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Atsistadyno Anglijos ministe- 
rių pirmininkas

Nusilenkia tik prieš prievartą 
Vokietijoje visi vyrai mobilizuojami 

Rusų pažadėjimai Lenkams
LAUKIAMAS BUKA
REŠTO PUOLIMAS.

LONDONAS. — Prany
ko visokia viltis rumunams 
ir rusams išgelbėti Rumu
nijos sostinę Bukareštą nuo 
teutonų paėmimo. Teutonų 
armijų viena dalis prisiarti
no nuo šitos sostinės tik už 
kelių mylių ir miestas bom
barduojamas ir graujamas 
sunkiomis anuotomis. Kaip 
rumunų, taip ir rusų armi
jos dabar jau menkai gina 
miestą, tik rūpinasi kuo- 
greičiausiai pasitraukti nuo 
teutonų užpludimo.

Teutonai, vadinasi, baigia 
siekti savo tikslą. Greitai 
visa Rumunija bus pamušta 
ir, matomai, išnaujo rusai 
bus šluojami atgal iš Buko
vinos ir Galicijos. Paėmus 
Rumuniją, teutonams žy
miai sutrumpės karo fron
tas ir nauja nelaimė bus 
Rusijai.

Rusijoje gimė nauja bai
mė. Už šituos nepasisekimus 
rusai kaltina savo dideli ne- 
apsirokavimą. Buvo mano
ma, kad teutonams pritruks 
karuomenės prieš Rumuni
ją. Dabar pasirodė, kad jie 
ten yra sutraukę iš kažkur 
skaitlingąsias armijas.

Nėra žinių iš kitų karo 
frontų. Pranešama vientik 
apie Rumunijos nepalaimas. 
Talkininkai tikėjosi iš Ru
munijos turėti sau gerą pa
spirtį. Taip buvo teorijoje. 
Bet praktika kitką parodė. 
Rusija žadėjo rumunams 
pagelbėti, bet to neįstengė 
padaryti.

Karas todėl negreitai pa
sibaigs. Nes talkininkai ne
nori pasiduoti teutonams, o 
šitie dabar, paimdami Ru
muniją, dar labiaus susisti- 
prina. Nes ten atranda daug 
sau maisto ir visokios kari
nės medžiagos.

Teutonams svarbiausia 
bet tas, kad rumunų ka
ruomenės kuone pusė jau 
sunaikinta. Likusioji ka- 
ruomenė turi bėgti su ru
sais į Bukoviną, o iš ten į 
Rusiją.

Rumuniją patinka Serbi
jos likimas. Po Rumunijos 

atsikvėpę teutonai eis ant 
Rusijos.

Iš Bulgarijos sostinės So
fijos gauta žinia, kad kuo
met teutonai paimsią Buka
reštą, tuomet atsisuksią 
prieš talkininkus Makedoni
joje ir šituos sugįsią į jūres. 
Tuomet busią išgelbėta 
Graikija ir visas Balkanų 
pusiausalis paliksiąs teuto
nų rankose.

REZIGNAVO ANGLIJOS 
PREMIERAS.

LONDONAS. — Po ilgų 
kivirčų ir nesutikimų An
glijos kabinete pagaliaus re
zignavo ministerių pirmi
ninkas Asquith. Karalius 
George rezignaciją patvirti
no ir į premjerus pakvietė 
Andrew Bonar Law, unio- 
nistų lyderį. Gal dar pasi
trauksiąs iš kabineto ir ka
ro ministeris Lloyd-George.

PAAIŠKI KRUVINAS 
SUSIRĖMIMAS GRAI

KIJOJE.
LONDONAS. — Dabar 

paaiški, kad Graikijoje tal
kininkų susirėmimas su 
graikais buvo daug baises
nis, negu kad buvo pirmiau 

I pranešta. Karalius Konstan
tinas buvo padaręs suokalbį 
prieš talkininkus. Kuomet 
keli tūkstančiai jurininkų 
nuo talkininkų karo laivų 
buvo pasiųsta ant Atėnų, 
karaliaus karuomenė juri
ninkus apsiautė ir prasidė
jo mušis. Butų buvę išžudy
ti visi jurininkai. Bet jų di
džiuma graikams pasidavė, 
o kiti visgi turėjo žūti, 
stengdamiesi prasimušti iš 
užtaisytų jiems spąstų.

Karalius Konstantinas 
jau viešai sakosi jis esąs 
teutonų šalininkas. Ir jei 
talkininkai nesuspės laiku 
su juo apsidirbti, karaliui 
pagelbon ateis vokiečiai ir 
talkininkų kampanija Bal
kanuose bus žuvusi.

VOKIETIJOJE VISI 
VYRAI PAŠAUKTI KA

RAN.
Amsterdamas. — Vokie

tijos parlamentas didžiuma 
balsų priėmė valdžios pasiū

lytą Įstatymą apie visuotiną. 
Vokietijos vyrų mobilizaci
ją, anot pranešimo iš Ber
lyno. Sulyg šito įstatymo 
Vokietijos vyriausybė su
mobilizuos visus be išėmi
mo vyrus, nuo 17 iki 60 am
žiaus, ir pastatys juos prie 
darbo. Kurie bus stipresni, 
tuos pasiųs karo frontam 
Silpnesniesnieji bus pasta
tyti prie visokių valstybi
nių darbų. Anot vyriausy
bės, visi išvien gyventojai 
turi vilkti šio karo sunke
nybes ir visi turi savo darb- •/
štumu prisidėti prie tėvy
nės apginimo užėjus to
kiems baisiems laikams.

Delei to visoj Vokietijoj 
kilo baisiausias trukšmas. 
Moterįs su vaikais ima kel
ti demonstracijas. Visuose 
miestuose kilo riaušės, ne
išpasakyti maištai.

Vyriausybė kol-kas turi 
jėgų tuos maištus malšinti. 
Bet kaip ilgai jinai tesės, 
nežinia.

Basi, riaušės Vokietijoje 
veikiau pabaigs dabartinį 
baisų karą, kuomet paga
liau prisieis klupti Vokieti
jai nuo nepakeliamos naš
tos.

VOKIEČIAI DEPOR
TUOJA MERGINAS IŠ 

BELGIJOS.
Londonas. — Čia gauta 

žinios, kad vokiečiai iš Bel
gijos Vokietijon deportuo
ja ne tik vyrus nuo 17 ligi 
50 m. amžiaus, bet taippat 
moteris ir merginas. Ypač 
deportuojamos visos tos 
moterįs, kurios turi siuvi
mo mašinas. Be to, vokie
čiai Belgijoje sustabdo vi
sokius darbus fabrikosc ir 
kasyklose, kad paskui bu
tų lengviau ir parankiau 
bedarbius žmones siųsti į 
Vokietiją.

Neutralių valstybių pro
testai paliekami be reikš
mės.

Naujas jaunas Austrijo s imperatorius Karolis I su savo žmona.

IŠ RUSIJOS DŪMOS.
Petrogradas. — Praeitą 

subatą Rusijos durnoje kal
bėjo naujas ministerių pir
mininkas, generolas Tre- 
pov. Kuomet jis pasirodė 
durnos tribūnoje, kad per
skaityti valdžios sumany
mus visokiuose reikaluose, 
durnos atstovai socialistai 
sukėlė demonstracijas prieš 
ji. Trepov ėmė skaityti, bet 
socialistai atstovai dar 
smarkiau ėmė šūkauti. Tris 
kartus Trepov buvo pasiro
dęs tribūnoje ir visuomet 
turėjo prasišalinti trukš- 
maujant socialistams.

Pagaliaus durnos pirmi
ninkas Rodzianko inešė 
trukšmadarius prašalinti iš 
durnos. įnešimas priimta. 
Tuojaus aštuoni aršiausieji 
trukšmadariai išvesta už 
durių. Paskui ministerių 
pirmininkas Trepov jau ne- 
kieno nekliudomas perskai
tė valdžios sumanymus ir 
tolesniai kalbėjo į atstovus.

Trepov kalbėdamas pa
žymėjo, joge! 1915 metais 
Rusija yra padariusi sutar
tį su Anglija,! Erancija ir 
Italija. Sulyg sutarties Ru
sijai po karo tenka Kons
tantinopolis ir Dardaneliai, 
jei talkininkai laimėtų šį 
karą. Turkija tatai turės 
būti sunaikinta už tai, kam 
jinai stojo šin karan ir tai 
dar teutonų pusėje.

Pažymėjo, kad Rusija 
gelbsti Rumunijai nelaimin
gose jos dienose. Girdi, te
gu teutonai ir užduos tal
kininkams baisiausius smū
gius, bet karas nebus per
trauktas. Karas bus veda
mas tol, kol talkininkai išei
sią pergalėtojais, nepaisant 
didžiausių aukų žmonyse.

Trepov savo kalboje pri
siminė ir apie Lenkiją. Sa
ko, Lenkijos dalįs busią a- 
timtos iš Vokietijos ir Aus
trijos, prijungtos prie rusų 
Lenkijos ir šitai čielybei 
busią suteikta laisvė.

(Apie Lietuvą ponas Tre
pov nei neprisiminė. Kam- 
gi? Lietuva jau įpratusi 
kentėti del kitų labo).

MUŠIS ORE.
Londonas. — Oficialiai 

pranešama, kad Anglijos 
aeroplanų flotilė andai die
nos metu susikovusi su vo
kiečių keliais orlaiviais, ku
rie buvo užpuolę Angliją. 
Mušis ore buvęs ant Šiauri
nių jūrių už 9 mylių nuo 
pakraščių. Du vokiečių or
laiviu pašauta ir šitiedu nu
skendusiu jūrėse.

Anglijos laikraščiai per- 
sergsti gyventojus, kad jie 
saugotusi vokiečių užpuo
limo, nes jų užpuolimo va
landa niekam nežinoma.

GRIŪVA KARIAUJAN
ČIŲ ŠALIŲ KABINETAI.

Londonas. *— Po smar
kaus supurtymo Francijos 
kabineto, po nužudymo Au
strijos premiero, po puoli
mo Rusijos kabineto su 
Sturmeriu, pagaliau dabar 
iš eilės seka trukšmai Vo
kietijos ir Anglijos kabine
tuose.

Vokietijoje įsigyvena ži
nomas fieldmaršalas von 
Hindenburg, dabartin ia is 
laikais generalio štabo vir
šininkas. Jam norisi paimti 
savo rankosna diktatūrą vi
soj Vokietijoj. Bet šitam 
priešingas yra dabartinis 
kanclieris. Von Hindenburg 
ieško progos kanclierį pra
šalinti ir jo vieton pastatyti 
savo šalininką.-

Prieš Anglijos premierą 
Asquith kovoja karo minis
teris Lloyd George. Šitas 
reikalauja, kad Anglija ka
rau pastatytu visas savo jė
gas. Bet Asquith priešinasi 
ir trukdo karo ministeriui 
visokį veikimą. Todėl kįla 
dideliausi nesutikimai. Ir 
nežinia dar, kaip jie gali 
pasibaigti.

Vokietija ištroškusi taikos
Berlynas. — Vokietijos 

kanclieris anądien ir vėl tu
rėjo kalbą parlamente. Kal
bėjo apie vyriausybės su
manymą — visoj Vokietijoj 
sumobilizuoti visus vyrus 
nuo 17 iki 60 metų, ir apie 
taiką. Pasakė, jogei Vokie
tija visuomet yra pasiren
gusi taikinties, bet taikin- 
ties tik tokiomis išlygomis, 
kurios Vokietijai pilnai ga
rantuotų nepri klausomą bū
vį ir kuoramiausią ateitį.

“Karas tęsiasi — kalbėjo 
kanclieris — su didžiausia 
naikinimo jėga. Matyt, to 
visa nori musų priešininkai. 
Praeitą vasarą jiems teko 
visa eilė laimėjimų. Bet ar 
jie atsiekė tai, ko troško“?

“Musų linijos neperlau- 
žiarnos. Ką gi Rumunija at
liko stodama karan? O juk 
talkininkai tikėjosi didelių 
atmainų -stojus jai karan. 
Šiandie tai šaliai atmoka
ma tas, ką jinai yra užsi
pelniusi. Iki šio laiko Die
vas mums gelbėjo. Gelbės 
Jis mums ir ateityj.

‘ ‘ Tiesiog viršžmr įgiškas 
divyriškumas musų armijų, 
kurioms nesurandama pa
dėkos žodžių, taippat šva
rios musų sąžinės, nes mes 
pirmutiniai buvome ir esa
me pasirengę pabaigti tą 
karą ir padaryti taiką su iš
lygomis, garantuojančiomis 
mums musų ateitį, duoda 
mums moralę teisę tokiam 
pasitikėjimui ”,

Kanclieris skatino, idant 
Vokietijoje butų padaryta 
viskas, kas tik galima yra 
daryti amunicijos išdirbime. 
Vokietijai šiais laikais rei
kalinga amunicija, nes vi
sas išteklius išsemtas. Visi 
lig vieno turi imties darbo. 
Rankos, kurios dabartiniais 
laikais nieko neveikia, yra 
pagelba priešininkui.

Po kanclierio kalbėjo vi
durinių reikalų ministeris 
Dr. Helfferich. Šitas reika
lavo, kad konskripcįjos ke
liu reikia suorganizuoti vi
sus ligi vieno Vokietijos ci
vilius gyventojus. Šita gy
ventojų armija taippat turi 
valstybei tarnauti, kaipir 
veikiančioji karuomenė šio 
karo metu. Ministeris pri
rodinėjo, kad dabartinis ka
ras vedamas ne tiktai su pa
gelba ginklų ir arnotų, bet 
taippat su pagelba ekonomi
niu budu.

Kadangi Vokietija atskir
ta nuo išlaukinio pasaulio 
ir iš niekur negali gauti nei 
maisto, nei reikalingų pre

kių, tatai viską privalo žmo
nės pasigaminti namieje. 
Tam tikslui ir yra reika
linga visuotina visų vyrų 
m< >bil izaci ja (vyriausybės 
sumanymą apie visuotiną 
vyrą mobilizaciją parlamen
tas priėmė. Rašoma apie tai 
kitoj vietoj. Red.).

Be šito Vokietijos gyven
tojai dar kitokiais budais 
apsunkinami. Suruošta iš
leisti parėdymas sumažinti 
vartoti žibalą ir elektrą 
šviesai.

AUSTRIJOS IMPERA
TORIUS PALAIDOTAS.
Londonas. — Aną dieną 

Viennoje Įvyko mirusio Au
strijos imperatoriaus Prano 
Juozo lavono laidotuvės. 
Laidotuvės .buvo didžiai iš
kilmingos. Palaidotas .kapu
cinų bažnyčioje. Dalyvavo 
naujas imperatorius Karu
lis I su žmona ir karaliai: 
Bulgarijos, Saksonijos, Ba
varijos ir Wuerterabergijos. 
Buvo daugybė diplomatų ir 
ar i st o k ra t i j os. Pa n ia 1 dose 
dalyvavo 5 kardinolai, 10 
vyskupą ir 48 kunigai. Vo
kietijos kaizeris į laidotu
ves nenuvyko. Pasiteisino, 
jogei turįs šaltį. Tik ant ry
tojaus jis nukeliavo Vennon 
ir aplankė naują imperato
rių.

Po laidotuvių imperato
rius Karolis T iškeliavo ka
ro frontam

ŽUVO SERBIJOS GEN. 
GUBERNATORIUS.

Londonas. — Tarpe Vien
uos ir Budapešto susidaužė 
du traukiniu su keliaunin
kais. 60 žmonių, užmušta ir 
150 sunkiau ir lengviau su
žeista. Tarp užmuštųjų yra 
Ludwig von Thalloczy, Au
strijos diplomatas, užimtos 
Serbijos generalis guberna- 
natorius, kurs su žymiau
siais austru' ir vokiečių val
di ninkais grįžo į Serbiją po 
Austrijos imperatoriaus 
laidotuvių Viennoje.

ATVEŽ DOVANĄ 
PREZIDENTUI.

Geneva. — Čia gauta ži
nia, kad vokiečių pirklybi- 
nė nardančioji laivė “Deut
schland” dar kartą prieš 
Kalėdas nuplauksianti į 
Suv. Valstijas ir nugaben
sianti gražią tos šalies pre
zidentui dovaną.

(Laivė “Deutschland”dar 
nėra pasiekusi Vokietijos 
pakraščių po pastarojo jos 
čia apsilankymo).

1
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Lietuvių pabėgėlių in- 
formacijinis skyrius

NUO REDAKCIJOS.

— Visų čia skelbiamų pabė- 
gėlių adresus turi “Katali
ko” redakcija. Kas nori 
gauti jų adresus, tegu krei- 

"I piasi redakcijom Kadangi 
beveik už kiekvieną prisiun
čiamą pabėgėlio laišką re
dakcija turi apmokėti kra- 
sos ženklelius (markes), ta-

■ tai norintieji gauti pabėga- 
lių adresus, turi redakcijai 
prisiųsti už 12 centų krasos 

.... ženklelių (markių) už kiek
vieną adresą.

Kreipkitės adresu: 4
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan st., 
Chicago, Hl.

ts—:-----
Mikolas Daniševičius, 

Kauno gub., ieško brolio Jo
no ir Kazimiero Zalunskio.

Ona Juodišiutė, Suv. gub., 
ieško savo dėdžių Petro A- 
domaičio ir Juozo Juodi- 
šiaus.

Marijona Glušauskienė 
ieško savo vyro Stanislavo 
Glušauskio.

Jokūbas Šernius, karei
vis, ieško brolio Domininko 
Šeiniaus.

Antanas Orbis, kareivis, 
ieško giminių ir pažįstamų.

Motuzas Ona 
Šakėnas Veronika 
Kulianas Povilas 
Sriubas Vincas 
Steponkus Leonas 
Tankevičaitė Marijona 
Buitvidas Jonas 
Budreikaitė Konstancija 
Ivanora Uršulė 
Mickaitė Ona 
Genobigel Morta 
Biliūnienė Jie va 
Ženčus Ona 
Kranevskaja Marija 
Šeniauskis Martynas 
Daraškavičienė Ona 
Kvederas Aleksandras 
Navickienė Uršulė 
Matuzas' Tadeušas 
Kazenavičienė Viktorija 
Vaišnorienė Salomėja 
Sauladžius Karolis 
Milčiuskienė Marijona 
Šapoka Konstancija 
Šapoka Ona 
Pancerniutč Katarina 
Žukienė Stanislava.

Jurgis Žemaitaitis paieš- 
ko giminių ir draugų Aine- 

• b rikoje. Kazimieras Bastis 
■’ 1 gyveno Brooklyne, Simanas 

Antanaitis — Chicagoje, 
1 An. Sutkaitis — nežinau 

kur.

Simanas Tolivaišas, Vil
niaus gub., ieško brolių A- 
leksandro ir Motiejaus, Fa
bijono ir Juozapo Markevi
čių.

Petras Gurevičius ieško 
brolio Jono Gurevičiaus.

į ' Teopilė Kriaučeliunaitė iš 
v" Suv. gub. ieško pusbrolio

,....Tamošiaus Danilevičiaus.

Jonas Valaitis iš Suv. 
gub. ieško giminių ir pažįs
tamu. * 4

Petras Krivickas ieško 
švogerio Juozo Grėbliuno, 
Juozo, Petro ir Antano Ma
žeikų.

Juozas Rėklaitis ieško 
žentų Zigmo Zubraus ir Ta
rno Pažėros.

Kazys Matulaitis iš Biri
ku kaimo ieško pusbrolio 
Leono Andziulaičio ir tetos 
M. Bieliauskienės.

Suvalkų gub.: 
Bacvinka Juozas 
Faltinavičaitė Klemcntina 
Maskeliūnas Veronika 
Šidlauskaitė Magda] ena 
Slavickaitė Petronėlė 
Letkauskis Jonas 
čmukiutė Aleksandra 
Bobiniutė Katarina 
Smaguraitė Jie va 
Draugeliutė Magdalena 
Uscyla Kazys 
Saldukas Motiejus 
Saldukas Pranciška 
Barkauskiutė Antanina.

jiems reikia ir dvasios mai
sto. Jie per minėtąją drau
giją šaukiasi į mus, kad 
duotume jiems kningų!

Žemiaus pasirašęsis pasi
rąžau pasiųsti “Lithuaniai” 
naujų kningų, kad išdali
nus jas lietuviams nelais- 
viams. Šiuomi tad kviečiu 
musų išleistuves, kningų 
krautuves ir šiaip geros va
lios asmenis paaukauti ne- 
laisviams kningų, kad butų 
galima drauge vienu siun
tiniu išsiųsti. Kningos turė
tų būti geros, neapdrasky
tos ir tokios, sulyg kurių 
nėra jokios abejonės, kad 
jas perleis cenzūra.

Aš aukauju kningų ver
tės 50.00 dolerių. Atsiliep
kite, kas kiek aukauja ir 
siųskite mano vardu (307 
W. 30-th street, New York, 
N. Y.). Pilna atskaita bus 
pagarsinta “Tėvynėje” ir 
kituose laikraščiuose. Kaip 
tik susidarys tinkamas siun
tinys, tuoj išekspedijuosi- 
me. Siųsdami kningas, ma
lonėkite pridėti ir pilną jų 
surašą.

Laikraščių, kurie prijau
čiu užmanymui, meldžiu šį 
mano atsišaukimą perspau
sdinti.

V. K. Račkauskas.

Žmogaus gyvenimas daug 
kartų prasideda viltimi, o 
baigiasi nepasisekimu.

Anastazija Puišiutė iš 
Suv. g. ieško Jono Pauliu- 
kaičių ir kitų giminių ir 
pažįstamų.

Jagasia Galginaiča, Kau
no gub., ieško brolių 
šerių.

ir se

Vilniaus gub.:
Matulevičius Jonas
Vainauskienė Ona

Negalimą kitaip supras
ti praeities, kaip tik do
miai prisižiūrint į dabartį.

Church

Emilija Straukaite (Ka
zimiero duktė) ieško savo 
tėvo Kazimiero Straukaičio.

Uršulė Taukelaiča, 
no gub., ieško savo 
nu.

Kau-
brolė-

Julė Beleckienė, 64 m. 
amžiaus, ieško sunaus Jono 
Beleckio.

Juozapas Kaziunas ieško 
švogerio Mykolo Karčiaus
ko, brolio Jono Kaziuno ir 
kitų namiškių ir giminių.

Nežinia katros gub.:
Juozapas Matulis 
Marijona Žvygnaitė 
Ona Pošaitė 
Uršulė Stočkus 
Juzefą Padzinaitė 
Adolfina' Jannalavičienė 
Kazimiera Krikščiūnas 
Zofija Krikščiūnienė.

Ksaveras Strampickėnas, 
'mokytojas, ieško brolio V.
Strampickėno.

Ona Pakrosnienė ieško 
savo vyro Adomo Pakros
nio.

Aleksandras Zigmantavi- 
čius ieško Jono ir Augusti-

- no Zigmantavičių su jų šei- 
. • mynomis.

Serafinas Girdvilis, Kau
no gub., kareivis, ieško 
Pranciškaus ir Petro Uakių 
(?) ir kunigo F. Kemešio.

Petras Nagurka ieško P. 
Mikeliuno.

Juozas Rudzinskis, karei
vis, ieško Amerikoje 
nių ir pažįstamų.

ifui i i-

Stanislovas Mileika ieško 
pusbrolių Jono ir Antano 
Mileikų, dėdės Juozapo 
Puodžiūno, Antano Jukto- 
nies ir kitų giminių.

Juozapas Snitkus 
saviškių ir giminių.

icško

Pranciškus Veikelis, ka
reivis, Kauno gub., ieško 
giminių ir pažįstamų.

Juozas Miksa paieško 
brolio Mikulsko ir švogerio 
A. Ženkaus.

Antanas Gumbelevičius. 
kareivis, ieško brolių 
tino ir Pranciškaus.

Mar-

Kazimieras Labutis ieško 
tetos Barboros Lakiekiutės 
— Ulozienės.

Elena Banavičienčį, 
gub., ieško savo 
leksandro ir Kazimiero.

Vilu, 
vaiki! A

Petras Gončauskas, ka
reivis, ieško giminių ir pa
žįstamų.

Antanas Andruškevičia, 
iš Suv. gub., ieško An
driaus, Mati j ošiaus, Antano 
Palankų ir Baltraus Rot- 
•kialo (?). Visi gyveno An
sonia, Conn.

Pranas žvirblis ieško Ag- 
nieškos Žukauskytčs — 
Puodzevičienės. Gyveno 
Hartford,' Conn.

“Kataliko” Redakcijoje 
yra dar sekančių pabėgėlių 
adresai:

Kauno gub.: 
Dumbrauskis Juozas 
Šakėnas Martynas 
Antanaitis Adomas 
Druskis Petras 
Zolaitė Elzbieta 
Vaclovą Marijona 
Motekaitė Izabelė 
Montvid Pulkerija 
Šeniauskienė Ona 
Vorošinskis Juozas

SIŲSKIME LIETU
VIAMS NELAISVIAMS 

KNINGŲ.
Nekartą laikraščiuose ra

šyta, kad lietuviai, paimti į 
Vokietijos nelaisvę, kenčia 
ir medžiagišką ir dvasišką 
skurdą. Šiek-tiek sušelpė 
juos Šveicarijoje įsisteigusi 
lietuvių draugija “Lithua
nia”, gavusi truputį aukų 
nuo Škotijos lietuvių ir, tur 
būti, nuo Amerikos lietu
vių vieno ar kito fondo. Bet 
tos pašelpos toli gražu ne
užtenka. Girdėjome, jog ru
pesniu kun. Steponavičiaus 
tarp paimtų Vokietijos ne
laisvėn rusų rasta apie 20,- 
000 lietuvių. Norint jiems 
suteikti nors po vieną dole
rį vertės kokio-nors maisto 
ar kningų, reikia bent 20,- 
000 dolerių!

Lietuviai-kareiviai, pate
kę nelaisvėn, yra taippat 
nelaimingi ir pašelpos rei
kalingi, kaip ir kiti lietu
viai, nukentėję del karo. 
Jie į karą ėjo ne savo no
ru, — juos varė vyresnieji. 
Neturime teisės jų užmirš
ti, nesą jie yra musų tau
tos vaikai, nors tie, kas 
juos karau išvarė, juos jau 
užmiršo.

Jiems reikia medžiagiš
kos pašelpos pinigais. Nė
ra abejonės, kad musų fon
dai pasirūpins pasiųsti pi
nigų “Lithuaniai”. Bet 
greta piniginės pašelpofe

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas 
mokinimas padarys jus žinovu į 
trumpų laikų.

Mes turimo didžiausius ir go
riausius kirpimo-designing — ir 
siuvinio skyrius, kur mes suteik
sime praktiškų patyrimų kuomet 
jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos mu
sų siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplan
kyti ir pamatyti musų mokyklų 
bile laiku — dienų ar vakarais 
ir gauti speciališkai pigių kai
na.

FPl/RCITA Prekybos 
| CV-EOfliV ir Kalbų 
teaiosm 

1 3108 Sollslstad.
£ Čia gali išmokti angliškai

NUTAISYTAS Is
J recepto ; suteikto

apsireiški:
nuo

formules- 
ižinintin-

žiinit. ger- 
•n-ito. gaivos 

it ..ahi'ihf) (lyclUo, 
, < ei., c.f’t.. Sutai

somas išdirvėju labai pagursėjusio

PAMPELLffl- 
seno ir ištikimo dravir > šeimy
nos, naudojamo visum.* pasau
lyje per pusę šimtmečio—25e. 
už buiikutę visom* aptiekosc, 
arba galite užhis-kyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER <& CO. E 

74—80 Waihingtoa Street, New York. įĮ-.

FIDELISSUVALKIJOS
ZEMLAPIS

Sutaisė B. K. Balutis
Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). 
kalboje 
bažnytkaimius, 
pa.čtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, ribežių tarp 
lenkų ir iietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

Parodo lietuviiį 
visus miestus, 

kaimus,

“Geriausis žemlapis lietu
vių kalboj. — Persistalo 
labai puikiai.”—Taip atsi
liepė apie ji visi laikraš
čiai.

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

! Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus ' 
11210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.j 
j Physician and Surgeon (lietuvis gydy-į 
| tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos! 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 911 rito. 2-4 po piet. 7-9 
vakaro. Nedėliotus: 9-11 rito 1-4 po piet.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
j Męs neesame bankieriai, bet męs gvare-ntųojame Tamsiai sučė- 
I dymų 50ęj, ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus.

Vyrams ir vaikams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 
iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 
ant 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 kasdiena ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 
t* atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais — iki 6 vai. vakare.

Ar Nori Šitą Gramofona GautiVISAI UŽDYKĄ? ■
i

1
■

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

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

3249 So. Morgan St. Chicago, Ill

NAUJIENA MUZIKANTAMS
Jau išėjo iš spaudos lietuviškų šokių rinki r. jame telpa 18 nau

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

Visas rinkinis yra atspauzdintas ant geros poperos, išleistas V. 
Niekaus, Uhieagoj TU.' Galiili.T gauti TANANEVICZ PUB. CO. kuiugy- 
ue. Kaina su prisiuntimu

TIKTAI $1.00
Tananevicz Publishing Co.. Inc.

3249 So: Morgan St. CHICAGO, ILL.

ĮPEB»!l!!BililS»iiSIIIBBHinB»K

-Uždyką! Koncertai OždyMH
IKas nori pasiklausyti puikių koncertu, geriausių daininin- g 

g kų, muzikų, geriausių dekliamacijų, monologų, dialogų ir t.t., 
B gali turėti tai visa uždyką. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs į 
j turime visokių rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę g 
gj kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- £ 
įįi fonų visai uždyką. įg

k ■; a s:b . ■annaBBBBMBKa

3138-42 So. Ilalsted St.

B
PLUNKSNOS PLUNKSNOS

Chicago, UI.

ir subatemis iki

KATALIKO KRAUTUVE
gali lengvai iš- 

f ^o.graCystės 
Prisiij skite $1,

Master Designing School
J. F. Kasnicka, prineipalas. 

11S N. La Salle st., Room 416, 417, 
Prieš City Hali.

Kad būti užimtais per vasaros 
sezoną, mę.s esame numušę savo 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik 
ir

S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas

'3249 So. Morgan Si,

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

Chicago, II

640 W. 14th St., 
Arti Halstad

Atdara Nedėlioiršs

išbandyk mus.

H. Rubenstein & Co
Plunksnos’ir Pūkai

kiekvienas Gali Būti 
Fotcgrafistų.

Kų-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 
knyga;- iš kurios kiek
vienas, 
mokti 
amato,
o gausite šitų knygų. 
Siuntimų apmokame. 
Adresuokite: t

PHOTO CO.
Winnipeg, Man.

LENTOS
visokios rnšies del statymo mimų taip 

gi visoki medžio padailinimai.

Nilienhouse and
Embree Go.

Ofisas: 3500 So. Racine Ave., Chicago
Tel.Yards 602

Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais 
į 9 vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos.

B
IDr. A. R. Blumenthal

- — Egzamonuojamo A“*5
— uždyką

Valandos; nuo 9 rytoV iki 9 vakaro. Nedėlio-
je nuo Oryto iki 12 vai. 

.i/ dieną*

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

Turi geriausių pasisekimų. Kas E 
nakt pituas žmonių. jg

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- Sį 

dinimus už pigiausias kainas. !
U’ž 5c čia pamatysi gražesnį SĮ 

Teatrų, kaip vidurmiestyjo už 50c. ®
Nedeliomis 15c. balkonas 10c. 10
Kainas šiokiomis dienomis i r su- B 

batonais 5c balkonas 10c žemai. (
Prasideda 7 vai. kas vakaras. R 

Subatomis ir nedcliomi 2 vai. po |Į 
pietų.

Jei nori linksmai praleisi i va H 
landų liuoso laiko, tai ateik -

. MILDOS-TEATRAFi |

MILDA
TEATRAS

® Telefonas Yards 2721

a Dr. J. JOftIKAmS j;
|
■ 3337 So. Morgan SI.

NORTH END
376 Selkirk Ave.,

2
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Lietuviai Amerikoje
etnyčios vakare, po- belnai apie 
□ytineje svetainėje ant jjucbcn __

/kalbos apie blaivybę. Nors 
- oras buvo negražus, bet 

žmonių prisirinko pilnutė 
svetainė. Matyti, kad ir 
mums pradėjo rūpėti apie 
tuos dalykus, nuo kurią 
mes iki šiam laikui toli bu
vome atsiskyrę.

Prąkalbas atidarė kun. 
Pr. Virmauskas. Jis trum-

jonis, kad jie 
pradėjo veikti,

uoliai

n
Dainavo Šv. Clemenso cho
ras: J. Naujalis kalbėjo a- 

o g.

mo geros spaudos laike 
Spaudos Savaitės. Ragino 
ir ant toliaus nenuleisti 
ranką, bot dirbti iš visą sa
vo pajėgą. Baigdamas savo

apie

Žmoniu vakaro buvo 
daug. Buvo žymus skait
lius ir svetimtaučiu.'

Buvo ir išlaidą Lietuviu 
Dienoje. Bet šitas išlaidas 
padengė vietos draugijos.

Čia aukas rinkti buvo su- 
sitaikusios visos lietuviu 
srovės. Todėl ir surinkta 
nemažai. Iš ko galima tik

Kolegijos studentą Joną J. 
Ramanauską.

Kalbėtojas prirodinėjo, 
kad didžiausi, svarbiausi 
priežastis, del kurios musą 
tauta negali pakilti tai yra, 
kad mos esame perdaug

visi
visi

mo. Nurodinėjo kaip gir
tuokliavimas atima nuo 
žmogaus viską, kas skiria, 
žmogų nuo gyvulio ir kaip 
tą žmogų tas alkoholio die
vaitis kankina. Aiškino, kad 
visos musu nelaimės, 
musą nesusipratimai,
nesutikimai, - visas ištvirki
mas turi savo šaknis Įlei
dęs į alkoholią. Kad alkoho
lis užkala ant musą ranką 
didesnius retežius, uždeda 
anVmusu pečiu didesni jun- 
g/g negu kapitalistai. Jei 

?/tnes nusikratysime alkoho
lio jungą, tai tada galėsime

ir nuo kapitalistu išnaudo- 
j imu.

Kalba buvo gyva ir ga
bus kalbėtojas prijuokino 
žmones savo aiškiais priro- 
dinėjimais iš apgailestauja
mo musą girtuokliu gyveni
mo. Kliuvo ir mergaitėms 
ir vyrams ir senberniams, 
nei vieno neapleido. Links
ma butą ir pageidaujama 
vėl išgirsti p. Ramanausko 
prakalbą. Laike prakalbos 
buvo pardavinėjama kniil
gos, brošiūros ir laikraščiai. 
Matyti buvo daug perkant 
juos.

Lietuviu Laikraštis “Katalikas”

darbui daugelis kunigą ne
atsisakė. Iki lapkričio 1 d. 
rinkikią-merginą ir motei u 
pasisekė sumobilizuoti apie 
66. Tiktai prieš tą dieną iš 
Centro visko negauta, ne
gauta ko reikėjo tai dienai.

vietoje “tags”, tai rinkikes 
turėjo vartoti gyvą gėlių.

kariavo beveik visą Omahos 
miestą ir kiekviena lietuvai
tė stengėsi kiekvieno pra-

Iš Amerikos
KARO STOVIS SAN 

DOMINGO RESPUBLI
KOJ.

Washington. — Suv. Val-

rius Daniels paskelbė, kad 
amerikoninės eskadros vir
šininkas Harry F. Knapp 
paskelbė karo stovį San 
Domingo respublikoj ir da
bar tvarkąs savotiškai tą 
šalį.

mas. Nutarta surengti va
karą. Šitas vakaras buvo 
lapkričio 26 d. Pagerbta 
auką rinkėjos. Kai-kurioms 
duota dovanos.

J. Mickeliunas, rašt.

WESTFIELD, MASS.

Vietos lietuviu parapijos 
klebono pasidarbavimu čio
nai rinkta aukos Lietuviu 
Dienoje. Čia gyvena daug 
lietuviu. Bet no visi prisidė
jo prie to šventojo darbo, 
kaip kad auką rinkimas ir 
aukojimas kenčiančią musą 
brolią naudai.

Vietos keli socialistai ne 
tik kad neprisidėjo prie to 
darbo, bet dar mėgino truk
dyti visokiais budais. Tė
čiai! retą ką jiems pasisekė 
sumulkinti, kadangi katali-

aukas, bet pagelbėjo tokiam 
darbė' ir artimojo miestelio 
Springfieldo lietuviams.

Surinkta $702.00.
Šito miesto lietuviai kata- 

kė. Katalikai rinko aukas, 
jie ii’ aukojo.
kai su atsidėjimu savo vei-

kauto jams.
Lapkričio 14 d. A. Am- 

brozu 4 metu mergelė i- 
virto į karšto vandens kati
lą. Nugabenta ligoninėn pa
gyveno tik tris valandas.

SO. OMAHA, NEBR.

artinau tie s Lietuviu Dienai, 
ypatingai, musą dr-jos pa
rodė savo gyvumą, su si vi o -

Po rinkinio auką tos die
nos vakare buvo praengtas 
vakaras su programa. Žmo
nių prisipildė pilna svetai
nė, daugelis dalyvavo ir 
svetimtaučiu, buvo ižvmes- 
irią amerikoną. Išrodė lyg 
Lietuvoje per žolines, nes 
pasipuošę gyvomis gėlėmis. 
Tai puiki Lietuviu Diena. 
Pirmiausia vietos klebonas 
kun. J. Jonaitis kalbėjo an
gliškai apie Lietuvos praei
tį ir dabartį. Publika gau-

mentais. Po to €4. Hitch
cock Suvienytą Valstiją se
natorius kalbėjo.. Senatorius 
savo kalboje nupiešė apie

tuvius čia gyvenančius. To
liaus linkėjo lietuviu tautai 
geros ateities. Po savo kal
bos senatorius matydamas 
ant stalo geliu pasiprašė,

senat >rius nupirko už $10.- 
00 ir patsai išdalino po vie 
ną gėlelę ton.s merginoms 
ir moterims, kurios 
aukas. Publika be 
trukšmingai suplojo
komis.. J. Biliūnas pasakojo

rinko 
galo 
ran

amerikonas kongresui anas 
Loback kalbėjo apie padė
jimą Europoje ir t. t. ir 
paaukojo publikai matant 
$10.00, publika ir tam truk- 
šmingai paplojo. Pasibai
giant vakarui kun. J. Jo-

mą.
Dr-jos ir kuopos aukavu

sios Lietuviu Dienai:
Šv. Antano parap. $10.00, 

šv. Ant. Dr-ja $50, šv. Pa-

T. M. Dr-jos 18 kp. $10, S.
L. A. 87 kp. $10, T. R. $10,

bus $1,000 su viršum.

“Darb.

todėl,
kad San Domingo valdžia 
esanti be autoriteto ir ne
veikli, kad leidžianti savo 
šalyj plėsties nesutikimams 
ir revoliucijoms, nuo ko 
baisiai nukenčia Suv. Vai

Ateinančio sausio menesį

denio rinkimai. Taigi gal 
naujoji valdžia pasirodys e-

maišymas pasirodys nebrei- 
kalingu. Dabartinis prezi
dentas Hcnriguez yra nie
kam tikos, nes neįstengia 
sutvarkyti gyventoją. Visa 
šalis tatai paskendusi di
džia usioj e b e t vark ė j e.

savo gaujomis užpuolė Car 
ranzos karuomenę, šitą įvel 
kė ir paėmė miestą Chiliuq 
hua. Iš ten buvo manęs pul 
ties ant Juarczo, bet p risi 
bijojo, nes čia arti randas 
Suv. Valstiją karuomenė.

Prieš Villa Carranza pa] 
siuntė daugiau savo karu* 
menės. Šis sužinojęs jai! 
taisomus spąstus, apiplėš 
miestą ir su savo gaujom i 
nupyškėjo į aplinkui riod 
siančius kalnus.

Sunkiai visgi Viliai atsl 
ėjo paimti miestą Chiliuq 
hua. Carranzos karuomen 
keturias dienas ir nakti 
gynė miestą. Muštasi mies 
to gatvėse.

Kuomet carranzistai bu 
vo įveikti, gatvėse atrast 
krūvos lavoną. Šitie, Vili o 
parėdymu, sugabenta į k<

Chihuahua kuone visa 
sunaikintas. Riogso tik tre 
besiu nuodėguliai. Pasiliko 
šieji gyventojai neturi n< 
maisto, nei prieglaudos.

raminasi nors tuo, kad te 
nenužudyta nei vienas srininką užėmė svarbesnią

sias toj šalyj vietas ir kon
troliuoja visą šalį.

Suv. Valstiją padarytai ATSISAKO SKOLINTI 
kituomet sutartis su San 
Domingo leidžia joms u- 
žimti tą respubliką, jei bu-

merikonas.

PONIGUS.
New York. — Franci joj 

ir Anglijos vyriausybės pel 
J. P. Morgano finansine fili

BRYAN KOVOJA 
ALKOHOLĮ.

Washington. —- Žinomasis 
nuolatinis kandidatas į pre
zidentus iš demokratą par-

PRIEŠ
mą paskelbė, jogei jos at 
šaukia iš amerikoninio pj 
niginio turgaus savo valdiš 
kuosius bondsus sumoj 
$50.000,000. Tai darą todėl

kretori lis prezidento Wil- 
sono kabinete, William Jen
nings Bryan, čionai atkelia
vo su prohibicijine misija. 
Jis tvirtina, jog* 
siseksią prišnek 
dentui Wilsonui,
savo pastangomis pravestą 
per kongresą įstatymą, 
draudžiantį visoj šalyj svai
ginamą gėralą išdirbimą ir 
pardavinėjimą. Kadangi

lankumą šios šalies federr 
lis rezervinis banku skj 
rius. Toks talkininku p? 
sielgimas vokuojamas d<

prezi-

gai am s priešingas, todėl li
gi savo tarnybos pabaigai

finansų federalį skyrių. Tai 
kininkai, vadinasi, sakoj 
Palauk, tamstele, ateis ošld 
pas.. . vežimą, o tuomet.. .

NENORI PRALEISTI , 
AMBASADORIAUS.

Washington. — Austri 
jos vyriausybė nuskyr 
naują ambasadorių graf

visoj šalyj galįs pravesti 
prohibiciją. Tuomet demo
kratą partija įgytą nevys
tančią garbę Suv. Valstijo
se. i

Bryanas nori, kad svai
galu uždraudimo klausimas 
pereitą per kongresą. Bet 
jis neturėtą pamiršti, kad 
busimasis kongresas savo 
sąstate turės republikoną 
atstovą didžiumą, kuri ne- 
kuomet nesutiks su demo
kratą užsi varinėjimais.

Dalyką žinovai sako, kad 
Bryan ne veltui darbuojasi. 
Jis sumanęs ligi 1920 me
tą šalyj įvesti prohibiciją ir' Vokietijai prieš deportavil 
tais metais statyti savo kan- mą iš Belgijos į Vokietija] 
didaturą į prezidentus iš belgą darbininku. Vokietija 
prohibicionistą partijos. ' prisiuntė atsakymą į pro!

----- ‘ testą. Trumpai sako, kačl 
VILLA MUŠA C ARRAN- ■belgai darbininkai savo ša-|

ŽĮSTUS. ;]yj neturį darbo, tatai jiems
EI Paso, Tex. — Aną .die-i darbo duodama Vokietijoje! 

ną žinomas Meksikoje gal-;Ir tas daroma ją pačią ge- 
. v ■ .. "rovei.

Koncertas visais žvilgs
niais buvo labai indomus. 
Galima sakyti, kad tokio 
vakaro čionai dar nekuomet 
nebuyo. ''

vieton pavarytojo Dumba. 
Bet Anglija su Franci j a at
sisako liuesai praleisti jū
rėmis naują ambasadorią. 
Pramato, kad ir šitas teu-J 
toną- tarnas ims daryti šio.]

mei kaip į vieną kūną. Žmo
nės ir dr-jos visokią kryps- 
nią padavė vieni antriems 
rankas, sujungė pajėgas, ir 
ėmėsi už , darbo. Iš pradžią 

į lyg nusiminimas buvo ma
stomas tarpe pačią delegatą, 
įbei komitetą, ėjo lyg svy- 
‘ravimas. O diena po dienai 
'artinosi Liet. Diena. Dauge
lis manė ar busiąs kokis pa
sisekimas, bet viskas išėjo 
gerai. Tan darban tapo' iš
rinktas kun. J. Jonaitis. Iš- 
tiesą gerb. klebonas kun. J. 
Jonaitis kaipo pirmininkas 
per visą laiką vedė gerą 
tvarką susirinkimuose. Kun. 
Jonaitis, per amerikoną 
laikraščius supažindino lie 
tuvią tautą su Liet. Diena 
ir nukentėjusia musą tėvy
ne. Patsai bėgo pas svetim
taučius ir atsišaukdamas į 
vietos miesto kataliką kuni
gus ir kitokius, kad bažny
čiose parinktą del Lietuvos

J. Naujalis. I nukentėjusią auką. Tam

“Darb. AMSTERDAM, N. Y.
SHEBOYGAN, WIS.

Lietuviu Dienos Komitetas 
rūpestingai darbavosi Lie
tuviu Dienoje. Auką rinkė
ją buvo: 
Sheboygan 
mouth 4.
$676.49. Šitie pinigai lap
kričio 14 d. pasiusti į Rau
donojo Kryžiaus dr-Įa su

Shcboygane 52,
Falls 2, Ply- 

Aukii surinkta

nukente-

stengėsi

pažymėjimu, ka< 
riami lietuviams, 
jusiems del karo.

Visos rinkėjos 
kuodaugiausiai surinkti au
ką. Daugiausiai surinko po
nia M. Jutienė, $31.27; p-lė 
F. Baltušaičiutė $25.95; p-lė 
A. Kacevičiutė $21.09.

Lietuvią Dienoje vakare 
Įvyko prakalbos su progra
ma. Vakaro metu pirminin
kavo P. J. Rimkus. Kalbėjo 
angliškai Gustave Buchen, 
lietuviškai

svetainėj
23 d. bažnytinėj 
įvyko prakalbos, 

praeitą vasarą iš 
atvažiavęs A. M. 
Kalbėjo daugiau-

Lietuvos 
Martus. 
šiai apie vargus lietuviu pa- 
bėgėlią, 'kuriems prisiėjo 
bėgti iš Lietuvos į Rusiją 
atūžus vokiečią armijoms. 
Papasokojo daugelį indo- 
mybią. Skatino lietuvius 
mokyties amatą ir po .karo 
grįšti Lietuvon. Nukentėju
sioms del karo 
surinkta $39.28.

J. J. Urbelis.

kininkus. Tuo reikalu Wa| 
shingtono vyriausybė susi’ 
nešė su Anglija ir Francija 
Pasekmės dar nežinomos.

VOKIETIJA TEISINASI
Washington. — Nesendį’ 

Su v. Valstiją vyriausylA 
buvo pasiunčiusi protest!

lietuviams

NEW HAVEN, CONN.

Lapkričio 19 d. buvo su
rengtas koncertas Šv. Ka
zimiero lietuviu parapijos 
naudai. Tą dieną buvo ati
daryti ir forai tam pačiam 
tikslui. Forai tęsėsi ištisią 
savaitę. ' » Ten buvęs.

ATIDARYTA KONGRE- j 
SO SESIJA.

Washington. — Praeitą 
panedėlį atidaryta kongre
so sesija. Pirmiausia bus
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Lietuvių Laikraštis ,lKatalikas7*

Vokiečių kareiviai vakariniam karo fronte gaminasi vakarienę.

TIKRA ĮSTATYMŲ 
DIRBTUVĖ.

kiam gražiam sumanymui? 
Rasi tik vieni lietuviški so
cialistai, kurie juk visuomet 
prieštariauja visokiems su
manymams.

i

vičius juk yra musų tautos 
Žodis, paeinąs nuo Dievo.

Kas yr? “Amerikos 
Lietuvių Taryba.”

Ne visi žino, kas tokia y- 
ra 4 4 Amerikos Lietuvių Ta
ryba”. Seniau šita įstaiga 
vadinosi “Tautos Taryba 
Amerikoje.” Šitas vardas 
pakeista pirmutiniu vardu 
Tarybos posėdyje rugs. 28 
d., 1916 m.

Štai žiupsnelis informaci- 

fcuvių Darbininkų Kalendo
riaus" 1917 m).

Lietuvių politikinis Sei
mas, įvykęs Chicagoje rug
sėjo 23 ir 24 d., 1914 m.,
steigdamas Tautos Eondą, 

davinį: 1) šelpti lietuvius, 
nukentėjusius kare, 2) mi

laisve. Kad tą antrąjį tikslą 

šioms lietuviams tuo reikalu 
sueiti vienybėn, reikėjo su
daryti viršiausią įstaigą, 
kurion sueitų atstovai nuo 
visų didžiųjų lietuviškų or
ganizacijų Amerikoje,, be 
srovių ir parti j it skirtumo.

Tą įstaigą Chicagos Sei
mas pavadino “-Tautos Ta
ryba Amerikoje” ir nutarė 
netrukus ją organizuoti. Or
ganizavimo darbas buvo pa
vestas Tautos Fondo valdy
bai. Į šitos valdybos atsi- 

likų didžiosios organizaci
jos, išrinkdamos Tautos Ta- 

i
J. t stovai:

vės prie Tautos Tarybos ne
prisidėjo todėl, kad jų at- 
Įstovų butu buvę mažuma.
■ | Tautos Taryboje buvo 

uo sekančių organizacijų 
Katalikų Eedera- 

bija (kun. J. Misius ir p. J. 
S. Vasiliauskas) ; Blaivinin
kų (Dr. A. K. Rutkauskas 
ir kun. J. J. Jakaitis); Su
sivienijimas (p. V. Lukoše
vičius ir kun. E. Kemėšis) :

Šita Tautos Taryba štai 
to pasižymėjo:

ir sutaisė T. Tarybos kon
stituciją.

Sutaisė milžinišką petici
ją į taikos kongresą, įvyk- 

reikalaujama Lietuvai poli- 
tikinės laisvės. Po peticija 
jau yra surinkta 'su viršumi

Gabrielius
Landsbergis 

-Žemkalnis.
44Lietuvių Bals.” telegra

fu duota trumputė žinia: 
pasimirė Žemkalnis.

Jokių išgalių. Nori tikėk, 
nori ne. Ir netikėtume! 
žmogus, ir atstumtumei nuo 
savęs visas tos rūšies žine
les — teesie jos visos netei
singos! Bet jei teisingos, 
nebėatstumsi; jei kas mirė,

Damazu atsigaiveles mu
sų tėvynė; dar gal pražydės 
ligi šiol nematytais žiedais. 
Bet visa to nebematys dau
gelis pačių gerųjų jos Sūnų 
ir Dukterų, kurie, it Moi- 

žadetąją laisves ir laimes 
gadynę, gavo .pačioje jos 

palaiminę. Jų tarpe, štai, 
ir vienas karščiausių Lietu
vos mylėtoju,? .Gabrielius
Landsbergis.

100,000 parašų. Parašai ren
kami dar ir dabar.

džios leidimą pasiųsti į I). 
Lietuvą du delegatu ir tuo- 

Dr. Bielsk
Nemažai prisidėjo prie

viii Informacijos Biuro, vei
kiančio Europoje.

Suorganizavo ir sušaukė 
Lietuvos Atstatymo seimą 
Brooklyne, N. Y., rugs. 28 
ir 29, 1916 m.

Tautos Tarybos Am. pir
mi ninku buvo Dr. A. K. 
Rutkauskas, vice-pirm. — 
J. S. Vasiliauskas, sekret. 
— kun. E. Kemėšis.

Tautos Taryba Am. turė
jo du suvažiavimu 1915 m. 
Chicagoje ir Pittsburge.

Nuo rugsėjo 28 d., 1916 
m., veikia jau 4 4 Amerikos 
Lietuvių Taryba”. Šiton 
Tarybon ineina vis dar vie
nų katalikų organizacijų at
stovai. Bet jų yra jau 10.

Dr. J. Bielskis (pirminin-

E. Karosas, A. Nausiedie- 
nė, adv. A. Šlakis, kun. J. J. 
Jakaitis, kun. Dr. V. Bar- 
tuška.

Amerikos Liet. Tarybos 
pirmasai suvažiavimas įvy

ta, rugs. 28 d., 1916 m. Broo-

nesvarbu;

šviesesnis

Jo paveikslui parašyti 
reiktų daug varsų. Aš jų 
tiek neturiu. Ir iš tų, kurių 
yra, kai kurios tamsesnes 
laikinai prisieina atidėti. 
Perilga gal kas ir jas suvar
tos; o gal ir visiškai pamos 
ranka, taręs:

— Tuščia jų, 
paveikslas ir be jų aiškus. 
O kad bent kiek
už tikrąjį, tai tik naudai 
dar likusiųjų čia pavargti.

A. a. Gabrielius Lands
bergis, Šiaulių apskrities 
Linkuvos parapijos bajoras 
ir dvarininkas, buvo vie
nas nedaugelio tų, kurių su- 
siprantant, jog jie tebėra 
lietuviai, taip karštai kita
dos troškome, o dabar ima
me bijoti.

Pirmiau mums rodės, kad 
sulenkėjusiems musų bajo
rams ėmus virsti lietuviais, 
urnai prašvis nauja politi
kos buities gadyne; urnai 
gausime daug inteligentų 
darbininkų, daug šviesių 
šeimynų, kurios taps cen
trais augančiai musų jau
nuomenei; na, ir daug tur
to, be kurio vis negalime 
nieko tvirto įsisteigti — 
nei mokyklų, nei draugijų.

Sudėtinė jaunosios Lietu
vos siela, žinoma, veikė į 
bajorus, ir jie bent kiek at
siliepė. Iš savo srities davė 
bent kiek žmonių darbinin
ku ir šeimvnu. Davė, ir lie- 
tuviai jų nusitvėrė. Tik ar

V akarykštie ji 44 lenkai ’ 
bent lenkų tradicijomis iš- 

giruotieji, per ilgus amžius 
savotišką būdą gavę, — su
silieti susiliejo su liaudies 
Lietuva, su demokratija; 
priimti priėmė jos idealus, 
— tik, dažnai kitų akims.

k imą lietuvių visuomenėje, 
lengva pasergėti, kad tie ri
mai at virtę lenkai bajorai 
daugiau savo raugu užrau
gia naująją lietuvių sritį, 
neg patys jos raugu užsi- 

Kalbos pasisavini- 
toli gražu neužten-

raugia, 
mo čia

savo esybeVisa 
pirmykščiais, tik prisidengę 
nauja frazeologija, tie nau
ji lietuvių liaudies talkinin
kai dažnai tik drumsčia ir 
stabdo jos tautybes augi
mą, neg kelia. Ir Lietuvos 
liaudžiai dažnai baisu, kai 
į jos ■ tautybes šventyklą 
pradeda eiti žmonių su sa
vais dievaičiais; kai paserg- 
sti, jog tiems naujikams vi
sai nešventa, kas pamati
niam tautos sluogsniui šven-

Bet jei pasitaiko laimin
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A. Guoba.

Svarbieji Reikalai A merijoj

Suv. Valstijų politikie
riai (nes politikų mažai y- 
ra), kurie rūpinasi įsigauti 
legislaturon arba kongre- 
san, piliečiams visuomet 
pažada, kad jei jie jų bal
sais busią išrinkti, tuomet 
jie pasistengsią pravesti 
šiokį ar kitokį įstatymą.

Tarytum, kad mes jau ir 
taip perdaug neturėtumėm 
tų visokių įstatymų.

Kad amerikonai yra ti
krąja įstatymus rijanti tau
ta, tai patvirtina Edward 
Trefe iš federalio Pirklybos 
Buto. Šitas valdininkas tu
rėjo tiek kantrybės, kad su- 
rokavo visus įstatymus, 
pravestus paskutiniais de
šimts metų įvairiose šios ša
lies legislaturose ir kongre
se. Ir kas-gi pasirodė? Tuo 
dešimties metų laikotarpiu 
pravesta net — 62,250 viso
kių įstatymų!

Trefe tą įstatymų leidimo 
“darbą” sulygina su Angli
jos parlamentu, kurs tuo 
pačiu laikotarpiu pravedė 
tik 1,500 naujų įstatymų — 
ir net iš šitų daugybe pasi
rodė nebreikalingų.

Suv. Valstijii valstybinio 
vyro (profesionalio politi- 
kieriaus) veiklumas visuo
met yra matuojamas skaįt- 
liumi įstatymų, kurie yra 
pravedami jo pastangomis, 

san ar legislature!! bilių. 
Norints tie biliai arba įsta
tymai visai bereikalingi, o 
retkarčiais net ir juokingi, 
tečiaus kampanijos metu 
jie augštai kainuojami, kai
po prirodymas, kad tas ar 
kitas politikierius esąs rū
pestingas, kad jis visur tu
rįs plačią intekmę, jei į- 
stengiąs pravesti tokius su
manymus.

Suv. Valstijų piliečiams, 
Trefe nuomone, jau butų 
laikas skirti į legislaturas ir 
į kongresą tokius 
kurie 
jokių 
draug 
kintų 
statymus.

Bet nei vienas politikie- 
rius-kandidatas prie to ne
nori pridėti savo rankų — 
gali būti todėl, kad lengviau 
yra įstatymus, kadir kvai
liausius, pravesti, negu to
kius atšaukti ir panaikinti.

Suv. Valstijose įstamda- 
vystė nėra tai paprastoji li
ga, bet tiesiog baisi epide
mija, prieš kurią kol-kas 
nesurstndami vaistai.

žmones, 
neturėtų pravcdineti 
įstatymų, bet po-

neberikalinguosius į-

KOVA PRIEŠ BRANGE
NYBĘ.

ištikrųjų pra- 
prieš maisto

susijungė val-
valstijos ir

Chicago j e 
side j o kova 
brangenybę, 
brangenybę 
džios miesto, 
federate.

Miesto sveikatingumo de
partamento inspektoriai su
sekė, kad Chicagoje keliuo
se sandeliuose besąžiniai 
spekuliantai laiko arti tri-

nių. Jie laukia didesnėj 
kiaušinių kainos. Be to in
spektoriai susekė, kad da
lis tų kiaušinių yra sugedu- 
V*,-’. • - ■ $ .■ a *’i

siu ir todėl už tai speku
liantus ne juokais ims iqa- 
gan. X

Suv. Valstiių apskričio 

Lewis 
bilių, kurs bus in- 
kongresui. Sulyg to 
visi maisto spcku- 
turį būti patraukti 

maistas nuo

tardymus reikale 4 4 kiauši
nių karaliaus” E. AVctz, ku
rio sandeliuose laikoma net 
72 milijonu kiaušinių.

Senatorius J. H 
sutaisė 
teiktas 
biliaus 
liautai 
atsakomybėn, 
jų atimtas ir pardavinėja
mas žmonėms valdžios nus
kirtomis kainomis. Tas pat 
turi būti ir su anglių spe
kuliantais.

Ar šitas sujungtas prieš 
spekuliantus veikimas duos 
bent kokias pasekmes, ne
žinia. Nes trustai taippat 
nesnaudžia. Jie darbuojasi 
prieš visokį ant savęs paša
linį pasikėsinimą.

Visgi yra viltis, kad su
laikys nors tolesnį kainų 
kilimą.

B3YKOTAS KIAUŠI
NIAMS.

New Yorko valstijos mie
stų majorai leido gyvento
jams paskelbti formalį boy- 
kotą maisto pirkliams, y- 
pač pirkliams kiaušinių, ku
rių kaina pasiekė 50 centų 
už tuziną. Gyventojai už tą 
boykotą paliuo sukami nuo 
atsakomybes. Y

New Yorko valstijas mai
sto komisorius Ilarriiigton, 
podraug su didesnių mies
tų majorais, sutaisęs atšl-. 
liepimą į gyventojus, kad 
šitie nors per dvi savaiti 
nepirktų kiaušinių ir tuo 
bildu priverstų pirklius su
mažinti kainas. Kiaušinius 
yra leidžiama naudoti 
sergantiems, seneliams 
vaikams.

St. Paul, Minn., tos 
šies boykotas jau pras

ir

ru-

Bet ar

žiniškas ledaunes, kuriose 
visokį maistą gali laikyti il- 

nėms reikia valgyti, 
gyventi.

Ne boykoto reikia 
kliams, bet kalėjimo.

KIEK SURINKTA 
AUKŲ LIETUVIU DIE

NOJE.
Ikišiol paskelbta 
Portland, Ore. 
Harrisburg, Pa. 
Cambridge, Mass. 
Chicago Heights, Ill. 
Sugar Notch, Pa. 
Forest City, Pa. 
Meriden, Conn. 
Utica, N. Y. 
Lorain, Ohio. 
Lewiston, Me. 
Tamaqua, Pa. 
Atlantic City, N. J.

Bristol, Conn.
Buckner, 111.
Hoosick Falls, N.
Bennington, Vt.
Lockport, N. Y.

Išviso

$150.622.32.
$150.50.

182.91.
2.500.00.

390.47.
180.46.
546.90.

304.90. 
100.00. 
633.00.
443.07.

79.78. 
200.00. 
169.35.
36.14.

J.
54.33.

100.00.
$157.403.78. 

dar nežinomu.

Kickviena nemari teisy
be auga ir vystosi.
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Tautos Fondo
Reikalai.

KAS REIKIA ŽINOTI?

1) . Reikia žinoti, kad Tautos Fondo kningos yra 
sukrautos pas iždininką, p. B. Vaišnorą, 1514 Carson 
st., S. S. Pittsburg, Pa., iš kur ją turi užsisakyti kiek
vienas Tautos Fondo skyrius ir prie kiekvienos progos 
pardavinėti.

2) . Tose vietose, kur apsilankys su prakalbomis 
Dr. J. Bielskis, reikia jam įduoti surinktas aukas ir pi
nigus už parduotas kningutes.

3) . Išsirašantys kningas neprivalo ją atgal grąžin
ti, bet visas išparduoti, arba tik tiek užsisakyti, kiek 
tikisi išparduoti.

4) . Niekas neturi išleisti iš minties nesenai pagar
sintą Kalėdą fondą. Visas Kalėdą dovanas aukaukime 
Lietuvai, nes ten jos tūkstantį kartą Reikalingesnės.

5) . Visus surinktus pinigus reikia atsiąsti prieš 
Naujus Metus, nes reiks išleisti plačią atskaitą.

K. Pakštas,
T. F. sekr.

-------------- .
TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA, 

iš įplauką už lapkritį, 1916.

Iki lapkričio 1 d., 1916 m., į Tautos Fondą įplau
kė ............................................................  $60,115.05

Lapkričio 2, Waterbury, Conn. — Surinko T. F. 40 
skyrius, pris. S. Kulikauskas ............................ $30.00

Lapkričio 2, Niagara Falls, N. Y. — aukavo šv. Ce
cilijos choras, pris. “Draugo” administracija .... $8.65

Lapkričio 3, Chicago, Ill. — Pridavė kun. H. Vai
čiūnas ........................................................................ $9.00

Lapkričio 10, Easton, Pa. — Pris. kun. J. Raštu
os .............................................................................. $9.68
\ Lapkričio 13, Montreal, Canada — Aukavo vietos 

lietuviai, pris. kun. J. Višniauskas..................... ' $155.00
\ Lapkričio 14, Trenton, N. J. — Surinkta St. Vait

kevičiaus vestuvėse, pris. A. Junča .............  $8.45
Lapkričio 14, Paquonock, Conn. — Auka už spalio 

mėnesį nuo vietos lietuvią, pris. M. Juškevičius .. $4.95
Lapkričio 15, Chicago, Ill. — Aukavo šv. Onos 

draugiją, pridavė p-nia A, Nąusiedienė .............  $25.00
Lapkričio 15, London, Canada. — Aukavo V. Bar

ron $3.00 ir A. Albušis $2..00, pris. “Katalikas” .. $5.00
Lapkričio 16, Chicago, Ill. — Surinko Tautos Fon

do 39 skyrius, pris. J. Palekas.............................. $159.00
Lapkričio 17, Philadelphia, Pa. — Surinko T. F. 21 

skyrius, pris. K. Driža ........................................ $100.00
Lapkričio 20, Plymouth, Pa. — Surinkta delegatu 

prakalbose, pris. Dr. J. Bielskis ......................... $60.00
Lapkričio 20, Wilkes Barre, Pa. — Surinkta dele

gatą prakalbose, pris. Dr. J. Bielskis............... $117.29
Lapkričio 20, Binghamton, N. Y. — Surinkta para- 

pijoną vakarienėje, pris. “Draugo” red.............$12.25
Lapkričio 22, Waterbury, Conn. — Surinko T. F. 

40 skyrius, pris. S. Kulikauskas ......................... $35.00
Lapkričio 24, Rockdale, Ill. — Surinkta Bugėną 

krikštynose, pris. kun. Al. Baltutis...........................$9.00
Lapkričio 27, New Haven, Conn. — Surinko T. F. 

skyrius, pris. V. Zavarskas ................................ $73.85
Lapkričio 28, Worcester, Mass. — Už kningas

iš šią vietą:
Haverhill — $9.25, Lawrence — $6.25,
Norwood — $7.00, Providence — $1.50,
Cambridge — $2.00, Staughton — $9.25,
Gardner — $4.50, Waterbury — $38.20,
Mt. Carmel — $25.00, Pittston — $22.50,
Plymouth — $19.50, Wilkes Barre — $24.25,
Viso prisiuntė kun. J. Jakaitis ................. $169.20
Lapkričio 30, So. Boston, Mass. — Surinko 11 T. F. 

skyrius pris. F. Carens........................................ $500.00
Lapkričio 30, Pittsburgh, Pa. — Surinkta Blazaičią 

krikštynose, pris. “Draugas” ................................ $8.00
Lapkričio 30, Norwood, Mass. — Surinkta delegatą 

prakalbose, pris. P. Kudirka...................................$61.40

Viso per lapkritį, 1916, įplaukė .............  $1.560.72

Labu iki gruodžio 1, 1916, į Tautos
Fondą įplaukė ................................................. $61.675.77

K. Pakštas, T. F. sekr.

AUKOS IŠ NORWOOD, MASS.

Aukos, surinktos per delegatą (kun. Dr. Bartuškos 
ir Dr. J. Bielskis) prakalbas spalio 13 d. Po $2.00 au
kavo šie: kun. A. Daugis, O. Nevaliutė, J. Bartaška iš 
Loconia, N. H. Po $1.00 aukavo: V. Kudirka, S. Razu- 
levičius, J. Blažionis, J. Didžbalis, P. Kuras, P. Kudir
ka, B. Stašaitis, A. Pigaga, S. Klovas, J. Vanconas, A. 
Šeškevičius, P. Žibalaitis, A. Stadelnikas, M. Didžbalie- 
nė, A. Kulienė, P. Adomaitis, A. Didžbalis, J. Sabaitis, 
M. Uždavinis, A. Smilgienė, A. Januškevičius, J. Čerio- 

’kas. Viso su įžanga $64.45. Apgarsinimams išleista $3.- 
05. Liko $61.40, kuriuos, prisiuntė P. Kudirka.

T. F. sekr., K. Pakštas.

Gabrielius Lands
bergis-Žemkalnis.

(Pabaiga nuo 4 p.), 
ti -kuo pasidžiaugia. Tokia 
išimtimi laikau ir Gabrielią 
Landsbergi.

Savo klasės ir giminės 
j eibėmis ir privalumais, ži
nai, ir jis netesėjo nusikra
tyti — tai keliu kartą dar
bas, ne vieno gero noro; tai 
paliko jo, taip sakant, pri
vatiniams dalykams. Bet 
sukurstytas ir įtrauktas į 
tam tikras lietuvią visuo
menės gyvenimo vežas, jis 
visą jau laiką išliko nuosa
kus ir savo apsiėjimais lie
tuviu tautybei visai ištiki
mas.

Gabrielius Landsbergis 
buvp “litvomanas”. Taip 
tie musu išvirtėliai bajorai, 
kurie buvo Lietuvą panie
kinę, pakrikštijo tuos savo 
brolius bajorus ir ne savo 
broliu demokratus, kurie 
pirmieji buvo užsiliepsnoję 
nauja idea — nužerti nuo 
lietuviu sielos pelenus, ku
riais kaimynai buvo ją ap
kasę, ir įpusti jiems tauti
nį susipratimą. Pravardžiuo
dami “lenkai” manė “lie
tuvius” pašaipa užmušią. 
Silpnavalius ir užmušė. Tik 
ne tokios tamprios dvasios 
žmones, kaip G. Landsber
gis. Jis mielai priėmė pri
metamą jam manijos ligą ir 
drąsiai pašakė savo srities 
žmonėms:

— Taip, aš nuolat kliedu 
Lietuva, aš sergu dvasia; 
tečiau tik del to, kad jus 
tuo nesergate, • kad jąs 
tebesate viso šimtmečio at- 
galainiai, kad jums neprisi
ima naujos gadynės čiepai, 
kad jaunoji Lietuva ima 
jumyse matyti savo prieši
ninkus, o ne brolius ir ben
dradarbius! Susipraskite ir 
imkite, pagaliau, Lietuvos 
likimu sielotis; susirgkite 
ir jus' ta manija, nes tai 
garbės ir priedermiu “li
ga”!

Nepermaldaujamo, neat
kalbamo, jokią pasaulyje 
didybių nebijančio, jokią 
pelną ir malonią sau iš ją 
nelaukiančio pranašo bildu 
Gabrielius Landsbergis skel
bė lietuvybės susipratimą 
tarp bajorą. Ne tik skelbė, 
bet drįso tiesiog to iš visą 
reikalauti ir už priešinimą
si Lietuvos didžiumai gra
syti historijos bausmėmis, j

Agitavos, rėmės, pykos, 
nedarydamas jokiu kompro
misą, nepripažindamas lie
tuvybės dalyke jokią pusė
tinumą. Tad veikiai įgijo 
bajorą tarpe tokią prieši
ninką, kad toliau, nei gy
venti nei darbuotis su jais 
nebegalėjo; gavo su Kar
piais ir kitais, su kuriais 
rišo jį daug ryšiu, pasiskir
ti.

Kaip ten buvo, taip. G. 
Landsbergio nuopelnas, kad 
pirmas susiėmęs ant savęs 
bajorą perkūnus, paliko jau 
pralaužtus ledus į tą sritį 
kitiems jau po mažesniais 
perkūnais.

Ištižusioms musą 'šviesuo
menės šeimynoms G. Lands

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Viename laikraščiu pasitaikė korektos klaida: bu
vo atspausta, kad iš Lawrence, Mass, per delegatu pra
kalbas surinkta $8.00, o ištikro turi būti $85.00, nes 
tiek atsiuntė Dr. J. Bielskis.

K. Pakštas, T. F. sekr.

Lietuvių Laikraštis ’‘Katalikas1* ’ - s rn

bergis taip pat buvo kietos 
uolos pavyzdys.

Mes turime nebemaža mo
kyti) žmonių; tik neturime 
intelingentingą šeimyną. 
Ir tas dalykas neina geryn. 
Kaip ėdė musu išponėjusią 
brolių šeimynas svetimtau
čiu vėžys, tai ir tebėda. Gi
liausias lietuvio jaunikio 
mokslas, prakilniausios ide- 
os, tvirčiausi pasirižymai 
šipuliais suskįla, susidūrus 
su moteriška svetimtaute, 
nors ji butą gryniausia be
mokslė tarnaitė, visukuo už 
savo vyrą lietuvį mažesnė.

Žinomasai iš seną seno
vės lietuviu lėtumas tai ti
kra ją vyriškumo “lepšys- 
tė”, tai tikra musu tautos 
gangrena ir skaudžiausia 
nelaimė. Kai kiti sumišta 
su svetimos rasės žmonė
mis, tai tik savo rasę page
rina. Mūsiškiai, vienu gy
vuliu instinktu tegyvenda
mi, o ne savo išauklėtu ir 
kombinuojančiu protu, nei 
sau nesusieško laimės, nei 
tautos nepalaimina: jie ne
pasigerina, bet žūna.
Niekuo, nei meile nepaper

kamą principą žmogus, ra
dikalas mylimajai ideai, 
kuriai buvo pasiryžęs tar
nauti, G. Ladsbergis radi
kaliai sureformavo ir savo 
šeimyną. Vedė volinietę 
lenkę, nepaprastai kantrią, 
dorą ir gero, garbingo budo 
žmoną, ligi tol nė žodelio 
lietuviškai negirdėjusią. Su
gyveno. Bet ligi tik pradėjo 
vaiką rastis, Gabrielius 
griežtai pareikalavo, kad 
jo šeimyna butą lietuviška, 
V ilniečiai pasigerėdam i
juokdavos, kad Gabrielius 
tą šeimynos reformą pada
ręs per tris dienas: pareika
lavęs iš savo žmonos, kad 
per tą laiką gautą būtinai 
lietuvaitę žindyvę ir pati 
pakaktinai pramoktą vai
kus lietuviškai šnekinti.

Kai}) ten buvo, taip. Ga
na, kad Gabrielius Lands
bergis davė Lietuvai, nors 
iš lenkės gimusius, tečiau 
tvirtus lietuvius vaikus, ku
rie nebe šiandie darbuojasi 
Lietuvos naudai.

G. L. buvo labai karšto, 
nenumaldomo kraujo, ir to 
savo temperamento kuone 
ligi pat senatvei nenustojo. 
Gal jau baigė eiti 70 metą, 
grynai balta barzdą, vaiz
dus, lyg Mateikos paveiks
lą senuolis. Senas kunu, pa
liegęs, dažnai susergąs, dva
sia tebebuvo lyg jaunas, 
Linkuvos laiką. Jam tebe- 
rupėjo visa, kas tik paliečia 
mylimą Lietuvą ir darbą 
jos naudai. Tebesidžiaugė, 
kai girdėjo kokį sutartinį 
darbą, nežiurę,dainas, kas jį 
dirba. Tebepyko ant “sro
vią” srovelių, už kurią gal
vos darbas nėjo taip spar
čiai, kaip jam norėjosi.

Pasiskaityk 11 Žemkalnio ’ ’ 
(tokia jo buvo pavardė ra
štuose) publicistikos straip
sniu, rašytą prieš 10 — 12 
metą ir dabar — beveik ne
pajusi skirtumo; nei protas 
nepailsęs, nei būdas, visą se
niu tai bendra jeibė, neap- 
kartęs, nei plunksna nepa
sunkėjusi. Tas pats — Žem-

kalnis: gabus, iškalbingas; 
karštas kovotojas už Lietu
vą ir jos gerovę plunksna, 
kaip gyvas, karštas buvo 
kovotojas už ją žodžiu.

Brangintina buvo jo drą
sa, net šiurkštumas — žo
džiu ir raštu lygiai atvirai 
pasakyti tikrą tiesą, ką jis 
mano apie šį ar tą atsitiki
mą ar apsireiškimą vieša
me musą gyvenime. Pats 
pažangos žmogus, ne patai
kavo tariamiesiems “pir
meiviams”. Pats tikintis 
katalikas, lankąs bažnyčią, 
nepataikavo tariamiesiems 
‘ ‘klerikalams ’ ’, Žemkalnis 
nevizgino uodega, kad vieni 
ar kiti pavadintą ji savo 
žmoguli). Jis buvo sau žmo
gus ir gana.

Jausmą neskirstė į dvi 
dali. Kas jam pamėgo, žmo
gus ar jo darbas, tam ati
davė visą savo meilę ir pa
garbą, tą į akis ar už akiu 
gyrė. Kas nepatiko, kam 
nepritarė, to neužmiršo per 
visą savo amžių, į akis ir 
už akiu peikė ir barė, kad 
ir iš jo butu daug gerumo 
prityręs buvęs.

Publicistikoje jo plunks
na nemaža svėrė. Jis visa
dos mokėjo savotiškai pas
varstyti ir apibudinti daly
ką. Tad redaktoriai ne sykį 
dėjo tokios aštrybės Žem
kalnio straipsnio, kokiu iš 
kitą rašytoją nė už ką ne
būtą priėmę. Žemkalnis rei
kėjo matuoti kitokiu mas
tu.

Ne mokslo, bet publicisti
kos reikalu buvo parašęs ir 
historijos veikalėlį apie lie
tuvius ir lenkus; juo norė
jo pasiekti išsigimėlius lie
tuvius bajorus, kurią nega
lėjo pasiekti gyvu žodžiu.

Šakotos sielos buvo Žem
kalnis. Lietuviu tautininkas 
agitatorius publicistas, — 
viso to, rods, buvo gana, 
kad mirdamas jaustųsi gy
venęs, nepriėjęs; kad jo jau
smai,' lyg tekąs vanduo, 
mainės ir naujinus, duoda
mi ir jam pačiam naujumo.

Bet tikras jo talentas ir 
pašaukimas buvo dramos 
dailė. Nei gražus jau am
žius, nei kiti būtinieji dar
bai del duonos nekliudė 
Žemkalniui ruoštis, mokytis 
rolių, vaidinti arba rožisuo- c. z
ti kokį labiau tinkamą sce
nos veikalą.

Temperamentas, įspūdin
gumas, jautrumas, vikru
mas leido Žemkalniui gerai 
suprasti rolę ir ją tinkamai 
atvaidinti. Kaikurin jo vai
dintu rolių tiesiog negali 
užmiršti, k. v. Petro Karu
že.

Dramos dailėje jis tiesiog 
buvo paskendęs. Jei ne vai
dino ir ne režisavo, tai ra
šė scenai veikalus, kurių 
tinkamą taip maža dar te
turime. Ir čia jam sekės. Jo 
“Blinda” ir “Birutė” ’ — 
populerąs veikalai, dažnai 
vaidinami, ilgai nebus už
miršti.

Štai greituoju apmesti 
apmatai, kurie tęviršt teks 
atausti. Štai dugnas, kuris 
reiks gyvai nuvarsoti, susi
laukus 'patogaus laiko, kada 
bus galima prieiti prie tiriu 
tikru šaltiniu.

Tą pluoštą charakteringą 
žinią apie a. a. Gabrielių 
Landsbergį-Žemkalnį dedu 
ant kapo jam, kaipo savo 
prieteliui, su kuriuo santy
kiai per kelioliką metu daž
no susidūrimo vieną sykį 

tebuvo susidrumstę ir tai 
nelabai ir neilgam laikui. O 
jis buvo smarkus — daug 
nereikėjo.

Jei karas neprarijo šen ir 
ten mano palaikiotą laišką, 
aš duosiu keletą, kurie ge
riau nušvies patį ją rašyto
ją Gabrielią, neg aš tai su
gebėjau padaryti trumpa
me nekrologe.

SKAITYKITE IR PUTINKITE
“LIETUVIŲ BALSĄ”

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

LIETUVIŲ BALSAS padeda žviesties ir tobulinties; jis rtgina 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 ariamaJr valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami.

LIETUVIŲ^ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigia** 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 ėnesiams 3 rb. 90 kap.; f 
mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 i 30 kap.; vienam mėnesiu; 
45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; G mėnesiams (pusme
čiui) 4 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 
5 centai.

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti j‘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 adresas: PETROGRAD, Baskov, ver. 29. A

Z Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio " 
ųg Durų, lentų, lentelių,-rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
g MUSU ČiENiOS YRA ŽEMIAUSIOS

" CARR BROS. WRECKING CO. “ 
u 3003-3039 So. 1IA1.STHO ST. CHICAGO, ILL. u

SULAIKYK į
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks jusu systemai. Atakę 
palengvinimui ir iritącijos prašaliuimui, vartok

Balsam for Longs
(Severos Balsamų, Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 

atsakanti gyduole, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio, oro triubelių, 
uždegimo ir gerklės skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai. 
Musų žodžiams patvirtinimui, štai paduodame neseniai gautą laiš

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

J. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

“AMERIKA”
f Didžiausias šaltinis visokių informacijų, rinkinys | 
| įvairių faktų, žinotinų Amerikoj gyvenantiems | 
t ir į čion atkeliaujantiems lietuviams. f
t Knyga Didelio Formato, 288 Puslapių | 
t KAINA 75 CENTAI. | 

f Reikalaudami, kreipkitės šiuo adresu: \ I
i TAMNEVICZ PUBLISHING GO. inc. | 
I 3249-53 So. Morgan St. CHICAGO, ILL. |

X s, x Aisopo Pasakos
Aisopo Pasakos, tai vienintelis veikalas lietuvių kalboje. Svarbu 

ir naudinr" kiekvienam jas įsigyti. Tai yra didelė kninga: 360 pus
lapiu sn i 10 gražių paveikslą, talpina savyje 301 pasaką. Yra dau
gybė 1 , acntaru. Vignetės speeiališkai 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 prasm. Kiekvienam gyvenimo atsitikime, kiekvienam 
žmogui, kiekvienai žmogaus ydai rasi kuopuikiausius prilyginimus 
Aisopo Pasakose. Iš j^i 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 atidžią užimti.

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

adresu.-

Tafianeįicz Publishing Go. inc- 
3249-53 So. Morgan St. Chicago, 111
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Kad ne karas, ir tauta 
butą padėjus jam vainiką 
už tai, kad paliko savo bu
vimo šioje pakalnėje žymę, 
kuri musą visuomenės ir li
teratūros historijoje neiš
dils.

Amžiną atilsį geram Lie
tuvos sunui!

Kun. J. Tumas.
“L. B.”
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Iš Lietuvos ir apie Lietuvą.
PAČIŲ ANTSIDĖTAS 

MOKESNIS.

Ištraukos iš privatinio 
laiško rašyto kun. Tumui, 
kuriuo mes leisti pasinau
dojame. Inž. Petras Vi
leišis, musu tautos darbi
ninkų veteranas, judina ir 
kelia naują labai svarbią 
mintį, svarbią ne tik pri
vatiniams žmonėms, bet 
visai lietuviu visuomenei. 
Sumanymas, kuriuo kitos 
tautos jau taip vaisingai 
naudojasi, būtinai reikia 
ir mums įvykinti. Todėl 
tą sumanymą skelbiame 
viešai laikraštyje. Bed.

Su reikalais buvau mu
sų gelžkelio kontoroje pas 
vyriausiąjį bugalterį. Jis 
man parodė kningutes, ku
pinas “markių”, kurias jis 
pardavinėja ir surinktus pi
nigus siunčia lenkų centro 
organizacijai nuo karo nu- 
kentėjusiems šelpti. Jis man 
sakė, kad tokios kningutes 
jam esančios atsiųstos iš 
Centro Komiteto. Jeigu jis 
visas markes parduos, tai 
Komitetui turės nusiųsti 
2000 rub., nes tokiai sumai 
jam buvo markių atsiųsta. 
Jis man toliau sakė, kad ne
senai buvęs Kislovodske, — 
ir ten tos markės parduo
damos. Apskritai tokios 
markes įtakingai ir ištikimų 
žmonių visur parduodamos. 
Nusipirkau ir aš kelias mar
kes pavyzdžiui.

Taigi: “Poglowne” — 30 
kap. Tai kiekvienas šeimy
nos narys tur tą galvos mo- 

' košių ~ kas mėnuo mokėti. 
Tos trys dešimtys kapeikų 
tai rinkliavos pamatas.

Toliaus eina markės įvai
rių didesnių kainų: % rub., 
2 rub., 5 rub.

Visa ta rinkliava, matyti 
vyriausybės yra leista, nes 
ant kvitų stovi Lcdnickio 
parašas. .

Šiandien “Russkoje Slo- 
vo” kaip tik radau straips
nį “Žydų apsidėjimas mo
kesniu”; radau, kad žydai 
taip pat aukoms rinkti sti
priai susiorganizavę. Jie 
per dvejus metus (Mask
vos ir Petrapilio žydų ko
mitetai) surinko arti 2 mi
lijonų rublių. Maža to, žy
dai dar sako: “Joms (nau
dingoms kultūros įstai
goms) sustiprinti ir išplės
ti reikalingas tautos susi- 
šelpimas, reikalingas pačių 
savęs mokesniu apsidėjimo 
institutas, ne kuriam laikui, 
bet nuolatinis ir pastovus 
mokesnis”.

Toks galvos mokesnis rei
kalingas ir mums. Tą mintį 
senai nešiojuos, o lenkų ir 
žydų ji taip paprastai išri
šama! Ir didžiausiu pasise
kimu. Jie todėl turi lėšų 
mokykloms ir kitoms tauti
nėms ištaigoms.

Taigi jus turite musų 
Centro Komitete pažinčių 
ir įtakos. Prikalbinkite Ko
mitetą sekti lenkų pavyz
džiu. Sutaisykite markių 
kningučių ir siuntinėkite jas 
žinomiems ir įtakingiems 
musų žmonėms, idant rink
tų aukas ir aną galvos mo
kesnį nelaimingoms musų 
karo aukoms ir tautinėms į- 
staigoms.

Mes prašome, kad vyriau
sybė ir Amerika mums pa
dėtų. Tai labai gera. Vy

riausybei ir amerikiečiams 
nėra pamato musų prašymo 
neišklausyti. Bet ir mes pa
tys tuo dalyku turime da
ryti tai, ką galime.

Noriu čia dar vieną min
tį pridurti:

Anglai taria, kad jie 
kiekvienas už savo tėvynės 
likimą atsako. Reikėtų, kad 
ta idėja ir mumyse įsikūny
tų! Šiandien gi mes tik gei
džiam, kad tėvynė laiminga 
butų, o daugumas tai nė 
piršto jai nepajudiname. 
Nedori tėvynės vaikai esa
me. Turime susiprasti!

“L. B.”

TREMTINIŲ REIKALAI.

Rugsėjo 26 dien. Ministe- 
rių Tarybos posėdyje trem
tinių reikalams patvirtin
tas kreditas 25 milijonai 
rublių. Lig šiol tremtinių 
reikalams iš viso buvo iš
leista 322 mik rub. Tame 
pačiame posėdyje nutarta 
pakelti algos tremtinių mo
kytojams, kurie pavaduoja 
pašauktuosius į karą moky
tojus.

D. K. Tatijanos Komite
tas nutarė pavesti savo sky
riams organizuoti tremti
niams teisės (juridinę) pa
galbą vietose ir ypač palie
pė savo skyriams, kad pa
sirūpintų išgauti paskolą 
tiems tremtiniams, kurie 
turi teisės jos gauti 1916 
metų gegužės 13 dienos į- 
statymu.

D. K. Tatijanos Komite
te pastaruoju laiku kilo į- 
domus sumanymas. Atmin
damas, kad dabar be dide
lio vargo galima surinkti 
daug faktų iš tremtinių gy
venimo, kurių ryt poryt jau 
nebegalima bus sugaudyti, 
ir kas šiandien dar lengva 
yra padaryti kiekvienam, 
netrukus joks istorikas 
daug dalykų negalės beat- 
gaivinti, D. K. Tatijanos 
Komitetas nutarė steigti 
“Spaudos Biurą”, kurs 
rinks visą minėtą medžiagą. 
Biuras rinks fotografijas, 
piešinius, visokius praneši
mus, papasakojimus, atsi
minimus, beletristikos vei
kalus ir t. t. Renkant Biu
rui medžiagą, netobulumas 
formos neturės didelės reik
šmės, nes visa medžiaga bus 
tvarkoma, atrenkama, sis- 
temuojama, idant ilgainiui 
galima butų išleisti “Trem
tinių istorijos medžiagos 
rinkinys dabartinio karo 
metu”. Biure dalyvaus ir 
tautinių organizacijų ats
tovai. Nuo lietuvių išrink
tas Kazys Šalkauskis.

K. Š.

LIETUVIŲ KALBA KA
ZANĖS UNIVERSITETE.

Šiemet Kazanės universi
tete pradeda skaityti lietu
vių kalbos lekcijas privat
docentas J. Plakis (latvis). 
Lig šiol šiame universitete 
lietuvių kalba aiškinama 
nebuvo.

Vyt. Bičiūnas.

PABĖGĖLIŲ TREMTI
NIŲ VARGAI.

Jau daugiau nei metai, 
kaip vargstu po pasaulį iš
vytas iš Lietuvos. Taigi no
riu ir su “L. B.” skaityto
jais pasidalyti, ką per šiuos

lietuvių Laikraštis “Katalikas”

Keli svarbesnieji bustai Rumunijos sostinėje Bukarešte, kurį teutonai dabar 
bombarduoja.

nelaimingus metus prity- 
riau ir privargau. 1915 m. 
balandžio m. 15 d. netikėtai 
kilo Šiauliuose panika: pri
plūdo kupinas Šiaulių mie
stas pabėgėlių iš Raseinių 
ir Telšių apskričių, ir visi 
vienu balsu skelbė, kad jau 
vokietys nebetoli. Valdi
ninkai ir kareiviai bėgo gal
vatrūkčiais. Balandžio 16 
d. ir aš su savo šeimyna, pa
likęs viską, išdūmiau iš 
Šiaulių, • norėdamas iš vo
kiečių išsprukti. Bet nelai
mei vos tik lig Joniškos nu
bėgau ir vokiečiai mus ap
supo. Turėjom pasilikti ir 
išbuvom su vokiečiais 10 
dienų. Balandžio 27 d. rusų 
kariuomenė išvijo vokiečius 
iš Joniškos, o 29 d. ir iš 
Šiaulių. Nuvykau ir ašai iš 
Joniškos į Šiaulius pasižiū
rėti. Vai kaip baisus buvo 
reginys — sunku ir pama
nyti, ką karo audra per vie
ną dieną pridarė. Miestas 
maž visas sudegintas, net 
ir 8 žmonės gyvi sudegę, 
kurie norėję savo mantą 
gelbėti. Mano visas turtas 
taip pat sudegęs. Bažnyčios 
stogas nugriautas. O čia 
šautuvų tarškėjimas, anuo
tų krokimai — baisu klau- 
syties. Žmonės visi išbėgio
ję. Valgyti nė už jokius pi
nigus negausi. Pro karei
vius negalima prasigrusti 
gatvėmis, mat už 4 varstų 
už Šiaulių ėjo mūšiai. Pa
vaikščiojęs nuo ryto ligi 
vakaro po Šiaulių griuvė
sius, vėl traukiau į Jonišką. 
Joniškoje ilgai mąsčiau, 
kur pradėti gyventi ir, pa
mąstęs persikėliau į Pane
vėžį.

Panevėžyje išgyvenau 2 
mėnesiu ir žadėjau -visuo
met apsigyventi: nemaniau 
nekuomet Lietuvos apleis
ti, kurią taip buvau pamy
lėjęs ir taip daug pasidar
bavęs Šiauliuose prie lietu

vių draugijų. Bet 
vokietys vėl ėmė 
giluinon Lietuvos, 
žio gubernatoriaus įsakymu 
išlipdė -paliepimą: visiems 
vyrams: ligi 45 metų išva
žiuoti, ir tuoj ėmė palicistai 
po miestą surašinėti. O man, 
kaip žipoman amatninkui, 
kasdien4- palicistai nedavė 
ramumo. Ir taip su širdies 
skausmu liepos 2 d. sėdau 
į traukinį ir pasakiau:” Su
diev Lietuva!...

Važiuojant ligi Dvinsko 
labai rodės gražus reginiai: 
šalip gelžkelio visur bažny
čios, murinės, augštais rau
donais bokštais linksmino 
mane ir teikė man kažkokį 
neramumą... Pradėjus va
žiuoti į Vitebską pasidarė 
didesnis liūdesys ir neramu
mas: jau bažnyčių raudonų 
ar baltų bokštų retai bepa- 
matysi, bet daugybė žaliuo
jančių cerkvių. Pravažia
vus Vitebską jau bažnyčių 
visai nebesimatė, tik cerk
vės.

Ir taip liepos 3 d. vakarą 
atvažiavome į Sliiolonską. 
Apsistojęs Smolensko su 
šeimyna, žvalgaus po stotį, 
ar nesurasiu kokį nors pa
žįstamą, nes žinojau, kad 
daugumas čia apsigyveno 
šiauliečių, tiktai jų adresų 
nežinau. Neradęs nė vieno 
pažįstamo, kreipiaus į ko
mitetą, kad gautumėm kur 
nors nakvynę. Kom. narys 
lenkas davė man adresą į 
pabėgėlių bendrabutį ir te
nai su visa šeimyna nuvy
kau. Bendrabutyje radau 
daug tremtimi) pabėgėlių 
lenkų ir rusų, daugiausia iš 
Cholino gub. Bendrabutis 
nešvarus, dvokiąs, bot ką 
darysi. Tariau, ryt poryt 
gausiu butą, bot toliaus 
nuo Lietuvos sienų neva
žiuosiu, kad galėčiau, karui 
pasibaigus, greičiau sugrį
žti tėvynėn. Pernakvojęs i-

laušties
Panevė-1

šėjau tyrinėti miesto įspū
džių.

Smolenskas — miestas 
labai gražioje vietoj, kal
nuotas, per vidurį teka gra
ži Dniepro upe tiktai nešva 

j rus, kaip ir kiti Rusijos 
miestai. Ūkininkai turtingi: 
buvo mugė. Visako privežė 
visą rinką: sviesto, mėsos, 
daržovių ir t. t., kaip pas 
mus Lietuvoje. Ir neper- 
brangi kaina... Sutikau 
daug lietuvių šiauliečių, čia 
apsigyvenusių nuo karo 
pradžios. Liepos 5 d. buvo 
šventadienis, nuėjom į baž
nyčią. Bažnyčia nauja mū
rinė, gotiko stiliaus, labai 

■daili ir švari, kokių ir mu- 
jsų Lietuvoj mažai terasi. Iš 
■ bažnyčios išėjęs sutikau ke
lius lietuvius iš Šiaulių ir 
Kražių. Pradėjau su jais 
lietuviškai kalbėti — atsi
rado ir daugiau. Kits 20 
metų kai}) Smolenske gyve- 
,nąs; ir jisai sakė, kad čia e- 
są ligi dvidešimts šeimynų 
lietuvių. Ir visi neblogai gy
veną. Na, manau sau, tiktai 
reikia gauti butas ir pradė
ti gyventi. Bet nelaimė: ieš
kau vieną, antrą ir trečią 
dieną, negaliu gauti buto. 
O čia į bendrabutį kasdien 
ėmė rinkties naujų pabėgė
lių, kad nėra nė kur dėties.

Ėmiau nerimauti: čia 
kaip nelaimei atvažiavo a- 
gentas ir ėmė samdyti pa
bėgėlius į Maskvą prie val
stybės darbų. Prižadėjo mo
kėti 45 rublius per mėne
sį, duoti butą, kurą ir švie
są. Visi pabėgėliai ėmė ra- 
šyties, prisirašiau ir aš, ta
riau, nors buto nereikės ie
škoti, kurio dabar ir už pi
nigus negalima gauti. Taip 
liepos 9 d. 200 vyrų — su 
savo šeimynomis apie 1000 
— išvažiavom link Mask
vos.

Atvažiavom į Maskvą. 
Stovi traukinys visą dieną;

nicko nežinom, kur mus pa
dės. Pavakarėje atsirado 
vėl tas pats agentas ir sa
ko mums: “čia Maskvoje 
viskas brangu, butų negali
ma gauti, aš jus vešiu dar 
40 varstų į Vologdos mies
tą. Tenai viskas pigu, alga 
bus ta pati ir už sugaištą 
kelionės laiką jums bus už
mokėta. Ir taip, apdalinęs 
kiekvienai šeimynai po ru
blį, patsai vėl dingo. Man 
dėjos į galvą megali būti, 
kad iš Maskvos į Vologda 
tebūtų 40 varstu. Patikau 
vieną ponią ir klausiu: “Ar 
tamsta žinai Vologdos mie
stą?” Jinai sako vakar iš 
jo parvažiavusi. Klausia, 
ar toli iš čia. Sako — 700 
varstų. Ketinau nębevažiuo- 
ti, — ir vėl galva sukas: pa- 
špartas pas agentą, kon
traktą pasirašiau, o čia jo, 
agento, sugaudyti negalima. 
Pavaikščiojau po Maskvą 
porą valandų. Labai man 
nepatiko: viskas brangu, sa
kau — žūt but, reik važiuo
ti ligi galo.

Išvažiavom iš Maskvos, 
buvo šeštadienio vakaras. 
Važiuojant link Jaroslavlės, 
išaušus ėmėm dairyties. 
Laukai visur derlingi, javai 
gražus labiausiai Jaroslav
lės gubernijoje. Važiuojant 
daros nepaprastas įspūdis: 
kiekviename sodžiuje maty
ti cerkvių po 2, 3, 4 ir dau
giau. Kur traukinys apsis
toja, aplinkui suskaitysi ke
lias dešimtis, tartum čia 
žmonės labai pamaldus. Bet 
visai priešingai. Buvo sek
madienis. Visi lig vieno: vy
rai, moters šieną pjauna, 
veža ir kitką dirba, tartum 
nebūtų jokios šventės.

Atvažiavom į Rostovo 
miestą. Traukinys stovėjo 
tris valandas. Miestas ne
didelis, toks kaip Panevė
žys, bet švarus. Cerkvių li
gi 20, katalikų bažnyčios vi
sai nėra. Trečioje valando
je po pietų atvažiavom į Ja- 
roslavlę. Čia traukinys sto
vėjo 5 valandas. Miestas pa
našus į Smolenską, tik kiek 
švaresnis. Cerkvių nesus
kaitoma daugybė; yra ir 
katalikų bažnytėlė. Liepos 
13 d. vakarą išvažiavom į 
Vologda. Išaušus ėmėm 
žvalgyties. Jau pasirodė 
malonus reginiai Tematyti 
vien balos, krūmai, sodžių 
retai kur pamatysi. Trobos 
menkutės, javai visur men
ki, — vienas liūdnumas. 
Liepos 14 d. 2 valandoje po j 
pietų atvykom į Vologdą. 
Privažiavus stotį pasirodė 
miestas, gražus: matyti 
daugybė cerkvių, visas bliz
ga. Bet kaip nuėjau į mies
tą, pasirodė visai ne taip. 
Gatvės negrįstos, mėšlu 
krūvos, namai mažne visi 
mediniai, statyti iš apskritu 
rąstų, dargi su kertėmis, 
kaip Lietuvoje gyvulių tvar
tai, tiktai kertės dažytos. 
Žmonių būdas visai skyrias 
nuo lietuvių: laukus gyve
na medinėmis akėčiomis, 
kiaulių nelaiko, mėsos ne
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valgo; perka iš turgaus sus
mirdusią žuvį ir supuvusius 
grybus. Užkandę žuvies ir 
grybų visą dieną arbatą ir 
pliekia. Užtai niekur nema
tyti aiškaus vyro — visi iš- 
bliškę, barzdos kaip rody
klės, blauzdos pinas. Cerk
vių čia yra 62. Visų bokštai 
auksu ir sidabru blizga. 
Varpai kaip pradeda skam
binti, tai visas miestas ūžia. 
Bet rusai taip atšalę, kad 
nei varpų gaudesys, nei auk
sas nenuveda jų į cerkves. 
Šventadienį prie pat cerk
vės rąstus tašo, namus sta
to, o kurio nedirba, taip sau 
valkiojas. Paklausk, kodėl 
neina į cerkvę, tai dar su
keikia. Yra ir katalikų baž
nyčia; prie jos gyvena nuo
latinis kunigas. Uždarbiai 
čia menki, gyvenimas labai 
brangus. Žiemą čia kankina 
šaltis, kuris siekia ligi 401.

M. Vaišvila iš 
Šiaulių 
“L. B.”

NAUJI RAŠTAI.

Pažanga — literatūros, 
mokslo, politikos ir visuo
menės mėnesinis žurnalas. 
Spalis, 1916 m. No. 10. A- 
cTresas: “Pažanga”, 616 
West Mahanoy avė., Maha- 
noy City, Pa. /

Lietuvių Darbininkų Ka
lendorius 1917 m. “Daili
ninko” spauda, 242 AV. 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Kaina 25c. /

Album Lithuanian Dan
ces, for piano. Collec/ed and 
arranged by Vincent Nie
kus. Price $1.00. Published 
by V. Niekus, ,1723 
Marshfield ave., Chicago, 
Ill.

Laikraščio “Saules” Ka
lendorius Ant Meto 1917. 
W. D. Boczkowski — Co., 
Mahanoy City, Pa.

Tai menkniekis.
— Ar patogi tavo mergi

na?
— Ir labai patogi!
— Tai jinai į kitus vaiki

nus nežiūri?
— Nelabai, nes viena a- 

kim nemato.

Ar gi taip nepadarysi.
Žmona į savo antrąjį vy

rą tuojaus po šliubo:
— Tu gal taip nepadary

si, kaip padare mano pir
mutinis vyras!

— O ką tokį jis padarė?
— Nagi į dvi savaiti po 

šliubo' mirė, palikdamas 
man šimtą tūkstančių dole
rių.

Yra ydos, kurios pagim
do didelius gabumus.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFMS-KgĮnpas 31 jr So. Hakted gal. 
(Gyveaiciu viri aytieko!) CHICAGO, ILL

X

t
X

t

6



T" .
*

No. 39 Lietuvių Laikraštis “Katalikas”Musų Moterims
SAUGOKIMĖS LIE- 
ŽIUVNINK AVIMO.Viena aršiausių ydų, kokia bjaurina moterį, o artimui daro didele, kartais ne- atlyginamą, skriaudą, yra liužiuvninkavimas. Kiek tai žmonių yra priversti net teismuose ieškoti už tai užganą padarymo. Kiek tai liežiuvninkavimas suardo šeimininių židinių, o kiek tai kartų už tai pasitaiko net galvažudysčių ir patžu- dysčių. Nes yra lengva bile ką apkalbėti, paniekinti. Bet tai atšaukti yra sunku ir beveik negalima. Lengva suteršti kieno nors vardą, bet sunku paskui nuplauti antmestusrvisokius purvus:Katros moteris dažniausia liežiuvninkauja?Be abejonės, tos, kurios turi mažai supratimo, api- sausas širdis ir blogus pobūdžius.Išmintinga moteris neieškos sau prabangų kitų apkalbėjime.Namai, šeimyna ir naminis užsiėmimas suteikia mo- terci tiek daug rankų darbo, tiek rūpesčio saviškiais, kad gera žmona ir motina,! norinti sąžiningai atlikti savo pareigas, nekuomet neturės liueso laiko be reikalo ? apkalbėti savo artimuosius, ‘ savo kaimynus. Nekuomet juose neieškos visokių ydų, klaidų įr kitokių netobulybių. Ir to Visa neplepės savo kaimynėms ar kam kitam..Išmintinga mo'teris.. liuo^pasjĮgrnayp są nuo kasdieninių pareigų ir užsiėmimų laiką moka sunaudoti naudingesnių bildu sau ir kitiems. Liuesu laiku jinai skaito kningas,• darbuojasi tautos ir visuomenės labui, veikia labdariui draugijose ir tt.Ta moteris, kuriai liežiuvninkavimas yra mylimiausias užsiėmimas, tiktai mažam savo pažįstamų ratelyj jaučiasi populere. Bet užtaigi jos baisiai neapkenčia plačioji visuomenė ir kiekvienas jos šalinasi, nenori su jąja susitikti.Todėl mes privalome auklėti ir tobulinti kaip savo protą, taip ir valią. Saugokimės, kad niekas negalėtų mums prišokti “lie- žiuvninkės” vardo. Iš kitų ydų nesijuokime. Bukime — tikromis moterimis.

ir bravarų savininkų pasibaisėtino trukšmo.Suv. Valstijose girtybė baisiai prasiplatinusi. Tai tikras tautos vėžys. Jis ne tik naikina gyventojų sveikatą, bet podraug sėja baisią nedorą, pasileidimą.Butų laikas ir lietuviams labiaus atkreipti doiną į girtybę, kuri traškina ir musų tautą. Reikia ištikimųjų pradėti kovą prieš tą tautos epidemiją.Kadangi nuo girtybės baisiai daug nukenčia musų motinos, žmonos, seseris ir dukterįs, todėl jų privalumas stoti kovon prieš girtybę. Nei į namus neįsileisti alkoholio jokiam pavyda- le.Moteris privalo priaugančiąja kartą ginti nuo alkoholio kaip nuo aršiausio žmonių priešininko.

ją plokščią ir, užtepus virš- minėtą mišinį, suvyniok mėsą ir aprišk ją. Indėk į bliu- dą, kuris turi lengvą dangtį. Apipilk tomates ant mėsos. Jeigu tomatės neapdengia mėsą, tai įliek truputį verdančio vandens. Uždengk ir kepk viduryje pečiaus, labai povaliai per 3 ar 4 valandas.

MOTERIS—ŠNIPAI.Kiekviena kariaujanti šalis turi daugelį moterių— šnipų, bet sakoma, kad Rusijos moteris — šnipai yra gabiausios. Jos yra dažniausiai parinktos iš augštesnio- jo luomo, turi būti gana patogios. Jos keliauja po visą pasaulį su tikslu ištirti kitų šalių paslaptis ir šias in- teikti Rusijos vyriausybei.Viena gabiausių šnipų vokuojama rusų kariuomenės buvusio oficierio žmona — našlė. Jinai daug Rusijai , šnipinė,dama Japonijoje, kur vieną kartą ko tik nemirusi nuo užnuo- dintų saldumynų, kuriais ją buvo apteikęs vienas ja- ponietis.Kita rusė-šnipas, nors gana augšto paėjimo, jau kelinti metai sukinėjasi Balkanuose. Jinai persista- to profesionale šokike. Labai patogi. Išgavusi daug militarinių paslapčių iš turkų, bulgarų ir graikų ofi- cieriu.

PRIKIMŠTA AVIES 
MENTĖ.Nupirk gerą avies mentę (shoulder of mutton) ir prašyk mėsininko, kad gražiai išimtų kaulą.Sumaišyk 1 puoduką duonos trupinių su puse puoduko ištarpinto sviesto, 1 išplaktu kiaušiniu, sultimi vienos citrinos, 1 valgomu šaukštuku sukapotų petru- škų, 1 šaukštuku druskos ir ketvirt-dalį šaukštuko pipirų. Gerai sumaišius" viską, sudėk į mentę, užsiūk skylę ir indėk į blėtą, kur bus įpilta truputis verdančio vandens. Dažnai aplais- tyk mėsą su šiuo vandeniu iki iškeps.Tada nugriebk didžiumą riebumos nuo “greivės” (t. y. dažalo) Įdėtoje. Įmaišyk truputį miltų ir, jeigu reikės, truputį druskos ir pipirų. Uždėjus mėsą ant to- rielkos, apipilk dažalu.

Taip ir pasibaigs kaizerio švogerio garsi karijera.
SERBIJA MIRŠTA BA- 

DUMI.
Paryžius. — Paryžiaus “Journal” karo korespondentas slaptomis iš Rumunijos dasigavo Serbijon ir ten sužinojo pasibaisėtinus daiktus. Korespondentui pasisekė susitikti Serbijos kalnuose su serbais laisva- noriais, kurie paliko šalyj ir nuo teutonų pasislėpė kalnuose.Šitie korespondentui nupasakojo pasibaisėtinus daiktus. Nuo to laiko, kuomet teutonai su bulgarais užėmė Serbiją, tenai prasidėjo neapsakomos gyventojų skerdynės ir visokia bru- talybė. Teutonai ir bulgarai

“Karo stovis Rumunijoje”, kalbėjo toliaus lordas Cecil — “padarė kuoblo- giausią įspūdį visoj Anglijoj. Bet nekuomet nereikia manyti, kad vokiečių pasisekimai Rumunijoje turės bent kokią intaką į karo pabaigą”.“Taikos išlygos, su kokiomis sutiksime taikinties, paliks tos pačios, kaip buvo skelbiama prieš daugelį mėnesių”.

atęinė iš gyventojų visokį maistą. Gyventojai miršta badumi, nes jiems nieko nepalikta.Jei talkininkai ligi pavasario neįstengs užpuolikų išmušti iš Serbijos, tai vargiai beliks gyvi nors keli serbai. Baisiausias daiktas dar ir tas, kad tėutonai uždraudžia Amerikos R. Kryžiaus dr-jai rupinties serbais.

YPATOS LAISVĖ.Louis N. Hammcrling.Krutančiųjų paveikslų pramoninkai stato visas pastangas sukėlimui visuo- menėje pasipriešinimo prieš teatrų cenzūrą. Daugelyje tų teatrėlių matome šiokius paskelbimus: “Męs neturime noro pavartot sceną sukėlimui žmonėse blogų palinkimų. Bet męs norime parodyt visus blogus apsireiškimus visuomenėje, kad tuomi pagerint žmoniją, parodant kas yra bloga, ir męs nepripažįstame valdžiai tiesos kliudyt tokius rodymus”.Besvarstydami tokio kai avimo tiesotumą, randame, pavyzdyn,teatrai, rodantiejie paveikslus apie lyčių santikius, garsina: “Vien tik moteris įleidžiamos”. To pasekmės — pilna salė žiūrovių.Kame čia priparodymai,kad teatras yra vartojamas kaipo reformų agencija, kuomet biznio motyvai taip aiškiai matomi?Nekalbėsime dabar apie tą, ąr privalo but maišoma

rei-męs kad

dailė su reformavimu. Galima pilnai tikėtiės, kad vaidinimai su reformavimų tikslais — nėra daile, ir kad geri vaidinimai yra rašomi dailininku, kuriems reformerių tikslai visiškai nežinomi. Veikalai, kuriuos pasmerkė dramatiškoji kritika, tankiai yra reformerių karštai užtariami.Neketiname taipgi užtart pastangų įvest teatrų cenzūrą. Dabartinė cenzūra eina kreivai. Ji uždraudžia i vienus dalykus, kurie yra nemorališki iš vieno atžvilgio, kaip va lyčių santikiai, o dalcidžia rodyti nemora- liškus dalykus iš kitų atžvilgių. Jeigu jau cenzūra pasirodytų neatbūtina, tai ji neprivalo but atkreipta vien tik prieš kurią nors vieną blogybę.Šio dalyko pailiustravi- mui paminėsime žinią iš Springfield, Mass, laikraščio Union, už Spalio 17, 1916.‘ ‘ Prisižiurę j ęs k ritančiuose paveiksluose trukių sudužimo, šio miesto vaikiščias Francis Mathew atidarė gelžkelio relių suvienijimą, kad pamatyt tikrąjį trukių sudužimą ir užtai tapo vakar nuteistas nepilnamečių teisme atiduoti neapribotam laikui į Shirley Industrial School. Mathew, vos keturiolikos metų vaikas, pavogė nuo gelžkelio sargo raktus ir, prisitaikęs, atrakin ospyną, o paskui atsuko relių suvienijimo rankeną prieš trūkio atėjimą. Vienok jis tapo pastebėtas ir suareštuotas”.

Dyvinas apsireiškimas, kad kuomet nekuriu reformerių ambonos virsta į teatriškus vaidinimus, tai ne- kurie teatrai virsta maldos ir pamokslų vieta. Kuomet teatrai rodo blogiausius žmonijoje apsireiškimus, su tikslu sukelt prieš juos žiūrovų neapykantą, tai pamokslininkai rodo iš ambonos alaus bonkas, kaipo pri- parodymą, jog saliunai atdari nedėldieniais, nors tas įstatų uždrausta. Ir kuomet šitokis bezdžioniavimas žemina ambonos užduotį, teatrai pražudo savo tikslą būti nusibovijimo vieta ir tampa prasižengimų ir nedorybių veidrodžiu, stelbia dorą, o skleidžia blogybę. <Abiejuose apsireiškimuose męs matome šių laikų pastangas pagerint žmoniją parodant blogybes ir reikalaujant jų panaikinimo su įstatų, ar kitokių prievartų pagalba, bet ne pakeliant žmogų iki pažinimo kas y- ra gera ir padoru ir auklėjant jame palinkimą prie doros. Tokia šių laikų taip vadinamų reformerių taktika yra visai priešinga auklėjimo ideoms. Šių dienų auklėtojis jam atmetė pasenusią priespaudos metodą triubyti į kūdikio ausis “nedaryk!” ir priėmė tvėrimo metodą, liepdamas kūdikiui “daryk!” ir pagelbėdamas jam surast dalykus, kuriuos reikia daryt ir verta daryt. Bet, išskiriant tikruosius draugijoj veikėjus, musų reformeriai nesiliauja laikyties priespaudos ir griovimo metodos.
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LORDAS CECIL APIE 
KARO STOVĮ.

Londonas. — “Dabartinis. karas turės būti suloštas vakariniam ir rytiniam frontuose, o Vokietijos pakraščių blokada loš tiktai antraeilę rolę” — pasakė a- nądien Anglijos karo pir- klybos ministeris lordas Robert Cecil laikraščių korespondentui. (

NUSILENKĖ TIK PRIEŠ 
PRIEVARTĄ.

Londonas. — Nesenai talkininkai pas Graikijos vyriausybę pareikalavo paduoti jiems savo kontrolei! visus Graikijos ginklus, kaip tai anuotas, šautuvus ir visokią amuniciją. Talkininkai taip elgiasi todėl, kad kartais karalius Konstantinas, vokiečių kaizerio gundomas, su stivo lojale karnom enc neužpultų talkininkų Balkanuose. Tcčiau karalius, pasitaręs su savo šalininkais, atsisakė išpildyti talkininkų reikalavimus.Tada talkininkai pagrasino užimti sostinę Atėnus. Bet ir tas negelbėjo.Prieš tą karaliaus atkaklumą pavartota spėka. Talkininkai ant Atėnų pasiuntė savo jurininkus. Į šituos karaliaus kareiviai ėmė šaudyti. Tuomet talkininkų karo laivų anuotomis imta bombarduoti Atėnai.Atėnų gatvėse ištiko kruvini susirėmimai. Anuotų šoviniai ėmė skristi tiesiog ant atkakliojo karaliaus rūmų. Karalius persigando ir liepė talkininkams pranešti, jogei jis pasiduodąs talkininkų malonei, ty. iš- pildąs visus reikalavimus.Šitas Graikijos karaliaus atkaklumas graikams daug lėšavo. Dalis Atėnų išgriauta. Daug karaliaus kareivių ir civilių gyventojų nužudyta.Bet ar tuo viskas pasibaigs, nežinia. Talkininkai yra pasirengę sutikti naujus karaliaus pasipriešinimus. Jis mobilizuoja atsarginius ir Aituos sutraukia sostinėmJei karalius konstantinas ir vėl mėgins ką nors klastingo veikti, tuomet talkininkai užims ne tik Atėnus ir visą Graikiją, bet ir patį karalių paims nelaisvėn ir pagaliau atsavins jį nuo sosto.

Pasiimk šita Laikrodėlį DOVANŲ!DOVANŲ!rr
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AVIENA IR TOMATĖS.

UŽDUOTA NEPAKE
LIAMAS SMŪGIS.
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ir naudojimas valstijose: — Nebraska, So.

imi

Paskutiniai Suv. Valstijose rinkiniai uždavė didelį smūgį didžiausiam žmonijos nevidonui, kokiuo yra alkoholis. Kaikuriose valstijose piliečiai savo balsais padarė galą alkoholio gyvavimui.Šįtais rinkimais alkoholio išdirbimas panaikinta Michigan,Dakota, Montana, Utah ir Florida. Iš visų 48 valstijų 24-rios dabartiniais laikais yra sausos.Aišku, prohibicija padarė žymią pažangą šiemet, o už kelių ar keliolikos metų, reikia tikėtiės, jinai įvyks visoj šalyj, nežiūrint alkoholio mylėtojų, saliunininkų

KEPTI ŽIRNIAI.Reikia pamerkt per naktį pusę kvortos džiovintų čiclų žalių žirnių. Ant rytojaus, truputį pavirink, i- ki bus bent kiek minkštesnį. Tada į gilų molinį puodą (beanpot) indėk tris ket- virtdalis svaro sūdytų lašinių (salt pork). Pridėk nusunktus žirnius, arbatini šaukštuką druskos, vieną ir pusę arbatinio šaukštuko sausos muštardos ir 2 šaukštuku cukraus. Apipilk verdančiu vandeniu, uždengk ir kepk viduryje pečiaus visą dieną arba bent 7 ar 8 valandas.
1Į4 svaro avienos (mutton steak), 1 blcšinę toma- čių, arba 1 kvortą šviežiu tomSeių supjaustytu į riekutes.Sumaišyk į puoduką baltos duonos trupinių, 2 šaukštu ištarpinto sviesto, 1 sukapotą svogūną ir pipirų, druskos ir “poultry seasonin’’ (t. y. užtrinas, vartojamas košėje del prikimši- nio vištų) pagal skonį.
Nušluostyk mėsą, padėk

I
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PO RISTYNIŲ

Didžiausia Lietuviška Spaustuve
CHICAGO JE

Visokius' Pakvietimus

Biznieriams Korteles

Konstitucijas Ir Brošiūras
Kningas ir Kitokius Spauzdinius

Greitai, Pigiai ir Puikiai
KOVA PRIEŠ BRANGU

ADRESAS

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

prelekcijų 
kuogeriau-

GERAI SAUGOJAMAS 
VIEŠAS REIKALAS.

jį# b

Albumas Lietuviškų Šo
kių. Pianui sutaisė Vincas 
Niekus. Yra 18-ka visokių 
šokių. Labai pigiai parsiduo
da. Visas Albumas su visais 
tais šokiais parsiduoda tik 
už $1.00. Galima gauti “Ka
taliko” kningyne.

NAUDINGAS SKAITY 
MAS.

ANT RANDOS
Tuojaus atiduodama už 

prieinamą kainą “Garage” 
del dviejų automobilių, su 
geriausiais ir naujausiais in- 
taisymais. Kreipkitės po 
numeriu 3223 Emerald avė. 
Arba per telefoną — Yards 
3679.

Firma Chicago Bridge 
and Iron Works savo 950 
darbininkams padidino al
gas 10 nuoš.

SUGAVO VOKIEČIŲ 
NARDANČIĄ LAIVĘ.
Milanas, Italija. — Anot 

dienraščio “Corriere Della 
Serra”, Anglijos karo laivai 
sugavo vieną didelę vokie
čių nardančią laivę. Laivės 
įgula išsodinta Italijos pa- 
kraščiuosp.

PASITRAUKĖ.
Praeitą panedėlį iš uži

mamos vietos pasitraukė 
Chicagos viešųjų darbų ko
miso rius, William R. Moor
house. Miesto majoras pasi
traukusio vieton dar nepa
rinko žmogaus.

Agurkų Smetona yra ide
ale odos švelninto  j a, kuri, 
jei tuojaus 'po nusiprausi- 
mo, vartojama, odą padaro 
švelnia, kaip aksomas. La
bai naudinga vartoti gydy
mui suskilusių rankų ir ki
tokių odos šiurkštumų. Kai
na 75c.

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

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

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30

3360 Emerald ave., Chicago.

•'V-'.u?

Labai silpnai kovojama 
prieš maisto brangumą. Ten
ka išgirsti tūkstančius vi
sokių nuomonių ir pienų, 
kurie iki šiolei nepagelbė
jo nieku prieš maisto spe
kuliantus.

Miesto valdyba pagaliau 
ėmė darbuoties pravesti į- 
statymą, kurs užgintų pir
kliams sandeliuose laikyti 
kiaušinius ne ilgiau, kaip

GRAŽINA 25 POLICIAN- 
TUS.

Chicagos valdyba po ilgų 
svarstymų andai didžiuma 
balsų nusprendė sugražinti 
prokurorui Iloyne 25 poli- 
ciantus, kuriuos policijos 
viršininkas buvo atėmęs. 
Leista prokurorui pasirink
ti sau tinkamuosius. Valdy
ba kadangi įsitikrino, jogei 
prokuroro biuro veiklumas 
be miestinės policijos di
džiai susiaurinamas, o tas 
kenkia miesto reikalams.

Reikalinga: 3 savo darbą 
žinančios pardavėjos į austi
nių prekių ir čeverykų krau
tuvę, Darbas visuomet ir 
gera užmokestis.

B. <£■ C. Bach,
3641 So. Halsted St.,

DOVANOS DARBININ
KAMS.

Artinasi Kalėdos. Senuo
ju Įpročiu kaikurios firmos 
jau išanksto praneša, ko
kias dovanas jos suteiksian
čios savo darbininkams.

Antai Crane kompanija 
darbininkams išmokės pre
mijas — 10 nuošimčių viso 
metinio jų uždarbio.

Kitos firmos ir viešbučiai 
apart dovanų, savo darbi
ninkams sutrumpins die
nos darbo valandas ateinan
čiais metais.

AM. LIET. MOKYKLOS 
PRELEKCIJĄ.

Gruodžio 3 d. Amerikos 
Lietuvių Mokykla turėjo 
parengusi prelekciją. Skai
tė Dr. Graičunas temoje 
“Amatai iš hygienos atžvil
gio.” Prelegentas aiškiai ir 
vaizdingai nurodė amatų

Nei alkoholio, nei morfi- 
nos, nei hervino nei kitko. 
Saugus ir atsakąs nuo ko
sulio, užsišaldymo, gerklės 
uždegimo, užkimimo ir nuo 
strėnų mėšlungio. Geriau
siai sutaisyta gyduolė nuo 
sunkumo krutinėję, skrep- 
lių paliuosavimo ir nuo du
sulio. Kaina 75c.

VAIKŲ PARALYŽIUS 
GĘSTA.

Anot sveikatingumo de
partamento pranešimo, vai
kų paralyžius gęsta Chica- 
igoje. Palikę tiktai tris tos 

'Į°jbaisios epidemijos atsitiki
mai. Praeitą vasarą šita e- 
pidemija tūkstančius vaikų 
prarijo Suv. Valstijose. 
Prieš ją neišrasta vaistų. 
Ją naikina šaltesnis oras.

TRINERIO AUKSUOTAS 
KALENDORIUS.

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

(Apg.).

MIESTUI TRŪKSTA 
PINIGŲ.

Miesto taryba nebežino 
kas padaryti, kad miestui 
trūksta pinigų būtiniems 
bėgantiems reikalams. Mie
sto išdas po visų aprokavi- 
mų pasirodė tuštutėlis. Jau 
labai senai Chicagos finan
sai nebuvo tokiam blogam 
padėjime, kaip dabar. 12-tos 
gatvės praplatinimo reika
lams yra $75,000. Todėl ši
tuos pinigus patariama pa
naudoti miesto darbininkų 
algoms.

Tai vis daro blogas. mieį- 
ste šeimininkavimas* Poli
tikieriai visomis pusėmis 
pinigus išmėto arba susi
kemša sau į kišenius ir pa
galbaus ant piliečių užkrau
na augštesnes mokestis.

PAŠOVĖ DU POLI- . 
CIANTU.

Chicago j e piktadarybės 
platinasi. Praeitą savaite 
piktadariai ir vėl pašovė du 
policiantu. Vienas jų pa
šautas italų vestuvėse ir 
mirė. Galvažudis su savo 
šalininkais suimtas. Kito 
policianto pašovėjas prany-

Policija kasdien suareš
tuoja, po kelis šimtus daž
niausia, visokių intariamų 
žmonių. Bet nesusekami ti
krieji kaltininkai, kurie už
puldinėja krautuves, saliu- 
nus, kurie apmuša ir api
plėšia praeivius.

Tikra Sodoma Chicagoje.

Aš, pranešu savo draugams, pažįsta
miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naujų saliun.-j zciniaus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti ir maloniai pa
vaišinti.

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

Su pagarba,

FRANK DALKUS
3301 So. Morgan St., Cmcago, HL

Lapkričio 30 d. vakare 
Coliseume įvyko didelės ri- 
stynės. Ritosi dvi poros. Už 
čampionystę Amerikoje ri
tosi drutuoliai Joe Stecker 
su Chas. Cutleriu. Stecker 
veikiai apsidirbo su Cutle
riu. Pirmą kartą šitą pagul
dė į 19 m. 40 sk., o antrą — 
į 7 m. 24 sk. Stecker šian
die rokuojamas čampionu- 
ristiku Amerikoje atsisa
kius G oteli’ui nuo ritimosi.

Paskui ritosi žydelis Ben. 
Ruben su Cyelon Olson iš 
Madison. Pastarasis yra 
lietuvis Šimkus iš Bridge- 
porto, Chicagoje. Jis gero
kai žydelį pakedeno. Bet 
kadangi Šimkus dar nese
nai risties ėmė mokinties 
tatai galų-gale viršų gavo 
žydelis. Šimkus sveria 175 
svarus. Baisiai stipraus su
dėjimo. Kuomet jis išsila
vins, su juo turės rokuoties 
ir sunkiausieji ristikai.

Šitą vakarą turėjo risties 
ir A. Kundrotas iš Broo- 
klyno. Bet jo oponentas pa
būgo pralošti, ir visai nepa
sirodė tą vakarą. Taigi 
Kandrota be ritimosi pelnė

Tikrai yra visuomenės 
reikalas nuraminti visokią 
baimę populerių vaistų ko
kybės. Daugelis žmonių yra 
girdėję apie karės veikmę į 
įvairius vaistus. Trinerio 
Amerikinis Karčiojo Vyno 
Eliksyras nepriklauso prie 
tų vaistų, kuriuos palietė 
rūdijamas karės kvapas. Jo 
formula buvo suteikta Suv. 
Valstijų Valdžiai, Washing
tone, D. C., buvo jos pripa
žinta ir išdirbėjus turi jos 
grieštai laikytis. Visokis 
nukrypimas butų formules 
laužymu. Trinerio laborato
rija visai nesirūpina tuo, 
kaip ilgai karė tęsis, nes 
sądėlio geriausių gydomų 
karčių žolelių ir parinktojo 
gryno- vyno daugiau negu 
užteks, apsirūpinta viso
kiais galimais atsitikimais 
nepaisant kiek tas atsieis. 
Trinerio Amerikinis Karčio
jo Vyno Eliksyras išvalo

Plaukų Tonikas — pa
gelbsti — prašalinti pleiska
nas, sustabdo galvos niežė
jimą ir užlaiko jūsų galvą 
sveika. Pleiskanos, niežėji
mas, belaikinis plaukų 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 natūra
li plaukų dailumą ir žvilgė
jimą, vartok Plaukų Toni
ką. Kaina $1.50.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
LOEBĄ.

Chicagos mokyklų tary
bos pirmininku išnaujo iš
rinktas J. Loeb, kurs per
nai iš mokyklų prašalino 68 
mokytojas ir mokytojus už 
prigulėjimą į Mokytojų Fe
deraciją. Kadangi Loeb į 
viešąsias mokyklas nori į- 
vesti politiką, kas baisiai 
kenktų laisvam mokslui; to
dėl Chicagos piliečiai su
bruzdo protestuoti prieš tą 
politikierių. Protestas 
su šimtu tūkstančių parašų 
bus inteiktas majorui.

“Šalin su politika!” — 
tai svarbiausios protesto 
metmenys.

Loeb yra žydas.

TAI KUR LAIMIKIS!
Sulyg senobinio įpročio, 

F. J. Hardy, 4451 North 
Racine ave., Padėkonės Die
nai nusipirko kurkiną. Har
dy su šeimyna vargingai 
gy vena, bet, matai, panorė
ta tą dieną kurkiną turėti, 
nepaisant nepaprasto bran
gumo.

Kuomet Hardy nupirkęs 
parnešė namo kurkiną 
žmona išdarinėdama pauk
ščio gerklėje atrado deiinen- 
tą vertės $150.

Kas gali apsakyti vargin
gos šeimynos džiaugsmą! 
Kurkinas, žinomas daiktas, 
suvalgyta, o deimentas tuo
jaus parduota. Už apturėtus 
pinigus šeimyna ilgesniam 
laikui apsirūpino visokiais 
valgiais.

DAUG ŽMONIŲ ATSI
VEDA.

Nežiūrint neišpasakyto 
pragyvenimo brangumo, 
daug žmonių apsiveda. An
tai praeitą mėnesį Chicago
je išduota 3,252 leidimu ap- 
sivedimams, ty. 316 leidi
mais daugiau už lapkritį 
1915 metų.

Mat, vis daugumas pose- 
novei aprokuoja, kad dviem 
pragyvenimas esąs piges
nis.

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas

reikalingumą lietuviams ir 
kaip sveikai užsilaikyti at
liekant visokius darbus.

Prelekciją publikai labai 
patiko, ką liudija gausus 
aplodismentai. Lėšų paden
gimui buvo imama 10c. į- 
žangos. Ir žmonių atėjo 
gražus būrelis. Matyt, dau
guma jau ima suprasti pre
lekcijų naudingumą.

Paminėta A. L. Mokykla 
žada ir daugiau surengti to
ki ii žingeidžių 
Velytina todėl 
šių pasekmių.

V. R. Mokinys

lietuvio čampiono vardą.
Kandrota iškeliavo Broo- 

klynan. Po Kalėdų jis vėl 
atkeliaus. Nes lietuvių ris- 
tikių manadžeris Jonas Ku
lis po švenčių rengia dau
gel ristynių vakarų. Bus 
sukviesti garsiausi lietuviai 
ristikai. Apart vietos risti- 
kų ir Kandroto bus pagar
sėjusieji ristikai iš kitų mie
stų, kaip tai garsus dru- 
tuolis Ačas iš E. St. Louis, 
kurs sveria 220 svarų. Juš
ka iš Springfieldo, sveriąs 
240 svarų ir kiti.

Apie ristynes bus praneš
ta Chicagos lietuvių laikra
ščiuose.

(skilvį ir vidurius, sutaiso 
virškinimą, grąžina norą 
valgyti ir sustiprina nervus 
bei kūną. Kaina $1.00: Ap- 
tiekose. Kokybė visų kitų 
Trinerio vaistų (Linimento, 
Kosulio Malšintojo ir k.) y- 
ra taipgi tokia pati, kaip ir 
pirmiau. Jos. Triner, išdir
bėjas chemikas, 1333-1339 
S. Ashland Ave., Chicago, 
Ill. Rašyk pas mus savo pri
gimta kalba. Tuose atsitiki
muose, kur asmeninis išty- 

1 rimas nėra reikalingas, mu
sų gydytojas mielu noru 
duos savo patarimą.

(Advt.).

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ”. tas gaus gražių dovanų vertės 
50c. Pasinaudokite proga.

JUOZAPAS SaUNOBAS, 
829 Clifford Ave., Rochester, N. Y.

10 mėnesių. Po tiek laiko, 
gydytojų nuomone, kiauši
niai pasidaro niekam verti

Tai visa Chicagoje kovu 
prieš maisto spekuliantus.

() juk ne tokia kova yri 
reikalinga prieš tuos nevi 
domis.
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