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Chicago ir apylinkės. — 

šiandie ir rytoj išdalies de- 
besiuota; šiandie kiek šil
čiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 31, žemiausia 2G laip
sniai.

Saulė teka 6:49, leidžiasi 
4:24.

Mėnulis teka 4:38 vakare.
LI
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Teutonai užėmė Novibazar

Anglai užėmė MonastlrĮ?
Serbai suvaryti Gernogorijon

Berlynas, lapkr. 22. — 
Vokiečiu karo ofisas oficia
liai skelbia, kad generolo 
Koevess armija užėmusi 
Novibazar, vieną svarbes
niu Serbijos miestu. Gen. 
von Gallowitz ir gen. Boya- 
jdeff armijos kovoja ties 
inėjimu i Lab klonį, į žie
mius nuo Pristina.

Lapkr. 19 dieną paimta 
nelaisvėn 3,800 serbu, lap
kričio 20 dieną 4,400.

Tageblatto koresponden
tas iš Austrijos spaudos vy
riausios stovyklos praneša, 
kad iki šiolei paimta nelai
svėn 80,000 serbu su 500 
kanuolių. Bet serbai visur 
dar atkakliai kovojanti

ANGLAI UŽĖMĘ 
MONASTIRI?

Geneva, lapkričio 22. — 
Iš Bucharest© į čionai pra
nešama, kad anglu karuo- 
menė užėmusi Serbijos mie
stą Monastiri. Pasirodo 
tatai, kad seniau praneštos 
žinios apie Monastiri o puo
limą buvo neteisingos.

Iš Konstantinopolio taip- 
pat apturima žinia, kad į 
tenai esą nugabenta žymi 
vokiečiu karuomenės dalis. 
Po keliu dienu į ten pribu
siąs vokiečių fieldmaršalas 
von Mackensen. 

SERBAMS TRŪKSTA 
VALGIŲ.

Berlynas, lapkr. 22. —- 
Overseas News agentūrą 
praneša, kad austrų-vokie- 
čių spaudžiami serbai bėgą 
į Černogoriją. Su karuo- 
mene bėgančios per sniegu 
apklotus kalnus moterįs su 
vaikais ir kūdikiais. Kaip 
serbų karnomenei, taip ir 
pabėgėliams trūkstą valgių, 
neturį kuo maitinties Jie 
maną rasti sau maisto Čer- 
nogorijoj, bet, kiek žinoma, 
ir tenai žmonės badmiriau- 
ją. Serbų padėjimas todėl 
tikrai esąs apverktinas.

ULTIMATUMAS 
GRAIKIJAI.

Londonas, lapkr. 22. — 
Graikija šiomis dienomis 
turės paleisti savo sumobi
lizuotą armiją, arba stoti 
karau talkininkų pusėje.

Taip vakar pranešta iš 
Maltos, kadangi talkininkai 
per lordą Kitchener Grai

kijai pasiuntę ultimatumą. 
Ultimatumas karaliui Kon
stantinui induotas lapkr. 20 
d. po pietų. Pareikalauta, 
idant Graikija į kelias die
nas galutinai nuspręstų, ar 
paleisti savo mobilizuotą 
karuomenę, ar stoti karau 
talkininkų pusėj. Jei Grai
kija nei vienaip, nei kitaip 
nepaklausytų, tuomet talki
ninkų karo laivai turėsią 
bombarduoti Graikijos pa
kraščius ir blokuoti visus 
uostus.

Dabar taigi ir laukiama, 
ką į tai atsakys karalius 
Konstantinas.

Diplomatai spėja, kad ka
ralius Konstantinas vargiai 
sutiksiąs išpildyti talkinin
kų reikalavimus, kadangi 
vokiečių kaizeris jam sakąs 
nieko nesibijoti, neatkreip
ti nei' domos į tuos grasi
nimus.

MIRĖ GENEROLAS 
SAMSONOV.

Londonas, lapkr. 22. — 
Iš Stockholmo į Morning 
Post pranešama, kad vo
kiečių nelaisvėje būdamas 
miręs rusų generolas Sam
sonov. Jo lavonas siunčia
mas į Rusiją. Jis su savo 
armija paimtas nelaisvėn 
po mušiui ties Tannen
berg.

Rugs. 1 d. 1914 metais 
Petrograde oficialiai buvo 
paskelbta, kad gen. Samso
nov žuvęs niušyj rytinėj 
Prūsijoj.

Bet dabar kitkas paaiški

UNISTAI PRIEŠINASI 
PARĖDYMUI.

Londonas, lapkr. 22. — 
Čionai atsibuvo unistų dar
bininkų organizacijos kon
ferencija, kurioj dalyvavo 
500 atstovų. Kadangi Ang
lijos valdžia sutrumpinus 
valandas svaiginamus gėra
lus pardavinėti, tai darbi
ninkų konferencija išnešė 
rezoliuciją prieš valdžios 
tokį negeistiną parėdymą.

CARAS APLANKĘS 
ODESSĄ.

Petrogradas, lapkr. 22.-- 
Rusijos caras su savo sosto 
įpėdiniu apsilankęs Odes- 
soj ir tenai peržiūrėjęs ka
ruomenę. Po to veikiai iš
keliavęs kitur.
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donas 
Aleksandravičius

A. a. Jono Aleksandravičiaus kūnas vakar 
apie penktą valandą vakare iš North Sides iškil
mingai parlydėtas šv. Jurgio bažnyčion. Didelė 
minia žmonių ir lietuvių benas ji pasitiko prie 31- 
mos gat. ir Auburn avė. Daug vainikų nešta 
pirm karsto. Tarp jų šlamėjo vainikas nuo LD. 
“Kataliko” ir Tananevicz Savings Banko darbi
ninkų. Ligi 'ileidžiant bažnyčion žmonių minia 
taip sutirštėjo, jog sunku buvo pereiti.

Tie skaitlingi vainikai ir tos didelės minios 
žmonių ne ką kitą parodo, kaip tik velionio gerą 
vardą.

Šiandie a a. Jono kūnas po gedulingų pamal
dų bus iškilmingai palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse. "\

Serbijos žemlapis ir serbų karalius Petras. Serbijos juodai parodoma didesnėj! 
dalis austrų-vokiečių ir bulgarų užimta.

Straikininkas 
nužudytas

Rubsiuvių straikas Chi- 
cagoj išnaujo pasižymėjo 
viena galvažudyste. Užva
kar straklaužiai baisiai ap
mušė jauną straikininką, 
Michael Guškovskį, ir šis 
vakar mirė ligoninėj. Su- 
lyg surinktųjų policijos ži
nių, astuoni vyrai Guškov
skį šeštadienio vakare už
puolę saliune po numeriu 
1801 West Division gat. 
Mušę jį saliune, paskui išsi
tempę laukan, pribaigę. Po
licija be to tvirtina, kad jį 
užmušę patįs straikininkai 
ir tai padarę per klaidą. 
Policija turinti suėmus tris 
straikininkus, John Law- 
cian, 1803 Emerson gat., Ni
colas Lotoski ir Tony Boi
ko, 938 No. Robey gat. Jų 
du prisipažinę, kad mušę 
Guškovskį, nes palaikę už 
streiklaužį ir šnipą.

Policija sakanti turinti ir 
kitų žmogžudžių pavardes 
ir jie veikiai busią suimti. 
Žinoma, pavardžių nesako.

Pirmutinė šio streiko me
tu žmogžudyste papildyta 
palei Harrison ir Halsted 
gatves, spalių 12 d„ kur bu
vo ant vietos nušautas pi- 
kietaująs straikininkas Sa
muel Ęapper. Už tai buvo 
suimtas Tony Panichi, bet 
teisėjas Mahoney jį paliuo- 
savo nuo visokios atsakomy

bės, kadangi nebuvę aiškių 
prieš jį prirodymų.

Nužudytas Guškovskį, 
lenkas, turėjo 20 metų ir 
4 mėnesiai kaip buvo vedęs. 
Paėjo iš Austrijos Galici
jos. Į Ameriką atkeliavęs 
pirm 3 metų. Jis dirbo 
Čarnecki ir Guškovskį ša- 
poje, 1513 Emma gat.

Nužudytas pereitą liepos 
mėnesį apsivedęs su Vale
ria Pytel ir gyvenęs užpa
kalyj šapos, kurioje dirbęs.

Rubsiuvių organizaci j os 
prezidentas Hillman visai 
netikįs, kad unistai unistą 
turėtų žudyti.

Šis atsitikimas dar kar
tą liudija, kad majoras tik
rai jau turėtų įsimaišyti 
streikai!, turėtų priversti 
fabrikantus taikinties. Kiek 
žinoma, darbininkai reika
lauja arbitracijos, gi fabri
kantai niekaip nesutinka 
taikinties,

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
CALIFORNIJOJE.

Los Angeles, Gal., lapkr. 
22. — Rytvakarinėj Cali- 
fornijos dalyj buvo smar
kus žemės drebėjimas. 
Daug namų sugriauta ir su
gadinta.

ŠIMTAI NUSKENDO.
Londonas, lapkr. 22. — 

Vokiečių submarinas ties 
Gibraltaru sutorpedavo An
glijos garlaivį Calvados, su 
kuriuo žuvo keli šimtai e\ 
francuzų kareivių, kurie 
buvo vežami į Salonikus.

Rusai atsiėmė 
Cartorlską.

Londonas, lapkričio 22.— 
Pirm šio karo mažas rusų 
miestelis Čartorisk niekam 
nebuvo žinomas, bet dabar 
jau jis visam pasaulyj pa
garsėjęs, kadangi aplink jį 
ir jame pačiame ilgas lai
kas rusai su teutonais gru
miasi. Dabar tą miestelį 
rusai išnaujo iš teutonų at
siėmę ir teutonams ten 
kliuvę kaip dar nekuomet.

Iš lietuvių pabė
gėlių gyvenimo

P-iias P. Kuzma iš Išimo 
(Tobolsko gub., Siberijoje) 
štai ką rašo i “Lietuviu 
Balsą”:

Čia su mano šeimyna at
važiavo dar keletas šeimy
nų ukmergiškių, o kiek an- 
ksčiaus jau buvo atvažia
vęs nuo Šiaulių Kuršėnų 
kamendorius kun. Damb- 
rauskis su motina ir sese
lėmis. Taippat kelios šei
mynos apsistojo prie gele
žinkelio stoties (ligi stoties 
2 verstu). Koks ten jų pa
dėjimas, nežinau. Visi, ku
rie dabar jau žinomi, yra 
atvažiavę savo lėšomis. Vi
si turėjo savo pažįstamų ir 
jau surado šiokio-tokio dar
bo. Maitinties vargais ne
galais galės. Bet kuriuos 
atveža veltui, tie yra ati
duodami miesto komitetui, 
o šis tuoj aus visus grūda 
sodžiuosna; kaip jie ten gy
vena, vienas Dievas težino. 
Alano nuomone, butų gera 
kaip nors padaryti, kad lie
tuviai nepakliūtų rusų toli- 
muosna Sodžiuosna, bet su
laikyti vežimą aš — begin
klis. Dabar kalba, kad at
vešią našlaičių vaiku. Ieš
kosiu. Jaigu bus lietuviu, 
vieną, kitą galiu priglausti 
pas save. Bet jaigu dau
giau1? Kadangi čia, Tšime, 
esantieji pabėgėliai yra pa
bėgę iš namų, šrapneliams

VOKIEČIAI ATMUŠTI 
NUO DVINSKO.

Petrogradas, lapkr. 22.— 
Rusų generalis štabas ofi
cialiai skelbia, kad aplink 
Rygą einanti smarki artile
rijų kova. Vakaruose nuo 
Dvinsko vokiečiai atmušti 
ir jie pasitraukė geležinke
liu, einančiu Panevėžio lin
kui. Iš vokiečių atimtuo
se apkasuose rusai radę 
daug ginklų, amunicijos ir 
vokiečių lavonų.

REDMOND KELIAUJA 
NAMO.

Londonas, lapkričio 22.— 
Anglijos parlamento airių 
nacionalistų lyderis John 
Redmond apleidęs Franci- 
ją, kur jis aplankęs anglų 
kareivius karo fronte. Ji
sai airių kareivius paskati
nęs narsiai kariauti tėvynės 
reikale.

plyštant ir namams lieps
nojant, tai beveik visi atvy
ko pliki, basi, už paskuti
niuosius grašgalius nusipir
kę bilietus. Dabar ateina 
baisus Sibiro šalčiai. Gal 
už savaitės, kitos pradės 
belsties į duris. Kas tada 
reiks daryti ?

Išime iš senesnių laikų 
yra apsigyvenusios kelios 
šeimynos. Jie damriausia 
lenkai arba sulenkėję bei 
surusėję lietuviai, latviai.

Pernai metais vargais ne
galais buvo pastatyta baž
nytėlė. Vidus dar nepa
baigtas, pamaldų nebebuvo. 
Dabar, sulaukę kun. Danį- 
brauskio, nutarėm kol-kas 
laikyti jį savo sumestais pi
nigais. Labai butų pagei
daujama, kad butų įvestos 
lietuviškos pamaldos. Len
kų' parapijom! yra daugiau: 
bijom, kad jie supykę ne
atsisakytų padėti laikyti 
kunigą. Pažiūrėsim, kaip 
toliau bus. Butų labai ge
ra, kad Centralinis Lietu
vių Komitetas neatsisakytų 
sušelpti ir Išimo pabėgėlių. 
Reikalinga parūpinti šilto 
drabužio, šiltos avalinės. 
Taippat reiktų neužmiršti 
ir dvasios reikalų.

Mano pažįstami rašo iš 
Omsko ir Novo-Nikolajevs- 
ko, kad ir ten atvežę lietu
vių. Reikėtų ir jais pasi
rūpinti. Tikriausiai bus lie
tuvių ir kituose Sibiro mie
stuose, kai]) Jekaterinbur
ge, Tiumenėje, Čeliabinske, 
Kurgane, Petropavlovske ir 

(Seka ant 4 pusi.).
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2 LD. “KATALIKAS?’ lapkr. 22, 1915.
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Vokiečių šnipinėji
mo sistema.

Kituomet rusams buvo 
užmėtinėjama, kad jie tu
rinti puikiausią šnipinėji
mo sistemą visam pasaulyj; 
kad savo šnipais užliejo vi
sas kitas valstybes ir rusu 
biurokratinė valdžia tobu
lai viską žinojusi, kas te
nai veikiasi. Tuo tarpu 
toksai manymas buvo klai
dingas. Despotinė ir biu
rokratinė valdžia tikrai tu
rėjo ir turi geriausią šnipi
nėjimo sistemą, didžiausią 
skaitliu šnipą, bet tiktai 
nuosavioj šalyj, idant jie 
tėmytii pažangesnių žmo
nių žingsnius ir darbus, su- 
uostinėtu suokalbius ir in- 
tarinėtu nepatinkamus ir 
neužsitikėtinus valdžiai aš
im uis. Ir Rusijos šnipai 
uoliai pildė savo pareigas, 
nes, ačiū ją niekšiškiems 
Įsakymams, tūkstančiai net

Liuduos mintis spaudžia 
sielą. Šiandie esi žmogus 
sveikas, stiprus, linksmas, 
žiūrėk, rytoj, poryt, ar kuo
met nors vėliau atsigulsi 
karstau ir viskas pabaigta. 
Šiandie žmogus pergali vi
sokias sunkenybes, visokias 
nepakantas, bi tik atsiekus 
savo tikslą, savo idealą, su
stoja širdis veikus ir ke
liauji į šaltuosius kapus. 
Šiandie žmogui nepakanka 
to viso, ką jis turi, bet vi
suomet stropiai darbuojasi, 
ieško garbės, krauna tur- 
tus, bet rytoj mirtis gyvy
be pakirs ir viskas palieka.

Panašios mintis veržiasi 
sielon mirus plačiai žino
mam musu tėvinainiui a a. 
Jonui Aleksandravičiui. Ve
lionis praeį tą pirmadienį 
dar dirbo savo paprastą 
darbą, su visais linksmai 
kalbėjosi, gi šiandie atsibu- 
na jo palaikų laidotuvės. 
Ir suprask tu čia, žmogeli, 
i lepramatomą Augščiausio- 
jo parėdymą. Čia žmogus 
gyvas, sveikas, čia vėl kiek 
palaukus jau jis paguldy
tas ant lentos.

Taip atsitiko ir su a. a. 
Jonu Aleksandravičium. 
Bet jis mirė, prieš tai jau 
nieko nepadarysi. Tegu 
jam bus laiminga gyventi 
anapus grabo. Tik turėtu
mėm čia dar pabrėžti svar
biausia tai, kad velionis ve
dė pavyzdingą gyvenimą, 
buvo parinktinas tėvynės 
sunūs ir doro pasielgimo 
vyras, sumaningas, darbš
tus, pasitikėtinas.

nekaltų asmenų puvo kalė
jimuose, žuvo kasyklose 
prie sunkiųjų darbų, arba 
po kartuvėmis.

Nuo rusų . šnipų, žinoma, 
daugiausia turėjo nukentėti 
Lietuva ir kitos užgrobtos 
provincijos, kadangi į ten 
rusų valdžia buvo atkrei
pusi didžiausią domą, idant 
1 ‘ buntauščikai ’ ’ nedarytų 
kokių nors suokalbių prie
šais valdžią, nemėgintų kel
ti nepageidaujamų maištų 
arba revoliucijų. Užgrob
tos provincijos labai daug 
nuo tų šnipų nukentėjo.

Tečiau, kaip dabar pani
ški, šnipinėjime pirmenybę 
visam pasaulyj užima Vo
kietija. Tame reikale ji ga
li būti visoms kitoms val
stybėms tikra mokytoja. 
Vokiečiai savo šnipinėjimu 
toli gražu perviršija rusus. 
Nes vokiečiams ne tiek ap
ėjo šnipinėjimas po savo 
šalį, savo pavaldinių intari- 
nėjimas ir persekiojimas, 
kaip tai elgėsi rusų valdžia, 
bet jų šnipai tobulai šnipi
nėjo, kad sužinoti, kas vei
kiasi kitose valstybėse. To
dėl Vokietija savo šnipais 
pirm to karo buvo užliejus 
visą Rusiją, Franci ją, Ang
liją, Italiją ir kitas dides
nes valstybes. Net ir pati 
Vokietijai ištikima talkinin
kė Austrija be vokiečių šni
pų neapsiėjo. Todėl Vokieti
jos valdžia buvo visuomet 
tobulai informuojama apie 
kiekvieną savo .kaimynų 
pasikrutinimą ir labai ge
rai numanydavo iš katros 
pusės prisieis ginties ir kat- 
ron pusėn pulties.

Dabartinis karas patvir
tina tai, kad Vokietija apie 
aliantų (talkininkų) pasi
rengimą karau daugiau ži
nojo, negu patįs ūbautai. 
Rusų valdžia del tokios šni-

minėjimo sistemos buvo per- 
žiopla, apsileidžiusi ir per
daug pasitikėjo vokiečiais. 
Valdžia vokiečiams suteik
davo žymiausias šalyj vald- 
vietes, gi savus pavaldinius 
prie jokios valdiškos vietos 
nei prisiglausti neprileizda- 
vo. Tokiuo budu pati val
džia palengvindavo vokie
čiams šnipinėjimo darbą.

Franci j a, Anglija ir Ita
lija buvo perkiltos užsiimti 
tokiuo žemu darbu, kai kad 
šnipinėjimas, be to buvo 
maniusios, kad ir vokiečiai 
ne kitaip turi elgties. Už 
tą savo kiltumą ir neapsižiū
rėjimą dabar tos valstybės 
turi karčiai metavoti, nes 
kaip augščiau pasakyta, vo
kiečiai, būdami išanksto 
painformuoti, kas kiekvie
noj valstybėj veikiasi, koks 
jėgą stovis, žino dabar kaip 
kariauti, kur link pulties 
ir iš katros pusės ginties. 
Vokiečiai žino visas talki
ninku silpnąsias puses ir

Velionis Jonas Chicagoj. 
išgyveno suvirs 25 metus. 
Per tą laiką jis darbavosi 
prie lietuvišką laikraščių, 
spaustuvių, lietuvių ban
kuose ir visur visiems buvo 
ištikimas. Velionis gyvai ir 
su atsidėjimu darbavosi lie
tuvių draugijose, susiėji
muose, vakaruose ir visuo
met visur jis niekam nieku 
neprasižengdavo, visų buvo 
mylimas, visų gerbiamas, 
kaipo pavyzdingas lietuvis.

Ir štai toki žmogų, pačioj 
savo stiprumoj vyrą, ima

uegailestingoji mirtis pa
kerta ir perkelia amžinat
vėm Tiesa velionis nepa
liko mums savo jokių lite- 
ratinių nuopelnų, ar kitko, 
bet paliko skaistų apie sa
ve atminimą, kurio nei rū
dys nesugrauš, nei amžiai 
galės sunaikinti. Pavyzdin
gas lietuvio tėvinainio gy
nimas visuomet visiems, 
kas jį pažinojo, stovės at
mintyje. Su tokiais žmo
nėmis taigi ir gaila skir
ties ir liūdna darosi su jais 
ant visados persiskyrus.

todėl jiems karo laukuose 
gerai sekasi.

Tečiau vokiečams to bu
vo permaža. Jie savo niek
darių šnipų priveisė ir čio
nai, Suv. Valstijose. O juk 
žinoma, kad Vokietijai iš 
šios pusės jokis pavojus ne
grasė. Apakinta visam pa
saulyj viešpatavimo mani
ja, turbut ruošėsi ir šion ša
lin įsiveržti. Nes kur gi ne! 
Jul< tai šalis turtinga, pilna 
aukso. Reikia jai ir čia tu
rėti gaujas šnipų.

Laikraščio 4 4 Providence 
Journal” pranešimai kaip 
tik tai ir patvirtina. Pasi
rodo, kad Vokietija šioj ša
lyj turinti aplink tris tūk
stančius apmokamų šnipų 
ir provokatorių, neskaitant 
visų kitų kaizerio šalinin
kų.

Toksai vokiečių šelmiš
kas darbas sujudino Ame
rikos visuomenę ir jau at
siliepia gana aštrus balsai, 
kad valdžia tuos šnipus 
gaudytų ir kuoaštriausiai 
baustų, nes priešingai lai
kui bėgant valstybė nuo jų 
labai skaudžiai gali nuken
tėti.

Kas indomiausia, kad tų 
teutonų šnipų viršiausiuoju 
šefu yra ne kas kitas, kaip 
tik pats Vokietijos ambasa
dorius. Visuomenė ir jin 
todėl taiko karštus žodžius 
ir reikalauja jį nubausti.

Deja, vokiečių ambasado
rius negali būti už tai bau
džiamas. Šios šalies val
džia gali pas kaizerį parei
kalauti, kad jis savo amba
sadorių atsiimtų. Tai vis
kas, ką gali padaryti.

Bet valdžia gali suimti ir 
kitus šnipus ir juos pilnai 
bausti už visokius šios ša
lies įstatymams prasižengi
mus.

Be abejonės, ne kitaip ir 
butų, jei šios šalies admi
nistracija butų kiek smar
kesnė, daugiau kainuotų 
savo piliečių nepaliečiamy- 
bę ir gyvastį.

Taip tai išrodo Vokieti
ja sulyginus su kitomis val
stybėmis.

LAPKRITYS.
Švilpia vėjai tarp šakelių, 
Krinta lapai nuo medelių 
Ar ant tako, ar į klonį — 
Jau sunokę ir geltoni...

Medžiai liūdni tik svy
ruoja, —

Vilties himną dar dainuo
ja,

Europos karas ir 
Amerikos turčiai.

Laike europinio karo tik
tai trylikos didžiųjų Suvie
nytų Valstijų fabrikinių' 
kompanijų pramonė pakilo 
$492,000,000.

Pramonė pakilo visų tų 
kompanijų, kurios gavo di
delius karinius užsakymus 
iš Europos. Į šitą skaitli
nę neimama desėtkai kito
kių didelių organizacijų, 
kaip Du Pont Powder Co. 
ir kit. Nepriskaitoma taip- 
pat šimtai smulkesnių fir
mų, besipelnijančių, tiesio
giniai arba netiesioginiai, 
iš europinio karo.

Plieno kooperacija ran
dasi skaičiuje tų, kurių ak
cija pakilo augštyn; prie 
tokių priskaitoma ir Beth
lehem Steel Co.

Kontraktų viešpačiu pas
taruoju laiku yra (diaries 
Schwab, bethleheminės fir
mos prezidentas. Schwab 
dabar gamina įvairių-įvai- 
riausias reikmenas, prade
dant nuo pasagų, o užbai
giant submarinais. Jis su
griebė tiek skalsių kontrak
tų, kad pats prisipažįstąs, 
jog pralobo iš jų, ir skatina 
valdžią, idant pastaroji a- 
municijos ir kitokios ka
rinės medžiagos dirbtuves 
uždėtų mokesčiais. Geras, 
mat, jis, pats gausiai pelno
si, nori, kad ir valdžia ne
būtų nuskriausta.

Prieš karinius užsakymus 
jo firma vesdavo pramonę 
$7,000,000 vertės. Šiandien 
pakilo ligi $49,000,000 — 
arba 624 procentais pašoko 
augštyn, o akcijų kaina dar 
lipa augštyn.

Prieš pusę metų akcijos 
kaina buvo $46,25, o pasta
ruoju laiku priėjo ligi $341. 
Milijonus dolerių uždirbo 
akcijų pardavinėtojai; mi
lijonus paėmė tie, kurie an
ksčiau pirko tas akcijas, 
kada jų kainos buvo visiš
kai žemos.

Karinė pramonė Suvieny
tose Valstijose išstumia 
naują eilę milijonierių, ku
rių, manoma, atsiras dau
giau, negu kad priaugo 
“plieniniame amžiuje” .šio
je šalyje, išrinkus McKin
ley’ą prezidentu, 1896 me
tais. Žmonės, kurie pirm 
metų menką vietą užėmė 
finansistų pasaulyje, dabar 
rodosi jame pilname išdidu
me ir figūruoja ten, kaipo 
šviesiausios žvaigždės. O jų 
padangėje skaisčiausia rie
da žvaigždė, priklausanti 
J. Pierpont’ui Morgan’ui.

Ne vienutės milijonų, bet 
šimtai kraunasi į Morga- 
n’o aukso aruodus ir jų 
skaičiui ir plaukimui galo 
nesimato. Be abejo, jie 
plauks ligi tol ligi ten, Eu
ropoje, pliš paskutinė šrap- 
nelė. Tada, sulyg finansi
nių ekspertų, Morgano tur
tai paliks užpakalyje žino
mo piniguočio Rockefel- 
lerio.

Vargiai kam bus džiaug
smo iš tų milijonų, jie nu
plauks kraujo upeliais. Juo
se tūnos šešėliai tų aukų, 
kurias jie palaidojo. P.

Kad po šalto rudenėlio...
Sulauksią pavasarėlio!... 

Dabar leidžia save skriaus
ti, 

Kas nenori jų atjausti... 
Bet sulauksią tokį laiką, 
Kuris šalčių galę naiko...
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Iš 11 grįžo tik 
vienas.

Nekuris Ludwig Wittich 
pabėgo iš rusų nelaisvės ir 

!draug su kitais savo tautie
čiais iš Tolimų Rytų atva
žiavo Amerikon, o iš čion 
keliaus savo gimtinėn — 
Vokietijon. Liudwig’o Wit
tich prietikių historija yra 
indomi; kaip jis pateko ru
sams, kaip buvo nusiųstas 
į šaltus Sibiro tyrynus ir 
kaip iš ten pabėgo.

“Buvau zeppelino intal- 
pos nariu — pasakoja Wit
tich. — Kiek atsimenu, ro
dos, buvome apie penkioli
ka asmenų. Vieną gražią 
dieną mitriai pasileidome 
skraidyti virš rusų pozici
jų. Ištiko pavojus. Kres
telėjome žemėn. Aštuoni 
palikome gyvi, o kiti žuvo. 
Nuostabiu budu ir aš išli
kau. Visus mus paėmė 
nelaisvėn ir išvežė į Siberi- 
ją. Stiprus šaltis ir prastas 
maistas atėmė musų fiziki
nes pajėgas. Pienavome 
pabėgimą. Pasisekė. Vie
nuolika musų vieną naktį 
pasileidome į tyrus laukus. 
Netoli bėgome, tuoj apsi- 
gailėjome, kad prie tokio 
tikslo rįžomės. Nedaug 
maisto su savimi teturėjo
me, o šaltis buvo labai stip
rus.

Eilę dienų valkiojomės 
per ledų ir sniego tyrynus. 
Naktimis apsistodavome, 
kad atšildyti šiaip-taip ran
kas ir kitus sąnarius, ku
riuos be ugnies nekaip te
galėjome atgaivinti. Kai- 
kur mus svetingai priimda
vo tubilcai, kurie, numany
dami musų padėjimą, žino
jo, kad puiki proga nuo 
mus ką nors atlupti.

Vienas po kito mirė ma
no draugai. Baigianties 
musų kelionei, išbudę ryte, 
atradome vieną draugą su
stingusį, it kaulą. Mirė už
migęs. Kai tik tris pali
kome, miegodavome pasi
mainydami. Tas, kuris 
saugodavo, šildėsi plasno
damas rankom per petis, 
trindamas jas sniegu; jis 
saugodavo miegančius, kad 
jie nesušaltų. Delei stokos 
maisto visiškai nusipnėjo- 
me. Ir taip mes tris nelai
mės draugai pasiekėme Chi- 
nijos rubežių. Džiaugėmės, 
nes manėme, kad chiniečiai 
mus sušelps. Buvome jau 
ramus kas link pavojaus, 
bet čia abu mano draugu 
numirė.

Netekęs draugų, vienas 
pasileidau kelionėn. Ėjau 
nuo miesto į miestą uždar
biaudamas maistui ir kelio
nei. Tokiuo budu perėjau 
išilgai visą Chiniją net į 
Tsing-Tao, kur tikėjausi su
sitikti su savo tautiečiais. 
Kada į ten dasisiekiau, su
žinojau, kad miestas randa
si japonų rankose. Paėmė 
mane nelaisvėn ir davė rū
pestingą globą. Pradėjo 
atsigaivinti nušalę kojos ir 
grįsti fizikinės pajėgos. Ka
da sužinojau, kad japonai 
leidžia išvažiuoti Vokieti
jon moterims ir vaikaitis, 
pradėjau maldauti, kad ir 
mane paliuosuotų iš nelais
vės. Ėmiau išrodinėti ja
ponams, kad aš netikęs ei
ti karuoinenėn, tada jie su
tiko paleisti mane išva
žiuoti per Suvienytas Val
stijas.”

Vokiečių Belaisviai, palei
sti namo į Vokietiją, va
žiavo per Chicagą. Jų tar
pe buvo daug našlių, kurių 
vyrai žuvo begindami vo
kiečių tvirtovę Tsing-Tao. 
Dauguma moterių paliko 
gyvus savo vyrus japonų 
nelaisvėje.

“Aš netekau visako — 
kalbėjo poni Berta. Cad- 
dias. — Dvidešimts metų 
gyvenome Tsing-Tao, ma
no vyras ir aš. Jis dabar 
ten paliko, kaip karo belai
svis. Aš esu sena, 54 metų, 
tečiau pasišvęsiu dar tė
vynei kaipo slaugotoja. 
Grįšiu pirmiausia į savo 
gimtinį namelį Ščecene. Ja
ponai su mumis apsiėjo ne
mandagiai. Negalime jų 
kaltinti. Tai karas.”

Keliauninkams japonų 
valdžia užtikrino laimingą 
kelionę, prašalinti visokias 
klintis ligi sugrįš Vokieti
jon.

KIEK ATEIVIAI ATSI
VEŽA PINIGŲ 
ŠION ŠALIN.

(Iš “Amerikos.”).
Visų tautų ateiviai, taip 

pat ir lietuviai, įkeliauda- 
mi šiton šalin, turi parodyti 
šiokią tokią pinigų sumą. 
Dabar minimaiiška įsiveža
mų pinigų suma yra $25. 
Valdžios reikalaujama, kad 
ateivis turėtų su savim nors 
ir mažą pinigų sumą pra
džiai, kad jam iš pačių pra
džių nereiktų kreipties į vi
suomenės labdarybės įstai
gas pašelpos prašant.

Tikroji skaitlinė, kiek a- 
teiviai atsiveža pinigų, nė
ra žinoma, nes ne iš visų 
ateivių reikalaujama, kad 
jie savo pinigus parodytų. 
Be to daugumas ateivių pa
rodo tiktai tiek, kiek mini- 
mališkai iš jų reikalauja
ma. Ir pagal tai susekta,' 
kad, pavyzdin, 1914 metuo
se ateiviai atsivežė Ameri
kon 52,553,266 dol. Iš vi
so tais metais atkeliavusių 
atei vių, 1,218,480, parodė 

po $50, ir viršaus — 172,- 
394 ateiviai: mažiaus $50 
parodė 737,079. Lietuviai 
tais metais atsigabeno 
$427,564; po 50 dol. ir vir
šaus parodė 1,056 lietuviai, 
mažiaus, negu po $50 paro
dė 15,249 lietuviai; tais gi 
metais Amerikon atkeliavo 
21,584 lietuviai. Tais pa
čiais’ metais daugiausia at
sivežė Amerikon pinigų i- 
talai, kurių atkeliavo išvi
so 296,553; jie atsivežė $7,- 
888.778. Toliau seka vokie
čiai (jų atkeliavo 79,887), 
atsivežė $4,621,022, anglai 
(jų atkeliavo 51,746) atsi
vežė $4,332,732 ir t.t.

už tą pačią kepurę — žydas 
paprašė du auksinu, aš jam 
rublį makt ir užmokėjau. 
Dabar jau antri mi tai ne
šioju ir dar vis nekiaura. 
Jau tai senai žinoma, kuo 
daugiau mokėsi, tuo ilgiau 
dėvėsi.

MAČIAU ŠIMTĄ 
VILKŲ.

Atbėga naktį sodžiui! žy
das pridusęs, žiabarodamas 
ir pradeda sakyti: “Ui, ma
čiau jus girelėj šimtą vil
kų ir ką tik iš jų ištru
kau.” Sodiečiai jam neti
ki ir niekina jį sakydami:

— Meluoji tu, eiki, iškur 
imsis ten tiek daug vilkų.

Žydas: — Ui, šimtas, ke 
šimtas, o penkiasdešimts 
tai buvo.

Sodiečiai: — Eik tu, vėp
la, iš kur tau bus girelėj 
penkiasdešimts vilkų!

Žydas: — Niu, dešimts 
tai buvo.

Sodiečiai: — Nebuvo nei 
dešimts.

Žydas: — Ui, vienas tai 
jau tikrai buvo.'

Sodiečiai: — Kad tai]), 
tai tu nei vieno nematei.

Žydas: — Ui, e, kas gi 
ten blizgėjo!

xtra
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 trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, ta<5 i gis puikų turtą 
už pigią karną. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
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 Kerint 
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,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326

KUO DAUGIAU, . 
TUO GERIAU.

Mergaitė (į žydą): — 
Kiek prašysi už ta skariu- 
kę?

Žydas: — Du rubliu.
Mergaitė: — Kam taip 

brangiai? (Į einantį vaiki
ną) susimildamas, padėk 
man nupirkti.

Vaikinas f—Kiek jis pra
šo?

Merg.: — Jis prašo du 
rubliu.

Vaik.: — Duok jam tris 
rublius.

Mergina: — Kodėl tris?
Vaikinas: — O gi kuo 

daugiau mokėsi, tuo bus 
stipresnė. Štai kad ir aš

Telephone Yards 6S86 | 

Lietuviška Drapanų Krautuve | 
Užlaikau didžiausiame pasirin- Į 

kime vyriškų apr’edalų, skrybėlių, ? 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir į 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- • 
kotų. į

JONAS BIRIKAS savininkas j 
3262-S4 S. Morgan St. | 

CHICAGO, ILL. ''
♦ 
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MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sugė

dysite pinigus ir laikų. Musų moki
nime sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga, čia išmoksite anglišką 
kalbų greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedčldioniais nuo 10 iki 2 po 
pietų.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

2



ID. “KATALIKAS.” lapfe 22, 1915.

tai SLA. organas 
rašo:
kaltas, kad tokios

pasitaiko? Ar
aug- 
kad 
turi

Apie didelį gai
srą Brooklyne.

Nesenai Brooklyne, N. 
Y., sudegė didelis penkių 
augštų bustas, kur liepsno
se žuvo 13 moterių ir mer
ginų ir keli desėtkai asme
nų sužesta. Taniv buste 
buvo Diamond Candy dirb
tuvė. Nukentėjo ir lietu
viai.

Apie 
štai ką

Kas
nelaimės 
tai yra kokios nors 
štesnės galybės valia, 
nekalti darbininkai 
šimtais žūti?

Po šitai nelaimei įvairus 
miesto valdininkai praneša, 
kad New Yorko mieste yra 
šimtai tokių bustų, kurie 
yra be galo pavojingi gai
srų atžvilgiu. Pavojingi 
jie yra jau iš tos pusės, kad 
yra pastatyti ne pagal fab
rikų ir dirbtuvių bustų sta
tymo įstatymus. Pavojin
gi yra, kad viduj, tose vie
tose, kuriose turėtų būti vi
sada liuosas takas pabėgi
mui, gaisrui ištikus, tan
kiausiai esti takai užversti 
prekėmis; langai buna už
kamšyti; laiptai pasieniais, 
vadinamieji ‘ ‘fire-escapes’ ’ 
buna surūdiję, netikusiai 
pritaisyti. Duris atidaro
mos vidun, ne laukan; susi- 
gi'udus panikos apimtiems 
žmonėms prie durių, durių 
nebegalima atidaryti. To- 
kiuo budu liepsna ir nu
šluoja darbininkų gyvastis.

Ar butų toki supuvusi 
tvarka, jei tose dirbtuvėse 
dirbtų kapitalistai? Ar tuo
kart valstija ir miestas ne
pasirūpintų detališkai ap
žiūrėti visas dirbtuvės 
smulkmenas, kad juose ne
atsitiktų nelaimių, kad sau
gok Dieve, nežūtų brangi 
visuomenei turtingo žmo
gaus gyvastis? Bet kas 
link darbininko — jiems 
neskauda galvos. Kas jiems 
darbininkas? Gyvoji mėsa- 
daugiaus nieko! Sudegs 
šimtas-kitas, tuojaus į jų 
vietas ateis kiti šimtai. Ir 
tie nauji šimtai, ateinantie
ji į sudegusių vietas, ne- 
pasildaus darbininko, kaip 
jo dirbtuvė yra įrengta, ar 
negali iškilti joje gaisras, 
ar negrąso pavojus darbi
ninko gyvasčiai?... To ne
gali klausti darbininkas 
prie dabartinės tvarkos. Ne
są tokio klausuko niekas 
nepriims į darbą, o jo vie
ton ateis kitas, kurs tik ir 
džiaugsis gavęs šiokį toki 
darbą, nei nepaisydamas a- 
pie tai, kad bile dieną, bi
le valandą gali netekti gy
vasties. Teisybė, toks klau
simas prie nieko praktiško 
neprivestų.
ganizuotos darbininko spė
kos darbo;
turi kuouoliausiai pasirū
pinti darbininku unijos. Jų 
pareiga yra turėti tam tik
ras komisijas, kurios pri
žiūrėtų, idant fabrikantai 
bei savininkai bustų, kur 
yra dirbtuvės, iki pat pas
kutinei raidei pildytų įsta
tymus, apsaugojančius dar
bininkų gyvastį.

Toki priežiūra ir kontro
lė yra būtinai reikalinga. 
Štai, po šiam gasrui Brook-

mond Candy Company” 
dirbtuvės bustas dar 17 die
ną sausio buvo inspektorių 
pripažintas, kaipo pavojin
gas gaisro atžvilgiu. Bet 
ar darbininkams buvo apie 
tai pranešta? Ar dirbtuvė
se, kurios buvo tuose na
muose, buvo iškabintas ap
skelbimas, kad, atsitikus 
gaisrui, visų to busto dar
bininkų gyvastįs yra pavo
juje? Tur būti to nebuvo. 
Namų savininkams buvo 
duota 262 dienos namų per
statymui prie įstatymų rei
kalavimų. Inspektoriai 
lankėsi tame budinke nuo
latos; devynis kartus jie da
vė savininkams notas. Ką 
gi tie savininkai padarė? 
Jie, kaip kad dabar ištyri
nėta, atkreipę atidžią tik
tai į dvi notas. Nuo 17 die
nos sausio šių metų ikišiol 
praėjo 283 dienos; savinin- 
kams-gi buvo įsakyta patai
syti namus laike 262 dienų. 
Delko jie to nepadarė? Dėl
to, kad jiems nerūpėjo dir
busių tuose namuose darbi
ninkų gyvastis. Bet delko 
gi tie inspektoriai nepriver
tė jų tatai padaryti? Delko 
jie neuždarė tokio namo, 
kaipo pavojingo darbinin
kams? Delko nesuareštavo 
ir nesukišo kalėjimai! tų 
namų savininkų dar pirm 
gaisro? Juk čia kalčiausi ir 
yra tie savininkai, 
teisybę pasakius,
kaičios dalis puola ir ant 
miesto valdžios, kad ji, dar 
nesenai turėjusi tokią bai
sią nelaimę (1911 m.) su 
“Triangle Shorwaists Com
pany,” neprižiūri dirbtu
vių, idant jos butų 
gesnės. _

Po šitai nelaimei 
ninku organizacijos 
subrusti ir pačios
pasirūpinti darbininkų gy
vasties apsaugojimu, 
miestų inspekcijos ir 
tuvių savininkai tuo 
rūpina.”

Nors, 
didelė

atvan

darbi- 
turėtų 
turėtu *■

jei 
dirb- 
nesi-

gia reikia or-

tuomi dalyku

btai, po šiam gasrui Brook-i na 
lyne, pranešama, kad “Dia-iir

Apie kūdikių ne
ramu miegą.

Dažnai ramiai bemiegan
tis kūdikis pradeda išbris
ti ir nerimauti. Priežasti
mi tokio apsireiškimo ga
li būti kas nors, ką galima 
prašalinti. Gali būti, kad 
kūdikis buvo sukankintas 
kosuliu, gal perdaug trukš- 
mingai pažaidė, ypač vaka
re prieš gulimą. Didelio 
Sitiįvarginimo, sujaudinimo 
mažų kūdikių reikia būti
nai vengti, nepaisant į jo 
stiprų sudėjimą.

Gali būti išbudinto ir ne
rimasties priežastimi ir ki
ti dalykai: gal kūdikiui per
šalta, arba peršlapta. La
bai neišmintingai elgiasi 
tos motinos, arba auklė
tojos kurios, nenorėdamos 
naktyje kūdikį išbudinti, 
palieka po juo šlapius vys
tyklus arba paduškėlę. Ne
reikia smulkiai nei aiškin
ti, visos motinos, bei auklės 
žino, kaip tas kenkia kū
dikio kūneliui.

Gali ant galo kūdikį ęr- 
zinti ir kenkti guolis, per- 
ankšti marškinėliai. Arba 
kūdikiui einant gulti duota 
perdaug apsivalgyti netin
kamu valgiu, arba perdaug: 
jis alkanas, ar ištroškęs.

Sąlygos, kurios patenki- 
suaugusius, reikalingos 

kūdikiams. Reikalinga,

."y,y ;

Didis Vynų ir Likierių
IŠPARDAVIMAS

Didžiausis ir Pilniausias Vynų ir 
Likierių Namas Chicago].

hVF AI Nuo dabar iki po Padė
lį I flHl kavones dienai, taipgi 
Subatoj, Lapkričio 27 d., mes duosi
me dykai su kožnu pirkiniu 75c. ar 
daugiau didelį artistišką stiklinę to- 
rielką.

Mes užlaikome daug rinktinų California vy
nų, brendės, Kentucky Bourbons, Pennsylvania 
Ryes ir taipgi turime dideliame pasirinkime vynų 
ir likierių iš visų Europos šalių už negirdėtas kai
nas.

Kelios iš musų kainų del šio išpardavimo: 
Diamond Štai* Whiskey but. in Bond, butelis.. .63 
Kentucky Whiskey butelis in Bond, kvorta .. .73 
South Shore Club Whiskey, 6 metų senumo,

butelis in Bond, kvorta ..........  $1.00
Sunny Brook Whiskey 7 metų senumo, kvorta .85 
3 Star California Brandy, butelis........................75
Old Taylor Whiskey, butelis ............................... 69
California Port, galionas .......................................95
Russian Vodka, butelis 75c., 6 gbteliai už .. $4.00 

Whiskey, Brandy ir Rum, galionas $1.50, $2.00,
$2.50, $3.00 ir ąugščiau.

Taipgi turime visokių Kummel, Orange, Ro
sen, Apricot ir kitokių, kurių čia del vietos sto
kos negalima išvardinti.

Atdara dienomis ir vakarais, išimant nedėldie- 
nius. Pirkinius pristatome į visas dalis miesto, 
arba siunčiame į visas Suvienytas Valstijas.

Sekančios karų linijos siekia musų storą: Hal
sted, Wentworth, Clark, Blue Island ir Van Buren 
gatvės.

IRA ROSENZWEIG & CO.
109-111 West Van Buren gatve
Tris duris į vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

kad kūdikio miegamajam 
kambaryje butų užtektinai 
tyro oro, ramumas; Reika
linga, kad kūdikis visada 
butų valus, rūpestingai pa
guldytas.

Šaltas, arba šiltas mau
dymas, atkreipiant domą, 
kokia temperatūra lauke 
arba kambaryje, pagerina 
kūdikio miegą ir jį sustip
rina. Vasarą, kada kūdi
kiai neramus ir suerzinti, 
prieš paguldant reikia iš- 
maudinėti. Mažus kūdi
kius laike ilgo miego rei
kia kartą arba du kartu 
apversti nuo vieno šono ant 
kito.

Dažnai 
sistebėti, 
lietuvės
vaikus. Kai maži kūdikiai, 
ypač naktimis, ima nekan
trauti, tai vieton persitik
rinimo, kas kūdikiui bloga, 
kas kenkia, pradeda plak
ti ir skųsties, kad kūdikis 
“iiaravą” turi. Piktesnės 
motinos prie savo nesunia- 
numo labai skurdžiai auk
lėja savo kūdikius. O tik 
sumanus ir rūpestingas 
auklėjimas duoda sveikus 
ir energingus žmones. P.

net juokinga pri- 
kai nesiimamos 
motinos augina

KĄ DARYTI, KAD IL
GAI IŠGYVENTI.

Nuo senų laikų žmonės 
stengėsi surasti, kur gludi 
“paslaptis ilgo gyvenimo.” 
Persitikrinta, kad darbo

. -

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams 
xnssAfc 

CIGARETTES 
“Amerikos Standards”

10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

y Šitas specialia KUPONAS vertas NS 
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- > 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO;
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo, 1916). yį®

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:

KUPONŲ
25Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .....................

Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 
už .......................................................................................

Skustuvas, geriausio plieno, už .............. .. ■:........... •
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 

uuo 30 iki 40 colią. Tempiasi prie visą pasikrai- 
pyuiu. Visi gydytojai laiko ji už gerą, už..

Kišenmis peliukas, su žemėiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ............

Šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

50
50
50

100

125

KUPONŲ 
mų daiktas, už ..................................................................  200

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission rankenaitė, už ..................... 250

Virtuvės setas, 10 daiktą, su pakabinimui prietai
są. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blyną apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio keną atidarytojo, peilio skutimui, 
už ...................................................................................... 800

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ................. 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt„ auksinis, Waltham ėjimo, už ................. 8900

į Premijų Department^, THE AMERICANSiųskit arba pristatykit kuponus
TOBACCO CO., 166 W. Washington St., arba 1150 S. Halsted St., Chicago, HL

į Dr. T. M, Maturzynska ■
LIETUVE DENTISTE ■

g Atlieka visokį darbą dentisterijos sky- B
g riutu įeinanti. Darbas gvarantoja-

mas. Taipgi tvirtas. I

! 1151MILWAUKEE Avė. ■
® ..BamMB ■

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9% colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

žmonės ilgiau pragyvena, 
negu tie, kurie nuolat dyki
nėja. Vienas garsus gydy
tojas parašė “receptą” ir 
tvirtina, kad tie, kurie lai
kysis jo nurodymų, ilgiau 
gyvens už kitus. Štai jo 
branduolys:

“Niekados nesikrimsk, 
nesirūpink, o ieškok ramy
bės. Niekados nesiskubink, 
nes tas, kurs išlėto, o nuo
lat, eina, greičiau nueis, ne
gu tas, kurs skuba. Gulk 
visados reguleriai. Neiš
naudok daugiau energijos, 
kiek leidžia tavo organiz
mas. Dirbk, kiek žmogui 
reikalinga padirbti, tečiau 
neužsimušk darbu. Buk vi
suomet linksmas, nes link
smos sielos visuomet ilgai 
gyvena. Niekados nema

nyk apie ligą, bet geriaus 
apie sveikatą.

Vengk pykčio ir kivirčų 
su kuom nors. Kiekviena 
pykčio miliutą žmogui labai 
kenkia ir priartina jo mir
tį. Dalyvauk nuolat links
mų žmonių draugijoj. Ne
mėgink niekados savo pe
čiais “sukti visą pasaulį” 
— o dirbk ką gali ir turi 
dirbti. Valgyk tiek, kiek 
tavo organizmas reikalauja, 
vengk persivalgymo.”

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

‘ ‘ Kataliko ” admin.

lakstantis Nakta
irMena

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome Sitį kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Mįnėtos arabu sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labi».tw*ai 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

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

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiški 
. Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonu Yards 687.

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklyb’os 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, Ill.

Ant išraudavo j lino: — <lu šviesiu, 
čystu fliatu, po 1 ir 5 ruimus, $10 
ir $12, jaut Auburn ase. ir 37 gat. 
Atsišaukite pas:

F. Mattys, 
832 W. 37th str., Chicago, III.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, III.
Yra musų agentu iroselande, Ken- 

singtone, Pullmane, West Pullmane 
it apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laiko, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimai teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Americas School of Languages

.
Tel. Drover 7048. |

I Dr. C. Z. Vezelis:
s LIETUVYS DEKTISTAS
II Valandos: nno 9 ryto iki 9 vak.
, Nedalioms pagal sutarimą. g
■ 4712 So. Ashland Ava. ■
a arti 47-tos gatvės. a

IMI W. 47th Street. ; : Ghlcego.
731 W. 18th Street Skaitykite “Kataliką”

3
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Chicagos Žinios.
KONCERTAS ŠV. KAZĮ 
MIERO LIETUVAIČIŲ 

VIENUOLYNE.
Vakar po pietą šv. Kazi

miero lietuvaičiu vienuoly
ne atsibuvo kancertas. Pla
čiame programe dalyvavo 
daug auklėtiniu; vienos ją 
plačiai žinomos savo talen
tais, kuriais nesykį išpuošė 
lietuviu sceną. Nenuosta
bu, kad minėtas koncertas 
jo tobulumu reikia priskai- 
tyti prie puikiausiąją: ja
me, mat, dalyvavo visa tai- 
ka skaisčiausią,įą musą sce
nos žvaigždžių. Be kitą ga
biai atliktą dalykėliu giliai 
užžavėjo publiką deklema- 
torės, p-lės O. Vilkinto, J. 
Urbiutė ir L. Kliiniutė. Mu
zikaliais gabumais pasižy
mėjo p-lės B. Nausiedaitė. 
A. Evaldaitė ir T. Marcin
kevičiūtė. Pastaroji mažy
tė dar, bot smuiką suvaldo 
lyg prityręs artistas. Ne
mažai tad galima iš jos ti- 
kėties. Labai miela buvo 
pasiklausyti dueto “Meilė 
tėvynės nemari.” Ji padai
navo p-lės O. Vilkinto ir C. 
Filipavičiutė.

Pasiklausęs tokio koncer
to padarai išvadą, kad šv.

tėmiji, tai ne kitaip išrodo, 
kaip viduryj komedijantai, 
o aplink minia. Nusekus 
šiek-tiek publikai, judėji
mas prasidėjo po visą salę. 
Šiaip tvarka švelni, judėji
mas gyvas, tik ne visi prie 
jo dedasi, nestoka ir šaltai 
rymo,jaučią. Br.

NUŠOVĖ MERGINĄ 
IR PATS PASIŠOVĖ.
Pereitą šeštadieni Jim 

Tracy, 35 metą amžiaus, 
nušovė 18-kos metą mergi
ną telefonistę Barbarą 
Kieninger, 1824 Howe gat. 
Tracy per porą metą su ja 
vedžiojusi, bet pastaraisiais 
aikais nuo jo pasimetė ir 
prisiėmė sau kitą draugai 
šiam apreikšdama, jogei jis 
jai esąs personas. Ją nu
šovė ant gatvės ir paskui 
pats mirtinai pasišovė. 
Pirm to Tracy merginos tė
vui buvo pasiuntęs laišku
tį, kuriam tarp kitko pa- 
rašya: “Aš su Betty mylė
jausi du metu. Dabar ji 
tvirtina, jogei aš esu per
sonas. Aš paimsiu ją su 
savimi į pragarą.”

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ai’ tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas— 
“Taika—Buk Ramus”

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim
ti, sustoja ir persimainiusiais 

veidais žiuri į savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c

BANKES
COFFEE

26c vertės Kava su 40 eentlniu Smoke
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien

J 26? 
alb

Bankes* puiki Santos 4 Q/t Bankes’Dairy stalo O “7 r* r—— 
Kava Sviestas (frCfiA

-5 Puikiausia Arbata AAa . >*11111
601 vertes, tiktai po \JjJUU
Geriausia iš visų R f) f*
Arbatų, 60c vertes po v w **

..../a - —
Kiti parduoda po 30 c

Bankes* geriausis ~
Creamery Sviestas .. • —

Geresnis kaip kur kitur.
Vakarine dalis.

1510 W Madison st
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė
2054 Milwaukee avė
2710 W North avė

Kazimiero vienuolynas, tai 
tikroji lietuviu amerikiečiu 
tvirtovė. Čia auklėjama ta
lentai, jie vystomi ir auko
jami lietuviu vardo kėli
mui Kitose įstaigose jie 
butą surūdiję ir dingę 
amžinai mums, lietuviams, 
kaip ir atsitinka ne su vie
nu jaunuoliu ar jaunuole, 
kurie pavedama svetimtau
čiu auklėjimui. Čia priren
giama pasišventusius moky
tojos, kurios paims į rankas 
jaunimo auklėjimą. Joms 
tad skiriama didelės parei
gos; lietuviu jose didelė vil
tis ir ta viltis negali būti 
tuščia.

Tai vienintelė Amerikos 
lietuviu įstaiga, kuri savo 
uždaviniu ir darbais neturi 
sau lygios. Lai gyvuoja 

jos auklėtojos ir auklėti
nės! X.

266 STRAIKININKŲ BY
LOS PANAIKINTA.

Chicago miestinis skun
dėjas teisėjo Graliams teis
me iš 767 areštuotu strai- 
kininką bylu 266 visai pa
naikino.

Berlynas, lapkr. 22. — 
Helsingforse sukilo rusą 
jurininkai, anot Overseas 
News agentūros pranešimo. 
Sukilėliai suimta ir daug ją 
sušaudyta.

IŠ LIETUVIŲ PABĖGĖ 
LIŲ GYVENIMO.

kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šių pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. Merman St. Chicago, 111.

ŠV. ALOIZO DR JOS 
BALIUS.

Vakar šv. Jurgio parap. 
svetainėje šv. Aloizo dr-ja 
turėjo pasilinksminimo va
karą. Publikos buvo aps
čiai. Tvarka ne visai gir
tina: kepurėti, rukantįs vy
rai pridavė nemandagią for
mą. Nedaug ir tautiškumo 
galima buvo jausti, nors 
daug gražaus lietuviu jau
nio čia butą. Gi lietuvią 
vakarai su viršminėtomis y- 
patybėmis nelabai malonus. 
Girtiną pusią taippat nesto- 
kavo. Š.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).
t.t. Čia miestai ne taip toli 
kits nuo kito. Reikėtų vi
sa sužinoti. Reiktą intrau- 
kti į darbą Sibire esantieji 
kunigai lietuviai ir apskri
tai inteligentai. Miestu ko
mitetai, kaip minėjau, bru
ka pabėgėlius nuo savo gal
vos sodžiuosna. Sako, ten 
juos išmaitinsią.

Gavau žinią ir iš Riaza- 
nės gubernijos iš sodžiaus. 
Ten esama lietuvią pabėgė
liu. Ją padėjimas esąs sun
kus. Darbo ir uždarbio ne
są. Reikia maitinties 12 
kapeiką per parą.

PAIEŠKOJIMAS.
Reikalaujame 2-jų gerų vaikų ant 

Town of Lake del pardavinėjimo pa
vieniais numeriais LD. ‘ ‘ Kataliko. ” 
Vaikai liuosu laiku gali gerai uždir
bti, netrukdydami savo mokslo lai
ko. Atsišaukite į LD. “Kataliki” 
generališką agenutrą, 4629 So. Pauli
na str., J. J. Palekas.

REIKALINGA TAR 
NAITĖ

prityrusi uamij darbe, mokanti šiek- 
tiek angliškai; teisinga, tinkamai ypa- 
tai pastovi vieta, geros išlygos. Atsi
šaukite tuojaus (dienos laiku):

J. A. Chmieliauskas,
3252 So. Halsted str., Chicago, Ill.

Telephone Drover 9693. x

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų.

3358 S. Halsted St., arti 34, Chicago,

JAUNIMO VAKARAS.
■Vakar Visą Šv. parap., 

Roseland’e, Liet. Vyčiu 8 
kuopa parapijos naudai su
rengė vakarą. Programas 
nors neturtingiausias ir ant 
greitosios prirengtas visgi 
neprastai išėjo. Publikos 
buvo labai daug. Akysna 
metėsi ypatinga tvarka. Po 
programo dalis publikos su
kibo prie žaislą ir šokią. Gi 
didžiuma, matyt, dideli my
lėtojai prisižiurę jimo ju
dantiems, aprietė pasta
ruosius tirštomis eilėmis į 
siaurą ratą. Kai iš šono

Atsakanti gyduole del Reumatizmo
Tukstiuičia tapo sveikais, 

žmonės ologiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener-

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta

A"

giškumo. . ' 4 *■ ' I
Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s D 

gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.
Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. s 

Galima pinigus siųsti tiesiog pa: ®
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO. I
3247 So. Morgan St.. Chicago, HI. f

LD. “KATALIKAS,” lapkr. 22, 1915.

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztornose

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln avė 
3244 Lincoln avė 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth a ve 
3427 S Halsted st 
4729 •-»Ashland ave

“Amerikos Lietuvis”
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 7S centai.
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. P ALT ANA VIČIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass.

1

A

Lietuvių
!> Par a pi jų 
( Mokykloms 

51AUR1NEJE&HIWE

EMENTOR1US

/Lėšomis ir spauda
“Katalikas”

3249 So. Morgan St., Chicago.

Kaina 25c
TANANEV1CZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

BRASS___________ _________________________________________________________________

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Ranką Medžio
t Durų, tentų, lentelių, rėmų. švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
\ MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

| CARR BROS. WRECKING CO.
i 3003-3030 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tananevigz SavingsBANK
JONAS M. TAf* ANEVieiA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IE]' ase •H3E 181

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 čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visą Titų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus Į Lietuvą, Rusiją ir vLas dalis svieto ir 

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

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

PARSAMDO ..Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Rankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA—yr-Sr-jtra-15 metii sena, įsteigta 1893, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kosius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės j šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

‘ APSAUGOJA (FL. Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

UI-KAHT NEDEUN1S LADULiŠTlS

"SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas uiamiukas ir petnytla.
PRENUMERATA KAŠTUOJA: --------- - -----

metams $2.50 
pusei matą $1.25

EUROPOJ f o co t " " *2 C "" 13 1 t ynJoj irjSkotijoj 15 s Prusnose IS nr

AMEBIKOJ

JRaiyk taojawSs © ifarasa dienią. msaerjį dyiiH

W. D, Boczkauskas & Go.
W Souft 10 - Ishanoy Cltfo Pa,?

| i-hone Drover 7800

I DR. A. J. TANANEVICZE į
l Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiky Ligas
v Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos; 1 ’

j 3249 S. Morgan St., Chicago.8 ‘ į

Apskelbimai “KATALIKE” ameba gera pelną,
k
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