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Vokiečiai ir Austrai visuose karo frontuose mušami
Vokiečių nežmonišku 

mas su Belgais
Vokietija grasina Graikijai

Talkininkai laimėjo karą 
■■ Brusilov

Suomijos užlajon ir ėmė ir ant galo Belgijos kardi- 
bombarduoti Rusijos pa- uolas — priipaš 
kraščius. Bet rusai suskato Visais protestai^ nurodoma 
ir kelis vokiečių karo lai-'civilizuotam pasauliui, kad 
vus nuskandino. Kiti vos AT 1- jL" 
suspėjo pabėgti.

Jei taip visuomet visur 
teutonams “seksis”, tai vei
kiai nugirsime, kad kaizeris 
reikalauja “garbingos” 
taikos.

Mercier.

Teutonai reikalauja lenkų kareivių
VISUOSE FRONTUOSE 
TEUTONAMS PLIEKIA

MA KAILIS.
Londonas. — Visuose 

frontuose seka dideli mū
šiai ir visur teutonams plie
kiama kailis taip, kaip dar 
nekuomet. Teutonai muša
mi kaip ant sausžemio, taip 
ant vandens ir net ore.

Didžiausi mūšiai tečiau 
seka Rumunijos frontuose. 
Teutonai mažai pasidžiau
gė Rumunijoje įsiveržę iš 
Transylvanijos. Rumunams 
čia atėjo pagelbon stiprios 
rusų koliumnos. Pristatyta 
be to rumunams daug gin
klų ir amunicijos. Ir dabar 
narsieji rumunai su rusų 
pagelba stumia teutonus at
gal į Transylvaniją. Muša 
ir pirm savęs varo į tęn, 
iš kur teutonai buvo atėję.

Bet blogiau teutonams 
su bulgarais sekasi Rumu
nijos provincijoje Dobro- 
gea, kur teutonams-bulga
rams vadovauja pagarsėjęs 
vokiečių generolas von Ma- 
ckensen.

Ten susitvarkę rusai teu
tonus atstume atgal jau ar
ti Coristanza-Černavoda ge
ležinkelio linijos. Iš Petro
grado apturima oficialės ži
nios, kad Mackenseno armi
jos didžiausioj betvarkėj be 
atodairos bėga pietų link, 
ty. Bulgarijos link. Gi ru
sai su rumunais neatsileiz- 
dami genasi jas ir ima bom
barduoti Černavoda garsųjį 
tiltą, kurį teutonai mėgino 
pataisyti ir persimesti se- 
nojon Rumunijon. Be to, 
rusų karo laivai iš Juodųjų 
jūrių pasekmingai griauja 
teutonų pasitaisymus Con- 

<• stanza1 mieste ir uoste.
Taipgi iš Bukarešto gau

ta žinia, kad du rusų karei
vių stipriu buriu iš seno
sios Rumunijos persikėlė 
per Dunojų ir mėgina teu
tonus užpulti iš užpakalio, 
ty. juos bėgančius sulaikyti 
ir paimti kaip kokian bu
čium

Ir jei rusai su rumunais

BAISUS TEUTONŲ 
PASIELGIMAS.

Londonas. — Vokietijos 
vyriausybė, neatsižiurėda- 
ina į jokius protestus kas
dien iš Belgijos tūkstan
čiais'gabena belgus gyven
tojus, vyrus ir moteris, į 
Vokietiją ir ten juos pris
tato dirbti sunkiau
sius darbus. Gi vokiečiai 
darbininkai tuo budu nuo 
darbo paliuosuojami ir siun
čiami kareiviauti karo lau
kan.

Tokio vokiečių žvėriško 
pasielgimo su civiliais gy
ventojais nėra girdėjęs pa
saulis kadir keliais paskuti
niais šimtmečiais.

Vokietijai trūksta karei
vių, be kurių jai negalima 
tolesniai kariauti. ; Todėl

Vokietija elgiasi ne tik ne
žmoniškai, bet tiesiog žvė
riškai, pavergdama Belgijos 
civilius gyventojus, kankin
dama juos sunkiausiais dar
bais.

Vokiečių mijitarinė vy
resnybė tuo buqu ardo bel
gų ir franeuzų 
kas aštriai

dar kelias dienas neatsileiz- 
dami taip paplieks teuto
nus, tai šitie atsidurs kur 
arti pačios Bulgarijos sos
tinės Sofijos.

Matyt, rusai ten sutraukė 
skaitlingą karuomenę ir ne

I juokais gina , savo naują tal
kininkę Rumuniją, kurią 
teutonai grasino sunaikinti.

Kas indomiausia, kad te
utonai kaip pakaustyti iš 
Dobrogea provincijos ėmė 
nešinties, kuomet ten ru
sams ir rumunams vadovau
ti atkeliavo rusų garsus ge
nerolas Sacharov.

Ne geriau teutonams sedP1™ visokių darbų prievar

tų šalių civilius gyventojus, į girnas, ž
• kasi ir Volynijoj ir Galici
joj. Tenai rusai yra užėmę 
tokias tinkamas vietas fron
te, kad visuomet gali put
ties prieš teutonus ir ši
tiems užduoti nepakeliamą 
smūgį. Kaip Galicijoje, taip 
ir Volynijoje teutonai tebe
silaiko kaip ant vištos ko
jos. Jie didžiai giriasi, kad 
jiems pasisekę išpasalų ru
sus užpulti ir sumušti vie
noj vietoj ties Baranovi
čiais, Lietuvoj. Bet tai įvy
ko tik todėl, ‘kad vokiečiai 
prieš rusus panaudojo než
moniškus budus, liepsno
jantį skystimą.

Francijoje teutonai jau 
kaipir pralošė. Šiomis die
nomis talkininkai baisų 
smūgį uždavė Bapaume a- 
pylinkėse. Ten talkininkai 
palengva, bet tikrai stu
miasi pirmyn. Negelbsti vo
kiečiams baisiausi jų varto
jami pabūklai ir neleistinos 
metodos.

Nuo Verduno jau gana 
tolokai atmušti teutonai. 
Jiems Verduno tvirtovė da
bar gali tik sapnuoties.

Bulgarams baisų smūgį 
uždavė serbai Černa upės 
apylinkėse, Serbijoj. Bul
garai atblokšti atgal per 
kelias mylias, vis arčiau 
Monastirio.

Teutonams teko kailiu ir 
ant vadens. Praeitą pėtny- 
čią vokiečių karo laivų flo
tilė nepatėmytinai įslinko 

h »

ta gabena ir pristato užim-

o saviškius darbininkus i- 
ma karau.

Pastaromis dienomis prieš 
tą vokiečių žvėriškumą už
protestavo Belgijos vyriau
sybė, paskui talkininkai, 
pagaliau net pats popežius

šeimynas, 
yra užginta 

tarptautinių įstatymų. Bet 
teutonams įstatymai yra 
niekis, kuomet jiems šian
die akysna žiuri nepermal
daujama giltinė, kuri kėsi
nasi ant visos nelemtos teu
tonų tautos.

Jei pats kardinolas Mer
cier protestuoja prieš vo
kiečių tą žvėriškumą, tai y- 
ra ten kas tokio baisesnio, 
negu pranešama telegramo
mis. Juk kardiiVJa'š ,. Mer
cier yra vokiečių malonėje 
ir nemalonėje. Vokiečiai už 
tai jį gali nubausti. .

Bė abejonės, teks- išgirsti 
ar anksčiau ar vėliau, kad 
kardinolas : Mefčier bus 
kur-nors ištremtas arba už- 
darytas, nes įis peratviriai 
kraugerius teutonus , pas
merkia už jų žvėriškus dar? 
bus. Toks kardinolo pasieį- 

žinoma, vokiečiams, 
baisiai nepatinka ir jie ims 
daf labiau dūkti.

Juk padūkimas 
kiekvieną kraugerį 
besiartinantį galą, 
šiandie yra ir su žmonijos 
nevidonais teutonais.

VOKIETIJA GRASINA 
GRAIKIJAI.

Londonas. — Talkininkai 
pas graikų vyriausybę pa
reikalavo pavesti jiems vi
sas anuotos, šautuvus ir ki
tokius ginklus, kuriuos no
rima atiduoti graikams re- 
voliucionistams.

Štai nugirdusi Vokietija 
ėmė grasinti Graikijai. Vo
kietijos diplomatinis agen
tas Atėnuose, grafas von 
Mirbach, pranešė Graikijos 
vyriausybei, kad jinai gra
žumu tai visa neatiduotų 
talkininkams, nes kitaip 
Vokietija paskelbsianti ka
rą Graikijai.

Talkininkai savo keliu 
tik ir nori.

Prezidentas Wilson ir to 
lesniai bus prezidentu

apima 
prieš 
Taip

Chicago, Ill. — Galų-gale (8,533,713, 
paaiškėjo, 
prezidentas Woodrow Wil
son išnaujo išrinktas Suv. 
Valstijų prezidentu sekan
tiems keturiems 
Jis gavo apie 270 elektorių 
balsų, tuo tarpu išrinkimui 
yra reikalinga tik 266 elek
torių balsai.

Šįmet prezidento rinkimai 
buvo labai indomus. Praė
jusiais laikais po rinkimų 
jau išvakaro buvo žinoma, 
katros partijos kandidatas 
išrinktas prezidentu. Bet šį
met rinkimo pasekmių lauk
ta net kelias dienas. Gali- 

Londonas. — J. L. Gar- fornijos valstija ir kitos 
“The Obser- kažkodėl nesiskubino sus- 

ver’r rašo, kad karas prasi- kąityti balsus ir todėl visą 
tęsiąs dar ištisus 1917 ii^šalį laikė 
1918 metus, jei ligi minėto 
laiko talkininkai nepanau
dosią energingesnių kovos 
metodų.
.Jis tvirtina, jogei rytuo

se. .ypačtalkininkai padarę 
tiek, i daug klaidų, kad jų 
pataisymas dabar atsieisiąs 
milijonai žiijonių aukų.

KARAS PASIBAIGS
1918 METAIS.

viii' laikraštyj

to

REIKALAUJĄ LENKŲ 
KAREIVIŲ.

>.

Berlynas. — Paskelbus 
Varsavoj. ir . Rubline mani
festą- apie rusų Lenkijos 
neprigulmybę, tuojaus Var
sa vos general is gubernato-

mo

Thomas £ 
MARSHALL

ėVooDROV/ 
WilsoH

C0l>YK.I6HT BY' 
'ACH BROS

Prezidentas Wilson ir vice-prezidentas Marshall išnaujo išrinktu šioj šalyj užim
ti augščiausias ;valdvietes.

didžiausiam in- 
tempime.

Kitas indomus daiktas, 
tai tas, kad prezidentas Wil
son vos-ne-vos įveikė repu- 
bl ikonų kandidatą Hughes. 
Piliečių balsų Wilson gavo

Hughes — 8,- 
kad dabartinis 160.401. Taigi kaip tik Wil- 

sonas išėjo. Vadinasi, demo
kratai tuo savo laimėjimu 
neturi ko perdaug didžiuo-

metams. ties, nes vos pralindo.
Republikonų partija labai. 

nusiminusi. Ieškoma šito 
nepasisekimo kaltininkų. 
Kiti pas kitus dabar klau
sia, kad tai visa galėjo į- 
vykti, kokiuo budu jie ga
lėjo pralaimėti tą svarbią 
kampaniją ?

Už nepasisekimus dau
giausia kaltinami republi
konų kampanijos vedėjai, 
kurie neturėjo sumanumo 
nušviesti žmonėms svar
biausius dalykus. Srnąjai 
republikonų reakcijinei 
frakcijai buvo pavesta kam
panijos vedimas, duota jai 
reikalingas kapitalas, kurio 
ji nemokėjo panaudoti ten.

(Tąsa ant 3 p.).

rius von Besseler ir Lubli- 
no viršininkas von Kuk iš
leido į lenkus proklemaciją,

I ’roki em a c i j o j e sakoma,
kad Vokietijos ir Austrijos 
valdovu rusų Lenkijai su
teikė neprigulmybę. Lenkai 
už tai, norėdami gerašir
džiam valdovam atsidėkoti, 
privalo liuesu noru įstoti 
lenkų armijon, kuri dabar 
tveriama. Toji lenkų armi
ja bendrai su vokiečiais ir 

i’austrais nugalės rusus ir 
■v <uit visuomet panaikins 

Lenkuosi* Rusijos tirauiją.
Girdi, sukilkite jus, nar

sus lenkai, ir pagelbėkite į- 
veikti rusus, savo tironus!

Taigi išpradžių jau buvo 
žinoma, ko teutonai iš len
kų nori paskelbdami rusų 
Lenkijai neva neprigulmy
bę.

Ar lenkai paklausys to 
teutonų vylingingo šauks
mo, kol-kas nežinia. Bet jei 
paklausys, tai tuo patim pa
sidarys sau patys galą.

VOKIEČIŲ NUOSTO
LIAI SIEKIĄ 3,755,693.
Londonas. — Sulyg ofici

alių pačiu vokiečiu aproba
vimų, Vokietija šiam kare 
netekusi jau 3,755,693 ka
reivių užmuštais, sužeistais 
ir nelaisvėn paimtais. Vie
nų užmuštų karo lauke esa
ma arti milijono kareivių, 
Prie šitų nuostolių neprįs- 
kaitomi jurininkai ir koHo- 
įnijų kareiviai.

NAUJAS AUSTRIJOS 
AMBASADORIUS.

Washington. — Iš Suv. 
Valstijų prašalintas Aus
trijos ambasadorius Dum
ba, anot gautų žinių, miręs 
Austrijoje. Taigi dabar Au
strija į Suv. Valstijas nus- 
kyrusi naują ambasadorių. 
Juo yra grafas Adomas 
Tarnovskis, buvęs Austrijos 
pasiuntinys Bulgarijoje.

10 NAUJŲ KARDI
NOLŲ.

Roma. — Iš Vatikano o- 
ficialiai paskelbta, kad bu
simame popežiaus konsisto- 
rijume gruodžio 4 d. pope- 
žius Benediktas XV nuskir- 
siąs dešimtį naujų kardino
lu.

VENIZELOS SKOLINA 
PINIGUS.

Atėnai. — Graikijos pro
vizorinė revoliucionistų val
džia, kurios priešakyj sto
vi Venizelos, nusprendė pa
siskolinti pinigų pas grai
kus, gyvenančius Ameriko- 
je ir kitur.

EINA PRIE REVOLIU- 
CIONISTŲ.

Atėnai. — Karalienės So
fijos pulko pulkininkas ir 
majoras pasitraukė iš savo 
vietų ir perėjo reVoliucio- 
nistų pusėn. Daug graikų 
oficierių ir kareivių atsisa
ko tarnauti karaliaus Kon
stantino interesams.

1
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Lietuvių pabėgėlių in- 
formacijinis skyrius.

. ..
franciškūž ^aulauskisJ Marcelė Raškevičaitė ieš- B

iėreivisį ie^ko brolio »tono. ko P'ėtro Raškėvičiaus. Hko Pėtro Raškėvičiaus. Bell Phone, Diękinaon 3995 M.

NUO REDAKCIJOS.

Visų čia skelbiamų pabė
gėlių adresus turi “Katali
ko” redakcija. Kas nori 
gauti jų adresus, tegu krei
piasi redakcijon. Kadangi 
beveik už kiekvieną prisiun
čiamą pabėgėlio laišką re
dakcija turi apmokėti kra- 
sos ženklelius (markes), ta
tai norintieji gauti pabėgė
lių adresus, turi redakcijai 
prisiųsti už 12 centų krasos 
ženklelių (markių) už kiek
vieną adresą.

Kreipkitės adresu* 
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan st.,
Chicago, Ill.

ona Korihckienė paieško 
Prano Korincko.

Julijona Kazlauskienė pa
ieško savo vyro Jono Kaz
lausko.

Bronislovas Vincentas A- 
leksandravičius ieško dėdės 
Aleksandro Aleksandravi
čiaus, tetos Onos Ažukienės 
ir senelio Vincento Vilke
lio.

Albinas Žičkus, kareivis, 
ieško brolio Jono Žičkaus, 
P. Aleknavičiaus ir gimi
nių.

Kazimieras Vilutis, ka
reivis, ieško brolio Antano 
Vidučio.

Martinas Bėndikas, karei- 
yiš, ieško brolio Bėncdikto 
Beūdiko.

Klėofas Dirginčius, karei
vis, ieško savd pažįstaiūn ir 
draugų.

Juozapas Bočkus, karei
vis, ieško sesers Marijonos 
po vyro Popšienė ir brolio 
Antano; taipgi sesers sūnų 
Antano ir Jono Popšių.

Karolis Kriauza ieško sū
naus Alberto.

Valerija Raštikaitė ieško 
Kleofos Bruževičiutės, 
minių ir pažįstamų.

gi-

Emilija Straukaitė ieško 
tėvo Kazimiero Strauko, A- 
inerikon iškeliavusio 1911

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.| 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy-i 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet. 7 9 
vakaro. Nedėliotus; 911 rito 1-4popiet.

m.

Teklė Narokas ieško Juo
zapo Kvietkaus, Veronikos 
Narokas ir kitų.

Peliksas Barcis ieško se
serių Konstancijos, Petici
ja nos ir Elzbietos.

N. Balčiūnaitė, mokytoja, 
ieško brolėno Vincento Bal
čiūno, gyvenusio Buenos 
Aires, ir Kazimiero ir Kri
stinos Ratkų (Pana, Ilk).

Valieras Karosas, karei
vis, ieško seserių, brolių ir 
giminių^

Jurgis Savinskas ieško 
draugų ir pažįstamų.

Vincas Sabanaitis ieško 
pažįstamų.

Klemensas Pranciškevi- 
čius ieško brolių Boleslavo, 
Juozo ir Alberto.
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i VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!

Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamsiai surė
dymą 50% ant Tamstos pinigu, .nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 
iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 

' ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00.ir brangiau.
Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branginus.
Vaiku siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

S. GORDON
1415 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 
k _ atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais — iki 6 vai. vakare.
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Morta Areškevičienė pa
ieško savo vyro Juozo A-

• reškevičiaus..

F. Adomavičius, Kauno 
, gub., Kropiu vals., paieško 
’. trijų brolių — Vinco, Jono 

ir Juozo Jankauskų, gyve- 
'• nusiii Chicagoj; taipgi
• Pranciškos Adomavičienės.
j

: Anelė Stoniene, iš Žvirb-
< lių, Šakiuos parapijos, Kau-
• no gub., paieško savo gimi- 
v nių — Onos Mažeikienės,
< Šepkų ir Staškanskir:

Ona Grebliukė Paujaujie- 
“ nė, Suv. gub. Kalvarijos 
; pav., Padavimo sodžiaus, 
' paieško savo giminių —- 
, Vinco Gibavičiaus, Juro Ra- 

gaišiaus nuo Marijampolės.
’ -

Kazys Bagdanavičius pa
ieško Magdalenos Griškau- 
skienės, Andriaus Žilinsko 
ir Jono Gibavičiaus.

Marijona Ęanislauskienė 
ieško sūnaus Petro Banis- 
lausko, kinis -gyveno St. 
Charles, 111. •

Teresė Šiaučiūnienė ieš
ko savo vyro Petro Šiau- 
Čiuno.

Juozas Ozarskis, Kauno 
gub., Pandėlio miest., pa
ieško brolių Kazimiero ir 
Antano Kairių, Salomėjos 
Kaminskienės ir pažįstamų.

Motiejus Blažaitis paieš
ko savo dukterį u ir žentu 
— Jonų Skučų, Justinų Ge
nį ir Kostancijų Blažaiciu- 
tę, Taippat giminių — Kir- 
zgelio, Andriaus Skučo, Ku- 
negundos Kirzgeliuf' \ An
tano Kirzgclio ir C i:,s Kir- 
zgeliutės. Visi Kauno gub.

Jonas Pūdžius paieško 
Antano Šveikausko ir Juo
zapo Valskio.

Zofija Kujikauskiutė iš 
Metelių ieško brolio Am- 
brazo ir sesers Marės Ku- 
likauskių. Marė po vyro y- 
ra Naruševičienė. Gyveno 
Wilkes-Barre, Pa.

A. ._ .. ■ /
Gustavas Rihteris, ieško 

brolių Julijono ir Rudolfo 
Rihtcrių; taipgi pusbrolio 
Augusto Reinarto ir Jano 
Pakulaicio.

Povilas Šlikas ieško savo 
giminių ir pažįstamų.

Kun. A. Gelžinis ieško 
brolio Antano Gelžinio, gy
venančio Chicagoj.

Leonida Ručinskaitė ieš
ko sseerių —- Julijos ir Jad
vygos ir Svainio Jono Užu
pio. Gyveno Brooklyne.

Emilija Griciunas ieško' 
Stanislovo G riciuno.

Elena Veronauskienė ieš
ko brolio Juozapo Lakavi- 
čiaus ii* sesers Petronėlės 
Lakavičiutės.

Steponas Šūkis ieško se
sers Barboros Šlamytės ir 
brolių Jono ir Marcelio Ša
kių.

Stefanija Jasinskaitė ieš
ko savo brolių Jono, Juozo 
ir Stasio Jasinskų.

Marijona Naruševičaitė 
ieško brolio A!^)ftięjaus Na
ruševičiaus. ’

......... < •

Juozas Goberis, ieško gP 
minių ir pažįstamų.

Petras Krivickas iš Me
teliuos ieško — Marės ir 
Prano Gardzilauckų, Vik
tės ir Marės Mazecių, Ane
lės Strankaus, Mataušo ir 
Juozo Krivickų, Vinco, Ta
mošiaus ir Marės Surdoku, 
Tamošiaus ir Antano Žu- 
rauskų, Antano, Martino, 
Juozo ir Jono Vašku.

Julija Vinikaitytė paieš
ko savo giminaičio Matau- 
šo Miluko, Suv. gub., Kal
varijos pav., Šeštakavo so
džiaus.

Antanas Orintas ieško 
savo draugų — Sab. Dėdino 
ir Antano Dėdino, gyvenu
sių Clevelande; taipgi Jono 
Enzelio, gyvenusio New 
Yorke.

Domicėlė Iškauskaitė, 
“Saulės” kursų mokinė, 
ieško savo dėdės kun. Vin
cento Bukavecko.

.Pranciškus Greičaitis, 
kareivis, ieško pusbrolių 
Greičaičių ir J. Kalvaičio ir 
draugų — Petro Zarunskio, 
Juozapo Kunsaičio ir An
tano ir Juozapo Totoraičių.

Aleksandras Kazakevičius 
ieško savo brolio Ignoto 
Kazakevičiaus ir svainių — 
Antano ir Juozapo Pauli- 
kų.

Julius Matulevičius iš Su
valkų gub. paieško Antano 
Gabrio, Vinco Karmuzos, 
Petro Merkevičiaus ir gi
minių.

Juozas Čederis ieško Pe
tro Bingelio ir kitų giminių, 
gyvenusių Brooklyne.

Adomas Gelžinis ieško 
brolio Dominika ir dėdės 
Selianikovo.

Zofija Valickienė ieško 
brolio Viktoro Vaitkevi
čiaus, brolėnų Vaitkevičių 
ir dėdės Tamošiaus Vait
kevičiaus.

Kun. D. Vaitkevičius ieš
ko Adolfo Misevičiaus nuo 
Kėdainių, gyvenusio Chica
go je po num. 2343 W. 23rd 
Pl

Jurgis Klimauskis, karei
vis, ieško savo brolio Sta
nislovo ir sesers Marijonos.

. .i .......................... ■■■

Kazimieras Garbinčius, 
kareivis, ieško sesers Bar
boros Šiaulinskienės.

, ‘: L - ■ a ■

J. Gruihavičia ieško Jur
gio. Mini ko.

Zofija,Urbanavičienė ieš
ko savo vyro Prano, gyve
nusio Chicagoje.

Nastazija Vrubliauskienė 
ieško brolio Pranciškaus 
Piicevičiaūs.

m . 4 .. .... .-y yH

Jonas, Salomėja ir Alek
sandrina Kaupeliai ieško 
Ignoto ir Kazio Kiškių.

« . I ... — . . ......................... -

Zofija Butirliutė ieško 
sesėrių, giminių ir pažįsta
mų.

Julė Brilius ieško gimi
nių ir pažįstamų.

Anastazija Mikšyte ieško 
tetos Mal-ijonos Mikšytės, 
kitų gihiiniii ir pažįstamų.

Ona Kaziihieraitė ieško 
dėdės Anupro Kazimierai
čio ir gihliriių.

Silvestras Buividas ieško 
giminių ir pažįstamų.

Vincas Racka, Suv. gub., 
paieško brolių Chicagoje, 
Juozo, Petro ir Mateušo 
Rackų.

MILDA i 
TEATRAS | 
3138-42 So. Halsted St. B

I
 Turi geriausių pasisekimą. Kas B 

nakt pilnas žmonių. įį

Kodėl? ■ 
Todėl kad duoda geriausius vei- g. 

dinimus už pigiausias kainas. P'1Už 5c čia pamatysi gražesnį =' 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 50c. ■

g Nedeliomis 15e. balkonas 10c.
■ Kainas šiokiomis dienomis ir su- 
B batomis 5c balkonas 10c žemai. B 
jj| Prasideda 7 vai. kas vakaras. B 
■ Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po Hl 
55 pietų. y
B Jei nori linksmai praleisti va- E 
įį| landą liueso laiko, tai ateik ;’J
■ MILDOS-TEATRAN |

Jurgis Kizevičius, paieš
ko dėdės Adomo Senavaičio, 
Prienlaukio sodžiaus, Prie
nų parap., Suv. gub. ir pus
brolio Petro Kizevičiaus iš. 
Prienų parapijos.

Jonas Jė 'Basevičius, Su
valkų gub. iš Skersabalių 
sodžiaus, Raudėnų gmino, 
paieško dėdžių Jono ir Mo
tiejaus Jankauskų.

- • - ■ -n-V"'---- S----- - ■
Juozas Karpavičius pa

ieško savo broliu suvalkie- 
čių iš Balbieriškio, Anta
no Kairio ir Motiejaus Kar
pavičiaus, • taipgi svainių 
Juozo Dieveyiaus ir Juozo 
Čeikausko.

iiiiiHsiiiinxii'aiiiiiHiiiiiainiM'iWEnHiiiiiiMiiniMiiiiiHiiiiLMena

f Telefonas Yards 2721 j|

! E?r. J. JONIKAITIS f
■ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
|| Valandos; 8-12 ryto 4-9 vakaro
I 3337 So. Morgan St. Chicago, hl. f

SUVALKIJOS a
A

ZEMLAPSS
sSutaisė B. K. Balutis

opaivuoc m1

Parodo lietuviu *

I

0
labai 
liepė 
čial.

S 
g

”»

SDidumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose* spalvose (kolio- 
ruose). 1 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežiii tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

“Geriausia žemlapis lietu
vių kalboj. — Persistato 

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

8 I 
n “

i!
S 3

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus.

8
S

E

a 
s

, • Residencijos.
’ Monroe 5622 Tel Haymarket 1027 ■

ANTON A. TOCHA ■
ARCHITECT & ENGINEER a

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

, Room 207 Home Bank Bldf. _
1 N. E.-Cor. Ashland & Milwaukee avė. -

Rss.1431 Holt St Chicago, III. g

for 0. C HEINE 1
DENTI6TAS

OFISAS-Kampts 31 jr S«. Haliieri gal.
(Gyataiau riri aptiekai) CHICAGO, Bl j

Or. A. R. Blumenthal
Egzamenuojame 

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

dieną*

4649 S. ASHLAND AVENUE
Kimpas 47-tos gatvės Tel. Yards 4371

EVESKI0» 
X^MOKYKIA 
3106 So.Halsted.

Čia gali išmokti angliškai

oro
Sutaisytas iš formuios- 

reeėpto; suteikto išmintin
gu Egypto zokonihku.

Mpsirciskin esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gi-timo į>iico ir žvnii. ger
klės skaudėjimo,, dusulio. g<Hrn* 
skaiHlėjimo. . ritislojiin > tsf ; .t> 

į| šalčio gal top-, <•.. -.J., .'uudi* 
somas išdirbčjU labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
senu ir ištikimo draugo iicimy
lios. naudojamo vigam'* pu-au* 
lį’jv |»dr puse šimtmečio—-25u. 
už bonkute visčsc atliekose, 
arba, galite užtišak.1 ti tiesiai jg
F. ĄD. pICHTER & CO. E 

74—to lashlfttbn Street, N6w TorK, g

3

I 
B

1 9
H-
C 3

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS,

3249 So. Morgan St, g
CHICAGO. ILL, h

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

Karamelkų
Kiekvienas “Kataliko” skaityto

jas, kuris prisius 50c ir šį iškirptą 
apgarsinimą, gaus dėžutę su pusant
ro svaro tikrų Rusiškų Karamelkų. 
Męs apmokėsime persiuntimą. 25,000 
dėžučių kendžių laukia gatavai su- 
poknotų. Męs gvarantuojame. kad 
tai yra tikros rusiškos kendčs lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis kendėmis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karainelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų tokių 
yra labai daug, tie patvirtins musų 
Sodžius. Musų tikros rusiškos Kara- 
melkos yra geromis vaišėmis patiems 
sau, svečiams ir visokiuose atsitiki
muose. Pinigus galima siųsti stam- 
poinis. Už kiekvieną prisiųstą 50c, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN CANDY GO.
1845 W. Grand Ave. Chios-o,III.

Kiekvienas Gali Būti 
Fotografistų.

Ką-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 
knyga, iš kurios kiek
vienas gali ■ lengvai iš
mokti f\tografystės 
amato. Prisiųskito $1, 
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokame, 
Adresuokite:

NORTH END PHOTO CO.
376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man.

Ar Nori Šitą Gramofoną Gauti 
VISAI UŽDYKĄ?

Jeigu nori sužinoti, kaip kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvė gali gauti tą gi amofoną VISAI UŽ DY
KĄ, tai parašyk laišką su už klausimu į

Tananevicz Pub. Co„ Ine. *
S. P. TANANEVIČIUS, Prezidentas «

f 3249 So. Morgan St. Chicago, Ill. |

L F. A. POSZKOS APTIEKA
i 3101 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
f1 ' °"&&<5fALiSkos cRrliėG^. /’I' ” :
| ’ Dr. Lung’s Kartus Vynas. Geniausia gyduolė dM vidurinbį ?r HUukinhj ligų,
M TtftJp tai: nevalumo vidurių, spaugų ant viriaws, galvos skausmų ir kitokių no? 
B gerumų. Bonka ................................................................................................ ...............f 1.00
į Gydanti mostis dėl senų kroniškų ligų ir užtručijimo krawjo, suputimų ir
■ t.t. Kaina . . ................ ,............................ 50c ir $1.00
g. Vaistas dėl plaukų nuo luskų galvoje. Kaina .."............  60c
f Magic Corn Cure. Geriausia gyduolė dėl nuospaudų, minkėtų ar kietų.
■ Kaina .....................................................................................  lie ir 25c

Ant prisiuntimo minėtos prekės markėmis ar Money Orderiu, dasiunčia viso* 
į] kias gyduoles. Taipgi užlaiko visokias žoles ir Trojankas.

1 S3 :i!'BB ;ii«i;illlBllll!IBhll!lBl!k ,!Bil'llB:iil!;B:4il1Blin!IBliillB:ll!:W
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jCždyk^! Koncertą! Ūždyką!!! j
i . '■- ' Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin- S
g kų, muzikų, geriausių dekliamaeijų, monologų, dialogų ir t.t., g 
g gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs g 
g turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę g 
g kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- g 
g fonų visai uždyką.
I

■

I 
■

i 
n
i
i

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

■I

i 
ui
B

I9 KATALIKO KRAUTUVES. P. TANANEVIČIUS. Savininkas
CHICAGO, ILL.

■

i13249 So. Morgan St.
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No. 36 Lietuvių Laikraštis “Katalikas 3

Lietuviai Amerikoje Iš Amerikos Prez. Wilson praeigą, ne- 
dėldienį’ štigrįžo W^Slinig- 
tonan. ‘

.|,vo prakalbos, deklemacijos, 
| Į dainos ir kitokie paįvairini

mai. Paskui buvo renkamos 
aukos. Kadangi vakare da
lyvavo mažai žmonių, tai 
surinkta neperdaugiausia, 
bet visgi gana gerai, nes 
$83.25.

$10.00 aukojo Ratulis, J. 
Stanislovaitis.

Po $3.00: A. Urbonas, A. 
Musteikis ir A. Narutis.

Po $2.00: S. Paknis, P. 
Alekna, A. Monkus, A. Ka- 
ralis, Karolina Novakiutė, 
Magdalena Baktytė.

Po $2.50: J. Bartkus, 
Juknevičius.

Po $1.00: V. Karulis, 
Karalienė, M. Dagis, A. Da
gienė, A. Dagis, S. Jodval- 
kis, S. Jauniškis, M. Lauri- 
navičia, M. Pumputis, S. 
Papos, K. Dapkunas, A. Pa- 
pos, A. Laurinavičius, H. 
Kordovič, P. Mulinska, P. 
Blusas, S. Juknevičius, A. 
Stanislovaitis, P. Burokas, 
K. Stankevičius, V. Varci- 
sutė (?), V. Kovas, A. Ka
rulis, S. Karalis, M. Razva- 
dauskas, T. Paknienė, J. 
Januševičius, S. Gražukau- 
skas, Veronika Fordlienė 
(?), S. Jaskauskis.

Po 50c.: Julijona Stanke
vičiūtė, V. Maršalas, V. Ka
ralis, K. Novakiutė, 25c. J. 
Maršaliutė,

Smulkesnių aukų surink
ta $16.96.

Pinigai pasiųsta Raudo
nojo Kryžiaus dr-jai New 
Yorkan.

Ačių lietuviams už tokią 
auką. Sulyginus su kitomis 
lietuvių kolionijomis Ame
rikoje, vietos lietuvių auka 
fikrai gausi.

A. Stanislovaitis.

I

GRAND RAPIDS, MICH.

Šitas miestelis yra nema
žas. Gyvena daug lietuvių. 
Lietuviai čia turi savo pa
rapiją ir kelias draugijas. 
Gyvuoja ir L. Vyčių kuopa, 
kuri daugiausiai darbuojasi 
tarpe lietuvių. Vyčių bai
siai neapkenčia lietuviški 
socialistai. Bet tas neapken- 
timas tuomi ir pasibaigia. 
Nes vyčiai yra smarkus, 
drąsus, nesisarmatija drož
ti tiesos į akis kiekvienam 
lietuvių mulkintojui, ypač 
lietuviškam socialistui, kurs 
prie lietuvio kūno prikibęs, 
kaip kokia siurbėlė. Vyčiai 
daugiausiai darbuojasi savo 
tautos labui.

Spalių 15 dieną vyčiai bu
vo surengę lošimą. Žmonių 
buvo pilnutėlė svetainė. Vi
si visakuom buvo patenkin
ti.

Spalių 22 d. tie patįs vy
čiai buvo parengę prakal
bas. Daug žmonių susirin
ko. Vietos parapijos klebo
nas dailiai nupasakojo apie 
katalikišką spaudą ir apie 
Lietuvii! Dieną. Paskatino 
visus kuogeriausiai prisi
ruošti prie tos dienos.

Po šitų prakalbų lietuviai 
smarkiai ėmė darbuoties, o 
lietuviški socialistai į juos 
tik šnairuoti. Taip bešnai
ruodami jie ir pražiopsojo 
Lietuvių Dieną ir mažai 
prisidėjo prie aukų rinki
mo.

Bet lietuviški socialistai 
.. nekuomet nepražiopsoja į- 

gilti lietuvius katalikus. 
Tam tikslui jie suranda vi
sokius budus ir laiką.

Antai spalių 16 dieną jie 
parsikvietė žinomą savo 
“vyskupą” velnių kupčių 
kokioms tai “pamaldoms” 
laikyti. Per kelis vakarus 
velnių kupčius mulkino lie
tuviškus socialistus. Pasku
tinį vakarą kai ėmė pliauk
šti, tai keli žmonės neišken- 
tę atsiliepė, kad jis meluo
ją.

Nepatiko “vyskupui” 
toks atsiliepimas ir todėl 
jis sutiko saviems pasekė
jams, kad visus trukdytojus 
išmestų laukan iš svetainės.

Prie vieno žmogelio susi
bėgo kaip vanagai keli so
cialistai ir ėmė šitą purty
ti. Tuo metu nuo sėdynių 
pakilo kelios mergaitės ir 
paleido į “vyskupą” po ke
lis supuvusius kiaušinius. 
Keliais pataikyta “vysku
pui” pačion terlon.

Pamėčiusios kiaušinius 
mergaitės akimirkoj išbėgo 
per duris. Keli socialistai 
su velnių kupčium prieša
kyj ėmė šaukti. “Laikykit! 
Laikykit!” Bet mergaičių 
niekas nesulaikė.

Svetainėj kilo 
trukšmas. Socialistai tarp 
savęs ėmė pešties. Vienas 
cicilikas apmušė vieną mo
teriškę.
‘Trukšmas pasibaigė tik į- 

simaišius dėdei su buože. 
Keli socialistai nugabenta 
“lakupėn.” Vienas nubaus
tas pinigine pabauda. Kiti 
laukia teismo.

Dabar visiems tegu bus 
aišku, kaip darbuojasi ir ką 
veikia lietuviški socialistai. 
Ir kitur, be abejonės, jie 
nfcra geresni-.

Skaitytojas. !

VALPARAISO, IND.

Lapkričio 4 d. L. D. L. 
V. U. turėjo savaitinį susi
rinkimą. Susirinko gana 
gražus moksleivių būrelis. 
Programoj dalyvavo V. 
Rukštalis, Sauka ir J. Zolp. 
Pirmasis kalbėjo temoje: 
“Nepamatuotos kalbos”. 
Kadangi dažnai lietuviški 
socialistai ir laisvamaniai 
užsipuldinėja ant katalikų, 
jų dvasiškijos ir ant pačios 
Bažnyčios ir visa tai nieki
na, todėl kalbėtojas stengė
si nurodyti katalikų prieši
ninkų užsipuldinėjimų klai
dingumą. Nurodė kelioliką 
vienuolių kunigų, kurie 
mokslui ir visam pasauliui 
daug pasitarnavo savo iš
radimais. Paskui paaiškino 
apie lietuvių literatūrą pra
dėjus 15-tuoju metašimčiu 
ir baigtis dabartiniais lai
kais. Išrodė, jogei lietuvių 
rašybą sutvarkė ne kas ki
tas, kaip tik musų mokslo 
vyrai — kunigai. 16-ktam 
metašimtyj kun. Mikalojus 
Daukša buvo pirmas lietu
vis rašytojas, kurs lietuvių 
kalbon įvedė latinų raides 
ir patobulino lietuvišką 
rašybą. Kaip seniau turėjo
me, taip ir dabar mes turi
me daug uolių veikėjų ir ge
rų tėvinainių kunigų. So
cialistams priderėtų nu
lenkti savo tuščias galvas 
prieš tuos musų tėvinainius 
kunigus, bet ne šmeižti juos 
kaip patinka.

Antras deklemavo eiles. 
Trečias kalbėjo angliškai, 
kas jam labai gerai nusi
sekė ir į visus padarė dide
lį įspūdį.

Pasibaigus programai bu
vo svarstyta, kur siųsti su
rinktos aukos $132.41 Lie
tuvių Dienoje. Buvo įneši
mų pasiųsti lietuviškų so
cialistų fondan. Bet galų- 
gale nutarta pasiųsti į Wa- 
shingtoną, Raudonojo Kry
žiaus dr-jai.

Matote, ir tarp mokslei
vių jau netrūksta cicilikė- 

labiaus
negu

baisus

lių, kuriems rupi 
partijiniai reikalai, 
lietuvių tautos labas.

Vietos Katalikų Mokslei
vių Suts-mo 2-roji kuopa 
pirmutinė pasidarbavo aukų 
rinkime. Šita kuopa viską 
surengė, jinai gavo leidimą 
nuo miesto ir mokyklos ad
ministracijos. Ir kuomet 
taip visa buvo parūpinta, 
ant galo nei iš šio, nei iš 
to prie aukų rinkimo prisi
dėjo ir cieilikėliai. Ir šitie 
besarmačiai dar pareikala
vo, kad surinktos aukos 
butų siunčiamos lietuviškų 
socialistų ar Bulotos ten ko
kiai! fondan! Juk tai ne- 
breikia didesnės begėdystės! 
Bet jie šitos kaip kartas ir 
nepažįsta.

Gizelis.

gyveną lietu- 
nepriklausą 

Amer. Valstijų, 
turėti Lietuvių 
naudoties rinki- 

nukentėjusiems

WINNIPEG, KANADA.

Čionai 
viai kaipo 
prie Suv. 
negalėjo 
Dienos ir 
mu aukų
del karo lietuviams. Todėl 
vietos lietuviai, užuot rink
ti aukas gatvėse, lapkričio 
1 d. surengė vakarėlį. Šito 
vedė’ju būvą P. Alekna. Bu-

J.

OIL CITY, PA.

Čia lietuvių gyvena 4 šei
mynos. Darbai labai geram 
stovyj. Trūksta darbininkų. 
Viena kompanija negauda
ma darbininkų, parsitraukė 
150 meksikonų.

Juozo Vaitkaus pasidar
bavimu Lietuvių Dienoje 
kaip čia, taip ir aplinkini- 
niuose miesteliuose rinkta 
aukos. Valerija Vaitkienė 
daugiausia darbavosi, važi
nėjosi per aplinkinius mie
stelius. Jinai ir daugiausiai 
aukų surinko.

Vietos lietuviai aukojo 
po $1.00:

Juozapas Vaitkus (sū
nūs), Jurgis Laucunas, Fr. 
Krencevičia.

Franklin, Pa., surinkta.
Aukojo po $2.00: M. Mic- 

kunas, V. Tamošaitis, J. 
Paškausiks. Po $1.00: V. 
Valinčius, T. Orld (?), K. 
Paškauskis, J. Balčiūnas, 
St., A. Terminas. Po 50c.: 
G. Anton, W. K., A. D.

Labai ačių aukotojams už 
šitas aukas, kuriomis bus 
galima nors dalimis prisidė
ti ’ nušluostyti musų varg
stantiems broliams ir sese
rims su našlaičiais ašaras.

Širdingai ačių poniai Vil
kienei.

Veronika Rakaičiukė su
rinko $4.65, bet Juozapui 
Vaitkui jinai atnešė 
plėštą dėžutę. Todėl 
nia, kiek jos tikrai 
surinkta.

Ponia Vaitkienė surinko 
$41.01.

Viso aukų yra $45.66.
Aukos lig vieno cento pa

siųsta lietuvių fondan 
(? Red.). J. Vaitkus.

WILSON AS IŠRINKTAS nei demokratų gązdinimai 
karo šmėkla. Visi už jį bu
tų balsavę.

Bet kad senoji republiko
nų frakcija užsispyrė Roo- 
seveltą atmesti šalin, tai te
gu dabar iš to turi sau pa
moką nors sekantiems ke
turiems metams. -'Ui

Bet faktas paliks faktu. 
Demokratai ateinančiais 
ketveriais metais išnaujo 
laikys savo rankose šios ša
lies valdymo styrą. Dar 
per ketverius metus Suv. 
Valstijos bus statomos pa
juokimai). Išnaujo visomis 
pusėmis bus žudomi ameri
konai ir piliečių teises ne
bus apsaugojamos.

Dabar visoj šalyj neišpa
sakytas brangumas. > Pasi
baigs karas Europoje. Tuo
met ar tik nesugrįš šion ša
lin visam pasauliui žinomi 
nelemti Clevelando laikai.

Tuomet pajus ant savo 
kailio visi tie, kurie šiandie 
už demokratų partiją gal
vas guldo.

O republikonų partija 
tuo laiku gal įgys daugiau 
proto.

PREZIDENTU.

(Pabaiga nuo 1 p.).
Republikonai perdaug 

buvo pasitikėję vakarinė
mis valstijomis ir todėl ten 
menkai buvo agituojama. 
Tuo tarpu dabar pasirodė, 
kad tos valstijos suvylė re- 
publikoms. Tose valstijose, 
kur pregresistų elementas 
buvo žymus, nemokėta šitų 
sutaikinti su. republikonais, 
iš to buvo gipię daug nesu
tikimų. Kitose valstijose 
truko pinigų kampanijos 
vedimui.

Be to, progresistų lyde
riai neturėjo prisirišimo, 
prie Hugheso ir paslaptomis 
darbavosi Wilsono naudai. 
Tuo keliu jie norėjo atker
šyti senąjai republikonų 
frakcijai už pulkininko Ro- 
osevelto paniekinimą.

Kaikurie dar kaltina ir 
patį pulkininką Roosėveltą. 
Sako, jogei demokratai vi
suomet gyventojus baugino, 
kad jei bus išrinktas Hug
hes, šalis sulauksianti karo. 
Didžiuma gyventojų tečiau 
nenori karo. Tuo tarpu 
Hugheso kampaniją ėmė 
remti ir pulk. Roosevelt. 
Gyventojai labai gerai žino 
Roosevelto karingumą. Jie 
pabūgo Hugheso. Nes jei šis 
butų buvęs išrinktas, jo ka
binetan gal butų inėjęs Roo
sevelt ir šis šalį butų in- 
traukęs kokian nors karam

Daugybė ir kitokių prie
žasčių surandama republi-. 
konų prakiših^. ■

Bet ar tik nebus svar
biausiai tas, kad Hughes 
plačiąjai visuomenei buvo 
svetimas. Ligi nominacijos 
į kandidatus ’ Hughes nie
kur nepasirodydavo viešai.

Republikonų konvencijai 
nebe juoko buvo patariafiia 
taikinties su Rooseveltu ir 
jį skirti kandidatu į prezi
dentus vieton Hughes. Roo
sevelt butų sutikęs būti re
publikonų partijos kandida
tu. Tuomet laimėjimas bu
tų buvęs republikonų ran
kose.

Nes jei Hughes žmonių 
balsais kaip tik nepąsivijo 
prezidento Wilsono, reiškią, 
kad piliečiai nelabai linko 
prie Wilsono. Ir nors Hug
hes buvo nepažįstamas, bet 
už jį visgi atidavė daug bal
sų. Vadinasi, demokratai 
jau yra praradę savo popu- 
leriškumą. >

Bet jei republikonai savo 
kandidatu butų turėję Roo- 
seveltą, šis butų nuveikęs 
savo oponentą.

Roosevelt yra ne tik ka
reivis, bet didis šalies žino
vas, diplomatas ir popųle- 
ris. Nebūtų turėję pamato

PfedHIBICIONISTAI 
KRIKŠTAUJA.

Chicago, Ill. — Prohibi- 
cionistai, kurie darbuojasi 
prieš svaigalus Suv. Vals
tijose, po buvusių linkimų 
begalo džiaugiasi. Buvu
siais rinkimais svaiginami 
gėralai didžiuma piliečių 
balsų panaikinta valstijose 
Michigan, Nebraska, South 
Dakota, Montana, ir U- 
tah. Teritorija Alaska 
taippat perėjo sausųjų pu
sėn. Dabar iš visų 48 vals
tijų 24-se valstijose galuti
nai uždrausta išdirbinėti ir 
pardavinėti visokios rūšies 
svaigalus.

Kaip matosi, prohibicio- 
ninė vilnis palengva ap
siaučia visą šalį ir netolimi 
tie laikai, kuomet visos Suv. 
Valstijos paliks “sausos”.

įleidžiami Kanadon. Jei po
licija pas ką nors' suseks 
bent vieną minėtą laikraštį, 
toks kuoaštriausiai bus bau
džiamas.

Mat, Hearsto laikraščiai 
palaiko teutonų pusę ir be 
pasigailėjimo užsipuldinėja 
ant talkininkų.

pra- 
neži- 
buvo

DIDELI ŠALČIAI.
Helena, Mont. —- Pasibai

sėtini šalčiai ėmė siausti 
Montana valstijoje. Aną
dien Niles City, mięstelyj 
buvo 13 laipsnių žemiau O. 
Iš ten šaltis teidamas pa
kliudė ir Chicago.

AŠTRIAI NUBAUSTAS 
AUTOMOBILISTAS ...

Walkerton, Kanada. — .• 
Kanados teismai ne taip 
švelniai pasielgia su krimi
naliais automobilistais, ku
rie pašėlusiu važiavimu su- 
važinėja daug žmonių, ne
gu Suv. Valstijų teismai.

Štai Assyre tėismas išne
šė nusprendimą, kad pir
klys Krank Spofford turi 
atiduoti savo šilkų krautu
vę našlei ir vaikams, kurių 
vyrą ir tėvą jis nužudė va
žiuodamas automobiliumi.

Teismas krautuvei pasky
rė globėją. Šitas išparduos 
visas prekes ir gautus pini
gus už tai atiduos našlei su 
vaikais.

Toks įstatymas yra labai 
reikalingas ir Suv. Valsti
joms, ypač Chicagai, kur 
automobilistai kaip lauki
niai trankosi ir žudo praei
vius gatvėse.

PRIEŠ HEARSTO LAI
KRAŠČIUS.

Ottawa, Canada. — Ka
nados vyriausybė išleido pa
rėdymą, kad Suv. Valstijo
se leidžiami Hearsto laikraš
čiai, kaip “Examiner”, 
‘i American” ir kiti, nebūtų

VOKIETIJOS AMBASA
DORIUS IR VĖL BĖ

DOJE.
New York. — čia suim

tas kažkoks dr. Armgaąrd 
Karl .Graves, intąriamas 
vokiečių šnipas ir šantažis
tas. Graves mėgino iš Vo
kietijos ambasados Wa
shingtone išgauti $3,000 už 
atidavimą jai trijų šifruo
tų laiškų, kuriuose labai 
kompromituojamas Vokie
tijos ambasadorius su žmo
na. Graves tvirtina, kad 
ambasadorius turįs artimus 
santikius su vokiečių šni
pais, kurių esą pilna Suv. 
Valstijose.

Ambasadorius Berns- 
dorff, žinoma, tai visa už
gina.

chaKh/nrg n įSa BELLS
Kemorfal B«U. * *»ceUltr.

HcSkta. B«U tatai? 0taMtaMV.K4.UMi

NAUJIENA MUZIKANTAMS
Jau išėjo iš spaudos lietuviški; šokių rinkinis, jame telpa !8 nau

jausių lietuviškų šokių. Pritaikintas taip, kad iš to paties rinkinio ga
lima ir ant smuiko griešti.

■ . Visas rinkinis yra atspauzdintas ant geros poperos, išleistas V. 
Niekaus, Chicago, Ill. Galima gauti TANANEVICZ PUB. OO. kaingy- 
ne. Kaina su prisiuntimu

TIKTAI $1.00
Tananevicz Publishing Co.. Inc.

32į49 So: Morgan St. ; CHICAGO, ILL.

Tūkstantis Naktų ir Viena
-------- .—.- a Arabiškos Pasakos l~7—1------

Tiktai $2.00

WILSON PAGEIDAUJA 
VIENYBĖS.

Williamstown, Mass. — 
Anądien čionai pas savo iš
tekėjusią dukterį viešėjo 
prezidentas Wilson. Prie 
progos tatai jis pasakė kal
bą į vietos kolegijos studen
tus ir į susirinkusius šio 
miesto piliečius.

LOWELL, MASS. j Savo kalboje prezidentas 
Spalių 24 dieną čionai ap-j pažymėjo, jogei esą po rin- 

silankė p. Vitkauskas ’ su- kimų, todėl apie politiką 
savo teatraline kuopa. Su-'nesama kas sakyti. Išreiš- 
lošė 3 veiksmų dramą “Gai- kė norą, kad visi šalies gy
rės” ir “Jaunikis”, kome-*ventojai susieitų vienybėn 
diją. Sulošta gana gerai, j ir bendrai su vyriausybe 

Spalių 29 d. J. Kučinskų' pasidarbuotų šalies gerovei. 
14 metų vaikas neatsargiai, Girdi, dabar negali būti 
žaizdamas su šautuvo kulip-į partijinių užsipuldinėjimų, 
ka baisiai susižeidė. Bę-^ Visos partijos ir srovės pri
daužant kulipką šita spro-, valo darbuoties išvien dalies 
go. Vaikui apdraskyta ran-maudai. •
ka ir pažeista viena akis. 
Sakoma, neteksiąs akies.

Skaitytojas.

?c0.
%.

Puikiai apdaryta audekliniais 
pamargintais viršais.

Apie 150 Paveikslų • 704 Puslapių

Ir pats prezidentas, esą, 
pamirštąs partijinis nesuti-. 
kimus ir imąsis darbo. Į

Laiškus ir pinigus siųskite adresu:

Tananevicz Publishing Go. >"«•
3249 So. Morgan St. CHICAGO, ILL.

91

/ »

3



•Trjvjr,-.-,.-į -

BS?
:i,k‘m11m" ■--j” No. 36

* Pristaitouat Bedakeijąi rankrMMuj, 
▼iiuomet reikalinga paduoti Bedakci- 
jo» Haiai tikras ir pilnas savo var* 
das, pavarde ir antrašas. Bankrai* 
«i*i giM būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
RankraSKai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardes ir antrašo, bus nai
kinami.

§ Pastabos §
Veikėjai, imkitės darbo!

Vokietijos ir Austrijos 
valdovu lenkams padarė 
siurprizą. Tiedu, matydamu 
savo šalių baisiai kritikinį 
stovį karo metu, sugalvojo 
suteikti užimtai rusų Len
kijai monarchinę neprigul- 
mybę ir už tai iš lenkų pu
sės gauti sau šiame momen-' 
te labai reikalingą paspir
tį — kareivių. Rusų Lenki
ja turi dar pakaktinai žmo
nių, tinkamų kareiviauti. 
Šitų žmonių karo metu nie
kas neįstengė patraukti te
utonų pusėn, nes lenkų vi
suomenės didžiuma yra la
biau palinkusi Rusijos pu
sėn ir labiaus pasitiki rusų 
vyriausybės pažadėjimais. 
Ir nors teutonai rusų Len
kiją užėmė ir lenkus paver
gė, tečiau lenkai visuomet 
į teutonus atsinešė su di
džiausiu
Kad panaikinti juose tą ne
pasitikėjimą ir patraukti 
juos savon pusėn, teutonai 
taigi ir paskelbė manifestą 
apie rusų Lenkijos nepri
gulmybę.

Teutonų šalininkai lenkai 
tą tariamąjį jiems teikiamą 
susimylėjmą sutiko su di
džiausiu džiaugsmu. Bet 
blaiviai‘'*mąstančioji 'lenkų 
visuomenė toje rusų Lenki
jos “neprigulmybėje” nu
žiūri dar didesnį savo tau
tos pavergimą.

Nes reikia žinoti, kad nei 
viena valstybė mažesniąjai 
pavergtai tautai nekuomet 
nedavė ir neduos gražumu 
jokių palengvinimų. O čia 

. ve teutonai pasirodo kokiais 
gaileširdžiais! Jie tikisi, 
kad dabar rusų lenkai stos 
kaip kokia siena prieš ru
sus ir gins iki paskutinųjų 
savo šalį, kuriai teutonai 
suteikė neprigulmybę. Ži
noma, tuo patim lenkai pa
lengvintų teutonams įveik
ti ir rusus.

Lenkų visuomenė dabar 
nebežino nei kas jai pradė
ti. Jai džiaugsmas, kad nors 
dalis Lenkijos po ilgos ver
gijos pagaliau paliuosuota. 
Bet jai darosi ir begalo 
liūdna, kad tas atlikta taip 
staiga ir su blogais norais. 
Lenkams labai norėjosi, kad 
vienu užsimojimu jiems bu
tų pavesta ir Lietuva, ir U- 
kraina, ir Volynija, ir pati 
Galicija su Poznanium. 
Bet jiems tai visa atsakyta.

Lenkams vienas neišpa
sakytas džiaugsmas tai tas, 
kad su jais pagaliau imta 
rokuoties, kad busimą  jame 
taikos kongrese Lenkijos 
neprigulmybčs klausimas u- 
žims svarbią vietą, kurią 
pagamino šitas manifestas. 
Ir jie tikisi visgi laimėti 
savo tėvynei neprigulmybę. 
Ir dabar jie uoliau ims dar- 
buoties savo budimą  j ai ne- 
prigulmingąjai valstybei 
praplėsti rubežius.

Dieve lenkams padėk. 
Kad tik toji jiems paskelb
ta neprigulmybė išeitų ge
ram

nepasitikėjimu.

Bet kas bus su Lietuva?
Apie vokiečių užimtą 

Lietuvą nėra žinių. Tik 
kuomet rusų Lenkijai pas
kelbta neprigulmybė, tai 
Kaune leidžiamas vokiečių 
laikraštis atsiliepė Lietuvos 
reikale. Jis pasakė, kad 
nors neprigulmingosios Len
kijos rubežiai dar nenusta
tyti, tai visvien Lietuva ne
pateks Lenkijai, nes Lietu
va turi atskiriu administra- 
cijinę vokiečių valdžią. 
Taippat pabrėžė, kad trum
poj ateityj vokiečių vyriau
sybė pagaliau nuspręs, kas 
padalyti ir su Lietuva. Lie
tuvai busią suteikta jei jau 
ne neprigulmybė, tai plati 
autonomija.

Taigi Lietuvos likimas 
kol-kas nežinomas.

Bet mes neturime pamirš
ti vieno dalyko, būtent, kad 
dabar lenkai dės visas pa
stangas, idant prie neprigul
mingosios Lenkijos butų 
priskirta ir Lietuva. Antai 
lenkai, dėkodami Vokietijos 
ir Austrijos valdovam už 
suteiktą rusų Lenkijai ne- 
prigulmybę, dėkoja galin
goms teutonų armijoms už 
atėmimą iš rusų svarbiausių 
Lenkijos miestų — Varša- 
vos ir Vilniaus. Taigi lenkai 
po senovei Lietuvos sosti
nę Vilnių laiko Lenkijos 
miestu, o Lietuvą savąja 
provincija arba neatskiria
ma Lenkijos dalimi.

Šitai mums svarbu. Ir 
mes turime dabar statyti 
visas savo jėgas, kad musų 
Tėvynės Lietuvos nei ma
žiausioji dalis netektų ne- 
prigulmingąjai Lenkijai.

“Moterių Dirva”

žmonos ir sesęrįs bęt tik at
sisakiusios nuo “senojo 
svieto” pliuškės, pameg- 
džiojančios arba pataikau
jančios lietuviškiems socia
listams, už jų laisvosios mei
lės skelbimą, kas joms la- 
bai-labai patinka.

Musų moterių sąjunga y- 
ra kas kita. Didžiai idealin- 
ga organizacija ir ateityj 
daug ką gera žadanti musų 
išeivijai. Jei į musų mote
rių sąjungą iki šiolei ne vi
si teatkreipė domą, tai bu
vo todėl, kad sąjunga netu
rėjo organo. Nuo dabar bus 
kitaip. “Moterių Dirva” 
paskatins visas musų mote
ris ir mergaites stropiau 
apsidairyti aplink save ir 
uoliau rupinties savais rei
kalais, kurių išreiškė j u ir 
veidrodžiu ii- bus organas.

Sveikiname todėl “Mote
rių Dirvą” ir velijame, kad 
šitas pirmutinis moterių lai
kraštis ne tik visas Ameri
kos lietuves moteris sutrau
ktų po sąjungos paparčiu, 
bet kas jis taippat musų 
moteryse auklėtų tikybinį 
ir tautinį susipratimą. Tik 
tuo žvilgsniu susipratusios 
moterįs išauklės tobulą lie- 
tuvių gentkartę.

Nuo “Moterių Dirvos” 
redakcijos klausiman “Kas 
mums rūpės?” tarp kitko 
pasakyta:

“Kadangi moterių skriau
dos krovėsi ’ amžiais, o ne 
viena diena, tad ir ne vienų 
metų darbas bus jas panai
kinti, ar net tinkamai iš
aiškinti; todėl “Moterių 
Dirvai” visupirmu rūpės 
moterių gerovė, rūpės tin
kamai ir visapusiai gvilden
ti, aiškinti ir ginti jų rei
kalus.

“Musų užduotim ir bus 
prisidėti prie abelno veiki
mo, pakelti moterių dvasią 
ir apšvietą, nuolat atkrei
piant atydą savo skaityto
jų į prakilnią moterių atbu
dimo ideą”.

Taip reikia ir taip turi 
būti.

Velytumėm kiekvienai 
lietuvei moterei užsisakyti 
“Moterių Dirvą”. Metams 
kainuoja $1.00.

Adresas: “Moterių Dir
va”,. 242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Skaitlius persiskyrimų 
didinasi.

nių, kurie apsivezdami nėr 
mano turėti vaikų. Be vai
kų, kaip žinoma, poroms na
mai yra liūdni ir apsiniau
kę. Tokios poros, neturėda
mos užsiėmimų, dažnai su
kelia barnius. Aprokavimai 
liudija, kad 60 nuoš. persis
kyrusių porų neturėjo vai
kų. Be vaikų be to juk ir 
persiskirti yra kur-kas len
gviau.

“Kas indomiausia, kad 
didesnis skaitlius moterių 
negu vyrų paduoda teisman 
persiskirymo prašymus.

“Persiskyrimai pasitaiko 
net po keliolikos metų gra
žaus sugyvenimo porose.

“Persiskyrimų svarbiau
sios priežastįs — tai vyrą 
girtuokliavimas, jų brutalis 
apsiejimas su savo žmono
mis, savo žmonių neužlaiky- 
mas, neištikimybė ir sun
kieji laikai, kaip tai bedar
bė ir kt”.

Šitos ponios ir kiti vei
kėjai, kaip matome, už po
rų persiskyrimus kaltina 
visokias negeistinas aplin
kybes ir net patį dabartinį 
draugijinį surėdymą.

Tokie išvedžiojimai klai
dingi.

Svarbiausia porų persis
kyrimų priežastis — tai 
žmonių atšalimas tikėjime 
ir pati laisvamanybė.

Kuo žmonės vis labiau, 
tolinasi nuo Dievo, kuo vis 
labiau pamiršta Dievo įsa
kymus, tuo labiau netenka 
savyje doros ir pasileidžia 
eiti šunkeliais. Juk žmogui, 
netekusiam doros, niekais 
yra moterystės Sakramen
tas ir jos kiltas pašaukimas.

Kaip be Dievo negali bū
ti doros, taip be doros ne
galima suprasti moterystės 
kiltumo.

Antai socialistai motery
stėje nieko kiltesnio nema
to, kaip tik meilę, kurią 
jie supranta ne kitaip, kaip 
tik užgana padarymą kūno 
gašlumams.

Taigi mes tvirtinome ir 
tvirtiname, kad porų per
siskyrimams yra kaltas 
žmonių atšalimas tikėjime, 
pasileidimas, nedora.

Su tais negeistinais apsi
reiškimais jau laikas pra
dėti kovą. Nes jei taip ir 
tolesniai tęsis, Amerikos vi
suomenė turės daug nu
kentėti.

Lietuvos Atstatymo Klausime
Lietuvių Dieną, kurios 

sutvarkymas paėmė kuone 
visas musų spėkas — jau 
praėjo. Pamaži musų visuo
menė pradeda grįžti prie se
nų, kiek užleistų savo rei
kalų, — gyvenimas vėl i- 
neina į senąsias vėžes. Prieš 
mus vėl atsis'tojo visa klau
simų eilė, atsirado ištisa 
darbų krūva, ir — reikią 
vėl užleistų reikalų stver
tis.

Tarpe tų kiek užleistų 
reikalų kažin ar ne pirma 
vieta priklauso Lietuvos 
atstatymui. Lietuvos atsta
tymo klausimas netik kad 
gerokai jau pas mus aptar
tas, netik kad teoretiškai 
jau kuone išrištas, bet ir 
praktikos žvilgsniu jau žy
miai pirmyn pastūmėtas. 
Lietuvos Atstatymo seime 
Brooklyne, — kaip žinome,
— tapo įsteigtą Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė, ku
rios uždavinys — suspiesti 
Amerikos lietuvių, kapita
lus, kad po karo su jų pa- 
gelba prisidėti prie sugriau
tų bakužių atbudavojimo, 
išdegintų miestų atstatymo, 
nuteriotų ūkių ištaisymo, — 
aptuštėjusių lietuviškos že
mės plotų išpirkimo bei lie
tuvių rankose palaikymo.

Paminėti darbai milijonų 
reikalauja, — ir milijonai 
atsiras,
nės, kad išteriota Europa,
— tai-gi ir musų kraštas, — 
po karo atsistatys, — ir tai 
ant geresnių pamatų, negu 
kaip prieš kąrą .stovėjo. Vi7. 
šas klausimas, kieno bus tie 
Lietuvai reikalingi milijo
nai. Turi juos vokiečiai, tu
ri juos žydai, suras juos,
— delei savo politiškų tik
slų atsiekime, — rusai ir 
lenkai. Stumsis visi su savo 
kapitalais į Lietuvą, — nes 
bus tame milžiniškas biznis 
bus proga lengvai ir gerai 
pasipelnyti ir prie progos 
atlikti politiškąjį musų kra
što užgriebimą.

Mes, lietuviai, Lietuvos 
atstatymo klausime turime 
prieš save du uždaviniu. 
Vienas — politiškas, patri
otiškas, — kad apginti savo 
kraštą nuo svetimtaučių e- 
konominio užgriebimo, — 
palaikyti Lietuvą lietu
viams. Kitas, — grynai e- 
konominis, — neišleisti iš 
savo rankų gero biznio, ku
riuo, — mums apsileidus 
svetimi tikrai pasinaudos ir 
iščiulps musų krašto syvus 
savo gerovei, gi musų ne
naudai. Abu uždaviniu ri- 
šasi viens su kitu, ar ge-

nes nėra abejo-

“Mo

savo

Tokiuo vardu pasirodė 
pirmas numeris mėnesinio 
žurnalo, skiriamo lietuvių 
moterių reikalams. Laikraš
tį leidžia Amerikos Lietu
vių Rymo-Katalikų Mote
rių Sąjunga. “Moterių Dir
va” buvo nutarta leisti mi
nėtos sąjungos antrąjame 
seime. Ir, kaip matome, sei
mo nutarimas įvykinamas.

“Moterių Dirva” — tai 
pirmas Amerikoje laikraš
tis, kuris rūpinsis gyvai
siais lietuvių moterių rei
kalais. O tų reikalų dabar
tiniais laikais susibūrė be
galės. Sužadintos moterįs 
sąjungos įsteigimu, kaip 
girdžiame, visur uoliai dar
bavosi ir darbuojasi ir štai 
šiandie matome to jų dar
bavimosi vaisius — 
terių Dirvą”.

Kiekviena didesnė
narių kiekybe organizacija 
šiandie negali apsieiti ir gy
vuoti be nuosavo organo. 
Organizacijai nuosavus or
ganas — tai jos gyvybės 
šaltinis, pirmutinė pribėga 
visokiuose reikaluose.

. Musų moterių sąjunga te
gu dar ir nėra priskaitoma 
prie didesniųjų organizaci
jų rųšies, bet jinai jau tik 
tuo patim gali būti didelė, 
kad yra pirmoji lietuvių 
moterių išeivijoje organiza
cija, kuri ateityj tegali pa
daryti įžymias lietuvių gy
venime perversmes. Tiesa, 
sakoma, gyvuojanti ten ko
kia lietuviškųjų socialisčių 
ir laisvamanių organizaci- 
jukė. Ir jei tokia ir gyvuo
ja, tai ji musų moterims y- 
ra taip artima, kaip žydas 
krikščioniui. Ten gali pri
gulėti ne musų motinos

“Porų persiskyrimų 
skaitlius Chicagoj didinasi, 
o apsivedimai mažinasi”.

Taip tvirtina Mrs. Ger
trude Howe, apskričio drau
gijinės tarnybos viršininkė, 
kuri ilgas laikas tyrinėjo 
matrimonialius reikalus. 19- 
14 metais ' augščiausiam 
teisme suteikta 3,614 per
siskyrimų. 1915 metais jau 
daugiau, nes net 4,116.

“Tokį persiskyrimų augi
mą — sako Mrs. Britton — 
reikia primesti ekonomi
niams santikiams ir visai 
draugijai, kuri į persiskyri
mų reikalus neatkreipia 
didesnės savo domos. Turiu 
drąsiai pasakyti, kad prie 
persiskyrimų skaitliaus di
dėjimo reikia kaltinti ir 
teismus, kurie tą klausimą 
riša panašiai kitiems rei
kalams, pasiremiant tik vie
nais įstatymais.

“Negalima užtylėti ir to, 
kad didelis skaitlius persis
kyrimų paeina nuo tij žmo-

Kažkoks A. Garbukas 
lietuviškų socialistų leibor- 
gane nusiskundžia ant Die
vo (žinoma, ir ant dvasiš
kuos), jogei jis poteriaująs 
ir meldžiąsis kaip ir kiti, 
bet Dievas negalįs praša
linti iš jo galvos kvailybių, 
kad jis paliktų išmintingu... 
sutvėrimu. Neveltui juk ir 
sakoma, kad kvailių nerei
kia nei sėti, nei... patįs at
siranda.

Iš laikraščių pranešimų 
matosi, kad lietuviški socia
listai moka tik sukauti, bet 
kokiam tikslui pasidarbuoti, 
tai jiems nei neužsimink. 
Taip buvo ir su Lietuvių 
Diena. Pirm to jie šukavo, 
draskėsi, plūdosi, bet Lie
tuvių Dienoje visoj Ameri
koj tesurinko vos kelis tūk
stančius. Ne veltui 
laikraščių pastebi 
juos — “Tuščios 
garsiai skamba”.

vienas 
apie 

bačkos

Chicągos lietuviškų socia
listų organas nuolat šaukia,

Juokeliai.

kad jis vadovaująs kažko
kiai “progresyvei” visuo
menei. Kaip yra skaitlinga 
toji socialistų “progresy- 
vė” visuomenė Chicagoj e 
pagaliaus paaiškėjo iš Lie
tuvių Dienos, kuomet jinai 
nesurinko aukų nei penktos 
dalies tiek, kiek surinko 
katalikai su tautininkais.

Ateinančiais metais Suv. 
Valstijų kongrese atstovu 
pagaliau bus ir viena mote
ris, J. Rankin iš Monta
na valstijos, kuri išrinkta 
praeitais rinkimais. Kąip 
matoipe, moterįs pralenks 
tuoj aus ir socialistus, kurie 
giriasi,, giriasi ir nieko npb,i- 
šeina iš tii pasigyrimų.

riau, — abiejuose yra vie
nas ir tas pats pamatas, — 
reikalas ginti musų tautą 
nuo svetimų pasikėsinimų.

Kaip galime apsiginti? 
Lietuva perdaug išteriota, 
kad galėtų sudaryti tinka
mą ekonominę spėką, — 
reikalingus kapitalus. Pa
galiaus, musų gimtinis kraš
tas nekuomet stambesnių 
turtų neturėjo, — tuo la
biau jų dabarties negali 
turėti. Bet yra lietuviai a- 
merikiečiai, nors neturtuo- 
liai, — nes savo daugumoje 
darbininkai, bet vis dėlto 
užtektinai pasiturintieji, 
kad, sudėjus savo atlieka
mas šimtines į krūvą, suda
ryti didelius kapitalus — 
milijonus. Su tais kapita
lais lengvai galima bus at
statyti, ištaisyti sugriautą 
bei išteriotą Lietuvą, — 
palaikyti Lietuvą — lietu
viams.

Lietuvos atstatymas a- 
part patriotiško žygio, yra 
dar ir biznis, ir tai geras,
— pelningas biznis, — ly
giai taip, kaip sudegintų 
namų atstatymas budavoto- 
jui yra biznis. Kodėl mums 
nepaimti to biznio į savo 
rankas? Nejaugi lietuviai 
turėtų amžinai vergauti kai
po žemiausios rųšies varg
šai samdininkai, svetimų 
pastumdėliai, mintą vien iš 
savo 'rankų darbo, — vietoj 
naudotis tomis visomis už
darbiavimo progomis, kurio
mis kitataučiai naudojasi? 
Šiandien netik Amerikoj, 
bet kuone visam pasaulyj 
darbininkai deda savo su- 
taupymus į įvairius biznius,
— geležinkelius, dideles 
dirbtuves, bankus, namus, 
žemę ir iš uždirbtojo pelno 
traukia sau naudą. Kodėl 
lietuviams nesekti tame ki- 
tataučių pavyzdžio?

Lietuviai amerikiečiai 
Šiuo laiku turi gerą progą 
prisidėti savo pinigais — 
kapitalais — prie Lietuvos 
atstatymo biznio. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė, įsteig
ta 28-29 d. rugsėjo Brookly
ne, organizuojasi su $1,000,- 
000 kapitalo, žingsniai prie 
valdiško čarterio išgavimo 
jau padaryti, šėros jau par- 

ant lengvų, mėnesi
nių išmokesčių. Karei pasi
baigus ir kapitalui susirin
kus, Bendrovė pradės Lie
tuvos atstatymą. Ar ne aiš
kus amerikiečiams nurody
mas, kaip išnaudoti gerą 
progą? Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė yra biznis — ir 
geras biznis. Amerikiečiai 
turi turėti tai omenyje ir 
dėtis prie Bendrovės su sa
vo indėliais, — ir patys tu
rės pelną, ir apgins Lietuvą 
nuo priešų.

Galima iš kalno atspėti 
visus tuos užpuldinėjimus, 
pravardžiavimus nuo “bur
žujų”, “bizniškų patriotų” 
ir panašių žodelių bei sa
kinėlių, kurie, beabejo, pa
sipils iš tūlų šaltinių, — 
nuolatos bandančių klaidin
ti musų sveiką, dar neiš- 
tautėjusią, neišsigimusią 
lietuvišką visuomenę. Ant 
jų galima iš kalno atsakyti, 
— trumpai ir rimtai. Lietu
vos Atstatymo Bendrovė or- 
gąnizuojasi ant rimtų —

Tinkamas atsakymas.
Vieną dieną ponas išėjo 

pasivaikščioti aplink sodžių. 
Pamatė ganantį kiaules pie
menį. Priėjęs ir sako:

— Pargyk, kiaulių tėveli.
— Dąr nepriganiau, ma

no sūneli — atsakė vaikas.

Daę ne. Lipk šen.
Socialistas, praeidamas 

pro gatvekarį sumanė pa
juokuoti ir tuo tikslu klau
sia konduktorio:

— Ar jau pilna šita No
jaus arka?

— Dar ne. Trūksta vie
nos monkės. Lipk šen.

Darbe.
Dirbtuvės durių sargas 

stovi palei duris ir išeinan
čio darbininko klausia:

— Ei, Juozai, sustok, ar 
neturi degtukų ?

— Taip, turiu — atsako 
darbininkas.

— Duok man, noriu užsi
rūkyti cigarėtą.

— Aš degtukus turiu tik 
del savęs. Jei nori rūkyti, 
tai ir degtukus turėki.

— Aš turiu, tik namie 
pamiršau.

— Tas man nerupi, kur 
tu juos palikai ar pamir
šai. O jei tu pietus namie 
pamirštum, tai tuomet ir tai 
turėčiau tau duoti?

— Ne, aš tuomet nusipir
kčiau.

— Tai gali sau sveikas 
nusipirkti ir degtukų.

’zt '' Moka tylėti. - ! v*
Ponas, priimdamas tarny

bon naują tarną, išpasakojo 
jam visas jo pareigas ir pa- 
galiaus tarė:

— Mano mielasis, dar vie- _ 
na pareiga tau skiriama. 
Turi mokėti tylėti. Ar su
pranti, ar galėsi tą pareigą 
išpildyti?

— Taip, ir gana lengvai. 
Aš tylėti moku labai gerai 
ir šito prirodymui statau 
faktą, jogei trejis metus tar
navau pas mėsininką ir nie- ■ 
kam nepasakiau, iš ko dir
bamos dešros.

Smegenų neturi.
— Ar tu, Ratilai, vakar 

sirgai, kad nebuvai vakari
nėj mokykloj?

— Sirgau, Bala yra su 
mano smegenimis...

— Tik jau nemeluok. 
Kaip tau gali būti negerai 
su smegenimis, jei tu jų 
neturi!

tikrinti teisingą, nuoseklią 
organizaciją ir duodantis 
pilną apsaugojimą indė- 
tiems pinigams. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė nėra, 
nebus ir negalės būti kokio
mis tai “kapitalistiškomis 
kilpomis” delei tos papras
tos priežasties, jog nėra pas 
mus kapitalistų. Bendrovės 
kapitalai susidės iš nedide
lių indėlių, o kelis desėtkus, 
kelis šimtus, daugiausia — 
kelis tūkstančius dolerių, 
sudėtų musų sunkiai dir
bančių žmonių darbininkų. 
Bus tai visų Amerikos lietu
vių kapitalai, su kuriais lie
tuvių tauta ginsis nuo savo 
priešų besiartinančioj eko
nominėj kovoje, ką prasi
dės šiam pasauliam karui pa- 

biznio pamatų, kadangi y-, sibaigus.
ra tai vienintelis būdas, už- Romanas Karuža.
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Tautos Fondo
Reikalai.

TAUTOS FONDO PUL
SAS.

kraterius išdirba projektą, 
kaip toliau rinkus nuolati
nes duokles pasižadėjusių 
mokėti iki karo pabaigai. 
Tautos Fondo valdybai pat
virtinus, projektas bus at- 
spauzdintas ir išsiuntinėtas 
visiems skyriams.

Per paskutines 3 savaites 
labai mažai aukų į Tautos 
Fondą įplaukė. Iš to nėr ko 
stebėties, nei nusiminti, nes 
taip ir turėjo būti. Mat, visi 
Tautos Fondo veikėjai ir 
skyriai pasinėrė “Lietuvių 
Dienos” reikaluosna. Ir lai 
buna pagarba Tautos Fon
do skyriams, kad jie darba
vosi sykiu su kitais lietu
viais. Užtad ir “Lietuvių 
Diena” nusisekė.

Praėjus “Lietuvių Die
nai” ir vėl skyrių veikimas 
įeis į tikras vėžes. “Lietu
vių Dienos” darbai nenual
sina prakilnių tautos dar
bininkų, bet paskatina juos 
dirbti ir toliaus didį darbą. 
Tad 
dar 
ban, 
kad
musų brolių vargą ir kan
čias.

Tad nei valandėlei* neduo
kime savo sąžinei nurimti, 
kol Lietuva nebus liuosa, 
laiminga ir neprigulminga! 
Taigi į darbą, o broliai!

SVETIMTAUCIŲ IN
FORMAVIMAS APIE 

LIETUVĄ.

Tautos Fondo skyriai 
uoliau turi kibti dar- 
dar labiau pasišvęsti, 
nors kiek sumažinus

NUOTIKIAI CENTRE.

Ilgai Tautos Fondo platų 
veikimą trukdė nežinojimas 
kaip siųsti pinigus. Persiun
čiant dideles sumas reikia 
laikyties didelės atsargos. 
Dabar-gi - nekurie , neaišku
mai paaiškėjo ir lapkričio 
10 d. Tautos Fondas išsiun
tė $5,000.00 per kun. Dzimi- 
davičių į Šveicariją ir $10.- 
000.00 “per Stockholmo ko
mitetą — Lietuvon. Iki lap
kričio 10 L, 1916 m., į Tau
tos Fondą įplaukė $60.172.- 
38. Išleista $54.132.25. Ižde 
liko tik $6.040.18. Kada dar 
kiek įplauks, Tautos Fondas 
vėl pasiųs į Lietuvą. Tad 
aukaukime, rinkime aukas 
ir siųskime į nelaimingą a- 
šarų ir kraujo šalį — 
tuvą.

Nesenai Vokietijos kai
zeris ir Austro-Vengni im
peratorius paskelbė Lenki
jos neprigulmybę. Gi vokie
čių valdžios laikraštis “Ko- 
vnoer Zeitung”, einąs iš 
Kauno, rašo, kad ir Lietuva 
nebusianti užmiršta, kad ir 
jai bus duota laisvės. Tiems 
žodžiams mes galime tikėti 
ir netikėti, bet labai jau 
svarbu, kad Lietuvos klau
simas keliamas aikštėn.

Tuom-tarpu lenkai vis 
dar savinas Lietuvą. Štai 
lapkričio 6 d., Cicagoje, 
lenkai savo manifestacijoje 
išnešė rezoliuciją, reikalau
jančią sau Vilniaus, Gardi
no ir Minsko. Reiškia, vie
ni kalba apie Lietuvos lais
vę, kiti-gi dar vergais bū
dami, jau kala naujus musų 
brangiai Lietuvai pančius. 
Tad lai žino musų “bro
liai”, kad Lietuva jau net 
perdaug privergavo, kad 
lietuviai nors savo Lietuvo
je nori būti neprigulmingi. 
Musų prabočiai gynė musų 
tėvynės laisvę — ir mes pa
taikysime už tinkamo gink
lo stverties.

Bet kas-gi mums daryti, 
kada vieni kalba už Lietu- 

įai 
’es

prieš

Lie-

PROJEKTAS.

Šeimynų blankos, kurio
mis lygšiol nelabai pasek
mingai rinkome aukas, jau 
išsibaigė. Dabar centro se-

vos laisvę, kiti-gi žada 
jau' naujus pančius y 
turime protestuoti 
kiekvieną pasikėsinimą pa
sisavinti Lietuvą, vistiek, 
ar tas pasikėsinimas bus iš 
lenkų, ar vokiečių, ar rusų 
pusės. Bet vienų protestų 
čia neužtenka. Reikia daug 
tikro darbo. O darbas štąi 
koks: — prieš kiekvieną 
lenkišką mokyklą Lietuvo
je turi atsidaryti lietuviška 
mokykla, kuri gelbėtų mu
sų jaunutę gentkartę nuo 
ištautėjimo, mokintų bu
siančius Lietuvos piliečius. 
Prieš kiekvieną svetimtau
čių prieglaudą turi būti lie
tuvių našlaičių prieglauda. 
O per savo laikraščius ar 
kningutes svetimose kalbose 
turime šaukti prieš pasaulį, 
jog lietuviai reikalaus ne-

prigulmingos Lietuvos ir 
nuo to reikalavimo niekad 
neatsisakys! O kaip-gi tuos 
visus darbus mes įkūnysime 
gyvenimai!? Juk mokykla 
ar prieglauda pati per save 
neišdygs, kaip grybas po 
lietaus. O kad užeitų toks 
sniegas, kad pradėtų po vi
są pasaulį snigti kningomis 
ir laikraščiais apie nepri- 
gulmingą Lietuvą — nėra 
ko nei laukti. Bet mes tu
rime piadėti snigti dole
riais iš savo kišenių, o tada 
išdygs ir lietuviškos moky
klos, ir prieglaudos, ir Lie
tuva bus paliuosuota!

Šiomis dienomis teko pa
sikalbėti su vienu žymiu 
lietuvių visuomenės veikė
ju, kuris į Tautos Fondą 
lygšiol šaltai žiurėjo, rodos, 
dėlto, kad T. F. skiria 20% 
Lietuvos laisvės atgavimui. 
Bet perskaitęs žinias iš Vo
kietijos, kur rado Lietuvai 
laisvės pažadėjimą, pasakė: 
“Šiandien pirmas dalykas 
— neprigulminga Lietuva. 
Jeigu jau net vokiečiai kal
ba apie Lietuvos paliuosavi- 
mą, tai reiškia, kad nepri
gulmybę galima gauti, tik 
visu smarkumu reikia dabar 
reikalauti nes paskiau gali 
būti pervėlu. Reikia surink
ti kuodaugiausia pinigų po
litikos reikalams, ypač in
formavimui pasaulio apie 
Lietuvą.”

Gal nevienas, perskaitęs 
šį raštelį, tars: “Ką aš čia 
galiu padaryti. Ką čia gel
bės vienas-kitas mano do
leris?...” O, ne. Kiekvienas 
doleris, net centas, gelbės. 
Ar atsimenate Lietuvos 
skruzdėles’flf‘šimtas do
lerio nepaneštų. O vienok 
jos kalnus supila. Ir tai del 
to, kad kiekviena skruzdė 
savo “visuomenei” arba 
“tėvynei” sąžiningai ati
duoda prideriamą duoklę. 
Padarykime ir mes, kaip 
daro skruzdės. Kiekvieną 
patriotišką žodį paremki
me pinigu, o tada tai tikrai 
galėsime po karo sugrįžti į 
neprigulmingą Lietuvą. Ir 
jei Tamista esi patriotas, 
tai imk pinigą iš kišenės, 
rašyk ant čekio Tautos Fon
do iždininko vardą (B. Vai
šnoras), ir siųsk Centro se
kretoriui šiuo adresu: — 
917 W. 33-rd st., Chicago, 
Ill.

Tautos Fondo sekretorius, 
K. Pakštas.

Karo Žinios.
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Ir nežinia, kada jis pasibaigs
Taigi dabar yra proga užsisakyti laikraštį “KATA

LIKĄ” kuriam telpa labai daug pabėgėlių iš Lietuvos 
adresų.

“TALKININKAI LAI
MĖJO KARĄ” - 

BRUSILOV.
Petrogradas. — Amerikos 

laikraščių korespondentas 
Stanley Washbum turėjo 
pasikalbėjimą su vyriau
siuoju rusų armijų vadu 
Volynijoj ir Galicijoj, gen. 
Brusilovu. Šis koresponden
tui štai ką pasakė:

“Karą jau šiandie mes e- 
same laimėję. Tiktai klau
simas, kaip ilgai tos mirti
nos imtynės '.prasitęs, te- 
čiaus teutonai galų-gale vi
siškai bus sutraškinti.

“Nuo karo pradžios aš 
asmeniškai netikėjau, kad 
centralės valstybės karą 
laimėtų. Nors pradžioje 
jiems visuose frontuose ge
rai sekėsi, bet paskui ėmė 
susidurti vis su didesnėmis 
sunkenybėmis ir jų norai 
neišsipildė, kad tuojaus pa
baigti kraujo praliejimą. 
Šių metų karinis veikimas 
visuose frontuose liudija, 
kad teutonai pralaimėjo ka
rą.

“Talkininkai žengia su- 
lyg pabrėžtos programos ir 
dabar iniciatyva jų rankose, 
nes jie visur stovi ofensyve.

“Vokiečiai visam stovyj 
neteko kontrolės ir patįs 
mato savo grditą puolimą. 
Vokiečių generalis štabas 
mato didvyrišką franeuzų 
ir anglų armijų pirmyn 
žengimą vakariniam karo 
fronte. Jų niekas negali su
laikyti. Tą patį’ daro ir ita
lai. Ir nei vienai apšviestes- 
nis vokietis dabar neintikės 
į teutonų svajojamą per
galę.

“Stojimas karau Rumu
nijos musų pusėje, privertė 
teutonus prailginti savo 
frontą ir tuo patim nusilp
ninti kaikurias mūšio lini
jas. Kas tiesa, rusai irgi tu
rėjo prailginti frontą, bet 
mes atsargoje turime dar 
tiek kareivių, kad šitų pa
kaks visiems frontams. Tuo 
tąrpu teutonams trūksta 
kareivių.

“Rusija dar nėra išvys
čiusi visų savo jėgų. Ligi 
kitų metų Rusija turės di
desnę ir sumaningesnę ka
riuomene.

“Šiandie iš 100 rusų 99 
' jų nori tolesniai kariauti, 

kol teutonai nebus nugalė- 
i ti”.
I Rumunų nepasisekimus 

Dobrogea provincijoje ir 
įTransylvanijoj gen. Brusilov 
vokuoja menku daiktu, ka
dangi rumunai su rusais at
sisukę ir vėl pliekia teuto
nus su bulgarais.

SULAIKYTA NOBELIO 
DOVANOS.

Stockholm. — Švedijos 
Mokslo Akademija nuspren
dė neduoti mokslininkams 
nei vienos dovanos už 1916 
metus. Kas metai yra ski
riamos trįs dovanos. Atti
kusieji pinigai bus padėti 
specialiu fondan.

TRŪKSTA ANGLIŲ 
HOLANDIJAI.

Londonas. — Iš Holandi- 
jos pranešama, kad tenai 
anglių taip pritrukę, kad 
delei to dalimis bus sulaiky
tas traukinki bėgiojimas. 
Holandija anglis visuomet 
gaudavo iš Anglijos, Belgi
jos ir Vokietijos.

RUSŲ NEPASISEKIMAI 
LIETUVOJE.

Berlynas. — Anądien vo
kiečiai netikėtai užatakavo 
rusų pozicijas pustrečios 
mylios fronte Baranovičių 
apylinkėje. Ataka vokie
čiams pasisekė. Paėmė apie 
3,000 rusų nelaisvėn, 27 kul- 
kasvaidžius ir daug viso
kios karo medžiagos. Rusai 
atsimetė į antrąją savo ap- 
siginimo liniją ir panešė di
delius nuostolius.

Rusai prisipažįsta prie 
šito nepasisekimo. Ir tvirti
na, kad vokiečiai pasinau
doję degančiaisiais skysti
mais.

VOKIETIJOS NEŽMO
NIŠKUMAI.

Londonas. — Holandijos 
l aikraščiai praneša, kad Vo
kietija iš Belgijos belgus 
gyventojus, .didžiausiais bū
riais deportuoja į Vokieti
ją ir tenai pristato prie dar
bo. Taip paliuosuoti nuo 
darbo vokiečiai darbininkai 
imami kareiviauti. Tik iš 
vienos Antverpijos 21,000 
jeigu jau išsiųstą į Vokie
tiją.

Vokietija tuo savo pa
sielgimu peržengia tarptau
tines teises. Prieš tai turč
ių užprotestuoti neutralės 
valstybės.

ir Konstantino- 
dieną Berlyno 
lodamas užva- 

burio moterių,

19 MOTERIŲ UŽMUŠTA.
Berlynas. — Balkanų ek

spresas, kurs kursuoja tar- 
je Berlyno 
tolio, aną 
jriemiesčiu 
žiavo ant
dirbančių ant geležinkelio. 
19 moterių vietoje žuvo po 
traukinio ratais ir keliolika 
sužeista. Už tą nelaimę kal
tinama migla.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3249 SOUTH MORGAN STREET

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

7 iki 9 vakare
TELEPHONE DROVER 7800

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.
Ofisas ant F. KARA Aptiekos 

1913 SOUTH HALSTED STREET
Valandos:

10 iki 12 dieną — 3 Iki 5 po piet 
ir vakarais

TELEPHONE CANAL 1876

drA31ą(

,*Š-

dtįu .

SKAITYKITE IR PLATINKITE
“LIETUVIŲ BALSĄ”

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

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobtflinties; jis ragina tautiečiu 
trėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nešima 
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautų.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius vienu 
uės meilės^ juosta ir paruošti kiekviena lietuvį, kad, kaip tik paliaus žv<*uge. 
tuoj&u grįžtų .Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prir. ’ • 
bių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami.

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

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5rb.; 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6' 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 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.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 
5 centai.

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti į'Liet. Balsą” j užsienius rusų 
cenzūra nekliudo.

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (Aklinant puslapį į keturias 
skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. Pabėgėliams, jieškantiems giminių 
arba darbo petito eilutė po teksto—10 kap. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 
25c. petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.

Lietuvių Balso adresas: PETROGRAD, Baskov per. 29. RUSSIA.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stog'i popieros,
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS

I

CARR BROS. WRECKING CO. j
30.3-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. i

WMIBIIHKIIIBIIIiniimWEIS

I

SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks .i-.ru systemai. Atakų 
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamą Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio, oro triubelių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.
Musų žodžiams patvirtinimui, štai paduodame neseniai Rautų laiš

ką: ‘‘Aš noriu Jums pranešti, kad Severos Balsamas pilnai atsako savo 
tikslui. Nuo pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti; jų kosulys išnyk - 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tąjį 
Balsamą nuo kokliušo ir gi su gera pasekme.”

J. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

Reikalaujant gyduolių reikalauk Severos Preparatus. Nuėjęs i ap- 
tieką žiūrėti, kad gautum ko reikalaujama. Neimk kitokių bei užvaduo- 
tojų. Negalint gauti ko reikalaujate, rašyk tiesiai į

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa,

Kas dabąr užsisakys laikrašti “KATALIKĄ” ir užsimokės du 
doleriu į metus, tam “KATALIKAS” iki ateinančių Nauju Metų bus 
siunčiamas DYKAI ir dar gaus dovanoms musų spaudos kningų ver
tes VIENO DOLERIO. Prenumerata rokuosis iki sausio 1 d. 1918m.

Tą pasiūlymą darome todėl, kad musų broliams duoti progą kiek 
pigiau įgyti gerą katalikišką laikraštį, be kurio šiandie negali apsieiti 
nei vienas mokąs skaityti žmogus.

“KATALIKAS” yra ;katalikiškas laikraštis. Kas nori “KATALI
KĄ” pamatyti, tegu prisiunčia savo adresą, o bus pasiųsta vienas nu
meris pasižiūrėti ir kningų katalogas. Rašykite adresu.

Tananevicz Publishing Co., Inc.
CHICAGO, ILL.3249 So. Morgan Street

NEDUODA LENKAMS 
POZNANIAUS.

Chicago. — Vietos lenkų 
veikėjams iš Šveicarijos štai 
kas pranešta:

‘ ‘ Austei j os vyriausybė 
buvo paklausta, ar Austri
ja atiduos Galiciją nesenai 
paskelbtai neprigulmingą- 
jąi rusų Lenkijai. Austrija 
atsakyme pastatė išlygą, 
kad Vokietija privalo taip- 
pat lenkams, sugrąžinti Poz- 
nanių, kitaip Austrija atsi
sako atiduoti Galiciją. Vo
kietija nesutiko. Bet abi 
valstybi sutiko įsteigti rusų 
Lenkijoje provizorinę val
džią ir praplatinti Galicijai 
autonomiją”.

MIRĖ KARALIAUS 
SESERĖNAS.

Berlynas. — Mirė nuo 
žaizdų Bavarijos karaliaus 
Liudviko seserėnas, princas 
Henry. Turėjo 32 metu am
žiaus.

SERBIJOS KARALIUS 
GRAIKIJOJE.

Londonas. — Serbijos ka
ralius Petras Karageorgie- 
vič nukeliavo į Graikijos 
sostinę Atėnus, prisidengęs 
prasimanyta pavarde, 
kokia misija jis ten 
liavo, nežinia.

Su 
nuke-

$xSxįxSKSxŽxG><^4><S><$x^e<i>S*Mx5xS><$xS>$xJ><S><?><i><į^^

“AMERIKA”
| Didžiausias šaltinis visokių informacijų, rinki?i 
į įvairių faktų, žinotinų Amerikoi gyvenantici 
| ir į čion atkeliaujantiems lietuviams.
| Knyga Didelio Formato, 288 Puslapių J 
| KAINA 75 CENTAI. į 

t Reikalaudami, kreipkitės šiuo adresu: t
I TANANEVICZ PUBLISHING C0. inc,, | 
I 3249-53 So, Morgan SI. CHICAGO, ILL. |

Nori žinoti.
— Prašau tamstos 

kyti, ar tamsta su manimi 
apsivedei iš meilės ar del 
kitos kokios priežasties?

— Atvirai pasisakysiu, 
kad iš kvailumo.

paša

I
I i 
! i
i

I
*

£
Aisopo Pasakosj

IAisopo Pasakos, tai vienintelis veikalas lietuviu kalboje. Svarbu 
ir naudin- Kiekvienam jas įsigyti. Tai yra didele kninga: 360 pus
lapiu sv 110 gražių paveikslų, talpina savyje 301 pasakų. Yra dau
gybė komentarų. Vignetės speeiališkai pritaikintos, net malonu pa
imti į raukas. Tinkami pamokinimai seniems ir mažiems.

Aisopo Pasakos yra svarbios netik savo gražumu, bet ir gilia bei 
labai rimta prasm. Kiekvienam gyvenimo atsitikime, kiekvienam 
žmogui, kiekvienai žmogaus ydai rasi kuopuikiaųslus prilyginimus 
Aisopo Pasakose. Iš jų gali daug ko pasimokinti pats ir pamokinti ki
tus. nes jose yra neišsemiamas šaltinis. Iš jų galima net ir v: 
prakalbose pasinaudoti, o ką besakyti apie "a įgiški
bėjimus, kur mielas svetys yra tas, kas moku gražia kalba bei 
kiu pasakojimu visų atidžią užimti.

Popieros viršeliuose $1.25, audimo apdaruose $1.50.
Reikalaudami prisiuntimo kuingos, siųsk pinigus žemiau padėtu 

adresu-'

pul- 2

I
Tananevicz Publishing Go. i««. į 

3249-53 So< Morgan St. Chicago, III. |
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; » Lietuvių Laikraštis “Katalikas”6

Iš Lietuvos ir apie Lietuvą.

gyventi,

Chicago, UI.
netekome

išmintingo

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
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GYVENIMAS LIETU
VOJE.

Kad būti piratais per vasaros 
sezoną, męs į*tįsame numušę savo 
kainas ant di^no trečdalio. Ateik 
ir išbandyk čnįus.

H. Rubenstein & Go
Plunksnos ir Pūkai

PLUNKSNOS PLUNKSNOS

640 W. 14th sĮ|
Arti %.

LENTOS
Į

visokios rušies del statymo namų taip
gi visoki medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

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

.:,v. ■ ■'
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No. 36

Paklausus d-ro Bielskio,.7 ( 
ar Vilniaus lietuviai nei- , 
stengtų sudaryti tam tikros . 
korporacijos, panašios į i 
lenkų Švietimo Komisiją 
Varšavoje, kuri paimtų mo
kių gyvenimą ir tvarkytų 
mokymą, atsakė, jog, atsi
žvelgus į šios dienos Lietu
vos padėjimą, tai esą sun
ku įvykdinti. Lietuvoje ko- 
muninkacijos nėra. Visa 
Lietuva išdalyta mažomis 
apskritimis. Kiekviena ap
skritis bei miestas gyvena 
atskiru gyvenimu, susižino
dami tik kontrabandos ke
liu.

— Vienok, nežiūrint tų 
susižino j imt) sunkenybių,
argi Vilniaus lietuviai ne
reikalauja iš laikinės vokie
čių valdžios tam tikrų tei- 

. siu, ar nebuvo ketinama su- 

. daryti Vilniaus mieste toki 

. organizacija, ar įstaiga, ku
ri rūpintųsi Lietuvos mo
kiomis.

— Taip sukoncentruoti 
Lietuvių mokymo reikalus 
manoma, nežiūrint visų da
romų sunkenybių ir klinčių. 
Vokiečiai pažadėję atiduoti 
buvusios Vilniaus akademi
jos minus lietuviams. Lie
tuvių galvojama savo uni
versitetą; manoma pirmon 
galvon steigti teologijos ir 
filologijos skyrių.

Esančios dabar lietuvių 
gimnazijos vis stiprėja ir 
plečiasi. Sodžiuose liko ga
na daug mokslus 
jaunuomenės — 
bei gimnazistų, — 
norėdami traukti 
(brangu gyventi), o antra 
— ir negalėdami nukeliauti 
(pasportai, instrukcijos, 
šnipinėjimai), darbuojasi 
savo gimtiniuose, užkam
piuose, ar tai atsidėję mo
kydami jaunuomenę, ar tai 
platindami šviesią mintį 
bei varge padedami savo 
tautiečiams.

Laikraštis — “Dabartis”, 
sako, esąs ne d-ro Stepu-, 
taičio vedamas, bet vokie
čių. Visi rankraščiai esą 
rašomi vokiškai, tik pas
kiau verčiami į lietuvių 
kalbą. Laikraštį vedąs vie
nas lietuviškai mokąs žy
das. Iki šiol lietuvių dvasia 
leidžiamo laikraščio nebuvo 
nė vieno; tečiau dabar jau 
esąs gautas leidimas “Atei
čiai”, o toliau gal busianti 
leista ir pati “Draugija”. 
(Iš kitų šaltinių girdėti, 
kad lietuviams jau esančiu 
leistu du laikraščiu — vie
nas Vilniui, antras Kaunui.

“L. B.” Red.)

Išlydėjome iš Kopenha
gos d-rą J. Bielski atgal į 
Ameriką. Jis daug papasa
kojo apie lietuvių gyveni
mą Lietuvoje ir apie jų dar
bus. Skubinuos atpasakoti 
viską.

Lozanoje, Šveicarijoje, bu
vo dar antra lietuvių kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
ir iš Vilniaus lietuvių.

Naujausiomis žiniomis, 
Vilniuje dabar darbuojasi 
Lietuvių Komitetas iš 12- 
kos žmonių, kaip koki se
niūnų taryba, kuri rūpina
si šios dienos gyvenimą į- 
vairiose srityse doroti. Ko
mitete esą žmonių įvairių 
pažvalgų. Tarties su vokie
čiais išrinktas iš tarpo 12- 

. kos vienas žmogus, kur vie
nas teprivalo vesti su vo
kiečiais peretrakcijas. Tuo 
pasiekiamas svetimųjų a- 
kyse vienumas bei rimtu
mas. Nors vokiečiai vis aiš
kiau pradedą lietuvių klau
simu interesuoties, vienok 
kasdieniame gyvenime ne
išvengiama daug susiduri- 
nių. Mokyklų dalykai stovį 
nekaip. Kaip sakė atvykęs 
iš Vilniaus kairesniojo 
plauko žmogus, vokiečiai 
pirma leido mokyti lietuviš
kai, dabar verčia piokyti 
vokiškai.

Del musų mokyklos vo
kiečių užimtosiose vietose 
reikia šit kas pasakyti: Tik 
užėmu%;bĮ4p|}|yą - yo,kie$ąi 
manė tik apie “vokišką” 
visuotinį mokymą. Lietu
viams pasipriešinus, leista 
buvo liaudies mokyklose 
Vartoti gimtoji lietuvių kal
ba. Šioms mokykloms teisės 
vienok nebuvo duodamos, į 
jas buvo žiūrima kaip į pa- 
tiafijų, namines mokyklas 

ir tiek. Jau ir seniau bu
vo paskelbta, jog vokiečių 
kalba principe esanti priva
loma Lietuvos mokykloje. 
Šiandien tas “principas” o- 
ficialiai norima taikinti 
gyvenimui. Lietuvių moky
klose, naujuoju vokiečių su- 
tpanymu, privaloma esą vo
kiškiems dalykams pavesti 
pusė pamokų laiko, gi kita 
pusė galinti būti sunaudota 
lietuviškiems dalykams. 
Lenkams ir žydams (Vil
niuje) jau tat įsakyta. Tas 
“principas” yra visai šiur
kščiai gyvenimui taikomas. 
Apie Tauragę liaudies mo
kyklose įvesta grynai vo
kiečių kalba. Tėvai ėmė 
protestuoti ir savo vaikų į 
tokias mokyklas neleisti. Už 
tokius pasipriešinimus ne
vienas tėvas atsidūrė Vo
kietijos kalėjimo sienose. Vo 
piečiai mokyklų prižiūrėto
jai visai nereikalingai ima 
kibti į pradedamosios bei 
Vidurinės mokyklos moky
tojus lietuvius. Kun. Šova, 
kuris mokė vokiečių kalbos 
lietuvių gimnazijoje, pa- 
Įiuosuotas. Spaudimas jau
čiamas ir kitose vietose. 
Vilniškiai lietuviai, kaip 
Jau žinoma, paskubomis ga
mina mokykloms vadovė
lius. Tuo tarpu P. Klimas 
taiso chrestomatiją ir kit. 
(yra sutaisęs), Dovydaitis 
-r- lotįnų gramatiką. Dam- 
brauskis —r matematikos 
vadovėlius ir kit.

Šis laiškas, kaip pasa
kyta jame pačiame, iš- 
sprudus iš vokiečių var
žos, todėl jame daugiau ir 
atviriau parašyta apie 
Lietuvos gyvenimą po vo
kiečiais, negu daugelyje 
kitų. Šis laiškas nušvie
čia kai kuriuos tokius da
lykus, kurie kituose laiš
kuose nebūdavo liečiami, 
todėl jis ypač įdomus.

Nors musų nedaug paliko, 
bet dirbame išsijuosę: ne- 
užsileidžiame nei lenkinin
kams, nei kryžeiviams, nors 
esame labai suspausti. Daug 
kas butų pasakyti, 
ra kaip daug apie 
bėti.

Miestams sunku 
nėra jokios gyvybės — nei 
prekybos, nei pramonės, nei 
senobinio visuomenės gyve
nimo.

Iš pradžių vokiečiai ėjo 
Vilniuje ir apskritai Lietu
voje iš vieno su lenkinin
kais, dabar virsta kitaip: 
medaus mėnuo praėjo, len
kininkai jaučiasi esą apsi- 
vylę.

Vilniuje yra lietuvių gim
nazija, dabar joje 6 klasės; 
mokinių apie 150 r— visi 
gangreit vilniečiai. Direk
toriumi yra Biržiška. Gim
nazija yra mišri —- mergai
tėms ir vaikinams. Toliau 
eina mokytojų kursai, 6 
pradedamosios mokyklos, 6 
vaikų prieglaudos, kuriose 
laikoma apie 350 vaikų, du 

I mokinių bendrabučiu, viena 
senių prieglauda. Lietuvių 
Komiteto veikimas apribo
tas Vilniumi; jo įstaigų iš
laikymas apsieina mėnesiui 
ne mažiau, kaip 20.000 mar
kių.

Lenkininkai išsijuosę len
kina, gaudami didžiausią 
paspirtį iš Lozanos komi
teto. Iš viso jie išleidžią 
lenkinimo darbui per visą 
Lietuvą ir Gudus nuo 150 
lig 200 tūkstančių rublių 
mėnesiui. Paskutiniu 
vokiečiai ėmė jiems 
kirsti ir stabdyti.

, Abivatelių Komiteto ne
bėra — iširo. Pasitikėjimas 
Lenkija nuo jurų lig jurų 
nupuolė. Suvalkų gubernija 
prikergta prie Vilniaus. 
Viešumoje visur, net pa
čiame Vilniuje, po vokiečių 
teksto pirmon vieton deda
mas nebe lenkų, bet lietu
vių tekstas.

Iš viso dabar Lietuvoje 
yra apie 1000 — 1500 lietu
viškų mokyklų. Visų daly
kų mokoma lietuvių kalba. 
Vokiečių kalba kaipo mo
kymo dalykas.

Gimnazijai reikėjo pasi
gaminti naujų vadovėlių. 
Per 6 mėnesius L. Mosklo 
Draugija išleido dešimtį. Aš 
pats išverčiau geografijos 
pradžią pirmąja! klasei ir 
aritmetikos teoriją. Versiu 
dar algebrą ir geometriją. 
Lietuvoje dabar 5 ar 6 gim
nazijos.

Daugiausia dirba 
niaus inteligentai ir 
džiaus kunigai. Labai ma
ža inteligentų! Stinga jų 
kiekviename žinsgnyje. Y- 
pač mokytojų.

Lietuvių Komitetas stin
ga lėšų. Vokiečiams atėjus, 
jis sulaukė iš šeflies: Švedų 
Komiteto. Amerikos ir kitų 
šaltinių tik apie 100.000 
markių, kuriomis turėjo 
dalytis su Vilniaus guberni
jos organizacijomis.

Labai buvo pravartu L. 
Komiteto sandėlis, kuriame 
yra dabai1 (laiškas rašytas 
liepos mėn. pradžioje. Red.) 
apie 500 pūdų cukraus, šiek 
tiek miltų, kruopų ir kitų 
mažmožių.

Vilnius išliko visai svei
kas.

Vokiečiai įtaisė lietuvių 
dailiosios pramonės parodą 
ir dirbtuves; šalymais yra 
lenkų, žydų ir gudų paro- 

dos, taip pat vokiečių pa
dedamos įtaisytos:

Visa Lietuva išsiilgusi 
laukia jūsų pabėgėlių trem
tinių grįžtant. Kada tai at
sitiks!

Vilniuje mirė Ambrozai-, 
tis, šiaip jau visi kiti lie
tuviai laikosi.

J. Šernas vedė p-lę Briu- 
naitę.

Biržuose yra atsiųstas iš 
Vokietijos pastolis, mokąs 
lietuviškai; kitos reformatų 
parapijos be kunigų.

Susisiekti vienam Lietu
vos kampui su kitu be galo 
sunku.

Lietuviai valstiečiai daro
si kas kart drąsesni ir 
purtinasi tuo sunkumu.

Visos musų srovės baigią 
bėgti vienon vagom Kitaip 
negalima.

Tavo Antanas.

A. A. TAMAS ŽILINSKIS.

Kas kart Lietuva vargšė 
netenka savo darbininkų, 
savo sūnų. Beveik kiekvie
name “L. B.” numeryje 
randame liūdnų žinių. Štai 
ir vėl pranešu liūdną žinią; 
rugsėjo 4 d. mirė Smolens
ke darbštus Lietuvos sūnūs 
mokytojas Tarnas Žilinskis.

Kiek aš žinau, jis yra gi
męs Suvalkų gub. Damei- 
kių kaime. Baigė Veiverių 
mokytojų seminariją dar 
jaunas, 18 metų. Vyresny
bė neskyrė jam mokytojo 
vietos, liepdama dvejus me
tus laukti. Bet jaunas mo
kytojas, kupinas pajėgų, 
negalėjo sėdėti; be darbo. 
Kun. Strikui parašius jis 
išvažiavo mokytojauti Sa
maros gub. !į Čibrnają Padi- 
ną. Ten mokytojavo trejus 
ar ketverius metus. Paskui 
sugrįžo tėvų prašomas at
gal Lietuvon ij buvo gavęs

Stebuklu pavyko man iš
sprukti iš Vokiečių varžos 
Vilniuje ir pakvėpuoti liuo- 
sai kurį laiką. Naudodama
sis ta liuosybe, skubinu pra
nešti, kas dabar girdėti liū
dnoje Lietuvoje.

vietą Raudenių valsčiuje. 
Kalvarijos apskrityje, Su
valkų gubernijoje. Buvo 
pavyzdingas mokytojas, 
darbštus, savo pareigas kuo- 
puikiausiai atlikdavo. 1913 
m. apsilankęs jo mokykloj 
inspektorius parašė puikią 
recenziją. Kaipo tautietis 
buvo tikras Lietuvos sūnūs. 
Karo metu buvo paimtas 
k ariuomenėn, ture j o 
gerą vietą, buvo prie 
raštininku Smolenske, 
taip pat. pasižymėjo 
darbštumu, ir buvo apdova
notas medalium už darbštu
mą.

Bet žmogus nežino, kur 
jam teks atsiskirti su šiuo 
pasauliu. Rodos, buvo nepa
vojingoje vietoje, tikrai ti
kėjos sugrįšiąs vėl darbuo
tis Tėvynei, bet neišsipildė 
tos prakilnios svajonės.

Apsirgo vidurių šiltinė- 
nėmis ir pasirgęs, rodos, ke
turias savaites, rugsėjo 4 
d. atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Rugsėjo 5 d. palaidotas. 
Mes' mokytojai 
gero darbštaus draugo, o 
vaikučiai gero, 
mokytojaus auklėtojo.

Drauge, visų gerbtas, 
skaudžiai apgailėtas, ilsėkis 
belaukdamas musu!

MIESTO TARYBA IR 
BRANGUMAS.

Sugrįžus po atostogų pro
kurorui Hoyne Chieagos ta
ryba prašys jo bendrai su 
miesto tarybos komitetu 
susekti visokių daiktų bran
gumo priežastis ir kaltinin
kus patraukti tieson.

Tardymų komiteto nariai 
tvirtina, kad, pav., sande
liuose kiaušinių yra labai 
daug ir todėl nesupranta
ma, kodėl imamos už kiau-

šinius tokios augštos kai
nos.

Sveikatingumo viršinin
kas dr. Robertson tvirtina, 
jogei jo agentai patyrę, 
kad Chieagos sandeliuose 
dabartiniais laikais yra 
319,839,480 kiaušinių, 10,- 
980,000 svarų jautienos, 
7,558,343 svarai paukštie
nos, 19,639,753 svarai svie
sto ir 1,281,002 svaru sūrio.

Be to, tik vienuose Swift 
and Co. sandeliuose esama 
suvirs 100,000,000 svarų 
jautienos.

Brangumo tardymo komi
teto pirmininkas, alderma- 
nas Pretzel, sako, kad jei 
gyventojai kiek laiko susto
tų vartoję kiaušinius, tai ši
tie veikiai atpigtų.

Vadinasi, jei gyventojai 
kiek laiko pabadautų, tai vi
si valgomi daiktai

Taigi aišku, kad 
tardymai yra tik 
muilo burbulas.

Angliškai suprato.
Vienas lietuviškas socia

listas nusipirko anglišką 
laikraštį. Menkai angliškai 
tesuprazdamas skaito: “Ge
neral strike in Germany”. 
Tuojaus pasišaukia praei
nantį pažįstamą lietuvį ir 
šitam sako:

— Na, brač, dabar tai jau 
tik klius vokiečiams nuo 
talkininkų. Štai, žiūrėk, Vo
kietijos generolai sustreika
vo.

Taip parankiau.
— Tu vis nuolat rugoji, 

kad neturi pinigų, o visuo
met važinėji samdomu au- 
tomobiliumi.

— Taip turiu daryti, tu
riu važinėti, nes pėsčias ei
damas susitikčiau, neduok, 
Dieve, dar su skolintojais.

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų apredalų.

Musų sistema ir ypatiškas 
mokinimas padarys jus žinovu j 
trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir ge
riausius kirpimo-designing — ir 
siuvimo skyrius, kur mes suteik
sime praktišką patyrimą kuomet 
jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu
sų siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami apian, 
kyti ir pamatyti musų mokyklą 
bile laiku — dieną ar vakarais 
ir gauti speeiališkai pigią kai
na.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, prineipalas.

118 N. La Salle st., Room 416, 417, 
Prieš City Hall.

taiannMMMMBii

g ; 
a •
I-; 
i.'

Skaityk! 
Būk Muzikantas arbą Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių 
įstrumerttų lietuviškoj kalboj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 

. G. A. BARONAS, 
McKees Rocks. Pa
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Musų Moterims
MOTERIES INTEKMĖ 

VISUOMENĖJE.
nės auklėtoja, o tai todėl, 
kad jinai tautai auklėja 
vaikus.

Nuo motinos sveikatin
gumo priguli vaikų, busi
mųjų kartų sveikatingu
mas. Kiekviena moteris to
dėl turi pasirūpinti būti 
sveika, turi žinoti, kas jos 
sveikatai yra naudinga, gi 
kas kenksminga.

Žmogus gyvena pasaulyj 
kaipir dvejopu gyvenimu: 
gyvenimu vienatos arba at
skirto asmens, ii* gyvenimu 
draugijiniu arba visuomeni
niu.

Vienatos gyvenimas gali 
būti visokeriopas. Vienata 
gali būti bėdina arba tur
tinga, gali būti sveika arba 
serganti, gali būti mokinta 
arba ne. Bet žmogus ne 
pats vienas gyvena pasau
lyj. Jis gyvena bendrai su 
kitais žmonėmis, kurie vi
si, imant krūvon, padaro vi
suomenę.

Visuomenė gali būti vi
sokeriopa. Kuomet žmogus 
gyvena bendrai su visais 
žmonėmis, kokie yra pa
saulyj, su šitais daro žmo
nai visuomenę; kuomet gy
vena bendrai su žmonėmis, 
išpažįstančiais vienodą su 
juo tikėjimą, tuomet daro 
su jais tikybinę visuomenę; 
kuomet gyvena bendrai su 
žmonėmis, kalbančiais vie
noda kalba, daro tautinę vi
suomenę arba tautą. Tau
ta taigi susideda iš vienatų.

SVEIKAM KŪNE — 
SVEIKA DVASIA.

Kiekvienas, kurs yra pri
pažinęs viršminėtam saki
niui teisybę, neprivalo pa
miršti taisyklių, palytinčių 
kūno palaikymą visiškam 
sveikatingume. Sveikata y- 
ra svarbi visokio pasiseki
mo papėdė. Sveikata žmo
gui yra brangesnė už visus 
pasaulio turtus.

Todėl, kad būtumėm svei
ki, turime pildyti sekančius 
sveikatingumo įsakymus:

1. Kelkimės iš miego ank
sti ir eikime gultų anksčiau. 
Čionai tegu prasideda mu
sų punktuališkumas. Slavių 
patarlė skamba: “Kas ank
sti kelias, tam Dievas su-

Ir kokios yra tos viena tos, įteikia daugiau visokių gė
tokia yra ir tauta.

Jeigu, pav., visi žmonės, 
kurie padaro visuomenę, 
butų bėdini, tai tokia butų 
ir visuomenė.

Tatai kiekvienas žmogus, 
kurs yra savo visuomenės 
dalimi, privalo rupinties 
bufi apsišviečiusįu, sveikų ir 
turėti apdraustą būvį. Ne
galima jam sakyti: “Kaip 
noriu, tai ir galiu palikti 
neapsišviečiusiu, galiu būti 
negeru”. Nes jei visi taip 
sakytų, tuomet visa visuo
menė butų tamsi, negera, 
nuskurusi, nubėdinėjusi. Ir 
tuokart tokia tauta turėtų 
panešti sarmatą prieš kitas 
tautas, pasiekusias augštą 
kultūros laipsnį. Ir ne tik 
dar turėtų sarmatyties, bet 
dar šalę kitų tautų negalė
tų gyvuoti, turėtų išnykti.

Tatai vieno žmogaus gy
venimas turi didelę intekmę 
visuomeniniam gyvenime. 
Ir todėl kiekvienas žmogus 
privalo rupinties būti kuo- 
geriausiu visuomenės nariu.

Gi kadangi moteris yra 
taippat kaip ir vyras vi
suomenės nariu, privalo pa
sidarbuoti, idant gyvenimu 
prisidėti prie savo tautos 
gerbūvio, sveikatingumo ir 
apšvietimo.

Drąsiai galima pasakyti, 
kad moteries intekmė dau
geliu žvilgsnių yra didesnė 
už vyro intekmę.

Kokią gi' intekmę padaro 
moteris į savo tautos gerbū
vį?

Tiesa, kad paprastai išy
rąs savo darbu užlaiko savo 
šeimyną, kad nuo jo apsu
krumo, darbštumo ir tau
pumo priguli visupirmu šei
mynos ir pagaliau visuome
nės gerbūvis. Vyras tečiaus 
gali būti ir darbščiausias, 
bet jei jo žmona nesupras 
taupumo, tuomet šeimynose, 
o paskui ir tautoje, viešpa
taus vienas vargas.

Nuo moteries priguli di
desnėj dalyj tautos apšvie- 
ta. Nes visupirmu moterįs 
padaro pusę savo visuome
nes, o paskui: moteris yra 
visos busimosios visuome- 

Kuomet juodas drabužis 
yra plėtmuotas, galima ban-

č yti jį išvalyti su labai dru- 
;a arbata.

*
kurios yra 

nuo prakaito,

Sūrį galima ilgai šviežią 
laikyti, jeigu įvyniosi jį į 
švarų audeklą, įvilgytą į 
uksusą, ir padėsi šaltoje 
vietoje. *

Drapanos, 
detonuotos 
turi būti pamerktos drū
čiai pasūdytame vandenyje.

* *
Kad nuvalyti čeverykus 

iš žvilgančios odos, reikia 
pirma gerai nuimti visą 
purvyną su šlapiu audeklu, 
leisti čeverykams išdžiūti, 
paskui gerai su vaselinu pa
trinti. Kuomet truputį pas
tovės, reikia nušveisti su 
minkštu audeklu.

Čeverykai gražiai žvilgės, 
ir oda ne taip lengvai sus
kils.

ŠOKOLADO PYRAGAS.

lybių”. Miegamajam kam
baryj neturi būti perdaug 
šilta.

2. Darbas. Įpraskime prie 
darbo iš jaunų dienų. Jei 
duoną uždirbame fizikiniu 
darbu, tai musų pyasimank- 
štymiii tegu bus koks nors 
protinis užsiėmimas. Viso
kius darbus atlikinėkime 
su apgalvojimu, tikslingai 
ir kuogeriausiai.

3. Valgis. Didžiuma musų 
valgių turi būti daržovės ir 
kiti vaisiai. Kuomažiausia 
reikia vartoti mėsos ir rie
bumų. Valgiuose užlaikyki
me saiką. Saugokimės per
sivalgymo arba persigėri- 
mo.

4. Alsavimas. Gilus tyru 
oru alsavimas, tai svarbiau
sia sveikatingumo sąlyga.

5. Kūno švarumas. Švaru
mas yra reikalingas kaip 
kūnui, taip ir dvasiai. Kū
no švarumas yra žmogaus 
sveikata.

6. Drabužių hygiena. Ge
rai būti apsitaisiusiam, tai 
reiškia — vilkėti tokius 
drabužius ir avėti tokius 
avalus, kurie nekenktų kū
no liuonuinui ir saugotų 
kūną nuo staigių oro atmai
nų.

7. Moralė hygiena. Protas 
ilsisi ir įgauna naujas spė
kas žaismių ir prasimank- 
štymų metu. Tečiau reikia 
žaismėms ir kitkam turėti 
saiką.

8. Proto hygiena. Links
mas būdas yra pusė sveika
tos. Liūdnumas ir susikrim
timas paskubina senatvę. 
Tatai stengkimės visuomet 
būti linksmam upe.

9. Užsiėmimo hygiena. 
Dirba tavo smegenįs — 
neleisk ■ todėl ir kitiems kū
no sąnariams dykauti. Ne
pamiršk dabinti protą, to
bulinti širdį, vystyti atmin
tį.

Ir pirm visako atmink, 
kad sveikata — tai galybė.

Gerai sumaišyk puo
duko sviesto su 1 puoduku 
cukraus. Suplak trynius 4 
kiaušinių su kitu puoduku 
cukraus. Pridėk prie pirmo 
mišinio; Dabar pridėk 2 
arbatiniu šaukštuku vanil- 
los. Išsijok 2% puoduko 
miltų (Pastry flour) su P 
šaukštukais baking powder 
ir i/2 šaukštuko cinamonų. 
Paimk puoduką saldaus 
pieno ir pridėk pieną ir mil
tus, pramainu, prie sviesto, 
cukraus ir t. t. Tada pridėk 
dvi uncijas sutarkuotos šo- 
kolados (geriausiai Baker’s 
chocolate). Galutinai leng
vai įmaišyk stipriai išplak
tus baltymus 4 kiaušinių. 
Įpilk mišinį į išsviestuotas 
blėtas ir kepk vidutiniai 
karštame pečiuje.

NAMIE DARYTA “BA
KING POWDER”.

Jeigu nenorima pirkti 
gatavą “Baking Powder”, 
kuri kartais nėra švarus, 
tai galima ją namie pada
ryti. Reikia imti 1 sv. 
“cream of tartar”, Į4» sva
ro “cooking soda”, Įžį sv. 
“cornstarch”. Gerai sumai
šyk ir persijok per miltų 
sietuką šešis kartus; tada, 
reikia indėti į švarią blėtą 
ir laikyti drūčiai uždarytą, 
kuomet nevartoji.

NAUDINGI PATARIMAI.

Kas kaltas už an
glių brangumą.
Louisville, Ky. — Tarp- 

valstijinė pirklybos komisi
ja, tardanti neišpasakytą 
anglių kainos pakilimą, su
šaukė iš visų valstijų anglių 
pirklius ir pareikalavo pa
aiškinti, kokia priežastis 
verčia juos kelti augštą 
kainą. Visi pirkliai, kaipir 
susitarę, aiškinosi, kad už 
anglių brangumą esą kalti 
spekuliantai, ypač chicagi- 
niai spekuliantai, kurie ty
čiomis neduodą pakaktinai 
vagonų išvežioti anglis į 
miestus, idant tuo budu bu
tų galima didinti anglių 
kainą. Todėl kaituliuose 
miestuose yra stoka anglių 
ir iš to paeina brangumas.

Tolesniai smulkieji an
glių pirkliai sako, kad jie 
už kontraktinę kainą negalį 
gauti anglių, esą, trūkstą 
vagonų anglių parvežimui. 
Bet kuomet spekuliantai an
glių pareikalauja, tai ši
tiems tuojaus pristatoma

ir. tuomet netrūksta Vago
nų. .i

Michigano atstovai iš 8- 
nių fabrikinių distriktų 
iranėšė komisijai, jogei jie 
turį už ariglis mokėti tokias 
kainas, kokių spekuliantai 
pareikalauja, kitaip jie bu
tų priversti uždaryti savo 
įstaigas ir pusė milijono 
darbininkų netektų darbo, 
miestai neturėtų šviesos, 
vandens ir kuro.

Valdžia po visą šalį iš
siuntinėjo 80 investigato- 
rių, kurie ant vietos turė
sią ištirti spekuliantų pa
sielgimą. Jei busią susekta, 
kad spekuliantai didindami 
anglių kainas ir sulaikyda
mi vagonus peržengia įsta
tymus, tuomet busią pa
traukti atsakomybėn.

Tai ir viskas.

tieji ir su išmintimi žiūrin
ti tautos ateitih”.

Pramonės sekretorius 
Rėdfiėld kalbėjo:

“Šiandie po pįetų siun
čiant prezidentui telegramą; 
sakiau jam, jogei jis laimė
jo didelę ir užtarnautą per
galę, ne tik elektorių, bei 
ir žmonių balsais”.

Valstybės sekretorius 
Lansing pasakė:

“ Yra tąi didelis asmeni
nis prezidento laimėjimas. 
Tautos pasitikėjimas juomi 
ir pasiganėdinimas žvilgs
niu jo principų, davė jam 
pergalę”.

Darbo sekretorius Wil
son sakė:

“Labai man linksma, kad 
tauta išreiškia savo pasitį- 
tikėjimą prezidentu. Liau
dis parėmė jį už jo nuvei- 
kimus. Opizicijos kampani
ja buvo blogo faktų išdės
tymo kampanija. Vaikų 
darbo ir 8-nių valandų A- 
dariisono įstatymai dau
giausiai pagelbėjo _prezidenL 
tui rinkimuose”. /’ ■).

Generalis postmeištefis 
Burleson pažymėjo: : '

“Pasekmes tikrai vertos 
pagyrimo.; Prezidentas ga
vo bal&iis tylių, bet giliai 
miiitįjknČįų piliečių.” y’

Kur čia kabineto nariai 
negirs rinkimų pasekmių. 
Juk šitomis pasekmėmis 
jiems užtikrintas ' “džįabas’t 
dar sekantiems ketverienis 
metams. ‘ '■ . : ■

KAIP KABINETO NA
RIAI Sutiko wilsono 

IŠRINKIMĄ.
Washington. — štai ką 

pą&akė kaikurie prezidento 
Wilsono kabineto nariai a- 
pįe jo išrinkimą į preziden- 
tuš:

Karo laivyno sekretorius 
tarė:
“■‘Šitų rinkimų pasekmės 

parodė, kad laimėjo pažan
gioji tautos dvasia. Šios 
šąlies piliečiai, kurie 
tikėjo pažangiosioms ide- 
onįs, paremtoms demokratų 
ir? progresyvių partijų pirm 
keturių metų, nesileido pa
traukti buvusių lyderių, ku
rie norėjo juos prijungti 
prie žmonių ir principų, 
jieins priešingų. Rinkimų 
pasekmės liudija, kad Va
karai yra pjąčiai mąstau-

IŠ MEKŠIKONINIO 
PRAGARO.

Laredo, Tex. — Iš Mek
sikos sostinės čia gauta ži
nios, ' kad ' galvažudžio Ža-

pažadins 
tave iš

ryto,. kada 
tau reikia “KATALIKO” 

DOVANA 
£249-63 So. Morgan St. 

Chicago, III.

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

j ’ derlu sekančiu adresu: /■> 'i

ik

patus plėšikdi užpuolė trau
kinį, vežantį moteris su vai
kais ir kelioliką Carranzos 
kareivių. Ir visus išskerdė; 
Tai įvyko Morelos provin
cijoje, netoli miesto Con
treras. Tiktai vienas žmo
gus išsigelbėjo iš tų skerdy
nių. Jiio yra kapitonas An
tonio Priegos, kuris ir pra
nešė žinią apie tą zapatistų 
žvėriškumą. Jis sako, kad 
kuomet galvažudžiai visus 
keliauninkus išžudė, visus 
lavonus sukrovė į krūvas 
šalee kelio ir patįs nudumė.

Pirm šito traukinio už ke
lių mylių važįavo traukinis 
pilnas Carranzos kareivių. 
Šitą traukinį pasislėpę gal
važudžiai praleido, o pas
kui sulaikė sekantį trauki
nį su moterimis ir vaikais.

Žudė jie moteris ir vai
kus per 15 minučių. Esan
tieji šitam traiikinyj Car- 
fąnzos kareiviai neturėjo 
ginklų, / tatai jie negalėjo 
plėšikams pasipriešinti ir 
patįs žuvo. ■.'■;/•///■

Kol atkeliavo •_ pagelba, 
Zapatistų jau nerasta. At
rasta tik krūvos j moterių ir 
.vaikų lavonų. .

Tai dar vienas faktas pri 
įideda prie šimtų’kitų, kad 
jąikipas Meksikos preziden
tas Carranza niekam tikęs 
ii:jis nekuomet negalės ša
lies numalšinti. Plėšikų gau
jos siaučia po visą Meksiką 
ir kiekvienam žingsnyj žu
do Carranzos kareivįiis, ku
rie mėgina plėšikams pasi
priešinti.

Meksikoje tikras praga
ras, o :Sųv. Valstijų vyriau
sybę tik pro pirštus į tąi 
žiuri. /...-V'.. ■ . ,,

?• . .* • y ....
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RedakcijoUtsakymai.
P. S. Remeikiš, Gardner, 

Mass. — Susimildami, mu
mis daugiau nerašykite a- 
pie kokių ten “kunigų” ap
gaudinėtojų prakalbas, nes 
tokių korespondencijų ne
dėsime laikraštin. Lietuviai- 
katalikai turi savo dvasišką
ją ir butų gerai, kad sukly-., 
dusieji kuo veikiau susipras-.: 
tų, darytų atgailą ir sugrįs
tų savo tikros Bažnyčios 
globon. Pasivadinę “nepri- 
gulmingais kunigais” nėra 
lietuvių katalikų kunigais, 
bet tik tamsių žmonių mul
kintojais, tamsybės platin
tojais. Kad tokie “kunigai” 
gražiai nukalba apie Lietiv 
vą, tai dar nereiškia, kad. 
jie savo tautą mylėtų. Jie 
yra musų atgimstančios 
tautos tikri smaugėjai. 
Lauksime žinučių iš lietu
vių katalikų gyvenimo.

F. T. Ž., West Hammond,
Ill. — Kad vyras neapšL: 
kentęs pabėgo nuo savo- 
žmonos, tas nesvarbu skaį-" 
tytojanis. Nedėsime.

N. Zub., Melrose Park, 
Ill. — Tamsta klausi, ko
dėl mes musų socialistas 
vadiname lietuviškais šoM 
alistais. Tas daroma, kąti 
atskirti juos nuo lietuvių, 
nes, tikrai tariant, jie nerti 
nei lietuviais, nei kitokiais;' 
Juk ar-gi nesakoma: lietu
viškas žydas, lietuviškas ar
klys? Taip išeina ir su So
cialistais. Ir tegu jie ,datr 
sau už garbę laiko, jei pa
vadinami lietuviškais.

visuomes
parodys 
tau tikrą 

laiką

7



Lietuvią Laikraštis “Katalikas” No. 36 ;

Iš Chicago.
SUSIRINKIMAS TANA- 
NEVICZ SAVINGS BAN

KO REIKALE.
Praeitą nedėldienį svetai

nėje po num. 3310 So. Mor
gan gat. Įvyko Tananevicz 
Savings Banko depozitoriij 
susirinkimas. Susirinkimą 
sušaukė depozitoriij išrink
tas pirmąjame susirinkime 
komitetas. Susirinkimą ati
darė pirmininkas A. Buttny. 
Kuomet komiteto nariai su
sirinkusiems pradėjo aiškin
ti banko reikalus, pasirodė 
kad susirink iman buvo atė
ję keli nekviesti ir nebrei- 
kalingi svečiai. Tai buvo 
lietuviški advokatai — Šla- 
kis ir Brachulis. Jie svetai
nėn inėjo prisidengdami ne
va jiems pavestomis kokią 
tai depozitoriij kningutėmis. 
Šitie taigi tuojaus ir pradė
jo trukdyti viso susirinki- 

7 mo bėgi ir ant galo nebuvo 
galima nei susikalbėti sve
tainėje. Šitie advokatai u- 
žuot paaiškinti susirinku
siems depozitoriams ją rei
kalus, jie ėmė kritikuoti iš
rinkto komiteto ir renkamą 
parašą kokį tai nelegališku- 
mą. Paskui jie dar ėmė gir- 
ties, kad jie koki tai didi 
gerą padarysią depozito
riams, jie šitie ją patarimą 
klausysią. Ir kokius jie ten 
davė patarimus, tai nei pa
tys nežino. Matyt, tokią 
žmonių noras ne gera dary- 

I ti žmonėms, bet dar labiaus 
pakenkti jįj reikalams.

Delei šitą neprašytu ad
vokatu maišimosi ir ją ne
mandagumo nieko- nebuvo 
galima išaiškinti ir dėpozi- 
toriai nesužinojo apie ban
ko reikalą vedimą.

Tik paskiau banko reeei- 
verio advokatas prakalbėjo, 
paskatindamas depozitorius 
kuoramiausiai užsilaikyti ir 
palaukti kito susirinkimo, 
kurs neužilgo bus sušauktas 
ir kuriu rasi nepateks ne
prašytieji “svečiai”. Apie 
sekantį susirinkimą bus 
pranešta laikraščiuose.

K. J. Fillipovich.

CHICAGOJE LIETUVIŲ 
DIENĄ SURINKTA 

$25,397.

Chicago Lietuviu Dieną 
nąkentėjusiems del karo vi
so surinkta $25,397. Taip 
praneša The State Bank of 
Chicago, kur surinkti pini
gai buvo depozituojami. Iš 
tą visą auką lietuviški so
cialistai, kurie turi preten
ziją vadinties “progresis- 
tais”, surinko $4,701.

bine kaina. Tuomet kiti gro- 
serninkai pareikalavo pas 
pas jį laikyties vienodos 
kainos. Tečiau šis atsisakė. 
Taip įvykus, kompanijos 
sustojo gabenusios jam 
duoną ir kitokius kepinius. 
Žmogus ant galo turėjo pa
siduoti didžiumos groser
ninką norams.

Aiškus čia prirodymas 
maisto brangumo. Bet mies
to valdyba į tai žiuri pro 
pirštus.

Atstatymas
departamento.

Nustatymas 
teisiu.

Tai maža dalis
bernatoriaus sumanymą.

finansinio

sal i imams

naujo gu-

jo išrinko jo didžiausią prie
šininką Maclay Hoyne. Ma
joras pasakė todėl, kad pi
liečiai nesutinka su jo no
rais ir jei taip, tai tolesniai . 
nenorįs užimti majoro vie
tą. i

Tečiau po poros dieną i 
majoras pakeitė savo mintį. 
Pasakė, jogei nepasitrauk
siąs iš užimamos vietos, kol 
nepasibaigsiąs laikas.

Savo kandidato į proku
rorus (Millerio) neišrinki- 
mą majoras sekančiai aiški
na:

Miller negavo pakaktino 
balsą skaitliaus, nes nebuvo 
progos piliečiams išaiškinti 
visas dalyku stovis.

Parku sujungimas ir kiti 
majoro projektai žuvę ne 
del to, kad piliečiai jo, 
Thompson, enapkęstu, bet 
todėl, jogei jie bijojosi ant 
savęs užtraukti didesnius 
mokesčius padengti lėšas, 
kokios butu buvę reikalin
gos pravedant tuos projek
tus.

Kas link prokuroro Hoy
ne, majoras tvirtina, jogei 
balsavimą metą ar tik ne
buvę kokią nors suktybių.

Be to majoras dar kartą 
pažymėjo, kad galiūnams a- 
timtos licencijos nekuomet 
daugiau nebusią sugrąžina
mos, idant neduoti progos 
prokurorui išnaujo kabin- 
ties prie miesto valdybos.

TARDYMAI BALSAVI
MŲ REIKALE.

Federalis distrikto proku
roras, Ch. T. Clyne, prane
ša, jogei jis rankose turįs 
prirodymus, kad kažkurie 
darbdaviai yra vertę savo 
darbininkus balsuoti už tą 
partiją, kokią darbdaviai 
jiems nurodę rinkimą die
noj. Tie prirodymai busią 
inteikti grand jury suolui 
ir kaltininkai bus nubausti 
kalėjimu.

LIETUVIAMS LAIŠKAI.
Žemiau paminėtiems žmo

nėms Chicagon yra atėję 
laiškai. Kadangi laišką iš
nešiotojai negali surasti tu 
žmonių, todėl jiems patarti
na patiems laiškus tuojaus 
atsiimti. Laiškai yra Chi.ca- 
gos centraliniam krasos bu
ste. Klausiant laiško, apart 
pavardės ir kitko reikia pa
sakyti ir čia padėtas laiško 
numeris: 
1860 
1849 
1857 
1873 
1876 
1878 
1879 
1909 
1941

toti Trinerio
Karčiojo Vyno Eliksyras, 
kuris nublaivina protą ir 
paaksitna prie darbo. Jis iš
valo vidurius ir prašalina 
priežastį nevirškinimo, ner- 
vuotumo, nemigos, apskrito 
susilpnėjimo ir bukumo, 
aina $1.00. Aptiekos. Jos. 
Triner, išdirbėjus chemikas, 
1333-1339 So. Ashland Ave., 
Chicago, III.

Amerikinis mos, nei hervino nei kitko. 
Saugus ir atsakąs nuo. ko
sulio, užsišaldymo, gerklės 
uždegimo, užkimimo ir nuo 
strėnų mėšlungio. Geriau
siai sutaisyta gyduolė nuo 
sunkumo krutinėję, skrep- 
lią paliuosavimo ir nuo du
sulio. Kaina 75c.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedyetėe, ste
nografijos, typewriting, pirklyboe tei
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Emerald ave., Chicago.

: (Apg.).

NAUDINGAS SKAITY
MAS.

Bartnikaitis Petr. 
Karlikauskis Gusapa 
Kliukas Martinas 
Liudvikas Karpen 
Marcizelionis Anna 
Maskaitis John 
Masiulis Kasimir 
Sawicki Piotr.
Walantinu Kasimir.

VALDININKŲ IŠSI 
KRAUSTYMAS.

Iš Cook apskričio busto 
gruodžio 4 dieną, turės iš
sikraustyti visi tie valdinin
kai, kurie praeitais rinki
mais nebuvo išrinkti išnau- 
jo. Savo vietose paliks tik 
prokuroras Hoyne ir koro
neris Hoffman. Išsikraus
čiusiu vietas užims naujai 
išrinkti valdininkai.

GUBERNATORIUS DUN
NE — POSTMEISTERIU?

Dabartinis Illinois valsti
jos gubernatorius Dunne, 
kuris buvusiais rinkimais 
prakišo kampaniją, piršia- 
mas į Chicagos postmeiste- 
rius, jei tik jis norėsiąs u- 
žimti tą vietą. Senatorius 
Lewis tuo tikslu daug dar
buojasi.

KAIP PALENGVINTI 
DARBĄ.

Męs perkame darbą va
duojančias prietaisas: rašo
mas, siuvamas mašinas ir 
tt. Nėra reikalo girti tokis 
išmanymas. Bet norint per- 
manentai padaryti darbą 
lengvu vaisingu, reikia var-

Plauku Tonikas — pa
gelbsti — prašalinti pleiska
nas, sustabdo galvos niežė
jimą ir užlaiko jūsų galvą 
sveika. Pleiskanos, niežėji
mas, belaikinis plauką bį- 
rėjimas ir šitiems panašus 
nesveikumai yra neapsižiū
rėjimas ir nesmagumas. Ši
tie apsireiškimai yra pva- 
vojingi, paprastai yra prie
žastimi dalinio arba visiško 
nuplikimo. Jus negalite at
sisakyti nuo apsaugojimo 
jusą plauku. Minkšti, stori, 
žvilganti plaukai yra drau
giškumo ir užsiėmimo tur
tas. Kad apsaugoti natūra
li plauku dailumą ir žvilgė
jimą, vartok Plauką Toni
ką. Kaina $1.50.

Agurką Smetona yra ide
ale odos švelnint oja, kuri, 
jei tuojaus po nusipratįsi
mo, vartojama, odą padaro 
švelnia, kaip aksomas. La
bai naudinga vartoti gydy
mui suskilusią ranką ir ki
tokiu odos šiurkštumą. Kai
na 75c.

Pinigus siąskite adresu: 
N. A. LYONS, Pharmacist, 

7000 No. Clark st. Chicago.
Cor. Lunt ave.

Telefonas DROVBR 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, .pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir /visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naujų galiūną. zemiaus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti ir maloniai pa
vaišinti.

Taipgi pranešu, kad užlaikau sve
tainę susirinkimams, baliams, vestu
vėms ir kitiems reikalams. Pas mane 
galite užsisakyti visokių gėrimų pik
nikams ir t.t.

Su pagarba,
FRANK DALKUS

3301 So. Morgan St., Chicago,.’UI

Paieškai: savo tikro pusbrolio. Kon
stantino Gaupšo, kurs pirmiau gyveno 
Pitteburge. Taippat paieškai! Stanis
lovo Anučausko. kurs gyvena Chica- 
goj. Labai prašau abiejų tuojau atsi
liepti adresu:

Petronėlė Staražinskaitė.
877 Cambridge St., Cambridge, Mass.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ’’. tas gaus gražių dovanų vertės 
50e. Pasinaudokite proga.

JUOZAPAS SAU N ORAS, 
829 Clifford Ave.. Rochester, N. T.

EXTRA.
Parsiduoda du puikus nauji namai, 

po 5 kambarius su 2 %. lotais žemės. 
Namai yra nauji ir pastatyti tiktai 
pora mėnesių tam atgal. Viskas pa
daryta pagal naujausios mados, su e- 
lektrikine šviesa ir visais patogumais 
ir gerai cementuotu beismantu. Kas 
nori gyventi puikiuose kambariuose ir 
kvėpuoti tyru oru, tegul tuojaus krei
piasi žeminus paminėtu antrašu. Rei
kia nepamiršti, kad tas Viskas parsi
duoda ant labai lengvų išlygų, tiktai 
kreipkitės tuojaus pas

K. J. Fillipovič, 
1305 W. 111th St., Tel. Beverly 3036

Jeigu kenti galvos skaudėjimą: 
jeigu nuolatos tau ašaros krinta iš 
akių; jeigu tau skauda akys; jeigu 
skaitant raidės susibėga į krūvą;' jei
gu spauda rodosi tau dviguba; jeigu 
turi uždegimą akių; jeigu tau skau
da akys skaitant arba siuvant — 
tuokart tu reikalauji akiniu priskiriu 
kuogeriausius. . ,

Prie to užlaikau krautuvę. Galite 
gauti visokių auksinių daiktų. Kreip
kitės pas lietuvį, o busite užganėdinti.

P. A. Miller, 7
2266 West 22 St., Chicago, Ill.

NEREZIGNUOS MAJO
RAS THOMPSON.

Po paskutiniu rinkimą 
Chicagos majoras Thomp
son buvo išreiškęs norą pa
sitraukti iš užimamos vie
tos, nes Chicagos piliečiai 
rinkimu metu atmetė visus 
jo remiamus sumanums. 
Kas aršiausia, kad piliečiai 
valstijiniu prokuroru išnau-

LAIŠKAI Į UŽIMTĄJĄ 
LIETUVĄ.

PROKURORAS HOYNE 
ATOSTOGOSE.

Prokuroras Maclay Hoy
ne po rinkimą tuojaus iš
keliavo į pietines valstijas 
atostogosna. Išbusiąs bene 
porą savaičių. Išvažiuoda
mas pranešė, kad kuomet 
sugrįšiąs, tai dar smarkiau 
imsiąs nagan miesto admi
nistraciją ir visus grafte- 
rius. Kai-kurie ją neišveng
sią kalėjimo — pasakė jis.

NAUJO GUBERNATO
RIAUS PLENAI.

Naujai išrinktas Illinois 
valstijos gubernatorius 
Frank O Lowden andai iš
keliaudamas iš Chicago pa
sisakė, kokia busianti 
programa užėmus guberna
toriaus vietą.

Štai kažkurie punktai:
Chicagai bus suteikta sa

vivalda.
Bus sušaukta konvencija 

pagaminti naują konstituci
ją Illinois valstijai.

Sujungimas vienan ku- 
nan išsklaidintą įvairią val
diški! agentūrą.

Suvienytas žemdirbystės 
skyrius.

Pranešu, kad aš padariau 
sutarimą, sulyg kurio laiš
kai gali būti persiusti tie
siog i užimtąją Lietuvą. Ka
dangi laiškai turi būti siun
čiami vokiečią kalboje ir 
tam tikroje formoje parašy
ti, tai yra išlaidą su laišką 
išvertimu ir sutvarkymu. 
Tos išlaidos siekia $1.50. 
Jeigu norite rašyti gimi
nėms užimtoje Lietuvoje, 
tai prisiąskite man surašę 
lietuviškai laišką, pridekite 
$1.50 išlaidoms, o aš pasi
rūpinsiu, kad viskas butą 
sąžiningai ir gerai atlikta. 
Laiškus ir viską siąskite a- 
dresu:

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

Chicago, Ill.

GROSERNINKAI TURĮ 
SUOKALBĮ.

Aldermanas W. O. Nan
ce, pirmininkas Chicagos 
miesto tarybos sanitorhrio 
komiteto, kuriam priklauso 
ir valgomu produktu kon
trolė gavo žinias apie gyva
vimą suokalbio tarpe smul
kiąją groserninką. Jie yra 
padarę suokalbį bendrai pa
laikyti augštas maisto kai
nas.

Aldermanas Nance del 
pavyzdžio pasakojo apie 
vieną groserninką šiaur-va- 
karinėj miesto dalyj, kuris, 
nežiūrint duonos kainos pa
kėlimo, duoną pardavinėda
vo senomis kainomis, ty. po
5 ir 8c. už kepaluką vietoj
6 ir 10c. Kuomet duonos
kepimo kompanijos paskel
bė augštesnes kainas už ke- 
palukus, aplinkiniai groser- 
ninkai paklausė kompaniją 
įsakymo. Bet tasai žmogus ■ Ashland Ąve., Chicago, UI. 
duoną pardavinėdavo seno-' (Apg.).

TIK LAUŽAS TO, KUO 
JIS BUVO.

Daugelis sergančią rama- 
tomis, ar neuralgija šian
dien yra tik laužais to, kuo 
jie buvo pirmiaus. O vienok 
pagelba yra taip artima 
jiems vartojant Trinerio Li- 
nimentą atgavimui sveika
tos. Jis taipgi yra puikus 
nuo pamaitinimo, išsisuki
mo, nušalimo. Kaina 25c. ir 
50c. aptiekosė, krasa 35e. ir 
60c. Ta pačia maža kaina, 
aprūpiname namus Trinerio 
Kosulio Malšintoju, geriau
siu vaistu nuo šalčio, kosu
lio, skaudamos gerkles, du
sulio. Jos. Triner, išdirbė- 
jas chemikas, 1333-1339 S.

Nei alkoholio, nei ihorfi-
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SPAUZDINA

Visokius Pakvietimus
Programas
Biznieriams Korteles
Antgalvius Laiškams ir Vokams
Konstitucijas ir Brošiūras
Knlnias ir Kitokius Spauzdinius

Greitai, Pigiai ir Puikiai
adresas:

TANANEVICZ PUBLISHING GO., Inc
3249 SOUTH MORGAN STRRET CHICAGO, ILL
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