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RUSAI JAU BULGARIJOJE
Rusai apgriovė Varną ir 
išlipo ant sausžemio.

Balkanuose prasidės nau
ja kraujo sėja.

Graikai buvo susirėmę su Bul
garais ir Prancūzais.

MIESTAS VARNA 
PAIMTAS.

LONDONAS, gr. 22. — Į 
The Daily Chronicle prane
šama, kad Bulgarijos svar
biausią uostą Varną, gulintį 
ant Juodųjų jūrių kranto, 
rusų karo laivai galutinai 
subombardavo ir paėmė.

Bulgarai ilgas laikas gy
nėsi batarėjomis, bet ant 
galo šaudymas nustojo. 
Bulgarų batarėjos sunai
kinta, gi pats miestas pa
verstas į griuvėsius. Bul
garų įgula panešė didelius 
nuostolius.

Po to rusai, anot prane
šimo, išsodino savo pulkus 
pėstininkų su artilerija be 
jokių sau nuostolių.

Rusų karuomenė buvo at
gabenta' 16-ka transporti
niais laivais. Išlipusi ka
ruomenė užėmė sugriautą 
miestą ir pasirengė atrem
ti visas bulgarų atakas, kol 
nebus atgabenta daugiau 
karuomenės.

Jei tasai pranešimas pa
sirodys teisingas, tatai Bal
kanuose prasidės nauja 
kraujo sėja ir talkininkai 
teutonus su bulgarais ten 
galės dar ožio ragan suva
ryti.

Po to taigi veikiau galės 
įvykti ir taika, ko vokiečiai 
taip labai pageidauja.

GRAIKAI SUSIRĖMĖ SU 
BULGARAIS.

Londonas, gr. 22. — Iš 
Salonikų pranešama svarbi 
žinia. Sužinota, kad palei 
Graikijos-Serbijos sieną 
buvo susirėmę graikai su 
bulgarais. Tai buvęs ne ko
kių sargybų ar žvalgų susi
rėmimas, bet karuomenių.

Kiek žinoma, bulgarai iš 
Serbijos per Graikijos te
ritoriją nori briauties Sa
lonikų link. Tečiau grai
kai tam priešinasi. Jie ne
pageidauja, kad ant jų te

ritorijos ištiktų • kruvini 
mūšiai. Už tai gal ir susi
remta.

Iš Amsterdamo praneša
ma, kad po to su graikais 
susirėmimo bulgarai palei 
Graikijos-Serbijos sieną su
stoję ir apsikasę.

Taippat pranešama, kad 
aplink Krivolak koncent- 
ruo j ama vokiečių-austrų
karuomenė.

Iš Romos apturima žinia, 
kad Serbijos karalius Pet
ras keliaująs i Brindisi, kur 
jo laukia speeialis trauki
nis nuvežti Romon.

Atėnai, gr. 22. — Iš Bul
garijos svarbiausiojo uosto 
palei Juodąsias jūres Varna 
apturėta žinia, kad tą uos
tą rusai išnaujo bombar
duoja, norėdami išsodinti 
savo karuomenę. Į Bulga
rijos pakraščius atgabenta 
16 transportų su rusų ka
reiviais. Transportai sau
gojami karo laivų. Pasta
rieji prisiartinę arčiau uo
sto, ėmę jį ir miestą bom
barduoti.

Rusai ligšiol niekur Bul
garijos negali pasiekti. Vi
saip mėgina, visaip statosi, 
bet kol-kas iš to niekas ne
išeina.

Berlynas, gr. 22.—Frank
furter Zeitung apturėjo ži
nią, kad netoli Salonikų 
torais dienomis graikai bu
vo susirėmę su franeuzais. 
Tai atsitikę arti Karabuma 
forto.

Kuomet Graikijos val
džia nusprendė savo karuo
menę prašalinti iš Saloni
kų, podraug nusprendė savo 
rankose palikti Karaburna 
fortą, kuris dominuoja ant 
viso miesto.

Prancūzų armijos komen
dantas tečiau panorėjo, kad 
graikai ir tą fortą jiems at
leistų. Graikai nesutiko. 
Praeitą penktadieni link to 

forto buvo pasiųsta būrys 
francuzų kareivių. Prancū
zai specialiais ženklais pa
reikalavo atiduoti jiems tą 
fortą. Graikai atsisakė. Už 
tai francuzai ėmė grasinti. 
Tuomet graikai ant francu- 
zij atidarė anuotų ugnį ir 
pastarieji turėjo pabėgti.

SUOKALBININKAI 
VALDŽIOS KONTROLĖJ.

Washington, gr. 22. y 
Valdžia oficialiai praneša, 
kad teutonų suokalbis prie
šais Suv. Valstijų neutrali
tetą esąs jau valdžios ran
kose ir nuo šio laiko jis šiai 
šaliai nepavojingas. Fede- 
raliai agentai turi savo ran
kose visus apie suokalbį 
faktus. Visi suokalbininkai 
arba suimti, arba randasi 
valdiškų agentų priežiūro
je. Nesuimtieji bus tuojaus 
areštuoti, kuomet tai pada
ryti nuspręs geiieralis pro^ 
kuroras su prezidentu ir 
valstybės sekretoriumi.

Londonas, gr. 22. — Iš 
Iloįandijos apturėta žinia, 
kad vokiečių styrimai or
laiviai, zeppelinai, išnaujo 
ėmę veikti. Vienas zeppe- 
linų nuskridęs per Holandi 
.ū-

Tasai pranešimas anglus 
pažadino. Visos padangės 
saugojama.

fjMBfiSSfiDOR. PEliPiELO . CRUISER, DES MOINES. OIL T/JHK 5T£flMEIZ.. Į
Suv. Valstijų ambasadorius Peinfield Austrijoje, kuris dabartiniais laikais savo 
rankose laiko krizį Suv. Valstijų su Austrija. Viršuj—Suv. Valstijų skraiduolis, 

^j^apačioj žibalo laivas, kurį teutonai, sakoma, buvo torpedavę.

Pabėgėlių var
gai Rusijoje.
Ekaterinburgas. Šiomis 

dienomis vienas mano pa
žįstamas latvis, gavęs laiš
ką iš savo draugo iš Ekate- 
rinburgo, Fermos gųb., per
skaitė ir man, kad tenai e- 
sama daugiau tūkstančio 
pabėgėlių. Vienas trečda
lis iš jų vargingiau gyve
na, tai žydai, Paskiaus lie
tuviai, kurių esą nemažas 
būrys, o tretieji lenkai. Lie
tuvių nedaug esą. Gyveni
mas pabėgėlių esąs sunkus: 
uždarbiai, algos maži, pra
gyvenimas brangus.

Menkas uždarbis.
Paprastas darbininkas 

negauna dienai virš rublio. 
Amatninkai gauna 120—180 
kapeikų. Kontoi-istai 35 rb. 
vyrai ir 25 rb.. moteris per 
mėnesį, bet tokiems reikia 
mokėti ant mašinos rašyti 
ir kningas vesti. Tie gali 
čia bėgti, rašo, kuriuos vo
kiečiai ima mobilizacijom 
ty. jauni vyrukai.

Žmonių nešvarumas.
Čia, rašo, musų pabėgė

liams daug ko reikia pakęs
ti nuo vietinių gyventojų, 

(Tąsa ant 3 pusk).

DIDELIS PLIENO 
TRUSTO PELNAS.

New York, gr. 21.—“The 
United States Steel Corpo
ration” praeitais kalendori
niais metais turėjo tiek 
daug pelno, kaip dar ne- 
kuomet. Todėl korporaci
jos direktoriai ant Kalėdų 
nusprendė du milijonu do
lerių padalinti visiems kom
panijos valdininkams, su

perintendentams, departa
mentų užveizdoms.

Tasai trustas kontroliuo
ja šioj šalyj didesnę pusę 
visos geležies produkcijos 
ir yra laikomas pramonės 
ir finansų stovio baromet
ru.

Iš to pelno galima nu
manyti, kad kapitalistams 
laikai taisosi. Gi darbinin
kams kaip nieko.

Korporacija praeitais ka
lendoriniais metais turėjo 
$130,000,000 pelno.

Gi darbininkų algos pa
liko tokios pačios. Pora 
milijonų išmota savo valdi
ninkams, kad šie dar labiau 
savo darbininkų sprandus 
lenktų.

— Petrogradas, gr. 22. — 
Rusai aviatoriai į rytus 
nuo Švenčionių bombarda
vo ir išblaškė vokiečių prie
šakines sargybas.

AUSTRIJA TURI ATSA
KYTI UŽ AMERIKONŲ 

ŽUDYMĄ.

Washington, gr. 21. — 
Suv. Valstijų valdžia pa
siuntė antrą Austrijai notą 
formoje tikro ultimatumo. 
Pareikalauta tuojaus išpil
dyti visus nuostolius, kokie 
buvo išreikšti pirmojoj no
toj.

Suv. Valstijų valdžia at
sisako toliaus apkalbėti vi
sokius faktus su garlaivio 
Ancona sutorpedavimu, ko 
Amerikos valdžia paskuti
nėj savo notoj reikalavo. 
Pakanka Suv. Valstijoms 
to fakto, kurį ir pati Aus
trija pripažino, jogei An
cona buvo torpeduojamas 
jam sustojus ir toj valan
doj, kuomet ant laivo de
nio dar buvo niekam ne
kalti neutraliai keliaunin
kai.

Tokiose sąlygose laivo 
torpedavimas, tai prasižen
gimas karo metu prieš tarp
tautinius įstatymus ir viso
kį žmogiškumą.

Todėl išnaujo pareikalau
ta, idant Austrijos valdžia 
pasmerkti! submarine ko
mendanto tokį pasielgimą 
ir jį nubaustų, gi už žuvu
sius Suv. Valstijų piliečius 
atlyginimus išmokėtų.

Notoj nepasakyta laikas, 
lig kuriam visa tai Austri
ja turi išpildyti, tečiau a- 
belnai spėjama, kad tai tu
ri būti išpildyta ne paskiau 
ateinančių Naujų Metų. Gi 
jei Austrija to neišpildy- 
sianti, busią pertraukta su 
ana diplomatiniai ryšiai.

Vokiečių ir austrų diplo
matiniuose rateliuose į tą 
stovį žiūrima labai pesi
mistiniai. Pasklydęs gan
das, jogei valstybės sekre
torius Lansing davęs su
prasti ir vokiečių ambasa
doriui, idant ligi Naujų Me
tų ir Vokietija duotų už
ganėdinantį atsakymą Lu- 
sitanios reikale, nes prie
šingai Suv. Valstijos ir su 
Berlynu panorės pertrauk
ti diplomatinius ryšius.

SUNAIKINO KRUPPO 
FABRIKĄ.

Copenhagen, gr. 22. — Iš 
Konstantinopolio apturėta 
žinia, kad ties tuo miestu 
anglai lakūnai bombomis 
sunaikinę Kruppo fabriką, 
kur buvo dirbami ginklai ir 
amunicija. Be to praneša
ma, kad m. Scutąri, Mažo
joj Azijoj, pilnutėliai pri
kimštas sužeistais turkais, 
kurie esą be jokios priežiū
ros kankinasi ir miršta.

Anglijoje tikros 
suirutės.

Irelandai (airišiai) prie
šingi priverstiem 

kareiviavimui.
Londonas, gr. 22. — Va

kar ir šiandie baisus trukš- 
niąs Anglijos parlamente. 
Anglijos ministerių premie- 
ras parlamento pareikalavo, 
kad šis kuoveikiausiai pri
imtų valdžios įnešimą, ku- 
riuomi reikalaujama dar 1,- 
000,000 kareivių. Prasidė
jo diskusijos. Atstovams 
pranešta, kad posėdis ne
busiąs pertrauktas kadi r 
per visą naktį ir vėl per die
ną, kol tasai valdžios įne
šimas nebus priimtas. At
stovai prieš ilgą posėdį už- * 
protestavo, bet nieko ne
gelbėjo.

Milijonas kareivių yra 
lengva pasakyti. Kadangi 
valdžia iš laisvanorių negali 
tiek surinkti, tatai visą tą 
dalyką paveda parlamentui 
išrišti. Tuo keliu mėgina
ma priversti parlamentą, 
pravesti priverstiną karei
viavimą.

Bet prieš tai parlamente 
gyvuoja smarki opozicija.

Irelandų (airišių) tautos 
lyderis, atstovas Redmond, 
grasina revoliucija, jei pri
verstinas kareiviavimas bu
tu pravestas. Jis kalbėda
mas prasitarė, kad Anglijos 
valdžia iš savo apsileidimo 
prakišo Dardarielių kampa
niją, o dabar, kad tatai ati
taisyti, nori pravesti pri
verstiną kareiviavimą. Tai 
esą negalimas daiktas. Te
gu valdžia mėgina tai pa
daryti, jei nori susilaukti 
revoliucijos.

Tokiuo nesusiklausymu 
tikrai bus sunku teutonus 
įveikti.

Asquith pranešė, kad tal- 
kiinkai Dardanelių neaplei- 
džianti, tik karuomenę per
kelianti iš vienos kiton vie
ton.

VOKIEČIŲ SOCIALIS
TAI SUŠISKALDĖ.

Berlynas, gr 22. —- Reich
stago socialistai atstovai 
pasidalino į dvi dali, kuo
met prisiėjo balsuoti už 
naują kreditą karo vedimui. 
Vieni balsavo už kreditą, 
kiti prieš. Tečiau valdžios 
reikalavimas perėjo. Karo 
vedimui paskirta $2,500,- 
000,000.

1
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Revoliucija 
pasibaigė?

Tomis dienomis per laik
raščius pasklydo gandas, 
kad revoliucija Meksike jau 
pasibaigusi, nes “genero
las” Villa atsisakęs toles- 
niai būti revoliucionistų 

• vadu ir su savo žmona iš
keliavęs i Suv. Valstijas, 
kur manąs ant visados ap
sigyventi. Villa, sakoma, 
todėl atsisakęs tolesniai ka
riauti, kadangi tarpe jo o- 
f i eterių atsiradę daug išda
vikų, jų didžiuma perėję 
Carranzos pusėn.

’ Tečiąu" iš kitų šaltinių 
apturima žinios, kad ten re
voliucija prieš Carranzą vi
sai nepasibaigus. Nebus 
Vilios, atsiras kitas koks 
gabesnis vadas ir kova tę
sis.

Ten kova tęsis dar ir to
dėl, kad dabartinis Meksiko 
neva laikinas prezidentas 
be galo persekioja katali
kus. Apturima žinios, kad 
su dabartinio prezidento ži
nia kai-kuriose provincijo
se žiauriai persekiojami ka
talikai ir kunigai. Kuni
gams uždraudžiama laikyti 
mišios, klausyti išpažinties. 
Kitur kunigai pristatomi 
prie sunkiausių darbų ir 
verčiami apsivesti.

Tai tiesiog nežmoniškas 
ir negirdėtas šiais laikais 
pasielgimas. Gi jei tas vei
kiama su prezidento žinia, 
žinomas dalykas, toksai 
žmogus ten negali prezi
dentauti ir laukti šalies ap- 
simalšinimo.

Gyventi arba 
mirti.

Sulyg telegramų, Franci- 
jos augštieji valdininkai 
gavę iš tikrų'' šaltinių in
formacijas, kad vokiečiai 
vakariniam ir rytiniam 
frontuose stosią dar vienan 
dideliu ofensivan. Tai bu
sią paskutinės vokiečių pas
tangos, jiems rezultate rei
škiančios — gyvenimą ar
ba mirtį. Jie stosią ofen
sivan ne todėl, kad sutraš
kinti franeuzų, anglų ir ru
sų galybę, bet kad iš jų 
prievarta išgauti kuogrei- 
čiausią susitaikymą ir tai 
geriausiomis del savęs iš
lygomis.

Francijos augštieji valdi
ninkai, karo stovio žinovai, 
tvirtina, kad vokiečiai ne
galinti ilgiau karo tęsti ir 
todėl norinti kokiuo nors 
budu talkininkus įveikti ir 
jiems taikos išlygas pasiū
lyti. Priešingai, Vokietijai 
grasia pavojus.

Tuo tikslu trumpoj atei
tyj jie išnaujo mėgins per
laužti geležinę rinkę, kuri 
laiko juos iš visų pusių su
braklinusi.

Juk kiekvienam yra ži
noma, kad kaizeris neturi 
daugiau žmonių, kuriuos 
galėtų pasiųsti karo fron
tam Neturi aukso ir mais
tas baigiamas. Toksai pa
dėjimas verčia jį būtinai 
stoti ofensivan ir galutinai 
šį-tą laimėti arba pralaimė
ti — gyventi arba mirti.

Vokietijos gyventojai, 
liaudis reikalauja taikos, 
kuogreičiausiai karą baigti; 
gi militaristų partija nori 
užkariauti kadir visą Eu
ropą. Kadangi kaizeris tu
ri daugiau pataikauti mili- 
taristams, tatai jis ir suma
nęs ką-nors nepaprasto ka
ro lauke atlikti, kad tuo sa
vo pasielgimu užganėdinti 
vienus ir kitus.

Prancūzai taippat suži
noję, kad vokiečiai šiuo 
kartu išnaujo mėgins paim
ti Paryžių ir ten pagrobti 
iš Francijos tautinio ban
ko auksą.

Tegu mėgina — atsako 
franeuzai. -

Vokiečių kaizeris ne juo
kais rengiasi keliauti į E- 
giptą, tarytum, naujos ga
dynės Mozė, tik su tuo skir
tumu, kad jam su savo pa
rinktąja tauta prisieis ke
liauti atbulai, per pažadė
tąją žemę į Faraonų šalį. 
Bet ar jis įstengs taip len
gvai perbristi per Raudo
nąsias jūres — tai kitas 
klausimas, kadangi pro ten 
eina Suezo kanalas, gi šis 
kaip kartas britanų durtu
vais ir anuotomis apsaugo
tas.

Nelinksmas Kalėdas tu
rės Vokietija su Austrija. 
Kaizeris paskelbė, kad vo
kiečiai visokias šventes 
privalo atidėti šalin, kol pa
sibaigs karas, gi Viennoj 
uždrausta per Kalėdas mė
są valgyti, nes Austrija jos 
mažai turinti. Nelaimingas 
likimas parėdė, kad su teu
tonais turės pasninkauti ir 
lietuviai, iš kurių viskas 
atimta, viskas arba pagrob
ta, arba sunaikinta.

“Išeivių Drauge” prane
šama, kad Lietuvoj mirę 
sekanti kunigai: kanau
ninkas Augustaitis, Mari
jampolės klebonas; Ant. 
Katilius, Seirijų klebonas; 
Jurgis Staugaitis, Panemu
nės klebonas; VI. Zienius, 
Liubavo vikaras; Oleka, 
Seinų klebonas; Kudirkevi- 
čia, Kolno dekanas; Vai- 
ciekauskas, Bartininkų kle
bonas; Jonas Naujokaitis, 
Plokščių rezidentas; tai vi
si Seinų vyskupijos. Pra
nešta ir apie kun. Šmulkš
čio mirtį, bet tikrų žinių 
apie tai negauta.

— Londonas, gr. 22. — 
Rusai po. dideliam mūšiai 
paėmė Persijos miestą, 
Kum, gulintį už 80 verstų 
nuo Teherano.

Prakilnus sumany
mas paremtas.

Gruodžio 19 dieną, pas p. 
J. Geraltauską, 911 W. 19 
Place, Chicago, Ill., susirin
ko nemažas būrelis pažįsta
mų. Šeimininkas, p. J. G., 
mylėtojas žaislų, pirmas 
užvedė “žiedą dalyti.” Be
kalbant apie prisiartinan
čių Kalėdų šventes ir apie 
dovanas, vienas susirinku
sių priminė Lietuvą ir išsi
traukęs iš kišeniaus “Ka
taliko” 296 num. perskaitė 
p. J. Vaišvilo tilpusį straip
snį: “Daugiau darbo ir pa
sišventimo Lietuvai. ’ ’

Susirinkusieji svečiai iš
klausę pritarė, kad butų 
gražus darbas sumesti po 
kelis centus nukentėju- 
siems del karo lietuviams 
ir pasiųsti Tautos Fondan 
per “Kataliko” redakciją.

Taigi mes, aukojusieji, 
taippat raginame ir kitus, 
kad tokis sumanymas butų 
platinamas plačioje visuo
menėje, nes jaigu mes patįs 
nešelpsime, tai ir svetimi 
jais nesirupįs. Krikščionis, 
sulaukę garbingos šventės, 
stengiasi kuo nors suteikti 
kits kitam džiaugsmą: vie
nos šeimynos nariai arba 
atskiri asmenįs perka ir 
siunčia dovanas kitos šei
mynos nariams arba asme
nims. O žinojome visi, kad 
ir be tų dovanų galėtumėm 
apsieiti. Gi atsilygindami 
vieni kitiems išleidžiame 
nemažai pinigų.

Atėjus šiemetinėms Ka
lėdų šventėms, turime pa
galvoti apie kitokios rųšics 
išreiškimą broliškos mei
lės. Turime prdgą jos pa
rodyti daug didesniame 
laipsnyje, negu kitados. 
Sušelpkime badaujančius 
musų tėvus, brolius ir se
seris! Parodykime sūnišką 
meilę Lietuvai!

Tai argi nebūtų mums 
patiems didesnis džiaug
smas, kad mes šiemetines 
Kalėdų dovanas paaukotu
me nuvargintai Lietuvai, 
kad, kai mes ramus, paten
kinti likimu, laušime Ka
lėdų plotką, širdyje neat- 
j austume to begalinio liūd
numo, kad ten, už vandeny
no, senoje tėvynėje, kur ne 
viena Kučia bei Kalėdos te
ko praleisti tarpe savųjų, 
dabar anie mielieji be pas
togės, be maisto, po sniegą 
kur šliaužo...

Taigi, broliai ir sesės, lai 
užsidega musų krutinėję 
tėvynės meilė ir visi, pame
tę nesusipratims, susieiki
me vienybėn ir skubėkime 
darban. Gaivinkime Tau
tos Fondą, kuriame tautos 
viltis indėta. Parodykime, 
kad Lietuvos bei brolių li
kimas daug mielesnis, negu 
visokie betiksliai apsidova- 
nojimai.

Šiame susiėjime ir ant ry
tojaus aukojo sekantieji:

Po $5.00:
J. Naujalis, J. Čepanonis, 

A.‘Benevičius, M. Damaus
kas, P. Janulevičius, J. 
Jančiukynas, Elzbieta Be- 
nevičiutė, Pr. Jakaitė.

Po $2.00:
M. Cesnavičius, J. Noru

sis, A. Dudas, J. Mikaliu- 
nas, M. Krupenskiutė, V. 
Vasilioniutė.

Po $1.00:
P. Baltininkas, A. Bla- 

Hyglena. 
šviesa.

- Šviesos reikalauja net ir 
augalai, nes be jos jie nyk
sta ir vysta, taippat ir žmo
nės, iš kurių atima šviesą. 
Saulės spinduliai dezinfi- 
kuoja musų butą. Dar di
desnę intekmę turi saulės 
spinduliai į musų organiz
mą. Visa musų žemė pri
guli nuo saulės. Reguleriš- 
kai apie saulę sukdamosi 
žemė randa sau viską, ko 
tik jos gyvybei reikia, nes 
maistas jai — saulės spin
duliai.

Oras.
Vidutiniškai dirbdamas 

žmogus intratikia savin per 
dieną 235 gramus rugščia- 
dario, naktį gi du sykiu 
tiek. Sunkiau dirbant, rug- 
ščiadario sunaudojama dau
giau, net ligi 295 gr.; gi mie
gant po sunkaus darbo su
vartojama rugščiadario net 
659 gr., kurs reikalingas or
ganizmo sustiprinimui. 
Praktika mokina, kad mie
godami kambaryje, kurio 
langai visą naktį esti ati
daryti, ne tik jokių ligų ne- 
įgįjame, bet dar priešingai, 
esame sveikseni ir darbui 
tinkamesni.

Vasarą kiekvienas, svei
kas ar ligotas, turi miegoti 
prie atidaryto lango, tik 
reikia žiūrėti, kad nebūtų 
oro traukimo pro lovą. Stip
rus, pripratę žmonės ir žie
mą prie atidaryto lango ga
li miegoti. Bet silpni daž
nai slogą ar kitką gauna. 
Žiemą turi būti labai at
sargus su langų darinėji- 
mu. Tik labai pamažu ga
li; prie to priprasti, pavyz
džiui, atidarirfejanf langą ir 
išvėdinant kambarį vakare 
prieš gulsiant. Tai kalba
ma apie miesto gyventojus, 
nes miesto oras naktį ty
resnis, negu dieną.

Kad tabako rūkymas ken
kia musų sveikatai — tai 
labai aišku.

Adelės Patti užrašuose 
skaitome: “Nuo mažens vi
suomet miegu prie atidary
tų langų, o žiemą prie pu
siau atidarytų, ir tik pri
žiūriu, kad nebūtų kamba
ryje oro traukimo. Hygie- 
niškas valgis ir patogus ap
sivilkimas — štai svarbiau
sios kiekvienos moteriškės 
gyvenimo taisyklės. Pras
tas valgis, nekenkianti kū
nui toaletai — štai visa 
mano sveikatos paslaptis.”

Valgiai.
Kadangi žmogaus kūnas 

susideda iš valgymų, tai 
lengva suprasti, kad varto
jamieji valgymai turi in
tekmę ir į žmogaus būdą.

Valgių pasirinkime daž
nai daroma didelės klaidos.

Licbigo teorija, nors kom- 
petentiškų žmonių, ir neti
kusia pripažinta, tečiau 
dažnai vartojama. Nervų 
ligos, nusilpnėjimas ir ki
tos ligos rodo mums, kad 
musų kunui' nėra taip rei
kalingas baltimas, kaip au-( 
galų materijos, kurių, kai
po svarbiausiojo sau mais
to, reikalauja kraujas ir gį- 
slelės. Valgiai turi būti 
visai paprasti, be jokių aš
trių, erzinančių priedų. Su
augusio žmogaus instinktas 
atbukęs arba sugadintas.

Geriau tai atkreipti akis 
į natūralinį vaiko instinktą: 
ką vaikai atmeta, to tegu 
ir suaugęs žmogus nevarto
ja.

Valgyti reikia tik tiek, 
kiek reikia, kad alkio ne
jausti. Labai sūrus ir šak
nimis užtaisyti valgiai yra 
kenksmingi.

Fiziologijos žvilgsniu val
gyti mėsą nėra būtino rei
kalo. Bet ir vegetarianiz- 
mas turi blogas savo puses, 
nes permažai duoda žmogui 
maisto. Kas nori vegetari- 
aniškai gyventi, turi valgy
ti taippat pieną, sūrį ir 
kiaušinius. Gyventi vien 
tiktai vaisiais ir riešutais 
negalima.

Svarbiausias žmogaus 
maistas — tai pienas ir 
suris, o taippat kviečių, a- 
vižų, rugių, miežių, kukurū
zų ir ryžių grudai ir riešu
tai.

Šitie valgiai, vartojant 
juos drauge su vaisiais, pui
kiausias yra maistas.

Svarbus taipgi maistas y- 
ra ir bulvės. Kas daug jų 
valgo, tas žymiai mažiau 
reikalauja mėsos, kaip kas 
kitas.

Šitie valgiai turi būti 
kasdieną vartojami.

Mėsa, kiaušiniai reikia 
mažiau vartoti, kaip dabar 
kad vartojama.

Apie apsivalgymą jau 
augščiau minėjome.

Taigi nekuomet nereikia 
perdaug valgyti.

Suaugusiam žmogui val
gyti reikia ne tam, kad kū
nas augtų, tik kad gyvybę 
palaikius, o tam užtenka 
mažo.*

Širdies ir vidurių ligos 
paeina daugiausiai nuo per
sivalgymo.

Turtingi žmones apskri
tai turi nesipuikinti valgy
mais, bet tuo budu sutau- 
pintuosius pinigus sunau
doti dvasios reikalams: lite
ratūrai ir dailei renfti, vi
suomenės reikalams ir t.t.

Valgyti reikia išlengvo, 
gerai sukramtyti. Gerai 
sukramtytas valgymas ne
gadina vidurių ir greičiau 
žmogų pasotina. Nereikia 
vartoti labai karštų valgių 
ir gėrimų; dantis reikia 
nuolat valyti, ypač vaka
rais.

Nervingi žmonės ypač 
turi valgyti augalinius mai
stus. Taip valgydami ner
vingi žmonės jaučiasi žy
miai sveikesniais.

Kiekvienas žmogus turi 
žinoti, kad be šeimynos ir 
tarnybos reikalų trui dar 
atminti ir sveikatos reika
lus. Nes tik sveikas žmo
gus gali gerai pildyti savo 
pareigas.

— Londonas, gr. 22. — 
Vakariniam karo fronte se
ka smarkus artilerijos šau
dymai. Nei viena pusė nie
ko svarbaus neatsiekė.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.BlijkDHlikinirtq. Dovanai 

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

CHICAGO, ILL.

zauskas, J. Gęreltauskienė, 
M. Benevičiutė, O. Visal- 
giutė, O. Krukoniutė, Ag. 
Žemaičiutė, O. Kraunevi- 
čiutė.

Viso labo $62. (Pastaba. 
Dalį aukų suaukojo sekan
čią dieną Blackstone vieš
bučio lietuviai darbinin
kai). A. Benevičius.

Red. prierašas. Pinigų 
$62.00 gauta ir pasiųsta T. 
Fondan per adv. A. A. Šla
kį, T. F. raštininką. Jūsų 
pavyzdis prakilnus ir rim
tas. Yra viltis, kad ir ki
ti paseks.
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I Dr. T. M. Maturzynska
! LIETUVE DENTISTE

Atlieka visokĮ darbądentisterijos sky
riam (einanti- Darbas gvarantoja- 

mas- Taipgi tvirtas.

I 1151MILWAUKEEAve. Hapd«v.

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystšs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teistų
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystšs 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 8 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7J30 IKI 9:30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

KUO GILIAU MIŠKAN, 
TUO DAUGIAU 

MEDŽIŲ.

New York, gr. 21. — Fe- 
deraliai detėktivai kuo dau
giau tyrinėja, tuo daugiau 
atranda visokių teutonų 
šnipų, kurie darbavosi prieš 
Suv. Valstijų neutralitetą. 
Andai suimtas Paul Koe
nig, Hamburg-American 
garlaivių kompanijos slap
tųjų agentų buvęs viršinin
kas. Paskiau areštuotas 
Emil Lindecker ir Fred 
Metzler. Detektivai tvirti
na, kad jie dabar jau turin
ti savo rankose tuos suokal
bininkus, kurie buvo norė
ję sugadinti kanalą Wel
land, dinamituoti fabrikus, 
naikinti ginklus ir amuni
ciją-

Už visus tris Hamburg- 
American kompanija užsta
tė augštas parankas ir jie 
paliuošuoti iš kalėjimo.

Dar paskiau areštuotas 
Frederick Scheindl, “Nati
onal City Bank” klerkas. 
Šis detektivams pasisakė, 
jogei dirbęs Koęnig’ui,..ir 
jam suteikęs daug informa
cijų apie siuntimą talkinin
kams amunicijos. Už tai 
jam per savaitę mokėta 
$25 algos.

Koenigo namuose detek- 
tivai sukonfiskavo daug 
svarbių dokumentų, iš ku
rių busią galima sužinoti, 
Įdek tasai šnipas išleidęs 
pinigų tai propagandai ir 
kiek turėjęs apmokamųjų 
suokalbininkų.

KAIP MAIŠYTI MALIA
VAS DAŽAMS.

Pilkam — sumaišyk rau
doną ir juodą.

Rusvam — baltą ir pilką.
Purpuriniam — baltą, 

mėliną ir tamsiai raudoną.
Šviesiai raudonam — bal

tą ir karmininį.
Sidabriniai žaliam — in

digo ir suodžius.
Švino spalvai — baltą ir 

suodžius.
Čekoladinei — juodą ir 

benecijos raudoną.
Žalsvam — baltą ir žalią.
Francuziškai baltam — 

purpurinę ir baltą.
Tamsiai žaliam — švie

siai, žalią ir juody
Žirnio žalumui —- baltą 

ir žalią.
Aiškiai žaliam — Maltą ir 

smaragdiniai žalią.
Apelsino dažui — raudo

ną ir geltoną.
Žemčiuginiai žaliam — 

baltą, mėliną ir juodą.
Kūno spalvai — baltą, 

tamsiai raudoną ir skais
čiai raudoną.

Rudam — umbrinį, baltą 
ir venecijinį.

Alyviniam — raudoną, 
mėliną ir juodą.

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 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

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

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department

Parsiduoda 2 lotai ant 45 
gat., arti Western ąve. Kai
na tų lotu (ik po $350. Kas 
pirma atsišauks, tas pigiai 
(už minėtą kainą) tuos lo
tus įgys. Del platesnių ži
nių kreipkitės į

K. J. Fillipovich,
Manager.

Parsiduoda pigiai naujas 
3-jų flatų 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
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Prasiduoda pigiai 4 šei
mynų 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 lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Parsiduoda pigiai lotas 
ir medinis namas ant Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st, 
K. J. Fillipovich. 
Real Estate Mgr.
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Jaunimas ir 
vaizbos dalykai

Kas moka skaityti bei 
rašyti, turi mokinties vaiz
bos srityje, nepaisydamas 
savo amžiaus.

Seniau žmonės pradėda
vo mokslą pribrendę proti
niai ir fizikiniai, šiandien 
— vaikai vos tik užbaigę 
šešis metus pradeda lanky
tis mokyklon.

Mokykloje vaikai moki
nami skaityti, rašyti, skait
linių, historijos, geografi
jos, fizikos ir kitokių įvai
rių mokslo dalių, būtinai 
reikalingų kiekvieno žmo
gaus gyvenime. Mokyklo
je vaikai gauna abelną išsi
lavinimą, bet neįgyja pro- 
fesionalio išsilavinimo, ku
ris butų kaipo įrankis pasi
daryti karjerą arba pragy
venimą.

Abelnas išsilavinimas 
neaprupina asmens.

Abelnas išsilavinimas, 
kadir kasžin kaip jis butų 
platus, neprirengia nei prie 
jokio speeialio darbo. Paim
kime kokį iš mokyklos auk
lėtinį ir paveskime jam ko
kį interesą, jis klaidžios 
kaip miške. Moka rašyti, 
bet nemoka parengti vaiz- 
binio laiško, nei apskelbi
mo. Žino skaitlinių gud
rybę, bet nemoka vesti 
kningų. Žino jis ir geogra
fiją, tečiau nežino iš kur 
kokių prekių parsigabenti. 
Žodžiu sakant, jo išsilavini
mas susiduria ten, iš 
prasidėjo, o pelno jis 
ti jam negali.

Pasaulis pilnas yra 
lavintų žmonių, kurie
dėjo mokslą be išteklių ir 
todėl buvo atitraukti nuo 
mokyklos suolo ir prikabin
ti prie sunkaus 
menkoje, pav., 
parodo, kad iš 
kų, įstojusių į
mokyklas, užbaigia jas tik 
dvidešimts. Likusieji — 80 
mokinių iš 100 — eina į 
dirbtuves negavę nei ele
mentarinio išsilavinimo. Di
desnė pusė pameta mokyk
lą nepasiekę 5-to arba 6-to 
skyriaus. Iš tokių vargšų 
susidaro juo'dų panagių 
darbininkų luomas, iš kurio 
per visą gyvenimą neturi 
progos iškilti augščiau. O 
iš tų dvidešimties laimin
gesnių — užbaigusių publi- 
kines mokyklas, tik mažą 
dalelė eina į didesnį mok
slo laipsnį: universities ir 
įvairias specialių mokslų į- 
staigas. Ir iš tų, kurie sie
kias! prie augštesnio laips
nio, tik 25 iš šimto atsiekia 
tikslo.

Pelnas žinančio vaizbos 
dalykus ir nežinančio.

Toliau statistika parodo, 
kad žmogus, neturintis 
vaizbūno išsilavinimo, abel- 
nai imant, 18 metų uždirba 
po $7.00 į savaitę, o $25 me
tų — $12.75. Gi žmogus, 
kuris turi vaizbinį išsilavi
nimą, uždirba, apskritai 
imant, $10 savaitėje 18 me
tų amžiauš, o $30.00 — 25 
metų amžiaus, arba $18.25 1 
daugiau, negu žmogus be 
išsilavinimo.

Iš to matome, kad specia- i 
lis kokios nors pramonės i 

/ šakos išsilavinimas yra ;

tvirčiausia papėde užtikri
nimo laimingo būvio. Kas 
tad nori pasisekimo savo 
gyvenime, be abelnų žinių, 
semiamų iš mokyklos, turi 
prisirengti kokioje nors ša
koje ligi speeialio laipsnio. 
Lietuvių specialistų reikia.

Augščiau išvesti pavyz
džiai, kas link jaunimo 
kliūčių pasiekti augštesnį 
mokslą, lietuviams geriau
siai žinomi. Jau aplenkiant 
lietuvių padėjimą toje sri
tyje pačioje Lietuvoje, ir 
čia, Amerikoje, retai kurie 
lietuviai tėvai pažada savo 
vaikui didelį mokslą, arba 
progą išsispeeializuoti ko
kioje nors pramonės srity
je. Tai, žinoma, didelis ne
susipratimas tėvų ir nuosto
lis visai tautai. Musų tau
ta labai reikalinga ne tiek 
su abelnu išsilavinimu žmo
nių, kiek rimtų specialistų.

Vargo bernaitis.

PABĖGĖLIŲ VARGAI 
RUSIJOJE.

kur 
duo-

pra- 
pra-

darbo. A- 
statistika 

šimto vai- 
publikines

(Pabaiga nuo 1 pusi).
kurie musų krašto pabėgė
lius skaito konkurentais ir 
kažkokiais neužtikimais 
žmonėmis. Ir teisybė esan
ti ne visur vienoda... Už- 
tad, užbaigdamas rašo, čia 
reikia geležinės kantrybės, 
kad butų galima tokiame 
padėjime darbuoties ir gy
venti, tokiame nešvarume, 
kaip vietiniai gyventojai 
kad gyvena; nes jų butuo
se ne visur gali ištverti ir 
prie visako pratęs žmogus.
t Mūsiškiai skursta.

Mat, latvis kaimynas ga
lėjo parašyti apie savuo
sius, o mūsiškiai, katrų1 šim
tas, o gal ir daugiaus pa
bėgėlių, tyli kaip nebyliai 
ir kenčia badą ir visokį 
skurdą. Ir galima tikėti, 
kad jų reikalais nėra kam 
visur rupinties, nes, rodos, 
jokių žinių iš to miesto a- 
pie musų pabėgėlius nebu
vo girtlėti.

Skurdo vaizdas.
Šiomis dienomis sutikau 

moteriškę pabėgėlę nuo 
Biržų, Kauno gub., beieš
kančių komiteto. Įvedžiau 
komitetai!, kur gavo pirmą
ją pagelbą. Paskiaus pasi
sakė, kad vieni geraširdžiai 
užleido jiems trobos kertę, 
kur nuėjau ir aš pasikalbėti 
su jos sergančiu vyru. Vai
kučiai šeši, vienas kelyje 
pražuvęs, likusieji nuo pus
antrų ligi šeštų metų; visi 
basi, nušalę, nusikosėję, nei 
į vaikus nebepanašus. Vy
ras taipgi sergąs. Papasa
kojo, kad ' apie pusantro 
mėnesio pravargę miške, 
voliodamies per šaltas ru
dens naktis ir lietus po eg
le. Vyras, kol galėjęs, ėjęs 
uždarbiauti prie sodiečių, 
tuom ir maitinosi. Pasto
ges negalėjo gauti, nes pir
mieji pabėgėliai buvę užė
mę .jau visas. Buvę tenai 
daugiaus musų pabėgėlių, 
bet kaž-kur. išsklydę.

Kada jau badas ir liga 
prispaudė, eina pagelbos 
ieškoti, o pirmiaus buvę ne
drąsus.

Kiek tokių vargšų jau žu
vo, o kiek dar žus, šaltu 
žiemos metu? Ypač daug 
žūna mažučių — o jie musų 
ateitis!

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 78 centai.
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant mltiliRi paduoti aiškius rinsvs.

M. F ALTANA VIČIA
15 Mįllbary St, : Worcester, Mass.
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| TAUTOS FONDAS ™
I LIETUVOS VILTIS.■
■ ■ —

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
g o sušelpsite badaujančius ir ser- 
| gančius viengenčius ir prisidėsite 
I prie išrupinimo LIETUVAI LAISVĖS. 
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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.

Taika! Buk Ramus!

Anglių uždyką tiems, ku
rie neišgali jų nusipirkti

Niekam nebus šalta šią žiemą, jeigu Consumers Company gali tam 
pagelbėti. Męs net norime, kad tie, kurie dabar neišgali mokėti už ang
lis, vartoti} Consumers anglis, nes kada nors ateityje jųjų aplinkybės 
Vienok, kaip ten ntada jie gal galės užsimokėti už anglis, ir jeigu jie 
gali persimainyti; sumers anglis, tai jie niekada nevartos kitokią anglių, 
kartą vartojo Conebutų, męs norime užlaikyti juos šiltai.

Jus galite vadinti tai labdarybe arba pasigarsinimu — tai nedaro 
mums skirtumo, kol męs atliekame užduotį, kurią męs esame pasistatę, 
bet męs duosime po 50 svarų anglių uždyką kasdien, kaip kad męs darė
me per paskutines tris žiemas, kuomet reikalaujantieji anglių parodys 
bile kuriame keturių žemiaus nurodytųjų musų yardų certifikatą, kuri- 
sai gali būti apturėtas nuo Gydytojaus, Kunigo, Pastorio, Rabino, Laik
raščio, Salvation Armijos, Volunteers of America, Visiting Nurses Asso
ciation, nuo bile kokio Moterų Kliubo ar Labdaringos Organizacijos. Ir 
męs duodame liuosai, be jokio trukšmo ar riksmo.

Pradais metais męs išdalinome 70,720 
ypatoms po penkiasdešimts svarų Consu
mers anglių. Jus galite vadinti tai pasigarsi- 

• nimo sampeliais arba labdary c e, kaip jums 
geriaus patinka. Abiejuose atsitikimuose męs 
žinome, kad męs laikėme 70,720 šeimynų 
šiltai. Tai yra musų Kalėdinis pasiūlymas, 
ir šiuom budu męs manome pratęsti Kalėdas 
visą žiemą. Jeigu mes vėliaus iš to pasinau
dosime kada šie geri žmonės išgalės taipat ap

simokančiais koštumer ais, tai 
jum tas nerūpės, ar ne? Mes ne- 

■S&i manome.

DR.G. M. GLASER
Gyvenimai ir Ofisas

314,9 So. Morgan Si. karia 32rw, Chicago 
Specialistai ant 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikiški 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iA 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 817.

Vieta ir telefono numeris— 
ŠIAURINĖ MIESTO DALIS

Clybourn and Ashland Avės., 
Lincoln 1880

4875 Broadway, Edgewater 441 
3322 Racine Ave., Lake View 5594 
7476 Rogers Ave., Rogers Park 314
Lincoln Ave., and Grace Street,

Lake View o47
Division and Hooker Sts.

Superior 1540
1240 Belmont Ave.. Lake View 3456 
936 No. Branch St.. Superior 6117 
Foot of So. Water St..

Randolph 2125
1100 N. Halsted St., Dock

Superior 300
’ŠIAURVAKARINĖ MIESTO DALIS 
1733 N. Kildare Ave., Belmont 7657 
1800 N. Crawford Av., Belmona 3456

Consumers Company
President

Consumer's Yardai, kame galima uždyką gauti anglių:
Vieta ir telefono numeris—

2915 N. California Ave., Monticel
lo 2613

4553 Armitage Ave., Belmont 6839
1769 Milwaukee Ave., Humboldt 357
3801 Milwaukee Ave., Irving 22

VAKARINĖ MIESTO DALIS
Kedzie Ave. and Kinzio St., 

Garfield 3456
342 N. Oakley Ave., West 
Wood St. and Carroll Ave., 

West 246
2512 W. Fulton St., West 1223
Kenton and Park Ave., Austin 37
PIETVAKARINĖ MIESTO DALIS

Blue Island Ave. and Wood St., 
Canal 1515

18th and Sangamon Sts., Canal 1737
18tli Pl. and Western Av., Canal 500

443

ViotH ir telefono numeris— • 
PIETINĖ MIEŠTO DALIS 

44th and Federal Sts. (Armour 
ave.>, Kenwood 3456 

71st and So. Chicago Ave., 
Stewart 4567

1311 State St. (team track), 
Calumet 917

26th St. and So. )?ark Ave., 
Calumet 3799

61st St. and Blackstone Ave. (Wa
bash Ave.), Hyde Park 131

34th St. and Racine Ave., Yards 890 
35 th and Normal Ave., Yards 2841 
35th and Federal Sts., (Armour

Ave.), Douglas 3103
47th and. Normal Ave., Yards 632 
59th and Wallace St.,

Wentworth 1076 
54th St. and Lake Ave.,

Midway 3456

Tel. Randolph

A. A. Siakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Roon 8M) Chicago, HI. 
Bea. 8256 So- Halsted St.

Tel. Drover 5326

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

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

spe-

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, Imtų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- *, 
kotų.

JONIS BUDRIKIS, savininkas
3262-84 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.
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Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėliotus pagal sutarimą.

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

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 speeiališkos 16 
x22 “.plate” poperos.

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

KATALIKO KNINGYNAS 
3249 S. Morgan St. ^Chicago,’ III.

Bizneriai garsinkites L.
D. “Katalike”.
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Štai didelės tabako 
nąujienos!

pypkės rūkytojai ir cigaretų vynio- 
tojai, turite didžiausią vaisę (treat), ka
da nusiperkate Prince Albert. Vyrai, 
štai tabakas, kurs jums geriau patiks, 
negu koks kitas, kurį jus pirmiau rūkė
te. Galite rūkyti kiek tik norite visada. 
Tabakas yra taip sudarytas, kad nedžio
vina burnos.

Prince Albert
the national joy smoke

Kiekvienas pypkes arba cigarete kv- J 
ėptelėjimas išrodo geresnis negu pas- 
kutinis. Yra taip meilingas Prince' 
Alberto kvepėjimas yra nenuobodus, 
ne'žiurint kaip tankiai jį rukai, jis yra 
Kad užganėdinus jūsų skonį Prince 
Albert vyniojasi lengvai dėlto, kadi 
yra rukšlentai supjaustytas.. Tas 
tabakas yra taip ilgai rūkąs ir yra 
užvis daugiau užganėdinąs tabakas, ® 
negu kitoks, kokį tik jus brėžukuS 
esate uždegę pypkėje arba cigarete.

Prince Albert parsiduoda Visur rauaonuose 
maišeliuose po 3c., raudonose blekinse 10c, 
ir svarais ir pussvariais stiklinėse dižese su 
uždengtum.
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R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Salem, N.C.

Copjrright.1114 
by R. J. Reynolds 

Tobacco Co.
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Iš Chicago.
BUNDULIŲ DIENA.
Ateinančių metų sausio 

17 diena paskirta kaipo 
bundulių diena. Tą dieną 
labdarių draugijos po visą 
miestą rinks bundulius su 
visokios rūšies drabužiais, 
avalais ir kitkuo. Tuos vi
sus surinktus daiktus pas
kui paskirstys bėdinų žmo
nių šeimynoms.

Tą. dieną tam tikslui ofi
cialiai paskyrė miesto ma
joras Thompson.

Bundulių dieną Įvedė bu
vęs majoras Harrison ir jis 
tam tikslui paskyrė komi
tetą, kuris ir šiemet tuo 
reikalu užsiima.

Visi pasiturinti žmonės 
prašomi nereikalingus ar 
nors kiek vilkėtus rukus, 
marškinius, ypač šiltus dra
bužius, antes, avalus nenu- 
mesti, bet sukrauti ir pra
nešti į Pugh Terminal Wa
rehouses, 365 East Illinois 
st. Iš ten nurodyton vie
ton bus pasiųsta automobi
lius arba vežimas ir bundu- 
liai paimti. Ypač pagei
daujami šilti drabužiai ir 
skalbiniai kūdikiams ir vai
kams.

duoda automobilių, bet 
prie automobiliaus užlaiky
mo išlaidų nenori paskirti. 
Neskiria pinigų nei šoferio 
užlaikymui, nei naujiems 
guminiams del automobi
liaus ratų lankams.

Mokyklų superintenden
tu yra Shoop. Jis gauna 
algos $10,000 per metus.

MUNICIPALĖ EG
LAITĖ

Ateinančių Kūčių vaka
re, gr. 24 d., Grant Parke 
bus parengta municipajė eg
laitė. Bus gražiai iliumi
nuota elektros lemputėmis 
Bus didelės iškilmės. Ims 
dalyvumą daug visokių tau
tų chorų,
dės tuojaus pirm 6:00 
Bare.

Iškilmės prasi- 
va-

APIPLĖŠĖ ŽUVININKĄ.
Ties Michigan avė. ir E. 

Adams gat. plėšikas atėmė 
$15 iš Charles Caulo, 509 
W. Madison gat., kuris grį
žo anksti ryte nuo ežero.

STRAIKO SUOKALBIS.
Detektivai paieško iš- 

siuntėjo laiškų darbinin
kams, dirbantiems Stru- 
gers ant Burn Manufactu
ring Company, Melrose 
Parke. Ten dirba aplink 
200 darbininkų ir jie tais 
laiškais kviečiami paskir- 
ton vieton susirinkti mitin- 
gan, kur, girdi, busią nu
balsuota, ar straikuoti, ar 
ne.

Spėjama, kad tai bus ko
kio teutonuko darbas; ka
dangi minėta firma dirba 
talkininkams visokius daik
tus.

DETEKTIVAI NETURĖS 
TIKIETŲ.

Miesto kontrolierius Pi
ke pranešė, kad ateinan
čiais metais miesto detek
tivai daugiau negaus iš mie
sto tikietų važinėti gatve- 
kariais, bet užuot tikietų 
pakaks gatvekarių konduk
toriams parodyti savo ženk
lus. Tikietai miestui per
daug atsiena, per metus 
aplink $50,000. Gi kuomet 
detektivai naudosis savo 
ženklais, tuomet tie pinigai 
miesto išde paliks.

DUODA AUTOMOBI
LIŲ, BET...

Viešųjų mokyklų taryba 
mokyklų superintendentui

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie ir rytoj išdalies de- 
besiuota; oras šiltesnis.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 36, žemiausia 22 1.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 
4:22.

Mėnulis teka 5:15 vaka
re.

Šiandie yra trumpiausia 
diena; nuo rytojaus dienos 
laipsniškai ilginsis.

Federaliai detektivai a- 
reštavo John O. Pister, 
2736 Seminary avė., kra- 
sos klerką. Intariamas 
krasos ženklelių vogime. 
Klerku jis išbuvęs 28 me
tus.

NESURANDA SAVO 
MERGAIČIŲ.

Mrs. Wallie Zielinska, 
154.5 Wabansia avė., pirm 
7 metų mirus savo vyrui, 
tris mažas mergaites, Doro
ta, Cecilia ir Agnes, per Ju
venile teismą atidavė į St. 
Vincent Orphan Asylum, 
La Salle, Ill. Tuomet bė
dina moteris neturėjo kaip 
jų užlaikyti. Šiemet gi, 
šiek-tiek prasigyvenus, Ka
lėdoms norėjo paimti mer
gaites namo. Tečiau minė- 
toj prieglaudoj mergaičių 
nesuranda.

Tarpe lenkų pasirodys 
naujas skandalas, kaip kad 
anais betais. Anuomet iš 
vienos vakų prieglaudos 
paaugusios mergaitės be tė
vų žinios buvo atiduodamos 
kur ant farmos uždarbiauti.
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Juodžiausias misingis 
greitai nušveičiamas.

Minkštai sutrinto kalio 
bichromato (bichromate of 
potasa) sumaišyk su dvigu
bai tiek sierinės rūgšties 
(sulph. acid) ir su lygia da
limi vandens; šitas mišinys 
nuvalys juodžiausią misin- 
gi-

Antras būdas; šveisk mi- 
singį koše, padaryta iš ok- 
salinės rūgšties (oxalic a- 
cid) 1 uncijos’; minkštakme- 
ninio (roten stone) 6 unci
jas; ir pakaktinai bangžu- 
vės aliejaus ir spirito, tar- 
putyno po lygią dali.

DR. A. J. TANAUEVI 
flYDYTBJĄB IJt CHIRUXLM 

litas vyrųj moterų ir vaiką 
3349 S. Morton St, Odeafe, I

M
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DIDELĖS DOVANOS, KOKIŲ 
DAB NEBUVO.

Kas prisius $6.00 ligi Trijų Karalių, 
sausio 6 d., 1916 m., tam užrašysiu 
ant visų metų Liet. Dienraštį “Ka
taliką,” kurio kaina $5.00, ‘‘Amerikos 
Lietuvį,” savaitinį laikraštį, kurio 
kaina $1.50, ir reikalingiausią kiekvie
nam žmogui kningą “Sveikata,” ku
rios kaina $2.00 — viso už $8.50, gi 
tik $6.00 atsiunčiant. 
nas,
gaus uždarbio $2.50. Atsišaukite pas

Taigi kiekvie- 
kas prisius vlršminėtus $6.00,

4629
Juozapas J. Palekas, 

So. Paulina gat., Chicago, Ill.

I

Telephones Yards | 5946 
Drover Į 3532M. J. MANKOWSKI 

APTIEKA
4S03 So. Wood Street, :: Chicago, lit

Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia nelai
mė, tai žmogaus nustosimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie
nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save, lauždamas kokį 
negerumą, šaukis gydytojaus pagelbos. Musų aptiekoje yra geriausi 
gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, 
ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil
doma labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- 
tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai.

“KALENDORIUS DYKAI 
BANKES’ 
i—COFFEE1

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’ puiki Santos 9c| ąpkes’Dairy stalo 29c

Kiti parduoda po 30 c 
Bankes’ geriausia 3 5 C 
Creamery Sviestas .

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-v'akarine dalis.
1644 W. Cnicagc „ / 
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 

.1710 W North ave

LD. “KATALIKAS,” gruo odžio 22, 3915.

A
264

M)

Tananevicz Savingsi
’ Sviestas .. araa n

Puikiausia Arbata \h|||| Rf
, 60c vertes, tiktai po «])JUU ft
' 5e??‘.U8i?niš Vi?ų GOC Hankes’ Ki

Arbatų, 60c vertes po w w .Arbatų, 60c vi 
Vakarine dalis.

1510 W Madison st 
2S30 W Madison st 
1836 Blue Island, ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st

— po
Šiaurine dalis

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

Dovanu. Jeigu 
Talite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avė

BANK
JONAS M. TAI 'VNEVIČIA, Sav.

DIDIS SUVAŽIA
VIMAS.

Šiemet Chicagoj atsibus 
republikonų partijos kon
vencija, kur bus nuskirta 
kandidatas i prezidentus. 
Konvencija prasidės birže
lio 7 d. Tikima, kad šioje 
konvencijoje progresistai 
išnaujo susivienys su re
publikonais ir bendromis 
jėgomis stos prieš demokra
tų partiją.

Žymiausi šios šalies mili
jonieriai kalbina Roosevel- 
tą grįSti republikonų parti- 
jon ir stoti kandidatu į pre
zidentus. Tam tikslui jie 
skiria milijonus.

Pulk. Roosevelt sakosi 
nenorįs taikinties su repu
blikonais.

Bet rasi laikui bėgant ir 
atsileis.

Ir jei 
vienytų 

žinomas
tų partiją kaip šluota nu
šluotų.

BUS

progresistai susi- 
su republikonais, 

dalykas, demokra-

anglis veltui.
Kas iš bėdinųjų lietuvių 

šeimynų užstojus šalčiams 
reikalauja kuro, taigi ang
lių, gali kriepties pas D- 
rą A. J. Tananevičių, 3249 
So. Morgan str. Kiekvie
nai bėdinai šeimynai bus iš
duotas certifikatas, su ku
riuo nurodytoj vietoj bus 
galima gauti veltui anglių.

KALĖDŲ DOVANOS.
Moralio teismo teisėjas 

Uhlir rytoj iš bridewill ka
lėjimo paleis 25 mergaites. 
Kiekvienai bus inteikta tam 
tikra pinigų suma del šven
čių. Suteikiama tuomi joms 
proga pasitaisyti. Be to 
joms bus -suieškota užsiėmi
mai. f

Parsiduoda: — puikus $450.00 ver
tės pianas už $125.00, taipgi $150.00 
vertės parlorinis setas, $32.00 lovos, 
dresseriai, kaurai (rugs), dining se
tas, pigiai, vartota tiktai tris mėne
sius. Atsišaukite adresu:

Residence, 3019 Jdckson Blvd., 
arti Kedzie avė, Chicago, Ill.

Ant pardavimo automobi
lius “Rambler.” Kreipkitės 
sekančiu adresu:

Petras Bridikis, 
3249 So. Morgan str., 
Chicago, Ill. Tel. Yards6870

Ant randos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite į Tananevicz Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vieną skaitytoją, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Kataliką,” užsimokėdamas $5 už 
vienus metus prenumeratos. Gera pro
ga pasinaudoti tokia spyna, nes ji yra 
labai puiki ir paranki, kadangi jokio 
rakto nereikia ir jos niekas negali 
atrakyti, apart to, kuris ją gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

L. Deltuvas,
168 Conant str., Gardner, Mass.

Reikalingas: — Geras barzdaskutis, 
turi būti gerai patyręs darbą. Dar
bas nuo 12 vai. dieną subatomis, ne- 
dėliomis iš ryto. Užmokestis gera. 
Atsišaukite tuojaus pas:

Antanas Eičius,
4544 So. Wood str., Chicago, Ill.

REIKALINGAS VAIKAS 
Baigęs pradinę (grammar) 
mokyklą, (8-tą skyrių). Ga
bus, smarkus, darbštus. Ge
ros išlygos. Geram vaikui 
pastovus darbas. Gera atei
tis. Kreipties į

Tananevicz Pub. Co., 
3249 So. Morgan st.,

Chicago, Ill.
Kreipties prie p. J. A. 

Chmieliausko.

REIKALINGAS LAIK 
RODININKAS.

Prityręs, pastovi vieta, ge
ram vyrui geros išlygos. 
Kreipties i
Tananevicz Publishing Co.,
3249 So .Morgan st.,

Chicago, Ill.
Kreipties prie p. J. A.

Chmieliausko.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).
ii

IBI 3BE 3EJE IBI

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų, kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas 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 reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FIaC Tnsurance) 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 ik?. 1 vai. po pietų.

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

’ THE AMERICAN TOBACCO OO.
S. Premium Dept. 490 Broome St., New Y"rk, N. T.

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

| Ar žHahlur atettl nusipirkti Niejo Ir Antri) Ranki) Medžio Į
Durų, tuntų, lentelių, rėmų. ŽviMknlvių daigtų'ir stogo popieros. k

MŲSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
I 3OO8-3OSS 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. Į

i aran
Sp ?’ ■■ ■-v-’ i i.-. :'. JLietuviu *
S Byra pi jų a 
l Mokykloms

Vi
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DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

EMENTORIU
išeina Kas utarninKas Ir pBinyfeia.

——. PRENUMERATA KAŠTUOK--------

AMERIKOJ f metams $2.50pusej matų $1.25
PiTTUOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, JU [ joj ir Škotijoj 15 š Prūsuose

Rąžyk taojaos, © gaws» vressą sramerį dyW.

W. D. Boczkauskas & Go.
W. S«Hth U., Maney M* Pa

2

.EŠOMIS IR SPAUDA
“Katalikas”

3249 So. Morgan St., Chicago

Kaina 2Sc
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

3249 So. Morgan Street, Chicago, Il

Phone Drover 7800 į

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas

\ Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos: \

1 3249 S. Morgan St, Chicago.8 V™ XT ‘ I

| Apskelbimai “KATALIKE” ameba gera pelną.

s»
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