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Vokiečiai nežada Lie
timai si^prigulmybes 
Lietuviai sukilę prieš Vokiečius 
Blogas Rusijoje padėjimas
ANGLIJA ATMETA TAI

KOS PASIULIJIMĄ.
LONDONAS. — Anglijos 

parlamente gruodžio 19 d. 
apie vokiečių taikos pasiuli- 
jimą kalbėjo naujas minis
teriu pirmininkas David 
Lloyd George. Jis pasakė, 
kad Anglija su savo talki
ninkais jokiuo budu negali 
su Vokietija taikinties da
bartiniais laikais ir tokio
mis išlygomis, kokias stato 
Vokietija. Anglija nenori 
kišti savo “galvos vokiečių 
taisomon kilpon”.

Ministeriu pirmininkas 
pažymėjo, kad talkininkai 
veikiai atsakysią i Vokieti
jos taikos pasiulijimą. Pa
reikalausią iš vokiečių ofi- 
cialio pranešimo apie jos 
statomas taikos išlygas.

Anglija su savo talkinin
kais gal tik tuomet eitų de- 
rybosna su vokiečiais, jei ši
tie pasižadėtų visoms nute- 
riotoms šalims pilnai atly
ginti ir panaikinti prūsini 
militarizmą. Tai svarbiau
sieji talkininkų statomi rei
kalavimai.

WASHINGTON. — šios 
šalies diplomatai tvirtina, 
kad Lloyd George gana nuo
laidžiai kalbėjo parlamente 
ir todėl taikai duris atviros. 
Spėjama, po talkininkų ofi- 
cialio atsakymo Vokietija 
kiek nusileis ir tokiuo budu 
mažu-pamažu abiejose pusė
se Įvyks susipratimas ir 
prasidės derybos taikos rei
kale.

Londonas. — Kiek yra ži
noma, Vokietijos pasiuliji
mą oficialiai atmetė Angli
ja, Rusija, Francija ir Ita
lija. Tečiau visgi dar yra 
vilties kibirkštėlė, kad vo
kiečių pasiųlijimo atmeti
mas — tai paprasta diplo
matijos forma, be kurios 
negalima apsieiti visuose 
tarptautiniuose reikaluose.

Taigi visai menka yra su
sitaikymo viltis, bet jinai 
visgi yra.

RUMUNAI KRAUSTOSI 
RUSIJON.

Berlynas. — Teutonų ar
mijos po poros dienų atsil

siu ir vėl ėmė bri anties pir
myn išilgai Rumunijos. Ru
munijos dalis Walachia jau 
visa teutonų rankose. Da
bar teutonai briaujasi Mol
davijoj o iš ten gal tuo- 
jaus pulsis Rusijon, jei ko- 
kiuo nors budu nebus sulai
kyti.

Rumunų vyriausybė ir 
parlamentas persikėle iš 
miesto Jassy Petrogradan 
ir Kievan.

Petrogradan iškeliavo su 
savo šeimyna ir Rumunijos 
karalius Ferdinandas. Iš 
ten jis keliausiąs Anglijon 
ir tenai gyvensiąs ligi karo 
pabaigos.

Dobrogea provincijoje te
utonai rusų armiją Įvijo į 

į pelkes, iš kurių nežinia kaip 
rusai išeis.

Veikiai užges Rumunijos 
neprigulmybės žvakė.

VOKIEČIAI NEŽADA 
LIETUVAI NEPRIGUL

MYBĖS.
AMSTERDAM. — “Vos- 

sische Zeitung” rašo, kad 
Vokietija dabar nesutiks 
gražinti neprigulmybę Ru
munijai, kuomet Įvyks tai
kos konferencija. Rumuni
ja turės but padalinta tarp 
Rusijos, Austrijos ir Bulga
rijos. Anot to laikraščio, 
rusų Lenkija gausianti ne
prigulmybę, o Kuršas su 
Lietuva busią prijungtos 
prie Prūsijos.

LIETUVIAI SUKILĘ 
PRIEŠ VOKIEČIUS.

LONDONAS. — Iš Švei
carijos apturėta sekanti ži
nia:

“Priverstinas lietuvių so
diečių deportavimas i dar
bus Vokietijoje, Lietuvoje 
sukėlė visą eilę maištų. Di
delės lietuvių sodiečių riau
šės Įvyko Suvalkų guberni
joj. Sodiečiai, apsiginklavę 
kirviais, užpuolė vokiečių 
militarinę komisiją, kuri ten 
rinko darbininkus, kad iš
siųsti juos į Vokietiją.

“Kituose apskričiuose so
diečiai pasislėpė į miškus ir 
raistus. Sodiečių būriai dau- 
gelyj apylinkėse sunaikino 
geležinkelius, tiltus ir tele
grafų linijas.

BLOGAS PADĖJIMAS 
RUSIJOJE.

COPENHAGEN. — Čia 
gauta žinia iš Rusijos, kad 
caro vyriausybė, esą, neno
rinti taikinties su Vokietija. 
Jinai norinti kariauti taip il
gai, kol Vokietija busianti 
pagaliaus Įveikta.

Be to apturėta žinios, kad 
Rusija stovinti ant kruvinos 
revoliucijos kranto. Visur 
apsireiškiąs revoliucijinis 
bruzdėjimas. Durna stojanti 
kovon prieš vyriausybę. Ru
sijos bajorija pareikalavusi 
caro, kad jis pagaliau pada
rytu galą biurokratijai. To
dėl ir ministeriu kabinete i- 
vykdomas atmainos.

Garbe Dievui augštybese, o žemeįe ramybe

Dar sakoma, kad caras iš
keliavęs pietinėn Rusijon ne 
pasimatyti su Rumunijos 
karaliumi, bet kad būti to
liau nuo ruošiamojo gyven
toją sukilimo.

Visoj Rusijoj siaučia ba
das. O valstybės išde nėra 
pinigu.

VISI FORTAI ESĄ 
SVEIKI.

Berlynas. — Aplink Ru
munijos sostinę Bukareštą 
yra 18 fortų (tvirtumų) 
Vokietijos vyriausybe todėl 
praneša, kad šitie visi for
tai, kurie patekę vokie
čiams, esą sveiki, nei kiek 
nesugadinti.

Kalėdų
Šventėje.

Kristaus vardas amžinas.
Devyniolika šimtų metų 

praėjo nuo Kristaus užgi
mimo menkoje Betliejaus 
kūtelėje. Per tiek amžių vi
sa atsimainė, užmiršta var
dai galiūnų, valdžiusių vi
są pasauli, Kristaus tiktai 
vardas nuolat garbinamas, 
ir tol bus garbinamas, kol 
bus žmonių ant žemės.

Tai kągi Kristus mums 
padarė, ką atnešė Jo užgi

mimas žmonėms? Kristus 
atnešė žmonėms šviesa, dan- 
gų parodė, atnešė teisybę, 
sulygino žmones, atnešė 
meilę, suartino žmones.

Prieš Kristaus atėjimą 
žmonės daugiau po žemę 
rėplinėjo, augštesnio tik
slo, bent aiškiai parodyto, 
neturėjo. Drauge su Kris
taus užgimimu prašvito 
žmonėms iš dangaus švie
sa. kuri parodė jiems Die
vą, iš dangaus šviesybės 
prie žmonių nusileidžianti ir 
atidaranti žmonėms dan
gaus vartus ir augštesnią- 
ją laimę. Geresnis, tikresnis

Dievo pažinimas pasklydo 
po visą žemę.

Kristus prie savo užgi
mimo pakviesdamas men
kus piemenėlius ir galin
gus karalius, mokino žmo
nes, kad prieš Dievą lygus 
visi žmonės, kad ne augšta 
vieta, bet teisybė ir doras 
gyvenimas daugiau prieš Ji 
reiškia. Tos teisybės tikro 
supratimo irgi nebuvo prieš 
Kristaus atėjimą. Galiūnai, 
turtingieji buvo tada tik
tai garbėje laikomi, bet 
kad reikia ir prastus žmo
nes, neturtėlius gerbti, kad 
ir jie lygiai Dievo sutverti 
Dievą garbinti ir regėti Jį 
kitame gyvenime, kad tei
sybė lygiai visiems prideri, 
to senovės laikų žmonės 
nei manyte nenumanė. 
Kristus apsirinkdamas sau 
motina Šv. Mariją, globėju 
Šv. Juozapą, žmones rank
pelnius, pakviesdamas prie 
savo užgimimo, pirmiausiai 
piemenėlius, tuo parodė, 
kad ir žmonės rankpelniai 
turi lygią vertę Dievo aki
vaizdoje, taigi apskelbė 
teisybę, lygią visiems žmo
nėms, kurios svietas prieš 
Jėzaus atėjimą nei žinote 
nežinojo.

Pagalios Kristus savo už
gimimu neturte1 apskelbė 
žmonėms meilės prisaky
mą, taippat ligtol žmonėms 
mažai težinomąjį. Žmonės 
prieš tai mokėję* bijoti, da
ryti visa del pelno, mylėti 
savuosius, bet kad reikia 
mylėti visus žmones, net 
pavargėlius, neturtėlius, tai 
niekam galvoje netilpo. 
Dangaus Karalius gimda
mas neturte, nuo savo už
gimimo pradėdamas kentė
ti delei žmonių, mokino už
gimdamas ir paskui per vi
są save* gyvenimą, kad rei
kia visi žmonės mylėti, ki
tiems gera daryti. Todėl 
mielaširdystės darbai, mei
lė1 pavargėlių, apleistų, li
gonių, tai Kristaus mokslo 
vaisius, pagonijos laikais 
visai nežinomas.

Jei norime1, kad ir musų 
gyvenimas nepaskęstų vi
sai užmiršimo vilnyse, vaik
ščiokime visados teisybės, 
meilės keliais, Kristaus pra
mintais. Tepragaišta musų 
tarpe ■ pasiputusi puikybė, 
tesuminkštėja širdies kietu
mas, kad visi kaipo te) pa
ties Dievo sūnus, galėtumė
me1 susivienyti aplink Kris
tų, naujo gyvenimo Prana
šą.

Brazilijos kokosinė pai
ma išgyvena 600 ligi 700 
metų.

1
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Lietuvių pabėgėlių in- 
formacijinis skyrius.

Domininkas Simanavičius 
ieško sunaus Leono ir švo
gerio Antano Gerulio.

NUO REDAKCIJOS,

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

• beveik už kiekvieną prisiun- 
’ čiamą pabėgėlio laišką re- 
. dakcija turi apmokėti kra- 

soe ženklelius (markes), ta- 
... tai norintieji gauti pabėgė

lių adresus, turi redakcijai 
prisiųsti už 12 centų krasos 
ženklelių (markių) už kiek- 
vieną adresą ir nurodyti 
“Kataliko” numerį, kuriam 
buvo paskelbimas.

•* Kreipkitės adresu: 
“KATALIKAS”

3249 Su. Morgan st., 
Chicago, Ill.

Kun. Juozas Ruibys, Kau
no gub., ieško brolių Leo
nardo ir Kazimiero Ruibių. 
Pirm karo jiedu gyveno 
Chicago j e, 3252 So. Halsted 
st.

Jurgis Labanauskas, Suv. 
gub., ieško savo dukters 
Elzbietos ir jos vyro Jono 
Aurekio, gyvenusių Chica- 
goje.

Ignas Jasenevičius, Kau
no gub., ieško savo sesers 
Uršulės Pupelienės.

Ona Pauliulionienė ieško 
savo uošvio Petro Ašmono.

Mataušas Širka ieško 
brolių Igno ir Dominiko 
Širkų.

Jonas Špačkauskas, ne- 
laisvis kareivis, ieško savo 
dėdžių Juozapo ir Kazimie
ro Špačkauskų ir pažįstamų 
Chicago j e.

Puodžiuniutės ir Marijonos 
Silevičiūtės, gyvenusių Phi- 
adelphijoje.

Juozapas Kiela ieško švo
gerio Pranciškaus Mažialio, 
brolio Gasparo Kielos ir An
tano Akalio.

Ignotas KiseliSjjnuo Uk
mergės, ieško giminių ir pa
žįstamoj Amerikoje.

Pranas, Petras ir Zofija 
Dauniai, Kauno gub., ieško 
giminių ir pažįstamų.

Pranciška Kiškis (Riš
kienė) ieško Stepanijos Ki- 
zas, Stanislavo Kabialio ir 
Juozapo Iliako.

Kazimieras Beržinskis, 
kareivis, Kauno gub., ięško 
brolio Pranciškaus, gimi
nių ir pažįstamų.

Kun. Juozas Sriuoginys, 
Igliaukos Klebonas, Anta
nina ir Marė Sriuoginaitės, 
taippat Ona Arbačiauskiutė 
gyvena po tokiu adresu: 
Russia, Kursk, Verchne — 
Gostinnaja ui. No. 29, kvar- 
tira Nastojatelia.

Viktoras Strimavičius,
Suvalkų gub., ieško (teoįių, 

“" gimimų ir pažįstamų.

Povilas Jankauskas, Kau
no gub., ieško brolio Jono 
Jankausko, Antano Jan- 
kausko ir Jono Mikolavicio.

Vaclovas Piackus, Suv. 
gub., ieško giminių ir pažį
stamų.

Motiejus Vaitinas, Mari
jampolės gmino, ieško sūnų
— Petro ir Vinco.

Vincentas Bruozis, Suv. 
gub., ieško sesers Bruoziu- 
tės, gyvenančios Clevelan- 
de.

Juozapas Paulauskis ieš
ko Adomo Juknos 
žmonos Marijonos.

ir jo

Suv.
Mykolas . Puceta ieško 

Vinco Žukausko, gyvenusio 
Detroite, Mieli., ir giminių.

Marijona Dobilas 
sunaus Antano.

ieško

Vincas Bilevičius, 
gub., ieško švogerių Damu- 
levičių, Kvietkauskų, Čes
nauskų su jų žmonėmis ir 
sesučių — Konstancijos

Petras 
ieško brolio 
geriu Jono 
blockų.

Marcinkevičius 
Antano ir švo-; 
ir Pijaus Za-

Pranciškaus Martišauckas 
ieško brolio Jurgio, giminių 
ir pažįstamų.

Marė Stankūnas, Kauno 
gub., ieško savo vyro Ado
mo Stankūno (ar Stan
kaus).

Antanina Tautkus ieško 
brolio Jono Usuclovo, švo
gerio Kristino Stankauskio 
ir brolio Antano Venciovo.

Antanas Klemanskis ieš
ko švogerio Petro Dongvec- 
kio.

Pranciškus Batonas, ka
reivis, ieško Kazimiero Pa- 
renkos ir Nastazijos 
riunienės.

Bajo-

Antanas Ratkevičius ieš- 
■ ko brolio Bronislavo Mar

cinkevičiaus ir seserių — 
Julijanos ir Viktės Marcin- 

; kevičių. 
•» .. .

Antanas Stankus, Juozo 
sūnūs, ieško giminių ir pa
žįstamų. 

>15 ________ _____

•; Motiejus Putris ieško
2 Motinos Elenos, brolio Ka

rolio ir seserių.

Kazimieras Mackevičius, 
Kauno gub., ieško giminių 
ir pažįstamų. 

A

Mečislovas Dovoina-Sil- 
vestravičius ieško savo su- 

*■natis inžinieriaus Jurgio 
Dovoina.

Povilas Kaunietis
brolių Jono ir Pranciškaus 
Kauniečių, gyvenusių pirm 
karo Chicago j e. \

ieško

Kazimieras Jonkus ieško 
savo giminią, — Izidoriaus 
Rakščio, Juozo Adomaičio 
ir Jurgio Biciuso.

Elzbieta Lukavičienė, 
Kauno gub., ieško Kazimie
ro Gečo, gyvenusio Kanado
je.

Mykolas Meieris, Kauno 
gub., ieško brolio Jono Mei- 
ero ir seserių Onos ir Uršu
lės Meierukių, gyvenusių 
pirm karo Collinsville, Ill. 
Norėčiau taippat susiraši
nėti su Vaclavu Visockiu.

KLIUČIKŲ
stotis, Sarat. gub.

Kliučikų stotis beveik 
prie pat Simbirsko ir Sara
tovo gub. sienos. Netol sto
ties už pusvarsčio stovi ne
didelis Nikolajevskos 
(Simb. gub.) miesčiukas. 
Tarp stoties ir Nokalajevs- 
kos teka Kanadoj aus upelis, 
kuris ir skiria toje vietoje 
Simbirsko gub. nuo Sara
tovo.

Kas' sekmadienis čia bu
na mugės. Nors vietiniai 
gyventojai kaip stotyje taip 
ir Nikolajevkoje beveik vi
si rusai, bet mugėje maža 
teišgirsi rusų kalbos, o dau
giausia mardvų, totorių ir 
tik paskiau rusų; pagaliaus 
nuo pernai metų rudens at
sirado dar lietuvių ir lat- 
vių.

Simbirsko gubernijoje 
daugiausia gyvena rusai, po 
kiek yra totorių, Saratovo 
gi daugiausiai mardvai, to
toriai, čiuvašiai, o rusų ma
ža.

Vietiniai gyventojai dau- 
giaus užsiima laukų dar
bais: sėja rugius, kviečius, 
prosą, avižas ir sodina bul
vės. Žemė nebloga, daugiau
sia juodžemis.' Laukai kal
nuoti, kuproti; lieknų balų 
beveik visai čia nėra: kiek 
jau teko važinėti (daugiau- 
kaip 100 varstų), iki pat 
Volgos nematyti nė vieno į- 
slėnio, vien tik daubomis 
išrambuoti laukai.

Mardviai, nors ir tamsus 
ir prasti, vienok svetingi ir 
nemaža gailestingi nelaimin
giems tremtiniams.

Šitoje tai vietelėje ir su
sispietė keletas tremtinių 
lietuvių šeimynų, apie 50 
galvų, beveik visi biržiečiai, 
kurie ir iki šiol gyvena vie
ni prie stoties, o kiti Niko
lajevkoje. Aš išsirinkau sau 
vietą tarp pačių tikrųjų 
mardvių Buranovkos so
džiuje, Sarat. g., 10 varstų 
nuo stoies, kurioje gyvenu 
jau antri metai. Nežinau, ar 
mane tie mardviai įsimy
lėjo, ar aš juos, ar kita ko
kia priežastis mus taip su
rišo.

Š. m. gegužės mėn. pro 
Kliučikų stotį buvo atga
benta apie 2000 tremtinių 
iš Taškento ir paskirstyta 
tarp 2 valsčių, ypač tarp 
mardvių, prižiūrint Taljan. 
Komitetui, kuriems ir buvo 
atidaryti skyriai katrame 
valsčiuje. Lietuviai pasili
ko prie savo L. C. K-to Į- 
galiotinio P. Jasinskio.

Ypatinga, kad lietuviai ir 
čia daug skiriasi nuo kitų 
tremtinių, daugiausia u- 
krainiečių iš Cholino gub., 
taip pat gudų iš Gardino ir 
Minsko gubernijų.

Šie nesutinka nei su vieti
niais gyventojais mardviais, 
nei tarp savęs, ir daug ten
ka regėti tarp jų vaidų, o 
net ir peštynių, o lietuviai, 
nors taip pat tremtiniai, ir 
čia palieka tikri, lietuviai, j

Kad ir maža čia musų y- 
ra, bet savo kultūrą ir čia 
po truputį platiname tarp 
vietinių gyventojų, kurie 
labai gerai sutaria su lietu
viais. Vasaros metu lietu
viai mokė pjauti rugius 
vienranke dalge, stogus 
dengti šiaudais (lietuviškų 
krepšių jau matyti ir mu
gėje), sutins lieti, drapanas 
austi, lietuvišką alutį dary
ti bei dainuoti. Labiausiai 
mardviai pamėgo lietuvių 
skudučius, kuriais beveik 
kas vakarą burkuodavo po 
Baranovką. Kol dar šiltes
nis laikas buvo, susirinkda
vo daugybė, prašydami pa
dūduoti 1 ‘ tatariną ’ ’, kaip 
jie praminė, “Du žaliu ber
želiu”, ir “Untytę” — ai 
da pašolį...

Lietuviai su kuo tik no
ri, moka gyventi: gyvena ir 
su čigonais, ir su žydais, 
dabar ir su totoriais, mard
viais, čiuvašiasi ir tt., vien a 
tiktai lenkams lietuvis ne
mielas.

Spalių 10 d. mus aplankė 
jau trečią sykį reform, kun. 
Šernas pamaldi; laikyti, ku
ris palieka kas sykis gerą 
atminimą visų musų širdy 
se.

Sužeistas kareivis
K. Burbulis.

TROBESIŲ ATSTATY
MAS.

Dabar vidaus reikalų mi
nisterijoje ■ tariamasi apie 
grąžinimą tremtimi; į tėviš
kę ir ypačiai apie atstatymą 
trobesių.

Kadangi intensyvus sta
tymas ir atnaujinimas trobų 
galutinai išiiaikintų vietos 
miškus, o atvežti medžio iš 
kur kitur butų labai sunku, 
tai manoma1 rekomenduoti 
statyti iš pigiausios medžia
gos. Tokia medžiaga galėtų 
būti: žemė, velėnos, šakos, 
visokios liekanos iš apkasų, 
sudužusios plytos ir tt.

K. Š.

Juozas Zikaras, išėjęs 
Dailės Akademijos kursą, 
šiemet dirba konkursinį dar
bą jam pavestoje D. Aka
demijos dirbtuvėje ir, pa
baigęs skulptūrą “Motiną” 
— moteriškė žaidžia su kū
dikiu ant rankų — spalių 
24 d. gavo iš iVkademijos.ta
rybos pilną dailininko laips
nį. “L. B.”

PLUNKSNOS PLUNKSNOS
Kad būti užimtais per vasaros 

sezonu, męs esame nnmušę savo 
kainas ant vieno trečdalio. Ateik 
ir išbandyk mus.

H. Rubenstein & Go.
Plunksnos ir Pūkai

840 IV. 14th St, 
Arti ted

Atdara Nedėliomfs

Chicfigo, III.

I

LENTOS
visokios rūšies del statymo mimų taip 

gi visokį medžio padailinimai.

RHignhouse and
Embree Go.

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

EVESKIOMi
3108 So.Halsted St.,Chic^ 

Čia gali išmokti angliškai

seno ir ištikimo ui-.v.’go šeimy
nos, naudojamo \ is un • pasau
lyje per pusę šiintrnočio—25c. 
už bonkutę viso.-e ui tiekose, 
arba galite užJ:J;yti tiekiai iš

74—80 Washington Street, Hew Yuk.

DIDELIS
SDVALKIJGS
ZE^LAPES

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, ribežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

“Geriausis žemlapis lietu
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai.”—Taip atsi
liepė apie jį visi laikraš-

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu Į namus.

Reikalaukit pas
S. F. TANANEVIČIUS, 

3249 So. Morgan Si., 
CHICAGO;'ILL,

- Bell Phone, Dickinson 3995 M.

I Dr. Ignotas Stankus
11210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Į Physician and Surgeon (lietuvis gydy- 
| tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Į Universitetą) Gydo visokias ligas vy- 
|ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
B Ofiso valandos: 9-11 rito. 24 po piet. 7-9 
□ vakaro. Nedelioms; 9-11 rito 14popiet.

I MILDA
" TEATRAS■I

■i ■ i■ a 
i
i
i
Hi

■

3138-42 So. Halsted St.

SII I s
Turi geriausią pasisekimą. Kas 

nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- 

dinimus už pigiausias kainas.
Už oc čia pamatysi gražesnį 

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

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

Subatomis ir nedėliomi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va 
landą liuoso laiko, tai ateik

M9LDOS-TEATRAN

Ni
&

I 
I •i

Telefonas Yards 2721
!. Dr. J. JONIKAmS g 

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

3337 Sb. Morgan St. Chicago, I I. |

II

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

dymą 50% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus 
Vyrams ir vaikams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 
iki $50.00 už pusę kainos. Truputėlį nešiotus nuo $25.00 iki $60.00 
ant orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau.

Naujas ir truputėlį dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branginus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

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

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

| Ar Nori Šitą Gramofoną Gauti
’VISAI UŽDYKĄ?

Jeigu nori sužinoti, kaip kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvė gali gauti tą gi amo foną VISAI UŽDY
KĄ, tai parašgk laišką su už Jausimu į

Tananevicz Pu b. Co., Inc. f
h S. P. TANANEVIČIUS, Prezidentas «
| 3249 So. Morgan St. Chicago, Ill. |

■ .----------- ----- ---- 1 " -- --------------------- ----- -------- ----
• . '*1*

• E ■

'F NAUJIENA MUZIKANTAMS ■
Jau išėjo iš spaudos lietuviškų šokių rinkiv'y. jame telpa 18 nau- ,

jausiu lietuviškų šokių. Pritaikintas taip, kad iš■ to paties rinkinio ga
lima ir ant smuiko griežti. ..... ,,,,, „

•■■'y,fenš',tinkihi3‘^l,a'’IrtSptttikdlfitds ani’ g'eroš poperdš, išleistas V.
Niekaus, Chicago, III. Galima gauti TAM ANE VICZ PUB. CO. kningy- 
nc. Kaina su prisiuntimu

TIKTAI $1.00 ' '
Tananevicz Publishing Co.. Inc.

i 3249 So: Morgan St. CHICAGO, ILL. ||

IWiWiKiliimiKBnKK B - BI 3 11 r . B3 fBSI1!

iUždyM Koncertai OždykąKH
Kas nori pasiklausyti puikių koncertų, geriausių daininin

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

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

Or. A. R. Blumenuiai
į ----- Egzamenuojamc

UžDYKĄ
ZŽggjJyf? Valandos; non9 ryto

iki 9 vakaro. Ncdelio- 
je nuo 9ryto iki 12 vai.

dieną*

9

KATALIKO KRAUTUVE

Krautuvė atdara utarninkais, ketvergais ir sukatomis iki 
vai. vak. Ncdėldieniais iki 1 vai. dienos.

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

f^ografystės 
Prisiųskite • $1;

S. P. TANAKEVIČIUS, Savininkas

3249 So. Morgan St,

kiekvienas GaU Būti 
Fotografistų. 

Ką-tik 
pirma 
knyga, 
vienas 
mokti 
amato,
o gausite šitą knygą. 
Siuntimą apmokant# 
Adresuokite:

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

2
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Lietuviai Amerikoje
KEARNEY, N. J.
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palaikiai, kurių nevienas do
ras ir rimtas žmogus neims 
į rankas. UžbaigdamasGruodžio 3 dienų L. Han-

įmano svetainėje įvyko pra- įallJ“'kįįtef ragino vi-
kalbos, kurias surengė Lie-) 
tuvių Piliečių ir Apšvietos 
kliubas. Programos vedėju 
buvo p. J. V. Baltrukonis. 
Šis pirmiausia paaiškino, 
kokiam tikslui surengta 
prakalbos. Pažymėjo, kad 
tai daroma kliubo naudai, 

' nes rengiamasi statyti nuo
savi svetainė.

Deklemavo p-lė E. Mili
na vičiutė ‘ ‘ N ©užmirškim  e 
vargstančių.”

Kalbėjo p. J. Kralikaus- 
kas iš Newark, N. J. Dau
giausia pasakojo apie lie
tuvių ištautėjimų, paskui a- 
pie lietuvių susipratimų ir 
pagaliaus apie nuosavios 
lietuviams svetainės reika
lingumų.

Kalbėjo anglas H. Sinc- 
kak. Jis nurodinėjo lietu
viams reikalingumų pastoti 
Suv. Valstijų piliečiais ir a- 
pie reikalingumų lietuviams 
turėti nuosavus namus.

P-lė M. Jukneliutė dailiai 
padeklamavo 
Tėvynė”.

Kalbėjo p. 
čius.

Pasibaigus 
programai kliuban įstojo 
nauji penki nariai.

Butų gerai, kad kliubas 
dažniau imtų rengti tokias 
naudingas prakalbas, nes 
tas kliubui eina sveikatom 

Bet ne visiems šitos pra
kalbos patiko. Kaikurie ne- 

‘ pasiganėdinę tuomi, kad 
prakalbos buvo bepartiji- 
nės, neužgauliota srovės. 

Buvęs prakalbose.

Varginga

Staknevi-

kalboms ir

HARRISON IR KEARNY, 
N. J.

Lietuvių “Tag Day” die-į: 
noje, rugsėjo 3 d., š. m., su-1 
rinkta iš viso $494.70. Iš; 
šitų pinigų 10 nuoš. nuskir
ta politikiniams tikslams/ 
Lietuvos laisvės atgavimui.: 
Taigi $445.23 pasiųsta Rau
donojo Kryžiaus dr-jai su 
prašymu pasiųsti juos į Vil
nių Lietuvių Centraliam 
Komitetui, o $49.47 palikta 
vietos komiteto išde. Šitie 
yra skiriami politikiniams 
tikslams. Paskui bus galu
tinai nuspręsta, kas reiks su 
jais padaryti.

F. M. Petrulionis.

įsus skaityti gerus laikraš
čius ir naudingas kningas, 
o šlamštus sudeginti.

Antras kalbėjo S. Klimai- 
tis. Jisai prisiminė apie blo
gus laikraščius ir kaip yra 
kenksminga juos skaityti: 
faktais priparodė “mokslin
gumų” mus tvirkintojų so
cialistų, jog jų laikraštpa- 
laikiuos telpa vien tik melas 
ir šmeižimai ir kaipo to
kius mes neprivalome skai
tyti. Kalbos didžiai patiko 
žmonėms. Pertraukose Šv. 
Cecilijos choras sudainavo! 
kelias daineles, o p-lės: E. 
[Karaliūtė ir S. Steponaičiutė 
labai gražiai padeklemavo 
eilutes. Prieš užbaigsiant 
programų, kun. Kasakaitis 
paaiškino naudų priklausy
mo prie katalikiškų organi
zacijų ir nurodė, kuriuos lai
kraščius privalome skaityti. 
Vakarų užbaigė šv. Cecili
jos choras sudainuodamas: 
“Lietuva Tėvynė Musų”.

Kaip gražus ir naudin
gas buvo tasai pradedama
sis “Spaudos Savaitės” va
karėlis, taip ir visa toji sa
vaitė buvo didžiai pasek
minga. Būrelis jaunų vaiki
nų ėjo kas vakaras per stu- 

1 bas, pardavinėjo kningas ir 
1 užrašinėjo laikraščius. Bu- 
1 vo tai tikra “šviesos savai
tė”, kurios spinduliai nuš- 

■ vietė bedieviškų, socialistiš- 
kų šlamštų aptemdintų Ro- 
chesteriečių padangę.

Daugiausia laikraščių 
rašė: J. Bartmonas ir 
Pabrinkis, t. y. nei suvir
šum už 50 dol.; A. Širvins- 
kas ir J. Bardzilauskas už-’ 
rašė už 20 dol.; kiti-gi po 
kelis dolerius.

Daugiausia kningų parda
vė, net į 200, J. Saunora ir 
J. Kalinauskas ir į 20 na
rių juodu prirašė prie drau
gijų. Padengimui lėšų per 
prakalbas J. Saunora ir E. 
Kraierienė surinko aukų 
$12.52.

ROCHESTER, N. Y.

Lapkričio 12 d. pobažny- 
tinėje svetainėje įvyko pra
kalbos, kaipo įžanga prie 
“Katalikų Spaudos Savai
tės”. Pirmas kalbėjo vieti- 

‘ nis klebonas kun. J. Kasa- 
kaitis. Jisai plačiai aiškino 
apie spaudų, josios didelę 
svarbų visuomenės gyveni
me; priminė, jog spauda y- 
ra gera ir bloga; gera — 
daro žmones gerais, bloga 
gi — blogais; ir kaip nekar
tų, mes lietuviai, nemokė
dami atskirti gero nuo blo
go, skaitome visokius bjau
riausius šlamštus, kuriuos 
mums bruka į rankas blo
gos spaudos jau sugadinti ir 
ištvirkinti žmonės. Taipgi 
kalbėtojas prirodė, jog to
kiais bjauriąis, tvirkinan
čiais žmones šlamštais yra 
lietuvių socialistų laikraš-

WATERBURY, CONN.

Vietos Lietuvių Dienos 
Komitetas, kuriame yra su- 
virš šimto atstovų nuo į- 
vairiausių draugijų, lapkri
čio 28 d. susirinkime išnešė 
rezoliucija, kurių j a reika
lauja, kad Amerikos Lietu
vių Centralinis Komitetas, 
koks buvo įsteigtas Lietu
vių Dienai, paliktų ir toliau 
darbuoties Lietuvos šelpimo 
naudai. Girdi, tik vienybė
je esanti galybė. Bet tasai 
komitetas ar pamiršta, ar 
gal nežino, kad L. C. K. bu
vo įsteigtas tik vieniems 
Lietuvių Dienos reikalams. 
Jei vietos komitetui yra la
bai pageidaujama vienybė, 
lai jis šitos vienybės ieško 
lietuvių viršiausioj įstaigoj 
— Amerikos Lietuvių Tary
boj, bet ne kur kitur.

Ab.

NEWARK, N. J.

Lietuvių Laikraštis “Katalikas”

Iš Amerikos
DIDELĖ PASIAUBA 

GILDIJOJE.
New York. — Viskas tu

ri savus rubežius. Kuomet 
amerikoninę gildijų (birža) 
pasiekė žinia, kad Vokieti
ja siūlo taikų talkininkams, 
gimė neapsakoma pasiauba. 
Spekuliantai, kurie kėlė 
kainas javams, mėsai, kiau
šiniams ir kitokiems valgo
miems produktams, kad 
kuodaugiau už tai prisiplėš
ti pinigų, staiga atsirado 
blogam padėjime ir neteko 
savo svajojamųjų turtų. 
Tokios pasiaubos gildijoje 
nebuvo nuo 1917 metų. Iš 
to visuomenei yra didelė 
nauda, nes atpinga ne tiktai 
maistas, bet ir kitos gyve
nimui reikalingosios reik
menys.

Vietos Lietuvos Vyčių. 29 
kuopa.sulošė liistorinį vei
kalų — Marija Magdalietė 
— gruodžio 17 dienų Lietu
vių Svetainėje.

Gruodžio 16 d. šita kuopa 
tų patį veikalų sulošė Broo- 
klyne. Šitų kuopų ten buvo 
pakvietę Brooklyn© vyčiai.

Lošimas kaip vienur, taip 
ir kitur nusisekė kuogeriau- 
siai. Visi lošėjai yra pasi
žymėję scenoje iš seniau.

Pelnas skiriamas labda
ringų j ai draugijai.

3
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HOMESTEAD, PA.

Lapkričio 12 Homestead 
L. Vyčiai buvo parengę va
karų Carnegie Library sa
lėje. Visų pelnų paaukojo 
del nukentėjusių nuo karo. 
Lošė komedijų “Gaila ūsų” 
ir “Gyvenimo kryžiai”. Bu
vo pasakyta keletas mono
logų ir padainuota keletas 
dainelių. Viskas gražiai išė
jo. Žmonių buvo daug, 
buvo kolekta, kuria Vyčiai 
paskyrė del lietuvių nuken
tėjusių nuo karo.

Mėnesinis Vyčių susirin
kimas buvo lapkr. 26. Lai
ke susirinkimo p. V. Krau- 
zlys paaukojo $3.50 prie su
rinktųjų aukų $46.50 per 
Vyčių vakarų. Taigi iš viso 
Homestead Vyčiai paauko
jo del nukentėjusių nuo ka
ro $50.00.

Lietuvių Diena buvo labai 
pasekminga. Aukų tik iš 
vienų dėžučių buvo surinkta 
Suviršum $1,100.00. Šitam 
dideliam darbe nemažai pa
sidarbavo ir mus Vyčiai.

tris kartus didesnę širdį už 
paprastų žmogaus 
Nuo to jis ir mirė.

širdį.

DAUG AUKŲ IŠDALIN
TA.

Washington. — Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus drau
gijos išdininkas savo me
tiniam raporte praneša, kad 
per pastaruosius 11 mėnesių 
draugija surinkusi $1,544,- 
245 nukentėjusių del karo 
tautų sušelpimui. Iš tų au
kų paskirta nukentėjusiems 
žydams 11 tūkstančių, mek- 
sikonams 40 tukst., lenkams 
58 tukst., turkams 50, sirijo- 
nams 8 tukst. Kitos aukos 
esančios dar išde. Apie lie
tuvių tautų nei neprisime
nama.

j e šalyje apsireiškiančias 
"endencijas vedančias kaip 
;ik į atbulų pusę šalyn nuo 
indįviduališkosios atsako
mybės, palinkimus panai
kint atsakomybę užkrau- 
jant jų ant visuomenės fak
torių, kaip va įstatų ir val
dininkų. “Naujasai palin
kimas nor aptvert individu
al© įstatymine prohibicijos 
siena”, rašo savo editoria- 
le “Chicago Tribune” Lap
kričio 12, 1916. “Tuja sie
na manoma paskatint indi
viduate gerovę ir smagu
mus, apgint jo papročius, 
saugot jį nuo pat atsikėli
mo ryte iki užmigimo va
kare. Jei individuates link
tų kiton pusėn, tai įstatai 
tur nutvert jį už rankos ir 
pašnabždėt jam į ausį per
sergėjimų, o jei jis nepklau- 
sytų, tai paimt jį drūčiai ir 
įstatyt į tų takų iš kurio jis 
yra išklydęs”.

Savo rašte “Girtavimas” 
Blaivybė ir Įstatymdavys- 
tė” Dr. Arthur Shadwell 
sako: “Šiose dienose sklei
džiamas draugijinis moks
las skelbia kolektyviškąją, 
bet užgina individuališkųjų 
atsakomybę: reikalauja
kiekvienų būti atsakomybėj 
už kitus, bet ne už save pa
tį; kitaip sakant, paliuo- 
suoja nekurtuos individua
lus visiškai nuo atsakomy
bės už savo darbus, užkrau- 
jant jų kaltes ant visuome
nės. Tokios nesuomoniškos 
ideos, žeminančios mokslo 
ir draugijinių feromų vardų, 
yra vaisius civilizacijos ser
gančios senatvės beprotyste. 
Ar mes esame musų brolių

sargais, ar ne, bet mes pri
valome būti pačiu saves 
sargais, jei tik yra sviete 
kokia nors atsakomybė. Už
ginčyti tų — reiškia užgin
čyti liuosų valių.”

Nesvarstysime čionai ki
lusiojo klausimo ar ištikrų- 
jų paliuosuos individualų 
nuo atsakomybės uždėtoji 
ant visii abelna atsakomy
bė. Paminėsime čia tik tų, 
kad diskusijos apie ypatos 
laisvę, kurias varo “The A- 
merican Leader” jau beveik 
trįs metai laiko, privertė 
kalbėt apie individuališkajų 
atsakomybę ir platesniųsias 
mintis. Pabrauktieji© sa
kiniai iš didžiojo Amerikos 
laikraščio suteikia viltį, kad 
Amerikos žmonės jau pra
deda suprast pavojų, kokis 
grasia musų įstaigoms, ■<’«

jį

PABRANGINO ALŲ.
Philadelphia, Pa. — Vie

tos visuose saliunuose pa
naikinta veltus užkandžiai 
ir pabranginta vienu centu 
daugiau stiklas alaus. Mat, 
ir svaigalų išdirbę jams no
risi pasipelnyti iš žmonių 
nesubrendimo.

.MftChwdifirW g
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Mem ortai Bell* a ilpochdty.
siĮSBB wfl> McBhaae Bell iQuwlrjr CoHBalteoro.Md'.IUMi

GILBERTON, PA.

duoti

YPATOS LAISVĖ.

Louis N. Hammerling.

me- 
da-

-----—Arabiškos Pasakos ------

Tiktai $2.00

□ ni

PAGELBAI REIKALAU
JA MILIJONO DOLERIŲ.

New York. — Ameriko- 
ninis komitetas, šelpiųs nu
kentėjusius del karo siri- 
Jonus ir armėnus, anądien 
išvystė kampanijų, kad i 
mėnesį laiko surinkti mili
jonų dolerių. Lapkrityj ta
sai komitetas surinko $839,- 
924. Šitie pinigai jau išsiųs
ti į Sirijų ir Armėnijų.

Čia andai įvyko baisus 
atsitikimas. Pas savo senųjį 
‘ ‘ burdingbosį ’ ’ Petrų Jur- 
kanavičių vienų vakarų atė
jo Simonas Tamošiūnas. Šis 
su savimi atsinešė butelį, 
degtinės. Prasidėjo puota. 
Abudu gerai įkaušę susivai
dijo. Pagaliaus Jurkanavi- 
čius Tamošiūnų išmetė lau- 
kan^ir pats nuėjo gultų. Iš
mestas Tamošiūnas nuėjo 
namo, pasiėmė revolverį ir, 
sugrįžęs pas Jurkanavičių, 
šitų miegantį mirtinai pašo
vė. Pašautasis nugabentas 
ligoninėn ant rytojaus mirė. 
Tamošiūnas suimtas ir da
bar laukia teismo uždary
tas kalėjiman. Neišvengs jis 
už savo tų piktadarybę jei 
ne kartuvių, tai kalėjimo li
gi gyvos galvos.

Tai svaigalų vaisiai!

KANADA NENORI 
TAIKOS.

Montreal. — “Kanada 
jokiuo budu nesutiks tai- 
kinties, kol Vokietija nebus 
įveikta ir atsakančiai nu
bausta už savo niekšystas”.

Taip išsireiškė Kanados 
generalis gubernatorius, 
princas Devonshire, kuomet 
nugirdo apie Vokietijos pa- 
siulijimų taikinties.

Princas Devonshire be to 
pažymėjo, kad Vokietija 
kuone visų pasaulį privertė 
stoti karan ir tuomi padarė 
baisių žmonijai nuoskaudų, 
gi dabar siute taikų ir tai 
dar su prielankiomis Sau iš
lygomis.

“Taikos išlygas diktuos 
talkininkai, bet ne Vokieti
ja. Vokietija pirmiau turi 
būti įveikta, o tik paskui 
bus tegalima pagalvoti apie 
taikų”, pabaigė princas.

i-- ■■' ■
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40 ANGLŲ KONTROLIE
RIŲ.

New York. — Čionai at
keliavo iš Anglijos 40 amu
nicijos žinovų, kuriuos An
glijos vyriausybė atsiuntė 
prižiūrėti šioj šalyj dirba
mų anglams amunicijų. Vi
si jauni vyrui. Jie pasiskir
stys po visas dirbtuves, ku
riose dirbama amunicija. 
Jie prižiūrės, kad amunicija 
butų padirbdinta taip, kaip! 
kontraktu reikalaujama.

LENKAS NUŽUDĖ 
ŽMONĄ.

La Porte, Ind. — Čionai 
areštuotas ir uždarytas ka
lėjiman Tadeuš Ostrovski. 
Jis tetariamas savo žmonos 
nužudyme, su kuria buvo 
apsivedęs vos pirm poros 
mėnesių. Jų nušovęs, nes ji
nai atsisakiusi jam 
50c. del alaus.

DIDELI PRANCŪZŲ 
LAIMĖJIMAI VERDU- 

NO ŠONE.
Londonas. — Verduno 

šone anądien franeuzai vo
kiečiams uždavė tokį baisų 
smūgį, kokio teutonai se
nai neturėjo. Septynių my
lių frontu franeuzai atmu
šė vokiečius atgal pustre
čios mylior. Paėmė nelais
vėn arti 10,000 vokiečių ka
reivių. Prancūzams teko 
daug armotų ir kulkasvai- 
džių. Prancūzų užpuolimas 
buvo taip netikėtas, kad vo- 

j kiečiai nesuspėjo pasistaty
ti prieš juos. Dabar vokie
čiai Verduno šone atmušti 
atgal ton vieton, iš kurios 
kovo pradžioje jie buvo pra
dėję užpuolimų prieš tų 
tvirtovę. Tas laimėjimas 
priskaitomas naujam fran- 
euzų armijų vyriausiųjam 
vadui, generolui Nivelle.

MIRĖ EIDAMAS 102 
METUS AMŽIAUS.

Santa Fe, N. M. — Čia 
tomis dienomis mirė Ruper- 
to Armijo, eidamas 102 
tus amžiaus. Jis buvo 
lyvavęs civiliam kare.

20 DARBININKŲ ŽUVO 
KASYKLOSE.

Pittsburg, Kans. — Sto
ne City miestelio kasyklose 
Reedy ir Ryan ištiko dujų 
sprogimas. 20 darbininkų 
žuvo ir 7 sužeista.

ROOSEVELT NIEKO 
NESAKO.

Oyster Bay, L. I. — Pul
kininkas Rooselvelt buvo 
klausiamas, kų jis manus a- 
pie Vokietijos pasiūlytų tai
kų talkininkams, apreiškė, 
jogei tame reikale jis neno
rįs kų nors sakyti.

TURĖJO PERDIDELŲ 
ŠIRDĮ.

Peoria, Ill. — Čionai stai
ga mirė nigeris Edward 
Weaver. Jam mirus, gydy
tojai jo lavonų sumėsinėjo. 
Susekė, kad miręs turėjo

AUGŠTOS TEUTONŲ 
KONTRIBUCIJOS.

Londonas. — Kuomet te
utonai paėmė didesniuosius 
Rumunijos miestus, tuojaus 
ant gyventojų pasipylė kon
tribucijos. Štai iš miesto 
Craiova, kur vokuojama 
50,000 gyventojų teutonai 
pareikalavo $10,000,000 kon
tribucijos. Iš Bukarešto gy
ventojų pareikalauta' kelios 
dešimtįs milijonų dolerių.

VXXI.
Tokioje tautoje kaip mū

siškė, kur žmonės laiko sa
vo rankose didelę valdiško
sios galės dalį, individuališ- 
koji atsakomybė yra daug 
didesnė. Jei žmones reika
lauja indįviduališkosios at
sakomybės įskiepijimo, tai 
to reikalauja tik laisvi žmo
nės, turintiejie republiškas 
įstaigas, žmonės, kurie nuo
lat stengiasi padaryt savo į- 
staigas demokratiškesnėmis, 
kitaip sakant — praplatint 
savo įtekmę valdžios veiki
muose.

Todėl tai ir išrodo stebė
tina, kuomet matome šiuo
se laikuose, o ypatingai šio-

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprSdalų.

Musų sistema ir ypątiškas 
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
są siuvimo skyriuose.

Jąs esate užkviečiami aplan
kyti ir pamatyti musą mokyklą 
bile laiku — dieną ar vakarais 
ir gauti speciališkai pigią kai
na.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, prinoipalas. 

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

Tūkstantis Naktų ir Viena

lakstantis Nakiu
irVena

fed

Puikiai apdaryta audekliniais 
pamargintais viršais.

Apie 150 Paveikslų - 704 Puslapių
Laiškus ir pinigus siųskite adresu:

Tanairevioz Pnblishing Co. >»«■
3249 So. Morgan SI. CHICAGO, ILL.
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Prisiunčiant Redakcijai rankraSJius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos žiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardė ir antrašas. Rankraš
čiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakcijos nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami.

Lietuva 
prisikelia!

Iš kraujo, ugnies ir gele
žies atgims musų nelaimin
goji tėvynė Lietuva. Jinai 
po dideliausių kentėjimų pa
kils iš krhujų tvano, iš griu
vėsių ir nuodėgulių skaisti 
kaipo aušrinė. Tikrai nieko 
dar negalima pasakyti, ko
kia jinai prisikėlusi bus. 
Bet turėkime viltį, kad pri
sikėlusi veikiai sustiprės ir 

* paliks galinga savo sunais ir 
dukterimis valstybė.

Nes kas iš kraujo ir žmo
nių kentėjimij gema, tas y- 
ra šventas. Ne iš kokių di
džiūnų rūmų žmonija susi
laukia palaimų, bet iš karo 
laukų, žmonių skurdo, var
gų, ašarų ir sopulių.

Ir tasai galingasis Die
vas-Žmogus, Kurio užgimi
mų veikiai minėsime, atėjo 
pasaulin neturėdamas kui
sau nei galvos priglausti. 
Tečiau ant Jo skaisčiai spin
dėjo Jo didelių darbų žvaig
ždė, kad pranešti pasauliui, 
jog štai ateina Tasai, Kur
sai teikia ramybę geros va
lios žmonėms.

Nūnai ir brangiausioji 
musų tėvynė Lietuva ken
čia dideliausius vargus. Jos 
žmonės neturi kur galvos 
priglausti. Šimtai tūkstan
čių lietuvių išblaškyti po 
platųjį- pasaulį. Pasilikusie
ji vietoje kenčia badų.

Musų tėvynė nuteriota...
Bet turėkime viltį, kad 

po šio baisaus karo Lietu
va bus laisva. Jos laisvė te
čiau priguli visupirmu nuo 
musų pačių. Tam tikslui y- 
ra būtinai reikalingas musų 
bendras pasidarbavimas.

Tėvynės Lietuvos ateitis, 
- tai visų lietuvių bendras rei

kalas.
» ♦

Praeitų savaitę dideL 
siurprizą padarė visam pa
sauliui Vokietija, pasiūly
dama talkininkams taiką, 
ty. reikalaudama to pra
gaištingojo karo pabaigos. 
Bet lietuvių tautai didžiau
sias siurprizas tai tas, kac. 
Vokietija savo taikos išly
gose stato tarp kitko ir Lie
tuvos neprigulmybę. Nors 
tasai pastatymas, kaip ir vi
sos kitos vokiečių išlygos, 
nėra dar oficialis, tečiau jis 
mums labai, tiesiog negir
dėtai svarbus daiktas. Re
tas kas musų tikėjosi, kac 
Lietuvos neprigulmybės 
klausimas butų iškeltas to
kion viešumon, pasaulio a- 
kyse. Tečiau taip yra. Ir tai 
padarė vokiečiai, kurie šian
die turi paėmę Lietuvą.

Bet vokieičai taip daro 
ne iš malonės link lietuvių, 
ne del pagerbimo mažesnių
jų nuskriaustųjų tautų tei
sių. Jie tai daro del savo 
gerovės. Visgi faktas, kac. 
jie daro tai, ko ligšiol nepa
darė musų engėjai rusai. 
Prasidėjus šitam karui ru
sų vyriausybės atstovai bu
vo pažadėję tik vienai Len
kijai autonomiją. Apie Len
kiją daug kalbėta durnoje, 
daug rašė ir rašo rusų lai
kraščiai. Bet apie Lietuvos

likimą rusai nenorėjo ir ne
nori nei prisiminti. Rusai 
mano, kad lietuvių tauta ne
didelė, todėl jų ir tolesniai 
negalima engti ir išnaudoti.

Gal dabar ir rusai pastos 
dek išmintingesni, kuomet 
sužinos, ką Vokietija mano 
padaryti su Lietuva.* *

Musų kaimynams len
kams Vokietijos sumany
mas apie Lietuvos neprigul
mybės atgaivinimų, žinomas 
daiktas, baisiai nepatinka. 
Ir už tai jie vokiečiams pik
tžodžiauja, kiek tik seilė ne
ša. Amerikos lenkų laikraš
čiai sako:

“Dar pirm poros mėne
sių Vokietija ant poperos 
nusprendė atgaivinti Len
kiją ir Lietuvą, bet ne Len
kiją ir Lietuvą, kaipo vieną 
kūną, bet kaipo atskiri val- 
stybėli su vokiečiais kara
liais. Tokiuo savo pasielgi
mu vokiečiai jau tuomet 
pradėjo išnaujo draskyti į 
dalis lenkij valstybę. Vo
kietija juk žino, jogei se
novės lenkų respublikon i- 
nėjo Lenkija ir Lietuva, 
kaipo neatskiriami dali”.

Toksai lenkų išvedžioji
mas jiems patiems daro di
delę gėdą. O tečiau vis dar 
nenori nusikratyti tų savo 
susenusių, niekam nederia- 
mų svajonių.* *

Kaip tai butų miela, kad 
kuogreičiau pasibaigtų šis 
karas ir Lietuvai butų duo
ta neprigulmybė. Tuomet 
savistovios Lietuvos geo
grafinis stovis butų kur- 
kas patogesnis už Lenkiją. 
Nes Lietuvos vienas šonas 
prisiglaustų prie Baltijos 
jūrių. Nors, žinoma, tokia 
Lietuva, kaipo maža valsty
bė, karo žvilgsniu ateityj 
turėtų tokią reikšmę, kokią 
turėjo pirm šio karo Belgi
ja, tečiau ką tai reiškia lie
tuvių savistovybė! Savisto
vioj šalyj kaip bematai pa- 
kiltų musų tautos kultūra, 
šalis imtų žydėti, žinotų vi
sas pasaulis lietuvių vardą. 
Jei taip įvyktų, didesnė da
lis amerikiečių lietuvių kuo- 
veikiausiai keliautų savo 
brangiojon tėvynėn ir tenai 
darytų ir turėtų sau gražų 
pagyvenimą. Tuomet niekas 
nebepersekiotų musei už į- 
gimtą kalbą ir išnyktų juo
dos mintys apie rytojų.

Bet kaip greitai baigsis 
šis karas, nežinia. Yra žino
ma, kad talkininkai atmes 
vokiečių taikos pasiulijimą 
ir žmonių skerdynės tęsis 
dar ilgiausius metus.

Taip pat yra žinoma, kad 
Rusija ypač atkakliai prie
šinsis, kad jos lėšomis bu
tų atgavinta neprigulmin- 
goji Lietuva, kuri jai ilgus 
metus buvo riebiausias kąs
nis.

Tegu talkininkai nesutiks 
su vokiečių pasiulijimu,\ te
gu kariaus ir tolesniai, bet 
mes darbuokimės kiek tik 
išsigalime už Lietuvos ne
prigulmybę ir turėkime vil
tį, kad po karo musų tėvy
nė bus laisva, bus savistovi 
šalis. To ne gana. Darbuo
damiesi už Lietuvos laisvę, 
visuomet reikalaukime, 
kad po karo mes norime tu
rėti sujungti vienan kunan 
abi Lietuvos dali — Didžią
ją Lietuvą su Mažąja Lie
tuva. Nes kaip viena, taip 
ir kita yra musų tautos sa
vastis.
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Gerbiamiems Skaityto- 
įams, Sandarbininkams 
ir Prieteliams “Kataliko ” 
Redakciįdir Administra
cija nuoširdžiai veliįa 
linksmu Kalėdų švenčių.t
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Bet kol-kas kada įvyks, 
mes šiandie turime rupin- 
ties ne tik tėvynės nepri- 
gulmybe, bet dar užvisla- 
biaus savo namiškiais, gimi
nėmis ir visais -lietuviais, 
nukentėjusiais del karo. Nu
kentėjusieji del karo lietu
viai, kaip pabėgėliai, taip ir 
likusieji Lietuvoje, jau tre
čiąsias paeiliui Kalėdas tu
rės praleisti didžiausiam 
varge, skurde, badmiriavi- 
mc.

Negalėdami tų nelaimin
gųjų kitaip suraminti ir pa
guosti, kaip tik šelpiant pi
niginėmis aukomis, tatai 
nors aukų nėpaskupėkime. 
Aukokime kas kiek išsigali
me į Tautos Fondą, ypač į 
“Kalėdinius fondus”, ku
riuos įsteigė šventėms Tau
tos Fondo valdyba, kaip bu
vome* minėję šioj vietoj pra
eitą kartą.

Musų ne vienas Ameri
koje gyvena išteklingai. So
čiai pavalgę, pasirėdę. Gi 
už jury j siaučia badas ir mir
tis.

Kristaus Užgimimo šven
tė tegu mus paskatina prie 
gausesnio nelaimingųjų mu
sų brolių sušelpino.

“A PLEA FOR THE 
LITHUANIANS”.

Tokiuo vardu Philadel- 
phijoje, Pa., nuo pernai iš- 
leidinėjama angliškas lai
kraštukas brošiūros formo
je. Jį išleidžia žinomas musų 
veikėjas-pionierius kun. J. 
J. Kaulakis. Prenumerata 
metams $1.00. Redakcijos 
adresas toks: “A plea f oi’ 
the Lithuanians”, 324 

jau la-

Wharton st,, Philadelphia, 
Pa.

Šito laikraštuko užduotis 
— supažindinti amerikonus 
ir kitus svetimtaučius su 
lietuvių tauta, su pačia Lie
tuva, jos garbingąja praei
timi, taipgi sopulinga da
bartimi. Užduotis, kaip ma
tome, didžiai svarbi, ypač 
šiuo momentu, kuomet Lie
tuvoje liejasi žmonių krau
jas, kuomet kariaujančios 
valstybės Lietuvą stato 
ant taikos svarstyklių, kuo
met apkalbama Lietuvos li
kimas po karo.

Laikraštukas “A Plea 
for the Lithuanians” 
ba i daug pasitarnavo musų 
tautai svetimtaučių tarpe. 
Ligi šio karo retas katras 
amerikonas težinojo apiei 
gyvuojančią ten kur Rusi
jos užkampyj .lietuvių tau
tą. Nūdien jau yra kitaip. 
Nūdien jau didžiuma ame
rikonų turi įgavę daug pa
žinties ne tik apie lietuvius, 
kaipo senovėje, buvusią ga
lingą tautą, bet ir apie pa
čią Lietuvą, kurios rubežiai 
kituomet siekė Baltijos ir 
Juodųjų jūrių.

Šitam reikale daug darbo 
yra padėjęs apkalbamas 
laikraštukas.

Kadangi šiuo momentu 
jo išleidinėjimas mums yra 
būtinai reikalingas, priva
lome jį paremti nors prenu
merata. Taippat privalome 
po daugelį egzempliorių už
sisakyti ir padalinti tarp 
svetimtaučių — amerikonų. 
Tuo budu mes prisidėsime 
prie savo tėvynės pakėlimo 
žmonių akyse.

Kristaus
Užgimimas.

Pirm 19-kos su viršumi 
metašimčių Betliejaus kū
telėje gimė Dievo Sūnūs. 
Šaltis, ankštumas ir visokie 
nakvynės nepatogumai su
tiko pasaulio Sutvėrėją.

Karalių rūmai, pudšnųs 
ponų namai, net miestelėnų 
ir sodiečių pirkios Jam bu
vo uždarytos.

Pašaly j, už miesto, kalno 
urve, kur piemenįs naktimis 
savo galvijėlius suvarydavo, 
ten rado prieglaudą Šven
čiausioji Marija ir šv. Juo
zapas, ten gimė visų žmo
nių Išganytojas... Aplin
kui vien vargas, nelaimė 
bepročiai galvijėliai šildo 
Kūdikėlį...

Bet švinta danguje skais
čiausioji žvaigždelė, pasi
girsta angelų linksma gies
mė. Išgirsta tai piemenė
liai, išgirsta išmintinguo- 
čiai ir karaliai ir eina su do
vanomis pas Jėzų, pasaulio 
Išganytoją.

Žvaigždė, kuri sušvito ant 
Betliejaus, šviečia per am
žius. Angelų giesmė “Gar
be Dievui augštybėse ir ra
mybė geros valios žmo
nėms” skamba visur dabar 
— skambės per amžius. Ne
pridengs žvaigždes šviesos
net degančių sodžių ir mies
tui durnai šituo karo metu.
Neužtrenks angelų giesmės 
net didžiausios musų am
žiaus anuotos... Dabar, 
Kristaus Užgimimo dieną, 
žmonių širdįs trokšta ramy
bės. Kas duos ją? Kur ją 
rasime ?

Štai prieš save turime 
No. 7, 1916, “A Plea for 
the Lithuanians”. Yra 32 
puslapių. Didžiai turiningas. 
Rašoma apie lietuvių kalbos 
svarbumą filologams ir his- 
torikams, apie lietuvių lite
ratūrą, apie žymių ameri
konų nuomones Lietuvos 
reikale ir daug kitokių gra
žiu dalvku. <■ v *■

Šiandie mums yra svarbu 
informuoti svetimtaučius a- 
pie Lietuvą.

Geriausias informavimas 
— tai šitas laikraštukas.

Užsisakykime jį, platin
kime. Savo pažįstamiems a- 
merikonams inteikime jį 
kaipo kalėdinę dovaną.

“Ramybę palieku jums, 
savo ramybę duodu jums” 
(Jonas 14, 27), tarė Jėzus 
savo mokiniams per pasku
tinę vakarienę. Ir baigia 
kalbą Jėzus tais žodžiais: 
“Tai jums kalbėjau, kad tu
rėtumėt manyje ramybę. 
Pasaulyje turėsite suspau
dimą; bet turėkite viltį, aš 
pergalėjau pasaulį” (Jonas 
16, 33). Geros valios žmonės 
Jėzuj e randa ramybę, ran
da nelaimėse sau paguodą.

Linksmai giedodami, svei
kinome Jėzų — Kūdikėlį 
Jo užgimimo šventėje, kai 
turėjome gerus metus, sti
prią sveikatą ir kai karo 
nebuvo. Giedokime Jam ir 
šiemet, kad duotų pasauliui 
ramybę, kad stiprintų mus 
gausiausia malone.
• Dievui tebūnie garbė aug
štybėse, ramybė geros va
lios žmonėms.

Betliejaus žvaigždė pa
sauliui tešviečia.

K.

ATSIŠAUKIMAS Į AME
RIKOS LIETUVIŲ VI

SUOMENĘ.

Gerbiamo j i Redakci j a!
Baisiai karo audrai išti

kus nemažas lietuvių mok
sleivių būrys tapo atskirtas 
nuo savo Tėvynės-Lietuvos. 
Atsidūrėme svetimžemyj, 
tarp svetimų žmonių. Nors 
kūno spėkų palaikymui ir 
turime duonos (tik juodos!) 
kąsnį, bet dvasia alksta: nė 
kningoms, nė laikraščiams 
išrašyti neturime lėšų. Val
džia tam tikslui neduoda 
komitetui, o komitetas iš 
kur ims. Nežinome užtat 
nieko apie muse; brolių gy
venimą svetimose šalyse ir 
už kruvinos durtuvų sienos, 
kas marinančiai veikia į sie
lą, gesina paskutinę viltį 
jaunoje širdyje.

Tikėdamies rasti nors da
linį musų dvasios alkio pa
sotinimą Amerikos lietuvių 
laikraščiuose ir užuojautą 
musu varge, mes, lietuviai 
moksleiviai, susispie tusieji 
Voroneže kreipiamės į Jus, 
Broliai Amerikiečiai, pra
šydami padėti savo ištrem
tiesiems tautiečiams, dva
siniai alkstantiems, siunti- 
nėjant, kiek galint, įvairaus 
turinio kningų ir siuntinė- 
jant be užmokesnio laikra-

Tvirtai tikime, kad musų 
balsas bus išgirstas ir atras 
širdingą užuojautą Brolių 
Amerikiečių širdyse, o ger
biamos redakcijos tuojau 
pradės mums siuntinėti sa
vo laikraštį.

Su pagarba, 
Voronežo katalikiško
sios moksleivijos var
du:
Edwardas Turauskas, 
Domas Jasaitis, 
Vera Bakšytė, 
Ona G-rigaičiutė ir 
Pranas Venckus.

P. S. Kningas ir laikraš
čius prašome siųsti: Rus
sia, gorod Voronež, Gruzo- 
vaja ui. 28. Učeniku VIII 
klassa Eduardu Turowsko- 
mu.

Laukiame nors kokio at
sakymo !

Pasirašiusiųjų vardu 
Ed. Turauskas.

Kur žmones nustoja gie
doti, poetai priversti per
traukti gaminti tikrąsias 
poezijas.

Šis-Tas.
Buteliai senovėje buvo 

dirbami iš skuros. Butelių 
dirbimas iš stiklo romėnams 
jau buvo žinomas 79 metais 
po Kirstaus. Tai prirodo 
Pompcjos iškasenos.

Vielas pirmasis ėmė iš
dirbinėti Rudolfas iš No- 
rimbergijos, Vokietijoje, 
1410 metais.

Sulyg hifctorinių užrašų 
kazyromis pirmu kartu imta 
lošti 1275 metais Vokietijo
je. Kazyrų sumanytojai y- 
ra chinai. Iš Chinijos ka- 
zyros prasiplatino po Indi
ją, Arabiją ir Egiptą.

Brazilija visus sau reika
laujamus automobilius par- 
sisiųzdina iš Suv. Valstijų.

Bulvės buvo labai svar
bus maistas amerikonams 
prieš daugel šimtų metų, 
kol šion šalin ėmė keliauti 
europėnai. Iš Peru bulvės 
pirmiausia nugabenta His- 
panijon, paskui Holandijon 
ir‘į kitas Europos šalis 16- 
tam metašimtyj.

Žaismė arba lošimas ša
chais (šachmatais) buvo ži
noma 2,000 metų prieš Kri
stų Indijoje. Jinai kilo iš 
žaismės vadinamos “Chatu- 
ranga”. Iš Indijos šachai 
pakliuvo Persi j on, o iš ten 
— Arabijon. Kuomet arabai 
užkariavo Hispaniją, jie su 
savimi Europon atsigabeno 
ir šachus.

Tik vėlesniuose graikų ir 
romėnų veikaluose atranda
ma trumpas paminėjimas a- 
pie sviestą. Senovės romė
nai sviestą vartodavo kaipo 
maistą ir nekuomet jo ne
valgydavo. Trečiam meta- 
šimtyji krikščionįs Egipte 
sviestą degindavo lempose 
vietoje aliejaus.

Valdiški ekspertai Angli
jos Indijoj išrado specialę 
nardančią laivę gaudyti 
žemčiūgus jūrėse.

Pietinėj Afrikoj 1913 me
tais pagaminta 10,741,745 
svarai sviesto.

Spaudai pirmąją pradžią 
Amerikos kontinente pada
rė Meksikos vice-karalius 
Mendoza 1536 metais. Pir
mąja Amerikoje spauzdinta 
kninga yra veikalėlis vardu 
“Escala espiritual de San 
Juan Climaco”.

Pasukus ant garvežio 
(lokomotivos) vieną ranke
ną mašinistas traukiniui 
bėgant įstengs pats bėgių 
išsisukimą atidaryti ir už
daryti. Šitas išradimas jau 
užpatentuotas Washingto
ne.

Miesto Yarmouth, Me., 
valdyba uždraudė čigonams 
turėti savo šėtras miesto 
rubežiuose.

Jau 13-tam metašimtyj 
Francijos ir Vokietijos mo
teris dėvėjo gorsetus.

Kupranugarįai; kurie 
specialiai ištresuoti kelio
nėms, paroje nukeliauja 90 
mylių.

4
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Lietuvių Laikraštis ’‘Katalikas”

NUOLATINĖS DUO
KLĖS LIETUVOS GEL

BĖJIMUI.

ra, tai negalėdami laiškais 
susirašyti, paskelbiame 
spaudoje valdybos narių 
vardus, kurių adresų Cen
tras labai reikalingas.

Indiana Harbor, Ind. T. 
F. 4 skyrius; pirm. T. Braz- 
dys, rašt. visai nėra, ižd. 
Vincas Radižus.

Cedar Rapids, Iowa. T. 
F. 9 skyrius; pirmininko nė
ra, raštininkas St. Zerolis, 
iždininkas Kazys Žiogas.

Chicago, Ill. T. F. 31 sky
rius; pirmininkas A. Bruo- 
žys, raštininko nėra, iždi
ninkas L. Gotautas.

Čia paskelbėme tik tų 
skyrių valdybų, su kuriais 
nėra budo susirašyti, nes jų 
adresų neturime. Tie sky-

Juozapo dr-ja iš šv. Mykolo riai privalo sušaukti susi- 
parapijos, Chicago, Ill., iš rinkimus, darinkti truks- 

tančius valdybos narius ir 
visų' valdybos narių adre
sus atsiųsti T. F. sekreto
riui :

Pasižadėjimus mokėti 
Lietuvos gelbėjimui iki ka
rės pabaigai reikia rinkti 
ant 25c., 50c., $1.00, $3.00, 
$4.00, $5.00 ir $10.00 į mė
nesį. Kas kiek išsigali, tai 
tiek ir mokės. Bet visų prie
dermė yra mokėti. Jeigu vi
si Amerikos lietuviai mokė
sime nuolatinę duoklę Lie
tuvos gelbėjimui, tai galime 
tikėties, kad musų broliai 
bus apginti nuo bado, šal
čio ir ištautėjimo, o pasi
baigus karei visi galėsime 
grįžti į laisva, laimingų ir 
neprigulmingų Lietuvų.

Karo Žinios.

Ilgai svarstytas, daug ap
kalbėtas nuolatinių duoklių 
rinkimo sumanymas greit 
bus įvykintas. Centro sekre
toriaus išdirbtas ir valdy
bos pažiūrėtas ir priimtas 
projektas jau spaudoje. At- 
spauzdinus šį projektą pra
sidės smarkus darbas, prie 
kurio visi T. F. skyriai jau 
dabar turi iš visos išgalės 
rengties.

Šiuom tarpu paduodame 
tik trumpų žinių apie nuo
latinių aukų rinkimą.

Aukoms rinkti sumany
mas bus atspaustas ant la
po, kuris vadinsis “Lietu
vos Gelbėjimo Lapas”. Vi- 
supirma, visi T. F. skyriai 
turi išrinkti nuolatinius ko
lektorius, kurie su “Lietu
vos Gelbėjimo Lapais” kas 
mėnuo apvaikščiotų visus 
lietuviais apgyventus na
mus, rinktų pasižadėjimus 
ir aukas.

Labai butų gerai, kad T. 
F. skyriai galėtų kas mė
nuo sušaukti didelius susi
rinkimus su prakalbomis ir, j 
išaiškinę žmonėms didį rei-j šaukimuose prašoma aukau- 
kalą gelbėjimo Lietuvos, ten! L į Kalėdų fondus. Tuojaus 
pat, salėjo, rinktų pasiža- '■ 
dėjimus ir aukas. zaeijų kuopom

Surinktus pinigus kolek- i si šaukimai. Lc a 
toriai tuojaus turi perduoti j jama, kad gavusieji 

skyriaus iždi- atsišaukimu;
visas draugijas aukauti Ka-j 

surinktus pi- lėdų fondan.
Vyčių Kalėdinis fondas 

manoma paskirti Lietuvos 
jaunimo sušelpimui, taigi 
viSi vyčiai privalo visu 
smarkumu rinkti aukas sa
vo fondan, kad sušelpus 
Lietuvos jaunimą, kurio at
stovai paskutiniame “Vy- 

La-įčio” numeryje prašo ame-

KALĖDŲ FONDAI.

Pradžia Bendram Kalėdi- *•
niam fondui jau padarė šv.

savo iždo paaukaudama 
$28.00. Taipgi Kalėdų fon- 
dan aukavo šie pavieniai: 
Po $1.00 — Pov. Krikščiū
nas ir J. Ūsas. 50c. — A. 
(levdžiunas 25c. -— Ad. Pas- 
kučinas. Viso bendrai! Ka
lėdų fondan įplaukė $30.75.

Kas daugiau!
Girdime, kad Bostono lie

tuviai aukomis į 
fondus žada visus 
pralenkti.

Šiomis dienomis
tro raštinės išsiuntinėta at
sišaukimai į L. R. K. S-mo 
ir blaivininkų kuopa. Atsi-

K. Pakštas,
917 W. 33rd. St., 

Chicago, Ill.

Kalėdų 
miestus

iš Cen-

bus išsiųsta ir kitų organi- 
!.s nauašųs at- 
bai pageidau-

i tuos 
s prikalbintų

PINIGUS SIŲSTI STA
ČIAI Į CENTRĄ.

Daugelis lygšiol siunčia 
aukas per laikraščių redak
cijas ir tuomi daro daug 
nesmagumų ir neparanku
mų Centrui ir redakcijoms. 
Todėl atkreipiame visų aty- 
dą, kad aukas reikia siųsti 
T. F. Sekretoriui, o ant če
ko reikia parašyti iždininko 
vardą (B. Vaišnoras).

AUKOS.
vietinio T. F, 
ninkui, o jis gale kiekvieno 
mėnesio visus 
nigus turi atsiųsti centrui, 
iš kur jie siunčiami tokioms 
draugijoms, kurios Užsiima 
Lietuvos gelbėjimu.

Tautos Fondo skyrių ko
lektoriai kiekvienam pasi
žadėjusiam mokėti iki ka
rės pabaigai išduoda vieną. 
“Lietuvos Gelbėjimo 
pą”, o antrą laiko pas save [nkiečių pagelbos.
iki karės pabaigai. Karei 
pasiba igus Tautos Fondo 
skyrių valdybos tuos lapus, 
kuriuos kolektoriai laikė 
pas save, turės atsiųsti Cen
tro sekretoriui.

Vardai tų, kurie ištesės 
mokėti iki karės pabaigai, 
bus surinkti, atspauzdinti 
gražioje knygoje ir patal
pinti Vilniaus, Lietuvos so
stinės, mušėjuje, kad net a- 
teinančios Lietuvos gent- 
kartės žinotų, kas turėjo 
širdį ir gelbėjo Lietuvą, ka
da ji buvo didžiausioje ne
laimėje.

NAUJAS T. F. SKYRIUS. 
Maspeth, N. Y.

Šiomis dienomis iš Cen
tro raštinės pasiųsta čar- 
teris nesenai susitvėrusiam 
T. F, 46-tam skyriui, Mas
peth, N. Y. Naujo skyriaus 
valdyboje yra: pirm. — 
Kasparas Galelius, rašt. — 
Matas Milukas, ižd. — Ka- 
žys Brusokas.

Chicago, Ill. Prie T. F. 
prisirašė Ražančinės Pane
lės šv. d r-j a ;įš šv, Mykolo 
parapijos ir įmokėjo $10.00. 
Prisiuntė kun. F. Kudirka. 
Mt. Carmel, Pa. šv. Ražan- 
čiaus moterų dr-ja surengė 
vakarienę ir surinktus $130.- 
00 atsiuntė T. F., gi blaivi
ninkai paaukavo $6.35. Vi
so prisiuntė kun. Dr. 
tuška $136.35.

Visiems akautojams 
širdus ačiū!

T. F. Sekr., 
K. Pakštas.

IR VOKIETIJOJE ABE
JOJAMA APIE TAIKĄ.

Berlynas. — (Rašo vie
nas “The Chicago Tribune” 
korespondentas). Vokieti
jos laikraščiai pašvenčia 
daug vietos savo skiltyse 
apkalbėjimui V okieti jos
vyriausybės taikos pasiuli- 
jimo talkininkams. Bet visi 
perdaug pesimistiškai žiuri 
i tai, ar talkininkai norės 
prielankiai atsakyti į tų pa
siulijimą.

Podraug išreiškia opini
jų, kad tokie Lloyd George, 
Briandai, Trepovai ir kiti, 
kurie nuolat skelbia savo
siomis tautoms, jogei Vo
kietijų sunaikinsiu, atimsią 
Alzasų ir Lotaringiją, vo
kiečių talkininkus sutremp
siu, jokiuo bu du nebenorės 
klausyti pasiulijimo iš Ber
lyno.

Kaikurie laikraščiai pra
mato net iškalno, ką talki
ninkai atsakysią į taikos pa
siūti j imą. Sako, jie tuoj aus 
vienu balsu sušuksią, kad 
taikos pasiulijimą vokie
čiams padiktavęs jų susilp
nėjimas, kad talkininkų ar- 
nijos ir vėl urmu užpul- 
siančios visais šonais vokie
čius. Bet laikraščiai nema
no, kad talkininkai turėtų 
ką nors laimėti tekino savo 
pasielgimu.

Tiktai “Frankfurter Zeb 
lung” tiki į tai, kad talki
ninkai nuolankiai atsakysią 
Į vokiečiui pasiulijimą. Tie
sa, sunkų yra iškarto pasa
kyti, kad abi kariaujanti 
pusi tuojaus turėtų pasiga
minusi bendrų taikos plat
formą. Bet juk ir seniau 
būdavo atsitikimų, kuomet, 
nežiūrint pašėlusių skirtu-

šis francuzų su karaliaus 
Konstantino karuomene. 
Tos karuomenės buvę 5,000 
ir graikai sulaužę francuzų 
linijų. Katarina miestas sto
vi jūrių pakraštyj, už 60 
mylių nuo Salonikų.

Gauta žinios, kad Graiki
jos karalius Konstantinas 
ne tik nepildo talkininkų 
reikalavimų, bet dar jis 
jiems stato savuosius rei
kalavimus.

Būtent, jis nori, kad tal
kininkai nekištų savo nosies 
į Graikijos reikalus. Reika
lauja sugražinti Graikijai 
geležinkelio linijų iš Atėnų 
į Larissa, sugražinti užim
tus telegrafus ir telefonus ir 
prašalinti savo kkruomenę 
iš Larissa apskričio; paga
liau sugražinti Graikijai su- 
konfiskuotus visus laivus ir 
panaikinti blokadų.

Už tai visa karalius Kon
stantinas pasižada visuo
met prietelingai atsinešti į 
talkininkus. Kitaip jis bu- 
siųs priverstas ginti Graiki
jos garbę panaudojant gin
klus, nes, anot karaliaus, 
graikų viešoji opinija vis 
labiau kįla prieš talkinin
kus.

FRANCUZŲ VYRIAU
SIUOJU VADU — NI

VELLE.

Paryžius—Vieton genelo- 
ro Joffre francuzų armijų 
vyriausiuoju vadu paskir
tas garsus Verduno tvirto
vės apginėjas, gen. Nivelle. 
Gen. Joffre paskirtas Fran- 
cijos karo ministerijoje pa
tarėju.

Bar

inio-

NĖRA ADRESŲ.
Kadangi nekuriu skyrių 

valdybos adresų Centre nė-

KOVA PRIEŠ ALKOHO
LĮ FRAKCIJOJE.

Paryžius. — Francijos 
ministerių pirmininkas vy
riausybės vardu parlamen
tui inteikė sumanymą už
drausti visoj Francijoj par
davinėti degtinę, absintą ir 
kitus stiprius svaigalus, iš
ėmus vyną ir alų. Mažu-pa- 
mažu nęrima šalyj panai
kinti visus svaigalus.

o

Vidu je liaujas Anglijos ministeriu pirmininkas Lloyd George su keturiais karo 
tarybos nariais. Lloyd Georgs jrra aršus teutonų priešininkas. _ o

VOKIEČIŲ ŠEIMININ
KAVIMAS RUMUNIJO

JE.
Berlynas. — Rumunų ir 

nišų armijų vijimą Rumu
nijoje teutonai kaikuriam 
laikui sulaikė delei sniego ir 
lietaus ir, abelnai, blogo o- 
ro. Teutonų armijos dabar
tiniais laikais jau toli atsi- 
durusios į rytus nuo Buka
rešto. Čionai manoma, kad 
teutonai, palaukę ir atsilsė
ję, imsią briauties toliau, 
kad ištiesti savo sulenktą 
frontą. Rusai iš Moldavijos 
šono pliekiasi su teutonais, 

t bet į rusų pastangas mažai 
mų, sugebėta surasti susi- domos teatkreipiama. Field- 
taikymo budus.
priešginmnai ir

Visokie maršalas von Mackensen 
skirtumai j nusprendęs pamušti visą 

tegali būti įveikti. Todėl ti- Rumuniją.
kimš, kad ir dabar taip te
gali būti.

Visoj Vokietijoj taikos 
pasielgimas tiesiog neapsa
komas. Ypač Berlyne gy
ventojai iš džiaugsmo tie
siog šėlsta nugirdę apie tai
kos pasiulijimą. Bažnyčiose 
tuo tikslu atlaikyta pamal
dos. Karas visiems 
ligi gyvo kaulo.

įsiėdė

GRAIKAI MUŠASI SU 
TALKININKAIS.

Londonas. — Čionai gau
ta tokios žinios iš Graikijos:

Venizeloso karuomenė pa
ėmė Hermopolis uostą Syra 
saloje. Paskui visa sala te
ko liglaikinės valdžios ran- 
kosna. Salos gyventojai 
džiaugsmingai sutiko grai
kų revoliucionistų karuome- 
nę ir karštai ją sveikino.
Venizelos tai salai nuskyrė minų. Abelnai 
gubernatorių.

Berlyne gauta žinia, kad Francija ir Rusija neteku- 
šiauriuose nuo miesto Ka- sios 192 visokios rųšies lai- 
terina ištikęs smarkus mu- vų.

Nuo karo pradžios Rumu
nijos karuomenė, anot ofi
cialių vokiečių tvirtinimų, 
netekusi 400,000 kareivių. 
Iš to skaitliaus 150,000 ru
munų paimta nelaisvėn ir 
250,000 užmušta ir sužeista. 
Teutonams tekę 600 viso
kios rūšies anuotų.

Teutonai, sakoma, Rumu
nijoje atradę labai daug 
maisto, karo medžiagos ir 
amunicijos. Labiausia džiau
giamasi maistu, kurio teu
tonams jau senai buvo pri
trukę.

X f X f £ t
X &
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TALKININKŲ NUOSTO
LIAI JŪRĖSE.

Berlynas. — Vokietija o- 
ficialiai praneša, kad talki
ninkai jūrėse panešę tiesiog 
kolosalius nuostolius nuo 
vokiečių nardančių laivių ir 

imant nuo 
karo pradžios Anglija,

o , tb o «Skaitykite
Pabėgėlių 

Paieškojimus 
Ant 2-ro pusi.

Anglijos

VOKIETIJA NETEKUSI 
ARTI 4 MILIJONŲ 

KAREIVIŲ.

Londonas.
statistikos biuras oficialiai 
praneša, kad Vokietija nuo 
karo pradžios netekusi 3,- 
921,869 kareivių užmuštais, 
sužeistais ir nelaisvėn pa
imtais. Tik vienų oficierių 
netekus 166.176.

SULAIKYK

TĄJĮ KOSULĮ
pirma, negu jisai pakenks j r.tj syšteinai. Ataką 
palengvinimui ir iritaeijos prašalinimui, vartok

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Bafsamą. Plaučiams). Netrukus patirsi, kad tatai yra 
atsakanti gyduolė, suteikianti palengvinimą nuo kosulio, 
peršalimo, užkimimo, spasmodiško smaugulio, oro triubeliu, 
uždegimo ir gerkles skausmo. Kaštuoja 25 ir 50 centai.
Musų žodžiams patvirtinimui, štai paduodame neseniai gaut.7 laiš

kų: ‘‘Aš noriu Jums pranešti, kad Severos Balsanias pilnai atsako savo 
tikslui. Nūn pirmutinio dožo vaikai pradėjo sveikti; jų kosulys išnyk.’ 
ir tie atakai nebesugrįžo. Apie du metai tam atgal męs vartojome tųjį 
Balsamų 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 į

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Aisopo Pasakos
Aisopo Pasakos, tai vienintelis veikalas Hetuviij kalboje. Svarbu 

ir naudinga kiekvienam jas įsigyti. Tai yra didelė kninga: 360 pus
lapių su 110 gražių paveikslų, talpina savyje 301 pasaką. Yra dau
gybė komentarų. Vignetės speeiališkai pritaikintos, net malonu pa
imti į rankas. Tinkami pamokinimai seniems ir mažiems.

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

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

adresu--

Taiiaiwiez Publishing Co. i««-
3249-53 So. SL :-s Chiago, EH

“AMERIKA”
; Didžiausias šaltinis visokių informacijų, rinkinys 
I įvairių faktų, žinotinų Amerikoj gyvenantiems 
| ir į čion atkeliaujantiems lietuviams.

f Knyga Didelio Formato, 288 Puslapių
t KAINA 75 CENTAI.
A f

i Reikalaudami, kreipkitės šiuo adresu:

į TANAHEVifiZ PUBLISHING GO. me.
I 3249-53 So. Morgan St. CHICAGO, ILL.

įXi it 
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“LIETUVIŲ BALSĄ”
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmuūę ir stiprina jų drąsių, 

kad 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 kiekvienų lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, 
tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karų dirvonais, prirausta duo
bių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami.

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiaugia kaina skelbimus-jieškoji- 
mus. grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius, sese
ris, gimines ir p" ,'nmus.

LIETUVIŲ LALSO kaina: Rusijoje metams 5rl).; 9 u ėnesiams 3 rb. 90 kap.; f 
menesiams (r1 ei metų) 2 rb. CO kap.; 3 mėnesiams 1 rt 30 kap.; vienam mėnesiu; 
45 kap. U< .. niuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams G rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusme
čiui) 4 rb. ub kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyriam numeris 
5 centai.

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti į‘Liet. Balsų” į užsienius rusų 
cenzūra nekliudo.

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

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

I ■
i

Ar žiniai.kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio *
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,
MUSU ČėEmOS YRA ŽEMIAUSIOS

CARR BROS. WRECKING CO. |
3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. |
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Iš Lietuvos ir apie Lietuvą.
VILNIAUS GYVENTO
JAI TURĖS SUMOKĖTI 
I MILIJONĄ RUBLIŲ
MIESTO PASKOLOS.

Ligi šiol vokiečiai miesto 
reikalams yra pavedę, 900,- 
000 markių. Iš vokiečių san
dėlių miestas yra gavęs mai
sto už 2 su viršum milijonu 
markių, kurių taip pat dar 
neišmokėjo. Naujai Įsteigto
ji skolinamoji kasa Vyr. 
Vad. rytuose ketina ir to
liau miestui padėti didžio
mis paskolomis — tečiau 
tiktai ta sąlyga, kad šalia 
kiti j mokesnių, miesto gy
ventojai sudėtų dar $1,000,- 
000 rublių. Iš pradžios šitą 
sumą buvo ketinę suimti 
vienu sykiu, priverčiamu 
mokesniu. Bet miestiečiams 
prašant, valdyba nusprendė 
pabandyti pirma paprašyti 
iš miesto 1 milijono rublių 
paskolos. Jei tatai nepavyks, 
tai bus ’verste priversti su
mokėti tiek mokesnio. Sko
lintojams už paskolą mokės 
šešius nuošimčius. Paskolos 
grąžinimas prasidės šeštą 
mėnesį karui pasibaigus. 
Kasmet mokės penktą dalį 
paskolos, tai per penkerius 
metus susitaikinus bus iš
mokėta visa paskola. Pakol 
sudarytas Paskolos Komi
tetas. Pildomojo skyriaus 
nariais išrinkta Grf. Liu- 
benski’s, dr. Dembrovski’s, 
grf. Biberštein’as, Niedzial- 
kovski’s, graf. Tiškevičius, 
Kymantas, dr. Šaulys, dr. 
Bachmilevičis, Pinesa, Ep- 
štcinas, Kamberis. adv. Do- 
senbaum’as ir Seifer’is. Pir
mininku išrinktas Kogno- 
tovskis, pavaduotoju Pine
sa. Sutarė pirmąjį paskolos 
komiteto ir pildamojo sky
riaus susirinkimą padaryti 
rugsėjo 12 dieną.

MOKESNIS UŽ PASI
LINKSMINIMUS.

Vilniuje vokiečių valdžia 
įvedė mokesnį už pasilink
sminimus. Už visokias pra
mogas ir vaidinimus Vil
niaus miesto nuovadoje da
bar reikia mokėti mokesnis, 
vadinamasis leidimo arba į- 
žengiamųjų ženklelių mo
kesnis. Už leidimą reikia 
mokėti nuo 30 ligi 100 mar
kių.

PAVARGĖLIU PRIEG
LAUDA VILNIUJE.

Apie Vilniaus labdarių į- 
staigos veikimą “Wilnaer 
Zeitung” štai kokių duoda 
skaitmenų. Miesto komisija 
pavargėliams šelpti išdavė 
pašaipi! su viršum 6000 šei
mynų, iš viso 14,000 žmonių. 
Paskutiniais 11 mėnesiais 
komisija, kuri gauna pinigų 
iš miesto ir šiaip žmonių, 
išdalijo pašalpos gyvais pi
nigais 61,978 mrk., o duonos 
išdalino pavargėliams dykai 
už 38,987 markių. Liaudies 
virtuvė Kievo gatvėje rug
pjūčio mėn. išdalijo 33.085 
pietų porcijas. Miesto pa
vargėlių komisijos 4 sky
rius paskutiniais šešiais mė
nesiais šalia pinigų pašalpos 
išdalijo dar 230.215 duonos 
ženklelių visai dykai.

SUVALKAI.
“Dabartis” praneša, kad 

apskrities viršininkas savo 
pranešimu tarp kita ko pri
menąs, kad maistas ir pre

kės, kurioms yra išduoti 
ženklai iš apskrities valdy
bos, tegalima esą pardavi
nėti gyventojams tiktai su 
tais ženklais. Nusižengu
sius baus iki 500 markių pi
nigais arba kalėjimu.

UŽDRAUDIMAS PIR
KLIAUTI ŽĄSIMIS.

Suvalkų krašte uždrausta 
pirkti ir parduoti žąsys šiaip 
žmonėms. Pirkti ir gabenti 
žąsys leista tiktai ūkio sky
riui. Nusikaltusius baus ka
lėjimu lig 6 mėn. arba pini
gų bausme lig 6.000 markių.

“Kownoer Zeitung” pra
neša, kad Vyr. Vad. ryt. už
gynė pjauti veršiukus mitu
lius ir vyresnius, paršus, 
kurie sveria daugiau ne 75 
kilogramus, avis, kurioms 
dar nesuėjo 6 metai.

DVINSKAS.
Vitebsko gub.

Nežiūrint to, kad Dvins- 
kas labai arti pozicijų ir 
kad ne visados čia būva 
ramu del patrankų trenks
mo ir aeroplanų, miesto gy
venimas betgi vis labiau ir 
labiau darosi normalesnis. 
Ir šiemet jau sugrįžo vidu
rinės ir žemosios mokyklos, 
kurios pernai buvo iškeltos.

Prięš karą mokyklose mo
kinosi ir būrelis lietuvių 
jaunuomenės. Juk čia yra 
realinė mokykla (vyriausy
binė), gimnazija, komerci
jos mokykla (privatinė), 
trys mergaičių gimnazijos 
(viena vyriausybinė, dvi 
privatini), trys miesto mo
kyklos ir daug pradedamų
jų

Tikybos mokyklose moko
ma vyriausybės įsakymu 
gimtąja mokinių kalba. Jei
gu kunigas kapelionas ne
moka lietuviškai arba lat
viškai, tai mokiniai lietu
viai ir latviai turi tada mo
kytis rusiškai; tai nemalonu 
ir kunigui, ir mokiniams. 
Nenorėdami mokytis rusiš
kai mokiniai gauna apsime
sti lenkais ir mokytis tiky
bos lenkiškai.

Mokyklų kapelionu lig 
šiol buvo kun. V. Baliui’is, 
nemokąs lietuviškai lietu
vis. Dabar, girdėti, kun. 
Baliui’is esąs paskirtas Vi
tebsko dekanu, tai moky
klos gaus naują kapelioną. 
Labai svarbu, kad lietuvių 
jaunuomenė vėl nebūtų nu
skausta del tikybos moky
mo. Dvinsko katalikų jau
nuomenė susideda daugiau
sia iš lenkų, lietuvių ir lat
vių, tai kapelionas turi mo
kėti visų šitų kalbų. Toks 
kunigas nesunku rasti: pa
čiame Dvinske yra net trys. 
Tikimės, lietuvių jaunuome
nė šiuo kartu nebus nuskau
sta.

Atgimėlis.
“L. B.”

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ.

Kodėl Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė organizuojasi 
Amerikoj? — Toksai už
klausimas tankiai yra sta
tomas pas lietuvius-ameri- 
kiečius nuo laiko, kuomet 
prasidėjo Lietuvos atstaty
mo bruzdėjimas. Vieni taip 
klausia, negalėdami supras

—Hodge in Spokane Spokesman-Review.

Dėdė Samas turtingas — pas jį visi skolina pinigus.

niame gyvenime esame be
galo apsileidę; Bandymai 
tverti mažas kooperatyves 
krautuvėles, — ant ko daly- 

privatinė kai pas mus ir užsibaigia, 
— mažas ligšiol teparodė 
pasekmes. Apie stambes
nius užmanymus, didesnius 
darbus, — kur daug kapita-

ti Lietuvos Atstatymo Ben
drovės tikslų, — nors pas
tarieji daugelį kartų įvai
riais budais jau buvo aiš
kinami. Kitiems neaišku, 
kaip steigiamoji bendrovė 
iš Amerikos galės pasiekti 
Lietuvą ir ten varyti musų 
tėvynės atstatymo darbą. 
Yra pagaliaus ir tokių, ku
rie prisilaiko nuomonės, kad 
prasidėjus atstatymo dar
bui Lietuvoje, lietuviai-a- 
merikiečiai galės dėti savo 
pinigus tiesiog į Lietuvos 
įstaigas, ką atsiras po karei, 
— ir tuo budu nemato Lie
tuvos Atstatymo Bendro
vės reikalingumo.

Dėlei dalykų pilnesnio iš
aiškinimo ir pirm negu pa- 
kliudyti klausimai bus ats
kirai atsakyti, neprošalį, 
rodos, bus mesti žvilgsnį į 
tas platesnio visuomeninio 
gyvenimo sąlygas, kurioms 
ir Lietuvos atstatymo-1 dar
bas priverstas yra vadovau
tis. — Tai-gi, — gyvename 
gadynėje, kur visuomeninė 
tvarka yra paremta ant or
ganizuoto turto, — taip va
dinamo kapitalo, — pama
tų. Musų laikuose turtas, 
išdalintas tarpe atskirų 
žmonių, kaipo 
nuosavybė, — yra sutrau
kiamas į krūvą, organizuo
jamas ir didelio kapitalo 
pavidale, — vartojamas di
delių visuomeninių darbų 
atlikimui, — k. a., gelžkelių 
tiesimui, dirbtuvių, tiltų, na
mų statymui, pirklybos bei 
pramonės įstaigų steigimui 
ir tt. Vienas žmogus, nors 
ir labai turtingas, negalė
tų atlikti daugelio tų nedi
delių, naudingų ir reikalin
gų visuomeninių darbų, — 
jo turtas neištesėtų. Bet 
kuomet kelių, keliolikos ar 
daugelio žmonių nuosavy
bės — turtai — susitelkia į 
krūvą, — tai susidaro kapi
talas, su kuriuo ir didžiau- 
sis užmanymas gali but į- 
vykdintas.

Taip tvarko, organizuoja 
savo turtus visos kultūrin
gos tautos bei visuomenės. 
Steigiamos yra bendrovės, 
kompanijos, korporacijos, 
kooperacijos ir visoki pana
šus turtų susispietimai, — 
ir jie paima į savo rankas 
viso krašto ekonominį gy
venimą, — atlikdami išti
kimųjų rimtus darbus. Pa- 
vyzdin, Amerikoje mes ma
tome milžiniškus namus, 
neapsakomai turtingas 
krautuves, milijonines ban
kas, didžiausias dirbtuves, 
puikiausius gelžkelius, — 
žodžiu, viską kas tik reika
linga žmogaus gyvenimui

bei patogumui. Mes stebia- 
mės iš visų tų Amerikos 
stebuklų ir negalime supra
sti, iš kur tas visokas at
siranda. Ir ištiktųjų reiktų 
stebėtis, jai nebūt žinoma, 
kad tas viskas tveriamas y- 
ra ne vieno žmogaus pas
tangomis, turtu, — bet dau
gelio žmonių turtų susitel
kimu. Amerikoj taip jau ir 
yra. Reikalinga įsteigti di
desnę krautuvę, pastatyti 
dirbtuvę, pratęsti tarpe dvie
jų miestų gelžkelį, — tuoj 
susitveria tam tikra ben
drovė, susidaro didelis ka
pitalas, — ir užmanymas 
įvykdintas. Amerikoj visur 
veikia bendrovė, visur tur
tai tinkamai suorganizuoti, 
— užtatai daug yra nuvei
kiama ir toli pasiekiama. 
Nes reikia atminti, kad tin
kamai sutvarkytas kapita
las, — tai galinga jėga: nė
ra jai negalimų dalykų, — 
nėra jo veikimui rubežių.

Mes, lietuviai, — visame 
kame užsilikę kitų žmonių 
užpakalyje,. — ir ekonomi-

mažas turtas gali pasek
mingai lenktyniuotis su di
džiausiais kapitalais, jei ji
sai tik gerai sutvarkytas. 
Tai-gi, — išvada musų vie
na. Reikia dabar visas mu
sų ekonomines spėkas su
organizuoti, ir, progai po 
karei atsidarius, — jas dar
ban paleisti Lietuvoje, — jei 
nenorime, kad tą darbą ki
ti mums atliktų ir už atly
ginimą išstumtų musų žmo
nes iš prigimto krašto į pla
tų pasaulį, kaipo ubagus- 
pastumdėlius.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovė tai pirmas pas mus 
stambesnis bandymas orga
nizuoti musų ekonomines 
spėkas, — kapitalą. Tuo 
žvilgsniu jos reikšmė yra 
didelė. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė savo pavyzdžiu 
turės juk praminti musų 
žmonėms takus prie nuose
klesnio- musų ekonominių 
reikalų tvarkymo, — turės 
juk parodyti, kaip daug ge
ro, naudingo darbo galima 
atlikti suteikus į krūvą iš
blaškytus musų turtus, — 
turės, pagaliaus, atidengti 
musų žmonėms naują uždar
biavimo šaltinį, kur, vietoj 
raumenų, paleidžiamas yra 
darban sutaupytas turtas, 
nešantis be ypatiško triūso, 
didelį pelną bei uždarbį.

* *
Dabar-gi, kuomet pama

tinės ekonominės sąlygos y- 
ra peržiūrėtos, — galima 
grįžti prie klausimo, kodėl 
Lietuvos Atstatymo Ben
drovė organizuojasi Ameri
koj. Visų-pirmiausia, lietu
viai amerikiečiai, — tai mu
sų tautos dalis, kuri šiuo 
momentu turi savo turtus 
nepalytėtus pragaištingos 
karės letenos. Yra pas mus 
pinigų, — ir nemaža, — tik 
reikia juos suspiesti, — su
teikti į krūvą. Pasidarys 
tuomet pas mus kapitalas, 
kuris duos musų tautai at
sigriebti — atsistatyti. — 
Jei rimtai, todėl, rupi mums 
tie dalyai, — turime Ame
rikoj rinkti kapitalą Lietu
vos atstatymui. Pagaliaus' 
patsai išrokavimąs verčia 
mus tuomi užsiimti. Lietu
vos ekonominis sutvarky
mas, — ar atstatymas, kaip 
priimta jau sakyti, — yra 
pelningas darbas. Kodėl 
mums apsileisti ir neišnau
doti progos, kurią, beabejo, 
su musų skriauda pasinau
dos kiti? Juk patsai protas 
pasiūlo imtis tų reikalų, ku
rie žada naudą nešti. — Tai
gi, mes, amerikiečiai, ma
tydami Lietuvos atstatymo 
darbe kaip tautinį, taip ir 
ypatišką naudingumą, — 
prie to dar — būdami tikrai 
patogiose ekonominėse są
lygose, — ir organizuojame 
Lietuvos Atstatymo Ben
drovę.

Kai-kuriems atrodo neaiš
ku, kodėl, karei dar nepa
sibaigus ir veikimui Lietu
voj neprasidėjus, renkami 
yra jau dabar Lietuvos At
statymo Bendrovei pinigai. 
Galima į tai taip atsakyti. 
Kapitalų organizavimas nė
ra dalykas lengvas. Užims 
daug laiko suspiesti į krū
vą didesnę sumą, — tai-gi, 
jei norime pradėti veikimą, 
— sakysim, — už dvejų me
tų, — tai rengtis pradėti 
turime — jau šiandien. Prie 
to, kapitalų organizavime 
rimtą reikšmę turi tik pa- 
vyzdis. Žmonės gali žadėti

lo reikalinga, mes nei ne
galvojame, — nes pripratę 
viską daryti vieno žmogaus 
jėga, ir nematydami tarpe 
savęs turtuolių, galinčių pa
tiems stambesnius darbus 
atlikti, — mes neužsitikim 
savo jiegoms. Tuo tarpu ki
tataučiai musų sąlygose ste
buklus daro...

Toks musų užsilikimas 
paprastuose laikuose nebū
tų jau taip pavojingas, — 
nes vistiek, — nors išlėto, 
— pavytumėm kitus. Bet, 
nelaimei, musų tauta pra
leidžia dabarties sunkiausi 
savo gyvenimo momentą. 
Musų kraštas išteriotas, 
turtas — sunaikintas, žmo
nės — ekonominiai disor- 
ganizuoti. Toliau musų tau
tos padėjimui pasinaudos, 
beabejo, už mus stipresni 
kitataučiai. Pasekmės nega
li but abejotinos. Kovoje už 
būvį stipresnis visuomet tu
ri laimėti. Gi kitataučių ė- 
konominis stiprumas sle
piasi jau ne taip daug di
desniuose turtuose, kaip tin
kamesnėj tų turtų organi
zacijoj. Suprantama, kad ir 
prie geriausių norų mes ne
galėsime pastatyti didelių 
turtų prieš kitataučių tur
tus. Bet atminkime, kad ir

tūkstančius, — bet dės juos 
tik tuomet, jei bendrovės 
ižde jau gulės tūkstančiai. 
— Tai-gi, tuos pradinius 
tūkstančius Lietuvos Ats
tatymo Bendrovė turi jau 
šiandien pradėti rinkti, be- 
to nebus galima surinkti 
reikalingų Lietuvos atstaty
mui milijonų.

Kasi ink Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės veikimo 
Lietuvos ekonominio sut
varkymo darbe, — tai tasai 
savaimi taip aiškus, — kad 
daug tame reikale nėra tik
slo kalbėti. Galima tik tą 
pabriežti, kad Bendrovė 
veiks taip, kaip šimtai A- 
merikos bankinių bei finan
sinių įstaigų veikia visame 
pasaulyje — būtent, rems 
savo kapitalais Lietuvoj 
veikiančias įstaigas, arba 
gelbės joms/ surasti reika
lingus kapitalus. Tame A- 
merikos lietuviai turi vien 
tik sekti amerikonų pana
šių įstaigų veikimą.

Bet čia kaip tik grįžtam 
prie seno klausimo, — ar 
ne geriau žmonėms dėti pi
nigus tiesiog į Lietuvoj vei
kiančias įstaigas, kurios at
sidarys po karei, — vietoj 
naudotis Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės tarpininkys- 
te. Kas mano, kad tokiu 
budu galima susilaukti rim
tų pasekmių — tai labai 
klysta. Išskiriant pavienes 
ypatas, — didžiuma žmonių 
nededa savo turto niekur 
be tam tikrų paraginimų. 
Tie paraginimai atsiekia 
savo tikslą tik tuomet, kuo
met yra daromi organizuo
tai, su tam tikrais plianais, 
tam tikrais apgalvotais bu
dais. Tuomet tik žmonės į- 
sitraukia į bendrą darbą, 
suteikia savo turtus ir at
siekia tam tikrus uždavi- 
nius-darbus. Reikia turėti 
branduolį, apie kurį galėtų 
spiestis visuomeninis tur
tas. Be tokio branduolio, — 
žmonių ekonominės jėgos 
betiksliai blaškysis ir nie
ko neatsieks. Kad taip y- 
ra, galima privesti pavyzdį. 
Prieš kelis metus atvažiavo 
į Ameriką Dr. Basanavičius 
ir, tarpe kitų dalykų, — 
karštai ragino žmones, kad 
dėtųsi su savo pinigais prie 
“Vilijos” bendrovės. “Vi
lija” — auksinis reikalas, 
Dr. Basanavičius — ištiki
mas veikėjas, — nežiūrint 
to viso, — “Vilijai” pasise
kė įgyti vos keliolika Rūks
tančių iš amerikiečių pini
gų. Kaip kitaip dalykas per- 
sistatytų, jei “Vilijos” pro- 
proziciją perstatytų ameri
kiečiams kokia rimta finan
sinė įstaiga. Šimtai tūk
stančių dolerių tuomet su
plauktų iš Amerikos į “Vi
lijos” iždą ir “Vilijos” 
Bendrovė galėtų pradėti iš- 
tikrųjų rimtą veikimą. — 
Tai-gi, jei norime, kad mu
sų amerikiečiai prisidėtų 
prie Lietuvos atstatymo, 
bei ekonominio sutvarkymo, 

turime būtinai turėti 
čionai kompetentišką bran

duolį, kuris galėtų traukti 
amerikiečių kapitalus ir 
naudoti juos Lietuvoje. To
kiu branduoliu bus Lietu
vos Atstatymo Bendrovė.

Baigiant, išpuola pabriež
ti dar vieną dalyką. Lietu
vos ekonominiam sutvarky
mui reikalinga daug milijo
nų. Visų tų reikalingų mi
lijonų ir prie geriausių no
rų mes, amerikiečiai, nesu
mobilizuosime,—nes jų netu
rime. Tai-gi, išpuls skolinti 
juos pas svetimus. Ameri
ka, per dabartinę karę, pa
maži pastoja pasaulio ban- 
kierium, ir, suprantama, 
lietuvių tautai išpuls kreip
tis su paskolomis prie Ame
rikos. Kas tą darbą galės at- 
likdinėti? Kas galės tarpi
ninkauti Lietuvos įstaigoms 
ir Amerikos kapitalistams? 
Tiesioginiu budu tokie da
lykai nėra atliekami. Spe
cialių atstovų atvažiavimai 
tokiuose reikaluose nieko 
nereiškia. Čion reikia turėt 
rimtą įstaigą, kuri pamaži 
galėtų išdirbti tarpe Ameri
kos finansistų tam tikrus 
ryšius, ir su jų pagelba ga
lėtų Lietuvai tarnauti. Kas 
tokia įstaiga galėtų būti — 
niekas kitas, kaip milijoni
nė Lietuvos Atstatymo Ben
drovė.

Romanas Karuža.

■‘Žvirblis"
Juokų, satyros, pašaipos, 
mokslo, dailės ii 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 surų- 
gusius žmones pralinksmi
na; vyrai, moterys, vaikai, 
merginos ir vaikinai “Žvir
blio” pasiskaitę jaučiasi 
laimingi ir visuomet sako, 
kad už “Žvirblį” niefco 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.

Dr O. C.MSHSbI

((tyveotau wl ayftiefiis) IBM), u.

♦C********Z*****Z*****ZM*********I**3**»********»>*»**»**Zv*******Z**«**»<*»**«**»**2*4***»w«**Z******'*»**»’*Z*^»**»**«*^**************«**^»**»*<C****'t*

£ Phsne Central 5615

| Barnard J. Baumer
j. ------------------------------ -------------------------------
I (B ADVOKATAS
1 ----:----------- ;-------------------------

Miesto Odsas: Room 508-509

£ 35 N. Dearborn St. Chicago
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sudintas. Taipgi jo reikia 
vartoti apie penktą dalį ma
žiau, negu sviesto, surašuo- 
se, kur reikalaujama svies
to.

MAŽI VAIKAI IE 
ŽAISLAI.

neiš- 
sudary- 
paveik- 
artistiš-

u

dvasia. Buvo jau į- 
vakariniai kursai, 

buvo reikalingiausi 
Bet, deja, ar ilgam

Lietuvių Laikraštis “Katalikas1*

daro juos 
dabartinio

užima 
namuose,

1 ■ -

TREMTINIŲ MERGINŲ 
BALSAS.

VAISTINĖS LIETUVOJE 
KARO METU.

. -

UŽLAIKYMAS ŠVARIŲ 
RANKŲ.

‘ ‘ . Kiekvienas musą turi su-
šinta. Pokrovski didžiai ap- pratimą apie savo niekybę

imi

cP

Moteris, kurios 
šeimininkės rolę 
turi apie savo pareigas ge
rai nusimanyti. Čia reikia 
pridurti, kad moterįs lietu
vės labai retai kuri laiko 
nusisamdžius tam tikrą tar
naitę. Visą namą ruošos 
triūsą atlieka pačios.

Šeimininkės labai gerai 
žino, kaip sunku užlaikyti 
tyras, gerame ir gražiame 
stovyje rankas, ypatingai 
žiemos metu. Apsisaugoji
mas nuo kokios norints li
gos yra daug lengvesnis, 
negu pasigydymas iš jos. 
Todėl šeimininkės, kurios 
nori, idant ją rankos butą 
visados tyros ir sveikos, tu
ri apsisaugot, kas gali toms 
ją ypatybėms pakenkti. Rei
kia apsisaugoti nuo labai 
karšto ir nuo labai šalto 
vandens, ypatingai perkei
čiant. Šveičiant ir mazgo- 
jant kokius daiktus papras- 

' tu muilu, reikia turėti tam 
tikrą šveistuvą, kuris pa
vaduotą rankas, o pastarą
ją nereiktą mirkyti vande
nyje. Nevartoti perdaug 
karšto vendens.

Nors rankos turi būti vi
sados tyros, minkštos ir 
malonios, tečiau reikia su
siturėti nuo perdažnaus 
plovimo. Vieton plovinio, 
rankoms gerai tinka aliejus, 
pabarstymas pudra, o pas-, 
kui nutrynimas šiurkščiu 
rankšluosčiu. . Tekino budu 

' ranką oda apsaugojama nuo 
suskilimo ir sutvirtėjimo.

Kada rankos pasidaro 
jautrios ir opios, tai del 
čiupinėjimo šiurkščiu da
lyką reikia užsimauti siau
rines pirštinaites. Nekados 
nereikia iškišti pliką ran
ką oran šaltu žiemos metu. 
Nusiprausus rankas, reikia 
jas gerai nutrinti rankšluo
sčiu ir duoti gerai nudžiū
ti. Drėgnos rankos, pagau
tos šaltos oro, suskįla.

Vartojimas guminią pir- 
štinaičią prie mazgojimo 
daiktui yra labai svarbus ir 
naudingas. Tokios pirštinai
tės galima gauti vaistinėse 
ir jos ilgai laiko, jaigu rū
pestingai su jomis apsieina
ma.

Geriau vaikams patiekti 
mažiau žaislu, bet gražes
niu, kurie auklėtą jaunoje 
sieloje estetikinius jausmus. 
Lėlės, įvairus gyvuliai, 
kningos, paveikslai — tai 
svarbiausieji dalykai, ku
riuos patiekiame . vaikams 
prie įvairią aplinkybią. Lai 
tad tos lėlės atvaizdina tą, 
kas taikoma atvaizdinti, lai 
žirgas arba karvutė 
šaukia baimės savo 
mu, lai kningos ir 
šiai buna parinkta 
ki.

Mes vargšės mergaitės, 
ištremtos iš tėvynės, atskir
tos nuo tėvų globėju gyve
nusios po kaimus, nemokė
damas kalbos, neturim kur 
dėtis, kur užsidirbti duonos 
kąsnį. Buvo rašyta ‘1 Liet. 
Bal.” No. 33 Vaičiūno apie 
kaimietes mergaites, delko 
jos tylinčios. Malonu buvo 
skaityti, bet kartu ir skau
du. Taigi, kaip mes galėsi
me atsiliepti, kad mes nė 
raidės kita nemokam para
šyti, o kad ir mokam kita 
kai višta su koja pabraižy
ti, tai kas musą klausys! 
Paėmęs paskaitys ir niurnės 
į šalį nusijuokęs — ir bus 
to gana. Kaip merginoms y- 
ra sunku, tai nėra tokio, 
kas atjaustą musą vargą. 

,Darbą gavus reikia dirbti 
'už ' pusę'' k'aihos, o 'dar" daž
nai ir to nėra: tyčiojasi, ap
juokia: taip atrodo, lyg Im
tum pragare. O namo parė
jus irgi nežinai, ką daryti: 
reikia valgio, drapaną, už 
kambarį mokėti — o iš kur? 
Eini tarnauti prie poną — 
dar pikčiau: kalbos: nemo
ki, virti irgi — esi pikčiau 
šunies. Be tą sunkenybių, 
dar rasi, paėmusi ar laikra
štį paskaitysi, ar ką sutiksi, 
nieko kito neišgirsi, kaip 
tik: mergaitės tremtinės iš
tvirkusios, tingi darbą dirb
ti, naktimis valkiojasi, iš
krypsta iš doros, išsižadė- 
damos tikėjimo ir gimtosios 
kalbos. O kas prie to priver
čia? Tai silpnumas proto ir

vargas: ir mums pačioms 
liūdna yra į tai žiūrėti.

Taigi, mes visos atsišau- 
kiam į jus, visus globėjus, 
kurie rūpinatės visais — 
pralavinti, apšviesti: Taigi 
neužmirškite ir musą su
vargusią! Kaip sunku yra 
gyventi tarp svetimtaučią, 
nemokant rašyti, negalint 
pasidalyti skausmus su pa
žįstamais, negalint išlieti 
širdies jausmą ant popierio 
ir nusiuntus į redakciją 
laukti atgalios pasiskaityti! 
Kaip sunku yra nemokėti 
rašyti ir širdies jausmus 
slopinti!

Nors buvo iš tamsos ir 
giedra švystelėjusi ir mums: 
buvo jau įsteigtos moky
klos ne mechaniškai siūti 
lavinti, kartu buvo lavina
ma ii’ 
steigti 
kurie 
mums,
tai buvo?! Vos pradėjom 
raides sumesti į krūvą, iš
girdom, kad bus uždarytos 
visos mergaičių įstaigos. 
Nors tuo mes dar netikėjom, 
jog bus tiesa, bet netrukus 
turėjom su graudžiomis a- 
šaromis skirtis iš pulkelio ir 
apleisti mokyklą namus.

Simferopolietė mokinė.

NEUŽSIMOKA VARTO
TI SVIESTĄ.

Sviestas dabar yra labai 
brangus, dėlto patartina 
moterims nevartoti jį kepi
mo; vieton sviesto galima 
su labai gerom pasekmėm 
vartoti taukus, padarytus 
iš daržovių, kaip “Crisco”. 
“Crisco” kainuoja nuo 25 
iki 28 centą (štilyg krautu
vės, kur perki — kainos nė
ra lygios) už blėtą, kurioj 
yra virš svaras ir pusė tau
ku. Už gerą sviestą papras
tai reikia mokėti nuo 33 iki 
40 už svarą; (pigiaus svies
to neužsimoka pirkti, nes 
dažniausia jis nėra švariai 
padarytas ir jame randasi 
daugiau tauku, negu Smeto
nos, taipgi, yra nukvarbuo- 
tas.) “Crisco” yra padary
tas iš tyros medžiagos ir ty
ru budu. Jis yra parduoda
mas vien blėtose, dėlto nė
ra pridulkėjęs ir nėra paly
tėtas nešvariom rankom. 
Vartojant “Crisco” vieton 
sviesto, reikia, pridėti tru
putį druskos, nes jis nėra

Apsikrčtus bėginio 
nuo rusą valdininką 
guma lietuvią inteligentą, 
artinantis vokiečią kariuo
menei 1915 metais, metusi 
savo turtus, tarnybas, pre
kybą, tėvus, gimines ir šil
tus lizdus, atsidūrė tarp 
svetimtaučią. Pabėgusiąją 
inteligentą gerą nuošimtį 
daro farmaceutai vaistinią 
savininkai, kurią vieni tu
rėjo apleisti Lietuvą del to, 
kad buvo sunaikintas bei 
sudegintas turtas, kiti vien 
tik del baimės; kiek vaisti
ninką pabėgo ir kiek ją pa
liko savo vietose, tai dabar 
nėra dar tikrą žinią, ir aš 
čia rašau apie sužinotus vai
stininkus tik iki šiam laikui. 
Šios vietos pasiliko visai 
be vaistininką: 1) Kaunas 
su visais priemiesčiais, 2) 
Jonava, 3) Vandžiogala, 4) 
Kėdainiai, 5) Juosvainiai, 
S) Ariogala, 7) Vilkija, 8) 
Seredžius, 9) Ukmergė, 10) 
Kavarskas, 11) Baisogala, 
12) Radviliškis, 13) Šiau
liai 14) Biržai, 15) Alunta. 
16) Želva, 17) Svėdasai, 18) 
Naumiestis Snv. g; 19) Ša
kiai, 20) Pilviškiai, 21) Gri
škabūdis, 22)) Garliava, 23) 
Augs. Panemunė, 24) Gie
draičiai, 25). Širvintos ir 
26) Kaišedorys.

Iš minėtąjį}? vaistinią šios 
sudegintos1 bėį1' sunaikintos:

1) Naumiestyje K. Gude
lio, 2) Pilviškiuose vaistą 
sandėlis Butausko, 3) Gaiš 
liavoje K. Aglinskio, 4) A- 
riogaloje Kavaliausko, 5) 
Baisogaloje Vaitekūno, 6) 
Kavarske Kaikario, 7) Se
redžiuje Matulaičio, 8) ir 
Šiauliuose visos trys vaisti
nės. Tai matyti ir šio jau 
sąrašėlio, kokiame verks
mingame padėjime pasiliko 
vietiniai žmonės, susirgus 
ar panašiai nelaimei atsiti
kus. Kur surasti gydytojas, 
vaistinė? Tie klausimai tur 
but dažnai kįla likusiems 
namie musą tautiečiams. Be 
bado, apie kurį dažnai rašo
ma laikraščiuose, matyti pa- 
silikusiems žmonėms visur 
trūksta gydytoją ir gerokai 
vaistinią. Vargsta pabėgę, 
vargsta palikę!

, A. Gerdvilis.

Durna priešina 
si taikai.

“Dūma pripažįsta, kad 
vokiečiu pasiulijimai nėra 
kas kitas, kaip tik naujas ją 
silpnybės prirodymas ir hy- 
pokrizis pasielgimas, po ku
rio priešininkas jau nesiti
ki ateityj jokią sau laimė
jimą, bet stengiasi antmes- 
ti kitiems atsakomybę už 
karą ir visa tai, kas įvyko 
karo metu, taip lygiai, nusi
valyti kaltę prieš Vokieti
jos gyventoją opiniją.

“Durna pripažįsta, kad 
pirmlaikinė taika butą ne 
tiktai trumpam laikui, bet 
po to ir vėl grasintą kruvi
nojo karo pavojumi ir bai
sią žmonią auką atnaujini
mu. Taika ant visados tega
li įvykti tiktai po galutino 
pi iešininko militarinės jė
gos sutruškinimo ir po atsi
sakymo vokiečią nuo aspi
raciją, kurios 
kaltininkais už
karo pradžią ir už tas bai
senybes, kokios karui drau
gauja”.

Ministeris Pokrovski, 
kalbėdamas dūmoje pasisa
kė, jogei kalbąs prieš taiką 
caro vardu. Jis pasakė, kad 
Vokietija jau kelis kartus 
buvo pageidavusi taikin- 
ties tai su visais talkinin
kais, tai vėl atskiriai. Bet 
visuomet jai buvę pasiprie-

ti gyvuoti. Lietuvos vardas 
juk prašalintas ir iš rusą 
mokyklą vadovėlią.

Pagaliau Pokrovski pažy
mėjo, kad, girdi, Vokietija 
turbut- nežinanti Rusijos 
gyventoją ūpo dabartiniais 
laikais, jei jinai siūlanti to
kią rusus pažeminančią tai
ką. Jo -supratimu, Rusijos 
gyventojai tiek daug prisi
rišę prie caro ir taip karš
tai tebestovinti vienybėje, 
kad sumušti teutonus, jo
gei dabartiniais laikais ne
sama nei kalbos . apie tai
ką.

Tečiau ministeris pamir
šo pažymėti faktą, kad Ru
sijos gyventojams šis nepa
sisekęs karas taip dakarto, 
jogei visur kilę bruzdėjimai 
ir ruošiamasi prie revoliu
cijos, kuri labai veikiai ga
li nušluoti sostą ir su “my
limuoju” caru.

Londonas. — Čia gauta 
žinia, kad Rusijos durna 
vienbalsiai nutarė pasiprie
šinti Vokietijos taikos pa
siūti j imui po kalbos užsie
ni reikalą . ministerio Po- 
krovskio.

Štai kokią durna išnešė j gailestavo, kad teutonai ru- — 
---- 1------ S1j Lenkijai suteikė nepri-“° 

gulmybę, bet visai nepasa
kė, ką Rusija pati žadanti 
Lenkijai. Taippat jisai nei 
puse žodžio neprisiminė a- 
pįe Lietuvą. Kamgi? Juk 
Rusijos vyriausybės supra
timu, jokia Lietuva negy
vuojanti ir ateityj negaliu-,

Kuklus skirtumas.
— Neteisybė, mano vyre, 

kad gėlės, kuriomis nuosa
vi žmoiia puošia savo vyrą, 
jam yra visuomet meilin- 
giausios!

— Turi tiesą! Bet čia a- 
peina tik tas, kieno tai toji 
“nuosavi” žmona!...

Nepamigsi

pažadins
tave iš

rezoliuciją:
“Durna išklausius užsie

niu reikalą ministerio kal
bos, vienbalsiai nutarė, kad 
talkininkai jokiuo budu ne
priimtą Vokietijos taikos 
pasiulijimo ir su jąja nesi- 
taikintą dabartinėse sąly
gose. ■. v ■i :

- bet visuomet nuosavu 
•jaš” stato ant augščiausios 
papėdės.

Kumelšė pralenks sma
giausią žirgą, jei ant kumel
šės sėdės dvasia užuot žmo
gaus.

Nesakyk, ko nori, idant 
neięgirstum, ko offL

Nesuklys!
Jis

visuomes
‘ parodys

Žaislai vaiku gyvenime, 
tai laimingiausias ir geriau
sias jąją pasaulis. Prie 
žaislą vaikai praleidžia il
gas valandas nuoširdžiai sit 
jais užsiimdami. Mergai
tė mėgia savo lėlę, bernai
tis — žirgą arba kitką. Ne
gyvi daiktai, žmogaus ran
ką produktai, patraukia 
vaikus ir juos užima. Nuo
latinis su žaislu apsiprati
mas dar labiau suriša kū
dikio domą ir jis be jo ka
muojasi ir vargsta.

Kįla klausimas, ar šitie 
žaislai — lėlės žirgai ir ki
tokie — patenkina estetinį 
vaiku skonį? Ir taip, ir ne. 
Gana pamatyti išdirbinius, 
turinčius nuduoti gyvulius, 
o panašąs į baidykles, ir 
vieton, kad jie iššauktą 
džiaugsmą — iššaukia bai
mę.

—Chapin in St. Louis Republic.

Teutonai savo šalmais užgesino Belgijos neprigulmy- 
bės žvakę, paskui Serbijos, o dabar štai jau gesinama 
Rumunijos — žvakė.
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Lietuvių Laikraštis “Katalikas” No, 418 t

Iš Chicago. PRANEŠIMAS.u

Chicago.

neturi aiškių prirodymų a 
pie jų suokalbį.

Gydo Įvairias Ligas Vyrų. 
: Moterių >r Vaikų :

3417 Michigan Avenue
INDIANA HARBOR. IND

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

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

3360 Emerald avė., Chicago.

i

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

Reikalingi darbininkai, gera užmo
kestis; nuolatinis darbas, viduje. Atsi
šaukite —

Joliet Railway Supply Co.
4052 Princeton Ave., Chicago.

Ant pardavimo dviejų augštų mū
rinis namas ir lotas. Didelė nttika. 
Flatai turi 6 ir 7 kambarius. Kietos 
grindjs. Viskas kuogeriausiain stovyj. 
Kaina $3.500.
3421 Emerald avė.

Uždyką!!!
Kas užsirašys per mane "KATALI

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

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

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas

Telephone 134

Dr. A. J. Taeanevicz 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOJE

SPAUZDINA

Visokius Pakvietimus

ir PuikiaiGreitai
adresas:

3249 SOUTH MORGAN STRRET

Pregremas
•• y; • ’ f? ' ’•! '

Biznieriams Korteles
Antrinius Laiškams ir Vokams
Konstitucijas ir Brošiūras 
Knlngas Ir Kitokius Spauzdlnius

TANANEVICZ PUBLISHING CO., Inc.
CHICAGO, ILL

< ’ ■ ■ * * • x ;
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SKAITYKITE L. L. 
“KATALIKĄ.”

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

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

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

MIESTAS PALEIS 
DAUG DARBININKŲ.
Miesto kontrolierius vi

siems departamentų virši
ninkams pranešė, kad atei
nančiais metais jie savo de
partamentuose išlaidas su
mažintų mažiausia 25 nuo
šimčiais. Todėl dabar sako
ma, kad dar prieš Naujus 
Metus iš įvairių departamen
tų busią paliųosuota arti 
tūkstančio darbininkų. Taip- 
pat ir likusiems darbinin
kams busią sumažintos al
gos. Kalbama dar, kad ke
li šimtai policiantų netek
sią darbo. Miestas neturi 
pinigų. Pinigus išeikvoja 
gaujos politikierių.

TEIKIAMOS RIEBIOS 
VIETOS.

Miesto majoras Thomp
son turi artimą bičiuolį, pa
storių Brushingham. Šitą 
savo bičiuolį majoras mėgi
no įkišti šilton vieton. Nus
kyrė jį mokyklų tarybos na
riu. Tečiau miesto taryba ši
to nuskyrhno nepatvirtino. 
Paskui majoras parūpino 
pastoriui kitokį miestinį 
užsiėmimą. Bet tas buvo tik 
laikinai. Ant galo dabar pa
storius skiriamas sekreto
riumi miesto moralybės ofi
se. Sekretoriaus alga yra 
$2,500 į metus.

NEPAVYKO SU RISTY- 
NĖMIS.

Gruodžio 17 d. Meldažio 
svetainėj, West Side, turė
jo įvykti ristynės, bet poli
cija sustabdė, nes ristynių 
rengėjai neturėjo policijos 
leidimo.

Vakaran daug žmonių bu
vo susirinkę. Bet visi turėjo 
be nieko išsiskirstyti, nors 
ir turėjo nusipirkę tikėtus.

Kad tiems visiems žmo
nėms atlyginti, sausio 4 d. 
ateinančių metų toj pačioj 
svetainėj bus surengta kitos 
ristynės. Publika bus įlei
džiama svetainėn su tais pa
čiais tikėtais, kokius yra nu
sipirkus gruodžio 17 die
ną. Tiktai tegu nepamiršta 
atsineštų tikėtų dalių arba 
turėti liudininkus.

Raport.

SULAUŽĖ ŠONKAULIUS.
Gruodžio 16 d. Chicago 

Athletic Kliube įvyko ris
tynės. Tarpe kitų porų ri
tosi ir Petras Katauskas su 
Tom Rolevičium. Katauskas 
Rolevičių taip suspaudė ko
jom, kad tasai suriko nesa
vu balsu. Paaiškėjo, kad 
Rolevičiui nuo smarkaus 
spaudimo sulūžo du šonkau
liu. Žinoma, Katauskas ap
šauktas pergalėto  j ūmi.

Rep.

1
I “Kataliko” ofisas ir knin- 
Į gynas su krautuve ateinan
tį nedėldieni bus atidaryta 
tik iki 12 vai. dieną, o Ka- 

| į ledų dieną — bus visai už- 
i daryta.

LENKIJAI NUSKIRTAS 
REGENTAS.

Varžava. — Rusų nepri- 
gulmingosios Lenkijos re
gentu teutonai nuskyrė Au
strijos erc-gercogą Karolį 
Stefaną. Spėjama, kad pas
kui jis bus išrinktas ir rusų 
Lenkijos karaliumi. Karolis 
Stefanas paeina iš Habsbur- 
gų giminės. Jis yra miru
siojo Austrijos imperato
riaus seserėnas. Turi 56 me
tus. Erc-gercogas yra susi
giminiavęs su lenkų aristo
kratija. — Jo dvi dukterį y- 
ra ištekėjusi už lenkų prin
cų. Hispanijos karalienė- 
motina Marija Kristina y- 
ra Karolio Stefano sesuo. 
Vyresnysis jo brolis Fre
derick yra vyriausiuoju au
strų armijų vadu Italijos 
fronte. Pats Karolis Stefa
nas ligšiol buvo vyriausiuo
ju Austrijos karo laisvyno 
komendantu.

MIRUSIO AUSTRIJOS 
IMPERATORIAUS PA

LIKIMAS.
Monachium. — Miręs ne

senai Austrijos imperato
rius paliko 12 milijonų do
lerių sužeistų kareivių, naš
lių ir našlaičių fondui. Im
peratoriaus dviem dukterim 
ir vienai anūkei bus išmokė
ta po $4,000,000. Likusiu du 
milijonu dolerių imperato
rius padalinęs privatinėms 
įstaigoms.

NAUJAS UŽSIENIŲ MI
NISTERS.

Petrogradas. — čionai 
skelbiama, kad nauju Rusi
jos užsienių reikalų minis
trių caras nuskyręs valsty
bės kontrolierių Pokrovskį.

ATSISAKO IMTI ALGAS.
Blogi apsireiškimai Chi

cago j e. Miesto administra
cija neturi pinigų. Miesto 
išdas tuščias. Ateinantiems 
metąms, sųlyg aprokaviiįių, 
bus keturi milijonai nepri
tekliaus. Kuo pridengti tą 
nepriteklių — sunku pasa
kyti. Miesto taryba visiems 
departamentams susiaurini> 
25 nuošimčiais išlaidas. Bet 
ir to nepakanka.

Tatai ąndai miesto ma
joras Thompson, miesto 
kontrolieris Pike ir miesto 
advokatas Ettelson atlaikė 
konferenciją ir nusprendė 
ateinančiais metais visi trįs 
neimti algų už vieną mėne
sį. Tuo budu norima duoti 
pavyzdis ir kitiems departa
mentų viršininkams, kad ir 
jie kaj-kuriam laikui atsi
sakytų imti algas.

Be to kontrolieris pažy
mėjo, jogei ateityj prisieisią 
kai-kurias miesto dalis’nak
timis neapšviesti. Tuo keliu, 
girdi, visgi busią galima 
šiek-tiek sutaupyti pinigų.

NUŽUDĖ POLICIANTĄ.
Nesuimtas piktadaris pra

eitą panedėlį nužudė poli- 
ciantą Edvardą Mulvihill, 
kuomet šitas mėgino sulai
kyti piktadarį, kurs buvo 
užkabinęs gatvėje merginą.

Į 13-ką mėnesių Chicago- 
je nužudyta 7 policiantai.

ATSISTATYDINO AUS
TRIJOS KABINETAS.
Londonas. — Atsistatydi

no Austrijos ministerių ka
binetas su premieru Koer- 
ber. Imperatorius Karolis 
Pranas atsistatydinimą pri
ėmė ir naują kabinetą su
organizuoti paskyrė Alek
sandrą Spitzmuellerį,buvu
sį kit-uomet prekybos mini
ster}. Koerberio kabinetas 
trumpai tebegyveno.

GALINGI BAIMĖS 
BLAŠKYTOJAI.

Ligos naikina laimę šei
mynoje. Labai yra ko bijo
tis jų. Bet yra saugus bū
das prašalinti baimę ir at
gauti tikrą proto ramumą.

Trinerio Amerikinis Kar
čiojo Vyno Eliksyras yra 
tuoju vaistu, kuris nuvaro 
visokią baimę. Jis prašalina 
priežastį, išmetamuosius da
lykus, susirinkusius vidu
riuose ir padarančius ten ti
krą dirvą ligoms. Jis išvalo 
vidurius, sustiprina žarnas 
nervus ir visą kūną ir grą
žina energiją. Jei turi kie
tus vidurius, galvos skaudė-1 
jimą, migreną, nervatumą, 
kliūtis, sujungtas su gyve
nimo permaina, ir t. t., jis 
suteiks tikrą palengvinimą. 
Kaina $1.00. Aptiekose. 
Daugelis žmonių nuolatos 
yra baimėje nuo ramatų ir 
neuralgijos. Laikyk namuo
se Trinerio Linimentą, o pa
matysi, kad šitos išblyškę 
šmėklos negali prieš jį at
silaikyti. Jiš taipgi greitai 
pagelbsti priepuoliuose, nuo 
išsisukimo, suputimo, nuša
limo ir tt. Kaina 25 ir 50c. 
aptiekose, krasa 35 ir 60 c. 
Jos. Triner, išdirbėjus che
mikas, 1333-1339 S. Ashland 
Ave., Chicago, Ill. Jei nori 
gražaus Trinerio auksinio 
kalendoriaus, pasiųsk 10c. 
persiuntimo lėšoms.

(Advt.).

Paieškai! seserų Kastutės Blažaičiu- 
kės ir Marės Blažaičiukės. Pastaroji 
yra išėjusi už vyro kurio pavardė 
Skučas ar Lobikis. Abidvi paeina iš 
Suvalkų gub.. Marijampolės pav.. Vei
verių parapijos, Jodbudis sodžiaus. 
Prašau atsiliepti adresu:

Mrs. Viktorija Rubienė, 
2016 N. Wabansia avė., Chicago, Ill.

Antanina Gališauskicnė ieško sū
naus Jono Gališausko, 16 metų am
žiaus. Pirm karo jis gyveno kaime 
Bagusiški, Kauno gub., Raseinių pav., 
šidlavos valsčiaus. Nežinia, kame jis 
dabar apsiverčia — ar jis liko po vo
kiečiu, ar išbėgo Rusijon. Kas apie ji 
sužinos, kur jis gyvena ir praneš že
miau padėtu adresu, tas gaus 5 do
lerius dovanų.

Mrs. Antanina Gališauskienė
1224 Liberty st., — Racine, Wis. 

U. S. of A.

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

ANT RANDOS

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

Aš, pranešu savo draugams, pažįsta
miems ir visiems lietuviams, kad aš 
atidariau naujų saliuu.ų žeminus pa
duotu adresu. Kviečiu atsilankyti, o 
busite gražiai priimti ir maloniai pa
vaišinti.

Taipgi pranešu, kad užlaikau sve
tainę susirinkimams, baliams, vestu
vėms ir kitiems reikalams. ' Pas mane 
galite užsisakyti visokių gėrimų pik
nikams ir t.t.

Su pagarba,

FRANK DALKUS
3301 So. Morgan St., Cnicago, IU.

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

B. <€ C. Bach,
3641 So. Halsted St.,

MILTAI VĖL PABRAN
GO.

Chicagos biržoje praeitą 
subatą įvyko negirdėtos su 
javais spekuliacijos. Tų 
spekuliacijų pasekmėmis bu
vo tas, kad kviečių kaina 
už bušelį padidinta 9^2 cen
tais.

Po šito tuojaus pašoko 
miltų kaina nuo 40 ligi 60c. 
už bačką ir su tuomi pasi
baigė visa viltis, kad duona 
atpigsianti, kaip pirmiau 
buvo manoma.

Duonkepiai dabar drą
siau tvirtina, kad duonos 
pabrangimo visa priežastis 
paeina nuo javų ir miltų 
brangumo. Bet federalis pro
kuroras yra nuomonės, kac 
duonkepiai turi padarę suo
kalbį. Duonkepiai, žinomas 
daiktas, nuo to užsigina ir 
ponas prokuratorius visgi

CHICAGOS SALIUNAI.
Buvęs Chicagos miestinis 

inžinierius, J. L. Jacobs, 
nepersenai surengė indomų 
pranešimą apie Chicagos 
saliunus. Tam tikslui jis 
naudojosi policijos informa
cijomis, rekordais ir saliunų 
stovio žinovų nurodymais.

Pranešimas tikrai indo- 
mus.

Chicago j e ant kiekvienų 
351 žmonių gyvuoja vienas 
saliunas.

Kuone pusė saliunų yra 
sujungti su viešbučiais, 
miegkambariais ir kitais 
privatiniais kambariais.

1,527 saliunai savo užpa
kalyj turi neva privatinius 
kambarius, o 1,364 saliunai 
tokius kambarius turi ant 
antrojo augšto.

Prie 633 saliunų ra resto- 
ranai-kavinės ir kabaretai.

718 saliunų yra sujungta 
su šokių svetainėmis.

2.420 saliunuose yra au
tomatiniai pianai ir 448 bi- 
lijardinės svetainės.,.

70 nuošimčių Chicagos sa
liunų yra bravarų valdžioje. 
Gi 34 nuošimčiai saliunų y- 
ra bravarų nuosavybe.

Iš tų smulkmenų mato
ma, kad visa Chicagos sa
liunų sistema atrodo per
daug nemoralė. Saliunuose 
ima pradžią visoks piktas.

Butų laikas visiems sa- 
liunams užduoti toks smū
gis, kad jie po to jau neį
stengtų atsigaivelioti.

B.

NAUDINGAS SKAITY
MAS.

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

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