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Chicago ir apylinkes. — 

šiandie ir rytoj išdalies de- 
besiuota ir šalta; gaivinas 
vakarinis vėla".

Tempreatura vakar augš- 
čiausia 43, žemiausia 3G laip
sniai.

Saulė teka 6:4G. leidžiasi 
4:2-5.

Mėnulis teka 4:56 pirma
dienio ryte.
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Vokiečiai paėmę ne
laisvėn 5,000 Serbų

Svarbiausioji Serbą arini

Krizis Graikijoje ir Rumunijoje

karalius sušaukęs ministe 
rius karo posėdin. Spėja
ma, kad Rumunija persimes 
talkininkų pusėn, nes jau 
kalbama apie premiero Bra- 
tiano rezignavimą. Gi Bra- 
tiano yra didis talkininkų 
priešas.

Su Graikija kitaip daly
kai stovi. Karalius visa 

siela atsidavęs teutonams ir 
vargiai jis .sutiks stoti tai-, 
kininkų pusėn. Prie to kibą 
jį priverstų revoliucija.

Visgi į porą, dienų, ar gal 
anksčiau, bus žinoma, kaip 
ten dalykai nusvirs.

Berlynas, lapkričio 20. —(šiaurinėj Serbijoj paėmę
Vakar čionai oficialiai pa
skelbta, kad bulgarai tik
rai užėmę Monastirį. Ser
bų karuomenė iš ten pasi
traukus į Albanijos pasienį. 
Dabar visa taip vadinama 
senoji Serbija patekus teu
tonų rankosna.

nelaisvėn 5,000 serbų.

TALKININKAI VEIKIA.
Konstantinopolis, lapkr. 

20. — Sužinota, kad ant pu- 
siausalio Gallipoli atkeliavo 
1). Britanijos karo sekreto
rius, lordas Kitchener, todėl 
išnaujo ten prasidėjo smar
kesnis talkininkų veikimas.

Londonas, lapkričio 20.— 
Iš Salonikų patvirtinama 
žinia, kad bulgarai tikrai 
užėmė Serbijos miestą Mo
nastirį. Tai paskutinis 
svarbus serbų miestas kri-Į 
to. Išėmus mažą žemės j 
plotą Serbijos pietrytuose,1 
kur veikia franeuzai su an
glais, ir dar mažesnį plotą 
Černogorijos pasieniu, visa 
Serbija atsidūrė austrų-vo- 
kiečių ir bulgarų rankosna. 
Serbams tik paminėtu že
mės ploteliu liko, bet ir iš 
ten jie genami ir ten iš vi
sų pusių begailestingai 
spaudžiami. Teutonai su 
bulgarais triumfuoja!

Monastiris guli tik už 15 
mylių nuo Graikijos sie
nos ir savo didumu jis Ser
bijoje užima antrąją vietą.. 
Pirmąją vietą užima Biel- 
gradas. Monastiryj baigia
si geležinkelio linija. Iš ten 
į vakarus, į kur serbai tu
rėjo pasitraukti, nėra jo
kio geležinkelio. Bot labai 
abejojama, kad ten bulga
rai butų paėmę kiek serbų 
armijos. Jei jie ir galėjo 
paimti, tai labai mažai, nes 
serbai moka nuo galinges
nio priešo vikriai pasitrau
kti.

regis, tai bus 
ten atsilai
bus priver- 
Černogoriją 
savo prieši-

SERBAI TURĖSIANTI. 
PASIDUOTI.

Vienna, lapkr. 20. — Ser
bų svarbiausioji armija, iši 
visų pusių spaudžiama, su- 
bMrbėjrr-į -ka-im-ts aplink No- 
vibazar, ir,
paskutinis jos 
kymas. Po to 
sta traukties į 
arba pasiduoti 
ninkams.

! Vokiečių, austrų ir bulga- 

jrų armijos randasi tik už 
30 mylių nuo Mitrovitza- 
Pristina linijos. Serbams' 
nėra jokio išsigelbėjimo.

NAUJI MILIJONAI RU
SŲ KARUOMENĖS.

Londonas, lapkričio 20.— 
Morning Post koresponden
tas iš Copenhagen praneša, 
tyad Rusija karo frontai! 
stato naujus savo karuo
menės milijonus, kurie ant 
greitųjų išlavinti. Taip ap 
reiškęs Rusijos premieras 
Goremikin laikraščių atsto
vams.

TRIUMFALIAI SKLIAU
TAI STATOMI.

Paryžius, lapkričio 20. — 
Iš Konstantinopolio į čio
nai pribuvę keliaunininkai 
pasakoja, kad turkų sosti
nė dekoruojama, visur sta
toma triumfaliai skliautai 
(arkos) ir visa tai taisoma 
‘ ‘ Mahometo pasiuntinio, ’ ’ 
Vokietijos kaizerio priėmi
mui, kuris neužilgo žadąs į 
ten keliauti.

Turkai tik krikštauja, 
pilni didžiausio optimizmo. 
Turkai mano, kad talkinin
kai jau baigiami mušti ir 
veikiai įvyksianti taika. 
Valdžia net sustačius išly
gas, sulyg kurių Turkija 
galėsianti taikinties. Bu
sią pareikalauta iš Rusijos 
Armėnijos, Azerbadjar pro
vincijos, iš D. Britanijos 
salas Cyprus ir augšto kari
nio atlyginimo' Turkijos 
skoloms apmokėti. Taip 
turkai raminasi,. kaizerį be
gerbdami ir augštindami.

Dauguvą bet 
nestseka.

Vokiečių karuome- 
nč sudemora-

Taippat bulgarams ten 
negalėjo tekti jokio grobio. 
Kaip žinoma, tasai miestas 
išanksto buvo ištuštintas, 
net ir gyventojų buvo labai 
mažai pasilikę.

J uodos dienos serbams 
pagaliau prisiartino.

KRIZIS GRAIKIJOJE IR 
RUMUNIJOJE.

Londonas, lapkričio 20.— 
Graikijoje ir Rumunijoje 
gimė krizis. Pasklydo gan
das, kad talkininkai Grai
kijai pasiuntę ultimatumų. 
Gi austrai su vokiečiais už
ėmę Rumunijos salų Hur- 
wai, gulinčių ant Dunojaus. 
Aplink sala išmetę minas. 
Taigi kaip Graikijoje, taip 
ir Rumunijoje valdžios ne
žino nei kas pradėti. Abel- 
nai manoma, kad į porų die
nų paaiškės, kaip tos val
stybės elgsis. Katron pu
sėn stos, ar gal ir toliau už
silaikys neutralybėje.

Bet -su neutralybe nieko 
gero neišeis, kadangi talki
ninkai ant abiejų užgulę ir 
reikalauja atvirai pasisaky
ti, ką jos mano toliau veik
ti.

Talkininkai aštriai imasi 
už minėtų valstybėlių, ku
rios ligšiol juos tik suve
džiojo. Prisiartino pasku
tinės pasirokavimui dienos, 
nes serbai baigiami smaug 
ti, talkininkų armijos bijo
si Serbijos gilumon įsileis
ti, kad Graikija nepersi
mestų teutonų pusėn ir ne- 
atkirstų jų nuo Salonikų.

Graikijos karalius konfe- 
ruoja su Francijos ministe-

LEIDŽIA TEUTONŲ 
KARDINOLAMS AT 

VAŽIUOTI.
Roma, lapkr. 20. — Gruo- 

dyj Vatikane atsibus pope- 
žiaus konsistoriumas. ' Tu
ri suvažiuoti visi kardino
lai. Buvo abejojama, ar 
bus galima atvažiuoti Aus
trijos ir Vokietijos kardino
lams. Tefčiau Italijos val
džia leido jiems atvažiuoti 
ir tam tikslui išdavė 
portus.

TURI PAIMTI RYGĄ 
ARBA SUŠALTI.

Petrogradas, lapkr. 20.— 
Vienas “Novoje Vremia” 
korespondentas praneša, jo
gei kaizeris Hindenburgo 
kareiviams įsakęs arba pa
imti Rygą, arba sušalti. 
Fieldmaršalas von Hinden
burg nesenai pareikalavęs 
savo armijoms, kurios vei
kia Rygos-Dvinsko fronte, 
šiltų rūbų. Kaizeris, kuo
met apie tai sužinojęs, išlei
dęs įsakymą į kareivius, i- 
dant jie nesirūpintų šiltais 
rūbais, bet rūpintųsi kuo- 
veikiausiai paimti Rygą ir 
Dvinską. Be to von Hin- 
denburgui kaizeris prane
šęs, kad jo kareiviai arba

pas- turį paimti minėtus mies
tus, arba sušalti. Kol jie 
to neatsieksią, šiltų drabu
žių negausią.

VOKIEČIAI PAĖMĘ 
5,000 SERBŲ

Berlynas, lapkričio 20. —
Vokiečių karo ofisas oficia
liai skelbia, kad vokiečiai jriu Cochin, gi Rumunijos 

. __ !____________£'

BOMBARDAVO 
VENECIJĄ.

Vienna, lapkr. 20. — Au
strijos valdžia oficialiai pa
skelbė, kad austrų lakūnai 
išnaujo pasekmingai subom
bardavę Veneciją, Italijos 
gražuolį miestą. Subom
barduota fortai San Nico
le ir Albioni. Venecijos ka- 
zarmės taippat sugriautos 
bombomis. Kiek pats mie
stas nukentėjęs, apie tai 
nieko nežinoma.

24 HINDAI SUŠAU
DYTA.

Washington, lapkr. 20.— 
Čionai apturėta žinia, kad 
Lahore, Indijoj, D. Brita
nijos valdžia už maištus 24 
Įlindus sušaudžius ir 27 už
darius kalėjimai! ligi gyvos 
galvos. Už tuos maištus 
kaltinami vokiečiai kursty
tojai.

Petrogradas, lapkr. 20.— 
“Bourse Gazette” skelbia, 
pasikalbėjimą su žymiau
siuoju ir populeriu. rusų 
karuomenės vadu, generolu 
Ruski, kuris vadovauja ru
sų armijoms Rygos-Dvins- 
ko fronte prieš vokiečius, 
ty. prieš fieldmaršalą von 
Hindenburg. Reikia žino-j 
ti, kad gen. Ruski su savo 
armijomis yra apgynęs 
Rygą ir Dvinską ir visą 
padauguvį nuo vokiečių įsi- 
briovimo.

Pasikalbėjime gen. Rus 
ki apreiškė, kad minėtas 
rusų frontas jau esąs išgel
bėtas nuo netikėto vokie
čių užpuolimo ir kad svar
biausioji vokiečių armija; 
sutraškinta. Jo nuomone, 
vokiečių kareiviai esą sude- 
moralizuoti nuo nepaken
čiamo oro, šalčio ir ypač 
prisiartinusios žiemos. Šal
tis atima iš jų visą drąsą 
ir norą kariauti. Vokiečiai 
dabar Pabaltijoj jau nieko 
beveik negali veikti ir turės 
pasiduoti savo likimui. Ru 
sai ten dabar yra viso sto
vio viešpačiais.

Gen. Ruski tie žodžiai be
veik patvirtinami vokiečių 
ten dideliais nuostoliais. 
Sulyg vokiečių oficialių 
pranešimų, jie ten prarado 
aplink 85.000 vyrų užmuš
tais, sužeistais ir pateku
siais nelaisvėn. Tečiau nie
ko ne tik nelaimėjo, bet dar 
atgal stumiami.

Rasi, per žiemą vokie
čiams iš ten prisieis atsi
durti atgal į Prūsiją, savo 
numylėtą karalystę.

BUSKARO MITINGAS 
LONDONE.

Paryžius, lapkričio 20.— 
Čia pasibaigė anglų ir fran- 
euzų karo komitetų mitin
gas. Sekantis mitingas ar
ba suvažiavimas bus atlai
kytas Londone. Jin bus 
pakviesta dar Rusijos ir I- 
talijos atstovai.

5 BROLIAI TURI GELE 
į ŽINIUS KRYŽIUS.

Dresden, lapkr. 20. — 
Šaksonijos iš 1870—71. me
tų veterano, kapitono Paul 
Sievert, penki sūnus tar
nauja karuomenėj ir visi jie 
uįž pasižymėjimus šiame ka- 

apdo vanoti geležiniais 
kryžiais.

VOKIEČIAMS NESISE
KA PEREITI DAUGUVĄ

Petrogradas, lapkr. 2(/.— 
Rusų karo ofisas praneša, 
kad į šiaurvakarus nuo 
Friedrichstadto vokiečiai 
buvo mėginę persikelti per 
Dauguvų, bet buvo atmuš
ti. Visa mušiu linija vo 
kiečiai neįstengia atsilaiky
ti prieš rusų artilerijos ug
nį. Aplink Čertoriskų ru

ošai taippat progresuojanti.

fe Vakar “Katalike” buvo trumpai paminėta, a 
| kad su šiuo pasauliu visai netikėtai, galima sa- | 
j kyti staiga, persiskyrė plačiai Chicago j e žino- | 
Imas, visų lietuvių gerbiamas, senas šios šalies pi- | 

lietis a a. Jonas Aleksandravičius. Visi velionio S 
artimi, draugai ir pažįstami tuo netikėtu ir ne- | 

g laimingu atsitikimu liko užgauti. Čia- velionis. | 
| rodos, buvo sveikas, linksmas, su visais meilingai | 
4 kalbėjosi, gi staiga mirtis pakirtus paguldė kar- | 
| stan ir šiandie visiems palieka tik nekuomet ne- | 

nustelbtas ligi gyvos galvos jo atminimas.
’ A. a. Jonas Aleksandravičius buvo geras tė- | 

vinainis ir geras katalikas. Chicagoj išgyveno | 
aplink 25 metus. Turėjo 45 metus amžiaus, bu- | 
vo nevedęs. Paėjo iš Suvalkijos, Krosnos gmi- 
no, Pėdiškių sodžiaus. Suvalkų gimnazijoj buvo g 

į baigęs keturias klesas. Taigi turėjo vidutini ap
švietimą ir su juo buvo galima visuomet rimtai K 

į pasikalbėti. Lietuvos reikalams nesigailėjo cen-. E 
tų ir pastaraisiais laikais giliai prijautė tėvynės“ I

• Lietuvos likimui.
J Velionis buvo vienas dabartinio laikraščio 
j “Lietuva” įsteigėjų ir leidėjų. Paskui ilgas lai- 
I kas dirbo “Kataliko” išleistuvėje. Nekuriam 
| laikui buvo pasitraukęs iš darbo, bet išnaujo gri- 
į žo. Buvo uolus darbininkas, lygiai kaip tikra- 
į sis Lietuvos sūnūs.

Velionis Jonas prigulėjo prie Simano Dau- f 
I kanto draugijos ir kitų. Visuomet tautinius rei- k 
3 kalus rėmė. Pirm šio europinio karo buvo žade- | 
į jęs iškeliauti Lietuvon, bet susirgo. Susirgo, ki- | 
j lo karas, paskui pasveiko ir visos gilios svajonės | 
9 pranyko apie keliavimą Lietuvon, kuri šiandie fe 
į kraujuose permirkusi.
j Pirm kelių dienų dirbo dar Tananevi.cz Pub- | 
3 lishing Company ofise, bet visiems jau skundėsi 
J nesmagumais, kokiuo tai nerimasčių. Prasitarė, | 
] jogei jam išnaujo turbut prisieis nekuriam lai- | 
4 kui atsigulti ligoninėj, ieškoti pasilsio.
į Bet po proai dienų pasilsio negailestinga E 
3 mirtis jam gyvybę pakirto.
Į Kaip sakyta, a. a Jonas buvo lietuvis tikroj fe 
I to žodžio prasmėj, doras žmogus, darbštus, pa- | 
? vyzdingas, visų prietelius. fe
■į Velionio kūnas pašarvotas randasi po num. | 
S 1908 West Division gat., anty North Side. Iškil- | 
] mingomis šermenimis užsiima p. Jonas M. Ta- 
| nanevičius ir p-lė T. Andruševičaitė. Laidotuvė- 
| mis—grabininkas p. P. Mažeika.
į Rytoj 4:30 vakare velionio palaikai bus at- | 
| gabenti į šv. Jurgio parap. bažnyčią, gi ant ry- S 
| tojaus, ty. pirmadienio ryte, atsibus gedulingos g 
d pamaldos. Po pamaldų a. a. Jono kūnas bus nu- 
| lydėtas į šv. Kazimiero kapines ir ten palaido- 
| tas.
« Amžina atsilsis Tau, visųgerbiamas tėvinai-. | 
j ni! Ilsėkis sau ramiai svetimoj šalyj po žaliuo- | 
S jaučia ir nekuomet nevystančia velėna! Kol | 
g gyvi busime Tavęs neužmiršime, kaipo buvusio- I 
I jo pavyzdingo savo tėvynės Lietuvos tikrojo su- | 
I naus!

3 ANGLŲ KARO LAIVAI 
NUSKANDINTI.

Berlynas, lapkričio 20. — 
Vokiečių submarinai Egip
to pakraščiuose nuskandino 
tris anglų karo laivus. Vo-

SUŠAUKIAMA LE 
GISLATURA.

Springfield. Ill., lapkr. 20. 
— Illinois vastijos guberna-
torius Dunne sušaukia spe- 

kiečiai tai oficialiai patvir- cialę 
tina.

legislatures sesiją į 
lapkr. 22 dieną.

1
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Iš Londono pranešama 
žinia, jogui Paryžiaus mie
sto valdyba nusprendžius 
pranešti visiems Paryžiuje 
gyvenantiems ir tinkan
tiems kareiviauti svetimže- 
iniams, idant jie visi tuo
jaus įstotų Francijos ka- 
ruoinenėn arba išsinėšintų 
iš Francijos. Tasai valdy
bos nutarimas palyti tik
tai kariaujančių valstybių 
pavaldinius, kaip tai Angli
jos, Rusijos ir Italijos. Tai 
darmickoy jei nenorintiems 
kareiviauti leidžiama aplei
sti Franciją. Bet Anglijo
je priešingai elgiamasi. Te
nai visiems svetimžemiams 
grasinama prievarta imti 
karuomenėn ir į kitur nei 
išvažiuoti neleidžiama. Ne 
vienas iš lietuvių tuo budu 
bus nuskriaustas.

Kas veikiasi D. Lietuvoj, 
kuomet ji pakliuvo po vo
kiečiais, jokių žinių neap
turima.. Nei Prūsų lietu
vių leidžiamas laikraštis 
“Dabartis” nieko nerašo. 
“Dabarties” vienam nume
rių padėta sekančios sau
sos žinutės iš D. Lietuvos: 

“I Didž. Lietuvos val
džią tapo pakviestas polici
jos komisaras Loeper iš Ra
gainės. Jisai iškeliavo sp. 
16 d. Kaunan, kad užimti 
laukų policijos komisaro 
vietą.

Advokatas Dalichow iš 
Frankfurto (prie Odros li
pęs) pavadintas taikos tei
sėju Vilniun.

Iš Kauno. Maistas čion 
sulyginamai pigus. Svaras 
juodos duonos kainuoja 8 
kapeikas, svar. baltos duo
nos 15 kap., svaras sviesto 
65 kap. Mėsa irgi neper- 
brangi.

Iš Vilniaus. Rusų su
naikintoji elektrikos įstai
ga atitaisyta ir aprūpina 
miestą. Gazo įstaiga bet 
dar neveikia. Svaras žva
kių kainuoja ll/> rublio; ži
balo (kerosino) visai nėra 
galima gauti. Svaras 'duo
nos kainuoja 55 kapeikas. 
Fabrikai nedirba. Visos 
mokyklos dar uždarytos.”

Tai ir visos žinios. Gi 
“Dabartis” sakosi, kad jis 
leidžiamas Did. Lietuvos 
žmonėms. Kaip čia supras
ti tokį to laikraščio pasi
sakymą? Jis leidžiamas 
Lietuvos žmonėms, bet 
me apie tą šalį kaip 
uit ko nerašoma.

“Dabartis” D. Lietuvos 
žmones (jei tie ją skaito) 
maitina tik vokiečių prie
šininkų niekinimais, pikt
žodžiavimais. ‘ ‘ Dabartis ’ ’ 
už vokiečių “augštosios” 
kultūros užsiglaudęs nema
to nieko, kas plačiausiam 
pasaulyj veikiasi, kokie 
kur prakilnus darbai atlie
kama. Jis tik nuolat kar
toja rusų, franeuzų ir ang
lų įvairiausias šunybes. 
Prieš vokiečius nei puse 
žodžio nieko neištariama. 
Kur gi čia ką sakysi prieš 
tokią “prakilnią” tautą, 
kokia yra teutonų ainiai!

O juk ir tų pačių žinių iš 
D. Lietuvos galėtų “Dabar
tis” daugelį turėti, jei tik 
norėtų. Argi vokiečių val
džia neleidžia į laikraščius 
dėti, kaip ten dabar pasive-

D. 
> 
tik

“ Chicago, Ill.
Lapkr. 17, 1915. 

Į p. St. Tananėvičių, 
“Kataliko” užvaizdų,

Chicago. 
Gerbiamasis!

Pereitų pėtnyčių, lapkri
čio 12 d., 1915, aš Tamstos 
vardu išsiunčiau trumpų 
raštelį — apie Tautos Fon
dų, idant butų nuolatos tal
pinama “Katalike.” Tam
sta reikalavai, kad aš pa
rašyčiau, o bus atspausdin
ta. Kodėl anasai raštelis 
netilpo sulyg šiol? Jaigu 
nemanai, Tamsta, tąjį pa
talpinti, tai sugrąžink man 
mano rankraštį. Dabar, 
štai pradžioje — siunčiu ki
tą trumpą raštelį, kurį ir
gi tikiuosi, kad Tamsta 
teiksies “Katalikai)” indė- 
ti; jaigu nemanai dėti, tai ir 
šitą trumputį mano raši

nėlį meldžiu man sugrąžin
ti. Labai nemalonu, kad 
“Katalikas,” neva būda
mas Tautos Fondo organu, 
taip šaltai į Tautos Fondo 
reikalus atsineša.

Jaigu Tamsta nori tapti 
Tautos Fondo valdybos na
riu, tai reikia pirma to pa
rodyti daugiaus pasišventi
mo Lietuvos reikalams ir 
bent kiek sąžiningo Tautos 
Fondui darbo — tuomet vi
si Tautos Fondo skyriai (o 
jų veikiai Ims šimtai) žiū
rės į “Katalikų” kaipo sa
vo tvirtovę, bet ne kaip da
bar — kur reikia per bėdą 
gauti vietos 
lams.

Aš noriu 
atsinešimą
Fondo — ant rašto, 
telefonu tvirtinti vienaip, o 
daryti visai atžagariai.

Telefonai savo vietoje 
geri daiktai, bet jie netar
nauja “trečiųjų teismui,” 
neigi pastovumo išreiški
mui.

Lauksiu atsakymo laiš
ku.

ideiniems tiks-

Rusijos valdžia palengva 
ima tvarkyties. Vienas gy
ventojų reikalavimas jau 
pildomas. Valdžia nuspren
džius inteikti durnai įstaty
mams projektą apie priver
stiną vaikų mokinimą ele
mentarinėse mokyklose vi
soj imperijoj. Švietimo 
ministeris tam tikslui pro
jektą jau sutaisęs. Projek
te pažymima, kad kiekvie
nas vaikas nuo 8 ligi 11 me
tų priverstinai mokyklą tu
rįs lankyti. Visur todėl 
bus steigiamos mokyklos ir 
jos visos busią švietimo mi- 
nisterio kontrolėje, 
įstatymas sekančiais 
tais imsiąs veikti.

Tasai
me-

žinoti Tamstos 
prie Tautos 

Gana

vaikams mokyklų lanky
mas.

Žinoma, tai nebus 
rusų valdžios malonė, 
džiai daug proto įkvėpė da
bartinis karas. Pastebėjo, 
kad ir su tais pačiais anal- 
fabetiniais kareiviais nie
ko gero negalima nuveikti 
karo metu. Bet labai abe
jotina, kad tasai įtatymas 
butų pildomas, jei jis ir bus 
pra vestas. Biurokratams
tamsias minias lengviau yra 
suvaldyti, palenkti savo 
pusėn. Bet atsižvelgiant 
į rusų mokyklų rųšį, atsi
žvelgiant į tai, kad rusų 
pradinėse mokyklose nieko 
neišmokinama, kaip tik ca
rą ir Rusiją gerbti, gal ir 
įvyks priverstinas visiems

jokia
Val- “Naujienos” No. 277 vie

šai pasisako, kad tasai laik
raštis del “biznio” leidžia
mas. Gi duagumas ligšiol 
buvo vis dar manę, kac 
“Naujienos” yra del ideos 
leidžiamos, Kur dingo so
cialistų ideiniai darbai — 
tai butų svarbu žinoti.

“Kova” susilankius nau
jo. administratoriaus. Gir
di, naujas administratorius, 
kaipo publicistas etc. Pra
vartu išgirsti, ką “Kova” 
supranta žodyj 
tas”? 
dyno 
reikia 
tais.”

publicis- 
Sulyg “Kovos” žo- 

visus žinių rašė jus 
vadinti “publicis- 
Taip bent pasirodo.

da žmonėms, kai}) jie ten 
gyvena, kokį turi išteklių, 
kaip atsineša į naują vo
kiečių valdžią ir abelnai 
imant, kas ton veikiasi. 
Manome, kad tas laikraš
čiui skelbti neužginta. Tai 
kodėl gi “Dab.” to viso ne
aprašinėja. Bet jei vokie
čių valdžia visa tai daryti 
užgina, tai paaiški, kokią ji 
turi kultūrą.

Ne tik mums visiems ru
pi sužinoti, kas dabar D. 
Lietuvoj veikiasi, bet rupi 
visiems lietuviams. Gi jei 
“Dabartis” išsigali pami
nėti, kokius vokiečių val
džia savo valdininkus siun
čia į Lietuvą, kaip iškilmin
gai kaizeris Kaune pasitin
kamas, tai kodėl tam. laik
raščiui nebūtų galima šis- 
tas. sužinojus parašyti apie 
tenykščių lietuvių likimą?

Matyt, “Dab.” 
tikslui leidžiamas, 
džiautas ne D.
žmones guosti, bet aliantus 
niekinti ir žmonelių širdys- 
na skiepyti vokišką patrio
tizmą, kaizerio — to karo 
lordo — galingumą.

Tai kokiam galui dar ša
ky ties, kad “Dab.” pašven
čiamas D. Lietuvos žmonių 
labui!

Nors šitas laiškas buvo 
rašytas asmeniškai “Kata
liko” vedėjui, bet dedame 
jį del tos priežasties, kad 
parodyti visuomenei, ko
kiais arogantiškais žodžiais 
kalbama į musų laikraštį. 
Prie šio laiško reikia tru
putis paaiškinimo. Daly
kas buvo tame: kada p. An
tanas Kazimieras Rutkaus
kas patelefonavo į “Kata
liko” redakciją (telefonu 
kalbėjo “Kat.” ved.) ir už
klausė, delko “Katalikas” 
nustojo talpinęs “Tautos 
Fondo” apgarsinimą, tai 
jam atsakymas duota tok
sai: Mes nustojome talpinę 
Tautos Fondo apgarsinimą 
tiktai keletas dienų atgal 
todėl, kad, talpinant jį . kas
dieną, raidės nusidėvėjo ir 
kad reikėtų vieton senojo 
ką naujo parašyti, kad žmo
nes butų daugiau užintere- 
suoti. Atsako Antanas Ka
zimieras: “Labai gerai, tai 
valdyba parūpins ir Tams
tai prisius.” — Ačiū. — 
— Good-byc. — Good-byc.” 
Tai ir visas buvo pasikal
bėjimas.

Į kelintą dieną gauname 
apgarsinimą, po kuriuom 
pasirašo tiktai Dr. Anta
nas Kazimieras Rutkaus
kas, o sekretoriaus parašo 
nėra. Pirmiaus nekuomet 
negaudavome iš prezidento 
jokių panašių straipsnelių 
“Tautos Fondo” reikaluo
se. Mums visas informaci
jas ir aukojančių vardus i- 
ki šiam laikui siuntė sek
retorius. Pačiam man bū
nant Tautos Fondo komisi
jos nariu, neaišku pasiro
dė, kad prezidentas užima 
sekretoriaus Vietą. Ištik- 
rųjų maniau, kad kokia 
nors negeistina suirutė ran
dasi tarpe Tautos Fondo 
valdybos. Laukėme toles
nių žinių. Tai iš tos prie
žasties ir netalpinome.

Toliaus Dr. Antanas Ka
zimieras prikiša “Katali
ko” vedėjui neimtus daly
kus ir sako direktoriškai 
savo
ra Dr. Rutkausko suprati
mas apie laikraštį. Jaigu 
nori, kad aš, Antanas Ka
zimieras Rutkauskas, žiū
rėčiau į “Kataliką,” kaipo 
į savo tvirtovę, tai turi pri
imti mano straipsnius, ar 
patiks, ar ne. “That’s all.” 
Labai keista.

Pagaliau duoda ultimatu
mą “Kataliko” vedėjui: 
Aš, Antanas Kazimieras 
Rutkauskas, noriu žinoti 
Tamstos atsinešimą prie 
Tautos Fondo — “ant raš
to.” Į tą klausimą visai ne
manau atsakyti ir paves
čiau apspręsti viešai per 
laikraščius Tautos Fondo 
komisijos nariams. Lai jie 
pasakys, ar Antanas Kazi
mieras daugiau nuveikė, ne
gu “Katalikas” per savo 
skiltis. Man rodos, kad 
“Katalikas” daugiausia rė
mė Tautos Fondą 'ir Tau
tos Fondo reikaluose dau- 
gausia buvo rašyta “Katal 
like.” Po to viso vra laį 
bai keista kalbėti apiė 
“šaltą atsinešimą” ir pana
šiai. Kas link noro “taptji 
Tautos Fondo valdybos mj- 
riu,” 
sotis,

jaigu.” Keistas y-

ne tam
Jis lei-

Lietuvos

Tautos Fondų ne todėl, kad 
jo vedėjas norėtų patekti į 
Tautos Fondo narius, bet 
todėl, kad mato Taut. Fon
do naudingumų. Netaktin
gas ir ne vietoje yra pamo- 
'kinimas apie parodymų 
daugiau* pasišventimo ‘‘Ka
talike” ideiniams tikslams, 
kuriems juk mes visuomet 
suteikiame vietos.

Užbaigiant reikia paste
bėti, kad iš veikėjo, stovin
čio tokioje centralinėje vie
toje, kaip kad Dr. Rutkaus
kas, galima butų tikėties 
daugiaus takto ir sumanin- 
gesnio pasielgimo, negu jis 
parodė šiame atsitikime. 
Delei nepaskelbimo Tautos 
Fondo per kelias dūlias ra
šyti panašiai išdidžius, aro
gantiškus laiškus yra dau
giau, negu keista.

S. P. Tananevičius,
T. Fondo kom. narys.

tai reikia tiktai šyj-
“Katalikas” remiii

Kur geriau?
Kiek teini jau, “Katali

kas” gana dažnai gvildena 
klausimų: Kur butų ge
rinus, ar po rusu ar po vo
kiečiu?

Balsų gana daug (ar dau
giau, ar mažiau neskaičiau) 
pasirodo, kad po rusu bu
tų geriaus, kad ir dažnai 
del gana keistų ir juokin
gų priežasčių, buk vokietis 
baudžias už betvarke, už 
nešvarumą, arba jaigu sto
gai apiplyšę, grabės neiš
kastos, ne laiku laukai at- 
sčti, arba negerai išdirbti 
ir t.t.

Man rodos, nereik bijoti, 
bet džiaugtis, jei kas mus 
pamokytų švarumo, tvar
kos, pažangesnės kultūros 
ūkio ir t.t.

No. 248, spalių 20 d. ra
dau rimtesnį straipsnį p. 
Žemaičio: “Ar po Rusija, 
ar po Vokietija?”

Nekurie jo tvirtinimai 
man labai neaiškus, pav.: 
“Tik sakėme ir sakome, 

kad Lietuvai po Rusija pa
silikti butų šimtą kurtų ge
riaus, negu po Vokietija, 
nes Vokietijos valdžia, 
taipgi ir jos gyventojai yra 
amžini svetimų tautų 
skriaudėjai. Gi rusų tauta 
yra visai kitokia. Ji gerbia 
svetimas tauteles.”

Man rodos visai priešin
gai. Jaigu randame kokį 
nors pagerbimą svetimų 
tautelių, tai tik pas vokie
čius. Nei pas rusus, nei 
pas anglus, nei pas francu- 
zus to nėra. Pavergimas Lie
tuvos, Lenkijos, Finlandi- 
jos, Kaukazo, Ukrainos ir 
atėmimas teisių, tai nekas 
pagerbimas. Taip ir lapė 
moka višteles gerbti.

Nėr liuosybės, nė teisy
bės, nėr lygybės svetimoms 
tautelėms Rusijoje. Net 
kazokai negali būti pas sa
ve pulkininkais arba gene
rolais, neištikimi, o ką jau 
kalbėti apie lietuvius.

Lietuvis savo krašte, net 
liejęs už Rusiją kraują, ne
gauna nei prasčiausio val
diško darbo, pavyz. prie ge
ležinkelių. O ką jau kal
bėti apie kokias nors vie
teles. Išskyrus Suvalkiją, 
visoje Lietuvoje net gmino 
raštininkai, liaudies moky
tojai tik rusai gali būti. 
Tai man nepagerbimas, bet 
kuodidžiausias paniekini
mas.

Negeresni už rusus ang
lai ir franeuzai šiame da
lyke. Anglai kovoja buk 
už liuosybę mažų pavergtų 
tautų, o pas save ką daro 
su airiais? Ką padarė su 
maža būrų tauta? Franci- 
joje bretonai irgi neturi jo
kių savų teisių, kaip netu- 
rė j o Al za s-Lo tariu gi ja.

Austrai irgi vokiečiai, o 
ne slaviai, ar nedavė pas sa
ve kroatams, dalmatams, 
čekams, lenkams autonomi
jos arba nors savivaldos?

Teisybė, Prusai, bet jie 
nėra tikri vokiečiai, turi 
daug ir mūsiškio su slaviš
ku krauju, lenkų jie neger
bia, bet paklauskite pozna
niečio darbininko ar ūki
ninko, ar jis mainytųsi su 
darbininku ar ūkininku 
Prūsų Lenkijos arba net 
autonomiškos Galicijos?

Taip, germanai daug iš- 
tautino slavių ir lietuvių, 
bet kiek rusų jūrėse žlugo 
lietuvių? Kaip musų, taip 
ir rusų historikai rašo, kad 
etnografiški musų rubežiai 
buvo tarp Vislos ir Daugu
vos, net netoli Maskvos, 
tarp Baltijos ir Brest Li- 
tovsko. Dabartiniai Smo
lensko gyventojai ir dalis 
maskviečių esą surusėję lie
tuviai. Kas buvo nesugrįš. 
Bet ką dar daro rusai su 
Lietuva? Priverstinai nori 
mus arba surusinti, arba iš
kraustyti iš Lietuvos. Dva
rininkų žemes išperka ir 
tik kacapams dalina, o mū
siškiems nei už pinigus ne
duoda. Jau dabar galima 
pereiti išilgai visą Kauno 
guberniją nestojus koja ^ai it 
lietuviškos ženies." *~

P-nas Žemaitis ramina, 
kad sugriuvus biurokrati
jos despotizmui prašvis 
saulutė ir mums; lauk, šu
neli, kol kumelė nugaiš.

Mums, kaipo tautai, ly
gus pavojus iš abiejų pu
sių grasia. O jaigu jau žū
ti, tai velyj kultūringos 
tautos bangose, o ne rusų 
P-nas Žemaitis, žinoma, ir 
čia velytų skęsti rusų ban
gose, nes, sulyg jo, “rusų 
tauta nemažiau kultūringa 
už vokiečius, ir kiltesnė.”

Nežinau kuomi p. Ž. sai
kuoja kultūrą. Jaigu skau
dumu nagaikų. skaitliumi 
kalėjimų, miniomis ištrem
tųjų, tai, be abejo, rusų 
tauta viena kultūringiau
sių.

Bet jaigu saikuosime kul
tūrą paprastu saiku: ap
švietimu, gerbūviu, ištek
lium, suvartojimu, prakil
numu jausmų, o ne jų kil- 
tumu, tai rasime visur ki
tur augštesnę kultūrą, bet 
tik ne Rusijoje.

Laike karo tarp šiaurinių 
ir piet. Amerikos valstijų 
daugelis vergų su įsitikini
mu kovojo prieš šiaur-ame- 
rikiečius.

Kun. K. Matulaitis.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

ir staldas'su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpų 
laikų. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtų 
už pigių kainų. Šį turtų ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda aut 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius,

pardavėjas.

Parsiduoda pigiai: —
2 mediniai namai ir lotas 

Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į 'mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

Real Estate manager.

JONAS KULIS,
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko.” Dabar lankosi po Michigan 
valstiją ir tenai užrašinėja “Ka
taliką.”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis, agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas. rekordus del gra
mofonų ir t.t. Už jį atsako

“Kataliko” admin.

’ Telephone Yardsl546

: W. J. Stankūnas
Geriausias Lie- 
tuvys Fotografas

f *

t f *
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laeų galerija y- 
ra didžiausia anf 
Bridgeport© ir 
parengta pagal 
naujausią madą. 
Dėlto atliekame 
visu fotografiją 
darbą kuogeriau- 
siai.
3315 S. HalstedSt

kamp. 33 PI.
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Geriausias gra ® 

borius ant Bri- i 
dgeporto. Atlie- oi 
ka darbą geriau-H 
šiai. a
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto- B 
rius ir 12 va- 
nų palmą.

B Tek Drover 4139

' A. MASALSKIS i 
° ■ B 3305 Auburn Ave., Chicago

Tel. Randolph 5246 Į

A. A. Slakls
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, III.

Ret). 3255 So- Halsted St. K 
Tol. Drover 5326

latOHNWiafinuiJOiiie:

Telephone Yards 6C86

Lietuviška Drapanų Krautuve

I

DAUG NELAISVIŲ 
MIRŠTA.

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir oyer- 
kotų.

JONAS BUOKiKAS, savininkas 
3252-84 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

>1
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Zurich, lapkr. 20.—Anot 
d-ro Gaberthuel, kuris ap
lankė Rusijoje ir Liberijo
je austrų ir vokiečių sto
vyklas, rusai nelaisvais tai]) 
blogai užlaiką, kad jų 60 
nuošimčių miršta. Nelais- 
viai, ypač sužeistieji, pride
rančiai neprižiūrimi ir to
dėl mirštą.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučė- 

dysito pinigu? ir laiką. Musą moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga. Čia išmoksite anglišku 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Ncdėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

2
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Brazilijos 
skruzdelės.

Prie pikčiausių Brazili
jos gyventojų priešų prigu
li skruzdėlės. Daug jų rū
šių esama, bet dvi svar
biausios: naminių ir lauki
nių.
' Naminės skruzdės yra la
bai mažytės ir pridaro daug 
nelaimių ir nesmagumų šei
mininkėms, kadangi jos 
myli dideliais spiečiais už
eiti saldžius daiktus ir juos 
sunaikinti, kaip antai: me
dų, cukrų ir kitokius sal
dumynus. Gana joms už
eiti mažuti takeli ir juo 
grūdasi. Apsiginimui ran
dami budai. Prisieina sta
lus ar kitokius rakandus 
pastatyti- į pripiltus van
dens indus, mat, vandens 
jos bijosi ir negali pereiti.

Panašiu bildu vietiniai 
kolionistai apsaugoja ir bi
čių avilius, kuriuos priėję 
skruzdės ne tik paliuosuo- 
ja nuo medaus, liet ir bitės 
turi nuo jų prasišalinti.

Laukų skruzdės daro to
kią pat blėdį, kaip ir nami
nės. Jos naikina daržuose 
gėles, vaisius, daržoves ir 
kitokius augalus. Nunaiki- 
na medžių lapus ir šaknis 
taip, jog medžiai galų gale 
ima džiūti ir puti. Žodžiu 
sakant, jos vietiniams ko- 
lionistams pridaro tiek blė- 
dies, jog ne vieną ligi susi7 
krimtimo daveda.

Labai dažnai pastebiama, 
kaip eilės laukų skruzdžių, 
vadinamų taippat piktada- 
rėmis, skubiai traukia i sa- 
vo lizdą. Apsikrovę lapais, 
kuriuos skubiai terioja. 
Stebėties prisieina ne tiktai 
jų ėdrumu, mitrumu ir at
sargumu, bet ir išnašmmi, 
pajėga. Jokios klintis bei 
sunkenybės joms kelio ne
uždaro.

Apsikrovę grobiu perko
pia per tvoras, nuvirtų Jus 
medžius, pereina per^van
deni šakomis ir kitokiais 
ten įkritusiais daiktais. At
sitikime, kada joms nuo ke
lio ant vandens patraukia 
daiktą, susiburia didelė 
draugija, apžiūri išėjimą ir 
nebesant kuo kitu praties
ti sau kelią, meta savo gro
bį ir iš nešamų lapų pasi
daro kelią.

Idant išnaikinti šitas pik- 
tadares, prisieina surasti jų 
lizdą, jį išgriauti, aplieti 
žibalu ir uždegti. Po kele
tas valandų, kada jų par
keliauja daugiau ir susiren
ka, vėl atlikti naikinimo 
darbą. Ir taip atkartojant 
keletą kartų galima visą 
šeimyną išnaikinti.

Dažnai labai sunku skru
zdžių lizdą užeiti, mat, jos 
į jį viską neša iš toli. Daž
nai jis atsiranda tarp dide
lių žolių, išpurtusių kelmų, 
prie kurių sunku prieiti, o 
ypač naikinimu užsiimti.

Iš laukinių skruzdžių pik
čiausiu naikinimu atsižymi 
rųšis, vietinių gyventojų 
vadinama “sauvas.” Atsi
žymi jos ne tiktai drūtu sa
vo sudėjimu ir spėka, bet ir 
sumanumu įsitaisyti pože
minius gyvenimus, kuriuos 
išstato augštų išvaizdoje, 
dažnai 5 metrų gilumo ir 
kelių m. ilgio. Žemes iš- 
kaupia lauk, užtad pavir
šiuje padaro kupstus.

Ši rųšis padaro kolioni
joje dar didesnį nunaikini- 
mą. Suima i savo požemi
nius gyvenimus viską, pra
dedant nuo gėlių, daržovių, 
grudų, nepalieka nei me
džių lapų bei kitų augalų. 
Kada nėra ko kito užgrob
ti, tada jos lipa į medžius, 
ėda plonesnes šakeles, o 
paimu medžius palieka vi
siškai nuogus, be lapų.

Didelius nuostolius daro 
skruzdės vietiniams kolio- 
nistams, naikindamas jų 
laukus. Esti atsitikimų, 
kad kolionistai, negalėdami 
apsiginti, pameta vietą ir 
kraustosi kitur. Šiandien 
plačiai ten vartojama mi
nėtas naikinimo būdas — 
išdeginimas, o požemines 
užleidžiamą vandeniu ir pa
skandinama. Šis pastara
sis būdas lengva ten atlikti, 
kur upiii esama. S.

Drabužiai jau iš 
siųsti Lietuvon.
Šiuomi pranešame, jog 

surinktuosius " nukentėju
slėms del karo Lietuvoje 
drabužius jau išsiuntėm į 
Lietuvą lapkričio 3 d. lai
vu Kursk, per Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Drau
giją, kuri veža uždyką.

Prisiuntė drabužius 
centrą sekančios ypatos:

P-ni L. Šliūpienė, Scran
ton, Pa.; p-lė M. Radzevi
čiūtė, Chicago, Ilk; p-lė 
Juknevičiūtė, Flushing, N. 
Y.; p-lė M. Kašiubiutė, 
Pittston, Pa.; p-ni S. Ar- 
bašauskienė, Philadelphia,

1

Qmaha, Nebr.; p-ni K. Zig- 
mantienė, Bristol, Conn.; p- 
ni T. Mačiulienė, East New 
York, N. Y.; p-ni M. Stri
maitienė, N. Y.; p. J. Seke- 
vičius, Lawrence, Mass.; p. 
K. Gedminas, Flushing, N. 
Y.; p... K. Liutkus, Brook-

nuo vietos komiteto.
Buvo ir daugiau drabu

žiu, bet nesusekėme, kas 
juos atsiuntė. Viso centrai) 
prisiųsta dvidešimts penki 
siuntiniai, kuriuos mes per- 
skrynių. Raudonojo Kry
žiaus dr-jos peržiūrėtojai 
sudėjo i savas dideles skry
nias, kurių sudarė 12. Už- 
adresuota inžinieriui Naru
ševičiui i Maskvą.

Kadangi R. K. D. išsiun
tė musų drabužius už dy
ką ir pasižadėjo siųsti už- 
dyką ant toliaus, tad mes, 
Brooklyno lietuvaitės, dar 
kartą kreipiamės i musų 
vientautes bei vientaučius, 
kurie tik prijaučiu šąlan
tiems bei vargstantiems 
musų broliams ir seserims 
Lietuvoje, kad kuoveikiau- 
siai stotumėte vėl prie dar
bo rinkti, gaminti bei au
koti drabužius nukentė j il
siems del karo lietuviams. 
Kreipiamės ne tik į pavie
nes ypatas, bet ir i visas be 
skirtumo pažvalgų draugi
jas, kliubus, bažnyčias ir 
t.t. Labai daug šiame rei
kale galėtų pagelbėti pra- 
kalbininkai, susirinkimų 
viršininkai, kunigai sakyk
lose, agituodami tverti lab
darybės draugijas kiekvie
noje lietuvių apygardoje, 
kolionijoje, kurių tikslas 
butų rinkti tinkamas dėvė
jimui drapanas ir kas mė
nuo pasiųstų. Reikia žino-

ti, kad drabužiai bus reika
lingi ir karui pasibaigus, 
nes tuomet viskas bus iš
naikinta, sudeginta, ir visi 
turtai ir apdangalai su že-d 
mėmis sumaišyti. Pasiliks 
musų žmonės, kaip ir dau
gelis kitų, be pastogės, nuo
gi ir badaujanti. Todėl mu
sų priderystė yra šelpti 
kuom kas galime. Visos 
tautos šelpia saviškius. Į 
Raudonojo Kryžiaus Drau
giją (Bush Terminal Bldg 
No* 20, Brooklyn, N. Y. 
prisiųsta tūkstančiai skry 
nių su drabužiais nuo vo
kiečiu, francuzu, belgu, ita- 
lų, lenkų ir kitų. O mes vos 
12 skrynių į metus tegalė
jome išsiųsti. Argi ne gė
da lijums, kad taip mažai te- 
atjaučiame tą kartųjį mu
sų tėvynainių vargą.

Čia darbas nėra taip sun
kus,'tik reikia trupučio pa
sišventimo. Beveik kiek
vienoje grįčioje randasi 
šiltu, bet jau iš mados išė
jusių drabužių, tik reikia 
keletai asmenų susitarti ir 
rinkti, einant per grįčias 
bei krautuves.

Prašome siuntėjų, kad 
neimtų ir nesiųstų nešva
rių ir suplyšusių drabužių, 
nes tokius siunčiant į sve
timtaučių rankas daroma 
vien gėda sau ir savo tau
tai. Reikia siųsti tik šva
rius, sveikus ir išprosytus 
drabužius. Adresuoti rei
kia sekančiai:

American Red Cross, 
Bush Terminal Buldg.

No. 20, Brooklyn, N. Y.
Ant kiekvienos skrynios 

užrašykite taip: For Lith
uanians.

Uždėkite savo adresą. 
Pakvitavimą tokio siunti
nio malonėkite siųsti šiuo 
adresu:

Ms. M. Misevičienė,
270 Berry str..

Brooklyn, N. Y.
Tuo pačiu adresu reikia 

taipgi atsiųsti surašą tų 
daigtų, kuine pasiųsta Rau
donojo Kryžiaus Draugi
jom

Taipgi galima išreikalau
ti ir nuo geležinkelių kom
panijų, kad drabužius del 
nukentėjusių nuo karo vež
tų dykai. Iš Chicagos at
vežė uždyką 4 skrynias E- 
rie geležinkelio kompanija, 

i Tik reikia, kad kas išaiš- 
kintų, kad daiktai siunčia
ma yra nukentė j ilsiems 
karo.

Visur kreipkimės, 
siems aiškinkime musų 
skriaustų žmonių vargus, o 

• žmonės, be abejonės, pri
pjaus ir kuom nors pagelbą 
i suteiks.

Pasitikime, jog perskaitę 
; šį straipsnelį, išsikirpsite 
antrašus ir veikiai stosite 
prie darbo gelbėti vaitojan
čius musų žmbnes Lietuvo
je.

Su tikra pagarba — 
Brooklyno Lietuvaičių 

Kom.:
O. Karaliūtė,
J. S. Misevičienė.
T. Mačiulienė,
P. Jurgeliutė.

P. S. Ant kiekvieno sky
riaus viršaus reikia užra
šyti, kiek ir kokių drabu
žiu siunčiama.

Ii

Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

Tananevicz Savings ig

del

vi-
uu-

Phase Braver 7*00 

DR. A. J. TANABE VICZE 
CYBYTOJAS I« CHIRURGAI 

fiyds ligas vyrų,, moterų ir valkų 
3248 S. Morgan St, Chicaga, OI. 

įsnHHMaMUMHiaMMaaHiaaaMMBaaBna!'

Pilni Namai "Linksmybės

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis bstriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškhj polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
S'.’.kruskimo broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.
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BANK
JONAS M. TAKANKVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IO ĮĖJI J0E 3 OI

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje: Jokis biznierius be bsnkos čekiu šią
dien negali atsakančiai savo bizni vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentu metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visu ’ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų. x
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai i- 
rengtoje Saukoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo Į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koįrius nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.
Batu čistytojas.
Rūtų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.
O <kur buvai dėduk mano.
Hunganj čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Veliias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

1168

1169

Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogus mu
zikos, turingų ir Įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-83 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.®

i
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

"SAULE
m -KART OBELINIS LAIKYTIS

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuc 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiofnis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

teeina otarninfeas ir petnyoia.
PRENUMERATA KAŠTUOS At

| AMERIKOJ
v fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli
ji Xa lr J I ‘J jjQj |f «§kotįjoj j 5 §. Prūsuose 15 m į
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VAKARAS
RENGIA

Liet. Mot. Apšvietus Draugija 
Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 21, 1915 

MILDOS SVETAINĖJE 
3138-40 So. Halsted St.

Ant Trečių Lubų

a 
■

a

w

Amerikos Lietuvis”
i

Programas bus Įvairus.'-Įžanga 25c. ypatai. Duris atsklarys 6 valan
dą vakaro, vakaro pradžia 7 valandą vakare.
Laike šokių bus pardavinėjamos rožės. Kurios merginos arba vaikinai 
gaus daugiausiai rožių, gaus gražias dot anas. 'Kviečia širdingai

APŠVIETOS DRAUGIJA.

a

EI

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVICIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass

ia

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai 

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare. 
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytai 

Telefonas Yards 687.

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, I1L

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Languages

1741 W. 47th Street. : : Chicago, '1
731 W. 181h Street

B 
a

B

B 
Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LiETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedclioms pagal suturima.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvei.

Q

n

Skaitykite “Kataliką’

3



• ■ '- < . Y .. i r ’ n . , •> y ■ .F' ■' ;S’. »

4 LD. “KATALIKAS,” lapkr. 20, 1915.

Musų Moterims
MOTERIMS REIKALIN
GAS GERAS ATSILSIS.

svarbų dalyką 
turi su- 
sau tin- 

Stoka atsil-

Vaikai nevalus, nu- 
Grindįs po purvų 
rakandai šaukiasi

Vieną 
kiekviena moteris 
prasti, kad duoti 
kainą atsilsį,
šio, ramumo ne vienai mo- 
terei suardo nervus, pada
ro sustingusia ir nusilpni
na.

Daug yra tokių moterių, 
kurios išsidirbo darbe tokį 
charakterį, kad nenori ati
dėti nei valandėlės, idant 
pasilsėti, kas būtinai rei
kalinga, kad tinkamai at
likti savo priedermes ir ne- 
nuvargti. Vis tokioms ro
dos, kad dar jos nesparčios, 
daug lieka joms dar atlik
ti, gi apie pasilsi nei ma
nyti nenori. Ir persidirba 
tokiuo budu nekurios mo
teris, o kai ateina vakaras, 
taip jaučiasi nuvargę, jog 
viskas jau iš rankų krinta.

Ir laimė tokios moters, 
jaigu jos sąžiningas vyras 
apvertins jos darbą; pa
gerbs jos triūsą, kurį jinai 
per dieną viena atliko. Gi 
yra daug tokių vyrų, kurie 
moterių darbą neapkainuo- 
ja ir vieton padėti joms * 
triusties, u/ mažiausią nein- 
tikiiną dar aprėkia.

O vargšė moteris pavydi 
sau valandėlės pailsio. Ži
noma, pati kalta, jaigu jo 
gailisi. Pati kalta! Bet 
nekartą kaltė grįsta prie 
jos motinos, kuri tiek te- 
išmokino, kad klausyti ki
tų, kitiems gerą daryti, tar
nauti, klausyti, o sau visko 
pavydėti. Užtad tokios mo
teris, pildydamos sunkias 
priedermes, žiuri, kad tik 
kitiems intikti, o tą viską 
daro negailestingai nus- 
kriausdamos pačios save. 
Dievas davė prisakymą: 
“Mylėk artimą, kaip pats 
save.” Taigi, Dievas įsakė 
tiek mylėti kitus, kiek sa
ve ir mylėti pirmiau save, 
o paskui kitus. Skriausda- 
mos pačios save, darome di
delę klaidą ir nusikalstame, 
nes duodame progą musų 
artimiems naudoties musų 
gerumu ir daryti skriaudą.

Moterįs, privalome gai- 
lėties pačios savęs! Atmin
kime, kad sveikata reikalin
ga ne vienai dienai, bet il
giems metams. O pasilsė
ję, kiek reikia del stiprios 
sveikatos, daug geriau at
liksime darbą ir intiksiine 
juomi kitiems. Miegas ir 
geras pasilsis sutvarko ner
vus, sustiprina visą kūną, 
viskas, kas imama į ran
kas — sekasi, o šeimynos 
nariai į tokią moterį žiūrės 
su pilnu pasitenkinimu.

Šituo perspėjimu, anaip
tol, nemanoma moteris ska
tinti prie tinginiavimo, prie 
atkaklumo. Tik norima pa
rodyti, kas šeimynose daroV 7 t-

suirutę. Sveika ir energin
ga moteris, tai visas namų 
išpuošimas. Užsiniušus dar
be moteris, jinai dirbs be 
paliovos, bet ji nepermatys, 
kas pirmiau^ iš tvarkos, rei
kalinga atlikti, o panašiai, 
be sistemos dirbant, darbo 
niekad užbaigti negalima. 
Prisižiūrėkime į kai-kurių 
lietuvių grįčias. Ten visa
da rasime betriūsiančias 
moteris. Ir dar kaip! Bet 
kaip ten tvarka išrodo ?

Viskas suskretę, visur be
tvarkė, jog nemiela nei žiū
rėti, 
skurę. 
pluta,
mazgotės, puodai, šaukštai, 
peiliai, šakutės, trupiniai, 
kaulai riogso ant stalo ar 
kur kampe nesuvalyti.

Kitokią tvarką užeisi ten, 
kur gyvena sumani moteris. 
Jinai triusiasi, bet triusiasi 
su supratimu, iš tvarkos. Ji 
nešvoluoja, netąso kūdikių 
už pasipainiojimą po ranka. 
Graži, miela atmosfera žydi 
jos namuose. Zylė.

dar labiau suverš moterį su 
šeimynos reikalais.

Nors miterįs ir pralaimė
jo, nors pasirodė, kiek daug 
priešų esama, tečiau nenu- 
puola dvasioje. Gaivina 
mus viltis, kad greit ar vė
liau, vis vien visuomenė ap
kalimos moterių vertę ir 
užleis joms tinkamą vietą 
gyvenime. Lucė.

BALTI DAIKTAI KUDI 
KIŲ AKIS VARGINA.

Iškilmingas Balius su Perstatymu
Parengtas

Liet. Teat. Dr-stes Šv. Martyno
Nedelioje, 21 d. Lapkričio-November, 1915 m.

M. MELD4ZI0 SVETAINĖJ, 2242-44 W. 23rd Place
Svetainė atsidarys 5 vai., perstatymas prasidės 7:30 vai. vakare. 

Įžanga 25 ir 35c. ypatai.
Kviečiame atsilankyti visus lietuvius ir lietuvaites ant musų drau
gystės perstatymo ir iškilmingo baliaus, kur bus Grand 'March ir 
programai bus dalinami visoms ypatoms. Muzika St. Martinkaus.

Kviečia KOMITETAS.

Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerų gyduolių.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Balsamas Plaučiams) 
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krapus ir kokliušų nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai jų rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25c. ir 50c.
“Aš turėjau baisų kosulį,’’ rašo Frank Vacha iš Eik 
River, Minu., “tai aš gavau butelį Bevera’s Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, kosu
lis visai prapuolė. Aš esu 
čiuosi gana sveikas.”

Gaut Severos gyduolių preparacijas 
pas savo aptiekininkų.

Nepriimk kitokių. Jei jūsų ap- 
tiekininkas jų neturi, tai užsi- 

orderiuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO., -
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Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DRA UGAS”
“Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

Kūdikių akis genda, ka
da jie tėmija į baltus drabu
žius, į baltą vežimėlį ir a- 
belnai nuo baltų daiktų, ku
riuos jie nuolat mato. Ši
tą apsireiškimą patyrė Co- 
lumbijos univėrsiteto pro
fesorius, F. A. WoH, ir ne
senai Pittsburge atsibuvu
sioje optikų susivienijimo 
konvencijoje tą savo paty
rimą apreiškė.

“Jaigu brangini savo kū
dikio sveikatą, — sako pro
fesorius Woll į motinas — 
tai slėpk nuo jo visa, kas 
tik balta. Kūdikių akis 
genda nuo visų tų daiktų, 
kaip tai: nuo auklės baltų 
drabužių, nuo balto lopšio 
ir drabužių, kuriais pats 
kūdikis apvilktas. Pilki ir 
tamsus drabužiai geriausiai 
pritinka, tokios pat spalvos 
ir kiti daiktai, su. kuriais 
kūdikis nuolat gyvena, rei
kia vartoti.”

Šis profesoriaus Wall 
perspėjimas gal ir naudin
gas. Rasite, daug mažų kū
dikių ir nuvargina* akis dė
lei nurodytų jo priežasčių.

63 metų amžiaus ir jau-

galvos 
skaudėji- 
gelta ir

Užkietėjimas, 
mas, jaknų. trukdesiai, gena i_ 
nerviškumas greitai pagydoma.

Severa’s Liver Pills 
[Sevi ros Pigulkos nuo kepenų J 

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

Cysčiausios

Pluksnos
ir Pūkai

Adara Nedelion Visų Dieną.

Susivienijimas Lietuviu Rymo Katalikij Am.
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ROCK I

į rankas

akiu negali ati-
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H. RUBENSTEIN & CO,
640 W. 14th St, arti Halstad st.

jau nebus.
pilietiniais 

galės inote- 
nuo atsako-

šeimynas.

Mes parduodame už pigiausia prekia
Visos musų plunksnuos, ir pūkai yra 

iščistytos puikiausia su “(Steam” maši
nos.)

Pirkite nuo mus ir sutaupinkite pu
sę išlaidų.

svar- 
kningos 

technikos

tai išpuošimais
kninga. Nenuo-

Veikalas “Širdis”

Massachusetts 
žlugo projektas, 
moteris norėjo

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui.
Adresuokit:

DRAUGAF Co.
1800 W. 46th Si.,

y Šitas specialis KUPONAS vertas lt
i Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassanl
■ Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 
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Išracsta
WHITE

Dr. T. M. Maturzynska >
LIETUVE DENTISTE

Atlieka visokį darbądentisterijos sky
rium įeinanti. Darbas gvarantoja* 

mas. Taipgi tvirtas.
| 1151MILWAUKEE Avė.

MOTERIŲ SKRIAUDOS.

Lapkričio 3 dieną kelio
se Suv. Valstijų valstijose 
ir daugumoje miestų atsi
buvo valstijiniai ir munici
paliniai rinkimai. Trijose 
valstijose balsuota moterių 
teisių klausimas, kas link 
lygių teisių politikoje ir vi
sose rytinėse valstijose mo
terių 
gavo 
tokių

lygybės priešininkai 
pergalę. Daugiausia 
priešininkų pasirodė 

Yorko valstijoje, nes 
klausimą persvėrė virš 
200,000 balsų. Pačiame 
New Yorko mieste moterių 
lygybės priešininkų atsira
do 89,000 daugiau, negu ša
lininkų.

Pennsyl vanij o j moterių 
teisės irgi niekais nuėjo. 
Ten moteris turėjo 60,000 
daugiau priešininkų, negu 
šalininkų.
valstijoj 
kuriuomi 
valstijos konstitucijon įves
ti moterių teisių lygybės 
įstatymą. Pralaimėta 80,- 
000 balsais.

Dauguma užmeta, kad 
-on fiisĮOĮ. ociXSXi suiltoįoui 
reikalinga, kad jos nieko 
tverti iieįstengsiančiės ir ją 
bendradarbiavimas su vy
rais jokios naudos neatneš.

Tokie užmetimai, žino
ma, negudrus ir jie nekar
ta buvo sumušami, bet, gai- 
la, kad ne visiems rupi tai 
suprasti. Ir skriaudžia tad 
moteris darydami tokius 
užmetimus. Tegul bent 
kiek panagrinėtų literatū
rą, įsitėmytų į visuomenės 
gyvenimą, pamatytų, kad 
moteris ne tik su gerais no
rais visur pasirodo, bet ir 
su darbais.

Gal pas moteris nėra drą
sos ir pasišventimo? Kur-gi 
ne. Štai, pasidairykime 
šiandien Europoje. Mote
rįs visur užima vietas šalip 
vyru: jos dirbtuvėse, jos li- 
gonbučiuose, jos karo lau
kuose! Ir vargo jos tiek, 
jei ne daugiau, turi panešti. 
Ten jų vyrai, sūnus keliau
ja niušin, o jos vienos lie
ka su mažais kūdikiais, tu
ri savo pastangomis juos 
aprūpinti.

Moterių lygybės priešinin
kai naudojasi dar vienu 
keistu argumentu. Jie sa
ko, kad moterįs, gavę ly
gias teises, apleis šeimynų 
reikalus.

Taip blogai 
Rūpinimasis 
rekalais negi 
ris paliuosuoti 
niybės prieš 
Rimtas rūpinimasis krašto 
reikalais ir gerove, kaip 
tik bus tuo akstinu, kurs

TARP KUMUČIŲ.
— Kur tavo vyras?
— Į saliuną išėjo.
— O kada sugrįš?
— Gal visai negrįš.
— Kaip tai?
— Jį parneš.

VISADOS MYLI.
— Brangusai, juk tu my

li mane ne dėlto, kad aš 
turiu tūkstantį kraičio?

— Ir vėl ką! Mylėčiau 
net ir tada, jaigu turėtum 
milijoną.

Pasirodė naujas TMD. iš
leistas veikalas “Širdis.” 
Kninga didelė, gražiai da
žytais padarais, daugybe 
paveikslų papuošta. Žod- 
dž'iu: technikinė, dailioji 
pusė, atlikta kuogeriausiai. 
Matyti, išleistojai nesigai
lėjo nei triūso, nei pastan
gų atlikime vienos 
biausių išlygų 
spausdinime, tai 
dailioje pusėje.

Paėmus kningą
— daro malonų, patrau
kiantį įspūdį, iššaukia žin
geidumą panagrinėti jos 
turinį. Verti: paveikslai 
tyrus, aiškus ir gražiai at
likti, kad 
traukti.

Tokiais 
apstatyta
stabu tad, kad paėmęs į 
rankas nepaleidi ligi ne- 
perskaitai.

Skaitydamas kningą 
“Širdis” rausti, srubsi, akis 
trini — pamiršti apie va
karienę ir miegą ir tik tada 
liuosu pasijunti, kada nuo 
pradžių ligi galui perskai
tai. Tada atsidusti ir nori

kningą “Širdis” pabučiuo
ti; rodos, kad antroj pusėj 
šypsosi jos autorius pasi
tenkinęs, kad nuveikęs tokį 
milžiningą darbą

Ačių! Nuoširdžiausią a- 
čių tariu TMD., kad ji pasi
stengė šią kningą išleisti 
labai tinkamu momentu. 
Šiandieną, kada lietuviai 
išblaškyti po visą pasaulį, 
toji kninga kaip tik priva
loma platinti, nes ji suža- 
dįs, atgaivins musą atšalu
sią sielą ir priduos energi
jos kovoje už būvį. Ne tik 
jaunimui, bet ir tėvams to
ji kninga bus k ei vedi s.

Tad geistina, kad šioji 
kninga rastųsi kiekvieno 
mokinio kningynėlyje, 
kiekvienos jaunuolės ir jau
nuolio rankose.

Gerb. viengenti, atsisa
kyk nuo vienos, kitos va
karienės ir nusipirk knin
gą “Širdis” — ji tave šim
teriopai pasotins!

Artinasi šv. Kalėdos. 
Kiekvienas, sulyg papročio, 
teiks savo draugams dova
nas. Tad, tėvai, nepamirš
kite savo vaikams kalėdine 
dovana, nupirkti kningą 
“Širdis.” Ypatingai sma
gu atkreipti domų gerbia
mojo jaunimo Liet. Vyčių 
ir kitų jaunimo ratelių įsi
gyti kningą “Širdis.”

Daktarai, kunigai, moky
tojai, tėvai — visi privalo
me šią kningą skaityti.

Dr. A. L. Graičunas.

MILDA 
TEATRAS
3138-42 So. HalstėdSt.

Turi geriausią pasiseki!**. Km 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

valdiuMus už pigiausias kai
nas.

Už Be čia pamatysi gražesni 
Teatrų, kaip vidunūestyje už 
50c.

Nedčliomis 10c. balkonas, 15c.
Kainos šiokiomis dienomis Ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liueso laiko, tai ateik.

MILDOS-TEATRAN

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.00, pusei metų $1.50.

Yra tai organizacija, kuri: —
1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 

$50.00, $750.00, $1,000.00.
2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaite po $3.50, $7.00, 

$10.50, $14.00.
3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietę., išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininkų

J. S. VASKIAUSKA
BALTIMORE, MD.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
-Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

Gelbėkite Gimines!
per Lietuviu-Vokiečiu Biurą

Visa Lietuva po Vokietijos valdžia, 
todėl visi laiškai ir dokumentai turi 
būti rašomi Vokiečių kalba, nes lie
tuviškų laiškų cenzūra neleidžia. Mes 
turime tiesioginius susinešimus su Vo
kietijos konsulatais irjdabartine vo
kiečių valdžia Lietuvoj. Mes padaro
me visus žemių nuosavybių raštus ir 
įvairius dokumentus vokiečių kalba. 
Sujieškome pražuvusias gimines ir jų 
turtą. Verčiame ir parašome laiškus 
giminėms vokiečių ir lietuvių kalbose. 
Toliau gyvenanti prisiųskite savo lie
tuviškai rašytus laiškus, o mes išver- 
sime vokiškai. Reikale vertimus pa
tvirtiname Notaru antspauda. No- 
rinti išversti ar parašyti laiškus turi 
prisiųsti $1.00. Jeigu norite kad jū
sų paliktas turtas Lietuvoj nepra
žūtų, tai atsišaukite tuojau. Ra
šydami platesnių žinių įdekite stempą 
atsakymui. Adresuokite.:

Lithuanian-German Bureau 
3149 So. Halsted Street,? CHICAGO 
Valandos vietos lietuviams: Paprastais vaka
rais nuo 6 iki 9; Subatomis nuo 2 iki 9; Neda

liomis nuo 10 iki 4 po pietų.
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M. J. MANKOWSKI 
APTIEKA

4503 So. Wood! Street, :: Chicago/Ill.
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
negerumų, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra goriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
domo labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio mėnesio per
keliu savo afišą po numeriu:

3325 Sa. Hakted St
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.
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