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Vokiečiai sutur- 
kais ant Suez 
kanalo eina.

Londonas, gr. 23. — Vo- 
kiečiai-turkai pagaliau pra
dėjo savo kampaniją prieš 
Egiptą, apot pranešimo i 
The Exchange Telegraph 
Company iš Konstantinopo
lio. \

300,000 turklį ir 100,000 
vokiečių su arabais ima da
ly vumą toj kampanijoj.

Veikiai pirmutiniai sar
gybų susirėmimai prasidės 
aplink Suez kanalą.

Dalis vokiečių karuome- 
nės, kuri veikė Balkanuo
se, veikiai bus perkelta E- 
gipto frontam Su ta ka- 
ruomenės dalimi, kaip spė
jama, i tenai bus pasiųstas 
ir fieldmaršalas von Ma
ckensen, kuris serbus su- 
truškino ir Serbiją nunio
kojo.

SALONIKUOSE GIMUSI 
PANIKA.

Berlynas, gr. 23. — Iš 
Salonikų pranešama, kad 
tenai tarp gyventojų kilusi 
baisi panika. Ten susirin
kę ir posėdžius laiko 50 
Serbijos parlamento atsto
vų, gi gatvėmis bastosi tūk
stančiai išalkusių serbų pa
bėgėlių. Vokiečių žodžiais 
tariant, didžiuma Salonikų 
gyventojų nekantriai lau
kia, kuomet vokiečiai tą 
miestą paliuosuos iš talki
ninkų rankų.

KAIZERIS SUSIRGĘS.
Berlynas, gr. 23. — Kai

zeris buvo žadėjęs keliauti 
vakarų karo frontan, bet 
staiga susirgęs ir gydyto
jai jam patarę neapribotą 
laiką pasilikti lovoj. Pasa
kojama, persišaldęs, užki
męs.

VOKIEČIAI RENGIASI 
ATAKON.

Roma, gr. 23. — Vokie
čiai rengiasi smarkiau ofen- 
sivan Alzase. Iš Zuricho 
pranešama, kad ten vokie
čiams vadovaus fieldmarša
las von Mackensen.

Per pastarąsias penkioli- 
ką dienų i tenai buvo ga
benama karuomenė ir amu
nicija. Tan frontan su
traukta suvirs 300,000 ka
reivių. 22 miesteliai ir so
džiai pratuštinta, gyvento
jai prašalinta ir iš jų atim
ta visokie valgomi priduk- 
tai.

— Berlynas, gr. 23. — 
Anot Sofijos dienraščio 
Dnievnik, buvęs Bulgarijos 
pasiuntinys Serbijoje turįs 
dokumentus, iš kurių paaiš- 
ki, kad Serbijos valdžia pri 
sidėjus prie suokalbio nu
žudyti Austrijos sosto įpė
dinį Serajeve.

Trūksta darbi
ninkų.

Londonas, gr. 22. — Par
lamente pasakė kalbą amu
nicijos departamento virši
ninkas, Lloyd George. Tą
ja kalba jis išdavė parla
mentui ne kaipo raportą iš 
savo veikimo.

Gegužės mėn., kuomet 
vokiečiai padirbdino kas
dien po 250,000 sunkių eks- 
plioduojančių šovinių, Ang
lija tuo motu galėjo išpro- 
dukuoti vos tik 2,500 tokių 
šovinių ir 13,000 šrapnelių 
per dieną. Nuo to laiko to
ji pramonė taip daug pa
didėjo, ‘kad šiandie pakak
tinai šovinių karo laukan 
galima pristatyti.

Šovinių reikalavimas rug
sėjo mėnesiu, kuomet buvo 
pradėtas ofensivas, pasiro
dė tiesiog neapsakomas. 
Tokio didelio išteklaus pri
statymui reikėjo mėnesio 
laiko. Gi šiandie toks pat 
reikalavimas jau galima at
likti per savaitę.

Ligi pusiauvasariui iš ka
ro lauko nereikalauta pri
statyti anuotų didėlio ka
libro. Sunkiausios anuo
tos, kokias Anglija karo 
pradžioje turėjo, dabar pri
guli prie lengviausių.

Labai daug reikalaujama 
kulkosvaidžių.

“Tolimesnis kare pasise
kimas priguli nuo kiekybės 
rankų prie darbo,” kalbė
jo Lloyd George, “Nau
jausio tipo mašinos stovi 
delei stokos tinkamų darbi
ninkų. Naujiems fabri
kams, kokius dabar šis de
partamentas savo žinyboj 
turi, reikia 80,000 gerų dar
bininkų, tame darbe prasi
lavinusių, ir 300,000 papras
tųjų. Tiktai organizuotas 
darbas šiame atsitikime ga
li Anglijai pagelbėti. Tik 
nuo darbo priguli, ar šis 
karas tęsis vienus, ar gal 
kelis metus.” •

DIDELI NUOSTOLIAI 
AUSTRŲ-ITALŲ.

Zurich, gr. 23. — Šveica
rijos militariniai ekspertai 
aprokuoja kad Italijos-Au- 
stjijos fronte italai prara
dę 60,000 kareivių užmuš
tais, 50,000 paimtais nelais
vėn ir 200,000 su viršumi 
sužeistais. Aplink tiek pat 
nuostolių apturėję austrai.

— Marseilles, gr. 23. — 
3 milijonai dolerių, visas li- 
kusis Serbijos išdas, per 
čia nugabenta Paryžiun ir 
tenai sudėta francuzų-ser- 
bų bankam

— Amsterdam, gr. 23. — 
Čionai apturėta nepatvir
tinta žinia, kad į Belgiją 
prisiųsta vokiečiams pagel- 
bon 30,000 turkų.

D. Britanijai pi
nigai reikalingi

Londonas, gr. 23. — Ang
lijos žymiausieji bankinin
kai finansistai vakar išlei
do į gyventojus karštą at
sišaukimą. Po atsišaukimu 
pasirašo Anglijos Banko iš- 
dininkas George Anderson.

Atsišaukime skatinami 
gyventojai pagelbėti val
džiai pinigiškai, kadangi 
tik su pinigais bus galima 
šį karą laimėti. Gi pinigai 
reikalingi amunicijai, ka
reiviams apmokėti ir visai 
karo mašinai. Be to, kaip 
paprastai, ir valdžios užlai
kymas brangiai atsieina.

Šaukia todėl, tik pinigų 
ir pinigų.

Anglijos parlamente nu
balsuota dabartinio parla
mento veikimą prailginti 
visam karo laikui, kadangi 
nauji rinkimai skelbti te
kino karštu laiku yra nepa
ranku.

TURKAI STATOSI.

Atėnai, gr. 23. — Kuomet 
anglai iš Suvla ir Anzac. 
ant Gallipolio, prašalino sa
vo karuomenę, turkai pra
dėjo ofensivą ant Krithia- 
Sedd-el-Bahr, norėdami li
kusius talkininkus suvary
ti jurėsna.

GRAIKŲ MOTERIS 
IŠŽUDYTA.

Paryžius, gr. 23. — Iš Sa
lonikų į Temps pranešta, 
kad daug graikų ir vaikų 
turkai išskerdę Meskonis- 
sia, Mažojoj Azijoj. Išsker
dę už tai, kad graikų gau
ja ten nužudžiusi vieną tur
ką.

(1) Suezo kanalas, per kurį vokiečiai-turkai veržiasi Egiptan; (2) Geografinis Su- 
ezo kanalo stovis; (3) Vokiečių fieldmaršalas von Mackensen, kuris, sakoma, va
dovausiąs vokiečių-turkų armijoms; (4) Sir Reginald Wingate, Anglijos genero

las, Egipto ginėjas.

SUOKALBININKO 
IŠPAŽINTIS.

New York, gr. 22. — 
Federaliai detektįvai čionai 
areštavo dar Fredericką 
Metzler, kuris buvo Paul 
Koenig’o sekretorium. Koe
nig seniau areštuotas už 
konspiracijas.

Metzler policijai išpaži
no, kad kapitonas von Pa
pei! buvo vyriausiuoju tarp 
teutonų suokalbininkų, tė
čiai! už jį negeresnis buvo 
ir kapitonas Boy-Ed. Jie
du darė suokalbį sunaikin
ti kanalą Welland, kiiriuo- 
mi į Kanadą plakdinami 
javai.

Suokalbiu esą įmaišyta 
daug šios šalies piliečių, pa
einančių iš Vokietijos ir 
Austrijos.

FORDUI KELIONĖ 
BRANGIAI ATSI

EISIANTI.
Londonas, gr; 23. — Iki 

šiam laikui milijonieriaus 
Fordo “taikos” kelionė į 
Europą jam jau atsiėjus 
$125,000. Ford su savo 
partiją išlipdamas Christia- 
nijoj iš laivo Oscar II, to 
laivo styrininkui ir kitiems 
darbininkams išdalinęs 
$10,000.

Ford nusprendęs išleisti 
vieną milijoną dolerių, bi 
tik jam pasisektų dabarti
nį karą sustabdyti.

— New York, gr. 23. — 
Vokietijos atšauktas paly
dovas, kapitonas von Pa
pei!, vakar iškeliavo į Vo
kietiją.

— Londonas, gr. 23. — 
Visoj Anglijoj renkama au
kos nukentėjusioms del ka
ro serbams.

Rusai vokiečius 
atgal stumia.
Londonas, gr. 23. — Dai

ly Express korespondentas 
iš Geneva telegrafuoja, kad 
vokiečių ofensivas Rygos- 
Dvinsko fronte niekais nu
ėjo. Von Hindenburg su 
savo armijomis prieš rusų 
kontratakas neatsilaiko, 
pameta vietomis anuotas 
kitokią karinę medžiagą ir 
traukiasi atgal.

Kelis kartus vokiečiai 
mėgino persikelti per Dau
guvą, bet buvo priversti 
mesti šalin tą savo suma
nymą. Panešė tik didelius 
nustolius ir nieko gero ne
atsiekė.

Penkios vokiečių divizi
jos traukiasi link Tukum. 
Rusai neatsileizdami paskui 
anas seka ir vokiečius plu- 
šiną.

Eina didelis mušis arti 
Uxhull.

PARDAVINĖS ARK
LIENĄ.

New York, gr. 23. — Vie
tos sveikatos departamen
tas nuo sausio 1 d. 1916 m. 
nekuriems mėsininkams lei
do pardavinėti arklieną 
(arklių mėsą). Sveikatos 
komisionierius niekam ne
siūlo arklieną pirkti ir ja 
maitinties, bot norintiems 
tai daryti ir nedraudžia. 
Arkliena esanti sveikesnė 
už bile kokią kitokią mėsą, 
nes arkliai nekuomet neuž- 
krečiami tuberkuliozu.

— Christiania, gr. 23. — 
Čionai mirė vienas iš Fordo 
part. Lloyd M. Bingham. 
Miręs nuo plaučių uždegi
mo.

Pabėgėlių var
gai Rusijoj.

Saratovas. Bendro lietu
vių skaičius patirti neteko, 
nes nei miesto, nei zemst
vos tam tikrų užrašų nebu
vo daroma, tik šiomis die
nomis pradėta tas darbas.

Tečiaus yra pabėgėliams 
namų, kuriuose gyvena vien 
lietuviai. Sakysim, yra 
vieni rainai, kuriuose gyve
na daugiau nei 100 vienų 
lietuvių. Apie šiuos namus 
pakalbėsiu paskiau. Visa
me mieste pabėgėliams bus 
arti 50 bendrabučių ir, aiš
ku, kiekviename bus lietu
vių. Buvo nutarta, pasam- 
džius žmogų, apeiti juos vi
sus ir, nors aplamai, patir
ti, kiek išviso lietuvių, bet, 
deja, man iš Saratovo iš
važiuojant su tuo žmogumi 
susieiti nebeteko.

Sodžiuose apgyvendinta 
jau 43,000 žmonių. Aišku, 
kad ir čia pakliuvo ne vie
nas lietuvis. Pabėgėliais 
rūpinasi miestas ir zemst
va. Čia kad ir nėra pana
šių ujimų, kaip Nižniame. 
tečiau šelpimo darbas tik 
dabar kiek tvarkingiau 
pradedamas dirbti.

Pabėgėliams pietų never
dama. Dalinama “pajo- 
kai.” Stotyje dižuruoja 
studentų medikų. Jų tik
slas žiūrėti sveikatos. Dar
bo biure tarnauja vien ru
sai. Yra registracijos ir 
kartu pašelpos stalas. Ten 
viena rusė. Per pabėgėlius 
apsistojus ją užsirašyti ir 
gauti pinigų, pačios rašyto
jos nė nematyti. Sunkus 
vargelis, kol patenki prie 
jos. Ir, apskritai, lietuvio 
vardas visur naujai skam
ba; vienur jį maišo su len
ku, kitur su latvii!, o kaikur 
ir visai nežino.

Yra didkunig. Tatjanos 
komitetas. Pirmininkė vi- 
ce-gbubernatorienė. Duoda 
pašelpų, rūbų ir t.t.

Grinkevičius pirmas pra
dėjo rupinties, kad šalę len
kų, žydų, latvių butų ir lie
tuvių komitetai. Ir tie na
mai, kuriuose gyvena dau
giau' negu 100 lietuvių, yra 
Grinkevičiaus darbas. Mat, 
jis yra miesto durnos narys. 
Užtat gal būti, jam ir pa
vyko juos išgauti. Namai 
dideli, erdvus, švarus. Ki
tuose miestuose į tokius na
mus sugrustų ne 100, bet 
du šimtu, o gal ir daugiau. 
Išgavus iš miesto pinigų, 
iš lentų padarytos kaipir 
lovos. Tuose namuose pa
bėgėliams yra duodami pie
tus. Pasamdyta virėja iš 
gautų “pajokų” pinigais, 
padedant ir kontroliuojant 
vienam, kasdien vis kitam, 
pabėgėliui, perka ir verda. 
“Pajokas” tiesiai į rankas 
neduodamas. Visi paten
kinti. Tvarkos bei švaru

mo žiūrėti namuose yra iš 
pačių pabėgėlių. Apatinia
me-gyvenime — po skliaus
tais yra intaisyta tų namų 
valgykla, kurioje, kaip sa
ko patįs pabėgėliai, esą 
“smagu valgyti.” Viena 
nelaimė tos didelės šeimy
nos (inėjus atrodo ji soti, 
švari, net turtinga...)—vai
kučiai serga. Dar Sarato- 
van tebvažiuojant, kelyje 
apsirgo vienas kitas tymais 
(blusinėmis), nuvažiavę į 

vietą apsirgino ir sveikuo
sius.

Sunku musų žmoneliams, 
įbaugintiems, kas ir patar
ti; tečiau viena moterėlė 
buvo nusiuntusi savo vaiką 
ligoninėn, bet vaikas... tuoj 
mirė Vadinas, ligoninėje 
vaikai miršta — nebesiųsti 
ten. Tad paskiau nei kuni
go, nei kitų žmonių neklau
sė. Dauguma vaikų persir
go tuose pačiuose namuose. 
Vienok dabar jau visi svei
ksta, taisosi ir po savaitės 
kitos bus visi sveiki.

Reikėtų dar vienų namų 
lietuvių pabėgėlių prieglau
dai arba vaikų bendrabu
čiui ir mokyklai. P-n a s 
Grinkevičius žada ir čia pa
dėti. Pirmučiausią^ reika
las — mokykla.

Kalbama, kad darbo biu
re tarnautų ir lietuvis bent 
vienas.

Žadama pasamdyti Grin
kevičiui padėjėjas, kur tam 
tikromis valandomis butų 
Lietuvių Komiteto bute, ei
tų į stotį sutikti pabėgėlių 
ir t.t., žodžiu, kad butų vi
sai atsidėjęs pabėgėlių dar
bui.

Grinkevičiaus žmona (ru
sė) taippat, kiek galėdama, 
darbuojasi lietuviams pabė
gėliams, padėdama taisyti 
bendrabučius, laikyti juos 
švariai ir t.t.

Kol kas Saratove nėra, 
lietuvio mokytojo, nei mo
kytojos, nei vaikų bendra
bučio vedėjos ar šeiminin
kės. Įsteigs mokyklą ir 
vaikų bendrabutį, jie bus 
reikalingi.

Lietuviai Saratove gyve
na. šie: inž. GrinkeMičius 
(M. Sergiejevskaja ir Poli- 
ceiskaja 56—58), dvarinin
kas Graužinis (Dvorianska- 
ja 39), inž. Pr. Morkūnas 
(Niemeckaja 31), buhalt. J. 
Samulionis (Moskovskaja 
27, Upravl. Uralsk-Jeleck. 
žel. dor.), gm. teisėjas Ra- 
džiukynas nuo Simno (D. 
Tat. komitete), kun. Čapli
kas (nuvažiavo Astracha
nei! ir ten gyvena).

Lenkai čia plačiai gyve
na.

Mokosi keli šimtai vaikų 
ir jau suspėjo vieną, kitą 
lietuviuką pritraukti, ku
riuos dabar nelengva atgau
ti.

Latviai gyvena sunkokai.
Mano greitu laiku atida

ryti mokyklą. “L. B.”

1



LD. “KATALIKAS,” gruooudzio 23, 1915.

■iniiiniiiiiviiiittiiiiiMiiiiiiBi’iiiWiM^
* i 1
I LIETUVIŲ DIENBAtlia

j KATALIKAS Į 

g Leidžiamas kasdien, išėmus sekma- g 
dieniais ir Šventadieniais,

Tananevicz Publishing Co., ’’ 
| J. M. Tananevičius, prezfQentas, J ’ g S. P. Tananevičius, vedėjas.. g 

Dienraščio prenumerata:
II Metams ............  $5.00 Į
B Šešiems mėnesiams.. 3.00 g

Trims mėnesiams .... 1.75
Užsieniuose .............. 7.00 I

| Laiškus siunčiant visuomet reikia įį 
adresuoti: y

i Lietuvių Dienraštis Katalikas i 
13249 S. Morgan St., Chicago, III. I 
| Telephone Yards 6870—6871. j I ■iiiniB>iiliMiiiKB:s9BiiiiaiiiiMi!ii>a9ii!a«!Miiiiimiiuiaa g
S LITHUANIAN DAILY |
M B

■ KATALIKAS ■I Published Daily except Sunday f
| and Ho lidays g

byJ Tananevicz Publishing Company,! 
| J. M. Tananevicz, President, |

S. P. Tananevicz, Manager.
Terms of Subscription: 1

| One year ..,,........................... $5.001
«■ | Six months ............................... $3i001a Three months ........................... $1.75 f

! Foreign countries ................... $7.00 ■g Advertising Bates furnished upon g 
Application.J All correspondence must be f g addressed to g

i Ths Lithuanian Daily Katalikas!
■3249 S. Morgan St., Chicago, III. | 

v. I _ _ _ _ _ _ I

tautos ateičiai. Nes tai 
bendras reikalas.

Bet kol-kas bus, mes vis- 
vien esame visų pamiršti.

AVANTURISTAS 
SUSIPRATO.

Mieste El Paso, Tex., an
dai, pas Suv. Valstijų kon- 
sulį žinomas Meksiko avan- 
turistas Villa atlaikė kon
ferencijų su laikino Meksi
ko prezidento Carranzo į- 
galiotiniais. Ten abi pusi 
pasirašė po sutartimi, kad 
Meksike revoliucija jau pa
baigta. Viliai pastaraisiais 
laikais su savo “armija” ė- 
mė nesisekti, tait verčiau 
pertraukti revoliuciją.

Kaip pranešama, taika 
padaryta sekančiomis išly
gomis:

Carranzos valdžia Vilios 
generolams ir šalininkams 
suteikia amnestijų.

Villa iškeliauja į Suvie
nytas Valstijas kaipo poli- 
tikinis pabėgėlis.

Vilios generolai ir šali
ninkai pasiduoda Carranzai 
su visomis provincijomis, 
kurias savo rankose laikė.

Vilios “armija” prijun
giama prie Carranzos ka- 
ruomenės ir toji karuome- 
nė pagaliau stoja prieš kitą 
avanturistą Zapatą, kad šio 
viešpatavimą pabaigti.

Suv. Valstijų valdžia lei
do Viliai apsigyventi Cali- 
forui joj, ar kur kitur. Pa
miršta viskas, kaip jis a- 
merikonus žudė, kiek nekal
ti; žmonių apiplėšė, kiek 
kraujo praliejo, kiek ne
smagumų ir lėšų pridirbo S. 
Valstijoms. Viskas pamir
šta, ačiū dabartiniai admi
nistracijai.

Bet ar Meksike revoliu
cija pasibaigs iš ten Viliai 
išsidanginus, tai jau kitas 
klausimas. Apie tai vakar 
minėjome.

PULK. ROOSEVELT 
KANDIDATU?

Plieno trusto galva, mili
jonierius Gary, andai New 
Yorke buvo parengęs poky
lį. Aname dalyvavo visi 
plačiai Amerikoj žinomi 
turčiai. Tarpe jų buvo ir 
pulkininkas Roosevelt.

Pokylyj-susirinkime, ži
noma, buvo apkalbama ir 
dabartinės politikos stovis. 
Ir štai kas dabar paaiški:

Milijonieriai visomis jė
gomis stengsis demokratų 
partiją ateinančiais prezi
dento rinkimais sumušti. 
Stengsis progresistus iš- 
naujo patraukti po repub- 
1 i komi part, sparnu, ir kad 
savo tikslą atsiekti, stengsis 
pulkininkų Roose veltų iš 
tos partijos padaryti kan
didatu į prezidentus. Nes 
tik vienas Roosevelt, kandi- 
duodamas į prezidentus, 
galės demokratų partiją su- 
truškinti. Gi kuomet Roo
sevelt busiąs išrinktas pre
zidentu, tuomet milijonie
rių pienai bus lengva įkū
nyti: jie nori, .kad S. Val
stijos turėtų milžinišką ka
ro laivynų ir sausžemio ka- 
ruomenę.

Tokie tai sumanymai ir 
busimosios pastangos.

Šion šalin norima įkūny
ti militarizmas, kad pas
kui jo nei pats pragaras 
nesugriautų.

Gi militarizmo priešakyj 
norima pastatyti p. Roose- 
veltą.

Dabartinis baisus karas 
Europoje skaudžiausiai pa
lietė visas mažesniąsias tau
tas. Karo viesulą išžudė- 
išblaškė belgus, lenkus, lie
tuvius, latvius, serbus, čer- 
nogorus. Turkai išskerdė 
armėnus. Visas pasaulis 
tas visas nukentėjusias ir 
kenčiančias tautas atsime
na. Tik viena lietuvių tau
ta ir Lietuva pamiršta.

Antai net pats katalikų 
Bažnyčios galva, popežius 
Benediktas XV, šelpia gar
siomis aukomis belgus, šel
pia lenkus, užtarau ja žudo
mus armėnus. Vatikanas, 
popežiui paliepus, paskiria 
visam pasaulyj vienų, ir tų 
pačių diena bažnyčiose at
laikyti pamaldas už Belgi
ją, Lenkija ir 1.1.

Štai Amerikoje tomis tau
tomis oficialiai rūpinamasi.

(Ii lietuviais niekas nesi
rūpina.

Pagaliau štai Suv. Vals
tijų kongresas išneša rezo
liuciją, idant ateinančių 
Naujų Alėtų diena butų ro- 
kuojama Lenkijos diena. 
Prezidentas Wilson išlei
džia proklamaciją, kad tą 
dienų S. V. gyventojai ne
pasigailėtų aukų lenkų tau
tos ir Lenkijos sušelpimui.

Apie nukentėjusius lietu
vius niekas nei puse žodžio 
neprisimena. Lietuvos ir 
lietuvių tautos niekas nepa
žįsta. Niekas musų tautos 
nežino ir dar mažiau ką to
kio apie jų nugirsta. Bet 
stebėtiniausia tas, kad net 
Vatikane apie lietuvius ne-

• prisimenama. Rodos, mes 
būtumėm nekatalikai, bet 
kokie stabmeldžiai.

Už tai daugiausia kaltas
• musų susiskaldymas, pra- 

vardžiavimųsis. Lietuviai 
pasidalino į kita kitai prie
šingas sroves ir visi nieko 
neveikia. Tik ir tegirdima: 
tu laisvamanis, 'tu klerika
las, tu šioks ir kitoks.

Taip dalykams stovint 
ir eina viskas savotinomis 
vėžėmis. O juk butų didis 
laikas abiem pusėm nusilei
sti, visokių tuščia neapy
kantą mesti šalin ir dar- 
buoties išvien laimingesnei

Amerikonai bijo 
vokiečiųpergales.

Charles Edward Russell, 
garsus socialistų veikėjas ir 
rašytojas, San Francisco 
mieste andai pasakė pra
kalbų, kurioje išsireiškė, 
kad jaigu vokiečiai išeitų 
pergalėtojais, tai ir Suvie
nytose Valstijose jie pradė
tų savo veikimų. Jis taip 
kalbėjo:

“Pirmu dalyku, kurį vo
kiečiai pasistatę savo tiks
lu, tai yra užvaldyti ir su
vokietinti Canadą. Turėtu
me tada vokiečus prie mu
sų rubežiaus. Vokiečiai tų 
padarys, kadangi Canada y- 
ra pakelyje į tolimus Rytus. 
Vokiečiai prie to ręngėsi 
dar pirm karo ir pienavo tų 
atsiekti apgulimu ir laivų 
pagelba. Ką tas del mus 
reikštų? Gi štai ką: kada 
turėsime tokį kaimyną su 
skirtingais siekiais ir min
timis, privalome apsidru- 
tinti musų parubežyje ties 
didžiaisiais ežerais, pasta
tyti fortus ir sudaryti drut- 
vietes dešimties mylių plo
čio.

O kitas vargas bus su P. 
Amerika. Vienas Berlyno 
laikraštis andai prasitarė, 
kad vokiečiai po karui pirk- 
lybiniu žvilgsniu susimes į 
Pietų Ameriką. Atsilikome 
nuo pirklybinių santikių su 
Pietų Amerika dabar, lai
ke karo, o iš to išeina, kad 
artinasi iš to atžvilgio ne
susipratimai tarp vokiečių 
ir mus.”

Ch. Ed. Russell pasitiki 
Francija.

Russell persitikrinęs, kad 
franeuzai tik gali ameriko
nus nuo vokiečių pavojaus 
išgelbėti. Jis sako: “Tik 
Francija viena kovoja už 
mus. Jaigu ne Francija. 
vokiečiai senai butų užtūpę 
mums ant sprando. Ji ko
voja ir už visą pasaulį ir 
jei jinai prakiš, vokiečiai 
užvaldys visų pasaulį.”

Russell be to sako, kad 
negana turėti daug turtų, 
daug žmonių, bet delei ap- 
siginimo reikalinga įvesti 
priverstiną kareiviavimą ir 
sudaryti galingų karuome- 
nę.

Vokiečių pergale iššauktų 
paniką.

Kitas žymus amerikonas, 
Harvard’o universiteto pro
fesorius, O. M. M. Sprague, 
atstovas amerikonų dien
raščio “Boston Post,” į už
klausimų “Kokių reikšmę 
padarytų į Suv\ Valstijas 
vokiečių pergalė” — atsa
kė: “Užstotų didžiausia pa
nika, kokios neatsitiko mu
sų historijoj. Butų užduo
tas musų kraštui finansinis 
smūgis. Suv. Valstijos at
sidurtų fabrikanto padėji
me, kuris, suvedęs skaitli
nes iš visų kampų, pastebi, 
kad trūksta jo tolimesniam 
darbui lėšų ir jis slenka 
prie bankroto.

Jaigu vokiečiai pergalė
tų, jie, be abejonės, talki
ninkus prispaustų po dide
le našta karinių atlyginimų 
----------------  . ■ .—». - ■■■". ■

Europos militarizmas ir 
^amerikonus jau pamokė. 
Jie šiandie supranta, kuo 
militarizmas kvepia ir to
dėl neleis jam čia šaknis 
suleisti.

ir juos tokiuo budu priver
stų atsakyti Amerikai pas-' 
kolų grąžinimų neaprube- 
žiuotam laikui. Tada viso
je šalyje turėtų apsistoti 
pramonė ir prekyba, o dar
bininkai liktų be užsiėmi
mo.”

Vokiečių pergalė—žmonių 
valdžios prapultis.

Amerikonas Gifford Pin- 
chot, vienas Progresivinės 
Partijos tvėrėjų, taip išsi
tarė :

, “Jaigu karų laimės tal
kininkai, Suvienytos Vals
tijos jokių vargų neturės. 
Ales, amerikonai, tada ga
lėsime vystyties be kliūčių., 
Jaigu talkininkai laimėtų, 
Europds demokratija butų 
pilnai užtikrinta laisve ir 
butų paliuosuota nuo mili- 
litarinės autokratijos, o tai
kos ramumas ilgam butų 
nustatytas. Tečiau, jei lai
mės vokiečiai, tuomet de
mokratijos viešpatavimas 
Europoje atsirastų pavoju
je, o reikia pasakyti, kad 
jei demokratija pavirs aug- 
štielninką senam kontinen
te, tai jinai neilgai ir čia 
pagyventų.”

FARMERIŲ GYVENI
MAS IR JŲ BUDAS.

Del išsilaikymo farmterio 
šeimynos, pr i skaitant visas 
smulkmenas, atsieina, abel- 
nai imant, $595.08, o pati 
■farma suteikia tik $421.17 
pelno. Tokis yra raportas 
išduotas Washingtono žem
dirbystės departamento, su
rinktas iš keliolikos šimtų 
farmų.

To pat/ies departamento 
raportas paeįuoda pozityvi
nėmis skaitlinėmis teisingą 
savistovi farmerinį gyveni
mų ir farmerių padėjimų, 
kurie jokiuot budu neapsi- 
imtų palikę jfarmas apsigy
venti mieste. Farmeris tu
ri užtikrintą; būvį. Aštuo- 
niasdešimts ^procentų visų 
Išlaidų jis padengia pelnu, 
paimtu iš nuosavios faunos. 
Daugumoj distriktų farme- 
riai turi nuosavio kuro, o 
kai-kur ir gazo ir aliejaus. 
Kiekvienas farmeris ' turi 
teisę gamintis tai, kas jo 
gyvenimui būtinai yra rei
kalinga ir jo iš pastogės 
niekas nevaro ir jis niekie
no nespaudžiamas.

Toks farmerių savistovis 
gyvenimas, nors jis nerie
bus skambučiais, bet lai
mingas. Farmeris nebijo 
bedarbių; farmeris nuolat 
arti su gamtos gražybėmis, 
su tyru, nesudrumstu oru. 
Tos visos palinkybės jame 
išdirbo tvirtų būdų. Priei
ti prie jo yra sunku, pa
tingai sunku įsprausti jam 
kokių nors politikinę min
tį, bet kartų jį pakreipsi 
link geros minties, buk už
tikrintas ,kad turėsi tvirtų, 
energingą šalininką arba 
pagautos ideos palaikytoją.

Farmerių elementas už- 
tad ir valstybei labai svar
bus. V.

“Subytino” jį.
— Alan kartų teko matyti 

vienų narų, kuris galėjo de
šimts minučių išbūti po 
vandeniu.

— Tas niekis! Alan kar
tą teko būti liudininku kaip 
vienas naras panėrė ir pas
kui visai iš po vandens ne
iškilo.

Juokeliai.
Senam kontre.

— Mano gerasis Pranu
li, parodyk man, kaip iš ši
to miško išeiti.

— O iš kur ponas žinai, 
kad aš esu Pranulis ir dar 
gerasis?

— Šiaip sau sugalvojau.
— Na, tai ponas sugal

vok, kaip iš to miško išeiti, 
oooooo

' Saliune.
— Nesuprantu, kodėl 

raudono vyno butelį dau
giau kainuojate negu balto?

— O kaip tamsta manai? 
Ar tai dažų galima gatvėse 
pasemti?

oooooo
Pradėjo nuo antros, 

n i - • i i • i/sua ir rasiOnute virbalais mezga palengvėjimu

nuo

pančekas; ateina motina ir 
klausia:

— Kick gi padirbai 
vakar?

Onutė atsako:
— O, mamyte, aš jau an

trų pančekų baigiu.
— Ištikro? — taria moti

na. — Parodyk gi man pir
mutinę.

— Tai kad aš nuo antros 
pradėjau — atsako Onutė.

oooooo
Širdingiausias atsakymas.

Trįs moterįs kalbasi pasi
tikėjimo valandoje. Kaž
kas užduoda klausimų, ko
kiam amžiuj vyriškis la
biausiai interesingas.

Nesenai ištekėjusi jauna tųjų susuktas raištis ir pri- 
mjoteris į tai: rištas prie lovos.

— Nuo 20 ligi 50 metų.
Persiskyrėlė:
— Tiktai ligi 30 metų.
Gi sena mergina sunkiai 

atsidusdama:
— Och, visuomet!...

oooooo
Nevienodos nuomonės.

Keturios jaunos moterįs 
labai užimančiai kalba apie 
moterystę.

— Kogi reikia? — pa
klausė jų viena — kad vy
ras visuomet butų geras?

— Pinigų, pinigų ir dar 
pinigų.

— Meilės, meilės ir dar 
meilės — tarė antroji.

— Jaunystės, visuomet 
nesuteptos jaunystės, ne
mirtingos jaunystės — at
siliepė trečioji.

— Gi man rodosi — pra
bilo ketvirtoji — kad rei
kia kantrybes ir nuolatinės 
kantrybės.

oooooo
Artistas iš prievartos.

— Alartin, nagi kam tu 
kiaules tepi juodu dažu?

— Musų ponas pakvietė 
kelis grafus šernus medžio
ti ,bet kad šiam miške šer
nų nėra, tai man liepė po
rų naminių kiaulių juodai 
apteplioti ir jos bus lauki
nės... I

oooooo
Teisme.

— Ar buvai kuomet nors 
baustas?

— Ne.
— Ne? o juk čia taringo

se kuoaiškiausiai pažymėta, 
kad už laikrodėlių pavogi
mų buvai 14-kai dienų ka- 
lėjiman uždarytas.

— Na, jei man ponas tei
sėjas nenori tikėti, kad aš 
nebuvau nubaustas, tai ir 
aš ponui teisėjui netikiu, 
kad tenai tose kningose to
kie niekai turėtų būti pa-
žymėti. mokykloj.

oooooo

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų 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 nebudingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
ikaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
j^l imk White Bock Beumatlzmo vai- 
itą ir rasi tikrų palengvinimų ir urnų

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

ATRASTA NUŽUDYTA 
MOTERIS.

Alaus iš vežioto j as, Hen
ry Zeiman, 4544 Kominsky 
avė., kaip paprastai, užėjo 
į Našlės Petronėlės Janu- 
ševskos namus, 455 Karlov 
avė., ir tenai atrado našlę 
nužudytų.

Jos lavonas gulėjo ant lo
vos. Ant kaklo buvo už
nertas iš paklodės ant grei-

Tuščios nuo alaus bonkos 
ant stalo liudijo, kad Janu- 
ševska žmogžudį buvo pri
ėmusi gana svetingai. Ir 
turbut po to jinai buvo pa
smaugta.

Iš nužudytosios 16-kos 
metų sunaus policija paty
rė, kad beveik per ištisus 
metus į jų namus vakarais 
lankėsi vyriškis, kuris mo- 
tinon buvo įsimylėjęs ir 
prie kurio motina buvo pa
linkusi. Vaikas nežino to 
vyriškio pavardės, nei neži
no, kur jisai gyveno. Bet 
žino, kad nekartų jis grasi
nęs jų nužudyti.

“Motina jo nemylėjo — 
pasakojo vaikas policijos 
seržantui — ir pastaromis 
dienomis abudu bardavosi, 
nes jis norėdavo, idant mo
tina jį pabučiuotų.

“Vienų kartų, būdamas 
kitam kambaryj su savo 2 
broliais ir seserimi, aiškiai 
girdėjau, kaip jis į motinų 
pasako: Kuomet nors tave 
užmušiu. Tai pasakęs kuo- 
greičiausiai išsinėšino per 
duris.

“Nuo to laiko aš jo dau
giau nemačiau, bet pirm 
kelių dienų motina man pa
sakė, kad jinai gavusi nuo 
to vyriškio žinių, ir užtik
rino, kad gal tasai nenau
dėlis daugiau neatsilankys 
į musų namus.”

Policija tikisi žmogžudį 
suimti, nes ant stalo jis pa
liko dėžutę nuo briežiukų ir 
ant bonkų pirštų pėdsakius.

Janiševska buvo našlė, 
turėjo aplink 40 metų. Gy
veno su keturiais vaikais, 
kurių vyriausias 22 metų. 
Šjs su savo jaunesniuoju 
broliu buvo darbe, kuomet 
pitkadaris motinų pasmau
gė. Kitu du vaiku buvo

, 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.

Extra
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

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

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

3? 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 Banta

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.

Tananevicz Savings Bank 
Real Estate Department
Parsiduoda 2 lotai ant 45 

gat., arti avė. Kai
na tų lotų tik po $350. Kas 
pirma atsišauks, tas pigiai 
(už minėtų kainų) 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 šių madų, 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. Tų namų 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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Lietuviai 
Amerikoje.

ATSTATINĖJA DARBI
NINKUS; TMD. 142 

KP. VEIKIMAS.

Roseland, Ill. Nekuriu 
Chicagos apylinkių žmonės 
džiaugiasi pradėję dirbti 
pilnas dienas ir savaites, o 
musų apylinkėje, arba ko
lonijoje, daug- jaunikaičių 
laukia nusiminę Kalėdų 
švenčių, nes šioje apylin
kėje didžioji dirbtuvė Pull
man Car Works Co., pradė
jo atstatinėti nuo darbo 
darbininkus. Sužinoję, kurs 
nevedęs, tuoj atleidžia iš 
darbo.

Antradienyje, gruodžio 
20 dieną, atleido iš darbo 
apie 300 nevedusių darbi
ninkų. Jų tarpe nemažai 
yra lietuvių, kuriems po 
švenčių prisieis ieškoti dar
bo kitur. Roseland’as paliks 
be jaunimo. Beje, čia lig- 
šiol buvo maža merginų, da
bar susilygins.

Gruodžio 19 dieną 142 T. 
MD. kuopa turėjo susirin
kimą. Nariams buvo išda
lyta TMD. išleista kninga 
“Širdis.” Graži tai kninga. 
Nariai jąja apsidžiaugė. 
Tas padarė įspūdį ir į paša
linius. Į kuopą prisidėjo 
penki nariai ir du senesni 
nariai užsimokėjo nario mo
kestis. Kuopa šiemet gra
žiai gyvuoja. Nemažai nau
jų gabių ir darbščių narių 
įstojo, tik gaila, kad nema
žai yra senųjų, kurie pasi
likę su mokestimis.

Sekantiems metams iš
rinkta valdyba, kurion pa
teko darbštus ir apsukrus 
vyrukai. Išrinkta taippat 
darbininkai, kurie prirengs 
iškilmę pažymėjimui 3-čių- 
jų TMD. sukaktuvių—20- 
met., tappat 10-m etinių su
kaktuvių nuo Vilniaus pilit. 
seimo ir tą patį sekmadie
nį, sausio 10 dieną, 1916 m., 
sukanka 10 metij nuo kruvi
no sekmadienio Petrogra
de. Tan apvaikščiojiman 
yra pakviestas TMD. centro 
pirm. Dr. Zimontas. Ap- 
vaikščiojimo programas su
sidės iš prakalbų, vaidinimo, 
monologų, deklemacijų ir 
kitokių įvairumų. Pusė 
pelno eis naudai nukentė
jusių del karo lietuvių.

Kampinis.

raštin., J. Leskevičia — fi
nansų rašt., J. Wezdzunas 
— kasininkas, Gurąs — 
kningininku, Markauskas ir 
Macekunas — maršalkomis.

Meistų Justinas.

Shenandoah, Pa.—Ellen- 
gowan kasyklose krintan
čios anglįs sužeidė Vincą 
Savickį ir Juozą Daminiką. 
Gi Mappie Hill kasyklose 
sužeista Vincas Butkevičia 
ir Mikas Arlauckas.

Worcester, Mass. — Čia 
atsibuvo 40 valandų atlai
dai. Daug svečių kunigų 
atsilankė. Žmonių kas va
karas prisirinkdavo pilna 
bažnyčia.

Mahanoy City, Pa. — Mi
rė saliunininkas Jonas Dar- 
gevičius. Mirė nuo plaučių 
uždegimo. Turėjo aplink 
40 metų. Velionis nesenai 
buvo persikėlęs iš Shenan
doah.

Pittsburg, Pa.—Iš vienos 
geležinės dirbtuvės išėjo 
straikan 1,500 darbininkų. 
Jie reikalauja 8 valandų 
dienos darbo.

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

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

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.

Ant raudos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite į Tananeviez Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenina* ir Ofisai

314J9 So. Mftsgao SI kart# 32r.w, Chicago 
Specialistai ant

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroaiškų Ligą 

Ofiso valandos:/
iki 8 ryto, nuo 12 iA 2 po pietų, 

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedėlionu vakarais ofisas uždarytu 

Telefonu Yards 687.

IŠ BRIGHTON PARK’O.
Laikytame Keistučio kliu- 

bo priešmetiniame susirin
kime buvo daug kalbėta a- 
pie kliubo naudingumą. Na
riai atsilankė beveik visi. 
Taip kitko nutarta ateinan
čiais metais surengti kliu
bo 5 metų gyvavimo sukak
tuvių apvaikščiojimą. To 
ap vaikščiojimo surengimui 
išrinkta komitetas.

Keistučio kliubas daro 
didelį įspūdį į vietinius gy
ventojus. Visi nariai dar
buojasi kliubo labui. Užtad 
patartina jaunimui dėties 
prie kliubo, nes pajėgų čia 
reikalinga kuodaugiausia. 
Jaigu mes dirbsime visi iš
vien, tai musų dailė kils ir 
musų tauta draug auklėsis.

Išrinkta sekantiems me
tams valdyba: Just. Gustai
tis — pirm., Čėsna — pirm, 
paglebininku, Eringis — pr.

Moline, III.—Čionai dirb- 
tuvėse daugiausiai dirbama 
amunicija. Darbai eina ge
rai ir nauji darbininkai pri
imami. Kas indomjausia, 
kad darban nepiliečiai ne
priimami.

Scranton, Pa. — Nekokį 
Mickevičių, kuris pasivadi
nęs “kunigu,” Mayfieldo 
gyventojai užpuolė, kad ta
sai vos spėjo sveikas pa- 
sprųsti. Jis tenai norėjęs 
sutverti neprigulmingą pa
rapiją, anot vietos angliškų 
laikraščių pranešimo.

GAUSUS PAVALGYMAS 
—PRAŠALINA GALVOS 

SKAUDĖJIMĄ.
Daktaras A. J. Carlson, 

Chicagos universiteto fizio
logijos fakulteto profeso
rius, apreiškė tokį patari
mą: “Jei skauda galvą, tik 
pasivalgyk gerai, o skau
dėjimas prasišalins.”

Dr. Carlson tą patarimą 
apreiškė kuopoje gydytojų 
ir pranešė, kad tyrinėjimais 
jis įsitikrino, jog galvos 
skaudėjimas ir blogas upas 
yra alkio ženklai. Mėgini
mus darė pats savimi, stu
dentais ir gyvuliais.

Kiek Dr. Carlson savo 
patarime, kaip prašalinti 
galvos skaudėjimą, turi tei
sybės — lengva numanyti.

RED. ATSAKYMAI.
Korespondentei iš Rose

land. — Apie tą patį daly
ką aprašė Panemunietis, to
dėl Tamstos raštelį turime 
atidėti į šalį. Neužmirški
te toliaus.

Saliune.
— Už kiek alaus stiklų 

turiu užmokėti?
— Nežinau.
— Kaip tai tamsta ne

žinai? Kiekvienas saliuni
ninkas privalo turėti galvo
je viską, ką svečiai išgeria.

oooooo
Geras paaiškinimas.

— Pasakyk man, tamsta, 
kodėl tamstos plaukai ant 
galvos žili, o ūsai juodi?

— Kas tame stebėtino? 
Juk ūsai yra dvidešimts 
metų jaunesni.

■—inniiwiiiniei'ririnwiiinnii----------- r.
Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apr'edalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- |1 
kotų. g

JONAS BODRIKAS, savininkas Į 
3252*84 S. Horgan St. į 

CHICAGO, ILL.

Taika! Buk Rainus!

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. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas—
“Taika-Buk Ramus”

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

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

$2 Paveikslas už 25c
kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

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

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

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. MorganSt. 'Chicago,* III.

Alpha Eina Gerai, 
Nes jinai Yra Gera

Tai yra Gaivinąs Sveiko Maisto Gėrimas
Tūkstančiai ’ žmonių Chica- 
goję yra ragavę ir mėginę Alpha-—jie 
apskelbė ją puikiu, žibančiu, putojan
čiu gėralu. Šie vyrai ir šios moterįs geria 
Alpha su savo valgiais—jie patiekia ją sa
vo draugams—jie džiaugiasi gėralu, kuri- 
sai troškulį daro smagumu ir jojo užganč- 
dinimą malonum.

Alpha
From the Great 

^McAvoy Brewing Coy

Užsisakykite keisą ALFUOS 
Alpha neturi savyje jokių 
kenksmingų medžiagų. Jinai eina 
gerai, nes jinai yra gera. Užsisa
kykite keisą Alphos nuo savo pirklio 
—džiaugitčs šiuom sveiku, gaivinan
čiu, užganėdinančių gėrimu, Alpha 
kaštuoja tiktai $1.50 už 24 bonkų 
keisą.

te
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NOM-INTOXIOTINO
4N0 WITHOUT DRUGS OP f O»54« ! 
INVIGORATING /
SATISFYING /.

L AND NUTRITIOUS į K 
. SERVE o’jff 
s. COLD

mhV »»f"k ° .ZbBI
c,

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

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

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo, 1918). JA

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

‘SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

l&lna Kas utarniite Ir petnyGia,
——PRENUMERATA KAŠTUOJA: --------- —--

AMERIKOJ [“Ujusias pilSCl matų
EUROPOJ f RosiJ°Jir Lietuvoj $3.50, Angliui aiva Vai joj jr škotjjoj 15 Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi viešą numerį dyk-vt

W. 0. Boczkauskas & Go.
§21-622 W. South Ilk ® lahanoy Cltj, Pa.

■a-g-

i

Į TAUTOS FONDAS - I 
t LIETUVOS VILTIS. I 
I — iSiųskite aukas Tautos Fondui, | 
| o sušelpsite badaujančius ir ser- j jį 
| gančius viengenčius ir prisidėsite I 
j prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES, j
HBIIIIHIill:BlillBIIIIII|llllll|lEBIIIiaiflBai^

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Boom 816) Chicago, III. 
Bea. 8256 So- Halsted St.

Tel. Drover 5828

3 Tel. Drover 7042. |

S Dr. C. Z. Vezelis 1
Į UBTUVYS DENTISTAS «
| Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. “

Nedalioms pagal sutarimą. -
P 4712 So. Ashland Ave. |
” arti 47-toi gatvėa. _

McAvoy Brewing Co.
Telefonas Calumet 5401

“Linksmų Kalėdų” 
--per Telefoną

Pasiek gimines ir draugus, kurių tu ne
gali pamatyti asmeniškai, per Vietines 
ir Tolimosios Distancijos Bell Syste- 
mos Linijas .
Apsimainymas pasveikinimais balsas balsan 
padarys dieną skaistesne ir laimingesne pa
sisveikinantiems.
Nežiūrint, koksai butų tolis, Bell Telefonas 
nuneš pasveikinimo žinią.

O Chicago Telephone Company
Beil Telephone Building

Official 100

“KALENDORIUS DYKAI”

BAKKES'
COFFEEi

26c vertės Kava su 40 centiniti Smaku
Szltą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos IOa Bankes' Dairy stalo 29fi 
Kava Sviestas

Kiti parduoda po 30 o 
Bankas’ geriausia
Creamery Sviestas .. — — —’

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

26?
- Dovanu. Jeigu 

talite pirkti 
Jaukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

Sviestas A r n A D
Puikiausia Arbata ACa Nhllll60s vertos, tiktai po *UC »|>JUU į.
Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertos po w — ** 

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2830 W Madison, st
1836 Blue Island ave
1217 S Halstod St 
1832 S Halstad st

Siaurino dalis
406 W Division st 
720 W North avo 
2640 Lincoln avo 
3244 Lincoln avo
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wontworth avo 
3427 S Halstod st 
4729 d Ashland ave

Ar IMai kur ateiti mijirirtl šh|o ir Antrų Rankų Medžio 
Darų, laatų, lentelių, rėmą, foiaakahriq daigtq ir stogo pepieroa.IDnrų, batą, lentelią, rėmą, fciaakalvią daigtą ir stogo pepieros.

MUSU ČIENtOS YRA ŽEMIAUSIOS.
I CARR BROS. WRECKING CO.
| 3003-8089 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
*i miiiiiiw—gimiimi ii i u i iiiiiiiiiiiiii ii ri ii i mu!■ u mu u i i 'i in —
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LD. “KATALIKAS,” gruooudžio 23, 1915.

Iš Chicago.
MOTERIŲ VEIKIMAS.
Gruodžio 19 dieną Mot. 

Sąjungos 3-čioji kuopa, Ap- 
veizdos Dievo par. svetai
nėje surengė vien moterims 
ir merginoms skiriamas pa
skaitas . Atsilankė gana 
skaitlingas būrys. Prele
gentės pakviestos dvi: Dr. 
Šlakienė ir poni Nausiedie- 
nė. Pirmoji prelegentė pui
kiai išdėstė dalykus kas 
link sveikatos. Antroji — 
apie Moterių Sąjungos rei
kalus. Ragino, kad kuo- 
daugiausiai rašytųsi prie S- 
gos Toliau priminė apie 
Moterių Kalėdini Fondą. 
Atsirado ir aukotoju. Au
kojo sekančios:

Po $1.00: K. Vinckaitė, 
M. Benevičienė, A. Bernic- 
kienė, S. Vizgirdienė, Z. 
Petraitienė, E. Globaitė.

Po 50c.: Nausiedienė, M. 
Birgienė.

Smulkiomis aukomis su
rinkta 60c;; viso labo $7.60.

Panašios paskaitos butu 
gerai rengti visoms kp. ir 
kuodažniausiai. Butu taip- 
pat gražu, jaigu visur atsi
rastu pritarimas taip pra-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie nepastovus oras; po 
pietų šalčiau; rytoj gražu ir 
šilta; smarkus šiaurvakarų 
vėjas.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 42, žemiausia 27 1.

■ Saulė teka 7:15, leidžiasi 
4:23.

Mėnulis teka 6:17 vaka- 
kare. 
1

kilniam užmanymui — Mo
terių Kalėdiniam Fondui 
aukas rinkti.

Prie progos primenama, 
kad 3-čioji Mot. Sąjungos 
kuopa susirinkimus laiko 
kas antrą, sekmadieni kiek
vieno mėnesio Apveizdos 
Dievo par. mokykloj. Mo
teris ir merginos, dėkitės 
prie Sąjungos ir pradėkime 
platu organizuotą darbą.

NAUJAS DETEKTIVŲ 
VIRŠININKAS.

Majoras Thompson de- 
tektivu biuro viršininku pa
skyrė buvusį policijos in
spektorių Nicholas Hunt, 
'kurs pirm trijų metu iš po
licijos tarnybos buvo pra
šalintas. Majoras tikisi, 
kad Hunt miestą nuo pik
tadariu apvalysiąs, nes, bu
vusio prokuroro asistento 
Crowe nuomone, Hunt esąs 
smarkiausia s policianta s
Chicagoj, gi pirm trijų me
tu prieš jį buvęs padarytas 
politikinis suokalbis.

Ir prokuroras Hoyne pa
remia tuos žodžius, sakyda
mas, jogei jis priešais Hunt 
neturįs nieko blogo pasa
kyti.

Reikia pažymėti dar li
tas, kad prokurorui Hoyne 
nuo šio laiko Hunt su savo 
detektivais visame kame 
gelbsti, ty. prokuroras dirbs 
išvien su miesto adminis
tracija piktadariu persekio
jime, ko ligšiol dar nebuvo.

BRANGIAI MOKA Už 
LAIKRODŽIŲ NU

STATYMĄ.
Lake Forest gyvenanti 

milijonieriai savo laikro

džiu nustatymui užlaiko ek
spertą, senyvą žmogelį, ku
riam už tą “džiabą” moka 
$200 mėnesinės algos.

8,000 GALVAŽUDŽIŲ
. PER METUS.
Suv. Valstijose per metus 

esti 8,000 galvažudysčiii su- 
lyg Fredericko L. Hoffman 
aprokavimo.

Tik vienam Chicago per 
praeituosius dešimts me
tu 1,955 asmenis piktada
riu nužudyta.

LAIMĖ NELAIMĖJE.
Anglas aktorius, Sir Her

bert Beerbohm, vakar trau
kiniu atvažiavo Chicagon ir 
karietėlė nuvyko Į Black
stone viešbutį. Ten apsi
žiūrėjo neturįs krepšio su 
$500. Akimirkoj sugrįžo 
geležinkelio stotin ir tenai 
vagone, kuriuomi atvažia
vo, po sėdyne atrado savo 
krepšį su pinigais.

VOKIEČIAI SKRIAU
DŽIA BELGUS.

Daug keliauninku, kurie 
iš Vokietijos iškeliauja Ho- 
landijon, pasakoja, kad vo
kiečiai skaudžiai plėšia bel
gu tautą. Brukselyje ir ki
tuose belgu didesniuose 
miestuose vokiečiai išleido 
paskelbimą, kad kontribuci
ja 40,000,000 franku ($8,- 
000,000) ir toliau turi būti 
sudedama kas mėnuo.

Atsitikime, jaigu kas ne
paklauso vokiečių uždėto 
gubernatoriaus ir atsisako 
užmokėti kontribuciją, yra 
labai skaudžiai baudžiamas. 
Jaigu kas nuo tokios kon
tribucijos išsisukinėja dau
giau dviejij kartą, tai toks

M.A.J.TMANEVICZ
UYBYWJUB CHiiuntcAĮ 

Aydo ligas vynUmatarų ir valką 
3B49 8. Marfan St, Chioofo, BL

“BIRUTĖS” KALĖDŲ 
KONCERTAS,

Rengiamas nedėlioj, gruodžio (Dec.) 
26 <1., 1915 m. šv. Jurgio parap. sve
tainėj, 33 gatvė ir Auburn avė., pra
džia S vai. vakare.

Atsilankykite i “Birutės” Kalėdų 
'Koncertų, kad:

Išgirsti “Birutės” maišyto choro 
dainas, vyrų choro dainas, solistų dai* 
nas, duetus ir t.t.

Pamatyti vienodai pasirėdžiusios 
“Birutės” choristus, išpuošta svetai
nę, puikiai išrėdytą artisto Šileikos 
pieštomis kurtinomis sceną;

Pasigėrėti vakaro malonumu, nauja 
tvarka, įspūdžiais,'1 .jaunimo draugišku
mu; *į-

Pasimatyti ir pasilinksminti su sa
vo’ pažįstamais bbi draugais;

Smagiai užbaigti Kalėdų šventę.
Svarbiausia programo dalis, tai M. 

Petrausko, St. Šimkaus, A. Pociaus, 
Bound ir kitų dainos. Po programų! 
ŠOKIAI. .Visus kviečia

■ ? j " ■ “BIRUTĖ.”

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

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

CHICAGO, ILL.

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystės
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Piršlybos teisių
,, Abelnos Hietorijos
„ Suv. Valst. Misterijos
„ Geografijos
» Piliętyotšs
„ Politiškos Ekonomijos

„DailarašystSs 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO P1ET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 9130.

^360 Emerald Avė., ' Chica

drąsuolis beįgas esti nubau
džiamas mirtimi, žodžiu sa
kant, vokiečiai, kaip išma
no, taip vargina belgus. Ne 
kitaip jie elgiasi ir su lietu
viais.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Hoisted St

Turi geriausią pasi»eki*aą. Ka> 
nakt pilna* žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriauitua 

vaidinimu* ui pigiausia* kai
na*.

Ui Se čia pamatysi gražanj 
Teatrą, kaip vidurmiestyje ui 
60<s.

NedUioml* 10c. balkonas, 15c. 
Kaino* Mokiomis dienom!* ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. to
mai.

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

po pietų. 
Jei nori linksmai prakirti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

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.
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.

EXTRA! EXTRA!
Didelis išpardavimas kalėdinių 

dovanų, kaip tai: auksinių daiktų, 
deimantų, žiedų, visokių puikiausių 
laikrodėlių naujausios stailos. Pil- 
niausis storas yra užkrautas įvai- 
riausiais, geriausiais daiktais. Už- 
kviečiu visus draugus ir pažįstamus

atvažiuoti arba ateiti ant didelio kalėdinio išpar
davimo. Praisai (kainos) yra ant visų daiktų nu
mažinti, taip, kad niekur negali gauti už mažesnę 
kainą tokį pat daiktą, kaip pas mane pirksit. Taip
gi, katriem reikalingi akiniai del nešiojimo, jeigu 
Jūsų akis skaudamos arba pavargusios, taipogi jei
gu turite galvos skaudėjimą, aš parinksiu Jums 
akinius, taip kad Jums galvos skaudėjimas tuoj 
praeis ir ant akių lengvinus pasidarys iš pirmos 
dienos. Aš esu senai apsigyvenęs Chicagoj, ir kat
rie pas mane pirko, tie kiekvienam gali patikrinti, 
kad aš buvau teisingas ir geriausis Jūsų draugas 
lietuvis.

PETER MILLER 
2256 W. 22nd St. phone Canal 2941 ChicngO, III

DIDELĖS DOVANOS, KOKIŲ 
DAR 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. Taigi kiekvie
nas, kas prisius viršminėtus $6.00, 
gaus uždarbio $2.50. Atsišaukite pas 

Juozapas J. Palekas,
4629 So. Paulina gat., Chicago, Ill.

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 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė, Chicago, Ill.

LIETUVISGRABORIUS I
Geriausias gra- 

borius ant Bri
dgeport!). Atlie
ka darbą geriau
siai.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius likto
rius ir 12 ve
ną palmą.

Tel. Drover 4139

A. MASALSKIS
3305 Auburn Ave., Chicago

Biznėriai garsinkitesL.
D. “Katalike”.

PUIKIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
Šiame paveiksle Jus matote vieną puikiausių dovanų, kurią 

su mielu noru ir su padėka priims kiekvienas Jūsų šeimynos na
rys, kiekvienas giminė ir kiekvienas draugas. Šioji dovana 
tinka kiekvienam, ir kiekvieną jinai daro užganėdintu ir lai
mingu. Šioji dovana tinka kiekvienam: senam ir jaunam, vy
rui ir moteriai ar merginai, vaikui ar mergaitei. Tai nėra vie-; 
na tų dovanų, kurios tęsia tiktai keletą dienų ir paskui yra už
mirštos. Tai yra dovana, kurią laikys kiekvienas, ir juo dau- 
giaus laiko praeis, juo brangesnė ir mylimesnė šioji dovana da
rysis. Šioji dovana ugdina žmoguje vieną geriausiųjų ir reika- 
lingiausiųjų pasisekimui gyvenime ypatybių — PAČĖDLYVU- 
MĄ. Jus netiktai suteiksite smagumą, bet ir didelę naudą tam, 
kuriam dovanosite.

Šiąja brangia dovana yra taupinimo (čėdymo) baksiukas, 
su kuriuom drauge prasideda ir Savings Account’as. Šioji do
vana įgyti Jums labai lengva. Jus Savings Account’ą galite 
pradėti su vienu doliariu ar su didesne suma—sulyg Jūsų pa

GALITE DEPOZITUOTI TIK $1.00

čiu nuožiūros. Drauge su tuom Jus gaunate ir baksiuką. Tą 
I viską Jus atiduodate kaipo dovaną ir galite būti užsitikrinę, 

kad dovaną priėmęs bus Jums širdingai ir ilgai dėkingas. Bak- 
siukas yra sunaudojamas atliekamą pinigų Gėdinimui. Atlie
ka centas, nikelis, dešimtukas, kvoteris ar panašiai — baksiu- 
kas yra tam, kad tą atliekamą pinigą į jį padėjus. Prabėgsi kiek 
laiko, ir atliekami centai ir nikeliai pavirs į doliarius. Dolia- 
riai, bankan sudedami, greitai augs į šimtus. Šisai atliekamų 
pinigų padėjimas pavirs į paprotį — paprotį, kurisai yra pama
tu pasisekimui gyvenime. Jeigu Jus neturite ypatos. kuriai 
rengiatės duoti šįmet dovaną, tai pasiteikite sau šią dovaną. Už 
metų—antrų Jus iš to džiaugsitės ir sakysite, kad tai išmintin- 
giausis dalykas, kurį Jus padarėte kuomet nors visame savo 
gyvenime. Padėkite šiądien pamatą savo gyvenimo pasisekimui.

Jeigu kam. nors butų neparanku atvykti pas mus asmeniš
kai, tai galite per laišką susinešti su mumis.

Musų Bankas yra atdaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vol. vokaro. Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 vol. vokaro. Nedėldieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vol. po piety.

Tananevicz Savings Bank
Jonas M. Tananevičius, Savininkas

3249-53 South Morgan SI., CHICAGO, ILL.
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