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METAI XVIII

Prez. Wilson ir tai
kos reikalai

KARO PERŽVALGA.
Praėjusią savaitę svar

biausieji karo lauke atsiti
kimai įvyko, tai šiaurinėj 
Rumunijoj, kur teutonai ne 
tik rusus siunušo, bet dar 
paėmė kelis Rumunijos mie
stelius, gulinčius palei Juo
dąsias jūres, ir pasidarė ke
lią briauties Besarabijon, 
pietinėn Rusijon. Dabar jau 
beveik visa Rumunija pate
kusi teutonams, išėmus 
šiaurrytinį tos šalies kylį, 
kur yra miestas Jassy, ir 
kur šiandie kulkas turi sa
vo posėdžius Rumunijos 
parlamentas. Su teutonais 
palei Besarabiją grumiasi 
kuone vieni rusai, nes ru
munų armijos likučiai nu
gabenti į Besarabiją ir te
nai perorgan izuo j a ini.

Todėl aišku, ] 
kampanija Rumunijoje taip Į 
laimėta, ko jie patįs turbūt 
nesitikėjo. Rumunai sunai
kinti, išblaškyti, o rusai su
mušti ir dar vis mušami. 
Rumuniją patiko Serbijos 
likimas.

Dabar yra svarbus klau
simas, ką teutonai tolesniai 
pradės pamušę Rumuniją? 
Vieni spėja, kad jie briau- 
sis pietinėn Rusijon ir tai
kysis paimti Odessą. Kiti 
tvirtina, kad teutonai palei 
Besarabiją apsikasią ir žy
mias dalis savo karuomenės 
pasiusią prieš talkininkus į 
Makedoniją. Tečiau kol-kas 
teutonų tikslas nežinomas.

Kituose karo šonuose 
(frontuose) nėra didelių 
mušiu, apart priešakinių 
sargybų apsišaudymų ir ar- 
motų dvikovos. Anglai gi
riasi, kad jie turkus plie
kią Mesopotamijoje. Bet 
turkai oficialiai neprisipa
žįsta prie nepasisekimų. Te
čiau jie ir neužgina.

Taikos reikalai neina pir
myn. Suv. Valstijų prezi
dento Wilsono nota taikos 
reikale mažą įspūdį padarė 
į talkininkus. Šitą notą 
džiaugsmingai sutiko tik 
teutonai. Ir šiandie darbuo
jasi visomis savo išgalėmis, 
kad tik veikiau susiartinti 
su talkininkais ir pertrauk
ti karą.

Bet taikai priešinasi An
glija. Užvis labiaus prieši
nasi Rusija, kuri, žiūrėda
ma į Konstantinopolį tik 
seilę rįja. Juk Konstantino
polį jai pažadėjo atiduoti 
Anglija, Francija ir Italija.

Centralės valstybės, žinoma, 
iš to pažadėjimo tik juo
kiasi, ypač iš Rusijos leng
vatikybes. Turkija taippat 
pašiepia Rusiją. Girdi, jei 
Rusijai taip labai norisi į- 
sigyti Konstantinopolis, te
gu jinai ji pasiima, taigi — 
tegu užkariauja. Bet kur 
ten rusams prieiti prie Kon
stantinopolio.

Abelnai imant, taikos rei
kalai yra kol-kas labai pras
tam stovyj. Talkininkai y- 
ra davę kiti kitiems žodį 
skyrium su savo priešinin
kais nesitaikinti. Rasi, An
glija su Francija už kiek 

j lai ko ir nukryptų taikos pu 
sėn. Bet šitiedvi galės pa
daryti, jei Rusija nemes am
bicijos gauti Konstantino
polį ir kariauti tolesniai.

> 4 * V • • 1 1 •kad teutonui . Augi-jos karo laivyno mi- 
........misteris paskelbė mirtiną 

kovą prieš vokiečių nardan
čias laives, kurios skandi
na garlaivius. Tuo 
nutarta apginkluoti 
prekinius garlaivius, 
sujungtas veikimas Angli
jos ir Francijos karo laivy
nų. Anglijos karo laivyno 
ministeris pasakė, kad vi
sos vokiečių nardančios lai
vės turi būti išnaikintos.

tikslu
visus

Bus

KARIAUJANČIŲ ŠALIŲ 
REIKALAVIMAI IR 

IŠLYGOS.
Taikos reikale Vokietija 

savo priešininkams stato to
kias išlygas:

1. Apsiima apleisti Belgi
ją ir šiaurinę Franciją.

2. Įsteigti neprigulmingas 
Lietuvos ir Lenkijos valsty
bes.

3. Vokiečiams turi būti 
sugrąžintos visos kolionijos 
Afrikoj.

4. Serbija ir Černogorija 
turi tekti Austrijai.

5. Rumunija turi būti pa
dalinta Austrijai, Bulgari
jai ir Rusijai.
Talkininkų norai ir pasiu- 

lijimai.
1. Apleisti ir duoti atlygi

nimą Belgijai, Serbijai, Ru
munijai ir kitoms valstybė
lėms.

2. Sugražinti talkinin
kams visas vokiečių užim
tas teritorijas.

3. Atiduoti Francijai Al- 
zasą ir Lotaringiją.

4. Trieste atiduoti Itali
jai, o Bosniją ir Gercogovi- 
ną — Serbijai.
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5. Pavesti Konstantino-j RUSAI IŠGELBĖJO RU- 
polį Rusijai.

6. Lenkijos visos dalįs tu
ri būti suvienytos ir paves
tos Rusijos globai.

7. Panaikinti prūsų mili- 
tarizmą.

DAUG ŽUVŲ TITULUO
SIU.

Londonas. — Sulyg išlei
sto vokiečių gotajinio alma
nacho paaiški, jogei šiam 
kare žuvę Vokietijos — 258 
grafai, 567 baronai ir 1,465 
kitokių bajorų.

NESURADO TINKAMŲ 
VYRŲ.

Vienna. — Alexander 
Spitzmuller, kuriam impe
ratorius pavedė sutverti 
naują ministerių kabinetą, 
nesurado tam tikslui tinka
mų vyrų. Taigi dabar impe
ratorius sutverti kabinetą 
pavedė grafui Martini?, bu
vusiam žemdirbystės mini- 
steriui. •

MUNŲ ARMIJĄ.
Paryžius. — Dienraštis 

“Petit Parisien” gavo ži
nią, kad Rumunijos armijos 
blaškomus likučius nuo teu
tonų išgelbėjo rusai. Rumu
nų kareiviai be pavojaus 
persikėlė per Seret upę ir 
dabar Besarabijoj perorga
nizuojami, apginkluojami ir 
išnaujo bus statomi prieš 
teutonus. Dabartiniais lai
kais visą rumunų mūšio 
frontą yra- užėmę rusai ka
reiviai, kurie buvo pasiųsti 
sulaikyti teutonų bridvimą- 
si, kad išgelbėti šiek-tiek 
rumunų armijos. Ir rusams 
pasisekė išgelbėti rumunus 
nuo visiško sunaikinimo.

karuomenės, Kadangi An
glija jau turi 4 milijonus 
veikiančios karuomenės, ta
tai su naujai sumobilizuota 
bus penki milijonai karei
viu.

PRALEIS AUSTRIJOS , 
AMBASADORIŲ.

Washington. — Gauta ži
nia, kad kaip Anglija, taip 
ir Francija nusprendė pra
leisti per blokadą naują 
Austrijos ambasadorių Tar- 
novskį, kurs iškeliauja į 
Suv. Valstijas.

5 MILIJONAI KARUO
MENĖS.

Londonas. —- Anglijos 
parlamentas priėmė vyriau
sybės 
lizuoti

reikalavimą suniobi- 
dar vieną milijoną

ABELNAS GENERALIS 
ŠTABAS.

Paryžius. — Atstovas 
Hennesy įnešė Francijos 
parlamentan sumanymą su
tverti vieną abelną visų tal
kininkų valstybių generalį 
štabą, kad tuo būdų galima 
butų pasekmingiau veikti 
prieš teutonus.

.A •

Washington. — Suv. Val
stijų prezidentas Wilson 
pagaliau nusprendė pasi
darbuoti taikos reikale Eu
ropoje ir sulaikyti tolesnį 
žmonių kraujo praliejimą. 
Kaip ten nebūtų, bet turi į- 
vykti taika — tai preziden
to obalsis.

Prezidentas Wilson per 
valstybės sekretorių Lan
sing visoms kariaujančioms 
ir neutralėms valstybėms> e * 
pasiuntė notą, kuriąja kar
štai prašo, kad priešininkai 
kuoveikiau taikintus! ir 
pertrauktų kraujo pralieji
mą, žmonių skerdyneš.

Prezidento toks pasielgi
mas reiškia, kad jį turbūt 
teutonai verčia tai]) elgties, 
nes kitaip jis to nedarytų.
Vokietija — pilna vilties.

Kad prezidentą prie to 
darbo stumia ne kas kitas, 
kai]> tik teutonai,- paliiidija- 
faktas, kad Vokietijos am
basadorius von Bernstorff 
dažnai sukinėjasi aplink 
Baltuosius Rūmus ir dažnai 
turi pasikalbėjimus su val
stybės sekretoriumi Lan
sing. Ambasadorius net per- 
garsiai ima kalbėti, kad 
pirmieji žingsniai taikos 
reikale gana pasekmingai 
jau atlikti, ir kad prezi
dento įsimaišymas padarys 
didelę intaką į kariaujan
čias šalis.

A i n ba sa do ria u»s Berns- 
torffo nuomone, kariaujan
čiu ir neutralių šalių atsto
vai neužilgo attiksią ben
drą konferenciją ir imsią 
apkalbėti išlygas, sulyg ku
rių butu galima susitaikin
ti.*

Taigi Vokietija sujudino 
žemę ir dangų, kad tik kuo
veikiau taikinties ir per
traukti karą.

Prezidento nota.
Prezidento Wilsono tai

kos nota, pasiųsta visoms 
kariaujančioms ir neutra
lėms šalims, sutraukoje taip 
skamba:

“Suv,: Valstijų preziden
tas priihfonnavo mane, i- 
dant pasiūlyčiau sugestiją 
jo ciesoriškos (ar karališ
kos) didybės vyriausybei, ar 
kartais nebūtų galima pra
dėti darbuoties su tikslu 
pertraukti kruviną karą. 
Prezidentas pasitiki, kad jo 
taikinė propozicija bus pa
imta atidžion, kaipo tikra 
ir prietelinga propozicija, 
paeinanti ne tiktai nuo prie- 
telio, bet ir neutralūs tau
tos atstovo, kurios reikalai 
taippat stipriai paliesti ši
to karo, ir kuri trokšta vei
kesnio nusprendimo apie 
tai, kokios bus pastatytos

išlygos, kad toksai padėji
mas ilgai nesitęs, ir kad 
Suv. Valstijų reikalai nebus 
paliesti, kuomet karas tęsis 
tolesniai”.

Senas taikos pienas.
Toliaus notoje sakoma:
“Propozicija, kurią šian

die inteikiu, jau senai gyva
vo prezidento mintyje. Pre
zidentui nelabai yra smagu 
maišyties tokiam momente, 
kuomet kariaujančių šalių 
likimas svyruoja, ir kuomet 
prisieina sulošti svarbią ro
lę. Prezidentas ima ant sa
vęs visą atsakomybę ir už- 
sitarnavimą, jei taikos rei
kalas pasieks laimingojo ga
lo.

“Prie šitos progos prezi
dentas stato sugestiją, ar 
nebūtų galima, kad visos ši
tam kare įveltos tautos iš
reikštų savo pažiūras ir nuo
mones, kokiuose atsitiki- 
miiose gali būti paskelbia“ 
mas karas ir kokruo budu 
jo apsisaugoti ateityje. 
Prezidentas nepaduoda nuo
monės šitam atsitikime, bet 
butų laimingas išklausyti 
kitų valstybių nuomones ir 
jas su atsidėjimu apsvars
tyti.

“Bet kol bus pradėti bent 
kokie žingsniai, kurie gale- 
tų sureguliuoti iš dabartinio 
karo visus pasirokavimus,. 
yra reikalinga, idant visoms 
interesuotoms tautoms butų 
duota garantija neprigul- 
mybės, teisingo teritorijalio 
paskirstymo, taippat politi- 
kinės ir prekybinės laisvės.

“Suv. Valstijų tauta, 
kaip ir jos vyriausybė, yra 
gyvai užinteresuota nuola
tinės taikos garantijos klau
simu ateityje. Be to ąmeri- 
koninė tauta ir jos vyriau
sybė reikalauja, idant ma
žesnės ir silpnesnės pasau
lio tautos nebūtų skriau
džiamos ir persekiojamos. 
Esame pasirengę bendrai 
veikti taip svarbiuose reika
luose su visa energija ir vi
sokiais galimais budais, 
kuomet pasibaigs karas.”
Karas turi but pabaigtas.
“Bet visupirmu turi būti 

pabaigtas karas, kol bus im
tasi kitų reikalų.

“Kokios turi būti taikos 
išlygos, apie tai svarstyti 
nenorime ir negalime, bet 
Suv. Valstijų prezidentas 
jaučiasi turįs pareigą už
bėgti tolesniems naikini
mams ir smūgiams, kokius 
apturi civilizacija ir kokius 
pasaulis paneša nuostolius, 
kurie nekuomet nebus ati
taisyti ir nebus už tai atly
ginta.

(Tąsa ant 3 p.).
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Barnard J. Baumer
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Juozas Banciavičius, Suv, 
gub., ieško sesers Amelijos,

Suv, 
Trei-

St. Balčys iešL 
Juozapo Balčyčio.

Aleksandras Balceris, .ieš
ko brolio Longino Balcerio 
Gyveno jis Kensingtone.

Jeigu nori sužinoti, kaip kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuve gali gauti tą giamofoną VISAI UZDY
KĄ, tai parašyk laišką su už ’Jausimu į

Ona Žilinskaitė ieško bro 
lio Klemenso Žilinsko.

BERLYNO GYVENTO
JŲ PASILAIKYMAS.

4* Phone Central 5615

Ar Nori Šitą Gramofoną Gauti 

VISAI UŽDYKĄ?

Kotrina Vasilienė, iš Suv, 
gub., ieško vyro Jurgio Va- 
šiliaus, brolio Vinco Jurk- 
šiuno ir sesers Marės Kadi- 
šienės.

Pranciškus Vitkus, Kau 
no g., ieško giminių.

Antanas Žalis, iš Kuktiš 
kiu par., ieško švogerio A 
nupro Sezos ir pažįstamų.

Miesto Ofisas: Room 508-509

Marijona J. Martinkevi 
čienė ieško sesers Viktoru 
jos Waiche.

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

Gaidamavi 
ieško brolio Bronis 

Gaidamavičiaus ir se 
Vladislavos Baronie

..Vincas Abraitis, 
gub., paieško- Antano 
gio (Trzcciak).

VOKIEČIAI ŽUDO 
BELGUS.

Peliksas Bulzgis, Kauno 
gub., ieško giminių ir pa
žįstamų.

Liudvikas Stanevičius 
ieško savo giminių ir pažįs-

GRAIKŲ ROJALISTŲ 
PROTESTAS.

Jonas Marcinkevičius, 
Kauno gub., ieško savo gi
minių ir pažįstamų.

Vincas Banciavičius, Suv, 
gub., ieško brolio Antano, 
gyvenusio Shenandoah, Pa,

Boleslavas Vilimavičius 
ieško giminių ir pažįstamų 
Amerikoje.

Amsterdam. — Vokiečių 
karo teismas \Hazeltė, Bel
gijoje, nubaudė mirtimi 20 
belgų. Jų 11 jau nužudyta 
— sušaudyta. Kiti 48 belgai 
nubausta sunkiausiais dar
bais, o 64 deportuota Vokie
tijon.

Kitoj vietoj vokiečių ka
ro teismas pradėjo 192 bel
gų bylų. Jie visi intariami 
šnipinėjime prieš vokiečius.

Be to gauta žinios, kad 
vokiečiai tūkstančius belgų 
pasiuntė dirbdint apkasus 
vakariniam karo šone. Ton 
jų daug žuvę mušiu metu.

Pasirodo, kad vokiečiai 
karo lauke belgais prisiden
gia nuo priešininko kulip-

Master Designing Schoo!
J. F. Kasnicka, principalas.

118 N. La Salle st., Room 416, 41
X Prieš City Hall.

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

Kreipkitės adresu:
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan st., 
Chicago, Ill.

Juozas Babušis iš Griš 
kabudžio parapijos ieško gi 
minių ir pažįstamų.

Ona Plaušinaitytė, Anta
no duktė, iš Marijampolės, 
ieško Amerikoje dėdžių ir 
pusbrolių — Prano Plauši- 
naičio, V. Navicko ir Jono 
ir Onos Krakauskų.

EVESKI0W? 
X^NOKYKIA 
3106 So.Halsted St.,Chic^ 

Čia gali išmokti angliškai

Aleksandra 
čaitė 
lavo 
sers 
nė s. .

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

H. Rubenstein & Co.
Plunksnos ir Pūkai

Lietuvių pabėgėlių iii- 
formacijinis skyrius

Juozas Pranckevičius, Suv, 
gub., ieško savo giminių.

Antanas Venckunas, Suv. 
gub., ieško švogerio Zubavi- 
čiaus ir Valaičio, taippat 
brolio Andriaus Naginionio 
ir seselių.

Indomų vaizdelį iš Vokie
tijos sostinės gyventojų pa- 
silaikymo paduoda p. Al
varez del Zozjo hispanių 
laikraštyj “El Liberal”.

“Mano atminimas palygi
na .1914 metų dienas su da
bartiniu laiku. Berlyno gat
vėse jau nesimato žmonių, 
kurie su doiha tėmytusi į 
karuomėnės maršavimus.

“Jei dabar apituštėj so
stinėj pasitaiko koks truk- 
šmingas žmonių susispieti- 
mas, tai galima numanyti, 
kad toj vietoj paskelbta iš
pardavimas kelių šimtų ki
logramų cukraus, bulvių ar
ba sviesto. Tuomet žmonės, 
nežiūrint šalčio arba smar-

CHICAGO, ILL.
vakarais iki 9 vai. Subatomis esti 

Nedėldioniais — iki 6 vai. vakare.

Ona Petrauskaitė, Kauno 
gub., ieško seselės Stanisla
vos Petrauskaitės.

kiaušio lietaus, ištisomis 
valandomis laukia progos 
nusipirkti tų daiktų. Žino
ma, daugiausia susispiečia 
moterįs, nes kuone visi vy
rai paimti karam

“Tokie susibėgimai labai 
dažnai pasitaiko priemies
čiuose, kur gyvena darbi
ninkų žmonos, su vaikais. 
Vidumiestis nuo panašių ap
sireiškimų saugojamas, kad 
to visa nepamatytų sveti
mų šalių korespondentai 
ir šiaipjau atstovai. Tečiau 
korespondentai visur įlenda 
ir viską sužino. Jie netingi 
aplankyti ir tolimiausius 
priemiesčius, kad sužinoti 
gyventojų padėjimą, jų u-

Kazimieras Čuras, nuo 
Panevėžio, ieško giminių ir 
pažįstamų Amerikoje.

Petras Grigarevičia, Kau 
no gub., ieško giminių ir pa
žįstamų. < •

Aleksandras Rilskis, Suv. 
gub., ieško tetos Antaninos 
Revenciutės.

Ona Slaminskienė, 
gub., nuo Slabados, 
sūnaus Juozo Slaminskio 
kurs pirmiau gyveno Ho
mestead, Pa.

Mokykis kirpimo ir designing 
vyriškų ir moteriškų aprėdalų.

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

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

Elektra varomos mašinas mu
su siuvimo skyriuose.

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

Teopilė Chmieliauskaitė 
iš Marijampolės ieško dė
džių: Petro, Juliaus, Anta
no ir Jurgio Chmieliauskų 
ir Jono Janulaičio, gyvenu
sio Shenandoah, Pa.

“O Berlyno priemiesčiuo
se siaučia baisiausias var
gas, skurdas. Moterįs su 
vaikais ir seneliai skundžia
si maisto stoka. Žmonės 
badmiriauja. Kai-kurie per 
kelias savaites niekur nega
li gauti duonos.

“Mažai ten kalbama ir 
apie vokiečių armijų pasi
sekimus karo laukuose. Ne
džiugina jų vienur ir kitur 
vokiečių laimėjimai. Ten 
žmonės užimti tik viena 
mintimi — karo pabaiga.

“Gyventojai karo pabai
gos laukia su didžiausiuoju 
pasiilgimu. Bet kad šitą ka
rą pabaigti, tam tikslui jie 
neturi nei jėgos, nei valios, 
nei reikalaujamos iniciaty
vos.

Krautuvė atdara utaruinkais, ketvergais ir subatomis 
vai. vak. Nedėldieniais iki 1 vai. dienos.

I S. P. TANANEVIČIUS, Savininkas
83249 So. Morgan St, >. CHICAGO, ILL.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS!
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarcntuojame Tamsiai sučė- 

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

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir brangiaus.
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50.
Skrynios ir valyzai.

S. GORDON
1415 So. Halsted St.,

Storas atdaras kasdieną 
atdaras iki 11 vai. vakare.

DWELLS
^iemorlal Bells a Specialty. 

McShaa. ZUU foundry (fe, Baltimore. Md.lIAA.

Antanas Kuncaitis ieško 
brolio Pranciškaus Kuncai- 
čio ir sesers Pranciškos 
Kuncaičytės. Šita yra jau 
vedusi.

NAUJIENA MUZIKANTAMS
Jau išėjo iš spaudos lietuvišku šokią rinki-'s. jame telpa 18 nau

jausią lietuvišku šokiu. Pritaikintas tgip, kad iš to paties rinkinio gš-

t įsas rinkinis yra atspausdintas ant geros poporos, išleistas V. 
Niekaus, Chicago, 11'1. Galima gauti TANANEVICZ PUB. CO. kningy- 
ne. Kaina su prisiuntimu

TIKTAI $1.00
Tananevicz Publishing Co.. Inc.

3249 So: Morgan St. CHICAGO, ILL.

Dr. A. R. Blumanthal
. . E^zainonuojame Ahis
—uždyką

Valandos; uno 9 ryto 
. jki 9 okaio. Ncdelio- 

nuo Širvio iki 12 vai.
dieną-

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

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 kariaujančiu viešpati
jų karaliai prieš valgį, po 
valgio, rytą ir vakarą skai
to “Žvirblį” ir juo negali 
atsigerėti.

“Žvirblio” juokai ir de
vyniomis pėtnyčiomis sumi
gusius žmones pralinksmi
na; vyrui, moterys, vaikai, 
merginos ir vaikinai “Žvir
blio” pasiskaitę jaučiasi 
laimingi ir visuomet sako, 
kad už “Žvirblį” nieko pa
saulyj nėra geresnio.

‘ ‘ Žvirblio ’ ’ moksliškumui 
niekas negali prilygti, 
“Žvirblio” išradimais pasi
naudoja net šio pasaulio 
mokslą vyriai. 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.

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl kad duoda geriausius vei- 

dinimus už,pigiausias kainas.
Už J5c čia pamatysi gražesnį 

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

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

Subatomis ir nedOlipmi 2 vai. po 
pietų.

Jei nori linksmai praleisti va 
landą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

i Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 

j Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chiruigas pabaigęs Indianos 

Į Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 0-11 rito, 3-4 po plot. 7-9, 
vakaro. Nedelioms: 9 11 rito 11 popiet. '

UTAISYTAS iš formulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypt!) zokohinku,

Andrius Tumosa 
brolio Miko Tmnosos. A- 
dresas: Russia, Počt. st. 
Stolbcy. Centr. Obyvatelski 
Komitet, dlia Andriejų Tu
mosa.

640 W. 14th St.
Arti ted

Atdara Nedeliomis

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

3249 So. Morgan St. Chicago, Ill. |

I 35 N. Dearborn St. :-s Chicago
•:^«:^*:**:**:*«:*-:^.:^*:m:^:^*:**:^:^:*.^*:**1m:*-.«*:*-:*.:’*.*****.********.*****.‘v*.**:,v*.**.’*.*,.*’.-,.*-.****v*.**.***

Telefonas Yards 2721 jj
Dr. J. JONIKASTiS g

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

M
3337 So. Morgan St. Chicago, 14. g n

MHMMIHMMMIMBMIM

Boleslavas Giedra, iš Kau 
no gub., prašo atsiliepti sa
vo giminių ir pažįstamų.

Atėnai. — Graikijos ka
raliaus Konstantino vy
riausybė inteikė talkinin
kams protestą, kad talki
ninkų karo laivai, kurie tu
ri užblokavę Graikijos pa
kraščius, praleidžia garlai
vius su Venizeloso maišti
ninkais, kurie vis daugiau 
salų painia savo rankosna.

Į šitą protestą Anglija su 
Francija atsakė, kad jos 
Venizeloso šalininkų nelai
ko kokiais ten maištinin
kais ir todėl jiems leidžia
ma savo šalyj veikti visa 
tai, kas jiems norisi.

Dr O. C . HEINE
DENTIST AS 

OFISAS-Vampas 31 jr So. Halttej gal. 
(Gymims viriajtiekos) CHICAGO, HL

apsireiškia esąs. stebėtinai pasekmingu 
nuo geMtfto ptlęo įjirnfi, ger- 

CSV klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nūs lojimo apetito 

Įj K šalčio <;alvojr. cat., e.et., Sutai- 
somas isdirbūju labai pagarsėjusio

PAIH-EXPELLEHIO- 
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per-ptis^ šimtmečio—25c. 
už boukutę visose aptiekose, 
arbii galite užsisakyti tiesiai iž 
F. AL. RICHTER & CO, 

74—80 Washington Street, Hew York.

Andrius Garuckis, karei 
vis, iš Ramygalos, ieško gi 
minių ir pažįstamų Aincri

nfl5TERfeOs)5Y5TEH

Kiekvienas Gali Būti 
FotcgraLstų.

Ką-tik išėjo iš spaudos 
pirma lietuvių kalboj 
knyga, iš kurios kiek- 
vienas gali lengvai iš- 
mokti f^.ografystės 
amato. Prisiąskite $1, 
0 gaus‘tb šitą knygą. 
Siuntimą apmokame.

V ■ Adresuokite:
NORTH END PHOTO CO.

Selkirk Ave., Winnipeg, Man.

Kotrina Skinkienė, Suv. 
tjr gub., ieško žento Juozo Čin- 

S, beikos.

Karolis Avižienis ieško
* I
į; kun. Skrypkos, Jo adresas: 
J; rRussia Gorod Voronež, Ni- 
*;' kitinskaja ui. 27, 1-je učen. 
S L obščežitie, učen. 8-go klasa, 
*' K. Avižienisu.

LENTOS
visokios rušles <lej statymo namų taip 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Go.

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

I MILDA I 
: TEATRAS |
I 3138-42 So. Halsted St. 1

Pirmoji lentų pjovinyčia 
tsaw-mill) buvo pastaty
dinta 1427 metais Madeira 
saloje.

2
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No. 42 Lietuvių Laikraštis “Katalikas”

| • Lietuviai Amerikoje
ROCHESTER, N. Y.

Malonu regėti, kad šios 
|! apylinkės lietuviai myli sa-

fc..
g/.
i

Gruodžio 3 d. bažnyti- . 
nėję svetainėje kalbėjo, su
grįžęs iš Lietuvos atstovas! 
dr- J. Bielskis. Žmonės, žin- 
geidaudami išgirsti apie 
Lietuvą, pradėjo rinkt i es 
valandą ansčiau prieš pa
skirtą laiką; per jokias pra
kalbas neprieidavo tiek 
daug žmonių, kaip šį kartą. 
Vakarą atidarė vietinis kle
bonas kun. J. Kasakaitis 
trumpa prakalbėle paaiškin
damas, jog pasitaikė mums 
gera proga išgirsti šį-tą iš 
to vargų kampelio, musų 
brangios tėvynės, ir pakvie
tė gerb. atstovą papasakoti, 
ką jis tenai girdėjo ir regė
jo. Dr. Bielskio kalba rim
ta, gyva, didžiai žingeidi, ir 
pertai visi ramiai užsilaikė 
ir atydžiai klausėsi. Kalbė
tojas vaizdžiai nupiešė da
bartinį Lietuvos stovį, ne
išpasakytą vargą ir skur
dą musų brolių ir sesučių; 
ypač giliai sujudino visus 
pasakojimas apie tų mažu

tėlių-vaikučių padėjimą
prieglaudose, kurie nors ba
si, nuplyšę, išblyškę, nieko 
daugiau nereikalauja nuo 
mus amerikiečių, vien tik 
duonutės; girdint tą nevie
nam klausytojui nuriedėjo 
per veidą stambi ašarėlė. 
Priminė taipgi kalbėtojas, 
kokią naudą suteikia dabar 
ten Lietuvių Draugija nu
kentėjusiems nuo karo šel-

Programą užbaigė Šv. Ce
cilijos choras sudainuoda
mas: “Lietuva, Tėvyne Mu-

vo tėvynę ir mesdami pol- 
ską viarą glaudžiasi prie 
šv. katalikiško tikėjimo.

A. Jaunutis 
“Dr.”

Iš Amerikos

SU”.

MONESSEN, PA.

Nors jau senai girdėjau 
apie šios apylinkės lietu
vius, vienok labai blogai a- 
pie juos maniau: laikiau 
Carbondalio lietuvius už ko
kius ten ištautėlius — nesu- 
pratėlius. Bet buvusi Lietu
viška Diena aiškiai parodė, 
kad Carbondalio lietuviai 
geri ir darbštus tėvynai
niai: nes toje dienoje ne tik
patįs Lietuvos vargams au-jdžiavą Lietuvoje. Visi ge- 
kavo, bet rūpestingai rinko rai kalbėjo.
aukas ir nuo svetimtaučių. Šį metą čia lietuvių yra 
Dar prakilnesnę dvasią ir aštuoni. Lietuviškos pamo-

ALLEGHANY, N. Y.

Gruodžio 9 d. 1916 m. -šv. 
Bonaventūro mokslainės 
lietuviai moksleiviai laikė 
susirinkimą. Aptarus kuo
pos reikalus, pirm, skatino 
mokinius rengties prie an
glų kalboje programo, kurį 
manoma ateityje surengti 
Paskui buvo programas. J. 
Arbačiauskas kalbėjo apie 
praeitą ir dabartinį lietuvių 
padėjimą. J. Miliauskas 
skaitė referatą — Pasiauk- 
avimas. J. Švirkas kalbėjo 
apie sulenkėjimą, ir bau-

WILSONAS DARBUO- sį, ir kad pagaliau sužibės 
JASI TAIKOS REIKALE, šviesa ant dabartinių pasau

lio santikių”.
Pasirašo: Lansing.
Toks tai prezidento notos 

turinys abelnoje sutraukoje.
Vokietija sutinka taikin- 

ties.
Prezidento Wilsono no

tos turinys tuojaus kable- 
gramu pasiųstas Vokietijos 

Iš Berlyno 
kad

Suv. Valstijų 
pasiulijimais.

tautišką susipratimą Car- 
bondalio lietuviai parodė 
lapkričio 27 dienoj, kuomet 
parengė d-rui J. Bielskiui 
ir kun. A. Janušui p. Les- 
kauskio svetainėje prakal
bas, laike kurių gražiai už
silaikė ir savo broliams nuo j 
karo nukentėjusiems, su
metė dar 27 dol. su centais 
aukų. D-ras Bielskis len
kiškai ir lietuviškai kalbėjo 
apie Lietuvos tėvynės var
gus, o kun. Janušas lietu
viškai ir lenkiškai kalbėjo 
apie polską viarą ir įvairias 
lenkų šelmystes (nes čion 
yra būrys musų brolių —

pti; jiji vienintelė užlaiko 'ietuvh>’ kalbančiu ^po pros-
tas prieglaudas ir pagal sa- 

V vo išgalės gina nuo bado 
kaip tuos mažučius, musų 
Lietuvos ateitį, taip ir su
augusius žmones. Tai Drau
gijai suteikia didžiausią pa- 
gelbą iš Amerikos Tautos 
Fondas, kurio skyriai pri
valo būti kiekvienoje lietu
vių kolionijoje. Garbė ro- 
chesteriečiams, jog turi to
kių skyrių ir gana daug au
kų jau surinko taip svar
biam dalykui!

Antroj savo kalbos daly j 
dr. Bielskis kalbėjo apie be
laisvius Vokietijoje, jog jų 
ten didžiausias vargas, kad 
maisto užtektinai negauna; 
toliaus, apie susinėsimą su 
Lietuva ir galutinai paaiš
kino apie naują aukų rinki
mo būdą, arba suorganizavi
mą lietuvių armijos geibs
tančios savo tėvynę, kurią 
sudarys aukautojai kas mė
nuo pradedant nuo 25c., ir 
daugiaus iki karo pabaigai. 
Tuoj pasižadėjusių prisira
šė į 70 ypatų: naudinga bu- 

' tų, jeigu jie visi savo priža
dus išpildytų, pasirodytų 
tikrais tėvynainiais.

Pertraukose buvo eilės. 
Gražiai padeklemavo p-lės: 
P. Steponaičiutė ir E. Ka
ralaitė ir A. Baranauskas; 
ypač pastarasis parodė ga
bumą prie sakymo eilių, 
balsas aiškus, gestai natu- 
rališki, tik reikia tankiaus 
sakyti.

Paskui kun. Kasakaitis 
prabilo į klausytojus karš
tai žadindamas visus var
dan badaujančios tėvynės 
paaukauti kiek kas išsigali, 
ir pranešė, jog visos aukos 
eis per vietinį skyrių Tau
tos Fondan. Ir ištikrųjų ro- 
chesteriečiai, kaip visada, 
taip ir šį kartą pasižymėjo 
savo gausiomis aukomis.

Šį metą čia lietuvių yra

kos ėsti du kartu į savaitę.
S.

ST. LOUIS, MO.

Lapkričio 26 d. vietos kle- Į 
bonas kun. M. A. Vitkus 
parengė vakarėlį su pasi- 

i linksminimu ir kitokiais pa
maitinimais. Vakarėlio tik
slas buvo bažnytinių metų 
užbaigimas.

Vakaran atėjo daug pa
rapijom;. Atėję turėjo pro
gą su kaimynais pasišnekė
ti ir susipažinti. Buvo lietu
viškos žaismės, k. t. “Žvir- 
bleils”. “Aguonėlė” ir kiti. 
Svarbaiusia tai buvo plati
nimas katalikiškos spaudos.

Vakaras pasisekė gerai. 
Nuo vakaro liko gerai pel
no. Pelnas paskirtas parapi
jos naudai.

Vardan parapijos visiems 
prisidėjusiems ačiū!

U.

temų, tai yra, maišytai lie- 
tuviškai-lenkiškai-gudiškai). 
Pasekmės šių prakalbų bu
vo labai geros ir vietiniams 
lietuviams naudingos: nes, 
apart gausių aukų suvar
gintai tėvynei, 12 šeimynų 
atsižadėjo polskos viaros 
ir sugrįžo prie šv. Antano 
katalikiškos lietuviškos 
žnvčios, Forest Citv, 
Manau, kad greit ir 
Carbondalio lietuviai 
sišvies, susipras ir nebeno
rės lenkams beinanti, bet 
visi sugrįš prie šv. Antano 
katalikiškos lietuviškos ba
žnyčios, kurioje kunigai 
žmonių dvasiškus reikalus 
atlieka lietuviškoje, lenkiš- dolerių skiriama kitokiems 
ko j e ir kitose kalbose. ginklams, i

ba- 
Pa. 
visi 
ap-

4,000 KULKASVAIDŽIŲ 
S. V. KARUOMENEI.

Washington. — Suv. Val
stijų vyriausybė nusprendė 
pagaminti 4,000 kulkasvai- 
džių šios šalies karuomenei. 
Šitie kulkasvaidžiai sulyg 
padaryto kontrakto atsieisią 
pusšešto milijono dolerių. 
Be to, pusdešimto milijono

(Pabaiga nuo 1 p.).
“Suv. Valstijų preziden

tas trokštų žinoti, ‘kokios y- 
ra kariaujančių šalių nuo
monės ir išlygos, sulyg ku
rių butų galima pradėti tai- 
tai žiuri ir atsineša neutra- 
lės šalįs, kurios gali suloš
ti svarbią rolę šitam reika
le”.

Visas pasaulis paliestas.
“Eurpos karu paliestas 

visas pasaulis. Kiekvienas 
tautų šeimynų narys atjau
čia sunkenybę to baisaus su 
ginklais susirėmimo, kuris 
sėja terorą ir sunaikinimą. 
Nėra tautos civilizuotam pa
saulyj, kuri neatjaustų to 
pasibaisėtino stovio ir ne
norėtų savo intekme pasi
darbuoti prieš tą pragaištin
gumą.

“Kariaujančių šalių val
kos derybas: taipgi, kaip į 
stybiniai vyrai jau išreiškė 
savo nuomones ir svarbes
niuosius reikalavimų punk
tus: bet nei vienas tų vyrų 
neapibrėžė aiškių išlygų, 
kurios galėtų užganėdinti 
tautą ir del kokių priežas
čių tasai pasibaisėtinas ka
ras vedamas”.

Taika gal arti.
“Gal taika yra arčiau, 

negu mums rodosi, jei vie
na ir kita kariaujanti pusi 
išreikš savoi nuomones ir 
reikalavimus ir pagaliaus 
taikos konferencija gali pri
vesti prie bendrojo susipra
timo ir nusileidimo iš abie
jų pusių; gal toji konferen
cija užtikrins mums nuo
latine ramybę ateityje.

“Prezidentas iš savo pu
sės nesiūlo taikos; nesisiu- 
lo net būti tarpininku. 
Trokšta jis tiktai iškvošti 
kariaujančių šalių opiniją 
kad persitikrinti, kaij 
mums yra dar toli prie tai
kos, prie kurios kibą kiek
vienas musų skubinasi.

“Prezidentas tiki, kad 
dvasia, kokioj jis kalba, ir 
tikslas, prie kurio jis eina, 
visų interesuotų šiam kare 
bus suprasta ir pasitiki, jo- 
gei atras savo žodžių atgar-

merikos kontinento, su tik
slu protestuoti prieš graži
nimą barbarystės' vedant šį 
karą, į ką su didžiausia pa
nieka žiūrisi visas civilizuo
tas pasaulis”.

Peticijos pagaminime da
lyvavo ir Elihu Root.

ščionis ir mylįs žmoniją, 
prašau tavęs, kad panaudo
tum savo intekmę taikos 
žvilgsniu. Nepalik atsako
mybėje už tolimesnį kraujo 
praliejimą ir stok taikos 
derybosna”.

—Nelson Harding in Brooklyn Eagle.

Balkanų stovis taip suirę s, kad sunku jis ir pataisytu

kaizeris

TURKAI PALIUOSAVO 
AMERIKONUS.

Washington. — Sirijoj ir 
Palestinoj seniau turkų vy
riausybė buvo suėmusi 200 
amerikonų. Dabar gauta ži
nia, kad Turkija visus juos 
paliuosavusi ir pasiunčiusi 
Beirutan, iš kur jie galės 
keliauti į Ameriką.

vyriausybei, 
gauta žinia, 
sutinkąs su 
prezidento
Karo stovyklon jis pasi
kvietęs Suv. Valstijų am
basadorių Gerardą, kad su 
šituo plačiau apkalbėti tai
kos reikalus ir prezidento 
Wilsono pasiųlijimus.

Taippat iš Berlyno pra
nešama, kad Vokietija atsi
sako nuo užimtų teritorijų 
pasisavinimo, tik reikalau
ja, kad jai butų sugražinta 
visos kolionijos arba už jas 
atlyginimas.

Vokietija be to 
kitus nusileidimus 
kams.

Rasi prezidento
nota ir pagelbės kiek sutai
kinti kariaujančias šalis.

O jau butų laikas baigti 
šitą kelių metų kruviną iš- 
simėginimą.

stato ir 
talkinin-

Wil šono

DAUGIAU KELIŲ 
ILLINOISE. x

Danville, Ill. — Draugija 
taisyti kelius Illinois val
stijoje, anądien savo susi
rinkime parėmė valstijos 
vyresnybės sumanymą pas
kirti 100 milijonų doleriu iš
taisyti naujus ir pagerinti 
senus kelius visoj valstijoj. 
Tais naujais keliais norima 
sujungti visus miestus ir 
miestelius, turinčius pervirš 
200,000 gyventojų. Minėta 
draugija pareikalavo, kad 
legislatura tą svarbų klau
simą padėti; ant baloto 1918 
metais. Šitą klausimą turi 
išrišti piliečiai savo balsais.

DEFICITAS DĖDĖS 
ŠAMO IŠDE.

Washington. — Preziden
tas Wilson praneša, kad 
Suv. Valstijoms yra būtinai 
reikalinga išleisti naują mo
kesčių įstatymą, sulyg ku
rio butų galima padengti 
didelis šalies išde nepritek
lius, koks pramatomas atei
nančiais metais. Tečiau 
prezidentas yra priešingas 
bondų išleidimui; Ateinan
čiais metais deficito (nepri
tekliaus) išde busią ligi 300 
milijonų dolerių.

. ■
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LAIMĖJO DIDELĘ 
BYLĄ.

Memphis, Tenn. — Pri
siekusių teisęjų suolas čio
nai pripažino $22,500 atly
ginimo nigeriui M. Harris, 
kurio namus minia suardė, 
beieškodama vieno nigerio 
ir norėdama jį linčiuoti. Bet 
Harris pasipriešino minios 
įsiveržimui į jo namus. Tuo
met minia jo namus suplai- 
šino dinamitu ir patį nige- 
rį sužeidė. Nigeris minios 
vadovus patraukė tiesom 
Teisėjai nusprendė, kad 

^kiekvieno piliečio namar y- 
ra jo tvirtove, kurią turi 
nios užpuolimo.
teisę ginti nuo beteisio mi-

Apart atlyginimo nige
riui, minios vadovams dar 
uždėta $20,000 pabaudos.

VOKIEČIŲ ŠNIPŲ 
BYLA.

Sari Francisco, Cal. —- 
Čionai prasidėjo vokiečių 
šnipų byla. Jie kaltinami 
už suokalbiavimą suplaišin- 
ti Suv. Valstijose visas 
dirbtuves, kuriose dirbama 
talkininkams amunicija. 
Kaltinamieji teisinasi tuo, 
kad jie buvę įsilaužę tik į- 
staigon, kur buvo dirbamos 
Anglijai nardančios laivės, 
kad patirti tų laivių konr 
strukciją. Kitokių blogų no
rų neturėję. Tečiau yra 
prieš juos prirodymai, kad 
jie mėginę kesinties ant a- 
municijos dirbtuvių.

BRYAN DARBUOJASI 
UŽ TAIKĄ.

Jacksonville, Fla. — Bu
vęs Suv. Valstijų valstybi
nis sekretorius, W. J. Bry
an, pasiuntė Anglijos mini- 
sterių pirmininkui, Lloyd 
George, sekančio turinio.no
tą:

“Kaipo kariaujančių 
tautų prietelis, kaipo krik-

BUS UŽDRAUSTA ŽE
MINTI TAUTOS HIMNĄ.

New York. — Kaip pa
sielgta Bostone, taip nori
ma padaryti ir čionai — aš
triai uždrausti prie bile ko
kios progos groti Amerikos 
tautinį himną — “The Star 
Spangled Banner”. Ypatin
gai bus uždrausta šitas him
nas groti restoranuose, ka
vinėse, saliunuose ir kito
kiuose urvuose. Nes toks 
pasielgimas tautos himną 
pakeičia paprasta gatvės 
dainuška.

Civilizuojasi amerikonai.

Jaunos merginos, pasitai
kius piršliams, klausia: koks 
jaunikis, ar jaunas, ar pato
gus?

Senesnės merginos klau- 
isiii1: Kuo’j is yra?

Senmergės klausia: Ka
me jis yra?

Lietuvių
^Parapijų |
6 Mokykloms

EMENTORIUS

REIKALAUJA SMAR
KESNIO VEIKIMO.

New York. — Preziden
tui Wilsonui inteikta peti
cija, po kuria pasirašę šios 
šalies žymiausi asmenįs. Ši
ta peticija prezidentas ska
tinamas imti energingiau 
veikti prieš belgų deporta
ciją į Vokietiją. Peticijoje 
tarp kitko pasakyta:

“Trokštame, kad butų 
imtasi kuoaštriausių prie
monių, bendrai su kitomis 
neutralėmis valstybėmis A-

RWLESOMIS JR SPAUDAI 
g^. “ K ATALTK AS ”
^33249 So. Morgan St., Chicago.

LEMENTORIUS lietuvių parapijų mokykloms, 
Šiaurinėje Amerikoje, Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimas skaityti ir rašyti rankvedls, sutaisytas 
mokinimui vaikų. 84 pusi.

Kaina 25c.
Tananevicz Publishing Co., Inc.

3249 So. Horgan Street CHICAGO, ILL
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nutarimai.
18

kaip

da-

kur- 
pra-

Nekokia F. Hess su dviem 
dukterim iš Colorado iške
liavo raita į New Yorką.

Shenandoah, Pa., apsive
dė pora neregiu — Conrad 
Ackerman su Jennie David
son.

kandidatas
9,116,296

kandidatas 
bal-

Kasyklose dirbantiems 
darbininkams Čekijoje da
bartiniais laikais mokama 
— vyrams 69c. dienoje, o 
moterims 29c.

Photo by American Prėss Association.
Franci j os miestelis Montaubau vokiečių šoviniais sunaikintas. Išlikusi tik viena 

šovinių nepalytėta Dievo Motinos stovyla.

Prialunčiant Redakcijai rankraščius, 
visuomet reikalinga paduoti Redakci
jos kiniai tikras ir pilnas savo var
das, pavardė ir antrašas. Rankraš- 
iiai gali būti taisomi, trumpinami ir 
atmetami, sulyg Redakeijoi nuožiūros. 
Rankraščiai, prisiųsti be autoriaus 
Vardo, pavardės ir antrašo, bus nai
kinami.

Vokiečių apkasuose.
Fricas: — Kaip manai, 

ar apsimoka tolesniai 
už

1915 metais Vokietijoje 
buvo 3,436,000 arklių ir 11, 

|321,000 karvių.

Negalima vienybė su 
tautininkais.

Iš seno laukiamoji šiuo 
svarbiuoju momentu Ame
rikos lietuvių abelna vieny
bė ant galo pasirodo neį
vykinama. Vienybei ir su
tartinam Lietuvos gelbėji
mo darbui priešinasi tauti
ninkai. Šitų sauja (nerokuo- 
jant lietuviškų socialistų) 
užsispyrė nepasiduoti ir ga
na katalikų visuomenei (ne 
kokiai ten srovei ar parti
jai). Verčiaus tautininkams 
mesti šalin nukentėjusių 
del karo lietuvių šelpimas 
ir kitokie tautos darbai, 
negu stoti bendran darban, 
kaipo mažesniems, su lietu
vių visuomene, su Amerikos 
lietuvių didžiuma. Tautinin
kai statosi taip, kaip dar ne- 
kuomet. Jiems pagardo su 
katalikais lygybė ir šitai 
dabar laikosi už skvernų.

Kas stebėtiniausia, kad 
tautininkai visomis keturio
mis paremia nedovanotiną ir 
neteisotą Lietuvių Dienos 
Centro Komiteto pasielgi
mą — sušaukti New Yor- 
kąn suvažiavimą. Šitas ko
mitetas neturėjo teisės to
kio lietuvių suvažiavimo 

. šaukti, nes visuomenė jo ne
įgaliojo tai daryti.

Į “Darbininko” ir kitų 
katalikų laikračių pastaty
tas išlygas, kad jei tautinin
kai mori -vienybės, tai pir
miau turi prisidėti prie A- 
merikos Lietuvių Tarybos, 
“Lietuva” tarp kitko sako:

“Taip “vienybę dary
ti” reiškia tą patį, kaip 
arkliai šlejas ne per gal
vą, bet per uodegą mau
ti. Jau treti metai tokį 
patį receptą kun. Kemė
šis (pirmiaus per “Drau
gą”, dabar per “Darbi
ninką”) lietuvių visuo
menei duoda. Bet vis ne
gelbsti. Aišku kode]. Kas 
tikrai vienybės nori, tas 
kitų per šerengą nemėgi
na varyti ir ultimatumų 
nestato, bet kviečia visus 
pasitarti, pasikalbėti ir 
visiems nutarti, kaip čia 
butų geriaus veikti, — 
kad daugiaus naudos hu
tų ir kad visi užganėdin
ti butą. Jau treti metai 
nurodinėjama, kad didelė 
dalis Amerikos lietuvių 
visuomenės nieko bendro 
su Am. Liet. Tarybos ne
turėjo ir neturi ir kad to
dėl ta Taryba gali nusta
tyti įstatus tik savo srio- 

■ vei, bet negali jų meste 
užmesti kitoms sriovėms.

To “Darbininkas” jo
kiu budu suprasti ar ne
gali, ar nenori. Jis tiesiog 
komanduoja: “Jus turite 
daryti taip, kaip musų 
partija nutarė, kad jus 
darytute. Jus turite taip 
šokti, kaip musų partija 
jums grajina!...

Visiems yra žinoma, 
kad “Darbininkas” kun. 
Kemešio y pato j e buvo ne
užganėdintas iš įvyku
sios Wilkes-Barriuosc 
vienybės. Jis “ačiavo 
Dievui”, kad ta vienybė 
pasidarė tik vienai dienai, 
Tą vienybę jis pasiryžo

suardyti tuo jaus po “Lie
tuvių Dienos”. Suardy
mui Cent. Komiteto ir 
vienybės jis sumanė šauk
ti naują suvažiavimą ir 
savo machinacijomis pri
spyrė Centralį Komitetą 
pasikrikdyti. Kuomet da
bar Centr. Komitetas pa
skelbė, kad jis tikrai 
kriks nuo Naujų Metų, 
“Darbininkas” dabar 
darbuojasi, kad ir šitas 
naujas Centro * Komiteto 
šaukiamas suvažiavimas 
neįvyktų”.
“V. Liet.” eina pirmojo 

tautininkų organo pėdomis, 
sakydama:

“Centralis komitetas, 
kuriame pusė katalikų, 
pritariant Am. L. Taut.' 
Tarybai, nutarė šaukti 
New Yorkan susivažiavi
mą. Taigi nutarė jį šaukti 
katalikų didžiuma. Tas su
sivažiavimas turi įvykti. 
Tame susivažiavime mes 
sutinkame tarties, duoti 
katalikams lygų ar net ir 
didesnį vietų skaičių ben
droje Taryboje, nestato
me jokių ultimatumų. Su
tinkame lig maksimumo 
nusileisti, bet be pasitari
mo, be išlygų pildyti vi
sus reikalavimus — ne
galima. Tas butų ne tau
tiečių, kaipo srovės pri
sidėjimas, bet prisidėji
mas pačių pavienių orga
nizacijų, tapimas pildyto- 
jais katalikų geidulių. 
Mes negalime parduoti vi
sos srovės, nors ir norėtu
me tą padaryti. Parsida
vėliai nepagelbės Lietu
vai.

Dabar šaukiamas kata
likų didžiumos nutartas 
susivažiavimas. Jis turi į- 
vykt. Jęi katalikai jame 
nedalyvaus, jie bus kalti, 
jie bus vienybės ardyto
jais. Mes dalyvausime 
jame. Ir jei kitos srovės 
nedalyvaus, sutversime iš 
dalyvaujančių organizaci
jų bendrą komitetą ar Ta
rybą, kuris veiks atskirai. 
Tai musų nuomonė, tai 
musų atsakymas į kun. 
Kemėšio ultimatumą, ku- 
riuomi jis nepripažįsta 
tautiečių srovės”. 
Kiti laikraščiai,

“Tėvynė”, katalikams pri
meta — juodą demagogiją.

Musų taJitminkai ištikro 
neturėtų rūstauti ir nesika- 
binėti prie asmenų už tai, 
kad tautininkų saujalė nie
ko nereiškia prieš lietuvių 
katalikų visuomenę Ameri
koje. Jie turi žinoti, jogei 
praėjo tie laikai, kuomet 
laisvamaniai čia plačiai 
naudojosi minių nesusipra
timu. Šiandie lietuvių vi
suomenė atbudo ir jau ne
galima jos suklaidintKklas- 
tingais masinimais ir (gra
žiais žodžiais. Reikalingi 
pavyzdingi darbai, ko ypač 
trūksta musų tautininkams.

Džiaugkitės, sveiki, su 
savo Lietuvių Dienos Cen- 
tralio Komiteto sauvalių pa
sielgimu. Atlikite suvažia
vimą. Gal jums ir pasiseks 
kiek katalikų patraukti sa
vo pusėn. Bet atminkite, 
kad toks darbas atneš blo
gus vaisius jūsų pačių srove
lei. Nes dirbate prieš visuo
menės norą.

VILLAGE OF MONTAUBAN WRECKED BY WAR, SHELLS SPARE RELIGIOUS STATUE

Amerika po europinio 
karo.

Angliški laikraščiai vis 
dažniau šios šalies gyvento
jams primena, kad Suv. 
Valstijoms grasia neišveng- 
tinas pavojus, kuomet-pasi
baigs karas Europoje. Po 
karo šios šalies finansinis 
stovis taip miglotas, kad gi
liau mąstančius amerikonus 
vis labiau apima didesnė ir 
didesnė baimė. Juk visiems 
yra gerai žinoma, kad jei 
ne karas Europoje, tai pas
taruosius kelis metus Suv. 
Valstijos butų pergyvenu
sios negirdėtą-nematytą. fi
nansinį krizį. Šitą šalį nuo 
krizio išgelbėjo tiktai ka
ras Europoje. Kilus karui, 
Europos šalis pareikalavo 
daug įvairių išdirbiniu, y- 
pač amunicijos ir ginklų. Ir 
tuo budu nuvertė krizį nuo 
šios šalies. Tečiau visai ne
panaikino to krizio. Jisai ir 
vėl galės kaip koks siaubū
nas pakelti savo galvą kaip 
greit Europoje sustos ka- 
nuolės griaudę.

Nors šiandie Suv. Valsti
jų, pasidėkojant karui, pra
monė šuoliais eina pirmyn, 
nors šiandie čia viešpatauja 
didelis gerbūvis, nors dar
bas visur tik pyška ir dar
bininkams didinamos algos, 
nors bedarbių žmonių kaip- 
ir nėra, tai visgi giliau mą
stą amerikonai jau šiandie 
pramato, kad Suv. Valsti
joms ateitis persistato la
bai juodai ir stato klausi
mą: Kas bus tolesniai?

Juk po karo čia didžiuma 
dirbtuvių bus uždaryta ir 
tūkstančiai darbininkų su 
šeimynomis neteks užlaiky
mo.

Tiesa, kaikurie prir<įminė
ja, kad ir po karo Europai 
bus reikalinga labai daug vi
sokios žalios medžiagos, 
kaip plieno, vario ir kito
kios. Nes to visko Europa 
neturi. Tas viskas sunaudo
ta karui. Taigi, kuomet ten 
įvyks taika, kariavusios ša-

lįs visupirmu tokios ir kito
kios medžiagos pareikalaus 
iš Amerikos. Daug visko 
reiks .Europos atstatymui.

Gali būti. Bet nereikia 
pamiršti to, kad po karo 
Europa turėsi pakaktinai 
darbininkų. Šitie sugrįš iš 
karo laukų ij.; ■ vyriausybės 
bus priverstos; duoti jiems 
darbo. Taigi kuomet karia
vusios šalis turės pakakti
nai darbininkų, tai visokius 
reikalingiausius sau daik
tus pasigamins; .namie, nes 
tas joms daug pigiau atsi
eis.. Atsiras pas. jas ir žalioji 
medžiaga ir kitkas. Gi iš A- 
merikos bus partraukiama 
tik tokie daiktai, kokui ne
galima bus pas save paga
minti ir be kurių tikrai ne
bus galima apsieiti.

Dabar Suv. Valstijose ka
ro metu milijonai darbinin
kų gamina Europai amuni
ciją, ginklus. Sustos karas, 
tie milijonai darbininkų ne
teks darbo, nes po karo ko
kiam galui Europai bus rei
kalingi ginklai arba amuni
cija?

Ir taip, bet ne kitaip bus. 
Po karo šią šalį laukia var
gas. Vargas bus darbinin
kams, jei šalies vyriausybė 
dabar, išanksto, nepasirū
pins jų ateitimi.

Iš patyrimo tečiau žino
me, kad vyriausybe nesirū
pina darbininkų likimu.

Ir jei taip, tai darbo žmo
nės patįs turi rupinties ry
tojumi.

Mes tik tiek tegalime 
darbininkams patarti — 
kieku galima ir kaip tik y- 
ra galima taupyti pinigus. 
Susitaupus kiek pinigų ne
bus tiek baisus ir rytojus.

Šiandie todėl musų svar
biausias obalsis turi būti — 
taupumas.

Mažėja socialistų 
balsai.

Pagaliau paskelbta val
diškieji (oficialiai) oproka- 
vimai apie tai, kiek katras 
kandidatas į Suv. Valstijų 
prezidentus gavo piliečių 
balsų praeitais rinkimais, į- 
vykusiais lapkričio 7 die
ną. Ir štai kas pasirodo.

Demokratų 
Wilson gavo 
piliečių balsus.

Republ ikonų
Hughes — 8,547,474 
sus.

Taigi prezidentas Wilson 
išnaujo išrinktas preziden
tu tik 568,822 balsų didžiu
ma.

1912 metais Wilson gavo 
6,297,099 balsus, Roosevelt 
— 4,124,959 ir Taft — 3,- 
846,399 balsus. Taigi šių 
metų rinkimais Wilson įgi
jo suvirš 3 milijonus balsų 
daugiau.

Socialistų partijos kan
didatas Benson, kurį rėmė 
ir lietuviški socialistai, ga
vo 750,000 balsų. Gi 1912 
metais socialistų kandida
tas Dobs buvo gavęs net 
901,873.

Tatai socialistų balsai, u- 
žuot didinties, mažėja. Ir 
jie kiekvienais rinkimais 
mažės. Tas paeina nuo žmo
nių susipratimo.

Kuomet žmonės susipras, 
socialistų vadovams nereiks 
kandiduoti į vaklvietes, nes 
niekas už juos nebalsuos.

’ Panedėlyje, gruodžio 
d. š. m. šv. Jurgio parapijos 
klebonijoje įvyko Chicago s 
Provincijos kunigų susirin
kimas, kuriame dalyvavo: 
Kun. A. Skrypko, pirm.; 
kun. J. Albavičius, sekr. ir 
kunigai sąnariai: M. Kru
šas, F. B. Serafinas, A. E- 
žerskis, P. Lapelis, A. Bal
tutis, F. Kudirka, H. Vai
čiūnas, V. Slavynas, A. Dek- 
snis, S. Bjstrays, V. Tašku- 
nas, J. Paškauskas ir N. 
Lukošius.

Tarp kitų dalykų buvo' 
svarstomi visų Amerikos 
lietuvių vienybės reikalai. 
Po ilgesnių svarstymų ir 
diskusijų vienbalsiai išneš
ta sekanti rezoliucija:

1) Dirbti išvien su visais 
lietuviais-tėvynainiais šel
pimo, laisvės atgavimo ir 
atstatymo Tėvynės-Lietu- 
vos.

3) Tą tikslą pasiekti ga
lima vien tinkamai suorga
nizavus vien Centralinę A- 
merikos Lietuvių Tarybą, 
kurios įrengamajame susi
rinkime privalo dalyvauti 
su sprendžiančiu balsu ats
tovai proporcionaliai nuo 
visų Lietuvių centralių or
ganizacijų ir šelpimo fondų, 
o išrinkti į Centralinę Ame
rikos Lietuvių Tarybą jie 
privalo pačius šviesiuosius, 
rimtuosius ir veikliuosius 
lietuvius, ar jie butų-iš jų 
tarpo ar ne.

3) Viešai protestuojame 
prieš šaukimą viršminėtos 
vienybės reikale susivažia
vimo į New York’o miestą 
kuriame pusei lietuvių ame
rikiečių tiesiog negalima 
butų dalyvauti iš priežas
ties tolumo, didelių kelio
nės iškaščių, ir išreiškiame 
didelį nepasitenkinimą, kad 
išrinkime susivažiavimo vie
tos buvo ignoruojami lietu- 
vių-katalikų spaudos reika
lavimai. Teisybės vardan 
reikalaujame, kad susiva- 
važiavimo vieta butų pas
kirta Pittsburg’as arba 
Cleveland’as, kuriuos vi- 
re?"? lygiai ir patogiausiai 
galima butų pasiekti.

4) Tesupranta lietuviai 
— rytiečiai, kad jie neturi 
teisės vieni atstovauti visų 
Amerikos lietuvių, neduo
dant progos dalyvauti susi
važiavime savo viengen
čiams, vakarų valstijų gy
ventojams.

Kun. Al. Skrypka, pirm. 
Kun. Ig. Albavičius, sek.

Turi priežastį.
— Kodėl tamsta su tokiu 

atsidėjimu žiuri į mano 
ranką ?

— Nes noriu pas tamstą 
jos prašyti.

Opozicija.
Vaikas bliauja nesavu 

balsu, o motina klausia:
— Ko tu nori, ar valgyti?
— Ne.
— Gerti?
— Ne.
— Gulti?
— Ne.
— Tai kogi nori?
— Rėkti.

Juodukas ir mada.
— Tasai jūsų Juodukas, 

Motejėne, seniau į mane lo
davo, o dabar jau aprimo.

— Jis seniau .lodavo į 
tamstos skrybėlę, bet dabar 
nustojo. Matai, pašėliausias 
lojimas nieko nepakenkia 
madai.

Pas fotografą.
— Padirbkite man pikče- 

rį.
— Ligi pusės, ar pilną?
— Pilną, pilną ir su... 

batais. Tai bus pasiųsta į 
seną kontrą. Tegu tenai pa
mato, kad Amerikoje mes 
devime batus.

Maži politikai.
— Kas čia per trukšmas? 

Ką veikiate?
— Tai, tėveli, mes žai

džiame žaismę “Abelnas 
Europos išginklavimas’ ’.

Geriausias patarimas.
Sūnūs: — Tėve, ar man 

patari vesti Zosytę Alksniu- 
tę, ar ne?

Tėvas: — Mano sunau — 
aš tau patariu kaipo tėvas: 
jei nori, tai vesk, jei nenori 
— nevesk.

Užsiėmimas, teikiąs pasi- 
ganėdinimą.

Vyras: — Štai, dirstelk į 
tą žmogų. Šiandie jis palai
dojo moteriškę ir tris vai
kus, o dabar eina linksmas 
ir šypsodamasis.

Žmona: — Kas tai per iš
gama?!

Vyras: — Kodėl? Juk jis 
yra grabininkas. Palaidojo 
jis ne saviškius. Ir juo dau
giau laidoja, tuo labiau esti 
pakakintas.

Nesusipratimas.
—Meldžiu, garbingosios 

ponios, kare pamečiau koją 
— sako raišas elgeta į vie
na užimta darbu šeiminin
kę.

— Taip... bet aš tamstos 
kojos neradau — atsakė šei
mininkė nepertraukdama 
darbo.

Portland, Ore., suimta ir 
teismo nubausta Mary Lo- 
weland, kuri gaidžiams už
siuvusi akis. Teisme jinai 
teisinosi tuo, kad norėjusi 
užbėgti gaidžių’ kovai.

Musų vaikai.
— Mamyte, kas tai yra 

angelas? /
— Tai tokia esybė, kuri 

turi sparnus ir lekia...
*— Taip... O tėtis vakar 

į musų tarnaitę pasakė, kad 
jinai esanti angelas...

— Palauk! Rytoj... išlėks 
ir be sparnų.

Gera dovana.
Jei įstengsi 

kiek visų laikraščių 
korespondentai 
išžudė kareivių 
metu, tai už tai 
gausi lietuviškų 
mulkinyčioje ger

Argi ne verta pamėginti?

Hans, 
statyti nugarą pavojui! 
kaizerį?

Hansas: — Žinomas 
lykas! Nors ligi tol, 
mudviem nepasiseks 
nors pasprusti iš tų 
keiktų apkasų.

surokuoti, 
karo 

bereikalo 
šio karo 
dovanoms 
socialistų

Burtininke.
— Žinai tą moteriškę?
— Taip. Juk tai burti

ninkė.
— Kągi jinai Veikia?
— Ji kvailai buria iš ran

kos, o gudriai ištraukia iš 
kišeniaus.
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Visa Anglija 
paremia savo 

; vyriausybį.
(Iš Londono telegramų).
Talkininkai, kaip yra ži

noma, ucužtrenkė taikos du
riu, bet tik Vokietijai kuo- 
aiškiausiai pasakė: “Čia 
štai musu išlygos: dabar y- 
ra jusu žingsnis — bet ne- 
grįškite atgal pergalėtoją 
rolėje”.

Šitai visuotina i stovi pa
žiūra, su kuriąja sutinka vi
sa Anglija. Jei Vokietija iš- 
tikro geidžia taikos, tai ži
no, ką dabar" turi pradėti. 
Lloyd George pirmuoju sa
vo viešai pasirodymu išs
klaidė vokiečiu iliuziją, kad 
talkininkai yra vedami an
gliškuoju šniūreliu.

Visi talkininkai veikia sa
varankiai ir atskiriai, ką 
paliudija Rusijos ir Franci- 
jos pasistatymas, su kuo su
tiko ir pati Anglija. Vokie
čiu manymai, kad nuglamo- 
nėjus Angliją galima fikė- 
ties karo pabaigos, pasirodė 
visai be pamato.

Talkininkai sudarę ankš
tą ir ne paskirstomą bloką. 
Nei viena vals., kadir inte- 
kmingiausioji, negali sava
rankiai padaryti taikos su 
Vokietija. Net vokiečiu nu
sileidimų klausimas šitam 
atvėjyj lošia rolę. Jei vo
kiečiai pasitraukti! iš Fran- 
cijos ir Belgijos, jei pasta
rajai duotų atlyginimą, o 
Francijar sugrąžintų Alza- 
są-Lotar;ngiją, tai ir šitam 
atsitikime negali būti jo
kios kalbos apie atskiria 
taiką.

Yra dar ir kitos valsty
bės, kurių reikalavimams ir 
troškimams reikia užgano 
padaryti. Be pasiganėdini- 
mo, pav., Italijos ir Rusijos 
negali būti Įvykinta taika, 
kibą tik taikos konferenci
joje butų nutarta kas nau
jesnio. Taigi vokiečių mėgi
nimai sukivirčyti talkinin
kus pasirodo tuščias darbas.

Vokietija todėl arba turi 
priimti talkininkų išlygas 
arba tolesniai grumties.
Visa Anglija su premieru.

Tuo žvilgsniu visa anglų 
tauta stovi su savo ministe- 
rių pirmininku (premieru). 
Pirmininkas leido tautai 
suprasti, kas ją laukia, ko
kių turi imties pastangų, 
kokius turi panešti pasi
šventimus. Anglija privalo 
materijaliai aprūpinti visą 
tolesnį karo vedimą. Anglių 
tauta taigi privalo vyriau
sybės nuožiūrai pavesti vi
sus savo turtus. To negana. 
Visa anglų tauta turi stoti 
darban, kad visakuom, kas 
tik yra reikalinga, aprūpin
ti kovojančias armijas. Iš- 
pradžių anglų tauta tau dar
ban gali stoti liuosu noru. 
Bet kuomet vyriausybės 
paskatinimas menkai gel
bės, tuomet tauta bus ver- 
ste-priversta pildyti visus 
vyriausybės paliepimus.

Išpradžių Anglija karau 
pastatys tik vieną daugiau 
milijoną kareivių. Bet kuo
met prireiks, pastatys ir ki
tą dar milijoną. Visas pre
kybos laivynas pereis vy
riausybės nuožiuron, kadan
gi turi būti viena mintis, 
vienas tikslas, vienas .vei
kimas. Ir šituos aštrius, 
Anglijos historijoj negirdė
tus, vyriausybės parėdymus 
anglų tauta išklausė kuo-

ramiausia. Nepasigirco nei 
vienas protestuojąs balsas, 
nepasirodė nei maži uisias 
nepasiganėdinimas (Wra- 
giečių buris Londono gatvė
se sukėlė demonstracijas už 
taiką. Už tai jos nubaustos 
kalėjimu. Tai kokiam galui 
dar taip meluojama? Red). 
Anglų tauta suprato, jogei 
privalo pasiduoti kadir sun
kiausiems išmėginimams ir 
pasiduoda. Šiandie* už mini
sterių pirmininką Lloyd 
George stovi visa Anglija, 
visa Didžioji Britanija.
Spauda paremia premierą.
Taipgi visa Anglijos 

spauda vienbalsiai paremia 
ministerių pirmininką (pre
mierą), jo pasiryžimus. Nei 
trupučio pasipriešinimo ar
ba nepasiganėdiniino nebe
rimtojo ir eina raukti ran
kon su vyriausybe, kaip kad 
daro visa anglų tauta. Nes 
be sutarimo, tai prapultis 
arba net ir ko baisesnio ga
lima susilaukti tautai. Tik 
su vienybę tegalima Įveikti 
savo priešininką.
3 milijonai dirba amuniciją.

Ateinančiais metais nei 
Anglija nei jokia kita talki
ninkų valstybė nereikalaus 
naudoties Amerikoj išdirba
mais šoviniais. Amunicijos 
išdirbimas Anglijoje taip 
plačiai praplėsta, kad prie 
šito darbo nuolat dirba tris 
milijonai darbininkų, šitam 
skaitliuj pusė milijono mo
terių.

Bet ir šita milžiniška 
darbininkų armija bus pa
didinta, tod< I premjeras ir 
pasakė, kad jei gyventojai 
nenorės liuesu noru, tai bus 
priversti stoti bendrai! dar
ban prie amunicijos išdirbi
nio. Ir taip būtinai turės bū
ti, kadangi Anglija be sa-

vęs amunicija ir ginklais tu
rės aprūpinti dar ir savo 
talkininkus, taip tai rusus, 
franeuzus ir italus, kuriems 
to visa trūksta.

Kova visais šonais.
Tatai kova, kurią Anglija 

pradės prieš teutonus, bus 
visais šonais (frontais) kaip 
sausžemyje, taip jūrėse. Vi- 
supirmu Anglija stengsis

Kova visais šonais.
Tatai kova, kurią Angli

ja pradės prieš teutonus, 
bus visais šonais (frontais) 
kaip sausžemyje, taip jūrė
se. Visupirmu Anglija sten
gsis apvalyti, jūres nuo vo
kiečių nardančių laivių.

Ir ne Anglija nusilenks 
prieš Vokietiją, bet šita 
taip turės padaryti prieš 
Angliją arba pralaimėti ka
rą.

Photo#.by American Press Association.

Šitas vaizdelis parodo, k iek tai daug visokių valgių iš visos Amerikos suvežama 
New Yorkan ir iš ten laivais išgabenama Europon. Todėl Amerikoje ir maistas be 

galo pabrangęs.

VOKIEČIAI BIJOSI 
TOLIMESNIO KARO.
Washington. — Vietos di

plomatiniuose ir politikini- 
nhiose rateliuose Anglijos 
vyriausybės pasistatymas 
tolesniai kariauti su Vokie
tija pagimdė ne mažą Įspūdį. 
Plačiai aptariama Anglijos 
ministerių pirmininko, Lloy- 
do George, kalba perlamen- 
te.

Tiesa, Lloyd George pa
sakė, kad Anglija su savo 
talkininkais tolesniai ka
riausianti prieš vokiečius, 
bet podraug jis paliko atvi
ras durules taikai. Nes kal
bėdamas aiškiai pažymėjo, 
jogei su dabartinėmis sąly
gomis negali būti nei kal
bos apie taiką.

Tų paliktų taikos daru
čių teutonai dabar per pei
lį kabinasi. Vokietijos am
basadoriui iš Berlyno tik 
siunčiamos ir siunčiamos 
depešos. Skatinamas jis pri
kalbinti bent kokiuo budu 
šios šalies prezidentą, kad 
šis tuo jaus imtų tarpinin
kauti kariaujančioms ša
lims.

Vokietijai labiausia svar
bu tas, kad prezidentas Wil
son prigimdytų Angliją prie 
taikos. Gi kuomet Anglija 
išreikš norą taikinties, tuo
met su kitais priešininkais 
vokiečiams nebus sunku su
sieiti taikos konferencijom

Iš Vokietijos ambasado
riaus von Bernstorffo pra
nešimo paniški, kad Vokie
tija ne juokais nori baigti 
karą ir, kad jinai pasiren
gusi daug kuo nusileisti tal
kininkams. Vokietija, sa
koma, pasirengusi net duo
ti karinius atlyginimus, b i 
tik veikiau susitaikinti, ka
dangi tolesnis karas jai yra 
labai pavojingas. Vokietijos 
vyriausybė labai gerai su
pranta, kad dar vieni me
tai karo jai daugiau kai
nuotų, negu talkininkų rei
kalaujamas atlyginimas.

Prezidentas Wilsonas ta-

tuo, kad Anglija norints 
nusprendė kariauti ir toles
niai, tečiau jinai visiškai 
neatmetė Vokietijos pasių- 
lijimb. Tik pažymėjo, kad 
pastatytomis vokiečių sąly
gomis negali taikinties. Gi 
jei vokiečiai paduotų nau
jas sąlygas, rasi, įvyktų su
sipratimas.

ARDO GELEŽINKELIUS 
IR BĖGIUS SIUNČIA 

EUROPON.
Ottawa, Canada. — Ka

dangi karo lauke Francijo- 
je ir Belgijoje pritruko tie 
siauriems geležinkeliams bė
gių, o jų ten nėra kur gau
ti greituoju laiku, todėl Ka
nados vyriausybė nuspren
dė savo šalyj suardyti 1,000 
mylių ilgio geležinkelių ir 
šitų bėgius kuoveikiausiai 
pasiųsti karo laukan. Tenai 
iš tų bėgių bus nutiesta vi
sa eilė naujų geležinkelių, 
kad palengvinti armijoms 
pristatymą reikalingų gin
klų ir amunicijos, taippat 
maisto ir kitokios karo me
džiagos. Be to tankesnis ka
ro lauke geležinkelių tin
klas karvedžiams leis vei
kiau kilnoti karuomenės da
lis iš vienos vietos kiton.

Kanados darbininkai jau 
ardo 300 mylių ilgio valdiš
ką geležinkelį. Už kelių die
nų bus ardoma daugiau ge
ležinkelių.

Taippat bus greitai ardo
mas geležinkelis tarpe Ed- 
monto ir Pacifiko pakraš
čių. Till tokie geležinkeliai 
naikinami, be kurių galima 
yra laikinai apsieiti. Pasi
baigus karui, vėl bus gele
žinkeliai pratiesti tose pa
čiose vietose.

Aprokuota, kad vienai! 
garlaiviu tegalima sukrauti 
20-ties mylių geležinkelio 
bėgių. Todėl tam tikslui tu
rės but panaudota daug pre
kinių garlaivių, kad bėgius 
veikiau pristatyti Europon.

Yra žinia, kad vienas gar
laivis su bėgiais jau išplau
kęs į Angliją.

Bėgiai karo laukuose taip 
veikiai yra reikalingi, kad 
jei ardymui pritruks pa
prastų darbininkų, prie dar
bo bus pristatyti kareiviai.

Naujų geležinkelių gami
nimas karo lauke reiškia, 
kad talkininkai ateinantį 
pavasarį ir vėl turi suplena- 
vę stoti dideliu užpuolimai! 
prieš teutonus.

Vadinasi, dabar negalima 
laukti karo pabaigos.

Sąžiningas gydytojas.
Gydytojas Iks yra per

daug tinginys. Ypač naktį 
jis nenori keltis ir eiti pas 
ligonį. Bet štai naktį prieš 
Naujus Metus jo ofise pa
sigirdo smarkus varpelio 
čirškimas.

— Pons gydytojau! Grei
čiau del Dievo meilės — ma

pavojaus... Duokite vaikui 
tuojaus praryti katiną, tai 
šitas pelę ištrauks. Gi aš 
prie tokios medžioklės esu 
visai nereikalingas!

Taip esti dažniausiai.
— Kągi, girdėjau apsive

dei ?
— Taip, jau bus pusė me

tų.
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tai gal ir pradės šį-tą-veik- no vaikas prarijo pelę!...
ti taikos reikale. Jis remsis — Tai nėra dar didelio

Skaitykite
Pabėgėlių 

Paieškojimus 
Ant 2-ro pusi.

— Kraitis didelis F"
— Milijonas.
— Dolerių ar centų?
— Kaprisų.

Nėra ko girties.
. — Šisai stipruolis bačku
tę alaus pakelia viena ran
ka.

— Aš bačkutę alaus vie
na burna išgeriu ir tai nesi
giriu.

SULAIKYK

TĄJĮ KOSULĮ

pirma, negu jisai pakenks jūsų systemai. Atakų 
palengvinimui ir iritacijos prašalinimui, vartok

SEVERA’S
Balsam for Lungs

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

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

J. Kowalski, Cutchogue, N. Y.

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

•♦♦-t*^**#**^^***^*****!^**********^**^**^*******^*******^*^*

Aisopo Pasakosi
X

Aisopo Pasakos, tai vienintelis veikalas lietuviu kalboje. Svarbu 
ir naudinga kiekvienam jas įsigyti. Tai yra didelė kninga: 360 pus
lapių su J10 gražių paveikslų, talpina savyje 301 pasakų. Yra dau
gybė komentarų. Vignetės speeiališkai pritaikintos, net 
imti j rankas. Tinkami pamokinimai-^eniems ir mažiems.

Aisopo Pasakos yra svarbios netik tava-gražumu, bet ir.gilia bainA 
labai rimta prasiu. Kiekvienam gyvenimo atsitikime, 
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 kų 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 prisiuntiino. kningos, siųsk pinigus žemiau padėtu 

adresu.-

malonu pa-

kiekvienam

Tananevicz Publishing Go. me-
3249-53 So. Morgan St. Chicago, III
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X
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“AMERIKA” i
t Didžiausias Saltin'1 s visokių informacijų, rinkinys 
t įvairių faktų, žinotinų Amerikoj gyvenantiems <>
t ir į čion atkeliaujantiems lietuviams. <►
X < >

I Knyga Didelio Formato, 288 Puslapių 3
t KAINA 75 CENTAI. :i
T °| Reikalaudami, kreipkitės šiuo adresu: o
| TANAWEVICZ PUBLISHING GO. me. i 
Į 3249-53 So. Morgan St. CHICAGO, ILL, ::

SKAITYKITE IR PLATINKITE
“LIETUVIŲ BALSĄ”

LIETUVIU-BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir stiprina jų drąsią, 
kad kantriai ijfktų karo pabaigos.

LIETUVOS BALSAS padeda šviesties ir tobulinties; jis Higina tautiečius šiuo iš
trėmimo metuBpasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, e nesigabenti grįž
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų, tautą.

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

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigianeia kaina skelbimus-jieškoji- 
mus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius, sese
ris, gimines ir pa' .Dnnus.

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5rb.; 9 n ėnesiams 3 rb. 90 kap.; t 
mėnesi hus (p’ >M metą) 2 rb. G0 kap.; 3 mėnesiams 1 rV 30 kap.; vienam mėnesiu* 
45 kap. Učreniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusme
čiui) 4 rb. d0 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium numeris 
5 centai.

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

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

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

” Ar žiniai; kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio i
B Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros,

§ MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS "
" CARR BROS. WRECKING CO. |
į 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, III. Į
isBIIMIIWIIKOK^
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MUSŲ SCENOS SOPU 
LIAL

Puikiai apdaryta audekliniais pamargintais viršais.

—Greene in New York Evening Telegram.Dėde Samas mėgina nudurti maisto brangumo rekiną. Bet ar pataikys ji nudėti, tai kitas klausimas.
tą su- žmogų

Kaip ką nors kalbėti a- pie musų vakarus-vaidinimus?! Nuo kurio galo pradėti? — Jauti stačiai, kad alai veda prie vie- — prie šnekos žą- avinu. Plunksna

esunes

Ekonominis ir 
finansinis Vo- 
k'etijos stovisApie ekonominį ir finansinį Vokietijos suirimą rašo Edmund Thery vienam francuzų dienrašty j. kas sakoma:Karo pradžioje 1914 tais Vokietija buvo augštai pakilusi ekonominiu žvilgsniu, kas nebuvo buvę nekuoniet nei su viena tauta. Visoj Vokietijoj viešpatavo negirdėtas—neregėtas

nunyra esąs visų jis e- kad

— Ak; mano brangi, ko kia aš nelaiminga! Ištisio mis dienomis savo vyro ne matau namie.— Mano miela, aš daug nelaimingesnė, mano vyras per dienų nas sėdi namie j e.

amas is salės spjaudosi išmetęs be reikalo skatiką, vis tik e- goistiškasai teatro indoma- vimas ir rambumas prie dailės reikalų apskritai, yra visuotinis musų visuomenės upas ir pagrindas. Jei klausi, ar visuomenė padėjo savo teatro pagrindan kokį stambų ir liemeningą akmenį, kad galima butij ant jo rūmeliai statyti, — lauk atsakymo, išgirsi bą kipšo nusikvatojimą ir visuomenės iždininko, kurį ji viešai keikia tam, kad patylomis švelniau ir karsčiau apgarbsčius. O žiūrėk, kaip

gerbūvis, pasisekimas. .Šalis buvo turtinga, turėjo daug pinigų, buvo stipri. Visiems gyventojams laimė tik šypsojosi.Gana pasakyti, kad prieš karą per pastaruosius 12 metų prekių išvežimas iš Vokietijos padidėjo nuo 5- kių ir pusės milijardo frankų į metus į 13-ką ir pusę T^ijffrdn franku. Tai reiš- K^įWlkn*Jb 8-niais milijardais. no pačiu laiku Anglijos prekių ištižimas padidėjo tik 6-šiaiŠ* milijardais, Suvienytų Šiaurinės Am. Valstijų 5 ir puse, Franeijos — du ir puse milijardo.Toksai vokiečių pasisekimas prekyboje tikrai turėjo apkvaišinti jiems galvas. Vokiečių profesoriai ėmė skleisti žinias, kad jų kultūra esanti augščiausia visam pasaulyj. Tai patvirtino ir pats kaizeris savo daž- niomis kalbomis, kuris per dvidešimts metų kai siems vieną ir tą pačią mone, kad Vokietija neįveikiama, kad jis parinkt i niausiąs tarp pasaulio valdovų kad sąs Dievo pateptinis, vokiečių tautos valia, tai Dievo valia, o tos valios atlikėju esąs ne kas kits, kaip tik jisai pats, kaizeris.Vokietijos karau pasiruošimas buvo taip pilnas ir su visomis smulkmenomis, kad generalis štabas, pasitaikius karui, pramatė tik kokius 6 milijardus markių pasiskolinti. Jis manė, kad šitų milijardų, pridėjus juos prie aukso ištekliaus, pakaksią nugalėti Franciją, Rusiją ir Angliją. Be šito, Vokietija turėjo pasigaminusi begales visokių ginklų ir amunicijos, taippat daugybę kareiviams uniformų, avalų ir kitokių karo reikmenų.Generalis štabas buvo nuomonės, kad taip prisirengus ir pats karas neturėjo ilgiau tęsties, kaip tik kokius 6 mėnesius. Ir tokiam

Kur matėte, kad seką realizmu vaidintojai stovėtų taip vienas prieš kitą, kaip musų scenoje kada norima įvaizdinti trijų seserų liuesą, netvarkingą šnekučiavimą savo namuose, savo į- prastame saliunėlyj, kur su kiekvienu kėdės nelygumė- liu namiškis yra susigyvenęs, supratęs, kur jis — ir nestovi, ir nekalba, ir nevaikščioja kaip svečias, nežinodamas kame alkūnę priglausti, kurion kertėn pažiūrėti, kuria koja atsiremti ar pradėti eiti.Tokių scenos nesmagybių, kai matai artistą vaidinant ne jausmu įgyvendintą savyje tipą, bet patį save savo blogai išsimokytoje sce- nizatoriaus rolėje, tokių no- skanybių nesurašytum nė ant jaučio odos.Tečiau giliausias nesmagumas pareina ne nuo to. Visokis neištesėjimas scenai yra tik giliau susigyvenusių priežasčių išdavas. O jos ir žlibam duria akis nuo musų scenos. Musų vaidintojuose nejauti, nematai dailės gaivalo, budinama meilė to, ką kas yra pasiėmęs daryti ar rodyti. Duria akį ir veria ausį kažkoks asmeningumas, šaltumas, visokių gyvenamųjų reikmenų raugas, arba tokie jausmai, kurie nieko bendra ne

laikai viskas buvo aprobuota pagaminta. Ir kuomet kilo karas, tai vokiečių vyriausybė pirmiausia pasirūpino gauti paskolos 5 ir pusę milijardo markių. Tuomet buvo tvirtinama, kad ta paskola yra pirmutinė ir paskutinė.Bęt kuomet vokiečiams iškalno aprobuotu laiku nepasisekė paimti Franeijos sostinės Paryžiaus ir iš ten jie buvo atmušti ir, kuomet pasirodė, kad karas ne taip greitai baigsis, paskolintų milijardų užteko tik karo pradžiai, tik įžengia j am veikimui.Nuo to laiko Vokietijos vyriausybė ėmė skolinti pinigus, kur tik papuolė. Išviso pasiskolino G7 milijardus markių. Šituos milijardus reikia pridėti prie senobinės Vokietijos 28 milijardų skolos ir 12 milijardii deficito už kelis pastaruosius mėnesius. Taigi, sutraukus krūvon visas Vokietijos skolas pasidarys 107 milijardai markių.Kitaip tariant, ant kiekvienos vokiečių šeimynos iš 5 asmenų išpuola ligi 8 tuksiančių frankų skolų!Bet to dar negana. Visoj šalyj dabar ekonominis stovis taip suiręs, kad vargiai jis bus galima atitaisyti per šimtmečius. Tuo aršiau bus, kad po karo šaliai ■pritruks reikalingų amat- ninkų, pramonininkų ir paprastų darbininkų, kurių lavonais nukloti Europos laukai.Svarbiausia betgi tas, kad po karo Vokietija neteks turgaviečių, kur galėtų prastumti savo išdirbinius. Talkininkų šalyse Vokietija neteks savo prekybai privilegijų.. O kuomet po karo Vokietijai dar prisieis atlyginti už sunaikintas šalis, tuomet šalis bus priversta atsidurti bankrutijimo glėbin ir nežinia kaip baigti savo gyvybės dienas. A. Puoga.

— Ačiū Dievui — pasakoja pasiturįs mėsininkas savo draugui. — Dangus suteikė man iš mano sūnų tikrąjį suraminimą. Vienas sūnūs yra gydytojumi, antras — advokatu, ir abudu gyvena iš to, ką aš uždir-

cia visi no galo sies su krinta iš rankos ne del to, kad nesinorėtų kas pasaky- ! ti, bet del to kad matai, jog kalbi į žmones, kurie scenoje ir apje sceną vaduojasi tais pačiais dėsniais, kuriais vaduoties jie yra įpratę kasdieniame savo gyvenime. Jų įpročiai yra taip įsikerėję, jų būdas taip suaugęs su tais įpročiais, kad atsikratyti instinktiniu į- proeuj sekimu musų scenos artistams, rods, veltui bu- ti} burną aušinti.* Kaip sau norite, vyručiai, bet scenos veikėjas negali būti sekėjas savų asmens į- prastų palinkimų, įprasto kalbos tonavimo, įprasti} rankų mosčiojimų ir kojų liiynimų. Scena privalo būti visupirmučiausiai ir visu- paskučiausiai tveryba. Privalo būti tvėrimas tam tikrų gyvenamųjų tipų, kurie reikia pirma giliai įgyvendinti savo sielon ir tvertą savo sieloje sekti ir vaidinti.Musų scenoje yra gentinis palinkimas gyvenamuoju realizmu, bet ar matėte, vyručiai, kad vaidintojas, sekąs realizmu, prieitų prie stalo vartyti išlaidų knygą taip, kaip pas mus ją varto scenoje, kur matai vaidintoją neturint net nagų tai knygai dorai pačiupinėti, nei akių į ją pažiūrėti, nei pagali aus to įsijautrinimo visuose judėjimuose, kurie vaizdiną susirūpinimą vartomąją kny-

TaksiaotisNaldu 
H irVena sa

jį susikrimtusi dėl politikos klausimų klausimėlių, kiek energijos ir pinigų ji svaido savo kūno laisvei platinti, ir nė nemano, jos samo- jedai, buršatai ir pinigingieji kirgizai šiandien jokios laisvės negali turėti. O jei šiandien lietuvis jau nebe- visai samejedąs, nejaugi manoma tą “samojedišku- mą” busiąs pašalinęs^a- leidimas nuo baudžiavos? •Ne, vyručiai! klausoma tik to ir liuosuojama tik tas, kurs pats pirm visko savo sieloje sukurė ir įgaisrina laisvės ugnį. Daugiau jautrumo, daugiau įdomavimo ir rupinimos tikromis visuomenės gyvenimo vertybėmis tikrąja kultūra!

turi su daile. Niekas todėl neapgalvojama iki galiau- siam dalykui, nė viena rolė neatliekama iki smulkmenų, nuo kurių tiktai ir pareina dailės realizmo stilistikos vertė, nesijaučia jokio šiltai šeimyninio vaidintojų susigyvenimo, susidraugavimo, veikiama ir jaučiama, kaip kas kam tinka, ir kreipiama daugiau domės į kalbėjimą, negu į rodymą, į veikimą.Toki bendrųjų įspūdžių dalis, kurią su kitomis teko išsinešti, aplankius “Muzikos ir Dramos Kuopos” paruoštąjį vaidinimą spalių 29 d. Komedijos salėje. Be abejo, kad ir veikalų pasirinkti, kokis buvo šiuo kar- tu vaidinamas, paragino musų mėgėjus ne dailės meilė. Nekalbant jau, kad ’ “Lietuvaitėse” nėra nė vie- 1 no pakenčiamai* apibudinto tipo, ir kad veikalo veikiamoji dalis labai silpna, yra dar vienas dalykas, dėl kurio “Lietuvaitės” nieku badu netinka scenai būtent jų pabaiga: veikalas pasibaigia ne sudramintu ir sceniniu veikimu, bet kažkokiu beveiksmiu apsakymu. Vaizdo ir plastikos silpnumas dar sumenkėja tuo, jog veikalas duoda įspūdį, kad jis nepabaigtas. Taip blogai įscenin- to paskutinio veikimo dar man nebuvo tekę matyti nė musų menkoj teatro literatūroje.Kai mąstai žmogus apie sceną, apie blogą vaidinimą, apie blogai parinktus veikalus, berods, jauti, jog ne- tarpiniai tų blogybių kaltininkai yra patys vaidintojai arba režisieriai. Tečiau toks insti aktini s kritikavimas butų taipgi gyva neteisybė. Pirmon galvon tij blogybių kaltininke reikia statyti pačią visuomenę. Aš drįstu pasakyti net: vien tik visuomenę. Teatras visuomet buvo ir bus tiktai barometras, kuris parodo, kiek tirštas yra dailės skonio oras visuomenėje, kiek ir ko toji visuomenė nusimanomai pozityviai ir veikliai reikalauja iš savo teatro ir antra — kiek ji taip pat nusimanomai ir veikliai duoda tam teatrui. Iš tikro sunku sau įsivaizdinti, kaip musij visuomenė, matydama scenoje save pačią, nusimano suversti visas scenos ydas ant vaidintojų. Ar tą teisę jaučiasi įgaunanti, išmetus rublinę bilietui? Tur būti; nes jei tą savo teisę ir neišreiškia taip stačiai, kaip nepatenkintas teatru darbininkas, kurs išd

Laiškus ir pinigus siųskite adresu:

Tananevicz Publishing Go.
3249 So. Morgan St. CHICAGO, ILL

SVEIKATA arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą. Pamatines 'žinios iš anatomijos, fiziologijos ir hygieaos. Rankvedis pradinėms mokykloms ir ir plačiai liaudžiai žinynas. Sutaisė Dr. L. Grai- Čiunas. 339 pusi.Brutuose apdaruose - - $2.00Ta pati minkštuose apdaruose 2.50
Lnamicz relishing Company Inc.

3249 South Morgan Street CHICAGO, ILL.
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Pataisos namai 
Chicagoje.

(House of Correction).
Pataisos namai Chicagoje

— “House of Correction”
— randasi palei 26-tą, gatvę 
ir užima šešiasdešimts še- 
šius akrus žemes plotą.

Šito kalėjimo viršininku 
yra John L. Whitman, ener
gingas žmogus, gabus admi
nistratorius.

Kalinių sargų (guard) y- 
ra septyniasdešimts.

Čiapat prie svarbiausiojo 
busto, šalę biurų yra virtu
vė ir svetainė, kurioje lan
kytojai tegali pasimatyti 
su kaliniais per geležines 
grotas.

Tam pačiam buste pirma
me augšte yra ruiminga ko-

teptos ar kitokiuo budu su-i 
gadintos. Kaliniai tegali I 
naudoties kningomis. ;

Vyrų skalbykloje dirba 
70 kalinių. Elektros mašino
mis baltinius skalbia, džio
vina, prosija.

• Spaustuvėje dirba 33 zė- 
ceriai, kningų aptaisytojai 
ir mašinistai. Yra 3 spauzdi- 
namosios mašinos didelės ir 
3 mažesnės. Viena cilindri
nė mašina ir mašina pjaus
tyti poperą.

Kalėjimo duonkepykloje 
kasdien iškepama ligi 8 
tūkstančių kepalėlių duo
nos. Šita duona maitinami 
vietos kaliniai, dalis siun
čiama į miesto nakvynių na
mus ir į policijos nuovadas, 
kur laikinai laikomi kali
niai. Duonkepykloje dirba 
35 kaliniai.

plyčia, kur kalėjimo kape
lionas kasdien atlaiko pa
maldas kaliniams.

Kiekvienas, nubaustas 
kalėjimu, jam atvykus pir
miausia siunčiamas į taip 
vadinamą. “Receiving Buil
ding”, kur iš jo paimama 
drabužiai, baltiniai. Visa 
tai sukemšama maišiukam 
Kuomet gi kalinys apleidžia 
kalėjimą, jam jo drabužiai, 
baltiniai, avalai sugražina
mi išplauti,' pataisyti ir net 
nuprosyti. Tam pačiam bus
te naujas kalinys išmaudo- 
mas, apskutamas, apšvari
namas ir aprodomas kalėji
mo rūbais.

Ten yra pakabinti Įvai
riomis kalbomis parašai, su- 
lyg kurių parodoma, kad vi
si kaliniai savo pinigus ir 
kitokias brangenybes ati
duotų -biuran palaikymui. -

Kalėjimo kningyne yra 
suvirs penki tūkstančiai to
mų kningų. Visos kningos 
paeina iš Chicagos viešojo 
kningyno — tai vis išran- 

vežimams, automobiliams, 
špatams ir tt.

Plytnyčioj dirba 140 žmo
nių. Kasdien pagaminama 
60 tūkstančių plytų miestui 
ir apskričiui.

Akmeninėse, 200 pėdų že
mės gilumoje, dirba kelios 
dešimtįs kalinių. Du kartu 
dienoje ten akmenys dina
mitu skaldomi. Ir tik tai 
tuomet, kuomet kaliniai 
pietauja arba vakarieniau
ja. Suskaldyti dinamitu ak
menis trauktuvais ištrau
kiami ant paviršiaus ir čia 
mašinomis malami. Sumal
tus akmenis sunaudoja mie
stas konkretiniains dar
bams, gatvėms.

Kalėjimo oranžerija pri
stato visokių gelių padailin
ti miesto namus (City Hali) 
ir kitus viešuosius bustus.

Rubų siuvimo įstaigoje 
dirba 100 kalinių. Jie siuva 
reikalinguosius rubus mies
to maudyklėms, siuva rubus 
vietos kaliniams ir taiso ir 
nuprosija drabužius tiems, 
kurie apleidžia kalėjimą.

Avalų įstaigoje dirba 50 
kalinių. Jie ten dirba nau
jus avalus ir taiso senuo
sius.

Stalių įstaigoje taisomi 
policijos nuovadų ir moky
klos tarybos rakandai.

Šluotų dirbtuvėje dirba
mi visokios rųšies šepečiai 
ir šluotos, reikalingos parkų 
darbininkams, policijai, gat
vių šlavėjams.

Odiniam skyriuje kaliniai 
dirba visokias mašneles . pi
nigams, pagamina odeles 
matrasams ir tt. Čia dirba 

2suvirš^šipjtas  ̂kalinių. 4.
' Skardinėj dirbtuvėj dir
bami vežimėliai ir spateliai 
del sąšlavų.

Kalvėje dirba 12 kalinių. 
Jie pagamina čia visokius

Daržovėmis apsodinama 
10 akrų žemės. Visos daržo
vės kalėjime sunaudojamos.

Yra didelė ledaunė. Žie
mos metu keturis kartus 
kertamas ledas iš įstaigos 
kūdros ir gabenamas ledau- 
nėn.

Yra labai didelis provizi- 
jos sandelis.

Kalėjimo ligoninė randa
si senovės buste. — “John 
Worthy School”. Nuolati
nių gydytojų yra septyni; 
ligonių slaugotojų (mirsiu) 
11. Sergančių ligoninėj es
ti visuomet suvirs šimto as
menų. Alkoholikams yra 
skirtingas skyrius, kur jie 
gydomi nuo girtybės.

Automobilių yra 8. Vie
nas didelis. Šituomi atve
žami kaliniai iš policijos 
nuovadų. Kitais- automobi
liais išvežiojama duona, 
gelžgaliai ii1 kitkas.

Visa pataisos įstaiga turi 
suvirs 30 namų ir namukų. 
Keturiuose tų namų yra

Įstaigoje yra ir moterims 
kalinėms skyrius. Dabarti
niais laikais ten yra daug 
moterių. Jų didžiuma ten 
kalinama už memoralybę.

Moterįs-kalinės užsiima 
skalbimu ir moteriškų bal
tinių taisymu.

Kaliniams rytmečiais 
duodama kavos be cukraus 
ir pieno arba tokios pat ar
batos ir baltos duonos. Pie
tums — sriuba su mėsa, 
bulves ir duona. Vakarienei 
— arbata, kompotas iš o- 
buolių arba slyvų ir baltos 
duonos, kiek kas nori.

Kalinius tegalima aplan
kyti kartą į 30 dienų. Kali
nys tegali rašyti vieną laiš
ką į mėnesį. Nedėldieniais ir 
šiaip šventomis dienomis 
kalinius lankyti neleidžia
ma.

Kaliniams uždrausta pirk- 
ties valgis ir rūkyti.

Neleidžiama nunešti 
jiems jokio maisto. Bet ga
lima inteikti jiems nosines, 
baltinius, petnešas ir tabo
ką del čiulpimo.

Kuomet kalinys palei
džiamas iš pataisos įstaigos, 
jis išmaudomas, apskuta
mas ir sugražinami jam jo 
rubai pataisyti ir nuprosyti.

Šitie pataisos namai ir 
jų viršininkas yra miesto 
majoro kontrolėje. Įstaigą 
prižiūrėti majoras nuskina 
tris inspektorius.

Kas metai įstaigoje mir
šta Irgi 65 kalinių.

Per metus, abelnai imant, 
per šitą* įstaigą pereina li
gi 16 tūkstančių visokių 
prasižengėlių, vyrų ir ino- 
teriiį. y •' ’’’

Paimant Bukareštą
Iš Rumunijos į Besara

biją nukeliavusieji keliau
ninkai pasakoja indomius 
daiktus apie paskutinius 
teutonų su rumunais mušius 
prieš paimsiant sostinę Bu
kareštą.

Pirmuoju teutonų užda
viniu buvo pirmiausia kiek
vienu keliu, kuriais turėjo 
maršuoti jų armijų tirštos 
koliumnos, pasiųsti kavale
rijos burius, kad šitie kelius 
apvalytų nuo rumunų pabė
gėlių, kol nepraeisiančios 
koliumnos. Kavalerija todėl 
visus pabėgėlius prašalinda
vo nuo vieškelių ir jiems į- 
sakydavo arba pašaliais pa
laukti arba keliauti toliau 
laukais.

Pabėgėliai iš Giurgevo a- 
pylinkių pranešė, kad teu
tonai raiteliai su kirviais 
suskaldę jiems vežimus, 
kuomet šitie nenorėjo pasi
braukti šalin nuo vieškelių, 
einančių Bukarešto linkon. 
Kitaip nebūtų buvę galima 
praeiti per pabėgėlių dau
gumą teutonų karuomenei.

Kuomet taip teutonai vi
su smarkumu traukė ant 
Bukarešto, tuo metu iš šito 
miesto gyventojai ilgiausio
mis virtynėmis su savo 
manta keliavo rytų pusėn. 
Tik po poros dienų, kuomet 
rumunai nusprendė miestą 
atiduoti be mušiu, miesto 
viršininkas įsakė pabėgėlių 
iš miesto plūdimą sulaiky
ti. Nuo to laiko iš Bukareš
to buvo išleidžiami tik tie 
žmonės, kurie turėjo specia
li miesto viršininko leidimą.

Paskutinį vakarą miestas 

rumunų valdžioje buvo ta
rytum išmiręs. Po 9 vai. bu
vo uždrausta žmonėms išei
ti gatvėse. Visa karuomenė 
ir didesnė policijos dalis jau 
buvo apleidę miestą.

Kai kada buvo girdžiami 
gudus anuotų baubimai 
šiaur-vakariniam šone. Gy
ventojai tuomet subėgdavo 
prie langų, ypač augštes- 
niuose namuose, ir su neap
sakoma baime žiūrėdavo 
vakarų pusėn, iš kur tuo- 
jaus turėjo atpuškuoti nesu
laikomas priešininkas. Mo
teris iš išgąsčio verkė.

Aplink apleistuosius ka
raliaus minus buvo nusta
tyti policiantai. Kai-kurie 
jų taippat ašarojo. Nujautė 
vargšai, kad jiems ten trum
pai prisieis stovėti. Kad 
jiems ten nebus vietos atū
žus teutonams.

Nakčia pasigirdo visa ei
lė sprogimų, kurių atbalsis 
atsimušdavo išilgai gatvių. 
Išpradžių buvo manoma, 
kad vokiečiai lakūnai mėto 
bombas ant miesto. Bet pa
skui sužinota, kad rumu
nai sprogdina ir naikina ka
rinius sandelius, vagonus 
geležinkelių kiemuose. Pas
kui pasirodė gaisras piet
vakarinėj miesto dalyj. De
gė barakai ir šalę jų stovin
ti, sandeliai.

Tą pačią naktį iš miesto 
automobiliais iškeliavo kuo
ne visi rumunai valdininkai, 
kaip telegrafistai, krasos 
tarnautojai ir kiti. Civi- 
liems gyventojams palikta 
užtenkamai maisto. Tik tru
ko kuro. Tuomet žmonės 
vilgindavo žibalu skudučius, 
poperą, rakandų dalis ir ši* 

tuom kūrendavo.
Sankrovos buvo atidary

tos kuone iki paskutiniai 
valandai, bet. jubilieriai ir 
laikrodihinkai išnyko.

Pirm kelių dienų sostinės 
policija buvo suėmusi visus 
buvusius kalinius, kurie 
kuomet nors buvo kalėję 
kalėjimuose. Tuo budu mie
stas apsaugotas nuo plėši
mų ir galvažudysčių. Be to 
buvo išlipintas pranešimas, 
kad visi sugauti vagystėje 
bus baudžiami sušaudymu.

Ant rytojaus miestan su
ūžė teutonai. Kaip jie ten ė- 
mė šeimininkauti, nėra ži
noma.

NEGALI BŪTI TAIKOS 
SU VOKIEČIAIS.

Londonas — Perkratinė- 
jant prezidento Wilsono 
taikos notą “Daily Ex
press” rašo. ’ .

“Karas pertoli nuėjo, kad 
rĮabar butų galima žaisti 
notomis. Aukos perdidelės. 
Ne laiku pasirodo ainęriko- 
ninė nota. Šiame momente 
mintyti apie taiką — tai 
reiškia žaisti vokiečių žais
mę ii’ prisiruošti aritran 
pragaištingan karau, kuo
met Vokietija išnaujo susti? 
prėtų, kad sudrum’sti pasau
linę ramybę.

“Tiktai viena gali būti 
taika Europoje ir būtent to
kia, kurioj Vokietija sutik
tų talkininkų išlygomis, o 
kurios užkirstų kelią prūsų 
militarizm<> besi vystymuisi. 
Jei Anglija priimtų taikos 
pasiulijimą dabar, tai atsi
žadėtų savo ateities, apgau
tų gyvuosius ir paniekintų 
Įkritusius!“

kuonės arba perdaug su- reikalinguosius gelžgalius kameros kaliniams.

Naujas ir senas tiltas skersai Missouri upę Omahoje. Naujas tiltas buvo pradė
tas dirbti gegužės mėn. 191 6 m. Andai jis buvo gatavas. Tuomet senasis tiltas nus
tumta šalin ir šito vieton už vilkta naujas. Šitas sumainymo darbas atlikta į nepil

ną valandą. Tiltas kainavo milijoną dolerių. Kas 24 valandos šituo tiltu prae?na
320 visokių traukinių. t {
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No. 42Lietuvių Laikraštis “ Katalikas

PRANEŠIMAS

Chicago.

ANT RANDOS

Didžiausia Lietuviška Spaustuvė
CHICAGO JE

SPAUZDINA

Visokius Pakvietimus

Biznieriams Korteles
NEPAMIRŠTA BEDINIE

Konstitucijas ir Brošiūras
Kningas ir Kitokius Spauzdlnius

Greitai, Pigiai ir Puikiai
ADRESAS

TANANEVICZ PUBLISHING GO., Inc.
3249 SOUTH MOHGM SHE!

.. I

ATSIŠAUKIMAS Į VI
SAS MOTERIS IR MER 

GINAS SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ KOLIONI-

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.

Plaukų 
gelbsti — 
nas.

SKAITYKITE L. L. 
“KATALIKĄ.”

Ateinantį nedėldienį, 
gruodžio 31 d. ir sekantį pa- 
nedėlį, ty. Kalėdų dieną, 
“Kataliko” ofisas ir kningų 
krautuvė bus uždaryta. Kas 
turi kokius reikalus, prašo
ma ateiti šitoj subatoj.

Mokytoja te- 
laiške

Ii- taikink tų, žmogus, da- 
bar nesutaikomus dalykų 
stovius.

Gydo Įvairiap Ligas Vyrų. • 
: Moterių ir Vaikų :

3417 Michigan Avenue
INDIANA HARBOR. IND

NAUDINGAS SKAITY 
MAS.

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.

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, 

i7000 No. Clark st. Chicago. 
Cor. Lunt avė.

met kūčių dieną bėdiniems 
žmonėms ir šeimynoms iš
dalinta apie 30,000 kaselių 
su Įvairiais valgiais. Vaiku
čiams patiekta visokių šiltų 
drabužių ir žaislų.

Oras nepergeriausias. 
Daug žmonių serga. Tečiau 
miesto sveikatingumo ko- 
misionierius tvirtina, kad 
gyventojų sveikatos stovis 
esąs labai geras. Toksai sto
vis esą senai buvęs Chicago-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA.

PAVESTA VESTI TAI
KOS DERYBAS.

Londonas. — Depešos iš 
Zuricho sako, jogei įvykęs 
visų vokiečių politikinių 
partijų lyderių slaptas su
sirinkimas Berlyne. Susirin
kime nutarta taikos dery
bas pavesti išimtinai vie
nam kanclieriui ir.šis įgalio
tas taip taikinties su pre- 
šininkais, kaip jam geriau 
išeina.

Kanclieris nenorėjęs ly
deriams pasakyti jokių sa
vo pienų taikos reikale, 
taippat išlygų smulkmenų. 
Kuomet lyderiai buvę grie
žtai pareikalavę visa tai. pa
sakyti, tuomet kanclieris 
pagrasinęs, kad jis rezig
nuosiąs.

Po ilgos konferencijos pa
galiau sutikta su kanclierio 
norais. Lyderiai pabūgo jo

TAI TAU IR VIEOSIOS 
MOKYKLOS.

Vienoj publiškoj Moky
kloj, South Chicagoj, Tho
mas Yates mergaitė prieš 
Kalėdas turėjo pamoką, 
kaip reikia rašyti laišką į 
“St. Claus 
čiaus jai uždraudė 
minėti Kristaus vardą. Ši
ta tatai pasipasakojo tėvui, 
ėvas nuėjo mokyklon ir iš
lojo j o mokytoją. Šita įsi
žeidė ir pareikalavo suaręs-

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.

iwiainiiB«wa9i:nBniiia,iiiiwiiaiiiira»nrvM'am
Telephone 134 |

Dr. A. J. Taaanevicz i
GYDYTCJH IR CHIRURGAS i

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystįs. Ste- 
■ografijos, typewriting, pirklybos tei
siu. Suv. Valst. istorijos, abelnoa is
torijos, geografijos, politikines ekono
mijos. pilietystės. dailaraiystės.

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

3360 Emerald avė., Chicago.

Dirba kiekvienas, kurs 
tik dirbti nori, užmokesnis 
yra nemažas, kaip rodosi vie
špatauja gerbūvis. Apie ši
tą daug šūkauja'' Chicagos 
turčiai, ypač bankininkai. 
Esą tokio didelio gerbūvio 
dar nesą buvę Chicagoje,, 
kaip šįmet.

O tečiau šitam dideliam 
mieste yra tūkstančiai bėdi
nųjų žmonių, šeimynų. Y- 
ra tūkstančiai žmonių ligu
istų, pasenusių. Šitiems apie 
šaukiamą gerbūvį nėra kas 
nei sapnuoti.

Atėjus šventėms šitie 
žmonės neturi ką valgyti, 
neturi už ką nei kuro nusi
pirkti.

Sulyg senobinio įpročio ši
tuos nelaiminguosius šven
čių metu sušelpia visokios 
labdarių draugijos. Taigi, 
kaip kas metai, taip ir š ,-

Tonikas — pa- 
prašalinti pleiska- 

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

tuoti mergaitės tėvą. Jinai 
išėmė “waranta” ir polici
ja T. Yatesą areštavo. Kaip 
išeis su byla, nežinia.

Bet svarbu tas, kad į pu- 
bliškas mokyklas jau viešai 
vedama bedeivystės propa
ganda. Tai puikus argumen
tas visiems tiems, katrie pa
juokia parapijines moky
klas, kur vaikučiai supa
žindinami su tautos histori- 
ja, kur mokoma tikėjimo 
dalykų, kur jų širdelėsna į- 
skviepijama Dievo ir tėvy
nės meilė.

Ai, pranešu savo draugams, pameta
miems ir visiems lietuviams, kad ai 
atidariau naują saliuuą remiaųs pa
duotu adreau. Kviečiu atsilankyt*,o 
busite gražiai priimti ir maloniai , pa
vaišinti. .V->

Taipgi praneiu, kad užlaikau Sve
tainę susirinkimams, baliams, vestu
vėms ir kitiems reikalams. Pas'maae 
galite užsisakyti visokių gėrimų pik
nikams ir t.t.

Su pagarba,

FRANK DALKUS
3301 So. Morgan St., Chicago, Ill.

IŠTEISINTA DAR VIE
NA MOTERIS.

Kriminaliam teisme, Chi
cagoje, praeitą pėtnyčią pa
sibaigė moteries Iva Barnes 
byla. Jinai buvo kaltinama 
už savo vyro, advokato Ja- 
mes Barnes, nužudymą Wa
shington parke rugsėjo 5 d., 
šiais metais. Prisiekusieji 
teisėjai po trijų valandų pa
sitarimo. Mrs. Barnes atra
do nekalta ir jinai paliuo- 
suota nuo atsakomvbės. v

Tai yra jau 22 paeiliui mo
teris paliuosuota Chicagoje 
už žmogžudystę paskuti
niais keleriais metais.

Mrs. Barnes visas laikas 
sakėsi esanti nekalta .ir pa
gal i aus išteisinta, f

AIRIAI SUKILĖLIAI 
BUS PALIUOSUOTI.
Londonas. — Anglijos 

vyriausybė nusprendė pa- 
liuosuoti iš kalėjimų visus 
suimtus airius sukilėlius, 
kurių yra keli tūkstančiai.

ŠIRDINGI ĮTIKINIMAI.
Kančios suteikia išmintį. 

riąs, kuris pažįsta dideles 
<ančias, žino taipgi ir nie
kuomet neužmirš to vaisto, 
airis jam pagelbėjo. Ponia 
Marė Zahorak, Housatonic 
Avė., Bridgeport, Conn, ra
šo.:. “Aš. labai sirgau ilga

PANAIKINTA CENZŪRA.
Paryžius. — Žemesniąjam 

parlamento rūme nutarta 
panaikinti politikinę cenzū
rą. Tolesniai bus palaikoma 
tiktai diplomatinė ir milita- 
rinė cenzūra.

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

B. & C. Bach, r. yy..
3641 So. Halsted St., ;'Į

PRANYKO SOCIALIS
TAS PLĖŠIKAS.

Pagarsėjęs Amerikoje 
plėšikas Adam Prochowski, 
kuris nepersenai Chicagoje 
mvo suimtas, ir kuris pasi
sakė, kad 1905 metais prigu- 
ėjęs prie socialistų revo- 
iucionierių Lenkijoje ir te

nai žudęs ir plėšęs gyvento- 
us, pasprūdo iš policijos 

nagų ir dabar nežinia, ka
me jis apsiverčia. Kuomet 
vietos policija jį suėmė, po 
ilgų klausinėjimų jis ati
duotas kriminaliu teisman 
ir buvo uždarytas-apskričio 
kalėjimai!. Galų-gale atsi
rado du jo “prieteliu”, ku- 
riedu padėjo $7,000 paran
kos ir teisėjas ligi teismo jį 
paliuosavo iš kalėjimo.

Kuomet aną dieną turėjo 
prasidėti jo bylą, plėšikas 
nestojo teisman. Imta na- 
gan parankininkai. Pasiro
dė, kad tiedu paranką pa
statė klastingai, ty. paran
ka pasirodė be jokios ver
tės, o Prochowski išdūmęs 
nežinia kur. Už tai abudu 
parankininku uždaryta ka
lėjimai!, o policija ėmė iš- 
naujo ieškoti plėšiko, kai 
kad vėjo laukuose.

Indonni tas, kad plėšikui 
už daugelį prasižengimų 
buvo nuskirta apie 90 tūk
stančių dolerių parankos. 
Bet štai jis paskui paleistas 
tik už kelis tūkstančius.

Paieškau 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
veriu parapijos, Jodbudis sodžiaus. 
Prašau atsiliepti adresu:

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

Antanina Gališauskienė 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 jį 
sužinos, kur jis gyvena ir praneš že. 
Oriau- padėtu adresu, tas gaiš o do
lerius dovanų.

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

. U. S. of A.

Konkursas.
Chicagoje, kaip 

pirmiau buvo garsinta lai
kraščiuose, yra .rengiama 
Talkininkų Bazaras nuken
tėjusių nuo karo naudai. Ba.- 
zaras prasidės nuo sausio 
11 d. ir trauksis iki sausio 
20 d. 1917 m.

Minėto Bazaro lietuvių 
skyriaus komitetas skelbia 
visų moterių ir merginų a- 
tydai sekantį konkursą: 
kiekviena lietuvė ir lietu
vaitė yra kviečiama parėdy
ti lėlę lietuviškais rubais ir 
prisiųsti ją lietuviško sky
riaus vedėjai poniai Žinion- 
tienei sekančiu antrašu 32- 
52 So. Halsted St., A. J. Zi- 
month, Chicago, Ill. (no vė
liaus iki sausio 7 dienai a- 
teinančio naujo meto). Už 
geriausią lėlę parėdytą lie
tuviškais rubais, bus duota 
dovana daiktais iš bazaro 
vertės $25.00. Gerumą lėlių 
spręs komitetas lietuvių 
skyriaus Talkininkų Baza
ro. Po Bazarui lėlės laimė
jusios konkursą portretas 
ir jos savininkės vardas bus 
paskelbtas laikraščiuose. 
Lėles savininkės, žinoma 
dovanoja lietuvių skyriui, o 
prisiuntimo lėšas męs užmo
kame. Tai galim ir vyriškos 
lyties lėles siųsti. Didumas 
lėlės neapribuotas. Buliai 
Susideda mažiausiai iš mar
škinių, sijono, štolto (šnu- 
ravonės) ir žiursto. Pagra
žinimai kt. kaileliai, rūtų 
vainikėlis, skepetaitės, pri
guli nuo kiekvienos autorės 
skonio. Vyrų rubai: keli
nės, marškiniai, bruslotas, 
kepurė, šlikas arba skrybė
lė, župonas-mantelis ir apa
vimas. Tai Amerikos Lietu-, 
vės moteris ir merginos pa
sirodykite, kad ii- Jūsų ran
kos yra neblogesnės už sve
timtaučių moterų rankas. 
Tuomi pasirodysite ir prie 
savo vardo pakėlimo ir pa- 
gelbėsite surinkti pinigų ka
rės nukentėjusioms musų 
broliams ir seserinis Lietu
voj p-

Komitetas Lietuvių 
Skyriaus Talkininkų 
Bazaro, Chicago, Ill.

Telefonas DROVER 9920

Svarbus Pranešimas

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

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

Ant pardavime dviejų augštų mū
rinis namas ir lotas. Didėlė attika. 
Fintai turi' 6 ir 7 kambarius. Kietos 
grindis. Viskas kuogeriansiam stovyj.
Kaina $3.500.
3421 Emerald avė.

laiką. Mano viduriai nieko 
nepriėmė, viską išmetė. Ant- 
galo aš paėmiau Trinerio 
Amerikinio itarčiojo Vžno 
Eliksyro ir nuo, tp laiko aš 
gerai jaučiuosi. Šitas vais
tas dabar visuomet randasi 
mano namuose”. Tas pats 
įsitikinimas tylo protuose 
visų tų, kurie sirgo kietais 
viduriais, galvos skaųdėji- 

ner- 
vuotumu, kuriems truko no
ro valgyti, turėjo mažą e- 
nergiją, menką kraują, gy
venimo permainą. ir t. t. o 
šiandien yra geriausioj svei
katoj ačiū Trinerio Ame
rikiniam Karčiojo Vyno E- 
liksyrui. Kaina $1.00. Ap- 
tiekose. palaiminimu na
mams. Jis pagelbsti nuo pa
matų, neuralgijos, susižei- 
dimo, išsisukiirio, sutinimo, 
nušalimo ir t. t. greitai ir 
gerai. Kaina 25c.' ir 50c. ap- 
tiekose, krąsa 35c. ir 60c. 
Joseph Triner, išdirbėjas 
chemikas, 1333-1339 So. 
Ashland avė., Chicago, Ill. 
Jei nori savo sienas papuo
šti gražum Trinerio Auksi
niu Kalendorium, prisiųsk 
10c. padengimui persiunti
mo lėšų. (Apg.).

Uždyką!!!|
Kas užsirašys per mane “KATALI

KĄ”. tas gaus gražių dovanų vertas 
50c. Pasinaudokite proga. •’),

JUOZAPAS SAUNORAS, Z,.-' 
829 Clifford Ave.. Rochester, N.Y.

rezignacijos. Nes jo .vieton mu, vidurių išplitimu, 
kariclieriu galėjo būti nūs 
kirtas admirolas Tirpitz.
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