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METAI XVIII

VOKIETIJA PASIUL AIKĄ
Pasiulijime reikalauja 

nepriguimingosios
Lietuvos

Ar talkininkai apsiima 
taikinties—nežinia

Sakoma, tur būti labai blogai su Vokietija, 
jei siūloma taika

VOKIETIJA NORI TAI- Jpasiulijimas nueis niekais, 
tuomet vyriausybė prieš gy
ventojus turės gerus argu
mentus pasiteisinimui. Pa
sakys, mes norėjom taikin- 
ties, bet to nenorėjo talki
ninkai.

KINTIES.
WASHINGTON. — Suv. 

Valstijų vyriausybei oficia
liai pranešta, kad gruodžio 
12 dieną Vokietijos vyriau
sybė pasiūlė taiką talkinin
kams. Apie taikos pasiuliji- 
mą Vokietija vardu Austri
jos, Bulgarijos ir Turkijos 
pranešė visoms neutralėms 
valstybėms ir popežiui. Vo
kietijos siūlomos išlygos:

Vokietija apleis užimtą 
Belgiją ir šiaurinę Franciją.

Turi būti Įsteigta LIE
TUVOS ir Lenkijos karaly
ste atskiriai.

Vokietijai turi būti su
grąžintos visos paimtos ko
lonijos Afrikoje ir Chinijoj.

Balkanų reikalai labai su
sipynę. Šituos išrišti pave
dama taikos kongresui.

BERLYNAS. — Gruo
džio 12 d. Vokietijos kanc
leris taikos pasiulijimą tal
kininkams perskaitė parla
mente. Pažymėjo, kad vo
kiečiai šiam kare daug ką 
laimėjo ir gali laimėti, bet 
žmoniškumo žvilgsniu pa
siūlo talkininkams taikos iš
lygas. Jei talkininkai pasiu
lijimą atmes, tegu, jie sau 
žinosi ir todėl jie atsakys 
už tolesnio karo pasekmes.

Paskui kanclieris pasi
kvietė pas save neutralių ša
lių ambasadorius ir pasiun
tinius ir šitiems inteikė tai
kos pasiulijimo tekstą.

LONDONAS. — Vokie
tijos staigus taikos pasiuli- 
jimas visus labai nustebino. 
Bet talkininkai mažai reikš
mės deda ant tokio vokiečių 
pasielgimo. Talkininkų di
plomatai tvirtina, kad Vo
kietija buvo priversta siūly
ti taiką, nes jos gyventojai 
to reikalavo. Vokietijos gy
ventojai senai nori karo pa
baigos. Taigi vyriausybė gy
ventojų norą pildo. Ir jei tas

Photo by American Press Association.

Vežimas, prikrautas skrynių su kiaušiniais, kurie garlaiviais siunčiami į Eu
ropą. O Amerikos gyventojams greitai nei už pinigus nebus galima gauti šito mai

sto. Ve kodėl šioj šalyj siaučia maisto brangumas.

Kiti vėl tvirtina, kad vo
kiečiai jau apilsę, neįstengia 
tolesniai spirties prieš tal
kininkus, jų visa energija 
išsemta, tatai jau verčiau 
nusileisti.

Dar kiti sako, kad Vokie
tija pabugusi talkininkų, 
kurių kabinetai perorgani
zuojami ir ruošiamasi gene- 
ralin užpuoliman prieš vo
kiečius.

Karo šalininkai sako, jo- 
gei apie taiką dabar negali 
būti kalbos, nes vokiečiai ne
norės duoti pilno atlygini
mo sunaikintoms šalims.

Talkininkų vyriausybių 
nuosprendis taikos reikale 
tečiau nežinomas.

<re^*«e«****

WASHINGTON. — Vo
kietijos taikos pasiulijimas 
talkininkams Suv. Valstijų 
vyriausybę užklupo netikė
tai. Sakoma, prezidentas 
Wilson dabar rūpinsis, kad 
karo lauke mūšiai butų per
traukti, kuomet bus daro
ma taikos derybos.

žmonės tečiau džiaugiasi 
tuo Vokietijos pasiulijimu. 
Kai kurie įsitikinę, kad tai
ka turės įvykti.

Kiti vėl tik juokiasi iš vo
kiečių pasielgimo. Jie sako, 
kad tai esąs tik politikinis 
vokiečių manebras.

Šis vokiečių taikos pasiu
lijimas lietuviams tikrai 
svarbus, nes svarbiausiose 
vokiečių išlygose statoma 
Lietuvos neprigulmybė. An
gliški laikraščiai savo skil
tyse deda žemlapius, ku
riuose figūruoja ir busimoji 
Lietuvos valstybė savo plotu 
lygi Lenkijai, daug didesnė 
už Belgiją.

Tai mes turime norėti tai

kos, nes gal atgausime sau 
neprigulmybę.

Vokietija sutaisė taip, 
kad busimam taikos kongre
se Lietuvos klausimas u- 
žims svarbią vietą.

RUMUNIJOS SOSTINĖ 
TEUTONŲ RANKOSE.
Londonas. — Visoj Vo

kietijoj gimė neišpasakytas 
džiaugsmas, kuomet teuto
nų armijai pagaliaus pate
ko Rumunijos sostinė Bu
kareštas. Labiausia džiau
giasi kaizeris. Teutonų ar
mijos prieš rumunus vadas, 
fieldmaršalas von Macken- 
šen, laikomas didžiausiuoju 
tautos didvyriu.

Tik visa bėda tame, kad 
teutonai Bukareštą paėmė 
be didesnių mušiu. Rumu
nų armija, matydama prie
šais save stipresnį prieši
ninką, gražumu apleido so
stinę, palikdama ten ir vi
sus 4.00,000 gyventojų, ku
riuos teutonai dabar turės 
maitinti. Rumunų armija 
pasitraukė toliaus į šiaurius 
ir tinkamoj -vietoj apsikas, 
kol teutonai apsidžiaugs pa
imta sostine. Rumunai tiki
si sulaukti sau pagelbon 
daugiau rusų karūomenės ir 
sulaikyti teutonų briovimą- 
si.

Berlyne oficialiai skel
biama, kad teutonai paėmę 
nelaisvėn apie 100,000 ru
munų kareivių. Lygiai jiems 
tekę Rumunijoje daug mai
sto, amunicijos ir visokios 
karo medžiagos.

Tečiau anglų militarinis 
žinovas, gen. Maurice, tvir
tina, kad teutonai perdaug 
išpučia tuos savo tariamuo
sius laimėjimus. Jis sako, 
kad taip negali būti, kaip 
vokiečiai mėgina intikrinti 
pasaulį. Gen. Maurice pa
šiepia teutonų pranešimą, 
kad buk jiems tekę net

PAĖMĘ ČERNAVODA 
TILTĄ.

Londonas. — Iš Bulgari
jos sostinės Sofijos prane
šama, kad bulgarų armijos 
dalis perėjus Dunojų ties 
Turtukai, pasjvarius pir
myn ir pagaliai paėmus vi
są garsųjį Čeniavoda tiltą 
per Dunojų. Dabar pasi
traukianti rumunai su ru
sais iš Rumunijos yra ap
siausti iš trijų šonų. Buka
rešto apylinkėse vietomis 
rumunai sustoję ir atgal at- 
mušę besibriaujančius pir
myn teutonus. '

CARAS IR FERDINAN
DAS.

Berlynas. — Besarabijos 
mieste Reni, palei Dunojų, 
susitiko Rusijos caras su 
Rumunijos karaliumi Fer
dinandu. Laiko konferenci
ją. Abiem draugauja keli 
ministerial.

PRAŠALINAMAS GEN. 
JOFFRE.

Paryžius. — Nauja Fran
cuos karo taryba nuspren- 

100,000 rumunų'! kareivių. 
Sako, turbut vokiečiai prie 
nelaisvių prirokuoja ir ci
vilius gyventojus.

Kituoniet juk pats vo
kiečių generolas Falkęn- 
liayn, buvęs generalio* štabo 
viršininkas, buvo pasakę: /sĮsasis popežiaus ------------
karo korespondentams, >|XV konsistorius. Dešimčiai 
gei paėmimas Bukarešto - -- -
vokiečiams * neatnešiąs j°-pgįyybėlės 
kios militarinės naudos. I

Kol-kas dabar dar neži
nia, katron pusėn teutonai 
pasuks paėmę Bukareštą. 
Ar jie briausys toliaus per 
Rumuniją į Besarabiją, O- 
desos link, ar gal atsisuks į’riausy.be uždraudė privati- 
talkininkus Balkanuose, kad nėnis firmoms pardavinėti 
išgelbėti kaizerio svainį, į varį ir visą tą metalą paėmė 
Graikijos karalių Konstan- savo rankosna. Užgrobė net 
tiną, iš blogo padėjimo. Į vario kasyklas.

džius prašalinti iš vyriau
siojo vado vietos generolą 
Joffre. Jo vieton busiąs nu
skirtas gen. Petain. Kaip 
žinoma, gen. Joffre yra Pa
ryžiaus išgelbėt! > j a s.

TALKININKAI NETEKĘ 
15,000,000 ŽMONIŲ.

Berlynas. — Sulyg “O- 
verseas News” agentūros 
aprokavimų, talkininkų nuo
stoliai dabartiniam kare sie
kią 15,000.000 kareivių. Ši
tie milijonai padalinami

Anglija .
Rusija ..
Franci ja
Italija ...
Serbija .
Belgija .
Rumunija

1,200,000 
8,500,000 
3,700,000 
. 800,000

480,000 
220,000 

. 200 000

SVARBIOS ATMAINOS 
KABINETUOSE.

Londonas. — Kaip Angli
jos, taip ir Francįjos kabi
netuose įvykdoma labai 
svarbios atmainos- Prie ka
binetų įsteigiama karo tary
bos iš peukių žmonių. Ši
tom tarybom bus pavesta 
išimtinai rupinties. karo rei- 

imtikalais ir smalkiau 
veikti prieš teutonus.

10 NAUJŲ KARDI
NOLŲ.

Roma. — Beatifikacijinėj 
svetainėj andai įvyko vie- 

; Benedikto

Bukai esto j<arcĮįno|1} įn^eikta raudonos 
metuIškilmių 

[šv. Petro bažnyčioje buvo 
labai daug žmonių.

VYRIAUSYBĖ UŽGRO
BIA VARĮ.

Londonas. — Anglijos vy-

Naujas Gralki 
jai ultimatu

mas.
Saloniki. — Gruodžio 

dieną 
Konstantinui inteikta nau
jas ultimatumas, kuriuomi 
talkininkai reikalauja tuo- 
jaus paleisti suimtuosius 1,- 
600 Venizeloso šalininkus į 
kuriuos nesenai Graikijos 
vyriausybė ąreštav< >.

Bet ant rytojaus karalius 
Konstantinas įsakė praneš
ti talkininkams, jogei jis to
lesniai jau neišpildysiąs jo
kių talkininkų reikalavimų. 
Ir jei talkininkai neatsisa
kysią tolesniai su savo viso
kiais reikalavimais, jis su 
jais pertrauksiąs ryšius ii* 
stosiąs karau.

Be to karalius Konstan
tinas’ vienai pasiuntinybei 
Atėnuose pranešė, kad jei 
talkininkai dar smarkiau 
prieš jį pasistatysiu, tuo
met jis stosiąs vokiečių pu
sėje. *

Matyt, karas neišvengti- 
nas. Karalius Konstantinas 
stos teutonų pusėje. Jam 
pagelbon ateis vokiečiai su j)aį fruksta 
bulgarais. Pramatoma juo-; 
da ateitis talkininkams Bal
kanuose.

10
Graikijos karaliui

KONSTANTINAS AP
GAVO TALKININKUS.
Londonas. — Specialėmis 

depešomis iš Atėnų ir . 
reaus pranešama, kad pirm 
savaitės laiko graikų už-į 
puolimas ant talkininkų ju
rininkų Atėnuose — tai bu
vo suokalbis prieš talkinin
kus, kuriam dalyvavo pats 
karalius Konstantinas, su 
savo šalininkais. 1

Pirm kaikurio laiko ka
ralius Konstantinas talki
ninkų karo laivyno vyriau
siajam vadui, admirolui 
Foninei*, buvo užtikrinęs, 
jogei jis rūpinąsis tik pa
laikyti reikalaujamą tvarką 
Graikijoje. Talkininkai /gi 
jam galį pagelbėti palaiky
ti tą tvarką. Karalius pasa
kė, kad jei talkininkų juri
ninkai bus išsodinti nuo sa
vo karo laivų, jie galį liue
są i eiti į nuskirtas sau vie
tas ir Atėnuose niekas jų 
neužkabinsiąs.

Tuo tarpu Konstantinas 
vienaip kalbėjo, o kitaip 
mintijo. Jis sutraukė daug 
savo kareivių į tas vietas, 
kur talkininkų jurininkai 
turėjo eiti. Ir štai jo palie
pimu buvo užpulti išsodin
ti jurininkai.

Karalius 
tolesniai 

įsakius 
graikų ka-

Sumobil izuotieji

a apylinkėsna 
stipri graikų 
turi užpulti 
Maked< mijoje 

kuomet teuto-

To negana.
Konstantinas . ir 
ginkluojasi. Jam 
mofrilizu' »jania 
ru< mienė 
kareiviai aplinkui Atėnus 
ir Pirėnus kasa apkasus ir 
i anuos sugabeni kulkasvai- 
džius. Larisf 
sutraukiama 
armija, kuri 
talkininkus 
iš užpakalio, 
nai su bulgarais pulsis iš 
priešakio. Sužinota, kad kai
zeris karaliui Konstantinui 
pažadėjo pasiųsti ne tik pa- 
gelbą, bet talkininkus iš
mušti iš Balkanų, jei jis ir 
tolesniai pasipriešinsiąs 
talkininkams perdaug šei
mininkauti Graikijoje. Kai
zeris visupirmu pataria sa
vo svainiui Konstantinui 
paskelbti talkininkams ka
rą, o paskui tai jau teutonai 
su-jais apsidirbsią.

j Kadangi karaliaus Kons-
tautino atkaklumas pasiekė 
augščiausio laipsnio, todėl 
talkininkų karo laivynas 
praeitą pėtnyčią paskelbė 
Graikijos pakraščių visuo
tiną blokadą. Dabar į Grai
kijos uostus neįleidžiamas 
nei vienas garlaivis su vi
sokiomis prekėmis, ypač su 
maistu, katro Graikijai la

talkininkai visu-
Į pirmu nusprendė badu pa- 
įmarinti (Iraikiją.
j Kadangi talkininkai sulyg 
1863 metų sutarties skaito
si Graikijos globėjai, todėl 

p“ jie ir gali viską padaryti su

Bet svarbu ypač tas, ar 
talkininkai tai]) ten bežaiz- 
dami .kartais, nepražiopsos 
teutonų prisirengimą prieš 
juos. Kuomet jie marins ba- 
duini tą šalį, ant jų Balkar 

j įuose labai lengvai tegali už
pulti vokiečių fieldmaršalo 
vou Mackenseno armijos 
ir išmušti iš užimamų vie
tų.

Juk jau ir dabar teuto
nai atvirai sakosi, kad po 
Rumunijos paėmimo jie pa
suksią Makedonijos link.

BUSIAS PRAŠALINTAS 
GRAIKIJOS KARALIUS.

Londonas. — Čionai pas
klydus gandas, kad trumpoj 
ateityj Graikijos karalius 
Konstantinas busiąs praša
lintas nuo sosto ir ištremtas 
iš Graikijos. Talkininkai 
Graikijos valdymą pavestą 
Venizelosui. Karaliaus da
bartinė armija busianti iš- 
ginkluota ir paleista. Tal
kininkai turį tai padaryti, 
nes kitaip jiems grasia pa
vojus Makedonijoje.

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
piasi redakcijom Kadangi 
beveik už kiekvieną prisiun
čiamą pabėgėlio laišką re
dakcija turi apmokėti kra- 
sos ženklelius (markes), ta
tai norintieji gauti pabėgė
lių adresus, turi redakcijai 
prisiųsti už 12 centų krasos 
ženklelių (markių) už kiek
vieną adresą.

Kreipkitės adresu: 
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan st., 
„ Chicago, Ill.

Justinas Kovarskas, Kau
no gub., kareivis, ieško bro
lio ir pažįstamų.

Petras Ukinskas, Kauno 
gub., kareivis, ieško brolio 
ir pažįstamų.

Antanas Papelis, 
gub., kareivis, ieško

Kauno 
brolio.

Jonas Krivickas, 
gub., kareivis, ieško brolio 
ir pažįstamų Amerikoje.

Kauno

Jonas Kosteckas nuo Pa
nevėžio, ieško Antano Kos- 
tecko.

Jonas Zokas iš Slavikų, 
Suv. gub., nori susirašinėti 

- su broliu ir kitais pažįsta
mais Amerikoje.

Povilas Viekas, Kauno 
gub., paliuosuotas nuo ka
reiviavimo, ieško brolio Ka
zimiero Vickos, gyvenusio 
Springfielde.

Julijona Rudzinskienė, iš 
Kauno gub., ieško Vincen
to Sutajanskio (?).

Petronėlė Kairys ieško 
brolių Rapolo ir Simąno 
Konradų.

Kazimieras Micevičius, 
Kauno gub., ieško Jono 

’ Gradensko ir pažįstamų.

Petronėlė Kašinskaitė, 
Kauno gub., ieško brolio 
Vincento Kašinskio, gyve
nusio Chicagoje.

Viktorija Rinkevič ieško 
' sesers Teopilės Klimovič, 
kuri gyveno Shenandoah, 
Pa. Taipgi ieško Antano 
Barštiso, Juozo ir Aleksan
dro Žadeikių.

Agnieška Karbauskįenė, 
Kauno gub., ieško sesers ir 
švogerio Juozapo Žičkų, gy
venusių Chicago j.

Juozapas Taunis, karei
vis, ieško brolių Antano 
Taunio ir Jono Gendvilo.

----------- ’ ’ ’.
Vaclovas Uksas nuo Ra

seinių ieško savo brolių ir 
pažįstamų.

Pranas Vengraitis ieško 
brolių Juozo ir Jurgio Ven- 
graičių.

Anelė Marcinkevičienė su 
motina, Suv. g., ieško bro
lių Kazimiero, Antano ir 
Stanislovo Marcinkevičių.

Juozas Lisauskas, , Suv. 
gub. ieško giminių ir pažįs
tamų.

Juozas Bakšis paieško sa
vo pusbrolių Jurgio ir Jo
kūbo Janulevičių iš Kirsnos 
gmino.

K. Strempickėnas, Suv. 
gub., ieško brolio Vinco 
Strempickeno ir Karoliaus 
Petruševičiaus.

Jonas Kilikevičius, Suv, 
gub., iš Misviečių sodžiaus, 
ieško giminių ir pažįstamų 
Amerikoje.

Juozas Miksa, Suv. gub., 
ieško brolio Mikulsko ir 
Vlado, taippat švogerio An
tano Zenkaus.

Mateušas Krašis, Kauno 
gub., paieško brolio Pran
ciškaus ir pažįstamų.

Antanas Pikoraitis, 
Tauragės, ieško brolių Je
ronimo, Pranciškaus ir Jo
no Pikoraičių, sesers Mar- 
cijonos ir giminių.

imi)
Petras Gaubas, kareivis, 

Kauno gub., ieško Jurgio, 
Antano ir Liudviko Lapins
kui, gyvenusių pirm karo 
Chicagoje.

Juozas Snitkus ieško švo
gerio Kazimiero Adomaičio.

• gyvenančio Chicagoje.

Antanas Maslauskas ieš
ko saviškių Amerikoje.

Antanas Sadauskas ieško 
— sesers Domicėlės Šim
kienės, brolio Juozapo Sa
dausko, sesers sųnaus Jo- 

; no Šiaučiulio, pus-brolio A- 
, domo Badušonkos, švogerio 
Juozapo Maniko, draugo 

■ Antano Lekniško, kūmo Jo
no Budrevičiaus ir draugo 

• Petro Augastino. Jie visi 
; gyveno Chicagoje, West 
I Sideje.

DEL PREKYBOS BEI 
PRAMONĖS LIETUVO

JE PO KARO.

Bronius Aleliunas, Kau- 
’« no gub., kareivis, ieško A- 
’ merikoje savo brolių ir pa- 
■ žįstamų.

Antanas Dankevičia, ieš
ko brolių Jono ir Kazimiero 

’ Dankevicių, gyvenančių 
Chicagoje.

“Liet. Balse” jau tarta 
žodis kelių žmonių del pre
kijų bei pramonininkų su
važiavimo. Kad tai būtų bu
vę balsai del visuomenės 
veikėjų suvažiavimo svars
tyti prekybos bei pramonės 
reikalams Lietuvoje karui 
pasibaigus, tai nieko dau
giau nebeliktų, kaip tik šir
dingiausiai sumanymas svei
kinti ir linkėti kuogreičiau- 
siai įvykstant. Dabar gi tie 
balsai tai balsai “del preki
jų bei pramonininkų suva
žiavimo”. Išeina, kad lietu
vių visuomenė šaukiama 
tarti savo žodį, šaukiama 
rišti klausimų, kaip lietuvių 
pinigininkams sunaudoti sa-

,vo kapitalai, kad daugiau 
turėtų iš jų pelno. Tiesa, 
ne visi atsiliepusieji į pa
keltąjį klausimų vienodai 
žiuri (neskaitant koopera
torių: kun. A. Vilimąvičiaus 
ir D. Šidlausko), bet St. Mi
liauskas juk aiškiai prisi
pažinęs, jog lietuviams pini
gininkams rupi “biznis” 
(aš suprantu: geras pelnas). 
Del St. Miliausko straips
nio “L. B.” redakcija savo 
prieraše labai teisingai pa
stebėjo, kieno rankose Lie
tuvoje turėtų būti prekyba 
bei pramonė. Bet, kaip re
dakcija, taip minėtuoju du 
kooperatorių, matyti užmir
šo (jų ir neįtariu), kad ka
pitalistai susivažiavę nė ne
manytų steigti bendrovių 
kooperacijos pamatais. Gali 
man prikišti, kad suvažiavi
me gali dalyvauti kartu su 
pinigininkais ir kooperato
riai. Bet juk tokis susidrau
gavimas butų keistesnis už 
keistų. Nesitikiu, kad koo
peracijos istorija žinotų pa
našų atsitikimų, kad koope
ratoriai butų taręsi su kapi
talistais, kokiu budu pakel
ti šalies pramonė bei preky
ba. Juk visiems, rodos, aiš
ku, kad kapitalo ir koope
racijos reikalai visai prie
šingi, mažiau turi bendra 
negu vilkas su avinu. O taip 
manyti, kad tik lietuvis, 
kad tik lietuvio kapitalas, 
tai jau ir imti visuomenės 
globon — butų didelis nu
sižengimas visiems karo 
metu nuskaustiems lietu
viams, ateinančiai lietuvių 
kartai, kuri norės matyti 
savo šalies prekybų ir pra
monę visų lietuvių, vadinas 
kooperacijos rankose. O su 
įsigalėjusiu kapitalu kovoti 
labai sunku, nes tada kapi
talas tampa šalies ponu dik
tatoriumi. Del kovos su ka
pitalu visose mažiau ar dau
giau kultūringose šalyse ne 
maža ir kraujo pralieta... 
Todėl įsigalėjimo kapitalo 
privalome vengti.

Užtat, lietuviai, jei šir
dingai mylime savo Tėvy
nę, jei ne juokais norime 
matyti savo šalį demokra- 
tingų, laimingų, privalome 
kuoveikiausiai sušaukti vei
kėjų kooperatorių suvažia
vimų. Suvažiavimas, aps- 
svarstęs reikalų, imsis dar
bo. Veikėjų kooperatorių 
suvažiavimų privalytų suk
viesti Liet. Draugija n. d. 
k. š. Aš žinau, kad dauge
lis lietuvių (nekalbu apie 
pinigininkus) yra tos nuo
monės, kad kooperacija ne
sugebės suimti visos preky
bos bei pramonės į savo ran
kas. Bet su tokia nuomone 
negalima sutikti, žinant 
kooperacijos praeitį (istori
jų) ir dabartį. Manau, koo
peracija ir tik kooperacija 
gali ir net privalo paimti 
visas prekybos ir pramonės 
šakas savo globon. Be abe
jo, tokios kooperatyvų pa
jėgos, kokios buvo prieš 
karų, neką padaryti tegalė
tų, bet tam ir reikia galvoti, 
svarstyti, kad greičiausiai 
išsiplatintų kooperacijos i- 
deja, kad galima butų kuo- 
greičiausiai įsteigti visa ei
lė įvairių rūšių, kaip antai: 
vartotojų kooperatyvai — 
vartotojų sąjunga, kredito 
kooperatyvai —- kredito są
junga. Visi gi kooperatyvai 
ir jų sąjungos įsteigtų ben
drų savo bankų, kuri ir bu
tų lietuvių tautos banka.

Be abejo, banka, mano iš
manymu, privalytų būti tik 
akcinė, komercijos bankų 
tipo. Panašių bankų turi į- 
sisteigę rusų kooperatyvai.

Į kooperatyvų sąjungas 
bei jų bankų, beabejo, plau
ktų visi atliekami pinigai, 
kaip Amerikos lietuvių, taip 
ir visų kitų, kurie jų turėtų 
ir norėtų tikrai išmintingai 
juos sunaudoti. Supranta
ma, kad kooperatyvai ne
prašys dovanoti jiems pini
gų, bet ims skola už nuo
šimčius. Be to, kooperatyvų 
centrams,' kaip tai sųjun
goms ir bankai skolina pini
gų valstybės banka.

Čia tik gali iškilti klau
simas: iš kur gi gaus nu
vergusieji lietuviai pinigų 
kooperatyvams steigti'? Į 
tai turiu pasakyti’: 1) taip 
jau negali būti, kad neatsi
ras žmonėse bent keleto ru
blių šeimynoje, 2) o jei net 
ir taip butų, kad visai nebū
tų pinigų, tai juk kredito 
kooperatyvai galima steigti 
visai neturint pinigų: jiems 
skolina pinigų valstybės 
banka geromis sąlygomis. 
Kiekvienas kredito drau
gijos narys gali pasiskolin
ti pinigų ukiui sutaisyti, 
troboms statyti ir t. t. Iš 
tų paskolintų kredito drau
gijoje pinigų galima butų 
dešimtį kitų įnešti į varto
tojų draugiją. Taip susida
rytų vartotojų draugijos. 
Kuris daugiau pinigų įneš
tų daugiau dalių (pajų) į 
kooperatyvų; duotų skola 
ir t. t. Žodžiu, pinigų susi
darytų.

Kooperatyvų sąjungos ir 
banka steigtų fabrikas rei
kalingiausioms . daiktams 
dirbti, o toliaus gal ir vi
siems lietuviams reikalin
giems fabrikantams, ir pa
imtų į savo rankas visų ša
lies prekybų. Kooperatyvų 
organizacijos/ — visų žmo
nių organizacijos, todėl jos 
butų visiems — turtingie
siems ir mažturčiams — vie
nodai prieinamos, vienodai 
aprūpintų visų reikalus.

Tik kooperatyvams steig
ti ir jiems tinkamai vesti 
reiktų gana daug žmonių 
specijalistų, bet del to ir rei
kia lietuviams suvažiuoti, 
kad aptarus vi^kų. Gal su
važiavę kooperatoriai rastų 
reikalinga patobulinti “Sau
lės” buhalterių kursus, gal 
įsteigti kitus kursus spe/ci- 
jalistams ruošti kredito ko
operatyvams ir t. t.

* Kas mano nepasakyta (o, 
žinoma, daug) ar ne taip 
pasakyta, tikiuosi, busimas 
kooperatorių suvažiavimas 
man už tai pikta nepasakys. 
Suvažiavimas apsvarstys 
reikalus savo išmanymu, 
bet visų lietuvių naudai.

V. Zachareviė-’"-

EVESKIOM? 
ttŠMOKYKlA 
3106 So.Halsted St.,Chicągpi 

Čia gali išmokti angliškai

SUTAISYTAS iš formulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zok virinki:,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu
j nuo gėlimo pilvo ir žunu, ger- lt 

rfžį klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
\r-jj skaudcjinu. n.stojimo apdilo, I* 
M S šalčio gultoje, t d..rd., Sulai- i* 
H MT EOnias išdii labai pagarsėjusio }- 

Si Pffl-HPELLER!O- f 
L’I^I seno ’r ^ikuno draugo šeimy- g 

nos, naudojamo visame pašau- fe 
lyje per pusę šimtmečio—25c. U 
už bonkutę visose aptiekose, fe

_|| arba galite užsisakyti tiesiai iš fe 
F- A». KICI1TER & CO.' B 

i-------y 74—CG Hasiiington Street, New York, g

DIDELIS SUVALKIJOS 
ŽEMLAPiS

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

“Geriausis žemlapis lietu
vių kalboj. — Persistato 

-Wri. labai puikiai.”—Taip atsi- 
2Q8 liepė apie jį visi laikraš- 

čiai.

puikiai.”—Taip atsi

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

Reikalaukit pas
S. P. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan St, 
CHICAGO. ILL,

Bell Phone, Dickinson 3995 M. 

j Dr. Ignotas Stankus ? 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. I 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
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. Kedelioms; 9-11 rito 1‘4 popiet.

H s
I

I
ii

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarcntuojamo Tamstai surė

dymą 50% ant Tamstos pinigą, 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.
Vaiką siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

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

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomis esti
•• atdaras iki 11 vai. vakare. Ncdėldieniais — iki 6 vai. vakare.

v *

Ar Nori Šitą Gramofoną Gauti 
VISAI UŽDYKĄ?

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

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

3249 S o. Morgan St. Chicago, Ill. Į

NAUJIENA MUZIKANTAMS
Jau išėjo iš spaudos lietuvišku šokią rinki' :?, jame telpa 18 nau

jausią lietuvišką šokią. Pritaikintas taip, kai. iš to paties rinkinio ga
lima ir ant smuiko griešti.

Visas rinkinis yra atspauzdintas ant geros poperos, išleistas V. 
Niekaus, Chicago, III. Galima gauti TANANEVICZ PUB. CO. kningj)- 
po. ,Kaina,su prisiuntimu .. - • : , •

TIKTAI $1.00
Tananevicz Publishing Co.. Inc.

3249 So: Morgan St. CHICAGO, ILL.

UŽdjkil Koncertą! Uždyką!!! į
Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin

kų, muzikų, geriausių dekliamacijų, monologų, dialogų ir t.t., 
gali turėti tai visa uždykų. Atsilankykite į musų krautuvę. Męs 
turime visokhj rekordų: lietuviškų, angliškų, rusiškų ir daugybę 
kitoniškų. Jus galite išgirsti juos grojant ant geriausių grafo- 
fonų visai uždyką.

S5SSSBK

9

Tel. Yards 4371

išėjo iš spaudos 
lietuvių kalboj 
iš kurios kiek- 
gali lengvai iš- 

f^ografystės 
Prisiąskite $1,

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

12 
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e
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Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vel

diniams už pigiausias kainas.
Už 5c čia pamatysi gražesnį 

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

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

Subatomis ir nedeliomi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va 
landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Kiekvienas Gali Būti 
Fotograffistų.

Ką-tik
‘ pirma

kny«a’ 
vienas 
mokti 
amato.
o gausite šitą knygą.
Siuntimą apmokame.

Z_ V Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

376 Selkirk Ave., Winnipeg, Man.

I MILDA
i TEATRAS ■
i 3138-42 So. Hals ted St.
III
■II

Dr. A. R. B!umenii<al s
___  Egzamenuojame Akis 

UžDYKĄ
Valandos; nuo 9 ryto 

9 vakaro. Nedėlio- 
jo nuo 9ryto iki 12 vai. 

dieną’

4649 S. ASHLAND AVENUE
Kampas 47-tos {atves

LENTOS
visokio* rūšies del statymo nnniiį taip 

gi visokį medžio paduiiinimai.

RiHciihouse and
Embree Go.

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

CESBS3^352SBiS^SSS3ESSSS

Telefonas Yards 2721
Dr. J. JONI KASTIS

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

3337 Ss. Morgan St. Chicago, I I.
■wMii»wli.ii;a.iiK:Kiiiii>irain«i«»:wi!iniaMKKHm;»

I
E 

■III
■ i

g KATALIKO KRAUTUVE
h S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas
**3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL
B _ __ __  ___ _ __  ______
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Lietuviai Amerikoje.
DETROIT, MICH.

Keletas mėnesių atgal 
Talkininkai (Allies) uoliai 
pradėjo darbuotis Detroite, 
Mich. surengimui pašelpos 
bazaro nukentėjusiems nuo 
karo savo žmonėms. Tam 
tikri žinovai ilgų laikų dar
bavosi iki nesuorganizavo 
11 tautų į vienų milžiniškų 
draugijų po vardu “Allies 
Charity Bazaar”, ar Talki
ninkų Paš. Bazaras. Į ta ba
zarų inėjo sekančios tau
tos: lietuviai, lenkai, kana
diečiai, serbai, čekai, velčiai 
(valiečiai), francuzai, an
glai, škotai, belgai ir armė
nai. Amerikiečiai prisidėjo 
kaipo neutralė šalis ir visas 
įplaukas žadėjo padalinti 
viršuj minėtoms tautoms po 
lygių dalį.

Nerašysiu čionai apie ki
tas tautas dalyvavusias šia
me bazare. Ištiesų, daug 
reiktų laiko pašvęsti, kad 
nors kiek atvaizdinus jų 
skyrius: mus apeina labiau
siai lietuvių skyrius. Noriu 
tik trumpai patėmyti, jogei 
puikiausias kioskas buvo 
francuzų. Paskui labai gra
žus buvo: belgų, valiečių, 
škotų, kanadiečių ir k. tau
tų. Lietuviai taipgi neatsili
ko nuo kitų tautų; ne tik 
musų žmonės gėrėjosi savu 
kiosku, bet ir svetimtaučiai 
gyrė jo išvaizdų. Vieta 
mums buvo palikta kuo- 
prasčiausia, t. y. pačioje pa
stogėje, kur stogas galima 
buvo ranka pasiekti, ir to- 

; liausiame pakraštyje. Len-
’ kų kioskas užėmė beveik
I patį centrų svetainės su pui

kiausiomis dekoracijomis.
I kurios jiems atsiėjusios a-
y pie $6,000.00. Buvo nupieš-
/ ' „ti visi Lenkijos miestai aut 

kiosko sienų, o tarp jų ir 
Vilnius. Tas mus paskatino 
prie protesto; taigi ir mes 
lietuviai, užsispyrėme sve
timtaučiams parodyti, kad 
Vilnius, ne tik nėra Lenki
jos miestu, bet dar yra T,ie- 
tuvos sostinė. Delei to pa
dirbome du didžiausiu de
koratyviu posteriu, paro
dančiu vienas Vilnių, an
tras Kaunu. Vilniaus poste- 
ris rodė Vilniaus miestų su 
Gedimino kalnu ir vingiuo
jančia Vilija aplinkui su 
parašu: “Vilnius” Wilno 
capital of Lithuania. Kau
no piekatas atvaizdino Kau
no miestų ant pussalio tarp 
upių Nemuno ir Vilijos su 
puikiausiais raliuojančiais 
aplinkui kalnais ir po kojo
mis Nemunu plaukiančiais 
laivais ir garlaiviais. Para
šas ant šito buvo toks: 
“Kaunas” Kowno, The 
Stronghold of Lithuania. 
Beto, ant vienos pusės kio
sko buvo dekoratyviai pieš
tas Vytauto portretas su 
parašu: ‘ ‘ Vitold, Grand 
Duke of Lithuania, conque
ror of teutons, 1410”. Iš ki
tos pusės buvo nupieštas 
baltas Žirgvaikis ant rau
dono lanko su parašu apa
čioje “Lithuania”, apačia 
kiosko buvo išrašyta pa
veikslais lietuviškų rožių, 
kurios dažnai matomos Lie
tuvoje “rūtų darželiuose”. 
Ypač daug rožių buvo su
grupuota ties Vytauto pa
veikslu ir ties Žirgvaikiu. 
Vidurį kiosko puošė mus 

čiams už uolų pasidarbavi
mų surengime Lietuvių Sky
riaus “Allies Bazare” De
troite, Mieli.: p. Jonui Vai
tekūnui, daugiausia prisi
dėjo darbu ir iškaščiais 
prie surengimo Bazaro. Jis 
vienas palaikė lietuvių sek
cijų tarp kitų tautų, kada 
kiti lietuviai manė, jog iš 
to nieko neišeis.

Kitas vaikinas, Aleksan
dras Abišala, dar jaunas 
vaikinas, daug prisidėjo 
prie išdavimo raportų apie 
Lietuvių Skyriaus stovį 
centralinei “Allies Baza- 
ar’o” komisijai. Juodu kar
tu su p. Vaitektmu, viens 
surašydavo raportų, o ki
tas ant atminties išmokęs 
viešai prieš kelis šimtus 
žmonių visokių tautų pasa
kodavo kų lietuviai jau y- 
ra nuveikę savo sekcijos de
lei. Iš pradžios, kol nieko 
dar nebuvo nuveikta, nes 
“Allies” jau-nuo kelių mė
nesių organizavo tų bazarų, 
tai tuodu vaikinu ir palai
kė lietuvių skyrių. Jiems 
lai buna didžiausia garbė ir 
jie kaipo tikri Lietuvos sū
nus, lai pasekmingai dar
buojasi ir toliaus Tėvynės 
labui.

P-lė Monika Čepaičiutė, 
darbščiausia lietuvaitė, ku
ri daugiausiai surinko pi
nigų ir daiktij lietuvių Ba
zarui. Taipgi uoliai darba
vosi pardavinėdama daik
tus laike bazaro; net viena 
amerikietė patėmijo, kad ji 
atsižymi savo darbštumu 
visame bazare ir padovano
jo jai labai gražių lėlę ir 
daug kitokių dovamj jo
sios (lietuvių) skyriui.

Kun. kleb. Kazimieras 
Skripka daug;, pagelbėjo 
lietuvių bazarui, apsibūda
mas parduoti 1000 tikietų 
įžangos į minėta bazarų ir 
uoliai darbavosi surengime 
programo lietuviij dienos 
bazare. Nors užimtas nau
jai statomos bažnyčios rei
kalais, bet surasdavo, laiko 
pasidarbuot ir bazarui. Lai
mė detroitiečiams turin
tiems tokį darbštų klebonų.

Dr. D. Čiapas, neatsižvel
gdamas į savo nuostolius, 
apleidęs ofisų, darbavosi 
kaipo vedėjas lietuvių sek
cijos. Jis taipgi buvo iš
rinktas į tikietų komisijų 
centraliniame Allies Bazaro 
komitete. Daug darbavosi 
prieš bazarų ir laike baza
ro.

P-as Kazimieras Šešto
kas, kontraktorius naujai 
statomos lietuvių bažnyčios, 
davė 600 pėdų lentų kios
kui ir nesuskaitomų daugy
bę kartų pats su automobi
liu tarnavo lietuvių bazarui. 
Pats su savo darbininkais 
atliko stalioriaus darbų ir 
nė kiek nereikalavo atlygi
nimo.

P-as Matas Čiurlionis, 
brolis musų didžiojo daili
ninko nabašninko Čiurlio- 
nies, daug pasidarbavo su
rengime lietuvių skyriaus 
1 ‘Allies Bazare”. Turėda
mas reikalus su ameriko
nais ir lenkais, jis pirmuti
nis sužinojo apie rengiamų 
“Allies Bazarų” ir padavė 
mintį Detroit’o lietuviams, 
karštai ragindamas prisidė
ti surengime lietuvių sky
riaus.

P-as F. Mastauskas, bū
damas advokatu, buvo iš
rinktas Centraliniu Sekreto
rium viso “Allies Bazaro”

darbščių lietuvaičių pui
kiausi divonai ir rankų dar
bo įvairiausi mezginiai bei 
gintaro karoliai. Taipgi a- 
liejiniai paveikslai kabojo, 
kurie atkreipė domų prakil
nesnės klasos žmonių į mu
sų kioskų. Turėjome didelį 
Lietuvos žemlapį, parodan
tį historiškos ir dabartinės 
Lietuvos rubežius. Daug 
svetimtaučių įdomavo tuo- 
mi. Vieni sakė, kad dažnai 
buvo girdėję apie lietuvius, 
bet manė, kad jie gyvena 
kur ten pas Tarpžemines 
jūres. Kitiems išaiškinus 
lietuvių reikalus, jie atsa
kydavo: “kad jūsų reikalai 
dar labiau esu susipynę ne
gu Balkanuose”. Teko patė
myti, kad lietuviais dau
giausiai įdomavo kanadie
čiai: taipgi anglai, škotai, 
francuzai, velšiai (valie
čiai), čekai, serbai ir ameri
kiečiai. Lenkai labai širdin
gai į mus atsinešė, kas va
karas kas nors iš lenkų kio
sko atsilankydavo pas sa
vo brolius “lietuvius”. Dau
guma ir pinigus su noru 
leido musų kioske. Bet ar 
ir ištiesų buvo jie lenkai, 
tai dar yra klausimas, nes 
dauguma lietuvių lenkams 
tarnavo, pav. poni Jagmi- 
nienė, būdama tikra lietu
vaitė, žmona lietuvio daili
ninko Jagmino, atstovo pir
mutinės durnos, vedė len
kų “Didįjį Marša” ir daug 
lenkams pasidarbavo rinki
me pinigų bazarui. Čia nė
ra p. Jagminienės kaltė; 
užklausta, kodėl lenkams 
tarnauja, atsakė, kad ma
nęs lietuviai nenorėjo; du 
sykiu, sako, siulijausi ir vis 
atsakė, kad nereikia. Visgi 
poni Jagminienė labai pui
kų paveikslų padovanojo p. 
Chalmers pieštų musų kios
kui. Amerikonai stebėjosi 
lietuviij gabumu, sakyda
mi, kad lietuviai dirba ne 
tik sau, bet ir lenkams gel
bėjo, mes dabar aiškiai jus 
iš lenkų atskiriame. Daug 
tame pagelbėjo mums pas
kelbimai anglų laikraščiuo
se, kad Sinkevičius, buvęs 
lietuviu. Paskelbimas apie 
Eitel’į, sūnų kaizerio, Lietu
vos karalium mums padarė 
daug gero. Padėjome didelę 
iškabų protestuodami prieš 
tokį vylingų kaizerio pasiel
gimų. Tas labai daug talki
ninkų patraukė prie musų 
sekcijos, žmonės skaitė: 
“Down with Eitel, proposed 
King of Lithuania. Long 
live the Allies!” Svečiai 
grūdosi, kad kuodaugiausia 
pagelbėjus taip drųsiems 
lietuviams. Nuo to sykio 
lietuviai bazare pasidarė la
bai populeriais, ypač čekai 
mums išreiškė savo širdin
gumų, dažnai atsilankyda
mi musų kioske. Įdomau
jantiems lietuvių tautų, o 
jų buvo labai daug visokios 
kilmės žmonių iš visų tau
tų, aiškinome lietuviij rei
kalus, dalydami kningutes: 
“A Plea for the Lithua
nians ”. “ Pro Lithuania4 ’, 
“Sketch of Lithuanian Na
tion” ir kitokias. Ypač an
glai mums užtikrino pilnų 
laisvę, tik ne iš kaizerio 
malonės.

Didžiausia garbė priguli 
sekantiems musų viengen

Daug pridavė mums energi-'matosi daug 
jos, užtikrindamas, kad jis džiagos, taip kad 
mus užtars, jei kas norėtų
nuskriausti, arba kitokiu į 
budu pakenkti.

P-ia Marijona Sitkaitie- 
nė laike bazaro buvo kasie- 
re prie registerio; ji taipgi 
davė papuošimui lietuvių 
kiosko labai puikius lovų' 
užtiesalus ir kitokius daik
tus.

P-ia Leškevičienė pasko
lino bazarui savo registerį 
ir nenuilstančiai darbavosi 
laike bazaro, pardavinėda
ma daiktus ir rinkdama au
kas.

Pagalios reik neužmiršti 
p. Jono Šileikos, lietuvių 
dailininko, kuris daug dar
bo padėjo, visų lietuviij kio- 
škų išpuošdamas įvairiomis 
dekoracijomis, kaip tai aug- 
ščiau minėta.

Daugybė buvo prisiųsta 
iš kitų miestų įvairiausių 
dalykų lietuvių bazarui, už 
kų, kaip viršuj minėtiems a- 
smenims, taip ir savinin
kams tų daiktų tebūnie šir
dingiausias ačiū už jų pasi
darbavimų nukentėjusių 
nuo karo lietuvių labui.

Pelnas nuo bazaro dar ti
krai nėra žinomas; tikimės, 
kad Lietuvai teks apie 
$10,000; Lenkijai apie $28.- 
000; Kanadiečiams apie 
$30,000 ir t. t. proporcijona- 
liai visoms tautoms, kiek 
kurios padarė savuose kios
kuose ir po lygių dalį nuo 
amerikonų kiosko ir pusė į- 
žangos lygiai bus padalin
ta 11 tautų.

Korespondentas.

BROOKLYN, N. Y. •

Lapkričio 30 d. kun. N. 
J. Petkus iškilmingai ap
vaikščiojo 25 metų savo ku
nigystės jubilėjų. Gerb. Ju
biliatas 10 vai. ryto atlaikė 
Šv. Mišias asistuojant kun. 
Šeštokui ir kun. G. Lanig. 
Tai šventei pritaikintų pa
sakė gražų pamokslų kun. 
Šeštokas. Bažnyčia buvo iš
puošta gražiai žydinčiomis 
gėlėmis. Laike mišių degė 
naujai įvestos elektriškos 
lempos ir daugybė žvakių, 
taip kad bažnyčia atrodė it 
žvaigždėtas dangus. Savo 
balsais visų dvasių kėlė 
skaitlingas L. Vyčių 41 
kuopos choras. Po pamaldų 
klebonijoje buvo iškilmin
gi pietus, laikė kurių gerb. 
Jubiliatui išreikšta daug 
nuoširdžių linkėjimų. Tre
čių valandų po pietų buvo 
parapijinės mokyklos vai
kučių perstatymas. Auklėti
niai šios mokyklos labai 
gražiai dainavo, žaidė ir de- 
klemavo, linkėdami savo 
globėjui ilgiausių metų.

Vakare dėkingas savo 
dvasiškam vadovui L. Vy
čių 41 kuopos choras paren
gė koncertų, laike- kurio 
Brooklyno jaunimas bei vi
suomenė turėjo puikių pro
gų pasiklausyti gražių dai
nų ir muzikos. 1. Dainos 
“Serenada” ir “Verda bo
ba kukulius”, padainuotos 
vyrų choro, labai pavyko. 
Po to nuo tos pat L. Vyčių 
kp. p-lė P. S. Urboniutė į- 
teikė gerb. Jubiliatui pui
kų gėlių bukietų. 2. Tris 
dainas gražiai padainavo p. 
M. Martinaitė ir p. P. Ma- 
žeikiutė. 3. Solo “Meilė” 
padainavo ponas J. Viršu- 
lis. Solisto balsas pasirodė 
kiek per aštrus, .bet jame

artistiškos me- 
ateityje 

kiek pastudijavus iš jo ga
lima bus susilaukti rimto 
muziko. 4. Piano solo “Moo
rish Dance” paskambino 
jaunas pianistas p. A. Pau- 
lionis. Skambino kiek ner
viškai, bet jeigu ir toliaus 
mylės pianų, tai vyčiai atei
tyje susilauks iš jo gero pi
anisto. 5. Duetų iš kantatos 
“Broliai” atliko p. O. Sa- 
likliutė ir p. J. Viršulis. P- 
lė O. Salikliutė kaipo so
listė pasirodė ant scenos 
pirmų sykį, bet reikia pri
pažinti, kad labai malonų į 
klausytojus įspūdį padarė. 
Jos švelnaus balso ir ne
vienas gali užvydėti. Čio
nai manoma, kad p. O. Sa- 
likliutei, kaipo dainininkei, 
kiek daugiau pasidarbavus 
muzikos srytyje, spindi vi
liojanti žvaigždutė. 6. Smui
kų duetų atliko sutartinai 
F. ir A. Aleksandravičiai, 
tik akompaniavimas p. K. 
Paulioniui nekaip sekėsi. 
Ponų Aleksandravičių due
tas žavėto žavėjo publikų. 
Po tam p. V. Jankaičiutė 
nuo L. Vyčių 41 kuopos į- 
teikė gerb. Jubiliatui pas
veikinimų su narių para
šais. 7. Dainų “Ilgesys” 
puikiai padainavo p. S. Ur
boniutė, p. M. Litviniutė, p. 
J. Viršulis ir p. V. Pūkas. 
Po tam nuo to pat vyčių 
choro ir parapijos komite
to p. A. Šertvilaitė įteikė 
gerb. Jubiliatui auksinį lai
krodį ir pasakė trumpų, bet 
jautrių prakalbėlę. 8. Piano 
solo “Mazurka”, F. Cho
pin, ir “Concert Valse”, A. 
Fieldhouse, išpildė žinomas 
kompozitorius p. A. Alek
sandravičius. Jis kaipo mu
zikos šakoje profesionalas, 
tai ir atliko savo užduotį ti
krai artistiškai. 9. Dainos 
“Vyčių Hymnas” A. Alek
sandravičius, “ Beauštant! 
Aušrelė” K. A. Čiurlionio 
“Trįs Sesytės” A. A—vi- 
čiaus” Aš už marių žiema- 
vojau” A. S. Pocius labai 
visiems patiko. Vėliaus svei
kino gerb. Jubiliatų kun. J. 
Švagždys. Ant galo pasiro
dė ant scenos ir gerb. Ju
biliatas. Publika sutiko Jį 
gausiu delnų plojimu. Gerb. 
kun. Jubiliatas, trumpai iš
tarė nuoširdžiai ačių vy
čiams, parap. komitetams ir 
visiems parapijonams už vi
sų tų suteiktų Jam laike 
Jubilėjaus. Po koncertui 
smagiai mirgėjo lietuviškos 
žaismes. Didžiausis nuopel
nas surengime šio koncerto 
priguli muzikui A. Alek
sandravičiui, kuris visa šir- 
džia yra pamylėjęs vyčius 
ir del jų labo nenuilstan
čiai darbuojasi.

Lyra.

busiu priverstas užpropo- 
nuoti prakalbas.

Atsilankydamas aš ma
nau —

1, Rodyti paveikslus iš 
sunaikintosios Lietuvos ir 
iš gyvenimo tremtinių. Pa
veikslų yra apie šimtas. Bet 
paveikslai galės būti rodo
mi tiktai ten, kur yra tin
kama salė ir kur yra elek
triškoji liktarna. Tokią lik- 
tarną galima vienam vaka
rui nusisamdyti.

2, Manau kalbėti apie 
vargingą Lietuvos padėjimų 
ir jos sunaikinimą, apie 
tremtinių gyvenimą Rusijo
je ir apie vargus belaisvių 
Vokietijoje.

Kolektas ir aukas surink
tas nuo šios rųšies prakal
bų, sulyg nurodymo Centra
lio Komiteto, privalau siųs
ti tuoj per Stockholmo šve
dų Komitetą į Lietuvą.

3) Manau laikyti prakal
bas apie politišką Lietuvos 
padėjimą laike karo, apie 
Lietuvos autonomiją ir ne- 
prigulmybę.

Nuo šios rųšies prakalbų 
kolektos turėtų eiti politiš
kiems tikslams, minėtinai į- 
steigimui spaudos biuro ir 
leidimui bulletinų anglų 
kalboj čia Amerikoje ir lei
dimui laikraščio arba bulle
tinų vokiečių kalboje Vo
kietijoje arba Skandinavi
joj ir t. p. Jei kur vienu va-, 
karu butų vienos ir kitos 
prakalbos, tai kolekta turė
tų būti skiriama pusiau — 
pusė badaujantiems ir nu
kentėjusiems nuo karo, ki
ta pusė politiškiems reika
lams.

4) Kolonijose, kuriose Tūkstantis Naktų ir Viena
------- —Arabiškos Pasakos -----

Tiktai $2.00

KUN. JONO ŽILINSKO 
PRAKALBOS.

Varde Lietuvių Centralio 
Komiteto sekančioje savai
tėje rengiuos pradėti laikyti 
toliau prakalbas, minėtinai 
tose vietose, kuriose su p.

T. Yču nebuvova atsilan
kę.

Kadangi Centralis Lietu
vių Komitetas bent viduryj 
vasario mėnesio mane jau 
nori turėti Europoje, tai 
laiko yra maž ir kelionę 
reikės paskubinti. Kad ne
gaišint laiko ir kad negrįsti 
kartais jau į pravažiuotas 
vietas, kartais gal aš pats

Puikiai apdaryta audekliniais 
pamargintais viršais.

Apie 150 Paveikslų - 704 Puslapių

Laiškus ir pinigus siųskite adresu:

Tananevicz Publishing Co. '««■ 
3249 So. Morgan St. CHICAGO, ILL.

viršminėtos rųšies prakal
bų del kokių nors priežas
čių suruošti nebūtų galima, 
ten, gavus nors menkutę 
salę, galėčiau pakalbėti apie 
prospektus “businesso” 
Lietuvoje po karės ir pa
duočiau bent kelis praktiš
kus patarimus norintiems 
grišti į Lietuvą. Prie šitos 
rųšies prakalbų jokios ko
lektos neturėtų būti daro
mos.

Kun. Jonas Žilinskas, 
50 W. Sixth Str.,

So. Boston, Mass.

SUSTREIKAVO 60,000 
RUBSIUVIŲ.

New York, — Čia sustrei
kavo 60,000 rubsiuvių, pri
gulinčių į organizacijų A- 
malgamated Clothing Wor
kers of America. Streikuo
jama už trumpesnes darbo 
valandas. Jei kartais vietos 
rūbų siuvimo įstaigų firmos 
rastų sau pagelbų pas kitų 
miestų firmas, tuomet rub- 
siuviai sustreikuotų ir ki
tuose miestuose.

AMERIKA TURI GIN- 
KLUOTIES. .

Washington. — Suv. Val
stijų karo laivyno sekreto
rius Daniels savo metiniam 
raporte kongresui sako, kad 
Suv. Valstijos būtinai turi 
didinti savo karo laivynų, 
kurs esąs gana menkas. Li
gi 1921 metų Suv. Valstijos 
turi turėti galingų laivynų. 
Nelaukti, kol ims grasinti 
iš kur bent kokis pavojus. 
Be to sekretorius pataria 
žymiai padidinti lakūnų 
korpusų.
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_ Prieiunčiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardS ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardčs ir antrašo, bus nai
kinami.

reivių negali patarnauti jų 
giminių ir pažįstamų suieš
kojime Amerikoje.

Rusijos vyriausybė nesu- 
rupina lietuvių kareivių pa
dėjimu. Pakanka jai to, kad 
lietuvis lieja savo kraujų 
už carų-batiuškų.

kaus visi Susivienijimo na
riai ir kuopos).

3) . L. Vyčių kalėdinis 
fonas (į jį aukaus visi vy
čiai ir jų kuopos).

4) . Liet. Darbininkų Są
jungos kalėdinis fondas 
(jin aukaus visi darbinin
kai ir jų kuopos).

5) . Liet. Blaivininkų Su
sivienijimo kalėdinis fondas 
(į jį aukaus visi blaivinin
kai ir jų kuopos).

6) . Bendras kalėdinis 
fondas — čia suplauks au
kos nuo Tautos Fondo sky
rių, nuo visokių draugijų, 
pirmiau neminėtų, ir nuo 
pavienių asmenų.

“Kiekvieno viršminėto 
kalėdinio fondo atskaita 
bus atskirai vedama, o į- 
plaukusios aukos kas savai
tė garsinamos. Aukos į ka
lėdinius fondus plauks tik 
per du mėnesiu: per gruodį 
1916 m. ir sausį 1917 m. 
Tad visiems reikia subrusti 
ir pasiskubinti, nes laiko 
nedaug. Gi vasario mėnesy
je bus išleista atskaita, kuri 
parodys, kiek kuri organi
zacija surinko aukų.”

Tautos Fondo valdybos 
sumanymas tikrai gražus ir 
pagirtinas. Ir todelei jis tu
ri būti visuomenės pare
miamas kuogausiausiomis 
aukomis prieš Kalėdas, per 
Kalėdas ir per visą sausio 
mėnesį sekančių metų.

Ir be jokių priminimų ir 
paaiškinimų turėtumėme 
žinoti, kąd mes Kalėdų ir 
Naujų Metų šventėmis ne- 
breikalingai praleidžiame 
labai daug pinigų. Daug pi
nigų išleidžiame tik vie
niems visokios rųšies gėri
mams ir smaguriavimams.

“Šįmet nuo to visa susi
laikykime ir atlikusius pini
gus padėkime ant nukentė
jusios Lietuvos aukuro. Su
šelpkime savuosius vargs
tančius ir badaujančius. A- 
tėjo žiema. Jie kaip tėvynė
je, taip klajodami Rusijoje, 
ne tik alksta, bet dar ir ken
čia dideliausius šalčius.

Nesigailėkime aukų kaip 
kalėdiniams fondams, taip 
ir Tautos Fondui.

priguli lietuvių tautos gy
vybė.

Žųstančių tautų tegalime 
išgelbėti tik gausiomis au
komis.

Aukokime Tautos Fondan 
visi, katras tik kiek išsiga
lime! .

Nepamirškime 
“Kalėdiniu 

Fondų”.

tuvos ir Lenkijos. Jis tenai 
buvo nukeliavęs patirti žy
dų padėjimą. Sugrįžęs A- 
merikon angliškuose laikra
ščiuose aprašo savo įspū
džius. Štai ką tarp kitko 
jis rašo:

“Nesinori man tikėti, kad 
Amerikoje butų žinoma, 
kas yra badas. Prisižiūrė
jus badui karo apimtose 
Lenkijoje ir Lietuvoje, pa
žymiu, jogei badas yra bai
sesnis už pačią mirtį ir jo 
pasekmės nepermaldauja
mos. Išalkęs vyras ar mo
rris Amerikoje yra reteny
bė. O tečiau tik vienas apie 
tai prisiminimas mumyse 
pažadina simpatiją, širdis 

; suminkštėja ir akimirkoj 
i skubinama su pagelba.
| “Bet Lenkijoj ir Lietu- 

jei gerus norus turėtu,“įdė-i TOJ tik. bet visi 
tu savo netaktus atitaisyti. I Ua Pal;estl įa’
Per poru savaičių galėtų su- įstrofos’ kokloS Joklals,z°- 

I sižinoti tarp savęs ir paskir-1 ,31a13 negalima aprašyti, 
ti vieta kitur ir šaukimo bu i Elgetavimas tenai yra re-

liberalai kurių
Centraliame

matyti, paėmė

paskutinis žodis.
Tautininkų (geriau 

kaut — liberalų) srovė 
sikirto po Lietuvių Dienos! 
nesiskirti su katalikų visuo- i 

• mene ir gana. Ir iš to rei-; 
ketu, rodos, tik pasidžiaug-į 
ti, kad jie taip labai trokš-J 
ta vienybės, o ypač dar šiuo I 
svarbiuoju momentu. Bet, i 
aišku, tautininkams vieny
bė tiek rupi, kiek kiekvie
nam musų pernykštis snie
gas. Jiems rupi tik lietuvius 
miniose įsigalėjimas, kad 
paskui nors narių skaičiu
mi padidinti savo nenuau- 
gusią-nukry pusią sandarą, 
kuri negali išeiti iš savo; 
pradinių vystyklų.

Tautininkai todėl pamė
go vienybę su katalikais, 
kad Lietuvių Dienos Centro 
Komitete katalikai su jais 
susidėjo kaipo lygus su ly
giais. Taigi, jie pamanė, ko
dėl jiems ant visados nebū
tų galima palikti lygiais su 
katalikais. Mat, geras tai 
butų išrokavimas dar veiki
mo žvilgsniu — nieko ne
veikti, o girties, tai pilna 
burna. Katalikai butų pri
versti dirbti išsijuosę, o po
nai tautininkai tik sau gro
žėtųs! ir didžiuotųsi tais vi
sais katalikų darbo vaisiais.

Bet tautininkams užvis 
labiaus norėjosi vienybės su 
katalikais ir palikti ir to- 
lesniai gyvuoti ir veikti Lie
tuvių Dienos Centralį Ko
mitetą dar todėl, kad pakiš
ti koją nuo 1914 metų Ame
rikoje gyvuojančiai ir jau 
daug ką gero nuveikusiai 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
šitai viršiausiai Amerikos 
lietuvių įstaigai.

Tautininkai visas laikas 
veikė prieš šitą lietuvių vi
suomenės įstaigą. Visokio
mis priemonėmis pašiepė, 
boikotavo. Jie visuomet bu
vo kviečiami prisidėti prie 
šitos įstaigos.’ Bet neklausė 
pakvietimų.

Taigi, kad Amerikos Lie
tuvių Tarybai pakišti koją 
tautininkai ir buvo suskatę 
darbuoties palikti ir toles
niems laikams Lietuvių Die
nos Centralį Komitetą.

Ir kuomet šis tikslas 
jiems atsiekti nenusisekė, 
jie griebėsi paskutinio bu
do: Lietuvių Dienos Contra
lto Komiteto posėdyje, įvy
kusiam lapkr. 30 d., Wilkes- 
Barre, Pa., savo balsų di
džiuma nutarė (mat, katali
kų srovės atstovai no visi 

. ‘buvo tesusirinkę) sušaukti 
į sausio 15 d., 1917 m., New 
Yorkan visų musų srovių ir 
didžiųjų organizacijų atsto
vus del sutarimo apie ben
drą darbą Lietuvos gelbėji
mui. Ir tai paskelbė laikraš
čiuose.

Suprantamas daiktas,.
tuomi piktinasi lietuvių vi
suomenė, nes tas Lietuvių 
Diėnos Centro Komitetas 
be Amerikos Lietuvių Ta
rybos pritarimo neturėjo 
teisės šaukti tokį suvažiavi

sa-
už-

mą. Tai viena. Antra — bu
vo iš šalies patariama sro
vių suvažiavimą šaukti ne 
New Yorkan, bet kur kitur.

Į tą tautininkų žioplą nu
tarimą suvažiavimo reikale 
“Darbininkas” tarp kitko 
sako:

“Musų 
tendencija 
Komitete,
viršų, nors sykį jau turėtų 
suprasti kad negalima, ne
verta ir neapsimoka igno
ruoti ir užgaulioti tautos 
didžiumą,

:menę.
! Bet tiek 
I gardie rimai;
! tos labo dabar reikia dova- 
inoti visus kitų netaktus, i 
]“Am. Liet, Centralis Komi-j 
i totas L. D. reik, tvarkyti” j

katalikų visuo-

to su tais už-.
Vardan tau-

tenybė, kadangi nėra pas 
ką prašyti išmaldos. Viso
kie šauksmai ir maldavimai 
neturi pasekmių — nėra 
kadangi nei vieno, kas į tai 
galėtų maloniai atsiliepti.

“Pasaulis tiems žmonėms 
apklotas juodais kaip nak
tis debesiais, per kuriuos 
negali prasiskverbti ma
žiausias ateities spindulėlis 
— o tečiau tas spindulėlis 
gyvuoja... Žydų gyventojų 
mintyje gimė tas, kad Ame
rikoje, toje laisvės, romy- 
bės ir ištekliaus šalyje, gy
vena tūkstančiai jų brolių 
ir seserių, kurie apie jų var
gus mąsto, nori jiems pa
gelbėti ir gelbėjimo darbą 
jau pradėjo.

“Ir norints su pasiganė- 
dinimu galiu patvirtinti 
faktą, jogei daugelis žmo
nių papenėta ir daugelis be
namių priglausta, tai visgi 
turiu pasakyti, jogei maisto 
reikalingumas yra taip di
delis, kadangi suvirš du mi
lijonu žydų badmiriauja...

“Pavojus gyventojams 
didžiai baisus, pasekmės 
nepramatomos. Jei atsakan
ti pagelba laiku nebus su
teikta, tai išmirs baduini 
visi žydai Lenkijoje ir Lie
tuvoje.. .!

Taip rašo šitas žydas vei- 
jkėjas apie žydus. Kiek yra 

a-‘žinoma, žydai Lietuvoje ir 
Lenkijoje yra gausiai šel-

dą kitonišką pavartoti.
Jei to ir nepadarys — ga

lėtumo viską nukentėt, ga
lėtumo nuvažiuoti į New 
Yorką, nors kai-kam butų ir 
labai sunku. Tečiau nuo 
vieno dalyko neatstosime 
nei ant vieno žingsnio. Vie
nybė tarp musų tik tuomet 
bus galima, jeigu visų-pir- 
ma susieisime visi į bendrą 
A. L. Tarybą. Lai tat kitų 
srovių centralinės didžio
sios organizacijos išrenka 
dar prieš suvažiavimą savo 
atstovus į Am. Liet. Tarybą 
— tada visi važiuojame į 
bendrą suvažiavimą ir sto
jame petys į petį į bendrą 
darbą.

‘ Kadangi tos organizaci
jos seimų dabar ant greito
sios padaryti negali, tai iš
rinkti atstovus galėtų orga
nizacijų valdybos, žinoma, 
tik iki artimiausiam savo 
organizacijos seimui, kurs 
arba patvirtins išrinktuo
sius, arba kitus nuskirs.

Jei tas nebus padaryta, 
mes matysime aiškiai, kad 
muši! kitoms srovėms ne 
vienybė ir ne Lietuvos rei
kalai pirmoj vietoj stovį, 
bet tiktai savo srovinė poli
tika ttrupi. Tada mums, ka
talikams, nebus reikalo nei 
važiuoti į jų suvažiavimą. 
Tada mes pagalvotume 
pie suvažiavimą lietuvių ka-

kad ^?riaU piamiTO tečiau pasirodo,7o- 
jgei nėra pakaktina ir gau
siausioji pašelpa.
į Tai kasgi galima pasaky
ti apie pačius lietuvius, ku
riuos mes taip mažai šelpia
me ir kurių likimu mes tiek

Tai paskutinis lietuviųį mažai rūpinamės?
i katalikų (Amerikos lietu- Jei žydai šelpiami bad- 
viu visuomenės) žodis vi-į miriauja, tai nėra kas jau 
siems tiems, kurie vienybės i ir sakyti apie musų bro- 

; pageidauja. i’-ius. Nėra žinių iš vokiečių
i D^ibar daigi matysime —-užimtos Lietuvos apie musų 
j ar tautininkams — libera-;brolių tikrąjį stovį, jų var
dams rūpėjo tikroj i, Vdealė: gus. Rasi, jų ten didesnės 
į su katalikų visuomenė vie- 
inybė, ar Amerikos Lietuvių 
T a rybos sukoneveikimas.

Turime pasidžiaugti, kad 
musų seniau išreikšti troš
kimai pilnai sutinka su vi
suomenės norais.

I sutvarkius savo veikimą į 
i Lietuvos labui, ir kad išvien; 
'pasekmingai atsiremti prieš- 
i veikimų visų musų, nutau- 
itolių ir musų krikščioniškos 
i kultūros priešininkų ’ ’.

* Pasibaisėtinas žydų 
padėjimas.

Žymus tarpe žydų Ame
rikoje visuomeninis veikė
jas, Dr. Juda L. Magnes, 
nesenai sugrįžo Amerikon 
iš vokiečių užimtosios Lie-

Rūsy cenzorių kvailybes.
Rusijos valstybėje ir ra

miaisiais laikais visuomet 
gyvavo didžiausioji betvar
kė, o dabar tai dar aršiau 
ten nepasiekiama tvarka. 
Kodėl taip yra, tai, turbut, 
žinoma tik vieniems biuro
kratams.

Štai mums prisiųsta ir 
vis dar tebesiunčiama pluo
štai lietuvių kareivių laiškų 
iš veikiančiosios rusų ka- 
ruomenės. Visi laiškai, žino
ma, percenzuruoti karo cen
zūros, daugiausia Petro
grade. Kas nepatinkamo 
laiškuose, išbraukta, išskus
ta, arba net ir dalįs laiškų 
iškirpta. Žinoma, karo metu 
cenzūra reikalinga ir prieš 
tai niekas nieko negali tu
rėti.

Bet indomiausia tai tas, 
kad tie “ponai cenzoriai” 
arba nesupranta savo parei
gų arba prie tokio svarbaus 
darbo pristatyti kokie be
moksliai buvusių degtinės 
monopolių “prikazčikai”.

Kareiviai, kaipir visi kiti 
iš Lietuvos pabėgėliai, rašo 
laiškus redakcijai prašyda
mi per laikraštį paieškoti 
Amerikoje sayo namiškių, 
giminių, draugų ir pažįsta
mų. Ir paduoda savo adre
są, kuriuomi butų galima 
jiems susirašinėti.

Bet tie “popai cenzoriai” 
visą adresą išskuta ir pa
lieka vientik kareivio vardą 
ir pavardę.

Štai del pavyzdžio pa
duodama toks adresas:

“Dieistvujuščiaja armija. 
3 park, 28 parkovaja arti- 
leriiskaja brigada, Josifu 
Guževskomu”.

Karo cenzorius gi iš to 
viso adreso tepalieka tik:

‘ ‘ Dieistvujuščaja
ja, Josifu Guževskomu”.

Juk tai didesnės kvaily
bės nei nebreikia taip pa
sielgiant. Su tokiuo “adre
su” laiškas nekuomet nesu
ras adresato. Nesuras adre
sato, jei adrese nebus pa
žymėta, kokioj jis yra vei
kiančiosios armijos karuo- 
menės daly j, kokiam pulke, 
batai i j one ir net rotoj.

Ir tokių laiškų be adresų 
mes turime didelius pluoš
tus ir “Katalikan” negali
me dėti tų nelaimingųjų ka
reivių atsišaukimų, nes iš
skusti adresai.

Aišku taigi, kad Rusijos 
činovninkai jau tikrai nete
kę galvos, jei taiso tokias 
nedovanotinas kvailybes.

Juk kiekvienam žino
ma, kad karo cenzorių pa
reiga kareivių siunčiamuose 
adresuose prižiūrėti, kad 
juose nebūtų paminėta tik 
vieta, kurioj kareiviai vei
kia, kad nebūtų paminėtas 
miestas, miestelis arba apy
linkė, iš kur kareivis siun
čia laišką. Gi-vardas pulko 
ir kitkas neturi byti išbrau
kiama.

Bet rusų “cenzorių” da
roma priešingai.

Delei tokių “cenzorių” 
apsileidimo šiandie <fKata
likas” šimtams lietuvių ka-

armi-

dalies nebeliko. Rasi, 'jų di
džiuma ten pasmaugė skur
das, badas ir pačių vokie
čių žiaurus apsiejimas. Nė
ra apie tai žinių.

Bet turime numanyti, jei
gu šelpiami žydai badmi- 
riauja, tai apie lietuvių 
žiaurų likimų negali būti 
nei kalbos.

Čia taigi ir atsiveria pla
ti dirva musų gailestingu
mui ir būtinai pareigai — 
gelbėti ne tik savuosius, bet 
visa musų žųstančių tauta. 
Nes šiandie nuo musų, tik 
nuo lietuvių amerikiečių,

Kaikurie lietuviai suma
no, ar kartais nebūtų nau
dinga išleisti buvusios Lie
tuvių Dienos Suv. Valstijo
se historiją, ty. kningą, ku
rioje butų aprašyta aukų 
rinkimas ir visi nuotikiai, 
įvykusieji tų dienų. Socia
listai šitam sumanymui bai
siai priešinasi. Jie bijosi, 
kad jų visos niekšystės su- 
lyg Lietuvių Dienos rengi
mo nebūtų atkartojamos. 
Jie turi tiesų. Tečiau ir be 
to lietuviškų socialistų ne
doras pasielgimas yra ir bus 
visiems žinomas.

Teutonai jau paėmė di
desnę dalį Rumunijos ir su 
tos šalies sostine. Vokiečių 
kaizeris todėl paimton Ru
munijos dalin pasiuntė pa
bėgusio Rumunijos kara
liaus brolį ir šitam įsakė ap- 
sišaukti tos šalies valdovu. 
Teutonai^kiekvienam savo 
žingsnyj mindžioja tarptau
tines teises. Taip daro kiek
vienas, kurs jaučiasi dar 
šiek-tiek galingu.

Ogi kaip! Kuomet Ame
rikos lietuviai ėmė projek
tuoti sutverti Amerikoje vi
sų srovių bendrų tarybų, 
socialistai tuoj aus pakratė 
rankas. Girdi, jie nenorį su 
“klerikalais” ir tautinin- 
kasi bendrai darbuoties Lie
tuvai laisvės išgavime. Jie 
norį turėti Lietuvų ne kito
kių, kaip tik socialistiškų. 
Aišku, lietuviški socialistai 
jau iš proto kraustosi.

Tikras gevaltas gimė lie
tuviškų socialistų negyvuo
jančioje “valstybėje”. Da
lykas ve kame: Dayton, O., 
miręs kažkoks socialistas 
laisvamanis. Ir mirusio kū
nų tėvai ėmę ir palaidoję su 
bažnytinėmis apeigomis. Te
čiau visa nelaimė lietuviš
kiems socialistams tai ta, 
kad velionis prieš mirsiant 
atlikęs išpažintį. Kaip ma
tyti, socialistų gaujos eina 
retyn. O to jie bijosi, kaip 
žydas kryžiaus.

“Moteris bažnyčioje pri
valo tylėti”. Taip, girdi, 
pasakęs Paulius apaštalas. 
Tarytum, kad bažnyčioje 
kalbėti vyrams butų leisti
na. Apie tai rašoma “Tėvy
nėje” temoje “Moterių bal
savimo teisės”. Šitam 
“straipsniui” “Tėv.” raštų 
konkurse pripažinta antroji 
dovana. Jei musų laisvama
niai už tokius šlamštus pri
pažįsta dovanas, tai iš jų ne
galima laukti ko geresnio.

Lietuviai socialistai ima 
dalinties į frakcijas ir jų 
tarpe nesutikimai vis labiau 
didėja. Jų “vienybėje” ir 
“brolybėje” plyšo pilna 
smarvės bomba po to, kuo
met vienas jų šulas ėmė 
šliubą pas kunigą, o kitas 
vėl parašė į “Rankpelnį” a- 
pie bloguosius lietuviškų 
socialistų Amerikoje pasiel
gimus.

Anam “Kataliko” nume- 
ryj paskelbta gražus Tau
tos Fondo valdybos suma
nymas. Šita valdyba, kuriai 
rupi surinkti kuodaugiau- 
siai aukų sušelpti nukentė
jusius del karo lietuvius, 
štai kaip atsiliepė į Ameri- 
rikos lietuvm visuomenę:

“Artinasi Kalėdos. Su
lyg papročio, draugai drau
gams, tėvai vaikams, vai
kinai savo meilužėms per
ka Kalėdų dovanas. Kaip 
visada, taip ir šiais metais 
desėtkai, o gal šimtai tūk
stančių dolerių skriste-iš- 
skris iš pusės milijono A- 
merikos lietuvių kišenės ir 
pavirs į kalėdines dovanas. 
Jeigu dovanas perkame, tai 
parodome, jog vietoje’vargo 
— pas mus yra išteklius ir 
sotumas. O dovanas perka
me ir-gi ne alkaniems, tik 
sotiems ir pasiturintiems. 
Bet mes visi žinome, kad y- 
ra šalis, labai brangi musų 
širdžiai, kur trys milijonai 
yra alkanų žmonių, kovo
jančių, kad kaip nors išlai
kyti dūšių prie kūno. Jie 
ne sotus, kaip mes, bet al
kani; pas juos nėra ište
kliaus, bet vargai ir kan
čios. O kaip jie laukia Ka
lėdų dovanų. To neapsakys 
joks liežuvis, neaprašys jo
ki plunksna.

“Tad kaip prakilnus ir 
didis butų darbas, kad visi 
Amerikos lietuviai paau
kauti! kalėdines dovanas 
kankinamai Lietuvai! O to
kį puikų pavyzdį pereitais 
metais parodė susipratusios 
musų motutės ir sesutės. 
Tai buvo moterų kalėdinis 
fondas, kurin aukavo devy
nios Moterų Sąjungos kuo
pos, trys pašelpinės Mote
rų draugijos ir keletas pa
vienių moterų. Suaukavo 
$280.63.

“Šiais metais visos musų 
draugijos ir visi lietuviai 
turėtų sutverti Kalėdų fon
dų, kurin visi privalėtume 
paaukauti dienos uždarbį, 
arba kiek kas gali. Kalėdų 
fondan turėtume rinkti au
kas ne vien nuo pavienių 
žmonių, bet aukauti iš 
draugijų išdo ir net pareng
ti tam tikrus vakarus, ku
rių pelnas eitų kalėdiniu 
fondan. Todėl, artimanties 
Kalėdoms, Tautos Fondas 
atidaro Kalėdų fondus gel
bėti kenčiančiai Lietuvai, į 
kuriuos plauks aukos iš vi
sų didžiųjų musų organiza
cijų, turinčių nemažiau 1000 
narių.

Tai bus:—
“1). Moterų kalėdinis 

fondas (į jį plauks aukos 
nuo visokių moterų drau
gijų ir pavienių moterų).

2). L. R. K. Susivienijimo 
kalėdinis fondas (jin au-

Teatrininkas A. Vitkaus
kas per “V. L.” uždraudžia

Amerikos lietuviams be jo 
specialio leidimo vaidinti 
kelis veikalus, kuriuos jis, 
būdamas Lietuvoje, priren
gęs scenai. Taigi turime 
naują nesąmonę. Deja, to
kia lietuviška “cenzūra” 
turi mažai svarbos Ameri
koje.

To
ga-

po-

UŽ RUMUNIJOS SOSTĄ.
Londonas. — “Daily 

legraph” iš Rumunijos 
vo sekančią žinią:

Kai kurie Rumunijos
1 įtikai, prielankus teuto
nams, šitiems užimant Ru
munijos plotus paliko savo 
vietose ir dabar bendrai su 
jais darbuojasi prieš dabar
tinį Rumunijos karalių, 
kurs su savo šeimyna ir val
džia pasitraukė tolokai į 
šiaurius. Rumunai su teu
tonų pagelba stengiasi da
bartinį karalių prašalinti 
nuo' sosto ir šitą pavesti ka
raliaus broliui Wilhelmui, 
kurs atėjo Rumunijon ve
dinas vieno teutonų karei
vių būrio. Jis jau net išlei
dęs į rumunus proklemaci- 
ją, kurioj tarp kitko sako
ma :

“Nusiraminkite ir žiūrė
kite savo reikalų. Atėjau 
nubausti jūsų piktadarį ka
ralių”.

Mat, karalius rokuojamas 
piktadariu, kad jis stojo 
talkininkų pusėje.

Tai taip brolis broliui 
keršija.

J ėgos 
skausmų.

gema tiktai iš
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Ar gi ir dabar 
jie žengs krei- 
valikystfls ke

liais?
irKad jis stiprus butų 

ilgiausius metus gyvuotų 
tas dienraštis “Draugas”, 
kad susekė ir aikštėn išvil
ko Westvilles (Ill.) lietuvių 
nezaležninkų “klebono” ap- 
sivedimų su savo tarnaite. 
Kad tasai nezaležninkų 
“kunigas” apsivedė, nema
tau tame nieko blogo, nes 
jis nebuvo tikruoju kunigu, 
niekas jo tokiuo nepadarė 
ir todėl apsivedimas prigu
lėjo nuo jo liuosos valios.

Bet kaip gali būti dabar 
su tais visais lietuviais ats
kalūnais, kurie apsimetusį 
kunigu vadindavo savo 
“klebonu”, klausydavo jo 
“mišių” ir “pamokslų”, ei
davo pas jį “išpažinties”, 
atlikinėdavo visus kitus 
“dvasios” reikalus, ieškoda
vo sielai “paguodimo”? 
Kaip gali jausties dabar tie 
visi nezaležninkai žmonės, 
kuomet jie pagaliaus liko 
taip karčiai prigauti?

Į šituos klausimus tegali 
atsakyti tik prigautieji pa
tįs, bet ne pašalinis žmo
gus.

Bet tas nėra pirmiena 
tarp lietuvių. Tai nebepir- 
mas ir gal nepaskutinis ši
tos kreivatikystės tarp lie
tuvių apsireiškimas. Yra ži
noma, kad šita kreivatikys- 
tė nors ir tolesniai kai-kur 
bus palaikoma, bet jinai 
tarp lietuvių neprigys, kaip 
negalėjo ji prigyti lenkų 
tarpe, kurių pėdomis mėgi
na sekti mūsiškiai nezalež- 
ninkai-kreivatikiai.

Anuomet nezaležninkų 
“kunigų” tarp lietuvių bu
vo privisę visa galybė. Kuo

ne visose didesnėse lietuvių 
kolionijose buvo kilę nepa
prasti bruzdėjimai. Tie ta
riamieji “kunigai” (kas in 
domiausia, kad bemoksliai) 
savo “mišias” ir kitokias 
neva bažnytines apeigas, 
laikydavo kur saliunų sve
tainėse, tai vėl privatiniuo
se namuose. Tečiau žmonės 
su pasityčiojimu į tai žiu- 
rėdavosi ir, laikui bėgant, 
pragaišo visi tie “mokyto
jai”. Vieni jų pasitaisė ir 
ėmė vesti, dorų gyvenimų, 
kiti šiaip kur gavo galų.

Aš pasakysiu, kad Ame
rikoje dalis lietuvių yra 
tamsus elementas, gyvenus 
svetimomis nuomonėmis, 
žengiųs paskui svetimų o- 
balsį, sekus svetimais nuro
dymais ir pavyzdžiais. Ka
dangi tas elementas yra per
dėm tikintis, tatai jo ir ne
galima tiesioginiu budu kal
tinti už šitokių kreivatikys- 
tę. Daug šito elemento lie
tuvių šiandie negali atskir
ti, pa v., katalikiško laikraš
čio nuo socialistiško arba 
laisvamaniško šlamšto. Taip 
lygiai jie nemato skirtumo 
tarpe tikrojo kunigo ir ap- 
simetusio “kunigu”.

Jiems visvien, bile šioks 
ar toks “kunigas” gražiai 
ir tai dar latiniškai pagie
da arba “maldas” pakalba.

Lietuvių tamsuolių krei
vatikystės priežasties ieško
kime kur kitur.

Anais metais Chicagos 
sulaisvamanėjusieji lietu
viai tautininkai (daugiau
sia vis tai “profesionalai”) 
su sumulkintij žmonių pa- 
gelba įgįja kokias tai tau
tines kapines ir šitas paš
vęsti pakviečia lietuviškų 
nezaležninkų “kunigų”. Ši
tas savotiškai pakrapina 
kapines ir meldžiasi su vi
su atsidavimu, tarytum, 
pilamųjų amžiii krikščionis- 
kentėtojas.

Su juo drauge suklaupę 
“meldžiasi” ir musų tauti
ninkai, kurie praeidami pro 
katalikiškų bažnyčių nekuo-

Taip elgties jie 
didžiausia gėda, 
su apsimetusiu 
jie “meldžiasi”

met nekilstelia nuo galvos 
skrybėlės, 
laiko sau 
O tečiau 
“kunigu”
ir šitam visame patarnauja.

Žinomas dalykas, tokiose 
“iškilmėse” nekuomet ne
trūksta žioplių. Šitie taigi 
tuoj aus ima sekti tariamųjų 
veikėjų pėdomis ir kaip 
matai pagaminama dirva 
kreivatikystei. O tautinin
kams to ir tereikia. Jie 
džiaugiasi, kad lietuviai 
tamsuoliai, sekdami jų pa
vyzdį, atsimeta nuo tikros 
Bažnyčios ir pasileidžia eiti 
šunkeliais.

Tai gi ve kas veisia lie- 
tuviii nezaležninkų kuopas.

Prie nezaležninkų veisi
mo prisideda lietuviški so
cialistai. Tautininkai savo 
pasielgimais sukvailina žmo
nes parapijose, o speialistai 
paskui tuos žmones sukurs
to prieš savo kunigus. Tam
sus lietuviai, atsimetė nuo 
parapijos, visvien negali ap
sieiti be tikybinių pareigų 
ir tuomet jie sau “kunigu” 
gatavi apsirinkti kadir pa
prastų kokį žydpalaikį.

To visa pasekmės pasiro
do baisiai liūdnos. Taip da
bar yra ir su Westvilles ne- 
zaležninkais.

Argi ir tolesniai West- 
villės lietuviai nezaležnin
kai žengs kreivatikystės 
keliais po tai karčiai pamo
kai?

Nesakoma čia į tamsius 
žmonelius. Bet kalbama į 
tuos, kurie turi šiokį-tokį 
supratimų, bet tik delei ko
kios tai pagiežos į tikrųjų 
Dievo Bažnyčių ir į tikruo
sius kunigus laikosi savo 
atkaklybės.,.... Šitie žmonės 
turėtų žinoti, jogei tokiuo 
savo atkaklumu niekam ki
tam, tik savo sielai daro 
blogų. Jie turi žinoti, kad 
tokiuo savo nedoru pasiel
gimu nei truputį nepakenks 
Bažnyčiai ar kunigams, bet 
tik pakenks sau ir savo vai
kų dvasiškam stoviui.

Yra viena pasaulyj tikro
ji Bažnyčia — tai Rymo- 
Katalikiškoji. Yra vienas 
tos Bažnyčios galva — tai 
popežius.

Lietuvių pranokėjai buvo 
tikrais katalikais, gerais 
krikščionimis.

Tai kokiam galui jų ai
niai ieško svetimųjų die
vų, atsiskiria nuo Bažny
čios ir tarnauja kokiems 
tai bambizams — apgaudi
nėtojams?

Visi jus, nezaležninkai, 
pagaliaus praregėkite ir pa
matykite, kam jus tarnau
jate, kokiais keliais žengia
te, norėdami atrasti sau lai
mę amžinybėje!

Gana jau juokinti svetim
taučius tokiais savo nedo
rais pasielgimais!

Susipraskite, darykite at
gaila ir grįžkite Dievo Baž
nyčios globon! •

Bet visupirmu pertrauki
te visokius bendrus ryšius 
su socialistais ir laisvama
niais. Kuomet taip padary
site, nebus kas jus gundytų 
ateityj!

naudoti ir kas būtent yra 
reikalinga pirkti

Eikite pačios į turgavietę 
ir pasirinkite geresnes rų- 
šis.

Vaisius ir daržoves pirki
te tinkamuoju laiku.

Stengkitės sumažinti svie
sto ir kiaušinių naudojimų, 
jei gyvuoja augštos kainos.

Naminiam šeimininkavi
me nenaudokite biznesines 
metodas.

Stengkitės pirkti valgius 
didesnėmis kiekybėmis ’ ’.

Tokie patarimai tinkami 
kibą tik “poniškoms” šei
mininkėms, turinčioms daug 
ištekliaus. Bet, matomai, 
toji ponia šituos patarimus 
siūlo darbininkų šeiminin
kėms. O jei taip, tai jinai 
apie darbininkų būvi išma
no tiek, kiek kitas nieko.

Tegu jinai įstoja darbi
ninkų šeimininkės padėji- 
man ir tegu seka savo pa
tarimus. Greitai įgys kitokį 
supratimų apie pragyveni
mo pigumų.

gai — tai visi žino, bet kiti 
kitų prisibijo, o teutonams 
yra gera pjūtis.

MIRĖ MARKIZAS OYA- 
MA.

Tokyo. — Mirė Japonijos 
karuomenės fieldmaršalas, 
vyriaussias japonų armijų 
vadas kare su rusais Man- 
džurijoje, markizas Iwao 0- 
yama. Turėjo 74 metus am
žiaus. Oyama ir Yamagata 
buvo gavę nuo mikado aug- 
ščiausius kareivinius titu
lus už savo didvyrybę ir gi
lų strategijos pažinojimų. 
Abudu buvo fieldmaršalais 
ir turėjo kunigaikščių titu
lus. Miręs Oyama buvo ne
paprastai japonų tautos my
limas.

Cezaris.

A. Puoga. IŠ KARO NUOTIKIŲ.
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TROLLEYFOR CONVEYING WOUNDED ITALIAN SOLDIERS
Photo by American Press Association.

Italams sunku kariauti ant augštųjų kalnų, remiančių debesis. Nuo tokių aug- 
štų kalnų sužeisti kareiviai, kaip matome ant vaizdo, i lygumas nuleidžiami tam 
tikromis prietaisomis, vielomis. Kitaip sužeistųjų negalima nugabenti nuo augs- o šitos 

tų kalnų

Pabaigta badavimo 
mėginimai.

Chicagos sveikatingumo 
komisoriaus Dr. Robertsono 
badavimo mėginimai su 12 
ka žmonių pasibaigė praei
tą savaitę. Dr. Robertson su 
savo šalininkais džiaugiasi, 
jogei jam pasisekę “pra
maitinti” 12 žmonių per dvi 
savaiti, kurių kiekvienam 
maistas į dieną atsiėjęs 31c. 
Taigi dabar sakoma, jogei, 
nepaisant maisto brangumo, 
žmogui tegalima gana pi
giai pragyventi ir jokiuo 
budu nesiskųsti didelėmis 
išlaidomis.

Gerai yra taip sakyti D- 
rui Robertson.

Jis savo tam betikslin- 
gam mėginimui parinko 12 
vyrų ir merginų, nekuomet 
nieko neveikiančių, penėjo 
juos per dvi savaiti be jo
kio užsiėmimo.

Tegu Dr. Robertson tuos 
savo “ papilius ” išmėginimo 
metu kasdien butų prista
tęs prie darbo stock-yar- 
duose arba skalbti žluktą, 
tuomet-jis butų sužinojęs, 
kiek dirbančiam žmogui 
reikia maisto ir kiek tas 
maistas atsieina.

Gi dabar ką reiškia bu
vęs išmėginimas? Absoliu
čiai nieko. Nieko neveikian
čius “sportelius” galima 
per dvi savaiti pramaitinti 
skiriant kiekvienam nikelį, 
bet ne kelias dešimts cen- 
,tų į dieną.

Ir kuomet Dr. Robertson 
pabaigė tą savo “pasekmin
gąjį” išmėginimą, kaip del 
didesnio iš vargo žmonių 
pasityčiojimo Dailės ir Na
mu Ruošos Mokyklos di
rektorė Miss M. Kemp štai 
kokius patarimus paskelbė 
šeimininkėms:

“Kasdien tėmykite tur
gaus prekių,

Valgių pataisymas reika
lauja laiko ir pagalvojimo 
kas link kokybės ir kieky
bės.

Pataisymas perdaug val
gių — tai nebreikalingos 
išlaidos.

Atkreipkite domą į lieka
nas, pasilikusias ant stalo, 

parodys jums kelią, 
liekanas galima su-kokias

Šimtas dienų praėjo nuo 
to laiko, kuomet Rumunija 
stojo talkininkų pusėje ir 
paskelbė teutonams karų.

Šiandie graži Rumunijos 
sostinė Bukareštas, vadina-

GRAIKIJA PASIREN
GUSI PRIE BLOKADOS.
Kopenhaga. — Vokiečių 

laikraščiai rašo, kad Grai
kija nepabūgusi talkininkų 
blokados. Graikija iš seniau 
prie to buvo prisirengusi. 
Graikų, ty. karaliaus Kon
stantino armija turi didelį 
išteklių ginklų ir annmici-i 
jos. Visoj šalyj pravesta 
maistui padalinti korčiukių 
sistema.

rą teutonų rankose ir val
džioje.

Kiek tai atmainų, kiek 
tai neintikėtinų dalykų ir 
viliugingų vilčių turi pra
gyventi šiandie Rumunijos 
gyventojai, kurie tikėjosi 
daug didesnės nuo talkinin
kų pagelbos.
Šiandie visas pasaulis su ko
kia tai baime žiuri į galutiną 
likimą tų baisių žmonijos 
imtynių prieš teutonų išdi
dybę ir militariškumą. Ir 
pasaulis neįstengia kol-kas 
suprasti, kodėl talkininkai 
daro tokias dideles klaidas 
veždami karą, kodėl jie ne- 
siruokuoja žengti išvien. 
O juk šitos jų klaidos jau 
dabar jiems patiems kerši ja, 
o ateityj labai lengvai tega
li atkeršyti visai žmonijai.

Kas tiesa, puolus Buka- 
restui ėmė trupėti ir bįrėti 
talkininkų kabinetai, Bet 
tas visvien neatmainys 
fakto apie tai, kad teuto
nai paėmė savo naguosna 
jau ketvirtą paeiliui sostinę 
Europoje ir siekia vis toliau 
ir toliau. Talkininkų diplo
matai ir karo žinovai nuo
lat tvirtina, kad teutonai 
šiam kare jau apilsę, o tuo 
tarpu tų “apilsusių” teu
tonų kol-kas niekas negali 
įveikti.

Matyt, tarpe talkininkų 
gyvuoja nesutikimai ir tai 
nemaži ginčai. Matyt, jie ki
ti kitais nepasitiki, nenori 
bendromis jėgomis stoti 
prieš teutonus.

Anglija prisibijo, kad 
Rusijai ko nors perdaug ne
tektų. Rusija prisibijo Ita
lijos, Franci ja vėl nenori 
perdaug terioties už Angli
jos reikalus — žodžiu ta
riant nėra tarpe jų reika
lingos harmonijos, be ku
rios jokiuo budu negalima 
įveikti priešininko. Vadina
si, derimasi už skūrą meš
kos, kuri dar yra kažkur 
miške.

Ar paskiau bus kitaip — 
tai parodys ateitis. Bet šian
die sekasi blogai, labai blo-

TEUTONŲ SUMANYMAI.
Rotterdam. — Vokiečių 

laikraštija plačiai perkrati- 
nėja paskutinius teutonų 
laimėjimus Rumunijoje. Ži- 
,nomas Maximilian Harden 
savo laikraštyj “Zukunft” 
tvirtina, jogei vokiečių ar
mijos iš Rumunijos pa
trauksiančios į Rusiją, ant 
Charkovo, Kievo ir Odes- 
sos.

. LAIVĖ “DEUTSCH
LAND” JAU NAMIE.
Berlynas. — Vokietijon 

laimingai parplaukė vokie
čių nardančioji laivė “Deut
schland”, pargabendama 
daug visokių prekių iš Suv. 
Valstijų. Už kelių savaičių 
“Deutschland” trečiu kar
tu, sakoma, leisis kelionėn 
į Suv. Valstijas.

BELGŲ KARDINOLAS 
UŽDARYTAS RŪMUOSE

Amsterdam. — Belgų 
kardinolas Mercier nesenai 
viešai protestavo prieš vo
kiečius už Belgijos gyven
tojų deportavimą į Vokieti
ją. Už tai dabar vokiečiii 
utilitarine vyresnybė Belgi
joje kardinolą uždarė jo ru- 
muosna ir uždraudė jam 
juos apleisti, niekur viešai 
nepasirodyti.

obelis
ržemorial Bello n Bpvclaltr-
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Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų apredalų.

Musų sistema ii' ypatiJkas 
mokinimas padarys jus žinovu į 
trumpą laiką.

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

Elektra varomos mašinos mu
su siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplan
kyti ir pamatyti musu mokyklą 
bile laiku — dieną ar vakarais 
ir gąuti speciališkai pigią kai
na.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, principalas.

118 N. La Salle st., Boom 410, 417, 
Prieš City Hall.
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SKAITYKITE IR PLATINKITE

“LIETUVIŲ BALSĄ”
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmuiię ir stiprina jų drąsių, 
kantriai lauktų karo pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis rūgina tautiečius Šiuo iš-

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

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
biu ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapui—aptveriami.

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

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

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti į‘Liet. Balsą” į užsienius rusu 
cenzūra nekliudo.

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

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

EI
Ar žiniai, kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rGruų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros, 
MUSU ČIEN1OS YRA ŽEMIAUSIOS

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

I| 
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SULAIKYK
TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks jūsų syatomai. Atakų 
palengvinimui ir iritacijos prasalinimui, vartok 

SEVERAS
Balsam for Lungs

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

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

J. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No. 40

Iš Lietuvos ir apie Lietuvą
DABAR NESUSIPRATI

MŲ NEGALI BŪTI.

Lietuvių politikos orijen- 
tacija pradėjo reikštis 1905 
met. Tada lietuviai, susirin
kę Vilniuje seiman, išdrįso 
pasakyti savo kaimynams 
ko geidžių, nurodė jiems, kad 
Lietuva turi būti lietuviams 
ir kad lietuviai gali visiškai 
apsieiti be neprašytų padė
jėjų, gali patys tvarkytis 
savo tėvynėje, ir kad nuo 
šio laiko patys sau klosis a- 
teities kelią.

Šis momentas kaip tik y- 
ra tas, kurio mes jau senai 
laukiame: dabar jau tikrai 
galima ir būtinai reikalinga 
apsvarstyti visa tai, kas 
pirmiau buvo negalima, rei-

1. Visoms tautoms pripa
žįstama neužginama teisė 
doroti savo likimą pačioms.

2. Būdami ištikimi savo 
dėsniui, nekuoniet nesie
ktam, kad busimų Lenkų 
sąstatan įeitų bent kurios 
nors tautos (jakie kolwiek 
norody) prieš jų pačių no
rą.

3. Ten, kur gyvenama į- 
vairios tautybės žmonių, 
privalo būti sergėjamos 
mažumos teisės.

4. Žmonėms ne lenkų gi
mimo privalo būti suteiktos 
visos piliečio teisės Lenkuo
se. Aiškus dalykas, kad n 
lenkams, gyvenantiems ki 
tose šalyse, privalo būti tei
kiamos panašios teises.

kalinga išdirbti ir nusista
tyti visiems bendra aiški o- 
rijentacija. Visi turime sto
ti į darbą. Atminkime, kad* 
kiekvienas esame tautos 
narys, vadinas tėvynės pa
jėga, — tėvynės, kuri lau-

5. Esame kuodidžiausi re 
ligijos laisvės principo ša
lininkai, Tą principą nore 
tumėme matyti taikinami 
visoms tikyboms.

j6. Dar kartą norėtumėn 
pabrėžti, kad žydai, kai]

kia iš musų kiekvieno pasi
šventimo ir darbo. Turime 
mesti partijų ginčus, ego- 
jistingą netinkamą šiuo me
tu srovių reikalų gynimą, 
Imkimės visi kaip vienas 
milžiniško tėvynės ir tau
tos darbo. Dabar visos tau
tos užsiėmusius ne partijų 
reikalais, bet savo tautos 
likimu, tėvynės ateitimi. 

S Dabar kur nėra vienybės, 
tea pražūtis. Tam geras pa
vyzdys Graikai. Ales lietu
viai neturime daryti naujų 
istorijos klaidų. Reikia at
minti, kad jau gal but ne
betoli ir tautų taikos konfe
rencija. Tam ir reikia ruoš- 

r’” tis.- --“■
Užpuldinėjimas, niekini

mas dirbančiųjų tautai žmo
nių yra, šiaip ar taip, ne
lietuviškas darbas, nusižen
gimas tėvynei. Tuo stabdo
mas ir visas tautos darbas 
ir rodoma, kad lietuvių su
sipratusios tautos lyg ir ne
sama, o tesama tik kelių 
priešingų viena kitai parti
jų. Tai reikia atsiminti ir 
“Nauj. Lietuvai”, kuri sa
kydamas! pažangi esanti ne
duoda betgi pažangai kelio 
ir jos darbas dažnai atrodo 
priešingas lietuviams. Te- 
čiau yra vilties, kad visi 
žmonės susipras ir imsis 
bendrojo tėvynės darbo, ku
riam jau beveik visa tauta 
pasišventusi. Musų tautos 
susipratimo valanda senai 
jau išmušė, taigi nesivėlin- 
kime, nelikime nuo kitų 
tautų, o visa energija ir 
sveikata dirbkime.

AI. Miliauskas.

LENKAI IR TAUTŲ 
KONFERENCIJA LO

ZANOJE.
Kaip jau minėjau, lenkai 

kongrese tiesioginiai neda
lyvavo, o buvo svečiais. Len
kų kai-kurios politikos or
ganizacijos atsiuntė savo 
bendrai išdirbtą rezoliuciją. 
Po rezoliucija yra pasira
šiusios keturios lenkų orga
nizacijos, būtent Lozanos 
“Lenkų Centralinė Agen
tūra”, Berno “Lenkų Spau
dos Agentūra”. Lozanos 
draugija: “La Pologne at 
la guerre” (Lenkai ir ka
ras) ir Friburgo (“Enciklo
pedijos leidinių apie lenkus 
komitetas”). Rezoliucija 
tokia:

Lenkuose taip ir kitose ša 
lyse, kur jie gyvena, priva 
lo turėti visai lygias teises

Toliau deklaracijoje iš 
reikštas pasigailėjimas, kad 
del trumpo laiko lenkai ne 
galėję užtenkamai pasiruoš
ti šiam svarbiam kongresui. 
Taipojau sveikinama susi
rinkusieji prakilnių idėjų 
vykinti.

Visa, kas surašyta dekla
racijoje — nei atimsi, nei 
pridėsi. Viena tik mintis 
veržias galvon: kokios tai 
butų “tautos”, kurios, kac 
ir “savo noru”, įeitų “Len
kų sąstatan”? Antra, prisi
minus šios lenkų rezoliuci
jos šaltinį, negali likti ra
mus žmogus: kada gi mes 
turėsime savo Spaudos 
Draugiją. Tiesa, gal but, ne 
tokį didelį skaičių, kaip 
lenkų, ir vienoje vietoje. 
Tikėsime — sulauksime, 
nes esame pribrendę, o gy
venimas patsai verčia prie 
to svarbaus darbo — pasi
sakymo svetimtaučiams a- 
pie save. “L. B.”

Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė.

Seredoj, 22 d. lapkričio, 
Lietuvos Atstatymo Ben
drovė išgavo iš Delaware 
valstijos valdišką čarterį, 
kuris suteikia musų Ben
drovei valdžios užtvirtintas 
teises pradėti ir varyti Lie
tuvos Atstatymo darbų. 
Musų Bendrovė, tokiu budu, 
Įgijo pamatą, ant kurio lie
tuviai amerikiečiai galės 
pasidarbuoti Lietuvos at
statymo reikale ir drauge 
su savo kapitalais galės pel
nyti didelius uždarbius. Iš- 
gautasai valdiškas čarteris 
yra labai platus ik duoda 
musų Bendrovei teises vesti 
įvairios rūšies reikalus bei 
biznius. Toksai teisių platu
mas yra aprūpintas su tik
slu, kad atspėti reikalus, 
kurie šiandien mums nėra 
aiškus, bet ateityj galės pa
aiškėti. Turint plačias tei
ses, musų Bendrovė galės 
lengvai prisitaikinti prie vi
sokių sąlygų, kurios po ka
ro galės nusistatyti ir Ben
drovė, tuo budu, liuosai ga
lės varyti savo biznį, — 
plėtoti savo reikalus.

Vertime valdišku čarte-

---arf -wę

—Rollin Kirby in New York World.

Dėdė Šamas savo šalyj turi krūvas aukso, bet mais to trūksta. Juk auksu ne
pasisotinsi. Jis todėl ir sako: “Juk aš negaliu šito “što fo” valgyti”.

riu aprūpintos teisės skam
ba šitaip:

“Ši bendrovė pamatiniai 
yra įsteigta sekantiems tiks
lams :—

Pirkinėti, pardavinėti vi
sokius skolinimo raštus, 
verstis jais, -— skolinti pi
nigus, priimant visokius 
skolinimo raštus kaipo už
statymus

Gvarantuoti muitus ant 
įvežamų į uostus (portus) 
prekių.

Pildyti užtvirtino agen
to priedermes, priiminėti iš 
kitur siunčiamas prekes; mo 
keti už pastarąsias, atlygi
nant, podraug, visus besi- 
rišančias su jomis išlaidas.

Būti pirkinėjimo bei par
davinėjimo agentu, — taip- 
pat, — savarankiai ar kai
po agentas, — pirkinėti, 
pardavinėti visokias prekes, 
verstis jomis, gaunant už 
tai komisijas, nuošimčius ir 
tt.

Užlaikyti pervedimo, tei
sių, atlyginimų, garsinimo
si juose tam tikrus reika
lus.

Išleidinėti už tam tikrą 
komisiją, užsirašinėti, pir
kinėti, laikyti, pardavinėti, 
mainyti visokias akcijas, 
skolinamus raštus, obligaci
jas ir kitas vertingas popie- 
ras, — kaip visuomeninių 
bei privatinių bendrovių, 
taip valstijų bei miestų.

Organizuoti, tvarkyti fi
nansiniai ir kitaip šelpti vi
sokias bendroves, sindika
tus, bendrijas, draugijas, 
— gvarantuoti įvairias jų 
tranzakcijas kaip finansinės 
taip ir organizatyvės rų- 
šies.

Pirkinėti, randavoti, ar 
kitokiais teisėtinais budais 
įgyti žemę ir šiaip turtus, 
kasyklas, bei visas besiri- 
šančias su tais turtais tei
ses, — kaip lygiai apdirbi- 
nėti, gerinti, plėtoti tuos 
turtus, visokiais budais jais 
naudoties pr pardavinėti.

Vesti visokius reikalus 
bei operacijas, paprastai 
būdavo to jų, kapitalistų, fi- 
nansistų, agentų bei vertel-

gų vedamus, — kaip lygiai | įvairiais bendroves reikalais 
imti dalyvumą teisioginiu ir naudingas tiems įvai- 
budu ar per kitų asmenų, riems reikalams.
bei firmų tarpininkystę, fi
nansų komisijos, pirklystės 
ar pramonės reikaluose, 
darbuose, operacijose.

Vesti eksporto ir impor
to reikalą visose jų šakose.

Vesti statymo bei buda- 
vojimo reikalą visose jų 
šakose, -

Šelpti, pirkinėti, statyti, 
budavoti, plėtoti, taisyti, 
didinti, užlaikyti, vesti, ran
davoti, samdyti ar pardavi
nėti: vandeniui rezervarus, 
garo dirbtuves, tunelius, do
kus, vandeninius užprudi- 
mus, kokso išdirbystes, ma
šinų metalų, ir visokias ki
tas dirbtuves, — kaip ly
giai, krautuves, kotelius, 
gyvenamus ir šiaip namus, 
įvairios rųšies įstaigas ir t. 
t.

Kaipo parama ir sąryšy
je su paminėtų reikalų ve
dimu, bendrovė, laiks nuo 
laiko gali:

Išdirbinėti, pirkinėti pre
kes, pardavinius ir šiaip vi
sokios rųšies nuosavybes; 
laikyti tą viską, pardavinė
ti, — verstis tais dalykais. 
( Pirkinėti, vesti, tvarkyti 

bei valdyti įvairių asmenų, 
firmų, bendrijų, draugijų 
bei bendrovių nuosavybes, 
savininkų teises bei privile
gijas, — mokėti už tą viską 
gyvais pinigais, bendrovės 
akcijomis, bondais ar kito
kiais budais.

Daryti bei pildyti su as-l 
menimis, firmomis, bendro
vėmis ir t. t. įvairių rųšių 
kontraktus bei sutartis.

Išleidinėti bendrovės bon- 
dus, obligacijas ir šiaip vi
sokius skolinimo raštus, už
statant nuosavybę ar jos 
vertę, kaipo jų užtikrini
mą.

Pirkinėti, vartoti, par
davinėti, ant kitų pervesdi- 
nėti kaip Suvienytų Valsti
jų, taip ir kitų kraštų pa
tentus, leidimus, privilegi
jas, išradimus, pagerinimus, 
išdirbystes procesus, savi
ninkų teises, — surištas su

Laikyti, pirkti, ar kitaip 
įgyti; parduoti, atiduoti, 
pervesti, užstatyti įvairių 
bendrovių akcijas, bondus, 
skolinamas popieras ir t. t., 
besielgiant su jais visame 
tame kaip su savastim.

Atpirkti, palaikyti, per
rašyti savo akcijas, bondus, 
ir kitas vertingas popieras.

Atlyginti asmenims ar fir
moms už darbus bei patar
navimus bendrovės akcijo
mis ar kitomis vertingomis 
popieromis, kaip lygiai, — 
tam tikrų naujų užmanymų 
bei reikalų rėminiu bei šel
pimu.

Kad tinkamai plėtoti 
bendrovės nuosavybę ar 
turtus, — bendrovė gali, — 
su direktorių daleidimu, 
laiks nuo laiko užsiimti bile 
kokiu kitu reikalu, pirklyba 
bei pramone, — su išlyga, 
kad tasai nesipriešintų tei
sėms.

Bendrovė gali vesti savo 
reikalus Delaware valstijoj, 
ar visur kitur, k. a. kiek
vienoj Suvienytų Valstijų 
valstijoj, territorijoj, kolo
nijoj, ir District of Colum
bia, — kaip lygiai kiekvie
name užrubežiniame krašte 
be išskyrimo ir turi teisę 
visur užlaikyti savo ofisus, 
pirkinėti, pardavinėti, už
davinėti žemę bei turtus, — 
sulyg vietinių valdžių tvar
kos.

Viskas virš-išskaitliuotas 
sudaro bendrovės tikslus 
bei teises, ir duoda bendro
vei galimybę jais naudotis 
ar nesinaudoti, šaly to, te- 
čiaus, visos kitos, čion ne
pažymėtos teisės, gali būti 
bendrovės naudojamos, — 
ant tiek, kiek tasai nesi
priešintų virš-pa žymėtų
teisių dvasiai ir sutiktų su 
valdžios įstatais.

Bendrovė yra užtvirtinta 
su vieno milijono dolerių 
($1,000,000,00) kapitalų, pa
dalintu į 100,000 akcijų (Še
rų), po $10.00 kiekviena.

Viską sutraukus į krūvą,

matome, kad sulyg valdžios 
leidimo, Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė turi teises:

1) Varyti bankinį reika
lą, — išduodant asmeninis 
bei firmoms paskolas ant 
tam tikrų užtikrinimų; per
kant bei parduodant viso
kias popieras.

2) Varyti tarpininkystės 
reikalą (brokerage), imant 
už tai nuošimčius bei komi
siją.

3) Organizuoti, finansuo
ti, tvarkyti, remti įvairius 
reikalus, dirbtuves, įstaigas, 
k. a. dvarų išpirkimas ir 
dalinimas į mažas ukes, 
plytnyčių, cemento, medžio 
apdirbimo dirbtuvių staty
mas bei vedimas, bankų rė
mimas; malūnų, elevatorių 
(grudų laikymui) statymas 
bei palaikymas ir t. t.

4) Vesti importo bei eks
porto reikalą, pavyzdžiui, 
gabenant į Lietuvą žemdir
bystės bei pramonės maši
nas, trąšas ir 1.1., gi į Ame
riką, — įvairius Lietuvos 
produktus.

5) Budavoti, statyti na
mus.

6) Vesti visokias kitas 
dirbtuves, pirkliškas įstai
gas ir šiaip reikalus, pavyz
džiui, organizuoti amatinin
kus į tam tikras bendroves, 
užlaikyti ekonominių infor
macijų biurą, ir t. t. Išskait- 
liuotos teisės apima savimi 
visą ekonominį musų tau
tos gyvenimą, — ir Lietu
vos Atstatymo Bendrovė, 
paimant tų visų reikalų 
tvarkymą į savo rankas, — 
galės pamaži išstumti iš 
musų krašto Svetimtaučių 
kapitalus bei intekmę, kuo
mi duos tūkstančiams musų 
žmonių užsiėmimą namie— 
Lietuvoj.

Apie visų tų išskaitliuotų 
reikalų pelningumą, — nė
ra ko nei kalbėti. Amerikoj 
visi tie bizniai milijonus 
uždirba. Ir Lietuvos Asta- 
tymo Bendrovė uždirbs sa
vo kapitalais milijonus, ku
rie, kaipo dividendos, ir bus 
kas metai, ar dažniau, iš
dalinami tarpe Bendrovės 
narių — akcijonierių.

Tiek tuo tarpu apie Lie
tuvos Atstatymo Bendrovę. 
Sekančią savaitę bus išaiš
kinta, kodėl Lietuvių At
statymo Bendrovė organi
zuojasi Amerikoj ir kokia 
nauda — išrokavimas lietu
viams, — amerikiečiams y- 
ra dėti savo pinigus į L. A. 
Bendrovę.

Romanas Karuža.

IŠ LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVĖS 

PLĖTOJIMOSI.
Paskutinę savaitę sekan

tieji nauji nariai prisirašė 
į Lietuvos Atstatymo Ben
drovę:

P. Vilmontas iš New
York ..................... $100.00

Andrius Lapinskas iš
Brooklyn, N. Y. ... $100.00 

Jonas Urbštonaitis iš
Waterbury, Conn. ... 50.00

A. Aukštikalnis iš

Silver Creek, Pa. .... 50.00
Labu......... $300.00

Be to, keliolika asmenų 
iš įvairių vietų susirašė su 
Lietuvos Atstatymo Ben
drovės tuolaikiniu ofisu po 
2810 Richmond St. ir padavė 
aplinkaciją ant įvairių užsi- 
rašymų, — (kai-kurie — 
ant stambesnių sumų), — į- 
mokėjimai ateis netrukus.

Prieš kelias dienas Ame
rican Surety Company už
statė kauciją (bondą) už 
Lietuvos Astatymo Bendro
vės išdininką, kun. V. Ma
tulaitį, ant $5000.00.

22. d. lapkričio Delaware 
valstija išdavė Lietuvos At
statymo Bendrovei čarterį 
su labai plačiomis teisėmis 
ir kapitalizacija ant $1,- 
000,000.
Lietuvos Atstatymo Ben

drovės Organizatyvis 
Komitetas.

Romanas Karuža, pirm. 
Kun. J. Ambotas, vice-pirm. 
J. O. Sirvydas, Susineš. sek. 
J. B. Valukonis, Fin. sekr. 
Kun. V. Matulaitis, Išdin. 
Kun. F. Kemėšis, išdo glob. 
Dr. J. Šliupas išdo globėjas 
Komiteto nariai:

M. W. Bush,
Dr. A. Bacevičius,
A. J. Staknevičius,
J. S. .Vasiliauskas, 
V. J. Lukoševičius.

“Žvirblis”
Juokų, satyros, pašaipos, 
mokslo, dailės it literatūros 

laikraštis.
“Žvirblis” yra geriausias 

ir linksmiausias laikraštis 
visame pasaulyje. “Žvir
blio” žinios taip yra indo- 
mios ir teisingos,, kad net 
visų kariaujančių viešpati
jų karaliai prieš valgį, po 
valgio, rytą ir vakarą skai
to “Žvirblį” ir juo negali 
atsigerėti.

“Žvirblio” juokai ir de
vyniomis pėtnyčiomis surū
gusias žmones pralinksmi
na; vyrai, mpterys, vaikai, 
merginos ir vaikinai “Žvir
blio” pasiskaitę jaučiasi 
laimingi ir visuomet sako, 
kad už “Žvirblį’’ .nieko pa
saulyj nėra geresnio.

“Žvirblio” moksliškumui 
niekas negali prilygti, 
“Žvirblio” išradimais pasi
naudoja net šio pasaulio 
mokslavyriai. Todėl jei no
rit būti civilizuoto pasaulio 
civilizuotais žmonėmis — 
skaitykit visi “Žvirblį”.

Kaina metams vienas do
leris.

Atskiri numeriai po 10 
centų.

“Žvirblio” sostapilio an
trašas toks:

“ŽVIRBLIS”
242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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Musų Moterims Iš Amerikos
APIE VAIKŲ SVEKA- 

TINGUMĄ.
taip ir naktį turi turėti 
daug šviežio oro. Languš 
visuomet reikia turėti pra
vertus. Šiltuose kambarine- f 
se, kur nėra pravėdinimo, , 
vaikai dažnai suserga nepa- , 
gydomomis ligomis ir mirs- , 
ta.

Nereikia kūdikio laikyti 
virtuvėje, kur yra perdaug 
šilta, kur visuomet yra ga
ri! ir dulkiu. Žiemos metu 
kūdikį reikia laikyti leng
vai apšildintam' kambaryj, 
o vasarą — lauke, kokiam 
nors pavėsyj.

Kūdikis turi miegoti sky
riumi. Dienomis jis turi mie
goti mažiausia nors du kar
tu po porai valandą, gi nak
timis — 12 valandą.

Neduoti kūdikiui del už- 
migdinimo bent kokią vais
tą. Abelnai imant, kūdikį vi
suomet reikia saugoti nuo 
gydymo vaistais.

Sveikas kūdikis nebrei- 
kalauja supimo, o sergąs — 
negali būti supamas.

Daugiausia kudikią mirš
ta nuo vasariniu ligą. Šita 

, liga gema iš neatsakančio 
maisto ir karščio. Kuomet 
kūdikis vemia arba turi vi- 

, I durėliu paliuosavimą, tai ne 
. visuomet reikia manyti, kac 

jis serga nuo dantukli arba 
kirmėlių. Gali būti kitokia 
ligos priežastis. Tuomet kū
dikiui nereikia duoti jokio 
maisto, bet tyro virinto ir 
atšaldinto vandens. Nieko 
nelaukiant reikia kreipties 
į gydytoją.

Nenešioti kūdikio perda- 
žnai ant ranką, nes jis nuil
sta ir tas jam kenkia.

O. T.

Atminkite, kad motinos . 
pienas yra geriausias mais- , 
tas kūdikiams. Kūdikį rei
kia penėti (žindyti), regu- 
leriai ne dažniau kaip kas 
dvi valandi dienomis ir 
kas keturios valandos nak
timis ir tai tik ligi trijų mė
nesiu, o paskui rečiau, pri
sitaikant prie kūdikio senu
mo.

Nekuomet nereikia penė
ti kūdikį, kuomet šitas ver
kia, bet patirti, ar kartais 
jis neturi kokį nesmagumą, 
ar jis perdaug nesupaus- 
tas, ar jam nėra perkieti 
marškinėliai, ar nešlapi vy
styklai. Kūdikiui reikia 
dažnai duoti gerti atvirinto 
vasarošilčio vandens, ka
dangi kaip suaugusis žmo
gus, taip ir kūdikis atjau
čia troškimą.

Kol atskirsi kūdikį nuo 
krūties, kol perstosi jį krū
timi penėti, pirmiaus tame 
reikale pasitark su gydyto- 
jumi ir saugokis kokią nors 
savo kaimynią patarimo ir 
visokią ją nurodymą. Kū
dikį, atitraukus nuo krū
ties, penėk tiktai geru, švie
žiu pienu. Pieną visuomet 
reikia laikyti šaltoj, švarioj 
vietoj. Užvislabiaus pieną 
reikia saugoti nuo mušiu.

Pirm penėsiant kūdikį, 
pieną reikia sušildyti. Bu
teliuką su pienu reikia indė- 
ti šiltai! vandenin ir laikyti 
taip ilgai, kol pieno tempe
ratūra nepasieks 37 laipsniu 
šilumos. Be to reikia prižiū
rėti, kad pienas nebūtą 
kiek rugštelėjęs, nes toksai 
vodingas kūdikio vidurė- 
liams. Pašildytą kartą pie
ną negalima atšildyti antru 
kartu, nes tuomet pienas 
surūgsta. Kadangi musios 
išnešioja visokią ligą pe
rus, todėl reikia prižiūrėti, 
kad visoks skiriamas kūdi
kiui maistas butą apsaugo
tas nuo musią.

Nekuomet nereikia dėti kainos 
savo burnon spenuko norint Dėlto geriausiai vartoti džio 
sužinoti pakaktiną pieno 
šiltumą. Geriau kelis pieno 
lašus iš bonkutės per spe
nelį išvarvinti ant rankos 
(tik ne ant delno), o lengvai 
bus galima patirti pieno 
šiltumas.

Drabužėliai.
Kūdikis labinus atjaučia 

karštį už suaugusį žmogų. 
Reikia žiūrėti, kad kūdikio 
drabužėliai butu pritaikomi 
sulyg oro temperatūros ir 
kad jis nebūtą apraišioja- 
mas-apkainuo jamas visokio
mis neva šiltomis skepeto
mis ir kitkuo. Karščiu me
tu ypač reikia kūdikį ap
taisyti labai lengvais, mink
štais drabužėliais.

Kūdikio maudymas.
Kūdikį reikia maudyti 

kasdieną. Kuomet vystyklai 
yra sušlapę arba suteršti, 
pirmiaus kūdikį reikia api
plauti kol pataisysi naujus 
vystyklus.

Karščiu metu kūdikį rei
kia maudyti kelis kartus 
dienoje.

Šviežias oras.
Vaikai greičiau suserga 

visokiomis ligomis, kuomet 
jie neturi pakaktinai švie
žio oro. Vaikas kaip dieną, <

DŽIOVINTI VAISIAI.

Vaisiai yra būtinai reika
lingi del sveikatos dide
liems ir mažiems, bet ypač 
mažiems. Dabartiniu laiku, 
seni vaisiai, kaip obuoliai, 
nuolatiniai vaisiai, kaip o- 
ranžės ir bananės, yra labai 
brangus ir nepergeri ir ją 

s yra neprieinamos.

vintą vaisią, ypač “pyčią 
(persiką), armėnišką slyvą 
(aprikote), grašiu ir slyvą. 
Geriausias būdas virti šiuos 
vaisius yra sekantis imant 
kaipo pavyzdį persikus:-

Gerai išplauk svarą per
siku, apipilk šaltu vande
niu ir tegul stovi taip per 
naktį. Ant rytojaus, išimk 
persikus iš vandenio su ša
ke ir padėk į atskirą bliu- 
delį. Vandenį, kuriame per
sikai mirko, užkaisk ant pe
čiaus ir kuomet pradės vir
ti, pridėk du puoduku cu
kraus. Kaip cukrus išsileis 
padėk puodą ant galo pe
čiaus. Sudėk į jį vaisius ir 
tegul palengva verda iki 
vaisiai bus visai minkšti. 
Laiks nuo laiko pasemk bi
sk į skystimo ir apliek viršų 
vaisiu. Kuomet išvirs, leisk 
visai atšalti, pirm negu pa
dėsi ant stalo.

Verdant armėniškas sly
vas, reikia pridėti ketvir
tainę dalį puoduko daugiau 
cukraus, o verdant grasęs, 
apie pusę puoduko mažiau.

Verdant slyvas reikia 
pridėti pusę citrinos arba 
oranžės, supjaustytą į rie
kutes, ir reikia Įik 1 puo
duko cukraus.

PIRMOJ VIETOJ DAR
BININKŲ KLAUSIMAS. ]
Washington. — Praeitą ' 

savaitę prezidentas Wilson 
susirinkusiam į paskutinę 1 
sesiją kongresui perskaitė ' 
savo pranešimą, pasiūlyda
mas perkratyti daug svar
bią reikalą.

Svarbiausiuoju reikalu 
pranešime yra Adamsono 
bilius, kuriuomi darbinin
kams ant geležinkelią nus
kirta dirbti 8-nios valandos 
dienoje. b

Šitas reikalas tuoj aus 
bus apsvarstomas, kaip tik 
komisija, kuri tyrinėja san- 
tikius ant geležinkelią, pa
gamins savo tyrinėjimą ra
portą.

Kongreso atstovai visaip 
žiuri į prezidento praneši
mo turini, o ypač Adamso
no biliaus klausime. Vieni 
j u tvirtina, kad preziden
tas pasiūlo perdaug radika
lius budus streiko ant ge
ležinkelią užbėgimui. Gi ki
ti palaiko prezidento nuo
monę. Pranešimą kritikuo- 

1 ja republikonai. Žinoma, jie 
; tai daro iš partijinio atžvil

gio. Dauguma republikoną, 
; ir net demokratą, atstovą 

prikaišioja prezidentui, ko
dėl jis savo pranešime ne
palietė brangumo klausimo. 
O juk šis klausimas ne ma
žiau yra svarbesnis už ge
ležinkelią klausimą.

Štai svarbesnieji klausi
mai, apie kuriuos preziden
tas Wilson užsiminė savo 
pranešime:

1. Kuogreičiausias padi- 
didinimas ir' perorganizavi
mas tarpvalstijinės pirkly- 
bos komisijos, kuri galėtą 
Įvesti gyveniman bilią, ko
kį priėmė paskutinė kon
greso sesija, kad užbėgti 
generaliam streikui ant ge
ležinkeliu. Tą reikalą komi
sija turėtu atlikti kieku ga
lima greičiau.

2. Išleidimas Įstatymo, 
sulyg kurio butą leista 8- 
nios darbo dienos valandos 
visiems darbininkams ant 
geležinkeliu, kurii) trauki
niai bėgioja iš valstijos į 
valstiją.

Užmokestis darbininkams 
taippat turi būti nustaty
tas, kad jie neturėtą progos 
streikuoti.

3. Suteikti teisę preziden
tui paskirti neskaitlingą ko
misiją, kuri tyrinėti! santi- 
kiu vystymosi ant geležin
kelią pravedant ^8-nią va
landą įstatymą. Būtent pa
tirti, kokią tas įstatymas 
turės intekmę į transportą, 
į geležinkelią savininku ir 
darbininką reikalus.

4. Įstatymo keliu pripa
žinti teisotumą užmokesnio 
padidinimui už prekių ve
žiojimą geležinkeliais, kad 
kompanijos tuomi galėtą 
padengti nuostolius, pasi
dariusius iš 8-niii darbo va
landą ir darbininkams al
gą padidinimo.

5. Drie federalio statuto 
pridurti pastabą, kad pirm 
kol ant geležinkelią bus pa
skelbtas generalis streikas 
arba “lockout’as”, abi ne
sutinkanti pusi pirmiau tu
ri kreipties į arbitracijinę 
komisiją, kuri viešai ištirs 
nesutikimus ir išduos savo 
nuosprendį. Pirm to turi 
būti uždrausta streikuoti.

6. Suteikti valdžiai teisę 
paimti geležinkelius karinė
mis jėgomis, jei traukiniai 
butą reikalingi gabenti ka- 
ruomenei, ginklams amuni
cijai ir visokiai karo me
džiagai. Tuomet karuome- 
nė paima geležinkelius savo 
rankosna ir jinai valdo 
traukinius.

Tolesniai pranešime pa
tariama, kad senatas grei
čiau . apsidirbtą su keliais 
kitais biliais, kurie užsilikę 
nepabaigti svarstyti nuo 
praeitos sesijos.

Taigi apie maisto ir kitą 
gyvenimo reikmeną bran
gumą prezidentas nei ne
prisiminė savo pranešime.

Ir tuomi jis padarė dide
lę klaidą. Nes darbininkai 
jau juda visoj šalyj.

niai, ty. kad prezidentą 
rinktą ne elektoriai, bet 
tiesiog piliečiai savo bal
sais.

Juk seniaus ir senatoriai 
buvo renkami legislature, 
kas gimdė ■'betvarkę ir viso
kias šelmystes. Gi dabar se
natorius renka piliečiai, kas 
yra praktiškiau ir teisin
giau. Tokiuo budu ir pre
zidentas turi būti renkamas.

PATRAUKIA TEISMAN 
MAJORĄ.

Gary, Ind. — šito miesto 
taryba trukšmingam posė- 
dyj nutarė patraukti teis
man miesto majorą John- 
soną, jei jis nuskirtu laiku 
neapvalys miesto nuo pro
stitucijos, kurią majoras 
toleruoja.

UŽ BETARPINĮ PRE
ZIDENTO RINKIMĄ.
Washington. — Demo

kratai senatoriai, Thomp
son iš Kansas, Shafrodt 'iš 
Colorado ir Johnson iš So. 
Dakota, kiekvienas ją sky
rium inėšė ‘priedą į fede- 
ralę konstituciją, reikalau
dami, kad atfeityj preziden
to rinkimai butu betarpi-

pažadins
tave iš

ryto, kada
tau reikia

POPEŽIUS DEL BELGŲ 
VAIKŲ.

Baltimore, Md. — Jo E- 
minencijai kardinolui Gib- 
bonsui popežius prisiuntė 
$2,000 ir laišką. Šituos pi
nigus Šv. Tėvas skiria bel
gą vaiką pašelpai, o -laiške 
skatina Amerikos dvasiški- 
ją rinkti aukas gelbėti vai
kus Belgijoje. Kardinolas 
Gibboąs Šv. Tėvo
nuorašą pasiuntė visiems 
Amerikos vyskupams ir iš 
savo pusės paskatino dva- 
siškiją rinkti aukas fondan 
— gelbėti belgą vaikus.

laiško

FARMERIAI PRIEŠ 
BRANGENYBĘ.

St. Paul, Minu. — Far- 
merią organizacija “Equi
ty Cooperative Exchange ’ ’ 
pastatydino didelius svirnus 
lėšomis $200,000, į kuriuos 
farmeriai sugabens savo-ja
vus, kad apsisaugoti tarpi
ninką patarnavimo ir tuo 
budu sumažinti javą kainą. 
Be to, farmeriai savo suva
žiavime nusprendė įsteigti 
dideles pienines ir į šitas 
pristatyti savo produktus, 
kad neparduoti tai visa pi
giai tarpininkams, kurie 
paskui brangiai parduoda

su varto tojams. Farmeriai! ei j ai, kurios darbuojasi 
pagaliau pamatė, kad tarpi-'prieš sufragizins, pažymėjo, 
ninkai perdaug plėšia gy-|jogei jis esąs priešingas 
ventojus. Imoterią politikiniam judė-

------ -- įjimui. Anot kardinolo, mo- 
KALEJIMAN UŽ RUKY-įteris sutepa savo moteris--

MĄ CIGARETŲ. |ką garbę, kuomet maišosi 
Philadelphia, Pa. — čio-iPolitikon, kuri ne visuomet 

nai sunareštuota Mrs. M.iyra švari. Moteris turi bu- 
Wild ir išlaikyta kelias va-Vi naminio židinio kunige ir 
landas kalėjimo už rūkymą Ištikimiausia vyro bičiuolė. 
eigareto gatvėje. Kuomet į Todėl jinai privalo žiūrėti 
policiantas 
cigaretą, jinai policiantą užpili kartą, bet ne terlioties 
tai išlojojo. Šis ją areštavo, jpolitikicriniuosc purvuose,

Teisme moteriškė aiškino-1 apleidžiant namus ir šeimy- 
si, jogei jinai susivaidi jusi į W. Sufragizmas, tai yra di

džiausias moterių priešinin
kas — sako kardinolas.

liepė iai mesti aiamu, auklėti sveiką žmo

su savo vyru ir, kad nura- 
minti nervus, turėjusi ru
ki ti gatvėje.

Teisėjas ją yaliuosavo 
pažymėdamas, kad daugiau 
nerūkytą gatvėje.

NUSKANDINTA AME- 
RIKONINIS GARLAIVIS.

New York. — Vokiečią 
submarina nuskandino gar
laivį “John Lambert”. Tą 
žinią pranešė čionai parke
liavusieji amerikonai, ku
rie tarnavo ant garlaivio ir 
šitam skenstant išsigelbėjo. 
Garlaivis nuskandintas be 
jokio persergėjimo.

Garlaivis “John Lam
bert” buvo kituomet pa
dirbdintas Chicagoje ir par
duotas franeuzu transporti
nei linijai. Bet formaliai jis 
dar neprigulėjo franeuzams, 
tečiau turėjo išskleidęs 
franeuzu vėliavą.

NE LAIKAS UŽSIMINTI
APIE TAIKĄ.

Washington. — Suv. Val
stiją vyriausybė kategoriš
kai užginčijo, kad šios ša
lies valdiškose sferose butą 
padaryti plonai tuojaus pa
siūlyti susitaikymo išlygas 
kariaujančioms šalims Eu
ropoje. Girdi, dar neatėjo 
laikas duoti tokius pasiuli- 
jimus, kuomet nei viena ša
lis nėra apilsus ir mūšiai 
verda visuose frontuose. 
Rasi, su vokiečiais ir butą 
galima susikalbėti tame rei
kale, bet talkininkai nenori 
nei klausyti apie taiką.

KARDINOLAS PRIEŠ 
SUFRAGIZMĄ.

Washington. — Kardino
las Gibbons Baltimorės savo 
pranešime moterių konven-

m. uvm nri.uiBa-i.il m:...ima. >ii.Bwn.in«i>iiiiiarii:i>Mrinii«nmn na

’ PLUNKSNOS PLUNKSNOS B
-irawrjcjgric. jmi ii m na imi

Kad būti užimtais per vasaros Į 
sezoniĮ, mę.K esame munušę savo ■ 

3 kainas ant vieno trečdalio. Ateik 3 
p ir išbandyk mus.

‘ H. Monstoiii & Go. •
i

E Plunksnos ir Pūkai
■■iwrjwn iiiii nm—Įiurr-za..n

" 640 W. !4th St.. Chicago, Ui. i
9 AitiHalatjd. įj

Atdara Nedeliomis Ia u
" KK W'l ■ lil.lBKBIRMIlItBmillllBilIlIlHillSiai

visuomes
parodys
tau tikra

laiką

*

Kiekvienas gaus šitą puiku.žadinamąjį laikrodį (budilninką) dovanu, kas užsayks “Kataliką” ant me
tą ir puses, prisiušdamas $3.00 prenumeratos. Piningus siąskite registruotame laiške arba Money Or-

■ j , ■ U deriu sekančiu adresu: į , ; .TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY Inc.
S. P. TANANEVIčIUS, Prezidentas

3249 So. Morgan Street Chicago, III

'•i

7



IŠ ODESOS PADANGĖS.Iš Chicago

IR

APIE PRAŠALINIMĄ 
POLITIKOS IŠ MOKY-
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kelių

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

Ant pardavimo dviejų augštų mū
rinis namas ir lotas. Didelė attika. 
Flatai turi 6 ir 7 kambarius. Kietos 
grindjs. Viskas kuogeriausiam stovyj. 
Kaina §3.500.
3421 Emerald avė. Chicago.

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mano “KATALI

KĄ ”< tas gaus gražly dovanų vertės 
50e. Pasinaudokite proga.
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POLITIKIERIJA POLI- 
. CIJOS PRAGAIŠTIS.

Pastorius Myron E. A- 
dąms andai kalbėjo Chica- 
gos universiteto organizaci
jos “Forum” susirinkime 
temoje: “Tris daiktai rei
kalaujami nuo policijos”. 
Pasakė, kad Chicagos poli
cijos tarnyba nėra lengva. ' 
nes policiantai arba turi pa
siduoti politikierijai, arba 
pasitraukti iš užimamos vie
tos.

Kiekvienam yra žinoma, 
kad Chicagos policijai ti
kras prakeiksmas yra poli- 
tikinė intaka. Politikieriai 
nuolat spaudžia policijų vi
sokiais budais, nes su šitos 
pagelba nori pasirodyti, ką 
jie gali.

Tardymais susekta, jogei 
visoks piktas Chicago j e daž
niausia ima savo. pradžių 
gatvėse. Gatvėse išauga vi
sokios rūšies piktadariai. Ir 
todėl tas gatves policiantai 
pirmiausiai turėtų apvalyti.

Tuo tarpu šimtai poli- 
ciantų pašaukiami nuo gat
vių ir jiems pavedama pa
prastai vadinama “specia
lų tarnyba”. Policiantai, 
užuot žiūrėti tvarkos gat
vėse, pristatomi prie majo
ro ofiso, kur jie turi atidari
nėti duris, nebreikalingas 
jiems koks užsiėmimas pa
vedamas policijos nuovado
se, tai vėl municipaliuose 
teismuose. Dirstelk munici- 
palin tęisman. Ten teisėjui, 
klerkui ir kitiems politikie
riams patarnauja vieni po
liciantai.

. Taigi užuot dabojimo gat
vėse tvarkos, keli šimtai po- 
liciantų pristatyti į visokios 
rųšies biurus ir jie ten per 
dienų dienas miestui neat
neša jokios naudos.

Anot Adamso, tolesniai, 
neturėtų taip būti. Piliečiai 
turi pilnų teisę pareikalauti 
pas majorų, kad jis tuojaus 
panaikintų tų betvarkę. Ki
taip nekuomet nebus gali
ma Chicagoje panaikinti au
gančių savo skaitliumi viso
kių piktadarysčių.

kuri pastaraisiais metais ė- 
mė rodyti savo dantis.

Miesto tarybos šitas svar
bus nusprendimas bus in- 
teiktas valstijos legislatu- 
rai, nes tik pastaroji gali į- 
vykinti tokias miestuose at
mainas.

ATPIGO SVIESTAS 
KIAUŠINIAI.

Kuomet valdžia pradėjo 
jau ne juokais tardymus 
maisto pabrangimo reikale, 
praeitų savaitę staiga at
pigo sviestas, kiaušiniai ir 
net miltai. Pabūgo maisto 
spekuliantai, kad jiems kar
tais neprisieitų atsidurti be
langėm

Federalis prokuroras 
Clyne už maisto brangumų 
kaltina bankus, kurie pini- 
giškai paremia maisto spe
kuliantus, duoda jiems pa
kaktinai pinigų užlaikyti 
maistų ledaunėsę.*

Prie kiaušinių ir sviesto 
atpigimo be tardymų prisi
dėjo daug ir tų daiktų boi
kotą vimas.

PASITRAUKĖ POLICI
JOS VIRŠININKAS.

Miesto politikoje ra kas 
nors blogo, nes staiga iš už-, 
imamos vietos pasitraukė 
policijos viršininkas Healy. 
Kol-kas tikrai nežinia, kas 
užims jo vietų. Healy nuo 
Naujų Metų palieka papras
tuoju policijos kapitonu. 
Žinovai tvirtina, kad ji pri
vertę pasitraukti visokie 
darbeliai, kokius yra suse
kęs prokuroras Hoyne.

DR. A. J. TANANEVI- 
ČIUS PERKĖLĖ SAVO

OFISĄ.
Dr. A. J. Tananevičius, 

žinomas gydytojas Bridge- 
porte, kurs ilgas laikas sa
vo ofisų turėjo “Kataliko” 
namuose, 3249 So. Morgan 
st., perkėlė ofisų į Indiana 
Harbor, Ind., po numeriu 
3417 Michigan avė. Sergan
ti arba turį bent kokius rei
kalus nuo dabar tegali 
kreipties pas Dr. J. Tana- 
nevičių į Indiana Harbor, 
Ind,

Miesto politikoje yra kas 
balsų nusprendė, kad atei
tyje Chicagos mokyklų ta- 
rybon ineitų tiktai 7 žmo
nės vietoj 12, ir kad šituos 
skirtų ne majoras, bet patįs 
piliečiai. Be to, piliečiams 
turi būti suteikta teisė mo
kyklų tarybos darbus kon
troliuoti ir prašalinti iš ta
rybos netinkamus jos na
rius.

Tuo budu norima iš mo- 
p- tykių prašalinti politikų,

Seniau, rodos, lietuvių bu
vo nedaugiausia, bet dabar, 
kur nuvažiuosi, į kaimų ar 
miestų, visur rasi mūsiškių. 
Nuo fronto lig Mandžiuri- 
jai, nuo Šiaurės jūrių lig 
Juodųjų — kuone visur ga
lima sutikti tautiečių.

Susitikęs su šiaurėje ar 
pietuose gyvenančiais lietu
viais, ne kartų pamanai: 
jeigu lig šiol buvo tėvynėje 
negera — ašarų pakalnė, 
tai dabar tėvynė kaip rojus 
atrodo atsiminimuose. Mat, 
prie nepaprastų gyvenimo 
sąlygų prisidėjo dar nepa
prastas oras: ten šiaurėje 
šalčiai — net tvoros piška, 
čia pietuose nuo karščio nė^ 
ra kur dėtis. Lietuviui, ne
pratusiam prie to viso, ga
na keistai atrodo, ypačiai 
tenai, kur labai šalta, arba 
kur dideli karščiai; bet jau 
po truputį pradedama pa
prasti.

Tarp tremtinių Odesoje 
labai maža suvalkiečių, o 
dar mažiau ūkininkų, ir 
jei šiandien karas baigtuss, 
noromis grįžtų į savo šalelę. 
Yra tremtinių, kurie važi
nėja “laimės ieškodami” iš 
vieno miesto kitan. Vienas, 
arti tremtinių gyvenas, ma
tęs tokį pasportų, kuriame, 
rodos, per porų mėnesių pa
žymėta maršrutas lig Vla
divostoko, prisilaikant dau
giau šiaurės juostos, ir at
gal lig Odesos. Nors tokių 
nedaug, bet geriau, kad vi
sai nebūtų, nes apsunkina 
ne tik save, bet ir kitus. To
kius tremtinius kur nors iš 
Charbino sunku, ir sušelpti.

Odesoje, kaip ir kituose 
dideliuosę miestuose, ku
riuose teko būti, esama lie
tuvių, senai apsigyvenusių.

Vieni spėjo sulenkėti, kiti 
surusėti, o kiti, pamatę or
ganizacijos reikalų, prieš 
kelerius jau metus, sudarė 
kelias draugijas, iš kurių ir 
šiandien tebegyvuoja: “Sa
vitarpinės pagalbos” ir “Šv. 
M. Marijos” tarnaičių drau
gija. Gyvavo čia muzikos ir 
dramos draugija “Rūta”, 
bet veikėjams užsiėmus šel
pimo darbu, darbas laikinai 
sustojo.

Tremtinių nedaug, bet iš 
kitur atvažiavusių nebepri
ima. Man pasakojo nesenai 
šiokį atsitikimų:

— Iš kur, dėde, atvažia
vai.

— Iš Maskvos, — atsa
ko.

Delko?
— Tai mat, ponuti, tenai 

šalta...
— Gal sergi?
— Aš, nesergu, tik boba 

užsimanė jūres pamatyti, 
tai ir atvažiavau. —

Ir daugiau panašių atsiti
kimų girdėti. Rodos, komi
tetas nebepriims, nes prie 
dabartinių sąlygų tai labai 
sunku.

Kitur lietuviai pasirody
davo viešai, kaip atskira 
tauta: sutaisydavo vakųrų 
ar koncertų. Čia, rodos, kol 
kas nieko. Dabar pradeda
ma organizuoti choras, tik 
su vyrais “riestai”.

Yra keletas moksleivių 
bei studentų: kuone visi 
darbuojasi komitete.

Be to, daug darbuojas 
čia apsistojęs kun. VI. Drau
gelis iš Marijampolės.

Miestas neaugštas, me
džiais apaugęs, ant kranto 
Juodųjų jūrių. Jau spalių 
mėnuo, o čia dar vienmarš
kiniai vaikščioja. Oras leng
vas, tyras, sveikas.

Tremtiniams nepatartina 
ne tik kad čia, bet ir kitur 
kur nors važiuoti, nes, kiek 
teko patirti, joks komitetas 
nebenori tremtinių priimti, 
taip kad tas maršrutas gali 
kiestai, nes labai keistai pa
sibaigti. “L. B.”

gi labai geras nuo pamati- 
nimų, išsisukimų, suputimų 
ir tt. Kaina 25 ir 50c. aptie- 
kose, krasa 35 ir 60 c. Nie
ko nepaisyti slogomis ir ko
suliais yra paprastu apsiri
kimu, kuris yra padaręs 
daugelį nuliudimo dauge
liui šeimynų. Trinerio Ko
sulio. Malšintojas yra išti
kimu vaistu nuo slogų, ko
sulių, skaudamos gerklės, 
dusulio. Kaina ta pati. Jos. 
Triner, išdirbėto jas chemi
kas, 1333-1339 So. Ashland 
Ave., Chicago, Ill.

(Apg.).

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, Ste
nografijos, typewriting, pjrklybos tei
siu. Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės ekono
mijos. pilietystės, dailaraiyetės.

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

3360 Emerald avė., Chicago.

Aš, pranešu gavo draugams, pažįsta
miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naujų galiūnų šeiniaus 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 niane 
galite užsisakyti visokių gėrimų pik
nikams ir t,t.

Su pagarba,

FRANK DALKUS
8301 So. Morgan St., Cnicago, UI

RISTYNĖS.
Pagarsėjęs lietuvis 

kas J. Bancevičia po 
savaičių poilsio išnaujo pa
sirodo vakaruose. Gruodžio 
17 d. vakare jis risis su gar
siuoju vokiečiu ristiku Her
man Kook Ristynės įvyks 
Meldažio svetainėje, West 
Sidėje. Pradžia 7:00 vaka
re. Bus ir daugiau ristiku.

Rep.

PRANEŠIMAS.
Jonas Repšas, gyvenus 

West Pullmane, Ill., prašo
mas ateiti “Kataliko” re
dakcijom Jam yra svarbus 
pranešimas jo brolio Mate- 
ušo, pabėgėlio iš Lietuvos.

NUOLATINĖ PAGYRI
MŲ SRIOVĖ.

Iš lapkričio krūvos pagy
rimų, teikiamų Trinerio A- 
merikiniam Karčiojo Vyno 
Eliksyrių paimsime du laiš
ku: “Jūsų vaistas yra pui
kus, jis yra nuolatai varto
jamas musų šeimynoje”, 
rašo p-ni Marė Veverka iš 
Wilson, Kans. “Jūsų Ame
rikinis Karčiojo Vyno. Elik
syras yra labai geras ir aš 
prie kiekvienos progos' re
komenduoju jį savo drau
gams”, rašo p. Petar Yaich, 
889 Manitoba ave., Winni
peg, Man. Canada. Ištikro 
tai yra geriausias vaistas 
nuo kietų vidurių, galvos 
skaudėjimo, nervuotumo, 
neturėjimo noro valgyti ir 
energijos, gyvenimo per
mainos, aplamos silpnybės. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, išdirbę j as chemi
kas, 1333-1339 S. Ashland 
Ave., Chicago, Ill.

(Advt.).

NAUDINGAS SKAITY- 
. MAS.

Plaukų Tonikas — pa
gelbsti — prašalinti pleiska
nas, sustabdo galvos niežė
jimų ir užlaiko jūsų galvų 
sveika. Pleiskanos, niežėji
mas, belaikinis plauki; bi
tėjimas 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 dailumų ir žvilgė
jimų, vartok Plaukų Toni
ką. Kaina $1.50.

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

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

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

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

Albumas Lietuvišku 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.

GYVENIMO SMAGUMAI.
Gyvenimo smagumai yra 

žuvę, jei ramatos, ar neu
ralgija pradeda pripildyti 
jūsų dienas kankinamais 
skausmais. Bet ve palaimin
tas gandas: Trinerio Lini- 
mentas suteiks jums greitų 
palengvinimų. Jis yra taip-

ANT RANDOS
Tuojaus atiduodama už 

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

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

B. d- C. Bach,
3641 So. Halsted St.,
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