegužio 21 d. Lietuvos 

Vyčiu 25-ta kp. surengė pa
margintą vakarą su prakal
bomis.

Westfield, Mass.
Čia atsibuvo prakalbos, 

parengtos Moterų Sąjungos 
kuopos. Kalbėjo kun. Kau
si antinas Vasiliauskas.

sSXumlas ■;
PRAKALBOSE.

Mums prisiųsta sekantis 
pranešimas:

Panedėlip vakare, birželio 
5 d,, Pittsburge atsibuvo 
SLA. seimo prakalbos, laike 
kurių kilo didelis skandalas. 
Bulota laike savo prakalbos 
Užsipuolė ant Dr. Šliupo ir 
tautininkų, išniekindamas 
jųųų darbus etc. Dr. Šliupas 
balsiai pavadino Bulotą “vi- 
liugystės mokytojum.” Sve
tainėje kilo baisus triuk
šmas. Bulota, kaip sakoma, 
visiškai susikompromenta- 
vo. Net socialistai svetainė
je pasipiktino. Martus viską 
dabaigė. Žyvatkauskas Bu
lotai į akis buk pasakęs: 
“Darai Amerikoje treason 
(“išdavystę”).”

New Haven, Conn.
A. L. T. S. 10 kp. buvo 

surengusi prakalbas 28 
gegužio. Kalbėjo Dr. 
Šliupas ir kiti.

Iš Pabėgėlių
Gyvenimas.

d,
ATSIBAUKIMAS Į LIAU

DIES MOKYTOJUS.

Pittsburgh, Pa.
Daktarė J. T. Baltrušai

tienė išstatė sveikatos paro
dą laike S. L. A. seimo, pra
dedant nuo birželio 5 d. iki 
birželio 9 dienos.

Donora, Pa.
Jaunimo Ratelis 

gė pikniką 28 d. gegužio.
paren-

Lowell, Mass.
Gegužio 25 d. atsibuvo 

Bulotos ir Žemaitės prakal
bos. Bulota kalbėjo apie 
Lietuvos vargingą pade j i-

Karo gaisro išvaikyti po 
visą Rusiją męs, liaudies 
mokytojai, sutraukėme tarp 
savęs dvasios ryšius ir gyve
name kiekvienas sau, nes 
tolumas neleidžia mums su
sieiti ir pasidalinti savo 
mintimis. Ir ne tai kad 
męs negalime vieni su kitais 
'dalinties mintimis, bet męs 
dar visai nieko nežinome, 
kas kur gyvena ir kaip gy
vena, ir dėlto negalime duo
ti draugiško patarimo, pa
guodos arba pagelbos tiems, 
kurie to reikalauja. Mas
kvos Mokytojų Sekcijai, su- 
'sidedančiai beveik iš vienu

MASKVA.
Pabėgėliai lietuviai vis 

dar tebevažiiloja. Tik da
bar jau ne iš Lietuvos, bet, 
pav., iš Orenburgo, Mažai- 
'sko, Jaroslavlės, Petrapi
lio, Kimorų, Pavarovo ir iš 
kitų Rusų vietų. Retkar
čiais pasirodo pabėgėlių iš 
Rygos. Vadinasi, žmonės 
važiuoja jau nebe būtino 
reikalo spiriami, bet pato-, 
gurno j ieškodami. Gal tok
sai. koncertravimasis ir yra 
geistinas, bet jis labai ken
kia šelpimo darbui, kada 
koncentruojasi viename cen
tre, nes visaos komitetas 
jaučias lyg karo stovyje, vi
sados reikia dairyties, kur 
padėti tie žmonės, kurie sto
tyje laukia pagalbos. Ko
mitetas vis neturi progos 
pasirūpinti geresniu šelpi
mo darbo sutvarkymu; ne
turi progos pabėgėlių ištirti, 
kas iš jų labiau yra pašal
pos reikalingas, kas mažiau. 
Dėl to, žinoma, ir kįla viso 
kių nesusipratimų ir prie
kaištų. Reiktų kaip nors vi
siems komitetams, veikian
tiems Rusijoje, užmegzti 
tarp savęs artimesni ryšiai. 
Juk aišku, kad pav., vie
noje Maskvoje visi pabėgė
liai lietuviai sutilpti nega- 
ėls vadinasi, prieis laikas, 
kada, pav., Maskvos Komi
tetas priverstas bus visai at
sisakyti šelpti naujai atva
žiavusį pabėgėlį lietuvį. Iš 
kitos pusės, vėl negerai, jei 
pabėgėlis priverstas bus iš
sidanginti kur nors į Sibi- 
riją, kame neras nei savi; 
žmonių, nei šelpėjų. Todėl 
reiktų visiems Lietuvių Ko
mitetams susižinoti tarp sa-

GOMELIS.
Gomelio lietuviai, pradė

ję tautos darbą, kiek leidžia 
jų išgalės, varo jį ir toliau, 
kas antrą dieną susirinkda
mi mokosi giesmių bei dai
nų ir tt. Tik vienu svar- 
bum dalyku gomeliečiams 
lietuviams reiktų dar būti
nai pasirūpinti, būtent, kad 
Gomelyje niekas neparda
vinėja lietuviškų knygų, 
nors, lietuvių yra didokas 

’būrelis, ir daug kas norėtų 
nusipirkti šiokią bei 
knygelę arba maldų 
gą. Yra ir lietuvis 
plierninkas, kurs kas
tadienis stovi prie bažny
čios, ir, kaip aš įsitikinau, 
jis labai norėtų pardavinėti 
ir knygas, bet sakosi neži
nąs, kur jų gauti ir prie ko 
kreipties.

Taigi gomeliečių lietuvių 
dvasios reikalams patenkin
ti ar negalėtų Dvasios Rei
kalų Sekcija ar kitokia ko
kia įstaiga atsiųsti Gomeliu 
nors kiek knygų ir kokį 30 
'egzempl. “Kalendoriaus,” 
nors ir mario varu, kurindš 
■gavęs įduočiau škapliernin- 
kui ir, jam pardavus,- pini
gus mielu noru išsiųsčiau 
gerbiamiems knygų siuntė
jams, tik kad gerb. siuntė
jai teiktųsi pranešti, kokio
mis sąlygomis tur būti par
davinėjama.

Petras Klimka.

GERIAUSIOS FASUOS
Pirkite pas mus ' farmas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoję 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmoriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Mę« 
parduodame teisingiausiu bude, 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. Turimo daug že
mės. neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvų 
išmokėjimų. Kiekvienas gali tokios 
žemas pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sių farmų. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangy n. 
Atvažiuokite pas mus,- męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norų, ir už kų busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
nyčių, goleMnkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklyblnio miesto 
Scottville’Al ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko- 
Uonijoje fermas, ir jums taip. pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestų 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
fermos sau užtikrintų gerų gyvenimų; 
trumpu laiku ferma pati išsimokės 
visokias skolas, 1ir jus liksite į ke
lis metus terttnge’s fermeriais. Rė
žykite tuoj, gąn#-.e AMsivių Kelio- 
nžjos mapų ir farmų katalogų dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampų' del 
pačtes kaMų.

Tikras aabesas:

A. RIEBIS & 00.
REAL ESTATE

Peoples State Bask 
SeattvilJe, Michigan.

dėl duok Dieve musų numy
lėtąją! žemelei daugiau to
kių darbininkių purtintojų.

Kun. Kazakevičius.
(Iš. laikraščių) BEER

EVESKIOBS;
ISaSMOtffKIA

3106 So.Halsted St.,Chic^pi 
Čia gali išmokti angliškai

Delivered promptly to you in 
any part ofthe city, from one 
of our 22 distributing stations.

Phone
Canal 5 

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven

yra 
baž-

OMSKAS.
Geidaus vėliaus,

L’cknd — s.i.ki patarlė. Taip 
čtrt ko ir om skiečiams lie
tuviams. Lig šiam laikui lie
tu: < • j cm e ‘ ‘ savo ’ ’ komiteto 
karo aukoms šelpti, bet vą
šą’-: o pradžioj - buvo jis už
tvirtintas ir atidarytas. Pir
mininku išrinktas tolim j > 
plaukymo jurininkas Pr 
Šuipys, pirmininko padėjė
ju— J. Juodelis, iždininku 
— kun. Kazakevičius, jo pa
dėjėju— A. Valis ir sekre
torium — Sipaila.

Revizijos komisijon išrin
kti: Valčiukas, Eidrigevi- 
'čius ir Mazelevskis, 
turime apie 30.

Draugija jieško 
jau bus suradusi) 
ikur galima butą, lietuviai 
pabėgėliai priglausti ir vai- 
'kams mokykla atidaryti.

Pirmutinė skyriaus atida
rymo priežastis buvo atvy
kusi čia iš Čeliabinsko ener
ginga Centro Komiteto įga- 
’liotinė p-ni Puidienė. Jei 
’ne ji, tai gal nebūtumėm iš
drįsę to padaryti. Ir pri
simena man toks kasdieni
nio gyvenimo atsitikimas: 
iobelį sodne kolei kas nors 
nepajudins arba nepapur- 
itins, obuoliai nenukris; ly- 

yęs ir, jei kuris nors iš jų igiai buvo ir su mumis. To-

Or. A. R. Blumenthal
Egzamenuojame Akis 

UžDYKĄ
Valandos; n no 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio
jo nuo 9ryto iki 12 vai. 

dieną*

4649 S. ASHLAND AVENUE
Kampu 47-toc įatvėe Tol. Yards 4371

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

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

paisytus plaukams vais- ■ 
tus “Dermafuga”. 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 pačta 
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 c
P. O. Box 37, Philadelphia, -Pa

SKAITYKITE IR PLATINKITE
“LIETUVIŲ BALSĄ”

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasią, 
kad kantriai lauktų karo pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda fiviestios ir tobulinties; jis ragina tautiečius Šiuo iš
trėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nėsigabenti grįž
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautą.

LIETUVIŲ BAL8O didžiausias troškimas aujungti tautiečius viena tautos ir tėvy
nės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, primušta duo
bių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami.

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigUusia kaina skelbimus-jioškoji- 
mus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius, sese
ris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina.: Rusijoje metams 5rb.; B mėnesiams 3 rb. 90 kap.j.G 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 8 mėhrsiama. 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9,mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusme
čiui) 4 rb. 60 kap.; 8 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 10 kap. Skyrium numeris 
5 centai.

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėt! j'Llet. Balsą” į užsienius rusų 
cenzūra nekliudo.

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant puslapį į keturias 
skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieŠkantiems giminių 
arba darbo petito eilutė po teksto—10 k,p., Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 

25c. petito eilutė, giminių jieftkanticms po teksto 10 centų petito eilutė.
Lietuvių Balso adresas: PETROGRAD, Baskov per. 29. Ū0S1A.

Narių

(rasit, 
namus,

. ©AS L fe •’

N AVY
Ltmg Cyt Tobacco

“Geriausias Tabakas Geriausi ame Pakelyje

Tiesiog Prie Darbo ;
Niekas kita nepagelbsti žmogui pereiti dienos darbą su | 

“7/1 t lengva Širdim ir džiaugsmingu šypsojimusi, kaip NAVY Ilgai
H Supjaustytas Tabakas. Kuomet turite liuosą valandėlę, 

7/w^^ \ 3 suvyniokite saldų, pilno skonies NAVY cigaretą arba
prikimškite. juoin senąją pypkę.

Jaigu Jus esate jierdaug užimti, tai užsikimškite už 
lupos didelį, skaningą, syviiįgą jojo gabalą ir, “trožkite.”

NAVY tabake yra saldus, minkštas, 
puikus skonis, kokio neužtiksi jokiame 
kitame tabake. Šisai skonis paeina nuo 
rūpestingo nokinimo ir sumaišymo, ku
rį mes duodame šiam minkštam, nuno
kusiam Kentuckey Burley lakštui. Ir 
garsingasai NAVY pakelis su Keturiais 
Viršeliais, kurie tabaką užlaiko šviežiu, 
drėgnu ir kvapiu.UŽDYKĄ

Pareikalaukite iš sa
vo krautuvnlnko už- 
dykų knygelės “Po
pierėlių,” kurios ei
na su kiekvienu NA
VY pakeliu.

VJ THE AMERICAN
I i TOBACCO CO.

GAIL&AX
BALTI MORE. M D.

3



Lietuvių Laikraštis ’‘Katalikas” Ko. 13
įKį

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

'negalima pavadinti kuom 
'nors kitu, kaip tiktai gry
niausia hypokrizija, veid
mainyste.

j Redakcijos 
Straipsniai

KOMEDIJA.

BULOTOS PRAKALBOS 
IR VISUOMENE.

Amerikon, 
laikraščiai 
užuojautą 
ir skatino

Prieš kiek laiko Chieagos 
lietuvių tautiškose kapinėse 
buvo apvaikščiojimas. Kaip 
pranešama, apvaikščiojimas 
buvo “papuoštas” “bažnyti
nėmis ceremonijomis,” ku
rias atlaikė vienas ar dau- 
giaus “neprigulmingų kuni
gų.” Sakoma, kad daly  va-1 
vę apvaikščiojime Chieagos 
lietuviai inteligentai (bent 
kai-kurie) pasirodę labai 
“nuobažni:” klaupę, meldę
si ir atlikinėję visa, ką jie 
matė darant katalikiškose 
bažnyčiose. Sulyg vieno 
laikraščio pranešimo, “pa
maldų” komedija taip ilgai 
(užsitraukusi, kad reikėję 
trumpinti visą programą, 
nes butų reikėję perilgai už
trukti. .

Kokiu tikslu panašios ko
medijos daromos — tai tik
tai patįs komedijantai su
pranta. Tie, kurie labjau- 
siai sukinėjasi apie “nepri- 
gulmingus kunigus” ir jųjų 
rengiamas “pamaldas,” yra 
žinomi, kaipo žmonės, toliaus 
nuo tikėjimo stovintieji. 
Kuomet jie mato katalikų 
bažnyčiose tikinčias žmonių 
minias pildant savo tikėjimo 
pareigas, tai jie pašiepia tai, 
kaip tiktai galėdami. . Su
lyg šių nutolusių nuo tikė
jimo nuomonės, tikėjimo pa
reigų pildymas, visos tiky
bos ceremonijos — tai tik
tai “prietarai.” Tie žmo
nės sakosi nematą jokios 
prasmės, jokio, tikslo tikėji- 
miškų pareigų atlikime, ir 
•todėl jie bėga nuo Katali 
kų Bažnyčios. Tikinčio ka
taliko žvilgsniu, jie yra pa
klydę žmonės. Vienok rei
kia pripažinti, kad jie, nors 
ir suklydę, bet nepripažin
dami tikėjimo ir šalindamie- 
si nuo jojo pareigų, elgiasi 
nuosekliai. Bet kuomet tie 
patįs žmonės, pašiepę tikė
jimą ir jojo pareigas Kata
likų Bažnyčioje, nepripažįs
tanti jokių ceremonijų, ku
rias Katalikų Bažnyčia 
įsteigė ir į kurias jinai įdė
jo gilią prasmę — kuomet 
tie patįs žmonės puola anl 
kelių prieš kokį nors “ne- 
prigulmingą kunigą” ir jo
jo daromas negražias ko
medijas katalikiškų pareigų 
pamėgdžiojime, tai tuomet 
panašus žmonės ne tiktai 
netenka savotiško, nors ir 
klaidingo nuoseklumo, bet 
jie pasidaro juokingais, jei 
nesakyti daugiaus. Jie bėga 
nuo katalikiško kunigo, nuo 
katalikiškų apeigų, bet kuo
met koksai apsimetėlis su 
tamsia praeitim bando tas 
apeigas pamėgdžioti, tai jie 
puola ant kelių ir nuduoda 
“nuobažnumą.”

Panašus pasielgimas už
tektinai aiškiai pats už sa
ve kalba, kad reikalinga bu
tų prie jojo dar aiškinimų 
pridėti. Toksai pasielgimas

Kuomet p. Bulota ir jo 
'draugės atvyko 
tai rimtesnieji 
išreiškė savo 
tiems svečiams
visuomenę paremti jųjų mi
siją. Bet tie laikraščiai ir 
visuomenė apsivylė Bulotos 
prakalbomis, kaip jau buvo 
rašyta. Nuo pat pradžios 
p. Bulota pradėjo šmeižti ir 
niekinti Lietuvių Draugiją 
ir arti stovinčius prie jos 
veikėjus. P-as Bulota, ne
galėdamas susitarti su rim
tesniais Lietuvos veikėjais, 

savo tulžį atsivežė 
Mat Amerika 
country—free 

Iš p. Bulotos, kaipo

lJei nebūtų buvę skilimo, tai 
(mažai tebėra abejonės, kad 
ne Wilsonas būti; buvęs pre
zidentu ir ne demokratai 
butų valdę Suv. Valstijas 
per paskutinius keturis me
tus.

Šįmet dalykai gali susidėti 
'taip, kad Wilsonas gali pasi
likti musii prezidentu se
kantiems keturiems me
tams. Jojo pasilikimas ar 
nepasitikimas prezidento kė
dėje priklausys pilnai nuo

to, kaip pasibaigs republi- 
konų ir progresistų konven
cijos. Savoje partijoje Wil
sonas neturi priešų. Demo
kratai jįjį, rasi, vienbalsiai 
išrinks savo konvencijoje 
St. Louis, Mo. Jei republi- 
konai su progresistais nesu
sitaikys, tai dviejų tikietų 
(republikoniško ir progresy- 
viško) varymas prieš suvie
nytas demokratų jiegas ga
li pakartoti tai, kas buvo 
keturi metai atgalios.

Nemunas.

visą 
Amerikon, 
yra “free 
show.”
advokato, Amerikos lietu
viai daugiau tikėjosi rimtu
mų ir taktingumo susilaukti.

Kuomet Amerikon buvo 
atvykę kiti svečiai, kaip tai: 
mn. Tumas su kun. Olšau
sku; Dr. Basanavičius su 
advokatu Yču; kun. Dr. 
Gustaitis ir advokatas J. 
Gabrys, tai amerikiečiai su 
išskleistomis rankomis pri
rėmė juos. Svečiai sa
vo misiją atliko ir, visuome
nę užganėdinę, leidosi na- 
muolėn.

Dabarties p. Bulota privi
rė tokią košę tarpe lietuvių, 
kad net Waterburio draugi
jos užkvietė pp. Bulotą ir 
Šimkų debatuosna. Water
burio lietuviai pasiliko su
klaidinti jo prakalbomis. 
P-as Šimkus stengsis atitai- 
'syti visas klaidas, kokias p. 
Bulota padarė pasakodamas 
Amerikos lietuviams apie 
Lietuvos ir lietuvių padėji
mą.

Iš 
jojo 
pras
nukentėjusiųjų šelpimo rei
kalą, kurisai visame savo 
rimtume stovi prieš mus. Iš 
p. Bulotos bus sužinota dau
ginus tai, ką mano apie savo 
“priešus” ambitiškas ir ne
sukalbamas politikierius. 
Žinoma, pasisekimo tokia 
taktika neturės. Vienok 
amerikiečiams skaudu yra 
tokius dalykus girdėti iš lu
pų apšviesto vyro—advoka
to tuom laiku, kuomet ne 
neapykantą, bet savo brolių 
meilę reikėtų apaštalauti.

p. Bulotos prakalbų, 
klausytojai vargu šu
tą begaliniai svarbų

KAS BUS SEKANČIU 
SUV. VALSTIJŲ 
PREZIDENTU?

at-

keturiems

atgalios 
j Baltąjį

Šią savaitę Chicago j e 
sibuvančios republikonų ir 
progresistų konvencijos, ga
lima sakyti, nuspręs, kas 
bus šios šalies likimo vedė
ju sekantiems 
metams.

Keturi metai 
Wilsonas pateko
Namą, vien todėl, kad re
publikonų partija skilo pu
siau. Balsavimo tyrinėjimas 
'parodo, kad sudėti re
publikonų ir atskilusių 
nuo jųjų progresistų bal
sai buvo skaitlingesni ne
gu balsai, paduoti už Wilso- 
ną. Reiškia, Wilsonas per
ėjo tuomet balsų mažuma.

Nemunas yra didžiausia 
Lietuvos upė. Tekėdamas 
į Baltijos jurą jis turi pra- : 
siskinti sau kelią per įvai- ' 
rias kliūtis: čia jis sutinka, : 
it pakiršintą katiną, pasi
pūtusį, keterą išstačius} kal
ną, kitur nežymiai iškilusią 
augštumą. Aplenkdamas 
šias kliūtis Nemunas iš
krypsta iš tiesios vagbs ir 
besiraity damas laukais tie
sia kelią tolyn ir tolyn.

Tokiuo budu Nemunąs iš
sikraipydamas ir savo prie- 
taikomis apima kone visą 
Lietuvos kūną; nuo ištakos 
ligi intakes Baltijos jūron 
turi apie pusantro šimto 
mylių ilgio. Tokiame ilgy
je Nemunas yra nevi nodas. 
Savo užmazgoje jis išvin
giuoja nežimiu upeliu, to
liau įglėbdamas vis dau
giau gįslų, stiprėja ir kelia 
savo krutinę augštyn. Li
gi jis menkas vandeniu, tai 
galingas savo mitrumu. Jau
nas ir galingas augštutinia- 
me tekėjime sriauniai jis 
teka tarp augštų krantų, 
kuriuos apstoję medžiai ir 
pasistiepusios uolos žiuri jo 
vandenin ir sveikina jį lin- 
kėdamos laimingos kelionės 
pasiekti plačiąją jurą. Nuo 
Kauno Nemunas maino sa
vo bėgimą. Čia jis priglau
džia Viliją ir įgavęs daug 
pajiegų liuosiau atsikvepia, 
paliuosuoja savo krutinę 
nuo nuolatinio intempimo; 
jau čia jis ne taip stebina 
ir savo krantus, kurie pa
mažu vis eina žemyn. Nuo 
Ragainės prasideda suvis 
lėkšti krantai ir Nemunas 
lėtai, lyg nenoromis, iriasi 
plačiojon jūron.

Tai toks Nemuno bėgi
mas. Dabar pasigrožėkime 
jo vaizdais ir praeitimi. Šis 

, paveikslas vieną jo vaizdą 
mums perstato. Matome ver
petuotą, medžiais apaugu
sią pakrantę; žemai prie 
pat vandens stovi ūkininko 
triobėsiai, kurie savo šešėliu 
atspindi vandenyje. Miela 
retkarčiais aplankyti Nemu
no krantus, pažvelgti į ban
guojančias vilnis, pagauti 
akimis visą jo puikumą; 
kaip-gi mielas Nemunas 
tiems, kurie su juo nuolat 
susigyvenę. Nemunas mo
ka prabilti lietuviui į širdį, 
jis ir giliausius jausmus pa
siekia; Nemunas brangus 
lietuviui, nes yra matęs ir 
atmenąs praeitį, Lietuvos ir 
musų bočių laimingus ir 
liūdnus laikus,—jis yra liu
dininku viso, ką tik lietu
viai nuo apsirinkimo dabar
tinės savo tėvynės yra per
gyvenę. Jis matė ir atme
na kovas musų bočių su 
nuožmiais priešais, pasirį- 
žusiais užimti Lietuvą, im

tėvynes ir tiesdami į jį ran
kąs, sakė paskutinį: Su
diev! Prie savo atsiminimų 
ir pasakų krovinio pridė
jo liūdniausią nuotikį...

Prariks nelaimių debesįs, 
(prasiblaivins lietuves pa
dangė, — Nemunas vėl nu
rims, tyru vandeniu iš
plauks. Augštose pakrantė
je ir lygiuose kloniuose su
skambės dainos. Ir vėl va
saros metu, vakarais, kada 
dangus užbertas milijonais 
(žvaigždžių, gamta pripildy
ta uksnų ir balsų, kurie su
silieję harmonijon, tarsi 
banguojanti vilnis, pagauna 
žmogaus domą, — Nemunas, 
tariš užburtas, vingiuos per 
Lietuvą, savo paslaptingu 
čiurlėjimu trauks kiekvieną 
lietuvį pasiklausyti, ką jis 
šnabžda apie praeitį. Suža
vės Nemunas ne vieną augš- 
tą sielą, kaip sužavėjo mu
sų dainių Mickevičių, kuris 
poetiškiausiais žodžiais ap
dainavo jo grožę. Musų jau 
mimas, ypatingai moksleivi- 
'ja posenovei gaivins savyje 
'tėvynės meilę, išvydus Ne
muną, jo nuostabius kran
tus! M.

terioti jos turtus ir paverg
ti gyventojus. Nekartą Ne
munas gelbėjo savo žmo- 
'nėms palaidodamas priešų 
minias savo šaltose vilnyse. 
Ir dainoje apie tai sakoma:

“O daug tada tu, Nemu- 
galingas,

Matei vargų, nelaimių 
mus’ karčių...

O pasakyk mums, Nemune 
galignas,

Parodyk mums nors kiek 
paslapčių,

Kada baisus, kaip vėtra, 
kaįp erelis

Lavonus priešų į jūres ne
šei,

Ir, Lietuvos upes, kaip tė
velis,

Sušaukęs, priešų lavonus 
draskei.”

Nemunas netik užstodavo 
kelią priešams ir nuo jų ap
gindavo, bet jis ir kitokiose 
nelaimėse ' nešdavo savo 
žmonėms viltį ir suramini
mą. Daug skausmų ir aša
rų jis nunešė jūron. Prie jo 
išsiverkus nurimdavo lietu
vaitė netekus jaunojo ber
nelio; prie jo atgydavo ži
lo senelio viltis, kad už vi
sus. vargus ir nelaimes, ku
rias neša lietuviai, jiems 
šviesesnė ateitis išaušianti. 
Vėliau, kada musų tauta vi- 
liugingai buvo įpainiota į 
ryšius su lenkais, po ku
rių globa patekus, perėjo 
skaudaus nupuolimo ir pa
žeminimo laipsnius, Nemu
nas atjautė tą nelaimę ir 
gėdą, nes

“Nulėto Nemunas, tyliai 
banguoja —

Ir rodos ilsis bėgdamas 
vagoj.

Tik kaip kada senovę at
siminęs

Pavasaryje su plačiom’s 
lytim’s

Nerimsta, šniokščia, rūs
tauja užtvinęs

Ir drasko šonus su šaltais 
dantim’s.

nešti jungą sveti
mųjų.

vokiečius, gudus 
matyt, 

nei krantų matyt
j, y žaliųjų

Į jūres bėgdams prieglau
dos prašyt.”

Dabar Nemunas vėl liudi
ninkas baisios Lietuvos ne
laimės. Didysis Europos 
karas ant musų tėvynės už
traukė juodus debesius. 
Laike įsiutimo karo audros, 
Nemunas parodė, kad jis ne- 
menkiau, kaip senovėje ne
kenčia svetimų priešų. 
Nieks nesužinos, kiek jis 
nurito vokiečių ir rusų la
vonų į Baltijos jurą! Bai- 
sus buvo Nemunas pasyiu- 
vęs kraujų, pilnas lavonų! 
Neramus jis buvo ir tada, 
kada lietuviai, bėgdami rišį seile jusio jaunimo,

Nenori

Nenori

Nenori

Must Veikiantis Jauai- 
mas ir Spauda.

į Męs mažai pažinome mu
sų jaunuomenę. Ji mums 
svetima šalis. Jos reikalai 
jos sielos reikalai palikti 
patįs sau rūpintis.

Męs neturime musų jau
nuomenei artimų draugijų, 
kuriose apsireikštų jos sa
varanki tvarka, kur jaunuo
lis pasiskųstų savo nuoskau
das ir gąįėtų kolektyviai vi
ri kelti savo reikalų klausi
aus ir visuomenei statyti 
'reikalavimus. Taip-pat ne
turi jaunuomenė savo reika
lams apsitarti laikraščio, 
kuris butų nuskirtas jauni- 
!mui ir to jaunimo vedamas 
Ir prirašomas. Tiesa, yra 
laikraščiuose skyrių pa
švęstų jaunimui, eina vie
kas atskiras jaunimo nebe 
organas, bet toli gražu jie 
•viso jaunimo reikalo neuž- 
(čiaupia ir neatranda. Maty
ti iš pačių laikraščių vedi
zmo, kad jau vedama ne jau
nuolio (gal jaunuolio, bet 
(jau nutolusio nuo jaunimo 

, 'gyvenimo ir gyvenančio 
’ 'svetimame gyvenime), kad ; 
, rašo ir-gi ne jaunuoliai.

Jaunuolis kitokesnis. Jo 
, dvasia lengvutė, ir ne ap
krauta dogmomis bei teori
niais musų socialio gyveni- 
'mo klausimais. Jo vaiden -' 
tuvė didelė. Bet liuosos 
vaidentuvės, taip-j au nesi
mato. Atrandi sielą užda
rytą teorijų kalinyje, o. vai
dentuvę jau prislėgtą proti
nės svaros, kurs, deja, sa
vo siaurumą, naivumą ir ne- 
jaunimą išduoda.
' Sako, veda jaunuolis tą 
laikraštį. Bet kas iš to. 
Tegul veda jaunuolis, bet 
jeigu jis bus susenęs savo 
protavimuose jaunumo ne
parodys, tai vis-gi jausis 
senio-rankos tylėjimas ir sa-

■ kyšime, senis tedirba.
t Štai guli prieš mane “ Vy- 

,‘tisę Vadinasi jaunimo 
• laikraštis. Bet žvilgtelėjus 
'į^jį tu®j jauti, kad čia ra
šoma:, ne jaunimo arba su- 

Paga-

lios jauti, kad ne savistoviai 
dirba, taikydami kam tai 
(kitam. Ir visi raštai įdėti 
j tam tikrus rėmus su ne 
jaunimui priderančiu stilių, 
su ne jaunimui tinkančia 
spalvele.

Jaunimas negali būti or
todoksinis. Jis yra savo sie
los, vaidentuvės įrankis, o 
jo raštai ne teorijomis turė
tų blizgėti, bet tik jo sie
los šešėliai braižyti laikraš
tėlio lapus, jo vaidentuvės 
piešiniai turėtų tenai but re
gimi. Pirm negu jaunuolis 
pažino tearijas, jis pažino 
save, savo vaidentuvę ir sie
lą. Męs jeigu toki jaunuoliai 
rašytų, matytume jaunuolių 
(musų dvasios prakilnumą 
arba jos žemumą, matytume 
jų vaidentuvės įsivaizdini- 
mo didumo laipsnį. Šiandien 
to nėra ir nėra dėlto, kad 
tenai ne jaunimas rašo, bet 
susenę jaunuoliai, jau parsi
davę jaunuoliai kunu ir dva
sia svetimiems dievams tar
nauti, bet ne savo reikalams, 
(ne savo draugams jaunuo
liams.

Tokia jaunimo spauda, ir 
Itokis veikime pasirodo jau- 
inimas. ..Dūda.

tuvos Kunig. ir Lenkijos 
karaliaus, Anglisto’ ‘ IH-čio- 
jo, viešpatavimo ant Šven
tosios upės atrasta įvairaus 
didumo trįs kaulo triubos, 
ant kurių rasta išbraižyti 
įvairus paveikslai ir raštai. 
Tos triubos dovanomis ati
tekę Briliui — sasų minis- 
teriui.

Kraševskis savo raštuose 
tvirtina, kad senovės lietu
vių kariniai ženklai (vėlia
vos), kurie buvo nešami 
kariuomenės priešakyje, bu
vo išrašinėti įvairiais atsi
šaukimais ir maldavimais 
dievų.pagelbos. žodžiu sa
kant, senovės lietuvių rašto 
tyrinėtojų abelna nuomonė 
yra tokia, kad lietuviai dar 
pirm susidūrimo su krik
ščioniškuoju mokslu, jau 
mokėjo ir vartojo rašto tiek, 
kiek tada reikėję. . Z.

M NEITAS
Ilgakojis Jurgelionis nu- 

rdnijo Pittsburgan S. L. 
A. seiman “su patariamu 
balsu.” 

* *
Bulota tiktai trupučiuką 

(tikisi iš S. L. A.
LIETUVIŠKAS 

SENOVĖS 
RAŠTAS.

Lenkai nuolat pasidžiuo- 
dami sako, kad jie mus, lie
tuvius, apšvietę, davą kul
tūrą, išmokinę rašto ir tt. 
Tiesa, krikščionija lietu
viams davė pradžią litera
tūros, kokia šiandien yra 
vartojama, tečiaus niekas 
negalį . lietu
viai dar pirm priėmimo Kri
staus mokslo butų neturėt- 
ję literatūros. Lietuviai 
)irm to vartojo savotišką, 
arba original}, raštą, kuris 
•užsiliko prie senovės lieka
mų. Ne daugumai tas raštas 
)uvo nesuprantamas bei. pri
einamas; jis daugiau tarna
vo tik aagštesnės kilmės ir 
luomų asmenims, o iš pras
tuolių tik retas sugebėjo jį 
išskaityti.

Senovėje lietuvių raštas, 
kaip ir pas kitas tautas, ne 
plunksna su rašalu, kaip 
kad dabartiniu laiku, buvo 
rašomas, bet išsiuvinėjamas 
ant drobių, odų, ir įvairių 
daiktų, arba iškalinėjamas 
ant akmens ir kitokių meta
lų. Aiškus dalykas, kad to
kių senovės raštų pavyz
dingas pėdsakas negalėjo 
užsilikti ligi šių laikų, ypa
tingai tuose kraštuose, kur 
nemokėta tokių senovės lie
kanų gerbti. Ligi lietuviai 
atsipeikėjo bebūdami sveti
mųjų rankose, jau daug se
novės brangių liekanų bu- 
ivo nudėta. Apie senovės 
lietuvių raštą surandama ži
nių Simano Grunavo, Hene- 
bergerio, Lukošiaus Davido 
raštuose, kurie juos rimtai 

' tyrinėję ir pėdsakus įtrauk
davę į Savo raštus. Sima
no Grunavo raštuose gali
ma atrasti lietuvių rašto ko
piją, nufotografuotą nuo' 
daikto, prigulinčio trylik
tam šimtmečiui.

Tadas Čočkis, žymus aš- 
ituoniolikto šimtmečio moks
lo vyras, savo raštuose sa
ko, kad laike Didžiojo Lip

Jeigu Bulota nebūtų šau
dęs iš scenos šmeižimus, tai 
S. L. A. seimas butų paal- 
pinęs jo misiją.

* *
Dutkus siunčia linkėji

mus S. L. A. seimo dele
gatams ir naujai išrinktam 
prezidentui Gegužiui.

“Ateities” Rimka tai ne
aiškus, žmogus:,, nei;socialis
es nei tautininkas. Stebė
tina. O laikraščio bendrove 
jautiečių rankose.

* *
■ Svečiai angliškai nemoka, 
Aktai Žemaitė juos veda ten

;valgyti, kur parašyta dide- 
ėmis raidėmis “Lunch.”

* *
Kur dingo Smelstorius su 

ilgais plaukais? Nieko apie 
•tą garsų žmogų nebegirdėti.

* ♦
Chicagiečiai pradėjo peik

ti Račkauską; o Račkaus
kas geriausias redaktorius 
‘ ‘ Tėvynei ’ ’ ir gabiausias 
agitatorius S. L. A.

* ♦
Turėsime bent gerą S. L. 

A. valdybą. Tautiečiai davė 
■fehow ir socialistams.

* *
, Neduok Dievuli, kad S. L. 
A. prezidentas numirtų, tai 
socialistai šiur turėtų savo 
locną prezidentą.

♦ *
“Darbininko” redaktoriai 

pradėjo linkėti patįs sau 
“Ilgiausių metų,” stodami 
» stoną moterystės.-

* *
“Išeivių Draugas” nume

ryje 24 rašo: P. Karuža yra 
( Prezidentas Susivienijimo 
- Lietuvių Amerikoje.”

Liukaut Geguži!
Dutkiis.

■■
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“KAT AKIRAS'
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LietuvosReikalai 
Europoje.

(Pirmasis p. R. Karužos 
laiškas). 
Christiania V-5-16.

Gerbiemieji:— :
Atvykau Stockholman 3 i 

d. gegužiu. Kadangi suvažia
vimas buvo kviestas 1 d ge- 
gūžio, — tai susivėlinau 
dviem dienomis. Priežastis, 
—anglų valdžia per tris die
nas laikė musų laivų (Fre- 
derik VII — Skandinaviškai 
--Amerikoniškos Linijos) 
dėl bagažo revizijos Škoti
jos pakraščiuose — porte 
Kirkwall, Orkney Salose. 
Atvykęs į Stockholmų ra
dau tenai tik pp. Jonų Auk
štuolį, Jur. Savickų ir Ig. 
Jurkūnų, Kun Bartuška ir 
Dr. Bielskis buvo iki 29 d. 
balandžio; pp. Yčas ir Na
ruševičius — 1 ir 2 d. ge
gužio. Taigi, suvažiavimas, 
tuo tarpu, galima sakyti, — 
nepavyko. Tečįaus, už mė
nesio laiko planuojamas yra 
kitas suvažiavimas, kuris 
žada būti ir skaitlingas, ir 
visais žvilgsniais pasekmin
gas. Pradėta jau prie jo 
rengtis. Įvyks, rodos Ko- 
penhagene.

P-as Yčas važinėja dabar 
po Vakarinę Europų, kai
po vienas narių specialės 
Dūmos komisijos. Komisija 
susideda, rodos, iš 10 at
stovų, kurių tarpe randasi 
Miliukovas ir Šingariovas. 
Aplankys jie Londoną, Pa- 
ryžiij, Romų, Kopenhagenų, 
Christianijų ir Stockholmų. 
Užtruks kelionėje apie du 
mėnesiu. P. Yčas, besinau- 
dojant proga, visur matysįs 
su vietos lietuviais, — už
suks net į Šveicariją. Stock- 
holme, —man dar nepribu
vus, — nutaila, kad ir aš 
drauge važinėsiu su p. Yču, 
taigi, šiandien apleidžiu 
Christianijų ir važiuoju į 
Londoną, kur sutiksiu pp. 
Yčų ir Naruševičių. P. Na
ruševičius važiuoja į Ame
riką.

P. Yčas, kuomet bus Ro
moje, kreipsis į Popiežių lie' 
tuvių dienos reikale. Yra 
viltis, kad diena bus išgau
ta. Šveicarijoj dalyvausiu 
vietinių lietuvių suvažiavi
me. Tokiu budu, visos Eu
ropos lietuviai galės’ pla
nuoti veikti ir savo dar
buose koordinuotis.

Kaslink manęs ypatiškai, 
tai užbaigęs su p. YČU ke
lionę, pradžioj liepos mėne
sio, drauge su švedų komi
tetu, važiuoju į užimtąją 
Lietuvą. Sugrįžus, važiuo
siu į Rusiją, jei neatsitiks 
kokio svarbesnio reikalo. 
Centraliniam Komitetui la
bai trūksta atsakančių dar
bininkų, taigi, matytis, tu
rėsiu kų veikti, busiu nau
dingas.

Kaslink Centralio Komi
teto veikimo, tai pastarasis 
labai išsiplėtojo ir pradeda 
jau ineiti į normales vėžes. 
Kiek galėjau sužinoti (kal
bėjau ligšiol tik su pp. Auk
štuoliu, Savicku ir Jurkū
nu), tai pabėgėlių šelpimas 
jau tinkamai sutvarkytas 
įvairios sekcijos — kaip mo
kyklų, vadovėlių leisti, in
formuoti apie pabėgėlius ir 
tt. — dirba pavyzdingai. Su 
lėšoniis einąsi dabar šiaip 
taip, tik tiuksta darbiniu-

kų, ypač gi mokytojų ir dak
tarų. Pavyzdin, daktarų lie
tuvių Centralis Komitetas 
turi tik du, — gi reikalinga 
turėti kelias dešimtis. Ki
tataučiai yra samdomi. Cen- 
tralinis Komitetas varo mil
žiniškų darbų. Pabė
gėlių informavimo sky
riuje, pavyzdin, dirba suvirs 
20 ypatų. Stockholme užlai
koma yra • komisija (pp. 
Aukštuolis ir Jurkūnas) 
tarpininkauti susinešimuose 
pabėgėlių su užimtąją Lie
tuva ir visais besirišančiais 
su tuo reikalu dalykais. Ko- 
penhagene būna p. Ig. Sa
vickas, kuris rūpinasi Vo
kietijos suimtais karės be
laisviais lietuviais. Visuose 
reikaluose, 
belaisviais, 
jo kreiptis 
kas, Norre 
th. Kjobenhaven, 
mark). Šveicarijoje Cent. 
Komitetų atstovauja p. Šal
kauskas, ir ten organizuo
jama kaip aukų rinkimų, 
taip lygiai atliekama ir vi- 
'sus reikalus, palytinčius lie
tuvius. Pavyzdin, apdirba
mas dabar veikalas apie 
Lietuvų —150—200 pusla
pių, kuris bus išleistas viso
se reikalingose kalbose. Da
bar jau kuone užbaigtas, 
reikalinga tū< surasti leidė
ją. Visuose tuose darbuose 
matyti Centrai1 kj Kom.te- 
•o parama ar bent intekmė.

Stockholmo komisijos vei
kimas ypatingai naudingas. 
'Viena, tarpininkavime su 
užimtąją Lietuva atliekama 
yra labai daug. Gaunama 
kasdien po kelis šimtus laiš
ki! nuo pabėgėlių, rašytų gi- 
minėmse užimtoje Lietuvoje. 
Tuos visus laiškus Stock
holmo komitetas perrašo su
trumpintoje formoje į vo
kiečių kalbų ant tam tikrų 
'atviručių ir siunčia tam tik
rais keliais į užimtųjų Lie
tuvų. Štai tų atviručių pa- 
vyzdis: (Prie laiško pridėta 
pavyzdžiui atvirutė.—Red.).

Viskas tas daroma, tarpi
ninkaujant Comite Suedois 
'Lithuanien, Tos rūšies dar
bas pastaruoju laiku pradė
jo begalo didintis, nes prisi
dėjo amerikiečių laiškai, ku
rių ateina dabar jau kasdien 
ipo kelias dešimtis ir skait
lius vis didinasi. Butų nau
dinga ir reikalinga, kac 
amerikiečiai—sakysim Fon- 
'idai, ar kitos įstaigos — už- 

’ laikytų žmogų ar žmones, 
kurie trumpintų ir vokiškai 
perrašinėtų ant viršuje pa
rduotų atviručių į Lietuvų ir 
siųstų juos pakeliuose po 
kelias dešimtis, ar daugiau, 
į Švediškai-Lietuviškų Ko
mitetų; gi komitetas jau ap
rūpintų tolesnį siuntimų. 
Butų tuo budu begalo pa
lengvintas darbas Stockhol
mo komitetui ir drauge žmo
nėms amerikiečiams leng
viau butų suprasti, kad su
sinėsimai su užimtąją Lietu
va galimi. Atsakymai ant 
'tokių laiškų nuo žmonių iš 
užimtos Lietuvos jau pradė
jo eiti, taigi susinėsimas su 
užimtąją Lietuva, nors ap
sunkintas, bet yra galimas.

Ka slink siuntimo pinigų 
į užimtųjų Lietuvų, tai 
Stockholmo komitetas tų 
darbų atlieka per Ispanijos 
ambasadą. Pastaroji gauna 
iš rusų valdžios tam tikrą

kurie rišasi su 
reikalinga prie 
(Jurgis Savic- 
Sogade 23, St.

Den-

'atlyginimų — kelis milijo
nus rublių, — kad rūpintų
si Rusijos reikalais užim
tuose kraštuose. Todėl, is- 
'panų ambasados priedermė 
'yra tarpininkauti pinigų 
'siuntime į užimtųjų Lietu
va. Amerikiečiai (irgi per 
savo fondus — daleiskim) 
— ir tame galėtų sutvarky
ti darbų ant vietos. Reikti} 
susirašyt su Ispanijos am
basada Washingtone ir per 
jų siuntinėti į užimtųjų Lie
tuvą pinigus. Žmonės ga
lėtų daryti tai tiesioginiu 
budu, — bet geriausia, ■— 
'kad išvengus keblumų ip ne
susipratimų, — kad tume 
tarpininkautų kokia įstaiga 
ar įstaigos — Fondai, San
dara, T. Taryba ir tt. Vi
same tame butų gerai, kad 
visiems veikti išvien, bet ką 
gi kalbėti apie svajones...

Švedų-lietuvių komitetas, 
šalyj tų aprašytų darbų, at
lieka begalo daug dar ir ki- 
tokais žvilgsniais. Komite
te, dirba žymiausi Švedijos 
žmones, taigi, ačiū jų intek- 
mei, lietuvių klausimas ir 
^reikalai yra nuolatos kliu
domi švedų preso j e. Nėra 
'beveik savaitės (o kartais 
ir kelis kartus į savaitę), 
kad švedų laikraščiuose ne- 
patilptų koks rimtas straip
snis apie Lietuvų ir lietu
vius. Švedų parlamento na- 
'riai rengiasi trumpame lai
ke įvesti parlamente įneši
mų Lietuvų sušelpti. Ar 
pereis įnešimas, ar ne — ki
tas dalykas. Svarbu, kad 
'lietuvių klausimas bus pa
garsintas. Gi jei pereitų 
įnešimas, tai lietuviai gau- 
■tų nemažiau milijono kro
nų. Dabar, * Durnos komisi
jai atvažiavus ‘į Stockholmų, 
per lietuvių komiteto tarpi- 
ninkyst? Miliukovas ir Šin- 
gariovas tapo supažindinti 
su Švedijos parlamento įžy
mesniais nariais. Supranta
ma, kad tuomi išsidir
ba visur prielanki mums 
opinija, žodžiu, dabar vis
kas eina labai rimtu ir nau
dingu keliu, tuogi labiau, 
kad Švedija, iš kitų neutra
lių kraštų, kažin ar neturės 
svarbiausio balso taikos 
kongrese.

Tiek tuo tarpu sužinojau 
apie europiečius abelnai, gi 
Centralio Komiteto ir jo 
skyrių ypatingai, darbus. 
Pasimačius su p. Yču, dau
giau turėsiu žinių del pra
nešimo. Bevažinėjant po va
karinę Europų, medžiagos, 
be abejo susirinks dar dau
giau. Informuosiu taip tan
kiai, kaip galėsiu. Beje, 
apie Dr. Basanavičių suži
nota, kad jis sveikas ir gy
vena Vilniuje.

. J ■’

Viso labo siunčiu ameri
kiečiams, su pagarba,

Romanas Karuža.

Naujos Knygos.

durno. Knyga yra bandy
mu išaiškinti visų žmogaus 
dvasios veikimų mechaniš
kuoju budu.

Perskaičius šių knygų kį- 
(la klausimas, kokiam tikslui 
jų Tėvynės Mylėtojų Drau- 
'gija išleido. Kaip iki šio
lei buvo suprantama, Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos 
tikslu yra leisti mokslo sri
tyje geras populiares kny
gas, kurios butų skiriamos 
ne tiems keliems inteligen
tams, kuriuos turime tarpe 
^Amerikos lietuvių, bet pla
čioms Amerikos lietuvių mi-' 
nioms. it1’

Jeigu taip žiūrėti į Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
tikslų, tai šios knygos išlei- 
’dinias reikia skaityti apgai
lestautinu nesusipratimu. 
Eilinis T. M. D. narys, pa- 
lėmęs ‘‘Dvasios Gyvenimo 
Mechaniką,” vargu ar kiek 
pelnys. Reikia abejoti, ar 
turės kantrybės toksai skai
tytojas perskaityti iki ga
lui knygų, kurios jisai vi
sai nesupras. Viena, pats 
klausimas, kurisai knygoje 
nagrinėjama, yra perdaug 
■teoriškas musų žmonėms. 
Antra, knygos kalba ir min
ties išreiškimo būdas yra 
■persunkus musų žmonėms. 
'Tokia knyga gali tikti skai
dyti, sakysime žmonėms su 
•gimnazijos mokslu, bet ne 
tiems, kurie vos skaityti te- 
'bepajiegia. Štai viena' iš
trauka iš knygos (pusi. 48):

Jeigu erzinimo impulsai (ak
stinai) sužadina nervelį prie 
‘ ‘ disimiliatorinio ’ ’ veikimo, 
jei tam tikras (specifiškas) 
narvelio veikimas labai daug 
pakįla, tuosyk veikiančios 
(funktionelle) gyvos medžia
gos žuvimas'*’ (Zerfall) paten
ka (buna) tam tikrose ato- 
imi grupėse. Taip, gyvąją sub
stanciją (medžiagą) tverian
čius chemijos kompleksus er
zinant, žūva ne tos atomų gru
pes, kur turi azoto, bet be- 
azotinčs.
Apsiskaičiusiam ir moky

tam žmogui toksai skaity
mas yra “all right.” Bet 
visai kas kita su musų dau- 
iguma, kuriai toji knyga tu- 
■rėtų būti taikoma. Knygos 
[pabaigoje yra vertėjų sutai
sytas nesuprantamų žodžių 
aiškinimo žodynėlis, bet ji
sai galėtų būti geriaus su
taisytas, o antra, jisai ne
pilnas terminams, kurie 
knygoje vartojami. Ign.

NAUJA T. M. D. KNYGA

j^^rBELLS
Memorial Bells a Specialty. 

iicehsM MJ rauuJi? ConMttaore, MdaXUM.

LENTOS 
visokios Tošies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

Ofisas: 3500 So. Racine Ave., Chicago
• Tel. Yards 502

PUIDOS VEIKALŲ 
RINKINĖLIS.

“Vien. Lietuvninkų” iš
leido žinomo musų rašyto
jo Kazio Puidos veikalų rin
kinėlį vardu “Apysakos.” 
Rinkinėlyje telpa “Paskuti
nė Ašara,” “Geras Žmogau, 
ar nematei?” “Kerštas,” 
“Kol Saulė Patekės.” Kny
ga susideda iš 237 puslapių.

Kazio Puidos vardas yra 
užtektinai žinomas, kad jį 
ilgai aiškinus. Šisai rinkinė
lis yra tiktai dar vienu prie
du prie gabių šio rašytojo 
veikalų retežio. Ign-

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos kuopose dabar dalina
ma naujai išleista tos drau
gijos knyga “Dvasios Gy
venimo Mechanika,” kurių 
parašė vokiečių kalboje Dr. 
Max Ver worn ir kalbon 
liuosai vertė Dr. A, Gar
bius ir A. Rimka; • ’ ’ ' j

Yra tai gan gražiai išleis
ta knygelė 148 puslapių di-

užkietėjimas, skilvio IĮ

Nevirškinimas, I
simptomai, kaip lie- B

žuvio aptraukimas, apetito netekimas, abelnas neveiklumas, |R 
mažakraujystė ir skilvio netvarkos padaro ligonį labai ser- gf 
gančiu. Kodėl neimti Bg

Baisam of Life I
PLUNKSNOS ’ PLUNKSNOS. i—i.r.. ..................... .

Kad būti užimtais per vasaros 
sezoną, męs esame numušę savo 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik 
ir išbandyk mus.

H. Rubenstein & Go.
Plunksnos ir Pūkai

Chicago, III.640 W. 14th St., 
Arti Halsted

Atdara Nedaliomis

I

“KATALIKO” GENERALE !
■ AGENTŪRA

Chicagos 18-tos gatvės apskričiui.
M. J. Tananevičius, 

670 W.18|h St., Chicago, Ill.
Čia galime užsirašyti “Katali

ką,“ užsimokėti prenumeratą, 
paduoti apgarsinimus ir t.t.. ly
giai kaip pačioje “Kataliko“ 
išleistuvęje.

8. P. Tananevičius,

Ml

i“Kataliko“ Leidėjas, j

JQNAS KULIS
Keliaujantis “Kataliko” 

Agentas.
Dabar važinėja po visas 

Suvienytas Valstijas. Pas 
jįjį galite užsirašyti “Kata
likų” ir užsimokėti jam pre
numeratos pinigus.

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

K. J. FILLIPOVICH,
Generalis Agentas Chicagai.

Visoje Chicagoje užrašinėja “Katali
ką,” priima prenumeratos pinigus ir 
taipogi apgarsinimuš į “Kataliką.“ Ji
sai musą įgaliotas agentas, ir todėl ga- 
lite juom pilnai pasitikėti visuose “Ka
taliko ! ’ reikaluose.

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

GARSINKITĖS A. L. L.
“KATALIKE”

|^įį (Severos Gyvybės Balzamas) laiku ir tokiu budu neleisti | 
ligai toliaiis išsiplėtoti? Šio vaisto veikmė yra greita ir lab- | 

lis daringa Jisai yra atstatančios vertės tonikų. Jisai padaro | 
M vidurius reguiiariškai veikiančiais, paliuosuoja nuilsimą, at- | 
Ę| gaivina ligoni ir sumažina priepuolių aštrumą. Jojo rami- į 
an nančioji veikmė daro jį puikiu vaistu pasimainančiame i 
į jį karštyje ir drugyje. Jisai sustiprina silpnuosius ir yra pa- f 
|Į*j tariamas moterims jų sirguliavimuose. Kaina 75c už bonką. B 
fi Pilvo Skaudėjimas, |
ARGE paraše mums: “Mano pati turėjo pilvo skaudėjimą. Pa- |

ėmus jai Severos Gyvybės Balzamo, skaudėjimas sustojo.’’ B
Pirkdami vaistus, prašykite Severos vaistų ir būtinai reikalaukite, kad B ĮĮhl duotų Juras tai, ko Jus reikalaujate. Aptiekos pardavinėja Severos Vaistus. B 

Jeigu jūsų aptiekorius neturėtų tų vaistų, kurių Jus reikalaujate, tai užsisaky- S 
gjp kite jų tiesiog iš musų, g
V F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa i

Geriausia Vieta I
i Lietuviškiems Piknikams

National Grove Daržas
J. M. TANANEVIČIUS, Savininkas

Lietuvių Draugijos, Kliubai, Kuopos ir kitokios organi- 
į racijos gali gauti šj puikų daržą savo piknikams ir išvažia- 
B vimams už prieinamą kainą. Randavojama taipogi priva- 

Į tiškiems piknikėliams ir išvažiavimams. Daržas yra dide
lis, gražus, daug žaliuinynų ir prieina prie pat Desplaincs 
upės. Jeigu jieškote geros vietos piknikams už nebrangią 
kainą, tai kreipkitės į

; J. M. Tananevičius,
3253 S. Morgan St. Telefonu, yards 0870 Chicago, III.

. Arba tiesiog ant vietos:

National Grove
J. LESCHOWSKIS, Manager

30th & Desplaines Sts. niefonu. Riverside so Riverside, III-

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

Ofisas ant F. KARA Aptiekos 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos: >
10 Iki 12 dieną — 3 Iki 5 po plet 

Ir vakarais
TELEPHONE DROVER 7800 TELEPHONE CANAL 1676

4
cork tip’CIG A RETTES

-4r

*NEBO^Tūkstančiai
Ruko

Kodėl?
Tabakas — Geriausias 
Sujaukimas — Puikus 
Skonis — Nepaprastas 
Rūkymas — Vėsus 
Kvepėjimas Šiaurius 
Padarymas — Tobulas

.PARSIDUODA VISUR
Kuponai kiekviename 

W pakelyje. rj 
į Geri del pinigų arba

Rašykite prašydami dovanų kataliogo

f Nebo Department |
95 First St, Jersey €Jty, N.J. Į 

P.LorillardCo. Inc.. -*>-<• ‘Established 18®..’

Coffee Mill. 
140 whole coupons.

Ace Eipht-day Alahn
. Clock. 275wholocoupoūa

5



Lietuviu Laikraštis. “Katalikas” No.

Papasakojimas
APIE

KOLERĄ
Lietuviškai Perpasakojo, S.KAIMIETIS

(Tąsa.)
' Per vėmimą ir nuolatinį lauk ėjimą ligonis ne
tenka viduriuose vandenio bei drėgnumo, kraujas su- 
tiršta ir visai sustingsta, dėlei to ligonis nuolat no
ri. gerti. Tai-gi ligoniui nereikia gailėtis gerti, bet 
duoti, stiprią arbatą su vynu, arba mėtainę, ar lie
pų žiedainę, ar virintą vandenį su citrina; arba mė
lynių. arbatą. Jeigu kas moka, tai labai gerai yra 
pastatyti levatyvą iš kokios kvortos drungno vande
nio (tik reikia žiūrėti, kad nebūtų vanduo peršil- 
tas; ištyrimui reikia įkišti savo sveiką alkūnę į van
denį ir laikyti kokią minutą; jeigu laikrodžio, nėra, 
tai kol suskaitysi iki 100; jeigu rankai karšta, tada 
reikia vandenį pravėsinti); į tokį vandenį yra gerai 
įpilti porą arbatinių šaukštukų paprastos druskos ir 
ištirpinti; taip-pat galima daryti levatyvą iš tij pa
čių mėlynių vandenio. Jeigu ligonio viduriai nepri
ima ir išmeta lauk levatyvą, tada reikia vėl pastaty
ti; galima keletą kartų atkartoti, tas nieko neken
kia. Gerai yra, jeigu galima, ligoniui padaryti mau- 
dyklėlę; vandenį kubile vėl prirengti tokiu jau bu- 
du, kaip ir levatyvą, tik reikia žiūrėti, kad nebūt 
perkarstąs ar net peršaltas, nes nieks iš ligonių barš
čių neverda, tai ir maudyklė tik tam darosi, kad 
ligonį atšalusį sušildyti. Vandenyje ligonį, jeigu jam 
patinka, galima palaikyti ketvirtdalį valandos (15 mi
liutų), o tuo laiku jam galima duoti gerai šiltos ar
batos, arba mėtąinės su vynu. Galima ligonį kas
dien ir po tris sykius išmaudyti, tik vandenį reikia 
kiekvieną sykį naują. Po išmaudymo ligonį reikia 
į' lovą paguldyti ir šiltai, tik nesunkiai, užkloti; jei
gu ligonis išprakaituos, tai geras ženklas į sveikatą, 
o antra, kūnas sušilęs nebus mėlynas. Vandenį iš 
maudyklės reikia sumaišyti su kalkių pienu ir išpil
ti į tam tikrą duobą, kur visokį nešvarumai pilama.

Kai pereiš pati smarkioji liga, tai žmogus dar 
vis nėra galutinai sveikas; kad tik kiek, gali apsi
reikšti karštinė su klejojimu ir visdki uždegimai, ar
ba ilgai gali tęstis .vidurių liga ir minkštumas bei 
skystumas, tai-gi ligai praėjus dar ilgai reikia sirgusį 
•MhipoHięonį daboti. Valgį duoti tik skystą: pirmiau
sia gera valgyti zuputė su kruopoms nuo vištienos 
nuvirta, prėskos kruopos su pienu, zuputė sU įplak
tų skystu geltontryniu, paskui virintą pieną, o jau 
pp kelių dienų, jeiguJigonis jaučiasi visai gerai, tai 
g^li valgyti-trupučiuką liesos 'mėsos, tiktai smulkiai 
^ųkapbtds, virtos prėskoje zuputėje, valgyti drauge 
su bulvine koše, tiktai apsaugok Jurgi nuo lašinių! 
O mėlynių arbatą gali nuolat, kol visai pasveiks, ger-

Tai. tokias patarmes daktaras kolera sergantiems 
įr nesergantiems davinėjo. Bet galų-gale patvirtino, 
kad visur ir visada, kur tik galima, patį daktarą par- 

. vesti, kiiris daug geriau žino kur, ką, kada ir kaip 
daryt.... -... -A........ .........—... - -----------

» — Pasakykite-gi, Jonai, kad jus taip viską ge
rai žinote, kokius vaistus reikia namie turėti laike ko- 
leroš? Gal męs su kitais kaimynais susitarę, sume- 
sime kiek pinigų, ir paimsime sykiu aptiekoje, tai 
bus pigiau ir parankiau, negu kiekvienam atskirai 
pirkti?

- > ,— Kodėl ne! Galiu jums, Mateušai, pasakti, o ry
toj visiems atkartosiu.

Būtinai reikia, kad kiekvienas ūkininkas savo na
muose turėtų, ypač dabar, gręsiant kolerai, šiuos 
daiktus:

t 1) Negesintų kalkių kokį pūdą nusipirkti ir sau
soje vietoje laikyti. Priėjus reikalui užpilti kokius 
iiors nešvarumus, ar' ligonio išmatas, reikia paimti 
kvortą kalkių, užpilt trims kvortoms vandenio ir ge
rai išmaišyti; o paskui dar pridėti tris kvortas van
denio. Tada pasidaro taip vadinamas kalkių pienas. 
Tuo kalkių pienu reikia užpilti visokias ligonio išma
tas ir gerai pagaliuku išmaišius, kokią Valandą pa
laukus, išpilti į tam tikrą duobę. Tokį kalkių pie
ną reikia daryti kasdien naują, nes jis greitai sensta ir 
netenka vertės bei galios.

.2) Pilkojo ar žaliojo muilo kokia pora svarų lai
kyti namie,’, mazgojimui po ligonio visokių rakandų, 
kuriais ligonis sirgdamas naudojosi, o net ir skal
bimui ligonio baltinių, imant svarą muilo ant 30 kvor
tų vandenio.

Gydymui reikia būtinai turėti:
1) Pora svarų džiovintų mėtų lapų darymui mė

tinės arbatos (mėtąinės).
2) Keletą svarų-džiovintų mėlynių uogų, darymui 

gėrimo ir levatyvai, du valgomu ■ šaukštu dėti į ketu
rias stiklines vandens.

.r ..... (Toliaus bug.)

• 25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusišku Kendžių u w

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50c ir ši iškirpti} 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiški} Karamelkų. 
Męs apmokėsime persiuntimą. 25,000 
dėžučių kendžių laukia gatavai su- 
pokuotų. Męs gyarantuojaine, kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis kendėmis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokiu 
yra labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
tnelkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti stam- 
pomis. Už kiekvieną prisiųstą 50e, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

I RUSSIAN CANDY GO. ’
1845 W. Grend Avė. Ghicijo, ill.

I MILDA i 
Į TEATRAS į 
I 3138-42 So. Ilalsted St. J

I
ii 
Turi geriausią pasisekimą. Kas " 
nakt pilnas žmonių. Ė

Kedel? ■

Todėl kad duoda geriausius vei- _ 
dinimus už pigiausias kainas.

TT- K ■

Uz oe čia pamatysi gražesnį g

Teatrą, kaip vidurmiestyjo už 5Cc. B 
Nedoliomis 15c. balkonas 10c. ®

Kainas šiokiomis dienomis ir su- g 
batomia 5c balkonas 10c žemai. g

Prasideda 7 vai. kas vakaras- j 
Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po H 

pietį}. ■

Jei nori linksmai praleisti va 3 
landą liuoso laiko, tai ateik 
MILDOS-TEATRAN |

Dr O. C, HEINE
DENTISTAS

OFIUS-Ktinpas 31 įr So. Hahtęd gal. 
(Gyreumas virš aptiekus) CHICAGO, ILL

Tel. 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 eat., Chicago, III. 
arti Kedzie ave.

HM.. .
B Itcssdencij >s.

Monroe 5022 Tel Haymarket 1027 ■ 
" ANTON A. TOCHA ?
1 ARCHITECT & ENGINEER E

g Dirbu planus bažnyčioms, mokykloms ir 
rezidencijoms ir te už labai žemas kainas R 

S Room 207 Home Bank Bldg. * ’
- N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee ave. f 
" Re s. 1431 Holt St. Chicago, Ill. į]
BIIIUl!fli;!lll!«lllll'i3:!li:BII!llltaiiii::HII!ill«:il!i:Blilll!«ll:li!B.i:!l«ill!l!a!llllll

JUS GALETE IŠAUGITI
PLAUKUS

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 Ilgu, 

tai steaikites apsauguoti jos. Užsakykete 
lluostrota knygute jusu prlgemtą kalba: 

•'TEISYBE APIE PLAUKUS,”
. Parašlta europos garsingo specialisto, 

kurioje randas Įvairios žinios:
Gražybe plauku,--sudėjimas plauko Ir 

Į odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
I Ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir Išau- 
' ginti plaukus.—Ir kaip tai 1 penkius sava- 

tis turėti gražius plaukus.—žili plaukusi. 
i-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 

, kliętu.
GYDYMAS DYKAI.

Męs galeme pertikrentl kiekviena, kad 
' gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
j plauku prašalina plaiskotes ir augina gra- 

zius plaukus Už 10 centu arba krasos 
1 markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 

Męs Išslucemc kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 Ir knygute "Teisybe 
Aplę Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą.. kuponą Ir sluskete Sianden.
Onion Laboratory, Box 544, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Siučlu I deddmas 10 centu del apmo

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

Prie išsinarinimo ir jsipjovtmul
Tuojau įtrink D-ro Ricbter’io

PAIN*EXPĖilER
Nuo 50 metų-nesuvadžioj antis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke

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

». stačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York; N. V

i

lėliu

DEDELUSSUVALKIJOS
ZEMLAPIS

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

“Geriausia žemlapis lietu
vių kalboj. • 
labai 
liepė 
čiai.

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

aS
įj

š

«■SJ
1

9s

si

E

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu j namus.

B

s

I

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina Angliško! kalboi 

„ Lietuviško! kalboi
„ Aritmetikoi
„ Knygvedyitii
„ Stenografijos 
n Typewriting
„ Pirklyboi telilą
„ Abatuos Historijos
„ Suv. Valit. Miitorijoo
„ Geografijos
h Pilietyetši
h Politiško! Skonemijei
„ Dailarašygtši

Mokinimo Valandai;
NUO 8 RYTO IKI 3 VAL PO RIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9.30.

3380 Emerald Ave., Chicago.

®- DABAR GALITE STATYTI PIGIAI
-■ ■ . .. ■

5,000,000 pč|ų naujo ir vartoto medžio, balkių, grindims lentų, tve
rmių stulpų, guutų, durių, rėmų, akmens, maudomųjų kubilų, skal
byklų, klozetų, prausynių. Viskas pilnam namų taisymui ir staty- 

. mui už pinigus taupinanėias kainas. Kreipkitės anksti. Mandagus 
lietuviai pardavėjai patarnaus jums.

WESTERN WRECKING & LUMBER CO.
330Q iki 3400 Wentworth Ave.

Tokiu

•OQK

‘Dabar Aptarnauja 2,000,000 Namų'

Beliep- 
patrau-snj, Virimo ir Kepimo Pečių— 

kimas silpnintojo uždaro pečių 
prastu pečium.

'Parsiduoda geležiuose ir. 
abeinose krautuvčse arba 
kur tik jus pamatote pa
veikslų NAUJOS TOBULY
BES MERGINOS.

Padaryta 1, 2, 3 ir 4 de- 
gėjų didumų; taipgi speci- 
ališki 2 ir 4 degėjų pečiai 
su Prietaisa Beliepsniam 
Kepimui.

STAKDARD OTL COMPANY
(AN INDIANA COREO-RATION)

Šis NEW PERFECTION, kaip ir gazinis pečius, suteikia užtektinai šilumos—kiekvienas degėjas 
pasiekia pilno karščio į valaudčlę po tam, kai jus pridedate degtuką 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 gazasl" Tik pasukite liepsną ligi pageidau
jamam laipsniui. Liepsna paliks pastovi. Ji neišaugs, nei persimainys. Nėra Jokių skylėtų de
gimo triubų, kurios nuo perkaitimo susiriestų arba Išsiskėstų arba užsikimštų suodžiais, 
budu užtikrinta pilnas išdegimas ir saugumas. Nėra jokių durnų arba kvapsnių.
NEW PERFECTION Pečius, kaip augščiaus parodytas, turi savyje keturių degėjų pečių,

•viską krūvoje, ruiminga, pilna virimui prietaisa. Vienas
Beliepsniam Kepimui. Mažas paštumėjimas padaro jįjį vėl

ŽIŪRĖK NAUJOS TOBULYBES MERGINOS
Jinai yra visos šeimynos drauge—vadove prie geresnio virinio, švaresnės, 
vėsesnės virtuvės ir mažiaus darbo.
Jus rasite josios paveikslą visur languose ir ant stalu geležinėse krau
tuvėse, rakandų ir abeinose krautuvčse, ir kur tiktai jus jąją pamatysi-

_ , _. _____ . ___ __ ____  . . __
|Į JSazinio Pečiaus ■ ParankiiflUB su Kercsininiu Aliejum į

........ , y*

Phone Yards 2063

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

THE BREMER COMPANY 
5345 S. Halsted St. Chicago, Ill.
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Padengk Didesnį Plotą 
—Per Telefoną 

fpELEFONAS lošia svarbią rolę kasdieni- 
niame kiekvieno smarkaus pardavėjo 

gyvenime.

Iš įsteigtu centralių punktų daug didesnis 
plotas gali būti padengtas per Bell apmokamas lini
jas, negu tai yra galima, kuomet yra daroma as
meniška kelionė, kad pasimačius su kiekvienu esa
mu ir pasitikimu kostumeriu.
Pirmenybės, kurias suteikia Bell patarnavimas, lei
džia pardavėjams sutaupinti laiko ir padidinti jųjų 
biznį.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial Department 
Official 100

Telepho*es Yards | 5946" I 
Drover | 3582 H 

M. J. MANKOWSKI J
APTIEK A I

| 4503 So. Wood Street, :: Chicago, HL. |
Ar jus žinofe, kur kreipties nelaimei Stikus. Didžiausia neląi-, g 

? mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai klekvfę-. | 
3 nas iš musų turi fltkfeinti daugiau afydos į save. Jauzdamaa kokj i 
| negerumą, šaukis gydytojaus pagalbos. Sfusų aptiekoje yra geriauai H 
I gydytojai, kuriuos galima pašaukti aut kiekvieno pareikalavimo, ? 
| ypatingai nelaiminguose atsiuEuHUdse. Mes gydytojų reoėpįus ispild 1 
g dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap-, i 
f tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

I!

Čikagos Strytkarų
Transportacija. “

Plačioje strytkarių transportacijos dirvo
je visuomenė reikalauja, kad butų priimtas 
kiekvienas pagerinimas, iš kurio yra nauda 
tarnybai. Nuo arklinio karo iki kabelių syste- 
mai ir paskui iki elektros jiegai buvo vie
nas po kitam padarytais žingsniais kelių 
trumpų metų bėgyje.

Kiekviena pennaina reikalavo prašalinimo 
ff.enųjn įtaisymų, kurie lėšayo milionus, ir 
išleidimo kitų milionų naujagadyniškam įren
gimui supirkti.

Tuom tarpu, kai baisios išlaidos prisidėjo 
milžiniškai prie piniginių šios pramonės naštų, 
naujos formos transportacijoje leido kompani
joms įvykdinti ekonomingųmą ir pagerinimus, 
ačiū kuriems dabartinis augštos rųšies patar
navimas buvo padarytas galimu.

Kas atsitiko praeityje, tas gali vėl at
sitikti. Koksai nors pastebėtinas išsivystymas 
elektros jiegos naudojime gali būti priežastim 
visuomenės reikalavimo, kad dabartinis įrengi
mas būti) išmestas laukan. Tai reikštų tuojau- 
tinius ir milžiniškus reikalavimus iš Kapitalo, 
ir kapitalo negalima butų gauti, jei kompanijų 
kreditas nebūtų laikytas ant augščiausio laip
snio, jei visos abejonės kaslink investmentų 
saugumo nėra išblaškytos.

Visuomeniškas labas tat reikalauja, kad 
Kompanijų kreditas butų apsaugotas, idant iš 
kiekvieno svarbaus pagerinimo transportacijos 
metodose butų galima pasinaudoti. Viskas, kas 
tiktai yra palinkęs kenkti Kompanijų kre
ditui, turėtų susitikti su smarkiu pasiprie
šinimu, nes kiekvienas pakenkimas kreditui 
reiškia, kad progresas turi sustoti ir, kad pla
čioji visuomenė dėlto labjausiai nukentės.

Musų sekančiame’-straipsnyjeJIbus apsvarstyta 
gera ir bloga reguliacija.CHICAGO 8 D REACE LINES.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną, i
c i 
i; k, 
Gi

6
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Jūreivis.
(Užbaiga iŠ Praeito Num. )

— Bet,... susimildami... 
nors kitokią vietą...

— Eik į aną kambarį, > 
gausi pusę to, ką gavai. Su
tinki?

— Gerai... Ačiū....
Ir štai Bliudas po to vi

so, ką persvajojo per visą 
gyvenimą ir taip greit.*/ 
pergyveno, atsiranda atgal 
už žalio stalo, atgal raštiny- 
čioje ir gaudamas tik pusę 
to, ką gavo pirmiau.

Pirmiausiai aplankė Blin
dą Baltazaras.

— O ką, nepatiko jureivi- 
ja, sugrįžai?

— Baltazarai; Baltazarai, 
apgavai tu manę...

— Kuo?!
— Ar tu nežinai, kaip jū

reiviai dirba.,; Baisu ir at
siminti.

— Tu to norėjai ir klau
sei manęs pątarimo, tai gi 
aš patariau tik.

— Tiesa tu nebuvai jūrei
viu. Tegul ją visi perkūnai 
ir tą jurę ir tas bangas ir 
tą laivą. Ne man, Baltaza
rai, jūreiviu lemta būti.

— Bet tu tik ir tekalbėjai 
apie jūrių platumą ir ban
gas, o dabar jau taip greit 
suiro tavo augštos svajonės 
ir vos tik mėnesiui praslin
kus tu tą viską keiki’

— Garbinau ir svajojau 
'apie tą, apie ką mažiausio 
supratimo neturėjau.

Baltazaras užvertęs savo 
apyplikę ir požilę galvą šir
dingai nusijuokė.

— Žmogui kitam matosų 
kad jis viską gali padarytį, 
-' i

Nuostabią žmogaus galę ir 
tą nuostabi; būdą, kuriuomi 
jis atidengė gamtos paslap
tybes. Visą ką žmonės mąs
to užrašoma knygose, lygiai 
kaip kad ką žmogus mato 
nutepama paveiksluose. 
Knygos yra vienintelis daly
kas, kuris .amžinai gyvena. 
Nes senoms susinešiojus, 
naujos esti atspausdinamos.

Ir taip per visus amžius 
knyga neša žmonių mintis. 
Mintis ant popieros paklota 
yra stipresnė už marmurinę 
stovylą. O žmonijos istori
joj plunksna buvo galinges
nė už kardą.

Yra-nuostabu, kad galima 
parašyti dalykus, kurie su
kels žmoguje jausmus, kad 
galima parašyti tą, kas žmo
gų prajuokys arba pravirk
dys, arba paakstys jį prie 
nuveikime didžių, kiltų vei
kalų.

Laikraštyje ir-gi nemažai 
ko galima rasti skaitymui. 

’Be laikraščių žmogus jo
kiu budu negali pasilaikyti. 
Reikia griebtis knygos. 

. Laikraštis suteikia žinias, 
parodo, kokie santykiai yra 
'tarp valstybių, dažnai rasi 
laikraščiuose ir mokslišku• 'H *•
apysakų. Bet vien laikrašr 
tį skaitydamas neapsišviesi. 
O jei nebusi knygų skaitęs, 
'faį ir > laikraštyj neviską su
prasiu kas rašoma. Taip per
skaitęs kokią įdomią žinią 
iš Paryžiaus, o jei skaity
tojas nežinos, kur tas-mies
tas yra, kokie žmonės ten 
gyvena ir nežinos nieko apie 
tuos žiųoeš, tai žinia nepa
darys tokį įspūdį, kaip į tą, 

mums aiškiau parodyti• tą kuris žino.daug ko apie tą

ir garbę, kurių uždirbo kiti, 
pasiseks ir jam sugauti.... 
Saugokis, nes gausi sirgti 
kaip Ilginai ir sirgai tu. Ne- 
kožnam,' brolau, nekož- 
nam. Dirbk, žiūrėk savo, o 
kapitonas Perry liks juo, o 
tu žiūrėk savo. Dirbk, ką 
išgali... Aš ir daug svajo
jau... maniau nors ministe- 
riu likti, o šiandien... Žiūrėk 
savo...

Baltazaras padėjo rankas 
ant kelių ir užsimąstė, Bliu- 
das-gi nuleido palengvo gal
vą ant krutinės ir vos gir- 
džiamu balsu tarė:

— Teisybė...
Br. Vargšas.

KNYGA.
Knyga yra vienas dyv- 

niausių daiktų pasaulyje. 
,Kaip tik žmonės pradėjo 
galvoti, protauti, jie geidė, 
kad jų mintįs nežūtų, troš
ko kur nors kaip nors pa
kloti jas, kad žmonės jų ne
užmirštų. Jie išmoko įskel
ti savo mintis į akmenį. Il
gai! . taip žmonės rąšė savo 
mintis ant akmenų ir ply
tų. Paskui išmoko popierą 
daryti ir, ant didelių lapų, 
ėinė kloti savo mintis. Bet 
vis-gi tai buvo; sunkus bū
das praplėsti tarp žmonių 
mintis didžių .išminčių, dai
nos garbingų dainininkų. 
Laikai persimainė, kuomet 
knyga buvo išrasta...

Viena didžiausių pasaulyj 
perversmų buvo tai pakeiti
mas anlj seųovės užrašų 
mas anus senovės užrašus 
knygomis kuriomis męs 
naudojąiųės šiais laikais. 
Niekas; kaip knygos negali’

miestą. Todėl reikia per
skaityti didelę geografiją, 
kad žinoti, kur kokios val
stybės, miestai, kalnai, upės, 
jūrės apie kurias kas nu
meryje laikraštyje randama. 
Tad aišku, kad apart laik
raščio reikia ir knygas skai
tyti. , P. G.

ščio kūno išvaizdą. Kadan
gi antspąuda žymiai nudi
lus, todėl ir neperaiškiai at
vaizdina garbingąjį Lietu
vos kunigaikštį M.

3101 S. Morgan St., - CHICAGO, ILL. j
SPE0IALI8KO8 GYDUOLSS. '

Dr. Lung’s Karlus Vylias. Geriausia gyduolė 361 vidurinių ir išlaukinių ligų, | 
kaip tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viršaus, galvos skausmų ir kitokių ne- g 
gerumų. Bonka ...............................  ,v. ..............-r................................11.00 ■

Gydanti mostis dėl genų kroniškų ‘ ligų ir ultručijimo kraujo, suputinių ir a 
1.1. Kaina .............................................................................................................50c ir $1.00 g

Vaistas dėl plaukų nuo luskų galvoje. Kaina ................................................... ,50c jk
Magic Corn Cure. Geriausia gyduolė -dėl. nuospaudų, minkštų, ar kietų, g 

Kaina ............................. ................. .'I .... 11'.'. .................... :.15c ir,:25c |
Ant prisiuntimo minėtos prykės markėmis ar Money Orderiu, dasiunčia viso- f 

kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokius žoles ir Trejankas. "

KEISTUTO SEGILAS.
Ilgai nežinota, kaip tik

rai turi vadintis vienas žy
miausias Lietuvos kunigaik
štis Keistutis, nes svetim
taučių raštuose, kuriuose 
užsiliko musų praeities do
kumentai, Keistučio vardas 
atrandama Ubai iškraipy
tas. Pas vienus jis: Kins- 
tut, Kinstod, Kynstoth, 
Kyestut, Kuystud; pas ki
tus Keustotte, Keustutte; 
dar pas kįtus. Kaystut, 
Kiejstut; Kejstut ir t. p. Ga
lų gale Torulio archyve at
rasta dokumentas, kuris pa
rodo tikrąjį kūnigaikščio 
Varą. Tuoju dokumentu 
yra jojo paties oficialio se- 
gilo antspauda, kurį buvo 
pridėjęs prie savo gromatos. 
Ant to segilo pridėtas lo
tynų kalboje parašas paro
dantis tikrą kunigaikščio 
vardą, d figūra segilo vi
duryje, vaizdiną kunigaik-

Reikalaujama Pardavėjų 
(salesmanų) — Jus galite 
lengvai uždirbti $50.00 į sa
vaitę šioje Kompanijoje. At
silankykite tarp 8 ir 9 vai. 
išryto, ir męs parodysime 
Jums kaip.
3247 So. Morgan St. Chicago“KATALIKO
SPAUSTUVE

3249 So Morgan St. CHICAGO

ATLIEKA 
SPAUDOS 
DARBUS 
GREITAI 
IR 
PIGIAI 
TURĖDAMI 
SPAUDOS 
DARBĄ 
NEPAMIRŠKITE 
PASITEIRAUTI 
APIE 5 
KAINAS 
ŠIOJE 
SPAUSTUVĖJE.

I
Ar žioialikur ateiti oysIpirkH Nauja ir Aotriį Raukti Medžio % i:
Durą, lentų, lentelių, rClnų, švinakalvių daigtų ir stog'. popieros, > <
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS

CARR BROS. WRECKING CO. ) 
r 300S-3039 S«. HALSTSD ST. CHICAGO, ILL. !!

JUO GERESNI APYNIAI 
JUO GERESNIS ALAUS SKONIS

NHEUSER'BŪSCR turi daugpl tukstaučiu ,-į 
svarą Saazėf Apynių savo milžiniškuose sau- 4 
dėliuose daugiaus negu bile kokia kita bra- 1'5 

varne Europoje ar Aiįierikdje. Pirm karės musų Jr « 
Prezidentas, atlikdama^ sąvo.: Rasią etinę kelionę apy- t 
nių pirkimui, nupirko 775,000 svarų (1550 pundą)! 
Čekijos geriausią SaazJar Agy.Jįią. Erie šio pridėk 
500,000 svarą, kuriuosrmęsGurėjome, ir pamatysi, 
kad męs galime gvarą'ntubti ifiiūsą rėmėją milįo- 
narns, kad BUDWEISER ir tįįiaus, kaip ir iki šio
lei, turės tą patį išimtiną Sąazer, Apynią skoni, ku
risai pagelbėjo pardavinėti j}^. milionais bonkų dau- 
giauš negu bile kokį kitą altp'

ANIlEUSER.-BUSbH’ .ST. LOUIS, U.S.A.'!
Atsilankantieji į St. Louis yr^ nuofiirdiiai užkviečiaųii . apžiūrėti 

musų dirbtuvė—-užima tįZ ‘ akerius. ‘ ‘ • *

t

s

■t

- .IS

4

LIKS PREZIDENTU?
i Plačiausiai -pasaulyje.’.žirioms*;^,'buvęs Suv. Valstijų presidentasI Roosevelt.. Plentus. Ar-jĮjį-isnuks

‘ i. -........ -

SORE ROOSEVELT

Theodore
Chicagos

U ......................  IIW
........... .......................................... ................................................................................................ .. .......................

GRAMOFONAI£

UZDYKĄ
KjERA niekur duodami. Vienok pas mus galite pirkti gramofonuš taip pigiai, kaip nie- 

.kur kitur. Viena geriausiu ir pigiausių kalbamų ir grojamų malinu (gramofonų) yra 
musų naujai išleista ■

W#i,

Betriubine
HARMONY

Kaina Tiktai
$12.Z2

v . ■ .. --------------------------------------------------------------------

Męs Jums gvarantuojame, kad panašios mašinos Jus niekur nepirksite už,,tokią kainą, ko
kia męs Beti'ubinę “Harmony” parduodame. Už panašią mašiną kitur užmokėsite $20.00 ir $25.00.

• V • ' V’1' I V

Betriubinė “Harmony” turi gražiai padirbtą dėžę, kurios atdaras (balso išėjimui) sonas yra 
apvadžiotas gražiai išpjaustytais margumynais, priduodančiai Betrubinei ‘‘Harmony” brangios ma
šinos išvaizdą. - t 1

Betrubinė “Harmony” turi prie balso plastinkos naujai įvestą pagerinimą, kurisai apsaugom 
ja plastinką nuo sužeidimo ir bąlsui priduoda ypatingą malonumą ir gražumą, • /V ų <

Betriubinė “Harmony” groja visokių padirbimų ir visokio didumo rekorduos. ,;L i 1
Betrubinė “Harmony” savo didumu yra kaip sykis tokia mašina, kuri tinka visur.
Jeigu nenori išleisti daug pinigų ir nori įgyti gerą gramofoną, kurisai .butų gražus, drūtas, 

turėtų gerą balsą, ilgai tęsėtų ir įleišrodytų į pigią mašiną, tai įsigyk Bctrubinę “Harmony.”
Jei pats jau turi gramofoną, tai papasakok apie Betrubinę “Harmony” savo draugams ir pa

žįstamiems; kurie nori už mažus pinigus pirkti gerą ir augštos rųšiės mašiną..
Užsakymus, pinigus, laiškus ir užklausimussiųsikte adresu: / ' ■ r

' F ‘. f. * j A. i •

Tananevicz Pub. Co. 3249 So. Morgan Ilį;m!

•• <•
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“APAVAS AKIS ANT 
NEMUNO.

• Trošku Nemunui žL-mą, 
kada stori ledai suvaržo jo 
liuosybę; užsloginta krufi- 
nė negali liuosai banguoti...

Džiaugiasi tad Nemunas 
susilaukęs pavasario! Gam
ta jam padeda pasiliuosuoti 
nuo sloginančio žiemos iš
dėto patalo, o kartą prare
gėjęs liuosybę, intempia pa
jėgas ir su įnirtimu grie
biasi ardyti paskutinius 
pančius. Nemunas tada ko
pia iš krantų; putodamas ir 
šniokšdamas terioja visa, 
kas tik gali statyti kliūtis jo 
liuesam bėgimui. Nemuno 
pavasarinis atgijimas lygus 
tautos atbudimui. Kai tau
ta, ilgai slegiama svetimos 
letenoj, atgriebia savo tau
tinę sąmonę, veikiai ima 
kratytis svetimos globos ir 
nųsistumdamas įvairias kliū
tis bei sunkenybes skubiai 
traukia link pilno išsiliuosa- 
vimo, kad savistoviai galėtų 
vystyti savo pajiegas, — 
taįp ir Nemunas pavasaryje 
atgavęs liuosybę parodo mil
žino pajiegas ir nenori būti 
ilgiau pavergtu.

Nuplaukus lytims Nemu
nas apsiramina. Žmonės, 
pamatę romesnį jo veidą 
pradeda drąsiau susirišti. 
Ant krantų ir ant vandens 
prasideda judėjimas. Val
tis paskui valtį veža žmo
nes nuo vieno kranto prie 
kito; šniokšdami plaukia pa
vandeniu arba prieš vandenį 
sunkus garlaiviai vežantis 
žmones ir prekes. Šen ten 
pakraščiais išvysi garuojan
čius valtyse žmones,—tai žu
vininkai užveda tinklus...
ĮUMIlll«lWIII|IWUJIILI|l»MI>WrgMllul»llll l

UŽ “ PREPAREDNESS. ’ ’
Praeitą, subatą visoje eile-

ilUKA 
NUKENTEJUSIEMS.

LIETUVIŲ PROFESIO
NALŲ SKAITLIUS 

DAUGINASI.
Šįmet užbaigė sekantieji 

lietuviai augštesuiuosius 
mokslus:

Ant daktaro—Stasys Bie- 
žis ir Antanas J. Karalius.

Ant provizoriaus — A. 
vandenis tarnauja] Kartonas.

tuvos upe; Nemunas, tai K 
amžinas lietuvių draugas: B K jis matęs ir atjautęs lietu
vių vargus ir nelaimes, jis 
liudininkas lietuvių praei
ties. Užtat nuostabu, kad 
jo pajiegą dabartiniais lai
kais išnaudoja svetimi, o 
ypatingai žydai. Šie kuone 
visa prekybą Nemunu už- 
griebė i savo rankas; jie pa- 
leio garlaivius, valtis ir pa
tarnaudami žmonėms trau
kia sau pelną. Ligšiol lietu
viams priseidavo vien dū
sauti, prisižiūrint, kaip Ne
muno 
svetimiems, reikia tečiaus 
intikėti, kad netolimoje at
eityje Nemuno pajiegą iš
naudos lietuviai, turintieji 
didžiausias prie to teises.

M.

LIETUVIŲ INFORMACI
JOS BIURAS PERKEL

TAS ŠVEICARIJON.
P-as J. Gabrys praneša 

Amerikos visuomenei, kad 

ras iš Paryžiaus yra per
keltas Šveicarijon ir fenais 
toliaus bus leidžiamas lie
tuvių Informacijos Biuro 
organas “Pro Lithuania.”

Organe ‘‘Pro Lithuania” 
bus įvestas “Pajieškojimų 
Skyrius.” Kiekvienas ga
lės pajieškoti savo gimines 
Lietuvoje. Biuro antrašas 
yra sekantis: “Pro Lithua
nia,” Villa Messios, av. Fly- 
see, Lousanne-Oucy-Suisse.

Siunčiant pajieškojimus, 
reikia pridėti tarptautinį 
krasos kuponą už 10c

JonasInžinierystes 
Byanskas.

Kiti nauji profesionalai 
buvo jau minėti “Katalike.”

TEISĖJŲ RINKIMŲ
PASEKME.'

Praeitą panedėiį buvu
siuose teisėjų rinkimuose 
laimėjo demokratai ištisai, 
išrinkdami savo teisėjus į 
visas vietas. Išrinkti į Su
perior Court'ą liko sekan
tieji: R. E. Burke, W. E. 
Devcjr, Ch. A. M’Donald, 
Wm Fennimore Cooper, M. 
M. Gridley, J. J. Sullivan ir 
J. J. David.

Balsavimai taipogi pri
ėmė išleidimą bondsų ant 
$5,100,000 naujiems tiltams 
Chicagoje įtaisyti ir ant 
$3,750,000 padidinti miesto 
šviesos dirbtuvę. Leidimas 
bondsų naujam kalėjimui ir 
pavieto namams liko atme
sta.

nežiūri jos visai. Jie valgi 
tarba perdaug, arba negana; 

'je Suv. Valstijų mieštų bu- Yonas K. J. Fillipovich ^eria daugiau negu jiems 
vo parengtos taip vadina-, įdavė “Kataliko” Redakci- relkia’ -1ie negana išsi- 
mos preparedness” parodos.!jai $42.63, kurie liko kaipo 
Tokios parįodos ta diena bu-'grynas pelnas nuo dviejų 
vo parengtos išviso ketu-j- ... ...
riolikoje miestų, ir jose da-1 
lyvlimą ėmė apie 400,000.1 
Kiekvienoje parodoje daly
vavo, nuo 5,000 iki 130,000 
žmonių. Didžiausią paroda 
atsibuvo Chicagoje, kame 
parodoje dalyvavo suvirs 
130,000. Apart parodinin- 
kų, Chicagoje parodą dabo
jo, sulyg j apskaitliavinių, 
apie vienas milionas žmo
nių, tai - yra. daugiau negu 
trečdalis visų Chicagos gy
ventojų. -Visos didesnes 
miesto Įstaigos praeitą suba
tą buvo visai ar išdalies už
darytos. Chicagos paroda 
yra didžiausia ‘‘perpared- 
nęss” paroda, kuri iki šio
lei Suv. Valstijose buvo lai
kyta. New Yorko paroda, 
parengta tuom pačiu tikslu 
agitacijos už karišką Suv. 
Valstijų atsiginimo prisi
ruošimą, buvo 7,000 mažes
nė už Chicagos, nors Chica
go yra mažesnė už New Yor- 
ką savo gyventojų skait- 
liųm. Chicagos parodoje 
dalyvavo keletos tautų 
draugijos. Reprezentuoti 
buvo lenkai (jie turėjo net 
atskirą savo diviziją paro
doje), kroatai ir serbai. Pa- 

, stebėtina, kad vokiečiai vi- 
i sai nebuvo atstovaujami, 
■ nors Chieągoje jie sudaro 
> žymią gyventojų skaitliaus 
j dalį. Nebuvo atstovaujami 
• nei lietuviai.

Chicagos.:. paroda užėmė 
apie 12 valhndų.

j koncertų, koriuos jisai nese
nai parengė šy. Jurgio pa
rapijos svetainėje Amerikos 
Progresyvės Muzikantų Fe 
deracijos vardu. “Kataliko” 
Redakcija pinigus pasiuntė 
p. T. Paukščiui, Liet. Gel
bėjimo Fondo pirmininkui. 
Drauge su šia auka nukentė- 
jusiems p. Fillipovich prida
vė sekančią įplaukų ir išlai
dų atskaitą:

Už
Už
Už

mą

Įplaukos, 
tikietus .........

programą .... 
drabužių saugoj i-

3.80

Viso labo ... .$355.63

Išlaidos.
Spauda, jos išplatini

mas ir svetainės pa
puošimas ......•.. $54.00

Gėrimai ..................... 46.00
Svetainė..................... 50.00
Leistas išlaimėjimui 

laikrodėlis ............50.00
Muzikantams pusė mo- 

kesties už 2 koncertu 
(kita pusė paaukau
ta nukentėjusiems) 113.00

Viso labo ,.. .$313.00 
Gryno pelno liko .... $42.63

LIETUVIŠKŲ ŪKININKŲ (FARME- 
RIŲ) DOMAI.

Fšjieškau darbo ant ūkės (farmos), 
pas lietuviškų ūkininką. 'Esu dirbęs 
ant farmos Suv. Valstijose apie 6 
mėnesių laiko ir esu gerokai susi- 

_ pažnęs «u ūkės darbu, kaip ta: su 
karvių melžimu ir kitokiais ūkės dar-

Yra patirtas dalykas, kad bftis- Esu blaivus ir pastovus darbe. 
n .. v . v . I Meldžiu kreptis per laiškų šiuo daugelis žmonių mažai at-,adresu:
kreipia domos į sveikatą ir’1212o s. Haisted st^Puiiman, m.

... ...................... n > i i n v nw»

NEREGULIARIS 
GYVENIMAS.

.$235.83
• Jis suteikia

1SS1- 
mankšto, arba dirba per
daug sunkiai; jie neturi ga
na tyro oro. Dėlei šitų ne
normalių sąlygų atsiranda 
menkas norėjimas valgyti, 
melancholija, nemiega, silp
numas,' paskui abelna ne
sveikata. Visiems tokiems 
žmonėms męs iš širdies pa
tartume vartoti puikų stip
rintoją ir liuosuotoją, Tri- 
nerio Amerikinį Karčiojo 
Vyno Eliksyrą. Jis prašali
na nuodingus dalykus iš kū
no, sustiprina virškinimo 
organus, pataiso valgymo 
norą, suliuosuoja vidurius 
ir pagamina naują energiją. 
— . ........ ... greitą ir pasi
liekamą pagėlbą. Aptieko- 
se. Kaina $1.00. Jos. Tri- 
ner išdirbėjus, 1333-1339 S. 
Ashland Ave., Chicago, Ill.

Trinerio linimentas grei
tai. sutaiso pailsusius rau
menis. Įtrink gerai odom 
(Aptiekose. Kaina 25c ir 50c. 
Krasa 35c ir 60c.

Reikalaujama: —gerų randauninkų, 
kurio prideramu laiku užsimoka ran
dų; 'Hiatai nuo 2 iki 6 ruimų, sulyg no
ro; namas naujai išstatytas; gazns, 
toilėtai viduje; pusė bloko nuo lie
tuviškos buėiarnos; apielinkėje lie
tuviai pradeda apsigyventi ir nori
me, kad dangaus butų; atsišaukit ad
resu:
3826 Emerald Ave., Chicago.

Reikalaujama: — dvi , jnergipes 
dirbti namu darbą hotelyje mies
te Cedar Rapids.. la.;. mokestis: 
p20 ant mėnesio ir ruimas su 
burdu; kelionė bus apmokėta; 
larbas, nuolatos. Atsišaukite tuo 
jaus:

1 ‘ Kataliko ’’ Administraci ja, 
>249 S. Morgan St., Chicago, 111.

Parsiduo a:—bučernė ir grosornė tarp 
lietuvių, lenkų ir visokių kitokių tau
tų; biznis išdirbtas per daugelį motų; 
pardavimo priežastis: savininkas turi 
du bizniu. Atsišaukti adresu:

M. R. Narvid,
732 W. 19th St., Chicago, III.

CAMBRIDGE, MASS.. LIETUVIAMS.
įįiuom pranešame, kad P. Bartkfevi- 

čia, 877 Cambridge st., Cambridge, 
Mass., yra musų įgaliotas agentas. Pas 
jį galite užsirašyti “Katalikų” ir už
simokėti pinigus. . *

S. P. Tanauevičius, 
“Kataliko” Leidėjas.

REIKALAUJAMA vai
kino, kurisai pažintų gerai 
lietuvių kalbą, rašybą ir ga
lėtų skaityti korektas. At
sišaukti tuojaus (tiktai per 
laišką):

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

Chicago, Ill.

BUčEENfi IB GROSEBNfi PIGIAI.
Parsiduoda:—buf.ernė ir grosornė lie

tuvių apielinkėje, biznis gerai išdirbtas 
ir pelningas; biznis vertas $2,700, par
siduoda tiktai už $1,900. Pardavimo 
priežastis: savininkas eina j. kitų biz
nį. Puiki proga. Atsišaukite adresu: 
3329 So.- Halsted st., Chicago, Ill.

Telefonas Drover 4066.

Eelkalauju darbininko ant farmtl j 
Minnesota valstijų; mokestis geras; 
jeigu kas nori dirbti ant farmų, tai at- 
siiaukit šituom adresu:

B. A. Kukta,
R. R. 1, Argyle, Minn.

Pajieškau savo pusbrolio M. Stan- 
kovičaus. Kauno gub, Krakių pa
rapijos, sodžiaus Dov(>ikeskių. Kas 
apie ji žinot ar jis pats, duokit žnot 
šiuo adresu:

M. Baceliunas,
88 So. River St., Batavia, III.

Antanas Szvoikis, su kuriuo turė
jau dalykų 2 metai atgal Chicagoje, 
ir Iko neužbaigta, malonėkit atsišauk
ti:

Geo. J. žilinski.
R. 3. Box 49 a, Fort Worth, Tex.

3ocx ar x n-rm

&TANANEVICZ SAVINGS BANK
a

1
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JONAS M. TANANEVICZ
A

DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai 
čekiais galite apmokėti algas, bilas 
ir visokias kitas išmokestis. Če
kiai yra geriausias, praktiškiau
sias ir Imgviftuelas būdas vedimo 
kontroles biznyje. Jokis biznie
rius be bankos čekių šiądien ne
gali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 
procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namų ir 
lotų Chicagos mieste.

PERKA ir pardu«<a namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iskolek- 

tektuoja jų pinigus paliktus kitose 
bankose.

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

SIUNČIA pinigus į Ljotuvą, 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.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiH

3249-55 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILLINOIS
BANKOS VALAKUOS: Utaminkais, Ketvertais ir Subatomls nuo 8 ryto iki 9 vak. Paneriais, Seredomls Ir Petnyčiomis nuo 8 ryto Iki 6 vak. Nedėllomls nuo 9 ryto iki 1 vai. po piety.
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