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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Gražus oras šiandie ir rytoj; 
moderniška temperatūra.

Temperatūra vakar augš- 
čiansia 39, žemiausia 30 laip
sniu.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 
4:19.

Mėnulis teka 5:51 rytoj 
ryte.

METAI XVII (Vol. XVII)

Talkininkai pa
vasarį ims veik
ti Balkanuose.

Žiemos metu ne kas ten 
veikimas; Italija vis 
daugiau karuomenės 
siunčia į Albaniją; a- 
pie rūsy veikimą, nėra v’ ■ žinią.
Londonas, gr. 4. — Tal

kininkai, ty. Francija, Ang
lija, Rusija ii* Italija, jo- 
kiuo budu nemano pamiršti 
ir pamesti didžio Serbijos 
nuskriaudimo. Serbams 
Serbiją sugrąžinti galutinai 
jau nuspręsta. Tai pada
rys susijungusios visos tos 
keturios valstybės. Kad 
neleisti per žiemą teuto
nams su bulgarais Serbijo
je pilnai įsišeimininkauti, 
siunčiama į Balkanus Itali
jos armija ir veikiai bus 
pasiųsta rusų skaitlinga ka- 
ruoihenė. Tos armijos ne
leis serbų priešininkams gi
liai atsikvėpti. Gi kol iš
auš pavasaris, Francija su 
Anglija iki tam laikui pri
statys dar daugiau karuo
menės ir tuomet talkinin
kai pradės generali ofensi- 
vą iš visų pusių. Be abejo
nės teutonų-bulgarų frontai 
liks sulaužyti ir pergalė 
Balkanuose veikiai nusvirs 
talkininkų pusėn. Serbija 
išnaujo bus atgaivinta ir 
nereikės bulgarams su teu
tonais tuo grobiu dalinties.

Kuomet vokiečiai ir aus
trai pasirokavo su Serbija, 
dabar mėgina briauties i 
Černogoriją ir tą visą šalį 
užėmus pasisavinti. Bet su 
Černogoriją teutonams neži
nia kaip galės sekties, ka
dangi černogorai ten yra 
susijungę su serbais ir su
sijungusiems be to italai 
pagelbon ateina.

Reikia žinoti, kad žiemos 
metu Balkanuose jokis vei
kimas negalimas. Kalnuo
ta šalis, be to šiemetai ank
sti pradėjo siausti šalčiai, 
pūgos. Per kalnynus vasa
ros metu yra sunku 'armi
joms persiristi, gi apie žie
mą — negali būti nei kal
bos.

Taigi ligi pavasariui ir 
talkininkai nemano ko 
svarbaus pradėti, bet visas 
laikas tik rungties. Bet te
nai ir pavasaris esti anksty
vesnis, negu kur kitur. Va
sario mėnesyj žiema jau 
esti pasibaigus ir pabliurusi 
nuo šlapumos žemė ima sau
sėti.

Baigianties žemei džiūti, 
tuo metu kaip kartas talki
ninkai bus pasirengę ir ten 
pradės savo didžiulį ofensi-ita serbams pagelbon.

Turkai Anglus 
sumušę.

Anglų karuomene Meso
potamijoj sumušta ir 
esanti sudemoralizuo- 
ta. _
Berlynas, gr. 4. — Tur

kų generalis štabas prane
ša, kad Anglijos armiją, 
kuri veržėsi link Bagdado, 
Mesopotamijoj, turkai bai
siai sumušę ir toji išblašky
ta į visas puses.

Pranešime sakoma, kad 
Anglijos karuomene po in- 
temptų susirėmimų palikus 
taip sudemoralizuota, kad 
kareiviai būriais, pametę 
savo pulkus, bėgę į visas 
apylinkes, kur tik akis ve
dusios. Per vieną dieną 
anglai nuo mūšio lauko pa
siėmę su savimi 2,900 savo 
sužeistų kareivių.

Anglai taip buvę įsibėgę, 
kad sustoję tik fortifikuo- 
tam mieste Azizi. Bet tur
kai juos ir iš ten išmušę ir 
nuviję už 10G mylių nuo 
Bagdado. —

O juk Anglija pirm ko
kios savaitės laiko buvo pa
skelbusi, kad jos karuome
ne esanti už penkių mylių 
nuo Bagdado.

Azizi ir apylinkėse tur
kams tekę daug visokios 
rūšies maisto, sandeliai su 
amunicija ir karo medžia
gos.. Turkų patroliai be to 
paėmę 100 kuprių.

Ant upės Tigro turkai 
paėmę anglų motorini lai
velį, kuriu prikrauta buvę 
maisto ir amunicijos.

Anglai nuo turkų bėgda
mi daug savo amunicijos 
sumetę upėn.

RYTINIAM FRONTE 
RAMU.

Berlynas, gr. 4. — Ryti
niam karo fronte nieko nau
jo neįvyko, išėmus menkos 
svarbos susikirtimą teutonų 
su rusais palei upę Styr.

vą. Talkininkai nepasiga- 
nėdins tečiau vienos Serbi
jos atėmimu. Jie be to per
kirs komunikaciją tarp Vo
kietijos ir Turkijos ir užims 
visą Bulgariją.

Paskui gal patrauks Au
strijos ir Vokietijos gilu
mom

Tuo pačiu metu, anot pa
reinančių žinių iš Petrogra
do, rusai pradės didelį o- 
fensivą prieš vokiečius ir 
Lietuvoj.

Iš Atėnų pranešama, kad 
italai vis daugiau ir dau
giau karuomenės išsodina 
Albanijos uoste Avlona. 
Kuomet atsakantis skait
lius bus prisiųstas, tuomet 
visa karuomenė bus pasiųs-

karčiais žodžiais atakavo 
j talkininkus, taigi ir pačią 
Italijos valdžią, už netiku
sią jų politiką Balkanuose. 
Kol talkininkai prisirengė, 
tai teutonai pabaigė užimti 
visą Serbiją. Į visas ata
kas atsakinėjo premieras 
Salandra. Daug ko kliuvo 
ir italų valdžiai už apsilei
dimą savo pareigose.

PASKUTINIS LORDO 
DERBY ATSIŠAU

KIMAS.
Londonas, gr. 4. — D. 

Britanijos kareivių rekru
tą vimo viršininkas, lordas 
Derby, vakar išleido pasku
tinį atsišaukimą į Anglijos 
gyventojus, turinčius 19— 
40 metų, idant jie kuovei- 
kiausiai įsirašytų karuome- 
nėn. Laiko duota ligi gr. 
11 dienai. Praėjus tai die
nai visi, galinti kareiviau
ti, prievarta bus imami be 
jokio atsižiūrėjimo.

VON MACKENSEN 
SUŽEISTAS?

Petrogradas, gr. 4.—Nov. 
Vremia rašo, kad vokie
čių fieldmaršalas von Ma- 
ckensen esąs sužeistas ku- 
lipka, kuri netyčia pataikius 
jam esant Serbijos fronte. 
Sužeistas lengvai, taip kad 
jis galįs toliau savo armi
joms vadovauti.

NUSKANDINO KARO 
LAIVĄ.

Atėnai, gr. 4. — Egipto 
pakraščiuose vokiečių sub- 
marinas nuskandino Angli
jos karinį laivą, kuriuo sau
gota pakraščiai.

(1) Černogorijos karalius Nikalojus; ‘ (2) Černogorijos kalnai.* (3) būrelis černo- 
gorų kavalerijos ir (4) černogorų pėstininkas.

SMARKIAI IŠSIBARTA.

Roma, gr. 4. — Vakar 
Italijos parlamento nesma
gi buvo diena. Socialistų 
atstovų lyderis Treves labai

Henry Ford ir jo bend
rai su išduota s pas- 
portais gali keliauti tik 
į neutrales valstybes.
New York, gr. 4. — Det

roito milijonierius Henry 
Ford šiandie visvien iške
liauja į Europą taikos rei
kalais. Su juomi tuo pačiu 
tikslu keliauja suvirš šim
tas asmenų. Kaip Fordui, 
taip ir jo visiems talkinin
kams valstybės departa
mentas išdavė pasportus 
tik į neutrales valstybes, 
būtent, į Norvegiją, Švedi
ją, Daniją ir Niderlandiją. 
Bet Ford sakosi, jogei jis 
aplankysiąs Angliją ir Vo
kietiją ir be pasporto.

Garlaivis Oscar II iš
plauks iš NeN Yorko uosto 
šiandie po' pietų. Ford sa
vo partijai ant to laivo yra 
nusamdęs visas pirmos ir 
antros klesos kajutas. Tre
čioj klcsoj bus 450 keliau
ninkų, kurie keliauja ant! 
švenčių į Norvegiją, Švedi-j 
ją ir Daniją. Visi keliau
ninkai turės turėti paspor
tus. Be pasportų nebus ant 
laivo leidžiami.

Garlaivio Oscar II mana- 
džeris tvirtina, kad laivas 
Cliristianią pasieksiąs 14 
arba 15 dieną gruodžio. Pa
kelinį Anglijos karo laivai 
laivą sulaikysią ir padary
sią tarpe keliauninkų kra
tą ir peržiūrėsią vežamas 
prekes.

Milijonierius Ford, aplei- 
zdamas Detroitą, visus savo 
milijoninius turtus užrašė 
sūnui. Matyt, jis prieš ko
kias nors nelaimes apsisau
go j a, nors nieko blogo ne- 
prijauzdamas. Bet karo 
metu ant jūrių visaip gali 
atsitikti.

Fordo šalininkų daug ir iš 
Chicagos iškeliavo.

Fordui toji kelionė daug 
pinigėlių atsieis. Bet iš tos 
kelionės ko gera laukti, ne
galima. Tenai milijonai ne
gali. sustabdyti karo. Tal
kininkai ypač apie taiką ne
nori nei klausyti.

KUNIGAS PRIPAŽIN
TAS BEPROČIU.

Winona. Minn., gr. 4. — 
Čionai pasibaigė byla kuni
go Louis M. Lesches, kuris1 
pereitą rugpjūtį pašovė 
vyskupą Patrick’ą R. Heff- 
ron. Byla tęsėsi dvi dieni. 
Prisiekusių suolas išnešė 
ištarmę, kad kun. Lesches 
esąs beprotis ir jis bus už
darytas bepročių krimina
listų įstaigon. Vyskupas 2 
iš revolverio • kulipkom pa
šautas jam laikant Mišias.

AUSTRAI IŠSIKRAUS 
TE IŠ LEMBERGO.

Londonas, gr. 4. — Cen
tral News depeša iš Bucha
rest praneša, kad austrai 
išsiklaustą iš Lembergo, 
kadanagi ten ėmus siausti 
škorbuto epidemija.

GALVAŽUDIS 
NULINČIUOTAS.

Forest City, Ark., gr. 4.— 
Nigeris William Patrick, 
kuris nužudė pirklį Bert 
Nichols, apsiginklavusios 
govėdos ištemptas iš kalėji
mo ir nulinčiuotas.

Rusija ruošiasi 
prie didelio 

ofensivo.
Londonas, gr. 4. — Iš 

Petrogrado apturima žinios, 
kad sulyg augštai stovinčių 
valdininkų tvirtinimo, Ru
sija neužilgo pradėsianti di
delį ofensivą prieš teutonus. 
Prieš juos pasiųsta karuo
menės ne paprastieji kor
pusai, bet tiesiog milijonai. 
Naujai sumobilizuotos ru
sų armijos išrodo daug ge
riau, negu kuomet nors pir
mesnės. Puikiai išlavintos 
ir paruoštos kas valanda 
keliauti karo laukan ir ten 
stoti akis į akį su prieši
ninku.

Naujas rusų kompanijos 
pienas žymiai liko prapla
tintas. Rusijos generalis 
štabas yra pilnai užganė
dintas iš pasekmių savo 
strateginio veikimo per pas- 
kutinuosius kelis mėnesius 
ir tuo metu turėjo progą 
išsidirbti plonus naujam 
veikimui.

Rusijos visos armijos 
kuogeriausiai užlaikomos, 
ty. pavalgydintos, apreng
tos ir į atsakančias vietas 
sutrauktos. Reikia nepa
miršti dar ir to, kad kiek
vienas kareivis privaląs 
kartą savaitėje garinėse 
maudyklėse išsimaudyti.

Kareiviai valgio turi pa
kaktinai, o kaikada ir per
daug. Nes visuomet kas
dien kiekvienom išduodama 
po 3 svarus geros duonos. 
Be to kasdien duodama mė
sos ir grikinės košės.

Taip kareiviai gyvena ap
kasuose, ties mūšių linijo
mis. Bet kuomet prisieina 
išsijudinti iš vietos ir mar 
šuoti priekyn, ar atgal po 
priešininko ugnimi, tuomet, 
žinoma, kareiviams visako 
tenka patirti ir pamatyti.

Rusija rengiasi dideliu o- 
fensivan. Tuo tikslu į pas
kirtas vietas sutraukiama 
milijoninės armijos.

ANGLIJOS
GARLAIVIS 

NUSKANDINTAS

Londonas, gr. 4. — Vi
duržemių jūrėse vokiečių 
submarinas sutorpedavo 
Anglijos garlaivį Langton 
Hall, kuris iš Calcutta plau
kė į Philadelphią ir New 
Yorką. Tik menka dalis į- 
gulos išgelbėta.

Paryžius, gr. 4. — Vaka
riniam karo fronte tarpe 
Somme ir Oise, anot francu- 
zų oficialia pranešimo, ko
vojama minomis. Į šiau
rius nuo LaucOiu-t francu- 
zų artilerija sunaikinusi vo
kiečių sandelį su prekėmis.

Reikalauja at
šaukti Vokiečiu 

palydovą.
Washington, gr. 4.—Val

stybės sekretorius Lansing 
Vokietijos ambasadoriui 
von Bernstorff pranešė, kad 
jo ambasados narys, karo 
laivyno palydovas, kapito
nas Boy-Ed šioj šalyj esąs 
nepageidaujamas (persona 
non grata) ir todėl turi Im
ti atšauktas. Kapitonas 
Boy-Ed atrastas kaltu už 
prigulėjimą prie vokiečių 
suokalbio šioj šalyj, taigi 
jis laužęs šios šalies neutra- 
lybę. Gi kaipo toksai šioj 
šalyj negali gyventi ir turi 
kraustyties sau namo, kaip 
Austrijos ambasadorius 
Dumba.

Vokiečių ambasadoje nu- 
siduodama, kad apie kapi
tono Boy-Ed prasižengimus 
nieko nežinoma.

Bot, nežiūrint į tai, jis 
turės Imti atšauktas.

Su juo gal Ims atšaukti 
ir kiti.

MEXICO CITY ŠILTINĖ 
SIAUČIA.

Mexico City, gr. 4. — 
Meksikos sostinėj Mexico 
City ir apylinkėse tarp gy
ventojų baisiai siaučia epi
demija šiltinė. Bėdinuo
sius gyventojus tiesiog 
smaugte smaugia, varo į ka
pus.

Nuo tos epidemijos kas
dien miršta suvirš 130 žmo
nių; sergančių yra kelioli
ka tūkstančių.

Epidemija prasiplatinusi 
ir amerikonų kolionijoje.

54 UNIJŲ LYDERIAI 
PATRAUKTI TEISMAN,

Vakar Chicago j valstijos 
prokuroro Hoyne detektivai 
areštavo 54 darbininkų uni
jų lyderius už įvairius graf- 
tus, grasinimus ir kitokius 
nedovanotinus prasižengi
amus, kaip tai konspiracijas 
ir kitką. Jų tarpe randasi 
didžiuma taip vadinamų biz
nio agentų,. mušeikių, gal
važudžių. Visi bus patrau
kti kiminalin teisman.

MAJORAS IR
RUBSIUVIŲ 

STRAIKAS.

Vakar miesto majoras 
Thompson pasižadėjo, jogei 
jis ateinantį pirmadienį mė- 
gįsiąs rubsiuvius su darbda
viais sutaikinti, jei streiki
ninkai kuoramiausiai užsi
laikysią.

Kaip ir tyčiomis vakar 
vakare policija išnaujo a- 
reštavo 20 streikininkų. 
Taigi dabar ir nežinia, ar 
majoras sutiks maišyties 
straikan ir ar neatmainys 
savo žodžio.
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VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE-DRUGŠTORYJ.

Vlado Leščinsko 
galima gauti pirkti pavie
nius numerius “Kataliko,” 
užsiprenumeruoti ir apskel
bimus duoti.
EUREKA RED CROSS 

PHARMACY,
314 Walnut st.,

Newark, N. J.

bėgo toliau į Rusiją, kame 
jie, anot laikraščią žinią, 
turės iškentėti vargo, bado 
ir ligą. Iš Ufos rašo, kad 
Sibiran keliaujantis pabė
gėliai, kurią didžiuma yra 
lietuviai, — yra pusgyviai. 
Gali būti, kad rusą karuo- 
menė privertė bėgti daugelį 
lietuvią, bet tas prasidėjo 
tik paskutiniame laike, dau
gelis gi pirmiau išbėgusių- 
ją, be abejonės, yra tai sa
vo noru padarę. Ir prie ši
to bėgimo yra be abejonės 
nemažai prisidėjusi lietu
vią spauda, ypačiai ameri- 
kiečią, kuri nenustojo ra
šiusi apie kraugerišką vo
kiečią kareivių žiaurumą, 
nors beveik visa tai buvę 
melagingos anglą žinios. 
Per tai lietuviai buvo labai 
įgąsdinti ir pragaištingą bė
gimą pirmiau pasirinko 
prieš visą kitą.

Šitame kare lietuviai 
(taipjau ir latviai) bus be
veik visi išnaikinti. Didelį 
skaičią geriausią Prusą lie
tuvią rusai yra išsivarę kai
po karo belaisvią, iš kurią, 
kaip aš patyriau, daugiau 
kaip pusė yra jau negyvą. 
Gi tūkstančiai Rusijos lie
tuvią yra savo pragaiščiai 
išbėgę, kiti yra nustoję vi
so savo turto ir vargu betu
ri iš ko maitinties.

darytos, tik trūksta moky- mią tautos veikėją, jau bu- 
tij ilsėjęsis po šalta velėna,toją. Sunkąs laikai...

Laiško tonas, kaip mato- jei nebūtą pabėgę. Juk gir- 
perstatus. Gal tai to- 
kad Vokietija tikrai 
visą Lietuvą užgrobė.
Gaigalaitis, tarytum.

dime, kas šiandien darosi 
Belgijoje. Inteligentas, 
kaip inteligentas. Jis pa
matęs, kaip vokiečiai skliau
džia prasčiokus, visuomet 
stengtąsi juos užtarti, pa
teisinti. ( Jis matydamas da
romas skriaudas netylėtą 
ir, žinoma, už tai tuojaus 
gautą kakton kulįpką.

Taigi ir Dr. Gaigalaičiui 
daug parupo, kam inteli
gentai nepasilikę ant vietą 
ir nepasitikę vokiečią su 
duona ir druska.

Tai Prusą lietuvio ir dar 
veikėjo toksai pasielgimas.

Jei Dr. Gaigalaičiui nors 
kiek rūpėtą Lietuvos atei
tis ir likimas, jis kitaip į 
amerikiečius atsilieptą ir 
nebūtą vietos visokiems ne
sutikimams.

N THC UAef Hj 

jLbottle/‘ ‘ Ateityj e ’ ’ atspausdin
tas Dr. V. Gaigalaičio laiš
kas, rašytas p. A. Rimkai 
augščiau paminėto laikraš
čio redaktoriui. Laiško tu
rinys yra labai indomus, 
nes jame apkalbama musą 
tėvynės Lietuvos dabartinis 
stovis ir tolimesnis jos li
kimas. Delei laiško turinio 
svarbumo mes jį čionai iš
tisai padedame. Laiškas 
rašytas spalią 16 d. 1915 m.

Štai kas rašoma:
“Jūsų atviruką iš 3—IX 

—š. m. esu gavęs. Kad lie- 
$3.001 tuvių fondai man arba kam 

kitam iš Prusą neikiek pi
nigą nukentėjusiems ne
siunčia—tai tegul sau žino
si. Jei jie manim nepasiti
ki ir mano, kad aš galiu pi
nigus neteisingai sunaudoti, 
tai yra vien ją principą da
lykas (tiksliai neišverčia
mas išsitarimas: das blošse 
Principienreiterei). Ligšiol 
aš skaičiau, kad Amerikos 
lietuviai turi daugiau prak
tiško išmanymo ir taipgi ti
kėjau, kad jie daugiau pat
riotizmo turi ir sunkioje tė
vynes valandoje noriai ir 
greitai, be užtrukimo ateis 
savo viengenčią pagelbon. 
Aš apsivyliau...

Apie kitus dalykus aš ga
liu šit ką pasakyti: priva- 
čiams žmonėms dabartės y- 
ra veik visai negalima pa
siekti Didžiosios Lietuvos. 
Siena yra Prusą karuome- 
nės apstatyta ir pasai yra 
išduodami vyriausiojo ka- 
rupmenės vado tiktai labai 
išimtinuose atsitikimuose, 
beveik visai neišduodami. 
Tai yra daroma, kad visai 
užkiltus kelią špionažui. 
Taipogi Prusą Komitetui 
sunku yra susižinoti su Ru
sijos lietuviais šelpimo da
lykuose ir aukos turi būti 
inteikiamos vokiečiu val
džiai, kuri paskiau pati iš
dalintą.

Aš esu įsitikinęs, kad vo
kiečiu valdžia išdalins tei
singai ir duot apyskatą a- 
pie išdalinimą ir tas vietas, 
kuriose tai bus padaryta, 
tečiau tikrai šitas būdas a- 
merikiečiams nepatiks.

Labai gaila, kad daug 
šimtą tukstančią lietuvią 
apleido savo sodžius ir iš-

$3.001 
$1.751 
$7.001 
upon|

be I
|
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Dr.Gagalaitis ‘1 specialiu ’’ 
savo laišku, -rašytu p. A. 
Rimkai, atsako “Katali
kui” į pastabas, padėtas 
numeryj 228. Atsako šiur
kščiai. Tečiau tasai 
kymas palyti ne tik 
“Katalika,” bet ir 
laikraščius ir visus 
vius.
taip išsitaria:
«■ “Taigi rinkite uoliai pini
gus Amerikoje nukentėju- 
siu naudai ir leiskite jiems 
rudyti ten kasose, bet pas- 
l^^iėfeakykite, kad mylite 
savo tėvynę, nes tai butu 
niekinga veidmainybė.”

atsa- 
vieną 
kitus 
lietu-

Nes vienoj vietoj jis

; Jis taip rūsčiai atsiliepia 
į Amerikos lietuvius ne del 
kitko, kaip tik todėl, kad 
juom Amerikos lietuviai ne
pasitiki, nesiuntė jam auką, 
gi jis tą pasiustą auką ne
galėjo induoti vokiečią val
džiai, kad ana teiktąsi su
šelpti Lietuvos vargdienius. 
Tai ve kodėl taip daug Dr. 
Gaigalaitis ne tik ant “Ka
taliko,” bet ir ant visą lie
tuviu užsipuola.

Ypačiai gaila, kad yra pa
bėgusi visa lietuvią inteli
gentija. Taip man prane
šė vokiečią valdžios virši
ninkas Lietuvoje kunigaik
štis Insberg. Lietuvią in
teligentija butą buvusi pri
traukta prie Lietuvos val
dymo, kaipo lenką inteli
gentija Lenkijoje. Dabar
tės išrodo, kad lietuviai lyg 
ir neturėtą jokios inteligen
tijos ir vien iš ūkininką ir 
bėdiną žmonią susideda. 
Tiesa, Vilniuje yra paliku
sią įvairią inteligentą ir 
daugelis pabėgėlią, kurie 
dabartės bus grąžinami at
gal į savo gyvenmąsias vie
tas.

Ji 
Jy

Mes jokiuo budu nesako
me ir neturime teisės tvir
tinti, kad Dr. Gaigalaitis, 
ragindamas siusti jam au
kas, butu turėjęs kokius 
nors blogus norus. Bet ne
taktingas ir be mandagumo 
į Amerikos lietuvius atsilie
pimas būtinai turėjo pada
ryti į mušti spaudą ne ma
žą įspūdį. Dr. Gaigalaičio 
laišku tonas yra vienodas: 
duokite, pasitikėkite mani
mi, gi jei neduodate, žino
kitės, tegu j ūsą tėvai, bro
liai ir seserįs badumi mirš
ta, Jis iš to nieko nedaro.

Vokiečiu valdžia yra po 
kitus apskričius, kurie yra 
sudaryti mažesni kaip pir
miau buvę “pavietai,” yra 
paskyrusi tam tikrus ap
skričių viršininkus, gydy
tojus dovanai gydyti ligo
nius, atstačiusi aptiekaš. 
Taipogi ir mokyklos su lie
tuvišku mokymu yra ati

Toks stačiokuos pasista
tymas niekam negalėjo pa
tikti, ypač kadir “Katali
kui,’.’ kuris atstovauja lie
tuvią visuomenę Ameriko
je. Mes jau kartą po to bu
vom pabrėžę, kad, rasi, iš 
musą pusės buvo perdaug 
netaktingumo, bet prie kal
tės prisipažinti už tai nė
ra reikalo, kadangi kaip pa
miškėj šaukta, taip miške 
atsiliepta. Tegu bus gana.

sesijon. Angliški laikraš
čiai praneša, kad kongres- 
manas socialistas iš New 
Yorko valstijos, p. Meyer 
London, yra sumanęs so
cialistą partijos vardu kon
gresai! įnešti rezoliuciją, i- 
dant S. Valstiją kongresas 
išreikštą savo norą, kad Eu
ropos kariaujančios valsty
bės greičiau pertrauktą ka
rą ir pavergtoms tautoms 
suteiktą laisvę ir neprigul- 
mybę.

ve tą tautą gyvavimo ir li
kimo nepažįsta pats žmoni
jos geradėjas, kovotojas už 
žmonią laisvę!

Suv. Valstijų kongresas 
šį pirmadienį susirinks savo

Kiek tenka sužinoti iš an
glišką laikraščią praneši
mo apie tą p. Londono su
manymą, tai jis neprigul- 
įnybės ribose stato tik Len
kiją ir Finlandiją, gi kaip, 
sakysime, Lietuva ir Latvi
ja, tai jam tokios šalįs vi
sai nėra žinomos. Jei lietu
viu ir latvią tautos nebūtą 
žinomos kitą partiją kong- 
resmanams, tai žmogus ir 
nei nesistebėtum. Bet čia

O musą socialistai su A- 
merikos socialistą partija 
bendrauja, politikos reika
luose išvien veikia. Vertė
tą, kad mūsiškiai socialis
tai ponui Londonui nors 
ant ausies pakuždėtą, i- 
dant jis nesikompromituo- 
tų panašiai elgdamasis. Jam 
juk privalu žinoti ne tik 
Belgiją, Armėniją, Lenkiją 
ir kitas pavergtas šalis, bet 
ir nelaimingąją Lietuvą su 
Latvija, kurios taippat tro- 
kšte-trokšta neprigulmybės 
ir tautoms nepaliečiamybės. 
Apie tai reiktą p-ną Londo
ną painformuoti tuojaus, 
nes paskui gali būti vėlu. 
Vargiai kongresas į tą so
cialisto koiigresmano įneši
mą atkreips domą, te
gu tas pats kongresas nors 
Lietuvos vardą išgirs.

me, 
del, 
jau 
Dr. 
tik ranka pamoja, jei Ame
rikos lietuviai yra atsisakę 
per jį asmeniškai Lietuvos 
nukentėjusius žmonelius 
šelpti. Girdi, tegu jie sau 
žinosi. Tegu ją tėvai, bro
liai, seserįs badauja, jei ne
nori jiems pagelbos teikti!

Į lietuvią su latviais li
kimą jis taippat teutoną a- 
kimis žiuri. Dr. Gaigalai
tis tiesiog sako, kad šiam 
kare lietuviai su latviais bu
sią beveik visai išnaikinti. 
Mat, ko jie nuo vokiečią 
bėgę į Rusiją. Gi vokiečiai 
esą tokie gerulėliai, kad ne
galima nei apsakyti.

Gerai lietuviai padarė 
pabėgdami iš vokiečią už
imtą vietą. Nes jei vokie
čiai likusiais lietuviais nesi
rūpina, jei likusiems ant 
savo vietą reikia kentėti 
badas ir vargas, tai ko bu
tą buvę sulaukta, jei visi 
lietuviai savo vietose butą 
pasilikę? Butą buvę didžiai 
baisesnis skurdas. Pabėgu
sieji, jei neturi kur prisi
glausti ir tinkamos pasto
gės, tai nors svetimtaučiai 
juos pavalgydina ir sura
mina. Gi ant vietos esant 
prie dabartinią sąlygą gal 
jau visi butą badumi išmi
rę.

Indomus iš Dr. Gaigalai
čio lietuvis, jei jis savo tau
tai lemia tokią žiaurią atei
tį, išnaikinimą. Jei jis bu
tą lietuvis, panašią minčių 
jis nenorėtą nei savo gal
von įsileisti. Bet gal jisai 
labai gerai ir painformuo
tas, jei taip tvirtina. Gal 
jis žino, kad vokiečiai užė
mė Lietuvą ne del ko kito, 
kaip tik lietuvius išnaikin
ti, gi aną vieton apgyven
dinti savuosius.

Gerai, kad Dr. Gaigalai
tis dar prisipažįsta, kad 
Prusą lietuvią komitetui 
neleidžiama nei nosies įkiš
ti į D. Lietuvą, neleidžiama 
ten badaujančius žmones 
šelpti. Visokios sušelpimui 
aukos, turinčios eiti per vo
kiečią valdžios rankas. O 
mes labai gerai numanome, 
kaip tos valdžios užimtą ša
lin gyventojais rūpinasi. 
Taigi visi pasiustieji iš A- 
merikos Prusą lietuvią ko
mitetui pinigai teks val
džiai. Gi kaip tuos pinigus 
valdžia galės sunaudoti, tai 
net ir Dr. Gaigalaitis abe
joja, kad vargiai toksai šel
pimo būdas amerikiečiams 
patiksiąs. Tai kam yra rei
kalingas tas Prusą lietuvią 
komitetas? Visos aukos rei
kia siąsti vokiečią valdžiai 
ir pabaigtas kriukis.

Dr. Gaigalaitis didžiai ap
gailestauja, kad iš Lietuvos 
nuo vokiečią pabėgusi kuo
ne visa lietuvią inteligenti
ja. Girdi, toji inteligenti
ja butą buvus pritraukta 
prie Lietuvos... valdymo.

Nereikia turėti perdidelis 
gudrumas, kad nesuprasti, 
ką tie žodžiai reiškia. Lie
tuvos inteligentai pabėgo ir 
nėra ko daį^ir vokiečiams 
šaudyti. Juk tik tokiuo bu
du pasekmingiausia tautos 
išnaikinamos. Pirmiausia 
išžudoma inteligentija. Ir 
ne vienas musą brolių, įžy-

Iškirpk šitą ir nunešk i bile ku
rį musų storų ir gauk 

ft VIf AI Puiki£l kala- II I R Al dękazyrųsu 1/111X11 $l.oo vertes 
JEĘĘESE!!^ tavoro.
Kada Jus perkate iš musų 
vynus ar likierius, tai Jus 
esate užtikrinti, kad gau
nate geriausį tąvorą.
Senas Port arba Henry Vynas

M galiono....................................55c
6 metų senumo Anderson Bour

bon, pilna kvorta...............95c
Jamaica Rūmas, bonka..................76c
Sena Konjakine Brandi, bonka... $l.oo 

Vi galiono.... . ....................$1.50
Stalavas Alus, geros rųšies 2 tuz. 

keisas.............................. 70c
Export Alus, geros rųšies 2 tuz....$l.oo
Malt Stout, geros rųšies 2 tuz......$1.70

Mes savo kostumerisms duodame 
puikų setą torielkų.

ČEDYK MUSŲ KUPONUS.

Suvien Valstijų 
nuosavybe.

724
514

I
| 
I

7 ŠTORAI
Milwaukee avė. 
Milwaukee avė.

1588 Milwaukee avė.
522 So. Halsted str.
4701 So. Ashland avė.
3196 Elston avė.
1724 Loomis st.

Mes pristatome tavoms j visur. i
STRAIKUOJANCIŲ SIU 

VĖJŲ PRAKALBOS.

Pastarosios 
Hispanijos 
iš 1898 ir 
$20,000,000; 
kv. mylias, 
be jokią iš-

Suv. Valstijos turi tokią 
nuosavybę: Alaska, atpirk
ta nuo Rusijos 1877 metais 
už 7,200,000 dolerią, turi 

590,884 kv. mylią apimtį; 
Hawaii salos, pageidaujant 
ją patiems gyventojams, 
1898 metais prijungtos į S. 
Valstiją valdžią. Apima 
6,449 k v. mylią; Porto Ri
co apima 3,666 kv. mylią; 
Guam apima 310 k v. mylią; 
Filipiną salos apima 115,- 
026 kv. mylią, 
buvo užleistos 
sulyg traktatą 
1900 metą už 
Samoa turi 77 
o užimta buvo
laidą 1899 metais; ir striuo- 
ga Panamos kanalo, kuri 
nors nelegališka dar Suvie
nytą Valstiją nuosavybė, 
bet pastarosios ją turi pil
noje kontrolėje nuo to lai
ko, kada Panamos respubli
kos valdžiai likosi užmokė
ta suma 10,000,000 ir kas
metinio nuomos mokesčio 
$250,000. Toji kanalo 
striuoga apima 10 anglišką 
mylią plotį, o visas apimtis 
jos užima 436 k v. mylią. 
Už havajines teritorijas S. 
Valstijos jokią išlaidą ne
padarė, tečiau prisiėmė ant 
savęs valdiškąsias skolas, 
kurią butą $4,000,000.

Pastaruoju laiku eina de
rybos kas link dviejų salą 
vakarą-indij iniame archipe
lage, kurios ligšiol priguli 
Danijai, bet pastaroji ją 
visiškai nenori, nes jai per- 
brangiai atsieina. Dėdė Sa
mas užvelka savo protekto
ratą ir ant Haitį respubli
kos ir laikui bėgant, labai 
galima, jog pasisavins taip 
lygiai, kaip ir viršuje išvar
dintas kad pasisavino.

Visos tos nuosavybės, 
kaip matėme, Suv. Valsti
joms atsiėjo labai pigiai, 
arba ir visai nieko nekaina
vo. Turtingi ir vikrus a- 
inerikonai iš pigiai pasisa
vintą sausžemią daug išė
mė sau pelno. SakysiVne, 
Alaska, kuri atpirkta iš Ru
sijos tik už keletą milijoną 
dolerią, amerikonai už į- 
vairius iškasamus ten me
talus pasipelnė jau keliais 
milijonais dolerią. O kįek 
dar esama visokio turto’ 
Neveltui dabar Rusija gai
lisi išleidus ją iš savo ran
ką, o amerikonai džiaugiasi

Gruodžio 2 dieną North 
Sidėje lietuvią siuvėją kuo
pa turėjo prakalbas. Strai- 
kuojančią siuvėją prisirin
ko pilna salė. Prakalbas 
vedė p. P. Galskis;

Pirmas kalbėti buvo per
statytas p. S. P. Tananevi
čius. Jis išreiškė užuojau
tą kovojantiems darbinin
kams už būvį ir pranešė, 
kad darbininką reikalams 
visados bus atdaros jo veda
mo laikraščio LD. “Katali
ko” skiltįs. Be to pridavė 
atsiustą per LD. “Katali
ką” TML. auką — $10.00.

Antras kalbėjo Dr. A. L. 
Graičunas. Priminė atsi
buvusį 5 metai atgal siuvė
ją nelaimingąjį straiką, ka
da iš kapitalistą rankos žu
vo du jaunu musą tautie
čiu. Nurodė, kad skurdo 
ir menko atlyginimo prie- 
žastifni yra darbininką ne
susipratimas, stoka vieny
bės, draskymasis už kryp
snius, delei kurią iškrinka
ma ir leidžiama kapitalis
tams pasinaudoti ir čiulpti 
darbininką kuopikčiausiai. 
Ragino kovoti vienybėje už 
būvį.

Trečias kalbėjo p. K. Ka
minskas. Iš kalbos paaiš
kėjo, kad nepaprastai įju
dintas visomis skriaudomis, 
kurias jis ir jo profesijos 
bendrai kenčia. Rep.

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystšs

Stenografijoi 
Typewriting

„ Pirklybos teisių
,, Abelnos Hlstorijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinimą Valandos;

NUP 8 RYTO IKI S VAL, PV RIET.
VAKARE NUO 7180 IKI 8,30.

3360 Emerald Avę., Chicago.

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 trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigą, nes parsiduoda ant 
lengvą išmokėjimą. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta.' 
Del platesnią žinią kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank,

. K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Parsid’T \ 2 lotai ant 45 
gat., arti Western avė. Kai
na tą 'lotą tik po $350? Kas"' 
pirma atsišauks, ta^1 pigiai 
(už minėtą kainą) tuos lo
tus įgys. Del platesniu ži
nią kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank 

Real Estate Department
K. J. Fillipovich,

Manager.

Parsiduoda pigiai naujas 
3-ją flatą mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nią žinią kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

myną medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvą išmokėji
mą. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigą turint. Del 
platesnią žinią kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.

ir sako, kad už kelis šim
tus milijoną Alaskos jie ne
parduotu.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT BQSE- 

LANDO.
Mokydamiesi iioj mokykloj mig

dysite pinigus ir laikį, M usų 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. Nedėldioniais nuo 10 iki 2 po 
pietą.
11045 Michigan Avenue,

2



Iš Katalikų Gyvenimo Pilni Namai’Linksmybeš
Kada juose yra GRAFOFONAS

ĮVAIRIOS ŽINIOS

UGI

GYVULIŲ PROTAS

GYYIUV PROTAS

FURNITURE cK

LIETUVIS GRABORIUS

1163
1164

1165

1166

1167
1168

1169

1247

1248
1249

1250

atgal kele- turė-

TIKĖJIMAS IR 
SUNKIOJI VALANDA

Kokias dovanas pirkti
Kalėdoms del

SESERS

medis; tuokart karbolinen- mas kad ir drėgnoje vietoje gins medį nuo vandens ir nuo grybo.

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

karbolineus, kuruo reikia tepti tos vietos, kurios norima nuo grybo apginti, čia betgi reikia žinoti, kad geriausiai tepti jau išdžiuvęs

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

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

4-RIOS DIDELfiS KRAUTUVĖS 
1327-29-31-33 MILWAUKEE AV. 

Arti Paulina gat.
4705-09 SO. ASHLAND AVĖ. 

arti 47-tos gat.
1014 MILWAUKEE AVE. 

Arti Noble gatvės.
3463-65 ARCHER AVĖ.

Arti 35-tos gat.
2028-30 WEST 35-TA GAT. 

Ant kampo Seeley Ave.

= Lenkų, neprigulrninga parapija prie South Broadway, Baltimore, Md., pasiuntė kardinolui Gibbons prašymą, kad ją vėl atgal priimtu katalikų bažnyčion, prie kurios ji pirmiaus prigulėjo.

KATALIKAS,” gru odžio 4, 1915.

Grocery Store

= Pasimirė Dr. Edward Lee Greene, 72 metų amžiaus, vienas iš žymiųjų A- merikos gamtininkų, buvęs daugel metų profesorium prie Catholic University.
DR. A. J. TANANEVICZE

Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

kuomet reikalin- didelių dvasios jėgų augštai įsisupu- bangoms apgalėti, kokia

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

= Praeitą savaitę buvo pranešta, kad Bulgarijos karalius Ferdinandas davęs popežiui Benediktui žinią, jogei po karui bulgarai virsianti katalikiška šalim. Dabar ji yra senovės graikų tikėjimo.

A. MASALSKIS .
330S Auburn Ave., Chicago

= Šventas Tėvas išgelbėjo tris nuo mirties. Koel- nische Volks Zeit. praneša, kad Vokietijos kaizeris. Šventam Tėvui prašant, permainė trims pasmerk tiems bausmę kalėjimu ligi gyvos galvos.

kos angliškoji dienraštinė spauda, kurios ypatingame prielankume katalikų Bažnyčiai intarti negalima.Taip rašoma apie Franci ją. Ir kitose Europos dalyse šiandien yra daug-maž tos pačios aplinkybės, ką ir Francijoje. Todėl galima manyti, kad ir kitose šalyse dabartinis karas daro tą pačią intaką, tai yra ir kitose šalyse didinasi religiji- nis žmonių jausmas.Suvedant tai krūvon, galima manyti, • kad viena svarbiųjų šio karo pasekmių bus ta, kad žmonės vėl grįš prie tikėjimo, atsitolinimu nuo kurio pasižymėjo pastarieji keli dešimtmečiai.

Geriausias gra
belius ant Bri- 
dgeporto. Atlie
ka darbą geriau
siai.
Prie kiekvieno 

pagrabo suteikia 
geriausius likto
rius ir 12 va
lią paimu.
Tel. Drover 4135

f Gyva 
taisyta

KITI PASIULIJIMAI
Staliukai, 
del lėlių, 
įvairiausi 
žaislai.

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
I veikalas, kokio musų kalboje
jį dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašomai Ap- 

t 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 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 

I" 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 

išpasalų užpuola, kodėl naminiai

sugenėjusios grybo dalis ima puti, tai troboje atsiranda nesvęikas papuvusio grybo kvapas, kuris daugiausia mažiems vaikams kenkia, nes jie žiemą beveik visuomet namie esti. Tokiose trobose vaikai neesti sveiki.Taigi mes matome, kokis baisus žmonių priešas yra namus ėsti pradėjo, bet ir kia kovoti. Gintis reikia ne tik tuomet, kada jis namus ėsti pradėjo, bet ir pirmiau. Statant trobas reikia žiūrėti, kad po žemių vanduo Imtų giliau. Statyti reikia ant augšto pamato (fundamento). Reikia žiūrėti, kad nė pati asla, nė ,balkos drėgnos žemės nesiektų. Balkos tuokart tik stačiai ‘ant žemės galima guldyti, jaigu žinoma, kad vieta sausa. Bet ir čia geriau butų viršutine žemę iškasti, o vieton jos čysto, sauso smėlio pripilti. Kartais viršun dar net anglių eile užpilia. Kiti ir pelenų dar viršun pilia, bet tas negerai, nes pelenuose yra daug angliarūgšties kalians arba potašo, o naminis grybas kai kartas tokius šlaiktus daiktus mėgsta. Paskui reikia užginti šlapintis stačiai ant sienų susparų, nes šlapume atsiranda paskui amoniako, kurį grybas irgi mėgsta. Bet svarbiausia, apie ką reikia atminti statant namai, kad. po aslos drėgnos oras negalėtų laikytis. Tam pamate iš visų šonų turi būti tiek skylių padaryta, kad jas atidengus po aslos vėjas lengvai vaikščioti galėtų. Tuokart sausame vasaros laike atkišus pamato skyles mes aslą ir bal- kas taip išdžiovinsime, kad grybo diegeliai ir pakliuvę, tenai negalės išdygti, nes drėgnumo tiek nebus. Šlapiame laike pamato skylės vėl reiktų užkišti, žodžiu tariant, vėdinimas yra nuo naminio grybo ginklas.Bet jaigu šis trobų priešas jau įsiveisė, tai ilgai nelaukiant reikia jis gaišinti. Grybui asloje atsiradus, jį reikia išplėšti, užkrėstos grindis (lentos) ir balkos sudeginti, idant grybo diegai pražūtų ir sveikų vietų negalėtų užkrėsti. Jaigu apatiniai sienojai irgi pradėta ėsti, jie taipogi reikia išimti ir sudeginti. Namuose negalima palikti mažiausios grybo užkrėstos dalelės nes iš jos paskui vėl grybas ims augti. Toliau iš po aslos ir sienų reikia nemažai žemės iškasti, o vieton jos čysto, sauso smėlio pripildyti. Dar gerai butų viršun sausų anglių eilia užpylus, nes angliai nuo visokio pu-• vėsio gina.Vienok ir čia butinąi reikia pamate iš visų šonų sky-• lių padaryti, kad asla ir balkos iš apačios galima butųt vėdinti, todėl, jaigu parna- ‘ tas žemės, ir skylių padaryti L negalima, tai jie reikia būtinai pakelti, nes kur tiktai ! drėgnas oras stovi, ten gry- ’ bas geriausiai auga. Geriau yra kartais pasiė- ; mus už darbo pilnai jis už- - baigti, negu po keletą kartų to pačio darbo griebtis.Kiti pataria nuo naminio grybo gintis tepalais ir vaistais (liekarstomis). Ge- riausis jų bus vadinamas

rahg krautu-
v“se ,,1UT 

su rasite Ja-
■ Jiai daug rėika- 
► J lingu, gražiu, nau-
f dingu ir žaisminiią 

daiktą de sesers arba 
del merginos. Apžiūrė
kite musu krautuvių 
langus ir ineikite krau-, 
tuvių vidun. Ten užsi
interesuosite pasirinki

mais.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENIIS1AS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvė*.

Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos:

3249 S. Morgan St, Chicago.8 '

Dabartinis karas tarp daugelio kitų dalykų yra svarbus tuom, kad jis mums labai aiškiu budu parodo, kaip svarbus yra tikėjimas sunkesnėse gyvenimo valandose. Iš atskirų asmenų gyvenimo mes dažnai užtinkame tokių atsitikimų, kad žmogus yra nutolęs nuo tikėjimo ir juomi visiškai nesirūpina, tečiau, kuomet sunkioji gyvenimo valanda gas šaltinis sioms kuomet reikalinga nors tvirta atspirtis prieš pakilusią audrą, — tai tiktai tokioje valandoje žmogus grįšta atgal prie to, kas duoda didžiausias jėgas gyvenime ir didžiausią atramą prieš nelaimes — žmogus grįšta prie tikėjimo.Tokių atsitikimų kasdien pilna. Apsižiūrėkime aplink save ir mes tame persitikrinsime.Kas teisinga delei atskirų žmęnių, tas teisinga ir delei ištisų tautų. Jaigu tauta ir labiausiai bus nutolusi nuo tikėjimo, jaigu jinai savo gyvenime tikėjimą pastatys į užpakalį, tai tas galės tęsties tik tol, kol tautos gyvenime neatsitiks kokio nors krizio, kokios nors didelės nelaimės, kuri reikalaus iš tautos geriausių ir stipriausių jos jėgų pastatymo. Kuomet tokia valanda ateis, tai tautos gyvenime mes pastebėsime didelę atmainą. Už- mestasai tikėjimas vėl sugrįš į prideramąją vietą. Jisai vėl virs vienu svarbiausių gyvenime veiksnių. Jame vėl tauta sems tas jėgas, kurios reikalingos didžių nelaimių apveikimui ir didžių darbų atlikimui.Dabartinis karas kaip sykis yra viena tų svarbiųjų valandų. Ir mes matome, kaip tautos, kurios pirmiau buvo nutolusios nuo tikėjimo, vėl grįšta prie jojo atgal, vėl stengiasi atrasti jame neišsemiamą gyvos jėgos šaltinį. Geriausiu tam pavyzdžiu yra franeuzų tauta. Jinai yra mums pažįstama kaipo viena Europos tautų, kurios pasižymėjo noru atsiskirti nuo tikėjimo.Dabar Francijoje vėl pradeda atgimti karšto tikėjimo dvasia. Tenai užplaukia visą šalį nauja banga, kuri žada iš pačių pamatų permainyti tos tautos gyvenimą. Kaip laikraščiai praneša, Francijoje pastaraisiais laikais žmonės pradėjo nepaprastai lankyti bažnyčias; pamaldumas labai pasididino. Sakoma, kad net tie, kurie keletas metų atgal buvo karščiausiais šalininkais bažnyčios atskirimo nuo valstijos, dabar uoliai lanko bažnyčias ir atsižymi savo pamaldumu. Žmones tenai grįšta atgal prie to tikėjimo, kurį jie pažibo kūdikystėje likutį vėliaus buvo pametę. Apie tai rašo ne katalikiškieji laikraščiai, bet Ameri-

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Szs betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

= Keletas dienų kardinolas Farley irtas įžymių katalikų jo New Yorko katedralėje kolegijoje susirinkimą, kuriame duota pradžia judėjimui surinkti pusmilijonį dolerių pastatymui namo, kuris butų Centru šio miesto katalikų judėjimui mokslo, labdarybės ir visuomenės darbo srityse.

= Švento Pathrisk’o bažnyčia Denver, Colo., laimėjo teisme bylą, kad laikyti uždarius saliuną, kuris stovi keletą durių nuo parapijinės mokyklos.
REDTATSAKYMAI.

“Kataliko” skaitytojui.— Tamstos žinutė labai neaiški, todėl ir sunaudoti negalime.

ašE — 1170
E — 1245
E — 1246

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranlca 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 gyvėdžiai žvėrys 

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

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

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

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Groserijos $1.98
Didis lėlių pasirinki

mas nuo. 19 .centų ligi

49c.

— Keletas dienų atgal Wisconsin’o čekai katalikai apvaikščiojo auksines Šv. Marijos bažnyčios sukaktuves. Vyskupas Rhodą jose padii-mavojo didelį skaitlių žmonių. Iš bažnyčios steigėjų tiktai keturi likę iki šiolei gyvi. Jie dalyvavo sukaktuvių iškilmėse. Tai yra seniausia čekų katalikų bažnyčia Suvienytose Valstijose. ,... . ..... .

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 7Sc.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVĖ DENTISTĖ

Atlieka visokį darbą dentisterijos sky
rium įeinanti. Barbąs cvarantoia- 

nias. Taipgi tvirtas.
1151MILWAUKEE Me.

Naminis grybas ir 
kaip nuo jo apsi

saugoti.Grybais vadina tokius augalus, kurie gali augti tam- i sumoje ir minta puvėsiais arba gyvais daiktais. Vieni grybai esti dideli, kiti gi taip maži, kad be padidinamųjų stiklų arba mikroskopo jų negalima matyti. A- pie jų mažumą lengviau galima bus sužinoti, jaigu aš pasakysiu, kad tūkstantis tokių krūvon sukrautų gry- beliukų išrodytų kai aguonos grūdas. Tuos mažus grybelius vadini bakterijomis.. Vienos bakterijos mums duoną rūgina, kitos au- galams žemėje maisto primosią, trečios kaipo ir didesni grybai visokius daiktus pūdo, ketvirtos užkrečia žmones ir gyvulius visokiomis limpančiomis ligomis. Žodžiu tariant, esama gerų ir negerų grybų. Apie vieną tokių grybų- naminį grybą- aš čia plačiau pakalbėsiu.Naminis grybas beveik kiekvienam žinomas. Kas jo savo namuose nematė, tai matė pas kaimyną. Pats jo vardas reiškia, kad jis auga trobose, nė giriose, ne laukuose niekas jo nematė. Yra tai didžiausis trobų naikintojas, ar tiktai ne didesnis už gaisrą. Veisiasi jų tankiausiai aslose, trobų sienose, tankiau apatiniuose, kartais net karkluose ir abelnai visose medinėse dalyse. Viršuj pasirodo jis tiktai kur tamsu, turi gelsvą spalvą ir kartais platus išauga. Arčiau prisižiūrėjus galima ant jo tartum gelsvų šviečiančių ašarėlių pamatyti; todėl lotyniškai jį vadina Merulius lacrimans, kas reiškia Merulius verkiąs. Laikui bėgant viduje grybas darosi tamsesnis ir ten atsiranda daugybė grybo diegų, kuriuos vėjas, pelės, žmonės, gyvuliai ant savęs visur išnešioja ir kitas trobas užkrečia. Bet ašarojanti ir diegus veisianti grybo dalis, toli ne visas grybas; jo didesnė dalis kaipo ilgos, plonos šaknelės auga lentose ar sienojuose pasislėpusios. Tos šaknelės ilgyn augant vis ėda ir ėda medį taip, kad jis galų-gale pasidaro 'rudas, pleišėja skersai ir išilgai ir lengvai pirštais trinasi. Tokiu budu dideli sienojai kartais per metus visai sugenda ; aslos gi tai dar greičiau.Naminis grybas tankiausiai auga drėgnose trobose. Bet jaigu siveisia ir sauson trobon, tai jis iš ten gan sunku išvaryti. Apie šio grybo gaivumą daug kalbama. Duokim, jaigu jis mu- rytuosna namuosna įsivei- ! sės suėda aslą ir daugiau 1 nelabai kuo misti turi, tai jo susipynusios šaknelės per mūrytas sienas lipa, tartum ' sau maisto ieškodamos. At- ' radusios medžio šaknelės ’ ima jį trinti, o paskui vėl naujo maisto ieško.Troboje, kur yra naminis grybas, žmonėms labai nesveika gyventi. Maža to, kad- ten drėgna, bet grybo diegai- iš oro pakliūva gerklėn, no-- sin, akysna ir ten gali atsirasti uždegimas. Kadangi

lėlė pilnai ap-

$1.15
Vežimėliai 
taipgi

IBERTY.
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LD. “KATALIKAS,*’ gmago I, 1915,

DailiĮsveidai.
Greku filosofas Plato tvir

tino, jog dailus veidas yra 
užvis labiau užimančiu 
daiktu pasaulyje. Iš vei
do galima pažinti žmogaus 
būdą, išskaityti jo mintis, 
atspėti susigraužimus, iš 
veido prityręs psychologas 
skaito kaip iš atvertos 
kningos.

Dailumas yra ne vien tik 
sutaikyme ruožu veido: 
mandagi išvaizda, gerumas 
sielos, prastumas kartais 
žemos kilties žmogaus vei
dui suteikia daug didesnę 
paguodą, ne kaip augšto ki- 
limo esybės su gan puikiais 
ruožais.

Hygiena negali abelnų 
ruožu veido permainyti, te- 
čiau išmintingai jos prisi
laikant, galima patobulinti, 
padailinti abelną jo išvaiz
dą, nelyginant, apšviesti 
sveikatos spinduliais visą 
veidą. Norint turėti dailų 
veidą, reikia turėti gryną 
sielą, tai yra užtikrintoj ą 
dailumo, apie kurią rūpes
tingos moteris kas link vei
do dailumo neturi užmiršti. 
Godulybė, pavydas ir tam 
panašus blogi apsireiškimai 
sielos, palieka savo žymes 
ant veido, daro priešlaikini 
suvytimą odos ir abelnai 
ant visados lieka neišdildo
mos žymės nedoro užsilai
kymo. Grynumas proto, 
gerumas ir sveikata — tai 
tobuliausi šaltiniai ir sąly
gos dailiai išvaizdai. Gymis 
yra užvis jausliausias delei 
visokių vidujinių blogų gei
dulių ir^riskaitomas prie 
inažiatisiai palaikančių mo
teries skaistumą dalykų.

Hygiena išdalies suteikia 
kai-kuriuos nurodymus už
laikymui skaistumo, švelnu
mo ir grynumo gymiui, bet 
tas. yra tik kaipo silpnos 
liglaikinės priemonės, be 
tolesnių pasekmių. Daugu
ma jau šiandien patėmija, 
jog blogas gromuliavimas, 
valgymas daug mėsos, alko
holiniai gėrimai, nemažai 
kenkia gymio dailumui. 
Jauna moteris privalo tu
rėti pilną, baltą ar balzganą 
gymį, be šlakų, pučkų ir 
raukšliukių. Kokiomis prie
monėmis tą galima atsiekti, 
jau ne viena moteris, gy
dytojas ar vaistininkas su
ko galvas, bet jų atrastos 
priemonės nedaug 'gelbsti; 
ir tik tos moteris, kurios 
rūpinosi geru ir teisingu už
laikymu sveikatos, be pa- 
gelbos jokių padirbtų vais
tų, tą atsiekė—turėjo skai
stus, pilnus gyvybės, dailius 
veidus. Teisingas, doras ir 
veiklus užsilaikymas — tai 
tiesiausias kelias prie dai
lumo veido ir viso kūno.

Pirmas dalykas, kurio rei
kia neužmiršti, yra tai, jog 
veido oda taippat reikalin
ga užartavoti, kaip ir viso 
kūno. Vėsus oras be vėjo 
yra užvis atsakančiausiu 
veidui; vienok reikia rupin- 
ties, kad pripratus prie ne
patogaus oro; šaltas vėjas, 
arba kadir žiaurus, duoda 
.veidui gyvumą, daro jį 
rausvu.

Nešiojimas skidrų (voal- 
kų) yra naudingu veidui 
žiemos ir pavasario laike, 
nes staigios permainos oro

tu, palinkusiu prie- raukš
lių ; saulė-gi nudegina, da
ro šlakuotu; didelis šaltis 
perdaug nusvilina ir daro 
veido odą pleiskanota. Va
saros laike veido plaušiniui 
yra naudinga vartoti ber
no rūgšties vandenį, o žie
mos — išlepimas, nors ret
karčiais gliceriną. Gliceri
ną tepasi veidas dar nenu- 
šluostytas po prausimo. 
Kasdieninis vartojimas gli- 
cerinos yra blėdingas vei
do dailumui, ir tik nepap
rastam reikale, kaip tai: 
nuo pleiskanų, šiurkštumo 
ir suaižė j imo veido odos ga
lima vartoti nuolačiau.

Sulyg hygienos nurody
mų yra naudinga veidą 
prausti visuomet šaltu van
deniu, bet minkštu; nuo šil
to ar vasaros drungno van
denio atsiveria, odoje sky
lutės, oda tampa jautri prie 
dulkių ir tuom pagelbsti 
vaisyties įvairiausioms ba
ciloms. Prieš prarisiant vei
dą, gerai yra apiprunkšti 
jį šaltu vandeniu. Tam rei
kia turėti paprastas lie
jikas, arba kitokia tam pa
naši intaisa; po suprunkšti- 
mui veidą reikia gerai iš
prausti minkšta pinčia 
(gubka). Muilo vartoti 
kuomažiausiai ir tik tuo
met, kuomet veidas yra su
dulkėjęs po baliui, darbui 
ar iš kelionės. Vieton mui
lo kartą į savaitę galima 
vartoti kiaušinio trynį. 
Šaltan vandenin, norint jį 
suminkštinti, gerai yra in
dėli žiupsnį sėlenų, aviži
nių miltų arba grynos so
dos (miltelių). Del veido 
švelnumo kartais dedasi 
vandenin pora, tris lašai 
citrinos skįstimo, sumaišy
to su tirštu burokų rašalu 
— tas yra geru ir nekenk
smingu veidui.

Vakare, einant gulti, rei
kia veidą ištrinti nuo dul
kių sausu senu rankšluos
čiu ir apie porą kartų į sa
vaitę, ištepus, ištrinti lano
lino vu kremu, vartojant 
grynos vatos gabalėlius ir 
trinti tol, kol vata jau vi
siškai bus balta ir gryna. 
Lanolinas suteikia veidui 
švelnumą, o trinant vata iš 
viršaus žemyn padaro ma
žą masažą.

Užvis sunkiausiai yra ap
saugoti veidą nuo raukšlių; 
jauslios asmenis, nervingos, 
kenčiančios galvoskaudį, 
dirbančios protinį darbą už
vis greičiau susilaukia rau
kšlėto veido. Nuliūdimas, 
pyktis, dažnas juokas — 
tai yra priešai dailaus vei
do. Apsisaugojimui nuo 
raukšlių reikia sergėties 
smarkių įspūdžių.

Jautrus veidas prieš lai
ką sęsta; grimai, įvairus 
veido iškraipymai — vis tai 
palieka ženklus ant jo. Rei
kia saugotis perdaug saulės 
spindulių, sunykimo, žodžiu, 
iki kiekvienam laikui am- 
žio gyventi, taip kalbant, 
augalu budu, kas, snpran- 
-tėms, turtingoms yra neiš
pildomu ir nuobodžiu eik
vojimu laiko. Amerikonės 
“professional beauties” gal 
taip beprotiškai gyventi.

Kaip nekalbėjus, visgi ga
lima apsaugoti veidą nuo 
priešlaikinio paseniino rū
pesčiu, kuris nedaug nei lai
ko atima, kaip tai: prausi
mas veido šaltu vandeniu,kenkia gymiui; karštas gi,___ ___  __ ......

.oras daro jį drėgnu, minkš-j kasdieninis prieš prausiant
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Kosulis ir Užkimimas
paprastai apsireiškia šaltam orui užėjus ir nelengvai 

pagydomi. Jie reikalauja staigaus gydymo 
ir gerą gyduolių. . “

(Severos Baisumas Plaučiams)
gydo kosulius, prasišaldymus, užkimimus, bronchi- 
tį, krupus ir kokliušą, nuo 35 metų. Yra tai gera 
ir švelni preparacija. Mes labai ją rekomenduo
jame vartojimui — jauniems ir seniems, vaikams 
ir suaugusiems. Kainos 25c. ir 50e.
“Aš turėjau baisų kosulį,“ rašo Frank Vacha iš Eik 
River, Minn., “tai aš gavau butelį Severą’s Balsam 
for Lungs ir pirm, negu suvartojau visą butelį, kosu
lis visai prapuolė. Aš esu 63 metą amžiaus ir jau
čiuosi gana sveikas.”

Užkietėjimas, I^Uė“’ 
mas, jaknų trukdėsiai, gelta ir 
nerviškumas greitai pagydoma.

Severa’s Liver Pills 
[Severos Pigulkos nuo kepenų!

Vartok pagal nurodymus. 25c.

Cedar Rapids, Iowa.

Gauk Severas gyduolių preparacijas 
pas savo aptiekiamą.

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

orderiuok tiesiog iš

W. F. SEVERĄ CO., ■

Paskubėkite!
Visi, kurie tik ketinate užsisakyti “Žvirbli,” 

pasiskubinkite prisiųsti adresus ir prenumeratas 
(taipgi ir “Žv..” agentai), nes už kelių dienų išeis 
“Žv.” 2 No. Todėl “Žvirblio” administracija no
ri žinoti skaitlių prenumeratorių. Visi, kurie pri
siusite užsakymus, gausite 2 No., o 1 No. jau ne
bėra. Didžiai gailėsitės, jaigu pasivėlinsit “Žv.” 
užsisakyti ir nepamatysit jo No. 2. Todėl pasi
skubinkite!

Su pagarba

"Žvirblis”
Box 376. Forest City Pa

apiprunkštimas, lengvas 
masažas, ištepus linolinu, 
kaip augščiau nurodyta, 
masažas su pagelba elek
tros ir taip t. — vis tai 
naudingos priemonės užlai
kymui aiškaus, švelnaus ir 
j ainio veido.

Prisilaikant įstatų abel- 
nos hygienos — tas atsilie
pia ir ant skaidrumo, švie
sumo akių. Miegot priva
lo dažnai vėdinamam kam
baryj; saugoties nuolatinių 
susirinkimų, vėlybo gulimo 
etc.

Moterims, apie 40 metų 
ir daug besirūpinančioms 
kas link dailumo savo vei
do, patartina naudoties ne- 
kuriais vaistais, , sulaikan
čiais priešlaikines veido 
raukšles. Jaunuomenei gi 
užtenka suprunkštimo ir 
prausimo šaltu vandeniu, 
kaip augščiau buvo išdės-, 
tyta, o prie to taippat pa
dorus užsilaikymas.

Veido dailumas daug pri
guli nuo sveikumo vidurių 
ir nuo valgio. Lengvas, 
sveikąjį valgis, vartojimas 
daug vaisių, retkarčiais sū
rio, paštetų, vėžių, pipiruo
tų valgių — apsaugoja nuo 
didelio paraudimo ir spuo- 
gavimo veido, visokeriopų 
vidurinių diegimų, plaučių 
dilgsnių ir t.t.

Barstymas veido įvairiais 
riebiais milteliais, reikia vi
siškai prašalinti, nes tokie 
daiktai savyje užlaiko švi
ną ir panašius nuodingus 
dalykus, tuo labiau veidas, 
išteptas milteliais, reiškia 
neprigimtą veido skaistu
mą, jei tas nėra gamtos su
teikta. Nieko nėra dailes
nio už prigimtą dailumą ir 
tikrenybę.

Visokios priemonės del 
apsaugojimo dailumo ran
dasi hygienos srityje ir mo
terys, tuo rūpinančiosios, 
privalo gerai tą žinoti.

Toms ponioms, kurios su 
nuliudimu mato, jog senat
vė artinasi, galima patarti 
draug su grekų filosofu, 
kad kūnas yra tik apdaras 
žmogiškos esybės, o ne esy
bė. Ant galo kiekvienas 
amžis gal turėti asmenis 
dailaus ir padoraus veido, 
nes kiekvienas turi nuosa- 
vią išvaizdą dvasios, kuri jį 
gaivina.

Tuštybė yra tik esybiniai 
griuvėsiai. Y.

ATSIBUVO ATLAIDŲ 
IŠKILMĖS.

Šiomis dienomis Nek. Pr. 
P. Šv. bažnyčioje atsibuvo 
keturiasdešimts valandų at
laidai. Viskas malonioje ir 
gražioje tvarkoje užsibaigė. 
Miela buvo klausyties baž
nytinio giedojimo, kuris už
laiko tyrą lietuvišką skam
bėjimą. Tik vienas daly
kas negeras, tai sėdynių ne
patogumas: jose sėdintieji 
žmonės negali suklaupti. 
Lentos, ant kurių reikia 
priklaupti, labai toli padė
tos po kitomis sėdynėmis, 
užtad žmonės klaupia ant 
takų.' Parapi jonas.

KUN. DR. MALIAUSKO 
PAMOKSLAI.

Sekmadienyje* gruodžio 
5 d., 10 valandą išryto, Ap- 
veizdos Dievo bažnyčioje, 

kun. Dr. A. Maliauskas sa
kys pamokslą apie dūšios 
buvimą. Trečiadienyje, gr. 
8 d., 7:30 vai. vakare toje 
pat bažnyčioje vėl pasakys 
pamokslą.

* Telephone Yards1546 J

* W. J. Stankūnas *
Geriausias Lie- į 

tuvys Fotografas | 
Musų galerija y- 4. 
ra didžiausia ant .5. 
Bridgeporto ir 4- 
parengta pagal .5. 
naujausių madų. 4* 
Dėlto atliekame ų. 
visų fotografijų 
darbų kuogeriau- d- 
šiai.
3315 S. HalstedSt t 

kamp. 33 PI.
v -v,

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

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

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokia vaistas nepalėngvina 

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

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

Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DRAUGAS”
“Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 

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

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

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui. 
Adresuokit: _ . .. _
Draugai1 p u siting co.

1800 W. 46th Si., Okagc, 111.

Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Am
Yra tai organizacija, kuri: —

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 
$50.00, $750.00, $1,000.00.

2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 
$10.50, $14.00.

3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

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

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

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

J. S. VASILIAUSKA
112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MD.

Telephones Yards | 5946 
Drover | 3582

W
 Drover

M. J. MANKOWSKI 
APTIEKI

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

mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į sav^e. Jauzdamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbės. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- 
dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap
tiekęs. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

FURNITURE co

4.9S

Mechaniškas automobilius 
pripildytas tikrųjų groserijų 

Specialiai 79c

į“Boy Scout” — gyva 
L lėlė, dailiai ir pilnai 

parėdyta. Speei- .
.Tini po jį

11.15

4-RIOS DIDELĖS KRAUTUVĖS 
1327-29-31-33 MILWAUKEE AV. 

Arti Paulina gat.
4705-09 SO. ASHLAND AVĖ. 

arti 47-tos gat.
'1014 MILWAUKEE AVE. 

Arti Noble gatvės. 
3463-65 ARCHER AVĖ.

Arti 35-tos gat.
2028-30 WEST 35-TA GAT. 

Ant kampo Seeley Ave,

Tasai automobi
lius didelis ir pa

rankus. Padirbdinti 
panašiai didelei mašinai. 
Dailiai valsuotas, stip
rus, turi didelius gumi
nius tekinius. Specialiai- 
l’o

Kokias dovanas pirkti

Kalėdoms del

BROLIO

■X

Cysčiausios

Pluksnos

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE -

S. L. A.
Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 
$1000 ir priegtam, mokėdami po 30 c. į menesį, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S.L.A. Sekr.

307 W. 30th St., New York City.

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

iščistytos puikiausia su ‘‘(Steam’’ maši
nos.)

Pirkite nuo mus ir sutaupinkite pu- 
sęišlaidų.

Adara Nedelion Visą Dieną.

H. RUBENSTEIN & CO. 
640 W. 14th St, arti Halstad st. 
Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ii 
visų chroniškų ligų.

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

3358 S, Halsled St., arll 34, Chicago,
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