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METAI XVIII

MIRE AUSTRUOS IMPERATORIUS PRANAS JUOZAS
Serbai su Prancūzais 

atsiėmė Monastirį
Teutonai paėmė Craiova, 

Rumunijoje
Nepastovi Lenkijos neprigulmybė 
Mirė Lenkų rašytojas Sienkiewicz

MIRĖ AUSTRIJOS IM
PERATORIUS.

LONDONAS. — Lapkri
čio 21 dieną vakare Schoen- 
brunn pilyje, šalę Austrijos 
sostinės Viennos, mirė Aus
trijos imperatorius ir Ven
grijos karalius, Pranas Juo
zas, Buvo senyvas žmogus. 
Ėjo 86 metus. Gruodžio 2 d. 
jam butų sukakę 68 metai, 
kaip jis valdovavo Austri- 
joje-Vengrijoje. Tiesa, bu
vo senas, bet dar stiprus. 
Karstan jį paguldė įpėdinio 
nužudymas 1914 metais ir 
dabartinis baisus karas.

Austrijos-Vengrijos sostą 
užims jo anūkas, princas 
Karolis Pranas.

Dabar vokiečiai Austrijo
je galės pašeimininkauti, 
kaip pas save namie, kadan
gi princas Karolis Pranas 
atsidavęs vokiečių malonei.

Austrijai grasia suskaldy
mo pavojus.

TEUTONAI PAĖMĖ 
CRAIOVA.

BERLYNAS. — Čia ofi
cialiai paskelbta, kad teu
tonų armijos paėmė Rumu
nijos miestą Craiovą. Šis 
miestas yra svarbus strate
giniu žvilgsniu, nes iš jo iš
sišakoja daug geležinkelių. 
Rumunų armijoms todėl ten 
grasia didelis pavojus būti 
atkirstoms nuo pasitrauki
mo ant sostinės Bukarešto. 
Teutonai kaip padūkę briau- 
jasi pirmyn.

TALKININKAI UŽVAL
DO GRAIKIJĄ.

ATĖNAI. — Talkininkai 
išleido parėdymą, kad Grai
kiją tuojaus apleistų pasiun
tiniai Vokietijos, Austrijos, 
Bulgarijos ir Turkijos. Be 
to Graikijos vyriausybei į- 
sakė talkininkų visiškon 
kontrolėn pavesti telegrafus, 
krasą, uostus ir visus gele
žinkelius su arsenalais, tai
gi visus ginklus ir amunici
ją. Nieko nepaliekama ka
raliui Konstantinui.

TALKININKAI PAĖMĖ 
MONASTIRĮ.

Londonas. — Lapkričio 
19 dieną ryte francuzų ir 
serbų armijos po didelių 
musių paėmė serbų miestą 
Monastirį. Šis miestas yra 
šiaurinėj Makedonijoj, ro- 
kuojamas didele ir svarbia 
tvirtove strateginiu žvilgs
niu. Ilgas laikas Monastirį 
gynė bulgarai su vokiečiais. 
Galų-gale talkininkai ginė
jus Įveikė. Įveiktieji di
džiausioj betvarkėj pasi
traukė į šiaurių pusę, Pri- 
lepo link.

Monastiris paverstas Į 
griuvėsių krūvą. Bulgarai 
su vokiečiais pasitraukda
mi sunaikino miestą.

Čia serbai dabar perkėlė 
savo šalies valdžią nuo Kor- 
fu salos. Monastiris bus lai
kina Serbijos sostinė.

Dešinysis talkininkų fron
to sparnas pašėlusiai bom
barduoja bulgarų pozicijas. 
Talkininkai stengiasi kuo- 
greičiausiai įsibriauti Bul
garijos teritorijon ir tuo bil
du palengvinti rumunams 
apsiginimą prieš teutonus.

IR VĖL PAVOJUS RU
MUNIJAI.

Lonodonas. — Anglijos 
laikraščiai išnaujo pažymi, 
kad Rumunijai grasia pa
vojus. Teutonai pastaromis 
dienomis taip užgulė ant ru
munų iš Transylvanijos pu
sės, kad šitiems pasirodė 
menka ir rusų pagelba. Vie
tomis teutonai jau, sakoma, 
pasiekę geležinkelį, einantį 
nuo Dunojaus į Craiova. 
Ten taigi ir yra didžiausias 
rumunams pavojus, kadan
gi juos teutonai gali apsup
ti. Žinoma, rumunai galėtų 
nepasiduoti paimti. Bet bu
tų priversti pasitraukti to
lokai, o tuomet sostinės Bu
karešto apginti tikrai nebū
tų galima.

Visgi dar turima viltis, 
kad teutonų briovimąsi Ru
munijos gilumon rumunams 

pagelbės sulaikyti rusai, ku
rių vis daugiau ir daugiau 
siunčiama į Rumuniją.

Dobrogea provincijoje ap
sistoję. mūšiai. Tik skersai 
Dunojų vietomis apsišaudo- 
ma.

Teutonų militariniai kri
tikai su atsidėjimu tvirtina, 
kad Rumuniją visvien už
imsiu teutonai.

TIK MUILO BURBULAS.
Londonas. — Iš Berno 

gauta sekanti žinia:
Lapkričio 9 d. Vokietijos 

kanclieris Dr. Bethmann— 
Hollweg pranešė vokiečių 
parlamento komisijai, kad 
vokiečių pažadėjimas sut
verti neprigulmingąją rusų 
Lenkiją gali ir neįvykti. 
Tas paeis nuo to, ar vokie
čiams pasiseks ar ne suor
ganizuoti lenkų kariuomenę, 
kuri turėtų bendrai su vo
kiečiais veikti prieš rusus!

Jei kviečiami' kariudfffe1' 
non lenkai stos nenoromis, 
arba jų skaitlius bus nepa
kankamas, tuomet Vokieti
ja praves rusų Lenkijoje 
priverstiną kareiviavimą. 
Ir jei lenkai šitam kareivia
vimui pasipriešintų, tuomet 
Voketijos ir Austrijos cie
sorių gali atšaukti savo pro- 
klemaciją apie rusų Lenki
jos neprigulmybę.

Taigi pasirodo, kad iš tos 
paskelbtos nišų Lenkijos 
neprigulmybės išeis tik vie
nas muilo burbulas, dau
giau nieko.

Visgi prieš tokį vokiečių 
sauvaliavimą užimtose šaly
se protestuoja ne tik Rusi
ja, bet ir Rusijos talkinin
kai.

MIRĖ HENRYK SIEN- / 
KIEWICZ.

New York. — Iš Šveica
rijos čia gauta žinia, kad 
Vevey mirė garsus lenkų 
rašytojas Henryk Sienkie
wicz. Jis tenai darbavosi 
Generaliam Lenkų Pagelbos 
Komitetei Buvo šito pirmi
ninku. Sienkiewicz Šveica
rijon persikėle kilus karui 
Europoje, kuomet teutonai 
ėmė briauties rusų Lenki
jon. Keli jo veikalai yra iš
versti ir lietuvių kalbon. 
Visam pasaulyj prasiplati
nusi jo apysaka “Quo Va- 
dis”.

II. Sienkiewicz ėjo 71 me
tus. Gimęs Paliesėję, Lie
tuvoje. Jo motina, sakoma, 
buvus lietuvė. 1905 metais 
jis gavo Nobelio dovaną už 
savo literatinius gabumus.*

Visi pripažįsta, kad mi
ręs yra buvęs atgimstančios 
lenkų tautos žymiausiu va
dovu.

Ir Lietuvai “ne- 
priguimybe"!
PARYŽIUS, j Paskel

bus rusų Lenkijai neprigul
mybę, Vokietija nuspren- 
džius taip padaryti ir su 
Lietuva. Bet neprigulmin- 
goji Lietuva busianti su
jungta su Vokietijos impe
rija, kaip su šita yra su
jungta Bavarija arba Sak
sonija. Lietuvės sostą užim
siąs kaizerio antrasis sūnūs, 
princas Eitel Frederick. 
Paskelbus Lietuvai nepri
gulmybę, tuojaus ten bus or
ganizuojama lietuvių ka
riuomene, kuriai vadovaus 
Vokiečių oficieriai. Vokieti
ja tikisi Lietuvoje gauti a- 
pie 150,000 kareivių.

(Taigi vokiečiai :ištikrųjų 
jau mano šį-tą padaryti ir 
su Lietuva, kąct. įgijus sau 
platesnę užuojautą • ir dau
giau kareivių, kurių vokie
čiams baisiai trūksta).

BAISUS SPROGIMAS 
ARCHANGELSKE.

Berlynas. — Rusijos uo
ste Archangelske nesenai 
ištiko baisus sprogimas vie
nam laive su amunicija. 
Sprogimas sunaikino 7 ki
tus garlaivius su amunici
ja. Be to sudegė 37 sande
liai su ginklais ir amunicija. 
Uostas baisiai nukentėjęs. 
Keli šimtai darbininkų žu
vo. Kai kurie sudraskyti į 
šmotus. 763 sužeisti darbi
ninkai paimta į ligonines.

Rusai šitoje baisioje ne
laimėje intaria teutonų a- 
gentus-šnipus.

PRISIIMS PAGELBI- 
NINKĄ.

Berlynas. — Ateinančio 
gruodžio 2 d. Austrijos im
peratoriui Pranui Juozui 
sukanka 68 metai, kaip jis 
valdovauja Austrijoj e-Ven
grijoj e. Tą dieną imperato
rius paskelbs proklemaciją, 
nuskirdamas sau pagelbinin- 
ką valdžioje. Juo bus da
bartinis Austrijos sosto įpė
dinis Karolis Pranas Juo
zas. *■

Šitas princas yra impera
toriaus anūkas. Sosto įpė
diniu nuskirtas nužudžius 
įpėdinį Praną Ferdinandą 
Serajeve.

Princas Karolis Pranas 
Juozas dabartiniais laikais 
vadovauja austrų-vengrų 
armijoms Karpatuose ir Ga
licijoje. Pirmiau jis buvo 
vyriausiuoju vadu italų 
fronte, bet jam ten nepa
vyko gauti liautų vainiką.

DUMA SVARSTO MAI-
. STO KLAUSIMĄ.
Petrogradas. — Nesenai 

sušauktoji Rusijos durna ė- 
mė svarstyti maisto klausi
mą visoj imperijoj. Yra 
daug Rusijoje vietų, kur 
gyventojai delei maisto sto
kos tiesiog badmiriauja. 
Tas nereiškia, kad Rusijai 
truktų valgomų produktų. 
Visa bėda tame, kad tasai 
maistas iš centrų neprista- 
tomas reguleriai. Ant gele
žinkelių viešpatauja tikroji 
betvarkė. Vienur maisto 
pristatoma ir perdaug, ki
tur jo visai trūksta. Todėl 
durna paduos valdžiai su
manymus, išdirbs projektus, 
kokiui) būdu prašalinti tą 
negeistiną betvarkę komu
nikacijoje geležinkeliais ir 
kitokiais keliais.

VOKIEČIAI MEILINASI
ŽYDAMS.

Berlynas. — Vokiečių u- 
žimtos rusų Lenkijos gene- 
ralis gubernatorius von Be- 
seler išleido parėdymą, ku- 
Viuomi suteikė žydų tikybi
nėms grupėms lygias teises 
su kitais tikėjimais. Iki šio
lei ten, kaip ii' Rusijoj, žy
dams buvo uždrausta orga- 
nizuoties religijiniais tiks
lais. Žydai be to ir kitokiais 
budais buvo aštriai perse
kiojami. Vokiečiai taigi da
bar žydams rusų Lenkijoje 
suteikė pilną tikybinę lais
vę, kokia naudojasi visi 
krikščionįs.

MIRĘS EUROPINIO 
KARO KALTININKAS.
Amsterdam. — Iš Austri

jos sostinės Viennos gauta 
žinia, kad tenai miręs vo
kiečių ambasadorius Aus
trijoje, grafas Tschirsky 
und Bagendorff. Sakoma, 
kad miręs buvęs vienas 
svarbesniųjų kaltininkų da
bartinio karo, jisai buvęs 
privertęs Austriją paskelb
ti karą Serbijai, kas tuo
jaus ir pagimdė dabartinį 
karą.

PARLAMENTARINĖ 
KOMEDIJA.

Atėnai. — Anądien čio
nai karaliaus Konstantino 
parėdymu sušaukta sesijon 
parlamentas. Ministerių pir
mininkas susirinkusiems 
atstovams paskaitė kara
liaus dekretą apie parla
mento sušaukimą. Po skai
tymo pranešė, kad parla
mentas paleidžiamas neap- 
ribuotam laikui.
r Tikra komedija. Graiki
jos karalius taip elgiasi, 
kaip jam liepia vokiečių 
kaizeris.

įsakė iš

40,000 BELGŲ DEPOR
TUOTA Į VOKIETIJĄ.
Haaga. — “Associated 

Press” korespondentas su
žinojo iš vįeno šaltinio, kad 
Vokietija iki šiolei apie 
40,000 belgų jau išvežė iš 
Belgijos į Vokietiją. Ir ve
žama vis dar daugiau. Ima
mi vis jauniausi ir sveikiau
si vyrai. Imamos ir pato
gesnės jaunos moterįs.

Vokiečių vyresnybė Bel- 
kiekvieno

Belgijos miesto paimti pa
žymėtą skaitlių vyrų. Iš 
didesnių miestų daugiau, iš 
mažesnių '— mažiau.

Vokiečiai tiesiog terori
zuoja Belgijos gyventojus. 
O šitie prieš vokiečių inili- 
tarinius parėdymus yra tie
siog beginkliai. Kuomet vy
rai traukiniais deportuoja
mi, į geležinkelių stotis su
sirenka belgės moterįs su 
vaikais ir girdžiami tik vie
ni verksmai, sielvartai. Mo
terįs retkarčiais mėgina pa
sipriešinti šitai masinei de
portacijai. Bet tas nieko 
negelbsti.

Deportuojami belgai su
varomi į prekinius vagonus 
ir uždaromi kaip kokie gal
vijai. Tuose vagonuose1 jie 
kelias dienas išlaikomi, kol 
nopristatomi paskirtim vie
ton Vokietijoje. Didžiuma 
jų priešinasi stoti darban. 
Jie žino, kad tokiuo pasiel
gimu veiks prieš talkinin
kus. Nepaklusnieji tečiau 
aštriai baudžiami.

Antai Valanciennes
francuzų atsisakė dirbti vo
kiečiams. Už tai jie visi bu
vo pririšti prie stulpų ir 
taip išlaikyti 48 valandas. 
Pusė jų žuvo tuose kentė
jimuose.

Žymesnieji belgai prote
stuoja prieš vokiečių tą ne
žmonišką pasielgimą. Bet 
tas nieko negelbsti. Vokie
čiai neklauso- nei neutralių 
valstybių protestų.

Kadangi Vokietiją laukia 
pragaištis, todėl kaizeris į- 
vairiais budais stangiasi 
gelbėti savo “vaterlandą” 
Bet ką vokiečiams padės 
toks jų barbarinis pasielgi
mas su užimtų šalių gyven
tojais.

O . t O .
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Skaitykite
Pabėgėlių 

Paieškojimus 
Ant 2-ro pusi.

Nėra abejonės, kad vo
kiečiai ištrėmė Vokietijon 
į sunkiuosius darbus ir vi
sus sveikus ir stiprius lie
tuvius iš Lietuvos. Bet ka
dangi pasaulis mažai Lietu
vą pažįsta, todėl tų faktų 
nepamini nei laikraščiuose.

Už lietuvius nėra kam už
sistoti, nėra kam protestuo
ti.

UŽPUOLĖ IŠ ORO 
MONACHIUMĄ.

Paris. — Prancūzai ofi
cialiai, skelbia, kad francu
zų lakūnas Beauchamp už
puolė miestą Monachiumą, 
Bavarijoje. Bet miesto ne
bombardavo. Tik pametė 
kelio!iką bombų ant gele
žinkelio stoties. Paskui lai
mingai sugrįžo pas saviš
kius.

JURININKAI NELAIS- 
' VIAI.

Londonas. — Anglijos 
parlamente oficialiai prane
šta, kad Vokietija turi paė
musi nelaisvėn 31,000 anglų 
jurininku, o Anglija turinti 
nelaisvėje 44,000 vokiečių 
jurininku. Kaip vieni, taip 
ir kiti jurininkai paimti ne
laisvėn mušiu metu jūrėse.

SUAREŠTAVO “MELA
GĘ”.

Haaga. — Anglijos vy
riausybės įsakymu suareš
tuota nekokia Miss Emily 
Ilobhouse, kuri spauzdiniais 
platinusi visokias “mela
gingas” žinias apie anglus. 
Būtent, jinai skelbusi, kad 
vokiečiai kuogražiausiai su
gyveną su civiliais belgais 
Belgijoje ir, kad Belgija 
nesanti taip daug vokiečių 
nuteriota, kaip pietinė A- 
frika anglų su boerais karo 
metu.

New York. — Cigarų Iš- 
dirbėjų Sąjungos Ameriko
je pirmininkas Fred Hirsch- 
born praneša, kad veikiai 
pakilsianti ir cigarų kaina. 
Kainos pakilimas yra neiš- 
vengtinas, kadangi tabokos 
kaina pakilusi ligi 60 nuoš., 
o darbininkams prisieina 
mokėti didesnes algas.. Nor
malės cigarams kainos pri
sieis laukti kelis metus.

1
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Lietuvių pabėgėlių in- 
formaeijinis skyrius

Adpmas Paliulis ieško 
brolio Juozapo ir Mataušio 
Adomavičiaus.

NUO REDAKCIJOS.

Visų čia skelbiamų pabė
gėlių adresus turi “Katali
ko” redakcija. Kas nori 
gauti jų adresus, tegu krei
piasi redakcijen. 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 0o. Morgan st.,
Chicago, Ill.

Pranciškus Dveilis ieško 
brolio Ignaco Dveilio ir Ju
lijono Briedžio.

Juozas Jonkus ieško bro
lio Kazimiero Jankaus ir 
seserėno Tado Malinausko,

Veronika Jurkštaitė ieš
ko giminių ir pažįstamų.

Petras Valiukas ieško Ma- 
teušo Burnicko, Antano Bri- 
jono, Jono Jukniaus, Jono 
Griniaus ir Juozo Kama- 
šausko.

Dominikas Černiauskas 
ieško Amerikoj gyvenančių 
giminių ir pažįstamų.

Uršulė Januškaitė ieško 
dėdžių Karolio ir Mataušio 
’ ?olokų.

Barbora Kaladiee ieško 
Vlado ir Lengino Mikenu- 
kų.

Konstancija Imbrasas ieš- 
<o brolio Jurgio Imbraso 
(ar Imbroso).

Andriejus Baltrušaitis 
ieško Jono ir Antano Bal
trušaičių.

Stasys Stanislovaitis 
ri susirašinėti su savo 
žįstamais Amerikoje..

no-
pa-

Petras Krivickas iš Su
valkų gub. ieško sesers Ma- 

’• rėš Gardziulienės ir brolių 
" Mataušo ir Juozo Krivickų.

Ona Strungienė ieško bro
lių Romualdo ir Juozapo 
Dobrovolskiu.

Jurgis Tiškus ieško 
naus Vladislavo Tiškaus.

Andrius Tumosa, 
Mykolo Tumoso.

su-

ieško

Marijona Januškevičienė 
ieško trijų savo dukterių: 
Julijonos Wilonienes, Onos 

" Kokiavičicnės ir Katrinos 
Žinguliavičienės, taipgi sū
naus Karolio Januškevi- 

11 čiaus.

Veronika Janušonytė pa
ieško seserių Elzbietos Ja
nušonytės ir Barboros Bo- 
risnevičienės.

Anelė Juškevičiūtė, 
ieško savo brolių Jono ir 
Antano Juškevičių.

pa-

>«

Jie va Berienė ieško (luk
teriu Augustės ir Aglinos.

Juozapas Struna paieško 
Chicago j e savo giminių ir 
pažįstamų.

Kun. Pr. Mirskis ieško
Petro ir Kazio Makšymų.

Motiejus Mulevičius ieš
ko brolio Jono Mulevičiaus

čiaus.

Juozas Zarakauckas ieš
ko brolėno Petro Jurevi
čiaus.

Motiejus Undriunas ieško 
brolių Justino Povilo ir Bo
leslavo Undriunų.

Juozapas Agintas ieško 
brolio Antano Aginto ir An
tano Balšitis.

Ona Leonas ieško brolių 
Juozapo ir Jono Leonų.

Antanas Kardelis ieško 
brolio Liudviko, Viktoro 
Jauros, Bernardo Jauros 
Kristupo Šarkos ir kitų pa
žįstamų.

Juozapas Paukštis ieško 
Juozapo Kudabos ir kitų 
pažįstamų.

Alena Burinskiutė 
brolio Jono Mikšio.

ieško

Jonas Bieliukas ieško dė
dės Juozo Zajankausko.

Jonas Gudaitis, sužeistas 
kareivis/ ieško brolio Vinco 
Gudaičio.

Genavaitė Maculskaitė 
ieško tėvelio Petro Maculs- 
kio, gyvenusio Indiana Har
bor.

Jurgis Brusokas ieško 
brolio Antano ir dėdžių A- 
domo su Jonu.

Jonas Kulešius ieško bro
lio Kazimiero Jonkaus ir 
serytės Jurgasės Aųgštikal- 

” naitės. t x

Ona Palumickaitė ieško 
Jono Datėno ir Nastazijos 
Linkevičiukės.

Ona Rudinskienė (po tė
vų Gabševičaitė) ieško bro
lio Jono ir sesers Julijonos.

Stefanija Kupraitė ieško 
giminių ir pažįstamų.

Julija Riškaite ieško Juo
zapo Riško, Nastazijos Riš- 
kaitės, Antano Žaugio ir 
Leonoros Ignotaitės.

Aleksandras Zaleskis ieš
ko švogeriu Manerto, Zeno
no, Stanislovo ir ‘Vaitiekaus 
Vaiciechauskų.

Kastantas Junevičius ieš
ko Jono Kudrevičiaus, 
Pranciškaus Kazlausko, 
taipgi brolių Vitoldo, Ado
mo ir Antano Junevičių.

Eleonora Ožalienė ieško 
Antano Jurpalio ir Agnie
tės Prichadckięnės.

Jonas ir Juozas Laskevi- 
čiai ieškome brolio Vinco 
ir giminių — Jono, Motie
jaus, Antano ir Katrės Mi
kalauskų ir Antano Sida
bro. ■>

Petronėlė Order ieško vy 
ro Antano Orderio.

Pranas Kirtiklis ieško gi 
minių — Mykolo ir Stanis 
lovo Lapienių.

Ona ir Andrius Dargiai 
ieško kunigo Vinco Dargio 
ir dukterių — Viktorijos 
Zidkauskienės ir Onos Kier- 
klauskienės.

Antanas Zaltauskas paieš
ko giminių — Povilo Zal- 
tauskio, Adolfo Karauskio, 
Stanislovo Karauskio ir Ju
zefas Kazimirskienės.

Antanas Kudukis paieško 
sesers Sofijos.

Jonas Kučinskas ieško sū
naus Juozapo Kučinsko, 
kurs gyveno Brooklyne.

Petras Danis paieško sa
vo brolio Vincento Danio ir 
švogerio Juozapo Tekoriaus, 
taippat sesers Petronėlės 
Tekorienės.

Gertruda Daukšienė 
dukterimi Salomėja ieško 
brolio Longino ir kitų pa- 
žįstamų.

SU

Barasi ir sutikime gyvena.
Tėvas į dukterį:
— Kaip tai? Vos tik ke

lios savaitės, kaip apsive
dei, o jau imi skųsties savo 
vyru.

Duktė: — Kad jis nuolat 
mane bara ir bara.

Tėvas: — Tai menkniekis. 
Antai aš su motina jau per 
trisdešimts metų kasdien 
baruosi, o tečiau sutikime 
gyvename.

nR5TEH(O5Y5TEn

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų apredalų.

Musų sistema ir ypatiškas 
mokinimas padarys jus žinovu į 
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 aplan
kyti ir pamatyti musų mokyklą 
bile laiku — dieną ar vakarais 
ir gauti speciališkai pigią kai
na.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, prineipalas.

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

! PLUNKSNOS PLUNKSNOS

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

H. Rubenstein & Cn.
Plunksnos ir Pūkai

640 W. 14th St.
AitiHalsUd

Atdara Nedeliomis

Chicago, III.

■ : i •' - ••

Boleslavas Vilimavičius, 
kareivis, ieško Juozapo Šin- 
bekio, Jono Mališausko, Ju
liaus Mackuno ir Stanislavo 
Puzino.

Michalina Beniuševičaitė, 
ieško sesers Juzefas Benu- 
ševičaitės, kuri pasivadinu
si Benis.

Julija Baranauskiutė ieš
ko sesers Pranės Baranaus- 
kiutės.

Jurgis Viagis paieško bro
lio. Adomo Viagio (ar Ve- 
gio).

Mykolas Cipkus nori su
rasti savo brolius Joną, 
Juozapų ir Vada va, kurie 
gyveno Scrantuose.

Kazimieras Degutis, ka
reivis, ieško brolių Petro ir 
Jono Degučių ir seserų 
Magdalenos Kilikevičienės 
ir Agotos Aukvažienės.

Vladislavas Gubertas pa
ieško brolio Juozo Guberto.

Antanas Šatrauskas, 'pa
ieško brolio Simano Šat- 
rausko.

Jonas Mikaitis, kareivis, 
paieško švogerio Jono Sa
muolio.

Vincas Povilaitis ieško 
brolio Juozo Povilaičio 
pusbrolių — Miko, Jono 
Vinco Povilaičių.

ir 
ir

Juozas Adomaitis ieško’
Juozo Račkausko ir dėdžių 
Jono ir Juozo Bernotų.

gus

Sutaisytas iš formulos- < 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu -ĮE 
nuo giltino pilto ir į imu, ger- 

^klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, ir;slojinto apetito, lt 
šalčio pairoje, eet.. eet., Šutai- 11 
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio JJ

iŠ) PAlIl-EXPELLERiO
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visam-* pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER & CO. 

74—80 Washington Street, New York.

DBESSBESSSaraEESBSŽSS5ES25H

LENTOS
visokios rūšies del statymo namų taip 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Go.

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

ES

Dr 0. C»
DENTIŠTAS

OFISAS-Kampas 31 jr Sa. Halstad gat. 
(Gyaeaiaas viri aptiekęs) CHICAGO, Hl

P Bell Phone, Dickinson 8995 M. I

I Dr. Ignotas Stankus i 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių irvaiku. Baro operacijas, 

į Ofiso valandos; 911 rito. 2-4 po piet. 7-9 
vakaro. Nedelioms; 9-11 rito 1-4 po piet. I
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MILDA 
TEATRAS
3138-42 So. HalstedSt.

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- 

dinimus už pigiausias kainas.
Už 5c čia pamatysi gražesnį 

Teatrą, kaip vidurmiestyje už 50c.
Nedeliomis 15c. balkonas 10c.
Kainas šiokiomis dienomis ir su- 

batomis 5c balkonas 10c žemai.
Prasideda 7 vai. kas vakaras. 

Subatomis ii nedeliomi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va
landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN
lllllBiillllBIIIIIBilll!B^BBIIIIUB'li9IBIIIIEBIIIIHI9IIIBiliBIB'IUIIBWIilįf
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Telefonas Yards 2721
Cr. J. JONIKAITIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos; 8-12 ryto 4-9 vakaro

3337 So. Morgan St. Chicago, Iii.

DIDELIS
SUVALKUOS
ZEMLAPIS

Sutaisė B. K. Balutis
Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje yįsųę miestus, 

• bažnytkaimius; kaimus, 
pa.čtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

“Geriausis žemiapi 
vių kalboj, 
labai 
liepė 
čiai.

lietu- 
Persistato 

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

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!

Męs neesame bankieriai, bet męs gvarr-ntuojame Tamsiai sučė- 
dymą 50ęį ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikams padarome ant orderio n'atijuš siutus nuo $30.00 
iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 
aut orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau.

Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branginus.
Vaikų 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 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieuiais — iki G vai. vakare.

Ar Nori Sitų Gramofoną GautiVISAI UŽDYKĄ? I g

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

Tananevicz Pub. Co., Inc. '
S. P. TANANEVIČIUS, Prezidentas ;

3249 So. Morgan St. < Chicago, Ill. |
illBBIIIWIlfWIIIilMilMlilllllll'O

NAUJIENA MUZIKANTAMS
.Tau išėjo iš spaudos lietuviškų šokių rinkir's. jame telpa 18 nau

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

Visas rinkinis yra atspauzdintas ant geros poperos, išleistas V. 
Niekaus, Chicago. III./Galima gąųti TĄNĄNĘyiCZ J?UB, CO. , knįugy- 
ne. Kaina su prisiuntiniu”-’-’

TIKTAI $1,00
Tananevicz Publishing Co.. Inc.

3249 So: Morgan St. CHICAGO, ILL.

|Įli!"B!tlilB!tliiB:IIIIBi|IISE:illBBinnilllilBilllllB3IIIIBIIIIIIBIIIII!Biili!BII!IIBilllllBIIIIIIBIIIIIIBIBB9IIIIBIIIIIIBIIIiiBI'IIIIBIIIIIIBIIIIininillBII

jūždyką! Koncertą! ūždyką!!!

Dr. A. R. Clumenthal s
_ — Egzamenuojamo A^*5

ŪŽDYKĄ
Valandos; nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro. Nedėlio- 
je nuo 9ryto iki 12 vai.

dieną •

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

25,000 Dėžučių Tikrų 
Rusiškų Kendžių

Karamelių
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
ponuotų. Męs gvarantuojame, kad 
tai yra tikros rusiškos kendės lygiai 
tokios, kaip Jus Lietuvoje valgėte. 
Taipgi gvarantuojame, kad Jus lik
site šiomis kendėmis užganėdinti. 
Kuris ragavo musų karamelkas, o 
tarp “Kataliko” skaitytojų 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- 
pomis. Už kiekvieną prisiųstą 50c, 
męs pasiųsime Jums pusantro svaro 
Karamelkų. Rašykite antrašu:

RUSSIAN CANDY CO.
l845W.6ranilA»e. Chiaso.lll.

J Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin- 
| kų, muzikų, geriausių dekliamaeijų, monologų, dialogų ir t.t., 
g gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs 
gį turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę 
gj kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- 
g fonų visai uždyką.
■
I
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EVESKIO
3106 So.Halsted St.Cliicagg 

Čia gali išmokti angliškai

Kiekvienas Gaii Būti 
Fotografistų.

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

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

f^.ogratfystės

R
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Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir sukatomis iki 
vai. vak. Nedėldienįais iki 1 vai. dienos.KATALIKO KRAUTUVE

S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas
I 

į 3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL. j
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas”

I Lietuviai Amerikoje. Į
HUDSON, N. Y.

Visiems yra gerai žino
ma, kų, rengiant Lietuvių 
Dienų, buvo nutaręs Ameri
kos Lietuvių Centralinis 
Komitetas. Pirmiausiai ši
tas komitetas reikalavo, kad 
visose lietuvių kolionijose 
butų sutverti komitetai. Ši
tiems davė nurodymus, kas 
ir kaip reikia veikti Lietu- 
vių Dienoje. Paskui inteikė 
įgaliojimų rinkti aukas. Ir 
ant galo į paskirtų dienų ža
dėjo pasiųsti dėžutes ir tag- 
sus.

Sulyg Centralinio Komi
teto nurodymų ėmė veikti 
ir vietos lietuviai. Pirmiau
sia sušaukta susirinkimas. 
Dalyvavo atstovai iš sekan
čių draugijų: Šv. Antano, 
Šv. Kazimiero ir S. L. A. 
kuopos. Susirinko apie 12 
vyrų ir pusė tiek merginų. 
Susirinkiman buvo kviečia
mi ir pavieniai žmonės. Bet 
šitų atėjo vos tik keli. Iš
rinkta aukų rinkimo komi
tetas. Iš šito pirmo lietuvių 
susirinkimo jau buvo gali
ma numanyti, kokios • bus 
aukų rinkimo pasekmės. Iš 
pusantro šimto čia gyve
nančių lietuvhj tesusirinko 
vos tik apie 20 žmonių.

Išrinktas komitetas krei
pėsi centran su reikalingais 
paklausimais. Gavo visus 
nurodymus ir patarimus. 
Pasirūpino nuo vietos majo
ro leidimų aukas rinkti lap
kričio 1 d. Reikėjo gauti tik 
daugiausiai rinkikių.

Tuo tkslu komitetas dar 
smarkiau ėmė darbuoties. 
Dažniau ėmė laikyti susi
rinkimus. Į šituos kartais 
ateidavo ir negeistinų sve
čių, kuriems rūpėjo ne dirb
ti šventas ir prakilnus dar
bas, bet viskų griauti. Te- 
čiau komitetas, neatsižiurė- 
damas į tuos griovikus, sa
vo veikė.

Galų-gale jau komitetas 
pasigamino 25 aukų rinki
kes ir rinkikus. Tik laukta 
lapkričio 1 dienos ir iš Cen
tralinio Komiteto dėžučių 
ir tagsų.

Iki spalių 28 dienai ne- 
sulaikus tų reikalingų daik
tų, komitetas kreipėsi tele
gramomis į nurodytąsias 
vietas. Telegrama pasiųsta 
į New Yorkų dėžučių reika
le ir kita telegrama į Phi
ladelphia — tagsų.

Atėjo ir spalių 29 diena. 
Į telegramas vis dar nėra 
jokių atsakymų. Komitetas 
susiejo susirinkiman. Susi
rinko aukų rinkikės rinki
kai ir keli pašaliečiai. Kuo
met pranešta, kad nėra dar 
gauta nei dėžučių, nei tagsų, 
visi nustebo. Ir tuojaus ėmė 
kaltinti vietos komitetų. 
Antmetė šitam apsileidimų 
tokiam svarbiam reikale. 
Komitetas visaip ėmė tei- 
sinties ir prašė susirinku- 
sių nesikarščiuoti, nes gal 
jau yra kelyje dėžutės ir tag- 
sai. Ant galo šitam susirin
kime nutarta dar kartų su
sirinkti spalių 31 dienų va
kare. Gal iki tam laikui bus 
apturėti reikalingi daiktai 
ir juos bus galima čiapiat 
padalinti. Gi jei kartais ne
būtų prisiųsta nei dėžučių, 
nei tagsų, tuomet negalima 
pradėti nei aukų rinkimo.

Spalių 31 dieną gavome 
dėžutes, o tagsų kaip nėra, 
taip nėra. Tą dienų susirin
kimo metu komitetas per 
telefonų kreipėsi į kun. Mo- 
leikaitį, Albany, N. Y., klau
sdamas pas jį tagsų. Bet 
šis atsisakė pagelbėti. Tada 
komitetas savo raštininkų 
B. Andriušį pasiuntė va
žiuoti į artimiausius mies
tus ir pas tų miestų lietu
vius gauti tagsus.

Šitas sugrįžo be nieko 
lapkričio 1 dienų ryte. Ap
važiavęs Albany, Schenecta
dy ir Amsterdam. Ir niekur 
neiko negavęs.

Komitetas dabar pamatė, 
kad jo visas darbas eina 
niekais, o čia rinkikės ir rin
kikai ateina ir reikalauja 
tagsų, jau buvo 11 vai. ry
te, nusprendė kreipties ar
timiausion spaustuvėm ir 
ten pagaminti bent kokius 
tagsus.

Prieš 12 vai. dienų kai 
kurioms rinkikėms pada
linta tagsai ir tos pradėjo 
darbą. Bet rinkikės, kurios 
buvo atvažiavusios iš aplin
kinių miestelių, nesulauku
sios tagsų išvažinėjo sau 
namolei. O pasilikusios 
vietinės ištisių dienų darba
vosi gatvėse ir viešose vie
tose. Jos nukentė daug vi
sokių nesmagumų. Kai-ku- 
rios pasakė, kad antru kar
tu jos už niekų neapsiimtų 
rinkti aukas gatvėse. Turė
jo kentėti daug pajuokimų 
nuo tų pačių socialistų su- 
mulkintų lietuviškų mote
rių. ■

Surinktas aukas surokuo- 
ti komitetas pasikvietė du į- 
žymiu svetimtaučiu. Šitie- 
du pagelbėjo aukas kuogra- 
žiausiai suderinti.

DaUgiausia aukų surinko 
Magdalena Švenckaitė, ųes 
$22.49. Ir kitos uoliai dar
bavosi.

Išviso surinkta $133.03. 
Pinigai išsiųsta Raudonojo 
Kryžiaus dr-jai į Washing- 
tonų.

Ačių, labai daug ačių vi
soms rinkikėms už pasidar
bavimą ir ačių publikai už 
aukas, kuriomis bus galima 
sušelpti nukentėjusius del 
karo lietuvius.

Čionai butų buvę galima 
lengvai surinkti kokius 
$500.00. Bet ką padarysi, 
kad mes buvome suvilti su 
tagsų prisiuntimu. Už tokią 
betvarkę yra kaltas Cen
tralinis Komitetas, kurs pa
vedė tagsų pagaminimų ir 
išsiuntinėjimų nerūpestin
gam žmogui.

Bet tiek to. Vietos lietu
viai atliko savo pareigas 
Lietuvių Dienoje taip, kaip 
tik geriausiai buvo galima. 
Jei permažai surinkta aukų, 
tai už tai reikia kaltinti 
kitkų, bet ne vietos lietu
vius.

Tuojaus išsišoko kitas na
rys, P. Šmaižiunas. Jis bai
siai užsipuolė ant Mato už 
tokį reikalavimų, apibjauri
no ir prikišo jam visokių 
nebūtų daiktų.

Kų darysi. Turbut kiek
vienam taip atmokama už 
pasišventimų. Gaila, kad to
kie žmonės, kaip P. Š., ga
na plačiai į visas puses žiu
ri, bet ničnieko nemato.

D. J. Matas.

Lapkričio 5 diena Šv. An
tano draugija turėjo susi
rinkimų. Draugijos narys 
D. J. Matas paprašė narių, 
ar kartais draugija negalė
tų kiek nors jam atlyginti 
už didelius išsilėšavimus 
rengiant Lietuvhj Dienų. 
Ir ar draugija nepaaukotų 
kiek pinigų Lietuvių Die
nai.

WESTFIELD, MASS.

Lapkričio 11 dienų suim
tas vienas galicijonas, len
kas, kurs šitam mieste turi 
savo ne mažų spaustuvę ir 
išleidinėja net laikraštį. Pa
sirodė, kad areštuotasis y- 
ra gryno plauko socialistas. 
Jis areštuotas už pinigų 
dirbimų. Jau senai jis dir- 
jo pinigus ir taip sumaniai, 
kad jo padirbtų pinigų ne
buvo galima atskirti nuo ti
krųjų. Savo pinigus išmai- 
ninkauti jis nuvažiavo į ki
ta miestų ir ten liko sučiup
tas. Be to dar suimta jo lai
kraščio redaktorius ir a- 
gentas. Visi paliuosuoti po 
paranka. Šitas socialistpa- 
laikis praturtėjęs. Turi dau
gybę nuosavių namų. Fede- 
raliai agentai sužinoję, kad 
jis pinigus dirbęs spaustu
vėje.

Lietuviškų socialistų čia 
yra nedaug, bet ir šitie vi
suomet savo keterų pučia ir 
mėgina statyties prieš ka
talikus. Nelaimė jiems, nes 
katalikai baigia juos spaus
ti, kaip kokiais karštuvais, 
kai kada jie mėgina pa
truk šmauti, bet tuojaus 
gauna nosin ir kiūtina kaip 
žydai česnakų primaumoję.

Vietos lietuvių parapijos 
klebonas, kun. K. Vasiliau
skas, Lietuvių Dienai be
siartinant, buvo išvažiavęs 
į Springfield, Mass., su
tvarkyti tenaitinį aukų rin
kimo komitetų. Springfielde 
irgi atsirado keli socialistai, 
kurie mėgino sugriauti lie
tuvių komitetų ir patiems 
savo rankosna paimti aukų 
rinkimų. Kadangi katalikai 
buvo inteikę miesto valdy
bai prašymų apie leidimų 
aukas rinkti gatvėse, tai so
cialistai kaip padūkę lak
stė, norėdami pakenkti ka
talikams.

Tečiau jiems nepasisekė 
atlikti tas nedoras darbas, 
nes miesto valdyba pama
tė, kad jie yra artimais sė
brais galvažudžiams, kurie 
anais metais nužudė kun. 
J. Žebrį.

Po nepasisekimo begė
džiai nuleido nosis ir nieku 
neprisidėjo prie aukų rin
kimo.

Šiandie visi lietuviai pa
galiau aiškiai praregėjo, 
kas yra lietuviški socialis
tai.

Kas tik ne su jais, tai 
jiems tie visi yra negeri.

Vyčių kp. Koresp.

LOWELL, MASS.

Čionai Lietuvhj Diena ir 
aukų rinkimas įvyko lap
kričio 4 dienų. Prie aukų 
rinkimo prisidėjo visos sro
vės. Gatvėse tą dienų su
rinkta $1,031.50. Be to dar 
aukojo po $50 draugijos Šv. 
Juozapo ir D. L. K. Algir
do. Išlaidų pasidarė $33.95 
Bostono lietuvhj komitetui 
pasiųsta $1,097.55.

Iš Amerikos
GELEŽINKELIEČIAI IR šiandie kenčia badų ir bai- 

VĖL GRASINA STREIKU, sų skurdų. Būdami laimin
gi atsiminkime, jogei yra 
milijonai, kurių likimas y- 
ra žiaurus, nes kenčia tau
tos, kurios negali susišelpti 
šiame historiniame katak
lizme.
Sav. Šiaur. Amerikos Valsti- 
Šiaurinės Amerikos Valsti
jų prezidentas, nuskiriu 
ketvergo dienų, lapkričio 
30, kaipo tautinę padėkonės 
ir maldų dienų, taipgi atsi
liepiu ir prašau tautos, i- 
dant jinai padėkotų Aug- 
ščiausiųjam už visų metų 
dovanas, už laimę ir niekų 
nesudrumstą ramybę, už 
dovanas ir palaiminimų, ku
rias Viešpats mums gausin
gai suteikė.

“Mano pareiga paskatin
ti visą tautą minėtoj dienoj 
atsinešti su karšta simpati
ja į kenčiančias pasaulio 
tautas, kurios kenčia delei 
kruvinojo karo. Tegu kiek
vienas šios šalies pilietis 
prisideda nors mažiausia 
auka ir pagelbsti tiems ne
laimingiems jų kentėjimuo
se”.

Washington. — Visiems 
yra žinoma, kaip prieš pre
zidento rinkimus geležinke- 
ių darbininkai, kondukto

riai, mašinistai ir pečkuriai, 
pagrasino visoj šalyj strei
ku, reikalaudami 8-nių va
landų darbo dienoje. Tuo
met prezidentas Wilson pri
spyrė kongresų ant greitų
jų pravesti Adamsono įsta
tymų ir tuo keliu sulaikė 
streikų. Geležinkelių darbi
ninkams prieš kompanijų 
norų tuo įstatymu pripa
žinta 8-nių valandų darbas 
dienoje.

Dabar po .prezidento rin- 
dmų geležinkelių kompa
nijos tų reikalų pavedė fe- 
deraliams teismams, reika- 
audami tų kongreso įstaty
mų panaikinti, nes jis esųs 
priešingas šalies konstituci
jai.

Ir kuomet kompanijos 
dabar suskato veikti prieš 
ta įstatymų, geležinkelie
čių organizacijos ir vėl gra
sina streiku, jei minėtas į- 
statymas pagaliaus nebus 
pripažintas teisotu.

Ateinantį mėnesį susi
rinks kongresas ir čia iš
naujo prasidės debatai ir 
ginčai už tų įstatymų, ge
ležinkeliečiai tvirtina, kad 
arba įstatymas turi įgyti 
galę su sausio 1 diena, 1917 
m., arba jie streikuosią. O 
geležinkelių kompanijos sa
ko, jogei įstatymas esųs ne- 
legalis, kadangi kongresas 
neturįs teisės privatinių 
kompanijų. ^darbininkams 
nustatyti darbo valandas ir 
užmokesnį. Ir kompanijos 
prieš tai kovosiančios ligi 
paskutinųjų.

Prezidentas Wilsonas to
dėl susilaukia ir vėl nesma
gumų. Kalbama, kad ar 
kartais jis nepra vestus įsta
tymo, uždraudžiančio gele
žinkeliečiams streikuoti.

AMERIKOS ŽYDAI PA
GELBĖS SAVIESIEMS.
New York. — Amerikoj 

gyvenų žydai nusprendė su
teikti finansinę pagelbų sa- 
viškiems Europoje, o ypač 
Lietuvoje ir Lenkijoje, kur 
jų daugiausia gyvena ir vel
ka didžiausią skurdą. Ame
rikos žydai čionai surinks 
didelį kapitalų. Iš šitų pi
nigų^ nukertėjusiems bus 
jskoįįųųąpps .reikąljngps ]be- 
procentinės sumos, kad 1 su 
šitomis jie galėtų atsistaty
dinti sau sunaikintus na
mus ir pradėti išnaujo biz
nius, be kokių žydai negali 
gyventi.

Tasai kapitalas turi būti 
toks milžiniškas, kokio dar 
niekur nekuomet nėra bu
vę.

Pradžioje bus sudėta 10 
milijonų dolerių. Kuomet 
pasibaigs karas, Amerikos 
žydai saviškiems nukentėju- 
siems paskolins šimtus mi
lijonų.

šįmet į- 
d. Pro

tos die-

pasileido
Iš uosto 
draugavo

“DEUTSCHLAND” NUS
KANDINO VILKLAIVĮ. 
New London, Conn. — A- 

nų dienų po pusiaunakčio 
vokiečių povandeninė laivė 
“Deutschland” 
plaukti namo. 
“Deutschlandui
du vilklaiviu. Beplaukiant 
“Deutschland” per neapsi
žiūrėjimų savo smaigaliu 
smogė vienam vilklaiviui ir 
šis perskeltas akimirkoj nu
skendo su 5 žmonėmis įgulos 
“Deutschland” lengvai su
gadintas. Turėjo apsisukti 
ir atgal sugrįšti uostan. Čia 
laivė bus pataisyta.

ar turi vertę sutartis žodžiu, 
kokia padaryta mirusio 
Fletcherio su savo seserėnu 
Grant. Sulyg tos sutarties 
Grant galįs paveldėti visą 
mirusio turtą vertės 100 
tūkstančių dolerių su ta iš
lyga, kad jis nekuomet ne- 
apsivesias.

Miręs Fletcher buvo čia 
žinomas kaipo aršus mote
rių priešininkas ir gyveno 
vienų-vienas. Paskui prisiė
mė seserėnų Grant. Šitas, 
su seniu gyvendamas, ėmė 
draugauti su merginomis. 
Fletcher, tai patyręs, jam 
pasakė, kad jei jis, Grant, 
per visų gyvenimų šalinsiųs 
nuo moterių, jam už tai pa
vedus savo turtus.

Nuo to laiko Grant ne
draugavo su moterimis.

Dabar senis mirė ii1 
Grantui palieka turtai. Bet 
šis nori apsivesti.

Teisėjas turės nuspręsti, 
kaip Grantui prisieina elg- 
ties.

tą visus deportuotus belgus 
sugrųžintų atgal ir ateityj 
nedarytų ko panašaus.

Vokiečiai teisinasi, kad 
jie belgus imu prie privati
nių darbų, gi imą todėl, kad 
jie savo šalyj neturį kų 
veikti.

Tuo . tarpu yra tikrai su
žinota, kad belgai pristato
mi dirbti amunicijų, o vo
kiečiai darbininkai, paliuo
suoti nuo to darbo, siunčia
mi karės laukan.

Vargiai belgus užtars da
bartinė šios šalies vyriausy
bė. Jinai sako, nenorinti 
maišyties į kariaujančių ša
lin reikalus.

BELGAI ŠAUKIASI PA- 
GELBOS.

Washington. — Belgijos 
diplomatinis agentas E. Ha- 
venith tomis dienomis Suv. 
Valstijų valstybės departa
mentui indavė prašymų, 
kad Suv. Valstijos užsisto
tų už deportuojamus į Vo
kietijų civilius gyventojus 
iš Belgijos. Vokiečiai bel
gus gabena savo šalin ir pri
stato prie sunkiųjų darbų. 
Tuo budu peržengiami tarp
tautiniai įstatymai ir žmo
niškos teisės. Taigi prašo
ma, kad Suv. Valstijos, kai
po neutralė šalis, pareika
lautų pas Vokietijų,- kad 'ši-

PLĖŠIKO DARBAS.
Kansas City, Mo.— Anų 

vakarų iš Leavenworth išė
jo į Lincoln Missouri Paci
fic traukinis. Išėjus trau
kiniui-maskuotas plėšikas i- 
nėjo paskutinian Pullmano 
vagonan, su revolveriu lie
pė konduktoriui ir keliau
ninkams pakelti rankas ir 
atėmė iš jų visų $98. Paskui 
sėdosi ir su visais drauge 
nukeliavo į Kansas City. 
Čia traukiniui sustojus ne
dorėlis išlipo ir dingo tam
sumoje.

Washington. — Jūrinin
kystės žinyba praneša, jo- 
gei neužilgo Amerikoje bus 
dirbami styrimai orlaiviai 
Zeppelinai. Tai nebusiu ze- 
ppelinai tikroje to žodžio 
prasmėje, bet šitiems pana
šus orlaiviai. Vadinasi ir 
Suv. Valstijos pagaliau su
prato tų milžiniškų styrimų 
orlaivių naudingumų ir rei
kalingumų.
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Tūkstantis Naktų ir Viena
------- - ----  Arabiškos Pasakos -----

Tiktai $2.00

Tūkstantis Nal
irMena
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S fiPREZIDENTO WILS0- 
NO PROKLEMACIJA.
Washington. — Preziden

tas Wilson išleido prokle- 
macijų delei dėkavonės Die
nos (Thanksgiving Day) 
Proklemacijoje kviečia so
čią ir laimingą amerikonų 
tautą materijaliai pagelbėti 
nukentėjusioms del karo 
Europoje.

Dėkavonės diena 
vyks lapkričio 30 
klemacija skamba:

“Šie metai nuo
nos, kuomet mes dėkojome 
už ištisių metų dovanas, 
buvo metai mums turtingi 
ir palaiminti, bet visas ki
tas pasaulis paliko užtem
dytas baisiu, kruvinu karu.

“Mes džiaugdamies ir 
linksmindamies neturėtu- ( 
mėm pamiršti tų, katrie P° šito atsitikimo, nus- 
' kandinto vilklaivio savinin-

Prie vietos komiteto pri-',kai “Deuteehlando” savi- 
gulejo portugalų vyskupas ninkua patraukė teisman, 
ir šiaip daug žymių svetini-j Relka$12,000 atlygini-
taučių. Todėl ir aukų ne 
mažai surinkta.

Kiek teko nugirsti, žmo
nės tuo labai nepasiganėdi- 
nę, kad perdažnai aukos 
renkamos.

Visiems širdingai ačių už 
Lietuvių Dienoje pasidar
bavimų ir už gausias aukas.

J. S.

mo už nuskandintų laivelį.
Kaip greitai dabar 

“Deutschland” išplauks, 
nežinia.

MOTERIŲ PRIEŠININKO 
TESTAMENTAS.

Vandalia, Ill. — Apskri
čio teisme teisėjas Trude 
turės išduoti nuosprendį,

a ly įjp
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Puikiai apdaryta audekliniais 
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Apie 150 Paveikslų - 704 Puslapių

Laiškus ir pinigus siųskite adresu:

Tananevicz Publishing Go. |nc-
3249 So. Morgan St. CHICAGO, ILL

3



■,•^’F*v:i <• r. ■;.’ ^’■'.•>r^<.^*r *> ~j>y<y r ?• ■••#'.yy?' ?•.??*,■• v/t-"*y v >?-'.-*r(r.s-. w . . .... ,. ? ....., ..

į ■*”' *.. ..•* "ciuwwsr*“ -, Lietttvfa ĮŽtfaaštfa “Katalikas" — ..•;—n* No. 37

- Prieluniiant Redakcijai rankraSiius, 
▼i»uomet reikalingą paduoti Redakci
jos žiniai tikra# ir pilna# #avo var
das, pavardė ir antrais#. Rankrai- 
Jiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetam^ sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriau# 
vardo, pavardės ir antrašo, bu# nai
kinami-

Vienybe yra geistina, 
bet kokia?

Rengiant Lietuvių Dieną, 
kuri įvyko lapkričio 1 die
ną, tam tikslui sutverta A- 
merikos Lietuvių Centrali- 
nis Komitetas. Šitan Komi-'' 
tetan inėjo lygiomis dalimis 
katalikai ir taip vadinami 
tautininkai. Komitetan bu
vo kviečiami prisidėti ir lie
tuviški socialistai. Bet ši
tie nykštukai pareikalavo 
Komitete turėti tiek savo 

- atstovų, kiek jų turėjo ka
talikai ir tautininkai imant 
skyrium. Be to, dar jie pa
reikalavo kad Lietuvių 
Dienoje surinktų aukų tre
čia dalis butų pavesta jų 
nuožiūrai. Su tokiais arogan
tiškais reikalavimais, su
prantamas dalykas, negalė
jo sutikti nei vienas išmin
tingas žmogus. Taip socia
listai ir pasiliko visų kitų 
užpakalyje.

Praėjus Lietuvių Dienai 
dabar kai-kuriuose laikraš
čiuose pakelta klausimas, ar 
Amerikos Lietuviij Centra- 
linis Komitetas negalėtų ir 
tolesniai pasilikti kaip bu
vęs. Už Lietuvių Dienos 
Komiteto tolesniai palaiky
mą karštai stoja tautinin
kai. Jie argumentuoja, kad 
tolis komitetas lietuviams 
yra labai reikalingas. Gir
di, žmonės jį labai pamylę 
ir jis galįs pasekmingai dar- 
buoties ne tik aukų rinki
me, bet ir kitokiais tautos 
reikalais.

Katalikų srovė į tu A s tau
tininkų argumentavimus 
dar nepasakė savo galutino 
žodžio. Ir, spėjama, jei jai 
prisieis pagaliau tarti pas
kutinį žodį, tai pasakys, jo- 
gei nesutinka su tautininkų 
pasiulijimais ir prisigerini- 
mais.

Sutikti gi negalima ve ko
dėl.

Viena — minėtas Centra- 
linis Komitetas buvo sut
vertas išimtinai tik Lietu
vių Dienai. Suvedžius visas 
Lietuvių Dienoje surinktų 
aukų rokundas, Komitetas 
pakrinka; antra — Komite
tas srovių atstovų skaitliu- 
mi yra neproporcionalis; 
trečia — tolesnis Komiteto 
veikimas nebreikalingas.

Kad Komitetas sutvertas 
tik Lietuvių Dienos reika
lams, tai faktas, pažymėtas 
srovių atstovų suvažiavimo 
Wilkes-Barre’je protokole.

Kad srovių atstovų skait- 
liumi Komitetas nepropor
cionalis, tas kiekvienam ge
rai žinoma. Katalikai su 
tautininkais apsiėmė lygio
mis darbuoties tik todėl, 
kad Lietuvių Dienoje su
rinkti daugiau aukų. Kata
likai pasistatė lygiais su 
tautininkais tik šiame 
svarbiame momente, kuo
met prisiėjo rinkti ąukas 
badaujančiams broliams. 
Tuo pačiu reikalu katalikai, 
žinoma, tegali pasirodyti 
prieš tautininkus ir toles
niai su savo kilta širdimi.

ti, tai tiesiog nesuprantama. 
Fondų suvienyti negali nei 
suvažiavimas.

Turime žinoti, kad Tau
tos Fondą su kitais fondais 
negalima sulieti lygiomis. 
Suvienijus fondus vienan 
fondan negalima šito fondo 
pavesti lygiomis dalimis 
kontroliuoti katalikams, 
tautininkams ir socialis
tams. O mes labai gerai ži
nome, kad tautininkai su 
socialistais atmeta šalin vi
sus jiems pasiūlomus kom
promisus, jei jiems pasa
koma, kad su jais katali
kams negalima darbuoties 
lygiomis.

Jie nori, kad katalikai su 
jais veiktų kaipo lygus su 
lygiais, kitaip jie pasirengę 
net užsisukti nuo badau
jančios Lietuvos.

Katalikams gi veikti taip, 
kaip tautininkai su socia
listais sako, tai jau butų 
perdaug.

Taigi, musų nuomone, su- 
manytasai suvažiavimas vi
sai nereikalingas. Jei iškal- 
no yra mums gana gerai 
žinomos kitų srovių aspira
cijos, tegu fondai kas sau 
veikia ir tegu posenovei rū
pinasi badaujančių šelpimu.

Bet negalima sutikti su 
“Darbininku”, kad suva
žiavimas butų reikalingas 
Lietuvos laisvės reikale. 
Tam tikslui lietuviai turį 
įsikūrę Tautos Tarybą. Jei 
tautininkai trokšta Lietu
vai ir lietuviij tautai lais
vės, tegu jie glaudžiasi prie 
Tautos Tarybos.

Apie Lenkijos nepri- 
gulmybę.

Tik tomis dienomis Ru
sijos ir durna oficia
liai pakėlė protestą prieš 
sauvalį teutonų šeimininka
vimą užimtoje rusų Lenki
joje. Rusijos vyriausybė pa
skelbė pasauliui, kad teuto
nai peržengia tarptautinių 
įstatymų pamatinius princi
pus, jei jie laikinai užimtą 
rusų Lenkiją paskelbia ne- 
prigulmingąja šalimi ir ten 
organizuoja lenkų karuome- 
nę, kuri tarnaus teutonų in
teresams.

Gal rusų vyriausybė ir 
turi tiesą taip tvirtindama, 
bet teutonai to nepaiso ir 
savo veikia. Jiems reikalin
gi kareiviai ir jie dabar or
ganizuoja ir ginkluoja len
kus. Lenkų visuomenė su
pranta, kad teutonai tuo 
pasielgimu gamina jų tau
tai pragaištį. Bet negali pa
sipriešinti, nes yra bejėgė.

IŠ Berlyno tuo tarpu pa
reina žinios, kad rusų Len
kijai neprigulmybės pama
tai jau taisomi. Visupirmu 
teutonai oficialiai paskelbė, 
kad neprigulmingosios Len
kijos rubežiai iš vakarų pu
sės jau nustatyti ir tai. to
kie, kokius turėjo pirm ka
ro rusų Lenkija. Bet iš rytų 
pusės rubežių klausimas 
bus galutinai išrištas tik 
po lųiro.

Rusų Lenkijos rytų pu
sėje, kaip žinoma, yra Lie
tuva. Kadangi lenkams no
risi paimti po savo sparnu 
ir musų tėvynę, tatai teuto
nai šitą klausimą padeda 
šalin ir palauks karo pabai
gos.

Rusų Lenkijos rubežių 
klausimas mums yra svar
bus begalo daiktas. Tode.

Bet politikos žvilgsniu 
katalikai nekuomet lygio
mis negali susidėti su tau
tininkais, nes tautininkų 
skaitlius perdaug mažas, 
kad katalikai su jais turėtų 
veikti, kaipo lygus su ly
giais. Lietuviij Katalikų A- 
merikoje yra ne mažiau 95 
nuošimčių. Likusieji 5 nuo
šimčiai priklauso tautinin
kams ir tiems, kurie pasi
vadinę socialistais, ar kito
kiais istais.

Tai kaipgi čia galima ka
talikams sulygti lygiomis, o 
ypač dar svarbiuose tautos 
reikaluose ?

Ve tas tautininkams taigi 
ir svarbu Centralinį Komi
tetą tolesniai lygiomis pa
laikyti ir paskui pašiepti 
katalikų neva “nesusiprati
mą”. Jie todėl dabar visur 
plačiai ir agituoja už Ko
miteto palaikymą. Kuomet 
jiems pasisektų atsiekti tas 
tikslas, tuomet jie dar gar
džiau pasijuoktų iš tos pa
čios Lietuvių Tautos Tary
bos.

Kas kaip nori, tegu sau 
sako ir sprendžia. O mes 
štai ką sakome:

Amerikos Lietuvių Cen
tralis Komitetas Amerikoje 
su visomis savo šakomis 
lietuvių kolionijose atliko 
savo pareigas ir gali sau 
sveikas likviduoti. Toles
niam aukų rinkimui gyvuo
ja fondai.

Gi jei tautininkai nori 
turėti vienybę su katalikais 
tautos reikaluose, tegu jie 
glaudžiasi prie gyvuojan- 
jančios Tautos Tarybos.

Taigi — jei tautininkams 
tiek daug yra pageidauja
ma lietuvių vienybė (o ši
tos labiaus už kitus pagei
dauja katalikai), tegu jie 
tuoj aus prisideda prie Lie
tuvių Tautos Tarybos, kuri 
gyvuoja jau nuo karo pra
džios.

Ar galima suvienyti 
fondus?

Tai klausimas taipgi yra 
ne mažos svarbos. Tą klau
simą išrišti ‘ ‘ Darbininkas ’ ’ 
pataria sušaukti visų Ame
rikos lietuviij didžiųjų or
ganizacijų be srovių ir par
tijų skirtumo atstovų suva
žiavimą.

Anot “Darbininko”, šito 
suvažiavimo svarbiausias 
tikslas turėtų būti — vi
siems lietuviams sueiti vie
nybei! ir bendromis jėgo
mis imti šelpti nukentėju
sius del karo ir badaujan
čius savo brolius. Kad tai 
butų galima atlikti, yra rei
kalinga suvienyti krūvon vi
sus tris atskirius fondus. 
Kitas svarbus daiktas — 
tai išgauti Lietuvai laisvę. 
Ir šitam darbui yra reika
lingos bendros lietuvių jė
gos.

Be to dar “Darb.” pri- 
mezga, kad tokį be srovių 
lietuvių suvažiavimą galėtų 
sušaukti ir jam laiką ir vie
tą nuskirti Amerikos Lie
tuvių Centralinis Komite
tas.

Negalima nesutikti su 
“Darbininku”, kad šiuo 
momentu badaujančių lietu
vių šelpimas yra svarbiau
sia amerikiečių lietuvių pa
reiga ir, kad butų labai iš
ganingas daiktas tam tik
slui suvienyti visus fondus. 
Bet kokiuo budu tai atsiek

Vokiečių 
“kultūra”.

“Lietuvių Balse” M. Da- 
vaina-Silvestravičius rašo, 
<ą jam apie užimtą vokie
čių Lietuvą yra papasako
jęs pasprukęs iš vokiečių 
nagų vienas lietuvis. Iš ši
lo sužinome, kokie vokie
čiai yra “kultūringi” žmo
nės, jei jie taip baisiai te- 
rioja užimtąją nelaimingąją 
šalį.

Rašo:
“Maža težinome apie vo

kiečių užimtąją Lietuvą, 
pertat branginamos turi bū
ti ir menkos žinios iš te
nai.

Vienas belaisvis, kuriam 
laimingai pavyko atbėgti iš 
Vokiečių nelaisvės į Tam- 
bovą, suteikė mums tų ži
nių. Jis yra kilęs iš Žemai
čių, iš Raseinių. Pernai dir
bo Kauno fortuose irį už
puolus Kauną vokiečiams, 
buvo jų nelaisvėn suimtas. 
Patekęs į nelaisvę darbavo
si prastu darbininku ir šal
tkalviu franeuzų šone, Kru
po dirbtuvėse (kur, metus 
franeuzams iš aeroplanų 
bombų, vienu kartu žuvę 
apie 120 lietuvių belaisvių), 
prie Olandijos sienos, pas- 
kiaus rusų šone, ties Liepo
ją ir Vilniaus gubernijoje. 
Būdamas darbininkas a- 
matninkas, drauge su ki
tais belaisviais buvo važi
nėjamas automobiliais, gelž- 
keliais, ir varinėjamas pės
čias po įvairias vietas ar
čiau fronto, kur buvo kasa
mi apkasai arba dirbami 
ginklai.

Karo belaisviai yra tru
putį geriau maitinami už 
civilinius. Civilinius belais
vius vokiečiai maitina juo
da be cukraus ir pieno ka
va, sūdytame vandenyje 
vietomis neskustomis kul
bėmis,. taip pat be uždaro 
ir pieno. Kasdieną belais
viams dalina po vieną sva
rą duonos. Vokiečiai yra į- 
sitikinę, “kad Lietuvos ir 
Lenkijos kiaulės, tokį val
gį berydamos, svaru duonos 
užkąsdamos, nepadvčsian- 
čios”.

Į Tambovą atvykusysis 
svetys du kartu mėginęs 

išanksto reikia pasidarbuo
ti, kad po karo Lietuva kar
tais ir nepaliktų neprigul
mingosios Lenkijos nuosa- 
via provincija.

Extra! Negirdėta žinia! 
Chicagos lietuviškų socia
listų organe rašo Bulotienė, 
rusė. Kaipgi, juk tai socia
listams artimo plauko vei
kėja. Bet indomus daiktas 
tai tas, ar Bulotienė turi 
kiek sąvokos apie Lietuvą 
ir lietuvių tautą? Juk derg
ti lietuvius veikėjus patai
kys bile Raidas. Bet lietu
vių tautos sielą tegali pa
žinti tik lietuvis. O Bulotie
nė yra rusė. Oi mulkina, 
mulkina savo skaitytojus 
šis “progresiviškos” visuo
menės organas.

Ana, “Naujienos” paga
liau ima peikti jau parapi
jų mokyklas. Girdi, katali
kams nebreikalingi iškaš- 
čiai, jei savo vaikus gali
ma veltui leisti mokinties į

bėgti iš nelaisvės: vieną 
kartą franeuzų fronte, o 
antrą kartą iš Berlyno, bet j 
abudu kartu buvęs nutver
tas ir plaktas rykštėmis po 
60 smūgių. Visa tai sura
šyta vokiečių duotame paš- 
porte, su pažadėjimu pakar
ti, jei dar tretį kartą mė
gins bėgti. Pagaliaus, prie 
rusų fronto Vilniaus guber
nijoje, vienam rusų oficie- 
riui belaisviui vedant, drau
ge su keliolika rusų karei
vių ir šiaip belaisvių, pavy
ko išsprukti į rusų pozici
jas. Belaisviai, pasiekę ru
sų apkasus, taip buvo nu
vargę, nelaisvėje bevergau
dami ir bėgant pilvu be- 
šliauždami 17 varstų, kad 
kiti reikėję paguldyti ligo
ninėje. Musų svetys Dvins- 
ke gulėjęs porą savaičių. 
Būdamas liuosas, o negalė
damas grįžti tėvynėn, pasi
rinko sau būti Tambovą, pa
sitikėdamas rasiąs ten savo 
tautiečių.

Nelaisvėje už darbą ne
mokėta pinigais, bet davi
nėta kortelės, kurios paža
dėta apmokėti po karo. Iš
duota visiems pašporto pa
vidalo kningelės su belais
vių fotografijomis; kninge- 
lėse įrašyti belaisvių pa
sielgimai ir nusikaltimai.

Būdamas nelaisvėje, vo
kiečių buvo valkiojamas ir 
po užimtąją Lietuvą ir to
dėl papasakojo akyvų ži
nių apie gimtąjį kraštą. 
Pažindamas gerai jį prieš 
karą, dabar atradęs jį vi
siškai kitonišką. Daugel 
dvarų ir kaimų sudegintų, 
miškai iškirsti, net po vie
ną stovį medžiai laukuose ir 
šalę trobų. Iškirsti taippat 
daugelyje vietų vaisių so
dai, parkai ir alėjos.,

Raseiniai pasidarę nau
jai pastatytų gelžkelių ir 
plentų mazgas, kuriuos vo
kiečiai išvedžioję į visas ša
lis: į Jurbarką ir Tauragę 
— į Prūsų pusę, į Kauną, 
Radviliškį — Liepojos pu
sėn. Plentai per klampynes 
išgrįsti storomis, didelėmis 
medžio lentomis. Raseinių 
gelžkelio stotis pastatyta 
miesto vakaruose prie Ne
makščių gatvės. Artimose 
Kalnujose taip pat pada
ryta gelžkelio stotele. Kal-

(Tąsa ant 5 pusi.).

viešąsias mokyklas. Kaipgi, 
butų laikas lietuviams vai
kus leisti į lietuviškų so
cialistų mulkinyčias.

Lietuvių socialistų leibor- 
gonas tvirtina, kad jis nėra 
žinomo velnių kupčiaus už
tarėjas, bet nenori girdėti, 
jei tam kupčiui primetami 
purvini darbai. O juk nese
ni dar laikai, kuomet leibor- 
ganas velnių kupčių vadin
davo kunigu, plačiai skelb
davo apie jo “misijas” ir 
gėrėdavosi, kaip tas “mi- 
sionorius” didelę naudą ne
šąs lietuviškiems socialis
tams bešmeiždamas katali
kus ir burnodamas Dievą.

Tautininkai per savo lai
kraščius lieja ašaras, ko
kiam galui norima panai
kinti Am. Lietuvių Centra- 
linį Komitetą, kurs buvo 
sutvertas Lietuvių Dienos 
reikalams. Nebereikalo jie 
ašaroja. Jiems norisi su
griauti Lietuvių Tautos Ta- 
rybą.

I
 A. Guoba. |

Gyvieji Klausimai Amerikoj |
PASIBAIGS ŠIILTOS 

DIENOS.

Pagaliau pasibaigė šiltos 
rudens dienos. Visa gamta, 
kuri ligšiol vargšams dar
bininkams buvo maloninga, 
staiga pasidarė žiauri, ne
permaldaujama. Praeitą sa
vaitę, kadir Chicago j e, išti
ko netikėtas šaltis ir nuo 
jo daug vargdienių turėjo 
nukentėti. Keli žmonės vie
nur jr kitur atrasta sustin
gę, sušalę.

Ir tas menka naujiena, 
nes kas metai atsikartoja 
panašus nelaimingi atsitiki
mai. Ir kas metai visuome
niniai veikėjai džiovina gal
vas ir negali surasti būdų, 
kad ateityj apsisaugoti to
kių nelaimių.

Šalis turtinga, visur ma
tomas perteklius. Bet dar
bininkų likimas nei kiek 
nepasigerina. Gal nei vie
noj pasaulio šalyj nesutik
tum tokios betvarkės, kaip 
laisvojoj Amerikoj.

O šalčių žiaurumo yra tik 
pradžia. Tolesniai bus dar 
aršiau, dar baisiau.

Chicago yra turtingas 
miestas. Čia gyvena daug 
milijonierių.»Šitie turi įsi
taisę kuopuikiausius minus 
gražiausiose miesto dalyse.

Bet kitose miesto dalyse 
sukumpusiose bakūžėse gy
vena daug darbininkų šei
mynų. Šitų moterįs ir vai
kai neturi nei drabužių, nei 
maisto, nei kuro. Kad juos 
sušelpti yra reikalinga de- 
šimtįs tūkstančių dolerių.

Darbininko savaitės vi
dutinis uždarbis yra $10 iki 
$12. Su tokiuo uždarbiu 
šeimynai negalima apsisau
goti bado ir šalčio. Kas bai
siausia, kad delei avalų ne
svietiškojo brangumo vai
kai turi vaikščioti basi.

Iš to gema ligos ir mirtis 
pagaliau vargdieniams pa
baigia visus jų vargus.

REIKALAUJA UŽDRAU
STI JAVŲ IŠVEŽIMĄ.

Chicagos duonkepių aso
ciacija pasiuntė kongresui 
prašymą, kad šitas uždrau
stų javų ir miltų išvežimą 
iš Suv. Valstijų į kitas ša
lis. Savo prašyme-rezoliuci- 
joje duonkepiai pažymi, 
kad jų didžiumai prisieis 
uždaryti įstaigas delei javų 
kainos kilimo.

“Jei kongresas nieko ne
veiks tuo reikalu, tai ateis 
labai sunkieji laikai kaip 
duonkepiams, taip ir pa
tiems gyventojams, ypač 
darbininkams, kurie su sa
vo šeimynomis minta iš pen
kių pirštų”, sako duonke
pių asociacijos sekretorius.

Bet vargiai kongresas tai 
padarys, kadangi javų ir 
miltų išvežimo uždraudimui 
yra priešingas prezidentas 
Wilson. Toks uždraudimas 
pakenktų demokratų parti
jos reikalams.

Verčiau tegu šalis paskę
sta didžiausiam skurde, ver
čiau tegu siaučia badas, ne
gu butų užgauti partijos 
interesai.

Turime nepamiršti, kad 
gyvenam laisvoj šalyj.

EUROPOJE DUONA 
PIGESNE.

Valgomų daiktų brangu
mo reikale šiandie daug 
“darbuojasi” federalės, 
valstijinės ir miestų speci- 
alės komisijos. Jos nori 
“susekti” brangumo prie
žastį ir pagaliau už tai “nu
bausti” kaltininkus.

Kaip tos komisijos “dar
buojasi” ir kaip jos veikia, 
nežinia. Bet iš jų veikimo 
visgi visuomenei tenka pa
tirti indomių dalykų.

Štai iš komisijų sužino
ma, kad kariaujančiose ša
lyse, Europoje, duona nū
nai kepama išimtinai tik iš 
amerikoninių miltų. Ir par
davinėjama žmonėms po 4 
y2 cento už svarą.

Tuo tarpu Amerikoje 
duonos %į (trįs ketvirtos 
dalis) svaro lėsuoja 6 ir 7 
centus.

Ko čia aimanuoti, bile 
demokratų partijai yra ge
rai.

D-RO ROBERTSONO 
MĖGINIMAI.

Chicagos sveikatingumo 
departamento viršininkas, 
dr. Robertsono, valgomų 
daiktų nepaprasto brangu
mo akiveizdoje stengiasi vi
sus intikrinti, jogei žmogui 
esą galima pilnai pragyven
ti už 40 centus dienoje. Tuo 
tikslu jis parinko 12 
žmonių, 6 vyrus ir 6 mote
ris, ir šitiems per dvi sa- 
vaiti bus duodama maisto 
kasdien tik po 40c. vertės 
kiekvienam.

Taigi tuo budu norima 
parodyti, kad jei tie 12 žmo
nių galės pragyventi taip 
pigiai, tai kodėl su tuo pi
gumu nesutiktų visi kiti 
gyventojai? D-ro Robertso
no nuomone, jei gyventojai 
tik pigiau imtų maitinties, 
tuomet ir valgomų daiktų 
brangumą imtų galas ir 
žmonės nerugotų ant aug- 
štų kaimų.

Dr. Robertson ir jam pa
našus veikėjai, užuot ieško
ti tinkamesnių vaistų prieš 
maisto brangumą, jie imasi 
gyventojus nubovyti kaip 
kokius vaikus. Užuot pa
reikalauti, kad vyriausybė 
maisto trustus ir spekulian
tus suimtų ir kaipo pikta
darius nubaustų, jie pata
ria žmonėms prieš brangu
mą nekovoti, bet badmi- 
riauti!

Ir sumanyk tu, žmogus, 
tokią kvailybę, kokia yra 
d-ro Robertsono sugalvotas 
išmėginimas!

Ir dažniausia nesubren
dėliai amerikonai tokių su
gestijų paklauso. O tuo pa
čiu laiku maisto spekulian
tai, žinomas dalykas, tik 
“džiką” šoka.

Prieš maisto brangumą 
reikia ne ten kokių “išmė
ginimų”, bet tik pravesto 
kongrese įstatymo, sulyg 
kurio maisto kaina visoj ša
lyj butų nustatoma miestų 
valdybų ar komisijų. Rei
kia įstatymo, koks Europo- 
poje jau senai—senai gy
vuoja.
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NAUJOS BLANKOS.

takus

Anglijos

SKUNDAI.

J.

Kiti kitiems grasias.

gi to dar-

Aisopo Pasakosf

malonu pa-

kiekvienam XNAUJAS T. F. SKYRIUS. Ka

ma

IMAtf m wjtW 5 .

SKUBIAI SIŲSKITE
PINIGUS CENTRAN.

taip
mo- XX 

ž

taip 
pas

Liet. Centr. Komitetas pa- 
suraša, kur ir kiek su-

x

PAAIŠKINIMAS DEL 
KVITANCIJŲ IR ŽEN

KLELIŲ.

Išsimelavo.
Žmona: — Kodėl tu 

dažnai dairaisi į kitas 
teris?

Vyras: — Palyginu,
no mieloji, kiek jos visos 
daugiau yra negražesnės už 
tave.

Ofisas ant F. KARA Aptiekęs 
1913 SOUTH HALSTED STREET

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

ir vakarais
TELEPHONE CANAL 1576

f

ninkai.
Prancūzų juristai be to 

tvirtina, kad po karo kaize-

x

DR. A. J: TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

PARDAVINĖKITE TAU
TOS FONDO KNINGU- 

TES.

Tautos Fondo 
Reikalai.

Jau paduota Tautos Fon
do valdybai užtvirtinti nau- 
jų blankų projektas. Tai 
bus blankos, kuriomis bus 
renkama nuolatinė mokes
tis Lietuvos gelbėjimui.

Greitu laiku projektas 
bus paduotas spaudon. To
dėl jau dabar visi Tautos 
Fondo skyriai turi duoti tų 
blankų užsakymus Centro 
sekretoriui, pažymint, ant 
kiek žmonių yra pageidau
jama.

Tikimasi, kad naujos 
blankos bus parankesnės už 
ligšiol vartotas “Šeimynų 
blankas”.

Teko girdėti, kad kai-ku- 
rie, neužganėdinti Tautos 
Fondu, siunčia skundus į 
laikraščių redakcijas. Jei 
jie tai daro iš blogos va
lios, norėdami Tautos Fon
dui pakenkti, tai mes neat
kreiptume atydos. Bet jei
gu skundžiasi, norėdami pa
gerinti, patobulinti Tautos 
Fondo veikimą, tai skundus 
reikia siųsti Centro sekre
toriui, o tąsyk paklaidas 
galima bus pataisyti.

Keletas skyrių kreipėsi, 
ką daryti su prisiųstomis 
kvitancijomis. Tiems sky
riams atsakyta laiškais. Jei
gu dar kam nežinoma, tai 
štai paaiškinimas: Kvitan- 
cijos išduodamos kiekvie
nam aukavusiam nemažiau 
dolerio, o kvitancijų galiu
kus skyriai pasilieka sau.

Jokių ženklelių Tautos 
Fondas dabar nebeturi. Ne
užilgo pradėsime rengties 
prie Tautos Dienos (Šv. 
Kazimiero šventė, 4 d. ko
vo), taigi ir ženklelių bus 
padaryta.

1917 m. Tautos Fondo 
sekretorius rengia visapu
sišką atskaitą iš viso Tau
tos Fondo veikimo. Ten bus 
parodyta kiek T. F. nuo 
pat įsisteigimo surinko au
kų ir kaip tas aukas, suvar
tojo. Taipgi bus parodyta, 
kiek kuris miestas surinko 
aukų. Todėl visi pasisku
binkite prisiųsti jąu su
rinktas aukas ir parinkti 
naujų, kad iššaukus lenkty
nes aukomis tarp įvairių 
lietuvių kolonijų.

Vokiečių “kultūra”.
(Pabaiga nuo 4 p.), 

nujų kalnas nukastas. Arti 
Raseinių prie Kauno kelio 
1825 metais statyto muro 
misijų kryžiaus jau nebėra, 
nes, sukasus po gelžkeliu 
kalną, jis turėjo griūti. Per 
Dubysą ir per kitas upes 
pastatyti geležiniai tiltai.

Ta vokiečių kultūra, tie 
gelžkeliai, plentai, pataisy
ti keliai, esą padaryti tam, 
kad butų lengviau trauktis 
Vokietijon ir traukiantis 
galutinai apiplėšti Lietuvą. 
Jau dabar vežą iš jos ne tik 
rakandus, baldus ir valgius, 
bet ir medžius, plytas, ak
menis, stovinčias trobas. 
Labai skubiai dirbami esą 
iš kietų medžių parketai, 
rakandai ir tt.; pjaunamo
sios mašinos pjaunančios 
lentas, diles, tašančios rąs
tus vežti į “faterlandą”.

Raseiniuose vienintelis 
pasivaikščioti Domininkonų 
sodas iškirstas. Kirvio ker
tami griuvę ne tik milžinai 
klevai ir kiti medžiai, bet 
ir kriaušės, ir obelys, kurių 
kietas medis esanti labai 
gera medžiaga skersiniams 
po gelžkeliu dėti. Į tą kraš
to naikinimą darbą varu 
varą, nieko nemokėdami, vi
są vietinę liaudį.

Apleistuose dvaruose ir 
sodybose apsigyvenusios 
vokiečių šeimynos, daugiau
sia oficierių, kareivių ir 
valdininkų, kurios, malkas 
sudeginusios, deginančios 
tvoras, trobas, kertančios 
vaisių medžius, naikinan
čios senus parkus, alėjas. 
Kai kuriuose dvaruose ky- 
šą naujai pastatyti kaminai
— tai skubinai pastatytos 
šovinių, konservų dirbtuvės, 
plytų degyklos ir tt.

Vadžgiriuose, važiuojant 
iš Raseinių į Prūsų pusę, 
gelžkelio stotis šalę su
griautos bažnyčios. Iš mie
stelio, dvaro, sodų, alėjų,
— nieko nelikę. Regis, vi
sa sunaikinta per mušius. 
Iš ano krašto miškų pasili
kę tiktai liekanos ir brūz
gai po mūšių ir vokiečių 
šeimininkavimo.

Karčemos ir aludės po 
vokiečiais esančios kupinos 
žmonių. Skambanti, ypač 
Berlyne, karo muzika, idant 
užtrenkus alkanųjų ir be
darbių šauksmus, kurie, ka
ro laimei svyruojant ir trų- 
kstant valgio, negal nusira
minti.

Airiogaįa sudeginta. Gir
kalnyje sudegusi bažnyčia 
ir dalis miestelio.. Netoli 
nuo Airiogalos Tado Dau-

girdo Klembarko dvaras 
prie Dubysos sunaikintas. 
Hen. Senkevičiaus apysako
se išgarsintas Biliūnų dva
ras arti Girkalnio išlikęs.

Vokiečiai radę budo iški
šti Lietuvoje daugelį savo 
prekių labiausiai cementą, 
už kurį liepę mokėti bran
gius pinigus. Tuo cementu 
■Raseiniuose ir kituose mie
stuose liepę išpilti 
vaikščioti”.

Klek aukų 
surinkta.

Pas Tautos Fondo iždi
ninką yra sukrautos sekan
čios kningos:

1) . “Tėvynės Ašaros”. 
M. Gustaitis.

2) . Kokia autonomija rei
kalinga Lietuvai”, J. Ga
brys.

3) . “Lietuva ir Lenkijos 
autonomija”, J. Gabrys.

4) . Kelionė Lietuvon”, 
kun. Dr. Bartuška.

5) . “Kelionė Lietuvon”, 
Dr. J. Bielskis.

Visi Tautos Fondo sky
riai privalo parsitraukti siu 
kningučių ir prie kiekvienos 
progos pardavinėti, o pel
nas eis Tautos Fondui. Pra
šydami kningij rašykite pas 
iždininką: B. Vaišnoras, 15- 
14 Carson st., S. S. Pitts
burg, Pa.

Kewanee, Ill. Lapkričio 
18 d. atsilankius čia T. Fon
do sekretoriui susitvėrė 
naujas T. F. skyrius iš 15 
narių. Skyriaus pirmininku 
išrinkta K. Norkevičią, ra
štininku — I. Dombrauskis, 
iždininku — A. Lekavičia.

K. Pakštas, 
Tautos Fondo sekr.

Am. 
duoda 
rinkta auką “Lietuvių Dienoje”. 
Nekurtose vietose skaitlinės pa
duotos tik aplamai: 
Pittston, Pa. 
Kenosha, Wis. 
Scranton, Pa.
Waterbury, Conn. 
Valparaiso, Ind. 
Tauton, Mass. 
Thornhurst, Pa. 
Nanticoke, Pa. 
Miners Mills, Pa. 
Akron, Ohio 
Beloit, Wis. 
So. Chicago, Ill. 
Naugatuck, Conn. 
So. Betlehem, Pa. 
New York City. 
W. Granby, Conn. 
Silver Creek, Pa. 
Rockford, Ill. 
Sheboygan, Wis. 
Portage, Pa. 
Hudson, N. Y. 
N. Adams, Mass. 
Lincoln, N. H. 
Hainesport, N. J. 
Kingston, Pa. 
Luzerne, Pa. 
Easthampton, Mass. 
Lopez, Pa. 
Chicago, Ill.
So.. Chicago, Ill,.,.: , 
So. Norwalk, Conn. 
Northampton, Mass 
Poquonock, Conn. 
New Brunswick, N. 
Wasson, III. 
Girardville, Pa. 
Boston, Mass. 
Spring Valley, 111. 
Batavia, Ill. 
Export, Pa. 
Du Bois, Pa. 
Gilberton, Pa. 
Bedford, Ohio. 
Shenandoah, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Belle Valley, O. 
W. Newton, Pa. 
Cliffside, N. J. 
Uniontown, Pa. 
Milford, Mass. 
Ambridge, Pa. 
Gardner, Mass. 
Steubenville, O. 
Minneapolis, Minn. 
Cincinnati, O. 
Dayton, O. 
Gallitzen, Pa. 
Kewanee, Ill. 
Frackville, Pa. 
Erie, Pa.
Detroit,. Mich. 
Burlington, N. J. 
Waukegan, Ill. 
Shamokin, Pa. 
St. Clair, Pa. 
Thorp, Wis. 
Newark, N. J. 
Sunderland, Mass. 
Curtis Bay, Md. 
Bridgewater, Mass. 
Paulsboro, N. J. 
Elizabeth, N. J. 
Bremerton, Wash. 
Abilene, Tex.
Thompsonville, Conn. 
Midland, Pa. 
Hooversville, Pa.
Derry, N. H. •
Williamstown, Pa. 
San Francisco, Cal.
Providence, R. I- 
Binghampton, N. Y. 
New Baden, Ill. 
Riverton, 111. 
Milwaukee, Wis. 
So. Manchester, C. 
E. Chicago, Ind. 
Oregon City, Ore. 
Manchester, N. H. Mass. 
Westfield, Springfield.

Trenton, N. J. 
Ashtoą, Nebr. 
Dorrisville, III./ 
Donora, Pa. 
Amsterdam, N. Y. 
Worcester, Mass. 
Rumford, Me. 
Camden, N. J. 
Albany, N. Y. 
Paterson, N. J. 
Bedford, O. 
Lowell, Mass. 
Hartford, Conn. 
Stapleton, N. Y. 
Rockdale, Ill. 
McAdoo, Pa. 
Zanesville, O. 
Divernon, Ill. 
Pittsfield, Mass. 
Grand Rapids, Mich. 
Orange, Mass. 
Athol, Mass. 
Montello, Mass. 
Lawrence, Mass. 
Mahanoy City, Pa. 
Middleborougb, Mass. 
Passaic, N. J. 
Nashua, N. H. 
Norwood, Mass. 
Plymouth, Pa. 
New 'Bedford, Mass. 
W. Lynn, Mass. 
Nakomis, Ill. 
Winber, Pa. 
Cheltenham, Pa. 
Brighton, Mass. 
New Britain, Conn. 
Cleveland, Ohio I -
Minersville, Pa. 
Chester, Pa. 
Westernport, Md. 
Toronto, Canada 
Hazleton, Pa. 
Los Angeles, Cal. 
'Carbondale, Pa. 
Sioux City, la. 
Ansonia, Conn. 
Philadelphia, Pa. 
Collinsville, Pa. 
Haverhill, Mass. 
Bridgeport, Conn. 
Hastings, Pa. 
New Haven, Conn. 
Nushawaka, Ill. 
Providence, R. I. 

I Moline, Ill. j
Mattituck, N. Y. , 
(Racine, Wis. 
E. Chicago, Ind. 
Wilson, Pa. 
Frankfort, N. Y. 
Sparrows Point, Md. 
'So. Fork/ Pa. 
Pittsburg, Pa. 
Niagara Falls, N. Y. 
Troy, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
Livingston, Ill.

Viso iki šiolei ....
Iš 54 vietą dar neraportuota 

Centro Komitetui. Tikimasi, kad 
iš ją galės būti dar apie $10,000.- 
00.

348.43 
82.68 

246.00 
1151.67 
3200.42 
3648.57 
261.98 
122.90 

1062.96 
3000.00

100.50 
1090.00 
2184.63 
210.00 
375.36 
146.41 
121.76 
34.90

285.92 
1200.00 

182.85 
1008.00 
2468.00 
1880.00 
1500.00 

520.00 
196.45
555.00 
810.00 

1829.66 
- 323.48

500.00
61.33 
75.00 

156.62 
576.00 

2200.00 
4233.49.

753.23 
458.02 
209.82 
155.00 
538.26 
460.00 
119.00 
700.00 

2221.50 
4374.44

309.60 
1500.00 
1505.82

108.00 
3510.50

12.00 
128.48 
250.00 
191.40 
910.26 
413.13 
150.94 
166.00
20.00 
72.44 

8000.00
547.30 
800.00 

1455.10 
108.00 

$151,750.40

$3000.00
1000.00
1500.00

10000.00
130.00
267.69

68.90
390.00
211.06
120.00
391.20
812.22
518.27
160.00

10000.00
15.35

614.19
544.06
680.05
137.50
133.03
200.00
300.25

30.00
739.71
358.50

61.23
30.07

20000.00
800.22
200.12
350.00
105.75
133.40

60.00
331.71

7000.00
535.00
133.31
326.10
569.12
234.06
160.93

2164.17
2000.00

77.30
46.08

415.66
17-75

140.00
20.41

441.89
184.10
131.46

62.00
400.00
133.17
797.01
80.79
95.00

1319.51
61.00

1067.22
109.52
205.09

79.34
3000.00

70.00
200.00
225.69
148.75

13000.00
80.00
65.25

346.50
65.00
15.70
72.66
94.43

1500.00
100.00

1000.00
34.17
44.00

144.13 riausieji Vokietijos valdi-
307.33
268.13

40.90
424.50
702.58Iris bus teisiamas civilių ir

karo teismų Belgijoje, An
glijoje ir Serbijoje. Jie tvir
tina, kad taip elgties galima 
ir turima pasiremiant tarp
tautiniais įstatymais. Taigi 
spėjama, kad kaizeris bus 
nubaustas ištremti kur į 
kokią salą ligi gyvos galvos 
ir su tuomi panaikinti jo di
nastiją. Tokiam ištrėmimui 
tinkamiausioji vieta yra Šv. 
Elenos sala.

Dabar paklausykime, ką 
sako vokiečiai 
žvilgsniu.

“Kuomet vokiečiai įsi- 
briaus Anglijon — o taip 
ištiktųjų turės būti — vo
kiečių kareiviai bus priver
sti ginti Anglijos karalių 
nuo- anglų įnirtimo. Angli
jos karaliaus šeimyna yra 
iš paėjimo vokiška, tečiau 
jinai neįstengė užbėgti ši
tam pražūtingą j am karui”. 
Taip tvirtina vokiečių lai
kraščio “Fatherland” re
daktorius S. Viereck.

Vokiečių atsinešimas į 
Anglijos karalių visgi yra 
daug ramesnis. Suprantama 
tas iš to, ką sako Amerikos 
vokiečiai. Vienas jų taip 
sako:

“Jei anglai turi Šv. Ele
nos salą, tai nereikia pa
miršti, kad mes turime Hel- 
holand salą”.

Be to vokiečiai juokiasi 
iš visų talkininkų grasini
mų ir tvirtina,' kad vokie
čiai laimėsią šitą karą.

“Kuomet vokiečių karuo- 
menė įsiverž Anglijon, tai 
pirmiausia pasirūpins kara
liaus likimu. Bet mūsiškiai 
kareiviai pirmiaus norės 
pagriebti savo rankosna Ed- 
wardą Grey, svarbiausią 
musų priesiinAką ’if suokal
bininką, kurio slapta diplo
matija pagimdė šį karą. Jei 
anglų tauta iki to laiko jo 
nenulinčiuos, tai vokiečiai 
jam padarys galą. Bus ga
las ir visiems kitiems An
glijos kabineto nariams. Jei 
vokiečiams pasisektų nut
verti karalių Jurgi, tai jį 
nugabentų Wiesbadeno pi- 
lin. Jis visuomet mylėdavo 
tą vietovę. Arba leistų jam 
gyventi kur kitur, mokėda
mi mažą algą”.

Klausimas, ar talkininkai 
ruošia Šv. Elenos salą vo- 
kiečiii kaizeriui po šio ka
ro, visai nėra fantazija. Y- 
ra tai tik dalis didesnio 
klausimo, kuris dabar tal
kininkų svarstomas ir di
plomatų plačiai ir nuodug
niai apgalvojamas. Londo
ne ne tiek mąsto apie tai, 
ar talkininkai galės atker
šyti kaizeriui asmeniškai, 
kiek apie tai, kokią skirti 
bausmę.

Visuose susirinkimuose, 
kokie įvyko Anglijoje pa
minint antrųjų metų karo 
sukaktuves, buvo atkreipia
ma doma, kad už merginos 
Gavelį ir kapitono Fryatt 
nužudymą kaltininkai netu
ri išvengti bausmės. Pre
miere Asquitho lupomis An
glijos vyriausybė užtikrino, 
kad už Anglijos civilių gy
ventojų, ypač moternj ir 
vaikų, žudymą turės atsaky
ti ne vien dabartinis vokie
čių kaizeris, bet visa Ho- 
hen.zollernų dinastija "ir vy-

Į žydo mergas.
Lietuviškas žydas lygsta 

ir nesulygsta sau mergą-tar- 
naitę.

— Ui, Ona, ko tau 
branginies? Juk darbo 
mane nedaug!

bo‘?
— Ny, išryto pakilusi iš

tuok trobą ir sėskis — pa
silsėk. Išnešk Sąšlavas ir 
vėl pasilsėk. Pamilžk kar
ves ir — pasilsėk. Prinešk 
vandens, pasilsėk. Pietus 
išvirk, pasilsėk. Paskui iš- 
luok kambarius, priverpk 
porą špūlių pakulų ir vėl 
pasilsėk... O viską nudirbu
si eik valgyti. Valgis tau 
bus poniškas, miestinis: — 
bulves mums išvirusi — pa
siimk sau skystimą, kiauši
nius išvirusi — srėbk, sky
stimą. Ar dar negerai1? 
me geriau begausi?

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

SKAITYKITE IR PLATINKITE

“LIETUVIŲ BALSĄ”
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina jų drąsią, 

kad kantriai lauktų karo pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis ęugina tautiečius šiuo iš

trėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių-, kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįž
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautą.

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

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiaut'ia kaina skelbimus-jieškoji- 
mus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda suras*! nuklydusius brolius, sese
ris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5rb.; 9 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 , 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. I L 
čiui) 4 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesi" 80 kap. Skyrium numeris 
5 centai.

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

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

Lietuvių Balso adresaį: PETROGRAD, Baskov per. 29. A.

tiesiams 3 rb. 90 kap.; f 
30 kap.; vienam mAnesiu. 
ip.; 6 mėnesiams (pusmetri trnn —
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Ar žiniai s kur ateiti nusipirkti Naujo ir Anlrų Rankų Medžio ®
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS “

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

SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks jusi; systemai. Atakų 
palengvinimui ir iritaeijos prašaliuimui, 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 trlubcllų, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 
Husų žodžiams patvirtinimui, štai paduodamo neseniai gauta laiš- 

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

J. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

“AMERIKA”
| Didžiausias šaltinis visokių informacijų, rinkiny s | 
g įvairių faktų, žinotinų Amerikoj gyvenantiems I 
t ir į čion atkeliaujantiems lietuviams. • f
t Knyga Didelio Formato, 288 Puslapių i 
I KAINA 75 CENTAI. į 
i Reikalaudami, kreipkitės šiuo adresu: f

I TANAHEVICZ PUBLISHING GO. inc. | 
I 3249-53 So. Morgan St. CHICAGO, ILL. |

i I t
ii x

I 
i
X
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Aisopo Pasakos, tai vienintelis veikalas lietuvių kalboje. Svarbu 
ir naudin". i.iekvieuam jas įsigyti. Tai yra didelė kninga: 360 pus- 
lapių sv 110 gražių paveikslų, talpina savyje 301 pasakų. Yra dau
gybė l.uiiientarų. Vignetės spceiališkai pritaikintos, net malonu pa
imti į rankas. Tinkami pamokinimai seniems ir mažiems.

Aisopo Pasakos yra svarbios netik savo gražumu, bet ir gilia bei 
labai rimta prasiu. .Kiekvienam gyvenimo atsitikime, kiekvienam 
žmogui, kiekvienai žmogaus ydai rasi kuopuikiauslus prilyginimus 
Aisopo Pasakose. Iš jų gali daug ko pasimokinti pats ir pamokinti ki
tus, nes jose yra neišsemiamas šaltinis, Iš jų galima net ir viešose 
prakalbose pasinaudoti, o ką besakyti apie šiaip draugiškus pasikal
bėjimus, kur mielas svetys yra tas, kas moka gražia kalba bei pui
kiu pasakojimu visų atidžių užimti.

Popieros viršeliuose $1.25,
Reikalaudami prisiuntimo kningos, siųsk pinigus žemiau padėtu 

adresu.-

Tananovicz Publishing Go. inc 
3249-53 So. Horgan St Chicago, Hi. |

5
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.Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 37

Iš Lietuvos ir apie Lietuvą.
LIETUVIŲ PIRMEIVIŲ 

DARBAI.
gus, srovės vėl pasilieka 
kiekviena sau. Tiesa, ir tam 
vienam darbui ten tegalėjo 
susirasti ne visos srovės, o 
tik dvi: tautininkai ir ka
talikai. Socialistai su A. 
Bulota ten atskilo. Bet ir 
tai jau didelis žingsnis pir
myn, ir tai jau svarbu, kad 
galų gale galėjo susitarti 
dvi didžiausi Amerikos lie
tuvių srovi. Juk jau ne pir
mų kartų buvo tariamasi, 
ir lig šiol vis negalėdavo 
prieiti prie rezultato. Tad 
jau ir Amerikos lietu viii 
visuomenė (didelė jos di
džiuma), gal daugiausiai 
individuoti ir mažiausiai 
linkusi bendram darbui, pa
tyrė karo mokyklų ir su
prato, jog esama tokių tau
tos reikalų ir darbų, kurie 
galima ir reikia bendrai 
dirbti.

Tauta, jeigu ji yra tikrai 
tauta, ir ramiu evoliucijos 
keliu beeidama, butų priė
jusi prie tokių pat rezulta
tų. Karas tik tų ėjimų žy
miai pagreitino. Tauta yra 
tokia bendra socialinė sų- 
voka, kurioje yra ir ben
drųjų tautos reikalų pras
mė. Jei butų ne taip, o ki
taip, tauta butų tuščias žo
dis.

Deja, yra žmonių, kurie 
nekenčia, kad tas tautos 
reikalų bendrybės numany
mas lietuviuose kas kart 
vis daugiau įsigali. Tie žmo
nės — tai “Naujosios Lie
tuvos” šulai ir šalininkai. 
Nedaug jų yra, bet jie at
kaklus. Jie pasiryžo visur 
ardyti tautos vienybę ir ar
do jų atsispyrę. Nesitenkin
dami ištremtaisiais Rusijo
je, jie išsiuntė vienų iš žy
miųjų savo šulų A. Bulota 
į Ameriką, pridėję prie
dams dar Žemaitę Žimantie- 
nę (apie Bulotienę čia nė 
nekalbama), kad jie ten ne
duotų lietuviams susitarti 
šiuo ypatingai svarbiu tau
tai momentu, priešingai, 
kad, kurstydami vienus 
prieš kitus, terštų ir juo
dintų ir Rusijoje ištremtų
jų, ir Lietuvoje pasilikusių
jų darbus. Kų A. Bulota 
padaro Amerikoje, tai ap
robuoja pasilikusysis čia 
štabas prie “Naujosios Lie
tuvos”, ko Bulota, toli iš
važiavęs neatspėja, tai pa
taria štabas, ko štabas ne- 
nužiuri, tai įspėja Bulota. 
Tikras darbo solidarumas 
— juodinti, teršti, niekinti 
ir griauti, kas daroma ir 
padaryta, bet ne jų. Jeigu 
kartais pasigirsta balsas a- 
pie pozityvaus darbo soli
darumų, apie reikalų ir pa-, 
reigų vienyties tautos dar
bui, anas štabas stengiasi 
sudiskredituoti pasigirdusį 
balsų. Taip buvo daroma su 
A. Janulaičio laišku Ame
rikos lietuviams. Kada ima 
tų balsų skambėti daugiau 
ir iš įvairių srovių, jie, ne
begalėdami užginčyti srovių 
vienybės fakto Lietuvoje, 
stengiasi bent apie tai ne
kalbėti ir nutylėti. Štai “N. 
Liet.”, cituodama J. Šau
lio laiškų, praleidžia tų vie
tų, kur kalbama apie visų 
bendrų darbų Lietuvoje; 
pagaliaus paskutiniame nu
meryje (40-me), cituodama 
svarbiųsias Antano laiško 
vietas iš “L. B.” No. 72,

Dar prieš karę, lietuviu 
spaudoje būdavo daug, gin- 
čijimasi, ar gali visos lietu
vių srovės darbuoties ben
drai, ar yra tokių reikalų, 
kurie suvarytų visas sroves 
į vienų vagų. Abudu kraš
tutiniu sparnu dažniausiai 
išrodinėdavo, kad bendro 
darbo būti esu negalima. 
Besiginčijant, prie galutinų 
rezultatų nebuvo prieita, 
buvo tik nurodomi atskiri 
atsitikimai, kaip sakysim 

' krašto savivaldybė, kurie 
tik mechanikos butju suriš
tų visas sroves į viena krū
vų. Vidurinė srovė nuolat 

' išrodinėjo, kad srovių ben
dram darbui pamato yra ne 
tik mechanikoje, bet ir aps
kritai gyvenime yra nema
ža tokių tautos reikalų, ku- 

' rių rišti gali susiejus visos 
’ sroves.

Bendrojo darbo klausimų 
karas užklupo neišrištų, 
dar tik svarstymo stadijoje. 
Karas, krašto nelaimės, mi
nių ašaros ir kančios i dau
gelį dalykų kaip ir naujos 
šviesos žėrė gera gniužulį
— kas pirmiau buvo nesu- 

’ prantama, neaišku, pasida
rė aišku ir suprantama. 
Taip buvo ir su bendrojo

- darbo klausimu. Lig tik 
■ prasidėjo karas, tuojau bu

vo suprastas jo reikalingu
mas, bet dar ilgokai nebuvo 
galima prie jo prieiti. Buvę 
reikalinga, kad ne vien tik 
iš tolo butų girdėti armo-

_±ų_ griausmai ir-nelaimin
gųjų šauksmai, bet kad vi
sos karo baisybės sugriūtų 
ant visos šalies — kada jau 

" buvo ne tik suprasta, kad 
bendras darbas yra galimas 

» ir reikalingas, bet ir imta 
jis tikrai bendrai dirbti.

Pernai vasara karo au-
- dra perėjo per visa Lietu- 

vų, didelę tautos dalį iš- 
bloškusi už jos sienų. Tau
tos branduolys pasiliko Lie
tuvoje, pasiryžęs kęsti vi
sas nelaimes ir gaivinti ša
lį. Tas tai branduolys pir
mas ne tik suprato, bet ma-

; tyte pamatė, kad yra, ir 
daug yra, tokių reikalų, ku
riuos galima bendrai dirb- 

: ti. Ir ėmė jis bendrai dirbti.
“Lietuvių Balse” esame 

paskelbę jau nemaža laiškų 
iš Lietuvos, rašytų įvairių 

• srovių žmonių. Ir visi jie — 
ir A. Janulaitis, ir Šaulys, 
ir Antanas — visi sako: 

; “Lietuvoje srovės subėgo 
arba baigia bėgti vienon va- 

' gon”. Ir matome Lietuvoje 
be barnių*darbuojantis kar
tu ir Lietuvių Draugijoje 
del karo nukentėjusiems 
šelpti, ir gimnazijose, ir ki
tose mokyklose, ir visose 
kitose visuomenės darbo 

. srityse, kurios tik gali vie
šai apsireikšti. Ir darbuo.- 
jasi ten greta kairiojo vi- 
suomeninko — liaudinin
kas demokratas, greta de
mokrato — kunigas.

Amerikoje štai nesenai į- 
vyko visų srovių suvažiavi
mas, kuriame taip pat pri
eita prie šiokios tokios vie
nybės. Ten buvo tartasi, 

. kad visos srovės susidėtų 
tik vienam tiksliam darbui
— lietuvių dienai suorgani
zuoti. Tam darbui pasibai

nutyli kaip tik šiuos žo
džius: “Visos musų srovės 
baigia bėgti vienon vagon. 
;kitaip negalima. Tai “N. 
L.” nesvarbu. Jiems kur 
<as svarbiaus tuo pradėm, 
kad su tautininkais, libera
lais ir klerikalais negalima 
dėties, kad tai darbo žmo
nių siurbėlės ir tt.

Ta kuopa žmonių, tai ne 
tautos darbininkai, bet tau
tos darbo ardytojai. Jiems 
tautos reikalai nerupi. Tai 
jau buvo išrodyta “Lietu
vių Balse” ne kartą ir da
bar duotais faktais patvir
tinta. Jiems nerupi ir dar
bo žmonių, liaudies reikalai, 
nors tuo jie taip labai mėg
sta girties. Jie tik tai nu
duoda, nes nuduoti reikia ir 
reikia mokėti nuduoti. Ki
taip visi tuojau pamatytų 
tikruosius jų tikslus ir visi 
tuojau nuo jų atsitrauktų. 
Mes jau įspėjome “Liet. 
Bal.” darbo žmones, kad 
nepasiduotų jų meškerei, ir 
parodėme tikrąjį tos kuo
pos žmonių plaukų. Tai, ži
noma, jiems be galo nepati
ko. Jie ir toliau dumia sa
vo skaitytojams akis, kad 
mes esą galiūnų gynėjai, jie 
gi darbo žmonių, liaudies 
užtarytojai. Kas tikrai yra 
didžiūnų ir galiūnų gynė
jai, ar jie, ar mes, apie tai 
“Liet. Balse” dar pakalbė
sime. Tikimės, jog net deng- 
damies iškilniais demokra- 
tybės obalsiais ir stengda- 
mies sau vieniems juos su- 
simonopolizuoti, ne daug 
kam begali apdumti akis, o 
ilgainiui, tikimės, ir visai 
nebegalės, nes ateis laikas, 
kada ir liaudis supras, ka
me tikrieji juos draugai, ii’ 
nusikratys tais visuomenės 
darbo ardytojais. Pasaldin
tas chameleonų liežuvis bus 
visiems žinomas.

“L. B.”

tekę į svetimas rankas mok
sleiviai nesidžiaugs, šelpi
mas išspaus jiems gal ne
vieną ašarą ir privers ne 
juokais pajusti alkį. Bet ir 
tai dar ne galas.

Atėmus iš komitetų ran
kų moksleivius, bus be
siekiama ir mokyklų. Mora
linis moksleivių padėjimas 
atsidurs sunkiausiose sąly
gose. Likę be savųjų globos 
jie iškriks po plačiąją Ru
siją kai debesėliai. Toliau 
einant, vyriausybė, atėmu
si iš tautinių organizacijų 
moksleivius ir vaikus, pa
liks joms ligonis ir senius, 
o pašalpą jiems panaikins. 
Tokiu budu galima išdildyti 
visa darbų žymė.

Esame išvyti iš tėvynės, 
amžinai juk taip nebusime 
— juk reikės jon grįžti vi
siems. Ta antroji kelionė 
nebus lengvesnė už pirmą
ją. Tad jau metas ruoštis į 
ją. Grįžę tėvynėn visi busi
me reikalingi pagalbos. Tai 
parodo kad ir grįžusių na
mo Lucko tremtinių pavyz
dys. Pati vyriausybė pri
pažįsta reikalą šelpti visus 
lygiai iš priešininko atim
tose vietose — ir grįžusius 
namo tremtinius, ir ten vie
toje gyvenusuosius. Tad ir 
musų lietuvių organizaci
joms ir musų visuomenei 
reikalinga dar daugiau su
sieiti krūvon ir dar daugiau 
įtempti ir sustiprinti musų 
pajėgos.

Vyt. Bičiūnas.
“L. B.”

Gimines.
— Ar nori, Prane, štai 

tave supažindinsiu su savo 
giminaičiu. .

— Pažįstu -.jį, kituomet 
jis buvo ir ‘mano giminai
čiu:

TREMTINIŲ ŠELPIMO 
REIKALU.

Tremtinių gyvenimas ne
apsieina be liūdnų naujie
nų. Tremtinių esama apie 3,- 
000.000. Juos šelpia šimtai 
įvairiausių vyriausybės bei 
visuomenės įstaigų. Paga
liaus buvo įsteigta Tam ti
kroji Taryba. Buvo matyti, 
kad atjaučiama tremtinių 
reikalai ir vargai ir, rodos, 
galima buvo tikėtis, kad su 
jais bus skaitomasi ir to
liau. Nustoję viso turto (ne
kalbant apie įvairius kitus 
neatly ginamus nuostolius), 
tremtiniai buvo išnešti iš 
savo būklės, iš savo namų. 
Galima nesuprasti žmogaus 
kančių, galima neatjausti 
žmogaus nelaimių, bet, ma
tant alkstantį ir trokštantį, 
negalima pro šalį praeiti. 
Ir nebuvo praeita: nemen
kai sušelpta ir daug paleng
vinimo tremtiniams suteik
ta. Vienok dar ne galas.

Tame visa svarbumą, jog 
dar ne galas, o tuo tarpu 
jau apie baigų kalbama, 
kaip apie būtinų faktų, nes, 
girdi, įsteigus tam tikrąją 
Tremtinių reikalų Tarybų, 
vyriausybė visai nemanan
ti tremtiniams tokių didžiu
lių sumų skirti; priešingai, 
ji mananti pamaži šelpimą 
mažinti ir tokiu budu visų 
reikalų likviduoti. To suma
nymo vykinimo pradžia jau 
jaučiama: iš tautų organi
zacijų manoma atimti mok
sleiviai — jau imama. Pe-

ŽMOGAUS KUNUI TIN
KAMŲ SĄNARIŲ DIRB

TUVĖ PARYŽIUJ.

Viename švedų laikraš
tyj (Chafud.) išspausdinta 
indomi korespondencija iš 
Paryžiaus apie tonai įsistei
gusią nepaprastą rankų-ko- 
jų ir kitų kūno sąnarių 
dirbtuvę. Ją atidarė franeu- 
zas daktaras F. Koė (Gh. 
Gauet).

Šita sužeistos žmonijos 
labui įstaiga yra Rišar- 
Renuar bulvare, 119 name. 
Tai visiems labai indomi 
Paryžiaus kertelė. Čia vie
nų sykį į metus esti dide
lis mėsos turgus (Marchė 
de jamhon); skersgatviai 
pilni krautuvių-krautuvėlių 
pilnų medinių ir senobinių 
dirbinių ir visokių rakandų 
nuo dailesniojo iki pras- 
čiausiojo geležinio laužiko.

Dirbtuvę puošia augščiau 
ineiginių durų didelė graži 
iškaba, ant kurios parašas: 
“Dirbtinės rankos ir kojos. 
— F. Koė, — Labaratorija 
ir atelje”. Pats Koė — vi
dutinio ūgio tikrai francu- 
ziškos išvaizdos, mėlyna
kis, juodbruvis žmogelis, su 
juodais ustais ant išblyš
kusio veido. Dirbtuvės ka- 
ridoriuj išlipinta sienos pie
šiniais, fotografijomis ir li
pytais žmogaus kūno sąna
riais, rodančiais, kaip žmo
gus dirba su dirbtiniais są
nariais. Kita paveikslų gru
pė rodo buri žmonių, nete
kusių karo lauke abiėjų 
rankų: jie susodinta už di
delio stalo, valgo ir geria 
pridėtinėmis rankomis. Vie
ni ima iš bliudo, kiti neša 
burnon duonos kąsnį, tre- 
čiasai geria . vyną iš butelio, 
kurį pats laiko ir tt. Kito
je fotografijoj matyt vy
riškis, spaudžias dirbtiniais nė to tiek negalėtų padary-

i

pirštais rašomosios maši
nos klavišus. Toliau nupie
šta generolas Buaie-Rcss, 
sėdis ant arklio ir laikas 
pavadį pridėtine ranka. 
Koės dirbtuvėj užsisakė 
sau ranka, tarp daugybės 
kitų, franeuzų poetas Bleza 
Smadrar, generolas Guro ir 
Maksimo Gorki jo sūnūs.

Visa ranka dirbama me
talinė, tiktai pirštai pride
dama iš gumijos arba kam
ščių medžio žievės. Rankos 
raumens ir gįslų vieton in- 
dedama dvi metalini lentu- 
ti iš viršaus ir iš vidaus, su 
kuria sujungta ir pirštai. 
Rankos viršutinė pusė, prie 
kurios pridedama raumens 
medžiaga, įvyniota odinėn 
rankovėn. Viduje intaisyta 
mechaniškas kablelis, kurio 
viršutinis galas prisegta 
prie odinės rankovės, o vi
dujinis — prie ašies, prie 
kurios prisagstyti pirštai. 
Odinė rankovė sujungta su 
prietaisu, apimančiu kruti-i 
nę ir sprandų. Pirštus judi
na liemens raumenų judė
jimas : lengvas atsidūsėji
mas, pakeliąs krutinę ir 
mygąs plunksną (sprenži- 
iių), atgniaužia pirštus, leng
vas gi peties krustelėjimas 
sugniaužia pirštus. Šitie kū
no judėjimai nereikalauja 
daug spėkos; prie jų greit 
inpranta kiekvienas, kurs 
naudojasi dirbtine ranka.

Koė savo svečių, kores
pondentą, nusivedė dirbtu- 
vėn ir ten jam parodė ne
matytų reginių. Apie pusė 
tuzino jaunų vyrukų, kare 
netekusių rankų, dirbtinė
mis rankomis dirba, obliuo
ja, pjauna, šlipuoja, kalinė
ja. Svarbesniuosius darbo 
dalykus jie chrba sveikąja 
ranka, tečiau be pridėtinės

ti. Pridėtine ranka jie pa
ima reikalingų daiktų, deda 
jį reikiamon vieton, paduo
da geležį žnyplėsna, apvar- 
to kaip reikiant, o tuo tar
pu sveikąja ranka nupie- 
luoja kaip reikiant ir tt.

Varinė nikeliuota ranka 
labai panaši į gyvų; ji dirba 
labai lengvai ir liuosai.

Ana jaunikaitis smuikuo
ja. Metaline ranka jis pa
sisveikina su svečiu ir pa
rodo jam, kų jisai veikia. 
Jis paima nuo stalo rašalų 
ir atgal pastato ten, iš kur 
paėmė. Jis paima stiklinę 
vandens ir prineša sau prie 
lupų. Visai lengvai jis pa
kelia nuo grindų adatų. Jis 
paima smuikų ir su jausmu 
smuikuoja “Marselietę”; 
smičių vadžioja pridėtine 
ranka, o stygas spaudo kai
riąja, sveikąja ranka.

Koė stebuklingų savo 
darbų išgalvojo prisižiūrė
jęs karo ligoninėj į beran
kius kareivius. Jis gerai iš
simokė anatomijų ir padir
bęs pirmutinę dirbtinę ran
kų, parodė jų garsiam chi
rurgui, prof. Amarui, kuris 
Koei padėjo išradimų išto
bulinti. Dirbtinė ranka nuo 
alkūnės, su visu raumeniu, 
sveria 700 gramų (apie l1/^ 
svaro) ir kainuoja 400 fran
kų (200 rb.). Koės išradimu 
naudojasi jau daugiau 125 
žmonių. Daug užsakymų 
Koei davė franeuzų valdžia. 
Nesenai gauta laiškas net 
iš Vokietijos, prašant at
siųsti dirbtinių sųnarių ka
talogų. Jis atėjo tiesiu ke
liu per Šveicarija. Franeu
zų valdžia laiškų leido, gai
lėdama sužeisto savo prie
šininko, ir nedrausdaina 
jam pasinaudoti šituo ste
buklingu išradimu.

(“R. G.”)
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Musų Moterims
se ir net visokiuose biuruo
se.

Antai šiandie Anglijoje 
apie 2 milijonai moterių at
likinėja visokius vyrų dar
bus. Daugumas moterių 
prie visokių užsiėmimų ir 
darbų dėvi vyriškus drabu
žius. Kai kurioms mokamos 
vyriškos algos. Anglijos su- 
fragietės, kurios pirm karo 
tik langus daužydavo, šian
die slaugo ja sužeistus ka
reivius, dirba visokius lau
kti darbus, šoferiauja, tar
nauja ant geležinkelių ii 
gatvekarių ir tt.

Tas pat veikiasi Franci- 
joje, Vokietijoje, Austrijoje 
ir net Rusijoje, šitoj žino
moj atžagareiviškiausioj ša
lyj-

Taigi matome, kaip šis 
baisus karas Europoje stai
ga pastūmėjo moteris į vi
sai kitokias, pažangiąsias 
vėžes. Dabar kariaujančiose 
valstijose su moterimis jau 
rokuojamasi. Nes pamatyta, 
kad be jų negalima apsieiti.

Pirmyn pasivarė pažan
goje ir lietuvės moterįs. Štai 
Amerikoje lietuvės moterįs 
turi savo organizaciją, lei
džia savo laikraštį ir nema
žiau už vyrus rūpinasi šel
pimu nukentėjusių del ka
ro savo brolių ir seserų. Jos 
lygiai daug darbuojasi ir 
tautos reikaluose. Ir tuo ap
sireiškimu reikia tik’ pasi
džiaugti.

Musų tautos graži ateitis 
tik apsišviečiusiose mote
ryse! Ag.

AR ŽINOT, KAD —

Nušveisti pajuodusius mi
singinius daiktus, kaip lo
vas ir tt. galima su uksusu 
ir tiek pat ištirpintos jame 
druskos. Gerai ištrinti va
lomąjį daiktą su tuo skys
timu, leisti apdžiūti ir pas
kui gerai nuplauti su šiltu 
muiluotu vandeniu. Su sau
su minkštu audeklu trinti, 
kol pradeda misingas žibė
ti.

Tą patį galima pavartoti 
ir del varinių daiktų.

♦ *
Išėmimui arbatos plėtmų 

iš baltų (tik ne vilnonių) 
audeklų reikia audeklą iš
tempti ant gilaus indo ir 
užpilti karštu vandeniu.

Juodylą galima išimti iš 
baltų skalbinių (taip iš šil
ko ir balto “crępe de- 
shine”), apipilant plėtmą 
druska ir užpilant peroxi
de’u. Lai mirksta ^peroxide 
kokias dvi valandas.

* *
Drabužius, suteptus su 

smala, galima išvalyti gerai 
sumirkius ir patrynus su 
terpetinu. Arba galima iš
trinti plėtmą su taukais ir 
užpilti verdančiu vandeniu.

♦ *
Žolines plėtmas galima i- 

šimti pamirkius drabužį pa
sukose ir išdžiovinus ant 
saldės, arba pamirkius ke
rosine ir gerai tarp rankų 
ištrynus pakabinti lauke.

“M. D.” ‘

MOTERIS IR KARAS.

Europoje vis dar siaučia 
pasibaisėtinos, negirdėtos- 
nematytos, skerdynės. Ir 
šitoms skerdynėms nepra
matomas galas. Žmonių vi
sas genijus ir visos jėgos 
intemptos ne kitkam, bet 
tik išradimams visokių, kad- 
ir baisiausių, priemonių, į- 
nagių, kuriais butų galima 
pasekmingiau skersties, žu- 
dyties. Šitose skerdynėse 
jau keli milijonai jaunų vy
rų paguldė savo galvas. Dar 
daugiau kitų paliko visam 
gyvenimui luišais, bejėgiais, 
neregiais.

Ir kuomet tos vyrų sker
dynės po plačiuosius Euro
pos laukus rodos vis labiau 
šėlsta, kągi tuo metu veikia 
moterįs?

Kaip žinoma, pirm karo 
visose šalyse moterįs buvo 
laikomos kaipir atvienė tos, 
jos nebuvo prileidžiamos 
prie viešųjų darbų ir visuo
meninių reikalų tvarkymo. 
Prieš moteris buvo uždary
tos visuomeninio gyvenimo 
durys ir jos negalėjo pasi
džiaugti pilnąja liuosybe, 
kokia naudojosi vyrai.

Bet štai ant pasaulio ne
tikėtai krinta baisus kata
klizmas ir su šituomi pasi- 
liuosuoja nelaisvės pančiai, 
kuriais buvo subraklinta 
moteris.

Pasaulį ištiko žudynės, 
kraujas, kentėjimai, nute- 
riojimas, pabėgimas, skaus
mas, mirtis ir begalės kitų 
nelaimių. Susirėmė galin
gosios valstijos. Nesuskai
tomos kareivių koliumnos 
kaip jūrės ėmė banguoti di
džiausiuose žemės plotuose. 
Prasidėjo gausus kraujo lie
jimas.

Ir štai paskui tas karei
vių koliumnas slenka eilė
mis tylinčios sužeisti], karei
vių slaugo toj os, mirštančių
jų suraminto jos — moterįs. 
Jos gelbsti sužeistiems ir 
mirštantiems kareiviams, 
kiek tik išgali, karo laukuo
se tarpe dūkstančių visomis 
pusėmis kulipkų ir šrapne
lių. Stengiasi jos visomis iš
galėmis išgelbėti iš mirties 
nagų tai, kas išgelbėti gali
ma. Pas šitas moteris tegy
vuoja tik vienų-vienas obal- 
sis: gelbėti, gelbėti ir ramin
ti. Ir jos tą iš savo liuoso no
ro pareigą atlieka su di
džiausiu pasišventimu, su 
didžiausiu atsidėjimu. Kaž
kas kada juk ne veltui yra 
pasakęs: Jei nebūtų pasi- 
švenčiusių moterių karai 
neb.utų galimi. Tik visa bė
da tame, kad moterįs karus 
sulaikyti yra bejėgės. O jei 
jos karo laukuose nesidar- 
buotų, tuomet neišpasaky
tai padidėtų kareivių ken
tėjimai. Šituos kentėjimus 
jos kaip tik ir mažina. Už 
tą jų pasišventimą taigi jos 
ir apšaukiamos karžygėmis.

Bet apart karo laukų 
šiandie moterįs darbuojasi 
ir visuomeniniam gyvenime. 
Kuone visi vyrai darbinin
kai pašaukti kareiviauti. 
Likusios namie moterįs turi 
atlikinėti visokius vyrų dar
bus, prie kurių pirmiau jos 
nebuvo prileidžiamos. Taigi 
moterįs šiandie užėmė vyrų 
vietas dirbtuvėse, prekybo
je, ant geležinkelių, laukuo

danu su ja makaluoti po 
ova. Bet nesurado.
“Aš manau, kad pelė jau 

pabėgo. Bet ar tu tikrai ma
tei, kad ji čionai buvo?”

“Ne, ne, man tik taip at
rodė akyse.

Tėvas pelę išvijęs nuėjo 
savo kambarį ir vėl įvirto 

lovon. Nespėjo dar kaip 
reikiant atsigulti, kaip iš 
eito kambario girdi vaiko 
balsą: “Tėveli, a tėveli!”

“Na, kas ten dabar pasi
darė?” — pamąstė.

Nueina į vaiko kambarį 
ir klausia, kas jam yra.

“Atnešk stiklą pieno, nes 
noriu gerti”.

Atneša tėvas pieno ir sa
ko:

“Štai gerk; ko čia tau 
taip šaukti”.

O vaikas sako:
“Aš noriu gerti ne iš sti

klo, bet iš savo sidabrinio 
puodelio”.

Pagirdė vaiką iš sidabri
nio puodelio ir tėvas vėl nu
ėjo gultų. Kojas buvo be- 
kelfąs į lovą, kaip štai pasi
girsta balsas iš kito kamba
rio : ‘ ‘Tėte,, tėtyti!’’

“Kas gi ten dabar? Tikri 
stebuklai!” — taria sau tė
vas. i

Nueina, kitas vaikas klau
sia:

/ - r»

“Ar tėtis mušei Jonų Ta
rną?”

‘‘Jei tu nemiegosi ir ne
duosi -man ramybes, tai ir 
tu gausi”, atsako tėvas.

Eina gulti ir nusprendžia 
tolesniai neklausyti jokių 
šauksmų. Beeidamas sutin
ka žmoną, kuri ir sako:

“.Pirm, negu eisi gultų, 
nueik į pašiūrę ir pažiūrėk,

3. Nežaisk su manim, pa
valgydinus mane.

4. Neduok man “nurami
nančių syrupų”.

5. Nenešiok manęs į kru
namųjų paveikių teatrėlius.

6. Nesupki ir nemėčioki 
manęs smarkiai.

7. Neleisk man bovytis su 
nešvariais guminiais spe- 
niukais ir bonkutėmiš ant 
nešvarių grindų.

8. Nelaikyk manęs apvy
nioto į guminius vystyklė
lius, "nebent trumpam lai
kui.

9. Nebučiuok manęs į lu
peles — jeigu jau turi bu
čiuot — bučiuok į kaktelę, 
veidelius ar rankutes.

10. Norėdama išmėginti 
šilumą mano bonkutės, ne
imk man duodamojo gumi
nio spenelio į savo burną.

11. Norėdama mano vei
delį nuplauti — nedaryk to, 
už spjaudama ant nosinės, ir 
trindama mano veidelius.

12. Neguldyk manęs į lo
vą kartu su savim ar su kuo 
kitu, aš turiu turėt atskirą 
lopšelį, ar lovelę.

13. Nekosėk, ir nečiaudėk 
man į veidelį.

14. Nepavelyk žmonėms 
kosintiems, ar turintiems 
šaltį, glamonėti mane.

15. Neapgauliok manęs su 
“nuramintoju” (tuščiu gu
miniu speneliu — “paci
fier”) nes aš noriu turėt 
gražias lupeles kuomet už
augsiu. Nuolatinis čiulpi
mas spenelio iškraipys ma
no lupeles.

Karščiams užėjus.
16. Neužmiršk manęs nu- 

maudyt bent vieną ar du 
sykiii kasdien, drugname 
vandenyje.

17. Neužmiršk, jog man 
reikalinga dviejų valandų 
poilsis kasdien, vėsioje vie
toje. Nepamirški uždengti 
mane su mosquito netting, 
idant apsaugojus mane nuo 
musių ir kitu vabalu.

18. Neužmiršk! man duo
ti atvirinto ir ataušinto 
vandens gerti bent kelis 
sykius per dieną.

19. Neįvyniok manęs į 
daugybę drabužių, kuriuose 
aš prakaituoju. Raištelis, 
vystiklėlis ir plonutė jupe- 
lė — tai viskas, kas man 
reikia laike karščių.

20. Nemėgink manęs “gy
dyti” patentuotais vaistais, 
ar kūmučių, bei kaimynų 
patarimais. -Man susirgus, 
pašauk mano prietelių — 
daktarą.

21. Ir jei nori, mane tu
rėt sveiką ir linksmą, aš 
turiu turėt: tyrą orą, šva
rius drabužėlius ir švarų 
maistą.

Auklė.
“M. D.”

MAŽULĖLIO PRAŠYMAI.

1. Ncpriversk manęs val
gyti, kuomet aš nenoriu.

2. Neleisk man čiulpti tu
ščių bonkučių.

MEDUODA SENIUI. 
RAMYBES.

Senis Baronas, viską ap
žiūrėjęs, atsigulė pasilsėtų 
po visos dienos rūpesčių. 
Jau buvo bepradedąs mig- 
dyties, kaip štai 18-kos me
tu duktė įbėga klykdama į 
senio kambarį: “Tėvel! 
Gelbėk! Susimildamas gel
bėk!”

“Na, kas pasidarė?” — 
klausia pašokęs nuo lovos 
tėvas. “Ar vagis laužiasi 
kambarin, ar kas tokio?”

“Oi ne, tik gelbėk! Mano 
kambaryje yra pelė!”

Senis pasiėmė šluotą ir 

ar kartais aš nepalikau ant 
vežimo savo apsiauto”.

Nuėjęs nieko neberado.
Sugrįžęs kuoramiausia ei

na prie savo lovos, kaip štai 
suskamba varpelis prie du
rių.

“Del Dievo malonės! Kas- 
gi čia tokiuo vėlu laiku ga
lėtų skambinti”.

Lipa tropais žemyn, pri
siartina prie durių, žiuri, 
stovi sūnūs už durių.

“Atsiprašau, tėvel, kad 
be reikalo pažadinau, bet 
raktą buvau pamiršęs pasi
imti”.

Supyko senis. Nuėjo ar- 
timan viešbutin ir sako:

“Duokite man tokį kam
barį, kuriam galėčiau mie
goti be jokių trukdymų”.

YPATOS LAISVĖ.
Louis N. Hammerling. 

LXVIII.
Nurodymai, kurie buvo 

apkalbami straipsniuose a- 
pie ypatos laisvę per pas
kutinius tris metus, kaip 
matyt, pradėjo, bent neku
rtuose dalykuose, atnešt 
vaisius, ar bent ir kiti pra
dėjo panašiai protauti apie 
pajudintąjį klausimą.

Nepersenai męs rašėme 
apie kilusius šių laikų ame
rikietiškoje draugijoje pa
linkimus aprubežiuoti žmo
gaus aktyviškumą, o su tuo- 
mi ir laisvą veikimą iš vie
nos pusės, o taipgi apie au
klėjimą platesniojo gyveni
mo iš kitos pusės. Męs mi
nėjome apie smulkiuosius 
reguliavimus individuališ- 
kų pasielgimų, kaipo pa
sekmes nuolataus draugavi- 
mosi sų kitais, kuomet juo 

Pasiimk šitą Laikrodėli
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Chicago, III.
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TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY Inc.
S, P. TANANEVKIUS, Prezidentas

3249 So. Morgan Street Chicago, Ill.

smulkesnis darbo ir pramo
nės specializacijos paskirs
tymas, tuo artesnis san- 
draugiškasai žmonių susi
jungimas, kuris paliuosuo- 
ja pavienius nuo daugelio 
keblumų ir veda prie ge
resnio abelno susipratimo ir 
tolerancijos.

Beveik tokioje-pat pras
mėje kalbėjo Elihu Root, 
buvęsis Suvienytųjų Vals
tijų Senatorius nuo New 
Yorko valstijos, kaipo pir
mininkas Amerikos Advo
katų Draugijos, prakalboje 
sakytoje Rugpjūčio 30 apie 
advokatų patarnavimą vi
suomenei. Ponas Root kal
bėjo daugiausiai apie teis
ini skus dalykus, bet jo kal
ba taip arti palytėjo apkal
bamąjį musų plausimą, kad 
męs pasiryžome padaryt 
nekurtas ištraukas iš tosios 
prakalbos. Ypatingo pažy
mėjimo vertas čia paminė
jimas, jog męs užmirštame 
savo pareigas link musų 
šalies, supintas su musų 
teisėmis, apie ką męs dau
giausia ir kalbame savo 
straipsniuose apie ypatos 
laisvę. Męs net pabraukia
me nekurtuos p. Root pa
sakymus apie pasikėsymus 
užgniaužt individualų lais
vę besistengiant priverst 
individualus gyvent sulyg 
svetimų papročių ir idėjų, 
kas, anot kalbėtojo, yra 
griovimu musų valdžios pa
matinių principų, net jei 
tas butų daroma ir didžiu
mos.

Męs negalime surast aš
tresnių išsireiškimų, kaip 
kad p. Root šie pasakymai:

‘ ‘ Suvienytųjų V alstijų 

žmonės privalo atkreipt sa
vo atydą į savo pažvalgas 
link musų valdžios. Perdi- 
delis. iš musų skaičius ban
do išgaut iš šios šalies ką 
nors del savęs, bet perma- 
žas iš musų skaičius bando 
patarnaut šaliai. Biurai, 
pramonės, individualų ir 
luomų pelnikavimai — tai 
perdaug įsivyravus spėka, 
kuri suka valdžios ratus. 
Perdidelis iš musų skaičius 
yra užmiršęs, kad valdžia, 
kuri privalo užlaikyt laisvę 
ir tiesą, tur turėti visuome
nės širdžių ir dvasios para
mą, o ne nepaisymą. Perdi
delis iš musų skaičius užsi
miršo, kad ne tik nuolatus 
budėjimas, bet ir nuolatus 
priešų atstūmimas yra lais
vės palaikymu. Musų min- 
tįs yra užimtos svajonėmis 
apie musų tiesas, bet męs 
mažai rūpinamės apie musų 
pareigas. Europos tautų 
svarbiausia spėka — tai 
jos žmonių dvasia prive
danti prie ištikimybės, ger
bimo ir pasišventimo link 
savo šalies. Suvienytosios 
Valstijos tame toli atsiliks, 
jei negims šaliai ištikimybė 
ir pagerbimas”.

Kiekvienas pasididinimas 
valdiškos spėkos link gyve
nimo kontroliavimo yra da
liniu ’ paaukojimu individu- 
ališkos laisvės ir žingsniu 
atgal prie draugijinio surė
dymo, kuriame žmonių gy
venimas yra reguliuojamas 
daugiau įstatais, negu jų 
pačių norais. Męs privalu
me apsižiurėt, kad, remda
mi valdžią, neprastotume 
tos laisvės, ant kurios mu
sų valdžia yra paremta.

visuomes 
parodys 
tau tikrą 

laiką
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No. 37Lietuvių Laikraštis?‘Katalikas”8 Iš Chicago.
kiti

Pa.

gavo.

Toli dar tie laikai, 
nekaltybė tiek daug, 
globojama, kaip kad 
ma su piktadarybe.

kad 
butu 
daro-

Paieškau oavo tikro pusbrolio, Kon
stantino Gaupio, kurs pirmiau gyveno 
Pittsburge. Taippat paieškau Stanis
lovo Anučausko, kurs gyvena Chica
go}. Labai prašau abiejų tuojau atsi
liepti adresu: 

Petronėlė StaražinskaitS.
877 Cambridge St., Cambridge, Mass.

IR ŽYDAI POROSE 
NESUTINKA.

Ne tik lietuviški socialis
tai pajuokia moterystę, bet

lų $5,000,000.
Ta žinia yra tikrai sensa- Į Chicago, Ill. 

cijinę. Nes iki šiolei užsie-l

tik” $10,- 
jis

i•; j-<517- ■ ■' t ’• ’■<r '■’’’■.f-NV y

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “ KATALI

KU tas gaus gražių dovanų vertes 
50c. Pasinaudokite proga.

JUOZAPAS SAUSOKAS, '
829 Clifford Ave., Rochester, N; Y.

niams pinigus skolino tik 
New Yorko bankai, gi chi- 
caginiams buvo paliekamos

-__ _ _ __ _ vien nuotrupos.
BRANGUMO PR S- g^as atsitikimas dabar 

TĮS. liudija, kad ir Chicago inei-
Valgomų daiktų brangu- na plačion finansinėn tur- 

mo priežastis Chicagos gy- gavietėn.
ventojams darosi vis aiš- --------------
kesnės. Jau kuone kiekvie- REZIGNUOJA VIEŠŲ- 
nam yra žinoma, kad valgo- JŲ DARBŲ VIRŠININ- 
mų daiktų pristatytojai sa- KAS.
vo sandeliuose laiko neišpa- Viešųjų darbų Chicagoje 
sakytų daugybę maisto, kad viršininkas, Wm. R. Moor- 
paskui jį parduoti augšto- house, pasiuntė majorui sa- 
mis kainomis, prisidengiant vo rezignaciją. Iš užima- 
abelnuoju maisto pritruki- mos vietos jis norėjo pasi- 

. r mu. traukti tuojaus, bet majoro
kokius pristatytojus rei- prašomas pasiliko kaiku- 

kia sulyginti su banditais, riam laikui. Rezignuojąs 
Nes banditai (plėšikai) re-Relei prastos algos, nes į 
veiveriais, o anie badumi metus gaunąs 
išlupa iš gyventojų paskū-|000. Kitam^ užsiėmime 
tinius pinigus. gausiąs daugiau algos.

Antai Chicagos sveika-j -----------------
tingumo departamento vir-l ŽIŪRĖS VAIKŲ 
šininkas. dr. Robertson vie-1 DANTŲ.
nam maisto sandelyj “Chi-I Sulyg Chicagos majoro 
cago Cold Storage Ware- Thompson© parėdymo, per 
house Co.”, 1401 So. Clin- visų savaitę, prasidedančia 
ton gat., atrado apie 33 mi- gruodžio 4 d., visam mieste 
lijonus sukrautų kiaušinių.|bus' peržiūrėta visų vaikų 

Tokių
Chicagoje yra daug.

Taigi miesto
daugiau nieko nereikia da
ryti, kaip tik tuos speku- 
liantus-pristatytojus pa
traukti atsakomybėn ir vi
sus valgomus produktus su- 
konfiskuoti.

Bet ji taip nepasielgs.
Verčiau tegu gyventojai 
badmiriauja.

firmas. Anglijos boikotas 
nepalyti nei Suv. Valstijų, 
nei neutralių valstybių fir
mų. Bet su vokiškomis fir
momis, kad šitos butų Die
vas žino kur, nenori turėti 
nieko bendra.

Taigi ir vėl patraukta 
per nosį šios šalies demo
kratinei vyriausybei. Tų pa
tį daro su Amerika vokie
čiai ir net Meksikos papra
stieji plėšikai — galvažu
džiai. Ir taip, jei ne blogiau, 
bus dar sekančiais ketve
rtais metais.

Indomiausia tas, kad An
glija į Suv. Valstijų notų 
jau senai atsakė. Bet vy
riausybė prieš rinkimus ne
drįso paskelbti to atsaky
mo.

Visa tai paskelbta tik lai
mėjus rinkimuose demo
kratams.

TRINERIO AUKSUOTAS 
KALENDORIUS.

>. Trinerio sieninis Kalen
dorius 1917 metams yra 
gražus kaip pasižiūrėjimui, 
taip ir minčiai. Viršuje auk
sinių apvadų yra majestoti
nė Columbia stovyla su 9 
gražybėmis savo tautiniuo
se rūbuose. Washington© 
portretas su penkiais regi
niais. (Rhine, Italijos vy
nuogynai, Trinerio labora
torija ir kiti) padaro visų 
vaizdą labai gražiu. Pasiųsk 
10c. supakavimui ir per
siuntimui. Jos. Triner Ame
rican Elixir of Bitter Wine 
išdirbę jas, 1333-1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill.

(Apg.).

Vienaip pamiršo, kitaip 
neišmoko.

Daugelis Vilniaus guber
nijos lietuvių sodiečių labai 
myli kalbėti lenkiškai. Štai 
kaip kalba lenkiškai lietu
vaitė, kuri tūlų laikų išgy
veno Vilniuje ir lietuviškai 
pamiršo: “Kogut pošla, ku
rą pšyšet”.

Taip tokie ir kalba 
kitų nesuprazdami.

“storehouse’ll”]dantų stovis. Tai įvyks mo
kyklose ir privatiniuose na- 

valdybai Įmuose. Tai bus atlikta vel
tui. Šitan darban majoras 
pakvietė visus gydytojus ir 
dentistus.

DIDELIS GAISRAS.
Praeitų ketvergų Siautė 

didelis gaisras Kensington 
Varduose, priklausančiuose 
prie Michigan Central Rail
road Co. Sudegė daug vago
nų su visokiomis prekėmis. 
Sudegė keli prekių sandeliai 
ir su biuru. Žuvę ir bendro
vės biznio visi rekordai, 

ir tarpe žydų pasitaiko vi-l-^uos^°liai aprokuojami ligi 
šokių tos rųšies nesmagumų. Į $250,000.

Antai Chicagoje persis-j r
kyrimų teisman papuolė in-1 PABRANGSIĄ AVALAI, 
domus žydų poros reikalas.! Chicago j įvyko garborių 

: Estera Karan reikalauja I sąjungos suvažiavimas. De- 
peįsiskyrimo su savo vyriiT^e8‘atai tvirtino, kad viso- 
Ąviaz. Šitų kaltina už ne- kios rVgies avalų (čevery- 
piįdymų prižadėjimo raštu, M) kaina veikiai pakilsian- 
jogeį.jis negirtausiųs ir ne-pi ligi $15 ip augščiau. 
jiazii’Upsiųs iš pinigų. Trūksta skuros avalus

Teismui inteiktas priža-įdirbti. Anglija štai nesenai 
dėjimo dokumentas taip Amerikoje supirko visokios 
škfltnba: į rųšies skuros net už 20 mi-

“Aš, Aviaz Karam, šiuo-Pj°nd dolerių.
fili pasižadu ir prižadu sa-T Tuo tarpu iš Europos ne
ito'žmonai Esterai, kad nilo j atgabenama skurų.
šios dienos atsisakau blogo --------------
įpratimo girtauti, kaziruoti ANGLIJA SAVO VEIKIA, 
įš įrinigų ir kitų negerų dar- Savam laike Anglijos vy- 
bų, kurie priešinasi šven-p’hiusybė paskelbė daugė
tiems Dievo įsakymams. liui amerikoninių firmų, ku- 

“Jei nuo šiandie prasi- riose darbuojasi vokiečiai, 
kalsiu ir neišpildysiu pasi- savo boikotą. Suv. Valstijų 
žadėjimo, mano žmona turi vyriausybė prieš tai pro- 
pilną teisę išmesti mane iš testuodama pasiuntė notą, 
namų ir pertraukti su ma- Anglija štai ką į notą, 
nimi visokius santikius. trumpai atsakė:

“Dar prižadu, kad visus Anglija turi pilną teisę 
savo uždarbius, tuojaus po boikotuoti savo priešininkų 
jų gavimo, parnešiu pilnai ..........
namo ir atiduosiu savo žmo- ANTGALO PASVEIKO, 
nai. A. Karam. “Mano pati sirgo ilgus

Liudininkas: Haidow Ab- metus delei gyvenimo per- 
lahat”. mainos ir jokie vaistai jai

Ir štai žydelis tų savo pri- negelbėjo. Tąsyk ji pradėjo 
žadėjimų, neišpildė ir žmona imti Trinerio Amerikinį 
už tai reikalauja su juo per-Karčiojo Vyno Eliksyrų ir 
siskyrimo, kad butų jai ga- greitai pasveiko”, rašo 
Įima surasti kitų kokį ne- mums p. John Miller iš Ro- 
naudėlį su pinigais. yalton, III. Šitas vaistas iš-

--- -— valo žarnas, sustiprina ku- 
DUODA CHINAMS ną ir sutaiso nervus. Į kie- 

PASKOLĄ. tus vidurius, dujas vidu- 
Iš Chinijos ambasados riuose, nervuotumų, ar ap- 

Washingtone gauta žinia, skritų susilpnėjimą jo veiki- 
kad Chicagos bankas “Com- mas yra stebėtinas. Kaina 
mercial National” cAA *--■L--1 T-~ m—

Chinijos vyriausybei pasko- nėr, išdirbę jas chemikas, 
la $5.000.000. 1333-1339 So. Ashland ave.,

NAUJA KOMETA 
PADANGĖSE.

St. Louis. Mo. — Didelė 
kometa, kokios ligšiol nuo 
žemės nebuvo matyta 
skrenda saulės linkon, anot 
pranešimo astronomo kun. 
Brennan. Į dienų kometa 
nuskrinda su viršumi mili
jonų mylių. Šita kometa že
mės gyventojams bus mato
ma ateinantį birželio mėne
sį šiaurvakarinėje pusėje. 
Astronomai jų yra pavadi
nę “Kometa B.”.

Gerai užmokėjo.
Groserninkas į savo vežė

jų:
— Džianai, ar gavai nuo 

;o besųžinio, kurs prisisko
linęs krautuvėje?

— Gavau.
— Ir ten buvai? .
— Žinoma.
— Na, nors kartų

Nors prieš Velykas turėjo 
atsiteisti. O ar daug davė?

— Nedrįstu sakyti...
— Sakyk, kiek gi gavai?
— Gavau du kartu į an

takį ir kartų į užpakalį įs
pirti.

NE VIS VIENA.
Ne vis viena yra pirkti 

Trinerio Linimentų, ar ko
kį kitų sutaisymą nuo pa
matų, ar neuralgijos. Trine
rio Linimentas pagelbsti ti
krai ir greitai ir to ligoniai 
ir nori. Susižeidus, nikste
lėjus, supiltus ir tt. Trine
rio Linimentas turi nepaly
ginamų vertę. Kaina 25 ir 
50c. aptiekose, krasa 35 ir 
60c. Jei nori sustabdyti ko
sulį, ar kimulį, arba jeigu 
turi dusulį, tai paimk Tri
nerio Kosulio Malšintojų su 
pilnu užsitikėjimu. Kaina 
ta pati. Jos. Triner, išdirbė- 
jas chemikas, 1333-1339 So. 
Ashland Ave., Chicago, III.

(Advt.).

KAZIMIERAS NAŠLĖNAS
Paieškau savo žmonos, vaikų ir 

giminių Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Taujėnų valsčiaus, Skabei- 
kų kaimo. Žmonos vardas Ona, 
vaikų — Agota, Petras ir Rapo
las ; Motinos vardas Barbora, 
švogerio — Mykolas Strielčis ir 
Pranciškus Zuzis valsčiaus Del
tuva, kaimo Mikainų; taipgi pa
ieškau švogerio Kazimiero Valu
sis iš kaimo Nuoteke, valsčiaus 
Vaitkiškių. Visi jie Kauno gub. 
Neturiu nuo jų jokios žinios nuo 
karo pradžios, nežinau kame ir 
kaip jie apsiverčia. Prašau jų at
sišaukti, arba kitų apie juos pra
nešti adresu.

Kazimieras Naszlenas, 
300 Ella st., McKees Rocks, 

U. S. of A.

\ 3
Paieškau savo dviejų pusbro

lių Juozo ir Vinco Grajauckų ir 
pusseserės Magdalenos su jos vy
ru Jonu Brazaucku. Visi paeina 
nuo Vilkaviškio, Oškabalių kai
mo, Suvalkų gub. Gyveno Balti- 
morėje. Prašau atsišaukti, turiu 
svarbų reikalų. Turiu nuo jų bro
lio Valerijono, iš Rusijos, laišką. 
Jei kas juos žino, kur jie gyve
na, meldžiu man pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas.

Motiejus Utara, 
Box 622

Hastings (on Hudson), N. Y.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

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

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki o po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30

3360 Emerald avė., Chicago.

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas
Aš, pranešu savo draugams, pažįsta

miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau nauji} 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 8o. Morgan St., Cnicago, m.

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 žemiaus paminėtu antrašu. Rei
kia nepamiršti, kad tas viskas parsi
duoda ant labai lengvų išlygų, tiktai 
kreipkitės tuojaus pas

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

Teisybę pasakė.
— Juozuli, kaip tau yra 

maloniau mane matyti, ar 
žiūrint į mane, ar į mano 
fotografiją?

— Gėliau i fotografijų.
— Kodėl?

' — Nes ant fotografijos 
nekremti gurno ir neapsisei
liojusi.

NAUDINGAS SKAITY
MAS.

Plaukų Tonikas — pa
gelbsti — prašalinti pleiska
nas, sustabdo galvos niežė
jimų ir užlaiko jūsų galvų 
sveika. Pleiskanos, niežėji
mas, belaikinis plauku bį- 
rėjimas ir šitiems panašus’ 
nesveikumai yra neapsižiū
rėjimas ir nesmagumas. Ši
tie apsireiškimai yra pavo- 
vojingi, paprastai yra prie
žastimi dalinio arba visiško 
nuplikimo. Jus negalite at
sisakyti nuo apsaugojimo 
jūsų plaukų. Minkšti, stori, 
žvilganti plaukai yra drau
giškumo ir užsiėmimo tur
tas. Kad apsaugoti natura- 
lį plaukų dailumų ir žvilgė
jimų, vartok Plaukų Toni
kų. Kaina $1.50.

Nei alkoholio, nei mort'i- 
nos, nei hervino nei kitko. 
Saugus ir atsakąs nuo ko
sulio, užsišaldymo, gerklės 
uždegimo, užkimimu ir nuo 
strėnų mėšlungio. Geriau- 

isiai sutaisyta gyduolė nuo 
sunkumo krutinėję, skrep
lių paliuosavimo ir nuo du
sulio. Kaina 75c.

Agurkų Smetona yra ide
ale odos švelnintoja, kuri, 
jei tuojaus po nusiprausi- 
mo, vartojama, odų padaro 
švelnia, kaip aksomas. La
bai naudinga vartoti gydy
mui suskilusių rankų ir ki
tokių odos šiurkštumų. Kai- 

duoda|$L00. Aptiekose. Jos. Tri- na 75c.
Pinigus siųskite adresu:

N. A. LYONS, Pharmacist 
•7000 No. Clark st. Chicago 

(Advt.). : Cor. Lunt ave.
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Visokius Pakvietimus
Programas
Biznieriams Korteles
Antgalius Laiškams Ir Vokams
Konstitucijas Ir Brošiūras
Kolegas Ir Kitokius Spauzdlnius
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Greitai, Pigiai ir Puikiai
adresas:

TANANEVICZ PUBLISHING CO., Inc
' 3249 SOUTH MORGAN STREET CHICAGO, ILL
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