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Serbijoje šei
mininkauja 

teutonai.
Serbą likusioji armija su

burbėjo į Albanijos 
kalnus ir ten mano 
kiek nors atsilaikai; 
francuzai su anglais 
nieko neveikia.
Londonas, gr. 2. — Iš A- 

tūnų apturima žinios, kad 
teutonai su bulgarais liku
sią. serbu armiją suginė Al- 
banijon ir paskui aną neat- 
sileizdami toliau briaujasi. 
Serbai suburbėję i Albani
jos kalnynus ir ten, pasi
skirstę i burius, visomis 
pusėmis ginsis ir užpuldi- 
nės savo priešininkus. Ser
bai neteko savo tėvynės. 
Visa šalis atsidūrė teutonų 
ir bulgarų rankose.

Austrai smarkiai veikia 
Černogorijoj. Nors Čemo- 
gorai visur labai atkakliai 
statosi, bet prieš skaitlingą 
priešininką negali atsilai
kyti.

BULGARŲ
PRANEŠIMAS.

Berlynas, gr. 2. — Bul
garai oficialiai praneša, kad 
jie užimdami serbų miestą 
Prisrend ne mažai ten pasi- 
pelniję. Paėmę nelaisvėn 
arti 17,000 serbų kareivių. 
Bulgarams tekę daug ar- 
motu, automobiliu, visokios 
rūšies šoviniu ir kitokios 
karo medžiagos.

Karalius Petras ir Ru
sijos pasiuntinys Serbijoje, 
princas Trubeckoi, pirm 
bulgarų inėjimo i Prisrend 
abudu tą miestą raiti aplei
dę ir nežinia kur nujoję. 
Nujoję be jokių palydovų.

Pietinėj Serbijoj, kurios 
sklypeli yra užėmę francu
zai su anglais, jokiij atmai
nų neįvyko, anot bulgarij 
ir francuzų pranešimų.

GRASINA GRAIKIJAI.
Atėnai, gr. 2. — Austri

ja ir Vokietija ima grasin
ti Graikijai. Graikų val
džiai pranešė, kad jei ji iš
pildysianti bent kokius tal
kininkų reikalavimus, tuo
met graikų Makedonija pa
virsianti karo lauku.

URAGANAS
PORTUGALIJOJE.

Lisbon, gr. 2. — Portu
galijos respublikos dalį ap
lankė baisus uraganas ir 
padarė kai kur labai dide
lius nuostolius. Be to daug 
žmonių užmušta. Aprobuo
jama daugiau 100 užmuštų. 
J urių pakraščiais taippat 
padaryta dideli nuostoliai.

Milijonierius 
Ford keliau
siąs į Europą

Detroit, Mich., gr. 2. — 
Vietos automobilių dirbtu
vės savininkas, milijonie
rius Ford, ruošia ekspedici
ją į Europą. Jis kalbina 
žymesnius amerikonus su 
juo drauge specialiu laivu 
nukeliauti Europon ir ten 
sutaikinti kariaujančias 
valstybes. Aplink 30 asme
nų jau pasižadėjo su juo 
keliauti.

Ford be to ir popežiui 
pasiuntęs ilgą telegramą, 
paaiškindamas apie savo 
sumanymą ir kviezdamas 
prie to sumanymo prisidė- 
iti. Tečiau nuo popežiaus 
neapturėjo jokio atsakymo. 
Fordo sumanymas toks: 
Nukeliauti Europon ir ten, 
sušaukus kariaujančių val
stybių atstovus, pareikalau
ti karo užbaigimo Gi jei 
tas jam nepasisektų, tai 
kariaujančius kareivius su
kurstyti straikan.

Tokie Fordo pienai—tik
ras juokas ir rimtesni žmo
nės tikrai iš tokio sumany
mo daug juoko turi. Bet 
Ford nesijuokia. Jis pasi
tiki savo energija. Jis turi 
pinigų ir mano, kad su pi
nigais viskas galima atsiek
ti.

Kitas klausimas: Tegu 
Ford sudarys tokią ekspe
diciją ir tegu mėgins ke
liauti. Bet ar kartais šios 
šalies valdžia nesulaikys jį 
nuo tos kelionės? Keliau
ti Europon su tikslu kur
styti kareivius straikuoti, 
juk tai butij šios šalies neu- 
tralybės peržengimas.

Bet Ford savo sumany
mą vykina. Iškalno žino
mos pasekmės — į Fordą 
Europoje nei doma nebus 
atkreipta.

Vokietijos socialis
tai reikalauja 

taikos.
Berlynas, gr. 2. — Vo- 

kietios socialdemokratų 
partijos organas Vorwaerts 
praneša, kad sekančioj vo
kiečių parlamento sesijoj 
socialdemokratai atstovai 
pas valdžią pareikalausią, 
idant ji taikintųsi su ka
riaujančiomis valstybėmis.
Visupirmu jie pas kanclie- 
rį paklausią, ar valdžia ma
nanti ir ar pasirengusi už- 
megsti derybas su talkinin
kais.

— Londonas, gr. 2.—Vo
kiečių submarinas nuskan
dino Anglijos garlaivį Kin- 
gsway. Įgula išgelbėta.
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PARAKO DIRBTUVĖ 
EKSPLIČDAVO.

Vaizdai miesto Bagdado Mažojoj Azijoj, kur anglai 
turkais kaunasi.

ŠAUKIA KAREIVIJON 
JAUNUOLIUS." ' z

Paryžius, gV. 2. — 400,- 
000 jaunimo, kuriems ra
miuoju laiku butų prisiėję 
tik 1917 metais stoti karei- 
vijon, šaukiama dabar ka
ru omenėn. Šio gruodžio 15 
d. jie visi privalo stoti į 
nuskirtas vietas. Per žie
mą jie bus lavinami, gi pra
aušus pavasariui bus pa
siųsti karo laukan prieš vo
kiečius. Tai nutarė Fran
ci jos parlamentas po aštrių 
ir karčių ginčų.

Nekurie parlamento at
stovai užsipuolė ant karo 
vyriausybės, kam ji daug 
jaunų vyrų del bile menk
niekio ' paliuosuojanti nuo 
kareiviavimo. Girdi, pir
miausia reikia paimti ka- 
ruomenėn visus tuos, kurie 
neteisingais budais nuo ka
reiviavimo yra išsisukę. O 
tokių tik vienam Paryžiuj 
esama daugiau 45,000 asme
nų.

PERŽIŪRINĖJA 
LAIŠKUS.

Londonas, gr. 2. — Ang
lijos cenzūra peržiūrinėja 
visus laiškus, siunčiamus į 
Ameriką. Tūkstančiai mo- 
teriij pristatyta prie laiškų 
atidarinėjimo ir prižiūrėji
mo, kas juose rašoma.

— Springfield, Ilk, gr. 2. 
— Illinois legislatures spe- 
cialė sesija šiandie vakare 
pasibaigs.

— Paryžius, gr. 2. — Va- 
karin. karo fronte francu
zų artilerija ir lakūnai šau
niai apdaužė vokiečių lini
jas nekurtose vietose.

Wilmington, Del., gr. 1. 
— Upper Haglęy eksplio- 
davo parako • cNrbtiivte,- pri
gulinti firmai Du Point 
Powder Co. 31 darbinin
kas užmušta, 6 sunkiai su
žeista, gi dešimties darbi
ninkų nesurandama. Ma
noma, kad ir šitie yra žuvę 
ir gal jų lavonai bus atras
ti dirbtuvės griuvėsiuose.'

Ekspliozijos priežastis 
nėra žinoma ir kaip kompa
nijos valdininkai tvirtina, 
ekspliozijai nebuvo jokios 
priežasties. Kibą kas ty
čiomis tai padaręs. Polici
ja tečiau tvirtina, jogei tai 
bus darbas vokiečių šnipų. 
Prasidėjo tardymai, bet 
kol-kas nieko nesusekta.

Pirm poros savaičių ant 
dirbtuvės tvorų iš po nak
ties atrasta prilipyti per
sergėjimai, jogei dirbtuvė 
veikiai išlėksianti, jei ir 
toliau parakas busiąs išdir
bamas ir aliantams parda
vinėjamas. Panašus per
sergėjimai buvo atrasti ir 
prie kitos parako dirbtuvės 
Kearney. Bet kompanijos 
oficialistai aiškinasi, kad 
jie nieko tokio panašaus 
nėra matę.

Po šiam baisiam atsitiki
mui kompanija aplink liku
sias dirbtuves padvigubino 
sargybą.

Užmušti darbininkai bu
vę visi jaunuoliai, nuo 16 
ligi 21 metij amžiaus.

Ekspliozija ištiko trans
portiniam skyriuj, kur pa
rakas kraunamas į vago
nus.

Nekurie darbininkai su
draskyti į šmotus.

— Berlynas, lapkr. 30.— 
Kaizeriui parupęs armėnij 
krikščionių likimas ir todėl 
manąs už juos užtarti ir jų 
likimu pasirūpinti.

noj veikia.
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Londonas, gr. 2. — Ita
lijos laikraščiai apturėjo ži
nią, kad rusai su pasiseki
mu Bukovinoj veikia. Iš 
Bucharesto be to parėjusi 
žinia, kad rusai po keturių 
dienų smarkiam mušiui iš- 
naujo paėmę Bukovinos 
sostinę Černovicus. Tečiau 
iš Petrogrado toji žinia dar 
nepatvirtinta.

RUSAI UŽĖMĘ TURKŲ 
POZICIJĄ.

Petrogradas, gr. 2. — Ge- 
neralis štabas oficialiai pra
neša, kad Kaukaze rusai iš 
turkų paėmę pastarųjų 
svarbias pozicijas palei 
Varkounis. Per dvi dieni 
už tai muštasi.

TRIS ministeriai 
PASITRAUKĖ.

Londonas, gr. 2. — Iš 
Austrijos kabineto pasi
traukė trįs ministeriai: ko
mercijos, finansii ir viduri
nių reikalų. Imperatorius 
Pranas Juozas jiems gra
žiai už tarnystą šaliai pa
dėkojęs ir tuojaus jų vieton 
paskyręs kitus.

Labai keistoka, kad tie 
ministeriai kaip kartas re
zignavo tuomet, kuomet, 
Vienną aplankė Vokietijos 
kaizeris.

— Londonas, gr. 2.—Vo
kietija turinti paėmus ne
laisvėn 33,000 Anglijos ka
reivių.

— Vienna, gr. 2. — Aus
trijos karo ofisas oficialiai 
skelbia, kad italai visu I- 
sonzo frontu atmušti.

Rusijoje didelSiVoklečial nau-
betvarkė.

Pabėgėliams iš karo lau
ko nesuteikiama prie
glauda; traukiniu iš 
miestų j miestus siun
tinėjami.
Petrogradas, gr. 2.—The 

Chicago Daily News kores- 
podentas p. Gidbay prane
ša apie didele betvarke Ru
sijoje pabėgėlnj gelbėjime 
ir priglaudime. 510 palte
lių iš Gardino gubernijos 
traukiniu buvo vežiojami 
po visą Rusi ją kelis tūkstan
čius mylių, buvo siuntinėja
mi šen ir ten ir niekur jiems 
nebuvo suteikta prieglauda.

Visas tas atsitikimas, 
anot pranšeimų, sekančiai 
persistato:

Minėti pabėgėliai buvo 
traukiniu nugabenti Kur- 
skan, bet tenai jų nepriėmė 
ir pasiuntė į Chersoną, Vie
tos valdyba leido pabėgę 
liams išlipti iš traukinio ir 
dar pranešė Koristofka gele
žinkelio viršininkui, idant 
jis lauktų traukinio, iš 50 
prekinių vagonų susidedan
čio, ir aną tuojaus pasiųstų 
kur tolinus. Ir taip Koris
tofka gel. stoties viršinin- 
kas"atėjusį traukinį pasiun
tė į Pyethalką, kur trauki
nis išbuvo 27 valandas. Pas
kui Pyethalka stoties virši
ninkas traukinį su pabėgė
liais pasiuntė į Jekaterinos- 
lavą, kur jis atvažiavo nak
čia lapk. 9 d. Iš ten vėl trau
kinis su nelaimingais pa
siųstas į Penzą, .kur pasi
baigusi kelionė ir toliau apie 
tų pabėgėlių likimą nėra jo
kių rekordų.

Beto tasai korespodentas 
praneša kad Varšuvoj vo
kiečiai padarė rekviziciją, 
tš visų krautuvių ir namų 
paėmė visokius drabužus, 
audeklus, gelumbes, kas gir
di, reikalinga vokiečių ka
reiviams karo frontuose. *

Atrado užmuštą 
vyrą.

Užpereitą naktį ties 47 ir 
So. Morgan gatvių Racine 
avė. gatvekaris užmušė iš 
darbo grįštantį Andrių 
Paulikauską, 4307 So. Ho- 
nore g. Jo lavonas buvo 
nugabentas į Stock Yards 
policijos nuovadą ir polici
ja negalėjo sužinoti, kas jis 
per vienas. Jo žmona, ne
sulaukdama pareinančio 
vyro, nuėjo pasiteirauti į 
New City policijos nuova
dą. Ji pasiųsta į Stock 
Yards policijos nuovadą ir 
ten pažinus užmuštą savo 
vyrą.

dujas! Suv. v 
Garlaiviais.

Washington, gr. L—Pas
taromis dienomis šios šalies 
valdžia naują sensacijinę 
teisybę išgirdo. Jai pra
nešta, kad vokiečių valdžia 
turinti savo rankose daug 
amerikoninių garlaivių ir 
kuriuos panaudoja gabeni
mui iš Amerikos sau kari
nių reikmenų ir maisto. 
Reikia suprasti, kad vokie
čių valdžia nekuriu ameri
koninių pirklybos garlaivių 
yra savininkė.

Anglijos valdžia tuo tik
slu prayedusi nuodugnius 
tardymus ir patyrusi, kad 
ištikro tai]) yra. Todėl ir 
paskelbė Amerikos žiniai, 
jogei kur-nors užtiktus to
kius laivus be jokio atsižiū
rėjimo konfiskuosianti.

S. Valstijų pinigyno de
partamentas rūpinasi suži
noti, kas yra savininku gar
laivio Zealandia. kuris -už
registruotas kaipo * -WNfea- 
vybė vienos New Yorko 
firmos vardu “Fiske Tra
ding Co.” Šita firma tą 
laivą nupirkusi nuo Chas. 
L. Dimon, New Yorke, bir
želio 30 d. š. m.

Sulyg apturėtų žinių, to 
Jaivo nupirkimui pinigų 
pristatęs vokiečių valdžios 
fiskalis agentas prie Vokie
tijos ambasados Washing
tone, slaptas valstybės ta- 
rybininkas H. Albert, kurs 
turi savo biurą New Yorke. 
Firma “Fiske Trading 
Co.,” kiek sužinota, yra 
tik fikcijinė korporacija. 
Be to sužinota, kad minė
tą laivą valdo buvusis Ham
burg-American garlaivių li
nijos valdininkas K. Hey
man.

Tasai garlaivis buvo in- 
tariamas jau per kelis mė
nesius. Kituomet buvo 
kalbama, kad tasai garlai
vis iš Amerikos buvo išga
benęs pabėgusius iš New
port News vokiečių oficia
lius. Neužilgo jis atsira
dęs Progresso uoste, Yuca- 
tane, kur prisikrovė kana
pių valaknų ir odų. Tečiau 
ten jį užtiko Anglijos karo 
laivas ir privertęs visą tą 
krovinį atgal iškrauti.

Po to jis nakčia apleidęs 
uostą, ty. iš ten pabėgęs, ir 
štai dabar apsireiškęs New 
Yorko uoste.

PASISEKĖ PASAULINĖ 
PARODA.

San Francisco, Cal., gr. 
2. — Panama-Pacific pa
saulinė paroda bus uždary
ta šį šeštadienį vakare. Pa
roda pasisekė, kaip dar nie
kur nekuomet? Gryno pel
no liko $2,281,169.89. Ka
ras tai padarė.

1
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Įsivyravo tarp Amerikos 
lietuvių baisus neapsikenti- 
mas ir kaip jūrių audra mu
sų išeivius į visas puses 
blaško. Visuomenė pasida
lino į atskiras sroves ir ki
tos kitas, jei įstengtų, tai 
šaukšte prigirdytų. Ir tai 
visa musų tarpe dedasi 
kaip tik svarbiuoju momen
tu, kuomet mums reiktų 
bendrai veikti tėvynės Lie
tuvos reikaluose. Musų su
irimas, nesusiklausima's, ne- 
apsikentimas baisių pragai- 
Sti^įiijįį nuteriotai Lietuvai. 
Tas mus didžiai pažemina 
pasaulio akyse. Tečiau 
mes neatkreipiame domos į 
tėvynės likimų. Mes pir 
mon vieton statom savo įsi
tikinimus ir savo asmeninį, 
“aš.” Antai vokiečiai mu
sų sostinę Vilnių savo atsi
šaukimuose vadina lenkų 
parinktuoju... žemčiūgu. 
Vokiečiai žino, kad mes e- 
saine suklikę, pasidalinę į 
partijas, taigi esame nesu
sipratėliai, ir todėl iš Lie
tuvos vardo nieko sau ne
daro. Nesistebime perdaug, 
kad socialistų srovė musų 
bendriems siekiniams ir 
darbams yra priešinga, ka
dangi socialistai nepripažį
sta jokių bendrų lietuvių 
reikalų. Jiems kas kita in
ternacionalizmas. Bet ste
bimės iš tų musų brolių, ku
rie turėtų būti musų tau
tos žvaigždėmis, tečiau ir 
jie ima drumsti vandenį, sė
ti neapykanta.

Turime omenyj tuos kelis 
Pittsburgo provincijos ku
nigus, kurių raštų vakaryk
ščiam “Kat.” numeryj pa
dėjome. Juk tie kunigė
liai patįs nežino nei kų ra
šo, nei ko ieško. Visas jų 
argumentas tai tas, kad 
“Katalikas,” esu, sėbrau
jąs, ar tai išvien veikius su 
laisvamaniais ir didžiau
siais katalikų priešininkais. 
Kad tas nors kiek butų tie
sa, visai neprirodoma. Tai 
kokiam galui ir kokiuo tik
slu tokios niekybės per laik
raščius dar skelbiama ir 
žmonės apvyliama? Nors 
mes nebendraujame su jo
kiais laisvamaniais ir kata
likų priešininkais, tečiau 
pasitaiko laikai, kuomet ir 

tiems patiems kunigėliams 
prisieina susidurti su rabi
nais, popais ir kitais sve- 
timtikiais katalikų, prieši
ninkais ir gražiai reikalus 
apkalbėti. Taip gal ir “Ka
talikui” pasitaiko, ypač 
šiuo momentu, kuomet 
mums visiems turėtų būti 
pamiršti kieno nors įsitiki
nimai, bet visuomet ome
nyje stovėtų bendras visų 
lietuvių veikimas.

Bet tai vis seni ir jau at
gyvenę savo laikų tokie 
“Katalikui” priekaištai. 
Verčiau Pittsburgo provin
cijos kunigai pasakytų, 
kam “Katalikas” taip ne
šoka, kaip “Draugas” su 
‘ ‘ Darbininku ’ ’ vamzdžiuo- 
ja — tada butų visai kitoks 
išrokavimas, daugiau pana
šesnis į tiesų pasakymas. 
Nes “Katalikas” neturi rei
kalo pasiduoti “Draugo” 
ai- “Darbininko” įsaky
mams. Neturi reikalo kol- 
kas bendrai veikti su tais 
laikraščiais, nes iš to pasi
daryti], didi nuoskauda mu
sų visuomenei. Gi kaip 
kartas tie laikraščiai ir bar
sto tarp lietuvių neapy
kantos sėklas. Ir kad už 
tai primesti “Katalikui” 
įvairius nebutniekius, tie
siog negalima sutikti pai
kesnio pasielgimo. Bet, 
kaip minėjome, visi tie 
priekaištai jau persenę. Tik 
jų susenėjimų, deja, ne vi
si dar pažįsta. Tai yra ne
žinos ir fanatizmo liga, ku
rių tik vienas laikas tegali 
išgydyti.

Indomu dar ir tas, kad ir 
Škotijos “Išeivių Draugui” 
nuo to susopo galva ir jis 
mažu-pamažu ima širsti ant 
“Kataliko” už polemikas 
su “Darbininku.” Mes to- 
kiuo pačiu saiku nesaikuo
sime “Išeivių Draugui.” 
Tik pasakysime, jogėi jis 
toli gražu nesupranta lie
tuvių padėjimo Amerikoje. 
Gi ko nežino ir nesupranta, 
rodos, neturėtų reikalo apie 
tai ir rašyti.

Visiems savo priešgi- 
niains mes iš savo pusės 
nuoširdžiai velytumėm, i- 
dant jie mestų užsipuldinė
jimus, pravardžiavimus ir 
kitokių, išreiškiamų raštu ir 
žodžiu, neapykantą, bet 
daugiau ir stropiau rūpin
tųsi tautos reikalais. Tok
sai elgimąsis butų ne tik 
Lietuvai naudingas, bet ir 
patiems sveikatingas.

Prezidento 
pranešimas.

Prezidento Wilsono pra
nešimas kongresui, kaip ra
šoma iš Washingtono, turė
siąs savyj karštų atsiliepi
mų į amerikonų tautų, ty. 
į visus Suv. Valstijų pilie
čius, idant jie remtų dabar
tinę šalies administracijų 
visuose jos sumanymuose, 
ypatingai ginkluotų jėgų 
padidinime.

Tų pranešimų prezidentas 
pabaigęs taisyti praeitų pir
madienį ir visa tai tuojaus 
atiduota valdiškon spaus
tuvėli sustatyti. Praneši
me busiu aplink 4,000 žo
džių

Prezidentas savo rašte 
išsireiškiąs labai atvirai a- 
pie nekuriu šios šalies pi-

November 24, 1915

Bev. M. Krawozunas,

Pastor. St. George’s Lithuanian R. C. Church, 

Auburn Avenue and 32nd Place,

Chicago, Illinois.

My dear Sir: 

In accordance with the recommenda

tion of the District Superintendents, St.

George's Lithuanian School has been placed on 

the accredited list. Your graduates may now 

be admitted to the public high schools of Chicago 

without examination on presentation of creden

tials showing graduation.

Very truly yours.

Superintendent of Schools.

C-L

Tai dokumentas, kuriuomi suteikta šv. Jurgio K. parapijos mokyklai publiškųjų 
mokyklų teisės. Šią mokyklą baigę vaikai gali be jokių specialių kvotimų įsto

ti į high school’es.

liečiu, iš kitur paeinančių, 
kenksmingų veikimų, kurie 
bendrai su kitų valstybių a- 
gentais čionai taisė suokal
bius, darbuodamies kiti] ša
lių reikalams, visai nežiū
rint S. Valstijų reikalų. Pa
lytimi taigi tie suokalbiai, 
fabrikų dinamitavimai, de
ginimai, amunicijos naiki
nimai, idant tuo budu la- 
biaus pakenkti tų prekių iš
vežimui į Europą.

Ginklavimosi reikale pre
zidentas reikalaująs kon
greso, idant šis pilnai atlik
tų savo pareigų, idant šalį 
ateityj apsaugotų nuo ne
tikėto bile kokio priešinin
ko užpuolimo. Reikalaująs, 
idant šalis visuomet butų 
pilnai apsiginklavusi. Tam 
tikslui kariniai ekspertai 
programą išdirbę.

Kas link lėšų tam progra
mai. išpildyti, tai preziden
tas pažymįs, jogei reikalau
jamieji tam tikslui kredi
tai sulygintinai esą maži 
šalies turtingumo žvilgsniu. 
Kas link to, iš kur tas lė
šas imti, prezidentas nenii- 
rodąs aiškiai šaltinių, bet iš 
jo išvedžiojimų esą supran
tama, kad įvairios viduri
nės mokestis turėtų būti 
padidintos.
BLAIVININKŲ

SUSIRINKIMAS.
Roseland, Ill. Lapkričio 

25 dienų SLRKPB. 2 kuo
pa laikė metinį susirinki
mų. Buvo renkama nauja 
valdyba. Į valdybų pate
ko šie asmenįs: Česnaus
kas — pirmininkas, j . 
Šalkauskis — vice-pirm., S. 
Čepulis — raštininkas, A. 
Peldžius — kningininku, J. 
Smaidris —kasininku.

Taippat nutarta surengti 
prakalbas ir vakarų su vai
dinimu. Tvarkymui vakaro 
reikalų išrinkta komitetas 
iš p-lės V. Drazdauskaitės 
ir p. K. Kanaverskio.

A. P. Panemunietis.

Tautos Fondo val
dybos susirinkimo 

protokolas.
Posėdis vienas, įvykęs Pitt

sburgh, Pa.
Tautos Fondo valdybos 

posėdis buvo laikytas lap
kričio 10 d., 1915 m., 5 va
landų po pietų, viešbutyje 
Monongahela House, Pitts
burgh, Pa. šiame posėdy
je dalyvavo Tautos Fondo 
komisijos nariai: — Dr. A. 
K. Rutkauskas, Tautos 
Fondo pirmininkas, adv. A. 
Šlakis, Tautos Fondo rašti
ninkas, B. Vaišnoras, Tau
tos Fondo išdininkas, kun. 
F. Kemėšis ir p. J. S. Vasi
liauskas; ir Tautos Fondo 
skyrių valdybų nariai: — 
p. J. G. Miliauckas, iš Pitt
sburgh, Pa., kun. F. Misius, 
iš Ellsworth, Pa., kun. M. 
J. Kazėnas, iš Donora, Pa., 
kun. S. J. Čepanis, iš Ho
mestead, Pa., kun. Jurgu
tis, iš' Minersville, Pa., ir 
kun. J. J. Jakaitis, iš Wor
cester, Mass.

Ant p. B. Vaišnoro įneši
mo buvo nutarta, kad iš T. 
Fondo pinigų padėti $5,000 
į Polithania Savings Bank 
ant 4-to nuošimčio, su 
lyga, kad T. Fondas galės 
juos išimti ant kiekvieno 
pareikalavimo.

Iškilus abejojimui apie 
Tautos Fondo seimo nuta
rimo prasmę, sulyg kurio 
T. Fondo kapitalas turi bū
ti paskirstytas (žiūrėkite 
Tautos Fondo seimo nutari
mas, paragrafas “b” ir 
“c”), likosi nutarta, kad y- 
ra šiaip suprantama:—Kad 
iš pinigų, sulinktų iki bir
želio 4 d., 1915 m. (ty. Tau
tos Fondo seimo) tiktai $2,- 
000.00 eitų politiškiems lie
tuvių reikalams, o nuo į- 
plaukusių pinigų po minė
tam seimui, butų skirsto

mi pagal Tautos Fondo sei
mo nutarimo, birželio 4 d., 
1915 m., Scranton, Pa.

Tautos Taryba padavė 
Tautos Fondui sekančių 
propoziciją: — Kad prie 
Tautos Fondo butų įsteig
tas atskiras lėšų fondas, ku
lis susidėtų iš metinių mo
kesčių organizacijų, nuo 
kiekvieno siunčiamo atsto
vo į Tautos Tarybų po $25; 
iš ineigų, už ženklelius, 
kningutes ir nuošimčius 
nuo kapitalo. Iš lėšų fon
do butų apmokamos kelio
nės Tautos Tarybos narių, 
Tautos Fondo valdybos na
rių, raštinės išlaidos, už 
svetaines ir t.t. Pinigai gi 
aukoti tėvynės (Lietuvos) 
reikalams turėtų ir eiti vi
si tėvynei. — Tautos Fondo 
valdyba priėmė šitų suma
nymų ,ir kaipo svarbų ir 
naudingų nutarė paduoti 
1915 m. Tautos Fondo sei
mui galutinam patvirtini
mui.

Toliau buvo nutarta pa
siųsti $1,000.00 Lietuvių 
Komitetui Prusnose, vardu 
Dr. Gaigalaičio, sušelpimui 
lietuvių, nukentėjusių nuo 
karo.

Visi šiame susirinkime 
dalyvavusieji Tautos Fondo 
komisijos ir Tautos Fondo 
skyrių nariai įgalioja Dr. 
A. K. Rutkauskų, T. F. pir
mininkų, kad jisai kreiptųsi 
prie kun. Maliauskio ir ad
vokato J. Gabrio su prašy
mu, ar jie nepanorėtų ke
liauti po lietuvių kolioni- 
jas su tikslu tverti T. F. 
skyrius ir skatinti žmones 
prie gausesnio aukojimo 
Tautos Fondui. Jaigu jie 
neapsiimtų, tai Dr. A. K. 
Rutkauskas yra paskirtas 
važinėti su tuo patim rei
kalu, su išlyga, jaigu Dr. 
Rutkausko šeimyniški rei
kalai jam leis tų prieder
mės pildymų ant savęs pri
siimti.

Toliaus vienbalsiai nu
tarta, kad apsiėmusiui kal
bėtojui Tautos Fondas ap
mokės geležinkelio lėšas pa
darytas prie važiavimo su 
T. F. prakalbomis, ir pra
gyvenimui apmokės tiktai 
už tas dienas, kuriose įvyks 
prakalbos, sulyg nustatyto 
šiame posėdyje nutarimo.

Nutarta, kad Tautos Fon
do valdyba paskelbtų atsi
šaukimus į visuomenę su 
prašymu rinkti drabužių 
nuo karo nukentė j tįsiems 
lietuviams, taipgi drabužiai 
bus pasiųsti per Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Drau
gijos tarpininkystę.

Toliau adv. A A. Šlakis, 
Tautos Fondo raštininkas, 
pranešė, kad jisai neimsiųs 
$30.00 į mėnesį apmokėji
mui pagelbininkams, rašti
nei ir t.t., sulyg Tautos F. 
seimo nutarimo, Scrantone, 
birželio 4 d., 1915 m., bet 
kad užtenka po $10.00 į mė
nesį tam reikalui. Susirin
kimas p. A. A. Šlakiui at
sistojimu ištarė ačių už to
kių aukų Tautos Fondui.

Tautos Fondo išdo globė
jai:—ponia Antanina Nau- 
siedienė, iš Chicago, Ill., da
vė įgaliojimų kun. F. Ke
mešiui, o p. J. Jaroševičius, 
iš Norwood, Mass., davė į- 
galiojimų p. J. S. Vasiliaus
kui. Taip įgaliotieji T. F. 
komisijos nariai: kun. F. 
Kemėšis ir p.' J. S. Vasi
liauskas, peržiurėjo T. F. 
išdininko, p. B. Vaišnoro, 
kningas — palygino su T. 
F. raštininko, adv. A. A. 
Šlakio, atskaitomis ir vis
ką atrado tvarkoje, kų ir 
pranešė žodžiu šiame susi
rinkime

Posėdis pasibaigė 7:20 v. 
vakare.

Dr. A. K. Rutkauskas,
T. F. pirmininkas,

A. A. Šlakis,
T. F. raštininkas.

NETEISINGAS VAKA
RO APRAŠYMAS.

Donora, Pa. LD. “Kata
liko” num. 271 iš Donora, 
Pa., yra patilpusi korespon
dencija antgalviu: “švie
suolių vakaras.” Pasirašęs 
po jąja p. Rainis visiškai 
neteisingai aprašo tų vaka
rų. Užtad yra reikalinga 
atitaisyti, nes “Kataliko” 
skaitytojai ištikrųjų gali 
manyti, kad taip ir buvo.

Vakaras buvo surengtas 
SLA. 160 kuopos, kad pri
imti ir palinksminti sve
čius, kurie tų pačių dienų 
ir toje pačioje svetainėje 
dalyvavo kaipo delegatai 
3 apskričio penktame suva
žiavime. Visi p. Rainio sa
kiniai: “negerai dainavo, 
prakalbos ir monologai že
miau kritikos” ir buk buvę 
niekinama “kas katalikams 
brangu” — neturi jokio pa
mato, nes neparodyta, ka
me blogumas ir užgaviriias 
katalikų jausmų. Visi atsi
lankiusieji į minėtas pra
kalbas gali liudyti, kad ti
kintieji nebuvo užgaulioja
mi, nes kalbėtojai kalbėjo 
vien apie SLA. ir ragino 
prie jo rašyties. O kas link 
dainų ir deklemacijų, tai 
viskas buvo gerai atlikta, 
kų liudijo trukšmingas del
nų plojimas; juo daininin
kai buvo šaukiami pakar
toti savo dainas.

P-nas Rainis pasakoja, 
kad buvo dainuota iš “Rau

donos kningelės.” Tai tik
ras prasimanymas. Padai
nuota šios dainos: “Pasvei
kinimo giesmė,” “Lietuvių 
dievai,” “Kur upelis te
ka,” “Šėriau žirgelį,” “Du 
broliukai kunigai,” “Nors 
audros ūžia,” “Ant kalno 
karklai siūbavo,” “Oi, tu 
Jieva, Jievuže!,” “Per šilų 
jojau,” “Per girių-girelę 
saulelė tekėjo,” “Girioj, gi
rioj...,” o užbaigiant vaka
rų visi balsiai užtraukė 
“Lietuva tėvynė musų!” 
Argi šitose dainose p. Rai
nis mato raudonumų1?

Iš viso p. Rainio aprašy
mo matyti, kad blogas no
ras turėta aprašant minėtų 
vakarų.

St. Bak anas,
SLA. 3-j o apskr. rašt.

VARPAS.

Varpo balsas oru plaukia. 
Svietan ar į karstų šaukia?

Mergina rūtelę rovė,
Girdi,-varpo balsas plau

kia; 
“0!... svodba bažnyčioj sto

vi!” 
Tuoj suprato, ant ko šau

kia.
Eina motina šeimynos,
Klauso — varpo balsas 

plaukia. 
“O! tai didelės krikšty

nos!” 
Tuoj suprato ant ko šau

kia.
Štai senuks klausyti gei

džia,
Kaip balsas varpo plau

kia: 
“Tai į kapines kų leidžia!” 
Tuoj suprato ant ko šau

kia.
Dyvinas varpelis! šaukia, 
Skamba taip, ko kas tik 

laukia. 
Vaičaitis.

Extra
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 ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananeviez Savings Bank,

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincemies 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
Tananeviez Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE-
' LANDO.

Mokydamiesi šioj mokykloj sučė- 
dysite pinigus ir laiką. Musu moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga, čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras Nedėldieuiais nuo 10 iki 2 po 
pietą.
11045 Michigan Avenue, 

Roseland, Ill.
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Kova prieš 
immigraciją.
Suvienytose Valstijose 

plačiai gvildenama innni- 
gracijos klausimas. Abel- 
nai visli manoma, kad po 
karui ateivystė pasieksian
ti didžiausio laipsnio. Bus 
tai žmonių banga, šiam 
kraštui nenaudinga, kadan
gi bus nuskurus finansiniai 
ir perstatys griuvėsius iš 
fiziškojo ir protiškojo at
žvilgių.

Užtad ne juokais kai-ku- 
rių susirūpinta, kad atei- 
vystės nebūtų; mėginama 
išgalvoti visokios kliutįs. 
Ateivystės suvaržymo la
biausia nori Darbo Federa
cija, kuri bijosi, kad nau
jas darbo rankų užplauki
mas, gali dar labiau suma
žinti darbininko uždarbį. 
Ateiviai, žinoma, griebsis 
bile už kokio darbo ir bile 
už kokį užmokestį, kad tik 
išmisti. '

Darbo Federacijos pirmi
ninkas, Samuel Gompers, 
toje biloje išreiškia tokias 
pažvalgas:

“Negali būti abejonės, 
jog po karui immigracija 
bus kuodidžiausia. Dau
giausia ateivių galima lauk
ti iš pietinės ir rytinės Eu
ropos, taippat ir iš centra
les Azijos. Valstybės, ku
rios dalyvauja dabartinia
me kare, vargiai galės ap
rūpinti žmonių išardytą pa
dėjimą. Neturės kuo mai
tintis ir užtad tuos, kurie 
bus tinkami uždarbiauti, 
stums kur nors į užrubežį 
ieškoti laimės. Rodįs dau
giausiai į Amerikos šalį ir 
čion jie keliaus. Prieš ši
tas žmonių mases, visai ne
naudingas, kurios tik ap
sunkins Ameriką ir gali į- 
nešti visuomenėje suirutę, 
— reikia užsidaryti. Da
bar patogiausia valanda— 
šaukia Gompers, — kad 
pravesti įstatymą, sulai
kantį immigraciją, o paskui 
bus Vėlu ir Suv. Valstijos 
nebus pasirengusios, idant 
europinį antplūdį atspirtį.

Ne vien tik suorganizuo
tasis darbas pakėlė kovą 
prieš laukiamąją immigra
ciją iš Europos. Atgijo vi
sa kompanija senųjų immi
gracijos priešų, kurie jau 
du kartu mėgino patraukti 
Suv. Valstijų kongresą sa
vo pusėn ir pravesti immi
graciją varžantį bilių, bet 
nutildavo uždėjus prez. 
Taftui ir Wilsonui savo ve
to. Pastaruoju laiku šiai 
suorganizuotai kompanijai 
pribuvo pagelbon daug in- 
tekmingų pajėgų. Savo ne
pasitenkinimą immigracija 
turėjo garbės parodyti D. 
Frank Warne iš Washing- 
tono ir prof. E. A. Ross iš 
Wisconsino universiteto. 
Pirmasis, neturėdamas rim
tesnių argumentų, griebiasi 
net nešvariausių prasima
nymų, kad tik parodyti, 
kaip šiam kraštui nenaudin
ga yra immigracija. Girdi, 
bedarbės, maži užmokes
čiai, didis brangumas, — 
vis tai iš priežasties immi
gracijos. Antrasis skatina 
Amerikos visuomenę pa
mesti dorybes broliškumo, 
humanitariškumo, mat, A- 
merikoje jau esama užtek
tinai žmonių ir tuos reikia 
tinkamiau aprūpinti. Jis

ragina išanksto prisirengti, 
kad po karui immigracijos 
nebūtų.

Prasideda senosios gie- 
mės atkartojimas, tik jau 
su gyvesnėmis ir galinges
nėmis pajėgomis. Mažai 
čia apeina, kuri pusė ims 
viršų: ar immigracija bus 
sulaikyta, ar po senovei jai 
bus atdari Amerikos var
tai — tik vienas čia indo- 
mus dalykas išsikiša, kad 
immigracijos priešai, kurie 
rūpinasi jai užverti vartus, 
labai bijosi, kad neprasidė
tų emigracijos iš Amerikos 
į Europą. Gi apie tokią e- 
migraciją mažai lieka abe
jonės. Grįš lietuvių, grįš 
lenkų, grįš italų, vokiečių 
ir kitų tautų, kadangi ir se
noje tėvynėje rasis daug 
darbo. Tokiuo budu čia ga
li ištuštėti nekurie miestai, 
apskričiai. Bene reiktų vi
siems immigracijos prie
šams išanksto pagalvoti ir 
daugiau kalbėti, svarstyti, 
kaip reiks suturėti emigra
ciją iš Amerikos, negu im
migraciją Amerikon. X.

Prakilni pradžia.
Lapkričio 28 dieną, 1-mo- 

ji ALRKM. Sąjungos kuo
pa ant Bridgeporto, Chica
go j e, laikė mėnesinį susirin
kimą. Buvo apsvarstyta 
bėgantieji reikalai. Vėliau 
užsiminta apie Lietuvos pa
dėjimą. Pirmininkė, ponia 
A. Nausiedienė, vaizdžiai 
nušvietė vargus ir nelaimes 
nelaimingos musų tėvynės 
Lietuvos: kaip ten musų 
broliai kenčia, kaip jų var
gai besiartinant negailestin

gai žiemai nuolat vis didė
ja. Priminė kalbėtoja apie 
Sąjungos centralės valdy
bos užmanytąjį Kalėdinį 
Moterių Fondą ir paragino 
šį sumanymą paremti. Vi
sos narės į sumanymą prie
lankiai atsiliepė ir vienbal
siai nutarė aukoti per atsi
liekantį susirinkimą. Au
kojo:

Poni Nausiedienė — $5, 
Dr. S. A. Šlakienė — $3.

Po $1: M. Gurinskaitė, 
M. Adomavičienė, S. Sat- 
kauskaitė, S. Maneliutė, A. 
Virkšaitė, K. Marcinkevi
čiūtė, Z. Mataitė, O. Sta- 
kuonienė, M. Rubliauskai- 
tė, M. Varkalienė, J. Ado- 
mavičaitė, A. Valančiunai- 
tė, M. Overlingaitė, A. Use- 
vičiutė, E. Urbaičiutė, O. 
Mankuvienė, A. Gilienė, M. 
Tamošiuniutė, C. Buzevi- 
čiutė, O. Tamoševičiutė.

Kuopa paskyrė $5.
Išviso surinkta $33.
Iš augščiau surinktų au

kų matyti, kaip amerikie
tės lietuvaitės-moterįs myli 
savo tėvynę ir neužmiršta 
jos reikalų. Aukos bus pa
siųstos Tautos Fondui.

Butų pageidaujama, kad 
tokį pavyzdį sektų visos 
moterių draugijos, o reikia 
pastebėti, kad daugiau pa
gyvenusios draugijos (1-ji 
Mot. Sąjungos kuopa yra 
dar jaunutė), turėdamos 
turtingesnį finansinį išdą, 
gali daugiau aukoti. Tuo
met daugiau galėtume savo 
viengenčius sušelpti ir nu
raminti.

Moterįs! Bemokime pra
kilnų Mot. Sąjungos užma
nymą ir gelbėkime Lietu-

Noriu priminti, kad pir
moji Mot. Sąjungos kuopa 
susirinkimus laiko kas pas
kutinį kiekvieno mėnesio 
pirmadienį, 1 vai. po pietų, 
nes geistina, kad visos mo
ters prie jos prisirašytų kol 
įstojimas yra tik už pusę 
pilno mokesčio. Taip tęsis 
tik ligi sausio mėnesio.

Kuopos korespondentė.

DRUSKA, KAIPO 
VAISTAS.

Jaigu veido arba kaklo 
oda yra susitraukus, su
brinkus, tai labai lengva 
tas vietas ištaisyti, išlygin
ti. Tam tikslui reikia pa
imti žiupsnį paprastos dru
skos iš virtuvės ir trinti ją
ja norimas išlyginti vietas 
taip stipriai, kad tas iš
šauktų raudonumą ir suer
zinimą odos. Bet reikia 
trinti lygiai ir tvarkiai. Po 
tokio ištrynimo reikia nu
prausti šiltu vandeniu.

Druska, vartojama tuale
tinėje prasmėje arba mau
dyklėje turi naudingą reik
šmę: pavaro smarkyn krau
jo cirkuliaciją ir sustiprina 
nervų sistemą. Prie to ir 
kūno oda nusivalo, gauna 
geresnę spalvą ir jos pa
viršius išrodo daug skais
tesnis.

Druska taippat tinka va
lymui dantų, juos nubalti
na ir sustiprina smegenis. 
Kadangi druska atsižymi ir 
pigumu, tai jos nuadingu- 
mas* verta išnaudoti kuola- 
biausiai. Užtad ji turi at
sirasti ne tik virtuvėj, bet 
ir maudynėje, X.

PASKAITOS IR 
KRUTAMIEJI 

PAVEIKSLAI.

Chicagos Liet. Vyčių ap
skričio pastangomis yra 
rengiama paskaitos, kurios 
tęsis per adventus visose 
Chicagos lietuvių apylinkė
se.

Paskaitos bus skaitomos 
iš hygienos srities, kurias 
suteiks musų v eikliausieji 
daktarai. Šalip hygienos 

paskaitų dar bus ir iš kito
kių mokslo šakų, kurias su
teiks žymiausieji lietuvių 
prelegentai sulyg savo pro
fesijos ir speciališkumo. To- 
delei, kviečiame gerbiamą
ją publiką kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti, nes iš tų 
paskaitų daug ko naudingo 
bus galima pasimokinti.

Prie to dar bus rodomi 
krutamieji paveikslai iš ka
ro lauko ir kitokių šių die
nų įspūdingų vaizdų.

Paskaitos atsibus šią sa
vaitę ir atsibus žemiau pa
žymėtose vietose. Tiktai 
tėmykite, kada kokioje a- 
pylinkėje atsibus ir į sau 
parankiausią teiksitės atsi
lankyti.

Ketverge, gruodžio 2 d., 
1915 m., Dievo Apveizdos 
par. svetainėje, prie 18 gat. 
ir Union avė.

Pėtnyčioj, gruodžio 3 d., 
šv. Jurgio par. svetainėje, 
prie 32 PI. ir Auburn avė.

Subatoj, gruodžio 4 d., 
Aušros Vartų par. svetai
nėje, prie 23-čio Place.

Nedėlioj, gruodžio 5 d., 
Visų Šventų par. svetainė
je, Roseland, Ill.

Pradžia visose vietose 7: 
30 valandą vakare. Įžanga

Suasmeninkite savo santikius su kitais, telefonuodami vieton rašydami.Asmeniškas elementas telefoniniame pasikalbėjime užkarauja ir laiko kos- tumerius, klientus ir draugus.Vienas telefoninis pašaukimas yra paprastai reikšmingesnis, daugiau užganėdinantis, ir jisai atneš atsakymą tuojaus.
Bell Vietines ir Tolimos Distanci
jos Linijos Sujungia visas Vietas

Suv. Valstijose ir Kanadoje.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Official 100

Rayo LempaPadaro Skaitymą Lengvu
PILNA minkšta šviesa Rayo lempos suteikia 

jus akim poilsį ir padaro skaitymą užganėdi- =
iurkštaus spindėjimo jinančiu. Neturint to š 
suteiks jums poilsį. Iš šios priežasties mokslin
čiai rekomenduoja minkštą aliejaus šviesos lem-
P3- 'rt*~iTlf1nWManini1iiir--r '■ • |

Rįį/b LEMPA Į

E 
yra augščiausias laipsnis aliejinių lempų. Be =
spindėjimo, vienoda šviesa visada. Bayo lem
pos lengvai uždegamos ir užlaikomos. =
Nebrangios, o geriausia šviesa už kitas.
dusų vertelga jums maloniai parodys Bayo lem- =
pą- Ė

"cž, E 
STANDARD OIL COMPANY

(INDIANA)
CHICAGO, U. S. A. |
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Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 

historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
iais. Didumas kningos 6%x9% colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių. Atsakanti gyduolė dėl Reumatizmo

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos gavo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papro čius. Minėtos arabu k+-*,wiį9S sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nu^ir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

suaugusiems 10c., vaikams 
5c.

P. S. Sekančias paskai
tas vėliaus paskelbsime.

Pask. Reng. Kom.

NEGUDRUS o
PATĖMIJIMAS.

Senas mokytojas su rim
ta mina daro mokiniui pa- 
tėmijimą:

— Kai į mane kalbi, tai 
tylėk!

PASAKĖ TIKRĄ 
TIESĄ.

Ji: — Moteris kenčia ty
lėdama...

Jis: — Taip, tai didžiau
sia moterims kančia, kaip 
prisieina tylėti...

ATSPĖJO.
A: — Ar nežinai kame 

gaisras1?

B: — Manau, kad mo
kykloje, nes mačiau, kaip 
ant kampo visa minia ber
naičių ir mergaičių šukavo 
iš džiaugsmo.

TEISME.
Teisėjas (į apkaltinamą

jį): — Kaltinamasis! Koks 
tavo padėjimas?

Kaltinamasis: — Labai 
apverktinas, ponas teisė
jau! Visą naktį kalėjime 
blusos nedavė užmigti.

NIEKAS NEPADĖJO.
— Ei, klausyk! kam ta

vo pirštas apvyniotas siū
lu?

— Gi žmona man jį ap
rišo, kad neužmirščiau į- 

mesti į skrynutę laišką.
— Ar įmetei jį?
—- Kur gi? Užmiršo ji

nai man jį induoti.

Tukstončia tapo sveikais, 
žmonės ologiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta 

Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
lizmo kankino Juos.

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

eystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo.

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:

S Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

| DR. S. A. RICHMOND CO.
I 3247 Sp. Morgan St.. Chicago, Ill.

y Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO OO.
S. Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. T. 

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916).
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DYKAI 
IO HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

LIETUVIS GRABORIDS
Geriausias gra- 

borius ant Bri
dgeporto. Atlie
ka darbą geriau
siai.
. Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius likto
rius ir 12 va- 
nų paimu.

TeL Drover 4139

Tel. Drover 7042. g

I Dr. C. Z. Vezelis j
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedalioms pagal sutarimą. B

■ 4712 So. Ashland Avė. ■
, arti 47-tos gatvės. _

A. MASALSKIS j
n3305 Auburn Ave.. Chicago-

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaiką ir 
visų chroniškų ligų.

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

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredaių, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų. ,

JONAS BUDNIKAS, savininku
3252-64 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL. 

isaissHBiBBMinsMssMeMesMsnMSMK' «

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

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros, Ghitago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir ValkUką 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo « iki 8:30 vakare.
Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

I
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Chicagos Žinios. Taika! Buk Ramus!
LD. “KATALIKAS,” gruodžio 2, 1015.

RUOŠIAMASI NAUJO 
ARCIVYSKUPO

INGRESAN.
Chicagos kataliku dva- 

siškija ir svietiškiai jau 
ruošiasi naujai paskirto ar- 
civyskupo Mundelein in- 
gresan. •’ W

Iš Romos apturėta žinia, 
jogei Vatikane visi esą pil
nai užganėdinti vyskupo 
Mundelein paskyrimu i 
Chicagos arcivyskupus. 
Vyskupas Mundelein Vati
kano rateliuose esąs gerai 
žinomas, kadangi dažnai 
ten apsilankęs būdamas 
Romoj.

Popežiaus konsistorija 
arcivyskupo paskyrimą pa
tvirtinus gruodžio 6 d. Po
pežiaus bulla naujam ar- 
civyskupui bus inteikta šio 
mėnesio pabaigoje. Ir tuo
jaus arcivyskupas atkeliaus 
į Chicago.

Kaip jis iškilmingai čia 
bus sutiktas, dar nieko ne
žinoma. Tas paeis nuo jo 
paties noro. Gi nuo jo tuo 
tarpu neapturima jokiu ži
nių. Sakoma, apkeliaująs 
savo parapijas.

Tik po tu vizitacijų jis 
pranešęs apie viską.

LABDARINGOSIOS DR- 
JOS VAKARAS.

Lapkričio 24 dieną Ap- 
veizdos Dievo par. svetainė
je atsibuvo Labdaringosios 
dr-jos 4-tos kuopos vakaras 
su dovamj davimais ir ki
tokiais Įvairumais.

Pirmiausia kim. A. Bal
tutis-trumpai paaiškino clr- 
jos ir vakaro tikslą. Pas
kui gana jausmingai pa- 
deklemavo p-lė A. Freiti- 
kaitė; toliau labai mikliai 
paskambino pianu p-lė D. 
G. Šulckaitė, puikiai padai
navo p-lės A. Bereckaitė ir 
Venckaitė. P-nas A. Tar- 
vidas komiškai padeklema- 
vo ir 4-tos kuopos Lietuvos 
Vyčiu choras gražiai padai
navo. Ant galo Dr. A. K. 
Rutkauskas plačiai paaiški
no apie viršminėtos draugi
jos tikslą ir būtiną prie jos 
prigulėjimą.

Daugiausiai serijų buvo 
pardavęs p. J. Čepanonis, 
net už $30, už ką jam pri
guli nuoširdus ačiū! Gana 
to, kad draugija viso labo 
pelnė 177 dol. ir 73 centus. 
Pirmininkaujant p. Bruo
žiu! viršminėta kuopa gerai 
gyvuoja. A.

gija A. Mickevičiaus svetai
nėje turėjo iškilmingą ba
lių. Publikos susirinko la
bai daug, tvarka buvo gra
ži. Šokta, ūžta, kaip re
tai. Neveltui ir pavadinta 
šis balius auksiniu.

Taipgi ūžęs.

Phase Brenr 7MŽ

M. A. J. TANANEV1CZE
8YDYTajA» Ut CHIBUBCAff

Gydo ligas vyrų.; Keterų Ir vaikų
3240 S. Morgan St, Chicago, BL

REIKALAVIMAS.
Reikalingas geras jaunas vyras, gy

venantis ant Town of Lake, kuris 
yra gerai apsipažinęs su vietiniais 
gyventojais; darbas prie išvežiojimo 
skalbinių (laundry); geram žmogui 
geras uždarbis; darbas ant visados. 
Atsišaukite ypatiškai pas

Krauleidzy Laundry Company, 
1724 W. 44 str., Chicago, Ill., 
kampas Hermitage ave.

Tel. Yards7385.

Storas ant randos del fotografisto. 
Išdirbta vieta, arti lietuviškos baž
nyčios. Atsišaukite pas

A. Kupshas, 
3318 S. Morgan str., Chicago, Ill.

Parsiduoda rakandai (furniture) pi
giai — visi arba po vieną. Atsišau
kite kasdien. Panedėlyj paskutinė 
diena.
1344 S. 48th Court, Cicero, III.

$150.00 cash, jaigu bus parduota 
tuojaus, nupirks mano grosernę ir sal
dainiu krautuvę. Parsiduoda iš prie
žasties savininko ligos.
3642 Wallace str., Chicago, Ill.

BARGEN AS! BARGENAS!
Parsiduoda 2-jų pagyvenimu medi

nis namas. Randos neša $22.00 į mė
nesį. Kaina $2,100.00. Dalis ant iš- 
mokesčio. Pasimatykit del platesnių 
žinių su:

M. A. Goberis, 
1409 So. 49th Ave., Cicero, III.

Pas Šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbls

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Knelzis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave.,
NEW HAVEN, CONN.

K. Ch. Kazemekas
789 Bank St., 

WATERBURY, CONN.
J. V. Kovas

21 Congress ave., 
WATERBURY, CONN

J. P. Vasiliauskas
820 Eank st.,

WATERBURY, CONN.
Jos. Matulenaa

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN, ILL.

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozas Dailydė 

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.

Išrausta
WHITE ROCK

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

Jąs norėsite vieną iš šią pa
veikslą patįs sau. Jąs galite no
rėti keleto jąją savo draugams. 
Mes jąją turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitliu. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

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

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 ave., Chicago, Ill

Lietuvių č
^Parapijų
( Mokyklc

g V
Mokykloms

EMENTORIU
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“Katalikas”
3249 So. Morgan St„ (hicago.

■

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago, III.

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankeš’. Bandyk šiandien

BANKES'.

Dovanu. Jeigu 
’Kolite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland are

,1816 W 12 th st
3102 W 22nd st

Šiaur-vakarine dalis.
1644 W Cnicagc u;
1373 Milwaukee ave
1043 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Bankes'Dairy stalo 9Ra --------- '■—-JOC Sviestas 4OC (hrnn
Puikiausia Arbata ZlAz* ahllll
60.-vertes, tiktai po i+VC <)JUU
Geriausia iš visų G fl z*
Arbatų, 60c vertes po w _ 

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

Bankes’ puiki Santos ‘
Kava ... .. .

Kiti parduoda po 30 c
Bankes’ geriausio <1
Creamery Sviestas

Geresnis kaip kui kitur.
Vakarine dalis.

1510 W Madison st ,
2830 W Madison st.
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St
1882 S Halstad st ■

GYVULIŲ PROTAS.

LABDARYBĖS DR JOS 
KUOPŲ DELEGATŲ 

SUSIRINKIMAS.
Šiandie Apveizdos Dievo 

par. svetainėje, 7 vai. va
kare atsibus Labdarybės 
Dr-jos visų kuopų delegatų 
priešmetinis susirinkimas. 
Visos kuopos ir tos draugi
jos, kurios remia labdary
bę, malonėkite prisiųsti sa
vo delegatus. Garbės na
riai turi teisę dalyvauti be 
Įgaliojimo.

Labdarybė — tai be galo 
svarbus dalykas, iižtat pri
valome rimtai jąja rupin- 
ties.

P. Mažeika,
Lab. Dr-jos pirm.

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Si 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 neblėdlngas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

IŠKILMINGAS BALIUS.
Šeštadienyje, lapkričio 27 

dieną, šv. Petronėlės drau

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 Roek 
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.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St ;

Turi geriausią pasiiekimą. Km 
niki pilna* žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriautius 

vaidinimus už pigieutiza kai
na*.

Už 5e čia pamatyti gražesnį 
Teatrą, kaip vidumieetyje už 
50c.

Nedėlloml* 10c. balkonas, 15c. 
Kainos šiokiomis dienomis tr 

lubetomi* 5c. balkonas, 10c. te- 
n*le

Prasideda 7 vai. kas vakaran 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRAN

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvuliu ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis , kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyyėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma. 
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam. veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company

Tel. Randolph 5240

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.
Res. 8255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5820

3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovini) 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St.

CHICAGO, ILL.

TANANEVICZ SAVINGS I

BANK
JONAS M. TAC" >NEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
(g^lGlIZZ:-~ ■ ==ini-=^=--------------------IHI...... srrj.

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 biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotu 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 visų "itų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir vitas dalis svieto ir 

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

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

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

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

APSAUGOJA (FLC ’nsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

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

mi-MART NEDELINIS LA1K”aŠTIs“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
AMT NEDĖLIOS 9

išeina Kas utarninkas ir petnĮjcia.
PRENUMERATA KAŠTUOJA*-----------—■—

AMERIKOJ *i ę pusei matų
EUROPOJ f iosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- i 

i v aivj. w joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m 
L—--,— ' -y—? m-—~ 1 ~~ -ąT > i~—«r— - —■     t— -.

Ksžyk ihs6įja®3s o garasš fiestą sramerj dyk-”!,

W, 0. Boczkauskas & Co, 
| W Šert «llw Nihanoy City p*.

i-----..ii.- !.■_ .ir i '.r—

Ar žtnlii kur ateiti nusipirkti Jiaujo Ir Antrų Rankų Medžio 
IDurą, lentą, lentelių, rtmq. STinakalvią daigtą ir stogo popieroa 

MUSU ČIENIO6 YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.

' 3003-3039 8. HALSTED ST. CHICA60, ILL. į

................. ................... M '"-''''I 1.1 I I .............................................. .. ................................

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
—■■ ■ i ■ ■■  ii i uit . ■ 'w i» i irv—r-'.- -vrrn-na n . —  
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